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حجاب   لعنت مقالة

مطلب  چكيدة

ّني. در بخش اصلي كوشببش شببده بببا  اين مقاله دو بخش دارد: يك بخش اصلي و يك بخش ف

ّيت و عملكرد جمهوري اسلمي و مذهب شيعه و اديان ديگر در رابطه با  ساده ترين بيان، ماه

 زنان تشريح شود و منشاء آن كه يك تشكيلت بسيار باسببتاني حبباكم بركببرة زميببن مببي باشببد

ّنببي ّيببات ف ّنببي جزئ  براي كساني كه تمام ابعاد قضببيه را نمببي داننببد روشببن گببردد. در بخببش ف

ّصصي براي كساني كه نيازمند روشنگري بيشتر هستند ارائه مي شود.  مطالب به زبان تخ

». هستم            شما سر پشت من بدهيد، را پليد ّياطين ش اين جواب »نترسيد،

نقل قول از خداي مهربان
استيوارت:   نويسنده

 اي دختران و زنان وطن! هر كجا ديديد اين موجودات وحشببتناك شببما را در خيابببان و كببوچه،

ّقف كرده و به زور مي خواهند اين پارچه هاي سببياه َضر، متو َح َفر و  َس  درمحفل و مجلس، در 

 قبيح را بر سر وتن شما بپيچانند و مدعيند كه اوامببر الهببي و دسببتورات خداونببد را مجببري مببي

 دارند و اين را با بوق و كرنا در هر شارع و چارسوق فرياد مي كنند خيلي ساده مطالب زير را

ّق و حقيقت و واقعيت تبباريخي وقببايعي اسببت  به آنان بگوئيد. اين كه من ياد شما مي دهم ح

 كه روي داده و آنچه آن جانوران بدان استناد مي كنند تا شما را بدبخت كننببد و حكببومت قبيلببة

ّق و غير واقعي است: ّحش خويش را مشروع جلوه دهند باطل و ناح ِي متو كثيف وحش

 بگوئيد شما راجع به كدام خدا و كدامين دستورات خدا صببحبت مببي كنيببد؟ آيببا منظورتببان ايببن

ّپه اي مجاور مّكه به پائين دويد و يقة هر كس را ديببد  است كه يك روز فرد عربي از بالي يك ت

  شبحي را مشاهده كببردم كببه بببه مببن گفببت بخببوان وغارحراچسبيد و گفت كه من آن بال در 

ّيببت جببز ايببن  غيره و غيره و بعد گفت برو بگو فلن و بهمان. خوب اين يعني چببه؟ مگببر واقع

َاميببن) را ديببده و  است؟ نه كسي خدايي را مشاهده كرده و نه آن شبح كذائي ( يعني جبرئيل 

ّصي افتاده جز اينكه: ّتفاق خا هاي پائين دويدهنه هيچ ا ّپ    حقيقت اين است كه روزي فردي از ت

و گفته شبحي را ديده و شبح به وي مطالبي را القاء كرده و چنين و چنان.  

ُقم به قصد حاجتي برون رفته بودم كه ناگاه  خوب حال اگر من (استيوارت) بگويم در بيابانهاي 

ّپه اي شبحي را ديدم كه به من گفت بخوان و غيره و سپس به من گفت بببرو دسببت  در پشت ت



 فلن دختر را بگير، پارچه ها را از سر و تن وي برگير و او را ببر گردش و هيببچ اشببكالي هببم

 ندارد، آيا حرف من كه ليسانس دارم و درس خوانده هستم را قبببول نداريببد ولببي حببرف يببك

ّمي (يعني عامي يا بيسواد) را قبول داريد؟  ُا عرب (به قول خود كتاب قرآن) 

ّن پرستان حقير را بدهيد. بگوئيد چه فرق اسببت بيببن  اي نسوان وطن! نهراسيد و جواب اين ج

 شما و آن عرب كذايي؟ بگوئيد اگر اين مطلب مبنا و استناد حقوقي و قانوني اين همه ظلم و

 زور شنيع عجيب باورنكردني است كه شب و روز خاك وطن از آن گريان اسبت پبس چبه مبي

ّقف كرده اند تا به زور پارچه مشكي بپيچاننببد)  گوئيد اگر من (يعني شما دختر و خانمي كه متو

 بگويم رفته بودم در پشت درختي به قصد حاجتي كه ناگاه شبحي بر مببن ظبباهر شببد و گفببت

 بخوان و غيره وسپس گفت آنچه اين جك و جانوران به توگفته اند همگي پرت و پلست و من

 از طرف خداوند قادر مطلق مأمورم به تو ابلغ كنم برو هر چه دل نببازكت خواسببت بپببوش و

ًل    الزهبراءهر چه دل تنگت خواست بگببوي. آيبا حبرف مببن كبه خببانم ليسانسببية دانشببگاه مث

 هستم را قبول نداريد و حرف يك عرب به قول خودش بيسواد را آن هم در يك سببرزمين دور

ّكببه از ايببن ُقفر دهشتناك را قبول داريد؟ چرا مردمان بببي شببعور م  و قرنها پيش در يك بيابان 

 فرد درخواست نكردند كه برو بال در غار به شبح بگو مردم مي خواهند تو را مشاهده كننببد و

 مستقيما حرفهايت را بشنوند. لطفا تشريف فرما شو قدم رنجه كن و بالي كعبه جلوس بفرما

 و در ملء عام درست با همة مردم صحبت كن و هر چه مي خببواهي بگببو آخببر چببرا در غببار

يباشيم تببو موشببي، چببرا بايببد كببه روي از مببا بپوشببي؟ اگببر ُگربه م  ظاهر مي شوي؟ مگر ما 

 ،درخواست ملقات علني و حضوري شخص جبرئيببلمردمان آن زمان اين قدر احمق بودند و 

َامين وحي را نكردند، آيا ما بايد جورش را در خيابان هاي وطن بكشيم؟  ّقرب و  ُم ِك  ِل َم

يبينيد اين مافياي خاورميانه پارچۀ مشكي زردوزي شده اي را به بهبباي پنببج ميليببون و  مگر نم

ّي پببي افكنببده انببداخته و دركسوهدويست هزار دلر موسوم به    روي كعبه اي كه ابراهيببم نببب

ّج و غيره به دور اين پارچۀ سياه اهريمني طواف مببي نماينببد و هببر روزه از اكنبباف  مراسم ح

ً بدون هيچ شرم و حيايي اين پارچة تيره  كرة ارض رو به سوي اين پارچة مشكي نموده، علنا

ُوودوو (جبادوي سبياه مراسبمو تار كه نماد ظلم و زورشان است را مي پرسبتند؟ آيبا ايبن   و 

Voodoo است يا مراسم خداپرستي؟ (

ّق بببر دل مببي نشببيند و آن ظلببم ّق اسببت و حبب  نترسيد و جرأت داشته باشيد چون اين سخن ح

ّق آمد و باطل نابود شد، كه باطل نببابود شببدني  وستم باطل است و باطل رفتني است. بگو ح

ًل براي خودش يك امپراطوري عريض و طويببل  است. اگر قرار باشد تمام اركان مملكتي كه قب



ّدعي ديدن شبحي شده پايه ريببزي ّپه اي پائين دويده و م  بوده بر اساس قول يك فردي كه از ت

شود واي برآن مملكت و اوف بر ساكنانش كه روزگارشان واقعا گريه آور است. 

 مگر مي شود تمام اصول ادارۀ مملكت و مبناي حقوقي و قانوني محاكمات و دادرسببي هببا و

ّدعاي فردي كه شبحي را ديده ّررات يك كشور بر اساس ا  روش زندگي مردمان و قوانين و مق

ّل ديوانه شده ايد؟ مگر عقل و شعور نداريد؟ ُك ِبال استوار شود؟ مگر 
 

! وطن      هشيار زنان و دختران   دل قوي داريد وجوابشان را بدهيد چون خببداي مقتببدراي

 دانا به شما ياد مي دهد چه بگوئيد. بگو اگر به ملقببات اشببباح در غارهببا امببور كشببورها مببي

 گذرد پس من هم شبحي ديدم به من گفت برو هرچه خواهي بپوش و هر چببه خببواهي كببن

 فقط در پي آزار كس مباش. ببينم اگر همين استدلل و برهان را در دادگاه هاي پليد خود اين

ًلشببما   جانوران ببريد قبول مي كنند؟ يعني اگر سر و كارتان به محكمه نزد قاضببيان افتبباد و مث

ّتهم به قتل فلنكس شديد آيا مي توانيد بدين استدلل استناد كنيببد كببه در كببوهي شبببحي بببر  م

 شما ظاهر شد و گفت از طرف خداوند پيامي دارد و آن اينكه برو فلني را كببه در فلن خببانه

ُكش. آيا دادگاه خود اين موجودات چنين استدللي را قبول مي كند؟ بگو پس چطببور ِب  نشسته 

ّفن مشكي را سر من كرده و مرا سياه بخببت ُمتع  به همين استناد مي خواهيد اين پارچه هاي 

بافتاده نمي پذيرد و اگر به دسببتگيرة درب بگوئيبد ببه ّچة عق  كنيد؟ چطور استدللي را كه يك ب

 خنده در مي آيد و اگر روي صخره اي بگذاريد تحت فشار مزخرفات مي تركببد اكنببون اينجببا در

ُت نكلفتان تح ّيه مي خواهيدخيابان پهلوي گريبان مرا گرفته و با قلدري گرد ّوه قهر ّسلح و ق  ال

ّرهات كنيد واين  ُت   را بر تن من نمائيببد وكفن سياه و يونيفورم شيطانيمرا وادار به پذيرش آن 

ُكشيد؟  ِب روح وجسم مرا 

 به همين نحو بگو فكر مي كنيد من كورم و نمي بينببم رئيببس و امببام و رهبببر (دسببت نشبباندة

