
 
 
  
  
   کوب دوم ؟ني زر،یخنج ني درفش دروغريز
  
  
  ی آن آب رفته به جومياريب

  ی باز آبروميابي زان بمگر
  
  بزرگوار) یفردوس(ی پارسروزيپ

  
  
تا به امروز نتوانسته ) عرب ها(انيتازشگر تاز)  یستيفاش(ی خودکامه ی اسالم ی و بندگی سال بردگ١۴٠٠ پس از انيرانيا

 ی خودشان را در پس راندن و نابود ساختن ی شکست خورده ی اکاني نی کاره مهي نی نيوهگاند که کار دردناک و اند
 ني زمرانياندوه بار ا) خيتار(ی سرگذشت ی در درازاکهيان برسانند آنانيبه پا) عرب ها(اني تازشگر تازیمني اهریاسالم 
 ني شهاب الدی القضات همدانني عیسطام بديزي بای عطار سنائیزي شمس تبری همچون مولوی بزرگی نامداران یبسان 

با ) یشکل(یائ فرهنگ را به گونه ی تازشگر بی که کوشش کردند اسالم گراني و دی محمود شبستری حالج سعدیسهرورد
 ی اسالم ی تي و بربری عربستان سعودی دشت های ابانگرداني بیاباني بی از خونکهي دهند تا ای آشتني زمراني ایفرهنگ 

 از درون دگرگون کنند راني ای نيرا به سود مردم و سرزم)  عرب ها (اني تازیبکاهند و اسالم ) عرب ها( انيتازشگر تاز
 کهن ی مردم کي ی بخترهي و تی روزهي سی به بدبختکين) بظاهر( کار آشکاراني است که ادهاما نشان دا) خيتار(سرگذشت 

  اني تازی اسالم ی و ماندگار شدن داريسته خود به پا کار ناخواني و ادي ساله اش انجام٩٠٠٠ یسال با فرهنگ 
 ني حسريام که ی گرعهي شی واپسگرائی ماورای شوم ی دهي پدنکهي رسانده است تا ایاري راني ای نيدر سرزم) عرب ها (

ست و  ادهي را کشراني ای مردم ی خون ی زالوئی باشند بسان یم ! ی علوی ني راستی عهي شی فتهي خودشان شیخنج
 باشند که ی و آب می چربی بسان راني  اسالم و اکهي کشد از آن جائیم هم ٢١ کمي و ستي بی شوربختانه در سده نوز همه

  و یکي ی ناهمگون تنها وتنها به  نابودی دهي دو پدني ای دادن ی در آشتیهر کوشش)  کنندیدفع م( زنندی را پس مگريهمد
   ی از پاترمی بخشی ندهنه ساز) عرب ها(اني تازشگر تازیاسالم ) ليدل(زهيانگ ني انجامد و به همی میگري دیروزيپ
 ی است که اسالم ی روني باشد و هم از ای مانيرانيما ا) تيهو(ی از شناسه ی بخشی و نه سازنده انيرانيما ا) تيمل(

 ی فرهنگ ی بیزادگان  ی تاز واني باشد و تازی مني زمراني ای و فرهنگ راني اکي ی شماره یدشمن ) عرب ها (انيتاز
 باشد ی مسلمان می اني تازی تازشگران ی ني خونی در برابر تازش انيراني ایداري و نماد پایراني که ایزي هر چیامروز

 بزرگ گرفته تا ی کوروش ی آرامگاه ی و از نابودی فرهنگیادگارهاي ماندمان ها و ی خواهند نابود بکنند از نابودیم
 و در یراني انی مسلمان زي خون خوار و خون ری ن زادگای و تازاني تازیبه دست ) ابولولو(یرانيا روزيپ ی آرمگاه ینابود

 ی خود همسویراني انی شمنداني اندگري مسلمان و دی اني گرای پرستان و تازی تازی فرهنگی ها و کارهاشهي رهگذر اندنيا
  .بوده است) عرب ها (اني تازی اسالم شتري بی دني بخشروي ماندن و ندارياسالم و در پا

  
) عرب ها(اني از اسالم تازی آشکار و پنهان گاهگاهی خاموشی اهي و سرد و سدادي بی که در شبانه هایشمنداني تک اندبودند

 و یراني آوازه خوان انی سربران ی و زوزه هاري شوم دل گی هزاران آواري آنان در زیکردند اما آوا) انتقاد( یريخرده گ
 بزرگان را نتوانستند بشنوند ني ای گمنام ی آوای کساناي و یگم گشته بود و کس) عربها (اني تازشگر تازی  اسالمناپسند

 رساندند یاري اني تازی اسالم ی داشتند خود در ماندگار شدن ني زمراني ایو فرهنگ ) خيتار( در سرگذشتی دستکهيآنان
 یسکوت م) قرن( دو سدهی سندهي کوب همان نوني کدبان زرالم اسیه کارنام)  کتاب(ی نوشته یراني نامدار ای سندهينو

