
  سوگند به ننگ و خواندن ننگ نامه برای آمرزش روان مردگان يعنی چه؟ 
  
                 

                       
  ها آيا سوگند به ننگ ارجگذاری برننگ نيست؟آن نِ خواندن كالم هللا برای آمرزش روان مردگان است يا آزردن روا

  
پس ازيك پــژوهش ژرف در كــالم هللا بروشــنی دريــافتم زادی رای آرخاسته و با آرزوی آگاهی و كوشش بببا درودی ازدل 

اسالم و شيعه گری دين نيست كه ابزاری برای غارتگری بوده و كوچكترين ردپــايی ازآزادی، برابــری، آزادانديشــی درآن 
يــن ســال پــيش از ا١۴٠٠ديده نميشود. رهاوردش سرفرود آوردن بــی چــون و چــرا در برابــر انديشــه هــای واپســگرايانه 

  بيابانگرد كه گفته ميشود فرمانی الهی است و تا پايان جهان دگرگون پذيرنميباشد.زيان تا
  

هللا، رسول هللا و ولی هللا اش گردنه بند، كشتارگر، راهزن، دروغگوی بــزرگ ، دشــمن آزادی و آزادانديشــی ميباشــند كــه 
  ان باليده اند.و بد نمودهخود همه اين تبهكاريها را گردن فرازانه دركالم هللا خويش اعتراف 

  
  رهاوردشان پستی پذيری، غالمی، بردگی، بندگی، كنيزی و ندادن پروانه پرسش كه معنی اين سيه كاريها چيست؟

چرا اينهمه آزادی كشی بنام دين و خدا، چرا اين همه دروغهای بــزرگ ناپــذيرفتنی آمــده در كــالم هللا آنهــم از زبــان هللا را 
  مرزش روان مردگان خود بخوانند و يا به آن دروغها سوگند ياد كنند؟رای آردم بوادار نموده اند كه م

  
گردنه گيرتازی  ٬اگر آگاهانه و خردمندانه هللا خدای دروغين تيره قريش و رسول هللا و ولی هللا او اين سه يار غداره بند

يم كه نافرهنگشان چشمه نشناسی را و دشمنان شناخته شده سرسخت آزادی انديشه و بدبختی آفرينان بزرگ جهان هست
ساله دست و پا كنيم. برای  ١۴٠٠خورشيد را تيره و تار نموده است چگونه ميتوانيم راهی برای رهائی ازاين بند گران 

  شناختن آنها چه بن مايه ای بهترازهمين كالم هللا است. 
  

ن همسردار و بی همسر، دختران و  ن زناربود اگر به بن مايه های  انكارناپذير گردنه بندی، راهزنی، كشتار، تاراج،
  پسران جوان كه زير نام اسالم و مسلمانی در كالم هللا آمده است ديدی نيفكنيم.

   
اگربخش بندی زنان و مردان آزاد و ناآزاد و كنيز و غالم و برده آمده دركالم هللا به گفته ای آسمانی را بررسی نكنيم؛  

خدا و رسول و ولی هللا دروغينی بيش نبوده اند و نيستند كه محمد تازی در پی اران تبهك اگر بينشمندانه درنيابيم كه آن
فزونخواهيهای خودبنده ای بنام هللا آفريده و جهانی را زير نام او به خاك و خون كشيده انديشه و آزادی و شادی و 

اخته ايم  كه ازشناختن خويشتن ا نشنادی ربهزيوی را درتاريكخانه های اسالمی  زندانی نموده است؛ نه تنها خرد و آز
  نيز ناتوانيم.

  
تا آيت هللا های دستاربند سياه و سفيد انيرانی اين نمادهای بت هللا و ارجگذاران پيــروزی تازيــان بــرميهن مــا را نشناســيم 

كــرم ندگی ينه زكه چه جانوران خردخوار و درنده خو و چگونه گرگان خونخوار به پوشاك ميش درآمده ای هستند كه پيش
گونه آنان گواه بارز دغلبازی، رياكاری و فريب دادن است كه درهمه زندگی نكبت بارخود كوشيده اند و ميكوشند تا مــردم 
با فرهنگ شكست خورده ايران، در يك نبرد نظامی از تازيان را  با بگردن نهادن دين و مذهبی من درآوردی كــه بــا هــيچ 

ژرف. گمــراه نگــاه دارنــد كــه شــوربختانه مــا زاده شــدگان در همــان چــاه ژرف چــاهی د در خرد و انديشه ای برابری ندار
  گمراهی و ناآگاهی دستاورد اينان هستيم.

  
سال است بنام دين و مذهبی ناپذيرفتنی ما را افســون كــرده انــد تــا مبــادا روزی بيــدار و هشــيار و آگــاه گــرديم كــه   ١۴٠٠

ی پرستی آنان «مسجدها» بسته شوند، هللا شان بی بــرده و بنــده و ه تازپايگادكان چهارنبش مغزخواری و خردستيزی و 
  كنيزو غالم گردد و نان آيت هللا ها بی روغن بماند.

اگر امروز هم كه دانش بشری فضا را تسخيرنموده و كهكشانها را يكی پــس از ديگــری درمــی نوردنــد، ديــده نگشــائيم تــا 
منان دشمن آشتی ناپذيرخرد و آزادی رها گرديم. هرگز اميد رهائی  نخواهيم اهري د ايندرستيها را دريابيم كه بتوانيم از بن

داشت. بر باور من با بهره گيــری از داده هــای خودشــان بايــد بــه آنهــا بفهمــانيم كــه بخــوبی دريافتــه ايــم دروغ ميگوئيــد، 
بزرگترين دروغگويان كــه يكــی از  ها ازنه تنرهاورد دينی تان نادرست و ناپذيرفتنی است، هللا شما برابر كالم هللا خودش 

  ناآگاه ترين نا آگاهان است كه درسخنرانی پيش به گستردگی آورده ام.
  



