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 "قران و فلسفه خلقت  "

 
بد شانس ترين مردم دنيا آنهايي هستند كه مجبورند در كشورهاي اسالمي زندگي كنند و 

 براي پاسخگويي به   فلسفه اسالم چوب تاريخ در چارانده  وام شنونده اظهارات سخنوران
  .   ! بشر باشند مجهوالت

و خرد خويش را    .توجه كنيدخوب   محمداز زباندر باره خلقت  قرآن يبه ضد و نقيض گوئيها
  . گيريدببكار 

 

  " 25سوره الحجر از ايه "
  اهللا نيز، ظاهرا  (  و دميدم در ان از روحم..........  الي خشك شده وگل   افريدم انسان را از

  ) !شته باشد جسم هم داد پس باي  ! روح دارد
  

  " 33 سوره البقره آيه "
   .........يدآرام گير در بهشت برويد و تتو و جفت  و گفتيم اي آدم

   
  "سوره النسا آيه اول "

 از نسل آندو  و پراكنده كرد  از آن جفت او را خلق كرد  و ، شما را از يك تنخلق كرد كه 
  ... را مردان و زنان

   
  " 31 االنبيا آيه "

  ... ساختيم از آبهمه چيز را ما و ..... 
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  " 39 و 38 و   37 القيمه آيه "
از ان دو جفت مذكر و يم كرد خلق پساي بود و بسته كه خون  از مني  رانطفهكه خلق كرديم 

   . رامونث
   
  " 2 العلق آيه   سوره"

  ...خلق كرديم انسان را از خون بسته 
  

  :يك بار ميگويد
  . يعني اهللا گفت آدم خلق بشود و آنهم شد،) كن فيكون (   را خلق كرديم ،  " آدم " ما ـ 
اينجا به  توليد ژنتيكي اشاره مي كند و ( او ساختيم ،    جفت او را از تنمي گويد  بعد و  ـ 

    .در ضمن هيچ  اسمي هم از حوا  آورده نشده .    )ظاهرا كن فيكون يادش رفته 
  ) تكيه مي كند فرضيه داروين  به ( جاي ديگر ميگويد ما همه چيز را از آب آفريديم  ـ 
توليد مثل روند جنين و به بارداري نطفه ازمني  بسته  ميشود  كه  ويد  و جاي ديگر ميگـ 

 نداشته  و محمد هم به آن اعتراف كردهاهللا  به وجود  كه نيازيطبيعي جانوران اشاره مي شود 
    .است

  

  اول مرغ آمد يا تخم مرغ ؟ 
 نطفه  اول بايد اهللا تازي  ،  پس   )بند  دوم    العلق سوره ( درست باشد   رين مورداگر آخ

حوا را  از روش كن فيكون  مي ساخته تا  د  و بعد  الزاماّ   بايد را ساخته باشبسته شده از مني 
  !در نتيجه بايد آدم را بعد ازحوا ساخته باشد .   رشد  كند اين جنين توي  رحم حوا 

 

  ؟ داده  اينهمه دردسر به خودش براستي چرا اين اهللا تازي 
 

  " 28از آيه سوره بقره "
خونريزي كند  و چرا كه فساد و چرا  آدم را در زمين خلق كردي  : ندو ي گبه اهللا  ميها مالئكه 

  ؟ كنيم سجدهاو را بايد ما 
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  " 56سوره الذاريات "
  ...نيافريديم جن و انسان را مگر براي عبادت 

بروند  كه باشد  اخته اين سبراي  كه جن و انسان رو فقط و  نهايت خود خواهي است راين ديگ
   !كنندعبادتش روي زمين و 

به همين علت مجبور اهللا تازي و  مي آيد ب درآاما متاسفانه حضرت ادم خالف كار از 
  ميدانستند ي كار از ابتدا ها همان چيزي كه فرشته   .كند اخراج تا او را از بهشت  ميشود 

  .ه قبول نكرده بوداه نا آگاهللا  ولي ، هشدار داده بودنداهللا تازي  به  و
 

 و فرشته ها هم ميگويند چرا موجودي  قرار دادم خليفه  ،زمين درآدم را من    : ميگويد اهللا
   ! خلق ميكني تا در زمين فساد كند

 در  اينكه نهد در زمين، نميگويو فرشته ها خوب توجه كنيد ،  اهللا (
 اخراج  هشتب از بنابراين ادم در بهشت خلق نشده كه بعداً  ) بهشت

  . ده باشد ش
 گفته هچقبالً    كه ود  يادش ميرو    " انا بشر امي "  ولي چون محمد خود معترف است كه

  . برو با جفتت در بهشت زندگي كنويد و به ادم ميگاست  
   
  " 11سوره االعراف از ايه "

 مرا از راي اينكه پاسخ مي دهد ، ب ابليس  ؟ نكرديرا سجده چرا ادم ابليس ميگويد كه به اهللا 
  ! خشك شده  و اليل  و ادم را از گِ خلق كرده اي اتش

تش آ او را از ست نميتوان، و در اهللاتش است آ از جنس شيطانپس مي بينيم كه 
اهللا تازي با حيله رماني و به دليل نا ف و  شيطان مظلوم واقع شده در نهايت  اما .بترساند  جهنم 

