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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل

 ٢٠١۴ می ٢٠

 

 ذاری در اسالمگداب نامآ
  اين دين منجيان نيست اين دين غاصبين است    ان شمشيرــن با زبآگاری وــوت به رستــدع

 ت و اين استـــاين بوده اس! ن ـای ديـراز بق    تزوير! ف ـگام ضعـھن! ر شمشيرداــتــدر اق

  

عربستان صورت ۀ در ده ھا سر زمين بيرون از مرز ھای شبه جزيرکهشای عرب کحمالت مھاجمان خونخوار و جھان

ن دلير و با شھامت اين  بعد از قربان شدن صد ھا ھزار نفر از فرزنداکهی از آنھا ھم سر زمين ما بوده است کرفت يگ

 بدوی عرب با زور گان بی بند و بار عرب درين مرز و بوم انجاميد و فر ھنکنندگ حمله کوطن به پيروزی وحشتنا

 ،يدکرد عملیانه ھا يکسان بعدادی از وجدان باخته ھا و پا بواری تکان آنھا طی چندين سال با ھمکشمشير ھای خونچ

ان اين سر زمين گ باشندازشتار ھزاران ھزار ک در پی کهمد عربی  اسالمی   وحشت تاريخ زده و منجگھناين فر

ذاشت  و از آن تاريخ تا گر ھويت انسانی و تاريخی ما چيزی نو و يا بھتری برای ما به جا نيشت  جز تغيگمستقر 

از . عربی شده استبوط به ما  خالصه تمام امور مر،ی نمودنگ راه و روش زندۀ اسالم بر ما تحميل شده ھمکهامروز 

 که آن موجود  ،شود  ما تمام  شئون و عنعنات عربی بر  او تحميل میکشور موجود در ک يگ  تولد تا زمان مرۀلحظ

 ،ذارد پيرو ھيچ دين و مذھب نبوده و از هللا ھم اطالعاتی نداردگيخودش بدون ميل و آرزوی قلبی خود پا به اين جھان م

  علمای دين بر او تحميل می مخصوصاً ، اطرافيان، برای او از طرف والدين کهاعمالی فتار و گاما مجبور به پذيرش  
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 .باشد  می،شود ده میزد و سر نوشتی برايش رقم ردگ

ص و در مجموع جامعه در بحث فعلی خ شيک استعماری عربی بر گھنمل فرکذاری و تسلط مگثير أحال  از ت

خواھم صحبتی  داشته   موجود انسانی در جامعه اسالمی میيکچنان ذاری برهللا و ھمگمنصرف شده و فقط  از اسم 

 هللا ھمه مردانه و عربی وھمچنان اين نو ۀثيف بايد اسم ھای مشخص شدک گثير اين فرھنأ زير تکهباشم و خواھيم ديد 

  بايد به که  يعنی اين!ذاری اين خرافات عربی ھم بايد بی بھره نمانده واسم او بايد عربی باشد گثير أ از تتولد   حتماً 

 ذاردگ عربی به نمايش بگھنی روانی  اين موجود را به فرگ وابستحاءاز اننحوی 

 بتوانيم  علت عربی شدن و ،داشتی نسبی از آن هللا بيندازيم تا با برۀاھی به اسمای عربی و مردانگاما قبل ازآن بايد ن

 .م  روشنتر ببينيگھنن مردم شريف خود را از متن آن فربود

ر گياالت عميق و بنيادی دؤتوانند  به س  ھای عربی در ھيچ مورد ی نمیک عالمان دين و دنباله روان شيخکه ينااز 

ذاشته گ بر او که چرا تمام اسم ھای خدا که  مبنی بر اين،الی داشته باشيمؤانديشان جواب دھند الزم می افتد از خود س

 ھای کگره کان مخلص  هللا  و اين چوگ پس چرا اين ھمه بند، است ر او تنھا خدای عربگشده است عربی است ؟؟ ا

ر خدای عالم و تمام بشريت است گ ؟؟ و اکنند ی آو را به زور و ريا وفريب برغير عرب تحميل میگشيوخ عرب بند

 به زبان ھای ذاری ھای هللاگشد تا اين نام  ھم برای  او انتخاب می....و  چينائی ،ليسیگ ان، پشتو،بايد چند اسم فارسی 

