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دین اسپرم اوین های میثرا اشوان، تحت عنمجلد قبلی از نوشته ارائه پنج ونظر به تکمیل      

 دو و یا همان آناهیتا، sarsavati،وَتیسَهای سَردفترسرودهو  فَرَوَهَر ،مقدس

اشوان، را، ازمرحوم میثرا سوم مانتره مجلدبدینوسیله  ه،مانتر، تحت عنوان یک و دومجلد

دو های شماره به دنبال، نیزها شتهنو. این دهیممیقرارمندان عالقه دسترسدر جهت مطالعه 

، مطالب شماره های سخن  سلسله مراتبِرعایت  که خوانندگان بابود خواهدمانتره  اسبقدفترِ

 . می شوندی جو پاو را 

نیازی آثار میثرا اشوان، گرِتدوین جلد اول کتاب مانتره،در ای درخور،با توجه به درج مقدمه

اصالحات این مجلد نمی بیند. لهذا متن را با ویراستاری ودردوباره ری پیش گفتابرای درج 

ن مجلد به پایان ایمانتره با نشرکتاب که وصیت اشوان بوده منتشرمی نمائیم. انطوری هم، الزم

همین کتاب تحت ردست داشتیم را دو نامه های اشوان در تمامی نوشته هامی رسد، آنچه از

 .تقدیم گردیدواشوان آماده  به آثار عنوان آخرین مجلد مانتره، برای عالقه مندان

، تالش دارند تا اشوان را زرتشتی و بعضی ازکانالهای اینترنتی نمائیم، دانیم که عنوانم میالز

قاطع و بدین وسیله ، جلوه دهند،  دنیا مکاتب و مسالکیکی از وابسته به یا یا سوسیالیت و

که اشوان تحت هیچ شرایطی به هیچ دین و مسلک ومکتبی نه پایبند  گردداعالم می محکم

به مرامِ  ای، وابستهسلیقه هاینشود تا ایشان را با زدن بر چسب بود و نه معتقد، پس تالش

، اخالق مداری ، فرد اشوانشفاف عرض می شود که  خاصی جلوه دهید.فکری و اعتقادی 

 به تمام بود . یناباوروخدا 

 :و اما بعد

: یویراستاردر . فرمودندذیل تالش الزم مبذول  عزیزانِ ،به سامان رسیدن این مجلد نیز در

 تقبل زحمت فرمودند.  وفیسُبانو نیز طراحی جلددر ،صفا مینویآقای 
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  651سخن  

ی، ممکن است، جوامع بشرجبارانه دراعمال تاریخ گواهی داده است، که 

نهایت،  نایل آید، اما، در نیزهای تحسین برانگیزی کوتاهی، به موفقیتمدت در

کرد، که یقیناً  هنگ جمعی جامعه، تحمیل خواهدهای جبران ناپذیری به فرزیان

 . آن زخم ها بسیار زمان خواهد برد ترمیم
 درحاکمیت  خود را برای ِسلطةزیان بارمستبدان تاریخ، همیشه، مجوزِ 

کنند، که مدام اعمال کثیف آنان را جوامع، ازحق السهم ریاکارانی اخذ می

 مورد تائید قرار می دهند.

که  کنندفراموش میشوند، پیاده بودند، وقتی سوارمی که یک عمرآدمهایی

 از حال روز دیکتاتورهایی ست که این دقیقاً اند.اصال برای چه امری سوارشده

بهترین مصداق این معنا ای استالین، خمینی و خامنه هیچ به همه چیز می رسند.

 هستند. 

>< 
  652 سخن 

ساختنِ   بُت شود، که با سیاسی ملت ایران، زمانی شکوفا میشعورمتاسفانه 

شعورِجمعی این د. این بزرگ ترین خُسران نطواف کن کسی بتواند به گِرد او

 سیاسی ةعرصبه تعریقی دموکراتیک، خود را در تواندملت است، که نمی

 مگرتا، کندستایش که مدام کسی راآموخته استد. ایرانی،نمطرح نمای جهانی

 خود را قابل تعریف گرداند.  شخصیوبتواند هویت ملی 

کاری به پرستی، برای ملت ایران، درطولِ تاریخ، کسب و بُت ساختن، وبُت 

مذهبی  استحکامو بنیاد آن نیز، ایجاد و ةنتیج و ،نشسته تلقی شده است باور

به دست شاه اسماعیل صفوی دوازده امامی بود که  تشیعبنام  ومنحرف جعلی
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سیاسی خواهد  ین ملت، زمانی به استقالل بالغانه. شعورابنیان نهاده شددرایران 

