
  دين اسالم و مذهب شيعه بر پايه دروغ بنا نهاده شده است
  
  
  

خود بسراغ قرآن ترجمه شده الهی قمشه ای برويد و  *بيايد با هم به گوشه هايی از کالم هللا بپردازيم تا پس از خواندن
  ) را بشناسيد.بخوانيد و داوری کنيد تا بيشتر و بهتر هللا و محمد(خود خوانده رسول هللا) و نماد هللا (آيت هللا

  
کالم هللا به واژه تازی در چم سخن است. اله نام گوينده آن سخن است. پس بيايم نخست هللا را بشناسيم و سپس بسراغ 

  درون مايه سخنانش آمده در قرآن برويم.
  

ا نسکی بنام (کلب همه کسانی که با تاريخ اسالم و عرب سرو کار دارند به نيکی آگاهند که تازيان بت پرست بودند. نه تنه
بت ريز و درشت هم در کنار  ٣۶٠االصنام) داشتند و دارند که نام همه بتان تيره های گوناگون تازی در آن آمده است.    

  يکديگر در خانه ای بنام کعبه در مکه از سوی ابراهيم گردآوری شده بود.
  

پسرش اسماعيل بنا نهاده بودند.   پيشينه خانه کعبه و )  آن بتکده را ابراهيم و ١٢۶آيه  *برابر قرآن( سوره دوم البقره
خريد آن با خيکی می از سوی قصی نيای بزرگ  محمد بگستردگی در دفتر پژوهش در زندگی علی نماد شيعه گری آمده 

  است. 
  

به زيارتش  آن بتکده همين بيت هللا الحرام امروز است که از سوی محمد خانه هللا نام گرفته و هر ساله مسلمانان جهان
ميشتابند. پس از بوسه زدن بر سنگی سياه بنام حجراالسود خون هزاران جاندار بيگناه را در پايش بر زمين ميريزد و 

ناآگاهانه سنگهائي بسوی شيطان پرتاب ميکنند تا به حاجی بودن سرفراز گردند و لبی از می ناب در شادی کده 
  سربچگان زيباروی اهدايي هللا بيارامند .  هللا(بهشت) تر کنند و در آغوش دخترکان و پ

  
در کنار ديگر بتان خانه کعبه قرار داشت(دفتر پژوهشی در زندگی  *هللا يا همين سنگ سياه که در آغاز بت ويژه ابراهيم بود

بت هللا پيرو  *علی نماد شيعه گری) و چون تيره قريش خود را بازمانده ای از هاجر کنيز مصری همسر ابراهيم ميدانستند
بودند و او را بزرگتر از ديگر بتان مي پنداشنتد.  زمانی که محمد خويشتن را خود خواسته فرستاده هللا ناميد و پيامهايي 
از سوی او آورد که ديگر تازيان نپذيرفتند دست به تازش و کشتار و تاراج زد. پس از کشمکشهای فراوان بگفته قرآن 

و  ١٨تا  ۶ديگران پيروز گرديد و بر بتکده کعبه دست يافت. سوره هشتم(انفال) از آيه بياری فرشتگان و با د صر صر بر 
  و ده ها آيه ديگر. ٣٢تا  ٢۵.   سوره نهم(توبه) آيه های ۴٩و  ۴١

  
باقی پس از دستيابی بر بتکده کعبه و گفتن هللا و اکبر يعنی ...هللا بزرگتر است... که بايد پرسيد که هللا بزرگتر از چيست؟ از 
بتان تازی خانه کعبه؟ آيا درستر اين نيست که بگويد ...هللا بزرگترين است...؟ پس از آن دستور داد همه بتهای ريز و 

درشت تيره های ديگر موجود در خانه کعبه را در برابر چشمان آنها شکستند و تنها هللا يا همان حجراالسود را بر جای 
به را خانه هللا ناميد و در  همان زمان نيز نامش را بدرون قرآن برد ( سوره گذاشت و گرامی داشت و بنای بتکده کع

  ).١٠٩هفدهم(بنی اسرائيل) آيه 
خدای اين بلد ای رسول بگو که من مامورم منحصرا چنين گفت :  ٩۴تا  ٩١سپس در سوره بيست و هفتم(المنل) آيه های  

تش کنم که آن خدا مالک همه چيز عالم است و باز مامورم که از معظمه را که بيت هللا الحرامش قرار داده اند پرس مکه
  .تسليم شدگان فرمان او باشم

  و نگفت که خدای جهان را پرستش ميکنم که آن خدا خدای بلد مکه هم است. 
  

