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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ مارچ ٢۵

  

 تيری که به خطا رفت
  آن استۀافظحنخستين گام برای از ميان برداشتن يک ملت پاک کردن 

 سقراط

 

 ١٧٠٠٠ يبا ازسنگی از آسمان خطا خورد و تقر ٢٠١٣ فبروری١۵دارند به تاريخ که ھموطنان گرانمايه خبر  یطور

 آن در ۀرفت اما يکی از پارچه ھای جدا شد) ين زمين استئآسمان که در پا(طرف ه کيلو متری جو زمين گذشته و ب

ن ر شکستسيه اصابت نمود که باعث زخمی شدن ھزاران نفر به اث اورال روۀگانه حرکت و در منطقمسير جدا

   .ديدھا و تعميرات گر ھای خانه شيشه

 رقاصه ھای اسالمی که سر و لی ، گپ  فروشھا،خور ھای جامعه ين شيخک ھا و مفتامن خيلی صبر نمودم تا يکی از 

ين باره رو شنی اندازند  که خداوند باز شيطان را زده افته است در  جا گر تار و پود وجود شان عميقاً موسيقی عرب در

که شيطان با مھارت خود را به اصطالح از  خطا رفته و يا ھم اينه فته بود تيرش بملک و يا فرشته ای که نشانه گر اما

 ابراز نظری   در مورد،ين غالمان و تعليم يافتگان عربااما متأسفانه ھيچ کدامی از  . کرده است) بچ(ضربت سنگ 

 ديدگر شن مینکردند تا ذھن ما رو

طبق را پور علمی  ھای سر گردان ھميشه  از جوی زمين ميگذرند و ھا برداشت نمودم اين سنگ نهتا آنجا که از رسا

 ھزار قطعه شھاب سنگ در قطب جنوب جمع آوری شده است که بيشتر از ١۶ سال گذشته حدود ٣۵مراکز تحقيقی در 

ين نوشته منظورم ار صورت در ھه ب. منتقل شده است ) اسمتسو نين( ۀسسؤ آن  به مرکز تحقيقاتی  مۀ ھزار قطع١۴

لوژی ھم سر رشته ندارم و تنھا ينتيست نيسم و از علم فزيک و بيوھا بنويسم چون سا  اين سنگۀر  باراين نيست که د

 قصدم اين است تا اين سنگ باران را از ديدگاه قرآن مگرچند آيت و حديث به زبان مادری خودم  خوانده و ياد دارم 

  :يدگو  قرآن میين بارهادر . بنويسم

بت ھای حخواھند به آسمان بروند و گفتار خدا و يا ھم ص طين و اجنه  که گستاخانه میھا شيا ھر کدام اين سنگ با 

 شود و شيطان و يا اجنه فرار می خواھند  از او ضاع و احوال ملکوت آگاھی يابند پرتاب می ماليک را بشنوند و ھم می

 آنست که ھدف  گيری سنگ ۀسيه خورده است نشاندھندخاک رو ای از آن سنگ در  اين موضوع اخير که پار چه. کنند

 است که عوض شيطان در يافتهشيانه بوده و با عجله انجام انداز دقيق نيست  و اين سنگ آخری ثابت ساخت که عمل نا

. طن افسانه نيستھمونه . يم گو اصابت نموده است  فکر نکنيد افسانه میسابق  بد بختان ساکن در خاک شوروی ۀمنطق

 :جلب می نمايمھا  بلکه واقعيت است و اينک  توجه شما را به  چند آيت قرآن در را بطه اين سنگ
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فظان قوی و تير جو کرديم و ھمه را پر از محا و که ما آسمان را جست و اين) جن ھا گفتند: (٩ و ٨آيات الجن ۀسور

ن ھر کس بخواھد  استراق ع در آسمانھا می نشستيم اما اکنو استراق سمين بهاکه ما پيش از و اين. ھای شھاب يافتيم 

 اھل زمين شده يا پروردگار ۀدانيم آيا اراده ای شری در بار و اينکه ما نمی. يابد  سمع کند شھابی را در کمين خود می

