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 گوناگون
تازي نامھتفسیر *   
 ايراني قران خوان نميداند كه چه مي خواند چون او عرب نيست و تو *

:چه ميگويدكه تا بداند بخواند قران را به فارسي ياد ندادي كه او به   
 بياييد با هم قران بخوانيم

"سوره المسد"  
آنچه از دارايي او و آنچه -شكسته باد دست ابي لهب كه شكست

و زن او كه حمل ميكند -زود باشد كه درايد آتش-هكسب كرد
.در گردن او ريسماني است از ليف خرما-هيمه  

به عربي با صداي بلند حاال دقت كنيد وقتي يك ايراني مسخ شده آنرا 
.مي خواند  

……و - ما اغني عنه ماله و ماكسب–تبت يدا ابي اهب و تبت   
.!!!!!!!!!كه چه ميخواندفهمد براستي او مي   

محمد و  سخن ميگويد محدود به ابي لهب و حل مشگل او با ياندايي كه با جهانخ
.ريسمان گردن زن ابي لهب ميشود  

:توجه داشته باشيد كه   
ابو لهب عموي محمد و حمالة الحطب دختر عموي محمد ويا دختر (

 كه بعد ها همين زن مادر شوهر كلثوم و رقيه برادر ابو لهب است
)ميشود  
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 ٢ 

 
ضد و پشت سر هم داريم كه ايرانيان بار ها آنرا خوانده اند و دو آيه *

.اند كه ايندو ضد يكديگرند متوجه نشده  
"الكافرون"   

-نمي پرستم آنچه شما مي پرستيد-بگو اي كافران
.مر شماست را دين شما و مراست دين من-.……………و  
"النصر"  

اوست قبول كننده ..……………-چو آيد ياري كردن خدا و فتح
.توبه  

 و به قدرت نرسيده كه محمد است  وقتي نازل شده  ها  آيهيكي از اين 
  . بود ديگري زماني نازل شده كه محمد مكه را فتح كرده

كه مردي پول دار بود  به همراه ديگر عمو "ابو سفيان"پسر عموي محمد 
 و بدست مي آوردنددرآمد خوبي "بتكده آنروز"هاي محمد از خانه خدا 

 نداشت براي دلجويي از او  از كعبه پدر بود سهميمحمد چون بي 
خديجه را به عقد وي درآوردند تا از طريق ديگري پولدار شود ولي او به 

 چشم داشت بنابراين در ابتداي راه كه حريف پسر ياندرآمد خانه خدا
اما وقتي مكه را فتح "  هر كه به دين خود"عموي خود نشد به او گفت 

بگو نيست خدايي جز "ردن پسر عمويش گفت كرد با شمشيري زير گ
  .و او از ترس جانش اعتراف اسالمي كردخداي يكتا 
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.مردم ما كوثر را فاطمھ میدانند*  
:جلب ميكنممربوطه توجه شما را به آيه   

-پس نمازگدار مرا و قربان كن-بدرستيكه ما به تو كوثر داديم
.بدرستيكه دشمن تو اون دم بريده است  

 معلوم نيست اين سوره  به مـردم جهـان چـه ربطـي دارد و از             اول اينكه 
از طرفـي   .همه بدتر مردم ايران چگونه اينرا به فاطمه نسبت مـي دهنـد              

خدا هم براي اينكه او را نماز بگذارند و بله قربان بگويند قـبال مـزد آنـرا                  
در ضمن مـن كـه ارتبـاط سـومين         .دهد نه اينكه در بهشت وعده دهد      مي

مثـل اينكـه سـومي را     نفهميدم شما چطور؟ دو تاي ديگه    نار  آيه را در ك   
بـه تـصور     "از همه بدتر اگر براي اعطاي كوثر      ! اشتباهي اينجا گذاشته اند   

همـان   داد پـس چـرا       گـزاردن   به خدا جـايزه نمـاز        بايد"ايرانيان فاطمه   
و اگر فاطمه دشمن محمد شـده    مي شود؟ او  دشمن  يعني فاطمه   "پاداش  

همه ايـن سـواالت نـشون    انيان اثري از اين عداوت نيست؟     چرا در آثار اير   
درسـت فهميـدي اعـراب اون زمـان         !ميدن موضـوع چيـز ديگـري اسـت        

ميگفتند محمد عقيم است و از او پشتي باقي نمي ماند تا اينکه ابـراهيم               
از ماريه زاده شد و محمد که فکر مي کرد پشت دار شده از طـرف خـدا                  

يه را نازل کرد ولي بخـت يـارش نبـود و    شروع کرد به رجز خوني و اين ا       
ابي مرد و چون اين آيه بي صاحب شـده بـود ايرانيـان اون را بـه فـاطي                    

                                                                     .نسبت دادند
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حتما خدا بيشتر ميداند پس گوش ؟سگزار خدا باشدكي بايد سپا*
.ميدهيم به آياتي چند از قران  

"سوره قريش"  
عطا كرديم كوچ كردن در زمستان و تابستان -براي الفت به قريش

آنكه شما را سير -پس بايد بپرستيد خداي اين خانه را-به آنها
.و از بيم نجات داد شما را-كرداز گرسنگي  

  ديگـر   افراد است و ربطي به       نازل شده  قبيله  قريش  اين سوره فقط براي     
اينجا ديگه صحبت از اختيار در دين نيست چون خدا كوچ كـردن را            .ندارد

به قريش عطا كرده و به علت تغيير خانه خدا از اورشليم به مكه انهـا را از               
منظور محمد از كوچ كردن كشور گـشايي اسـت كـه            .گرسنگي نجات داده  

سفيان ابو جهل و ابو    " ابتدا با غارت اموال خاندانش       موفق هم شد در ضمن    
 اعراب را از گرسنگي  توانستو در مراحل بعدي مردم مظلوم و ذليل ايران      "

 هنوز هم مردم ذليل و معصوم ايران چه در ايران و چه در اروپا              هدنجات د 
منتظر نوبت براي و آمريكا براي رفتن به مكه در صف هاي طويل استحمار   

برويد تا خدا هنـوز آنجـا نشـسته تـا زنـان را              .!خدا در مكه هستند   مالقات  
.                                            لمان و مردان را حوري عطا كندغ  

نوش جان شما و گواراي وجود ما  حوريان اين دنيا كه  از راه صـيغه بـه              
ا با زنان اين را هم محمد بر ما آموخت ت       .سنت محمد با آنان دمي بياساييم     

چون بردگان بنگريم و به آنها مهريه دهيم و از وجودشان بـه ضـرب پـول                 
                                                                         .!!بهره بريم

!اگر اين ما را خوشست پس آن شما را خوشست  
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  :و اما زلزله از ديدگاه قران*
"الزلزال"  

و -و بيرون مي ريزد سنگيني اش را- ميلرزدچون زلزله آيد زمين
به -روزي چنين ميگويد خبرهايش را-ميگويد به انسان چه هستيد

روزي كه مردم پراكنده جمع .اينكه خدا وحي كرده شما را
و ميبيند -پس مي بيند معادل نيكي-ميشوند تا كردار خود ببينند

 معادل بدي
مين ميلرزدكه خـود اطـالع   از اين سوره مهم مي فهميم اگر زلزله بيايد ز   

 امـا اينكـه زمـين ثقـل خـود را بيـرون ميريـزد مربـوط بـه            !مهمي است 
آتشفشان است شايد محمد شاهد هـر دو واقعـه بـوده فكـر كـرده اينهـا               

موضوع ديگه اينستكه زلزله مي ايد كـه بـه ادمهـا            . هميشه با هم ميايند   
مياد تا بـه  ارد بگويد شما پخي نيستيد يعني واقعا زلزله منظور ديگري ند      

ي چيكـار   كمردم بگه بياييد بريم اون دنيا دور هم جمع شيم ببينيم كه             
كرده ؟من نمي فهمم پس مردم دنيا به اين آدمايي كـه رفـتن اون دنيـا                 

                                             دور هم جمع شوند چيكار دارند؟
. بخور قسم پیامبرت با خدا ھستي مثل مسلمان واگر *  

 ببينيم موضوع قسم چيه؟
"التينسوره "  

منظور "واين شهر امان-قسم به طور سيني-قسم به انجير و زيتون
……".مكه  
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من كه نفهميدم به انجير و زيتون قسم خوردن چه ربطي به طور سيني 
؟داره  

حتم دارم نميدوني  ولي وقتي قـران ميخـوني    سيني چيه؟  رميدوني طو  "
گي طـور سـيني كـه انگـار سـالها اونجـا زنـدگي             آنچنان با آب و تاب مي     

اگـر  "منظور صحراي سـينا   " در سينا      يآره طور سيني يعني كوه    ! كردي  
بود و ميگفت خدا به ميدان شهياد قسم خـورده حتـي            مي  پيامبر ايراني   

حرف اونو بـاور نمـي كـرد كـه تـو ايرونـي        يك عرب پا برهنه موش خور       
نـا رو پـذيرفتي و تـو صـف وا     مدعي فرهنگ غني همه آت و آشغالهاي او 

                                                           !!!ميستي تا بري مكه
حاال قضيه قسم به مكه چيه ؟"  

واسه اينكه تو مدعي بي      اينهمه قسم و خالي بندي واسه چيه؟       مي دوني   
راستي شما . هويت جيب عرب صحرا نشين رو پر كني تا برات آقايي كنه         

چرا هر وقت قسم ميخوري  جون عمه و خاله و مامانتون ميكشي وسـط               
!اگه يك مسلمان واقعي بودي تو هم به طهران و آلبالو قسم ميخوردي  

  ي محمدتو هم مثل خداي يكي رو ارشاد كني وستخوا مي اگه از طرفي 
روش فكر كن؟ ؟فتندي بهت چي ميگدخورميقسم و طهران به آلبالو   

وري قسم خوردن مايع خنده است چرا اينقدر با آب و اگر ميدوني اينج
:تاب به عربي ميخوني   

آخه چرا بدون اينكه بفهمي چي .. …- و طور سيني –والتين والزيتون "
منظورم شمايي بله شما .!ميگي پشت بلند گو داد مي زني لوزت پاره شه 

آخه اينم رشته است ؟! كه دكتراي علوم قراني داري   
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  :ياد بگيرخدا را بقيه قسم هاي 
قـسم بـه شـبهاي دو       -قسم به صـبح   -قسم به طاق و جفت    -قسم به مكه  

بـه  -زمـين -آسـمان -بـه شـب   -به روز -به ماه -به چاشتگاه -به آفتاب -!گانه
بيرون آورندگان آتش از سنگ و تعداد زياد ديگري قسم كه ياد    -رونده ها 

                          .بگيري جون عمت رو قسم نخوري كه حرام است
آقاي قران دان اين چيه؟*  

"االنشراح"سوره  
كسي كه نقـض    -و بر نداشتيم بار ترا    -آيا گشاده نكرديم سينه ترا    

پس بـا دشـواري آسـاني       -و بلند كرديم ذكر ترا    -كرد پشت ترا  
                                                                             است

بطي دارند؟آقاي دكتر علوم قراني نمي خواد تفسير اين حرفها با هم چه ر
.كني و يه مشت قصه به بافي فقط فارسيش كن  

بابا ديگه محمد چه جوري بگه يه ناسيوناليسيته؟*  
"سوره البلد"  

-حال اينكه تو در آن مقيمي-قسم نخورم" مكه"چگونه به اين شهر  
لت اسالم يعني تو ايروني هنوز در جها" تو" نه كنه ميگي منظورش از

.!!!!مانده است  
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١ زن در اسالمحقوق *  
"سوره النسا"  

و اگر بترسيد كه عدل نورزيد در يتيمان پس نكاح كنيد آنچه خوش 
آيد شما را از زنان  دو سه و چهار پس اگر بترسيد كه عدالت 
.نورزيد پس يكي يا آنچه را مالك باشيدبهتر است كه ميل نكنيد  

بگند حجاب سرت نگذار ميري راه پيمايي ت بهخانم مسلماني كه اگه 
 اعتراض ميكني اين اون چيزيه كه ميخواي؟

 تا چهار ببينم اگه بترسي كه در يتيمان عدل نورزي چه ربطي داره به اينكه بري
اگه بترسي كه عدل " بدبختي اينجاست كه تو همين آيه دو باره ميگه !زن بگيري

! ميگهنورزي پس يكي بگير ما كه نمي فهميم چي  
       اي زن ايروني مي دوني وقتي ميگه آنچه را مالك باشي يعني چي؟

تو دين محمد خريد و فروش زن مرسوم بوده و هنوز هم هست به 
 اينجور زنها ميگفتند كنيز البد ميگي خوب به ما چه تو ايرون كه كنيز 

                             .بابا هست ما بهش ميگيم خودفروش . نيست 
ميدوني اسم اون كنيز ام حبيبه      ! ميدوني مادر موسي كاظم يه كنيز بوده      

ميدوني هزارون هـزار از شـما زنـان         ! ميدوني ام حبيبه ايروني بوده      .است
چون . ايران رو اعراب به يغما برده اند و به عنوان كنيز به هم  فروخته اند

                                         !قبال محمد فروش شما را مجاز كرده
 ميگرده يعني چي ؟البد از اينكه مي يهوقتي زن ايروني هنوز دنبال مهر

..... چيه؟ بريم تو قرانيهميدوني مهر! فروشنش خوشش مياد  
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٤آيه " النسا  
.......و آتوا النسا صدقاتهن   

    راو بدهيد زنان را مهرشان" صدقه به معني مهر ترجمه شده "
.... اجورهن و اتوهن ٢٩آيه   

ولي در ....و بدهيد ايشان را مهرشان "  اجور به معني مهر ترجمه شده 
خوب ! قران منظور پولي است كه به يك فاحشه داده مي شود ميگي نه 

.گوش كن به كل آيه  
زن آزاده ايمان دار بگيرد پس مالك شود و آنكه استطاعت ندارد 

ست به ايمان بعضي از كنيزانتان كه ايمان دارند و خدا داناتر ا
بر بعضي پس بزني بخواهيد آنرا به رخصت صاحبانش و بدهيد 

"در واقع يعني مزدش"اجورهن   
يه خورده فكر كن ببين دنبال چي .ولي واسه تو ترجمه كردند مهرش 

!بعد پولشو بده  هستي؟از صاحب كنيز اجازه بگير بعد با كنيز حال كن   
ستي؟تو ايراني واقعا دنبال مزد و صدقه ه  

 فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما علي المحصنات ٣٠آيه 
....من العذاب  

معنيش اينه كه اگه كنيزي خريدي و رفت با مرد ديگري هم معاشقه 
 البته اين براي زناني كه از تن فروشي!  كرد عذابش نصف زن بدون مالكه

ياز حتما به امرار معاش مي كنند امتياز خوبي است و به خاطر اين امت
.صف طرفداران حجاب بپيونديد  
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 والالتي........................ الرجال قوامون علي النسا  ٣٨آيه 
.................واضربوهن ...........تخافون   

و اگر بترسيد كه ......معنيش اينه كه مردان فرمانروايان زنان اند و 
!نافرماني كنند پس بزنيدشان   

 خانم فرنگي كه دنبال حجاب ميگردي و تـو فرانـسه            و"اي خانم ايروني  
شر به پا ميكني ميخواي مثل اين آيه باهات رفتار شه كه دنبال اسـالم         
ميري؟دلت كتك ميخواد؟ميدوني از ديد اسالم تو هيچـي نيـستي؟چرا           
قوانين دنياي متمدن رو ول ميكني دنبـال ايـن مزخرفـات ميري؟اگـه              

 مردهاست پس اونـا ميتواننـد      به نفع    پسندي   واقعا اين دستورات را مي    
 ! تـا دنـدش نـرم شـه    ندزني كه حرف گوش نميده رو به فرمان خدا بزن   

                                                             "وقتي خدا ميگه 
....المال والبنون زينه الحيوه الدنيا :  سوره كهف ٤٤آيه   

نميدونم من چرا " ي دنيا هستند ثروت و پسران آرايش زندگان" يعني 
تو از ديد خدا حتي !بايد كاسه داغ تر از آش بشم و بگم خانم بيدار شو

.يه كااليي كه بهت مزد و صدقه ميدن!زينت دنيا هم نيستي  
 ميدوني اگه عقد ت كنند ولي بهت دست نزنند چي گيرت مياد؟

" سوره االحزاب٤٨آيه   
 يك زن مومنه ازدواج اي كساني كه ايمان آورديد وقتي با"

كردي و او را  طالق دادي قبل از اينكه به او دست بزني پس 
.هيچ  عده نيست پس متاعي دهيد او را و رهايش كنيد  

...يعني خانم هري   
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كه از آيه صفت امراه مومنه بگيري؟ راهش اينه خانم ايروني مي خواي 
:زير پيروي كني   

ر آنها را دادي و اي نبي جفتهايي برايت حالل كردم كه مه
زناني را كه خريدي و آنچه را كه غنيمت گرفتي همچنين دختر 

عمه هات و دختر خاله هات و آنان كه با تو هجرت كردند و 
"امراه مومنه  "زناني كه خودشان را به تو مي بخشند   

 گـروه زن بـر مـرد حـالل اسـت اول انانكـه صـدقه                 پنج  به اين ترتيب    
در  سـوم آنانكـه      - شـوند مي   )پولي(عاملهكه م  دوم آنان  - رندييگم)مهر(

دم ( چهـارم فاميلهـايي    - صاحب آنها مي شوي    )زوري(جنگ به غنيمت  
مومنـة سـوپر    (مجـاني  پنجم آنانكـه       - كه تو سفر همراهتند    )دستي ها 

                                                   . حال مي دهند)دولوكس
ا؟ه يا يكي از اينداشيشما مي خواهيد يك ايراني اصيل ب  
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٢حقوق زن در اسالم *  
احترام ديگری كه محمد برای زنان قائل شده اين است كه ميگويند او به 

 دخترهايتان را خاك نكنيد بلکه آنها را زنده  اعراب زمان خودش گفته
مثل كشته شدن رقيه و كلثوم در (زنده در حجله به بهشت بفرستيد

 .)حجله
همه دخترها يشان را خاك می كرده اند پس محمد را چه اگر اعراب  

  !كسی زاييده ؟و چه کسي به او شير داده
البته حليمه مادر رضايي او مدعي شده  وقتي محمد بدنيا اومـد آنقـدر               " 

وجودش پر بركت بوده كه همه جانورها مثل اسبان و شتران وسوسـك و       
ا رسـيدن حليمـه     مگس و پشه شير دار شدند اال مادر خودش و چون تـ            

 .بچه بي شير ميموند خدا امركرد ودر پستان عموش شيرگذاشت
 ) خط هشتم نوشته حاج شيخ عباس قمی٢٦منتهي االمال صفحه (  

بـوده انـد کـه مـي توانـسته بـه بچـه              " شي ميل "  ظاهرا يا عموي ايشان   
برادرش شير بده و يا خدا قادر نبوده  در پستان مادرش شير قرار بده تـا           

 . به اين بال گرفتار نشودعمويش
 و اما حقوق يكساني كه اسالم براي زنان در توزيع ارثيه قائل شده *

   آنقدر عاالنه است كه واقعا حيـف اسـت زنـان ايرانـي دسـت از اسـالم          
 !!!بشويند
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  ١٢  سوره النسا از آيه 
خدا وصيت ميكند شما را در اوالدتان از برای مذكر مانند بهره 

دو تا پس از برای ْآنهاست دو  س اگر باشند زنان فوق دو مونث پ
 . ثلث باقيمانده

نتيجه  اين آيه شريفه كه از حقوق يكسان دختران و پـسران سرچـشمه               
گرفته اين است كه آنچه از ارث به مردان تعلـق ميكيـرد دو برابـر زنـان                  

اين را خدا به عنوان كليد توزيع ارثيـه بـه بنـدگان خـود آمـوزش         !! است
هد اما وقتي مثالي مياورد كه آموزش را كامل كند ميگويد  با وجـود            ميد

دو زن و يك مرد سهم دختران دو ثلث باقيمانده است حال با توجـه بـه                 
اينكه سهم هر دو تا زن معادل يك مرد است پس سهم پـسرك ميـشود                
نصف از مال و نصفه ديگر به دختران تعلـق دارد كـه دو سـوم باقيمانـده        

 از شيش يعني سهم هر دختر يك از شش است حال اگـر    مال ميشود دو  
دو تا يك از شش را با سهم پسرك  جمع كنيـد بـه عـدد پـنج از شـش          

و اما اگر فرض كنيد دو از شش سهم هر دختر است بنابر اين              !!! ميرسيد  
حاال اگـر از ديـدگاه انديـشمندان علـوم        !!! كل مال ميشود هفت از شش       

ايد فرض كـرد سـهم دختـران ميـشود دو از            قراني به مسئله نگاه كنيم ب     
شش و هر دختر يك از سه سهم ميبرند به اين ترتيب  سهم پسرك هم                 
يك سوم است اما اين نگاه هم با قسمت اول آيه كه كليـد حـل مـسائل                  
ارثيه است جور در نميايد مگر بپذيريد كه محمد و يـا خـدا سـاختگي او       

ت آخر آيه را به شرح زير تغيير رياضيات كسرها را بلد نبوده اند و يا قسم
 :دهيم 
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 ...و از براي هر مونث  يك چهارم از مال...... 
  :   نميشود محمد بدينجا ختم!!!  بخردانه  ناقضيه تقسيم ارث و راهنمايي هاي

و اگر باشد يكي پس از برای اوست نصف و مر والدينش را از برای هر 
 باشد مراورا فرزندی پس اگر يك از ايشان شش يك از آنچه باقيمانده اگر

 .............نباشد فرزندی 
 )فكر كنم اينجا تب داشته و هزيون ميگفته(
  ١٣سوره النسا از آيه  

و مر شماراست نيمه آنچه را گذاشتند جفتهای شما اگر نباشد 
 .  اگرباشد فرزندی پس مر شماراست ربع فرزندی پس

ين آيه سهم زن هشت يك در قران منظور از جفت يعني زن كه طبق ا(
 )..نيست

 

  ١٤سوره النسا از آيه  
 واز برای آنهاست چهار يك از ارث اگرنباشد مر شما را فرزندی 

قبال گفته بود اگر فرزندی نباشد سهم زن نصفه ولی اينجا حرفشو پس ( 
 !) گرفت

  ...............پس اگر باشد فرزندی پس از برای آنهاست هشت يك

  ١٥ز آيه سوره النسا ا 
و اگر باشد مردی كه ميراث برد ازكالله و يا زنی و مر اورا باشد 

 برادر و خواهری پس برای هر يك از اندوست شش يك
 ) اينجا سهم پسر و دختر مساوی ميشه  ( 
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 !و اگر بيشتر باشند پس ايشان انبازاند در سه يك
می يعنی اگر چهار تا بشند چهارمی بايد سماق بميكد چون محمد ن(

 !.................دانسته كه چهار تا يك سوم  از يك بيشتر مي شود

  می بينی ؟آياتيه خورده فكر كن ببين چند تا تناقض تو اين 

چـون تـو   !هر چند فايده ای ندارد و بايد بری از آخوند ها  كمك بگيری              
به هر حال اونی كه اجرا ميشه اينه كه به  ! فقط حرف اونها رو قبول داري     

 ديـه ات نـصف مـرد هاسـت از             نصف مرد ميـدن اگـر هم كشته شی       تو
قانون قـصاص جمهـوری اسـالمي    " .همه بدتر قيمتـت از بيضه چپ مـردها هـم كمتره        

 ".ايران

ميدونم اين حرفا با اين سادگيها تو گوشت نميره عيب نداره بازهم برو             * 
 آنکـه از  تو خيابانها و سر حجاب شر به پا کن واز حجاب دفاع کن بـدون      

 سـال از رسـالتش      ١٨از  بعد  محمد   !فلسفه حجاب در اسالم مطلع باشی     
واسه شما ها اين آيات را يادش ميافته كه پيروان اناسش حجاب ندارند و  

 !نازل ميکنه خوب حال کن 
 "٥٩سوره االحزاب آيه "
ای نبی بگو مر جفتهايت و دخترانت و زنان ايمان آورده كه  

 باسهای گشادفروپوشند بر خود از ل
 )...............برات ترجمه كردند چادر( 

موضوع اين استكه پيش قراوالن اسالم كنيزكان و بـردگان بی سرپرسـت      
. بودنـد که لباس نمی پوشيدند تا مشتری بتواند روی آنها قيمت بگـذارد            

بيرون مـی رفــتند     ) دستشويی  ( شبها كه كنيزكان برای قضای حاجت       
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آمدند پيش محمد موضـوع را گفتنـد و   . خنک می زدندبه آنها نا مـردان  
   اين آيه را نازل فرمودند ايشان

 ".بپوشانيد تا از زنان آزاده باز شناخته نشويد  خودتان را" 

اگه اين آيه علت عشق و عالقه شما به حجاب است که گناهی نداريد و   
ي معنيش اينه که تو خيابونهاي فرانسه شبها به شما هم انگولک م

 !رسونند که اينطور مشتاقانه دنبال حجاب افتاديد
تو وضعيت فرق ميکنه تو عرب نيستی من هم         ولي ای خانم  ايــــرانـی    

عرب نيستم ما فرهنگ وااليي داريم مـن بـاور دارم کـه تـو نـصف مـرد                   
نيستی هيچي از مرد کم نداري  تو نـصف خـالق بـشـری همـانطور كـه                  

ما با هم قادر به خلـق بـشريت          ان نيست نصفه ديگه تو قادر به خلق انس      
 .! اينو ديگه محمد هم معترف شده. هستيم

 "سوره النسا آيه اول" 
كه آفريد شما را از يك تن و آفريد از آن جفت او را و .....

  پراكنده كرد از نسل آندو مردان و زنان

  ٣١االنبيا آيه "
 ........و از آب همه چيز را ساختيم ......... 