 اين چنين بت هللا يا همان حجراالسود از سوی محمد خدای جهان شناخته شد و بدرون قرآن ساخته و پرداخته خودش راه
  يافت. حال ببينيم درون مايه قرآن رهاورد محمد چيست؟

  
نه از خرد و دانش و بينش و آگاهی بهره مند است و نه بويي از دادگری برده  *هللا آمده در اين قرآن بگفته ای آسمانی

پيشين تيره بازگو کردن افسانه های  *آشتی ناپذير با آزادی *دشمنی *مکر *فريب *است. بخشی از دستوراتش مشتی دروغ
ازدواج  *يهود و تازی و دلدادگی ها که بارها و بارها بازگو گرديده است.  بخشی ديگر از دستوراتش قوانين همسر گزينی

راهزنی و تاراج دار و ندار کاروانيان و  *گردنه بندی *جنگ و کشتار *چگونگی ازدواج با زنان همسر مرده *اٍرثيه *و طالق
که در اين رهگذر همه جا و هميشه هللا و فرشتدگان با پرچم اسالم و باد صر صر و زلزه و مردم به فرمان هللا است. 

  سنگباران همراه محمد بوده اند و بياريش شتافته اند.
  



دسته بندی مردان به دو دسته آزاد و بنده و برده و  *نابرابری *کنيزی *غالمی *بردگي *بخشی ديگر از قرآن درباره بندگی
چنين دسته بدنی زنان به دو دسته آزاد و ناآزاد که همچون کاال در شمار ملکی متصرفی مردان در ميايند غالم است. هم

سرپرستی امور پايين تنه رسول هللا  *در دست گرفتن روزی مردم *گمراهی  ازدواج نکردن با کنيزان مگر برای رفع عزوبت
بی قيد و شرط و مهر که پس از اين گونه همخوابگی حالل بخشيدن زنان مومنه خود را به رسول  *هميشه و در همه جا

چگونگی گذران در  *ميشوند و به (عشترکده) هللا (بهشت) ميروند. آزادی و حالل بودن نکاح با برخی از محارم برای انبيا
  شاديکده هللا (بهشت) و شگنجه گاه آزاديخواهان (دوزخ) و و و و     

  
سوره  – ٩٢. سوره بيستم (طه) آيه و زمين نيست جز آنکه هللا و فرمانبردار استبلکه هيچ موجودی در آسمانها  -١

سوره بيست و دوم  – ۵سوره پنجاه و پنجم(الرحمان) آيه  – ٢۵سوره سی ام (روم) آيه   – ۴٠بيست و چهارم (نور) آيه 
  .١٧(حج) آيه 

  
. سوره سی ختياری نيست که رای خالفی اظهار نمايدهيچ مرد و زن مومن را در برابر فرمان هللا و رسول او ارداه و ا -٢

  .٣۵و سوم(احزاب) آيه 
  
هللا برای هدايت شما از عالم خود شما مثالی زده (شما فکرکنيد) آيا هيچ يک از غالمان و کنيزان ملکی شما در آنچه  -٣

ها در آن چيز مزيت مساوی باشيد؟ (از مال و حقوق و مقام) که ما روزی شما گردانيديم با شما شريک هستند؟ تا شما و آن
هم از آنان داريد؟ هرگز نداريد و هيچ آنها را شريک و مساوی خود  *و همانقدر بيمی که شما از نفوس خود داريد

  .٢٧سوره سی ام (روم) آيه  نميدانيد...
  
آزاد که ما به او رزق نيکو و آيا بنده مملوکی که قادر بر هيچ(حتی بر نفس خود) نيست با مردی  *هللا مثلی زده بشنويد -۴

. سوره شانزده ام مال حالل بسيار عطا کرديم که نهان و آشکار هر چه خواهد انفاق ميکند. اين دو يکسانند هرگز نيستند
  .٧۴(النحل) آيه 

  
راه  و هللا مثلی زده(بشنويد) دو نفر مرد يکی بنده ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز و کل بر موالی خود و از هيچ -۵

خيری به مالک خويش نرساند و ديگری مردی آزاد و مقتدر که بر خلق به عدالت فرمان دهد و خود هم براه مستقيم باشد 
  .٧۶. سوره شانزده ام (النحل) آيه آيا اين دو نفر يکسان هستند

  
بدانيکه) مراتب آخرت  ای رسول ما بنگر تا ما چگونه(در دنيا) بعضی مردم را بر بعضی فضيلت و برتری بخشيديم(تا -۶

. سوره هفده ام (بنی نيز بسيار بيش از درجات نياست و برتری خاليق بر يکديگر بمراتب افزون از حد تصور است
  .٢٠اسرائيل) آيه 

  
هللا رزق بعضی از شما را بر بعضی ديگر فزونی داده آنکه رزقش افزون شده به زيردستان و غالمان زياده را نميدهد  -٧

