
 
  قريش  ایهللا خداي قبيله 

  

  خداوند خشم وكينه ونفرت و نيستي  
  هيوالئي كه جزبا محمد و آل محمد با كسي دوستي ندارد

  
ازسوره هفدهم «اسري» نام هللا يا حجراالسود بت شناخته شده تيره قريش آنگاه ازسوي محمدبن عبدهللا بدرون تازی  -١٠٩برابر آيه 

ه هللا دعوي پيامبري داشت و نيازي مبرم برساختن خدائي كه فرمانبردارش باشد نه مانع انجام مقاصد نامه راه يافت كه اين عبدزاد
  شوم او. 

  
فزونخواهيهاي جاه جويانه نهفته دردرون خويش را بگونه دلخواه جامه عمل بپوشاند وعقده  ٬تا وي بتواند درسايه چنين خدائي رام

رخانه حليمه چوپان و شترباني دوران اوليه آشنائي با خديجه را كه در سراسر وجودش هاي حقارت دوران يتيمي و رنج شترچراني د
  انباشته شده بود بگونه ای ازميان بردارد.

  
  دراين باره ميتوانيد به دفترپژوهش درزندگي علي نماد شيعه گري روي آوريد.

  
بارهــاي كشــمش غــارت  ٬دريكي ازماههاي حــرام تازيــان درپي اين انديشه همينكه توانست درنخستين راهزني بدست عبدهللا جحش آنهم

شده از كاروانيان را درميان گروهي از ندارهاي دور و بر خود بخش كند و پيرواني بدست آورد سركوبگري و گردنه بندي هــا و كشــت 
  و كشتارهاي بزرگتري بنام هللا را آغازكرد و پيروزيهاي چشمگيري نيزبدست آورد.

  
همــه بتهــاي ريــز و  ٬بود كه بر بتكده كعبه دست يافت و با گفتن هللا و اكبر يعني بت هللا بزرگتراســت ازديگربتــان پس از اين پيروزی ها

درشت خانه كعبه را كه از آن تيره هاي ديگرتازيان بود شكست و هللا خداي قبيله قريش را مورد ستايش قرارداد و او راخداي بلــد مكــه 
از سوره ششم«انعام» و چند آيه ديگرگفت من مامورم كه نخســتين فرمــانبردار  ١۴ . سپس برابرآيهخواند و فرمانرواي دو جهان ناميد

  از فرمانهاي اين هللا باشم.
  

 ٬فرمانهاي رسيده ازسوي هللا برگزيده او نه تنها خرد پــذير نيســت و انــدك بــوئي هــم از آزادي  و آزادمنشــي از آن برنميخيــزد كــه هــيچ
آزادي و خرد و شادي و شادماني اســت. پايــه و اساســش بركشــت و كشــتار، تــاراج، گــرفتن اســير، بــرده سراپايش دشمني سرسخت با 

  داري، كنيزبازي، غالم بارگي و هرچه بيشتراز زشتكاريهائي است كه تنها ازيك گردنه بندبر مي آيد.
  

دگي و سجده كردن برخود ميدانــد ، بريــدن دســت و زشت ترين زشتيها از ديد اين هللا زيباترين زيبائيهاست. اللهي كه راه راست را دربن
پاي كسي را كه بر او سجده نميكند و يا بندگيش را نمي پذيرد بسيار زيبا و نيك ميشمارد و بر بندگان ويژه خود نويد حوريان بهشتي و 

  مي ناب ميدهد.
  

زنان و كودكان آنانرا كــاري بــس ســتوده و درخــور اللهي كه گروهي را دشمن خود ميداند. كشتن آنها و تاراج دار و ندارشان و اسارت 
  پاداش ميشمارد. همانگونه كه دو تيره تازي با هم به نبرد برمي خيزند.

  
دراينجا نخست نمونه هاي كوچكي ازدرياي تبهكاريها و گژانديشي ها و فتنه انگيزي هاي هللا آمده در تازی نامه را بــه نمونــه مشــت از 

پس از آگاهي با خرد خويش بسنجيد و به داوري بنشينيد و دريابيــد كــه آيــا چنــين گفتــاري ددمنشــانه و بــي  خروار به آگاهي ميرسانم تا
خردانه ميتواند از سوي خداوند مهر و خردي باشد كه ما باور داريم يا گفتاري از اهريمن است. سپس گوشــه هــائي ازجنگهــا و گردنــه 

  ه اين تازی نامه پيوندي با ما ايرانيان ندارد.كبندي هاي هللا را مي آورم. آنگاه بن مايه هائي 
  
ازســوره  ٩۴ درآيين هللا آمده در تازی نامه نه تنها شادي و بهزيوي و كار و كوشش دراين جهان بيهوده شمرده شده كه برابــر آيــه -١

  دوم «بقره» درباره جهان نسيه ناديده چنين ميگويد:
ت كــه خدابشــما اختصــاص داده، دون ســايرخلق خواســتاريد بايســتي هميشــه بــه مــرگ مبگواي پيغمبركه اگرسراي آخرت را با آنهمه نع

  آرزومند باشيد اگر راست ميگوئيد.
  