 .بود ل افزا نمیک فرد غير عرب مشيکتوانست به او حيثيت جھانی داده و ياد آوری از وی برای  مختلف می

زيده است  ديد و گبر ) ،،،،ار وگم( ر خداوند خودش برای خود اين اسمای  متضاد و بعضا ھم خيلی نا شايست مثل گا

  هللا قادر مطلق و عادليکا تر نخواھد رفت تا معتقد به  فرد متعصب عربی  فريکشناخت از او از حدود 

ار چند ک از افه ئیذاری ھای سليقگه  و اين نام کرد را برای خود به عربی انتخاب نءر ھم خدا وند خودش اين اسماگا

برای او انتخاب  اين ھمه اسمای  زياد با مفاھيم متضاد عربی را کهی بودند ک است ؟ آنان  آمدهآدم بی بند و بار به وجود

 اينھا صالحيت ھمچو که ؟؟ و ھمچنان بايد بدانيم کنند ی و غالمی اش به زور  شمشير دعوت میگو ما را به بند

دام مقطع ک رحيم و امثالھم در ،فته اند ؟؟ مثل رحمان رگی را در نظر ئذاری را داشته اند و يا خير؟ و چه معيار  ھاگنام

رامت و رحمت او ک محرومان اجتماع از ۀسنه ای  از طبقرگدام انسانی که اند؟ و زمانی از او رحمت و دلسوزی ديد

 مستفيد شده اند ؟؟ تا با در نظر داشت آن به اصل بودن آن نام پی برد ؟؟

 از ھمه ی از هللا مطابق سليقه و ذوق   خود بر هللاِ گران بود با ادعای نمايندگيمی ھوشيار تراز دکسی کنم ھر ک یر مکف

واھرش عون خ خيلی ھم زيبا بود به فرکه ابراھيم وقتی خانم خود ساره را  شايد مثالً ،ذاشته استگ نامی يکی خبر جا ب

شاه وقتی زن داوود پيامبر و پاد ،ذاشتگ) ار سازگ( ساره ھمخوابه شود اسم هللا را عون بامعرفی نمود و سبب شد تا فر

 ذاشت ؟ يوسف زيبا پيامبر اوراگ) رحيم(ته شود نامش را شک گ را تصاحب و سبب شد تا او در جن»اوريا حتی«

داد ؟ ھمخوابی لوط ) قادر و توانا(رفت به او نام گشتی ک مطابق روايت تورات با هللا کهفت ؟ يعقوب پيامبر گ) خالق(

درين مورد رود عالمان دين ما را  ؟؟؟؟؟؟؟؟ توقع می...و يد ؟ و گب) ريمک(با دو دخترش سبب شد تا او را   پيامبر 

 .اری نموده و با علم خدا داد شان ذھن ما را رو شن سازندکھم

 به هللا در قرآن  نسبت داده کهی ) رکمذ( دربين تمام اسمایکهشود  الی نوشتار عالمان دين چنين برداشت میه از الب

 .اشدب حمان می ھمين هللا و الرکهباشد  شده است دو نام دارای  بلند ترين درجه و يا مقام می

فته و چرامھم رگجا ريشه ک را به اختصار نظر اندازی نموده و ببينيم اين دو  نام از ک اين دو اسم مبارکهبد نخواھد بود 

 .باشند می

ۀ  سور١٧٩ آيت،دانند می) اسم صفت( اسمای نسبت داده شده به او را و بقيه) ذات(را اسم ) هللا(فقه ھای اسالمی 

 .ويد گیيا نام ھای خوب هللا م) لحسنیءاسما( را  بنی اسرائيل صفات هللاۀ سور١١٠تشر و آيح ۀ سور٢۴ آيت،اعراف
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 رود؟  مستقيما به بھشت میکندسی هللا را با آن اسم ھا ياد ک نظر به احاديث ھر کهنود و نه اسم به هللا نسبت داده شده 

ز ھمين قماش  با داشتن تسبيح نودونه سانی اک ھا و چلی و غيره کگ مال ، عالمان دين، آخوند ھاثراً کبه ھمين ملحوظ ا

