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  نذير دلسوز

 ٢٠١۵ مارچ ٢٨
 

 ! اسالم  در درون مغز مسلمان ني دسيمور پولأم
 

 ريھر لحظه ، ز که ھر روز و ھر ساعت و ی مغزسلولھای ني است که در بی مذھبی باور ھاني امر ادرواقعت

 ، ستي ، افراد محل زشاونداني ، مال ، آخوند ، معلم  ، اقوام ، خونيدوال [ غاتي و تکرارو تبلني تلقۀضربات  کشند

 اني به باي . ردي گیقرار م... ]  ، اجتماع ویداري و دیداري ،  شنی گفتاری کار ،  رسانه ھایمکتب ، مدرسه ، جا

 در روز و نيبه اساس ھزاران بار تکرار و تلق)   اسالم نيطور اخص ده ب ( ني  دیارساتر قواعد و اساسات و مقرره ھ

 عدم در گماشته که سيمور پولأ باز کرده و  مواني دماغ  مسلمان ، دفتر و دیدر درون سلول ھا.... در ھفته و درماه و 

 اش انجام داده   ی انسانیھاازي و نی مطابق خواست منطقیعمل.... مور و پاسدار ومعتصب و أ و مسيحضور پول

 و مستمند و نادار، شھامت و چارهي و بدهي انسان ژولکي شب و در عدم حضور صاحب خانه ، یگريً؛ مثال در تنتواند

 که اري  ؛ زاورديش بضي  کودک مری را گرفته برای نانۀتوت  شده  ،اخل  پولدار ديۀ ھمساۀ را ندارد که به خاننيجرأت ا

 ی زده ، آتش دوزخ خدا  را در برابرش قرار مبي نھی آماده باش  درون  دماغش ؛ بر واروي و ھوشداري بسيمور پولأم

 شي و ثروتمندان که عءايغن را گذاشته به ااي دننيا.  صبوران را دوست داردشي که خدادي نمای ممي تفھشيًبعدا برا. دھد 

 دھد و ی قرار مارتي داده ھر گونه نعمات را در اختی جاني در درون بھشت برر،ي فنا ناپذیايو نوش کنند ، ترا در دن

 کن و به ذکر خدا مشغول شو، که شهيپس برگرد به خانه ات و قناعت پ... .  نافت را ھم به وجه احسن خورده ونيغم پائ

  . ی ابد در آتش دوزخ بسوزی و برایمبادا ناکام شو . است  ن امتحای جھان جانيا

 مذھب در یري شده از آغاز شکل گهي شود گژدم تعباني روشنتر باي داخل  دماغ ھر مسلمان یب مذھسي پولني اسرانجام

 ی وی ، رشد و تکامل فکرزشي و پژوھش ، حرکت و خیائي زھر آلودش  مانع  پوشيمغزش ، تا ھنگام وفاتش ، با  ن

  توسط تي استثمار اکثر،کم بر جامعه  مناسبات حاستميس . شديندي بیگونگر به انقالب و دی دھد وی ، اجازه نمدهيگرد

 ني ای و در نابودديشينديب.  ساخته است ري سر به زۀ بردکي ی و مذھب از وني که دراي ز،دي را منھدم نمازي ناچتياقل

 نيدر ا.  خواھد ی منيد پوالۀ و ارادیبائي اقدام شکني که اراي ؛ زدي را برداری گام عملني در درون مغز تان نخستسيپول

  . از آن شما است یروزيتا پراس
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