  ! از بهشت رانده ميشود
  

سريال زندگي انسانها به  و  بارگاه الهي خلوت شده د و همه اخراج مي شونه اين ترتيب بو 
  .سركردگي اولين پيامبر گناهكار اغاز ميشود

 ،  و تا اينجا فقط تكليف خلقت ادم بيان شده فلسفه خلقت را كامل نكردهاهللا تازي اما هنوز 
  .  بياورديبراي اين توليد دليلاهللا از زبان ميكند تا  محمد تالش يات بعديآبنابراين در 
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   :از زبان محمد بشنويم  نسان ابراي خلق را  اهللا تازي دليل

   
  "و ما خلقت جن واالنس اال ليعبدون"
  

 و ادم  در شروع خلقت گفته شد ما ادم را خلق كرديم تا فرشته ها و شيطان را امتحان كنيم 
سجده م  ته ها و شيطان هفرسوسيله امتحان ذراند ،   و   خوش بگهم برود بهشت با جفتش 

  .  بود دم آ بر گزاري
موفق به اخراج اهللا تازي  به اين ترتيب كه وقتي ، عوض ميشوددر اواسط كار داستانولي 

 تا مبادا كند ،امتحان بسرش مي زند كه بني آدم را نيز ناگهان ،   گرددمياز دربار الهي شيطان 
 تا ود قرار ميش پس از آن. جا نشيني اهللا را داشته باشدعاي ادوزي يكر شيطانمانند او هم 

تا و بردگي اهللا را فراموش نكند  و بندگي  د نماز بخواني  از بهشت آدم  گناهكار و اخراجبني 
  .بهشتبه برگردند روزيكه بتواند 

  

 شغل ان براي شيط، اهللا مكار و حيله گر ادم تا برگشت او به بهشت  بنياخراجهنگام از و اما 
در نهايت ولي  . انهم به انحراف كشيدن بني بشر بوده است    كه ،پيش بيني ميكندديگري 

 و اهللا  معلوم نيست كه تكليف شيطان چه ميشود،  بهشت  ادم به بنيبعد از برگشت مجدد
پايان فصل بطور كلي آخر و عاقبت اين مخلوق مظلوم را فراموش مي كند و در هيچ كجا به 

  . شيطان نمي پردازدزندگينامه
تو چون د بگوين ، ميشوددي صاحب فرزندرست است به انسان گناه كاري كه در زندان اين يا آ

بايد در  نيز رزند تازه بدنيا امده؟  و در نتيجه فو نيز گناهكار است ت فرزند ،  بوديگناهكار 
  .  ! گردد ي ازاددنياي وارد  تا بعداً  در صورت قبولد تاپس بدهزندان بماند و  امتحان 

  

 دهمب در زمين زندگي كنم و امتحان پس  ) حضرت ادم  ( من چرا بايد به خاطر نافرماني پدرم
ه و براي مدتي در آتش جهنم بسوزم گير شيطان افتاده و گناهكار شدبا حيله اهللا در و احتماال 

  ؟ بود،   گناه من  چيست  گناه كرده) حضرت  آدم ( درم  اگر كه پ،  
  

 !!  مد آ بشر نميياغاز ميكرد اين بال ها سر بنآخوندها خلقت را با  اهللا تازي اگران مي كنم گم
ويالن و در اسمانها حوري ها بوديم و اهللا نيز و االن همه در بهشت مشغول لذت بردن از 
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طان را نيز من در آوردي خود شيدين با استفاده از آخوندهاي مكار را كه  چ، سرگردان ميشد
  .د مي آوردنراهماهللا  را  فوني كرده و  در نتيجه  وسيله سرنگاه بدر از ر

  

در  و اهللا حيله گر را وسيله عوامفريبي قرار مي دهدبراي همين است كه محمد براي فتح مكه 
  خودشبا فاميلتازي  حسين  سالها بعد   . را شكست ميدهديشعمو و پسر عموهاخاتمه 

  .مي اندازند  )شمر بيچاره (  دن دايي عباس را به گرن هاميجنگد و همه گنا
  

از محمد تازي گرفته تا حسين در صحراي كربال ، تا امام زمان در چاه حمكران و از شيخ فضل 
نا جمهوري انيران اسالمي ، همگي اهللا نوري گرفته تا  خميني دجال و همه سردمداران 

 سال هنوز هم  1425 ولي پس از   ـ ـ نه پيامبر و امام بودن را ستند حكومت كردن را ميخوا
براي را اهللا تازي اصرار دارند كه امتحان تازي تخم و تركه باقيمانده ازايراني نماهاي مزدور و 

 و در انتظار ورود به روسپيخانه اهللا براي حوري بازي يرندجدي بگكذائي بازگشت به بهشت 
  !صف كشيده اند

 
 ! ي شود چه م تكليف خلقت در اسالمنيد حاال بب

  .لطفا به اين قسمت خوب توجه كنيد
  

   زمين روي در برودتا   ادم را خلق كرد   و  گوش نكردبه اخطار فرشتگانتازي گفتيم كه اهللا 
بردگي و بندگي و نماز خواندن بني آدم را وسيله آزمايش او قرار داد و شيطان را .  فساد كند

ه كه خودش خواسته بود ، مامور گمراهي و فريب براي از راه بدر كردن بني آدم و بر خالف آنچ
مستقيم  وارد بهشت مي  رگ  پس از مو  خوانند عده اي نماز مي  در نهايت .  انسانها كرد