  

  "٣٩ و ٣٨ و  ٣٧قيمه آيه ال"

 پس بود خون بسته پس آفريد -آيا نبود نطفه از منی كه ريخته شود
 .پس گردانيد از ان دو جفت مذكر و مونث -پس راست كرد
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  "٢ العلق آيه  سوره"

 انسان را از خون بسته آفريدم

مثل اينكه محمد در موضوع خلقت انسان بد جـوری قـاط زده ـ يـه بـار      
بعد ) نه از نطفه بلكه از قاعده كن فيكون ( رو خلق كرديم " آدم"ميگه ما 

توليد ژنتيكي ظاهرا كـن فيكـون يـادش    (آدم  ساختيم  جفت او را از تن 
يه جای ديگه ميگه ما همه چيز را        .  هم اصال نمياره       رو  اسم حوا )! رفته

نطفه از منـی بـسته       و جای ديگه ميگه     ) فرضيه داروين (از آب آفريديم    
 بـه خـدا نـداره و     ه و موضوع جنين و توليد مثل فعلـی كـه نيـازی            ميش

  .همون قضيه ايست كه گفتم محمد هم معترفه

به عبارت ديگرخلقت به اون شکل نبوده که آدم و حوايي بيايند و انسانها      
 معـنيش اينـه كـه       )العلق  (  درست باشه     اگر اخرين مورد  .را خلق کنند  

و بسته بعد الزاما بايد حوا را مـي سـاخته           اول خدا خون را ساخته بعد اون      
رشد كنه بنابراين يعنـی     تا اين جنين تو رحم حوا       ) از روش كن فيكون   (

 ).همان قضيه که اول مرغ اومده يا تخم مرغ! (آدم را بعد ازحوا ساخته

  واسه چي؟ حاال اينهمه دردسر را خدا به خودش و ما داده
  "٥٦سوره الذاريات "

 انسان را مگر برای عبادت نيافريديم جن و 

كه جن و انسان رو فقط     بابا روتو برم  اين ديگه چه قدر خود خواه است            
نكنـه ايـن مهندسـين ژنتيـك هـم       .كنند   واسه اين ساخته كه عبادتشو      

كمبود احترام داشته باشند شايد به همـين علـت آقـاي ژاك ژيـراك بـا                 
 .يمژنتيك مخالفه؟ بد نيست يه گريزی هم به سياست بزن
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 آقای ژيراك ما نفهميديم شـما متـدين هـستيد يـا مثـل مـا حرحـری            
مذهب؟اگه دين و ايمان داری كه بگذار اين وامونده هاي تاريخ سرشـون             

 سپتامبر از نوع عقيـدتي بـرات پيـاده          ١١روسري كنند تا يه حادثه مثل       
  همراهـي  اگر نيستي پس چرا با بوش براي اصالح جامعـه بـشري           ! كنند  

لبته روزی با بوش همكاری كن كه رفتن بـه مراسـم افطـاری    نمي كني؟ا 
انگليـسي  .مسلمين را ترك كنه و ادا و اطفارهاي انگليسي ها رو در نياره            

يدطواليي دارند و براي موازنه قدرت هـا مـشغول        ها در استحمار بشريت   
ولـي اگـر   . تشكيالت بزرگ اسالمي در شرق هستند حمايت و ايجاد يك  
 ها ادامه بدهنـد در آينـده ای نـه چنـدان دور بـرق          به پرورش تروريست  
زيارت خواهند كرد منتهـا  در خيابانها و متروي لندن شمشير ذوالفقار رو    

آستين جمهـوري اسـالمي      كه از " يا حسين " ايندفعه با سالح اتمي به نام     
حاال هي بگيد صدام هـم سـالح كـشتار جمعـي      .ايران بيرون خواهد آمد     

 اينهمه ايراني كه هنـوز بـه علـت سـالح هـای              اگه نداشته پس  ! نداشت  
كشتار جمعي مي ميرند واسه چيـه؟ يـك كـالم اعتـراف كنيـد كـه مـا                   

به ايران و عراق سالح شيميايي فروختيم و حاال اونا رو ) انگليس و آلمان(
 چون ممكنه صدام در      هيچ وقت هم پيدا نخواهيد كرد     . پيدا نمي كنيم    

  !.ي اسالمي داده باشدآخرای حكومتش اونا رو به جمهور
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٣حقوق زن در اسالم *  
 خانم ايراني مي خواي كشتزار مردت باشي يا يك پا شريك زندگي؟ 

مي خواي تو حرمسراي مردت يه خاتون باشي يا دوست داري همسنگ 
آينده بشريت را اصالح كني ؟ البد مي پرسي اين سواالت واسه  مردت 

:چيه ؟پس گوش كن به اين آيه  

  " ٢٢٣ البقره آيهسوره"

زنان شما كشتزار شمايند پس هر جا و هر وقت خواستيدبه كشتزار 
.خود برويد  

خوب دقت كن در اسالم اصل بر اين است كه از زنان يك مرد صـحبت                 
واي بر آنروز كه در يك مهماني رسـمي مـردت اراده       ! شود نه از يك زن      

           ! را بخونيكند كه به كشتزار خود رود آنوقت بايد مصيبت زهرا 

تنها راهي كه مي توني به غير از شوهر با مرد ديگري همبـستر شـويد و                 
 اينجوري است كه از او بخواهي شما را سه طالقه كنـه و    سنگسار نشوي 

بيبين تو قرن ژنتيك از چه فـرامين وامونـده          !بعد دوباره برگردي خونت     
                                                           !اي بايد اطاعت كني

   "٢٣٠سوره البقره آيه " 

پس اگر طالق دهدش پس حالل نميشود مر او را پس از سه طالق تا 
به نكاح درايد شوهري غير از او پس اگر طالق دهد شوهر دوم 

.پس نيست گناهي كه باز گردند   
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 سه طالق   حاال!  آقا گفته سه طالق       من كه تحليلي بر اين ندارم که چرا       
يا بيشتر يا كمتر فرقي نميكنه ولي از اين آيه يه بو بيشتر حس نميشه و          

.                        اونم قوانين من دراوردي جغتاي خان مغول است      

 باز برو مكه و قران رو بلند بلند بخـوان و     اينهارو ياد بگير ولي عمل نكن     
       !ه مسلمين عقب نيفتي بر محمد و آل عربش درود فرست تا از غافل

مبادا اون دنيا ببرندت جهنم و فرصت همبستري بـا غلمـان رو از دسـت         
محلل رفتي با  يكي ديگه همبستر به هر  حال اگر  به غير از  روش!بدي  

.                                       شدي تو اين آيه مكافاتت چنين است  
           

  "١٩النسا آيه "

از زنانتان پس گواه طلبيد چهار تا )الفاحشه(انكه كنند كار بديو ان
.از شما پس اگر شهادت دادند در خانه نگاه داريدشان تا بميرند   

به اين ترتيب مردان بايد يك زندان انفرادي هنگام ساخت منزل پيش 
!خاطي را در زندان نگهداري كنند " بيني كنند تا در صورت وقوع جرم  

.ون ياساي چنگيزي قانون فقط قان  

.گمان كنم با اين فرامين چنگيز هم در برابر محمد رو سفيد شود   
  ٢النور آيه " 

 زن زناكار و مرد زناكار پس بزنيد هر يك صد تازيانه

فحشا به معني زنا هم هست كه در آيه قبلي خطا كار بايد در زندان 
 صد ضربه انفرادي مردش تا زمان مرگ حبس ميشد ولي در اين آيه بايد

اگه يه ذره صبر داشته باشيد جاي ديگر مكافات . شالق هم مصرف شود 
.عمل زنا به سنگسار ختم خواهد شد   
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و اما اگر مردي نسبت زنا به زنش داد و چهار شاهد نيـاورد بايـد هـشتاد     
 اينـو نقـض      ضربه شالق نوش جان كند اما بازم يه آيـه ديگـري هـست             

                                                                           !ميكنه

  "٧ و٦النورْآيه "

و آنانكه نسبت زنا دادند به جفتهايشان و نباشد مر ايشان را 
شاهدي مگر خودهاشان پس گواهي يكيشان چهار شهادت به 

و پنجمين آنكه لعنت خدا بر او اگر باشد از  ) ٧.......خداست 
.دروغگويان   

قبول كنيم  كه انزمان هم واسه پارتي دارها اجرا ميشده را  م اگر آيه شش
آيه هفتم اين وسط چي ميگه؟اينجا ديگه دكتـر علـوم            آنوقت نميدونيم   

                                                   !قراني از انگليس رو ميخواد 

ن اگه ميخواي گرفتار اين مكافات ها نشوي پس برو تـو صـف طرفـدارا              *
                                           : حجاب از نوع اسالم ناب محمدي 

  "٣١النور آيه "  

و بگو مر زنان با ايمان را كه فرو گيرند ديده هاشانرا و نگاه 
دارند عورتهاشانرا و ظاهر نسازند پيرايه خود را مگر آنچه آشكار 

ر گردن آمد از ان و بايد فرو گذارند مقنعه هاشانرا ب
....................... هاشان   

! در آيه قبلي كافي بود روپوش بپوشي ولي اينجا وضع فرق مي كنه 
:طبق اين آيه پوشش اسالمي شامل موارد زير است   

.يه پارچه ضخيم روي چشم به نحوي كه زن نتواند جايي را ببيند) ١  
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.ها معلوم نشودبه نحوي كه بزك آن.لباسي كه عورت آنها را نگاه دارد )٢  

. اگه يه مقدار از بزك هم پيدا شد منعي ندارد  

.)يعني با موهاتون كاري ندارند.(يك مقنعه بندازيد دور گردنتون )٣  

خالصه اگر اين كارها را كردي مردت يك لقمه نان ميگذارد جلوت و اگر 
: نكردي و دنبال مال دنيا رفتي آنوقت محمد فرموده   

" ٢٨سوره االحزاب آيه "  

اي پيغمبر بگو مر زنانت را اگر زندگاني دنيا و پيرايه هاي آنرا 
ميخواهيد پس بياييد سرمايه دهم شما را و رها كنم شما را رها 

.كردني زيبا  

. پيش بيني هم شده كه زنان بهتري هم نصيب مردان ميشود  

:مي پرسي شاهدم كيه ؟معلومه   

  "٥الملك آيه "

شما را كه بدل دهد او را جفت شايد پروردگارش اگر طالق دهد 
 نادوشيزه  .....هايي بهتر از شما زنان مسلمان و مومن و فرمانبردار 

   و دوشيزه 

 تا چه اندازه مي خواهي تحقير شـوي تـا دسـت از ايـن                 اي خانم عزيز  
اعتقادات پوسيده ات برداري؟ من كه ميدونم حتي با ديدن ايـن آيـات              

نجات بدي پس اقـال فرزنـدت را وادار   در قران بازم نمي توني خودت را     
                                      . كندپيرويرد انكن تا از تو در اين مو
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٤حقوق زن در اسالم *  
خانم ايراني قضيه بي احترامي به زنان فقط محدود به آيات در  قران 
.نيست چون مسلمين سنت و اجماع را هم ار اركان دين ميشناسند   

:در سنت برات چقدر احترام قائل شده اندببين   
"حليه المتقين فصل ششم"  

 نقل است از محمد كه زني نزد او رفت و پرسيد حق شوهر بر زن چيست ؟
از جمله آنست كه روزه سنت .محمد فرمود زياده از انست كه بتوان گفت

بي رخصت او نگيرد و از خانه بي رخصت او بيرون نرود و خود را بزك 
ر بامداد و شام خود را بر او عرضه كند كه اگر اراده جماع كند ابا كند و ه

هيچ چيز بي رخصت او بكسي ندهد و اگر .نكندحتي بر پشت شتران
.......بدهد گناهش براي زن و ثوابش براي شوهر است    

 زن گفت هر چند شوهر بر او ظلم كرده باشد؟
.مآنزن گفت قسم ميخورم كه شوهر نكن. محمد فرمود آري  

:نقل است از باقر يا جعفر صادق كه   
حق تعالي براي زنان غيرت جايز نداشته و از براي مردان غيرت قرارداده 

و كنيز آنچه )صيغه(زيرا كه از براي مردان چهار زن و از متعه  است
خواهد حالل گردانيده و از براي زن يك شوهر و اگر شوهر ديگري طلب 

....كند نزد خدا زناكار است  
:ل است از محمد كه نق  

زنان را در باال خانه جا ندهيد و به آنها سواد نياموزيد و سوره يوسف را به 
.....او تعليم ندهيد و به او خياطي بياموزيد   
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البد مي پرسي مگه تو سوره يوسف چه آياتي اومده كه زنان بايد انرا ياد 
 نگيرند؟

 مشت چرت پرت بازم يه. هول نشو اونجا هم چيزي به نفع تو نيست 
.ديگست عليه تو در زمينه مكر زنان   

ميدوني اينجوري كه در قران و احاديث اومده همه چيز به نفع مرد 
 هاست حاال چرا تو دنبال اين فرقه مرد ساالر اوفتادي معلوم نيست؟

ميدوني يكي ديگه از اركان دين عقل است اگه كسي ميخواد سه ركن 
اموش كنه ولي اگه قرار باشه از عقل هم ديگر را بچسبد بهتر عقل رو فر

.كمك بگيره ديگه بايد سه تا ركن ديگررا كنار بگذارد  
بگو كجاي اين آيه و وعده هاي خدا عاقالنه است؟! بازم ميگي نه   

"٣٠از  آيه ٧٩سوره "  
و . باغها و انگور ها .بدرستيكه پرهيزكاران را جاي كاميابي است

.مهاي شراب و جا. دختران نار پستان هم سن   
يات  از پاداشي صحبت ميشود كه مصرف آنرا محمد  در دنياي ْآدر اين 

ماده  حرام كرده بعبارتي مزد امتناع از حرام محمد همان حرام است  از 
طرف ديگر اگر پاداش در دنياي باصطالح ماورا طبيعت  نيز از جنس 
 غيرماده است پس چه فرقي بين اين دو دنياست؟ ضمن اينكه موجود 

كه در عالم ماورا زندگي ميكند نيازمند نيست كه ) باصطالح روح(مادي
.بتواند بهره اي  از التذاذهاي عالم ماده ببرد  

اينجوريست كه اگر عقل بكار افتد  تسليم اركان ديـن نميـشود كـه هـم        
                                   .عمر و هم پولش را در راه مكه هزينه كند
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ا در اسالم زفري و جقوانين كي*  
بيچاره ترين مردم دنيا آنهايي هستند كه مجبورند در كشورهاي اسالمي           

ميگي منظورت چيه پس قـوانين بـر بـر هـا را     . با قوانين اسالمي بسازند   
:                                                                           بخوان  

"مي  قانون مجازات اسال٦٣ماده "  
زنا  عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در 

 دبر باشد در غير موارد وطي به شبهه 
 اي ايراني مدعي فرهنگ چند هزار ساله اين متن براي تو ننگ نيست ؟

 مگر تو عربي كه ميبايد برات اينهمه واژه عربي ببافند؟
  پس جماع با زناني كه بر شما ازسوي ديگر از  اين قانون فهميده ميشود

!حاال گوش كن.محرمند زنا نيست  
"از باقر يا صادق"  

مردي كه با محرم خود زنا كند گردن او با شمشير زده ميشود تا قطع 
همچنين زن نيز اگر با رضايت اين كار را كرده باشد با شمشير زده .كند 

.ميشود تا هر جا فرو رود  
  "٨٣ماده "

فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن حد زنا قتل است و 
.نيست  

زنا با محارم نسبي)الف  
زنا با زن پدر)ب  
)بر عكسش زنا نيست(زناي غير مسلمان با مسلمان)ج  
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زنا به عنف واكراه)د  
اين عيب . ميدونم معني خيلي از اين حرف هاي مزخرف را نميدوني

يه واژه نامه براتنيست كه اين آت و آشغالهاي اعراب را ندوني ولي   
.مينويسم تا اين حرف هارا بفهمي  

:واژه نامه  
  يعني زن دارمحصن

.يعني بدون اراده حتي با دارو يا هيپنوتيزمعنف و اكراه   
عقب-يعني پشتدبر   

  يعني جماع در حالت مشكوك به رابطه مشروع به    وطي به شبهه
 و اساسـا  اين ترتيب زنا محدود به جمـاع بـا زن ذاتـا نـامحرم نيـست             

مشگل اينها محرم بودن يا نامحرم بودن نيست چرا كـه  زنـان محـرم         
به اين ترتيب تعريـف اسـاتيد  و      .هم مشمول حكم كلي آقايان هستند     

علما ي گوسفند نشان جمهوري اسالمي از زنا غلـط بـوده ونهايتهـا از     
اين تعاريف آبكي فهميده ميشود كه فقط در موارد زير حكم اعدام بـر   

.                                                         ري نميشودشما جا  
).بهش ميگيد عقد .(آخوندي  قبال مزد جماع را گرفته باشد )١  
زن ملك شما باشد مثل كنيز و خود فروش )٢  
.زن غنيمت جنگي باشد )٣  
.زن كافر باشد و مرد مسلمان )٤  

كه طبق !ان ازدواج كند  واي به حال مرد نامسلماني كه با زن مسلم
.اين قوانين مشمول زنا شده و سگسار خواهد شد  
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كجاست اون حقوق بشري كه ميگه مسولين كشورهاي اسالمي آدم 
.هستند  

بدبختي اينجاست كه سالهاست بين علماي عظيم الجثه سر محل *
.دخول دعواست و هنوز هم با هم كنار نيامده اند  

"         مي دكتر زراعت شرح قوانين مجازات اسال٤٦صفحه "  
 تصريح دارد براي تحقق زنا تفاوتي ندارد كه آلت تناسلي مرد        ٦٣ماده  

داخل جلو زن شود يا عقب اما فقها در اين مسئله اختالف نظر دارنـد               
و گروه زيادي از ايشان زنا را در صورتي محقق ميدانند كه الـت مـرد                

دني ميگويـد اگـر      قانون م  ١٠٩٢از طرفي ماده    . داخل جلوي زن شود   
مردي زني را مس نكند و او را طالق دهد بايد نصف مهـر او را بدهـد                  

ولي اگر از عقب دخول كرده باشد بايد تمام مهـر           )مطابق قران نيست  (
                                                                      .را بدهد

واط ميشود و طبـق  از طرف ديگر چون دخول از عقب مشمول قواعد ل   
 قوانين مجازات اسالمي لواط به معني وطـي انـسان مـذكر             ١٠٨ماده  

است بنابر اين بين علما و فقها و انديـشمندان اسـالمي اخـتالف نظـر         
                                         :   ببينيم قران چي ميگه .ميافتد 

" سوره نمل٥٥ و ٥٤ سوره اعراف و ٨٠ و ٧٩آيات   
د كن لوط را هنگامي كـه گفـت قـومش را آيـا ميكنيـد               و يا 

. كارزشت كه هيج يك از جهانيـان قبـل از شـما آنـرا نكـرده               
رستيكه شما هر آينه مردان را ميآييد از روي شهوت نه زنان            دب

                                              .بلكه شما اسراف كارانين 
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).قط اسراف است نه رجمظاهرا جرم ف(سوره نمل هم مشابه است  
بـراي اينكـه فـارغ      !مهم اينه كه در اين اختالف جاي نگرانـي نيـست            

التحصيل بعدي از دانشگاه علوم قراني انگليس كه لقب آيت اهللا گرفت    
مياد يه فتوي فقط بر وقوع اسراف ميده و آنجاست كـه همـه علمـاي             

               . اعالم بايد علمشون را غالف كنند و برند حمام يخ بيارند
حاال كي بايـد جوابگـوي اينهمـه انـسانهايي كـه بدسـت جنايتكـاران                

!                                  اسالمي كشته ميشوند باشد معلوم نيست  
:از جعفر صادق پرسيدند علت حرمت لواط چيست؟ امام پاسخ دادند  

 و فرج اگر جماع با مردان مجاز ميشد مردان به سراغ زنان نميرفتند"
.آنها تعطيل ميشد  

مثل اينكه ايشان هم از قوم لوط بوده اند بدجوري نتيجه گيري كرده 
!اند  

چه كسي بايد !چه كسي بايد جلوي اين قوانين ضد حقوق بشر بايستد
 مانع از سگسار زنان و مرداني شود كه به علت عشق وعالقه به يكديگر

كـه توسـط حكـام    چه كسي بايد به ظلمي      !مجازات اسالمي ميشوند ؟   
هرچند مسلمين از   !! جوامع اسالمي بر مسلمين مي شود خاتمه دهد؟       

 عقل خود براي تحليل اركان دين استفاده نمي كنند ولي به هر حال
. آنها هم بشر هستند و يكي بايد از آنها حمايت كند  

 حقـوق  ي به نام آقاي كوفي عنان كه بر مصدر واالترين جايگاه سازمان      
 تو هم در قتلهاي مسلمين شريكي مگر به اين قـوانين           بشر تكيه زدي  
                                                                . خاتمه دهي 
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.   قران را به زبان مادري بخوانيد تا معني آنرا خوب درك كنيد  
١قران و فلسفه خلقت *  

شورهاي بد شانس ترين مردم دنيـا آنهـايي هـستند كـه مجبورنـد در كـ       
اسالمي زندگي كننـد و شـنونده اظهـارات سـخنوران وامونـده تـاريخ در           

.          چارچوب فلسفه اسالم براي پاسخگويي به مجهوالت بشر باشند  
انديشمندان زيادي در طول تاريخ بشر آمده اند كه شما هم خيلي از انها              

ت  خـود    هر يك از آنها تالش كرده اند تا به نحوي فرضيا          . را ميشناسيد   
ولي با تاسف بايد بگـم      .  را در چگونگي خلقت جهان  و انسان بيان كنند         

.           اكثر آنها در برابر سواالت يك بچه چند ساله هم عاجز ماندند   
                                                 : به چند سوال زير توجه كنيد

                              آسمان تا كجاست؟يا حد آسمان كجاست؟     
 جهان چگونه هست شد؟                                                       
 بشر چگونه هست  شد؟                                                       
 چرا هست شديم؟                                                              

گ چيست؟                                                                      مر  
 خدا چيست؟                                                                   
 آيا زمان مخلوق است؟                                                         

بخشي ايـن سـواالت پاسـخ دهـم ولـي چـون       در اين شماره ميخواهم به  
             .  عطاري محمد پر مشتري تر است اول از زبان او ميشنويم 
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  "٢٨سوره بقره از آيه "
خدا به فرشته ها گفت من در زمين خليفه خلق كردم گفتنـد مـي               
آفريني در آن كسيرا كه فساد كند در ان و بريزد خونها و ما او               

........... آموخت به آدم همـه اسـما را و          ................ . بيح كنيم   را تس 
                      ...... گفت اي آدم خبر ده ايشان را به نامها يشان 

و .......... پس فرشتگان سجده كردند ادم را مگر ابليس و ابا كرد            
ـ  ..........  گفتيم اي ادم با جفتـت در بهـشت ارام گيـر و             د و نباي

.          نزديك شويد اين درخت را كه از ستمكاران خواهيد شد  
  "    ١١سوره االعراف از ايه "
خدا به شيطان گفت چرا سجده ادم نكردي ابليس گفت مرا از  

در شماره هاي قبلي (.................اتش افريدي و ادم را از گل ظلماني 
                             )    اين نوع روش را در توليد ادم نداشتيم  

  "      ٢٥سوره الحجر از ايه " 
 و به تحقيق كه افريديم انسان را از گل خشك شده از الي ريخته 

يعني جسم !ظاهرا خدا روح دارد(و دميدم در ان از روحم.......... شده 
گفت اي شيطان چرا تو . ............... پس او را سجده كنيد  !)هم دارد
...........من از آتشم و ...گفت . نكنيسجده   

قرار دادم و  خليفه)نه در بهشت( زميندر اين آيه خدا ميگه  من در
!  فساد كندزمينفرشته ها هم ميگويند چرا موجودي خلق ميكني تا در   

ولـي  .بنابراين ادم از اول در بهشت خلق نشده كه بعدا از ان  اخراج شـود               
بنابراين يادش ميره كه" نا بشر امي ا" چون محمد خود معترف است كه  
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                                                            : كه قبال چي گفته 
  "٣٣سوره البقره يا گاو آيه "

                       و گفتيم ای آدم آرام گير تو و جفتت در بهشت
اين مالئـك   بنـابر !! و به ادم ميگه برو بـا جفتـت در بهـشت زنـدگي كـن               

اعتراض بي موردي كرده اند كه چـرا خلـق ميكنـي موجـودي را كـه در               
به هر حال بيا فرض كنيم خدا حضرت آدم را اول در            !!! زمين فساد كنند  

بهشت سكني داده باشد و ايشان بر خالف دستور الهي در بهـشت فـساد               
ميكند تا پيش بيني مالئك را كه بشر در زمين فساد خواهد كرد را نقض  

بگذريم به هر حال متاسفانه حضرت ادم خالف كار از اب درامده و             ! كند  
خدا به همين علت مجبور ميشود تـا او را از بهـشت بيـرون كنـد همـان       

      .چيزي كه از ابتدا فرشته هاميدانستند و  به خدا هشدار داده بودند
اما اين وسط شيطان مظلوم واقع شده و بـا حيلـه خـدا از بهـشت رانـده           

!             شود چون خدا  ميدانست كه شيطان نافرماني خواهد كردمي  
سـركردگي   اين ترتيب بارگاه الهي خلـوت شـده و سـريال زنـدگي انـسانهابه                به

.                                             اولين پيامبر گناهكار اغاز ميشود  
فقط تكليف خلقـت    اما هنوز خدا فلسفه خلقت را كامل نكرده و تا اينجا            

ادم بيان شده بنابراين در ايات بعدي سعي ميكند تا براي اين توليد دليل       
.                                                                          بياورد   

   : دليل خدا براي خلق انسان چيست ؟ بگذاريد از زبان محمد بشنويم 
                                     "   يعبـــــدونو مـــــا خلقـــــت جـــــن واالنـــــس اال ل"

اگه خاطرتون باشه در شروع خلقت گفته شد ما ادم را خلـق كـرديم تـا                 
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فرشته ها و شيطان را امتحان كنيم و ادم هـم بـرود بهـشت بـا جفـتش            
بگردد وسيله امتحان هم سجده گزاري بر ادم بود ولـي وسـطاي خلقـت                

 وقتي خدا موفق به اخـراج شـيطان         قضيه عوض ميشودبه اين ترتيب كه     
ميشود در صدد امتحان از بني ادم درميايد تا مبادا او هم مثـل شـيطان                 
ادعاي خدايي كند  و قرار ميشه تا بني ادم نماز بخواننـد و بنـدگي خـدا                

.                                                        كنند تا برگردند بهشت  
گشت او به بهشت خداوند بـراي شـيطان شـغلي پـيش       از اخراج ادم تا بر    

بيني ميكند و انهم به انحـراف كـشيدن بنـي بـشر بـوده اسـت  ولـي از                     
برگشت مجدد ادم به  بهشت معلوم نيست كه تكليف شيطان چه ميشود        
ضمن اينكه او از جنس اتش است و خدا هم نميتواند او را از اتش جهنم                

                                                      .                        بترساند
بنابراين هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد كه دوباره انسان گـول نخـورد و    

اگر خداوند خلقت را با روحانيون اغاز ميكرد اين .اين سيكل را تكرار نكند   
و االن همه در بهشت مشغول لـذت بـردن از       !! بال ها سر بني بشر نميامد     

ه ها بودند و خدا هم در اسمانها سرگردان ميشد چون روحانيون فرشت  
براي همين است كه محمد براي فـتح        .دين و سياست را با هم ميخواهند      

مكه تالش ميكند و عمو و پسر عموها را شكـست ميدهـد و حـسين بـا                  
    )شمر(فاميلش ميجنگدو همه گناه ها را به گردن دايي حضرت عباس

يه .مت كردن را ميخواهند و نه پيغمبر و امام بودن راانها حكو.مي اندازد   
موضوع ناگفته ديگه اين است كه ايرانيان اصرار دارند كـه امتحـان خـدا               
براي برگشت به بهشت را جدي بگيرند خوب به من بگو ايا درست اسـت             
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كه به انسان گناه كاري كه در زنـدان بـسر ميبـرد و در زنـدان بچـه دار                    
 خودت فاسد بودي ممكنست فرزندت هم فاسـد         ميشود گفته شود چون   

 زشود پس فرزند تازه بدنيا امـده ات هـم بايـد در زنـدان بمانـد و پـس ا           
حـضرت  (امتحان به دنياي ازاد برود؟من چرا بايد به خاطر نافرماني پـدرم       

در زمين زندگي كنم و امتحان پس دهم؟ او گناه كرده من چيكاره              ) ادم
                                                       بودم؟                      

                       .خوب ببينيم تكليف فلسفه خلقت در اسالم  چي شد
.  خدا ادم را خلق كرد كه  خالف كند تا برود در زمين فساد كند  

                .و بعضي نماز بخوانند و بميرند و برگردند به محل تولد اوليه
انهايي كه فساد كردند چند وقتي در جهنم شكنجه شوند و وقتي پاك  

                                       .           شدند بروند بهشت 
.               انهايي كه نماز خواندند بروند بهشت حوري بازي كنند  

                  .                اين است فلسفه خلقت آفرينش در اسالم
اينجاست كه ميگم اگر عنصر عقل را كنار بگذاريد مـسلمان تـر خـواهي               

. البد ميدوني كه  مسلم يعني كسي كه گردن نهد بر فرامين محمد.شد  
 سـال و انـدي   ١٤٠٠در حيرتم كه اين ابلهان با چنين انديشه اي چگونه  

                                                                   .دوام اورده اند
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٢قران و فلسفه خلقت *  
خوب تكليف خلقت انسان بر اساس قران روشن شـد نكتـه قابـل توجـه                
ديگر در اين روش خلقت اين است كه خداوند براي خلق چيزي به چيـز              
ديگري نياز دارد مثال براي خلق ادم به گل و الي  نياز داشـته  بـه ايـن                    

او هم مثل بشر بـراي  " بشو و بشود"  او قادر مطلق نيست كه بگويد ترتيب
توليد اشيا  به ماده نياز مند است از طرفي اگر خدا خالق زمان  مي بـود                   

!!!!                           در خلق زمين و اسمان مقيد به زمان نميشد   
  "       ٨سوره هود ايه "

..........   ن  را در شش روز و اوست كه افريد اسمانها را و زمي
"                                                   ٨فصلت از ايه سوره "

و ...............دوروزبگوهراينه كافرميشويد بانكه افريد زمين را در 
پس پرداخت به  .............چهار روزگردانيد در ان كوه ها را در 

پس قرار داد انها را ................. بود  به صورت دوداسمان و آن
  .........................دو روزهفت اسمان در 

         در اين ايات محمد معترف است كه خداخالق زمان نيست او هم
ميبايست مدتي صبر كند تا چيزي توليد كنـد امـا اشـتباه  ديگـري كـه            

 و اسـمان را    محمد در اين ايات كرده  اينستكه يكبار ميگويد خدا زمـين           
البتـه او   !! در شش روز خلق كـرده و بـار ديگـر ميگويـد در هـشت روز                  

.  را بلـد نبـوده  ٢ +٤+٢مستقيما نگفته درهشت روز محمـد فقـط جمـع       
 روز  ٤شايد بعضي بگويند كه منظور ايشان اسـتقرار  كـوه هـا در مـدت                 

   !         روي زمين در واقع جمع زمان الزم براي خلق زمين و كوه بوده
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:                                                                  بايد بگويم نه   
چون  متن آيه به مدت چهار روز براي توليد كوه تاكيد دارد ولي اشـكال          
اصلي در اين است كه مگر كوه چيزي جز زمين است كه خدا انرا بعـد از           

د روزي هم بـه توليـد   زمين بسازد اگر چنين بوده خداوند مي بايست چن     
دريا ها اختصاص ميداد كه در ابتداي خلقت به مراتب از كوه هـا بيـشتر                
بوده اند بنابراين وقتي خدا زمين را خلق كـرده خـود بخـود كـوه در ان                   
ساخته شده است پس تا اينجا دو روز براي زمين و كـوه و دو روز بـراي                  

                                 .                               اسمان الزم بوده
 به عبارت ديگر بايد جمع زمان خلقت اسمان و زمين به چهار روز تقليل 

ولي چون صحبتي از كهكشان ها منجملـه  از كهكـشان راه شـيري        .يابد  
كهكشان ها ماهيتي شبيه زمين    نشده و از طرفي سيارات تشكيل دهنده      