  چنين ميگويد: ٣٢ه درسوره ششم «انعام» آي



  ند؟ندنيا جز بازيچه كودكان و هوسراني بيخردان هيچ نيست همانا سراي ديگراهل تقوي را نيكوتراست، آيا تعقل و انديشه دراين نميك
  

  چنين ميگويد: ۶۴آيه پنجم (المائده) در سوره 
يهود گفتند دست هللا بسته است ( و ديگرتغييري درخلقت نميدهد و چيزي ازعدم بوجود نخواهد آمد) بواسطه اين گفتاردروغ دست آنهــا 

  گونه بخواهد انفاق ميكند. ربسته شده به لعن هللا گرفتار گرديدند. بلكه دو دست هللا (دست قدرت و رحمت او) گشاده است و ه
بيفزود و ما به كيفر آن تــا قيامــت آتــش كينــه و دشــمني را در ميــان وهمانا قرآنيكه بتو نازل گشت بر كفر و طغيان بسياري ازاهل كتاب 

  آيه خبرغيب است) آنها برافروختيم (اين
  

  ميگويد: ١۴ درسوره پنجم «مائده» آيه
از آنها عهد گرفتيم كه پيرو كتاب و رسول هللا باشند آنان نيز ازآنچه در انجيــل پنــد داده شــدند  مبرخي ازآنان گفتند ما بكيش عيسا هستي

ــد.  ــت كردن ــا حــق مخالف ــد و ب ــي را از دســت دادن ــگ نصــيب بزرگ ــش جن ــم بكيفرعملشــان آت ــا ه ــا  و دشــمنيم ــان آنه ــت مي ــا قيام را ت
  برافروختيم.(اين آيه ازاخبارغيب است.)

  
  رسيد تو كه مدعي آفرينش جهان هستي. پآيا ميتوان ازاين هللا 

  
اگر اين دفعه راست ميگوئي وجهان ديگري بهتر از اين جهان داري و غمخوار ما هم هستي، چــرا مــا را در ايــن جهــان آفريــدي و اگــر 

ري درشــكنجه بــ آفريدي چرا هزاران دام اين چنيني بر سر راه ما گستردي تا بــا كينــه و دشــمني گمــراه و گناهكارمــان كنــي و بكشــي و ب
گاهت بسوزاني كه از آن نعمتهاي فراوان نسيه ات بهره مند نشويم؟ مگر تو بيماري  رواني خودآزاري داري؟ يا مردم آزاري كه ميــان 

  مردم كينه و دشمني برمي انگيزي؟
  

  به آنها ميدهي؟ اآيا اين گناه مردم است يا تو؟ چرا بار گناه تو و دامهايي را كه بر سر راه مردم گسترده اي كيفرش ر
آيا براستي تو خدايي يا برابراعترافات بيشمارت كه در دهها آيه تازی نامه ات آمده است. مكار و جبار و قهــار و غــدار و گردنــه بنــد و 

  راهزن و فتنه انگيزي؟
  
  :۵٩سوره بيست ونهم «عنكبوت» آيه  -٢

كه بار روزي خود را بــدوش نكشــند و هللا بــدون هــيچ كوشــش بــه  تدركار رزق به خدا توكل كنيد، نه برسعي خود كه چه بسيار حيوانا
  آنها و هم بشماروزي  ميرساند. 

  
ازاين هللا كه گسترش دهنده بيكاري و تنبلي و تن پروري است. مي پرسم  از روزي كه از سوي محمد تازي به خدايي برگزيده شده اي 

ه گداي برهنه پائي انداخته اي كه اين چنين دروغ هاي بزرگ مي بافي تــا مــردم فرتا به امروز كدام لقمه ناني را ازعالم باال به گوشه س
را به دريوزگي و گدايي و تن پروري بكشاني كه براي سيركردن شكم خود بجاي كار كــردن برابرفرمــان تــو نــاگزير بــه جنــگ و كشــتار 

  گردند؟
  
  :١١و  ١٠سوره شصت ودوم«جمعه»آيه هاي  -٣

جارتي سودمند كه شما را ازعذاب دردناك آخرت نجــات بخشــد داللــت كــنم. آن تجــارت ايــن اســت كــه بــه هللا و ت اي اهل ايمان شما را به
  رسول او ايمان آوريد و به مال و جان در راه هللا جهاد كنيد. اين كار از هر تجارت اگر دانا باشيد براي شما بهتراست.

  
ره بيست و نهم ميگويــد روزي بــه كــار و كوشــش نيســت در ايــن ســوره بــراي سواز ۶٠ اگر درآيه ٬به اين فرمان هللا درست توجه كنيد

دارايي مــردم  ٬بدست آوردن روزي شما را راهنمايي ميكند كه برويد در راه او جهاد كنيد يعني در راه انديشه هاي شوم او بزنيد، بكشيد
ي برده فروشي بفروشيد كــه بهتــرين تجــارت اســت و هــيچ انرا تاراج كنيد زنان و فرزندان آنان را به اسيري بگيريد و در بازارهاي جه

  تجارتي هم سودمندتراز اين تجارت نيست.
  آيا اين هللا بدرستي خداست يا سردسته راهزنان و گردنه بندان و گمراه گران؟

  
  : ٢١۶ سوره دوم «البقره» آيه -۴

ليكن چه بسيارشود كه چيزي را شما ناگوار شــماريد ولــي ت حكم جهاد براي شما مقرر گرديد و حال آنكه براي شما ناگوار و مكروه اس
به حقيقت خير و صالح شما در آن بوده. و چه بسيار شود كه چيزي را دوست داريــد و در واقــع شــر و فســاد شــما در آنســت و هللا بــه 

  مصالح و امورداناست و شما نادانيد. 
  