يسي انگليس علم كرد و با نمايشنامة يب  فراماسونري و سرمايه داري غرب) شما را راديوي ب

ِي اخراج از عراق و راه ندادن وي به كببويت سببرانجام سببر از حومببة پبباريس در  خيمه شب باز

يسي و ساير رسببانه هببا بببا راحببتي كامببل بببه مصبباحبه هبباي پيبباپي و يب  فرانسه در آورد تا ب

ُپرجنجال مشببغول شببوند و نيببز همزمببان فيلببم آمريكببايي  لاتبليغات  ّمدرسببو   بببا شببركتمح

ّذافي در ليبي فيلمبرداري كببرده و نيببز ّمر ق ُمع ِس جگرخوار را بواسطة  ِنه پاپا يكوين و اير  آنتون

  صبح در6ترتيبي داده شد كه همزمان در مسابقات جنجالي قهرماني بوكس جهان كه ساعت 

ًل ِه مث ِلي سيا ّمدعلي ك  ايران پخش شد و همة مردم از خواب بلند شده بودند تا آن را ببينند، مح

 مسلمان شده، جو فريزر كه نماد غرب و آمريكا بود را شكست دهد و اذهان آماده شود و نيز

ُلخت اروپاي شرقي را در پياده روها نمايش دهند تا سروصببداي  در جشنوارة هنرشيراز، زنان 



 بعضي ها را درآورند و در تلويزيون ايران سريال هايي مثل سببلطان صبباحبقران و دائي جببان

  سبباله و سببلطين را مسببخره نماينببد و غيببره وغيببره تببا2500ناپلئون پخببش كننببد و سببلطنت 

ِي كوك شدة غرب را از پبباريس دسببت دردسببت خلبببان فرانسببوي بببه  سرانجام اين رهبر آدمك

ِليزر آمريكايي نموده و بگويند اين جانور نجببس كثببافت  فرودگاه مهرآباد آورده و سوار خودرو ب

 را خداوند آورده است؟ و سپس باز با خيمه شب بازي هبباي پيبباپي و بهانببة مريضببي قلببب، آن

ُقم به بيمارستان قلب تهران مجاور تشكيلت تلويزيون در خيابببان جببام جببم  نجاست را ابتدا از 

 آورده (تا همان داستان حومة پاريس و تبليغات و مصاحبه هباي مبداوم ادامبه يابببد) و سبپس

 ناگهان سر از نياوران و جماران دربياورد و موجودي كه در پاريس مي گفت كاري به كار كسي

 ندارد و به قم رفته و در خانه مي نشيند ناگهببان در مجبباورت كبباخ نيبباوران بيتببوته كببرده و يببك

ُكشتار جوانان مردم و پارچه  سلطنت شيطاني را موسوم به وليت مطلقه اعلم و بلفاصله به 

 پيچيدن زوري به سر وتن بببانوان و خببوردن تمببام پببول نفببت و چبباپ مببداوم اسببكناس بببدون

ّدا خيال مي كنيد30000 ريال را به 70پشتوانه مشغول شود تا دلر    ريال برساند. بگو يعني ج

من اينقدر احمق و نفهم هستم؟ 

 عببببببدا و آمنبببببه و بگببو مببن شببما و اولد

ّياطين  همچنين اولد فاطمه را از نسل شيطان مي دانم و نطفببة شببما همگببي بببا دخببالت شبب

ّلط ِل خونريزي مي بينم كه هر گاه بببر سببرزميني مسبب ِت قات َپس  بسته شد. بگو من شما را قبيلۀ 

 شويد  فرزانگان علم و دانش و صاحبان هنر و معرفت را قتل عببام مببي كنيببد و مببابقي را بببه

 بلد فرنگ فراري مي دهيد. سپس با مردمي كه يوغ بندگي شما را برگببردن گرفتببه انببد ماننببد

ّسببل بببه خببدا و پيغمبببر  چارپايان در طويله رفتار مي كنيد. بدين ترتيب كه بببا هببزار نيرنببگ و تو

 ترتيبي مي دهيد كه اين مردم فقط در قالب نكاح دائم (ازدواج مادام العمر) يك شببيوۀ خبباص

 زندگي را دنبال كنند و با جفتگيري پياپي، براي دوام قبيلۀ جنايتكببار شببما تروريسببت وسببرباز و

 نگهبان و و كارگر و كشاورز و غيره زائيده، پرورش داده و تحويبل دهنبد و سبپس سرشبان را

ّي كند و الي آخر.  بگذارند زمين و بروند تا نسل بعدي نيز اين زندگي طويله اي و دامداري را ط



َفببت و ُكل  چنانچه كسي در اين ميان بخواهد اين روال نكاح دائم و جفتگيري و زايش و پرورش 

 نوكر براي خاندان عصمت و طهارت را دور بزند، يا نخواهد نكاح دائم كند يببا بخواهببد بببه نحببو

ّتهببم و سنگسببارش مببي كنيببد يببا دارش  ديگري عمل كند بلدرنگ وي را به فساد في الرض م

َفببت و نببوكر بزايببد و ُكل  مي زنيد يا به شّلق مي كشيد. بگوچطور اگر كسي نخواهد براي شببما 

ّديت كرده است؟ ّيات شيطاني دارد و با خدا و پيغمبر ض  پرورش و تحويل دهد آيا چنين كسي ن

 پس نبايد بروي زير بار اين زندگي مثل خوك در خوكداني كه صبح بلند شببوي و در يببك محيببط

ّيتي يعني يك حكومت نظامي اعلم نشده تا شب هر دستوري مي دهند اجراء كنببي ا امن  شديد

ّررات منببع عبببور و مببرور شبببانة اعلم نشببده بببه  و برايشببان بيگبباري نمببايي و شببب تحببت مقبب

ّد تكرار كني و مدام برايشان بّچه توليببد كنببي يالب  رختخواب رفته دوباره فردا همين روال را ال

ّنمببي خببود از ِد بهمان بگذاري و تحويلشان بدهي تا در مببدارس جه ِم فلن و عب  و نامش را غل

 وي تروريست و آدمكش و جاني و قاتل و مردم آزار بسببازند. آيببا مببي دانببي در مببدارس ايببن

ّوليببن وظيفببۀ يبك زن ّچه مي دهنببد؟ آيببا ا  جادوگران سياه چه مي گذرد و چه درس هايي به ب

ّوت از چنين بهره كشي آشكار و وقيحانه و رفتار مثل  آزاده، يك انسان، اين نيست كه با كمال ق

ّياطين! مببن بببه خبباطر  خوك در طويله سرپيچي نموده با صداي بلند فرياد كند : اي ديوان و شبب

 اعتلي مقام انسان، به خاطر كرامت انساني، به خبباطر تمببامي خببوبي هببا و بببه خبباطر خببدا،

ّلت و پستي تن در نمي دهم و نمي گببذارم جسببم و جببان مببرا در زنببدان نكبباح  هرگز به اين ذ

َپست خود مرا قرباني كنيببد؟ مببن مببي فهمببم، تمببام دروغ ِكشيد و براي بقاي قبيلۀ   دائم به بند 

ّچگي بار من كرديد همه را مي فهمم. من اكنون مي دانم كه با جادوي سببياه  هايي را كه از ب

 مرا طلسم كرده بوديد و چشم و گوش مرا طوري بسته بوديد كه هر چه مي گوئيببد همببان را

ّچگببي دائم در ّجه هستم از ب  باور كنم و هر كار مي خواهيد برايتان انجام دهم. من اكنون متو

 گوش من مي خوانديد كه بكارت گوهر گرانبهايي است كه بايد پس از نكاح دائم ببه فقبط يبك

 نفر تحويل داده شود و من همچون مرواريدي در صدف هسببتم كببه فقببط پببس از نكبباح دائم

 درب صدف را باز مي كنند. دائم در گوش من مي دميديبد كبه بببدون ايبن گبوهر گرانبهبا هيبچ

 ارزشي ندارم و وجود و «ارزش» من فقط به ايببن پببردۀ نببازك بكببارت بسببتگي دارد كببه اگببر

 آسيبي ببيند مجازاتش مرگ و سنگسار است. مي گفتيد نبايد دست بزنببم چببون «زشببت و بببد»

ّفر انگيز و گناه آلود و شرم آوراست كببه بايببد از اينكبه وجببود ًليك چيز تن   است و جسم من اصو

ًل ّطلعات حياتي را از من مخفي كرديد كه اص  دارم و نفس مي كشم خجالت بكشم. طوري ا

ّجه نشدم مي توانم با يك تنقيۀ ساده توسط لولببۀ شببير آب تببوالت بببا فشببار كببم و بببا وارد  متو

 كردن آب ولرم به مقعد و خارج كردن آن و تكرار اين كببار وسببپس شستشببو بببا صببابون مببايع



ًل آن را تميز كنم و اگر روابط مهبلي را منع كنيد، بدين ترتيب بتوانم يواشكي دور از ّطر، كام  مع

ّطلعات را از من پنهببان  چشم شما اندك معاشرتي با جنس مخالف داشته باشم. طوري اين ا

 كرديد كه توانستيد بهترين سالهاي زندگيم را در اوج جببواني تببباه كنيببد و كببار خودتببان را پيببش

 ببريد. خلصه به هر دوز و كلكي شده مرا از زندگي شبباد و راحببت و طبببيعي ببباز داشببته و در

 خانه زنداني مي كرديد و اگر مجبور به بيرون رفتن مي شدم بايد اسكورت مرا همراهببي مببي

 كرد تا نكند آن گوهر گرانبها را از دسببت بببدهم! ببببينم آيببا ايببن گببوهر دقيقببا بببراي چببه كسببي

 گرانبهاست، براي من يا براي شما؟ و اگر اين گوهر را از دست بدهم بببراي چببه كسببي ارزش

 ندارم؟ براي خودم يا براي شما و اين طويله و دامداري كه درست كرده ايد؟ بگو خيال كرديببد