 ) البته ضرورت بود،ده استبه سابق افزوده شر به تعداد محافظين آسمانھا  نظ. (شان خواسته است آنان را ھدايت کند 

را از ھر شيطان رانده  آن. استيم دگان آرنما در آسمان برجھای قرار داديم و آنرا برای بين (١٨ تا ١۶ آيات  الحجرۀسور

محافظت جان شرط !! بلی(کند  او را تعقيب می»شھاب مبين«ای حفظ کرديم  مگر آنکس که استراق سمع کند  که  شده

 ؟ !!)است

و به . باز دارنده ) شتگانیفر(گند به پس سو .صف کشيده ) فر شتگان(  سو گند به :١٠ الی١ از آيت فات صاۀسور

که ھمانا معبود شما يکی است پروردگار آسمانھا و زمين و آنچه ميان آنھاست و پرور دگار ) آنقر=(تالوت گنندګان ذکر

به ) تا( سر کشی حفظ کرديم  از ھر شيطانو . ياراستيمرا به زيور ستارگان ب) ينئپا=(بيگمان ما آسمان دنيا. مشرق ھا

 عقب رانده می) آنھا به سختی(شوند  می) و رانده(زده )  شھابۀسيلوه ب(سخنان عالم باال گوش فرا ندھند  و از ھر  سو 

کند   ل میبايد پس شھاب در خشان او را دنبا را برمگر کسی که  نا گھان چيزی. شوند  و برای آنھا عذاب د ايمی است 

شتگان چرا صف کشيده؟ چون شيطان را گفتی اين فر اما کاش می! ف ھايت را باور داريم قسم ھم حربدون !!خدايا (

بايد ؟؟ مگر آنجا چيزی برای تواند يک چيزی را بر و فھميده نشد چطوری شيطان و يا جنی می!! زنی  خودت می

ی که از قطب ئدانم چرا از محافظه آسمانھا اما نمی! شوند   میربودن ھم است ؟؟ و آنھا توسط شھاب ھا زده و رانده

 )نفھميدم... ين زمين ھستند چيزی نفرمودی ؟؟ئشوند  يعنی در پا جنوب ديده می

پس بگذريد  .ھا و زمين بگذريد توانيد از مرز ھای آسمان اگر می! آی گروه جن و انس : ٣۴   و٣٣ آيات حمن الرۀسور

پس ) شما سلطه الزم را بدھده با ابزاری که ب(توانيد مگر با سلطانی  ولی ھر گز نمی !!) زاددست تان تا به لندن آ(

ی  از آتش بی دود و دود ھای متراکم بر شما فرستاده ئشعله ھا. کنيد  را انکار می ھای پروردگار تان کدامين نعمت

 .ی بطلبيدتوانيد از کسی يار شود و نمی می

ھا را برای راندن شياطين قرار داديم و برای  ی ما آسمان دنيا را با چراغھا آراستيم و آنبه راست (۵ آيت  الملکۀسور

 )!!دسختی بو کار  حتماً ،!! کمال کردی( سوزان آماده ساختيم) آتش(ھا عذاب  آن

 .اند ھای شھاب گفته تباط سنگی  برای روشن شدن آين آيات به ارببينيم اينچلی گک ھا و رقاصان عرب چه داليل 

 پرو فيسور ، االسالمة حج، آيت ، عالمه،ھا که به القاب شيخ يات نخبگان دين اسالم  آندر ذيل شما مجموع نظر

ای   ايشان جمع ودر نوشتهی از زيادخوانيد که مفھوم نظريات  تعداد  و انجنيران اسالمی را می داکتر اسالمی، اسالمی

ی که در مسجد با چلی گری  شروع نموده و مال و مولوی و بعداً ئاخوانيم نه آنھ مختصر يکی از عالمه ھای اسالم می

گويند الزم نيست به گفتار  اند اين بزرگان دين اسالم که اينقدر مزخرف  می راسا وزير يا وکيل افغانستان شده

 .ھا استناد نمود ھای آن تر از ايشان  گوش داد و يا به گفتار و يا نوشته ينئمايگان پافرو