 ی مسلمان بسان ی پاسداران ی زهي سرنري اسالم را زی کارنامه ی کوب نوشته ني کدبان زراي که آمي دانیما نم! باشد 
ان  خودشی اسالمیعي شی کوب بنا به رگه هاني کدبان زرنکهي ااي نوشته است و ی احسان طبری کژراهه ینوشته 

پرداختند و از ) عرب ها(اني تازی از اسالم یباني اسالم را نوشتند و به پشتی کارنامه ی نوشته نيا) داوطلبانه( دخواستهخو
قلم  (یخامه فرسائ)عرب ها (اني تازی اسالم ی شي در ستانگونهيسخن گفتند و ا !!! یاسالم)تمدن(ی گری شهریشيبه اند
  :کردند) یفرسائ

  
 از پايان فتوح مسلمين تا ظهور مغول قلمرواسالم را از لحاظ نظم و انضباط اخالقى،برترى سطح ال اقلمى كه  اسالتمدن "

دراز پيشاهنگ تمام دنياى متمدن و مربى  زندگى،سعه صدر واجتناب نسبى از تعصب،و توسعه و ترقى علم و ادب،طى قرنهاى
جهان امروز بدان   است و آنچه فرهنگ و تمدنانسانى تمدن  ازدرخشانفرهنگ عالم انسانيت قرار داد،بيشك يك دوره 

  " مديونست اگر از دينى كه به يونان دارد بيشتر نباشد كمتر نيست
  
 و دار و ندار مردم دست ی دارائی چپاول ی جز دزدیزيمسلمانان که چ) فتوح(ی هایروزي کوب از پني کاش کدبان زریا

   گفتند ی نبود سخن مختني خون و خون ریه و فرهنگ داز انی بی مردم خشنونت یبه زنان ) تجاوز (یدراز



  
  
   گفتندیسخن م!  با فرهنگ ی مسلمانان ی کوب از کشتار نامسلمانان به دست ني کاش کدبان زریا

  
   گفتندیسخن م!  گرا ستي هم زی   مسلمانان ی نامسلمانان به دست ی کوب از آزار و شکنجه ني کاش کدبان زریا

  
 ی اسالم یمني اهری ني ساله برابر آئ٩ یمسلمانان به کودکان و دختران )تجاوز(ی کوب از دست درازنيان زر کاش کدبیا

   گفتندیسخن م) عرب ها(انيتاز
  
   گفتندی سخن میمني اهری اسالم ی نا انسانني آئی به فرمان اني آدمی کوب از سنگسار کردن ني کاش کدبان زریا

  
   گفتندیسخن م!  دادگر ی مسلمانان ینامسلمانان به دست ) یري گاتيمال( یري گ کوب از باژني کاش کدبان زریا

  
   گفتندی اسالم سخن میمني اهری ني آئی دست بسته به فرمان ی آدم های کوب از پرتاب کردن ني کاش کدبان زری ا
  
 اسالم سخن یمنيهر انيآئ ی به فرمان گريکدي) عکس(ی دست ها و پا ها وارونه ی دني کوب از برني کاش کدبان زری ا
   گفتندیم
  
   گفتندی نامسلمانان سخن می گرفتن ی  و به بردگی اسالم از برده داریباني کوب از پشتني کاش کدبان زری  ا
  
 اسالم سخن یمني اهری ني آئی مسلمانان و به فرمان ی نامسلمانان به دست ی سرهای دني کوب از برني کاش کدبان زری ا
   گفتندیم
  
 مسلمانان و ی ني خونی شکست خورده در جنگ های مردمان ی بردن و برده کردن ی کوب از به بردگنين زرش کدبا کای ا

   گفتندی سخن می برده فروشی بخت برگشتگان در بازارهاني ایفروختن 
  
 یگ ها مردم در جنی به زنان و دختران ني حسن حسی دمحم علیجنس) تجاوز(ی کوب از دست درازني کاش کدبان زری ا

   گفتندی سخن م٢۴ هي اسالم برابر سوره نسا آیمني اهرني آئیمسلمانان به فرمان 
  

  ٢۴ ی هيالنساء آ: ۴ سوره
ا َوَراء َذِلُكْم أَن تَْبتَغُواْ بِأَمْ َواْلُمْحَصنَاتُ  ِ َعلَْيُكْم َوأُِحلَّ لَُكم مَّ ّ ْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن م مُّ َواِلكُ  ِمَن النَِّساء إِالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِكتَاَب 

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما﴿ِريَضةً فََما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَ  ّ   ﴾24 َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما تََراَضْيتُم بِِه ِمن بَْعِد اْلفَِريَضِة إِنَّ 
  

فريضه الهى است كه بر شما مقرر ] اين[ايد  به استثناى زنانى كه مالك آنان شده]  استام شدهنيز بر شما حر[ شوهردار زنان
به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتى ] زنان ديگر را[براى شما حالل است كه ] زنان نامبرده[گرديده است و غير از اين 