  .  ٧٠. سوره شانزده ام (النحل) آيه مساوی شوندتا با او 
  
از بردگانتان آنانکه تقاضای مکاتبه کنند(يعنی خواهند که خود را از موال بمبلغی مشروط يا مطلق خريداری کنند)  – ٨

وان تقاضای آنها را اگر خير و صالحی مشاهده کنيد بپذيريد و برای کمک آنان از مال خدا که به شما عطا فرمود. بعن
زکوت و صدقات در وجه المکاتبه به انها بدهيد و کنيزکان خود را که مايلند به عفت زنهار برای طمع مال دنيا جبرا به زنا 

. سوره بيست و وادار نکنيد که هر کس آنها را اکراه بزنا کند خدا در حق آنها که مجبور بودند آمرزنده و مهربان است
  .   ٣٢چهارم (نور) آيه 

  
مومنی را نرسد که مومنی را به قتل برساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتيکه به اشتباه هيچ  -٩

هم مومنی را مقتول ساخت بايد به کفاره اين خطا بنده مومنی را آزاد کند و خونبهای آن را به صاحب خون تسليم نمايد 
  . ٩١(النسا) آيه . سوره چهارم مگر آنکه ديه را ورثه به قاتل ببخشد

  
پرسش اينست که چرا هللا بنده و برده و غالم و کنيز مي آفريند و آنها را در دسترس ديگران ميگذارد تا به سود خود بهره 

کشی کند؟ چرا بنده مومن خودش را هم بنده ديگری کرده است؟ پس برای اين هللا دوغ و دوشاب ندارد هر کرا بخواهد 
ن هم ميکند يک بنده مومن در بند ديگر بايد سالها دعا کند تا مالکش يکنفر را بکشد که شايد او بنده خودش و بنده ديگرا

آزاد شود و اگر نکشت بايد بنده بميرد و اگر بندگان چند نفر باشند که تنها يکنفر آزاد شود ديگر بندگان بايد همچنان در بند 
يک کنيز هم آزاد  *ي نگفته است که در برابر خطای بزرگ مالک کنيزیبمانند و بميرند. مهمتر از همه هرگز اين هللا در جاي



بشود. دوگانگی درباره يک بنده و کنيز از ديد هللا برای چيست؟ آنهم کنيز نگون بختی که بايد بسود مالکش تن به خود 
  فروشی بدهد؟

  
رده و برخی را بر برخی برتری بخشيده؟ چرا به فرنود هللا  آفريدگان را در اين جهان و جهان ديگر پيشکشی درجه بندی ک

به گروهی روزی بيشمار داده و گروهی را چنان نيازمند کرده است که بايد دست گدائي دراز کنند. آيا اين هللا گژانديش 
  آزادی کش  و بنده پرور يک بيمار روانی نيست و از تيمارستان فرار نکرده است؟

  
هللا سوار بر هشت ملک مقرب است و در پرواز و گشت و گذار ميباشد تا به   ٧يه با اينکه برابر سوره چهل ام (المومن) آ

امروز در نيافته است که شب و و روز در پی گردش زمين بدور خورشيد پديد ميآيند. همان زمان که در کنار خانه اش 
روز را در سياهی شب در يک کعبه شب فراميرسد در گوشه ای ديگر از جهان روز آغاز ميگردد. هرگز نميتوان روشنايي 

  کيسه پنهان کرد و سپس از هم جدا کرد که هللا ناآگاه با فرستادن آيه های زير نادانی خودش را به استواری رسانيده است.
  
 -  ۵. سوره پنجاه و هفتم (الحديد) آيه شب را در پرده زرين روز پنهان کند و روز را در خيمه سياه شب پنهان سازد -١

سوره بيست و  – ٢٨سوره سی و يکم (لقمان) آيه  – ١٢سوره سی و پنجم (فاطر) آيه  – ۴نهم (زمر) آيه  سوره سی و
  . ۵٣سوره هفتم (اعراف) آيه   - ٣١سوره دوم (آلعمران) آيه   -  ۶٠دوم (حج) آيه 

  
يم ناگهان همه را برهان ديگر برای خلق در اثبات قدرت حق وجود شب است که ما چون پرده روز را از آن برگير -٢ 

و نيز خورشيد تابان که برمدار معين خود بی هيچ اختالف بگردش   – ٣۶. سوره سی و ششم (يس) آيه تاريکی فراگيرد
  ٣٨. سوره سی و ششم آيه است برهان ديگر برقدرت خدای دانای مقتدر است

  
فرمان او در دريا سير ميکند؟ و آسمان ای بشر نديدی که هر چه در زمين است امر خدا مسخر شما گردانيد و کشتی ب -٣