آفريننده هللا است و هللا الل بی زبان؛ هــم بنــده آل محمداســت. آيــت هللا هــا نيــز پشــتيبان آن دروغگــوی بــزرگ  ؛رسول هللا
، در راه ســودجويی هرچــه بيشــتر خــويش در گمــراه ان هللاز زـبـ «محمــد» تــازی و گســترش دهنــده آرمــان دروغــين او 

  نگاهداشتن ما هستند.
  

برای آشنائی بيشتربا آرمان هللا و رسول هللا بخشهايی به نمونه مشــت از خــروار از كــالم هللا را پيشــياره ميكــنم. بشــنويد، 
شما با اشا يا خدای راستين نيــازی بــه  پيوندد كه بخوانيد،  دريابيد، داوری كنيد. آنگاه راه راست را خود برگزينيد و بداني

ميانجيگری ندارد و يك خواسته و اراده صد درصد شخصی است كه سود و زيان آن تنها و تنهــا از آن خــود شماســت نــه 
  كسی ميتواند باری از دوش شما بر دارد و نه باری بگذارد.

  
م معنــی گفتارمــان چيســت؟ و بــه آنچــه كــه بــر بــاور ريــابيتــا د به آنچه كه بدان سوگند ياد ميكنيم  با ديدی ژرف تربنگــريم

آمرزش روان مردگان خود با زبان تازيان ميخــوانيم، بيشــتر بينديشــيم آيــا آمرزنــده روان مردگــان اســت يــا آزارنــده روان 
ن بــا ايــ آن،  سال فرمانبرداری كوركورانه و خواندن قرآن با زبان تازی و درنيافتن درون مايــه ١۴٠٠آنان؟ بيائيم پس از 

  كالم هللا و هللا فرستنده آن بيشتر آشنا شويم.
  

ــر  ــه زيـ ــالمی را كـ ــوری اسـ ــاد جمهـ ــده وزارت ارشـ ــواهی شـ ــه ای گـ ــی قمشـ ــدی الهـ ــی مهـ ــه فارسـ ــه بـ ــرآن ترجمـ قـ
بــه ثبــت رســيده اســت ، بخــوانيم تــا بــی هــيچ دودلــی دريــابيم كــه چــه ميخــوانيم و چــرا   ١٣۶٧-/٣١/٣بتــاريخ۶٢شماره/

  ميخوانيم.
ام كالم هللا آسمانی بدان سوگند ياد ميكنيم و يا براين باورميخوانيم كه روان گناهكار مردگان مــا بخشــوده زير نا كه آنچه ر

گردد. دستكم خود دريابيم  آيا خواندن فرازهايی درباره رفع عزوبت و يا زيباترين فرج ها و بريدن پــای شترصــالح و و و 
  كوچكترين پيوندی با خواسته های ما دارد؟

  
گند به نادرســتيها و زشــتكاريها و دروغگوئيهــای آمــده در كــالم هللا، بــرای انجــام دادن كارهــای درســت خردمندانــه سو آيا

  است؟
  

آيا برشمردن يكايك تباهكاريهای ددمنشانه و داستان دلدادگيها يعنی «عشق بازيهــا» بــه نمونــه عشــق زليخابــه يوســف يــا 
های آمده درآيــه هائيكــه بنــام كــالم هللا ميخــوانيم و درنمــی يــابيم كاري ر زشتداستان همخوابگی محمد با همسرانش و ديگ

  چيست؟ ميتواند بار گناهان مردگان ما را سبك كند و يا ما را پای بند بر پيمان و دوستی نمايد؟
  

 ت هللابــر بــ  مهمترازهمه دريابيم مردگان ما كه زير بار ننگ بردگی و غالمی و كنيزی تازيان نرفته و تن بــه ســجده كــردن
  نداده اند آيا گناهكارند كه با خواندن اينگونه مهمالت بايد از بار گناهانشان كاسته گردد؟

  
اگر با بهره گيری از خرد و بدور از كوردلی تازی پرستی  دريافتيم كه خواندن اين گونه افسانه های ســراپا دروغ تازيــان 

برای هميشه بخوانيم و اگردريافتيم كه ناآگاهانه ابزار دســت  د استسودمنآمده در كالم ا U درباره آنچه كه ما خواستاريم 
سودجويان دينی قرار گرفته ايم تا درگمراهی و نادانی هر چه بيشتربسربريم و ستايشگر روان دشــمنان تــاريخ و فرهنــگ 

گزينيم و ســود  دوری دن آننياكان خود باشيم و درهمان چاه ژرف بيخردی سرگردان بمانيم. خردمندانه و آگاهانه از خوان
  و زيانش را به روان آورنده اش واگذاريم.

  
حال اين شما و اينهم بخشی كوچك از آنچه كــه بــدان ســوگند يــاد ميكنــيم و يــا بــرای آمــرزش روان مردگــان  بيگنــاه خــود 

  ميخوانيم.
  

بــه شــگفت آييــد. بنــده ن او ازحســ  با زنان مشرك ازدواج نكنيد همانا كنيزكی با ايمان بهتر از زن آزاد مشرك است هرچند
  ٢٢١آيه  ٢سوره . مومن بهتر از آزاد مشرك است هرچند از مال و جمالش بشگفت آييد

  
آيــه  ٢ســوره و سئوال كنند تو را ازعادت شدن زنان بگو آن رنجی اســت بــرای زنــان در آن حــال از آنــان دوری گزينيــد. 