پس از تمرين در ساخت زمين دارند پس مي توان تصور كرد كه  خداوند    
متبحر شده ظرف مدت دو روز تمامي سيارات موجوددرديگر كهكشان ها 

                        .                                                 را  ميسازد
به اين ترتيب خلق اسمان و زمين به شش روز خواهد رسيد فقط مشكل           

هنور در حال شكل گيري هستند كه نشان   باقيمانده سياراتي هستند كه     
ميدهد خدا بيكار ننشسته و هنوز مشغول خلق اسـت و ايـن زمانهـا كـه             

!!!!                    قران اشاره ميكند مربوط به بخش اول خلقت است   
 بـود در واقـع     دودو اما در خلق اسمان گفته ميشود كه اسمان بـصورت            

ايد آن زمانها تصور ميشده دود ماده       ش.بر خداست   "  تقدم ماده "معني ان   
ضمنا من كه تا بـه حـال        .نيست و به همين علت محمد اين گاف را داده         
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نديده ام  كه كسي اول مظروف را تهيه كند بعد ظرف را تدارك ببيند تا                
.                                                             انرا در ظرف بريزد  
.            نفهميدي صبر كن تا توضيح بيشتري دهمحتما اين مطلب را  

 به نظر شما اسمان ظرف زمين است يا زمين ظرف اسمان؟             
 حتي قريب به يقين بگوييد كه اسـمان         بيشتريقينا مي توانيد با احتمال      

.                                                              ظرف زمين است  
راين تفكر يقينا اگر شما به جاي خدا بوديد اول به خلق اسمان        بناب  

.                          مي پرداختيد بعد به سراغ خلق زمين مي رفتيد  
حا ال فرض كنيد  شما هم مثل خدا اول اقدام به خلق زمـين كـرده ايـد           

ن كـه  در حاليكه هنوز اسمان را نساخته ايد در اينصورت  تا ساخت اسما  
 دو روز طول كشيده زمين را كجا قايم ميكرديد؟                          
 به نظر مياد اين ايات جابجا شده اند و كافيست براي حل اين اشكاالت 

"            فقط جاي ايات عوض شوند يعني بعد از خلق اسمان بگوييم   
                      ..............  خلق زمين پرداختيم و هي دخان انگاه به

:                                                   در ادامه ايات امده است كه  
                            !!!!!!!!!!!       و قرار داد انها را هفت اسمان" 

يه روز به مال نصرالدين گفتند آسمان چند تا ستاره دارد او گفت به 
                                                         !الغماندازه موهاي تن ا

در واقع در ايران مبتكر اين نوع استدالالت و ادعاهـا اول مـال نـصرالدين                
!            بوده شايد هم مال اين دانش فني را  از محمد كش رفته باشد   
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اسـت  به هر حال اين كه بگوييم اسمان هفتاست به همان اندازه مزخرف             
.                                        كه بگوييم اسمان نه تا يا بيشتر است  

اي مسلماني كه با خواندن اين حرفا ديونه شدي و اگه دم دسـتت بـودم                
مي دونم در دين و مـرام و شـريعت           ! خرخرمو مثل اب نبات ميجوييدي      

ثل عمـر   و ادمكشي تعريف شده ولي بدان عمر تو هم م          جنايتشما فقط   
كمونيستها به سر اومده بايد بري  آره بايد بري به زباله دان تاريخ و براي             

.                                     حكومت بر بشر يه عطاري ديگه باز كني  
نـه  " نه مي خورد"نه وزن دارد "تو فكر ميكني به چيزي كه نه حجم دارد     

نه در مكان   "  نه در زمان است      "نه زاييده ميشود    " نه ميزايد   " مي اشامد   
و هيچيكـدام  از مشخـصات   " نه ديده مي شود  " نه حرف مي زند     " است  

                                                   هستي را ندارد چي ميگن؟
آره به موهومي كه هيچ صـفتي از اصـفات هـستي را نـدارد مـي گوينـد                

                                              .                             نيستي
.                                              يا هست  و يا نيست  " نيستي" و  

.                        است " هستي"هست پس خود نوعي  "  نيستي"اگر  
.                 است " هستي" نيست  پس هر چه هست " نيستي"و اگر   

 را چه نيازي  به خلق هستياست پس " هستي"انجاييكه هر چه هست از 
است ؟اال همان كه محمد هم معترف است يعنـي سـاخت اشـيا از مـواد                 

بد نيست بدانيد  كـه    .موجود در طبيعت  كه اين كار را بشر هم بلد است           
محمد هم به نوعي از  عدم وجود خدا اگاهي داده ولي من و تـو متوجـه                  

:                                       هم متوجه نشده نشديم حتي خودش  
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"                                                                            سوره"  
.....    - نزاييده و زاييده نشده-بي نياز است–بگو خدا يكي است   

ت نگاه كن همه اصفات از نوع سالبه هستند بنابراين  وقتي اصـفا            
. وجود از محمول سلب شود در واقع حكم بر عدم محمول قطعي است  

منكر اين نيستم كه برخي از اصفات كه به خدا نسبت مي دهند موجبـه               
اند ولي اصفاتي به خدا نسبت داده مي شـود  كـه خـود از  مقولـه عـدم                 

        .                                                                   هستند
- رحيم مطلق است– جميل است –مثال مي گوييد او قادر مطلق است   

.............                                                و –رحمن مطلق است   
تمام  اين اصفات در مجموعه صفت هاي شناخته شده جايي ندارند  و به    

يب تبه اين تر. گيرند اجبار بايد در مجموعه اصفات از خانواده نيستي قرار
وقتي تالش مي كنيد تا يك موجود موهومي بـسازيد راهـي جـز تعريـف       
موهوم از مجموعه موهومي نداريد و اين راهي اسـت كـه محمـد رفتـه و         

                                               .پيروانش انرا پرورش مي دهند
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٣قران و فلسفه خلقت *  
 بد جوري زدم تو برجك تفكر آخونـدي اينجاسـت           ٧فكر كنم در شماره     
باشه به قـول    .  و وارد يك مبارزه عقيدتي شوند        شدهكه آنها  همه بسيج      

:                           شما بسم اهللا و به قول ما اين گوي و اين ميدون    
.                گپ بزنيم ) ح طلبگي باصطال(ميخوام به سبك خودت   

!                                         شما ميگيد از اثر پي به موثر برديد   
ولي اگر يه ماشين بهت نشون بدم نمي گي خدا ساخته و اعتراف ميكني              

و در مورد چيزهاي مشابه ديگر نيز  شما توليـد انهـا را               .اينو بشر ساخته    
 ميدي اال اسمان و زمين رو كه محمد معترف است اسمان            به بشر نسبت  

!.                                                              را از دود ساخته  
!!!       ريـد   بپس بايد گفت که شما فقط از اثار گنده پـي بـه وجـود خـدا مي                 

بديست  تو ميگي خدا اين اثر بزرگ را ساخته و من ميگم هستي ازلي و ا        
.                          و چون نيستي نيست هر چه هست هستي است   

تو ميگي اگر ماده خالق ماده ديگري مي بود بنـابراين مـاده خـالق خـود             
مخلوق ماده خالق ديگر ميشد و منو به گردونه تسلسل باطل مـي بـردي    
منم ميگم اگر خالق جهان موجودي موهـومي بـه نـام  خـدا بـا اصـفات                   

ي مي بود پس خالق اين موهوم نيز مي بايست يك نيستي ديگـري              نيست
 تسلسل مـي بـردم مگـر اينكـه           باطل ميشد بنابراين منهم شما را به دور      

قبول كني خلق الساعه فقط براي خـدا امكـان دارد تـا بتـواني بـه خـدا                   
ماهيت وجـودي دهـي كـه ميـدانم شـما هـم بـه هـستي از ايـن روش                     

                                                        .            اعتقادنداريد 
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مـن فقـط   . است  " ماده"" ماده" ولي دقت كن  اين بار من نميگويم خالق      
من ميگويم نيستي نمي تواند وجود داشـته        . ميگويم نيستي وجود ندارد     

باشد تا نياز باشد موجود موهومي از مجموعه نيـستي بيايـد و نيـستي را          
                                                                     .هست كند 

اسـت و واژه وجـود فقـط متعلـق بـه            " هستي"من ميگويم هر چه هست      
.                           اين استدالل بر دو پايه استوار است.هستي است  

       .              هستي ازلي و ابدي است چون نيستي وجود ندارد ) ١
و نهايتـا  . از نيـستي  تبديل و تبادل مواد به يكـديگر و نـه خلـق مـواد              )٢

.                  اعتقاد به موازنه ماده و انرژي براي توليد مستمر در جهان  
براساس اين دو پايه و يكسري كنشها و واكنشهاي شيميايي جهان امروز            

                           .             با تمام موجوداتش به وجود امده اند 
يك دنياي هر كـي هـر   ! حاال تو ميگي جهاني كه ساختي هدفدار نيست        

!                 كي  و بدون جزا و پاداش است كه بشر انرا دوست ندارد   
 ولـي ببينـيم هـدف شـما كـه از            باشهکنيم اينجا حق با تو    يباشه فرض م  

                             سوي خدا به محمد ابالغ شده چيست؟         
تا اونجايي كه به ياد دارم هدف اصلي خدا از خلقت بشر اطاعت از پيامبر             

و بهشت هم پاداش نماز و  اطاعـت از         . و اولياي امر ودعا و ثناي خداست      
به عبارتي چندين كهكشان بزرگ خلق      . پيامبر و دار و دسته او ست  

از سيارات كهكـشان راه شـيري اسـت    شده اند تا فقط در زمين كه يكي        
!           موجودي به نام انسان بشود خليفه و نماز بخواند و برود بهشت  

.        بايد بگويم هم تو ديوانه اي و هم انكه اين مزخرفات را يادت داده  
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ادم حسابي اگر قرار بود فقط انسان آزمايش شود كه به بهشت رود پـس               
شده اند؟خوب كافي بود خدا فقط زمين را        چرا كهكشان هاي ديگر خلق      

.!!                                                                      ميساخت  
:                           بگذار يكبار ديگر دنياي هدفدار تو را مرور كنيم  

يكدفعه خدا پيداش ميشه و مي بينه يه تعداد فرشته دارد و چنـد تـايي                
نه اسماني نه زميني نـه      "   متگزار مثل ابليس كه از اتش ساخته شده       خد

بعد تصميم ميگيـره بـشر را بـسازد    ....... . دودي نه گل و اليي نه اتشي و  
اگر قرار باشه عاقالنه همـه      ) معلوم نيست اول بشر را ساخت يا جهان را        (

ز دود چيز را كنار هم بچينيم بايد فرض كنيم اول اسمان را ساخت انهم ا
بعد زمـين را سـاخت بعـد    !)اينجا يك تناقض است    (كه قبال وجود داشته   

چند تا چراغ گذاشت توآسمان و بعد ادم را ساخت انهـم از گـل خـشك                 
و بـه  !) اينم يـه تنـاقض ديگـر        ( شده والي ريخته شده كه وجود داشته      

علت سجده نكردن ابليس بر آدم در دربار خدا اختالف مي افتد و ابليس              
.        ج ميشود و آدم  هم خالف ميكند و به زمين تبعيد مي شوداخرا  

به اين ترتيب از اول كه خدا تصميم به خلق زمين مي گيرد انرا براي ادم        
.        ساخته و به اين ترتيب فرستادن او به بهشت نمايشي بوده است   

سـت  و هدف ان بر اين پايـه اسـتوار ا  .از اين به بعد جهان هدفدار ميشود  
!!!!!!!!                                 كه بشر نماز بخواند تا به بهشت برگردد  

:                                                                      شاعر ميگه  
 هدف  ملت ايران اگر اين بي هدفي  است                                  

. بايد ريدرهبرش و روح ملت         به چنين                           
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ما بي هدف بودن خلقت را بـه داشـتن چنـين هـدف مـضحكي تـرجيح                  
"             لكم دينكم ولي الدين"اينجاست كه من بايد بگويم .ميدهيم  

 حاال ببينيم بهشت كجاست؟                                                  
                                                       " ١٦سوره نسا آيه "

داخل كند او را در بهشتي كه مي رود از زير انها  .............. 
            ........  نهرها

  "                                                     ١٢١سوره نسا آيه 
.............  ن نهر هادر بهشت هايي كه ميرود از زيرشا..........   
  "                                                      ٣٣سوره نحل آيه 

.........      بهشت هاي اقامت دايمي كه مي رود از زير آنها نهر ها  
  "   ٤٥سوره الرحمن از ايه "

 در اين سوره بد جوري نوار محمد گير كرده چون بيش از  بيست دفعه 
:                                                                           ميگه   

:  ؟ و در جواب ميگه پس كداميك از نعمتهاي خدا را تكذيب ميكنيد  
 بالش سـبز و بـساط       – نهر ها    – ميوه و نخل و انار       –زنان دست نخورده    

دسـت  زناني كه جن بـه انهـا        -خوب زنان نيكو  -حوريان در خيمه  -قيمتي
           -دو تا از هر ميوه–فرش هاي سطبر - دو چشمه جوشنده-نزده

خواندن فارسي اين سوره را به همه عالقمنـدان بـه اسـالم و مـسلمين                *
                                                                        .توصيه ميكنم 

                                "                       ٣١ از آيه ٧٩سوره "
دختران نار - باغها و انگور–پرهيزكاران را جاي كاميابي است 
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                                              جامهاي شراب -سن پستان هم
اين چيزها يي كه ايشان در بهشت وعده مي دهند همش در محله دربند 

ونها از اين پاداشها شاد مي خودمون هست ممكنه در عربستان نبوده و ا
                   شدند ولي تو ايراني فرهنگ باخته را سنه نه ؟     

منظورم تو هم هست اقاي نيروي انتظامي كه اجازه نميدي جوانها طبق 
دستورات اسالم در بهشت زندگي كنند براي  اين جوانها كه اينده اي 

اشند براي  چي به دستور نگذاشتيد بگذاريد اقال تو كشورشون راحت ب
ارباباي نو رسيدت آنها را اذيت ميكنيد؟ به شما پول بيشتري نسبت به 

آزادتون گذاشتند تا هرچه ميخواهيد .قبل ميدهند ؟ درسته اينو ميدونم 
!!!   به اين ترتيب تو حق داري .مردم را اذيت كنيد ؟ اين را هم ميدونم   
.    شند نمي ارزه روش فكر كنولي در برابر خشم مردم اگه يك روز پا  

خوب بياييد فرض كنيم همه اين ادعاهاي مسلمين درست اسـت و اگـر              
پرونده مان را بدهند دست راستمون ميريم بهشت و اونجا مردهـا ميرنـد         

بعدش چي؟ ! حوري بازي و زنها ميرن بغل مردان نازك و ابرو پيوسته   
از اين كارها سير شـديد  تا چند سال اين وضع براتون قابل تحمله؟ وقتي      

اونجا كارتون چيه؟ ادامه حياتتون چه جوريست ؟ اونجا ديگـه بـه معـاد               
نياز نداريد ؟پس امامت چي ميشه؟ نبوت چي ميشه ؟اصال وقتي به معاد            
نياز نداريد  اصول الدين تون چي ميشه؟ تكليف فروع دين تون چيه ؟ به     

ه ذكـات بديـد؟ يعنـي       كي بايد خمس بديد؟ از كجا بايد پول دراوريد كـ          
 فروع دين تون هم مثل اصول دين تون پر؟                                
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 شـوهرت داره بـا چنـد تـا            و فكر كن االن تو دنياي خيالي محمد هستي       
حوري ور ميره و تو هم تو بغل يه غلماني نشستي سـالها همـين كـار را                   

چقـدر يـك    .يگـر   داريد تكرار ميكنيد بدون هدف و بـدون آينـده ايـي د            
 همچين وعدهايي ارضاتون ميكنه؟                                           
 فكر ميكني چه باليي سر جهنمي ها مياد؟                                  
اونها هم به قدر خالفشون مجازات ميشن و مياينـد بهـشت بـراي اينكـه          

اند به ميزان شر مجازات خدا خودش گفته هركس به قدر ذره اي شر برس
.                                                                          ميشود   

اون دنيا كه مثل اين دنيا نيست كه اگر خالف كنـي بكـشندت و بعـد از             
مردن نتواني برگردي به دنيا چون دنياي ديگري بعد از اون دنيـا نيـست               

ذاب دهـد و يـا در اتـش جهـنم بـسوزاند      پس هر قدر هم خدا شما را عـ      
پس بنـابراين الزامـا همـه       !!!!!دوباره در همون دنيا هستي و از بين نميري        

به عبارتي آخر جزا و پاداش مجموعه ايي . جهنمي ها هم بهشتي ميشوند  
.                                                                      تهي است  

ن ايراني ساكن در ايـران و اروپـا و امريكـا مـن قـصدم از         سروران و عزيزا  
نگارش اين مطالب بي احترامي به فرد خاصي نيـست فقـط مـي خـواهم        
كاري كنم تا در مورد  آنچه كه سينه به سينه آموخته ايـد دوبـاره فكـر                  

.                                               كنيد عميق و به دور از تعصب  
يد از افكار پوسيده نياكان خود رها شويد يقينا در مراسم محـرم             اگر بتوان 

و رمضان شركت نخواهي كرد و به دنبال خواست حكومت در روز قـدس              
به راه پيمايي نخواهي رفـت و در اعيـاد اعـراب اعـم از قربـان و قـدير و                     
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امثالهم شراكت نخواهي كرد و اين يعني مـرگ آخـرين  نظـام حكومـت                
بدانيـد دوبـاره بـه حكومـت منارشـي بـاز            . و يكـم     مطلقه در قرن بيست   

.                                   نخواهيد گشت حتي از نوع انگليسي ان   
جمهـوري  اگر هنوز هضم اين همه خواسته برات ممكن نيست ولي فقط با نظام              

اسالمي به دليل اينكه فكر ميكني انهـا مـسلمان نيـستند و اسـالم چيـز         
ري براي رهايي خودت و فرزندانت در انتخابـات انهـا      ديگريست مشگل دا  

مشاركت نكن تا مرگ زود رس انها را ببيني در غير اينصورت انها مـرگ               
.         ترا خواهند ديد و ارزو به دل در گور بخواب ابدي خواهي رفت   

ميگي تغيير در عقايد من چه  ربطي به اينده ايران  داره ؟ميگي  اينها را               
م كه ما ببريم ؟ ميگي اوني كه آوردش خودش ميبردش؟       ما نياوردي  

درسته حق با شماست اما ما يك حلقـه از تمـامي حلقـه هـاي تـصميم                  
گيري انها هستيم فقط عدم مشاركت يك حلقه ميتواند زنجير را دو تكه             

                                                                          .   كند
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٤قران و فلسفه خلقت *  
 در شماره شش قرار بود به يكسري سواالت جواب بدم فقط براي 

:ياد اوري يك بار ديگه انها را مي نويسم  
آسمان تا كجاست؟يا حد آسمان كجاست؟-٠  
جهان چگونه هست شد؟-١  
بشر چگونه هست  شد؟-٢  
چرا هست شديم؟-٣  
مرگ چيست؟-٤  
خدا چيست؟-٥  
آيا زمان مخلوق است؟-٦  

در مورد سوال  اولي با توجه به مطالب شماره هاي قبلي بايد بگم بعضي 
سواالت ماهيتا موهومي وبعضا هدفدار هستند وقتي ميگيم هر چه هست 

 نبوده كه اين هستي است معنيش اينه كه براي خلق جهان نياز به خدا
سوال طرح شود ولي از اين ديدگاه كه  كهكشانها چگونه شكل گرفتند   

ديگه سوال موضوع كشف خلق  هستي از نيستي نيست بلكه بشرميخواد 
بدونه سيارات  چگونه بوجود امده؟  يعني سوال كننده از ابتدا پذيرفته 

.چيزي بوده و به چيز ديگري تبديل شده   
مندان فرضيات زيادي طرح كرده اند اتفاقا يكي از در اين خصوص انديش

 اين فرضيه ها به فرضيه محمد كه گفته اسمان را خدا از دود خلق كرد 
به هر حال موضوع بدليل تخصصي بودن به اهل فن سپرده . نزديك است

.مي شود  
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اما اينكه ادم چگونه خلق شده قطعا موضوع محدود به بشر نيـست و بـه                
وط است موجوداتي كـه پيوسـته در حـال زاد و ولـد و         همه جانداران مرب  

شايد از بين تمام فرضـيات بتـوان قريـب بـه            .تغيير شكل تكاملي هستند   
.                 يقين فرضيه تكاملي داروين را با جزيي تغييرات پذيرفت  

فقط بدانيد شما هم قادريد موجود زنده بسازيد كافيست مقداري گوشت 
.يادي كرم شويدزرار دهيد تا شاهد تعداد را در شرايط مناسب ق  

البته شما اين كرمها را نساخته ايد بلكه تـوان بـالقوه مـاده انـرا ميـسازد           
تبديل مواد يك اصل است و در شرايط خاص مواد به يكديگر تبديل مـي   

.                                                                           شوند   
. علم ژنتيك تمامي معادالت الهيون را بهم ريخته است امروزه  

قابل ذكر است كه بدانيد مهندسين ژنتيك هم كاري جز شناخت و ايجاد 
در واقع انها هم .شرايط مناسب براي تبديل مواد به يكديگر نمي كنند

.نيستي را به هستي تبديل نميكنند   
ته باشـد بـراي     گمان كنم سوال سوم و چهارم ديگه اهميت زيادي نداشـ          

اينكه كافي بوده شرايط مناسب براي توليد انـسان از مـواد ديگـر فـراهم             
شده باشد و به همين ترتيب به محـض اينكـه شـرايط تبـديل و تجزيـه                   
انسان به عناصر سازنده اش فراهم شود ميگوييم فالنـي مـرد در واقـع او             

        .    فقط تجزيه شده است بدون اينكه جرم كلي جهان تغيير كند
!البد فكر ميكني فرق مرده و زنده روحشه   

 نه فرق انها يه مقدارانرژي است كه چشم انرا نمي بيند  ولي موجب بـه                 
حركت دراوردن چرخهاي خودروي شما مي شود اگر شرايط بـه حركـت            
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درامدن موتور را از آن بگيريد ماشينتان يه آهن قراضه بيش نيـست كـه            
.                                               هابايد ببرينش قبرستون ماشين  

وقتي انسان نتواند موادي را كه مي خـورد در جهـت توليـد انـرژي بكـار        
گيرد بنابراين به ماده بدون انرژي تبـديل مـي شـود و يـك مـاده بـدون            
انرژي محكوم به تجزيه در علم ماده است تا در جـايي ديگـر و شـرايطي               

.                                                         ديگر ايجاد انرژي كند  
مهمترين سوال اين اسـت كـه بفهمـيم اسـمان تـا كجاسـت؟ مـا پـشت          
اسمانيم يا روي ان قرار داريم ؟وقتي از شما پرسيده ميشود عدد هـزار و               
پانصد جايگاهش كجاست شما سريع پاسخ ميديد ولـي عـدد يـك قليـو               

اه بي نهايت كجاست؟اخر عدد ها بينهايت اسـت         پانصد را چه طور؟ جايگ    
يا بعد از انهم عدد داريم ؟اگه يكي بپرسه يك قـابلون و دو شـابلون صـد       
 ترابلون بعد از بينهايت است يا قبل از ان چي ميگيد؟                     
قطعا شما هم مثل من نميدانيد ولي اطمينان داريد سلـسله اعـداد حـد               

اخراي سلسله اعداد كاري نداريد چـون هـر وقـت بـه           ندارد و شما هم با      
.     موضوع مبهمي روبرو شويد سعي مي كنيد به نحوي رفع ابهام كنيد  

وقتي شما از بين همه اعداد براي خريد خانه اي عدد صـدو پنجـاه هـزار         
.   دالر را انتخاب مي كنيد اين حد اعداد در اين معامله براي شماست   

در واقع هر عددي در جايگاه خودش يك بينهايت  اين بينهايت شماست      
است وقتي شما در بينهايت اسمان قرار داريد چرا دنبال اخر چيزي مـي              

چرا بايد فكر كنيد شما در بينهايت اسمان نيستيد          !گرديد كه انرا داريد؟   
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تا بدنبال ان نگرديد؟بله اخر اسمان همان جـايي اسـت كـه زنـدگي مـي        
.         بينهايت دور از خودت يك بينهايتي چون تو براي موجودات.كني  

از انجايي كه بحث هاي فلسفي براي ادم هايي كه مي خواهند فقط يـك              
زندگي ارامي داشته باشند واقعا خسته كننده است پـس تـا همـين جـا                 
اكتفا مي كنم و بيش از اين را مي گـذارم بـراي عالقمنـداني كـه سـوال           

                                                 .                    خواهند كرد
ممكنه بشر در اينده اي نه چندان دور به تمـام ايـن سـواالت پاسـخهاي         

ممكنه تمام مجهوالت بـشر در قـرن حاضـر كـامال معلـوم              . بهتري دهد   
شوند ولي در شرايط موجود با قدرت تمام ميگم كه استالل من به مراتب  

 است و انسان عاقل بين بدها چيزي را انتخاب       از ادعاي محمد منطقي تر    
                      .مي كند كه با شرايط روز بتواند بيشتر مطابقت نمايد
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!!!!. كي تا حاال گفته ماست من ترش است *  
شيعه و يا سني كدام راست ميگويند؟*  

رش در اين  شماره مي خواهم  به  موضوع  چگونگي   انداختن  ماست ت
بجاي  ماست  شيرين به مردم  بپردازم و هدفم  از طرح اين موضوع اينه 
كه بگم  تو اين نيم  قرن  عمرم  نديدم  يكي  پيدا بشه  به مردم حرفاي 
راست و درست و منطبق بر  واقعيت ها را بگه همينطور در گذشته هاي 

 مردم خيلي دور هم فردي  را به ياد  نمي اورم  كه  نخواسته باشد  سر
شيره بماله اين موضوع محدود به عامي و نبي و امام نيست همشون سر 

!و ته يك كرباسند در واقع ادم بايد خودش عاقل باشه   
بريم تو قران ببينيم  محمد با  چه روشي  سعي كرده  ماستشو به مردم 

!قالب كنه   
بستن راه بر ديگران: روش اول   

  "٥ آيه ٥سوره "
اي شما دين نتان را و تمام كردم بر شما امروز كامل كردم بر

.........نعمت خودم را و پسنديدم براي شما اسالم را دين    
محمد  كه نزد  بحيرا  قصه هاي  زيادي از انبيا آموخته  و بكرات نيز در 
قران  به  باز گويي  اين قصه ها  پرداخته   تصميم  مي گيرد تا راه را بر 

ابراين  با نزول  اين  آيه و آيه  ديگري شبيه به پيامبران  بعدي ببندد  بن
همين  اعالم  مي كند كه  اسالم  كاملترين و آخرين  دين خداست و به 

.تعريف و تمجيد اين دين از زبان خدا مي پردازد   
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بر پايه اين استدالل  بايد پيروان  ساير اديان نيز به دين اسالم  بپيوندند 
 است  كه آنها در صراط غير مستقيم قرار در غير اينصورت  معني ان اين

!دارند و  از ديني پيروي مي كنند كه كامل نيست   
به  عبارتي  محمد مدعي مي شود كه  خدا به بشر  قبل از اسالم ماست 

!ترش را جاي ماست شيرين فروخته  
اما مدتي از اين  ادعا  نگذشته  بود كه شيعيان متوجه مي شوند كه دين 

دارد و او هم  به شيعيان  ماست  ترش فروخته بنابراين محمد هم نقص  
آنها هم چند  امامي به دين اكمل خدا اضافه مي كنند و موفق مي شوند 
انرا فقط به غير عرب تحميل كنند چرا كه اعراب با اطالعاتي كه از تاريخ 
اسالم داشتند  مي دانستند كه امامان شيعيان همه بدنبال خالفت بودند 

.متو نه اما  
به اين  ترتيب  كساني كه از انتشار شيعه سود  مي بردند  به اصول دين 
اهل تسنن دو عنصر ديگر با عناوين  عدل  و امامت اضافه  كردند و اسم 
 آنرا اصول مذهب  گذاشتند  چون  مي دانستند كه ايراني ها نمي فهمند

.كه معني مذهب هم يعني دين  
ان از روحيه ايراني ها داشتند سالها به با توجه  به  شناختي  كه كارشناس

راحتي در كتب دبستان و دبيرستان به فرزندان ايران آموزش اصول دين 
.دادند)يعني اصول دين و دين (و مذهب   

مي دونم يك مسلمان متعصب سعي ميكنه به واژه مذهب مفهوم ديگري 
د در بده ولي  به هر حال اين  اقدام شيعيان  يعني ايجاد يك نسخه جدي

. دين اسالم و قبول وجود نقص در نگارش قبلي  
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حاال اين سوال  مطرح  است  كه اگر خدا  راست مي گويد  و اسالم دين 
كاملي است پس شيعيان دروغ مي گويند و اگر شيعيان راست مي گويند 
 كه اسالم با امامت كامل شده پس محمد به شيعيان ماست ترش فروخته

روي اين سوال  بفرماييد چه كسي به ايرانيان بد نيست كه با قدري فكر 
 ماست ترش فروخته؟

وعده هاي تو خالي : روش دوم   
براي اينكه محمد  بتواند ماست  ترشش را  بفروشد  مثل ساير انسانهايي 
.كه براي كسب قدرت تالش ميكنند يكسري وعده هاي نسيه هم ميدهد  

:بريم در قران تا با انها بيشتر اشنا شويم   
  ٣١ از آيه ٧٩ره سو

دختران نار -باغها و انگور ها– است  كاميابيپرهيزكاران را جاي
....جامهاي شراب-پستان و هم سن  

 پاداشها در سوره الرحمن
حوران فراخ -زناني كھ قبل از شما جن و انس انرا مس نكرده اند

- زنان ھمیشھ باكره–زنان فروھشتھ چشم -خوب زنان نیكو-چشم
..........-انار و نخل  

و تعداد زياد ديگري از پاداشهاي مرد پسند كه ذكر آنها فقط موجب 
.اطاله وقت است  
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تهديد و ارعاب : روش سوم   
  "٧٦ آيه از ايه ٤سوره "

پس بايد كارزار كنند در راه خدا با انها كه خريدند زندگاني 
دنيا را به آخرت و هر كه كارزار كند در راه خدا پس كشته شود 

...لب آيد پس زود باشد كه بدهيم ايشان را مزدي بزرگيا غا  
همين آيه است كه از مسلمين انسانهايي تروريست مي سازد و براي آنها 

.فلسفه انتحار را توجيه مي كند  
  "٤ آيه ١٥سوره "

 و هالك نكرديم قريه را مگر برايشان نوشته اي معلوم 
نبيه صادر شده و مثل اينكه از براي بعضي قريه ها از قبل دستور ت

!برايشان راه گريزي نبوده  
  "١٧ از ايه ١٧سوره "

و چون خواهيم كه هالك كنيم قريه اي را به انها نعمت ميرهيم بعد 
نافرماني ميكنند بعد ثابت مي شود كه گناه كارند بعد انها را 

!هالك مي كنيم   
روش جالبي براي از بين بردن انهايي است  كه خدا خوشش مياد كه 

!ابودشوند ن  
  "٦٠ از ايه ١٧سوره "

 و نيست هيچ قريه اي مگر انكه ماييم نابود كننده اش قبل از روز 
...قيامت  

!معلوم ميشه قضيه مجازات فقط در روز قيامت نيست    
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  "١٢ ايه ١٣سوره "
بدرستيكه خدا تغيير نمي دهد سرنوشت اقوام را تا انكه ...............