اى به آنان بدهيد و بر شما گناهى   به عنوان فريضهشان رايد مهرا  و زنانى را كه متعه كردهدكه پاكدامن باشيد و زناكار نباشي
  )٢۴(نيست كه پس از مقرر با يكديگر توافق كنيد مسلما هللا  داناى حكيم است 

    
به ) عرب ها(اني تازابانگرداني بی تازشگرانه ی اسالم ی نژادپرستانه اهي سني خونی کوب از کارنامه ني کاش کدبان زریا
   گفتندی سخن مهنانشي م و هم دمحمیشوائيپ

  
 خودشان با چشمان شانيمسلمانان د ر گذشته و در روزگار ما که ا) یکتاب سوز(ی کوب از نسک سوزني کاش کدبان زریا

   گفتندی اند سخن مدهي دراني در اعهي شی مسلمانان ی پس از فرمانروائی ترسائ١٩٧٩ ی واپسگرایشان در شورش 
 دو ی خوانندگان ی به روی کوب آنچنان آب سردني اسالم کدبان زری کارنامه ی شته نوی هسندي است که نونگونهي و ا
 ريام که ميدواري باشد ما امیسکوت آسان نم) قرن( دوستداران دو سده ی که هنوز باورش براختنديسکوت ر) قرن( سده
   کوب دوم نباشند و نگردند         ني زری خنجنيحس

  
  یخنج ني حسريام یا به تارنمی نگاهبا

com.irantarikh.www://http/   

  
 نوشته شده است شاني ای تارنمای نخست ی که در برگ مي خوری بزرگوار بر می زرتشت ی شهي به سخنان و اندنخست

 نامه ی است آنگونه که در تازی و شادکامیگونه شاد هریکه دشمن ) قرآن عرب ها (اني تازی نامه یتاز) عکس(یوارونه 
   استمده آ٧۶ ی هي قصص آ٢٨ یدر سوره ) قرآن عرب ها (اني تازی
  

http://www.irantarikh.com/


  ٧۶ هيالقصص آ: ٢٨ سوره
َ َال يُِحبُّ اْلفَِرِحيَن الَ  َّ    تَْفَرْح إِنَّ 

   كنندگان را دوست نمى دارد  مكن كه هللا  شادىشادى
  

  ند کی بزرگوار آغاز میرتشت  زی سخن ني از ایخنج
   استدهي را آفریکه شاد) اهورامزدا( بنام او

  
 کي ايو ) نيد (ني آئکي به یخنج ی شهي اندی و وابسته نبودن یبه آزاد بودن آزادگ) جمله( فرازني ای پس از خواندن 

 با مير خوی بر می به نوشته ائشاني ایا تارنمی ني از باال به پائی پس از آمدن و خواندن مي خوری بر میاسي سی شهياند
  ینام 

  
  ی علوی عهي شکي مواصفات 

 پردازند که ی پسر ابو طالب می علیعني جهان ی ماني دژخی مي دژخني از بزرگتریکي ی شي با آب و تاب به ستایخنج که 
 را از پشت بستند عهي شیند ها آخوی دست شانيا)خيتار( اش در سرگذشتگاهي و جای اندازه از علی بی شي ستانيدر ا
  : که سندي نوی پسر ابوطالب میعل) صداقت(ی درستکاری خود  در باره زي آمشي ستایه نوشت در یخنج

  
  " ديگوي دروغ نمی علوۀعيش "
  

 یر سوره د) قرآن عرب ها(اني تازی نامه ی تازدر  باشد آنگونه کهیباز م) قرآن( نامه ی دروغ گفتن در تازی راه نکهي با ا
   آمده است که١٠۶ ی هينحل آ

  
  ١٠۶ ی هي النحل آ:١۶ سوره

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َمن ّ َن  ن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا فَعَلَْيِهْم َغَضٌب ّمِ ِ ِمن بَْعِد إيَمانِِه إِالَّ َمْن أُْكِرَه َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاِإليَماِن َولَِكن مَّ ّ  َكفََر بِا
  ﴾١٠۶ ﴿َعِظيمٌ 

قلبش به ] لى[ مگر آن كس كه مجبور شده و]خواهد داشت عذابى سخت[ كفر ورزد  كس پس از ايمان آوردن خود به  هللاهر
اش به كفر گشاده گردد خشم هللا  بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود  ايمان اطمينان دارد ليكن هر كه سينه

)١٠۶(  
  
 به دروغ گفته است ميده است که ابراهآم) نقرآ(   نامهی در تازمي ابراهی دروغ گفتن یه  صافات که در باری در سوره و

  دروغ گفته است!!!   هللا ی برامي نبوده است چرا که ابراهماري بمي ابراهنکهي باشد با ای مماريکه ب
   ٨٩ ی هيالصافات آ: ٣٧ سوره 

  ﴾٨٩ إِنِّي َسِقيٌم ﴿فَقَالَ 
  )٨٩( گفت من كسالت دارم و
  

در ) هيتق( گفتن ی اسالمی دروغ ی واژه ی خودمان در باره یان  و سخن گفتاری های راستی نشان دادن ی  اکنون برا
   که مي خوانی مهي تقی واژه ی در باره عهي شی مسلمانان یتارنما