٢٢٢  
  ٢٢٣آيه  ٢سوره . شويد زنان كشتزار شمايند پس برای كشت به آنها نزديك

آيــه  ٢ســوره زن هائيكه طالق داده شده ازشوهرنمودن خودداری كنند تا سه پاكی. مردان را بر زنان فزونی خواهد بــود. 
٢٢٨   

 ٢ســوره مردانيكه بميرند و زنانشان زنده باشند آن زنان بايد ازشوهر كردن خودداری كننــد تــا مــدت چهارمــاه و ده روز. 
  ٢٣۴آيه 



  ٢٨٢آيه  ٢سوره يك تن مرد و دو زن را گواه گيريد. ابيد رد نياگر دو م
  
  

سوگند به كنيزك با ايمان و بنده زيبارو، يا عادت ماهيانه زنان و اينكه زنان كشتزار شمايند و زمان عده زنان شوهرمرده  
  و و و ... با خرد برابری دارد؟

  
  د و خواهان آمرزش او گردد؟بخوانخود  آيا كسی حاضر است اين فرازها را به فارسی بر روان مرده

  
  

  ١١آيه  ۴سوره حكم خدا درباره فرزندان شما اينست كه پسران دو برابردختران ارث برند. 
و نكاح با زنان محصنه يعنی «شوهردار» نيز برای شما حرام شد مگر آن زنانيكــه در جنگهــای بــا كفارمالــك و متصــرف 

  ٢۴آيه  ۴سوره  شده ايد. 
كه زنان پارسای با ايمان و آزاد گيرد پس با كنيزان مومنه كه مالك آن شديد بزنی اختيار كنيد و  نباشدت آن هركه را وسع

يا با كنيزان مومنه با اذن مالكش ازدواج كنيد. اين حكم كنيزرا بزنی گرفتن درباره كسی است كه بترســد مبــادا بــرنج افتــد 
  ٢۵آيه  ۴. سوره وسعت يافته زنی آزاد بگيريد بهتراست يد تاصبركن«يعنی  بزحمت عزوبت يا گناه زناكاری افتد» اگر

  
آيا خواندن اينكه آزاد هستيد با زنان همسردار بدست آمده درجنگ همبسترشويد. يا با كنيزان با اذن مالكش ازدواج كنيــد، 

وان مردگــان آيــا روبــت. رفــع عز چنانكه گوئی كنيز نگون بخت كاالئی بيش نيست. يــا بــا كنيــزان ازدواج نكنيــد مگربــرای
  آمرزيده ميشوند يا برای سوگند ارزشمند است؟

  
ســوره زنان نافرمان را به زدن تنبيــه كنيــد.   …مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است بواسطه برتری نيرو و عقل

  ٣۴آيه  ۴
  

  ١٢آيه  ۶٧و  ٩١يه آ ٢١ره  سوبه مريم زيباترين فرجها را داديم و پاكيزه داشتيم و روح خود را در آن دميديم.  
  

داستان به چاه انداختن يوسف پسريعقوب بدست برادرانش و رهائی او ازسوی كاروانيان و به غالمی گــرفتن  و فــروختن 
  ٣٣تا  ١آيه های  ١٢.  سوره به عزيزمصر و داستان دلدادگی زليخا به او

  
 ٢١سوره «ص» آيه های اوريا آمده است.  ٬مسراوه امداستان دلدادگی داود يكی از پيامبران يهود با زنی همسردار كه ن

  ٢۶  تا
  

   «النور» ٢۴سوره داستان دلدادگی عايشه همسرمحمد با صفوان. 
  

داستان دزديدن بلقيس ملكه صبا ازسوی سليمان يكی از پيامبران ديگر يهود و كشــانيدن او بــه زن ســرائی كــه يكصــد زن 
  ٣۴آيه  ٣٨و  ۴۴تا  ٢١ی آيه ها ٢٧سوره ديگر در بند او بسرميبردند. 

  
داستان دلدادگی محمد بر زينــب همســر زيــد پســرخوانده اش. كــه هللا ميگويــد ( آنچــه در دل پنهــان ميداشــتی كــه زينــب را 
بگيری و حرمت ازدواج بــا زن پســرخوانده را كــه در جاهليــت بــود، منســوخ كنــی. خــدا آشكارســاخت و تــو از مخالفــت و 

اوارتر بود بترسی. حال اكــه زيــد از او كــام دل گرفتــه و طــالق داده مــا بــه عقــد تــو زسرزنش خلق ميترسيدی و از خدا س
سنت الهی درميان آنانكه درگذشتند هم اينست كه انبيــا را توســعه در امرنكــاح و تحليــل برخــی محرمــات اســت. درآورديم. 

هرزاده هستند كــه برخــی انبيــا اكه ميدانيم محرمات مادر و خواهر و برادرزاده و خو ٣٨ -٣٧سی و سوم آيه های  سوره
  آزادند.

