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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
  داکتر حسن سلطانزاده: فرستنده

  ٢٠١٨ اپريل ١۵
  

  
  داکتر حسن سلطانزاده

  

  باشيم بطل حقيقت
 

 خاطر به را ديگر يک خاورميانه مردم است سال١۴٠٠

 : انخداي بی حال ھمين در و کشند می خود اعتقادات

  کنند، می کشف را برق

  کنند، می اختراع را نولفيت

  گذارند، می ماه ۀکر در قدم

  اند، آورده ما ھای خانه به را عظيم دانشگاھی اينترنت با

  سازند،، می را مختلف ھای بيماری نيواکس 

   ! کيشان ھم غير يا خود کيشان ھم از فارغ بشر رفاه و آسايش برای ديگر ارمغان ھزاران و

  دانند می خود ازآن را بھشت خاورميانه مردم اما.. 
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 است؟ فرستاده خاورميانه ۀمنطق در را خود راھنمای١٢۴٠٠٠ خدا چرا که ايم کرده فکر خود پيش حال به تا

 است؟؟ نفرستاده امريکا يا اروپا يا استراليا مثل سرزمينی در پيامبری خداوند چرا ايد کرده فکر حال به تا

   !!؟ ھست جھنم در جايشان ...... و رايت برادران ، بل راھامگ ، راسل انيشتين، اديسون، اگر

  !ھستند؟ کسانی چه بھشت در پس

  ناميد، واقعی اسالم را خود آمد، اسالمی حکومت در ھرکس که است سال ١۴٠٠

  ...... و سعود آل و مالعمر و الدن بن تا علی حضرت و عمر حضرت زمان از

   !!داند می واقعی اسالم ۀکنند ءاجرا را خود البغدادی ابوبکر که ھم حاال و

  کجاست؟ واقعی اسالم راستیب

  باشد؟؟ داشته فرقه ٧٠ بايد اسالم ھمچون کاملی دين چرا

  کرد، شلوغ توان می کتاب يک زدن آتش با را سوم جھان مسلمان کشورھای که راستیب

  .. شود می بلند صدايشان کودک يک شدن کشته با کافران نوين کشورھای اما

  بگيرد را انسان ھا صد جان خدا اسم به که دھد می را اجازه اين خودش به ديندار فرد يک

  .. سازد می مصنوعی قلب بشريت، به خدمت برای بيخدا فرد يک اما.. 

  ..... و سازد می را داروھا انواع

  رويم؟ می کجا به ما راستیب

  چيست؟ زندگی در ھدفمان

  مسلمانی؟ کشورت جغرافيای خاطر به شما که است اين از غير مگر

  است؟ انسان مان اسم و ھستيم يکی سفيد و سياه که است اين از غير مگر

 .......انسان

  خدا؟ رضای خاطر به نه کنيم کمک ھم به ودنب انسان خاطره ب که نرسيده آن وقت آيا

 ..شما

  ابيد؟ يمی کجا در را خدا

  بيگانه؟ کشور در سنگی کنار در

  ؟؟.... اعراب سرزمين در

  طال؟ جنس ھای ضريح در

  کعبه؟؟ در

 مسجد؟؟

  کند؟؟ می نان قرص يک طلب تو از سرچھارراه که کودکی در يا
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  منت؟؟ بدون ھمنوعانت به کمک در يا

  دينش؟؟ در کنجکاوی بدون ديگر انسانی به رساندن ياری در يا

  ماست خرد ماست، انسانيت نماز، دين، خدا، راستیب

  .ببريم کاره ب انسانی منافع راستای در و کنيم درک را آن حقيقت با ستيز جایه ب است بھتر

 یئجا به راه نھاته ن امروز دنيای در ايدئولوژی و دين فالن دادن نشان موجه برای جاھالنه زدن پا و دست و زنی دروغ

 با و بوده شيعه مسلمان انشتين که اين اثبات بر سعی مانند است، دين آن تبليغ ضد و دارد منفی تاثير بلکه برد، نخواھد

 پذيرفته امروز انسان برای کار اين .است گرفته دينی کتب و احاديث از را کشفياتش تمام و داشته رابطه شيعه عالم فالن

 کاملترين و بھترين بگويد تا شده دانشمندان و علم آويزان که بيند می تفکر آن نقص برای ای نهنشا را اينھا و نيست

 .است

 ....تفکر التماس

 

  