  
 اي عه،ي شري غتيکثر در برابر اتشي حفظ موجودی برااش یخي تاری و عملکردهاعهي شی فقه- ی از معتقدات کالمیکي هيتق" 

  .  مسلمان استري غتياکثر
  

 است و شي محافظت از خوی است که به معنای عربیقي ،ی وقی شهي از رهي تقسدينو ی مهي تقفي در تعرتي عنادي حمشادروان
   … ديآ ی از آن مزين) ی خدا ترساي ،يیپارسا (ی است که کلمة مهم تقویا شهي همان رنيا

 گري دفيبه تعر.  استبي تحت تعقتي اقلکي ی از سواطي اصل معقول احتتي بر رعای مبتنه،يق از ضرورت تعهي شیطرفدار
 و موقت به ی و معتقدات فاعلش فرق دارد و غالباً پرداختن اضطرارتي که با نی فعلاي عبارت است از تظاهر به قول هيتق

  .   استگري مسلمانان داي خود ی و عرض و آبروز، به قصد حفظ جان و ماليانگ  از راست فتنهزي و پرهز،يآم دروغ مصلحت
 ١٠۶ ی هياز جمله آ.  داردهي تقی  با مسألهی ضمناي حي ربط صرهيچند آ.  استدي و عمل در قرآن مجشهي اندني ایا شهير

. السالم هي علوسفي و السالم هي علمي حضرت ابراهی رهي سی  از جملهاستي انبی رهي سهياند که تق محققان گفته.  نحلی سوره
 یان« نرود و با بتها تنها بماند گفت روني با مخالفان از شهر بخواست ی که می هنگامالمالس هي علهللا لي خلميچنان که ابراه

 که ی پس از شکستن بتها وقتاي.  مصلحت بودی از روی عذرنيحال آنکه ا)  ناخوشماي ماريمن ب) (٨٩/صافات (»ميسق
) ۶٣/ اءيانب(»  هم هذاري فعله کببل«:  و مصلحت گفتهي تقیراغ او آمدند باز از روپرستان شتابان و خروشان به س بت

  .  با خود شخص استهي ضرورت و لزوم تقصيتشخ).  بت بزرگ استنيبلکه ا(
  
…»  ابن آدم، فقد احله اطرهللاي نصءی کل شی فهيالتق«: اند  شده است که فرمودهتي رواالسالم هي حضرت امام دمحم باقرعلاز
 با ،یآر).  استدهي صورت خداوند آن را بر او حالل گرداننيه شود که در ا است که انسان در آن درماندیزي در هر چهيتق(



 خود را پنهان و به ظاهر، اظهار کفر ماني سابقه داشته است، چنان که اصحاب کهف، ام هعهي شري غانينيشي نزد پهيآنکه تق
 شمرده شده عهي شعار شهي تقیودند ول خود را پنهان داشته بماني اه،يلب هم به تق مؤمن آل فرعون و ابوطاايکرده بودند، 
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دمحم ) یعرب(ی تازني گفتن که بر گرفته از آئیعي و شی اسالمی جز دروغ ستي نیزي چهي تقی دانند که واژه ی نمیخنج ايآ

ا  عرب هقرآن( اني تازی نامه ی آنگونه که در تازدي گوین م باز خود سخرنگي نی از هللا ی باشد که حتیم) یعرب(یتاز
  آمده است)
  

  ۵۴ ی هيآل عمران آ: ٣ سوره
ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ َوَمَكُرواْ  ّ ُ َو ّ   ﴾۵۴﴿   َوَمَكَر 

  )۵۴( مكر در ميان آورد و  هللا بهترين مكرانگيزان است] در پاسخشان[مكر ورزيدند و هللا  ] دشمنان [و
  

 نهند و یبه کنار م) هيتق (ی اسالمیدر دروغ گوئسته اش را  و دار و دی دروغ علی نشان دادن و بد بودن ی برایخنج
   کهندي گوی مشاني گناه نشان دهند وشوربختانه  ای را راست گو و بی کنند تا علیکوشش م

  
 یني تجسم عیعل. گفتي دروغ نمی هدفچيه ی و برایطي شراچي گاه و در هچي هی علراي زد،يگوي دروغ نمی علوۀعيش "

لذا . ديگوي منافق آن است که دروغ می از نشانه هایکي گفته که امبريپ.  نفاق استۀ نشانيیوغگودر.  بودیصداقت و راست
 ی علۀعي شديدروغ بگو) ی و هر منظوریهر هدف (ی و به منظوری هدفی برای بودن داشته باشد ولعهي شی که ادعایکس

 اگر ی حتدي دروغ بگودي نبای علۀعيحال بد است و شدروغ در همه . ستي نزي به از راست فتنه انگزيغ مصلحت آمدرو. ستين
  "  مصلحت باشدیبرا
  