يخوانديد كببه ّلد دائم در گوش من م ّچه طرفيد و فكر مي كنيد من نمي فهمم كه از بدو تو  با ب

 بايد روزي عروسي (نكاح دائم) كنم و بلفاصله عروسببك هبباي رنگارنببگ تببوي بغببل مببن مببي

ّچگان سيه روز و بببدبخت  گذاشتيد و مرا به «مهمان بازي» در «خانه عروسكي» همراه دختر ب

ّچه داري در قببالب نكبباح دائم ّيت كودكي، مرا با ب  ديگر وا مي داشتيد و از همان دوران معصوم

َفتي قبيلۀ مافيايي شما را بنمايم؟ همببان طببور كببه بببه پسببر ُكل ًل مأنوس مي كرديد تا فردا   كام

ّچه ها انواع شمشير و سلح و تفنگ اسباب ببازي مبي داديبد تبا ببراي شبما تروريسبت هبا و  ب

ّسببل بببه ّچه طرفيد و مببي توانيببد بببا تو  نگهبانان و قاتلن خوبي بشوند؟ جدا خيال كرده ايد با ب

 قرآن و حديث از قول فردي كه شبحي را در غار و جاهاي ديگر مشاهده كرد، زندگي مببرا بببه

 همين راحتي تباه كنيد؟ بگو لعنت خدا و لعنين بر شما و اجدادتان كه قطعا همگببي در آتببش

ّلديد چون صدها ميليون زن را براي تداوم قدرت و حكومت قبببيله تببان تببا اينجببا َخ ُم ّنم تا ابد   جه

فدا كرديد ولي با من نمي توانيد چنين معامله اي بكنيد.

ّر  بگو به خدايي پناه مي برم كه مالك جسم و روح انسان است. بگو به خدا پناه مي برم از شبب

 شما و از وسوسۀ شيطان آن هنگام كه در گوشم زمزمه مي كنيد. بگو به خدا پناه مي بببرم از

 وسوسۀ هر وسوسه كننده در سينه هاي مردمان، چه از جنس آدمي و چه از جنس پري. بگببو

ِكشببم. بگببو ي  بدن من مال خببودم اسببت و مببن ايببن گببوهر گرانبهببا را از چنببگ شببما بيببرون م

يخواهم مثل هر دختر و زن آزاده اي از زنببدگي لببذت ببببرم و هببر لحظببه و در هببر سبباعت  م

 شبانه روز به هر جا دلم مي خواهد بروم و هر قدر دلم مي خواهد بمانم و به كسي حسبباب

 پس ندهم كجا بودم و چه كردم. بگو مايلم با هركس دلم مي خواهد عشق ورزي كنم و هببر

يخواهم بپوشم يا هيچ نپوشم ببينم شما چكاره ايد و فضولي ديگران را چرا مي كنيد و  چه م

ّصي من نيسبتيد. بگبو مبي خبواهم شباد و سبعادتمند زنبدگي كنبم، تبن برهنبه و  شما وكيل و

ّواج به نسيم جانبخش بسپارم و روحببم  گيسوانم در پارك يا كنار جاده يا كنار ساحل و درياي م



ّذت طبيعتي را كه خداوند بببه ايببن زيبببايي  را تازه كنم و بفهمم زنده بودن يعني چه و تمامي ل

 آفريده روي بدنم احساس كنم زيرا خدا پشت و پناه من اسببت و ايببن مطببالب را بببه مببن مببي

آموزد تا جواب شما موجودات ناقص الخلقه دوزخي را بدهم. 

يشبعوري پيبروان ايبن جبادوگران كبه ببه نقبل قبول از ّدت حماقت و ب  يك نمونه بخوانيد از ش

 همان پيغمبر خودشان كه گفت: مردم گويي در خواب به سر مبي برنببد تبا مرگشبان برسبد يببا

ّمت هاي پيشببين ُا ّكر مي گردند و نيز گفت : تمام آنچه در   قيامتشان بر پا شود آنگاه بيدار و متذ

َمم سابق در شببيطان پرسببتي و ُا ّمت من هم واقع مي شود.  (منظور اينكه مانند  ُا  رخ داده در 

 ظلم و گناه و فجور در مي غلتند تا اجلشان برسد.) ببينيد پيروان اين موجودات، علوه بر آنچه

ّف داده و در دنيايي از اشباح و خيالت به ّيت را از ك ّدي تماس باواقع  تا كنون خوانديد، تا چه ح

سر مي برند. 

ِصرف گفتن و به اسبتناد حبرف بباد هبواي رؤسباي ّياطين فقط به   نمونه اين كه پيروان اين ش

 خود هر روزه به تعداد صدها هزار عازم اماكن زيبارتي در مركببز خراسبان و قببم و سببوريه و

ّمل مي كنند كه به زيارت دختر ّچه مخارج زيادي را تح  عراق و غيره مي شوند و همراه زن و ب

 عموي خالۀ يكي از اين ابالسه يا دائي عمۀ آن ديگري نائل شوند و فيض وصواب ببرند. خببود

ًل روي اينترنت با وبكم هايي كه در  شما مي توانيد گريه و زنجمورة پيروان اين اهريمنان را مث

ّجه كنببان معلببوم24شهر اصلي خراسان و در حرم آنجا كار گذاشته انببد ببينيببد كببه    سبباعته ضبب

نيست چه مي خواهند و چرا بدست نمي آورند.  

ّل بببر ّياطين دليلي و مببدركي دا  آيا در طول اين قرن هاي دراز يكي از اين ميليون ها پيروان ش

 دفن شدن نوۀ خاله فلني يا دختر خواهر فلنكس در زير اين حرم ها مطالبه كرد؟ اين همه

 تأسيسات و حرم ها و مساجد و اين همه خرج و اين حجم عظيم بازارها و هتببل هببا و غيببره

 كه حول اين اماكن زيارتي براي خالي كردن جيب مردم احداث شببده همگببي بببر ايببن فببرض

 ساده لوحانه و بلكه احمقانه قرار دارد كه واقعا فلنكس آنجا زير خاك دفن شده اسببت. غيببر

 از اين است؟ آيا تا كنون دليل و مدركي بر چنين امري مشاهده كرده ايد؟ جسد ولديمير لنيببن

 رهبر (دست نشاندة فراماسونري و سرمايه داري غرب) در شوروي تا دهه ها در ميدان سببرخ

ّك  در مسكو در جعبة شيشه اي جلوي چشم همه بود و كسي به مردن وي و وجببود جسببد شبب

ُدلببف هيتلببر رهبببر (دسببت نشبباندة فراماسببونري و  نكرد. در عوض چنببدين تئوري هسببت كببه آ

 سرمايه داري غرب) در آلمان خودكشي نكرده و جسببدش نسببوخته بلكببه وي را بببه پنبباه گبباه

هاي زيرزميني در قطب جنوب يا شمال فراري داده اند چون جسدي در كار نيست. 



ُهالمنظر را بدهيببد چببون خببداي  پس اي دختران و زنان وطن ! نترسيد و جواب اين مجانين كري

ّنيد اگر زيببر  بيناي شنوا شاهد بر همه چيز است و به شما ياد مي دهد چه بگوييد. بگو آيا مطمئ

 اين حرم ها را بشكافيد ناگهان با اسكلت يك شغال يا سوسببمار برخببورد نمببي كنيببد؟بگببو آيببا

ًل اسكلتي در كار هست؟ اگر هست جلوي چشم رسببانه هببا و تحببت نببور نببورافكن هببا در  اص

شكربن  ًل اصبالتيDNA يببا 14وسط حرم، آن را بيرون بياورند با رو    بررسببي كننبد ببيننبد اصب

ّچببه را مببي بريببد و گريببه ّدسه كه با خرج زياد زن وب  دارد؟ بگو آيا يقين داريد زير اين اماكن مق

وزاري مي كنيد اسكلت الغ و يابو دفن نشده است؟ 

ّجه شما را جلب مي كنم به فيلم  ُرزمري تو ّچۀ   كه درآن وقتي قهرمان فيلم متببوجه مببي شببودب

ّچببه تببا ِر آن ب ّچببه شببيطان اسببت مببي رود سببر قبببر مبباد ّچه اي كه به فرزندي قبول كرده اند ب  ب

ّطلعاتي بدست بياورد و با برداشتن سنگ قبر ناگهان مي بيند اسببكلت يببك شببغال در آن قبببر  ا

است.

ّجه هستيد در دنيايي كه يك درب كهنببه عتيقببة  در ضمن آيا متو

َكنند مي برند انگليببس  امامزاده بيخودي را از فلن دهات مي 

ّراجي مي فروشند آيا مي شود پببذيرفت بببه  ميليونها پاند در ح

 فرض اگر زير اين حرم ها اسكلت هاي واقعي آن موجودات

ّراجببي هببا)  عجيب الخلقه مدفون بود (يعني گنج طل بببراي ح

ّراجببي هبباي ّنيد تا كنون همببه آنهببا را نبببرده انببد و در ح  مطمئ

 مخفي ده ها ميليون پاند نفروخته اند؟ برويد ببينيد براي مثال

فقط يك جعبه سببيگار چببوبي متعلببق بببه ژاكليببن اوناسببيس-

ّراجي چند مي خرند؟ ِندي را در ح ِك

هاي به وبلگي :   من و دوستام، پنج شنبه ها، رأس ساعت پنببج، بببهاين چند سطر را هم بخوانيد به نقل از نام

ّدت پنج ثانيه، پوشش اجباری رو از سر بر می داریم و موهامون رو یه هوایی می دیببم. بعببد غببرق لببذت …م

ّول یببه راه…هرچند می دونیم حرکت خیلی خیلی کوچیکی بوده    اما با علببم بببه ایببن کببه داریببم قببدم هببای ا

 در حالی که ته قلبمون احساس غرور و شعف مببی کنیببم بببه راهمببون ادامببه مببی…طولنی رو برمی داریم 

دیم.