...........تغيير دهند خودشان   
اين ايه با بقيه فرق دارد و عليه آيات قبلي بلند شده  به اين ترتيب كه 

خدا نيست كه هر وقت خوشش بياد قريه اي را تنبيه ميكنه بلكه انسانها 
.هستند كه خودشون باعث تغيير سرنوشتشان مي شوند  

  "٥ از آيه ٩سوره "
شان و حبس پس بكشيد مشركان را هر جا بيابيدشان و بگيريد ..... 

..........كنيدشان   
بكشيد كساني را كه به خدا نمي گروند و قيامت را قبول  – ٢٩آيه 

...........ندارند و حرام خدا را حرام نمي شمارند   
اي پيغمبر جهاد كن با كافران و منافقان و سخت گير بر  – ٧٤آيه 

......ايشان   
كانتان را كه اي كساني كه ايمان اورديد بكشيد نزدي – ١٢٤آيه 

....كافر شدند  
بر اساس اين آيات تمام آمريكايي ها و اروپا يي ها و شـرقي هـا يـي كـه       

دو ن و مسلمان نشوند و مشروب بخورند و بـا حجـاب نباشـ             دهايمان نياور 
قس عليهذا همه در ليست اعدام مسلما نان قـرار دارنـد كافيـست رهبـر       

قت آن كند كه محمـد      شيعيان جهان به بمب اتم دسترسي پيدا كند آنو        
                                                                 .با ايرانيان كرد 
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روش كار هم ساده است و هم تكراري به اين ترتيب كه اول رهبر سـران            
اگر اسالم !كشور هاي اسالمي يه نامه ميده به شما و ميگويد  اسالم بياور 

ورت يه فقره بمب با رمز يا زهرا مياد رو سـر   اورديد كه هيچ در غير اينص     
.ملتت تا ياد بگيرد  عرق نخورد  وكافر نباشد  و روسري سر زنش كند  
راستي چرا با اين همه داليل واضح كشورهاي غير مسلمان نشسته اند تا             

وقتي حيات و مرگ مسلمانان     !  سپتامبر شوند؟  ١١شاهد حوادث تكراري    
ي را بكشند به هر حال به بهـشت مـي رونـد       يكيست و انها اگر نا مسلمان     

                                          !چرا زودتر انها را راهي بهشت نكنيم
چرا بايد مردم دنيا بپذيرند كه اگـر مـسلماني يـك يهـود را كـشت كـار                   

      عقيدتي كرده ولي اگر يك يهودي مسلماني را كشت جنايت كرده؟
ان از قديم با هم عداوت داشته اند و محمد هـم            اصال وقتي يهود و مسلم    

بارها انها را قلع و قمع كرده و باغات پنبه انها را به غنيمـت گرفتـه داده             
دخترش  و در قران و حديث هم كشتن يهود را مجاز كرده چرا سـايرين         

                  خودشون در اين مشگل ريشه دار تاريخي دخالت ميدن؟
ان  نخواهد رسيد مگرآنکه مسلمانان عليـه يهوديـان      آخرالزم: محمد گفت   

جنگيده وچندان ازآنان بکشند که يهوديان درپشت سنگ ودرخت مخفی 
ای مـسلمان  : درآن حال سنگ يا درخت به صدا درآمده می گويـد  . شوند

ويا ای بنده ی خدا يک يهـودی درپـشت مـن اسـت، بيـا واورا بـه قتـل                    
يد برای اينکه آن درخـت يهوديـان   برسان، اما درخت قارقاد هيچ نمی گو 

 ." است
.پس بگذاريد مسلمين و يهوديان خودشون سنگاشونو وا بكنند  
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سئواالت رسيده*  
پس بشارت ده انان را كه همه حرف ها را بشنود و از بهترين آنها *

 تبعيت كنند
اين ايه را گفتم كه فكر نكني هر چه در قران است را خرد گريان  نفي  

 اينطور نيست انها كه  با محمد پدر كشتگي ندارند مشگل ميكنند  اصال
اين است  كه محمد به گفته خودش عمل نميكند اگه واقعا اجازه ميداد 

تا هر كي از حرفهاي خوب تبعيت كند آنوقت كسي دنبال اسالم نمي 
.                                                                           رفت   

ر اين شماره تعدادي از سـواالت رسـيده از مـردم بـراي مـشاهده شـما        د
                    :ارسال ميشود  تا در پاسخگويي به آنها مرا ياري كنيد

خداوند انسان را از چه چيزي خلق كرد؟: سوال اول  
از خون بسته:              الف   
از آب :              ب    
از مني:              ج    
از گل و الي خشك شده :              د    

: راهنمايي *  
: مي گويد ٤٥ و ٤٤سوره نور بين آيات   

.و خدا آفريد هر جنبنده اي را از آب  
آفريد انسان را از خون بسته:  از سوره علق ميگويد ٢آيه   
آفريد انسان را از گل خشك شده مانند سفال پخته : ٥٥ سوره ١٣آيه   
آيا نبود نطفه از مني ريخته شده  : ٧٦ از سوره ٣٧آيه   
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همانا آفريديم انسان را از نطفه ممزوج : ٧٧ سوره ٢آيه   
آفريد انسان را از آبي جهنده : ٨٦ از سوره ٦آيه   
اوست كه شما را از خاك پس از نطفه پس از خون  : ٦٩ از سوره ٤٠آيه 

 بسته 
ل خشك شده و الي آفريده ايم انسان را از گ : .......... ٢٨ سوره ١٥آيه 

........ريخته شده   
پيشنهاد ميكنم براي پاسخ سوال يك به  راهنمايي آن گوش ندي چون 

!منحرفت ميكنه  
خداوند جن را از چي آفريد؟: سوال دوم   

آتش :                الف   
آتش بي دود :                ب    
شعله :                 ج    
بي دود از اتش شعله :                د    

خدا ابليس را از چه آفريد؟: سوال سوم   
آتش :               الف  
اتش سوزان:               ب   
شعله بي دود از اتش:                ج  
از دود بي شعله:                د   
مجازات زني كه كار زشت كرده  چيست؟: سوال چهارم  

شوهر تا زمان مرگحبس در خانه :                  الف   
سنگسار:                  ب    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۵٨ 

توبه  :                  ج    
صد تازيانه:                  د    

آرايش زندگاني كدامند؟: سوال پنجم   
مال:                 الف   
مال و دختران:                 ب    
مال و پسران:                 ج   
رانپس:                 د   

وقتي خدا قريه اي را هالك  مي كند علت آن چيست؟: سوال ششم   
آنها با اختيار خالف مي كنند و مجازات مي شوند:               الف   
خدا آنها را به سمت گناه هدايت ميكند و بعدآنها را :               ب    

.                    مجازات مي كند  
ل تصميم به هالك كردن بعضي اقوام مي گيرد خدا از قب:              ج   

.                 تا ديگران حساب ببرند   
خدا اقوام گناه كار را قبل از روز قيامت مجازات مي كند :              د   
اسمان چند طبقه است؟: سوال هفتم   

هفت طبقه:              الف   
شش طبقه:              ب    
يك طبقه:              ج    
بي طبقه توحيدي:              د   
كهكشان ها در چند روز خلق شدند؟:سوال هشتم   
زمين و اسمان در شش روز و ما بقي هنوز در حال خلقند:            الف   
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زمين در شش روز و آسمان در دو روز :            ب   
  نيستسماوات و االرض در شش روز و تولد ديگري موجود:            ج 
زمين در دو روز و كوه در چهار روز و دريا در دو روز و :            د   

.               اسمانها هنوز در حال تولدند  
زنان كشتزار مردانند يعني چه ؟: سوال نهم   

زن زمين كشاورزي مرد است :           الف   
مردان كشاورزند و زنان مزرعه انها:          ب    

كشت هر ميوه اي در زنان مجاز است : ج              
كشت بعضي ميوه جات در زنان مجاز است:           د    
ديه كشتن زن با كداميك از اعضاي بدن مرد برابر است؟: سوال دهم   
بيضه چپ:          الف   
قدري كمتر از بيضه چپ:           ب   
بيضه راست :            ج   
.تر از بيضه راستقدري بيش:            د   

زدن زن بدست مرد در قران با چه وسيله اي مجاز شده؟: سوال يازدهم  
فرقي نميكند فقط استخوانش نشكند:               الف   
با شالق تا ادب شود:               ب    
با مشت و لگد تا خاموش شود:                ج   
با دم اسب تا كبود شود:                د   
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. چرا هر كي مسلمان تراست  خرافي تر است *  
١ريشه هاي خرافات در اسالم *  

آنچـه كـه    . اجماع و عقل مي باشد         – سنت   -دانستيم اركان دين كتاب     
واضح است خرافات بايد از همين اركان نشت كرده باشد به ايـن ترتيـب               
در اين شماره به نقش هر يك از اركان مـذكور در اشـاعه خرافـات بـين                  

:                                                انيان و در اسالم مي پردازم اير  
نقش قران: الف   

تفاوت منطق قران در پاسخ به سـواالت بـشر بـا سـاير روشـهاي تحليـل              
مجهوالت اينستكه طرفداران اين عقيده كه ازآنهاتحت عنوان كلي الهيون  

ي معلومـات خـود بـه كـشف     ياد مي شود سعي مي كنند تااز جنبه منفـ        
مجهول دست يابند يعني وقتي در مجهولي در مانده مي شوند پاي خـدا              
را به ميان مي كشند و آنرا به روش خرافي در ميان مجهـوالت جـستجو                
مي كنند به عبارتي برپايـه ايـن رويـه اگـر طلبـه هـاي  مـذهبي دليـل                  

  را  درك موجوديت چيزي را نفهمند و يا نتوانند  علت علمي پديـده اي          
:             كنند  در اينصورت در يكي از سه موضع زير قرار مي گيرند  

در كتب عالمان علوم تجربي ميگردند تا بلكه نوشته اي پيدا كنندتا  )١
.استدالل آنها را به نحوي تاييد كرده باشد   

 به دانشمندان علوم تجربي نوعي تسليم در برابر  هرچند احترام اجباري آنها
م است ولي آنها هيچوقت با علوم تجربي ميانه خوبي نداشته و يقينا باعل  

 عالمان در اين رشته آشتي نخواهند کرد به جز سو استفاده از دانش آنها 
.هيچ مقصود ديگری براي دين باوران  متصور نيست  
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 و قهرا به هر اندازه "اهللا و اعلم "در اين موضع فقط مي گويند )٢         
.   شان در شناخت علل طبيعي بيشتر شود موحد تر مي شوند مجهوالت  

به شما خواهند گفت خدا " واقعا آسمان هفتاست ؟"مثال وقتي بپرسيد 
يعني موحد كسي است كه اگر مجهولي را نداند به دنبال آن ! مي دانند

. نخواهد رفت چون راز آنرا خدا مي داند  
و رفت دنبال زندگيش اگر مخاطب در مرحله دوم خود را راضي كرد)٣

. كه هيچ ولي اگر نرفت آنوقت با دستورات قران روبرو خواهد شد   
٣٣ سوره مايده ازآيه *  

همانا مجازات كساني كه با خدا و رسولش  بجنگند و در زمين فساد 
كنند آن است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند و يا دستها و 

...پاهاي مخالف آنها  قطع شود  
بشر تا كي مي خواهـد بنـشيند و ايـن دسـتورات وحـشيانه مـن                 راستي  

آيا وقت آن نرسيده كه مـدعيان حقـوق         !!!!!دراوردي محمد را تحمل كند    
                                       بشر با اين دين خونخوار مبارزه كنند؟

چه كـسي   !خدايي كه در دسترس نيست چگونه مي شود با او جنگ كرد           
 كه متهم مبارزه با خدا و محكوم به قطـع دسـت و پـا       تشخيص مي دهد  

                                                            !قبال با خدا جنگيده
    گيرم كه افرادي  كه اغلب هم فاميلهاي او بوده اند با محمد جنگيدند

و محمدهم  به دست علي يا عمر آنها را هـالك كـرده باشـد امـروز كـه                    
دي نيست و خدا هم در ميدان جنگ نيـست وجـود ايـن آيـه چـه                  محم

 دليلي دارد؟                                                                     
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حتي در اين آيه ذكر نشده ذريه پيغمبر پس چرا وقتي جوانان كشورهاي اسالمي          
جاني بيـان  مـي   نفرت خود را از دين و حكام فعلي آن نظيـر خامنـه اي و رفـسن     

 كنند بايد سالخي شوند؟ مگر اينها خدا يا رسول او هستند؟                         
حاال مي پردازم به بررسي اياتي كه سعي مـي كننـد خرافـات را در بـين          

:                                        مردم ترويج و آنرا واقعي جلوه دهند  
 عام الفيل يه تعداد پرنده آمدنـد و از اسـمان بـر سـر     بارها شنيده ايد كه در سال  

دشمنان سنگ انداختند در صورتي كه حتي در يك كتاب بجز قران وقوع چنـين    
حادثه اي ثبت نشده ولي شما ايرانيان كه انگار در آن جنـگ حـضور داشـته ايـد           

 دو نـيم "(شق القمر"بدون شك و ترديد سالهاست كه آنرا پذيرفته ايد و يا موضوع       
كه پس از تولد محمد رخ داده را كداميك از مورخين ثبت كـرده انـد                )شدن ماه   

!                                                               كه شما انرا بلغور مي كنيد  
"سوره الفيل*   

كه مي انداخت ايشان را به سنگي از -و فرستاد بر ايشان ابابيل را
..سجيل   

  "١يه  از آ٥٤سوره *
 و اگر بينند آيتي روي –نزديك شد قيامت و شكاف خورد ماه 

....گردانند و گويند سحريست  
مسلمين وقتي تصميم مي گيرند تولد محمد را يـك واقعـه مهـم جلـوه                 
دهند مي گويند هنگام تولد او ماه دو نيم شد و وقتي به آنها گفتـه مـي                  

 كنند به باز گويي شود پس چرا كسي اين حادثه را ثبت نكرده شروع مي     
.         يافته هاي علمي بدون اينكه معني آنچه را كه مي گويند بدانند   
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مثال مي گويند طبق فرضيه الپـالس پيـدايش منظومـه شمـسي نتيجـه          
.                                                وقوع يك انشقاق عظيم است  

مد چه ربطي دارد؟ حا ال به فرض هم كه چنين باشد به تولد مح  
 از طرف ديگر اين آيه را محمد به روز قيامت مربوط دانـسته شـما چـرا                 
 آنرا به روز تولد محمد وصل كرده ايد ؟                                    
نكته ديگري كه در اين آيه به چشم مي خورد موضـوع نـشر اعتقـاد بـه                  

سايرين بد جـوري پيـشي   و جادوست كه در اين زمينه ايرانيان از    " سحر"
.                                                                        گرفته اند  

حتما شنيده ايد وقتي خانمي به شوهرش شك مي كند كـه زن ديگـري         
زير سر دارد يا نه ميروند پيش يك ماليي تـا فكـر هـاي اضـافي در سـر                  

 تجاوز به اين خانمها آياتي از       همسرش را پاك كند و اين افراد هم ضمن        
قران را برايش بر كاغذي مي نويـسد و بـه آن زن مـي گويـد اينـرا تـوي         

ــود    ــا آدم شــ ــوران تــ ــز و بــــه او بخــ ــسرت بريــ ا                            !!!!غــــذاي همــ
البد شنيده ايد كه می گويند بر شانه های شـما دو فرشـته نشـسته كـه              

پيدايش اين  .  بد شما را ثبت می كند         و ديگری اعمال    يكی اعمال خوب  
:                                                     خرافات نيز از قران است   

  "٢٦ آيه ٥٣سوره * 

و بسياری از فـرشته ها در آسمانهاست كـه كفـايت نمـی كـند 
 ...شفـاعـت ايشان

هم فايده ايی بدبختی اينجاست كه اگر خدا عصبانی باشد اين فرشته ها 
 !!!!ندارند و هر آنچه را كه نوشته اند بايد بريزند روی هيزم جهنم 
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٢ريشه هاي خرافات در اسالم *  
ادامه نقش قران:الف   

 البد مي خواهي بپرسي اگر فرشته ها هم نمي توانند شفاعت كنند پس
.       تكليف چيست ؟ در اين مورد خدا پاسخ شما را داده گوش كنيد   

ل عما يفعل و هم يسئلون معنيش اينه كه نسبت به فعل ال يسئ
 خداسئوال نكن فقط اطاعت كن يا در جايي ديگر ميگه 

اطيعوا هللا واطيعوالرسول و اولي االمر منكم                              *
 معنيش اينه كه از خدا و رسولش اطاعت كن و چون دكان داران دين   

تند و قبال مرده اند پس يقينا  منظورشان اين مي دانندكه اونها فعال نيس
 است كه بايد از ولي امرت فرمان ببري و فكر كردن و عقل را بريز دور 

براي همين است كه . كه اضافه فكر كردن موجب قطع دست و پاست 
سكوالرها ي ايراني نمي توانند دين را از سياست جدا كنند چون انها 

!                                           دست و پاها شون را دوست دارند  
"سوره جن آيه اول*  

بگو وحي شد به سوي من كه شنيدند گروهي از جن پس گفتند 
!بدرستيكه شنيديم قران را بس شگفت  

مي دانم خيلي از شما نمي دانستيد كه در قران سوره اي به نام جن هـم   
 آنهـا در حمـام هـاي        فقط از بزرگترهايتان شـنيده بوديـد كـه        !!!!!! هست

قديمي جن ديده اند پدرانمان  هميشه از ايـن خـالي هـا مـي بـستند و                   
به هر حال انچه كه مبرهن می باشـد        .ترسشون را به ما منتقل مي كردند      

در آيات ديگـر از قـران  بـه          . وجودو ثبت اين  واژه ذهني در قران است          
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 بـوده   خلق جن از آتش بي دود اشاره شده وچون شيطان ازجنس آتـش            
حاال درك اينكه آتـش بـي   .پس فرق شيطان و جن درمقداري دود است       

" !!!!           اينرا فقط خدا مي داند"دود چه صيغه ايست را بايد گفت   
"  نميدانم چيست"اينجاست كه ميگم خداپرستان و دين باوران  از زاويه

پاسخ به بنا براين بهترين . مسلمان مي شوند" اينرا خدا مي داند" و يا 
اين سوال كه چرا مسلمان شدي اينستكه بگويي چون علت خيلي چيزها 

:بنابراين ! را نمي دانم   
چون نميدانی جن هست يا نيست ؟ چون نميدانی معاد چيست ؟ چـون              
نميــدانی جهــنم و بهــشت در  كجــا ســت ؟ چــون نميــدانی خــدا هــم  

؟ چـون   آفريدگاري دارد يا نه ؟ چون نميدانی هدف از آفرينش چيـست             
ست ؟ چـون نميـدانی روح چيـست         يـ نميدانی عدل کدامست و عـادل ک      

؟چون نميدانی شيطان واقعي كيست ؟ چون نميـدانی خرافـات چيـست             
؟چون هر چيز را كه فكر مي كردی خرافات است واز دين جداست  آنـرا             

 را  از واقعيـت تـشخيص        خيـال چون نميتوانستی مـرز     ! در قران يافتی ؟   
 به دست روحانيون سپردی برای اينکـه فکـر مـی    پس خودت  را  !  دهی  

 سـال بـه     ٢٥و آنها هـم در طـول        !!کردی آنها مي دانند كه عدل چيست      
!                                         درستی به تو عدل الهی را نشان دادند  

آنها ! انسانند آنها مي دانند كه جن چيست چون بسياري از انها محصول جن و 
 دادند كه شيطان بزرگ آمريكاست و امروزفهميدی كه شيطان به تو ياد
آنها به تو آموختند كه اگر نا مسلماني را بكشی و خودت كشته ! چيست 

و ساكنين ! شوی به بهشت مي روی پس فهميدی كليد بهشت كجاست
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آنها در مدت ربع  قرن  حكومت ننگينشان ! بهشت چه كساني هستند 
مفهوم واقعي حكومت و عدل الهي چيست و در ايران به تو آموختندكه 

!!!! خدا كدامست    
از طرفي  چون حكومت روحانيون هم بار ها در طول تاريخ بـا  شكـست                

  پـس بـه      )از صدر اسالم تا امام سيزدهم خميني هندي زاده        (شده  مواجه  
من  نمی دانم كه پاسخ واقعي اين سـواالت در دسـت كيـست     خود گفتی   

ديگريست و دوباره اسالم چيز ديگريست و امام علي كس     بنابراين تصور کردی      
بر خود قبوالندی  كه جواب اين سواالت را فقط خدا مي داند تا بار ديگر               

تو مي خواهی   .!!!! بتوانی از دريچه نمي دانم كما كان مسلمان باقي بمانی         
تو مي خواهی بدست آخوند عقد شوی  تا با همـسرت          !! جن را باور كنی     

تـو مـي    !!تو ميخواهی بدسـت آخونـد كفـن و دفـن شـوی              !! محرم شوی 
خواهی هنگام تولد فرزندت يك مال در گوشش حمد و سوره بخواند تا او              

در زمان تولد فاطمه ازدواج كني تا مثل او         توميخواهی  !!را نظر كرده کند     
چون مادرم وقت سفر    "اين شعر را برات بخوانند    تو ميخواهي   ! معروف شي 
تو ميخـواهی در خرافـات      !!! واسه اينه كه در بدرم    پشت سرم    آب نريخت 

سينه به سينه منتقل شده از اجدادت  بـه مكـه بـروی تـا از گنـاه پـاك        
                                                                   !!!!!!!     شوی 

مي گويند محمد هم نمي توانـست بـه پـاره اي از اعـراب اعتقـاداتش را                  
                                  :كند بنابراين از زبان خدا مي گفت تفهيم 
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  "٢١سوره الزخرف از ايه *
ما گذشتگان خود را بر طريقه ايي يافتيم و همين طريق را دنبال 

خواهيم كرد و كاري به چيز ديگري نداريم راه همان راهي است 
.ته اند كه پدرانمان رف  

: اينطور جواب مي دهد١٠٣ولي محمد در سوره مائده آيه   
باز .خوب ممكن است پدرانتان شعور هدايت شما را نداشته اند *

.هم بايد از آنها پيروي كنيد   
:شاعر مي گويد  

 آن كس كه نداند و نداند كه نداند      در جهل مركب ابد الدهر بماند
صرار بورزي باز هم به بهشت حتي اگر در ابقاي خرافات محمدي ا

!نخواهي رفت مگر به گفته زير از محمد عمل كني  
 هر كس كه جنگ نكرده باشد و يا انديشه جنگيدن در مغز خود *

!!نداشته باشد چنين آدمي با نوعي نفاق ميميرد   
فكر كنيد اگر محمد و هيتلر و خميني و صدام كه برخی از نـامي تـرين                 

 همزمان  و بد نام ترين انسان هاي تاريخ هستند         جنگ طلبان زمان خود     
               !متولد مي شدند چه مصيبت بزرگي بر بشر جاري مي شد 

آخرين مطلبي كه در باب نشر خرافات در اسالم از آن ياد خـواهيم كـرد          
قبال اشاره شد كه محمد مدعي است كـه خـدا وقتـي            .موضوع روح است    

 او دميد پـس پديـده روح در اسـالم بـه             آدم را خلق كرد از روح خود در       
شكل اعتقاد افالطوني مطرح و حتي بعضي از دين بـاوران مـدعي اثبـات            

و با همان متد قديمي مـي گوينـد كـه فـالن             علمي وجود روح هم مي شوند       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۶٨ 

را غير ممكـن مـي دانـست پـس از تحقيـق      دانشمند مادي كه  احضارارواح      
.                اعتقاد پيدا كرد! !!سرانجام خويشتن نيز به اين علم! بسيار  

متاسفانه اينجا فقط پاي مسلمين در ميان نيست كه سعي مي كنند بـه              
روح ماهيت وجودي دهند شايد بسياري از ديـن بـاوران و در کنـار آنهـا       
كالشان تالش مي كنند تا دكـان احـضار ارواحـي بگـشايند و روح مـادر              

 بسياري از خواننـدگان ايـن       مي دانم !! بزرگ حضرت آدم را احضار كنند       
 و مرا به جلسه احـضار  ارواح دعـوت خواهنـد             كردهمتن به من اعتراض     

كرد ولـي بايـد بگـويم ابقـا جهـل در بـشر هميـشه بواسـطه اعتقـاد بـه                  
در واقـع تـرس بـشر از     .موهوماتي است كـه خـود خـالق آن بـوده اسـت            

 تغييــرات هولنــاك طبيعــت او را وادار كــرده كــه  همچــون كــودكي در
خلوتگاه خود سوار بر اسب شاخدار شده و در ناكجا اباد دنيا هاي خيـالي      

همـانطور  . با غول يك چشم و اژده ها ي آتشين  دست و پنچه نرم  كند           
كه تو به روح و جن اعتقاد داري بسياري ازمردم  دنيا به اژده ها وغولهاي 

!    ياگر آنها راست مي گويند تو هم راست مي گوي.چراغ جادو معتقدند  
فرض كن ماشيني داريد كه در باك آن بنزين نريخته ايد بنابر اين يقينـا     
خودروي شما استارت  نخواهد خورد و حركت نخواهـد كـرد بـه همـين                

اما وقتـي قـدري بنـزين در آن    ! علت مي توان فرض كرد كه  روح ندارد     
مي ريزيد اتومبيل شما استارت مي خورد و حركت مي كند و مـي تـوان           

!                                  كرد كه تحت اين شرايط روح دارد فرض   
اشتباه نگرفته ايد؟ در مورد انسان چي ؟ تـا زمـاني            آيا روح را با انرژي      

كه سلولهاي شما مي توانند از مواد ورودي از طريق دهان استفاده ببرنـد        
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ـ   د و انـرا بـه   حركت هم دارند اگر سلولها نتوانند از مواد ورودي  بهره ببرن
انرژي تبديل كنند و يا اگر به هـر علتـي ورود مـواد بـه محـيط مـصرف                   
كننده  قطع شود آيا باز هم حركت خواهيد داشت ؟ يقينا با قطـع مـواد               

.                     قادر به نمايش حركت اعضاي بدن خود نخواهيد بود  
ار روح حاال بگوييد نقش روح در بدن شما قبل از مردن چيـست؟آ يـا كـ        

نمايش حيات و حركت در شما بوده و يا اين تحركات را انرژي ازاد شـده       
از مواد به شما داده؟مطمئنا نمايش حيات و حركت مربوط به انرژي ازاد             
شده از ماده است پس نقش روح در زمان حيات شما چيـست ؟ بـه روح      
يا در زمان فوت نقش زيادي داده ايد چرا آنرا از بدن منتزع مـي كنيـد؟آ               