 سال با ی اني شناختند و سالی مکي پسر ابو طالب را از نزدی علشاني ااي که گوندي گوی آن چنان و آنگونه سخن میخنج
داشتند و  ) عرب(ی تازی علی شهي و اندی از روان روان شناسی داشتند و آنچنان آگاهی خانوادگوندي و دار و دسته اش پیعل

  دارند که سد در سد
   که ندي گویم) صد در صد(
  
  "  گفتی دروغ نمچگاهي هیعل  "
  
آن ) عرب (ی تاز را دمحممي هم دروغ گفت که ابراهميابراه) قرآن عرب ها (اني تازی نامه یتاز) یمطابق (  برابرنکهي ابا

 اسالم و خود دمحم ی شيداي از پشي پمي باور بود که ابراهنيبر ا) عرب  (یز اش بود که دمحم تافتهي داشت و شیچنان دوست م
   آمده است۶٧ ی هي آل عمران آ٣ یها در سوره )قرآن عرب  (اني نامه تازیآنگونه که در تاز!!! مسلمان بود ) عرب (یتاز

   ۶٧ ی هيآآل عمران : ٣ سوره
ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ﴿ َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِديا َوالَ نَْصَرانِ َما   ﴾۶٧يا َولَِكن َكاَن َحنِيفًا مُّ

  ﴾۶٧﴿. نه يهودي بود و نه نصراني، بلكه موحدي خالص و مسلمان بود، و هرگز از مشركان نبودابراهيم
  
  

 ی از نبرد علميان بده نشیگفتار کدبا ن خنج) عکس (ی پسر ابو طالب را وارونه ی علیگوئ دروغ گفتن و دروغنکهي ایبرا
 نبرد تن به تن آشکارا دروغ ني در ای که علميگوئي خودش سخن می هنيهم م) عرب(ی تازی پهلوان کيبا ) عرب(یتاز

                         رد دانهي زمني در ای هم سروده ائیگفته است که مولو
  

   آموز اخال ص عملی از عل
   حق را دان منزه از دغلريش
  افتي دست یپهلوان غزا بر در

   برآورد و شتافتیري شمشزود
  ی علی خدو انداخت بر رواو

  ی و هر ولی هر نبافتخار
  ی آن علري زمان انداخت شمشدر

  ی کاهلشي او اندر غزاکرد
   عملني آن مبارز زراني حگشت

   محلی نمودن عفو رحم بوز
  ی افراشتزي تغي بر من تتگف
  ی مرا بگذاشتی چه افکنداز
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  زنمي حق میاز پ غي من تگفت
   حقم نه مامور تنمبنده

   هواري شستمي حقم نريش
   من باشد گواني من بر دفعل
  
  
 به پهلوان ی رویکه عل)  دادبيفر( را گول زد) عرب( ی تازی پهلوان ی دهد که علی را نشان می علی ني راستی دروغ که
  :   کرد و گفت) عرب( یتاز ی
  
  "  ؟دي را با خود آورده ای شما کسچرا"
  

 ی کند و با زدن ی به او تازش می علدي آی می که چه کسندي گرداند تا ببی خود را بر میچهره ) عرب (ی تازی تا پهلوان 
 و ی دروغگوئی زهيبه انگ)  عرب(ی تازی است که پهلوان ی روني اندازد و هم از ای مني او را  به زمشي به پاريشمش

 دروغگو بوده ی دهد تا چه اندازه علی خود نشان مني ازدي ریم) خدو (ن دهای آب ی علی  و چهره ی به روی علی رنگين
 دهان ی آب ی علی بود که به چهره ني خشمگی علی و دروغ ستياز کار ناشا) عرب (ی تازیاست و تا چه اندازه پهلوان 

   کرد و گفته بود کهی به علیرو) عرب(یاز تی وپهلوان ختير) خدو(
  
  "  ؟ی زدرنگي چرا به من نی علیا" 
  
  : دهد کهی پاسخ میخنج ی دگاهي؟ از د! راستگو یعل
   " خدعهالحرب" 
  " استرنگي نی بسان جنگ"
  

   کهسندي نوی و دار و دسته اش می و تند خو نبودن علی مهربانی در باره یخنج
  
. کندي نمی انسانچيل ه با گفتار و کردارش درد به دست،ي ورزد، تندخو نی خشونت نمی علوۀعيش. یوادار و ريینرمخو "

 بودن دارد اگر تندخو و عهي شی که ادعایکس. اوردي را به دست بی انسانکي دل توانديهمواره در فکر آن است که چه گونه م
  " ستي نی علۀعيخشونتگرا است ش

  
 کنند ی که کوشش مهي خودشان تقی اسالمیعي شی همان آموزه های خواهند که بدانند بسان ی نماي دانند و ی نماي یخنج ايگو
 ی مي سر بر و دژخني پسر ابو طالب بزرگتریخشنونت نشان بدهند عل)ضد(و پاد ) صلح دوست( سربر را آرامش خواهیعل

 دگر دني جهان در کشتار و  سربری مي دژخی نيرگتر از بزیکي ی شي در ستان زادگای پرستان و تازیدمحم بود که تاز
 پاره دانند که زنده زنده ی نمیخنج اي پسر ابوطالب سروده اند آی علی های دالوریاره  در بیشماري بی داستان ها شانياند