 اي نسوان آگاه وطن! مژده دهيد كه ديو ظلمات و سياهي مغلوب شببده و سببپيدۀ پيببروزي در

ُمشعشع است. فراموش نكنيد كه اين پارچه هاي سياه شيشۀ عمر اين ديو پلشت اسببت.  افق 



 باور داريد اگر خدايي هست آن خدا هرگز سياه و كببثيف و پليببد و كببژ انببديش و شببكنجه گببر و

 ظالم نيست. مطمئن باشيد آن كسي كه سياه و كثيف و پليد و كژ انديش و شكنجه گر و ظببالم

است شيطان است. مرگ بر شيطان پرستان. مرگ بر جمهوري اسلمي. 

ّني  مطلب ما به آخر رسيد ولي چنانچه به توضيحات ف

ّيه علقمنديد آن را در صفحۀ بعد دنبال كنيد. قض



نسوان          كردن بلوكه ّية قض حقوقي و ّني ف قتر عمي بررسي

ّته نياز به گفتن نيست كه مطلب تا اينجببا بسببيار طببولني شببد و بيببش از ايببن مجببال صببحبت  الب

 نيست. منظور ما از ارسال مطلب براي انتشار همان مطالب فوق بود ليكن براي كساني كه به

بحث عميق تري علقمندند اين قسمت اضافه شد و مي توانيد از مطالعه آن صرفنظر كنيد. 

 در حقيقت ما داريم دربارة يك تشكيلت مافيايي صحبت مي كنيببم كببه بسببيار قببديمي و بسببيار

ّلببي آن را تشببكيل مببي دهببد. در  گسترده است و اين مافياي خاورميانه فقط بخشي از بببدنه ك

ّجه حضور آن نيسببت. بببه زبببان ديگببر،  واقع مافياي مزبور آنقدر باستاني است كه هيچكس متو

ّلط بوده كه وجودش همچون آب و هوا و ابببر و ّياره زمين مس ّل سطح س  آنچنان از ديرباز بر ك

 مي باشد.Alienباد طبيعي به نظر مي رسد در حالي كه بسيار غير عادي و 

ّياطين از  نكتة ديگر اين كه مافياي مورد بحث ما (كه اگببر قبببول كنيببد تحببت كنببترل ابليببس و شبب

ّيتي ّيتي و به عبارتي پروفايل جمع  دوران كهن شكل گرفته) از زمان هاي بسيار دور بافت جمع

ّخصي امكببان ّصي با سوابق ارثي (ژنتيكي) مش ّياره را طوري تنظيم كرده كه فقط اقوام خا  س

ّلي نابود و ريشه كن نموده است.  بقا و توليد مثل يافته و مابقي را بك

ّيت ّيت هببايي جلببوه مببي كنببد كببه داراي فعببال  ويژگي هاي ژنتيك مورد علقة اين مافيا در جمع

 مغزي و احساسي اندك به معناي وجود كاركرد هاي فقط پاية حياتي و عملكرد بخش تحتاني

 ساقة مغز، كمپلكس سوسماري، بازال گانگليا و در نهايت نخاع و شبكه اعصاب خودكار ؛ رشد

ِاندوكرين ُغدد  ّدامي مغز؛ پروفايل  ُق  ناقص سلسله اعصاب در بخش ليمبيك سيستم، فوقاني و 

ًلغير عادي نسبت بببه انسببان   تحريف شده و در مجموع يك هموستاز و نقشه كروموزومي كام

نرمال استاندارد هستند. 

ّدامي مغببز ( ُقبب در ضمن دقيقا به سبب عدم رشد شبكه اعصاب و نرسيدن برق به بخش پيش 

Prefrontalّيببت هببا فاقببد درك گببذر زمببان (درك تمپببورال) و نيببز فاقببد تمبباس بببا   )، ايببن جمع

ّدي سه بعدي اطراف) و همچنيببن عببدم تببوان قضبباوت و ّيت جهان ما  واقعيات (تماس با واقع

Executiveتصميم گيببري و مقايسببه و سبباير    functionsهسببتند. (بببراي درك سببادة عملكببرد  

 بخش پيش قدامي مغز و اينكه قطع برق اين بخش، فرد را از كدام ادراكات محروم مببي كنببد

 رجوع كنيد.)Brain Prefrontalبه وب سايت ويكي پديا:

ِجنيك( ِت تنظيم شده و به عبارتي يو ّي ّيت برنامه ريزيEugenicsويژگي بارز اين جمع  ) شده، قابل

ّيت شكل دهي انعكاسات شرطي غير ارادي خودكار بببا سببهولت زيبباد،  آسان تودة عصبي، قابل



 انجام دادن هببر كببار فقببط بببا يببك فرمببان(مشببابه مكببانيزم هيپنببوتيزم)، تحريببك شببدن موتببور

  يا كليد واژه ها و انجام حركات يكنواخت قابل پيش بينبي ببا يبكKeywordsكورتكس با گفتن 

 فرمان ، زندگي در قالب هاي حقوقي (اشخاص حقوقي متشكل از چنببد ميليببون فببرد كببه بببه

 قبايل و سپس خانواده هاي گسترده تقسيم مي شوند) بببه جبباي زنببدگي بببه شببكل اشببخاص

ّي كردن دوره زندگي از گهواره تا گببور ببه خبباطر رؤسبباي مافيببا  حقيقي منفرد و مستقل، و ط

ّصصي به اين گونه روابط رابطة    مي گويند) به جاي زيسببتنHandler  با Slave(كه در زبان تخ

يباشد. ايببن شببيوة زنببدگي را در فرقببه هببا يبا    هبباي بسببته هببمCultبراي خود فرد و غيره م

بخوبي مشاهده مي كنيد. 

ّيت برنامه ريزي تودة عصبببي را آسببان ميكنببد ارائه مببي  يك مثال دربارة سوابق ژنتيكي كه قابل

عصبببي شود (توجه كنيد مببي گببوئيم    نببه شبببكة عصبببي چببون رشببد طبببيعي آن در ايببنتببودة

موجودات متوقف شده است):

ّچه به حالت آزاد و راحت نشسته و پاهايش را از هم باز گذاشته است. يببك   Handlerيك دخترب

ّيت سببرش  ّر و عصبببان  داد مبي كشببد: درسبتدر قالب والدين يا نزديكان يا آخوند و غيره با تش

ّچه كه بنشين!  مفهوم جا خورده راست مي نشيند و اگر سابقة ذهني قبلي از همين رويداد و ب

نشستن  نشيند   داشته باشد درست مي ّير نگاه مي كند تا دوبببارهدرست   و اگر نداشته باشد متح

ّر به وي بفهمانند: پاهاتو ببند صاف بنشين.  با توپ وتش

هريزي مي شود اين است كه تعداد يا به عبارتي ّيتي كه به راحتي برنام  منظور از پروفايل جمع

  ببه بچببه بگويببد: درسببت بنشببين! در ايببنHandlerفركانس يا تواتر دفعاتي كه لزم اسببت كببه 

ّيت يببوجنيكي كببافي اسببت سببه چهببار بببار ّيت بسيار كم است. به ديگر سخن، در اين جمع  جمع

ّر بزنند تا الگو يا    عصبي مربوطه خيلي ساده در تودة عصبيPatternاينچنين به بچه توپ و تش

ّتصالت لزم ميان انتهاهاي آزاد دندريتي ياخته هاي عصبي كه اين الگو  وي ايجاد شده (يعني ا

ّتصال عصبي به اندازة كافي جريان برق (آمپر) مببي  را مي سازد برقرار شود) و با تكرار، اين ا

خودگرداني كشد كه به  ّچه بدون اينكه كسببي بببه وي بگويببد در هببرآستانة   برسد و از آن پس ب

ّقت كنيببد كببه ّيه تا آخر عمر وي ادامه دارد. د ّيتي پاهايش به هم چسبيده است و اين قض  موقع

 ناخودآگاه بوده و با تحريك موتوركورتكس و ًل    شببدن آن ببباAssociateاين الگوي عصبي كام

نشستن  Sitting (رفتار  behaviorّيت، آمپر زيادي را در مسير عصبي تحريببك   ) در اين نوع جمع

 ماهيچه اي فعال سازي عضلت ران وپا و چسباندن دو پا به يكبديگر ببه جريبان انبداخته و در

ّرك عضلني به همببديگر چسبببانده مببي  واقع پاها به شكل غير ارادي توسط اين آمپر زياد مح

ّسم ذهني از درست نشستن و نيز ّچه يك تج  شوند و اين تا آخر عمر ادامه دارد. در عين حال ب



 )  به دست مي آورد كه بعدها با سبباير تمرينبباتي كببه بببه وي مببيغلط ( در مقابل درستواژة 

ِنببشدهند تركيب شده و در مجموع يك  ّچببه مببي سببازد. در ايببنCharacter يا َم ّص بببراي ب    خا

ّصببي تعريببف مببي شببود چببون  ّچه به شكل خا  ايببن درسببتحالت مفهوم درست و غلط براي ب

  خببودش مببينشستن براي خاطر خودش نيست بلكه براي خبباطر مافيبباي مببورد بحببث اسببت.

