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 "تحریرالوسیله"

 ای دیگر در خدمت تثبیت ارتجاع وسیله 

خرداد، خمینی حکم ارتداد "جبهه ملی" را صادر کرد. از نظر خمینی جرم "جبهه ملی" این  ۲۵در 

 طبقه را ی بی داری است؛ خمینی خودش جامعه ی طبقاتی، در این مورد، سرمایه نبود که طرفدار جامعه

داران بزرگی که تحت حمایت "اسالم عزیز" و زیر پرچم  داند و سرمایه ی االغ ها" می "جامعه

افزایند. جرم "جبهه ملی" این هم نبود که هوادار  اند و می ی خود افزوده "جمهوری اسالمی" بر سرمایه

ترین روابط واقعی ـ و  پیوند اقتصادی و سیاسی نزدیک با امپریالیسم است؛ رژیم خمینی خود صمیمانه

ملی" این نیز نبود که در  نه تبلیغاتی ـ را با کل سیستم استثمارگر جهانی برقرار کرده است. جرم "جبهه

آمیز" با آن مشغول بود؛ مگر اغلب سردمداران  های حکومت شاه به "همزیستی مسالمت ترین سال سیاه

 ی دیگری با رژیم شاه داشتند؟ رژیم خمینی رابطه

ی قصاص... نص  ای به "الیحه از نظر خمینی، "گناه کبیره"ی "جبهه ملی" این بود که در اعالمیه

اعتراض کرده بود و آن را غیرانسانی خوانده بود. ظاهرا خمینی که تا آن روز  صریح قرآن"

ی قصاص"  های کجدار و مریز "جبهه ملی" را ندیده گرفته بود، در مقابل اعتراض به "الیحه مخالفت

ی صبرش لبریز شد و چماق تکفیر را بر سر سنجابی و شرکا کوبید ـ البته فراموش نکرد به آنان  کاسه

ی خودشان، باز هم در دامن  بدهد که در صورت گفتن یک دروغ بزرگ، یعنی تکذیب اعالمیهقول 

 پرمهر "جمهوری اسالمی" جایی خواهند داشت!

دهد. "جبهه ملی" نه تنها اولین معترض به  ظاهر قضیه، اما، فقط بخشی از واقعیت آن را نشان می

ی قصاص" هم چنان که  ض "جبهه" به "الیحهها بود و اعترا ی قصاص" نبود، بلکه آخرین آن "الیحه

ترین اعتراضات بود و حتی از اعتراض  ی "پیام جبهه ملی" درج شد ـ از جمله آبکی در روزنامه

 ( هم "شل"تر بود!۷/۳/۰۰"سردفتران اسناد رسمی" )میزان 

صدر،  یخوانی بن های مخالف خرداد، در هم کوبیدن آخرین نشانه ۲۵هدف واقعی خمینی در سخن رانی 

خواهی  "جبهه ملی" و "نهضت آزادی" بود که به تزویر و ریا هر یک به نوعی مدعی آزادی و آزادی

ترین بسیج فاشیستی دو سال و نیم اخیر ـ  شده بودند. خمینی برای رسیدن به این هدف از یک سو برزگ

فراخواند، و از سوی  بسیج فاشیست های فعال چماقدار و چاقوکش و نه مؤمنین نماز جمعه ـ خوان ـ را

ی قصاص"، کوشید تا از مخالفان  دیگر با دفاع سرسختانه از بزرگترین سند توحش رژیم خود، "الیحه

 واقعی و ظاهری "زهرچشم" بیش تری بگیرد.

مورد بود. "جبهه  ی" بی" و "نهضت آزادیصدر، "جبهه مل یاز بن یتجربه نشان داد كه هراس خمین

پناه  ها" ـ به "زیرزمین یقول خمین به  ناپدید" شد؛ از مقام خود بركنار شد و ـخرداد " ۸۱" از همان یمل

تاخیر، به "سرعقل آمد"  ی" هم مانند همیشه با كمیبرد تا دچار سلول زندان اوین نشود؛ "نهضت آزاد

 چرم سرخ مجلس تكیه زد. یها یو بر صندل

میسر نشد. ارتجاع حاكم  ییش، به این سادگقرن پ ۱۴ یتحمیل قوانین بربر یاما كوبیدن میخ دیگر، یعن

قصاص" را  یامان و برقراركردن جو ترور و وحشت توانست "قوانین اله یهفته كشتار ب ۲تنها پس از 

" انجام شد! یخود تثبیت كند. و تازه همین كار هم با نهایت "احتیاط" و "زیرك یصورت قانون جزای به
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" شهید مظلوم )!(" یسرو صدا از طرف بهشت ی" و بی" مخفقصاص ی ماه پیش "الیحه ۸گونه كه  همان

دزدان و غارتگران و  ی" به مجلس داده شده بود، مجلس شورایقضای یعال یو "شركایش" در "شورا

 یحقوق یترسند ـ با انجام یك "كودتا" یمساله م ینگهبان آنان نیز ـ كه هنوز هم از طرح علن یشورا

 صورت زیر از مجلس گذشت:  این ترتیب كه این سند توحش به بهكار تصویب آن را یكسره كردند. 

انقالب در  یها الحاق دادگاه یطرح قانون« تیر ۱۰مجلس در »دیروز  ی "در پایان جلسه

شكل زیر اصالح  نگهبان قرار گرفته بود، به یكه مورد ایراد شورا یاسالم یجمهور یدادگستر

 و به تصویب رسید.« شد»

شود در موارد حدود، قصاص و دیات  یاجازه داده م یانقالب اسالم یها هـ به دادگا ۲ماده 

 عمل نمایند و حكم قضیه را صادر نمایند."   یامام خمین ی مطابق كتاب تحریرالوسیله

 تیر ـ تاكید از ماست(۱۷، یاسالم ی)جمهور

تیر ۰۳یم كه در روز ترسید باید توجه كن یاین قوانین م یدرك این كه رژیم تا چه حد از طرح علن یبرا

احزاب" بود، اما " در پایان جلسه"، پیش از آن كه تمام مواد  ی مجلس در حال بحث در مورد "الیحه

بینیم كه  ی" فوق ظرف چند دقیقه تصویب شد!! م۲ ی احزاب تصویب شده باشد، "ماده یالیحه ارتجاع

از  یل دو نفر از مستخدمین" یكحكم انتقا ی در مورد "الیحه روز تمام یككه چند ماه پیش  یمجلس

قصاص" را  ی "الیحه ی ماده ۱۱۱در مورد  یترین گفتگوی ادارات بحث كرده بود، نه تنها كوچك

" سه فصل "حدود، قصاص، و دیات" ـ ی، بطور "چكیا كلمه ۱۵ ی ندید)!(، بلكه با یك ماده یضرور

" را "تصویب" كرد، تا دست حاكمان از كتاب "تحریرالوسیله  ماده ـ ۷۰۰صفحه و بیش از  ۱۵۲معادل 

شالق زدن، دست و پا بریدن،  یو دیگران ـ را برا ی، فهیم كرمانیگیالن ی، محمدی"شرع ـ چون خلخال

 دیگر بازتر بگذارد. یاصطالح انسان از اعمال به یچشم از حدقه درآوردن، سنگسار كردن و بسیار