 است ؟ اگر افتهي یام م پسر ابوطالب انجیعل)  هللایول(  هللایو دوست ) اسدهللا( هللاريش ی انسان ها به دست یپاره کردن 
   ؟ستي نی گفتنشاني ایتولت برشت در باره  گفتار نامدار براي نامند آی دانند و آن را دروغ می را مني ایخنج

  
 تبهکار کي پندارد ی داند و آن را دروغ می ها را می آن کس که راست  خرد استی داند بی ها را نمی کس که راستآن" 

   نامدار آلمانی و چکامه سراسندهي برشت نوبرتولت" است
  

 پسر ابوطالب ی علیدر باره ) یالديم (ی ترسائی دهمازي ی در سده ني زمراني بزرگ و نامدار ای خسرو چکامه سراناصر
  دي گوی کرار مدريح) لقب اش(و پاژنامه اش

  
   ذوالفقارغي چنان در قهر جبّاران به تهم
   ستي کرار ندري حاري انباز و چکسيه

  سروناصرخ
  
  
  

 یشواي پسرابوطالب پی چرا به عل کهدي دانی نمگري دی به زبان اي و دي دانستی شما نماي آمي پرسی  میخنج ما از شما اکنون
  ی جهان همچو دانه ائی مسلمانان ی انيسن) یمقابل ( جهان که در برابر ی مسلمانان ی انيعي شی نينخست

   گفتند ؟ی کرار مدريح  باشندی مايدر برابر در) یقطره ائ(
   است درست شدهیو پارس) یعرب (ی تازی باشد و از دو بخش ی ناهمگون می واژه دري حی واژه
    نخستی بخش

   باشد یزنده م) یمعن (ی باشد که به چم یم) یعرب (ی تازی که واژه یح



   دومی بخش
  شد بای مدنيپاره کردن و در) یمعن (ی باشد که به چم ی می پارسی که واژه در
  

 یاال را به آسان بی پرسش ی شده باشد اکنون پاسخ رفتهي که بارها و بارها انجام پذشودي گفته می کرار به کاری واژه
)  هللایول( هللایدوست ) اسد هللا( هللاري پسر ابوطالب شی علنکهي ای گفتند برای کرار مدري را حی کرد که علافتي درشوديم

 پسر ی علشماري بی هایزي خون ری شي است که در ستانگونهي کرد و ای پاره پاره مه زندانسان ها را بارها و بارها زنده
   کردندي می چکامه سرائنگونهي اماني دژخی مي دژخني ای شي آزرم شان در ستای بی مسلمان ین  گراشيابوطالب ستا

  
   بر دشمن زدغي که تی به علنازم

   دو سر به مرد و هم بر زن زدريشمش
   تن را٧٠٠اش که  محبت قربان

   دست مبارک خودش گردن زد با
  
    
  
 یمسلمان ) عرب(ی تازی دمحم و علی ني راستروي دو آتشه و پعهي شیعتي شری علیخنج شما ی شي از هم اندی اکنون سخنو

بر گردن ) کراوات(یبر سر گردن بند پارچه ائ) عمامه( دستاری که بجای علوی ني راستی عهيش) مومن( باورمندی نيراست
   کرده استی مزانيآو
  
  

 ی علی علوی ني راستی عهيش) عرب  (ی تازی دمحم و علی ني راستروي دو آتشه پعهيش !!! ني راستی اسالم ی ندهينما
 ی سربرش دمحم پسر عبدهللا و چگونگامبري پی های گژهي وی آزرم در باره یب) یعرب پرست (ی پرست ی تازیعتيشر

 ی آسان و به زبان یلي خشي هایو آدم کش) عرب  (ی تاز دمحمی روز به فرمان کي انسان در ١٠٠٠ تا ٧٠٠ ی دنيسربر
 چه جانور -  با پوزش از جانوران -که دمحم ) بفهمند (ابندي کند تا همگان دری سربرش را بازگو مبرامي پی هایساده دالور
 کرار و دري حالب پسر ابو طی شما علیوت و راست گوخشن) ضد( پادی علیخنج انسان را ١٠٠٠ ني بوده است ایخون آشام

   است کهنگونهي و ادنديسربر و مسلمانان دمحم پسر عبدهللا یخنج شما یشواي پی شگاهي در پريزب
  : کهدي گوی م۵٨٠ برگ یخود اسالم شناس) یکتاب (ی دمحم پسر عبدهللا در نوشته امبرسربرشي پی در باره یعتي شریعل
  
 را که ظهي قری بنانيهوديکنده بودندنشسته بود ودسته دسته ) دمحم (ی که به دستور وی و وحشتناکقي عمیال ها گودکنار "

   و اوختندي ری و در گودال ها مدندي بری سر میاپيپ) دمحم (ی آوردندودر برابر وی بسته بودند مرشانينج زکيهر چند به 
 و نه دي جنبانی کرد نه لب می شبق بدل شده اند آن را تماشا مني دو نگ بهی که گو ئیبا چشمان سرد و خشک و آرام) دمحم( 

