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. کرد می  گوشهلند در زمان تالوت قرآن توسط مادرش با صداي بلند به موسیقی دختر جوانی در «
 قرآن اهانت   و کتابشود به او صداي موسیقی مواجه می هنگامی که با اعتراض مادرش مبنی بر کم کردن

بلند ادامه  مادرش به خواندن قرآن با صداي  باز وجود مخالفت او بیند با این دختر هنگامی که می  .کند می
آتش  کند که در همان حال دختر جوان اره میگیرد و آنرا پ می دهد، قرآن را به زور از دست مادرش می

اندازد و بعد از اینکه پتو را از  براي خاموش کردن دخترش بر روي او پتو می دختر مادرِ. سوزد گرفته و می
  »  .آمده است در بینید بیند که دختر او تغییر چهره داده و به صورت عکسی که می دارد می می روي او بر

به چاپ    Play Boy خنده آور است که باید آن را در مجله هایی مثل این خبر مضحک آن قدر*
چه قشر کم سواد و چه با سواد و به اصطالح دکتر و مهندس آن را باور می ، رسانید و شور بختانه مردم ما 

  .کنند 
می ر چیزي بع بع نخوشبختانه دسته اي از انسان ها هستند که احساس گوسفند بودن ندارند و براي ه ولی

این خبر توسط یک فرد . کنند و یا براي هر استخوانی که برایشان می اندازند ، دمشان را تکان نمی دهند 
 زبان انگلیسی پخش شده که خیلی ها آن را باور کردند ولی در این جا  نیزناآگاه از مسائل نظریه تکامل و

 که البته جاي سئوال دارد که چرا نیمرا از سایتی که مربوط به نمایشگاهی می باشد بیان می کمنبع خبر 
   . )سایت مورد نظر در ادامه براي تائید گفته هایم آمده است  ( !سایت مورد نظر فیلتر است 

مربوط به  عکس.  شود که این خبر از اساس ساختگی بوده است می  مشخص از این خبرمدتی بعد *
از سیلیکون و کائوچو ساخته شده و طرحی در  است که  » نینی  پاتریشیا پیچی«  اي ساخته مجسمه

   !است و هیچ ارتباطی با موضوعات مذهبی ندارد  و انسانمورد مهندسی ژنتیک مربوط به تکامل حیوانات
http://www.patriciapiccinini.net/ 
http://www.patriciapiccinini.net/wearefamily/index.php?sec=ll&pg=01 
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 .دایره زرد رنگ همان عکس پخش شده در خبر ها می باشد که از نماي دیگر آن را مشاهده می کنید  *

  
 گوید همه انسان آخر اون خدایی که می. بدبختی مردم ما به خاطر کم سوادي و بی سوادي آنها می باشد 

ها را آفریده ام ، چرا این قدر ، تنگ نظر است که به خاطر پاره کردن یک کتاب مزخرف و آشغال و به 
  .درد نخور ، او را تبدیل به جانور میکند 

  )آیدین اوستا . (  اهللا ، بزرگترین تروریست جهان است 
 
   .بد نیستچند فرتور از این نمایشگاه دیدنِ در ادامه  *
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



 از. ترویج خرافات در جمهوري اسالمی، البته جدید نیست، اما شتاب گیري آن جدید است ماجراي * 

کردند تا به امام  می کندند و یا چاه بود و آن را عمیق همان زمان که براي امام زمان در جاده قم چاه می
مجلس امام زمانی و یک دولت امام  حاال یک. شد، که نشد ام کار اندیشه مید، باید به سرانجنزمان برس

دهد که زیر همین پوشش و با مسخ  و قرائن نشان می زمانی از دل این خرافات در آورده اند و تمام شرایط
هاي  حرف. همه جاي کشور، فجایع خونینی را در ایران به بار آورند خبر از بی  هاي مذهبی و کامل تر توده

نژاد در سازمان ملل، در عربستان سعودي، در بسیج دانش آموزي و آخرین آنها که  مالیخولیائی احمدي
 سفر وي به عربستان و از زبان خودش توسط وزیر علوم نقل شده، همگی نشان دهنده این سمت گزارش

که غرق در  است زهائی نیا براي ایجاد یک فاجعه خونین و ملی به انسان و انسان. گیري خطرناك است
در آلمان و ایتالیا و اسپانیا  1930اي که در دهه  یعنی همان پدیده. هاي خود باشد و باشند تفکرات و ایده

اي که حتی در خود جمهوري  پدیده. هم گرفت ظهور کرد و دامنش امپراطوري ژاپن و رضاشاه درایران را
انسان کم عقلی که آلت دستی : گویند د و مینویسن می اسالمی و در توصیف جورج بوش، درباره او نیز

   . آمیز درجهان است براي تصمیمات بزرگ و فاجعه

اسالمی  برند، معلوم نیست چرا در جمهوري که این الالئی را بلدند و در توصیف بوش هم بکار می آنها
جعه سازي در راه فا احمدي نژاد حاصل خیزهاي نیمه. خود حامی کاریکاتور جورج بوش درایران شده اند

هیتلر و دستگاه جهنمی که او را . دید اگر جلوي آن گرفته نشود، همگان عواقب آن را خواهند. ایران است
هاي آدم سوزي شدند و  کشاندند که یا ناظر جنایت در کوره هدایت کرد گام به گام مردم آلمان را بدانجا

اي به مغز خود  اي که ببار آورد گلوله مه فاجعهآن دیوانه نیز در پایان ه. آن یا خود مجري و تائید کننده
  . کرد شلیک

. مدت دارد هاي دراز کند، برنامه کانون مخوفی که خرافات را سازماندهی شده در ایران ترویج می آن
خود کرده، فرماندهان سپاه  شبکه مداحان را دراختیار دارد، شوراي نگهبان آلت دستش است، بسیج را تابع

 8خواهد قبضه کند، خنجر  خبرگان را می هاي ورزیده ترور سازمان داده، مجلس ده، تیمرا مغز شوئی کر
از چپ . خواهد از امکان بازگشت آن راحت شود همیشه می سال دولت اصالحات را در پهلو دارد و براي

هاي  حرف. رسیده است به کشتار هرآنکس که در برابرش بایستد کشی آغاز کرد و حاال) غیرمذهبی(
   .آن عقبه را باید شناخت و جلوي آینده را گرفت. و آینده اي اي دارد مدي نژاد، عقبهاح
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