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 حرمت زن در اسالم است*
 
  "سوره النسا"

و اگر بترسيد كه   تا ،  سه تا  و يا چهار تا ،    دو نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان
  .هستيد بدستور اهللا تصاحب كنيد كه  مالك  و آنجه را عدالت نورزيد،  يكي را نكاح  كنيد 

  

ر گوشه و كنار دنيا سينه سپر مي كنند ؛ بايد زنان مسلماني كه امروزه براي دفاع از حجاب د
  ! يعني چه  "هستيد  آنچه را كه مالك "ميگويد تازي  وقتي محمد  بدانند

  

فروش نمونه اش ( وش زن مرسوم بوده و هنوز هم هست در دين اسالم برده داري و خريد و فر
  )م به كشورهاي خليج فارس رات دختران ايراني توسط عمال رژيو صاد

  

بهشان    كه امروزه ند كنيزردان عرب محسوب ميشدند ،  ميگفت زنهاني كه جزو اموال مبه
  .فاحشهروسپي و  و  يا  ميگويند خود فروش 

  

ما برده اند و  به يغ  بدانيد كه هزاران هزار از شما زنان ايراني را اعراب به عنوان غنيمت جنگي
   !را كه قبال محمد فروش شما را مجاز كرده چ .روخته اند ف  به عنوان كنيز بارها  و بارها به هم

  

ي محمد  برده فروش   در حقيقت ازقانون وقتي يك زن ايراني هنوز بدنبال مهريه ميگردد
    چه گفته است ؟ رآن در مورد مهريه آيا ميدانيد كه ق !پيروي مي كند 
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 4 آيه "النساسوره 

    "يد  و صدقه زنان  را بده  ...ن صدقا تهءو آتوا النسا
   

   29 آيه "النساسوره 
 منظور پولي است كه در آنزمان به يك  " و بدهيد حق الزحمه ايشان را "....  و اتوهن اجورهن 

  ! داده مي شده  ) روسپي  ( كنيز
   

   .به اين آيه خوب گوش كن
 هازر استطاعت نداريد كه  زن آزاده و با ايمان بگيريد،  پس تصاحب كنيد كنيزان را  با اجواگ

  .صاحبانش و بدهيد  مزدش را تا خدا راضي شود
  

كاسبي ميكرد و اما بخاطر ندادن قرآن ري بلنده را كه بر اساس دستورات خدا رحمت كند پ( 
  ) او را اعدام كردند   57،  پس از كودتاي ننگين ندها  آخو بهخمس و ذكات كافي

  

  دنبال چه هستيد ؟ ببينيد ب اي با نوي ايراني عرب زده ،  كمي فكر كنيد و
  :ميگويد براي روسپيگري پروانه صادر كرده و راحت به ص) قرآن ( تازي نامه 
 يد تجاوزكن بيچاره كه هيچ اختياري از خود نداشته ، د به كنيز بعيدنيز اجازه بگيراز صاحب ك

    !  به صاحب كنيز يددهب را پولشسپس  و

   دقه هستي؟مزد و صاينگونه  آيا تو زن ايراني واقعا دنبال 
  

   30 آيه "النساسوره 
  ....فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب

    . د ،  مجازاتش نصف زنان ديگر است كنيزي خريدي و رفت با مرد ديگري همبستر شراگ
  

  ،ست اآورده ن فروشي امرار معاش مي كنند امتياز خوبي براي زناني كه از تآيه البته اين 
 صادر كرده  و به خاطر اين ري امتيازاتي براي روسپيگاهللاچرا كه محمد در اين آيه و از زبان 

وسته اند تا با خيال اهللا بصف طرفداران حجاب پي امتياز است كه امروزه كنيزان فاسد حزب
   .ند ناماز مجازات در امان بو متوصل شدن به خانه هاي عفاف راحت 
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   38 آيه "النساسوره 
  ......واضربوهن  .....والالتي تخافون .....  الرجال قوامون علي النسا 

  !مردان فرمانروايان زنان هستند و اگر نافرماني كردند  پس بزنيدشان  
  

 زنانيكه دنبال حجاب ميگردند و بدنبال اين  "با فرهنگ كدبانوي اي  "ايراني بانوي اي 
نند؛ كساني هستند كه به كيش و شخصيت خرافات در گوشه و كنار دنيا آشوب بپا ميك

 و نقاط   ميخواهند تاريكيهاآنها.  و به خودشان هم اعتماد ندارندشته واقعي خود آگاهي ندا
  .ذارندپنهان و از اين طريق به ناداني خود سرپوش بگضعف شخصيت خود را زير حجاب 

  

  !و فروش هستندريد اموال مرد محسوب ميشوند و قابل خ زنان جزو  ، از ديد اسالم
   انسانيت استفاده نكرد و دنبال اين مزخرفات رفت؟  و خرد ونه ميشود كه از درك و ارده چگ 

ق خودت ميداني ، در نتيجه سنگسار هم در قرن بيست و يكم اگر واقعا اين دستورات را الي
  .براي تو كم است

   
  : 44آيه سوره كهف 

  ....المال والبنون زينه الحيوه الدنيا 
   "فرزند  پسر  آرايش زندگاني دنيا هستند  روت   وعني ثي

 بانوان كه زيباترين و عزيزترين آفريده هاي پروردگار هستيد ، بيدار شويد  و بدانيد  كه شما
 قابل  يفقط يك  كاال!  د از ديد اسالم حتي جزو زينت آالت دنيا هم محسوب نمي شوي

   . ! تعلق ميگيرد و بس   مزد و صدقهش و كنيزي كه بهخريد و فروش 
  

  "48آيه  سوره االحزاب
 از او خوشتان نيامد ،  با يك زن مومنه ازدواج كرديد و،  اگر يده ااي كساني كه ايمان آورد"

  .بدهيدطالق   او را و شويدن وارد كشتزار ،  فقطند چه بالئي به سر او بياوريد كفرقي نمي 
  .دهيد  و رهايش كنيدبپولي شما او را  پس ،  حق و حقوقي نيست  هيچاو را بر شما 

  ...ول معطلييعني خانم 
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  ! محمد ميگويد يواما جالب تر از همه،   خدا
را كه در  ين  و زنا،ي ه اريدخخودت  و زناني را كه  ، يه اهر آنها را دادرا  كه م يناي نبي  زنا

را كه با  ينايت    و   زناخاله هدختر  و همچنين دختر عمه ها  و  ه اي ، تجنگ به غنيمت گرف
  برايت حالل " امراه مومنه "  ند مي بخشكه خودشان را به تورا ند  و زناني ه اتو هجرت كرد

   .رديمك
  

   .ندسته از زنان بر مرد حالل گروه پنجبه اين ترتيب 
   - ميگيرند) مهريه (  يا اول انانكه صدقه 

    -مي شوند ) پولي ( دوم آنانكه معامله 
     -وند نانكه در جنگ به غنيمت گرفته مي شسوم آ

له و مادر اخدختردختر عمه و   -كه در سفر بهمراه مرد هستند چهارم فاميلهاي دم دستي
   زن و غيره

  .خود را تقديم مي كنند) امرا مومنه ( ور مجاني بط پنجم آنانكه
  

  !!  ميهنم هم اي بانوي 
  !آيا شما مي خواهيد يك ايراني اصيل باشيد 

 خِرد خود را بكار گيريد كه يا يكي از اين امراه مومنه ؟
 !تصميم  و اراده از آن شماست 

  
    پايدار و سرافراز باد ملت ايران-پاينده ايران  

  
 

09/14 / 2004،  شنبهسه 