کردند و ) دنيسر بر( ذبح ی نفر٧٠٠ ني نفر را از اني آنگاه که آخر نگرد وی را می ائمزهي سرد و بشي نمای گوئزديپلک م
 گرشي دی برخاست و به کارهاختندي ریبر اجساد گرمشان خاک م) دمحم(  ی ودستور به کهي افکندند در حالاهچالهايدر س

  " پرداخت
  

   ۵٨٠) صفحه (ی برگ یعتي شری علی نوشته ی به اسالم شناسدي کننگاه
  : کهسندي نوی و دار و دسته اش می خودشان از علشماري بی شيستا ی در ادامه یخنج

  
 بودن عهي شی که ادعایکس). َجسَّسواال تَ ( تجسس کرد گراني دی در امور خصوصدي دستور داده شده که نباًداي قرآن اکدر "

  " ستي نی علۀعي شکندي تجسس مگراني دی در امور خصوصیدارد ول
  

   دي گویبرداشته است که م) قرآن عرب ها (اني تازی نامه یاز تاز ١٢ ی هي حجرات آ۴٩ ی سخن را از سوره ني ایخنج
  

  ١٢ ی هيالحجرات آ: ۴٩ سوره
َن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِثٌْم َوَال تََجسَُّسوا َوَال يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا أَيُحِ  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ يَا بُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه وا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ّمِ

َ تَوَّ  َّ َ إِنَّ  َّ ِحيٌم ﴿ابٌ َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا    ﴾١٢ رَّ
اى از گمانها گناه است و جاسوسى مكنيد و بعضى از شما  ايد از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره ى كه ايمان آورده كساناى

ازهللا بترسيد كه ] پس[اش را بخورد از آن كراهت داريد  يا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهغيبت بعضى نكند آ
  )١٢(پذير مهربان است هللا  توبه 

  
 انسان از او و پس از ی انسان تا مرگ ی از آغاز زندگیعي شی اسالم ژهيبو) عرب(ی دانند که اسالم دمحم تازی نمیخنج ايآ

 ی تا به سوراخ ی آدمی دهان ی دانند که اسالم از سوراخ ی نمیخنج اي آستي دست بردار نی انسان وی کسچيمرگش از ه
   دانند که ی نمیخنج اي کند آی انگولک می آدمیکون 

  



   باشدی دروغ ها می ني ها خود بزرگتری از راستیمي نی گفتن
  

 کار گزارش ی نظرپور در باره یکدبان دمحم تق حکومت و بازار ی نوشته یعي شی سندهي نویخنج یسخن ) عکس (ی وارونه
   که  دي گویشتر نوشت م به مالک ای که علی پسر ابو طالب در نامه ائی علیاز سو) یجاسوس(ینيچ
  :ديفرما ی اشتر م  مالک  به اش در نامه) ع(ی عل حضرت " 
 شان،ي تو در کارها يی نها  مراقبت ر که بگما شاني برا شهي راستگو وفاپ ی دار و جاسوس  مراقبت  آنان ی بر کارها پس«

  یانتي خ  به  دست  از آنان یکياگر ! ی واپا  کارکنانت و خود را ازت،ي بر رع ی امانت، و مهربان تي رعا  به  آنهاست وادارکننده
   و آنچه  بدو برسان ی بدن هيب او را با تنفري و ک  کن  بسنده  گواه ني بود، بد  همداستان انتي خ  بر آنتو   جاسوسان گشود و گزارش

  )٢۶(». درآر ر گردنش را د ی بدنام  شمار و طوقکار انتي او را خوار بدار و خ  بستان، سپس  آورده بدست
  ني پائی از تارنمابرداشت
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 وتنها به مي گوئیسخن نم)قرآن عرب ها( اني تازی نامه ی تازی دني کشت و کشتار و دست و پا و سر بری هاهي از آما "
و ) کافر( ناباور) مومن( را به باورمندانيمردم و آدم) اعتقادات (ی انگولک کردن به باورهاکه مي کنی بسنده منيئ پای ها هيآ

   راني پائی ها هي آیخنج باشد چه خوب بوده است که یم) یجاسوس( ینياز گزارش چ) ینوع( یبخش کردن خود گونه ائ... 
  

