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 حرمت زن در اسالم است*
 
  "سوره النسا"

 اگر بترسيد آه عدالت و  ،  سه تا  و یا چهار تاتا   دو،    نكاح آنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان
  . مالك باشيد که  آنچه را+  نکاح  کنيد نورزيد،  يكی را

  
می کنند ؛ باید زنان مسلمانی آه امروزه برای دفاع از حجاب در گوشه و کنار دنيا سينه سپر 

  ! یعنی چه  "دآنچه را که مالك باشي" ميگوید تازی  وقتی محمد  بدانند
  

فروش و صادرات  ( در دين اسالم برده داری و خريد و فروش زن مرسوم بوده و هنوز هم هست 
  )دختران ایرانی توسط عمال رژیـم به کشورهای خليج فارس 

  
 ان بهش  آه امروزه  ميگـفـتـند آنيز ميشدند ، زنهانی که جزو اموال مردان عرب محسوببه 
  .و  یا  فاحشه  خود فروشدينوميگ

  
 به يغـما برده اند و به  بدانيد که هزاران هزار از شما زنان ايرانی را اعراب به عنوان غنيمت جنگی

  ! ه چـرا که قبال محمد فروش شما را مجاز آرد . فـروخته اند به هم و بارها  بارهاعنوان آنيز 
  

 برده فروشـی محمد پيروی   در حقيقت ازقانون دنبال مهریه ميگرددبزن ايرانی هنوز یک وقتی 
    چه گفته است ؟  آیا ميدانيد که قـرآن در مورد مهریه !می کند 

   
 4آيه " النسا

  "  بدهيد  را و صدقه زنان ... تهـن و آتوا النسا صدقا

   
   29آيه " النسا

 منظور پولی است آه در آنزمان به يك  "ايشان را حق الزحمه و بدهيد " ....  و اتوهن اجورهن 
  ! داده می شده  )فاحشه ( کنيز 

   
   . آيه خوب گوش آنبه این

را  با اجازن ن  تصاحب کنيد آنيزا پس، دی بگير ايماناو ب زن آزاده  که دیاستطاعت نداراگـر و
  .صاحبانش و بدهيد  مزدش را تا خدا راضی شود

  
ـدا رحمت کند پـری بلنده را که بر اساس دستورات تازی نامه کاسبی ميکرده و اما بخاطر خ( 

  )ندها او را اعدام کردند  ندادن خمس و ذکات کافی آخو
  
  

  دنبال چه هستيد ؟ب ببينيد  کمی فكر آنيد وای با نوی ایرانی عرب زده ،  
  بعـد پولشو بـده  بعـد به آنيز تجاوزکن واز صاحب آنيز اجازه بگير:  تازی نامه به صـراحت ميگوید 

   آیا تو زن ايرانی واقعا دنبال مزد و صدقه هستی؟ !و بياندازش بيرون

   
  



 2

   30آيه " النسا
  ....فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما علی المحصنات من العذاب

  
 البته  . ان دیگر است  و رفت با مرد ديگری همبستر شـد ،  مجازاتش نصف زناگه آنيزی خريدی

چرا که محمد در این  اين برای زنانی آه از تـن فروشی امرار معاش می آنند امتياز خوبی است 
و به خاطر اين امتياز است که امروزه  صادر کرده  آیه و از زبان خدا برای روسپيگـری امتيازاتی

ل راحت از نصفه دیگر مجازات هم  تا با خياکنيزان فاسد حزباهللا بصف طرفـداران حجاب پيـوسته اند
  .در امان باشند 

   
  

   38آيه " النسا
  ......واضربوهن  .....والالتي تخافون .....  الرجال قوامون علي النسا 

  ! پس بزنيدشان ردند  نافرمانی آهستند و اگرمردان فرمانروايان زنان  
  

ل حجاب ميگردند و بدنبال این خرافات در  زنانيکه دنبا "ای خانم با فرهنگ "ای خانم ايرانی 
گوشه و کنار دنيا آشوب بپا ميکنند؛ کسانی هستند که به کيش و شخصيت واقعی خود آگاهی 

 و نقاط ضعف شخصيت خود را زیر   ميخواهند تاریکيها ندارند و به خودشان هم اعتماد ندارند؛
  .دحجاب پنهان و از این طریق به نادانی خـود سرپوش بگـذارن

  
  !از ديد اسالم زنان جزو اموال مرد محسوب ميشوند و قابل خـرید و فروش هستند

      اگر استفاده نکرد و دنبال اين مزخرفات رفت؟تچگـونه ميشود که از درک و ارده انساني 
سنگسار هم در قرن بيست و یکم برای تو ، در نتيجه ق خودت ميدانی ـواقعا اين دستورات را الی

  .کم است
   

  ....المال والبنون زينه الحيوه الدنيا :  سوره آهف 44آيه 
  "  آرايش زندگانی دنيا هستند فرزند  پسر  وثـروت  يعني 

محسـوب نمی دنيا هم جـزو زینت آالت  از ديد اسالم حتی يد  که شماها  و بدانید بيدار شو
  . !د و بس تعلق ميگير مزد و صدقه ان  و کنيزی آه بهت  فقط يک  آاال !شویـد 

   
  

  " سوره االحزاب48آيه 
 طالق دادید قبل از اينكه  ای آسانی آه ايمان آورديد وقتی با يك زن مومنه ازدواج آردید و او را"

  . دهيد  و رهايش آنيدپولی نيست پس حق و حقوقی   هيچوارد کشتزار شوید او را
  ...ول معطلیيعنی خانم  

   
  

  !د ميگوید محم ی خدا ، جالب تر از همهواما 
غـنيمت در جنگ به آه هائيرا نز و   ريدیـ را آه خیزنان و آه مهر آنها را دادیزنهائيرا    ای نبی
 و زنانی آه   آه با تو هجرت آردندهائيران   ز و   تی خاله ها و همچنين دختر عمه ها  و گرفـتی 

  .م   را برايت حالل آـردی"امراه مومنه  "  خودشان را به تو می بخشند
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   .ندسته از زنان بر مرد حالل گروه پنجبه اين ترتيب 
   -   ميگيرند) یه مهر (اول انانكه صدقه 

    -می شوند ) ی پول (دوم آنانكه معامله 
     -گـرفته می شـوند سوم آنانكه در جنگ به غنيمت 

   زن و غيرهدختر عمه و خله و مادر   - سفر بهمراه مرد هستند آه در چهارم فاميلهای دم دستی
  . خود را تقدیم می کنند)امرا مومنه ( بطـور مجانی  پنجم آنانكه

  
 ؟  امراه مومنهآیا شما می خواهيد يك ايرانی اصيل باشيد يا يكی از اين!!  هم وطنم 

 هم فریاد با قهرمانان مبارز انجمن پادشاهی ایران بانگ بر آور که
   

   ) ـراه مومنه چه بخواهند ، چه نخواهند ام  (   امسال باید آزاد گـردد ماایــران
  

   فوالدوند   دلير ایران دکتر فرود بـزرگمهربا درود به 
  

    کانادا-ـروان  انوشــي
  09/14 / 2004،  شنبهسه  
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