 یكتاب "تحریرالوسیله"، به معرف ی ن وحشیانهخوانندگان با قوانی یآشنای یدر بخش آینده، ما برا

 از آن خواهیم پرداخت. یهای بخش
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 "تحریرالوسیله"

 زن یكامل موجودیت انسان یدرخدمت نف یا وسیله 

كه طرح  یحاكم در مقابل اعتراض وسیع یدیدیم كه چگونه رژیم ارتجاع یدر بخش قبل این بررس

نشست و بحث آن را در مجلس مسكوت گذاشت. همچنین  ا عقبدنبال داشت موقت قصاص" به ی "الیحه

ترین تهاجم رژیم در حال احتضار بر علیه زحمتكشان  موج اخیر سركوب، كه وحشیانه یدیدیم كه در پ

 یجا است، رژیم چگونه از جو سانسور مطلق و وحشت و ارعاب استفاده كرد و به یانقالب یو نیروها

" یطور "قاچاق سه فصل از كتاب "تحریرالوسیله" را به ین یعنقصاص"، "متن مادر" آ ی "الیحه

 گونه بحث( به تصویب مجلس رساند.  بدون هیچ ی)یعن

توجیه كتاب  ی ، و شیوهیقصاص" توسط خمین ی توجیه "الیحه ی شیوه یدر این بخش پس از بررس

 پردازیم. یخود كتاب م یاو، به بررس ی"تحریرالوسیله" توسط پادوها

تر كنیم.  متذكر شدیم روشن یطور ضمن از آغاز مطلب باید یك نكته را كه در بخش گذشته بهاما پیش 

هیچ وجه  دهد كه او دیگر به ینشان م یخوب قصاص به ی وحشیانه ی از الیحه یخمین ی دفاع سرسختانه

 یكه بقا" جلوه دهد. او دریافته است ی" و "انسانیتواند رژیم خود را "بزك" كند و آن را "مترق ینم

امان هر نوع  یها، سركوب ب یها و ددمنش یشرمانه زشت یستایش ب یرژیم او از این پس تنها در گرو

دهد كه  یقصاص" در مجلس نشان م ی "الیحه ی مخالفت است. اما به همین ترتیب تصویب مخفیانه

كیب ترس و شان هراسان است. این تر ها و از مبارزه توده یرژیم در عین حال هنوز هم از آگاه

 بینند. یاست كه مرگ خود را نزدیك م یهای تمام رژیم ی، ویژگیدرندگ

ما  ی جامعه یها ترین انسان ترین و آگاه این كفتار در حال مرگ بسیار از رزمنده یها تا كنون چنگزدن

توانیم  یامان با اوست كه م یب ی را به خاك و خون كشیده است. تنها با تهاجم بر علیه این رژیم و مبارزه

 یزحمتكش را بسو یها انقالب توده ی شده یپایان بخشیم، بلكه راه نیمه ط ینه تنها به این درندگ

 و جهل و ظلم ادامه دهیم. یكش بر بهره ینهای یپیروز

 

* 
نیست!  یخمین ی گوید، "تحریرالوسیله" نوشته یچه كه قانون مصوب مجلس مرتجعین م برخالف آن

النجاه" بوده و  آن "وسیله یگوید، نام اصل یجلد اول این كتاب م ی در مقدمه یكه خود خمین یطور همان

بر این كتاب  ی" نوشته شده است. خمینینام "فقیه اصفهان به یچند قرن پیش توسط آخوند دیگر

اند به  كه در آن ذكر نشده ینظر خود را در مورد مسایل یضمن تائید متن اصل ی" نوشته؛ یعنیا "حاشیه

 ی در مورد مسایل مانند چك، سفته، بهره ید از نظرات خمیننها عبارت افه كرده است. اینكتاب اض

كنند؟  یم یمعرف یخمین ی و غیره. پس چرا این كتاب را نوشته ی، تلقیح مصنوعیآزمای ، بختیبانك

 صراحت ذكر شده است! كنند كه تمام مواد آن در قرآن به یادعا م ییعن
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 ی "الیحه یتوجیه مقررات ضد بشر یبرا یا یچون هیچ استدالل منطق دارد، یچنین ادعای یخمین

بیش نیست!  یدیگرش، دروغ ی، مانند بسیاري ادعاهایخمین یقصاص" در اختیار ندارد. این ادعا

قصاص آمده است و اگر آیات  ی قرآن "تنها در چهار آیه كلمه ی زیرا در سراسر چندین هزار آیه

 یاسالم یجمهور ی آیه خواهد بود" )روزنامه كمتر از دهمده ضمیمه كنیم آ یرا كه در این معن یدیگر

 " ـ تاكید از ماست.(ی"قصاص رمز زندگ ی  تیر ـ مقاله ۱۵

كردن همراه با شكنجه را )مثال در مورد زنا  یزدن، زندان  چون شالق یا وحشیانه یها قرآن مجازات

 یسرقت را در قطع دست و پا یمشكل اجتماع ی كند. چاره ی"نساء" و "نور"( تجویز م یها در سوره

 ی وسیله مجازات مجرم به یزند؛ و باالخره "قصاص"، یعن یم یداند كه دست به دزد یم یمحروم

دیگر از  یداند برخ یجا كه م از آن یخمین یداند. ول ی" میتكرار جرم در مورد او، را "رمز زندگ

 ی ماده ۰۰۰تمام  یگوی دانند، با دروغ یقابل تفسیر مـ این آیات را  مسلمانان ـ از جمله "مجاهدین"

 تر صادر كند! را آسان یدهد، تا بتواند حكم قتل مخالفان این قواینن ضدبشر یقصاص را در قرآن جا م

دانند كه اگر بگویند "تحریرالوسیله" كتاب خوب است، چون چند  یهم م یخمین یهمین ترتیب، پادوها به

اند. از  دیگر باز گذاشته یاظهار نظر آخوندها ینوشته شده است، راه را براقرن پیش توسط فالن مال 

 ی" كه در زمان خود مقام "والیت" نداشته، "تحریرالوسیله" را به خمینی"فقیه اصفهان یبه جا یاین رو

 است، و هر كس با او مخالفت كند مستحق مرگ! دهند كه "امام امت" ینسبت م

 تاكید كنیم: جا باید بر دو نكته در این

گویند و  یو رژیم او دروغ م یاست كه خمین ینخست آن كه این نه نخستین بار و نه آخرین بار

به دروغ ادعا كرد كه "زنان ارتشیان  یخمین ۱۳۵۸مرداد  ۲۸خاطر داریم كه در  كنند. به یم یگر حیله

  را صادر كرد. درست یكاند" و به این وسیله حكم كشتار مردم كرد  در سنندج به اسارت گرفته شده

خود رژیم  یها آن ادعا در روزنامه یدروغ او در كنار تكذیب رسم یو ادعا یروز بعد فرمان خمین

بار بتوان  یك ی" متهم كرده است، بدون آن كه حتیسوز بارها انقالبیون را به "خرمن یچاپ شد! خمین

اد كرده است، اما در همان دامریكا" قلم ها را "عامل ارائه دهد. او همواره كمونیست یترین مدرك كوچك

" یها ست"!)رجوع كنید به "رهای گوید "امریكا دشمن سرسخت كمونیست یخرداد خود م ۲۵ یانرسخن