ثريت شان آن نود و نه اسم را در حافظه داشته باشند اما کنم اک یر نمک فکه با وجودي،کنند ر میکدانه ای اسمای هللا را ذ

 رک ذکهشوند به جز وھابی ھای عربستان سعودی  برای مسلمان جلوه دادن خود  با اين نوع عبادت در مجالس ظاھر می

 ،يا مسلمان شده ھا! ذاشته  اند به عجمی ھا گخريد تسبيح را  )و تسبيح نمی خرند(د دھن شتان خود  انجام میگهللا را با ان

 ر شده استکتبه در قر آن ذ مر٢٧٠٠ هللا ۀلمک

و عقيده توان در حدود بيست نظر  دانشمندان اسالمی و غير اسالمی می ، نظر يات علمای فقه، احاديث،با مطالعه قر آن

ی نمود گيات و عقيده ھا رسيداھد بود تا درين مختصر به آن نظر خومشکلدست آورد و ه  هللا بۀکلم ۀرا در مورد ريش

 .بھتر است مھم ترين آنھا را با در نظر داشت اھميت آن  به تحرير در آورد

 باشد می) نکرد پرستش(به معنی ) ايالھو(هللا وجه وصفی مجھول لغت  : کهيند و گیدر مجموع م

 می که و دليلی ،دھد مشتق شده اشت  را می) حيران بودن( معنی که) ايالھا (ۀ ريشز هللا اۀکلم: نويسد  بيضاوی می 

 .شود دازد  دچار حيرت میر و انديشه می پرک موجوديت ذات الھی  به تفۀ مغز انسان در بارکه وقتی : کهآورد اينست 

 خدا  کلمهفته شده و رگ خود کلمه خدا از که  مفھوم آن اينکه ،باشد   خدا میۀکلم  هللاۀکلمدر زبان فارسی  در مقابل 

 .مده است خود به خود به وجود آکهدھد  وجود ذاتی را معنی می

ترين گی از بزريک عربستان وجود داشته است و اسم ۀ هللا به مفھوم خاص خدائی آن قبل از اسالم ھم در شبه جزيرۀکلم

ترين آنھا  هللا گ بزرکه بت وجود داشت ٣۶٠ امروزی ی)نه خداخا(عبه يعنی ک ۀ در خان، بوده است عبهکخل بت ھای دا

 .اسم داشت

 بتی کهستيدند و محمد ھمان هللا اعتقاد داشتند و او را می پر) هللا(قبل از محمد عرب ھای باديه نشين به وجود خدا به نام 

هللا (يعنی ) برکهللا ا( خود را ۀ او را يعنی خدای طرح شدکه تفاوت يکبا  فقط .ای اسالم ناميدعبه ھمان را خدکبود در 

 .ناميد) ترگبزر

ت مروج آنروز هللا را به ھر دو شاعر در ادبيا) لبيد(و ) کهنبي( عرب آن زمان به نام ھای کدو تن از شعرای مشر

 .در اشعار خود آورده اند) گخد ای بزر(عنوان 

در وقت انجام مراسم مذھبی ) قريش(و ) نعانهک(طايفه ھای : نويسد  نويسان محمد بود میی از شرح حاليک کهابن ھشام 

 و ھر کموجود تر سنا(ی نداری  و آن يک شرکما برای ستايش تو آماده ايم تو به جز صفت ترسنا) هللا(ای : فتند  گیم

 صد که شد ذکراين ارتباط متو بايد ھم به  )٢ ابن ھشام جلد ،ی محمد گزند) (باشد چه متعلق به اوست در اختيار  تو می

عبه بود و ک  هللا اسم بتی در ،شده است  ياد می)  هللاۀخان(يعنی ) بيت هللا(عبه به نام ک!!  ھا سال قبل از محمد و اسالم او

 داشتن اسالمی است و ويند اسم عبدهللا گی ھای عربی چرا مشيخکدانم اين رقاصه ھای   نمی، ،الت ھم اسم بت

 اين اسم را محمد انتخاب نموده و از بين اسمای تمام کهر دليل شان اين باشد گشان بت بودند؟ و اي؟؟ ھر دو ؟هبدلالت نع