  
زدن زنان با چوب، زيباترين فرج ها، دلدادگی زليخا بــه يوســف، يــا همبسترشــدن داود بــا زنــی  خواندن آيه های شرم آور

ــب  ــر زين ــد ب ــدادگی محم ــليمان، دل ــوی س ــيس ازس ــدن بلق ــفوان، دزدي ــه ص ــرمحمد ب ــه همس ــتگی عايش ــردار، دلبس همس
گی انبيــا بــا محــارم. كــدامش آمرزنــده روان مردگــان  هســتند و ارزش يــاد نمــودن ســوگند بهمخوا ٬همسرپسرخوانده خود

  دارند؟
  

ای پيغمبرگرامی ما زنانی كه مهرشان ادا كردی بر تو حالل كرديم و كنيزانی را كه خدا به غنيمت تو را نصيب كرد و ملك 
آنها كه با تو از وطــن خــود هجــرت كردنــد و نيــز  تو شد و نيزدختران عمو و دختران عمه و دختران خالو و دختران خاله



زن مومنه أی كه خود را به رسول بی شرط و مهر ببخشد و رسول هم به نكاهش مايل باشد كه اين حكم هبــه و بخشــيدن 
. اين زنان همه را بر تو حالل كرديم و تو را مانند مومنان امــت …زن و حالل شدن او مخصوص تو است ، دون مومنان

آيــه  ٣٣ســوره نكاح مقيد نكرديم بدين سبب بود كه بر وجود عزيز تو در امر نكاح هيچ حــرج و زحمتــی نباشــد.  به احكام
   ۵١ – ۵٠های 

  
كنيزكان خود را كه مايل به زنا نيستند جبرا وادار به زنا نكنيد، هر كس كه آنها را اكراه بــه زنــا كنــد. هللا درحــق انهــا كــه 

  ٣٣آيه  ٢۴سوره است. ن مجبور بوده اند آمرزنده و مهربا
  

و نبايد هرگز رسول خدا را بيازاريد و نه پس از وفات هيچگاه زنانشان را بنكاح خود درآوريد كه اين كار نزد خدا گناهی 
  ۵٣آيه  ٣٣سوره بسيار بزرگ است. 

  
ا بی شرط و مهر ر آيا سوگند به اينكه همه زنان همسردار و بی همسر بر محمد حالل هستند و زنان مومنه ميتوانند خود

  به رسول ببخشند، رسول نيازی به ازدواج ندارد ولی كسی نبايد پس از مرگ محمد هم با يكی از زنان او ازدواج كند؟
  

  يا كنيزان را با زور وادار به زنا نكنيد. چه پيوندی بر پای بندی بر پيمان و سوگند و آمرزش روان مردگان دارد؟
   

  
كه خدا برتو حالل فرموده تو برخــود حــرام كــردی تــا زنانــت را از خــود خشــنود ســازی در  راای پيغمبرگرامی برای چه آن

صورتيكه خدا آمرزنده و مهربان است.( روزی حفصه با اجازه رســول بــه خانــه پــدرش عمــر رفــت، پيغمبــر بــا ماريــه در 
و آبــروی مــرا نــزد زنانــت ی حجره او خلوت كرد ناگه حفصه رسيد و غوغا برانگيخت كه نوبت مرا با كنيزی خلــوت كــرد

بردی. حضرت برای خشنودی او فرمود من ماريه را برخود حرام كردم ولــی ايــن ســرنزد توســت بــا هــيچكس مگــوی. او 
بفورعايشه را هم آگه ساخت او هم با رسول راجع به ماريه گفتگو كرد. حضرت برعايشه نيز سوگند خورد كــه ماريــه را 

  آيه نازل گرديد.)ن ترك گويد آن دو زن شاد شدند و اي
  

خدا حكم كرد بر شما كه سوگندهای خود را به كفاره بگشائيد او موالی شما بندگان است و هــم او بهرچيزعــالم دانــا و بــه 
  حكمت امور خلق آگاه است.

  
ن ) به راز گفــت آن زن چــويا رياست ابوبكر و عمروقتی پيغمبربا بعضی زنان خود( يعنی با حفصه سخنی راجع به ماريه 

زن برخــی را اظهــار  خدا برسولش خبــرداد و او بــر آنانت كرده و ديگری ( يعنی عايشه) را بر سر پيغمبر آگه ساخت خي
كرد و برخی را از كرم پرده داری نمود و اظهارنكرد. آن زن گفت رسوال تو را كه واقف ساخت (كه من سر تــو بــر كســی 

اينك اگرهردو زن بدرگاه خدا توبه كنيد رواست كه البتــه دلهــای  .داد رسول گفت مرا خدای دانای آگاه خبرفاش كرده ام.) 
شما خالف رضای پيغمبرميل كرده است و اگر با هم بر آزار او اتفاق كنيد باز هرگز براو غلبه نكنيد كه خدا يار و نگهبان 

يــارو مــددكار اوينــد. حــق  اوست و جبرئيل امين و مردان صالح با ايمان (يعنی علی بروايت عامــه و خاصــه) و فرشــتگان
اميد هست كه اگرپيغمبرشما را طالق داد خدا زنانی بهتر از شما بجايتان با اوهمسركند كه همه با مقــام تســليم و ايمــان و 

 -١آيــه هــای  ۶۶ســوره طريق معرفت) چه بكر چه غيربكر.  خضوع اطاعت کنند و اهل توبه وعبادت باشند و  رهسپار (
۵  
  

يه ها توجه كنيــد كــه چگونــه رســول هللا  بــه حفصــه كلــك زده در نوبــت همخــوابگی او بــا ماريــه ين آدرست به درونمايه ا
كنيزهمبسترشده، زمانی كه رازش از سوی حفصه فاش گرديده برای او سوگند ياد نموده است كه اگــر ايــن راز را پنهــان 

  دارد، رسول ماريه را بر خود حرام و پدرحفصه عمر را خليفه خواهد كرد.
  