 (""عامل آمریكا كیست؟ ی ـ مقاله ۸۱ ی شماره

قصاص در قرآن نوشته شده بود، یا كتاب  ی اگر بواقع تمام مواد الیحه یكه حت نكته دوم آن

بودن این  یارتجاع یبود، باز هم در اصل مساله، یعن یوسیله" شاهكار اصیل خود خمین"تحریرال

قوانین قصاص در قرآن به  اصلپیش دیدیم كه  یشد. كم یحاصل نم یترین تغییر قوانین، كوچك

،  چه احكام وحشیانه یصراحت تائید شده، و در زیر خواهیم دید كه كتاب "تحریرالوسیله" حاو

 است. یآور چندش و یمالیخولیای

حكومت  ی ادامه یبرا یاین بحث آمد آن بود كه نشان دهیم كه خمین ی چه در مقدمه قصد ما از آن

شان باشند  مدافع را كه خود او و مالیان دیگر باید قاعدتا   یهمان مفاهیم یاستثمار، ظلم و جهل خود حت

ی های شان در میان آن الیه ی"ا گاه "تودههاست پای دانند كه مدت یكنند! او و پادوهایش نیك م یتحریف م

توانند بخوانند! از این رو با اطمینان خاطر  یرا هم نم یزبان فارس از جامعه است كه اغلب حتی

 یعقب مانده و عقب نگه داشته شده را نسبت به قرآن و معتقدات مذهب یها تعصب این توده

نسبت به نیروها و عناصر آگاه و آگاهگر انگیزند، تا جهل و تعصب آن را به قهر و خشونت  یبرم
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این  یبوده و هست، و تزلزل امروز یحكومت خمین یترین راز بقا جامعه تحریك كنند. این شیوه عمده

 خود را بسیار از دست داده است. یرژیم از آن روست كه این حربه برائ

ب "تحریرالوسیله" را به كه در بخش پیشین این مطلب گفتیم، مجلس ارتجاع فقط سه فصل از كتا چنان

حكم قانون را دارند، و یا در  قانون تبدیل كرده است. اما فصول دیگر این كتاب یا هم اكنون عمال  

ما عالوه بر آن سه  یاحتمال زیاد در حكم قانون درخواهند آمد. از این رو این رژیم به یصورت بقا

 دهیم.  یقرار م یاجمال یاز فصول دیگر كتاب را نیز مورد بررس یفصل برخ

از قبیل "مطهرات"، "نجاسات"، "نماز"،  یاز جلد دوم این كتاب به مسایل یطور بخش جلد اول و همین

المسایل"  "توضیح یها "روزه"، "حج"، "معامالت" و مانند آن اختصاص دارد، كه به اختصار در كتاب

صد و نه فرصت آن را داریم كه به بحث جا نه ق اند. ما در این و دیگر مالیان آمده یخمین ی"ها یا "رساله

خود را در حل  یكه ناتوان یكنیم كه تفكر یكنیم كه یادآور یپیرامون این مسایل بپردازیم. به این اكتفا م

، الاقل در چندین قرن اخیر، نشان داده است، چندین صفحه از یبشر ی جامعه یكوچكترین مشكل واقع

مربوط به خوردن، پوشیدن، ادرار كردن، شكار )!(، این كتاب را به مقررات و "حل مسایل" 

زن و مرد"  یمیان زن و مرد"، و مقررات مربوط به "نگاه كردن و گفتگو یجنس ی رابطه ی"چگونگ

 تخصیص داده است!!

( در جلد دوم آن آغاز ۲۳۰النكاح"، ص  این كتاب را از فصل مربوط به ازدواج )"كتاب یبررس

رژیم  یترین مباحث این "شاه"كار است. بر خالف ادعا یترین و ارتجاع كنیم. این مبحث از كثیف یم

 یترین مقام رسانده است"، مقررات این مبحث )و مباحث بعد یگوید "اسالم زن را به عال یكه م یخمین

لذت بردن مرد، فراهم كردن  یكه فقط برا یشوند( زن را تا حد حیوان یا شیئ یجا كه به زن مربوط م آن

از  یهای نمونه ی دهند. پیش از ارائه یحت او، و زائیدن و پررورش بچه مفید است تنزل موسایل را

قرار  ی، الزم است اشاره كنیم كه فصل ازدواج در این كتاب درست پس از فصل مقررات این فصل

بدون صاحب" طرح  یاستفاده از "حیوان یا شیئ ی گرفته كه در آن مقررات مربوط به تصاحب و نحوه

به حد  النكاح" مسلما   زیر از "كتاب یها گویا نباشد، نمونه یاند! اگر این "تصادف" به حد كاف شده

 گویا خواهند بود. یآور تهوع

" كه به مرد عرضه ی، زن در مقابل "خدمات مختلف این فصل یها بنا بر مقررات مندرج در بخش

كند، و در صورت مرگ  یت مدریاف یشیربها، خرج زندگ ، كند، "مزد" خود را بصورت مهریه یم

كه زن مایل به  یبرد. در مقابل مرد حق دارد، مثال، در صورت یاو را به ارث م یاز دارای یشوهر جزئ

دانیم، سه زن دیگر هم بگیرد  یگونه كه همه م با او نباشد او را بزند و حبس كند! یا، همان ینزدیك

الق دهد و او را رها كند. این تازه در حالت در واقع بخرد!( و هر موقع كه بخواهد زن را ط ی)یعن

"ازدواج دائم" است، و در صورت "ازدواج موقت" یا "صیغه"، زن در مقابل "لذت بردن" مرد از او 

 چیز دیگریست؟ یو شرع یكند! آیا این جز فحشا قانون یمعین" دریافت م ی"مدت یمعیین"، برا ی"مبلغ

( ۲۳۸ـ  ۲۳۱، ص ۸و ۰" در قریب به یك صفحه )مسایل یكه با "دقت علم یدر همین فصل، "متفكر"

دیگر  یا در ماده ،دهد ی" را شرح مینزدیك یپس از ازدواج" و "مواقع مجاز برا یجزئیات "مهمان

برسند به  یقبل از آن كه به سن بلوغ جسم ی( ازدواج با دختران خردسال را حت۲۴۰، ص ۱ ی )مساله

 آورد. یز "امام صادق" و "پیغمبر اسالم" نقل قول مكند، و به این منظور ا یشدت تشویق م
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ـ را با  یبین مرد ـ در هر سن یجنس ی رابطه یبرقرار یدر همین فصل حت ۲۴۱، ص۱۲ ی مساله

كند، و "مقررات" مربوط به این عمل وحشیانه را چنین  ی" تجویز میدختران خرد سال "تحت شرایط

 كند: یتوصیف م

با او مجاز نیست. چه در عقد دائم باشد و چه در عقد منقصع  ینزدیكزن  یسالگ 9قبل از "

، یا تفخیذ «او»با شهوت، بوسیدن « بدن او»در مورد بقیه لذات از قبیل لمس اما «. صیغه»

قبل از نه . و اگر مرد اگر هنوز شیرخوار باشد اشكال نیست ی، حت«او یها در ران ینزدیك»

 یادرار و مجرا یمیان مجرا ی پاره شدن دیواره» كند و باعث افضاء یبا او نزدیك یسالگ

بر او  یبه جز گناه چیز دیگر یاو نشود به احتمال قو« و مقعد یتناسل ی، یا میان مجرایتناسل