مذهب منحرف ولیان متبه توسط  بیشترکه خود،درشعورپرستی ید،که ازبترس

، وقزلباشان  تبارای ترکیه آناتولی ازدوران شاه اسماعیل صفویکه  ،تشیع

جز  ،دروغپا تا و سر آدمکش دست بردارد. این مذهبِ مرسوم شده است

هیچ ثمری برای  ،در ایران حاکم و هندیِلبنانی ای و  سوریهبرای منافع مالیانِ

 . نداردنداشته ودرچنتة خود ایران ملت نادان آن بخش از 

زیان  به یقین به تکرار اند،مملکت خود دست شستهآنان که ازتاریخ ملت و

 . بیاورندیقین باید خود در مرزو بوم  یتاریخ حوادث بار

>< 
  653سخن 

علم وصنعت، به دنبال ابزاری عالمانِ  دردنیا، بزرگان و دوست عزیزم، امروز

من  با وقت شما بزرگوار خدا نجات دهند.آنشَّرِ از را بتوانند بشر هستند، تا

است ی جعلی وتحریف شدهفسرِ قرآنمُکه طباطبایی کسی چون ازعرفان 

 که عاصم نامی در دورة عباسیان آن را نوشته است.  ؟گوئیدمی

غشته آکه با ایی مغلطه گویی نادان و شرور است،طبطبا .ی تاسف استجا

دوست  را فلج کرده است. امورشفافِ فهم رد انسانی خود به دین، کردن خِ

  .زیاد به خودتان فشار نیاورید تا بدانید ،اهلِ قلم وکتابِ من

پس بی مورد خودتان را هالک فهم  .که ندانیدایدچون شما تصمیم گرفته

یک شیاد  قانونِ کتابِ اتِمحتویکل میدکه هبف شما نمی توانیدمعانی نکنید. 

باکشیدن پای  ،مقصود برای رسیدن به ،دینی، دراین است، که درنهایت

فرق میان علم و دین هم  .کندمکَسَرخود را از شماانسانی شعورِخدا به میان، 
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درحیطة علم، اگر اشتباهی را اصالح کنی ترا مورد تشویق  .درهمین جاست

 و دینمداراناز، افشای هردروغی یدین دهند، اما درحیطة امورِقرارمی

 ، ترا به کام مرگ خواهد برد. آنانمحتویات کتاب 

دختر  ،فاطمهواژن بفرمائیدکه انظار عموم درشماست، فقط جسارتی دراگر

گند  ةجامع اینوقت حال و روزت را درمحمد، متبرک و مقدس نیست، آن 

  خواهی دید. زدة طاعونی 

مدفوع وادرار  ،ایجامعهکنید، وقتی درکاری عقالنیبروید دوست عزیزم

مگر نه  شود،،  مطهروپاک تبلیغ میزادهگندای به نام امام و امام زاده و عده

 خواهد بود. شعور من و تو، ناپاک  اینکه در چنین جامعه ای، 

کنید، هروقت پایتان را یفعال درآسمان تشریف دارید و آسمانها را سیرم شما

گذاشتید و به زمین تشریف آوردید، وتوانستید گور محمد وعلی زمینبقِ طَبه 

که یشه بکنید. به شما عرض خواهم کردو حسن و حسین و فاطمه را برای هم

 شرق و غرب کرة زمین کدام طرف است.جهات 

>< 
  654سخن 

هت تا شما را در بُ آورد، شرایطی پیش میاو  فرمانِمُبلّغِ تحتِ، و دیکتاتور

اند با فلج کردن غرق کند، تا بتوخود  ةق العادارخمثال های ز دستاوردناشی ا

ین شده خود غرق کند. یپیش تع ات ازمنیّراب تَدر سَ شما را ،شعورانسانی شما

و متینگ ها خود؛ ستایشگراندسته جمعی و پایی نمایشات مکررر، با باو

 خودنمبهوت کند تا شعورِناقص عوام راای عَلَم میکنندهخیره ایهباشگاه

قانع را  با تدارکات فریبکارانه، ما دیکتاتوردراین است، تا تمام تالشِماید.
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مهیا او دُکانای که ما سالها درجستجوی آن بودیم درنمایدکه حقوق حَقّه

پرورش دادن ذهن نوع بشر برای پرستیدن یک  ندازة. هیچ شعوری به اشودمی

 کند. کالن یاریکسب سودهای، نمی تواند متولیان ادیان را درقِدّیس وقِدّیسه
ذهن طالبان  ،و فردی موضوعی داست بخشیدن بهقِ هیچ امری به قدرِو

 حقیقت را منجمد نمی کند .
و متولیان امام نام خدایی نامریی یک در زُهدان را این جماعت شیاد، شعور 

  .اندعقیم کردهخود 
فرق میان این دو معنا  ام.حقیقت، حیات بخشیده را درزُهدانِ خدا ،من اما

 بسیار است.

درجان فضوالت  خدامی  که هاگر به خدا نیز دل مشغول کنی، سعی کن تا بف

احد و که اوچرافهمند وجود دارد. ب متولیان دین نمی خواهندنیزکه  ونجاسات

 کرد.  نمی توانفهم  ،لقتخِ درهمة اجزاء را جز واحد است، و

آنان دل مشغول مکن، که تباه بر خباثت های   !دوست من اندگرحیله انهفقیه

  خواهید شد.