ه كه حفصه اين راز را به عايشه ميگويد و محمد مورد اعتراض عايشه قرارميگيرد همين سوگند را هم برای او يــاد آنگا
  و پدر او ابوبكر را پس از خود خليفه كند.ميكند و با او هم پيما ن می بندد كه ماريه را بر خود حرام 

  
را بتواند خليفه كند، پيمــان شــكنی كــرده و از بنــده خــود ر دو چون نميتوانسته به چنين سوگندهائی پای بند باشد كه آن ه

هللا ياری خواسته. او هم آيه ای نازل كرده است كه سوگندهايش را به كفاره بشكند، زيرا هللا و همه همدستانش درسوگند 
  به دروغ و پيمان شكنی يارمحمد هستند.

  
ز را حفصه به عايشه و عايشه بــه محمــد گفتــه اســت ولــی با اينكه آن را ٬آنچه در اين ميان حائز اهميت ميباشد اين است

  محمد ميگويد كه اين راز را هللا دانا و آگاه به من خبرداده است.



برمحمــد و آل محمــد جــای با اينكه اين سخن محمد دروغی آشكار است. اگرسخن اين ارباب هللا را باور كنيم در بندگی هللا 
ارا می بينيم كه هللا همچون مــوم در دســتان محمــد نــرم  و فرمانبرداراســت و كوچكترين دودلی برجای نمی ماند چون آشك
  هميشه و درهمه جا تسليم اراده او ميباشد.

  
  هللا به محمد ميگويد : -١۵٩آيه  ٣در سوره 

ر ه خود تصميم گرفتی با توكل به خدا انجام ده كه خــدا آنــان كــه بــ برای دل جوئی آنها در كار جنگ مشورت نما ليكن آنچ 
  او اعتماد كنند دوست دارد و ياری كند.

  
درست توجه كنيد: سوگند به پيمان شكنی محمد كه در نوبت همخوابگی حفصه دخترعمر، با ماريــه كنيــز همخوابــه شــده. 

ريــه را برخــود حــرام كنــد و نكــرده. ســوگند بــه پيمــان سوگند به سوگند دروغی كه محمد برای همسرانش يــاد كــرده تــا ما
ا زنانش بسته تا پدران آنها را پس از خود خليفه كند كه با كفاره شكسته. سوگند به دروغ بزرگی كه محمــد دروغينی كه ب

د بــه تــا چــه انــدازه بــا خــرد برابــری دارد؟ ســوگن ٬كه عايشه گفتــه بــود ٬به حفصه گفت كه آن راز را خدا به من خبر داده
و عمل نكردن به آن كــه همــه ايــن فريبكاريهــا بدســتور هللا  مشورت كردن محمد در راه جنگ با يارانش و فريب دادن آنها

  انجام گرديده خردمندانه است، يا بدين انگيزه گناه مرده ای بخشوده ميگردد؟
  

قصــد عمــل زشــتی كــه در آن ســابقه  و چون فرشتگان بصورت جوانان زيبا به خانه لوط درآمدند قوم لوط آگاه شــده و بــه
دند. لوط به آنها گفت اين دختران من برای شما پاكيزه و نيكوترند ازخــدا بترســيد و مــرا داشتند بسرعت بدرگاه او وارد ش

نزد مهمانان بعمل زشت خود خوار و سرشكسته مكنيد. قوم لوط گفتنــد مــا را رغبــت و ميلــی بــه آن دختــران نيســت و تــو 
ندارند و ما هم آنجا را ســنگباران و  مطلب ما چيست. فرشتگان به لوط گفتند نترس آنها به ما دسترسی بخوبی ميدانی كه

  .٧١تا  ۵٩آيه های  ١۵و سوره  ٨٣تا  ٧٧ آيه های ١١سوره نابود كرديم و زن لوط هم كه اهل لواط بود نابود شد. 
  

تازيان و نفهميدن و پيشكش كردن لوط دختــرانش را بــه آيا خواندن داستان لواط قوم لوط پيغمبر و همسرش آنهم با زبان 
  ميتواند آمرزنده روان مردگان باشد يا سوگند بدان باورپذير و خردمندانه است؟ لواط گران.

  
و البته مردان بی زن و زنان بی شوهر و كنيزان و بندگان خود را به نكاح يكديگر درآوريد تــا در ميــان مــومنين مــرد بــی 

  ٣٢«نور» آيه  ٢۴سوره  باقی نماند. زن و زن بی شوهر
  

ه كنيد كه كنيزان و بندگان تنها ميتوانند بــا يكــديگرازدواج كننــد نــه بــا ديگــران. آيــا ايــن هللا يــك درست به دادگری هللا توج
  اهريمن نيست كه محمد او را در پوشاك خدا درآورده است؟

  
بيرون فرستاديم و صالح را گفتــيم مراقــب حــال شــان بــاش و ما برای امتحان آنها ناقه صالح را بدرخواست آنها از سنگ 

ارشان صبر پيشه گير و به آنها خبرده كه آب چشمه بين شما و ناقه تقســيم شــده كــه يــك روزســهم ناقــه و روزی برای آز
 برای شماست. آن قوم شقی صاحب و رئيس خود را خواندند تا مجهز شده ناقه را پی كرد و ما بر هــالك آنهــا يــك صــيحه

  ١۵تا  ١١آيه های  ٩١و سوره  ٣١تا  ٢٧يه های آ  ۵۴سوره  عذاب آسمانی فرستاديم وهمه مانند گياه خشك شدند.
  