ه بر شده  است يعنی مقايسک هللا اکهبر را اضافه نموده کزيده فقط در اخير آن اگ ھمين هللا را بر کعبهبت ھای داخل خانه 

 ۀ باشد نه عبدهللا ؟؟؟ چون عبدهللا بودن نشاناکبرذاشت بايد عبدهللا گ بايد کهالمی را ھم  با هللا بت؟ پس بايد اسم ھای اسئی

  محمد؟اکبرباشد نه هللا   ھمان بت میۀ بندکهآن است 

 ۀ محمد با استفاده از انديشکهاعتقاد داشتند موجود بودند ) هللا( به وجود که) حنيف(روھی مذھبی به نام گقبل از محمد 

 خواند را بنياد دين اسالم می) حنيف( حج  دين  رۀ سو٧٧شيد و به ھمين منظور در آيت ک را به ميان  هللا،آنھا

 کهانه نوشت  گ و عثمان است بايد جدا )عبيد هللا)(زيد بن عمره( )ورقه(جدان آن به نام ھای ؤ مکه) حنيف( دين ۀدر بار

با محمد ) زيد بن عمر(روه گ مالقات رھبر اين ۀنان در  بار  و ھم چ،داختند و چه شدچه طوری به تبليغ پرستش هللا پر
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دانست در ) اله(تاپرستی يکذار اسالم و گتوان بنياد   می او را حقيقتاً که زيد بن عمره ، بحث جدا است ...وه حرا وکدر 

 ذشتگ در ،کند محمد دعوای پيامبری که ينا  ميالدی يعنی پنج سال قبل از۶٠٧سال 

 ۀ سور،۶۵بوت آيت ک عن، سور،٣١ لقمان آيت ۀ سور،٩٢تا  ٨۶منون آيت ھای ؤ مۀسور،  ۶١بوت آيت ک عنۀسور

 اعراب قبل از اسالم و محمد ھمه به هللا اعتقاد داشته و اين که آنست ۀ ھمه نشاندھند۴٠ فاطر آيت، سور،٣٨نحل آيت 

 . قدرتی در ذھن مردم وجود داشته است ھم منحيثقبل از اسالمنو نبوده و در زمان   هللا در قرآن و دين اسالمۀکلم

 سوره ای ھم يکحمن است و ھمچنان در قر آن شود الر فته میگ برای هللا در بين مسلمانان بسيار عالی کهری گياسم د

 .به ھمين نام آمده و ملقب به عروس قرآن است

 شده ذکرر قرآن  گي بار در آيات د۵۵ فاتحه آمده است و ۀ سور١ اين اسم هللا در آيت ،الر حمن به معنی  بخشنده است 

 است

 .ار رفته استکه رات ھم مفھوم و مترادف با نام هللا به کحمن ب الر،در قرآن

 يکتوانيد با نام هللا و يا با نام رحمان بخوانيد به ھر خدا را می: فته شده است گ ١١٠آيت ) بنی اسرائيل(ء اسراۀدر سور

 .وستيکسته است زيرا هللا دارای نام ھای ن هللا را بخوانيد شايکهين نامھا ااز

 با هللا=  الرحمن کهبينيم   پس می،ار رفته است کبه  بار به جای هللا ١٣ مريم ۀنام رحمان در سور 

  عبری است میۀکلم کهبستان خدای خود را رحمانان  يھوديان و مسيحيان جنوب عرکهھمچنان قابل ياد آوری است 

 خواند می) رحمان( خدای دين خود را کرد  مثل محمد  و ھم زمان با او ادعای پيامبری میکهلمه يس ھمچنان م،خواندند 

  .حمن بر تر از صفت الرحيم استصفت الر: نويسد  قاضی ناصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوی می

 از قوم بنی حنيفه  او،ثير بن حبيب بن الحارث بن عبدالحارث، ملقب به رحمن اليمامه بودک، لقب ابن ذابک ۀمسيلم

 وی نيز ادعای که سجاح  مسيلمه با زنی به نام،کرد  پيامبری در سال دھم ھجری قمری ادعای ،بود يمامهای در قبيله