بروند و ند وپاك شتا شوند مي در جهنم شكنجه مدتي نهايي كه فساد كردند چند  آ اماوشوند 
  .در بهشت حوري بازي كنندهمگي   ،نده ابا انهايي كه نماز خواند آخر كار  در و بهشت

  

 ، را كنار بگذاريدخويش ته مانده هاي خرد اينجاست كه ميگويم اگر 
 يعني كسي ان  مسلم البد ميدانيد كه. خواهي شدي تر بهمسلمان 

  . نهد گردناسالم   فرامين هبرا  بدون چون و چكه 
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   و  با . استسلماننگين ز نام ن    گرفته شده ا" اسالم  و مسلم "ر دو  كلمه  مي دانيد كه ه
ك را بنام حود  در تاريخ  ثبت  ،   ولي محصول همكاري مشتراينكه  او  محمد  را خلق كرد 

    .  سلمانين    يعني  پيروان  تئوري ننگمسلمانند  كه تا آيندگان بدان  . "الم   اس"رده  است  ك
  

 سال 500ر از  اگ ، با چنين انديشه اي روش،   پيروان  سلمان وطن فدر حيرتم كه اينو اما 
  د؟ وزه  در كجاي تاريخ ايستاده بودنر ام سر از آخور انگلستان در نمي آوردند ـ پيش 

  

ر جاي كه ديگ كنيم ررسي مفهوم كالم را بزباني بسيار ساده بيانم كه در اين بيا تالش كرده
  .د خالي نماني آخوند هيچ و يا  تفسير  هيچگونه سئوال

  

  :د تازي مي گوياهللا
  " .قابل درك باشد) اعراب چادر نشين ( ما قرآن را به زبان ساده اي فرستاديم كه براي همه  "

ي سطح شعورشان به آنجائ سال 1425 هم پس از يم كه مسلمانان ايرانيدواراميما نيز و 
بال موهومات  و بدنرا درك اهللا تازي كالم ساده رسيده باشد تا بتوانند مانند اعراب آنزمان 

 !نباشند

    " ما براي هر قومي پيامبري به زبان خودشان فرستاديم "

ايرانيان فرهنگ باخته و بزور شمشير مسلمان شده ، اگر به قرآن اعتقادي دارند ، پس بايد به 
بزبان بسيار اين گفته اهللا توجه كنند ،  خود قرآن مي گويد كه كتاب براي ايرانيان نيست و 

 تدوين شده تا آنهارا از ارتكاب جنايات  سال پيش1400اعراب بيابانگرد  پا افتاده ساده و پيش
فرهنگ  حاال چگونه مي شود كه تو ايراني !  و كشتن يكديگر بخاطر يك خرما بر هذر كند 

به همراه هزاران خرافات را باخته كاسه داغتر از آش شده اي و اين  مذهب ننگين و كشتارگر 
  !ل پذيرفته اي ؟  اي تفو بر چرخ گردون جان و دبا ديگر 

خلقت انسان بر دالئل   و به رديم ،راي  خلق  انسان و شيطان اشاره كباهللا تازي توضيحات به 
 اهللا لوم  از قرار مع نكته قابل توجه ديگر در روش خلقت اين است كه ي برديم ، پاساس قران 

  .  كن فيكوني در كار نبوده است وداشتهچيز ديگري نياز يك براي خلق چيزي به 
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در نتيجه  اينطور نبوده     ، نياز داشته خشك شده به گل و الي  براي خلق ادم خوانديم كهاهللا 

   بشو" بگويداو كه كلكي بيش نبوده ،   كن فكون  و!   كه اهللا بگويد بشو تا چيزي خلق بشود 
اهللا از طرفي اگر و  است  بوده ز مند به ماده نيا او هم مثل بشر براي توليد اشيا   . "و بشود

  !!!!نميشد   زمان ر منتظ در خلق زمين و اسمان  مي بود  زمان زمين و خالق 
  

  :لطفا خوب توجه كنيد 
   
  "8سوره فصلت از ايه "
پس پرداخت  .............چهار روزو گردانيد در ان كوه ها را در  ..........دو روز افريد زمين را در او

   .........دو روز در طبقههفت  پس قرار داد انها را .......... بود  به صورت دود كه به اسمان
  
  " 8سوره هود ايه "

   ........... روز ششاسمانها را  در  زمين و و اوست كه افريد 
  

 هستند و هيچك نميداند كه كداميك گفته اهللا است و د و نقيض هماوال اين دو آيه ض
  "اهللا و اعلم "  است  و براي دريافت پاسخ درست بقول آخوندها  كداميك ساختگي و جعلي

 روز مي رسد ،   ولي در آيه بعدي تاكيد دارد كه  همه 8رينش در آيه اولي به  جمع  روزهاي  آف
د و كدام يك نميدانند كه كدام آيه درست ميگويم   مسمانان ه. روز خاتمه يافته6آفرينش در 

  ند؟يرند مي گووبي ميدانند كه هر دو  آيه تقلبي است و چبخان خردمندلي ما وت ، سنا در
  

او هم مي بوده،  و خالق زمان ناهللا  يرساند كه رگترين اشتباه محمد دراين آيات مزاما بو
  .شودتا چيزي توليد رده مي ك مدتي صبر يبايست