. سوره بيست و دوم را دستور او نگهداشته است که بر زمين نيفتد؟ که همانا خدا درباره بندگان رئوف و مهربان است
  .۶۴(حج) آيه 

  
يکم . سوره بيستو آسمان را سقفی محفوظ  طاقی محکم آفريديم اين کافران غافل از مشاهدات آيات آن اعراض ميکند -۴

  .٣١(انبيا) آيه 
  
. آيا بنای شما آدميان استوارتر است يا بنای آسمان بلند که سقفی بس بلند بيستون و در کمال زيبائئ استوارتر ساخت -۵

  و دهها آيه ديگر. ٩. سوره سی يکم (لقمان) آيه  ٢٧-٢۶سوره هشتادم(عبس) آيه های 
  
ش و خورشيد و ماه وسيله حساب قرار داده اين اندازه گيری (همونست که) شکافنده صبح است و شب را برای آرام -۶

  ٩۶. سوره  (انعام) آيه آن توانای داناست
  
هللا کسی است که آسمانها را بدون ستونهايي که آنها را ببينيد برافراشت آنگاه بر عرش استيال يافت و خورشيد و ماه  -٧

امه ميدهند.(خداوند) در کار (آفرينش) تدبير ميکند و آيات (خود) را را رام گردانيد هر کدام برای مدتی معين به سير خود اد
  . ٢. سوره  سيزدهم (رعد) آيه به روشنی بيان مي نمايد اميد که شما به لقای پروردگارتان يقين حاصل کنيد

  
چهاردهم . سوره و خورشيد و ماه را که پيوسته روانند برای شما رام گردانيد و شب و روز را نيز مسخر ساخت -٨

  .٣٣(ابراهيم) آيه 
  
شب را به روز درمي آورد و روز را به شب درمي آورد و آفتاب و ماه را تسخير کرده است که هر يک تا هنگامی  -٩

معين روانند اين است خدا پروردگار شما فرمانروايي از آن اوست و کسانی را که بجز او مي خوانيد مالک پوست هسته 
  .١٣(فاطر) آيه  ٣۵ . سورهخرمايي هم نيستند

  
آيا نديده ای که خدا شب را در روز درمي آورد و روز را نيز در شب درمي آورد و آفتاب و ماه را تسخير کرده است  -١٠

  .٢٩(لقمان) آيه  ٣١.  سوره که هر يک تا وقت معمولی روانند و نيز هللا به آنچه ميکنيد آگاه است
  

د روان است تقدير آن عزيز دانا اين است و برای ماه منزلهايي معين کرده ايم و خورشيد به سوی قرارگاه ويژه خو  -١١
تا چون شاخک خوشه خرما برگردد. نه خورشيد را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پيشی جويد و هر کدام در 

  .۴٠ – ٣٨.  سوره سی و ششم (يس) آيه سپهری شناورند



  
شب را به روز درمي پيچد و روز را به شب درمي پيچد و آفتاب و ماه را تسخير  آسمانها و زمين را بخ حق آفريد   - ١٢

  .۵. سوره سی و نهم(زمر) آيه کرد. هر کدام تا مدتی معيين روانند. آگاه باش که او همان شکست ناپذير آمرزنده است
  

يز بازی و نادانی و ناآگاهی هللا آمده آنچه يادآوری گرديد گوشه بسيار کوچکی بود از دريای بنده پروری و غالم بارگی و کن
در کالم هللا آسمانی خودش بی انکه واتی من بر آن افزوده باشم. داوری پس از بررسی با خوانندگان است. چنانچه درباره 

  آنچه که گفته شد پرسشی باشد از (انديشه آزاد) بخواهيد تا دگر باره پاسخ بايسته را بدهم.
  

هللا تنها بنده و برده و غالم و کنيز آفريده و گروهی را در دست گروهی ديگر گرفتار کرده  پرسش اين است که چرا اين
است تا اگر روزی مالکشان دست به گناهی بزرگ آزيد بنده ای را آزاد کند و اگر گناهی بزرگ از او سر نزد همچنان 

  اه آزادی آنها برنداشته؟ گروهی سيه روز شده هللا در بندش بمانند تا بميرند. چرا خودش گامی در ر
  

چرا از گردش زمينی که ميگويد شش روزه ساخته ام آنچنان ناآگاه است که نميداند شب و روز چگونه بوجود ميايند و 
  صدها پرسش بی پاسخ ديگر. اگر چنين جانوری را خدا بناميم پس اهريمن کيست و چگونه است؟

 
 
  

  با ارج فراوان
  پاينده ايران

  رفش کاويانی سرخ و زرد و بنفشبرافراشته باد د
  پاريس –پاسداران فرهنگ ايران 

  
  فک آله دال
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