ز ديــد شــما شــر و فســاد اســت ولــي از اينكــه غــارت ميكنيــد و ســود ميبريــد ا سخنان گهربار هللا را شنيديد كه ميگويد اگر چه اين جهــاد
  بهتراست. شماها نادان هستيد و راه تجارت را نمي فهميد. هللا است كه به مصالح امور داناست.

  
  :٧١ -٧٠ سوره نوزدهم «مريم» آيه هاي  -۵

گارتســت. پــس از ورود همــه بــه دوزخ مــا افــرادي را كــه ردوهيچيك ازشما نوع بشرباقي نماند جز آنكه بدوزخ وارد شود اين حكــم پرو
  خداترس و با تقوي بوده اند از جهنم نجات خواهيم داد.

   
تا اينجا ازديوانه بودن و بيخردي هللا دودل بودم باخواندن اين دو آيه كوچكترين دودلي ندارم كه او يك بيمار رواني درمان ناپــذير و اگر 

اه را در كنارهم درآتش مي افكند تا تر و خشك با هم بسوزند و خاكسترگردند، آنگــاه كــه زمــاني بدســت گناهريمن خوست كه بيگناه و با
  آورد بسراغشان برود تا خاكستربيگناهانرا تماشا كند.

  باور ندارم بر اهريمن بودن چنين خدائي كسي با من هم انديشه نباشد؟
   

جاخوش كرده درخانه كعبه ازســوي  ٬هللا ٬سياه«حجراالسود» يا بنده آل محمدگ اين گونه فرمانهاي ناپخته دهشتناك جز ازسوي آن سن
  چه كس ديگري ميتواند داده شده باشد.

  
  :٣٣سوره پنجم «مائده» آيه 

 مانا كيفر آنان كه با هللا و رسول بر جنگ برخيزند و در زمين بر فساد كوشند جزاين نباشد كه آنها را به  قتــل رســانده يــا بداركشــند وه
ا دست و پاي شان را به خالف ببرند (يعني دست راست با پاي چپ و يا بالعكس) يا با نفي بلــد و تبعيــد ازســرزمين صــالحان دوركننــد. ي

  اين ذلت و خواري عذاب دنيوي آنهاست و اما درآخرت باز در دوزخ به عذابي بزرگ معذب خواهند شد.
  

است با هللا و سزائي اين چنين ناباور. پذيرفتن خفت بردگــي و غالمــي و خــم كــردن گ نپذيرفتن ذلت بندگي و كنيزي به نشانه جن ٬ببينيد
  كمر در برابرفرمانهاي نادرست هللا پاداشي آنچنان دارد كه درعشرتكده بزرگ خود نويد آنرا داده است. آيا اين جانورخداست؟

  
هر و كنيزان و بندگان خود را بــه نكــاح يكديگردرآوريــد شوو البته بايد مردان بي زن و زنان بي  -٣٢ سوره بيست وچهارم «نور» آيه

  تا ميان مومنين مرد بي زن و زن بي شوهرباقي نماند. از فقرنترسيد كه خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسيع و نامتناهي است.
  

رازدواج كنند. نه بــا مــردان و زنــان آزاد. يگرحمت هللا در اين آيه به روشني نموده شده است كه كنيزان و بندگان مومن تنها بايد با يكد
  چه رحمتي بزرگتر از اين از سوي هللا.

  
جنــگ جــز از راه  ١١و  ١٠ » آيــه هــاي الصــف م «يکــ درباره روزي رساني و نترسيدن از گرسنگي هم  چون برابر ســوره شصــت و 

ازسوره دوم «بقــره» كــه در پــي خواهــد  -١٧٣ ه آيبرابر ٬وغارت توان روزي رساني نداشت ناگزيركساني را كه توان جنگيدن نداشتند
  آمد دستور داد تا آن اندازه كه سيرشوند ميتوانند ازمردار و گوشت سگ كه بهترين ارمغان هللا است ميل كنند. 

   
  :١٠٧آيه سوره بيست ويكم «انبيا»

  أي رسول ما تو را نفرستاديم تا مگر رحمت براي اهل عالم باشي.
  

  جه به فرمانهاي هللا آمده درتازی نامه يكي از شرم آورترين آيه هاست.توبدرستي اين آيه با 
آيا بريدن دست چپ و پاي راست و تبعيد و كنيزي و غالمي و تاراج رحمت است يا ذلت؟ بارها گفته ام كه اين هللا نيكي را بجاي بدي و 

  ن رحمت و زحمت را نمي شناسد.چوبدي را بجاي نيكي نشانيده و فرمانهاي نادرست خود را رحمت هم ميداند. 
  

اين چند آيه نمونه كوچكي بود از دهها آيه ديگرتازی نامه كه به نمونه مشت از خروار آورده شد، تا اين آيه ها را با آرمان خداي خرد 
  برابر و داوري كنيد كه سپنتامينيو و اهريمن را بهتربشناسيد و راه خود را آگاهانه برگزينيد.