  

 در شش روز كه يكبار ميگويد زمين و اسمان را استديگر محمد در اين ايات اين   اشتباه و
 مستقيما نگفته م او اگر تهمت نزده باش البته  !!خلق كرديم و بار ديگر ميگويد در هشت روز 

   ،درهشت روز
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محمد  در زمان تدريس رياضيات به محمد تازي مست بوده  و  از قرار معلوم سلمان خائنولي 
براي توليد كوه تاكيد متن آيه به مدت چهار روز  درو .  نمي ذانسته را  2  +4+2  جمع هـم 
 ؟دشنرا بعد از زمين باآاهللا جز زمين است كه بمگر كوه چيزي  سئوال اينجاست كه  ولي. دارد

 چند روزي هم به توليد دريا ها اختصاص يمي بايستاهللا تازي ،  پس است اگر چنين بوده 
فرموده اند كه چند  ناهللارحال به . ميداد كه در ابتداي خلقت به مراتب از كوه ها بيشتر بوده اند

 فراموش كرده اند كنند  و اصوالآب ر از يشان بتوانند گودالهاي زمين را پروز طول كشيده تا ا
  !!!!!  اينهمه  آب را از كجا آورده اندكه بگويند 

  

  :پرسيد ،  ميگويد حاال اگر از يك آخوند ب
  ) ر اهللا سزايش مرگ است و دخالت كردن در اسراخودش بهتر مي داند اهللا !  ( اهللا واعلم 

  

دو روز براي زمين اينجا ا د،  پس تباشخلق كرده در دو روز  زمين را كف  اهللا تازير بهر حال اگ
كه در اصل بگفته محمد   روز براي اسمان الزم بوده دو و  چهار روز براي شكل دادن كوهها  و 

  .آسمان قبال  وجود داشته  و فقط دود آلود بوده
  

و از نفرموده اند  از كهكشان راه شيري  وصحبتي از كهكشان ها فراموشكار اهللاولي چون 
پس مي توان ، سيارات تشكيل دهنده كهكشان ها ماهيتي شبيه زمين دارند چون  ، طرفي

همه ر ،  آخظرف مدت دو روز و پس از تمرين در ساخت زمين متبحر شده اهللا   تصور كرد كه
 روز 2 اين مي گويند معجزه،    به.خلق كرده است  ا را ديگر كهكشان ه سيارات موجود در

   روز آخر براي تمام كهكشانها 2 روز كوه نوردي روي زمين  و  4تمرين براي زمين سازي،  
  )البته با تجربه قبلي   (  

  

 بعدي مشكلو اما  . ود و يا هشت روز خالصه مي ش شش روز بهخلق اسمان و زمين رحال هبه 
 نشان مي باشند و ايندر حال شكل گيري هم كه هنور هستند  سياراتي  تاره وميلياردها س، 

 ،  و احتماال ندمي باشمشغول خلقت مدام  بيكار ننشسته و كه اهللا هنوز هم كه هنوزه ميدهد 
همين گرفتاري ابدي اهللا بهترين دليل براي اخراج شيطان و فرشته ها از بارگاه الهي و بني آدم 

   !!!! ست تا براحتي داستان خلفت را ادامه دهد بوده ااز بهشت 
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 تقدم "  نآ در واقع معني ه، بوددود  سمان گفته ميشود كه اسمان بصورتآو اما در خلقت 
د،  قبل از اينكه يعني محمد در اينجا هم اهللا را  لو ميده  .ستخلفت كن فيكن اهللا ا بر " ماده

 وجود داشته از آسمانهاي دود آلودرآن يك مجموعه اهللا بخواهد آسمان را خلق كند ،  بگفته ق
د آسمان را صاف و شفاف كند و اهللا فقط بيك جاروي برقي نيازمند بوده تا بتوان،  در نتيجه 

  .  رسدبراي انجام اين كار ساده صرف مدت دو روز عا قالنه بنظر نمي 
  

بفكر جا  بعد خلق كرده وا زمين راول اهللا در وحله كه ايجانب جور در نمي آيد خرد با ضمنا 
هم در زمان خلقت زمين،  مانند آن دزد اصفهاني  مي اهللا ر اينكه براي زمين باشد،،،،  مگ

منار دزديده انديشيده كه اول منار جنبان را دزديده بوده  و دربدر بدنبال يك چاه ميگشته كه 
  . را در آن پنهان كند

  

بوديد اول به خلق اسمان مي پرداختيد بعد به اهللا اي  يقينا اگر شما به ج، انديشنه بنابراين  
  . سراغ خلق زمين مي رفتيد

  

آيا   ، كرده ايدرا خلق زمين اهللا تازي پيش از خلق آسمان  شما هم مثل  حا ال فرض كنيد
مخفي زمين را كجا در طول مدت دو روزييكه خلقت آسمان طول كشيده ، شود بفرمائيد مي

   ميكرديد؟
   

  :مده است كهآايات در ادامه 
   !!!!!!!!!!!  انها را هفت اسمانيم و قرار داد "
  

 او گفت به اندازه موهاي تن ؟  آسمان چند تا ستاره دارد: د پرسيدن مال نصرالدين از روز كي
  ! ،  اگر باور نداريد ، مي توانيد بشماريد االغم