شما هم به ثنويت روح و بدن معتقديد؟با ان فلسفه خلقت كه از قران به               
ياد داريد  پاداش هايي  نظير انگور و شراب و نهر آب و زنان به چـه كـار     
روح ميايند؟مگر روح هم ماده است كه نياز مادي داشته باشد؟ضـمنا در             

بلكه !قران نگفته كه باز گشت شما به بهشت يا  جهنم  بصورت روح است   
خدای محمد گفته ما شما را مي ميميرانيم بعد بـه همـان صـورت زنـده      
ميكنيم فقط در اين صورت است كه  اون وعده هاي مادي معنا پيدا مي               
كند ولي بايد تعاريف دنياي ماورا را دين بـاوران عـوض كننـد و بگوينـد                

.    فرقي بين دنياي ماده و ماورا نيست و هر چه هست همين دنياست  
:نيم افالطون در  مورد روح چي گفتهببي  

و وقتـي  ) ثنويـت (روح جوهري است قديم كه قبل از بدن موجـود بـوده           "
دقيقـا  "بدني اماده مي شود روح تنزل كرده و به بـدن تعلـق مـي گيـرد                  
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ما ادم را خلق كرديم بعد از روح خود         "چيزي كه محمد از زبان خدا گفته      
                                           ."                       در ان دميديم

:اما شاگردش ارسطو آنرا نفي مي كند و مي گويد  
"رابطه روح و بدن از نوع عالقه صورت و ماده است كه خود مبدع انست"  

.در واقع روح بر طبق اين فرضيه قديم نيست و خود حادث است  
وجـود شـده و    بر اين پايه بايد پذيرفت به محـض خلـق آدم روح در ان م    

.                                     نيازي به دميدن روح در ان نبوده است  
هم پيداش )همان انرژي(به زبان ساده تربگويم با امدن بدن بالفاصله روح

.ميشه  
بنا براين استدالل ثنويتي در كار نيست كه با حذف بدن روح بتواند باقي              

ردد سر خط اول و اينها را جدا ميكنـد          بعد ها دوباره دكارت بر ميگ     .بماند
تحقيقات بشر درموهومي   .چون دكارت معتقد است نفس وبدن دو چيزند       

كه خود ساخته ادامه ميابد ودر مشرق زمين سر و كلـه طـراز اول هـاي                 
مسلمين ايراني پيدا ميـشه و مـي گوينـد روح محـصول قـانون حركـت                 

به فعل اسـت    جوهري است و حركت جوهري خروج تدريجي شئ از قوه           
و با الخره جرح و تعديالتي هم در عقايد سرکرده آنها يعنـی مـال صـدرا                 

:                                                          مي شود و ميگويند   
روح خاصيت و اثر ماده نيست كمالي است جوهري كه از براي ماده پيدا 

ه مرغ و آشيانه نيست بلكه مي شود بنا براين رابطه روح و بدن مثل رابط
يك رابطه سنخي است يعني رابطه يك بعد است با ساير ابعادودر نهايت 

ميپذيرندماده اين استعداد را دارد كه در دامن خود موجودي به پرورد 
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ناخواسته نقش خدا را در دمش روح حذف مي (كه با ماورا هم بعد شود 
).كنند  

ايتا فرقي بـين عـالم مـاده ومـاورا     از انجاييكه در ترمينولوژي مسلمين نه  
نيست پس با تاكيـد دوبـاره مـي گـويم روح همـان انـرژي آزاد شـده از                   
سوخت وساز ماده است كه به محض فعال شدن سيستم گوارشـي خـود              
نمايي مي كند ولي متاسفانه هنوز فالسفه سعي ميكنند به آن شخصيت            

                                                                    .مستقلي دهند
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٣ريشه هاي خرافات در اسالم *  
نقش سنت:  ب   

منظور از سنت در بين اهل تسنن عبارت از تمام مطالبي است كه محمد 
و اكنون يا نكرده ه در زمان حيات خود نقل كرده و يا به آن عمل كرد

توسط پيروان او روايت مي شود ولي در مورد شيعه قضيه فقط به 
ياداوري فرامين محمد ختم نمي شود و پاي دوازده امام هم در ميان 
است به اين ترتيب از همان ابتدا بين شيعه و سني اختالف نظر وجود 
داشته به عبارت ديگردليل اصلي طرح نقش سنت در اشاعه خرافات 
پژوهش در خصوص  اختالفات اين دو فرقه اسالمي و مشخص تر شدن 

از سويي ديگر كارگردان .درجه اعتبار آن در انتشارخرافه سرايي است 
هاي انتشار خرافه پردازي به اقوال محمد و امامان اكتفا نكرده و موضوع 
را به قبل از تولد محمد مرتبط مي نمايند و در واقع حكم رسالت محمد 

مثال وقتي تصميم مي گيرند .ل از خدا به ايشان تفيض مي نمايند را قب
در مورد سوره الفيل آنرا از حيث تاريخي مهم جلوه دهند مي گويند 
ابرهه در سال مذكور به قصد  تخريب كعبه سپاهي از فيل و فيل بانان 
راهي مكه ميكند ولي به طور معجزه اسايي شكست مي خورد و كعبه پا 

چون (غافل از اينكه كعبه در آن زمان بتكده بوده ! ماند برجا باقي مي
بنابراين ابرهه تصميم داشته كار ابراهيمي كند )هنوز محمد متواد نشده

و يا مي ! كه بت پرستان قريش يعني خاندان محمد مانع از آن مي شوند
گويند خاندان محمد همه موحد بوده اند اما فراموش مي كنند كه قريش 

ه  بوده و كعبه قبل از ادعاي پيامبري محمد محل نگهداري كليد دار كعب
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موضوع خرافه پردازي تشيع محدود به اين .بت هاي اعراب بوده است
مسائل نيست آنها مي گويند آمنه مادر محمد در زمان وضع حمل 
فرزندش تنها در اطاقي بوده و دو نفر ماما از آسمان مي آيند تا در تولد 

اين دو نفر يا بايد در رشته مامايي از مدرسه  !محمد او را ياري كنند
فيضيه قم  فارغ التحصيل شده باشند و يا علم لدوني داشته باشند ولي 
چون آنها امام نبوده اند پس نمي توانسته اند مجهز به اين علم 

حاال ببينيم ماما هاي محمد چه كساني بوده اند حتما تعجب !باشند 
ي محمد آسيه همسر فرعون و مريم دختر خواهي كرد كه بگويم قابله ها

اگر مسيحيت كه اسالم را اساسا دين ! عمران و مادر عيسي بوده است 
خدا نمي دانند بفهمند كه چه وظيفه ايي را مسلمين به گردن مادر 
عيسي انداخته اند قطعا معترض خواهند شد از طرفي كساني كه با 

بدون (مد مي شونداطمينان مدعي حضوراين دونفر درزمان تولد مح
. در تعيين تاريخ تولد او عاجز مي مانند) اينكه در اون اطاق بوده باشند

يكي ميگه دوم و يا هشتم و يا دوازدهم ربيع االول و ديگري ميگه 
هفدهم و چون سني و شيعه در اين موارد با هم كنار نخواهند آمد بنابر 

زدهم ربيع االول اين شيعيان هفدهم را جشن مي گيرند و اهل تسنن دوا
را مبناي تولد قرار مي دهند و براي اينكه مسائل نامرتبط را زوركي به 
هم ربط دهند مي گويند تولد در سال عام الفيل رخ داده تا محمد آيه 

آنهم عليه موجودي كه مثل خود او ! ايي هم در اين مورد نازل فرمايند
بد نيست كه به هر حال !تصميم به تخريب بتكده كفار داشته است 

بدانيد حكم انتصاب  محمد  به پيامبري را قبل از خدا اين تاريخ نويسان 
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البد مي پرسيد چطور؟ شنيده ايدكه خدا محمد .رويا پرداز به او داده اند 
را در چهل سالگي پيامبر كرد ولي حواريون او مي گويند وقتي به دنيا 

لرزيد و درياچه ساوه آمد هر بتي در هر جا بر زمين افتاد و طاق كسري ب
فرو ريخت و خشك شد و آتشكده فارس خاموش شد و آب دجله 

و ! و ماه دو نيم شد!  شكافت ودر آن روز پادشاهان جملگي الل شدند
تعداد زيادي  چرت و پرت ديگر كه مورد قبول و پسند انسانهاي ما قبل 
ه از تاريخ و بعضي ايرانيان مسخ شده است حتي اهل تسنن هم اين قص

اگر آنچه كه به .ها را باور ندارند كه ايرانيان فرهنك باخته انرا پذيرفته اند
نقل از حليمه دايه محمد گفته اند راست باشد محمد در پنج سالگي 

از حليمه نقل شده كه يك روز دو نفر ! فشارهاي زيادي را تحمل كرده 
پدر ! شويند مي ايند و محمد را با خود به قله كوهي  مي برند تا  او را ب

بزرگش اصل موضوع را فهميده بدنبال نوه اش مي گردد تا  او را پيدا 
كند تا اينكه  از اسمان ندا مي رسد كه عبدالمطلب نگران نباش محمد 

معلوم ميشه خدا قبل از !!در فالن وادي نزد جبرئيل و ميكاييل است
 بگذريم معجزاتي هم به محمد! محمد با پدربزرگ او حرف مي زده 

مثال مي گويند .نسبت داده اند كه دانستن آن خالي از لطف نيست 
قريش از محمد براي اثبات پيامبري معجزه ايي خواست و او با نزول آيه 

قبال گفته بودند در زما ن تولد دو نيم شد و يا در (ايي ماه را دو نيم كرد 
د و يا ميگوين! قران مدعي شده اند كه در روز قيامت دو نيم مي شود

چون نماز علي قضا شده بود محمد دستور داد تا خورشيد برگردد تا او 
سومين معجزه محمد  ايجاد قحطي و از بين بردن آنست !نماز بخواند 
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كاري كه خامنه ايي هم بلد است هر وقت راي كم بياورد دستور مي دهد 
معجزه بعدي او . تا اب و برق مردم را قطع كنند تا قدر عافيت بدانند 

اين معجزه و قران او را از ديگر ! ردن انگور و انار از بهشت است آو
ديگر !! خوبه كه از بهشت حوري نياورده !پيامبران متمايز مي كند

گاو اولين ( معجزات ايشان سالم كردن به سنگ و تكلم با گاو است 
اين ديگر معجزه )موجودي است كه مردم را به نبوت محمد دعوت كرد

هم مي توانيد از همين االن مدعي آن شويد ولي ايي است كه شما 
ادعاي .متاسفاته اگر شما چنين كنيد بالفاصله راهي تيمارستان ميشويد 

ديگر شيعيان زنده كردن مردگان بدست محمد است كه اين معجزه 
                                   !خاص مسيح بوده كه مسلمين آنرا ربوده اند

حكم رسالت بگيرد پدر بزرگش در سن هشت سالگي قبل از اينكه محمد 
:     و قبل از فوت از او مي خواهد تا پنج سنت قريش را در قران بياورد   

.                                          زنان پدران را بر فرزند حرام كن : اول  
        .                                پرداخت خمس به خاندان قريش : دوم 
.                                       چاه زم زم را سقايه حاجيان كن : سوم   

.                    مقرر كردن غرامت صد شتر در كشتن هم نوع : چهارم   
.                                            اعمال هفت شرط در طواف : پنجم   

اگر قدري ! سته ها را در قران گنجاند و محمد هم بعد ها تمام اين خوا
به تاريخ وقايع دوران محمد بپردازيم مشخص خواهد شد كه وقتي 

 سالگي بود قريش كعبه را خراب مي كند و آنرا از نو ٣٥محمد در سن 
مي سازندو چون محمد بي اندازه مايل بودكه مسلمين به سوي مكه نماز 
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براين با نزول آيه اي خود را از بخوانند و از اورشليم روي برگردانند بنا
سرزنش يهود كه ميگفتند خدايت خانه نداردتا به سوي اونمازگزاري 

:                            به آيات زيردر اين زمينه توجه فرماييد.نجات داد  
:  سوره بقره يا گاو١٣٦ايه   

مردم نادان اعتراض خواهند كرد كه چرا قبله ات را عوض كردي پس به 
                نان بگو مشرق و مغرب بدست خداست و اوست كه ميداندآ
)                     همان روشي كه مردم دين دار به آن متكي هستند   (  

بسا كه مي بينم گرديدن رويت را در آسمان پس هر آينه    : ١٣٩آيه  
  سـال بعـد  ١٥ اين آيه .......عطا مي فرما ييم ترا قبله كه مي خواهيش   

از دريافت حكم رسالت بر محمد نازل مـي شـود بنـا بـراين نگـران ايـن                   
نباشيد كه اگر براي مناري كه دزديده ايد قبال چاه نكنده ايـد ظـاهرا در               
منش الهي هم مشكالت قبال پيش بيني نميشوند كه عالج حادثه را قبل             

بر اساس همين وقايع در تاريخ اسالم است كه مـي گوينـد             !از وقوع كنند  
 از هبوط آدم ٦١٨٨ ساله در سال ٤٠ سالگي با خديجه بيوه٢٥د در محم

بنا بر ايـن    (ازدواج مي كند پرداخت مهر را خديجه خود متقبل مي شود            
مهر يك سنت عربي است نه اسـالمي چـون در ايـن سـن محمـد هنـوز              

 فاطمه را بدنيا ٦٢٠٩ سال بعد يعني در     ٢١و  )ادعاي پيامبري نكرده بود     
 سـالگي و فقـط چهـار سـال قبـل از            ٦١ديجه در سـن     مي اورد يعني خ   

 رقيـه دختـر   ٦٢١٨ يـا    ٦٢١٧در سال   !!مرگش باز هم دختر دار مي شود      
قبـل  ( ساله درامده بود   ٦٧محمد كه همان سال به عقد عثمان ابن عفان          
از تـرس مـي ميـرد ولـي      ) از عثمان  رقيه زن پسر ابو لهب بـوده اسـت             
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 سالگي ٩  يعني ٦٢١٨فاطمه در مورخين اسالمي ميگن از حصبه مرد و       
         در ميايـد در همـين سـال         ٦١٩٣به عقـد علـي فرزنـد ابوطالـب متولـد            

قبـل از  (ام كلثوم دختر ديگر محمد به عقد عثمـان ابـن عفـان  در امـد         
كه در شب زفاف طاقت )عثمان  ام كلثوم هم زن پسر ابو لهب بوده است 

مد دختـران را زنـده بـه گـور     معلوم ميشه مح(نياورده و او هم مي ميرد     
و چند ماه بعـد  ) نمي كرده بلكه آنها را زنده زنده به بهشت مي فرستاده         

يعني كسي كه در    ( سالگي از پسر عموي پدرش     ١٠  تا    ٩فاطمه  درسن      
صاحب دو فرزند به فاصله شش    ) سالگي به پسر عمويش ايمان آورده        ١٠

 البته ممكنـه فاطمـه   دقافيه چو تنگ آيد شاعر به جفنگ آي    (ماه ميشود   
 ٦٢١٤ خديجه ميميرد و در ٦٢١٣بر همين پايه در  )تخم گذار بوده باشد   

 سالگي با سوده ازدواج مي كند تا از فاطمه كه در سن    ٥١محمد در سن    
پنج سالگي بود مراقبت كند  ولي در همان موقع محمد با عايـشه دختـر       

 ازدواج ميكند تـا   سالگي بود٦هم كه در سن ) سردار سپاه محمد (ابوبكر  
 سال بعد تزويج ديگر محمـد  ٥خودش هم از زندگي بهره ببرد اما باز هم   

 سال داشت رخ مي     ٢٦كه  )سردار ديگر سپاه اسالم     (با حفصه دختر عمر     
ازدواج مـي  ) سـرداري ديگـر  (دهد و يك ماه بعد او با زينب دختر خزيمه         

كه زن ابـي  (پس در اين سن محمد فقط دو دختر به نام هاي زينب       .كند
العاص كافر بود و ابي العاص پسر دايي زينب بود كه اين دو يعني زينـب                
و ابي العاص دختري به نام امامه داشتند  كه بعد از مرگ فاطمه و بنا به                 
وصيت او امامه زن علي شد يعني علي با دختر خواهرش ازدواج كرد بـه               

محمـد هـم بـوده    اين ترتيب  علي داماد پسر دايي فاطمه و داماد داماد             
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و فاطمه داشت و دو نوه به نام هاي )است چون با نوه محمد ازدواج كرده 
 سـالگي   ١١حسن و حسين و چهار زن كه عايشه يكي از آنها و در سـن                

فرزندان ديگر او به نام هاي طاهر و قاسم و ام كلثـوم و رقيـه همـه                  . بود
 را بـراي    مرده بودند كسي كه مرده را زنده مي كرد نتوانـست يـك پـسر              

  ٦٢٢٠در سـال  ! خودش زنده نگـه دارد تـا حكومـت او دم بريـده نـشود              
 مـصادف بـا پـنجم    ٦٢٢١مصادف با چهارم هجري محمد بـا ام سـلمه و       

هجري با زينب دختر جحش ازدواج كرد و در ايـن سـال آيـه حجـاب را           
 سال از رسالت محمد بي حجاب بوده اند و          ١٨نازل نمود يعني مسلمين     

ازدواج هـاي محمـد تمـامي       !ايام با حجاب مـشگلي نداشـته        خدا در اين    
 سالگي با ام حبيبه دختر ابـو سـفيان يعنـي دختـر         ٦٠نداشت و در سن     

به اين ترتيب محمد دامـاد پـسر عمـويش مـي          (پسر عمويش ازدواج كرد   
شود از انجايي كه يزيد و معاويه پسران  ابوسـفيان هـستند پـس از يـك        

رف ديگـر پـسران پـسر عمـويش هـم      طرف بـرادران  زن محمـد و از طـ    
ميباشند دقت شود معاويه نيز پسري به نام يزيـد داشـت كـه نـوه پـسر                  
عموي محمدو فرزند برادر زن محمد است او  با حسين پسر علي كه نـوه   

البته محمد بـه همـين تعـداد اكتفـا          ) محمد است بر سر خالفت جنگيد     
بطه علي و فاطمه به كه باعث شد را(نكرده به غير از ام هاني خواهر علي        
و زينب زوجه زيد يعنـي زن  پـسر    ) طور سببي دايي و خواهر زاده شود        

كه باعث شد رابطه محمدو زيد نيز به طور سببي بـه رابطـه              (خوانده اش 
و خواهر ميمونه و تعـداد زيـادي هـم          )  عروس و پدر شو هر تبديل شود      

ه نام ماريـه    كنيز در امالك خود داشته كه از ان جمله كنيزي جنجالي ب           
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قبطيه است كه پادشاه اسكندريه از ترس جان او را به محمد هديه كرده              
 از هبوط آدم محمد در سـن        ٦٢٢٤در سال هشتم هجري مصادف با       .بود
 سالگي  از ماريه صاحب پسري مي شـود كـه نـام او را ابـراهيم مـي                    ٦١

 گذارد ولي باز هم فنون معجزات محمد كار ساز نشده و دو سـال بعـد از             
اما در زمان محمد در مورد ازدواج او با زن پسر .تولد ابراهيم هم مي ميرد

خوانده اش مطالبي گفته شد كه محمد را خوش نيامد پس آيه ايي نازل              
                                              :كرد تا دهان دشمنان را ببندد 

 اوپـس تـزويج   پس چون گذارد زيـد از      : .......... ٣٧ آيه   ٣٣ سوره   *
كرديم به تو تا نباشد باكي بر مومن كه بـا زن پـس خوانـده اش              

         واقعا محمـد سـو اسـتفاده ازموجـود                  ......................كند ازدواج
خيالي به نام خدا را به حد اعال كشانده و شخصيت اين موجود خيـالي را     

را محمـد خلـق     تا حد كارگزار خود تقليل داده تا همگان بدانند كه خدا            
و اما در خصوص ماجراي ماريـه و  .كرده تا روي كثافات او در پوش گذارد       

محمد كه در آيه اول از سوره تحريم بـه آن اشـاره شـده خـداي محمـد                  
چرا چيزي را كه بر تو حالل كرديم حرام مي كنـي تـا زنانـت را         :ميگويد  

استنباط خشنود سازي ؟اوال بدون توجه به شان نزول آيه ميتوان براحتي 
كرد كه محمد بر خالف ميل خدا عمل كرده او حالل خدا را حرام كـرده               
او در مقابل خدا از خود قانون وضع كرده لذا اين هشدار را دريافت نموده     
در حاليكه حضرت آدم هم فقط يك بار خالف كرده بـود كـه از بهـشت                  

مـاجرا از  در ثاني مستند به شان نزول بجا مانده  از  روحانيون         ! رانده شد 
اين قرار است كه روزي محمد با كنيزش ماريه در خانه حفصه معاشـقت           
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مي كرد دختر عمر يعني حفصه از راه مي رسد و او را در حين جماع مي 
بيند و به او مي گويد چرا در خانه من با او جمـاع كـردي و محمـد مـي              

 حـرام   گويد اينرا به عايشه نگو و در ازايش قول مي دهم ماريه را بر خود              
اما حفصه قضيه را به عايشه مي گويد و محمد مقابله به مثل كـرده   .كنم  

و تمام زنان را بر خود حرام مي كند تا اينكه به او فشار آمده و اين آيه را  
نكات مهم در اين ماجرا اين است كه محمد با كنيـزش در             .نازل مي كند  

واهـد كـه    ظاهر فعل حاللي انجام مي داده ولي وقتي از همسرش مـي خ            
ماجرا را باز گو نكند پس يك اشكالي در كـار بـوده شـايد هنـور پادشـاه          

از طرف ديگر حتـي مـردان بـي         !اسكندريه سند ماريه را به نام نزده بوده       
وجدان وقتي تصميم مي گيرند با زن ديگري معاشقت كنند او را با خانه              

او را  همسر اصلي اش به علت نداشتن جا نمي برند حد اقل اين است كه               
به يـك هتلـي يـا كـوه و كمـري مـي برنـد كـه از چـشم نزديكـان دور                        

موضوع ديگر اين است كه اين دو زن راز محمد را فاش كردند زنان              .باشد
ديگر چه گناهي داشتند كه مي بايـست مـدتي بـي شـوهر بماننـد؟گناه                 
ماريه چه بوده كه محمد مي گويد او را حـرام خـواهم كـرد ؟  از طرفـي          

ا هم حرام مي كنند اينها كـه بنـا بـه گفتـه محمـد زن آزاده       مگر كنيز ر  
          !  فروخته شوند نيستند كه حرام شوند مگر اينكه به كس ديگري

بياييد به دورازتعصب بارديگر در آنچه كه سينه به سينه آموخته ايم باز 
                      .نگري كنيم شايدراه نجات ميهن عزيزمان را در آن بيابيم
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٤ريشه هاي خرافات در اسالم *  
سنت در شيعيان که بسيار غليظ تر از تسسنن است باليي بـر سـر ديـن      
محمد آورده که بهتر است انرا از زبان مشهورترين شيعه يعني مال محمد            

و معتبـر تـرين راوي احاديـث        !! باقر مجلسي بشنويم وي دانشمند ترين       
               . زمان شيعيان نيز حشرو نشر داشته است است که با امام 

ادامه نقش سنت: ب   
يا علي انگشتر طال در : به سند معتبر منقول است از محمد به علي فرمود

دست نكن كه ان زينت تو در بهشت است و جامه حريـر مپـوش كـه ان              
                  .                                          جامه تو در بهشت است

همان موضوعي كه قبال هم بدان  اشاره  شد منظورم  اينه كه محمد 
چيزهايي را بر پيروانش حرام مي كرد يا مصرف انرا منع مي نمود كه   

.ما يل بود وعده انرا در بهشت بدهد  
جامه حرير مپوش كه خدا در :در حديث ديگر قدري شديد تر مي گويد 

.ه اتش مي سوزاندروز قيامت پوستت را ب  
.جامه پشمي نپوشيد مگر عذري داشته باشيد: از صادق منقول است   
تا مرگ پنج كار را ترك نخواهم كرد جامه :از محمد منقول است 

با سه انگشت غذا –بر االغ جل دار سوار شدن –!!پشمينه پوشيدن 
.......خوردن   

جامه پشمينه در اخر زمان گروهي بهم رسند كه :  از محمد منقول است 
ان جماعت را لعنت كند ماليكه .......در تابستان و زمستان بپوشند 

.اسمانها و زمين   
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 باالخره نفهميديم جامه پشمي بپو شيم يا نپوشيم ؟
عمامه تاج عريان است هر گاه عمامه را بر طرف :از محمد منقول است

.كنند خدا عزتشان را بر طرف مي كند  
ران امروز ايران با اين پوشش ما قبل تاريخ در براي همين است كه زمامدا

.اجتماعات ظاهر مي شوند تا نزد طرفدارانشان عزيز باقي بمانند  
هر كه جامه زير را ايستاده بپوشد تا سه روز :از محمد منقول است

.حاجتش براورده نميشود  
يكي نبوده بهش بگه اگر زمين فقط سراميك بود و چند تا زيرانداز کثيف 

تكليف چيست؟انوقت   
بگوييد تا " بسم اهللا" چون جامه از تن بيرون آوريد: از علي منقول است 

.جن انرا نپوشد  
اگه دور و بر مون اينهمه جن هست كه تا غافل شويم لباسـامون را مـي                  
. پوشند پس بايد نيروي انتظامي يه زندان هم براي جن ها تدارك ببيند  

يـه جـا وارد ميـشوند و بـسم اهللا     علت اينكه ايرانيان اسالمگرا هـر وقـت        
ميگويند واسه اينه كه مي خوان جن و فرار بدهند آخه از بچگـي يـادش            

.                                                         دادند جن و بسم اهللا   
هر كه يك پا در كفش و يك پا برهنه راه رود : از باقر منقول است 

.!وانه شودشيطان بر او دست يابد و دي  
بازم بگيد علت ديوانه شدن انـسانها از فـشار هـاي عـصبي و الودگيهـاي              

.!                                                                     صوتي است  
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كه انگشتر پيامبر از نقره بود و نگين نداشت و بر ان :ازصادق منقول است
!! حك شده بود محمد رسواهللا  

ر كف كفشش هم نوشته بود محمد رسول اهللا تا مردم يادشون فكر كنم ب
.نره  

.!كه سرمه به چشم كشيدن دهان را خوشبو كند:ازصادق منقول است  
.!من نفهميدم گودرزي و شقايقي چه ربطي با هم دارند  

هر كه در ظرف طال و نقره اب بخورد در بهشت از :از محمد منقول است
.!!ان محروم مي شود  

 با كمتر از سه انگشت غذا –مبر است كه نان را با كارد نبرد از سنت پيا
. بعد ار خوردن غذا انگشتان و كاسه را ليس بزند-نخورد  

اينها رو بايد امامان جماعت در نماز به مردم ياد اور شوند تا در مصرف 
واسه همين است كه حيوانات به مواد .مواد شوينده صرفه جويي شود

.نها همه بعد از خوردن غذا  بدنشان را ليس ميزنندشوينده نياز ندارند او  
كه در بدن رگي است كه عشا نام دارد و هر كه شب :از رضا منقول است

.......غذا را ترك كند ان رگ او را نفرين كند   
قابل توجه پزشكان محترم براي كشف اين رگ حياتي در بدن كه با 

.انسان در ستيز است  
بعد از غذا انگشتان خود را بليسد و بمكد هر كه :از محمد منقول است

.خداوند او را بركت دهد  
واسه همينه كه سفره روحانيون رنگين شده و تو فقير شدي حا ال هي به 

.!حرف گوش نكن بگو اينا خرافات   
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كه بعد از شستن دست براي طعام انرا خشك نكن : از جعفرمنقول است
.زيرا تا تري در دست هست بركت در طعام هست  

آخه تا كي مي خواي در برابر سنت پيامبر ! بازم برو حوله برق المع بخر
 قد علم كني كني؟
 جماع با زنان - ٣...............سه چيز انسان را بكشد :از جعفرمنقول است

.پير  
بچه اين راه خود كشي از بقيه راه ها آسان تره سمت برق و اسمان 

!خراش نرو   
زني خواست در ساعتي كه هوا گرم بود كه شخصي : از باقر خبر رسيد

.!حضرت فرمود گمان نكنم ميان آنها الفت بهم رسد و جدا شوند  
انهايي كه  االن در دادگاه هاي خانواده هستند و ميخواهند از هم جدا 
شوند يادشون باشه كه ديگه در هواي گرم آشنا نشوندتا به اين روزگار 

.!!بيافتند  
 مرد را دخول كردن در شب چهارشنبه كه نبايد: از صادق منقول است 

.فرزندتان مبتال به ديوانگي و خوره و خيط دماغ مي شود  
دليلش كامال علمي است چون چهارشنبه وقت قرعه كشي است نه لوله 

!كشي و كارهاي هاي ديگر  
در وقت جماع سخن نگو كه فرزندت الل مي : سفارش محمد به علي