 خواهد راحت بنشيند ولي مافياي مذهبي (كه بببه بسببته بببودن پاهبباي وي و البتببه بسببته بببودن

ّص نشستن را به زور جا مي اندازد و آن ا علقمند است) نحوة خا  بسياري چيزهاي ديگر شديد

  مي خواند. بعدها با هزاران درست و غلط ديگببر يببك منببش بببرايغلط و غير آن را درسترا 

 بچه برنامه ريزي مي شود كه هر چه براي خاطر مافيا باشد درست و غير آن غلط قلمداد مي

 شود. به همين ترتيب اگر در خيابان پسري ببيند و خوشش بيايببد و طبببق يببك واكنببش طبببيعي

ّپرد در بغل وي و پسر را ببوسد غلط بزرگي كرده (چون به خاطر    اين كببار راخودشبخواهد ب

ُحجب و حيا بگويد: برو فردا با پببدرومادرت و داداشببت بيببا  كرده) ولي اگر در برخورد با پسر با 

 منزل با بابا و مامانم و خالجون صحبت كن؛ امري درست محسوب مي شود (چببون بببه خبباطر

ًل صحبت كرديم عمل مي كند). مافيا و در راستاي طويله اي كه قب

ّجه كنيد كه اين ساحران چطور با جادوي سببياه، ّقت كنيد. تو  در اينجا به يك نكتة بسيار عميق د

ّيت حقيقي ًل محو و ناپديد كرده و هو ّيت جعلببي وجود دختررا كام   مببورد نظببر خببود را كببههببو

 مثالي است از فاطمه و زينب و غيره دردرون وي برنامه ريزي كرده اند يعني فاطمه و زينبببي

 كه هميشه پاهايش به هم چسبيده، هميشه درون پارچه پيچيده شده،  بببدون اجببازه ديگببران

 بيرون نمي رود و با كسي حرف نمي زند و غيره. در اين حالت، دختر به هيچوجه به شكل يك

حقيقي   حقوقي (يك موجود واقعي) عمل نمي كند بلكه يك شخص ّويت   يافته و پاسخدهيه

ّقت كنيد:Receptionوي درست مثل   يك سازمان يا ادارة دولتي است! به اين مكالمه د

َبه، چطوري خوشگله! بيا يببك دقيقببه(پسري به دختري در خيابان يا پارك برخورد مي كند) َبه   -  

بنشينيم روي اين نيمكت با هم يك گپي بزنيم و حالي بكنيم!

 - بله، نفهميدم؟ برو فردا با پدرومادرت و داداشت بيا منزل با بابا و مامانم و خببالجون صببحبت

 كن. (ترجمه به زبان آدميزاد: بله، نفهميبدم؟ اگببر كباري داريبد لطفببا مبداركتان را بياوريبد و ببا

ّول فردا برويد ببه ايبن سباختمان در ايبن نشبباني اتبباق شبمارة  والدين و ساير بستگان درجه ا

 فلن با آقاي فلن و خانم بهمان صحبت كنيد تا شايد كارتان را راه بياندازند.{ انگار قرار اسببت

ُحكم انحصار وراثت بگيرند!}) بروند دادگاه يا محضر، 

َبوي و مادر و داداشم چكار داري؟ ببين جيگر، من با(پاسخ پسر) َا  - چي شد؟ يعني چه؟ تو به 

خود خودت كار دارم نه با آن باباي سبيل كلفتت، حاليته نازنازي؟



ُو مسببتي. بببرو هببر(پاسخ دختر) ّي   - چه مي گويي مگر ديوانه هستي، گمانم كببه عببرق خببورد

( و بي اعتنا مي رود.)وقت حالت خوب شد بيا. 

خودت در اينجا، آن    كه پسرك با آن كار دارد ديگر بببراي هميشببه پشببت حصببار ليببه هببايخود

ِل پيرزنان و پيرمردان قبيله ُكپي برابر اص ُگم شده است و يك شخص حقوقي كه  ّيتي ناپديدو  امن

ِخلقببه، ُعال  است جاي آن را گرفته و از دهان دخترحرف مي زند. از ديببدگاه ايببن موجببودات فجي

ّيت حقيقي طلب كند مست يا ديوانه است! اگر كسي هو

ّذت خودش و بببه خبباطر رفبباه و  در مجموع، دختر تا بزرگ شود ياد مي گيرد كه هر چه براي ل

 شادي وزندگي خودش بكند غلط، بد، اشتباه، گول خوردن از شيطان، اغفال شببدن، نبباداني و

 گناه است و هر چه براي مافياي مذهبي در راستاي تداوم حكومت و سلطة آن بببه شببكل يببك

َفت و كنيز حلقه بگوش انجام دهد درسببت، خببوب، صببحيح، بنببدگي خببدا، آگبباهي، دانببايي و  ُكل

 صواب مي باشد. در نهايت خواست و ارادۀ مافياي مذهبي دين و مذهب فببرد را تشببكيل مببي

 دهد و وي هر گونه خواسببت و فرمببان ايببن مافيببا را خودبخببود خواسببت و فرمببان خببدا ونيببز

ّيببت مببورد بحببث را در سببطح  خودش مي داند. در هر حال غرض اين بود كه ايببن مافيببا جمع

ّياره طوري گزينش ژنتيكي كرده است كه به سببادگي و بببا چنببد بببارتكرار بببه راحببتي برنببامه  س

 ريزي شده و تا آخر عمر نيازي به نظارت و كنترل ندارند و خودبخببود طبببق برنامببة داده شببده

ِانببدوكرين، رشببد  رفتار مي كنند. در حالي كببه نقشببه كرومببوزومي، سبباختار ژنببتيكي، پروفايببل 

ّل ّدامي مغببز و خلصبه كب ُقب ّلية بخش هباي ميباني، فوقباني و  ّعال بودن ك  دستگاه عصبي و ف

ًلچنين نيست و اين طور نيست كه يك دختر استاندارد انسببان  ّدي اص  هموستاز انسان نرمال عا

ّر و تهديد تا پايان عمر پاهايش را به هم بچسباند و بدين راحتي برنببامه ريببزي ّپ وتش  با چند تو

شود و مانند روبات عمر بگذراند. 

ّيه آشنا شديد. اكنون مي توان يك نمونۀ بسيار آشناي پيچانببدن پببارچه بببه  تا اينجا با اساس قض

ّچه ها را نيز ذكر كرد. همان طور كه مي بينيد اين كار نيز با برنامه ريزي تودۀ  سر و تن دختر ب

 عصبي به شرح فوق صورت مي گيرد. مشاهده مي كنيببد كببه در جببوامعي كببه امببروزه بيشببتر

  سالگي به بال بببه فرمببان مافيببا پببارچه را بببه4تحت سلطۀ اين مافيا هستند از سنين كم مثل 

ّتصبالت عصببي ّيت، الگبوي ا ّچه مي پيچانند تا با تكرار مداوم و عبادت ببه ايبن وضبع  سروتن ب

ّوت يافته و آمپر مورد  مربوط به پوشيده بودن شكل گرفته و همان طور كه گفتيم به سادگي ق

 نياز را بكشد و الگو حالت خود گردان پيدا كند و بچه به طور ناخودآگاه و خودكار تا پايان عمببر

 دائم اين پارچه ها را به دست خود به سر وتن خويش مي پيچاند و نيبباز چنببداني بببه كنببترل و

 مراقبت بعدي نيست. به شكلي كه در بزرگسالي اگر زماني بدون اين پببارچه هببا باشببد نببوعي



ّص به وي دست مي دهد كه دقيقا به تنش و خماري معتادان به مواد مخببدر شببباهت  تنش خا

 دارد و به هر قيمتي شده پارچه اي بدست مي آورد و به خود مي پيچد و حتي اگر زني بببدون

 پارچه ببيند پيگيري مي كند تا به وي پارچه بپيچاند. مكانيزم اين تنش همان مكانيزم خماري در

ِانببدوكرين و سيسبتم عصببي عملكببرد ّد است زيببرا سيسبتم  ّد مخدر و نرسيدن موا  اعتياد به موا

 هاي مشابهي را درهر دو حالت نشان مي دهند. بررسي دقيقتر اين عملكرد از نظببر بيولببوژي

ّد اين مطلب نيست و شايد بعدها آن را بببا تفصببيل  و نقش سيستم عصبي و غدد درونريز در ح

 بيشتري عرضه كنيم. همين واكنش درمورد مثال اول هم يكسان اسببت و تببودة عصبببي دخببتر

 مزبور پس از بزرگ شدن وي، چنانچه به دليلي پاهايش بازبماند ناآگاهانه و بلفاصببله بببه هببر

ّتي اگر يك مرد قبوي هيكبل هببم بخواهببد ببه زور پباي  قيمتي سعي در بستن آنها مي كند و ح

ّتصالت ّص، آمپري كه ا ّيت هاي خا ّفق نشود چون در اين جمع  دختر را از هم بگشايد شايد مو

ِكشد بسيار زياد بببوده و بايببد مقببدار ژول كبار زيببادي ببراي  برنامه ريزي شدة تودة عصبي مي 

غلبه بر عملكرد موتور كورتكس تحت آمپراژ ياد شده به كار برد.