  
گونه آيه هاي تازی نامه رهاورد اسالم ناب محمدي روبرو ميشوم و فرمانهاي باالتراز نابخردانــه هللا، آن خــداي قبيلگــي  ينزمانيكه با ا

قريش را از ديد ميگذرانم و سپس بسراغ آيين اشا يا اهورامزدا خداوند خرد و دانش و بيــنش و دوســتي و شــادي و سرچشــمه مهــر و 
كه نه عشــرتكده أي چــون هللا تازيــان دارد و نــه دوزخــي آنچنــاني و نــه از كســي ســجده ميخواهــد و م نيكيهاي ايران ميروم  و درمي ياب

ميگويد درسايه راستي و درستي و نيك انديشي و برابري بيشتر كاربكنيد تا بهره و لذت بيشتر از زندگي ببريد و در شــادي و شــادماني 



ر سر اين دوراهي مي بينم كه دو نيروي ازلي «سپنتائي و اهريمنــي» هــر ب بسربريد و هركس درگزينش راه زندگي  آزاد است. خود را
  دو در برابر ديدگانم قرار گرفته اند كه يكي ايراني و ديگري عرب است. 

  
  خرد ميگويد بايد راه سپنتائي نياكان خود را برگزيني و از هللا عرب كه نماد بارز اهريمني است روي برگرداني.

سال است با كشيدن پرده اي زربفت بر روي لجــن زاري گنــدزا بــر آئــين او آنچنــان مــردم  ١۴٠٠پيرو انديشه او  اياللهي كه آيت هللا ه
ايران را فريفته و بدور از خرد در بند نگاهداشته اند كه ازخود بيگانه گرديده و نا آگاهانــه دشــمن پرســت شــده انــد كــه ننگــي درجهــان 

  باالتراز دشمن پرستي نيست.
  

زاين دام كهن تازيان و پاسدارانش آيت هللا هاي تازي پرست تنها روزنه اميــدي كــه  بــردل مــي تابــد بازهمــان تــازی نامــه ا براي رهائي
است كه هللا آمده درآن خود ميگويد أي خوانندگان عجم (يعني أي كر و الل ها) من يك عرب هستم، زبان ديگــري راهــم نمــي فهمــم ايــن 

با نام و نشان فرستاده ام. اين دفتر براي شما مردم فارســي زبــان نيســت چــرا نفهميــده و ندانســته و كتاب فصيح عربي را براي  عربها 
  ميخوانيد و گناهش را به گردن من مي اندازيد؟

  
 اگر از اين آيه هاي روشن تازی نامه تازيان بهره بگيريم شايد بتوانيم با بن مايه هاي استوار و پذيرفتني ريش خــود را از دم عربهــا و

  يت هللا ها و رهاورد ننگ آلودشان تازی نامه و اسالم  رهائي بخشيم.آ
   
  به نمونه :سوره تازی نامه بنام مردان و زنان عرب و يهود آمده است  ١١۴دستكم سيزده سوره از 

وره هــاي تــازی س و و و و ديگر آل عمران، يونس، هود، يوسف، ابراهيم، مريم، لقمان، محمد، رحمان، نوح، همزه، قريش، ابي لهب 
نامه نيز بروشني ميگويند تازی نامه ويژه تازيان است. نه مردم فارسي زبان كه بخشي از آن به آگاهي شما ميرسد. اميدوارم به ژرفي 

  گوش فرادهيد.
  
  :٩٢سوره ششم «انعام» آيه  -١

را ازاهــل مكــه و رمقابــل اوســت باشــد و خلــق د اين قرآن كتابي است كه ما فرستاديم با بركت بسيار تا گواه صدق ساير كتب آسماني كه
  همه را به اندرز و پندهاي خود متنبه سازد. هركه دراطراف اوست

  
  چنين آمده است:در آيه يکم  ٬درسوره نهم «توبه» كه بسم هللا را از يادبرده -٢

مراد از آن طايفه مشركان مكه انــد  ت.( از اين پس هللا و رسولش ازعهد مشركاني كه با شما مسلمين عهد بسته و شكسته بيزاري جس
كه با رسول هللا پيمان بستند كه با هم عهدان اسالم خصومت نكنند. آنگاه بياري بنوبكر يا بنوخزاعه كه هــم پيمــان پيغمبربودنــد دشــمني 

وره اعــالم فرمــود ســ  نموده و بسيار قتل وغارت كردند. رسول خبراز نقض عهد آنان يافت. سوره برائت نازل شد و بتوسط علي با ايــن
  كه از اين پس پيغمبربا مشركان هم عهد نخواهد بود.

  
  :١٠١ همان سوره  آيه

همــين  ١٢٠ هم منافق و برنفــاق مــاهر و ثابتنــد و در آيــه اطراف مدينه منافقند و بعضي اهل شهرمدينه از اعراببعضي آگاه باشيد كه 
د هرگز ازفرمان پيغمبرتخلف كننــد و نــه هرگــز خــالف ميــل او ميلــي از خــود اينه ب اهل مدينه و باديه نشينان اطرافشسوره آمده است، 

  ابراز كنند.
  