 شود
)تون را با فرزندتون نكنيداگر شما الل هستيد كار پدر(  

. و حين جماع در فرج زن نگاه نكن فرزندت كور مي شود  
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چرا مي خواهيد در هر كاري كنجاوي كنيد و سر از هر چي در آوريد تا (
). فرزندتان به اين روزهاي تاريك برسد  

به شهوت زن ديگر و فيلم هاي پورنو با زنت جماع نكن كه فرزندت 
. مخنث مي شود  

گه مشگل كم كاري جنسي داري چرا سراغ اين فيلمها ميري و سر آقا ا(
).بچه ات بال مي آوري  

.  هر كه با زنش جنب بخوابد از اسمان اتش فروريزد و انها را بسوزاند  
اين چند مورد خود سوزي كه تا حاال براي بشر رخ داده علتش پيدا (

!) شد  
تان هر شب در ايستاده با زن خود چون خران جماع نكنيد كه فرزند

. رختخواب بول كند  
اين بچه هايي كه شب ها جيش مي كنندرا دكتر نبريد خودتان (

!) مقصريد   
اينم . (در شب عيد فطر جماع نكن كه فرزندت شش انگشتي مي شود

)يكي از راه هاي شش انگشتي شدن بشر   
 زير درخت ميوه جماع نكن كه فرزندت جالد و كشنده مردم و سركرده 

. ي شود ظلم  م  
.!) به اين ترتيب مسولين نظام جمهوري همه زير درختي اند(  

. در افتاب جماع نكن كه فرزندت پريشان و بد حال مي شود تا بميرد
) قابل توجه پژوهشگران تا در خصوص اثر آفتاب بيشتر تحقيق كنند(

. بين اذان و اقامه جماع نكن كه فرزندت جري به خون ريختن مي شود  
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خدام شكنجه گرها در اين خصوص تحقيق كنيد تا خونخواران براي است(
) واقعي را وارد وزارت اطالعات كنيد  

يا علي در شب نيمه شعبان جماع نكن كه فرزندت شوم مي شود و لكه 
. سياهي بر چهره اش مي نشيند  

!) اين ماه گرفته ها بايد نيمه شعباني باشند(  
ظالمان شده و بسياري از آخر شعبان هم جماع نكن كه فرزندت ياور 

.مردم را هالك مي كند  
.)به روز توليد بنيان گزار جمهوري اسالمي هم واقف شديم (  

.يا علي در پشت بام جماع نكن كه فرزندت منافق مي شود  
)به اين ترتيب منافقين هم بچه هاي پشت بامي هستند  (  

مه كند و اگر كسي همت نموده و كتاب حليه المتقين را به انگليسي ترج
انرا انتشار دهد خدمت بزرگي به جامعه مسلمين ارزاني كرده بـراي ايـن              
كه حيف است شيعيان بدليل عدم اطالع  از اين احاديـث حيـاتي روانـه                

.!!                                                                   جهنم شوند  
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٥ريشه هاي خرافات در اسالم *  
)كليد داران كعبه(امه نقش سنتاد:  ب   

كليد دار كعبه يك مرد وحشي از اعراب به نام ابو غبشان بود او دختري 
به نام حبي داشت كه زن قصي از قوم بني كالب بود معناي فارسي 

قصي در يك ! كالب يعني سگها  بنابراين بني كالب يعني پسران سگها 
را در ازاي شراب با او مهماني ابو غبشان را مست ميكند و كليد كعبه 

از . معامله مي كند واز اين تاريخ بني كالب كليد دار كعبه مي شود 
حبي و قصي پسراني باقي مي ماند معروفترين آنها عبدالدار و عبدالعزي 

بعد از قصي مسئوليت كعبه به . و عبد القصي و عبد مناف هستند 
اندان عبد مناف را در اين بخش از گوناگون خ. عبدالدار واگذار مي شود 

پسران عبد مناف عبارتند از هاشم و عبدالشمس و . معرفي مي نماييم 
هاشم و شمس از پيشاني به هم متصل بودند كه انها را . نوفل و المطلب 

بعد از عبدالدار كليد كعبه به هاشم سپرده مي ! با شمشير جدا مي كنند 
طلب واگذار مي شود كه موسس قوم بني هاشم است بعدا كليد به الم

شود كه او هم آنرا به يكي از پسران هاشم به نام شيبه مي دهد هاشم دو 
شيبه در مدينه نزد مادرش زندگي مي كرد كه . پسر داشت شيبه و اسد 

المطلب عموي او به انجا رفته شيبه را مي اورد و فاميلش فكر مي كنند 
ب مي گذارند المطل)بنده(كه او برده اي خريده پس اسم شيبه را عبد

عبدالمطلب پدر بزرگ محمد بنا به خواست المطلب كليد دار كعبه مي 
 حارثشود او ده پسر و شش دختر داشت ولي ابتدا فقط يك پسر به نام 

و !داشت و نذر مي كندكه اگر صاحب ده پسر شود يكي را قرباني كند 
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چون به خواستش ميرسد تصميم ميگيرد تا يك پسر را بكشد كه قرعه 
ه نام عبداهللا پدر محمد مي افتد ولي جادوگري پيشنهاد مي كند كه به ب

جاي او ده شتر بكشد به شرطي كه قرعه بين عبداهللا و شتران به نام 
شتر ها بيافتد و اگر چنين نشود ده شتر ديگر اضافه شود تا نهايتا قرعه 
 به نام شتران باز شود باالخره وقتي تعداد شتران به صد مي رسد قرعه
كشتار نصيب شتران مي شود از آن تاريخ تا به امروز اين ديه در اسالم 
رايج شده و عبدالمطلب از نوه اش مي خواهد تا اين سنت را در قران 
.        بياورد و محمد هم بعد از رسالت  آنرا از زبان خدا باز گو مي كند 

شت او پسر ديگر عبدالمطلب است كه زني به نام ام جميل داابو لهب   
خواهر ابو سفيان و دختر حارث بود كه بعدها خداي محمد اين زن را 
حماله الحطب ناميد به اين ترتيب محمد عمو و زن عموي خود را از 
طريق خدا به جهانيان معرفي مي كند و ايرانيان مذهبي تبت يدا ابي 
لهب گويان راهي كعبه مي شوند تا مزد خود را در بهشت بگيرند غافل از 

ن كه محمد دختر عمويش را ول نمي كند كه شفاعت يك مجوس اي
دقت كن عموي محمد با دختر عموي محمد ازدواج كرده يعني    .كند

كه (فرزندان حارث عبارتند از ابو سفيان !ابو لهب دختر برادرش را گرفته 
 عبد – ربيعه –نوفل –مغيره )برادر رضايي محمد و پسر عموي او بود 

از ابو لهب و ام جميل . نام  ام جميل بوده اندشمس و دختري به 
داماد محمد و يا شوهر اول  (عتبهفرزنداني بوجود مي ايند به اسامي 

 به دره و معتبو ) داماد محمد و شوهر اول ام كلثوم (عتيبهو )رقيه
عبارت ديگر محمد دخترش را به كساني مي دهد كه مادرشان حماله 
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ميگم تو ايراني مجوس را سنه نه كه الحطب نام داشت براي همينه كه 
تالش ميكني خودت قاطي اين ايل و تبار كني كه راه هم بهت نمي 

 كه مغيرهاز نوفل پسر حارث هم فرزنداني باقي مي مانند از جمله ! دهند
بعد از علي با امامه  نوه محمد كه دختر ابي العاص كافر بود ازدواج مي 

 با لقب ابوالفضل پسر ديگر شيبه عباس. كند كه يحيي  فرزند ايندوست
. عباس نه پسر و سه دختر داشت. ولي از مادري به نام ضرارنتيله است 

ام حبيب نام يكي از دختران عباس بود مادر اين دختر لبابه نام داشت 
بود كه محمد " بره" كه دختر حارث هاللي بود خواهر لبابه دختري به نام

 خواهر زن عمويش ازدواج ميكند و نام با او ازدواج ميكند يعني محمد با
ضرار پسران ديگر عبدالمطلب عبارتند از .او را به ميمونه تغيير مي دهد

توضيح اين . حمزه و عبداهللا – ابو طالب - زبير – غيداق – مقوم –
كه مادر ابوطالب و عبداهللا و زبير زني به نام فاطمه از قوم مخزوم 

بوده بعد از شيبه كليد دار  مناف عبد كه اسم اصلي او ابوطالب.است 
كعبه مي شود ولي به دليل شكست تجاري آنرا به عباس فرزند ديگر 
شيبه و عموي ديگر محمد مي سپارند ابو طالب  چهار پسر و دو دختر 

علي و دختران ام هاني -جعفر طيار– عقيل -پسران او طالب.داشت 
اطمه دختر اسد است كه تمام اينها مادرشان ف.و جمانه نام دارند) فاخته(

يعني ابوطالب با دختر برادر پدر .    بوده استهاشماسد هم پسر 
و اما ام هاني ابتدا زن ابو وهب مخزومي مي شود و .بزرگش ازدواج كرده 

بعد از او به عقد محمد در مي ايد تا علي و فاطمه حكم دايي و خواهر 
 محمد و علي ميشود جمانه هم زن ابو سفيان پسر عموي. زاده پيدا كنند
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گفتيم ..تا رابطه معاويه و جمانه به نامادري و پسر شوهر تبديل شود
عبدالمطلب شش دختر هم داشت كه حاال معلوم نيست كه محمد با 
داشتن شش عمه قبل از رسالتش كدام دختر ها را از زنده به گور شدن 

 زينب اميمه يكي از عمه هاي محمد است كه دختري به نام! نجات داده 
داشت كه ابتدا زن زيد پسر خوانده محمد بود و لي بعدا سوگلي  و رقيب 

 عمه ديگري از محمد است كه پسري به نام ابو  برهو اما.عايشه مي شود
سلمه داشت همسر او ام سلمه بود و محمد بعد از فوت ابو سلمه با ام 

يه و اما صف.سلمه ازدواج مي كنديعني زن پسر عمةاش را هم مي گيرد
عمه ديگر محمد زن برادر خديجه ميشود كه بعدا محمد شوهر خواهر 

  پسر ديگر عبدالمطلب در جنگ احد حمزهو اما .شوهر عمه اش ميشود
معرفترين .كشته مي شود و هند زن پسر عموي محمد جگر او را  خورد

 و همسر او آمنه عبد مناف است كسي عبداهللافرزند شيبه نزد ايرانيان 
مدعي پيامبري ميشود و اعراب را عزتي با التر از استحقاق كه فرزندش 

اشان مي بخشد محمد  پس از جنگ هاي بسيار با ال خره كليد كعبه را 
مي گيرد و آنرا به عثمان پسر ) فرزند عباس (از پسر عمويش عبداهللا 

از محمد و خديجه و محمد و ماريه فرزنداني به جاي مي . طلحه ميدهد
 –زينب –كلثوم – مقطوع النسل مي كنند آنها رقيه ماند كه محمد را

نام داشتند سرنوشت ) فرزند ماريه( فاطمه و ابراهيم – قاسم –طاهر 
تعدادي از آنها قبال بيان شده و در خصوص فاطمه هم اطالعات الزم را 
داريد و اما ابوسفيان به غير از جمانه دخت ابو طالب زن ديگري به نام 

اين ( معاويه و يزيد–دو فرزنداني به نام ام حبيبه هند داشت كه از اين
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به جاي مي ماند ام حبيبه زن ) اون يزيد نيست كه حسين را كشت
محمد مي شود تا رابطه هند جگر خوار و محمد به مادر زن و داماد 
مبدل گردد و معاويه كه بني اميه را را از او مي دانند پسري به نام يزيد 

و علي هم پس از فاطمه و امامه . را مي كشدداشت كه حسين فرزند علي
و خوله با ام حبيبه دختر برادر ابو سفيان تزويج مي كند كه رقيه كبري 
فرزند ايندو است و بعد از او علي با ام البنين كالبي ازدواج مي كند و 

) معروف به قمر بني هاشم(صاحب چهار اوالد مي شوند به اسامي عباس
 اكبر كه همگي به دست برادر ام البنين يعني  عثمان و عبداهللا– جعفر –

در واقع فرزندان علي و محمد به دست فرزندان .شمر جان مي سپارند 
.                                               جد خود كالبيان كشته مي شوند  

نگاهي اجمالي به زندگي اعراب وحشي كه بر سر كليد كعبه سالها در 
نشان مي دهد تمامي خاندان محمد چشم به درامد كعبه ستيز بوده اند 

داشته اند و در بين تمامي آنها محمد موفق مي شود منابع درامدي 
اعراب را از قوم عرب تا اقصي نقاط دور توسعه دهد و امروز در آسايش 
درامد خانه خدا كه بيش از درامد نفتي آنهاست در اسايش زندگي كنند 

سرت بك زندگي مرفه در خانه بنشينند روضه قمر و ايرانيان نادان در ح
بني هاشم بر قرار كنند و در سو ك حسين سينه زني كرده اموال ملي را 
به سبب قتل حسين حيف و ميل كنند تا در برابر اعراب روز به روز فقير 

.                                                               تر و ناتوان تر گردند  
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بنا به فرمايش امام سيزدهم خميني فاتح ايران در قرن بيستم بر ابا 
عبداهللا گريه كنيد كه ايران را اعراب گرفتند و ديگر كاري از دستتان 

  . ساخته نيست چون عقل شما را هم ما اعراب كالبي تسخير كرده ايم  
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. اجتهاد و مجتهد واژگاني بي اساس  *  
٦ه هاي خرافات در اسالم ريش*  

نقش اجتهاد و مجتهد:  ج   
يکی از شايعترين و حتی مقدس ترين کلمات نزد شيعيان کلمه اجتهاد 

اين کلمه سني بوده و بعدا بدست حلي در قرن هفتم شيعه شده . است 
جای ترديد نيست که اين کلمات در هيچيک از سخنان به جای مانده از 

ر نرفته و مخترع آن فقط شخصی به نام محمد و امامان شيعه به کا
در واقع اين شخص نان امروز خمينی و خامنه ايي را ! عالمه حلي است

در کاسه اش قرار داده  به اين ترتيب  مجتهد از ديدگاه محمد و امامان 
از بچگي بهت ياد دادند .شيعه برای شيعيان  يعنی دکان حکومت مداري 

اين فقط براي کفاراست نه بچه ! (در اصول دين بايد تحقيق کنی 
و مجتهد هم ! ولي در فروع دين بايد از يک مجتهد اطاعت کني)مسلمان 

موجودي است که محمد و دار و دسته او ذکري از آنها نکرده اند و نه 
آنها قبال اين کلمه را بر خود و اصحابشان اطالق کرده اند پس هيچ 

ن ايراني که پيامبرشان  عالمه اعتباري براين واژه قايل نيستند اال شيعيا
او بنيانگذار شيعه امروزي و باني اصلی خرافات مذهبي در . حلي است

 هجری در عراق تولد يافت و در دربار ٦٤٨حلي در سال . ايران است 
سلطان محمد خدابنده زندگي می کرد و هم او بود که سلطان را وادار به 

از )   شيعيان ايراني(قه حليون نا گفته نماند که دليل فر.قبول شيعه کرد 
پيدايش واژه مجتهد ذکر واژه فتوي در يکی از سخنان باقر و صادق 

از همين  !!!. ازفتوي بترس آنطور که از شيرميترسي " صادق گفته .است
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در حالي !!! سخن نورانی بود که حلي فهميد  ايرانيان به مجتهد نياز دارند
موسس آن احمد ابن (حنبليان و ) موسس آن ابو حنيفه (که حنفيان 

و شافعيان و داود ابن علي ) موسس آن مالک ابن انس (مالکيان ) حنبل 
ظاهری که همگی از اصلي ترين فرق اهل تسنن هستند اجتهاد را نوعي 
شرک و بدعت در اسالم مي دانند هنوز پاره اي نادان در ايران به دنبال 

 حسينا کرده و همچون بار عقب مانده ترين انسانهای روي کره زمين وا
. به دنبال فتوايي تازه براي ترور انسانها ميگردند)االغ(برترين چارپايان

وقتي موجود کثيفي که رهبري يک فرقه تروريستي به نام حماس را 
عهده داراست به درک واصل ميشود تعدادي ابله که نام ايران و ايراني را 

عر کنان برای احمد ياسين به لکه دار کرده اند در خيابان ها آمده عر 
سوک مي نشينند بدون اينکه بفهمند براي چه جانوري اشک مي 

 مجتهد و فتوي هيچ محلی از اعراب –با توجه به اينکه اجتهاد !!!.ريزند
در اسالم ندارند بنابراين تمام آنچه را که علماي شيعه نظير خمينی و 

ند را يک سره و بدون ساير دست آموزان انگليس در رساالت خود آورده ا
کم و کاست خرافات دانسته و آنرا حربه ايي براي به استحمار کشيدن 

برويد هر نوع رساله ايي در خانه هايتان را به زباله .ملت ايران می دانيم 
دان تاريخ ريخته کاستي هايتان را با کتابهايي نظير شاهنامه و ديگر 

.فرهنگ غنی خود را بازيابيدباشد تا بزودي . نويسندگان ايراني پر کنيد  
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. عقل در حيرت از همنشيني با ارکان دين *  
٧ريشه هاي خرافات در اسالم *  

نقش عقل :  د   
دقيقا معلوم نيست که چه کسي عقل را با ساير ارکان دين قاطي کرده 
ولي هر کس از عقلش استفاده کنه فاتحه ارکان دين را خواهند خوانددر 

ل هجويات مندرج در کتاب و سنت و اجماع است واقع عقل نقطه مقاب
:                                             ميگي نه پس دنبال مقاالت را بگير  

 در انسان يک خاصيتي هست به نام جستجوي حقيقت که عقل رهبري 
اين حس را عهده دار است اگر انساني به چيزي شک کند در آن موضوع 

ر مفهومي تحقيق  کند يقينا آنرا تکميل تر ميکند کاوش مي کند و اگر د
براي همينه که روحانيون مي گويند در هر موضوعي ميتوان شک کرد 
مگر در دين  چون در دين هدف يقين است و ايمان آنوقت ايمان است 
که توام با يقين باشد پس شک در دين بد است البد شنيده ايد که 

به عبارتي شک در دين حرام " ينال تجسس فی الد"بعضي ها مي گويند 
در .است بنابر اين عقل در دين مزاحم است چون ايحاد شک مي کند

هيچ جاي قران نمي بينيد که مردم را به شک دعوت کنند همه جا 
چرا که ! اما آنها براي خودشان شک خوب هم دارند .دعوت به ايمان است

                                                           :مستند به قران ميگويند
                                                                ٢١سوره الزخرف آيه

 .ما گذشتگان خود را بر طريقه ايي يافتيم و به دنبال آنها مي رويم 
و به !اينجاست که محمد مي گويد به کار گذشتگان خود شک کنيد
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ر از هر چه شک است خالص شويد مگر شک در دنبال من بياييد تا ديگ
تعداد رکعت خوانده شده در نماز که آنهم از اجماع آقايان سر درآورده 

.           وبدعتي از سوي شيعيان حلي گرا در دين  ناب محمدي است   
پس در اسالم يک شک مجاز داريم که به آن شک مقدس ميگويندو 

ت گفتند به راه اسالم نرو تو مفهوم آن اين است که اگر پدر و مادر
مجازي که شک کني و به دروازه تمدن محمد گام برداري تا از حوريان  
بهشتي بهره ببري به شرط آنکه زنت خوشگل نباشه چون محمد اونو تور 

حاال ببينيم در بخش عقل به سواالت زير چطور ميشود جواب .خواهد زد
                                                                                    داد؟
معني عقل با لقوه چيست ؟                                                   )١  
آيا عقل فعال منفعل هم هست ؟                                             )٢  
                    آيا قوه عاقله بسيط کامل است ؟                          )٣
چگونه عقل صور خياليه را مطالعه ميکند؟                                 )٤  
چه برهاني بر تجرد عقول فعاله است؟                                      )٥  
آيا عقل مجرد است ؟                                                          )٦  

ت بو علي سينا مال صدرا و تقي جعفری يکسري حرفهايي در ارسطو دکار
اين زمينه ها گفته اند که به درد کالس و مدرسه مي خوره و در زندگي 
اجتمايي مردم اثري ندارند اما براي اينکه شما هم از درک اين مطالب 
بي نصيب نباشيد آنها را به زبان ساده تر به نقد خواهم کشيد تا بدانيد 

 و يا بسيط بودن عقل راه نجات اسالم و زن بارگي محمد مجرد بودن
مسلمين مي گويند عقل بودن با بالقوه بودن سازگار نيست  چون .نيست
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آنها عقل را مجرد ميدانند و مجرد بودن ميتواند با بالفعل بودن مساوي 
شود به زبان ساده تر آنها عقل را که ادراک معقوالت ميکند مجرد از 

 بر اين پايه آنرا بالقوه نميدانند و بعد تجرد عقل را به چند ماده ميدانند و
شاخه تقسيم  ميکنند تا نهايتا بگويند سرچشمه عقل خداست و رودخانه 

.                                                                    آن محمد است   
 در آنجا با افالطون مدعي است نفس در عالمي قبل ار اين عالم بوده و

حقايق آشنا شده بعد اومده در بدن حبس شده و بدن مانع نفس در ابراز 
دانشش شده پس هر چه را که بشر کشف ميکند قبال آنرا نفس بلد بوده 

محمد هم که .به اين ميگند مجرد بودن و بالفعل بودن عقل مثل روح 
ي عقل را خدا را دانا به هر چيز عنوان کرده در واقع به شيوه  افالطون

تعريف کرده با اين تفاوت که بعدا پيروان او با تقسيم بندي عقل به 
مجرد تام مانند عقل قاهره که از ماده بي نياز است و مجرد غير تام مانند 
نفس ناطقه که به ماده نياز مند است نظريه افالطون را باصطالح 

عبارتي به .خودشان تصحيح ميکنند همان کاري را که با روح کرده اند 
و .مسلمين شيوه کامال يکنواختي در بيان موهوماتي که ساخته اند دارند

تکمِيل کننده اين چرت و پرتها نهايتا مال صدراست که مي گويد هر 
 معقولي در مرتبه خود عاقل هم هست و بين عقل و عاقل و معقول       
و . اتحاديست که برپايه فرضيه حرکت جوهری به سوي معبود ميشتابند

اما ارسطو گفته حالت نفس آنگاه که تعقل مي کند مثل حالت سيبي 
به اين نوع انديشه در تعريف  عقل . است که داره شيرين و قرمز ميشه 

بر اساس اين تفسير . ميگند انديشه ارسطويي که همان عقل بالقوه است
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ماده قابليت انديشيدن را در خود دارد و هم زمان با رشد سلول هاي مغز 
حاال شما بگوييد عقل بالقوه است يا .ه انديشيدن شکو فا تر مي شودقو

بالفعل ؟يقينا شما هم خواهيد گفت که عقل بالقوه است پس مجرد 
نيست يعني بدون بدن وجود ندارد و چون مجرد نيست بسيط هم نيست 

و اينهم .و چون بسيط نيست نوع قاهره آنهم نمي تواند وجود داشته باشد
پاسخ به ديگر سواالت هم شبيه به . نفي وجود خداستراه ديگري بر

.             همين است که فقط به عالقمندان جواب آنها داده خواهد شد  
بريم سر اصل مطلب و ان اينکه مجرد بودن يا نبودن عقل  چه ربطي 
دارد به اينکه محمد مدعي پيامبري شود و به خود اجازه دهد در مدت 

و کنيز بگيرد و خانه خدا را ببرد مکه و زنان  زن ٢٥ سال بيش از ٢٣
ايراني را به اسارت بگيرد و کتاب خانه هاي ايران را همچون چنگيز به 
. آتش بکشدبريد خجالت بکشيد و دست از سر اين ملت بي دفاع برداريد  
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                                       !تازي نامهآيات ترور با جواز محمد در *
مسلمين می گويند دين اسالم ديـن رحمـت و شـفقت اسـت و خـدای                  

 جنگهـای    محمد با خدای ساير اديان فرق دارد چرا که خدای مسيحيت          
صليبي را مجاز کرد و ميگساری را منع نکرد و خدای يهود کشتن مسيح        
توسط يهوديان را مجاز کرد و مسجدالحرام را از مسلمين گرفت تا اينکه             

 برابر خدای موسی ايستاد و خانه خود را در مکه بنا کرد        خدای محمد در  
 !!حا ال ببينيم قسم روباه را باور کنيم يا دم خروس را

 : ٣٠ آيه ٩سوره 
 پسر  "عزير " و يهوديان که گفتند..............و بجنگيد با آنان که

 پسر خداست و اينان مانند  "مسيح " خداست و مسيحيان که گفتند
 .......که کافر شدند کساني هستند 

 و بازی با الفاظ  رحم و شفقت محمدی هم تعريف خاص خودشو داره 
برای توجيح جنايت در اسالم هم شيوه خاص محمد و طرفداران جانی 

 می نامند و جزای ملعون فقط  را ملعوند  خو ني آنها مخالف .اوست
 : فرمان خدای محمد را بشنو  !!مرگ است 

  :٦١ آيه ٣٣سوره 
 .ر کجا ملعونی يافته او را گرفته و بکشيد کشتنی بليغ ه

هم اسالم ن ي کشتن مخالف از نظر خـدای ساختگی محمد حتی نوع
) لعنت شده( ملعون انسان ها با صفت به کشتن مثال متفاوت است 

 .ند بليغيميگو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٠ 

پـل  بـه كـشتن     عبارتی در اسالم مدلهای ديگر کشتار هـم داريـم مـثال             ب
ميگوينـد تمـام     و پوست کندن سـربازان امريکـايی         جانسون و نيک برگ   

جـرمش فـضولي در اداره حكومـت    کشتن زهـرا کـاظمی کـه        به  و    بليغ
چرا که معلوم نخواهد شد که سـرش        .نيمه بليغ   اسالمي است مي گويند     

 و يا سنگ آسـمانی بـه سـرش اصـابت       از فرط ديوانگی به سنگ زده      را
ان سـنگ را فرسـتاده نـه        کرده و معنی آن اين اسـت کـه خـدا از آسـم             

 به عبارتی    !!!! انتظامی که همچون مالئک پاک و معصوم هستند        وهاينير
 گر اکثراوقات خدا به کمک مسلمين شتافته و وارد صحنه کشتار مـی            يد

 . شود وسالح او هم ابزار طبيعی است
 ملعون واقعی از نظر اسالم کيست؟  
نـد ملعـون و بنـا بـر         يان ميگو يـ ان و يا يهود   ي مسيح  مسلمين به تمامی   

قـضيه بـه   . فرمان خدا ی محمد هر کجا ملعونی يافتيد بايد او را بکشيد             
 شـيعيان را هـم    ان اسـالم يـ ادگراياين دو فرقه ختم نمی شـود چـون بن      

ملعون می دانند پس آنها هم از اين قائده مـستثنی نيـستند ولـی چـون             
لـی نيـست از     وقت کشتن آنها هنوز فرا نرسيده پس در کشتار آنها تعجي          

 منتظرنـد     ميدانند پس آنها هم     طرفی شيعيان هم اهل تسنن را ملعون      
رداختـه  پ و تا سر فرصت به کشتار تسنن پرداختـه و بـه وعـده خـدای سـاخته                

 .محمد عمل کنند
گری درانتظاره که يمهدی بياد ود شون در انتظاره که ييک ان ين ميدر ا 

عجب .(ح و موسی هم بيايندمحمد بياد و دو تای ديگه هم منتظرند مسي
 اورند تازه خريف بين حضرات تشريکه همه ايو اما وقت). خر تو خری شد
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 چون همه آنها مدعی اين هستند که خدا گفته  !!!ار و باقالی بار کنيب
 . ديگران را بکشيد

با فلسفه  و اما در مدل انتحاری که بيشتر خاص شيعيان است يک ابلهی  
خـودش  ) آيت اهللا خودمون  ( مان يک آفت الهی     نميربودن مسلمان به فر   

گروهی از مردم بی دفاع را به سـوی مـرگ هـدايت مـی کنـد ماننـد                    و  
د و يــببينــيم قــران چــه ميگو) .  متــروي لنــدن ســپتامبر و١١حادثــه (

 : شده  جوازجنايتکاران اسالمی چگونه صادر
  :١٦٣ آيه ٣سوره 

 مردگانند بلکه و هرگز نپنداريد آنانکه در راه خدا کشته شدند
 .زنده اند و نزد خدا روزی دارند

 : ٧٦ آيه ٤سوره  
پس کارزار کنيد با آنانکه زندگي دنيا را به آخرت خريدند و 

کارزار کنندگان را مزد بزرگي است چه کشته شوند و چه غالب 
 ........آيند براي آنها مزد بزرگي است

ست خدای محمد به    در مرام مسلمانی هيچ جايی برای اسيران جنگی ني         
آنها گفته کسانی که با شما می جنگند فقط آنها را بکـشيد ايـن هـشدار        

 قابل توجـه باشـد و        د برای تمام کسانی که مدافع حقوق بشر هستند        يبا
د حقـوقی   يـ در جنگ با مسلمانان تصور نکنند که آنها بـشر هـستند و با             