آيا سوگند به پای بريده شترصالح ميتواند كسی را پای بند به پايداری در نگهبــانی ازمرزبــوم كشــور كنــد كــه همــه ســران 
نمی ن مردم در مجلس شورايملی و سنا بدان سوگند ياد مينمايند و دركشور از پادشاه و اميران ارتش تا سرباز و نمايندگا

  يابند چيست و يا درمی يابند وزيرسبيلی رد ميكنند. چنين سوگندهائی ننگ آور نيست؟
  

ازسوگند كه بگذريم آيا خواندن داستان پی كردن پای شترصالح ميتواند روان مردگان را از بند رهائی بخشــد؟ بــا اميــد بــر 
   و آيت هللا و كالم هللا.و بهره گيری ازخرد و رهائی از بند هللا و رسول هللا و ولی هللابيداری 

  
و خدا رزق بعضی ازشما را بر بعض ديگر افزونی داده آنكه رزقش افزون شده بزيردستان و غالمان زيــاده را نميدهــد تــا 

  ٧١ آيه ١۶سوره با او مساوی شود. 
  

به او رزقی نيكو و مال  لوكی كه قادر بر هيچ حتا بر نفس خود نيست با مردی آزاد كه ماخدا مثلی زده بشنويد آيا بنده مم
  .٧۵آيه  ١۶سوره حالل بسيارعطا كرديم كه پنهان و آشكارهرچه ميخواهد انفاق ميكند يكسانند؟ هرگز يكسان نيستند. 

  



ز وكل بر موالی خود و از هيچ راه خيــری و خدا مثلی زده بشنويد دو نفر مرد يكی بنده ای باشد گنگ و از هر جهت عاج
ديگری مردی آزاد كه برخلق فرمان دهد. آيا اين دو نفر يكســان هســتند؟ هرگــز يكســان نيســتند.  به مالك خويش نرساند و

  ٧۵آيه  ١۶سوره 
  

يــداری كننــد و ازبردگانتان آنانكه تقاضای مكاتبه كنند يعنی خواهند كه خود را از موال به مبلغی مشروط يــا مطلــق خر … 
  ٣٣آيه  ٢۴سوره نيد بپذيريد. تقاضای آنها را اگرخير و صالحی در ايشان مشاهده ك

  
آيا ارج گذاری بر برده داری و غالم بارگی ميتواند ما را پای بند به آزادی كند تا بدان ســوگند يــاد كنــيم؟ نابخردانــه تــر از 

  ن مردگان است؟اين سوگندی هست؟ آيا خواندن آرمان برده داری آمرزنده روا
  

ری آمده در كالم هللا است كه يك بنده مومن دربند. بنده مومن ديگر جــز بــه يكی از دردناكترين دستورات هللا همين برده دا
  پنج گونه هرگزنميتواند از بند مالك خود رهايی يابد.

  
آزاد كنــد، آنهــم نــه بنــده غيرمــومن.  يا مالكش بايد بنده مومنی را به اشتباه بكشد تا يكی از چندين بنده مومن خــود را -١

  ٩٢آيه  ۴سوره 
  
بنده ای بايد « ظهاركند» يعنی به همسرش بگويد تو به منزله مادر من هستی كه ديگرنتوانــد بــا او همخوابــه  يا مالك -٢

نــه بنــده آنهــم  ٬شود ولی بعدا پشيمان گردد. پيش ازمجامعت با او ناگزيرباشد كه يكــی از بنــدگان مــومن خــود را آزاد كنــد
  ٣ه « المجادله » آي ۵٨سوره غيرمومن.  

  
  ٣٣آيه  ٢۴سوره ی بايد بتواند مالك خودش را راضی كند و خودش را ازمواليش به مبلغی بخرد. يا برده ا -٣
  
  ٨٩آيه  ۵سوره يا مالك بنده ای به كفاره سوگند دروغ، بنده مومنی را آزاد كند.  -۴
  
بميرد و آزاد گردد  نده مومن نگون بخت بايد همچنان دربند مالك مومن خود بماند تااگر چنين رويدادهائی روی ندهد ب -۵

  كه اين آخرين راه آزادی اوست.
  

آيا با اين بن مايه های استواركسی هست كه منكربرده داری در آئين اسالم ناب محمدی بشود و بگويد كــه پايــه و اســاس 
  نيست؟اسالم بر برده داری و غالم بارگی و كنيزبازی 

   
ن گونــه آيــه هــای آمــده در كــالم هللا را رد كنــد، مهرورزيــده اگر چنين كســی هســت و شــهامت آنــرا دارد كــه آيــه ای از ايــ 

  ديدگاهش را با نوشته اعالم كند.
  

  برای بردگان و بندگان غيرمومن و كنيزان دربند كوچكترين راه رهايی از بند نيست بايد همچنان در بند بمانند تا بميرند.
  

ساعت خود را در رحم  زيبای زنان ميگذرانــد  ٢۴مام زمان ت  ٬شگفتا اللهی كه برابراعترافات بيشمارش درهمين كالم هللا
تا تخمك ها را جابجا و چهره ها را زشت يا زيبا بسازد آنچنان با زنان دشمنی دارد كه نه تنها آنهــا را بــه نيمــی ازمــردان 

يــز دربنــد نكــرده ال ملك متصرفی مالك ميداند كــه كــوچكترين تــوجهی بــه آزادی يــك كندرآورده ، نه تنها آنها را همچون كا
است تا به مالك اوهم بگويد باالغيرتا در پايان بهره برداری و تن فروشی و بروزگار پيــری رســيدن كنيــزی را هــم از بنــد 

  آزاد كند؟
  

ازسوره  - ٣و آيه  ٣٩از سوره  ١١و آيه  ٢٧از سوره  ٩٢و آيه  ۶ازسوره   -١۶٣و  ١۴ محمد رسول هللا كه برابرآيه
رميگويد من مامورم تنها از فرمان اين هللا پيروی كنم. پيام آور چنين ارمغانی برای امــت اســالمی و و دهها آيه ديگ ١٠۶