  :٣و  ٢سوره دوازدهم «يوسف» آيه هاي   -٣

ما بهترين حکايات را به وحــی ايــن قــرآن اين قرآن مجيد را ما به عربي فصيح فرستاديم باشد كه شما به تعليمات اوعقل و هوش يابيد. 
  ند پيش از اين وحی از آن آگاه نبودی.رچبر تو ميگوئيم  وه

  
  مچنين ما قرآن را كتابي با حكمت و فصاحت عربي فرستاديم.ه ٣٧ سوره سيزدهم «رعد» آيه -۴
  
  و ما اين گونه قرآن را بافصاحت عربي فرستاديم. ١١٣ه  سوره بيستم «طه» آي -۵
  :١٩۵ سوره بيست وششم «شعرا» آيه - ۶

  هدايت كني. و مردم را با زبان فصيح عربي
  

  :سوره چنين آمده است همان١٩٩ -١٩٨ و در آيه هاي 



بــر پارســيان قرائــت ميكــرد آنــان ايمــان نمــي  و اگر ما اين كتاب عربي را بر بعض مردم عجم نازل ميگردانيديم  و رسول به زبان تازي
  . شما قوم عرب با چه عذر ايمان نمي آوريد؟كنيمو اعجاز آنرا درك نمي نكرده كه قرآن بر زبان ما نيست، ما فهم آن آوردند براين عذر

  
  :٩٢ه سوره بيست وهفتم «نمل» آي -٧

  .هللا الحرامش قرار داده پرستش كنم اي رسول بگو من مامورم كه  منحصرا خداي اين بلد مكه معظم را كه بيت
  
  :٢٨ه سوره سي ونهم «زمر» آي -٨

  اراستي و حكم ناصواب نيست. باشد كه مردم پرهيزگارشوند.ربي فصيح است كه در آن هيچ ناين كتاب الهي قرآن ع
  

بوارون آيه باال هرچه دراين كتاب آمده همه اش ناصواب است. اگر بندگي، بردگي، كنيزي كه زنان را به مالكيت متصرفي مردان درمي 
و صواب است  پس حق با هللا است.  شتار و همه اش راستي و درستيآورد، غالمي، سجده كردن شبانه روزي، گردنه بندي، تاراج ، ك

بايد از او پوزش خواست ولي اگر نادرست است بر باور من بايد اين آيه هاي نادرست را به گلوي فرستنده اش فرو كــرد تــا خفــه شــود 
  كه ديگرنتواند با پرروئي سخناني چنين نادرست بگويد.

  
  :٣آيه سجده» -سوره چهل ويكم «فصلت -٩

  ت جامعش بزبان فصيح عربي براي دانشمندان مبين ساخته استاين كتابي است كه آيا
  

  همين سوره ميگويد: ۴۴ه  و در آي
بزبان عرب نيامد تــا مــا قــوم عــرب ايمــان اين كتاب مفصل و روشن  واگرما قرآن را به زبان عجم ميفرستاديم، كافران ميگفتد چرا آيات

  ميشود؟ل و امت عربي ناز عجمي بر رسولآوريم. أي عجب  آيا كتاب 
  

  :٣ سوره چهل و سوم «زخرف» آيه -١٠
  ما قرآن را بلسان عربي فصيح مقرر داشتيم تا شما در فهم آن فكرت بكار بنديد.

  
  :١٢ه سوره چهل وششم «احقاق» آي -١١

  قرآن به زبان فصيح عربي نازل شد.
  

  :٧«الشوري» آيه دوم سوره چهل و  -١٢
  رديم  تا مردم شهرمكه و ام القري و هر كه در اطراف اوست بترساني.ن فصيح عربي را ما بتو وحي كقرآ ينچنو 
  

  ميگويند: ٢۵ -٢۴سوره چهل وهشتم «فتح» آيه هاي  -١٣
چه او خدائي است  كه دست شر كفار را از سر شما و دست شما را هم به زمين مكه پس ازفيروزي تان از سر آنها كوتاه كرد و هللا هر

بودند كه به  هللا كافرشدند و راه مسجدالحرام را برشــما بســتند و شــما را از رســيدن بــه محــل خــود مكــه منــع كند آگاه است. و هم آنان 
  كردند.

  
  :٢آيه  سوره نودم «البلد» -١۴

  .سوگند به اين بلد مكه معظم و مسجد كعبه ياد نكنم و حال آنكه تو اي رسول گرامي  در اين بلد منزل داري
  

ازمشركان مكه و رسولي از نژاد عرب  ٣ازمشركان عرب و در سوره سي هشتم «ص» آيه  ۴٢ » آيهسوره سي و پنجم «فاطر -١۵
  ياد ميكند.

  
  نيز از قرآن بزبان فصيح عربي ياد گرديده است. ١٢ «احقاق» آيهچهل و ششم در سوره  -١۶
  

  :١۶تا ١٣«قلم» آيه هاي شصت و هشتم  سوره 
حرامزاده و بي اصل و نسبند پيرو چنين مردمي براي اينكه مال و فرزندان بسيار دارند نبايد  ب بازمتكبرند و خشن.با اينكهبا اينهمه عي

  شد.



درصورتيكه چون آيات ما را بر او تالوت كنند گويد اين سخن افسانه پيشينيان است. بزودي بر بينيش داغ  شمشير مينهيم. اين آيات 
ده حق به شمشيرعلي بينيش بشكافت نازل آمد ولي بر هركه مانند اوست تا ابد ابوجهل كه روز بدر بر حسب وعدرحق وليد مغيره. عم 

  شامل است. 
   