 :يندگو  چنين میھای شھاب  سنگين باره يعنیان اسالم در اين بزرگا

باشد  مقصود از شھاب نيز  تی است که عالم ماليک میھای معنوی و ملکو  آسمان– آسمان ين آيات منظور ازادر  

ند که به عالم ماليک رفت و آمد داشته شياطين جن قادر بود. ارنده ھستندقايقی بسيار نورانی  و خيره کننده يا امور گذح

يبد اما بعد از تولد حضرت انست د ر  بھشت آدم که بھشت ملکوتی  بود وارد شده آن حضرت را بفرباشند  لذا ابليس تو

ر عالم ملکوت  منع کلی  از نفوذ ده ھا  به آسمان تا حدودی محدود شد و بعد از تولد محمد آنان ب عيسی  رفت و آمد آن

ند نوری خيره کننده يا شتگان و آسمان معنوی راه يابخواھند  به عرش معلی و عالم فر گاه شياطين  میند پس ھرگرديد

 .دھد ھا را ھدف قرار می نده به صورت نا گھانی  ظاھر شده  آنامری گذار
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صر مکارم  نايت هللاآ: ی مثل ئاين شخص و گفتار وی را به لحاظی انتخاب نمودم که آدم نما ھا(عالمه طباطبائی 

 آيت هللا محمد ،آيت هللا جوز جانیآيت هللا مرتضی مطھری، آيت هللا منتظری،  ، تاجر شکر   آيت هللا بھشتی،شيرازی

 دين برای اغفال توده ھای زحمتکش بوده ۀھمه از  تاجران عمدکه برادران الريجانی  )  االسالم ةثق. ( عقوب کلينی يبن 

  :دھد چنين نظر می)  ھستندو ارادت مند جناب طباطبائی

اند  بر    شھاب ھا بيان کردهۀسيلوه ھا  ب جيھات مختلفی را که مفسران برای استراق سمع شياطين و رانده شدن آن تو

ھا  فته اند  و در آنکه افالکی زمين را دربر گر. رسد   ظاھر آيات  و روايات به ذھن میاساس چيزی است که از

توان وارد شد  و  ھا  نمی ی دارند که جز از آنئين افالک  در ھااقرار دارد و ھر کدام ازی  از فر شتگان ئھا گروه

ھا را با آن  تا آن.   ھستند شتگان شھاب ھا را بر  دست دارند  و منتظر شياطين  استراق سمع کنندهين فراگروھی از

 اساس است  نه چنان افالکی وجود دارد  ت بیياکه امروز روشن شده است که اين گو نه نظر در حالی. بند  و برانند بکو

 از گونه بيانات در کالم الھی   اين است که اينگفتن توا  آنچه به عنوان يک احتمال می .و نه آن در ھا  و نه مانند آن

 :فرمايد گونه که خداوند می شود  ھمان یير حسی  در لباس حسی ذکر مغشن شدن حقايق  قبيل امثالی است  که برای رو

ين آيت ادر ) (۴٣ عنکبوت آيت ۀسور(کنند  ھا را درک نمی زنيم  و جز ھمان آن ھا مثالھای است که برای مردم می اين(

ن  منظور از آسمان  که جايگاه فرشتگان يابنا بر ) آورد يدان کنج مسجد به بندگان خود مثالھا میفخداوند مثل ريش س

ين جھان محسوس  بر تر و باال تر است  و منظور از نزديک اه ازلطبيعی است کءاتی  و ماورااست يک عالم ملکو

ھا ميخواھند  به جھان  ت که آنھا  آنس شدن شياطين  به اين آسمان برای استراق سمع و پرتاب کردن شھاب به آن

ی ملکوتی  که ھا شياطين را با انوار معنو شتگان نزديک شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آينده  آگاھی يابند  ولی آنفر

  .رانند تاب تحمل آنرا ندارند می

باله خوری زيات خرافاتی ديگران را رد نموده و خود به استدالل پرداخته و چنين  آقای  طباطبائی نظر،با اين تشريحات

 .  نمايد که  در  سطور باال نوشته شد می

جه يکی از آن درالمی  و قرآن توقع دارم  تا مالی نمودن بزرگترين  مفسر اس آنی  و ماستحال با در نظرداشت آيات قر