د اگـر در     مسلمان از طرف خدا دستور دارد که فقط بکـش           .داشته باشند 
 به نام آنکه  !!!! جنگ با مسلمانان آنها را نکشيد آنها شما را خواهند کشت          
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انسان را از خون بسته آفريد و بعـد فرمـان قتـل او را بـه محمـد و طرفـدارانش                       
                                          .داد

  :١٨٧ آيه ٢سوره 
 .........و بکشيد آنانرا که با شما کارزار ميکنند 

 پسر عمو سر لحاف مال دعواشون شده و يـه عمـر ملـت                يه روزی دو تا    
 بـه ماچـه مربـوط کـه         ديست که بگو  يدنيا بايد عذابشو بکشند و کسی ن      

 که محمد   او را از مکه بيرون ميکند و بعدها       ابوسفيان پسرعموی محمد  
رسد دستور قتل خاندانش را برای انحصاری کردن درآمد مکـه           يبقدرت م 

 سال قبـل محمـد بـرای بيـرون      ١٤٠٠  نکهياز همه بد ترا   . ميکند  صادر  
ش آيه ای نازل ميکند و فلسطينی هـا بـه اسـتناد ايـن               يکردن پسر عمو  

يکی نيـست  ! ل بيرون کنند  يفرمان راه افتاده اند که يهودی ها را از اسرائ         
نها بگه اوال به استناد تاريخ قوم بنی اسرائيل مالک آن سـرزمين             يکه به ا  
ــدگی هــستن  د و ثانيــا مــردم اســرائيل در بخــشهايی از اون ســرزمين زن

م گفتـه  ياز قـد .  فلسطينی های نادان قبال آنرا فروختـه انـد      که ميکنند  
 : کسی که خربزه می خورد پای لرزش هم می نشيند  اند

 : ١٨٨ آيه ٢سوره  
و بکشيد آنها را هر جا بيابيدشان و بيرون کنيد آنها را از آنجا که 

 . بيرون کردند شما را
 و خدا ی محمد گفته بکشيد و بيرون کنيد کسانی را که شما را بيرون 
 بهشت   برويد شويد وهتا کشيد و يد و بکشي پس بنابر اين بايد بجنگ کردند، 

 اونهايی که( گانه پرست ايران هم يملت ب. که حوری ها منتظر هستند 
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نه يو حزب اهللا را به سرانی بودن و اصالت خو را فروخته و سنگ محمد يا
 قرن اول هجری را انتخاب  وه زندگیيکم شيست و يمیزنند و در قرن ب

کرده اند  بدانند که در بهشت ساختگی سلمان پارسی و محمد جائی 
                                                      .برای آنها وجود ندارد

 : ٢٩ آيه ٩سوره  
ه روز واپسين وخدا ايمان نمی اورند وحرام و بجنِگيد با آنانکه ب

نميکنند آنچه را که خدا و رسولش حرام کرده اند و قبول نميکنند 
 . را ) اسالم (دين حق 

ن آيه استراتژی مسلمين در شناخت دشمنان اسالم کامال مشخص يدرا
ميشود و بنا بگفته اين آيه کشورهای اسالمی با کشورهای زير بايد 

 :بجنگند
 . چين و کليه کشورهايی که به وجود خدا ايمان ندارند -يهروس) ١
تمامی کشورهای اروپايی و آمريکايی و بعضی کشورهای آسيايی ) ٢
کنياک و عرق را حرام نکرده اند و خالف فرمان خدا "  شراب   شرب که

 .عمل ميکنند
 .تمام کشورهايی که دين اسالم را قبول نميکنند) ٣

حاضر آنقدر قوی نيستند که بتوانند به دنيا کشورهای اسالمی در حال 
 فرمان خدای محمد هشدار دهند ولی به محض به خاطر عدم اطاعت از 

اينکه مالهای حاکم بر ايران به سالح اتمی دسترسی پيدا کند آنوقت 
 .ن خواهد رفت يت و آرامش در منطقه بکلی از بيخواهيد ديد که امن
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 : ٢٥ آيه ٤٨سوره 
ستند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام ايشان کساني ه

 .بازداشتند
 رسما به مسلمين ميگويد با يهوديان بجنگيد چون آنها از بر  ن آيهيدر ا

 مسجدالحرام جلوگيری کردند و باعث  پا داشتن نماز مسلمين به سمت
 خانه خدا را  شدند آبروی محمد در آن زمان برود و او را وادار کردند تا

 البته اين تعويض زمانی رخ داد که محمد مطمئن شده بود عوض کند
                                                     .مکه را تسخير خواهد کرد

 : ٨٦ آيه ٤سوره 
پس کارزار کنيد در راه خدا و ترغيب کنيد مومنان را تا با شما 

   .همراه شوند
 تحريک سا ير کشورها عليه  نقش حکومت اسالمی ايران را در ن آيهيدرا

م آخوندها ي بيشتر درک خواهيد کرد روش فعلی رژ ممالک غير اسالمی
ات يبه اين ترتيب است که اول فردی در دستگاه رهبری يکسری چرند

اگر کشور مخاطب واکنشی  کند ي کشورمورد نظر سر هم م در باره
مخاطت ندهد در اين صورت حمالت آنها شدت می گيرد ولی اگر  نشان 

عکس العملی از خود نشان دهد در اين صورت آخوند خندان جمهوری 
غير  مياد وسط و ميگه اين نوع اظهار نظرها ) مستر خاتمی(اسالمی 

در حالی که به هدف اصلی !!!! رسمی است و مورد تاييد دولت نيست 
 و جنايتخود يعنی تحريک مسلمانان افراطی و نوجوان نا آگاه به منظور 

 .ه است نايل آمدذاري در اجتماعات عمومي بمب گ 
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 : ٥ آيه ٩سوره 
 ............و بکشيد مشرکان را هر جا بيابيدشان ..................

 :  ٣٤ و ٣٣آيات  سوره مائده  
همانا مجازات کسانی که با خدا و رسولش کارزار می کنند آن 
لف است که کشته شوند و يا دستها و پاهای ايشان به صورت مخا

 .بريده شود
 :  ٤سوره محمد آيه  

 گردن آنها را بزنيدپس چون مالقات کنيد آنان را که کافر شدند 
 ...و از آنها بسيار بکشيد

 نفرت اسالم از غير مسلمان به اوج خودش می رسد در اين             آيات  نيدرا
آيات فقط صحبت از کشتار است آنهم کشتاری بيرحمانه و حيوان صفت           

عی است که خدا به او گفته هر کجا مشرکی يافتيد او را         محمد مد   .گونه
. بکشيد به عبارت ديگر علت کشتن غيرمسلمان کارزار با مسلمان نيست          

يک مسلمان مجاز است انسانهای ديگر را به علـت عـدم پـذيرش اسـالم                
بکشد ولی اگر با او کارزار کنی و دستگير شوی در اين صـورت مـسلمان            

متاسـفانه پـل    . ر را ببـرد   ي دست و پـای اسـ       طبق فرمان خدا مجاز است    
 بدون يک دست و پا زنده بمانـد شـايد            جانسون مشمول اين آيه نشد تا     

هم چون با مسلمانان کارزار نکرده بود دست و پای او را قطع نکردند امـا     
 از آنجايی که جرم او آموزش علم و انتقال تکنولوژی به اعراب بوده اسـت     

 ن قرار گرفت و مطابق سوره محمـد آيـه چهـارم    بنا بر اين در حکم کافرا     
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حـضرت آدم هـم کـه از    . مشمول بريدن سر و يا قطـع سـر از بـدن شـد       
 . درخت علم بهره برد مشمول اخراج از بهشت شد
شـماها کـه بـا مقـررات        : آقای کوفی عنان و آقايان طـرفدار حقوق بشـر       

ايـات   بتوانيـد در مـورد کـم و کيـف جن     اسالم نـاب آشـنائی نداريـد تـا        
 حسی داشته باشيد ولی اگـر مـدافع واقعـی حقـوق              بنيادگرايان اسالمی 

بـــشر هـــستيد اقـــال متخصـــصين ســـازمان ملـــل را تـــشويق کنيـــد 
 قران اسـتخراج شـده بخواننـد          مجازات های اسالمی را که از        قوانين  تا

 تـاثير گـذار     جلو گيری از اجرای اين قوانين وحـشيانه  شايد بتوانند در    
اميد اينکه با حذف خرافـات مـذهبی هيچوقـت شـاهد مـرگ               به    باشند

ای افرادي چون  پل جانـسون  و هــزاران قربـانی              مظلومانه و ددمنشانه  
  . نباشيم در جهان  ديگر و ترور های اسالمي
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  !ديكتاتوری نعلنگ بپايان ديروز بنز سواران امروزنئو *
ثالهم همه به اصطالح بـا رای        فرانكو و موسيليني و ام      خمينی ، هيتـلر،   

ای آنـست کـه     يـ تکـاران گو  ين جنا ي و سرنوشت ا    مردم بر سر كار امد ند     
 به عبارتی برای رسيدن بـه   .ب خورده كافی نيست ياتكا به رای مردم فر  

ت يـ  بنابراين عبور از مرحله كم دموکراسی به ارای كيفی ملت نياز است،    
اسي فراتر از آنست كه خانم چارچوب دموكر. نخواهد بود دليل دمكراسی  

بگويـد زنـان ايـران       شجاعي معاون خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگاران         
 طبــق قـانون اساسـی نظـام           و  خودشان حجاب را انتخـاب كـرده انـد        

!! جمهوری اسالمی ، با كساني كه بد حجاب باشند برخورد خواهـد شـد               
يـران بـه بنـد      ای خانم محترم كه مدعی دفاع از حقوق و رای زنـان در ا             

 حجاب را زنان ايران خودشان انتخاب نكرده اند تا           د ، يكشيده شده هست  
م جمهــوری اسـالمی بـه آنهـا         يـ  شما و چماقدارن رژ     انرا مراعات كنند،  

 !!!!!د يا روسری يا تو سریيگفت
) ان دربار محمد بنا بگفتـه قــرآن         يروسپ(  كنيزكان    شي سال پ   ١٤٢٥

 برای فرصت طلبی به اسالم روی اورده و         برای حفظ جان خود و عده ای      
 بـسان    ه چـتر نجات محمد بنوائی برسـند ،       ير سا يقرآن خوان شدند تا ز    

ـر يـ نـب و بـسیجی امـروزی کـه در بارگـاه خامنـه ای و سا        يخواهران ز 
 پـرسه می زنند و منتظرند که بـا پرکـردن اوراق زندگینامـه               آخـوندها

د طالئـی   يـ  کل  ر لوای اسـالم   يننگین خود با صیغه نامه های آخوندی ز       
 . بهشت را بدست آورند
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 بيرون ميرفتند ، افـراد محمـد          شبها به قصد قضای حاجت     زکان که يکن
انها را اذيت و بآنها تجاوز می كردند، پـس نـزد محمـد شـكايت بردنـد و         

 طبق معمول و بدون مـراجه به خدای سـاختگی خـود در همـان            محمد
 ا بپوشـانيد تـا از زنـان ازاده بـاز شـناخته     خود ر"دم آيه ای نازل كرد كه  

 می گويد اين انتخـاب       اينك کنیزکان دربار جمهوری اسالمی     " . نشويد
قـانونی كـه    !!  كدام قـانون ؟       !!!!يك انتخاب ازاد و مبتنی بر قانون است         

تحت عنوان ديات ذيل آنرا توشـيح       ) رفسنجاني(جناب آقای رسما جانی     
   !!!نموده اند ؟

ــن   ــرد    در اي ــپ م ــضه چ ــر از ارزش بي ــان كمت ــای زن ــانون خــون به ق
د، اول  يای زنـان ايـران باشـ      زد مـدافع حقـوق آ     ي اگر ِمی خواهـ    !!!هاست

ـد تا آخوندها فـکر نکنـند که کمـتر از يـد نرخ خودتان را درست كن  يبرو
ا ميدانيــد کــه در قــوانين ضــد بــشری يــآ!! ديــضه چپــشان ارزش داريــب

ن انسانها انهم با پرتاب سنگ و شکنجه بـا           كشت  جمهـوری اسالمی شما،  
د؟ قـانونی کـه     يمرگ تدريجی مجاز است؟ از كدام قانون سخن می گـوئ         

 قانونی که تک تـک       !ک ملت است ؟   يت وچپاول اموال    يله جنا يفقط وس 
ــدگی  ــی در زنـ ــه را حتـ ــراد جامعـ ـــدها ف افـ ـــره از صـ ـــتر ي روزمـ لـ

گانـه گـان    يرا بخـدمت ب    قانونی کـه انديـشمندان ايرانـی          !؟  .ـگذرانـديم
!  قـرار گيرنـد      مصدر امور مملكـت داری      اقـت در يواداشته تا افـراد بی ل    

 بـرای زنـان      شرفتهيـ ر جوامـع پ   يم ميخواهد بگويد مالها هم مثل سا      يرژ
زکان را بـازی   ي نقش کن   د که شماها فقط   يولی مطمئن باش  ! ارزش قائلند 

  !د و بس يمی کن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٩ 

 ميرود پس  اسالم  آب زير و روی گيرنـدافتند که اگر شل ب يآخوندها در  
با هر كسی كه كمترين افشا گری عليه اعتقادات انهـا بكنـد بـه سـختي                 

د مردم به آن رای داده      ي طبق همان قانونی كه ميگوئ      . مبارزه می كنـند  
خته شد که بدست جـالدان      يرانی ر ي توطئه قتل صدها وطن پرست ا       اند،
 کـار    ته و وابسته به اربـاب اعظـم       خود فروخ  عوامل. م سالخی شدند  يرژ

 که اعمال زور بدون آلوده  خود را بخوبی انجام دادند و به مالها فهماندند     
ت و همـراه کـردن آنهـا بـا          يکردن دست عده ای از مردم به خون و جنا         

 کار آسانی نمی باشـد، بنا براين فيلتـری نـصب ميكننـد كـه ازش                ميرژ
به اين ميگن   !  دربياد     بدون عمامه  تکار با عمامه و   يفقط آخوند های جنا   
 هيتــلر     خيلی ها بـرای     .انيکتاتوری نعلنگ بپا  يا د يدموکراسی اسالمی   

جان باختند عاشق او بودند ولي امروز تاريخ چـگونه قضاوت مـی كنـد ؟               
حتي اين نئونازيست های جوجه هم نتونستند نگـرش نـازی هـا را احيـا       

 .كنند
نين ضــد بــشری خــود مطمــئن شــوند بــراي اينكــه از كــارا بــودن قــوا 
 بـه عنـوان شـورای نگهبـان          دايناسورها را   مشت پير وپاتال دوران       يک

انتصاب ميكنند تامانع ازصدورقوانينی شـوند كـه بـه صـالح ديكتـاتوری              
غاتی و با پرداخت رشـوه  ينه های گـزاف تبل  يواز طرفی با صرف هز     نيست

كه در ايران نوعي دموكراسي      دنيا را در اين باور قرار ميدهند          های کالن 
  . !!وجود دارد

 از مجـموعه اعتقادات محمد     معجوني لندني   نئوديكتاتوری نعلنگ بپايان    
محمد راه جنگ را بر گزيـد و خامنـه ای           . خامنه ايست   جك استراو و    و  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٠ 

او مـسئول مـستقـيم زور بـا ابـزاری همچـون            . راه تزوير را انتخاب كـرد     
است ) وزارت نفت و بازرگانی (  مالك زر  و اليباف و صفوی است  سردارخ

لذا هيچگـاه اجـازه نخواهــد داد رئـيس جمهـوری بيايـد و دموکراسـی                 
و آن  !  چرا که نوعی دموكراسی در ايران وجود دارد         !ردهديياسالمی را تغ  

 !ست بجـز دموکراسی آخوندیيزی نيچ
شاغل اکار اروپا ، اگر به نظـامی كـه تمـام مـ      ي رهبران ر   هيکل قابل توجه  

تکـاران حــرفه   يكليدی ، قانون گذاری و اجرايی آن توسـط دزدان و جنا        
د نوعی دموكراسی ، بهتر است دنيا بـرود بـه دنبـال             يای پر شده می گوئ    

تحميـل   ايران  به ملت    انديشه ای ديگر تا ننگی كه شما بنام دموکراسی        
  .د پاک گردديکرده ا
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 ١١١ 

)١(ريشه هاي دشمني اسالم با يهود *  
 دشمنان خود     مسلمين هم رديف کفار يهـوديان را يکي از اصلي ترين          
مي دانند حال چرا و چگونه ايـن همـه کينـه از يهـود در دل مـسلمانان             
شکل گرفته را بايد در قران و تاريخ جستجو کرد ميدانيـد کـه در زمـان                 
محمد بهترين زمينهـای کـشاورزی بـه يهــود تعلــق داشـت و محمـد                 

وال و قبله آنان چشم داشت بنـابراين بـه محـض اينکـه بـه       هميشه به ام  
قدرت رسيد قبله خود را به سوی مکه تغيير داد و در جنـگ خيــبر بـه          

 تـسخيـر باغـات      اما بال فاصـله پـس از      . باغات فدک آنها حمله ور شـد       
يهـود دستـورات قـرانی مبنی بر اينکه اموال به جای مانده اعـم از زن و               

هستـند و به سـربازان اسـالم تعلـق دارنـد را نقـض         مال غنيمت جنگی    
 بعـد ها ايـن       ولی   به دخترش فاطمه می دهـد      کـرده و باغات فدک را    

موضوع مورد اعـتراض مسلمين قـرار گرفت و ابوبکر آنـرا به بيـت المـال          
باز گـرداند تا بین مسلمین محبوبیت کسب کنـد و راه خـود را بـرای           

 آسانـتر سازد و از طرفی انگيزه بيـشتری بـرای            رسیدن به خليفه گری   
.                   سربازان اسالم به منظور حمله و غارت ايران ايجاد کند  

 :آيات دشمني خداي محمد با خداي يهود را بازنگري کنيم  
  :١٤٩ تا ١٤٢ماجرای تغـيـير قبله سوره بقره آيات 

رسيد چـرا از مـردم خـواهند پ) يهود ( بـزودی سفيهان 
قبله ای که رو به آن نماز مي خواندند برگشتند؟ بگو  مسلمانان از

!مشرق و مغرب از آن خداست   
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يهـــوديان در آن زمــان تــصميم داشــته انــد اثبــات  از قـــرار معلـــوم  
 قبله ای را که محمد اختيار کرده چيزی نيـست کـه خـدا تعيـين        کنند

ش میکـردهاند که مــردم را      کرده باشد و با استناد به دالیل زیـر تال        
                                                     .له محمد آگه سازندياز ح
نماز به سوی مسجد االقصی دعوت  سالها محمد مسلمين را برای   -١

کرده بود و بعـد ها خدای محمد متوجه ميشود که پيامبرش به خاطر 
! نداشتن قبله سرزنش ميشود  

صحبت از قبله ای در مشرق و مغرب ميکند کما اينکه خـدا   -٢
مسيحيان به سمت مشرق بيت المقدس می ايستند و يهوديان سمت 

صخره مسجد را گزيده اند و پس از فتح مکه محمد چون جهات را نمی 
.  تصميم گرفت تا گرداگرد کعبه نماز بخواند شناخت  

لمقدس را قبله انبيا  خـدای قدرت طلبان دينی از قديم االيام بيت ا-٣ 
ی خود قرار داده بود چطور آنها به ويـژه يهـود و مسيح به خا طـر 

نداشتن قبله ای مستقـل فخـر فـروشی يکد يگر را تحمـل کرد ند ولی 
 محمد نتوانست فخر فروشی يهود را تحمل کند ؟ 

و ما آن قبله را که رو به آن می ايستادی قبله نکرديم مگر ... 
 معلوم کنيم چه کسي رسول را پيروی مي کند و چه برای اينکه

ما تورا ديديم که رو در اسمان ...........کسی به عقب بر ميگردد 
می چرخاني پس بزودی تو را به سوی قبله ی بر ميگردانيم که 

!!!!....دوست داری   
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ظاهـرا اوضاع وخيـم تراز آن است که فکر می کرديد برای اينکه اينجا  
از متن آيه ! يد در برابر خواست محمد پاسخگو باشـد خداست که با

   : از خـدا پرسيده د که محمدين بر ميايچن
تحمل يهـود را ي تا سركوفت که چرا به من قبله مجزا نـداد" 

  " !نكنم 

 ميخواستم پيروانت را امتحان کنم"  : ـديو در جواب خـدا ميگو
!  همان امتحانی که از آدم کرد  "  

 در يک جهـت نبـوده و او        گر ظاهرا حواس محمد هنگام نماز     از طرف دي  
دائما سرش را می چـرخانيده که خـدا هم متوجه ميشه محمد هواسـش      

پـس بـه او قبلـه ای        !! به نماز نيست بلکه در آسمان دنبال قبله ميگرده          
ميدهـد که دوست داشته باشـد و تا بـتوانـد درآمد انرا به جيب بزند بـه               

 مشگل محمد و پسر عموی او را ميدانسته و در قضاوت و عبارتی خدا هم
عدل الهی خود تصميم ميگيره تا خانـه خـدای ابوسـفيان و ابـو جهـل را       
غصب و آنرا به محمد بده اما از انجايی که مشگل بی خانه مـانی خـدای                  

د که هنوز محمد مکه را فتح نکرده پس مسلمين   يمحمد زمانی پيش ميا   
 از فتح مکـه بـه سـوی بتکـده ابوسـفيان نمـاز                تا قبل   مجبور می شوند  

و اين همان مو ضوعی است که مـسلمين زمـان محمـد را رنـج       !! بخوانند
ميداد و محمد هم نمی توانست دليل قانع کننده ای به آنها بدهـد پـس               

                                                            :در ادامه آيه ميگويد
 خود به طرف سمتی از مسجدالحرام کن و هر جا بوديد همين امروز روی

کساني که اهل کتابند ميدانند اين برگشت حق است .رو بدان سو کنيد 
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 معجزات را  و اگر برای اهل کتاب تمامی......وحکمی از ناحيه خداست 
بياوری باز هم قبله تو را پيروی نميکنند و تو هم قبله آنان را پيروي 

....نکن   
آيات قرار ميشود تا محمـد قبله ای مجزاداشته باشه و اهل کتاب         در اين   

پس چـرا  ! ولی از آن پيروی نميکنند      ! هم ميدانند که اين حکم خداست     
ده يــتکــاران جمهــوري اســال مــی دســتورات خـــدای محـــمد را نديجنا
ــت ســتم د يگيم ــوال مل ــد وام ــرن ــده اي ــرایي ــردن  ران را ب ــسلمان ک  م

ميکنند در حالي که خـدا محــمد گفتـه          خرج     مسيحی در جهان    چند
!                     و تو هم از اونها پيروی نکن آنها پيروی نخواهند کرد  

همان قضيه لکم دينکم ولی الدين که محمد قبل از به قدرت رسيدن به 
!ديپسر عموش ميگو  
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)٢(ريشه هاي دشمنی اسالم با يهود  *  
ه شدت در سـتيز بـوده اسـت و در قـران              خدای محمد با خدای يهود ب      
همواره از يهود به عنوان دشمن اسالم ياد شده بنابراين موضـوع عـداوت              
اين دو دين چيزی نيست که نصاری بتواند در آن ميانجی گـری کـرده و       

 پـا   )قــرآن   (  تـازی نامـه       کـه ي بـه عبـارتی تـا زمان        تعادلی برقرار کند  
.درو صلحی بر قـرار نخواهد شد  و مسلمانان تن ن اسراييليبرجاست ب  

 :  ٨٥سوره مائده از آيه  
هر آينه مي يابي يهود و مشرکين را دشمن ترين مردم نسبت به 

گفتند  را که  مي يابي آنان     و هر آينه کساني که ايمان آوردند
 ....دوست مومنين ) مسيحيت( ما نصارائيم 

ا با مسلمين ولي محمد کاري به اين نداشت که مسيحيت بگويد م
 :دوست هستيم يا نيستيم محمد با تمام اديان سر جنگ داشت

  : ٧٦سوره مائده آيه  
هر آينه کافر شدند آنان که گفتند همانا خداست او مسيح پسر مريم 
و گفت مسيح اي بني اسراييل بپرستيد خدا را که پروردگار من و 

 .......شماست 
 به رسالت مسيح هـستند ايـن        در اين آيات از همه بد شانس تر مومنين        

از يک طرف بعلت ادعاي مسيح که مـي گفـت پـسر خـدا هـستم                  ملت  
به صليب   مغضوب يهوديان قرار گرفته و پيامبرشان بدست موبدان يهود          

کشيده شدو از طرف ديگر به دليل اينکه آنهـا بـه نـام پـدر پـسر و روح                    
و کافر مـي    القدوس قسم مي خورند مسلمين آنان را اهل تثليث دانسته           
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 سوره محمد مشمول بريدن سـر     ٤دانند و مطابق آيات قران منجمله آيه        
 .از بدن هستند

  :٥٦سوره مائده آيه  
را )ترسايان(اي کساني که ايمان آورده ايد يهود و نصاري 

دوستان خود نگيريد که آنان دوست يکديگرند و کسي که با 
  ..آنان دوستي کند خود نيز از دشمنان است

ين آيان خداي محمد با يهوديان و مسيحيت رسما اعالم جنگ مي در ا
کند و حتي کساني که با آنان دوستي کنند نيز مشرک خواهند بود در 

واقع الزم نيست يک مسلمان دينش را عوض کند تا کشته شود کافيست 
 !با يک مسيحي دوست شود

ز انسانيت از انجايي که مسلمانان پناه دادن جعفر طيار توسط نجاشي را ا
گذاشته اند به عبارتي )نصاري(او نميدانند بنابر اين بر آنها نام ترسيان

قاصدان محمد به او گفته اند پادشاه از ترس به ما امان داد و تو هم به او 
 !امان بده

  :٢٢سوره مجادله آيه   
اي پيامبر هرگز نخواهي يافت کساني را که هم به خدا و روز جزا 

د و هم با دشمنان خدا دوستي کنند هر چند که ايمان داشته باشن
 .دشمنان خدا پدران وفرزندان و خويشان او باشند 

و نيز درباره دوستي با کفار با لفظي عام که شامل يهود و نصارا و 
 "منافقين و مشرکين مي شود گفته شده 
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  :٢٨سوره آل عمران آيه 
ند مگر از روي مومنين نبايد غير مومن به اسالم را به دوستي بگير

ترس و خدا شما را از خودش بر حذر ميکند تا از غير مومن نترسيد 
 .و از خدا بترسيد

و نصاری را با همه دشمنی که با هم دارند  رهبر مسلمين جهان يهوديان 
در يک هدف مشترک ميداند و آنهم دشمنی با اسالم است و به خاطر 

 باشند دشمن اسالم اين هدف مشترک يهود و نصاری از هر مليتی که
کسانی که با طرفداران اين اديان نشست و  تلقی می شوند بنابراين 

برخاست ميکنند نيز دوست دشمن شمرده شده و می بايست کشته 
به اين ترتيب در اسالم به مسلمين توصيه ميشود رابطه اجتمايی .شوند

د عليه خود را با ساير اديان به ويژه يهود و نصاری قطع کنند تا در جها
مراجعه کنید به قانون . ( بتوانند به راحتی خونشان را بريزيد  آنان 

 ) .اساسی جمهوری اسالمی 
ـد و به رهبر ي باز هم بيا ئمستراح جک اهللا ت يآجناب آقاي  

د، گر يستهای اسالم به خاطر پرتاب موشک شهاب سه تبريک بگو ئيترور
ن وحشی را برای قتل س تالش می کند تا مسلمييمه انگليچه دولت فخ

تکار يعام يهوديان و مسيحيت به قدرت برسانـد و امروز اين قبيله جنا
 به  قدرت به علت گران شدن نفتثروتمذهبی تمام ابزار الزم از جمله 
ستی حزب اهللا در سر تا سر جهان و يعلت سازمان بندی شبکه ترور

 پس  .را دارد  به علت دستورات قرانی شقاوت  ک با القائدهيهمکاری نزد
 نزديک است فقط مربوط به فتوحات فتحاگر در قــرآن مراد از واژه 
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مسلمين مثل فتح قلعه يهوديان و يا فتح بالد نصاری باشد حرفی نيست 
ب اهللا داد و ستد زست پرور حيد و با رهبر مسلمين تروريباز هم برو 

سما ر. " ..فيصبحوا علي ما اسروا " جمله  نکهي بدون توجه به ا ديکن
ميگويد مراد از فتح آمدن روزگاری است که اسالم بساط غير مسلمان را 

 . برچيند تا خدا و رسولش در ان داوری کنند از جهان
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                                                                    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٩ 

)٣(ريشه هاي دشمني اسالم با يهود  *   
م که يهود ميگويد عزير پـسر خداسـت و          ي کرد   موضوع اشاره  قبال به اين  

عزير کسی است کـه  . مسيحيت هم معتقد است که مسيح پسر خداست         
 واقعه بخت النصر پادشـاه       دين يهـود را تجديد نمود و تـورات را بعـد از         

 پادشـاه بابـل      . که از بين رفته بـود احيـا کـرد           بابل و تسخير بالد يهود    
از دم تيغ گذراند و زنان و کودکان را با خود به بابل برد و               مردان يهود را    