  و دهها آيه ديگر اين چنيني داستان عربها كه كوچكترين پيوندي با ايران و ايراني ندارد.
ت المقدس و كعبه و حج با نام ر هللا از اعراب و يهود و بيبا ١٣۶توجه كنيد: دربررسي تنها دو سوره «دوم و سوم» از تازی نامه  

  ياد كرده است.
  

  ٢٣ابراهيم  -بار   ٢سليمان  -بار ١١عيسي  -بار ٢٠يهود و يهوديت   -بار ٢بيت المقدس   -بار ٨بني اسرائيل   -بار ١٨ازموسي 
جالوت  -بار ٣طالوت   -بار ٣علي  - بار ١نس بن اشرق اخ -بار  ۶كعبه و حج  -بار  ٣اسحق   -بار ۵يعقوب   –بار  ٧اسماعيل  -بار
نوح  - بار ٢آدم ابوالبشر -بار ٢ذكريا  -بار  ۶ ۶مريم -بار ١شموئيل   -بار ١شمعون  -بار  ١يوشع  -بار  ٢خانواده عمران   -بار  ۴
  بار. ١پيروان ابوسفيان  -بار ١نعيم بن مسعود اشجعي  -بار ١
  
جايگاههاي عرب و يهود مي پوشاند اين آيه ها نشان ميدهند كه هللا    مي ازسوره هاي آن را نامها واگرسراسرقرآن بررسي گردد ني 

  خدا نيست و بتي داستان سراي دروغين از قبيله عرب ميباشد كه با ديگرنقاط جهان آشنائي ندارد. 
  

با ايران و ايراني   و رسول هللا كوچكترين پيوندي همه آيه هاي  قرآني نام برده شده نشان دهنده اينست كه اين تازی نامه و آن هللا 
بياري اميرالمومنين عمربن الخطاب خليفه دوم همسر  نداشته اند و ندارند كه پيروان هللا و رسول هللا بسر دستگي علي پسرابوطالب

خودشان. ميهن ما را مورد   براهنمائي سلمان پشت به ميهن باز برپا نهادن همه فرمانهاي روشن هللا و سعدبن ابی وقاصدخترعلي 
اين  ٬زدند ، كشتند، سوختند، تاراج كردند و همه هستي ها را به نيستي كشانيدند و كالم هللا خود ت و تاز وحشيانه خود قرار دادند،تاخ

ه سراسر ننگ و  پيام آور بردگي، بندگي، غالمي، كنيزي و كشت و كشتار را پيشياره ما كردند تا نابخردانه و نا آگاهانه اين بن ماي
  راي آمرزش روان مردگان خود بخوانيم و يا بدتر ازهمه بدان سوگند ياد كنيم.سرافكندگي را ب

  
مردارخواران تازي پيرو هللا آتشكده هاي ما را ويران كردند و بجــاي آنهــا مســجد ســاختند. نســكخانه هــاي مــا را ســوختند و چنــين كــالم 

هللا، درويش، فالگير، رمــال و  بــه سرپرســتي مــا گماشــتند تــا  م روضه خوان، تعزيه خوان، آيتاللهي بدست ما دادند. نمايندگاني هم بنا
  آنچه درمغزخود داريم بخورند كه توان انديشيدن نداشته باشيم. همانگونه كه نداريم و نميدانيم كه نداريم.

  
رديم و برســرو ســينه مام زاده ساختند تا دورشان بگــ هرچه تازي و تازي زاده مردارخوار هم درايران بدرك و اصل شد براي ما امام و ا

  خود مشت و لگد بكوبيم و بر كله خود ساتور بزنيم كه چرا يكي از سنگدل ترين دشمنان تاريخ و فرهنگ ما گوربگور شده است.
  

وان امامســتان عمامه جاي تاج را گرفته اســت كشــور كــورش و داريــوش و انوشــير ٬بگونه أي كه در نخستين كشور پادشاهي درجهان
هللا بت قبيله قــريش نشســته و چــرا  ٬چه ننگي باالتر از اين كه درنمي يابيم و نمي انديشيم چرا بجاي شير و خورشيد ماتازيان گرديده. 

  شير و خورشيد سرخ ما جايش را به هالل احمرتازيان داده است؟
  ا نام گذاري شده است؟بنام تازيان تازشگر برميهن م چرا همه كوچه بازارها و دانشگاهها و پادگانها و بيمارستانها و و و

  چرا نام همه ما از زنان و مردان عربي و با ننگ غالمي وعبدي تازيان و رقيه و سميه آميخته شده است؟ حال
م هللا بدســت مــا به اين آيه ها توجه كنيد تا دريابيد چگونه كساني به سرمين ما تازش بردند و پيروز شدند و چه بن مايه ننگي بنــام كــال

ا مقدس بدانيم و از درونمايه سراپا ننگش سپاسگزاري كنيم و بگاه سفر آن را باالي سرخود نگهداريم و از زيرش بگذريم دادند  تا آنر
  كه بر باور خود از گزند زمان درامان باشيم بي آنكه بدانيم به ننگ گزند پناهنده شده ايم؟

  
  :١١۵ نزدهم «النحل» آيهو سوره شا ١٧٣ سوره دوم «بقره» آيه

يق حرام گردانيد خدا بر شما  مردار و خون و گوشت خوك را و هر چه را كه به اسم غير هللا كشته باشند. پس هــر كــه بخــوردن به تحق
تياج آنها محتاج شود در صورتيكه به آن تمايل نداشته باشد و از اندازه سدرمق نيز تجــاوز نكنــد گنــاهي بــر او نخواهــد بــود كــه بقــدراح

  ده و مهربان است.صرف كند محققا هللا آمرزن
  

  چنين ميگويد: ششماين دستور مردارخواري دستورهمان اللهي است كه برابردهها سوره بويژه سوره يازدهم «هود» آيه 
  هيچ جنبنده ای در روي زمين نيست جز آنكه روزيش با هللا است.