شوند یا  یادرار و حیض یك یكه مجراها ی. و اگر او را افضاء كند، بطورمترتب نخواهد بود

حرام خواهد  «مرد یبرا»با او برایش  یكابد نزدی یشوند، دیگر برا یحیض و مقعد یك یمجرا

در صورت پاره شدن  ییعن»جانب احتیاط آن است كه در حالت دوم چنین شود  یبود، ول

درهر حال زن از زوجیت او «. با زن بر مرد حرام شود یبین رحم و مخرج نزدیك ی دیواره

ج با خواهر پنجم، حرمت ازدوا« ازدواج با زن»، و احكام ارث، حرمت خارج نخواهد شد

و غیره در مورد او معتبر خواهند بود و الزم است كه اگر مرد زن را طالق دهد تا « زن»

در صورت  یكه زن زنده است مخارج او را تامین كند و جانب احتیاط آن است كه حت یزمان

افضاء   «پول خون»او را بپردازد. و بر مرد واجب است كه دیه  ی ازدواج مجدد زن باز هم نفقه

را بپردازد، و این دیه مطابق پول خون مربوط به جان انسان است، و اگر زن آزاد باشد برابر 

استحقاق آن را دارد.  یكه زن به موجب عقد و نزدیك یمهر ی مرد به اضافه ی است با نصف دیه

كند و باعث افضاء او شود زن بر او  یزن با او نزدیك یو اگر مرد پس از كامل شدن نه سالگ

جانب احتیاط آن است كه تا زماني كه زن زنده  هم نباید بپردازد، ولي یا شود و دیه ینم حرام

 ازماست.(»« او را بپردازد..." )تاكیدها و عبارات میان  ی است نفقه

، را یدار عصر سرمایه یمردساالر یعصر توحش، و نه حت یاین ماده مردساالر ی در هر جمله

اگر  ی، "حتیكه باشد، اجازه دارد از دختر خردسال یدر هر سن وضوح دید. مرد، عمال   توان به یم

شرط آن كه به  برقرار كند، به یجنس ی با او رابطه یببرد" "و حت یشیرخواره باشد"، "هر گونه لذت

هم پرداخت " خرج  یجسم ی وارد نشود! البته در صورت وارد كردن صدمه یجسم ی صدمهكودك 

" هم آزادكند! پول خون یك "مرد  یم د" به كوك مساله را "حل"" و "نصف پول خون یك مریزندگ

گاو، یا  ۲۰۰شتر یا  ۱۰۰جلد دوم "تحریرالوسیله" برابر است با " ۵۷۴ص  ۱ ی شماره ی مطابق مساله

است  یابریشم، یا هزار دینار، یا ده هزار درهم"! این تازه در صورت ی طاقه ۸۹۹گوسفند، یا  ۱۰۰۰

، حساب "كنیز" و "برده" كه دیگر پاك است! و در هر حال زن ناچار است با كه دختر "آزاد" باشد

تواند "ازدواج" را ادامه دهد.  یهمان مرد ازدواج كند، زیرا مرد كه حق طالق دارد طبق این ماده م

 ، كه غالبا  یا از چنین عمل وحشیانه یناش یصدمات روانتوان استنتاج كرد كه  یعالوه از همین ماده م به

، و یتوحش، مردساالر یها مرد نخواهد كرد. خصلت ی را متوجه یبران ناپذیرند، هیچ مجازاتج

 توان در همین یك ماده دید.  یم یخوب بودن این مجموعه قوانین را به یطبقات

توان نامید؟  یهم نسبت به كودكان خردسال( چه م )آن یتجاوز جنس یرسم ی را جز اجازه یچنین قانون

" یجنس یرا "درخواست آزاد یخواهانه و انقالب یكه مبارزات آزاد یتفكر كساناین چنین است 

كنند كه در  را متهم می یانقالب یهایشان نیروها یو سخنران یتلویزیون یها كه در نمایش ینامند. كسان یم

 ".اند دیده یآزاد تدارك م یروابط جنس یبرقرار یرا برا یتیم یها زمان شاه و در حال حاضر "خانه
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اندیشند، با  یترین شكل آن، نم هم در پست ، آنیاین بازماندگان قرون توحش بشر كه جز به لذات جسم

دهند به  یرا كه خود تحت پوشش "شرع" و "اسالم عزیز" انجام م یهای كمال وقاحت تمام رذالت

 دهند. یخواهان نسبت میآزادگان و آزاد

سنگسار كردن، از كوه پرتاب  ی جرم فحشا و زنا بوسیلهها زن را به  كه تا كنون ده یگذار حكومت بنیان

 گوید: ی"شاه"كار خود م ۲۱۲ص  ۱۸ ی كردن و یا تیرباران به قتل رسانده است، در مساله

 شرط آن كه این عمل او را از زنا باز دارد." از زن زناكار... مجاز است به« لذت بردن»"تمتع 

بخت "ازدواج"  كه در چند نوبت با این زنان نگون یارانواضح است كه اگر مردان "مؤمن" )مثال پاسد

از قبیل  ی"دیگر یها اند( از این زنان "لذت" ببرند، و زن "از زنا باز داشته" نشود، مجازات كرده

"لذت بردن"  یشالق زدن یا سنگسار كردن در مورد او اعمال خواهد شد! به این ترتیب راه برا

زنا"  ی از میان بردنشان تحت عنوان "ادامه یكشیده، و سپس برا "مؤمن" از این زنان محروم و ستم

 باز است، و "مؤمنین" به این ترتیب دو "ثواب" بنام خود ثبت خواهند كرد.

كه زن "آزاد" )مواد مربوط  یاز خروار است، و با توجه به مواد دیگر یاین شواهد، كه مشت با توجه به

 یمقام زن در "جمهور ی در باره یهیچگونه شك یه(، جابه ارث، قضاوت، شهادت در دادگاه و غیر

است كه  یبدون صاحب" یماند. در این نظام زن دقیقا معادل همان "حیوان یا شیئ ینم ی" باقیاسالم

 مقررات مربوط به تصاحب و استفاده از او در فصل ازدواج آمده است.