ســال از درگذشــت ايــن پيــام آورســيه نامــه هنــوزهم در  ١۴٠٠كه پس از  ٬مردم به بند كشيده شده ايران بويژه زنان است
  كه او رسول هللا است؟ زهای شبانه روزی خود ناآگاهانه گواهی ميدهند، آری ما ميدانيمنما

اللهی كه هيچيك ازفرمانهايش با حقوق انسانی برابری ندارد. درباره مردم چنين مــی انديشــد. مــا هــيچ پيغمبــری بــه هــيچ 
توبه كــرده و بــدرگاه خــدا تضــرع و زاری شهرو دياری نفرستاديم مگر آنكه اهلش را به شدائدومحن مبتال ساختيم تا مگر

  ٩۴ه «اعراف» آي ٧كنند: سوره 
  

  ٢٧ه «شوری» آي ۴٢سوره و اگر خدا روزی بندگان را وسيع و فراوان كند در روی زمين ظلم و طغيان بسياركنند . 



  
  ١١ « تغابن » آيه  ۶۴سوره هيچ رنج و مصيبتی به شما نرسد مگر به فرمان هللا.  

  
رسول گرامی در اين بلــد منــزل داری قســم لد ( مكه معظم ومسجد كعبه محترم) ياد نكنم و حال آنكه تو ای سوگند به اين ب

به آن پدر بزرگوار انسان آدم  صفی و فرزندان خداپرست او كه ما نوع انسان را به حقيقــت در رنــج و مشــقت آفريــديم و 
بسر نبرد و به آالم طبيعت و امراض و انديشه و انــدوه به بال و محنتش آزموديم كه روز و شبی بی غم  و رنج و زحمت 

خطر عمر گذراند آيا انسان به اين ناتوانی پندارد كه هيچكس بر او توانائی ندارد و فوق او قدرتی نيست؟ زهی و خوف و 
  ۵تا  ١آيه های  ٩٠سوره غرور و جهالت.  

  
  آيا از مهر و دوستی و آزادی چيزی را دريافته است؟آيا اين جانور درنده دشمن آشتی ناپذير شادی و شادمانی نيست؟ 

وقيحانه در اســتوار  ٬و با همه دروغهائی كه بنام كتاب آسمانی بافته است انهای نابخردانه آمده در كالم هللا او با همه فرم
«  ۶ره ســوضد مردمی خود بــه رســولش چنــين ميگويــد: هــيچكس كلمــات هللا را تغييرنتوانــد داد.  هاینگاهداشتن دستور

  ٣۴يه انعام » آ
  

«  ٢۵ســوره ها چنانكــه مخالفــت بــا قــرآن و ديــن كننــد ســخت جهــاد و كــارزاركن. پس تو هرگز تابع كافران مباش و با آن
  ۵٢فرقان » آيه 

  
همــه جنگهــای خــونين و گردنــه بنــدی هــای هللا و رســول هللا او كــه در ســخنرانيهای بعــدی خواهــد آمــد در راســتای زنــده 

  ی و حق و حقيقت است.راستی و درست ٬رهاورد اهريمنی است كه از ديد هللا و رسول او نگاهداشتن همين
   

آيا امام علی و فرزندانش، امام حسين، ابوالفضل، عمر، عثمان، جعفر، اكبر، اصغر و و و  كه سر و جان خودشــان را در 
دان در بزرگداشــت از آنــان كــارد بــر كلــه راه اسالم از دست داده اند برای زنــده نگاهداشــتن همــين آرمــان نبــود كــه بيخــر

  ميكوبند؟
  

سفره انداز ناآگاه برای رسيدن بر نيازهــای روانــی خــود كــه هيچگــاه هــم بــدان هــا نرســيده انــد و نخواهنــد  برخی از زنان
سفره حضرت عباسی را می گسترانند كه او نه تنها دستها كه سر و جــانش را نيــز در راه زنــده نگاهداشــتن آئــين  ٬رسيد

اهی بزير كشيد و به پستوی خانه هــا كشــانيد و ضــعيفه وم اسالم از دست داد. اسالمی كه بانوی ايرانی را از تخت پادشش
  شرم آورنيست؟ ٬بی خرد خواند و كارخانه جوجه كشی راه انداخت ٬و كنيزش كرد

  
ريــه بــا همــه فشــاری كــه از ترسائی منع گسترش برده داری در ژنو به تصويب رسيد و دولت قاجا ١٨٧٨با اينكه درسال 

  ست تا اين لكه سرا پا ننگ رهاورد اسالمی از تاريخ ايران برداشته شد.سوی آيت هللا ها وارد ميشد بر آن پيو
ولی تا به امروز اين آيه های شرم آور الهی در قرآن پــا برجــا و دســت نخــورده مانــده انــد تــا روزيكــه صــاحب الزمــان از 

مبــارك اســبش برســد در نهانگاه بــدر آيــد و آنــرا بــا كشــتاربيرحمانه ای كــه خــون بــه ركــاب مادرزاده نشده شيعيان ازچاه 
  حكومت اسالم جهانی خود دوباره به گردن مردم بگذارد.