حبيب بن عبدهللا انصاری را برای جلوگيری از ارتداد بنی حنيفه به يمامه رکابوب ، و متحد شدکردپيامبری داشت ازدواج 

نبرد  به يمامه رفت و در جنگی به نامخالد بن وليد سپاه رگابوب پس از آن به دستور،شته شدک به دست مسيلمه کهفرستاد 

 )حمزه قاتل(به قولی قاتل او وحشی  ،شته شدکت خورد و کس در سال يازدھم ھجری قمری رخ داد مسيلمه شکه يمامه

 ،بود

 اسمای ۀای داغ تر از آش شده اند در  بارھاسه ک که) عجمی ھا( مسلمانھای درجه دوم ، ھای عربیشيخکدنباله روان 

 :يندو گی چنين مهللا و آيات قر آن بعضاً 

ھا  عليھم السالم به آن  ائمهکه خاصی برخوردارند ھای قرآن، بعضی از درخشندگی و برجستگی در ميان آيات و سوره

، ص ۴ الوسائل، ج گمستدر ،لقب گرفته است» عروس قرآن «کهاست » الرحمن «ۀ از آن جمله سور،اند هکرداشاره 

٣۵١: 

 خيلی خوشش می آمد الزم ديد حتی در کسذار دين اسالم از سگر؟ چون  محمد بنياد گيو نه چيز د» عروس«اما چرا 

 الم خدا باشد شاه و عروس نبايد داشته باشد؟کر گ ورنه ا،لذت ببرد ) عروس (ۀکلمھم از ديدن قرآن 

 :مائيد ھا توجه فرک به ادعای چند نفر ازين غالملطفاً 

 :ويد گی چنين م»ذبانکما تگفبای آالء رب« ۀی ازين چلی ھای نا قابل در باريک 

و اين مطالب از   ھستند) غاصبان خالفت(باطن مراد، آن دو نفر  در ظاھر خطاب به جن و انس است ولی در تاين آي  

از آن نقل » بحار« عالمه مجلسی در کهشده است  ھم روايت» نز الفوائد و تاويل اآليات الظاھرةک«تاب کامام صادق  در 

 )،٢٥٦، ص ٣٠ و ج ٣٠٩، ص ٢٤بحار االنوار، ج  (،ه استکرد

 رگي دۀ نمونيک 
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 الرحمن، و قيام به آن را ھرگز رھا ۀتالوت سور«: خوانيم می» امام صادق«از »  االعمالثواب«ری در يکدر حديث د

ابد، و خداوند آن را در قيامت به صورت انسانی قرار يی  اين سوره در قلوب منافقان ھرگز استقرار نمکهچرا ; نيدکن

 از ھمگان به خداوند متعال کهيرد  گی قرار مئی زيباترين چھره و خوشبوترين رايحه را دارد، سپس در جاکهدھد  می

ی در زندگی دنيا به محتوای تو قيام داشت و تالوت تو را ادامه کسچه : پرسد خداوند از اين سوره می! تر استيکنزد

 داد؟ می

ھر نون کا: فرمايد ھا می شود، خدا به آن ھا سپيد می ھای آن فالن و فالن، در اين حال صورت! خداوندا: ويد گیدر پاسخ م

 مگر اين کنند  شفاعت نمیکس، و برای ھيچ کنند  آرزو دارند شفاعت میکهھا تا آنجا  نيد، آنکخواھيد شفاعت   را میکه

 !»يدردگن کخواھيد سا جا میکوارد بھشت شويد و ھر : شود ھا گفته می  به آنکه

 ؟!!دھد میی را انجام ئار ھاک اين عروس  در آخرت ھم کهمود  عزيز توجه خواھند فرۀخوانند

ْحَمِن فَقَاَل ِعْنَد  :ری از آن حضرت آمده استگيو در حديث د بانِ گما تُ گفَبِأَیِّ آالِء َربِّ «لِّ گَمْن قََرأَ ُسوَرةَ الرَّ البَِشْیء » ذِّ

ُب، فَإِْن قََرأََھا لَْيالً ثُمَّ َماَت َماَت َشِھيداً، َو إِْن قََرأََھا نََھاراً فَ گ َربِّ أُ گِمْن آالئِ   الرحمن ۀ سورکسھر «: َماَت َماَت َشِھيداً ذِّ