ّم اين است كببه هرگببز نبايببد پببارچه را بببه ّقت كنيد كه يك موضوع بسيار بسيار مه   به هر حال د

ّيببتي ّيببتي از چنببدين ليببۀ امن  تنهايي و جداگانه بررسي كرد بلكه پارچه پيچيدن فقط يك ليببۀ امن

 است كه  «گوهر گرانبهاي» مافياي مذهبي را محافظت مي كنببد. يعنببي نبايببد پببارچه را امببري

ّيببتي ديگببر  مستقل فرض كرد بلكه هر بحث در مورد آن بايد در رابطببه بببا تمببام ليببه هبباي امن

ّيتي شامل ديوار هاي قطببور منببزل بببه همببراه انببدروني و پببرده  مطرح شود. اين ليه هاي امن

ّيت خروج، اجبببار بببه پيچيببدن چنببد ليببه پببارچه (فقببط چببادر  هاي حاجب دم درب منزل، ممنوع

ُبرقع و روبنده و شليته و پيراهن و مانتو و جوراب و غيره هم هست) كببه در  نيست و مقنعه و 

 حقيقت كار همان ديوار ها را در خارج منزل مي كند، اجبار به همراهي يك يا چنببد اسببكورت،

ُع ّيت هر تماس و مكالمه و ملمسه و مراوده با ديگران بيببرون از منببزل (زنببداني ممنببو  ممنوع

ُملقات)، استقرار مأمورين مافياي حاكم با يونيفورم ولي بدون سلح مرئي( آخوند وكشببيش  ال

 و خاخام وكاهن و غيره) براي شستشوي مغبزي مبردم، اسببتقرار مبأمورين مافيبباي حبباكم بببا

 يونيفورم و با سلح مرئي (نگهبان و سرباز و پليس و غيره)، استقرار مببأمورين مافيبباي حبباكم

ًلدر پببارك يببا خيابببان زن   بدون يونيفورم و با سلح غيرمرئي (مأمورين لببباس شخصببي كببه مث

ّيت مي كنند تا به خانه بروند و بيرون نيايند) و سرانجام و از همه بببدتر  ودختران تنها را آنقدر اذ

 استقرار مأمورين مافياي حاكم بدون يونيفورم و بببدون سببلح گببرم (ولببي بببا سببلح سببرد) در

ًل مراقب زن ودختر بببوده و ّوم و غيره كه كام ّول و د  داخل منزل يعني والدين، بستگان درجه ا

 آنها را تحت نظر دارند و كنترل مي كنند، بازجويي و تفببتيش مببي نماينببد، و در صببورت ارتكبباب



ّداقل كتك خوردن بيرحمانة زن و دختر قطعي اسببت. سبباير ّلف، مرگ يا جراحت مرگبار يا ح  تخ

ّصوب، قوانين نانوشته، تهديببد دايمببي قتببل ناموسببي، ّدون و م ّيتي شامل قوانين م  ليه هاي امن

ّدي شببكنجه خببانه و طويلببۀ مزبببور، همسببايگان يببا ّنت و روال عببا ُسبب ُعببرف و   ختنببه كببردن، 

ّيبتي  همكلسان يا مسئولن مدرسه و دانشگاه يبا همكباراِن خببر چيبن و سباير ليبه هباي امن

ّل ليببه يباشد. پس هرگز نبايد پارچه را به تنهايي در نظر گرفت و پارچه فقط يببك ليببه از كبب  م

ًل تحت كنترل نگاه مي دارد.   ّيتي است كه نسوان را كام هاي امن

ًل حالت لببباس يونيفببورم (مثببل چببادر، ّجه كنيد كه اين پارچه ها كه اصو  در عين حال درست تو

 مانتو وغيره) دارد يك مفهبوم بسببيار اساسبي را القباء مبي كنبد و آن اينكببه مافيباي حبباكم ببا

ّيتپوشاندن يونيفورم به تمامي زنان،  ّيت ممتبباز خببود در بببه غنيمببتمالك   خود بر آنهببا و وضببع

 گرفتن و اسير كردن مردمان مناطقي را كه بدانجا حمله كرده و پيروز شده را به نمببايش مببي

َفببتي كببردن ببراي ُكل  گذارد و همان گونه كه به تفصيل توضيح داديم حببالت بنببدگي و بردگببي و 

ّچگي در آنها جا مي اندازد. ببه عبببارتي ايببن مافيبباي مببذهبي هببر گباه بببر  مافياي حاكم را از ب

ِملك طلق خود مي داند و آنها ّلط مي شود بلفاصله زنان و دختران آن كشور را   سرزميني مس

 را اسير گرفته و يونيفورم پوشانده و برايشان نگهبان مسلح و غير مسلح گذاشته و  براي نكبباح

 دائم و جفتگيري و توليد سرباز و نگهبان و تروريست وكلفت و نوكر آماده مي كنببد وبببه طببويله

 اعزام مي دارد. درست همان طور كه اگر سپاهي به سرزميني حمله كند هرچه گاو و خوك و

 ميش و اسب و قاطر و غيره ببيند افسار كرده به پشت جبهه ارسال نمايد تا بببراي بكببار گرفتببه

شدن در طويله و اصطبل قوم مهاجم اعزام شوند. 

ّي» دخببتر دانسببتن در  در همين رابطه به موضوع اجازة پبدر ببراي ازدواج دخبتر و پبدر را «ولبب

  مافيبباي مببذهبي تببوجهمسببتقيمقوانين مدني دوره سلطنتي ايران و نيز همين دوره حكببومت 

ّيه و  كنيد. (مي گوييم «مستقيم» چون در تمام دوران سلطنتي ايران (بببه ويببژه از زمببان صببفو

ُپببل اصببفهان و...) سببلطين جببز يوسببه »   باز شدن پاي فراماسونري در ايران و احببداث « س

 عروسك هاي خيمه شب بازي اين مافيا يعني كارگزاران غير مستقيم آن نبوده اند. براي مثببال

ّمدرضا پهلوي خودش اعتراف مي كند حيببن مراسببم رسببمي قبببول مقببام سبلطنت سببوگند  مح

ّيت ملي و ديگري حفظ و حراست مبذهب ّيت ارضي و حاكم  خورده به دو چيز: يكي حفظ تمام

شيعة اثني عشري!) 

ّد پدري در واقع مالك دختر محسوب مي شوند و مي تواننببد دخببتر را ببه ّقي كه پدر و ج   اين ح

 قتل برسانند و مجازات نشوند از كجا آمده است؟ برخي با سبباده لببوحي مببي پندارنببد ايببن بببه

 خاطر «نظام طايفگي» و «پدرسالري» يا حتي«مردسالري» است ولي اگببر از آنببان بپرسببيد



ههبا معنبي  معني اين اصطلحات چيست نمي توانند جواب بدهنبد. چبون در حقيقبت ايبن واژ

ّلببي (يعنببي هميببن ّيت اين است كه در دوران ماقبل دولت مركببزي و حكومتهبباي م  ندارند. واقع

  سال پيش به قبل تا صدهزار سال) كه تلگرام و راديببو و خببودرو و هواپيمبباو غيببره هببم250

 اختراع نشده بود و حكومت مركزي فئودالي يا قبيله اي ( هر دو تحت نظر مافياي باستاني كببه

 گفتيم) دسترسي فوري و مستقيم به اشخاص حقوقي گماشتة خود (طوايف و خبانواده هباي

 گسترده) كه هريك در منطقه اي مي زيسببتند نداشببت تببا مسببتقيما(مثببل الن در خيابببان هبباي

هباني را جاري كند، وظايف كنترل زنان خواهي نخواهي و    بببه رأستصريحاوطن)كنترل طويل

 شخص حقوقي ساكن در منطقه يعني پيرمردان طايفه سپرده مي شد تا به نيابت از حكومت

 مركببزي (و آن هبم بببه نيببابت از مافيبباي باسببتاني) اجرائيببات ايببن برنببامه را عهببده دار شببوند.

 همزمان با اين مكانيزم رسمي اداري، يك مكانيزم غير رسببمي مافيببايي هببم عمببل مببي كببرد

 بدين ترتيب كه همان طور كه به خوبي مي دانيببد اگببر پببدري يببا بببرادري و عمببويي و غيببره از

 حراست «ناموس» خود غافل مي شد و سهل انگاري مي كرد همان مأمورين لباس شخصي

 مافياي باستاني بدون يونيفورم و با سلح غيرمرئي كه در بال اشاره شببد و درون هببر جببامعه

 اي در طول تاريخ قرار داده شده اند؛ با تمسخر، مضحكه، طعنه زدن، نگاه هاي معنببي دار و

 تحريك افراد قبايل مجاور به تحريم ازدواج و رواببط اجتمباعي ببا خبانوادة ببدنام شبدة مبورد

 بحث، به هر كلكي كه شده مردان ارشد و به ويژه پدر دختر يا شوهر زوجه را بر سر «غيرت»

ُبريببده يببا سنگسببار و  آورده و عصباني مي كردند تا كار يكسره شود و دختر و زن مزبببور سببر 

خفه شود. 

ّجه هستيد كه اين «وليببت» پببدر بببراي دادن اجببازة ازدواج بببه دخببتر چببه رابطببه  در ضمن متو

 تنگاتنگي با روال طويله گرداني مافياي مذهبي دارد و در واقع همان خواست مافياي مذهبي

 است كه به دليل گفته شده بر عهده مردان ارشد قبايل و خانواده ها گذارده شده بببود چببون

ّد پدري فقط مي تواند براي «ازدواج» دختر اجازه صببادر كنببد  اگر دقت كنيد در اين جا پدر يا ج

ً اجازه بدهد دختر بببرود بببا هببر پسببري هببر كببار خواسببت  (يعني فقط نكاح دايم) نه اينكه مثل

 انجام دهد. يعني نمي شود كه پدر، دختري را (حتي با رضايت محضري) از يوغ وليت خويش

ّدد هر برنامه اي داشته باشببد. مببي دانيببد كببه  رها كند و دختر را آزاد بگذارد برود با پسران متع

ُقببوا از پببس پببرده بيببرون جهيببده و  اگر پدري چنين كاري بكند آنگاه مافيبباي مببذهبي بببا تمببام 

 مستقيما دختر را تحت كنترل قرار مي دهد و به سوي «صببراط مسببتقيم» يعنببي نكبباح دائم و

 توليد و پرورش تروريست و نگهبان و سرباز براي خود به طويله اعببزام مببي دارد. پببس بدانيببد

ّد پدري فقط پردة نازك حيله گرانه اي است كه مافياي مببذهبي پشببت آن پنهببان  اجازة پدر و ج



 شده و فريب و نيرنگي بيش نيست. اگر پدر و غيره وظايف زندانباني وتهديد و شكنجة مربببوط

 به خود را درست انجام ندهند، دست مافياي مذهبي مستقيما از آستين بيرون مي آيد و انجببام

اين وظايف را عهده دار مي شود. 

 ديگر اينكه همان طور كه در مورد پيچيدن پارچه به سر و تببن زنببان عنببوان شببد، بسببيار مهببم

 است كه موضوع «قتل هاي ناموسي» را نبايد به تنهايي بررسي كرد چون راه به جببايي نمببي

ّيتي است كه مافياي شيطاني باستاني از روز ّيتي از چندين لية امن  برد بلكه اين هم يك لية امن

ّيتي آن را با هم در نظببر ّيت اين مافيا و تمامي ليه هاي امن  ازل تا كنون مجري داشته و بايد كل

گرفت كه در بال بدان اشاره شد. 