  
اال ای جن و انس كدامين نعمتهای خدايتان را انكار ميكنيد: درآن بهشت هرگونه ميوه و خرمــا و انــار بسياراســت و نيكــو 

  ٧٨تا  ۶٩آيه های  ۵۵سوره ه پيش از شوهران دست هيچكس بدان نرسيده. زنان با حسن و جمال ك
  

و پسرانی زيبا كه حسن و جوانی شان ابدی است گرد آنها به خدمت ميگردند با كوزه های بلورين و مشربه های زرين و 
لؤ لؤ مكنوننــد بــر آنهــا  جامهای پر از شراب ناب بر آنان دور ميزنند و زنان سيه چشم زيبا كه در بهار لطافت چون در و

. و ٣٧تــا  ٣۴و  ٢٣تــا  ١٧آيــه هــای   ۵۶ســوره هميشه باكره بــا غــنج و نــاز. مهياست و فرشهای پربها و زنان زيبای 
  و دهها آيه ديگر. ٢٧تا  ٢۵آيه های  ٨٣و سوره  ٣۴و  ٣٣آيه های  ٧٨و سوره  ١٩تا  ١۵آيه های  ٧۶سوره 

  
ه ميتوانــد بنــدی برعهــد و پيمــان را دارد و يــا خوانــدن ويژگيهــای يــك عشــرتكد آيا سوگند به اين عشرتكده شايستگی پــای

  آمرزنده روان مردگان باشد كه گروهی شياد مردمی با فرهنگ چون ايران را به دامی اين چنين گرفتار آورده.  
رديــده و خــودآزار سال است برگرده او سوار شده و آنچنان از خود بيگانه نموده اند كه ناآگاهانه دشــمن پرســت گ ١۴٠٠

  شده اند.
   

او خدای  هائیعشرتكده دارهم هست در خورستايش است يا سرزنش آيا با چنين دستور آيا اين هللا دست پرورده محمد كه
  راستين است يا اهريمن راستين؟



  
  چه كسی جز آيت هللا های سيه دل و تيره روان پرچمدار اين ننگ برای مردم با فرهنگ ايران هستند؟

هن اينست كه از اين پس فريب هــيچ دســتاربند دينــی پاكدالنه من بشما دختران و پسران جوان و زنان و مردان هم مي پيام
و بی دستارمسلمان بدتر از مال را نخوريد تا بنام دينی اين چنين شرم آور دگرباره شما را بــدام بيندازنــد و بگوينــد اســالم 

  راستين جزاينست. چنين دروغی را نپذيريد.
  

ن پذيرهم نيست. هيچ آيــت اللهــی هــم  يــارای پــس و پــيش اسالم يك بن مايه استوار دارد كه همين كالم هللا است و دگرگو
كردن يك كلمه آز آن را ندارد زيرا نانش را از دست ميدهد. پس از كالم هللا بزرگترين پايگاه ابلــه پــروری اســالم و شــيعه 

  همچون زهری كشنده از آنها دوری گزينيد. گری مسجد و منبر و منبريها هستند كه بايد
  

خود و ميهن بيشتربينديشيد و بدانيد كه ديگر آيه های كالم  هللا هزاران بــار بــدتر و زشــت تراســت از  برای آينده فرزندان
  آنچه كه تا به حال شنيده ايد.

  
كومــت و سياســت و آزادی گــزينش راه برای ايران آينده پشتيبان آن كس و آن آرمانی باشيد كه شما را به جدائی دين ازح

ن انديشه و رائی بشتابيد. دست در دست يكديگربا همبستگی هر چه اســتوارتر گــام برداريــد زندگی فراميخواند. بياری چني
تا بتوانيد دست دين و دين داران را ازحكومت و سياست كوتاه كنيد. دين و مذهب بهيچ روی نبايد دولتی گردد و يا دولتی 

نوشته شود يا دستگاهی دولتــی بخــود پروانــه دين و مذهب ويژه ای باشد. دين و مذهب نبايد در شناسنامه كسی پشتيبان 
  پرسيدن دين و مذهب كسی را بدهد.

  
از خمس و زكات، رد مظالم، ختم قرآن، موقوفــات چشــم بپوشــند و  ٬اگر آخوندها راست ميگويند كه نگفته اند و نميگويند

هند دريافت كه مالها درپی ديــن ند و رايگان دين خو د را بگوش مردم برسانند. آنگاه همگان خوابروند در مسجدها بنشين
  سينه ميدرانند و يا مفتخوری و سربار شدن بر مردم؟

در پايان با اينكه پاسداران فرهنگ ايران به هيچ گروه و دسته ای وابسته نيست و با پيشينه بيست سال نبرد فرهنگــی در 
تــا بتوانــد ايرانيــان گــم گشــته در  رمــانش زدودن زنگاراســالم از چهــره فرهنــگ درخشــان ايــران بــوده اســتپاريس تنهــا آ

بيابانهای كربال را به گذشته تاريخ و فرهنگ سرفراز خود آشنا سازد تا آگاهانه شانه از زير ايــن بــار ننــگ خــالی كننــد و 
  واالئی از دست داده را باز يابند.

  
اه تهــران را در پيشــينه جانباخته بزرگی چون دكتركورش آريامنش اســتاد جــرم شناســی دانشــگ در راستای اين آرمان پاك

  نبرد فرهنگی خود دارند كه بدستور سران رژيم اشغالگر جمهوری اسالمی در پاريس كشته شد.
  

بشــريت اســت.  نه يك گناه كه يك جنايــت عليــه ٬سال دربند نگاهداشتن مردم بنام دين و مذهبی اين چنين ددمنشانه ١۵٠٠
وان تبهكاريهای نابخشودنی خود را بدهند تا ديگــرهيچ پشــت بــه ميهنــی بــه بايد آيت هللا ها اين نمادهای راستين بت هللا تا

پوشاك دين اسالم  تيشه بر ريشه فرهنگ مردمی ما بزند. در پيشينه زندگی آخوند در ايــران جــز ايــن  ندهد در خودپروانه
  ديده نميشود.
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