بانِ کما تُ گفَبِأَیِّ آالِء َربِّ « به آيه کهرا بخواند و ھنگامی  خداوندا ھيچ «: ذِّبُ ک َربِّ أُ کالبَِشْیء ِمْن آالئِ : رسد بگويد می» ذِّ

ميرد شھيد خواھد بود، و اگر اين تالوت در شب باشد و ب) ؟؟دام نعمت ھا ک(» نمک یار نمکھای تو را ان  از نعمتيک

 )١٠٣، صفحه ٢٣تفسير نمونه، جلد ( ،!»اگر در روز باشد و در ھمان روز بميرد نيز شھيد خواھد بود

 . عالمان دينگراوش مغز ھای بويناتزيده  از گاين بود مختصری از چرندياتی بر 

 :ذاری اسالمی بر طفل نو زادگديم به آداب عربی اسم رگبر 

ود نو تولد يا قادر نيستند و ثيف عربی مسلط است  والدين موجک گھن فرکهی ئيعنی آن سر زمين ھادر جوامع اسالمی 

 اسم غير عربی برای فرزند شان انتخاب يکباشند تا  اب آداب اسالمی غرق میردگت ندارند يا خود سراپا در ين أجر

 ؟!!ی ويا غالمی داشته باشدگ پيشوند بندتماً  بايد ح عربی باشد مثالً گھن در سازش با فر نام  بايد و حتماً ،نمايند

ی برای ئمائيد اين رقاصان عربی چه نام ھامثال توجه فر( اين موجود وقتی اسمش عربی بود ، اساسی ھمين است مشکل

مد مح ،منده تر از آن عبدالعلی ؟؟ عبدالحسينشر  ، عبداالحمد ، عبدالمحمد ،عبدالرسول ،هللا محمد  : ذاشته اند مثالً گما 

يان رشد سالم و يا ناسالم خود بايد در جر) ...و )  حسنگس(لبی حسن ک ،غالم رضا ، غالم محمد ، محمد علی ،عثمان 

ثير ھمين داده ھای عربی نشو و أارش ھم  زير تکامل نمايد و افک ت، رشد يابدگھن زير ھدايات ھمين فرگتا زمان مر

شود بايد طبق دساتير فاميل به هللا عرب عبادت   او مجبور می،ی باشد  بايد عرب، آرزو دارد،خواھد  ھر چه می،کندنما 

  و اين عبادت ھم به زبان عربی بايد باشدکند

ذاشته گ من اسمش را کهات اصلی صحبت خارج نشويم می پردازيم فقط به ھمين بحث فعلی ک از چوکه خوب برای اين

 ھای عربی و خدمت شيخک در پيروی از کهينی وطنی ما  عالمان دکه  برای اين.)ذاری اسالمی گآداب  نام (ام 

يد به داشتن اسم عربی برای أک بند نيستند ھميشه تیغالمانه نمودن به آنھا به ھيچ نوع قانون و مقررات انسانی پا

 ، دين،ی اطالعی داشته  و يا ھم معلوماتی در باره عرب گ آنھا از خوب و بد زندکه ينا يعنی قبل از،دارند متولدين می

 يعنی ،ی و غالمی را در اسم شان متجلی سازند گ بندۀ عالم، داشته باشند بايد به نام اسالم و مسلمان بودن...ساينس و 

 ؟!!!در ابتدای تولد آنھا بايد يا بنده باشند و يا غالم عرب 

 ،وامع اسالمی نوشته ام  ھای  متولدين جکردر و عملگذاری نام ھای اسالمی بر طرز تفگثير أمن بار ھا رو ی ھمين ت

 .ری استگي خاص اين نوشته چيز دۀيزگاما ان

 منطقی و پر مفھوم را به ، انسان شريف و مبارز به اسم جاويد نوشته ای خيلی علمی ، دوستی ،جمندیچندی قبل ار

 کهان نشر شد گدتال آزاين پورای از عالمان دين مطرح و در يک  از االتی مشخصاً ؤو س) دعای بد نمودن هللا(ارتباط 
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شن شدن ماھيت دين و نماينده ھای قد و نيم قد آنھا رانه و ھمه جانبه غرض روگ ء از چنين نوشته ھای افشابنده شخصاً 