شايد هم و اين نوع استدالالت و ادعاها در ايران مال نصرالدين بوده مي گويند كه اولين  مبتكر 
  !   از محمد كش رفته باشد اين دانش فني رانصرالدين مال 

  

روزه امه همان اندازه مزخرف است كه  طبقه دارد،  ب اسمان هفتفتهگمحمد به هر حال اين كه 
   ..طبقه دارداسمان پانرده بگويند 
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 اگر اين طلسم و تابو در  و.رده اند وادگان كورش اراده بر آزادي ايران كلي  تكرار كنم كه  نو
    .شكست ميهن پرستان آنرا خواهند د ونهم  جهنم باشد ، وطبقه ن

  !و اين اراده آهنين تو  و من است  كه ما را مي سازد 
  مراران كه از يك پشيم         در عرصه روزگار پنج انگشتيما پنج ب

  ر جمع شويم، بر دهانها مشتيم  گدر نظر ها علميم       گر فرد شويم  
 بهشت هم  بوده و و دعا و ثناي خدا   اطاعت،  از خلقت بشر  هدف اصلي دريافتيـم كه پس

 . آنهاستگذاران و اطاعت كور كورانه  نماز ي برايپاداش
 

رات  كه يكي از سيا، زار كهكشان بزرگ خلق شده اند تا در زمينبه عبارتي چندين ه
 و تا  نماز بخواند و برود بهشت   موجودي به نام انسان زندگي كند،، كهكشان راه شيري است

    !ر كيف كند ابد و ده
  

  پرداخته ،جهان  رينشآف   فاهدحاال به بررسي ا
  :كنيممي را مرور تازي محمد اهللا  هدفدار ي دنياو 
   

 تعدادي فرشته  و چند تايي  و مي بيند كه پيدا ميشوداهللا رو كله باره سكه يكگفتيم 
 بيكاري وهمگي در يك  و  نددر بارگاهش به مفتخوري مشغول ،ابليسند انخدمتگزار م

  .رند ي  مطلق بسر مي بسرگردان
  

  " ...نه اسماني نه زميني نه دودي نه گل و اليي نه اتشي و نه " 
  

   ! شك شده  انهم از گل والي خبسازد بشر را  كهكشانها و   كهتصميم ميگيردسپس 
اختالف مي افتد و ابليس بارگاه الهي  در ،  بر آدمسجده نكردننافرماني ابليس و به علت بعد 

  .  و به زمين تبعيد مي شود  خالفكار از آب در مي آيدضرت آدم نيز حو  اخراج ميشود 
   

، مي گيردتصميم به خلق زمين مي اهللا  اول كه  روز از گمان مي رود كه اهللا نا آگاه اين بنابر
كذائي به بهشت بني آدم  و به اين ترتيب فرستادن زد سابنرا براي ادم خالفكار آ خواسته كه

مي دانسته كه آدم و ابليس هردو خالفكار  بايد اهللا تازي نمايشي بيش نبوده است زيزا 
  . هستند 
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توار است كه و هدف آن بر اين پايه اس .هدفدار ميشود خلقت  به بعد جهان زمان خالصه از آن

  !!!!!!!! به بهشت ابليس شرارت كند و بشر  نماز بخواند تا برگردد
   

  :ويد ميگي شاعر
  است هدف ملت ايران اگر اين بي هدفي 

  تهيست سر نگون باد بهشتي كه ز بنياد
   

  . ما بي هدف بودن خلقت را به داشتن چنين هدف مضحكي ترجيح ميدهيم
   "  دينكم ولي الدينلكم  "    بايد گفت  اينجاست كهو 

  

  كجاست؟در  بهشت  اصال حاال ببينيم
   
  " 16سوره نسا آيه "

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

  " 121سوره نسا آيه 
  .............در بهشت هايي كه ميرود از زيرشان نهر ها.......... 

  

  " 33سوره نحل آيه 
  .........كه مي رود از زير آنها نهر ها)  همان ابد و الدهـر (  هاي اقامت دايمي بهشت

  

  " 45سوره الرحمن  ايه "
  " 31  آيه 79سوره "
  . را به همه عالقمندان به اسالم و مسلمين توصيه ميكنم  هاخواندن فارسي اين سورهكه *

واندن آن ممكن است كه هر معلوم است كه محمد خودش هم گيج شده بوده و خدر اين سوره 
  :بار ميگويد سي و يكبار  بيش از محمد در اين بند چون كس ديگر را به سرگيجه بياندازد  

   پس كداميك از نعمتهاي خدا را تكذيب ميكنيد ؟
  :در جواب ميگويد بعد و  
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  زنان دست نخورده ـ  
   ميوه و نخل و انار –
  ي آبنهر ها ـ 
   بالش سبز و بساط قيمتي–
  حوريان در خيمه -
  زيبا و دلفريب  زنان  -
   زناني كه جن به انها دست نزده-
   دو چشمه جوشنده-
   فرش هاي سطبر -
   -دو تا از هر ميوه –

   
در محله دربند داده اند،  خيلي راحت يكه ايشان در بهشت وعده ئاين چيزها همه البته  

و اعراب آن زمان از شنيدن نام اين  ممكن است كه در عربستان نبوده پيدا ميشود،  ون اخودم
  .پاداشها شاد مي شدند