  
  مينمايد.كه مي بينيم هللا چنين روزي خوشمزه ای پيشكش او 



  تازيان و بدانگونه هم بود فرمان خداي تازيان تا چگونه بينديشيد؟بدين گونه بود خوراك 
  

دراين جا بياد ياوه سرائيهاي بيشرمانه علي الريجاني مدير سيما و سداي آخونــدي در ايــران اشــغال شــده افتــادم كــه درشــامگاه يكشــنبه 
راب مستوفي از راديو فارســي زبــان ار.اف.ای  در آن  ياوه سرائي را كدبان ابوت  ٢٠٠٣ماه مي  ٢۵برابر با  ٢٧١١چهارم خردادماه/ 

  پاريس چنين پخش كرد.  كه علي الريجاني گفته اند:
ايرانيها پيش از اسالم دانشي نداشتند.  بدبخت و بيسواد بودند و خود نيزعالقه ای نداشتند كه وضع شان عوض شود. كتابخانه ای هــم 

  ت و و و..»ده شود هرچه دارند از اسالم اسنداشتند تا سوزان
  

آري زماني كه چنين تازي زادگاني بي شناسه بسرپرستي سيد روح هللا خميني كشتارگر با دست بيگانگان برميهن ما چيره شدند و همه 
نه نياكــان آغــاز اســالم كوشش خود را در نابودي تاريخ و فرهنگ ديرپاي ايران بكاربردند و همه نسكهاي تاريخي و فرهنگي ما را بگو

نه تنها كوچكترين واكنشي نشان نــداديم كــه بــراي رهبــر آدمخوارشــان ســيد روح هللا خمينــي خونخــوار آرامگــاه تالئــي  ٬نيدندخود سوزا
ساختيم به زيارت گورش هم ميرويم همانگونه كه براي تازشگران آغازاسالم. آرامگاههاي گوناگون ساخته ايم كه گور رضاي تازي در 

  گمراهی و سرشکستگی ماست. hنادانی ترين نمونهس و خواهرش معصومه در قم  بارزتو
  

براي كشتارگران تازي زيارت نامه نوشته ايم تا با اذن و اجازه روان ناپاك آن كشتارگران بتوانيم در كنار آرامگاهشان دست به سينه و 
  انه را هم  در نيابيم.با گردني كج بايستيم درمان درد بخواهيم و معني اين كار نابخرد

ر اين بيخردي ها  تازيان نام عجم برما نهادند يعني (كر و گنگ و الل) كه بر باور من  داوري آنــان در ايــن بــاره بســيار درســت در براب
ورزيــده است. زيرا هيچ  ابلهي با كشندگان پدر و برادر و فرزند و نابود كنندگان تاريخ و فرهنگ خودش  چنين مهر نمي ورزد كــه مــا 

  و درنمی يابيم. اريمايم  و مي ورزيم شرم ند
   

سخنان علي الريجاني تازگي ندارد. از دو سال پيش عوامل جمهوري اسالمي بنامهاي دكتر محمدعلي اميرمعزي معلم شرعيات دانشگاه 
وابسته به دانشنامه ايرانيكــا  سوربن پاريس و دكتر دب باشي كه تا به امروز شناخته نشده كيست و ارزش دانشي او چيست كه خود را

(يارشاطر) ميدانند. چنين ياوه سرائيها را درهمين راديو (ار.اف. ای) فرانسه زيرنگر گفت و شــنود كننــده اي بنــام فــرزاد جــوادي آغــاز 
  كردند.

و ســال ميگــذرد  راديــو با وجود واخواهي تند سازمان ما و فرستادن چند نامه با بن مايه هاي بسيار استوار تــا امــروز كــه نزديــك بــه د
  فقان گرفته كوچكترين پاسخي نداده است.اراف ای خ

  
استاد يارشاطرهم  با فرستادن يك رسيد نامه و يك پاسخ كوتاه كه رسيدگي خواهد كرد در برابر چند نامه ســازمان تــا ايــن تــاريخ پاســخ 

ناپذيرفتني صد در صــد دشــمني  ا نه و آيا چنان سخنان ناروا ورسائي نداده است كه آيا  نامبردگان وابسته به دانشنامه ايرانيكا هستند ي
با تاريخ و فرهنگ ايران و مردمش بدرون دانشنامه ايرانيكا راه يافته است يا نه كه پي گيري ادامه دارد. چنانچه دريكماه آينده پاســخي 

خــرين نامــه مــا بــراي ر پي نوشتن اسالميكا ميباشد. آنرسد نشان ميدهد كه دانشنامه ايرانيكا هم ريگي به كفش دارد و در زير اين نام د
  ايرانيكا سفارشي خواهد بود و سپس بگونه جزوه چاپ و دردسترس همه ايران پرستان گذاشته خواهد شد.