 که با دانش و علم اسالم شناسی »سعيدی«وار آقای گخيلی استقبال نموده و خوشحال شدم و منتظر بودم تا دانشمند بزر

د ن بايد مسلمان در عربستان بپيمايکهی ئ راه ھا،که خشت ھای مساجد مدينه و م،بستان ردارند و تمام حدود جغرافيای ع

 و غير ابی دارند و ھميشه ناشر فتوا ھای بی محتو ھای عرشيخک با ھم ی ھمچنان با ارتباطاتھمه و ھمه را بلد ھستند و

سفانه استاد عزيز بی أ متکه ،ارايه دارندال شان ؤ اسالمی و معقول در قبال س،انسانی شان بوده اند جواب خيلی علمی

 .ن نموده و در آن باره تو ضيحاتی ھم دادنديال جاويد فقط پيشوند اسالمی برای اسم شان تعيؤتوجه به س

ماتی دام معلوک اسم خود خواھان ۀ  محترم جاويد در بارکهله مداخله نمايم اين بود أين مسا مرا واداشت تا درکهچيزی 

االتی ؤ فقط س، جاويد احتياج به معلومات نداشتند ۀکلمنان در اسالمی بودن و غير اسالمی بودن نشده بود و ھمچ

 .تباط دعای بد نمودن هللا نموده بودند المسد به ارۀپيرامون  سو

به بی  دادند يعنی جاويد را تبديل  اسم شان را پيشوند عرکهال جواب ندادند بلؤتر صاحب محترم نه تنھا به آن سکاما دا

 . عربی را به زبان اسالمی ارايه نمودندگھنثير فرأعبدالجاويد نمودند و به ارتباط آن ھم داليل عرب بودن و ت

 نوشته ھای کهر  متوجه شدم گي بار ديک) تر صاحب سعيدیک داھاینوشته آقای جاويد و جواب ( ھاواندن آن نوشتهبا خ

 عربی و منجمد ساختن مغز ھای مردم گھنه ارتباط تسلط فران  بگذشته و نشر شده در ھمين پورتال آزادگمن در 

 ر انديشان مخصوصاً گياالت دؤ ھيچ عالم دينی به سکهامال معقول بوده است و من بار ھا  نوشته ام کخوش باور ما 

 .دھند  جواب نمی،باشد ر خيلی از حقايق میگ بنيادی بوده و رو شنکهاالتی ؤس

 با عبدل کهاسالمی است اسم  داشتن ، مسلمان بودن ھمۀه مسلمان باشد و عالمکنندال ؤ سکهخواھند  عالمان دينی اول می

 بابا آدم و بيرون شدن ، شيطان ، کهتواند راجع به عبادات مالي و يا غالم شروع شود و فقط آن نوع مسلمان می) بنده(

 فايده داشتن صبر در ، عذاب قبر،وزخ شرايط جنت و د، سه بال وھم چند صد بال،ان دوبالهگشت و فرکهمالي ،از بھشت

 روزه ، انواع ثواب ھا،شود   از طرف دولت و استعمار برمردم تحميل میکه اينی مخصوصاً گت زندمشکالمقابل 

لت و  ، دعا ھای شبانه ،ختن به شيطان انداگ آداب سن،مای مدينه ثواب خر،ت چشمان در  وقت نماز ک حر،فتن رگ

مال ميل و غرور خاص اسالمی در ين کتوانيد بپرسيد و آنھا ھم با  افات مثل آن تا میا خر صد ھ...وب نمودن زنھا و ک

ر بپرسيد چرا فقر  به وجود آمده ؟ چرا خدا چنين نمود و چنان ؟ چرا بايد صبر گ اما ا،باره به شما توضيحات خواھند داد

دھند   جوابی نمیکه انقالبی داشته باشد نه تنھا اين انسانی و ، ملی ،اخالقیھای  جنبه کهر گصد چرا ھای دي... نمود ؟ و

 شما را مستحق عذاب کهدھند بل ال شما را نمیسؤ و به نام زنديق و مرتد نه تنھا جواب کنند فير ھم میکشما را تبلکه 