  

  ولي تو ايراني فرهنگ باخته را سنه نه ؟
   

 درست باشد و اگر پس از مرگ پرونده  ساختگي محمداهللا همه اين ادعاهاي كه فرض كنيم 
هم نها  بهشت و در آنجا مردها ميروند حوري بازي و زد ميروي، پر از دعا و نماز باشدشما  اعمال
  !مردان ابرو پيوسته  در آغوش ميروند

  
  ؟ ه مي شود  خوب بعدش چسئوال اينجاست كه

  تا چند سال اين وضع قابل تحمل خواهد بود ؟
  چه خواهد بود؟  بعدش وقتي از اين كارها سير شديد 
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  ؟د  خواهد آمچه باليي سر جهنمي ها بينيم حال ب
   

براي .  ميشوندبهشت وارد  و در خاتمه هدشمجازات نان اندازه گناهاآنها هم به لوم از قرار مع
  .اندازه گناهش مجازات مي شود  گفته هركس به  تازي محمداهللا اينكه 

البته آيات ديگري وجود دارند كه اين وعده هاي تو خالي را نيز  رد مي كنند و  وعده  عذاب  
  .دائم مي دهند

  

بر عليه  اگر  جمهوري اسالمي وجود ندارد تا ديگر دنياآنحداقل جاي شكرش باقيست كه ولي 
 دنيا آنبعد از هم دنياي سومي از طرفي    و ، رفي زدي،  بگيرند و اعدامت كنندآخوندها ح
را گناهكاران اهللا كه اندازه پس هر  . را از آن بترساند ر بني بشبخواهد كه اهللا   وجود ندارد

عدامي هم در كار د بود و ان در همان دنيا خواه، باز هم عذاب دهد و يا در اتش جهنم بسوزاند 
  .  ميشوندبهشتوارد   روزييكپس بنابراين الزاما همه جهنمي ها هم  !!!!! نيست 

  

  .ستمضحك و بي معنا  مجموعه ايي  ، پاداش  و جزاديگر ، وعده به عبارتي 
   

لندن زه هاي علميه  آنچه كه روحانيت حودر نتيجه بايد به همه مسلمانان ياد آوري كنم ،  به
ها براي چپاول دارائي ملت ايران تدارك ديده اند و شما تا بحال صد سال گذشته چهار م از ق

 و به فرزنان خود منتقل مي رافات را سينه به سينه آموختهبدون زحمت مطالعه تاريخ اين خ
  .ر استخرد  خود را بكار گيريد كه فردا خيلي دي ، بيانديشيد و  كنيد

  

وانيد از افكار پوسيده نياكان خود رها شويد يقينا در مراسم محرم و رمضان شركت اگر بت
نخواهيد كرد و به در خواست حكومت در روز قدس به راه پيمايي نخواهيد رفت و در اعياد 
اعراب اعم از قربان و قدير و امثالهم شراكت نخواهيد كرد كه اين بيگانه پرستي لكه ننگيست 

نظام حكومت  يعني مرگ   كه آگاهي شما بيدار شويداي هم وطن ،  .  انبر تاريخ كهن اير
  .اسالمي مطلقه در قرن بيست و يكم 

  

ملي و حكومتي ي مطلق فقط رشد فكري يك ملت است كه مي تواند مقدمات رسيدن به آزاد
مر رزندان راستين آريا بوم كه به اين امر مهم كو درود بر شما ف.  سازد   مردمي را فراهمو 

  .همت بسته ايد
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اي هم وطن ، اگر هنوز فكر ميكنيد كه آخوندهاي نظام جمهوري اسالمي مسلمان نيستند و 
رد اين جنايتكاران عين چرا كه عمل ك  به سختي در اشتباه هستيد  اسالم چيز ديگريست،

) ي سلمان فارس(   تازي محمداهللا  عين آيه هاي تازينامه است كه ساخته و پرداخته  اسالم و
 با حمايت از اين جنايتكاران خود را شريك غافله چپاول و شـرمنده ملت ايران    و است

  . نكنيد 
  

 براي نابودي و بدانيد كه آخوندها را ببينيد  م خون و جنايتمرگ زود رس رژي  تايزيد بپا خ
   .رست شب و روز نقشه مي كشندهمه ايرانيان وطن پ

   
يك حلقه از تمامي حلقه هاي تصميم گيري بياد داشته باشيد كه هر ايراني 

  .زنجير را از هم بپاشد اين  حلقه ها ميتواند   فقط عدم مشاركت  و آخوندهاست
  

 !خوب توجه كنيد كه بازگشائي فلسفه خلقت است لطفا به بخش پاياني اين نوشتار 
 

براي خلق ر  بعبارتي ديگ . ست  هستي ا همان ، هست كه هر چهمن بر اين باور استوارم كه 
   ؟اند كهكشانها چگونه شكل گرفته  ولي از اين ديدگاه كه.   استنبودهاهللا جهان نياز به 

  بلكه بشر .  نيست) يكون ف ن ك ( هستي از نيستي وال كشف خلقئموضوع س  ديگراينجا 
ا وال كننده از ابتدئعني سـي !  ند ده اـمآود ـوجـه بـونـ چگ د كه سياراتـدانـد بـخواه مي
  . استل شدهـگري تبديـز ديـه چيـ و بشته  وجود داك چيزي ـرفته كه يـپذي