"حدود، قصاص و دیات"  یها دیگر از مسائل مطرح شده در فصل یبرخ یاین بررس یدر بخش بعد

و بربریت  ی، تحجر فكریاندیش از تاریك یدیگر یدهیم تا زوایا یرا مورد تجزیه و تحلیل قرار م

 ها را نشان دهیم. موجود در آن
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 "تحریرالوسیله"

 كامل تكام بشریت یدرخدمت نف یا وسیله

 

 از ها توده ترس از ها مدت كه یخمین مرژی كه دیدیم" تحریرالوسیله" كتاب یبررس ی گذشته بخش دو در

 یها هفته ارعاب و خفقان جو از استفاده با بود، كرده یخودار" قصاص ی الیحه" یعلن كردن مطرح

 تصویب به یبحث هیچگونه بدون و علت به را فوق كتاب از" دیات و قصاص حدود،" فصل سه گذشته

 را آن و  "یاصفهان فقیه" نام به است یآخوند ی تهنوش واقع در كتاب این كه دیدیم چنین هم. رساند مجلس

 اول جلد بر یخمین ی مقدمه كه كنیم ییادآور است الزم جا این در. دهند یم نسبت یخمین به دروغ به

 شده حذف آن یها نسخه یبعض در است، یدیگر فرد كتاب ی نویسنده كه گوید یم آن در كه كتاب، این

 !نشود آشكار رژیم دروغ تا است

 چه( است آن از یجزئ فقط" قصاص ی الیحه" كه" )تحریرالوسیله" كتاب كه دادیم نشان عالوه هب

 یمواد ذكر با جا همان در. دارد بر در زنان مورد در بخصوص را یا وحشیانه و یارتجاع فوق نظرات

 بلكه نیست، مرد با برابر تنها نه زن یخمین نظر از كه دادیم نشان كتاب دوم جلد از" ازدواج فصل" از

 .آید ینم حساب به انسان اصوالا 

 اثبات دیگر یا نمونه ذكر با دیگر بار را فوق ی نكته همین ،یبعد مباحث به پرداختن از پیش جا این در

 خردسال دختر با دهد یم اجازه مرد به" تحریرالوسیله" كتاب دیدیم گذشته بخش در كه چنان. كنیم یم

 این البته. نكند ینزدیك او با كه آن شرط به" ببرد یلذت هر" او زا و كند ازدواج( شیرخواره یحت)

 در مقررات، همین بر بنا! است برقرار دختر یسالگ نه سن تا فقط یجنس ی رابطه ممنوعیت

 فقط نزند یا صدمه او به و كند برقرار یجنس ی رابطه سال نه از كمتر خردسال دختر با مرد كه یصورت

 در. بپرازد ینقد یا جریمه بود خواهد مجبور فقط بزند یا صدمه او به اگر اام است؛ شده گناه مرتكب

 را او با مجدد ینزدیك حق یحت مرد دوم صورت در و ماند، یم یباق مرد همسر دختر صورت دو هر

 .داشت خواهد نیز

 پول یرمقدا مقابل در شرمانه یب چنین این را خردسال دختر یك روان و جسم كه" یمتفكر"  ببینیم حال

 ی صفحه در. دارد ینظر چه" مردگان و حیوانات با ینزدیك" مورد در گذارد،  یم فروش معرض به

 :خوانیم یم كتاب دوم جلد از ۹۰۳

... شود یم تعیین شرع حاكم نظر با و است «زدن كتك» تعزیر حیوان با ینزدیك حد -۰ ی مساله"

 .شود یم اماعد چهارم بار در مرتكب تكرار، صورت در -۶ ی مساله

 او حد «داشتن همسر» احصان حالت در و ست زنا حد مانند مرده زن با ینزدیك حد -۹ ی مساله

 «شالق ییعن» شد گفته زنا باب در كه است همان صورت این غیر در و است سنگسار

 «اعدام ییعن» است زنده مرد با لواط حد مانند آن حد كند ینزدیك مرده مرد با اگر و... 

 ..."بشود هم تعزیر شدیدا باید احتیاط بر بنا و
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 ینزدیك مجازات از خردسال دختر یك به وحشیانه یجنس تجاوز مجازات قوانین این بر بنا كه بینیم یم

 یبرا پیش سال سه از رتكم یخمین این وجود با. است تر خفیف هم مرده انسان یك یا زنده حیوان یك با

 :گفت یم چنین حتوقا كمال با مبارز یها توده دادن فریب

 ءازتقا یحد تا را زن اسالم و دارند یاسالم ی جامعه یبنا در یحساس نقش اسالم نظر از زنان"

..." بیاید بیرون بودن یشیئ حد از و بازیابد جامعه در را خود یانسان مقام بتواند او كه دهد یم

 تهران پیشگام، تانتشارا ،یجمشید ایرج تالیف و ترجمه ،"یخمین امام با مصاحبه" كتاب)

 (۰۱ ی صفحه

 در صد و رقیب یب یوحشیگر مانند نیز شرمانه یب یویگدروغ در یخمین یاسالم حكومت كه یبراست

 .است" یغرب نه ،یشرق نه" صد

*** 
 یقربان گذشته نیم و سال دو در ها، كمونیست همه از بیش و ،یانقالب مبارزین و زحمتكش یها توده

 كرده كمك رژیم یانزوا و افشا به یچیز هر از بیش خود این و اند شده یاسالم یجمهور یوحش رژیم

 بنظر" ما زمان از دور" و" ینكردن باور" رژیم جنایات از یبسیار هم هنوز همه، این با اما. است

 این در یفجایع چنین تصور یحت كه یمعن این به است، درست نظر یك از برداشت این. رسند یم

 یا پدیده به را ها آن هم فجایع این تكرار و نیست، یآسان كار یبشر ی جامعه لتكام و تحول از مرحله

 یآینده و امروز یبرا یمخاطرات تواند یم برداشت همین دیگر یسو از اما. كند ینم تبدیل" یعاد"

 نتوانیم جنایات این بودن" یباورنكردن" علت به است ممكن امروز. باشد داشته بر در یانقالب ی مبارزه

 دامن رژیم علیه بر را ثرؤم یا مبارزه و دهیم نشان العمل عكس الزم سرعت با اعمال این برابر رد

 یها پایه تحكیم یبرا كه داد خواهد فرصت رژیم به خود ی نوبه به مقابله در یكوتاه همین و. بزنیم

 .بزند دست ها این از تر فجیع یحت یجنایات به آینده در خود لرزان

 بر رژیم، یوحشیگر تر بیش و تر بیش یافشا بر عالوه مقاالت سلسله این در ما كه است یرو این از

 بسیار یول تر كیتار یها گوشه منظور این به و. داریم تاكید نیز یوحشیگر این ابعاد كردن روشن

 كنیم یم آشكار اند شده پنهان دسترس، از دور و مغلق درمتون كه را حاكم یایدئولوژ و تفكر تر خطرناك

 حاكم ارتجاع با مقابله یبرا را ها توده تر وسیع یمقیاس در كه سازد یم قادر را ما زوایا این بر یآگاه

 .كنیم بسیج

 . پردازیم یم" حدود فصل" از چشمگیر بسیار ی ماده دو به شد، گفته چه آن با رابطه در 

*** 
 از كودكان داشتن باز یبرا كه تاس شده نهاد پیش كتاب دوم جلد ۹۲۸ ی صفحه در" ۰ ی مساله" در ــ ۰

 دارد، یبستگ شرع حاكم نظر به كردن" ادب" این ی نحوه. كند" ادب" را كودك باید شرع حاكم سرقت،
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 و" تادیب" نبودن ثرؤم صورت در. بگیرد بر در را زدن شالق تا توبیخ از یعمل هر توان یم قاعدتا   و

 این طبق. داند یم مجاز را كودك انگشتان خود طعق و انگشتان سر قطع شكنجه، نویسنده سرقت، تكرار

 ":مساله"

 و سال 51 از رتپسركم ییعن» یطفل اگر پس بلوغ، ـ اول: است واجب یشرایط تحت سرقت حد"

 مناسب شرع حاكم كه یطریق به و شود ینم یجار او بر حد كند سرقت «سال 9 از كمتر دختر

 كه است شده گفته كند، تكرار تر بیش یا بار جپن را سرقت كه یصورت در و شود، یم ادب بداند