يک چيزی در  . يند  قدم پيش گذاشته و يک چيزی گوء کا و شر، فريد يونس سيرتانيا دوم و سوم مثل آقاياول ھا و 

 ذھنی را  به شکل عميق آن  به خرآفات  ۀکه صد ھا سال است که اين ملت در بند کشيد دفاع از عقايد خود شان و اين

اشته باشند ؟؟  شان برای خود يک بينی خميری دۀتا باشد  ھمان خوش بينان مفکور!!  مسموم نموده اند بگويند قرآنی 

ھا چيزی برای  سفانه و بد بختانه آنأسازد که مت خود  ثابت میه ليای کرام و دانشمندان اسالمی خود باما اين خاموشی او

  !!رند ين عصر و زمان ندااگفتن در 

تواند به  ؟؟ کسی نمی!!ه در زمانه ھای قديم نظر به نداشتن علم و دانش خريدارانی داشته است  اما امروز  بلی اين گفت

 درجه اول اسالم چيزی ندارند ش دھد چه رسد که به آن معتقد ھم باشد ؟؟ اما حال که دانشمندان نخبه ووگھمچو واھيات 

رار دارند لطفاً يک ا که در درجه دوم سواد و فھم اسالمی ق مولوی نما ھ،مالچه ھا،  طالب ھا،يند  اين چلی ھابگو

 پشت مسجد  ۀ  اتاقک حجرۀعا نمود که چنين است  به اندازتوان اد منطق که به اعتماد کامل می يند  ولو  بیچيزی بگو

 مردم که وابسته ھای عرب تالش دارند به ينايند ؟؟ ازشد به ھمان سويه بگو که خوابگاه مال صاحب ھم حساب می

  !!ھا نقل قول نمايند  دارد يک چيزی از آن ئيد میأتفھيم دارند که اسالم را ساينس ت

 رسی  و جوابی بدھند که برای مردم عادی قناعت بخش باشد  اما میانم آنھا سواد کامل ندارند تا موضوعات را برد می

 نفر يند  شايد  چند آنی بگوھای قر فسانهتوانند با اعتراف و احترام به خلوت ھای شبانگاھی مسجد يک چيزی مثل ا

گوئی ھا در  شود جز عجز و اعتر اف به دروغ شان حاصل نمی فدار  پيدا شود  اما از نگفتن چيزی برایمحدود  طر

يب عوام ه  نفھمی در علم دين و بی خريطه فير نمودن برای اغوا و فربيب مردم  و در اخير ھم اعتر اف گذشته و فر
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 الناس ؟؟

؟؟ !!ينش ھم عالمه  آخر، آيت هللا، االسالمة حج، موالنا، مولوی، مال، نيمچه مال،ھا از طالب حجره اين!! ی ھمو طن بل 

بر مال شده و گليم شان از آب می برآيد و بيشتر يند حقايق ھرچه گو. ند که بگو يند بافھم مثل شما چيزی ندار برای مردم

  سکوت اينھا!!ی نداشته است ئماند و نه برای دين شان که اصالً آبرو برو مینه برای خود شان آ. شوند رسوا میبيشتر 

 ،ليتیوؤ بی مس، حقار ترئی شان در  قبال ھزاران سؤالی که در ذھنيت ھای ملت مظلوم ما است  دليل بو عدم جوابگو

ای از فھم و  دانش اسالمی که جه ورنه آنھا در ھر در. باشد  کرد ھای شان می ھا و عمل يا و غير حقانيت گفتهفريب و ر

 .يند و بشنوندوالنه و انسانی  دليل گوؤمس. قرار دارند بايد قدم پيش گذارند

اميد به فکر بزرگ ساختن .   ما  آشکار و حقايق بر مال شودۀقايقی به ارتباط ا ين بحث برای مردم رنج ديدحتا باشد  

حرف کج راست به زور گردن : يفتند، چه ھمان طوری گفته اندگردن خود و بريدن رگ گردن گويندگانی چون اين قلم ن

 .به بريدن گردن نيز نشود: نشود، افزودۀ من

 

 

 

 

 