   
اتفاقا يكي از اين فرضيه ها به كه ادي طرح كرده اند ـدر اين خصوص انديشمندان فرضيات زي

  .  استتر نزديك   آسمان را از دود خلق كرده است اهللا فرضيه محمد كه گفته
   

  .ل فن سپرده مي شودـه اهـودن بـدليل تخصصي بوع ببه هر حال موض
اما اينكه ادم چگونه خلق شده قطعا موضوع محدود به بشر نيست و به همه جانداران مربوط 

  .است از جمله موجوداتي كه پيوسته در حال زاد و ولد و تغيير شكل تكاملي هستند
يي تغييرات شايد از بين تمام فرضيات بتوان قريب به يقين فرضيه تكاملي داروين را با جز

 به بكديگر تبديل مي شوند   بدانيد كه مواد موجود در طبيعت در شرايط مناسب ولي .پذيرفت
  .و تبديل مواد بيكديگر يك اصل ابدي است
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  .را بهم ريخته است پيشينيان مروزه علم ژنتيك تمامي معادالت ا
ط مناسب براي قابل ذكر است كه بدانيد مهندسين ژنتيك هم كاري جز شناخت و ايجاد شراي

 در واقع انها هم نيستي را به هستي تبديل نميكنند و فقط  .تبديل مواد به يكديگر نمي كنند
 و به همين ترتيب   از مواد ديگر را فراهم ميكنندموجوداتشرايط مناسب براي توليد 

 انسان به عناصر سازنده اش   انسان پس از مرگ به محض اينكه شرايط تبديل و تجزيه جسم
هيچگونه تغييري در وزن تغيير شكل داده و تجزيه مي شود بدون اينكه به مرور    ،راهم شودف
  .كلي جهان تغيير كند) جرم ( 
   

   ! استمرده و زنده روحبين موجود فرق ن حساب با ايكه باور دارند خرافه پرستان 
، همان انرژي كه  دفرق انها فقط مقداري انرژي است كه چشم انرا نمي بين. اما اينطور نيست  

مدن آ اگر شرايط به حركت در.  شما مي شوداتومبيل موجب به حركت دراوردن چرخهاي 
  .ماشين شما يك آهن پاره اي بيش نيست كه بايد اوراق بشود  ،بگيريداتومبيل موتور را از 

ماده وقتي انسان نتواند موادي را كه مي خورد در جهت توليد انرژي بكار گيرد بنابراين بيك 
بدون انرژي تبديل مي شود و يك ماده بدون انرژي محكوم به تجزيه در علم ماده است تا در 

  .جايي ديگر و شرايطي ديگر ايجاد انرژي كند
   

    وال اين است كه بفهميم آسمان تا كجاست؟ئمهمترين س
    ن ؟  آسمايا رويرار داريم و قپشت آسمان در ما آيا 

ع پاسخ ـشما سري!   كجاست  درعدد هزار و پانصد جايگاهشوقتي از شما پرسيده ميشود 
     !  پس از هزارو چهرصد و نود و نه ،ميدهيد

     ولي عدد مجهول چه طور ؟
    كجاست؟در بي نهايت عدد جايگاه 

   كجاست؟ در  عدد بينهايت مين رقآخريا 
  ي داريم ؟  ديگرعدد عدد بينهايت نيز آ يا بعد از

    :دبپرساز شما  كسي راگ
  ! يك قابلون و دو شابلون صد ترابلون بعد از بينهايت است يا قبل ازبينهايت آيا 

  ؟خواهند گفت در جواب آن چه شما و يا حتي دانشمندان رياضي 
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سلسله اعداد حدي ندارند و شما هم كه قطعا شما هم مثل من نميدانيد ولي اطمينان داريد 
ه هيچ فرقي نمكند كه در آخر  و در نتيج. نداريدكاريهيچ با آخرين رقمهاي سلسله اعداد 

  !د چه اتفاقي مي افت بينهايت اطراف داد و يا دراع
   

 ،وقتي شما از بين همه اعداد براي خريد خانه اي عدد چند صد هزار دالر را انتخاب مي كنيد
  .رز اعداد در اين معامله براي شماست م اين حد و

 وقتي شما در بينهايت آسمان قرار ، يك بينهايت استدر واقع هر عددي در جايگاه خودش 
چرا بايد فكر كنيد شما در  گرديد كه انرا داريد؟ چيزي ب نقط پايان دنبالب چرا بايد  ،داريد

      بينهايت آسمان نيستيد تا بدنبال ان بگرديد؟
  

 براي شماجايگاه  زندگي مي كنيد و  در آنشما آسمان همان جايي است كه به عبارتي ديگر 
است ، يعني شما يك بينهايت شما زندگي مي كنند ، بينهايت دور از ي كه در مسافتي موجودات

  .هستيد در بينهايت طبيعت و كهكشانها 
   

مي خواهند فقط يك زندگي ارامي فراديكه از انجايي كه اينگونه بحث هاي فلسفي براي ا
گفتگو در باره اين ا مي كنيم و داشته باشند واقعا خسته كننده است پس تا همين جا اكتف