 انگشتانش سر كند تكرار باز اگر پس شود، یم تادیب كند تكرار اگر شود، یم عفو اول بار در

 سر كند سرقت باز اگر آن از پس و شود، یجار ها آن از خون كه شود یم خراشیده ینحو به

 انگشتان اول ییعن» شود یم قطع «بالغ» مرد مانند كند سرقت باز اگر و شود، یم قطع انگشتانش

 ..."«غیره و چپ یپا بعد یی مرتبه راست، دست

 . گنجد یم یروان یبیمار نوع شدیدترین به مبتالیان ی مخیله در فقط خردسال كودك یك با یرفتار چنین

 رفته پیش یكشورها در دار سرمایه ی طبقه زحمتكش و كارگر یها توده مبارزات اثر در امروزه ــ ۸

 مجازات جمله از و كند، نظر تجدید اند شده وضع ها توده ضرر به كه خود قوانین در است شده ناچار

 تمام" حل" راه حاكم ی طبقه" یاسالم یجمهور" در اما. است شده لغو كشورها این اغلب در اعدام

پخش  خاطر به اعدام ،یكمونیست عقاید داشتن بخاطر اعدام: است یافته اعدام در را خود مشكالت

 اما. نباشد رژیم تائید مورد كه یا یجنس روابطاعالمیه، اعدام بخاطر اعتصاب، و حتی اعدام بخاطر 

" ۱ ی مساله" در. كند یم تجویز نیز را اعدام یها روش ترین وحشیانه و نكرده اكتفا هم این به رژیم

 : خوانیم یم لواط مجازات ی باره در ۹۷۹ ی صفحه

 مثل یبلند از كردنش پرتاب شمشیر، با زدن گردن از او كشتن یبرا واندت یم «شرع» حاكم"

 انتخاب را ییك او سر بر دیوار كردن خراب آتش، در او سوزاندن بسته، یپاها و ها دست با كوه

 مثل كند، تركیب هم با را ها مجازات تواند یم و مفعول، مورد در چه و فاعل مورد در چه كند،

 ."بسوزاند سپس و شدبك را او اول كه این

*** 
 شرط به را خردسال دختران به یجنس تجاوز" یاسالم یجمهور" مرتجع رژیم ی"پیشوا" كه دیدیم

" شرعا" نخواهند كه را یدیگر زن و مرد هر پیشوا همین اما. داند یم مجاز ازدواج عقد شدن یجار

 یك یا آخوند یك و پول ی وسیله به را مشتركشان یزندگ مشروعیت نخواهند ییعن كنند، ازدواج

 در مندرج مسایل) داند یم شدن سنگسار و تبعید شكنجه، شالق، مستحق آورند، بدست دیگر خوار مفت

 یجمع" كه دهد یم" ترجیح" جهان یها فاشیست امید"(. تحریرالوسیله" دوم جلد ،۹۳۸ -۹۳۷ صفحات

 كردن سنگسار ی بوسیله قتل یشنما شاهد( ۹۳۳ ی صفحه ۱ ی مساله" )تر بیش یا نفر سه مؤمنان، از

 سنگ دو یا یك با كه بزرگ قدر آن نه... باشند كوچك ها سنگ است شایسته" آن در كه ینمایش باشند،

 تا بكشد طول وحشیگریشان نمایش دارند دوست" مؤمنان جمع(. "مساله همان" )شوند كشته «قربانیان»

 .كنند" ثواب" تر بیش
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 افتراها و ها دشنام ترین رذیالنه و ترین وقیح كه یحكومت سردمداران ،یبربر احكام این صدور از پس 

 كند، یم و كرده یمترق ینیروها دیگر و بشر، یآزاد راه مبارزان گیرترین یپ این ها، كمونیست نثار را

!( دزدیده یدیگر از كه) را خود" كبیر" اثر از ۹۷۸ ـ ۹۷۲ ی صفحه شش تزویر و یدوروی كمال در

 !دهد یم اختصاص  (دادن دشنام" )قذف" مجازات  به

 

 

 "تحریرالوسیله"

 یمذهب یها اقلیت حقوق كامل ینف خدمت در یا وسیله

 از است یا خالصه" قصاص" ی الیحه كه دیدیم" تحریرالوسیله" كتاب یبررس ی گذشته یها بخش در

 اما است، هشد نوشته پیش قرن چند كتاب این چه اگر. كتاب این" دیات و قصاص حدود،" فصل سه

 او ی نوشته دروغ، به حاضر حال در است افزوده آن به هم یموارد و كرده تائید را آن یخمین چون

 .شود یم داد قلم

 كه دادیم نشان كتاب این در موجود یها مجازات و ازدواج به مربوط قوانین از ماده چند تنها یبررس با

 :ستا یخمین رژیم یایدئولوژ همان كه آن، بر مسلط تفكر

. دهد یم تنزل حیوان یك از كمتر حد به را او و كند مي ینف را زن حقوق ترین یبدیه شرمانه یب( الف

 دختران با ازدواج ی اجازه مورد در" تحریرالوسیله" دوم جلد ۸۹۰ ی صفحه ۰۸ ی مساله: نمونه

 .سال نه از كمتر حتا خردسال

 ثروتمندان به كتاب این در موجود مجازات نینقوا. است ثروتمندان منافع مدافع و یطبقات وضوحب (ب

 خود قوانین این رو این از. بزنند دست یجنایت هر به پول پرداخت مقابل در دهد یم امكان

" قصاص ی الیحه" در كه" قصاص" مقررات به نگاه یك یحت. اند جنایت و قتل مشوق بزرگترین

 .كند یم ثابت یآسان به را نكته این اند آمده نیز

 و ترین خشن ندارد، یاجتماع مسایل ترین ساده از یدرك ترین كوچك كه آن بر عالوه تفكر ینا( پ

 یبرا كودكان انگشتان قطع و شكنجه: كند یم تجویز ها آن با مقابله یبرا را ها روش ترین وحشیانه

 و دست با كوه یباال از پرتاب سر،  قطع"  ؛(۹۲۸ ی صفحه یك ی مساله) یدزد از آنان بازداشتن

 كرده لواط كه یكس مورد در" ها آن از یتركیب یا آتش در سوزاندن آوار، زیر در كشتن بسته، یپا

 (.۹۷۹ ی صفحه ،۳ ی مساله. )باشد

*** 



04 
 

 قدرت كه باشد مطمئن یحت یا بگیرد دست به را قدرت كه آن از قبل ها ماه ،۰۶۱۷ آبان ۰۰ در یخمین

 یآزاد" مورد در" الملل بین عفو سازمان" سوال به پاسخ در ها توده فریب یبرا گرفت، خواهد بدست را

 :گفت چنین ها ماركسیست یبرا" شغل انتخاب یآزاد و عقیده، بیان یآزاد عقیده،

 یآزاد لیكن و هستند یا عقیده گونه هر در یآزاد یدارا افراد ی همه یاسالم حكومت در ـ الف" 

 .ندارند را یخرابكار

 كتاب." )است محفوظ یقانون وابطض حسب بر یفرد هر بر شغل انتخاب یآزاد اسالم در ـ ب

 (۰۱ ی صفحه تهران، پیشگام، انتشارات ،یجمشید ایرج تالیف و ترجمه" امام با مصاحبه"

 :گفت چنین یمذهب یها اقلیت حقوق مورد در مكرر یها پرسش به پاسخ در و

 حكومت و آزادند خود یماعاجت و آئین آداب یاجرا یبرا ایران در یمذهب یها اقلیت تمام"

 مردم سایر مثل هم آنان و كند دفاع آنان امنیت و حقوق از تا داند یم موظف را خود ،یاسالم

 (۸۰ ی صفحه كتاب همان ـ ۰۶۱۷ آبان ۸." )هستند محترم و یایران ایران، مسلمان

 من. كند یم رفتار احترام با بسیار یمذهب یها اقلیت به نسبت اسالم كه باشد متوجه غرب باید"... 