ّلط ّول كه بر منطقه اي مس  خلصه ببين عزيز من، اين تشكيلت شيطاني چنين عمل مي كند. ا

ّلببك كببرده، يونيفببورم خببود را بببه آنببان  مي شود بلفاصله تمام زن و دختر هاي آن ناحيه را تم

 پوشانده و به درون خانه ها و گوشة اتاق ها سوق مي دهد (يعني پشت ديببوار، زنببداني و از

ّلح و غيببر ّيتي فوق از قبيل پارچه، ختنه، نگهبان مسبب  دسترس خارج ميكند)، سپس ليه هاي امن

ّي، تهديد دائمي قتل ناموسي و... را پشت سببرهم ّتش، مراقب، ول ّلح، اسكورت، بازجو، مف  مس

ُمنفصل كرده، از صحن اجتماع رانببده و ماننببد ًل تمام زن و دختر ها را از بقيه   قرار داده و كام

 فقط به شرط نكاحاسير در حصن خود قرار مي دهد. سپس اين زن و دختر ها را  يك به يك 

Sex در اختيار مرداني كه دستشان به هيچ كجا (از جمله به عروسك پلستيكيدائم  dollبنببد ( 

 نيست قرار داده و با انواع شرط و شببروط و مهريببه سببنگين و تهديببد زنببدان در صببورت عببدم

فالحيل ديگر به بند مي كشد و به سمت يك مسير غير قابل اجتناب يعني   فقبطپرداخت و لطاي

ّچه در چارچوب نكاح دائم بببراي خببدمت بببه حكببومت   سببوق مببيجفتگيري و توليد و پرورش ب

ًل  ِگ مببردم را كببام ّلببد تببا مببر ّته تا پايان عمر ادامه دارد. اين تشببكيلت جهّنمببي از تو  دهد كه الب

 برنامه ريزي كرده و آنان را به نام خدا و پيغمبر زير يوغ خود نگاه مي دارد. هر هفته جمعه و

 شنبه و يكشنبه و... در مسجد و كنيسه و كليسا و معبد و آتشكده و بتخببانه و پرستشببگاه هبباي

 ديگر از طريق كارگزاران خود يعني آيت ا و آخوند و كشيش و پاستور و خاخببام و كبباهن و

 ايببن زنببدگي طببويله اي وغيره به گوش مردم مي خواند كه خببدا و پيغمبببر چنيببن گفتببه انببد و 

ّرر داشببته َفتي و نوكري حكومت را خداوند براي ايشببان مقبب   و خببواهي نخببواهي بايببد بببدانُكل

 گردن نهند. اي خوانندة خردمند، چشم عقل بگشا و ايببن پنببد را بپببذير و بببدان غصببب و بلببوكه

ّچه فقط ّلك آنان و سپس اجاره دادن آنان براي جفتگيري و پرورش ب  كردن زن و دختران و تم

 در قالب نكاح دائم، قلب و هسته و مركز و اساس اين تشببكيلت اهريمنببي مببي باشببد. بلببوكه



 كردن زن ودختران، مبنا و پايه و شالوده و بنيان و تكيه گاه و زيربنببا و نقطببه عطببف و شيشببة

عمر و آب حيات و چشمة زندگاني اين تشكيلت شيطاني است. شير فهم شد؟!

ّياره زمين حكمروايي  ...و فراموش نكنيد كه اين تشكيلت صدها هزار سال است بر تمامي س

 مي كند و اين مافياي خاورميانه فقط جزء كوچكي از گستردگي ايببن تشببكيلت در تاريببخ ايببن

ّياره مي باشد. س

 توجه داريد كه اين برنامه ريببزي مافيبباي مببذهبي كبه مثببال زديبم و قطببره اي از درياسببت، بببا

ّحت  مطالبي كه خودشان هم بيان مي كنند در تضاد كامل بوده و همين دليببل واضببحي بببر صبب

ًل فرض ببر ايبن اسبت كبه فبرد بايبد ابتبدا ّني ماست. بدين ترتيب كه مث  اظهارات و توضيحات ف

ّين شود يببا اگببر نخواهببد نشببود و اختيببار بببا خببود ُتد ُم  بزرگ شود و سپس اگر بخواهد به ديني 

 شخص است در حالي كه در اين جوامع پيداست كه موضوع اختيببار و ايببن صببحبت هببا نيسببت

بلكه تمامي امور با زور و اجبار آن هم از سنين كم انجام مي شود. 

ّص و در كشور ايران اين است كه در قببانون اساسببي آن  يك نكتۀ بسيار جالب در اين مورد خا

ّين شود و امكان قبول اديان ديگر و نيز نداشتن ديببنبايدشهروند    به يكي از چند دين رايج متد

ّين است يا حق شببهروندي نببدارد و بايببد  ُمحال است. به عبارت ديگر يا به يكي از چند دين متد

ًل تقريبببا تمببام اديببان  برود بميرد! نكتة بسيار جالب تر اين كه تمام اين اديان نام برده ( و اصببو

ّلق ببه فقببط يببك مافيبباي واحببد ّياره زمين) همان طور كه در ابتدا گفته شد متع  موجود روي س

ّقت كنيببد تقريبببا تمببام اديببان روي ّياره است. اگر درست د  بسيار باستاني و گسترده روي اين س

 سياره و به ويژه همان اديان اصلي كذايي (ابراهيمي) همگي روال مشترك طويله بازي، نكاح

ّچه هاي متعدد و تحويل دادن آنهبا ببه مافيبباي مزبببور ببراي  دائم، جفتگيري، زايش و پرورش ب

ُكلفتي و نوكري جهت حفظ قدرت و سلطۀ ايببن تشببكيلت شببيطاني روي  نگهباني و جنگيدن و 

ّياره در حقيقببت يكببي بيببش نيسببت و در ّلط بببر سبب ّياره را دنبال مي كنند. مافياي قديمي مس  س

ّياره زمين فقط يك دين ويك مذهب با نام هاي متفاوت استواقع   . تمببام ايببندين مردمان س

 اديان زير دست يك تشكيلت است و آن تشكيلت با حفظ اين روال طويله بباني و خبوكچراني

ّياره حكمروايي كند.  توانسته است صد ها هزارسال بر اين س

ّياطين اين اصل خودنمايي مي كنببد  در ضمن فراموش نكنيد كه در رأس قانون اساسي اين ش

 كه:«در نظام ما خانواده {يعني شخص حقوقي نه شبخص حقيقبي}اصبل اسبت.» اكنبون ببه

ّما حل مي شود: « در نظام ما طويله اصببل اسببت.»طويلهجاي خانواده كلمه    را بگذاريد و مع

 ناگفته نماند كه هيچكس نمي داند اين جمله را چه كسي گفته بايد آنجا بنويسند! همببان طببور

  سببال روي گببذرنامه هببا چبباپ كننببد:«30كه هيچكس نمي داند چه كسي گفته جملببة زيببر را 



ِاشغالي را ندارد.» آيا اين جمله (وجملة باليي) ّق مسافرت به فلسطين   دارندة اين گذرنامه ح

 قانون است؟ آيا چه نهادي آن را تصويب كرده؟ شايد اشباح و ارواح آن را تحرير كرده اند؟ آن

 فردي كه اين جملت را نوشته كيسببت و نببام و نشبباني وي چيسببت؟ نكنببد دسببت ابليببس ايببن

جملت را درج كرده باشد؟

ّليببات قضببيه آشبنا شبديد اجبازه دهيبد برخببي مثبال هبباي ديگببر را بببراي تأكيببد و  اكنون كه با ك

 روشنگري بيان كنيم. يك نتيجۀ بسيار جالب اين گونه برنببامه ريببزي تببودة عصبببي در كببودكي و

ّطلعببي داشببته  ماندگار شدن آن تا پايان عمر اين است كه فرد بدون اينكه كوچكترين درك و ا

 باشد در سراسر عمر مانند يكي از مأمورين حكومت عمل مي كنببد و در واقببع حكببومت هبباي

ّياره زمين، به ويژه در منطقه خاورميانه تحت مديريت همان مافيبباي باسببتاني  مافيايي روي س

 كه ذكر كرديم، طوري جوامع خاص را از نظببر ژنببتيكي انتخبباب كببرده و در طببويله هبباي خببود

 پبرورش داده انببد كبه ببا برنببامه ريببزي تببودة عصببي و قبراردادن برنببامه هباي دلخبواه، ايببن

ّمال، كارگزار و نمايندة دولت يا حكومت زيست مي كنند. ُع ًلبه عنوان مأموران و    موجودات عم

 در حقيقت با اين تكنيك ميليونها كلفت و نوكر بدست مي آيببد كببه هريببك بببدون اينكببه مسببتقيما

مواجبي از دولت و حكومت بگيرند براي آن كار مي كنند و اهداف آن را برآورده مي سازند. 