  ١۶ ی هيالدخان آ: ۴۴ سوره
  ﴾١۶ُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إِنَّا ُمنتَِقُموَن ﴿ نَْبطِ يَْومَ 

  )١۶(ايم   كشنده ما انتقام] آنگاه[زنيم همان حمله بزرگ   كه دست به حمله مىروزى
  

   ٨۵ ی هي آل عمران آ٣ی سوره 
  ﴾٨۵يَن ﴿ يَْبتَِغ َغْيَر اِإلْسالَِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِ َوَمن

  )٨۵(جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است ] ديگر[ هر كه جز اسالم دينى و
  اي و

   ان االسالم يهدم ما کان قبله 
   هاستشهيو اند) انياد( ها نيو آئ) کتاب ها( همه نسک ها ی نابود کننده اسالم

  
 ی ببرند که تازیپ) قرآن( نامهیتاز) تناقضات(ی هایانندگان به ناسازگار گذاشتند تا خوی خودشان می نامبرده ی هي کنار آ
 ی تازی هي چند آاي و یژه  چند وای دانند که سنگر گرفتن پشت ی نمیخنج اي هللا باشد آی تواند سخن یهرگز نم) قرآن(نامه 
 مهاتما مي پسر ابو طالب دژخیو از عل درست نخواهد شد حي مسیسي و  جنگ جو عزي خون رواز دمحم سربر ) قرآن( نامه
  : کهسندي نوی پسر ابوطالب می خود از علی کراني بی شي در ستایخنج یگاند

  .   دي دشنام دهنده مباشیعني ن،ينو َسبّابال تکو:  گفته استامبريپ. دهدي دشنام نمچکسي به هی علوۀعيش "
   "ستي نی علۀعي شدهدي دشنام مگراني و به ددکني می بدزبانی بودن دارد ولعهي شی که ادعای کسپس،

  
 ی هللا را برایاز دشنام ها) قرآن عربها(اني تازی نامه ی از تازهيتنها دو آ) عرب ها( ن اي تازی هللا ی ما از زبان اکنون
 روانشيو پ) بعر(ی دمحم تازی تا خوانندگان خودشان به دروغ گوئميسي نوی می علوی ني راستی عهي شی رواني و پیخنج

  آگاه گردند
  

  ١۶۶ ی هياألعراف آ: ٧ سوره
ا ا نُُهواْ َعْنهُ قُْلنَا لَُهْم ُكونُواْ قَِرَدةً َخاِسئِيَن فَلَمَّ   ﴾١۶۶﴿  َعتَْواْ َعن مَّ

  )١۶۶(شده باشيد   ودند سرپيچى كردند به آنان گفتيم بوزينگانى رانده چون از آنچه از آن نهى شده بو
  

  ١٣ ی هيالقلم آ: ۶٨ سوره
  ﴾١٣ بَْعَد َذِلَك َزنِيٍم ﴿ُعتُلٍّ 

  )١٣(گذشته از آن زنازاده است ] و [گستاخ
  
  

 و دي بزننهيس) ربع(ی دمحم تازی واپسگرای ماورای نيو آئ) عرب ها(اني تازی اسالم ري که زدي بس کنگري دی گرامیخنج
 ديريسنگر بگ) عرب ها(اني تازیمني اهری اسالم ري ز نا آگاهانهاي آگاهانه و یزي سال خون و خون ر ١۴٠٠ همچنان پس از

 ی چپاول ی دزدی سال ستم دروغ گوئ١۴٠٠ پس از رانيدر ا) عرب ها(اني تازی اسالم یو به دامن زدن و ماندگار شدن 
 )عرب (ی تازی مسلمان ی برادران ی ما به دست و فرمان یبه مادران و خواهران ) تجاوز(ی دست درازانيراني ایدارائ

را ) عرب ها (اني تازی سپاه ی پسر ابوطالب که فرماندهی علیشما بچه ها) عرب(ی تازی نيشما آنگونه که حسن و حس
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 ی باشند مسلمان گونه و به نام ی و م شما بودندی هناني مازندران را که هم می کردند و مردم یم) مازندران(درتبرستان
   دندي شما سربریمني اهری اسالم ی ني آئینام
  

 ی علی بچه هاني حسن و حسژهي بو-) عرب  (ی تازی مسلمان ی تازشگران ی تازش ی در فتوح البلدان در باره یبالذر
   که سدي نویم) تبرستان( مازندران راني ما ای هني به م-پسر ابو طالب 

کند از کوفه به قصد  افتي فرمان دری آنکه از کسیب) ق. ه ٢٩سال ( کوفه بود ی عاص که در زمان عثمان وال بنديسع "
   همراه بودندی جنگ با وني طالب در ای بن ابیدو پسر عل) ع (نيو حس) ع (رفت حسن ) مازندران( جنگ تبرستان

  )"١٣٧٢ چاپ نخست ٨٢ برگ ی اسالمني حسی نوشته ی ساری دو هزار ساله خي تاری به نوشته دينگاه کن(
  
با  ان بکنيد و  پنهني زمراني ای و فرهنگ راني ای ني دروغی درفش ريز که خودتان را دي بس کنگري ارجمند دیخنج  

ايران و فرهنگ ی ايران زمين بزنيد و درفش ی خونين خودکامه و  تيشه به ريشه ی  پناهی خودتان اسالم خواهی و اسالم
 همچنان در سرزمين ی کوروش ی را) عرب ها(و تازيان) عرب(دمحم تازی اسالم ی  اله اال هللا دمحم رسول هللاال نژادپرست ی

   برافراشته نگاه داريد زرتشت ی بزرگوار فرهيخته ی ايران و جهان بزرگ و فرزانه ی
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