 ینگهدار آنان از موظفیم ما و دهند یم انجام را خود مراسم آزادانه ایران در آنان كه ام گفته بارها

 (۹۶ – ۹۹ صفحات كتاب همان ـ ۰۶۱۷ آبان ۰۰." )كنیم

 نژاد، جنس، از نظر صرف ایران مردم قاطع اكثریت به یاسالم حكومت نیم و سال دو تلخ ی تجربه

 :كه است داده نشان دین به یاعتقاد یب یا و دین، گونه هر به داعتقا طبقه،

 و اندیشه یآزاد گونه هیچ ها ماركسیست تنها نه یاسالم حكومت در ،یخمین یوعده خالف بر( الف

 نباشند معتقد یخمین اسالم به اگر نیز اسالم به مقتقدین یحتبلکه  ندارند، را اندیشه بیان یآزاد

 .گیرند یم قرار( اعدام تا ها روزنامه بستن از) نگونگونا یها محدودیت تحت

 و. او رژیم برابر در مطلق تسلیم: است چیز یك فقط زند یم دم آن از یخمین كه" یقانون ضوابط( "ب

 .رژیم با مخالفت ترین كوچك ابراز ییعن شاه، رژیم مانند او، قاموس در هم" یكار خراب"

 این از پیش آگاه مبارزان از یبرخ یبرا چه اگر است، شده ثباتا تجربه در همه ها این گفتیم كه چنان

 یكسان هستند و اند بوده حال عین در اما بود، آشكار یخمین یادعاها بودن دروغ هم تجربه

 داخل در كه مسئول غیر عناصر" به را رژیم جنایات كه( ها یاكثریت و ها یا توده چون یخودفروشان)

" یبورژواز خرده ی دوگانه برخورد" از یا جلوه را آن یا و دهند، یم نسبت" اند كرده رخنه رژیم

 .كنند یم مدادلق" اسالم از انحراف"  را جنایات این كه یكسان هستند و اند بوده و. دانند یم

 سنت قرآن، از كه یاسالم قوانین بر است یمبتن" تحریرالوسیله" كتاب مقررات كه جا آن از اما

 داد خواهد نشان كتاب آن از زیر صریح مواد به توجه اند، شده استخراج شیعه عمراج نظرات یا پیغمبر،

 .ها توه قریب مگر نیست یچیز فوق ی توجیگرانه اظهارات تمام ی ناآگاهانه یا آگاهانه هدف كه

 :دهد یم ارائه" مرتد" ی باره در را زیر تعاریف كتاب دوم جلد ۶۳۳ ی صفحه در ۰۹ ی مساله

 رسیدن از پس باشد، مسلمان نطفه انعقاد حین در والدینش از ییك كه است یسك یفطر مرتد ـ" 

 .شود خارج اسالم از آن از پس و كند، اسالم اظهار بلوغ به
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 اظهار بلوغ به رسیدن از پس باشند، كافر نطفه انعقاد حال در والدینش كه است یكس یمل مرتد ـ

 ."شود یمسیح مثال، دوباره، آن از پس و شود، مسلمان كه یاالصل حیمسی مثل كند، كفر

 :كنند یم معین را یفرد چنین" مجازات" زیر مسایل و

 باشد مرد اگر و شود، ینم قبول یفطر مرتد یسو از اسالم اظهار(: ۹۰۹ ی صفحه) یك ی مساله"

 زده كتك نماز مواقع در و شود یم ابد حبس بلكه شود، ینم كشته... باشد زن اگر شود، یم كشته

 توبه اگر و شود، یم گرفته سخت او بر «یزندگ شرایط و خوراك و خورد» معیشت و دشو یم

 كشته كند امتناع اگر كند، توبه كه شود یم خواسته یمل مرتد از. شود یم خارج حبس از كند

 كشته چهارم روز در و شود توبه درخواست او از روز سه كه است آن احتیاط جانب و شود، یم

 ." شود

ا  و ندارد فرد نبودن یا بودن" كار خراب" با یارتباط هیچ فوق یها مجازات كه باشیم داشته توجه  صرفا

 ابد حبس و شكنجه زیر باید یا كمونیست فرد یك قوانین این مطابق. شوند یم اجرا او ی عقیده یمبنا بر

 :گوید یم ۹۰۱ ی صفحه ۲ ی مساله عالوه، به. شود كشته باید یا و بدهد، عقیده تغییر

 گفته بكشد، را او است مرتد هنوز او كند یم فكر كه یكس آن از پس و كند، توبه یمل مرتد اگر"

 مالش از كه است الزم و نشود، «قصاص» كه است آن تر یقو و شود، قصاص باید كه است شده

 ."بپردازد «خون پول» دیه

 از یترس كه آن بدون بكشند است مرتد" كنند یم فكر" كه را كس هر توانند یم" مؤمنان" ترتیب این به

 خون بلكه كند، یم صادر را ها كمونیست قتل ی اجازه تنها نه قوانین این. باشند داشته اعدام مجازات

 .كند یم اعالم" حالل" نیز را غیره و بودا دین و بهائیت چون یادیان به معتقدان

*** 
 با اما گیرد، یم سخت" یحرب كفار" بر ماسال چه اگر كه اند گفته بارها یخمین رژیم و اسالم گران توجیه

 آنان، از باج گرفتن مقابل در و كند یم مدارا بسیار( زرتشتیان و یهودیان مسیحیان، ییعن" )كتاب اهل"

 اهل" به طمربو یها بخش در موجود مقررات. كند یم دفاع آنان از و شمارد یم محترم را آنان حقوق

 و" حقوق به احترام" یواقع یمعن كنند، یم پیدا نجات اعدام زا باج پرداخت با كه یكسان ییعن" ذمه

 .دهند یم نشان یخوب به را یمذهب یها اقلیت از" دفاع"

 یزرتشت یا ییهود ،یمسیح اسالم ظهور از پس كه یكس هر گوید یم ،۹۰۷ ی صفحه ،"۸ ی مساله" 

 . است واجب قتلش ییعن" است یحرب كافر" شود

" كتاب اهل" كه یباج یا مالیات همان ییعن" جزیه" كه دارد یم مقرر ،۹۰۰ ی صفحه ،"یك ی مساله"

 مقدار تعین هکبل ،«مااست از جا همه تاكیدها» ندارد هم یحد و ندارد یخاص مقدار ،"بدهند باید

 .دارد یبستگ روز مقتضیات و زمان مكان، مصالح از او تشخیص و یوال نظر به آن

 اهل" باج، گرفتن بر عالوه است مجاز مسلمانان حاكم ییعن" یالو" ،۱۹۹ ی صفحه ،"۳ ی مساله" طبق