ّده اي  يك نمونۀ بسيار آشنا مي آوريم. فرض كنيد زن و مردي وارد مسافرخانه اي در مسير جا

ًلخودكبار جبواب مبي دهبد   مي شوند و اتاقي مي خواهند. صاحب مسبافرخانه ببه شبكل كام

ّيني  چون فرد  متد و   كردهازدواج است به آنها اتاق نمي دهد مگر مطمئن شود كه آنها  مذهبي

 اند. در نظر داشته باشيد اين سناريو به حال حاضر كبه حكببومت رسبما نمببي گببذارد هتلببداران

ّيه و شببرايط ّيببت قضبب  اتاق به زن و مرد همراه همديگر بدهند مربوط نيست بلكه منظور مببا كل

ّياره هببزاران سببال اسببت ادامببه دارد.  عمومي است كه در اكثر قريب به اتفاق مناطق ايببن سبب

ّور مببي  بنابراين با توضيح پيشگفته، چنين مكالمه اي را بين زوج مسببافر و مسببافرخانه دار تصب

كنيم:

 نفره براي خودم و اين خانم مي خواستم. 2-   يك اتاق با تخت 

ّيني هستيم بنابراين تا  مطمئن نشويم شما ازدواج كرده ايببد اتبباق  -  ما افراد نماز خوان و متد

ّيت نمي دهيم. (يعني به قول توضيح المسائل بايد  زوج  بين آنها برقرار شود.)رابطة

ّوم به هيچ وجببه قابببل  عبارت اول به اندازۀ كافي گوياست و توضيحي لزم ندارد. اما عبارت د

ّجه مببي  فهم نيست و اكنون مي خواهيم آن را به زبان قابل فهم براي آدميزاد ترجمه كنيم. تببو

ّيني مببي باشببد و بببدين سبببب بايببد از ّدعي است فببرد مببذهبي و متببد  كنيد كه مسافرخانه دار م



  چيسببت تبباازدواجازدواج زوج مزبور مطمئن شود. اگر از آنها سئوال كنيد: منظور شما از كلمببۀ 

ًلمطمئن كنيم و خيالتان تخت راحت شببود، فكببر مببي كنيببد چببه   ما شما را از وقوع اين امر كام

 پاسخي خواهند داد؟ اگر آنها بخواهند پاسخ درست و صادقانه اي بدهنببد بايببد بگوينببد منظببور

 اين است كه يكي از نمايندگان رسببمي تشببكيلت مببذهبي (عاقببد، دفببتردار، كشببيش، خاخببام،

  بدهد كببه بببا همببديگر حببرف بزنيببد و راه برويببد (محببرماجازهكاهن و...) بايد به شما دو نفر 

ّقببت مببي كنيببد كببه منظببور  شويد) و نيز مجامعت كنيد (عقد نكبباح را بيببن شببما جبباري كنببد).  د

ّصببي دارد ( و لببذا نببوعي خببداي  مسببافرخانه دار ايببن اسببت كببه مببي گويببد ديببن و مببذهب خا

 بخصوصي را مي پرستد) كه طبق آن، تشكيلت مذهبي (يا تشكيلت ديواني و اداري تحت آن)

  بدهد با هم حرف بزنند يا هر كار ديگر بكننببد. مببي بينيببداجازهبايد به دو نفر از اتباع حكومت 

ّمال حكومت و مأمورين دولت ُع  كه مسافرخانه دار و ساير مردمان به شكل خودكار به صورت 

 عمل مي كنند بدون اينكه مأموريت مزبور براي آنان تصريح شده باشد يا دسببتمزد صببريحي از

 اين بابت بگيرند. در واقع اين موجودات خودبخود به صورت چشم ها و گوش هاي حكببومت،

ّيتي ايجاد مي كنند و همان گونه كه به خوبي مي دانيد دائم مشببغول ّطلعاتي - امن  يك محيط ا

 سرك كشيدن و فضولي كردن در كار ديگران و همسايگان و غيره هستند كه چببه كسببي وارد

فلن منزل شد و چه زن و دختري با فلنكس در كوچه حرف زد و غيره. 

 اينجا دو مطلب جداگانه مطرح است. يكي برنامه ريزي حكببومت مافيببايي كببه افببراد را طببوري

ّطي ّم مورد نظر حكومت ( يعني تخ  برنامه ريزي كرده كه ناخودآگاه نسبت به امور حياتي و مه

 كردن از روال طويله باني و خوكچراني) عكس العمل هاي آني و شببديد نشببان مببي دهنببد و

 كار كردن براي حكومت را وظيفة ديني و مببذهبي خببود مببي انگارنببد. يعنببي بببه زبببان سبباده،

 تشكيلت مذهبي مافيايي همانا خداي آنها و خواسببت آن تشببكيلت خواسببت خببدا و پيببروي از

اين مافيا دين و مذهب آنان مي باشد. 

ّم است اين است كه اگر از آنها بپرسي: مگر فكر كببردي كببه  مطلب دوم كه به همان اندازه مه

 اجببازهمن و اين خانم كي هستيم كه براي حرف زدن يا هر كار ديگر با همديگر، احتياجي به 

ًل جواب اين است  گرفتن از كسي و آن هم از تشكيلت مذهبي جنابعالي داشته باشيم؟ احتما

غنيمببت  كه اتباع اين كشور به نوعي  و   براي تشكيلت مببذهبي مافيببايي هسببتند كببه بايببداسببير

 بلفاصله آنها را براي انجام روال نكاح دائم و جفتگيري و غيره آماده كنببد تببا هرچببه نگهبببان و

ُكلفت بيشببتري زائيببده، پببرورش داده و تقببديم خانببدان عصببمت و  سرباز و تروريست و نوكر و 

بببرده   گرفته شده و اسيرطهارت كنند. به ديگر سخن، شما اتباع اين كشور به نوعي  غنيمت  به

ايد  ّية زندگي بايد ازشده ّمه و جزئ ّليۀ امور مه   ونه فقط در مورد معاشرت زن و مرد، بلكه در ك



 تشكيلت مافيايي فوق اجازه بگيريد (يعني در هر كار به توضيح المسائل رجوع كرده و اجازه

 يكي از سركردگان مافيا را كسب كنيد و خلصه زندگي بببدون اجببازه نمببي شببود). از آنجببا كببه

ا  مافياي خاورميانه به اين كشور حمله كرده و در نبرد پيروز شده و بببر شببما غلبببه يببافته، طبعبب

 محسوب مي شويد و بايد وظايف چارپايان در طويله را برايشان انجام دهيد.اسيرشما  

 پس سخن بدانجا رسيد كه مسافرخانه دار خودبخود به شكل مأمور مافيا و دولت عمبل كبرده

 و براي اتاق دادن به زوج مزبور بايد مدركي دال بر اجازه دادن يكي از نماينببدگان مافيببا را بببه

 وي عرضه كنيد.  بدون اجازة مافياي مزبببور دادن اتبباق غيرممكببن اسببت و ايببن روال، ديببن و

 مذهب مسافرخانه دار را تشكيل مي دهد. ديگر تمام مرزهاي بين تشببكيلت الهببي و شببخص

 خداوند با مافياي حاكم ناپديد مي شود و خدا همببان تشببكيلت مببذهبي حبباكم اسببت و ديگببر

 تمايزي در كار نيست. البته طبيعي است كه چنين مافيا و چنين حكومتي اگر در جنگ كشببته اي

بالخلقببهشهيدبدهد فرد مقتول خودبخود    محسوب مي شود و قبرسببتان ايببن موجببودات عجي

شهداء موسوم به    مي شود. هر فرمان حكومت همان فرمان خداست و سرپيچي از آن،گلزار

ّد زدن است. اگر كسي نخواهد در اين طويله نكاح دائم كند و براي حكومت  گناه و مستوجب ح

ّيات شيطاني دارد و بايد سنگسار شود يا شلق بخورد. اگر كسي بخواهببد بببا ّچه درست كند ن  ب

  بگيرد. حتي اگر مردي بخواهد يك عروسببك پلسببتيكياجازهكسي حرف بزند بايد از حكومت 

Sexموسوم به   dollاز خببارج وارد كنببد و شببب هبباي تبباررا در كنببار ايببن عروسببك پلسببتيكي  

   وارد كند و لحظات تنهائي سترگ خببود راDildoبگذراند اعدام مي شود. اگر زني بخواهد يك

ّطببي، ُپر كند نيز اعدام مي شود. هر كبباري كببه بببه نحببوي دور زدن، تخ  با اين وسيله پلستيكي 

 سرپيچي و ناديببده انگبباري روال نكبباح دائم و جفتگيببري بببراي حكببومت باشببد بلفاصببله انببگ

شيطاني بودن خورده و با بيرحمانه ترين وجهي با آن برخورد خونيني مي شود.  

اين را هم به عنوان اختتام مطلب مطالعه فرماييد:
 در يكي از اين روايات (از وسائل الشيعه) آمده كه عده اي از« سعدبن عباده » سوال مي كنند كه اگببر تببو بببه

خانه بروي و ببيني همسرت در كنار مردي خوابيده، چه كار مي كني؟

مي گويد : « وا من شمشير مي كشم و گردن آن مرد را مي زنم. »

 اين خبر به پيامبر مي رسد و پيامبر به او مي گويد:« تو بدون اينكه چهار شاهد داشته باشي كه خببدا آن چهببار

شاهد را خواسته اين كار را ميكني؟»

 كه او مي گويد:« يارسول ا وقتي كه چشم خودم چيزي را مي بينببد و خببدا هببم بببه آن علببم دارد، ببباز هببم

چهار شاهد مي خواهد؟»



 پيامبر مي گويد:« بله، حتي اگر چشم تو هم ديده باشد، باز چهبار شبباهد لزم اسببت، چببرا؟ چبون خداونبد در

 صورتي كه چهار شاهد وجود نداشته باشد عمل و فعل مذكور را براي مسلمانان مستور و پوشيده قببرار داده

است.»

 ،كنون يكبار از خبود پرسبيده ايبد:«آقبباي پيببامبر محببترم، ببه اسبتناد هميببن حببرف خبودتآيا تا

 وسايرموارد مشابه در قرآن، چرا چهببار شبباهد نمببي آوري كببه جنابعببالي شبببحي را در غببار و

هاي كه به تو اين مطالب را گفته است؟ به قول خودت : حتي  جاهاي ديگر مشاهده كرد  بله،

چهبار                 كبه صبورتي در چبون چبرا؟ اسبت، لزم شباهد چهبار بباز باشبد، ديده هم تو چشم  اگر

. يباشد              م پوشيده و مستور مردمان براي مذكور فعل و عمل باشد نداشته وجود شاهد