  . مايل به ضنيدن آن باشند  مي گذارم براي عالقمنداني كهبخش تخصصي فلسفه هستي را 
  

ولي در خواهد داشت واالت پاسخهاي بهتري ئ تمام اين سرايبشر در اينده اي نه چندان دور ب
هب منطقي تر امذهمه شرايط موجود با قدرت تمام ميگويم كه استدالل من به مراتب از ادعاي 

است و انسان عاقل بين بدها چيزي را انتخاب مي كند كه با شرايط روز بتواند بيشتر مطابقت 
  .نمايد

  

  ، دشامآ نمي  ومي خوردغذائي ن  ،  دارد ن وزن   ، داردن حجم ه چيزي كه ب  را ستي
نه ، د نه حرف مي زن ،   نه در مكان است، ه در زمان است  ن، ميشود ن زاييده  و  دـزايـنمي
   چه مي شود گفت؟، مشخصات هستي را ندارداين از به چيزي كه هيچكدام .   ده مي شود دي

   ! كامالً درست متوجه شديد
  

  . از صفات هستي را ندارد مي گويند نيستييك بموهومي كه هيچ 
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  . و يا نيست  يا هست  " نيستي " اما  خود  و      
  . است "هستي" خود نوعي پس  ،  هست "  نيستي" اگر

  . ست   ا "هستي "  پس هر چه هست ،  نيست " نيستي "و اگر 
   ،   است"هستي" همان از انجاييكه هر چه هست 

  . كردن نبوده و نيست به خلق   نيازي را هستيپس 
  

كه اهللا براي خلق هم معترف است كه در خاتمه او محمد باز گرديم به ضد و نقيض گوئيهاي 
  . كه اين كار را بشر هم بلد است ،استفاده كرده   ت مواد موجود در طبيع چيزي ار

 حتي خود او هم ليو به نوعي به وجود خدا شك داشتهنيز محمد خود    بد نيست كه بدانيد
 رده قرن زير زرهاته هاي او را براي چه اين خطا از ماست كه گفومي گويد كه چه بوده متوجه ن

  .ه ها خوب توجه كنيد به اين آي .  بين نبرديم
  

  " تازينامه سوره "
   - نزاييده و زاييده نشده-بي نياز است –بگو خدا يكي است 

 سلب موجودياز هستي صفات يعني اگر  ، همه صفات از نوع سالبه هستندبنا بر اين گفته ،  
  !يعني چنين موجودي وجود ندارد   .  قطعي استآن موجوددر واقع حكم بر عدم ، د نشو

  

ايشان به كه صفاتي اكثر  ولي صفات انسانيست   نسبت مي دهنداهللا  كه به يرخي از صفاتب
  .   مقوله عدم هستند  از،  دننسبت داده مي شو

  :مثال مي گوييد
    او قادر مطلق استـ
   جميل است   –
    رحيم مطلق است –
    رحمن مطلق استـ 
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 و به اجبار بايد در   ايي ندارند در مجموعه صفت هاي شناخته شده ج، اين صفات تمام
تالش روحانيت حيله كار به اين ترنيب وقتي . مجموعه صفاتي از خانواده نيستي قرار گيرند 

 راهي جز تعريف موهوم ازاين مجموعه موهوم ،  دنسازيك موجود موهومي باز اهللا د تا نمي كن
ائن رفته و پيروانش انرا سلمان پارسي ختازي به كمك د و اين راهي است كه محمد ننداررا 

  . مي دهندادامه پرورش داده و 
  

د تصاحب تاج و تخت پادشاهي صشاهزاده وطن فروش ايراني كه بقيا سلمان پارسي همان 
و تمام علم و دانش فنون استفاده كرد  محمد ازي كشتارگر  بقصد جمع آوري لشگر، ن ااير

ش يورش اعراب و غارت و كشتار كه نتيجه انمود جنگي خود را صرف آموزش سپاه عرب 
 رسوم و آئين آداب و  سلمان پارسي بود كه با انتقال در اصل اين . مردم ايران در زمان عمر شد

 دين كهاهللا شد و تازي  به خلق محمد   موفق،  به عربستان ساله و تمدن زرتشتيان هزار
 .اسالم از درونش زائيده شد

  

شتن پي برده باشند كه  و به عظمت وجود خويا دريافت الم راميد است كه جوانان عزيز جان ك
خود شاسي خدا شناسي است و آزادي ايران  ميسر نخواهد شد تا زمانيكه ملت ايران به 

  .دخودشناسي رسيده و به فـرهنگ كهن خويش باز گردن
  

ند كه در لباس نيروي انتظامي شريك دزد و حامي جنايتكاران شده او آخرين پيام من به آنهائي
 و  طبق گفته اسالم در بهشت زندگي كنند ،ايران ردم  نميگذارند كه م  و بنا بدستور آخوندها

شرافت و وجدان خود را كذائي حوريان بهشت بخاطر  و  دا بيخبربا حمايت از آخوندهاي از خ
جان سالم بدر نخواهند ملت ايران خشم طوفان  آگاه باشند كه در برابر ،   زير پا گذاشته اند

  .  نفرين و لعنت ابدي را براي خود تدارك مي بينند   دارندو  ردب
  

 پاينده ايران ـ پايدار و سرافراز باد ملت ايران
 

 نوشيروان ـ  بنياد ايرانبانان
19/ 10/ 2006 ، پنجشنبه   
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