 .بدهند" یمهان" "گذرند یم آنان مناطق از كه یمسلمانان یبرا كه كند مجبور را" كتاب
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 قتل از جزیه پرداخت با یصورت در" كتاب اهل" ،۱۹۰ ی صفحه ،"اول ی مساله" از ششم بخش بر بنا

 ":مسلمانان سرزمین" در هك كنند تعهد كه كنند یم پیدا نجات

 ."شوند یم تعزیر كنند آن خالف اگر و نسازند، بلند ساختمان نزنند، ناقوس نسازند، كنیسه"

 و" كند سالم" "یكافرذم" به مسلمان فرد كه است" مكروه" ،۱۹۶ ی صفحه ،"۰۹ ی مساله" مطابق

 مسلمانان است" مستحب" ویدگ یم" مساله" همین. بدهد" تر كوتاه چه هر" باید هم را او سالم جواب

 "!!كنند مرور و عبور ها كوچه تنگترین از كنند مجبور" را" یذم غیر كفار"

 :۱۹۹ ی صفحه ،"یك ی مساله" طبق

 یا كلیسا ،«یهودیان معبد» كنیسه مانند یمعابد اسالم یشهرها در نیستند مجاز...  كتاب اهل"

 ."كند خراب را ها آن دبای مسلمین یوال كنند بنا اگر و كنند بنا آتشكده

 كرده آباد مسلمانان كه یشهرهای" تمام در" كتاب اهل" معابد صفحه، همان در" ۸ ی مساله" بر بنا و

 باید" باشند كرده فتح مرور به مسلمانان كه یشهرهای" یا و ،"تهران و بغداد كوفه، بصره، مثل باشند

 ."باشد «رگستم» ائرج یوال اگر یحت" شوند خراب مسلمانان یوال ی وسیله به

 و شاه رژیم نوكر واعظ، یفلسف مرداد ۸۲ یامریكای یكودتا از پس یكوتاه مدت كه داریم خاطر به

 فتح" را تهران در بهائیان معبد كودتا، رژیم وزیر نخست ،یزاهد سرلشكر یهمراه به ،یخمین رژیم

 .كند ثابت را"  الشان عظیم شاهنشاه اسالمیت مراتب" تا كرد" تخریب" و" ینظام

 :گوید یم و رود یم فراتر هم این از ،۱۹۱ ی صفحه ،"۹ ی مساله"

 بلندتر مسلمانش ی همسایه ساختمان از نباید بسازد یا آورد ستدب یذم «كافر» كه یساختمان هر"

 ."باشد

 عارتفا هم یساختمان باشد مجاز یذم كافر شاید: "گوید یم" یدودل" و" تامل" یقدر با ماده همین چه گر

 " !!بسازد مسلمانش ی همسایه ساختمان

 كافر" ی دیوارخانه یكوتاه و یبلند مورد در دیگر مقررات چندین ذكر از پس" آزاداندیش متفكر"

 بر اطاق یك ،مثال   تواند یم اش همسایه رضایت جلب با نكند فكر یكس چنین كه آن یبرا چاره، یب" یذم

 :گوید یم ،۱۹۱ ی صفحه ،۲ ی مساله در. بسازد اش خانه بام پشت یرو

 رضایت عدم یا رضایت به یربط و است اسالم احكام از «ساختمان» یبلند نبودن مجاز ظاهرا"

 ".ندارد همسایه

" یآزاد" همه این از استفاده بفكر" اسالم حكومت حمایت" تحت" كتاب اهل" مبادا كه آن یبرا سپس و

 :كند یم اضافه فوق قوانین هب ۱۹۷ و ۱۹۳ صفحات در هم را زیر" فروع" بیافتند،

 ایمان مانند یم یباق خود مذهب بر آن اهل كه یدین به خود دین از «یذم فرد» اگر...  ـ اول" 

 پذیرفته كه نیست بعید ـ شود؟ یم پذیرفته او از آیا برعكس، یا شود یمسیح كه یا ییهود بیاورد،

 ."شد نخواهد رفتهپذی او از یچیز قتل یا اسالم جز كه است شده گفته و شود،
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 یبرا یمعبد عنوان به شود ساخته یا كده آتش یا كلیسا یا كنیسه كه كند وصیت یا یذم اگر ـ سوم"

 انجام را آن نداریم اجازه ما شود، واگذار ما به كار آن و شان، باطل عبادت یبرا یجای یا ها آن

 گمراه یها كتاب دیگر یا انجیل، تورات، نوشتن راه در یچیز كه كند وصیت اگر نینچهم. دهیم

 شد گفته چه آن مشابه یچیز اگر همچنین و. شود صرف ها آن پخش و چاپ و شده تحریف و كننده 

 صورت آن تعمیر یا ساختن باشد ساختمان اگر ،نشود واگذار ما به كار آن اگر حتا كند، وصیت

 كه آن مگر داریمن یاعتراض ما صورت این غیر در شود؛ یجلوگیر آن از باید و نیست مجاز

 گمراه را شان فرزندان و كنند تبلیغ مسلمانان میان را خور باطل مذاهب طریق آن از بخواهند

 ."شوند دفع یمناسب ی وسیله هر به و شوند، منع آن از كه است واجب صورت آن در كه كنند،

 زمینسر در را خود فاسد مذاهب ندارند اجازه آن، غیر چه و یذم چه كافران، ـ چهارم"

 را «مسلمانان» ها آن فرزندان و دهند نشر را خود ی كننده  گمراه یها كتاب یا كنند، تبلیغ مسلمانان

 والیان بر و شوند، تعزیر «صورت این در» كه است واجب و. كنند دعوت خود باطل مذاهب به

 كه ستا واجب و دارند، بازشان كار آن از یمناسب ی وسیله هر به كه است واجب یاسالم دول

 اگر و. كنند منع آن از نیز را خود فرزندان و جویند یدور آنان مجالس و ها كتاب از مسلمانان

 و ببرند، بین از را آن باید برسد شان دست به شان  كننده  گمراه اوراق و ها كتاب از یچیز

 انمسلمان بزرگ یخدا. غیرمحترم و شده تحریف «یها كتاب» مگر نیست یچیز ها آن یها كتاب

 ."دهد قرار كلمه باالترین را اسالم ی كلمه و نگهدارد، محفوظ شان یها حیله و اجانب شر از را

 و ،"عزیز اسالم" حاكمیت تحت یمذهب یها اقلیت" یآزاد" و" بسیار احترام" یواقع یمعنا است چنین

 :نویسند یم و نوشتند یم دیوارها یرو كه هللا حزب یها فاشیست شعار یواقع یمعنا است چنین

 "!كنیم یم مسلمان منطق با را جهان"

 از یجلوگیر یبرا نه اعدام، و شكنجه زندان، ،یمذهب اماكن تخریب ،یسوز كتاب ،یگیر باج منطق

 و" ترین یعال" دارند ادعا كه یكسان توسط هم آن متفاوت عقاید از یجلوگیر یبرا بلكه ،"یكار خراب"

 .اند كرده برقرار را یاجتماع یها یآزاد" ترین ردهگست" و دارند را عقیده نوع" رینتمحكم"
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