 شمارند ھای سخت ھم می

ول ؤدھند جناب شان مس نمی الھای جوابی نداده اند  وؤتر صاحب سعيدی به چنين سک دا عالمان دين مخصوصاً که اين 

  .باشند روشن ساختن موضوع می

  االتؤبه جواب س ،ای شان خوش آيند نيستشايد بر!!  عبدل دارد و نه غالم اسم من آزاد است و نه پيشوند و پسوند

ری جناب استاد شده اند کين چند سال سبب اذيت فا درکهر گشخص چون من و يا محترم جاويد و ده ھا شخصيت پرسش

ه ھا کنندال ؤ س مردم مخصوصاً ۀ ايشان ھم عالم دين ھستند و مثل تمام عالمان دين دوست دارند ھمکه يناپردازند ازب

 اما چون کند  جلوه میکچه خيلی مضحرگتوانند  مرا به نام عبدل آزاد و يا غالم آزاد   باشند  میهللا عرببنده و غالم 

 اسم جاويد عزيز را عبدالجاويد ساختند اما به که ب دھند نه ايناالت من جواؤاسالمی و عربی است خطاب و به س

 االتش جواب ندادند ؟؟ؤس

وقتی اعراب باديه نشين با  کهنويسم  نمايند می  اين نوشته را مطالعه میکهبا عرض ادب و احترام به تمام آزاد انديشان 

اری چند بی وجدان کخواستند با ھم   آنچه را می ما داخل شدند با زور شمشيرکشورحمالت پی در پی به نام  اسالم به 
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 به اصطالح آنھا در قلمرو ، عربی را زير نام دين اسالم بر ما تحميل نمودند ۀوحشی و جاھالن ، بدویگھنوطنی فر

اری تعدادی زيادی از کر و ريا با ھمک م، و سعی نمودند بازور، شان ھمه چيز بايد اسالمی عربی باشدۀھای فتح شد

ر  اسم ھای ما تا راه و روش پرستش باور يت خور جامعه  از ما  بنده و غالم سازند و تسلط خود را بر ما از تغيقشر مف

 .ام بخشيدندکمندی مردم استح

 غالمی را افتخار کهران عرب منش ک نو، ھمه چيز باشد ۀر دھندي تغيکهفشار شمشير عرب وحشی به اندازه ای نبود 

را  اجتماعی به نفع اعراب مردم عوام و خوش باور ما ۀکنندفتن مناصب اداره رگمالی و دانستند در مقابل وجه  می

ل مقدس به نام ک  بدوی عرب باديه نشين به مرور زمان به شگھن سال فر١٢٠٠يان مجبور به آرامش ساخت و در جر

 .دم شريف ما تحميل شد و تا امروز ادامه دارددين آسمانی بر مر

ير نموده و گينوع قيد و بند مبارزات عميق و پوديت خود برای آزادی از قيد ھر تاريخ موجمردم شريف ما در طول

ری داشت يعنی زير نام دين گيل دک  بی ناموسی اعراب ش، جنايات،ری گارتغ ، اما تجاوز،انه پذير نبوده اند گيب

 و شرف ، خوانين ،ان زمين کميع مال خود به تطۀشيدکبلی آنھا در  پھلوی شمشير از نيام  !!آسمانی اسالمی و مقدس 

 ؛ذار تر نسبت به نيروی شمشير  بودگ شان خيلی اثر ۀ مزورانه و محيالنيکتک اين تاکهباخته ھای مفت خور پر داختند 

امال انسانی در مقطع ھای زمانی ادامه داشته و ھمچنان کات بندی ھای ک منطقی و انقالبی در چو،مبارزات علمی! اما 

 . دور نيست،اه ما ادامه دارد و ديدن آن افق روشنگه دانش و فھم نيروی جوان و آ بءاکبه ات

ونه خرافات پسندی و عرب پرستی بوده و گار ما آزاد و عاری از ھرک باور مندی و اف، عقايدۀ ھمکهبه اميد آن روز 

 .ی انقالبی رھنمون باشد خلق ھای سراسر جھان را به پيروزکه نه تنھا مردم ما بلکهذار شرايطی باشد گبنيان 

 

 

 

 

 