نزديک به يک قرن در آنجا بــرده بودند تا اينکـه کـورش کبيـر پادشـاه                 
ايران نگارنده اولين منشور ازادي در جهان بابل را فتح کرد و يهوديـان را       

 از   عزيرکـه نـزد کـورش حرمتـی داشـت         . از اسارت و بردگـی نجات داد     
را در سـرزمين مـادر زادی خـود     يران اجازه گرفت تا قوم يهـود      پادشاه ا 

 سکنی دهد او نه  يعنی اسراييل فعلی که بعد ها توسط اعراب اشغال شد       
ــشتکار      ــا پ ــه ب ــد بلک ــات ده ــی نج ــان رااز آوارگ ــست يهودي ــا توان تنه

برای همـين   .  قبل از ميالد باز نويسی کرد      ٤٥٧تورات را در سنه      فراوان  
ل را بـه    ي کـه اسـرائ    گن اصيل به پاس حرمت کورش بزر      است که ايرانيا  

ان برگرداند و حکم آزادی آنان را صادر نمود ، از تشکيل سرزمينی             يهودي
بانی نکرده و نخواهند کرد مگر حـرامزاده های بجـا          يبه نام فلسطين پشت   

ران که امروزه با کمک اربابان استعمار در مصدر يمانده از نسل اعراب در ا    
ان مـشغولند و پـر   يراني اند و به غارت و چپاول ثروت ملی ا       قدرت نشسته 

م ينی و القائده برای دوام رژيستهای فلسطيت از تروريواضح است که حما
ن کـسانی کـه امـروز بـه جنـگ           ي بنابرا  .ريست اجتناب نا پذ   يت امر يجنا

اعراب عليه اسراييل دامـن میزننـد در واقــع دنبالـه روی بخـت النـصر            
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 النصريان ايران را اشغال کرده اند تا در خدمت اعراب           هستند و اين بخت   
گنجينه های ملی کشور را همچون بخت النصر نابود کنند کما اينکـه در         

 خلخالی جالد با کلنگ به مقبـره رضـا شـاه          اوايل حاکميت آخونديسم ،   
ورش برد تا آنرا از بين ببرد و بعدها مصمم شده بود تا پرسپوليس را نيز       ي

 . نابود کند
 قبل از ميالد مسيح مورد هجوم ١٦١اما بار ديگر سرزمين يهود در سال   

سربازان سوری خانه به خانه به دنبال تورات         پادشاه سوريه قرار گرفت و      
ميگشتند و دارندگان آنرا در دم سر می زدند تا تورات و هر آنچـه کـه از           

 بـرای   و علت اينکه هنـوز هـم سـوريه         . بجای مانده را معدوم کنند     يهود
 .فلسطينی ها اسلحه و مهمات ميفرستد ريشه در تاريخ آنان دارد

 :  ١٨سوره مائده آيه   
 .......يهود و نصاری گفته اند ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم 

قـل فلـم يعـذبکم    ":و خدا به محمد ياد می دهد در جواب بـه آنهـا بگـو                
 در واقع معنی اين ادعـا  !! پس چرا خدا شما را عذاب ميکند     .."بذونوبکم  

اين است که کشتن فلسطينی ها به دست يهود عذاب نيست چون آنها را 
خدای محمد از عذاب در امان نگه داشته و فقط يهوديان هـستند کـه از         

 .شر مسلمين و خدای آنان رهايی ندارند
البال "البته پيروان محمد مثل خود او آنقدر مغلطه کار هستند که بگويند        

عني خدا هر که را بيشتر دوست دارد او را بيشتر عذاب مـی دهـد                ي"للوال
مثال چون خدا ابراهيم را دوست داشته او را بيشتر عذاب داده از اين نوع               
تناقضات در قران بسيار است اما اگر بپذيريم که عذاب دادن مربـوط بـه               
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يهود نيست و فقط مخصوص بندگان محمد است تا بی جهت به بهـشت              
هم تکليف روشن است به ايـن ترتيـب کـه اگـر فلـسطينی هـا          نروند باز   

مشمول رحمت خدايشان هستند پس بايد عذاب بکشند و کـشته شـوند             
 !!!تا در بهشت به وصال برسند 

 :  ٦سوره جمعه از آيه  
بگو اي يهوديان اگر واقعا دوستار خدا و محمد هستيد پس تمنای 

ان خدا آرزوی که عالمت دوست(مرگ کنيد اگر راست می گوييد 
 )....مرگ و شوق لقای به اوست 

 ! محمد تازی مرگ را براي يهود دليل دوست داشتن خدا می داند
 !!!  مرگ خوبست ولی براي همسايه  ظاهرا او هم مدعيست

برای اينست که سيد اوالد عرب جناب خامنه ای بجای مـردن جکومـت              
مـا مـسلمين را      بر مردم مسخ شده ايران را تـرجيح ميدهـد و دائ             کردن

برای کشتن يهوديان در اسراييل تحريک ميکند ويا بـرای دامنـه دار تـر               
 .نی کمک مالی ميکنديکردن کشتار در اسراييل به تروریستهای فلسط

  :١٠٥سوره گاو از آيه 
و گفتند هرگز داخل نميشود بهشت را مگر آنکه باشد از يهود و 

ر هستيد از نصاري نيست آرزوهايشان بگو بياوريد دليل اگ
 ...راستگويان 

 آنها فقط  خدای محمد از خدای يهود و مسيح ميخواهد که اگرينجادر ا
به بهشت خواهند رفت دليل بياورند در حاليکه محمد هم که مدعيست 
فقط مسلمين به بهشت خواهند رفت و به جز وعد ه های قـرآنی چيز 
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ها در تورات و  اين وعده  ديگري از خود نشان نداده و از طرفی تمام
.انجيل هم هست   

ن مردم ي به نام خدا و د  حـرامزاده وطن فـروش  مشتی شيدبايدارب
ب خورده را به سوی مرگ هدايت کرده اند تا به راحتی به چپاول يفر

 بهشت  ن خود ادامه دهند تا ازيثروت ملی بپردازند و بحکومت ننگ
ره بهره يپاپ اعظم و غدر سمتهای رهـبر ی و  ا ين دنيواقعی موجود در ا

ان پس از مرگ را فقط به شما وعده می يرند چرا که بهشت و حوريگ
رانی که هزاران سال ي شـرم بر تو ا .دهند که خود به آن اعتقادی ندارند

ر پا گذاشته ای و بدنبال ياکان خود را زيکتا پرستی نيخ و يفرهنگ و تار
ی آورده ای و در جهل ن فروشان به بت پرستی خانه کعبه رويخرافات د

!شرم بر تو باد . د بهشتی يافت کليو نادانی منتظر در  
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  )٤ ( با يهود ريشه هاي دشمني اسالم*
با وجوديکه اسالم دشمني ذاتي با يهود دارد باز هم تو مسلمان ايراني که        
اسالم را هم خوب نمي شناسي سعي خواهي کرد تا به سبک محمـد بـه                

ه و بگويي اسالم با يهـود دشـمن نيـست بلکـه فقـط بـا                 سفسطه پرداخت 
يهوديان ساکن اسرائيل و کـساني کـه مـي گوينـد عزيـر پـسر خداسـت                

                                       : پس باز هم بخوان  !دشمني دارد 
  :٩٠سوره گاو از آيه 

به آنها بگو اگر خانه آخرت نزد خدا متعلق به شماست پس تمنـاي              
ولـي  ) تا زود تر به بهشت برويـد      (نيد اگر راستگويانيد    مرگ ک 

هرگز اين کار را نخواهند کرد چون آنها بـسيار حـريص و دنيـا               
                         ......پرستند و اصال ايماني به قيامت ندارند 

از اين قبيـل آيـات دو نتيجـه استحـصال ميـشود اول اينکـه محمـد بـا                    
ديگ به ديگ ميگه    " مصداق اين ضرب المثل      صراحتي کامال ناشيانه و بر    

بدنبال حکومت ومال دنيا مي رود ثانيا در اين بـازنگري           " روت سياه است  
 لفظي بين محمد و      مشخص ميشود که بخشي ازقران بر پايه جدال هاي        

                                                      . يهوديان نگاشته شده است
هم مشاهده ميشود چيزي بـه جـز تابعيـت از آيـه فـوق               آنچه که امروز     

) خامنـه اي ( سران نظام اسالمي ايران اعم از خال مني      نيست کما اينکه  
و آس فيــل ) خــرازي(و خــر از خــود رازي)رفــسنجاني(و رســما جــاني 

 سرداران سپاه اسالم مثل سردار خاليباف        و) خاتمي(وخارسمي  )آصفي  (
يا بهره منـد شـده و در ايـران و گوشـه      و صفوي همگي از مال و منال دن       
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كنار دنيا به تكاثر ثروت و مال اندوزي مشغول بوده تا به قول خـالي بنـد       
 حـريص و دنيـا       برسـند اينهـا افـرادي     "زرتم المقابر "ترين رسول عالم به     

 .پرستند و اصال ايماني به آنچه مي گويند ندارند 
  :٦سوره جمعه آيه 

داگر فکر مي کنيـد فقـط شـما         بگو اي کساني که يهودي هستي     
                         ..اولياي خدا هستيد پس تمناي مرگ کنيد

و من به شما مسلمانان ميگويم اگر پيـامبر خـود را قبـول داريـد و ايـده        
لوژي او را تابعيت ميکنيد پس چون فقط شما اولياي خدا هستيد و مـي             

گ کنيد و گورتان را خواهيد هر چه زود تر به بهشت رويد پس تمناي مر  
از ايران گم کنيد که کشور بدون دفاع ايران از ريا کاري شـما مـسلمانان        

و مـا   "تازه به دوران رسيده بوي تعفن گرفته مگر شما مدعي نيستيد که             
زندکي دنيا  .."هذا الحيوه الدنيا اال لهو و لعب و ان الدار االخره لهي الحيوه     

خـرت اسـت کـه حيـات محـض      جز لهب و لعب نيست و تنهـا زنـدگي آ   
اگرچنين است بر مصدر حکومت چه ميکنيـد ؟چـرا از تـرس جـان      "است

سوار بر بنز ميشويد و جوانان را همچون دلقکها به لبـاس تکـاور ملـبس                
واي بر دروغ " ميکنيد و آنها را در خيابانها به جان مردم مي اندازيد؟واقعا 

                                      ".گويان 
اگر محمد به دين يهود يا مسيح ايمان نياورد و خود آورنده ديني جديـد        
شد فقط يک علت داشت آنهم قـدرت طلبـي و سرپرسـتي اعـراب بنـي                 

 :به قرا ن بر ميگرديم ! ميگي نه " کالب 
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  : ١٢٠ سوره بقره آ يه 
 از کيش آنـان      يهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي شوند مگر         

صورت ديگر از ناحيه خدا سرپرستي و ياوري         در اين     پيروي کني 
                                                              ..نخواهي داشت

بايد بي انصاف نبود اگر خداي شما منرا هم بـدين شـکل تهديـد ميکـرد             
واقعا معلوم نيست !يقينا دين تازه اي مي آوردم تا پيرو دين اسالم نباشم       

د تا اين اندازه از دستورات خداي موسي متنفر بـوده کـه    چرا خداي محم  
دقـت کـن    !ميگويد اگر يهودي شوي از سرپرست شـدن خبـري نيـست             

اساسا فلسفه اينکه يا بايد از يک مجتهد پيروي کني و     !نگفته از پيامبري    
يا بايد خود مجتهد باشي نيز از همين نوع افکار سـر چـشمه گرفتـه بـه                  

نداره که پيرو باشه از شش سالگي ميره حوزه عبارتي چون آخوند دوست 
 .تا سريعتر به مال مفتي و بدون تالش در دنيا دسترسي پيدا بکنه 

  :٦٨سوره آل عمران آيه 
اگر به دست بعضي از اهل کتاب پول بسياري به امانت دهي آنرا             
به توپس خواهند داد ولي بعضي ديگر از اهـل کتـاب بـر نمـي                

 گردانند 
ند کساني که امانت را پس نمي دهنـد يهودياننـد آنهـا             مسلمين مي گوي  

شتر را با بارش مي بلعند و در مقابل يهوديان مي گويند مسلمين بودنـد               
که مزارع ما را غارت کردند و در هر جا که به حکومت برسند مثل ملـخ                  
هاي وحشي تر و خشک را مي خورند حاال بايد ديد تاريخ در مورد رفتار               
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قضاوتي کرده و يا خواهد کرد من گمـان ميکـنم فقـط        اين دو قبيله چه     
 .شما چطور؟.ديگ به ديگ ميگه روت سياه است 

 قـدرت و ثـروت را از          اينستكه آخونـد ارزش     آنچه كه مبرهن ميباشد   
خاندان پهلوي بيشتر ميداند پس ايـران و ايرانـي را بـا هـر قيمتـي بـا                   

 قدرت باقي بماند    اربابانش معامله خواهد كرد تا هر چه بيشتر بر مصدر         
اگر آيت اهللا جك مستراح نخواهد اينها به دنبال سالح اتمـي نخواهنـد              
رفت تنها خطري كه اين فرصت طلبان تـاريخ را تهديـد ميكنـد آلـوده       

جاي بماند تـا همچـون       شدن آنها به مال دنياست تا فرزنداني از انها به         
                   .      ابو غبشان ايران را با خمي از شراب معامله كنند
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.ايران سرزميني در اشغال  امام زاده ها*  
امروز سالگرد انفجار بمب هيرو شيماست واقعه اي كه  هميشه به عنوان             
يكي از تلخ ترين روزهاي تاريخ بشريت از  آن ياد ميـشود ولـي از اينكـه        

نيـست   امپراتور ژاپن در اين پديده چقدر نقش داشته صـحبتي در ميـان    
 سي هزار نفـر انـسان چيـز خـوبي           ١٢٠اين درست است كه كشته شده       

نيست ولي پژوهشي عميق تر در علت وقوع حوادث اندوه بار ثبـت شـده            
در تاريخ ميتواند  نگـاه خواننـده را در جايگـاه قـضاوت بـراي تـشخيص                  
مسبب اصلي تغيير دهد متاسفانه در هر جا كه امريكا به كمـك بـشريت            

پيدايش اينگونه  وقايع از وخـيم تـر شـدن اوضـاع و كـشتار            شتافته و با    
بيشتر انسانها جلـوگيري كـرده تـاريخ نويـسان فقـط بـه درج حادثـه و                   
بزرگنمايي آن بدون ذكر علت وقوع پرداخته انـد اگـر بـه تـاريخ خونبـار               
ايران بنگريد خواهيد ديد كه مصيبت هايي كه بر سر اين ملت آمـده بـه                

هيروشيما و ناكازاكي است حاال ببينـيم چـرا ايـن           مراتب تلخ تر از بمب      
                                                    :  ادعا ميتواند درست باشد

از تاسيس حكومت مادها كه به همـت ديـاگو در سـنه         : دوران شكوه  ) ١
 قبل از ميالد صورت پذيرفت دوران شكوه و عظمـت ايرانيـان آغـاز           ٧٠٨

 سـال قبـل از مـيالد    ٥٥٠ت بدست كـوروش كبيـر در       گرديد اين حكوم  
منقرض شد و جاي خود را به هخامنشيان داد تـا ايرانيـان طعـم خـوش             
آزادي و دموكراسي را به عنوان اولـين انـسان هـاي روي زمـين بچـشند         

 ٢٢٨ قبل از ميالد بـه مـدت         ٣٣٠ تا   ٥٥٨حكومت هخامنشيان از  سنه      
دست مقدونيان به قتل رسـيد و  سال ادامه داشت تا اينكه داريوش سوم ب  
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 سال كشور پهناور ايران بدون سرپرستي از جـنس خودشـان روزگـار         ٨٠
 قبل از ميالد و تاسيس ٢٥٠گذراند تا اينكه  با جلوس اشك اول در سال 

دولت پارتها ملت ايران هويت خود را بـا اسـتقرارحكومت اشـكانيان بـاز               
ومـت را بـه رسـميت       نيـز ايـن حك    )جانشينان اسكندر (يافت و سلوكيان    

شناختند اما بـا خيانـت كاراكـاال بـه اردوان پـنجم پايـه هـاي حكومـت             
اشكانيان سست شد و در اين ميان اردشير بابكـان بـا تـشكيل حكومـت                

 بعد از ميالد مانع از اشغال مجدد كـشور بدسـت            ٢٢٤ساسانيان در سنه    
مـدت   بعد از ميالد يعني به      ٦٣٦بيگانگان شد حكومت ساسانيان تا سنه       

 سال ادامه داشت تا اينكه يزگرد در همين سال از اعراب در جنـگ               ٤١٢
 ٦٥١قادسيه شكست خـورد  ايـن شكـست هـا ادامـه يافـت و در سـنه                   

 ميالدي با كشته شدن يزگرد حكومت ساسانيان هم منقرض گرديـد بـه             
                               .اين ترتيب دوران سياه تاريخ ايران  آغاز شد

با شكست ايـران در قادسـيه از اعـراب          : ران سياهي و كشمكش    دو )٢
ــاز     ــان آغ ــات  ايراني ــرين دوران حي ــار ت ــيده خونب ــدوران رس ــازه ب ت
ــه در     ــا ك ــي ه ــلمان فارس ــه و س ــق گرفت ــت رون ــازار خيان ميگرددب
خدمتگزاري به  اعراب شهره عام و خاصـند در تغييـر فرهنـگ ايـران                

 زبان اوليه  مادري تكلم نمايـد         اهتمام ميورزند تا هيچ ايراني نتواند به      
مالحظـه  .(و يا  از استيال و تماميت ارضي  وطن سخني به ميـان آورد      

از اين تاريخ به )ميكنيد كه بيشتر واژه هايي كه بكار ميبرم عربي است    
بعد بجاي تاريخ ميالدي پاي تاريخ هجري به ميان ميايد مـثال گفتـه              

ايران حكومت كردند و يا      هجري امويان در     ١٣٢ تا   ٤١ميشود از سنه    
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-تيرداد-اشك-اردشير- خشايار– داريوش  –اسامي ايرانيان از كوروش     
– پروانـه    – پريـسا    –پـروين   -پوراندخت-اردوان-بالش–فرهاد-مهرداد

پرويـز  -خـسرو -انوشيروان- قباد –بهرام  -نرسي-شاپور- بابك -پري رخ   
-سـليمان -خديجه-زهرا-كبري- صغري – سكينه –وشيرويه به فاطمه    

احمدوخواجـه عبـدالفالن تغييـر     -ابـراهيم   -منـصور -محمد-ياسر-يدول
 ميكند در واقع اعراب عالوه بر تسخير ايـران موفـق ميـشوند فرهنـگ      

                                        .خود رانيز به ايرانيان تحميل كنند
     :                                    مصيبت تاريخي ايران  برميگرديم به

بعد از ساسانيان امويان به سركردگي معاويه ايـران را اشـغال ميكنـد در               
واقع باز هم ابوسفيان از محمد موفق تر عمل ميكند و نشان ميدهـد بـه                
مراتب از پسر عموي خود با هوش تر بوده است امـا جنـگ بـين ايـن دو         
طايفه تمامي نداشت و دوستداران محمـد كـه از خانـدان عبـاس بودنـد                

ن آخرين خليفه امويان را شكست داده زمام حكومت بر ايـران را بـا               مروا
تاسيس حكومت عباسيان بدست ميگيرند برخي از ايرانيـان كـه شـيفته             
اعتقادات خرافي محمد شده بودند از خواب غفلت بيدار شده به يـاد آزاد              
سازي ايران از چنگال اعراب ميافتند در اين ميان ميتوان از كشته شدن              

م خراساني بدست منصور و كشته شـدن سـنباد و استاذسـيس و      ابو مسل 
قيام بابك خرم دين ياد كرد ولي فرياد انان در دوران جهالت ايرانيان كار          
ساز نبود و اعراب به حكومت خود در سرزمين پهناور ايران ادامه دادند و              

 مامون از خلفاي.به اين ترتيب بود كه سر و كله امام وامامزاده ها پيدا شد
عباسي كه سرزمين ايران را همچون بهشت ذهني محمد دوست داشـت            
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از رضا امام هشتم شيعيان دعوت ميكند تا در بهشت زندگي كند و او نيز 
وليعهدي او را ميپذيرد تا بعد از او خليفه شود غافـل از اينكـه حكومـت                 
كردن بر ايرانيان انقدر شيرين است كه پيروان اهل سنت محمـد حاضـر              

نرا به غير خودي ها و پيروان اهل تشيع بسپارند بنـابراين رضـا              نيستند آ 
در بهشت و در كنار نهر و  با زنان ايراني آنقدر انگور بهشتي ميخورد كـه          

در دوران عباسيان و بعد از آنان سـرزمين مادريمـان بـه        .از پاي در ميايد   
ين ايرانستان  مبدل  ميشود  به اين ترتيب كه طاهر ذواليمينين  با االمـ               

عباسي به نفع المامون  عباسي  نبرد  ميكند  و مامون  او را به حاكميت              
خراسان منصوب مينمايد و او در آن سرزمين سلسله طاهريان را ميسازد        

 هجـري طاهريـان در خراسـان بـاقي ميماننـد تـا بدسـت        ٢٥٩و تا سنه   
يعقوب ليث صفاري حكومت آنان منقرض ميشود طاهر افغاني بود و جـد   

صفاريان نيز به سركردگي يعقوب از .نام ماهان برده اعراب بوده است او به   
 هجري در نواحي شرق ايران حكـم ميراننـد از           ٢٨٧ هجري تا    ٢٥٩سال  

حسن بن زيد از سوي     ) طبرستان(سويي ديگر ودر ديار مازندران امروزين     
مردم همان خطـه بـه سـرداري طبرسـتان منـصوب ميـشود و حكومـت          

 هجري ٢٧٠د  او نيز مسلمان شده بود و در سال  علويان را تشكيل ميده   
 هجـري   ٣٠١فوت ميكند به هر حال به حكمراني علويـان نيـز در سـال               

بدســت ال زيــار خاتمــه داده ميــشود و مــرداويچ سلــسله آل زيــار را در 
 هجـري در آنجـا حكومـت    ٣٢٣طبرستان تاسـيس مينمايـد و تـا سـنه           

رق ايـران بـه سـامانيان    در اين ايام حكمراني برخـي از نـواحي شـ       .ميكند
به اين ترتيب اداره مملكـت     .سپرده ميشود كه از سني هاي افراطي بودند       
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بدست اعراب و يا ايرانيان فرهنـگ باختـه ويـا مـسلمانان يعنـي تـسليم                 
شدگان فرهنگي ميافتد به نحوي كه ايراني بودن آنها به زباله دان تـاريخ              

 درك و فهم انان از اسالم ميرود و ستيز هاي انان با اجنبي محدود به نوع
پـس از   .ميشود دعوايي كه هنوز هم در جامعه ايران خود نمـايي ميكنـد            

گذشت سالها اسـارت و بمبـاران فرهنگـي ايرانيـان بـه سـنت محمـدي                 
استحاله فرهنگي شده و مبتال به از خود بيگانگي عميق تا مرز فراموشـي        

 زيـارت مكـه از      ميشوند امام و امام زاده پرسـتي افتخـار انـان ميـشود و             
واجبات ديني مردم تلقي ميشود تا اينكه مغول ها ميفهمند در سـرزمين      
ايران نژادي از ايرانيان باقي نمانده كه از حمله به آن ترديدي به خود راه               
دهند بنا براين چنگيز خان به ايران مـصيبت زده يـورش آورده و آنـرا از          

ن مغـول هـا بـه     دست اعراب ولي بـه نفـع خـود نجـات ميدهـد در دورا              
حكومت عباسيان خاتمه داده شده  و تخم رفسنحاني مغول هـم كاشـته             
ميشود به نحوي كه بعد از مرگ آخرين امير ايـن قبيلـه يعنـي سـلطان                 
ابوسعيد مملكت تجزيه ميشودو تا ظهور تيمور لنگ بدست افراد مختلف           

دسـته  اداره ميگردد تيموريان نيز بر سر ملت ايران آن مياورند كـه دار و        
 ٩١١دوران كشت و كـشتار بدسـت تيموريـان تـا سـنه              .خميني آوردند   

 سال ادامه مي يابد در شمال غربي ايران هم قراقويونلو           ١٢٨هجري يعني 
و آق قويونلو قبايلي از تركان قفقاز حكومت ميكردنـد بـه عبـارت ديگـر                
تيموريان و قفقازي ها در ايـن ايـام ديـن اسـالم را بـه زبالـه دان تـاريخ           

ختند اما شاه اسماعيل صفوي پس از استيال بر قفقاز تاجگذاري كرد و             ري
سلسله صفويه را پايه گذاري نمود سلسله ايي كه خرافات در دين اسـالم       
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 سال حكومت ٢٢٨را به حد متعالي خود و در خور اسالم رساند در طول           
صفويه اسالم بازسازي شد و سينه زني ها به راه افتاد و زنان بـا پوشـش                 

المي به فحشا و اجابت صيغه تن دادند تا اينكه يكي از سرداران سـپاه           اس
صفويه نادر قلي به سبك رضا شاه حكومت را از دسـت صـفويه خـارج و                 
افشاريه را بنا نهاد ولي عمر اولـين حكومـت ايرانـي بـر ايـران زيـاد دوام             
نيافت و زنديه زمام امور مملكت را بدست گرفـت در حاليكـه عليمـردان      

اجار نيز در كنار او مدعي حكومت بر ايـران بـود بـه همـين علـت         خان ق 
باالخره آقامحمد خان قاجار بعد از فوت كريم خان از شيراز گريخت و با              

 هجري تاج شاهنشاهي را بر سر نهاد اين         ١٢٠٠ارام كردن ايران در سنه      
طايفه نيز مسلمان بودند ولي در حد صفويه بر مردم فشار پذيرش اسـالم   

 سال حكومت بر ايران هيچ اثر مثبتـي از اينـان بـه              ١٠٥ند بعد از    نياورد
جاي نماند تا اينكه  تاريخ فرزندي صـميمي و وطـن دوسـت و ملـي بـه               
ايران عطا كرد بله رضا شاه كه با درباريان و روحانيون آشنايي كاملي پيدا 
كرده بود بدرستي تشخيص داد كه بدبختي ملت ايـران از ايـن دو گـروه                

گرفته پس در لباس سرباز به ايران و ايراني خدمت كرد و پس           سرچشمه  
از نمـايش توانمنـدي و شايـسته ســاالري خـود از مجلـس راي تــشكيل      

 از فرصـتي    ١٢٩٩حكومت پهلوي را گرفت او با كودتا شاه نشد در سـال             
كه آخوند هـاي انگليـسي بـرايش فـراهم كردنـد بـراي اخـراج روس هـا          

مـسي تاجگـذاري كـرد وي  در دوران           ش ١٣٠٤استفاده كرد و در سـال       
پادشاهيش به آباداني ايران مشغول شد پل هاي زيادي بنا كرد و دانشگاه   
تهران را ساخت اما اعمال او پير استعمار را خـوش نيامـد و او را بدسـت               
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رضا شاه به امـام و      .فرزند نا اليقش محمد رضا شاه از ايران بيرون كردند           
 بخوبي ميدانست عقب ماندگي ايران از ايـن         امام زاده ها اعتقاد نداشت و     

افكار پوسيده سرچشمه گرفته  به همين علت خلخالي بالفاصـله بعـد از              
                     .استقرار حكومت اسالمي تصميم به محو مقبره او گرفت

 حمـدي شـده انـد     كه از ديدگاه عقيدتي تسليم افكـار م       مردم ما   برخي از 
بـدون انكـه بفهمنـد كـه از كـي حمايـت             وقتي به امام زاده اي ميرسند       

پـول و اجنـاس   ه قبـر  درون مو  احترام گذاشته نهااسنگ قبر به ميكنند  
در  . ملت امروز ايران يقينـا ايرانـي نيـستند         تمامي  گرانبها ميريزند چون    

سـامي   امـام زاده بـه ا  ١٢ پـايتختش  فقـط در   از يك طرف     كشوري كه   
 قاسم و قس عليهذا   – بي بي شهربانو     –صالح  -عبدالعظيم-سيد ولي -داود

و امـامزاده هـاي      تـن ميرسـد      ١٣وجود دارد كه با خميني تعداد آنها به         
همگـي  كـه  خاتمي و خامنه ايـي و شـاهرودي و امثـالهم         زنده ايي چون    

بر آنهـا حكومـت ميكننـد و از سـوي ديگـر سـالها                امامه مشگي هستند    
 چرا نبايـد     اند دادهتغيير ژنتيكي   و روسها   راب و مغول وانگليس     توسط اع 

 ميليون از سـاكنين  امـروز  ايـران امـام زاده              ٢٥انتظار داشته باشيد كه     
اين سرزمين هنوز هم سرزمين ايران است  ! هاي زنده را پرستش نكنند ؟     

ولي تخمي كه در آن كاشته شده تماما ايراني نيـست پـس بياييـد بـاور                 
 كه آراي ملت واقعي است و راه مبارزه بـا اعـراب اشـغال گـر چيـز           كنيم

                                                                   .  ديگري است
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