  
خود فرزاد جوادي (مصاحبه كننده با آن دواستاد نما) دستكم از درونمايه تازی نامه  ٬دكتردب باشي ٬دكترمعزي ٬ای كاش علي الريجاني

حضرت دســت برشــانه ســلمان فارســي از سوره چهل وهفتم «محمد» را ميخواندند كه چنين آمده است « ٣٨ آگاهي داشتند و دنباله آيه
  ).نهاد و فرمود قوم اين مرد اگرعلم در ثريا باشد رجال فارس برآن دست يابند

  
مــد و زيــر پانهــادن يكــي دروغ بستن بر رسول هللا شان محدكتردب باشي تودهني و تهمت  ٬دكترمعزي ٬آياسخنان نارواي علي الريجاني

  از آيه هاي كالم هللا نيست؟
  

  ايا اين بي دانشها تازی نامه خودشان را خوانده اند كه پايه و اساسش بر بردگي و بندگي و كنيزي وغالمي پايه گذاري گرديده است؟
  

وز پــاي در عربســتان نگذاشــته ز اين آگاه بودند كه  اسالم هنــ سال پيش ا ٢۵٠٠ای كاش ازفرمان آزادي و حقوق بشركورش بزرگ در
  بود.

  
  ای  كاش ازخراب كردن بتكده هاي يونان بدست خشايارشا آگاه بودند كه گفت خدا را نميتوان دراطاقي زنداني كرد.

  



و مــردار خــودداري كننــد و ای كاش از فرمان داريوش بزرگ بر فرمانرواي كارتاژ آگاهي داشتند كه فرمان داد از خوردن گوشت ســگ 
  ن دلبند خود را بر روي دست بتان با آتش نسوزانند و قرباني نكنند.فرزندا

  
اگر از درون مايه قرآن خود و اين رويدادهاي تاريخي آگاهي داشتند چنان سخنان لغو و بيهوده ای را بر زبان نميراندند تا آبــروي خــود 

  شان را به اين سادگي برباد دهند.
  

ود.  اگر فرمان خشايارشــا ويــران كــردن بتكــده هــا در يونــان بــود.  اگــر فرمــان داريــوش ان كورش بزرگ آزادي و حقوق بشرباگر فرم
فــرزاد  ٬دكتــردب باشــي ٬دكترمعزي ٬ولي فرمان هللا الريجاني ٬بزرگ نخوردن مردار و گوشت سگ و قرباني نكردن فرزندان تازيان بود

بردگــي، غالمــي، كنيــزي و خــوردن گوشــت ســگ و  تي،پرســ  حجــر االســود ن بــر او يعنــي بــتسجده كــرد ٬جوادي و ديگرهم انديشانش
  مرداربود. ببين تفاوت ره ازكجاست تا به كجا؟

  
اگر اينان از آيه هاي مردارخواري آمده دركالم هللا شــان آگــاه بودنــد و ميدانســتند كــه خــانواده ابوطالــب و محمــد هــم در شــعب ابوطالــب 

  بيگمان هرگز لب به چنين سخناني لغو نمي گشودند كه مچشان بازگردد. ٬ندزه هللا  فرموده را ميل ميفرمودازهمين خوراكهاي خوشم
  

دفتــر پــژوهش در  ۶٧تــا  ۵۴دفترعايشه بعد از پيغمبر نوشته كورت فريشلر و همچنين برگهاي  ٢٣۵و  ٢٣۴از آنها ميخواهم برگهاي 
بخوانند و سپس عرق شــرم را از پيشــاني خــود پــاك  ويژه بن مايه هاي آمده) درآن رازندگي علي نماد شيعه گري نوشته ( آله دال فك ب

  كنند.
  

  اگر پاكدالنه خفتي درخود احساس كردند از مردم با فرهنگ ايران پوزش بخواهند.
زرگ را كــه بــا با اميد به اندكي انديشه و خرد، چه شد فرزندان كورش بزرگ را با چنان فرمان جهــاني و چــه شــد فرزنــدان داريــوش بــ 

تازيان. اين چنين بت پرست شده اند و نا آگاهانه حجراالسود و روان تازشگران برميهن خود را ميپرســتند و خــم بــر چنان فرمانهائي بر
  ٧٨ابرو نمي آورند. چه شد فرزندان خشايارشا را كه با چنان فرماني اين چنين شوربخت و بت پرست گرديده اند. « دراين بــاره بــرگ 

  نوشته آله دال فك را نيزنگاه كنيد ». ٬ريپژوهش در زندگي علي نماد شيعه گدفتر
  
  

هانه برتازيان تازشگر و كشتارگر نياكان خود مهرمي ورزيد به چگونگي  هم ميهنان ارجمند اميدوارم  به اندازه نيمي از آنچه كه نا آگا
بكوشــيد كمــر از  آگاهانــه شناختيدوزي خود را بشناسيد و آنگاه كه از دست دادن واالئي و سرفرازي خود هم بينديشيد تا عامالن سيه ر

  الل.هرآنچه شرط بالغ است با تو ميگويم تو خواه ازسخنم پندگير و خواه م ٬من بنام يك ايراني زير اين بار ننگ راست كنيد.
  
 

  پاسداران فرهنگ ايران(پاريس)
  آله دال فك 

  ٢٧١١خردادماه/  ١١
           ٢٠٠٣اول ماه ژوئن 
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