 ی جوروا جورهالقت، کتابخِ بودن مخلوقاتِنجس و حرام  باب  درکه  یآنان

 را در هستی ادراک کنند.  توانند فهم حضور حقیقی خدااند. نمی  نگاشته
ای ست کند، واماندهنجس و حرام خلق میبه نام خدایی که مخلوقی آن 

 . کندمی  قطورترخود را  کتابِ نادانیبا تحقیر مخلوقات خود،  که 

 که ست، و یا بیماری ستشعور اکملی بی بهره یی به یقین، یا ازچنین خدا

و خامِ برای دل مشغولی های خود، مخلوقاتش را قربانی اوقات نارس 

 کند. خویش فرض می

در اندک  را ست،  همة خود ییخداچنین به یقین کسی که در پی یافتن 

 کرد. م خواهد گُ زمانی 
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  .را ، نه شما خداپیدا کندشما را  ی شعور،، تا خداخودتان باشیدبه دنبال 

 .بلکه خدا را باید ساخت ،کردنی نیستپیدا ،خدابدانیدکه 

خود را بنایی نی ارزهای نادکنند، تا جِخدا را می سازند و خلق می ،آدمها

  کنند.

>< 
  655سخن 

مستمر، هیچ خط قرمزی نمی شناسد. یکی از قوی  نقد ! مدوست گرانقدر

و  ل در نقددَ، به اصل جَرشدِ جوامع متمدن، دست یابی آنانترین عوامل 

 است. نقادی 

اند، که دست یافته پیشرفت اصولآن رو به جوامع دموکراتیک و مدرن، از

  اند.را به خوبی تجربه کرده هاقرمز گذر از این خط

، هیچ ایخامنه ظ دشمن دشمن گفتن رهبرشز به لفسرزمین من و تو، جدر

 ،دوستچینی و وسی تبارر این شیادکاله بردار د.ننشیاموری به سامان نمی

اش، ان تعلیم گرفتهطرفدارای ازکه عدهست اایران کرده مینکاری با سرز

شاه اسماعیل صفوی  آنها قزلباشپدر ارثیةو ،مایملک ،کنند که ایرانمیتصور

 توانندمیخواهد، با این سرزمین لشان میکاری که دهرکنندوگمان می. است

ای به توسط خامنه شدههای تحقیر کشورخواهید دیدکه عنقریب . بکنند

ایران و سپاه پاسداران و  همچون کشورآمریکا و اسرائیل، چه بالیی بر سر

 دولت خامنه ای خواهد آورد. 

ای، یکی از عجیبی دیدم. سپاه پاسداران خامنهة جایی بودم، صحن قبل سالها

بزرگ ترین مجموعه های پرورش گاو و شتر مرغ و طیور ایران را در وسط 

ناممکن است. سربازان بیچاره  انانس درذهن فهمِ آنکه لَم کرده است.ن عَبابیا



10 

 

چندکیلومتری وا در این مجموعة به بیگاری  ،رااین مملکت اعزام به خدمت 

 ، درست ماننداندگماردههادرآغل برای کاررا بدبخت  سربازان واند. داشته

 دوران بنی امیه و بنی عباسمانند و ،  این سرزمین است تسلطِ عربها بر دورانِ

دقیقا همان کشیدند، کار میبه رایگان را ، که مردم ایران و دوران صفویه

ثروت کالنی برای این عمل،  ،است شدهبدرتاریخ گوردوران، دوباره از

نشانده اند به بارکردهمصادرهاین مملکت را،کهواقعیاستعمارگر ای کالشعده

نین شرایطی چیزی را به نقد خواهید در چال شما دوست عزیزم می احاست. 

 . بکشید

 انسانی وحیات سرزمینی است که هویتاینجا کنی، نقدرا چیزی  نباید اینجا

دین مداران  پنهان یهاعیاشی مخارج، تاکنندتبدیل می ینهنقدبه را شمامن و 

  .تدارک ببینندرا  قزلباشهای صفویه  ةدر قدرت نشست انسیاست بازو

  ...فرورفته متولیان دینانسانی این مردم در ماتحت کنید،که لیاقت شعوریقین 

  ایقاعدههمسرتان به  کردم اگرشعور روزی به شما عرضخاطرتان هستحتما

واین قدر با مضامین  است که نیازی به قیم ندارد، اورا به حال خود رها کنید،

ن ازکرامت که دی ای به زخم ننشانید!ا، همچون خورهدینی، جان انسانی اور

 خواهد نه زندگی کردن اورا. یرا مزن ، فقط زنده بودن او

به شما عرض  یزامروز نبه این معنا پی بردید.  زمان صرف شد تاخودتان چقدر

؛ که نرسیده استای اعدهدرمانده، شعورشان به ق زدةکنم، این ملت دین می

الیق اسالمی ایران،  حکومت جمهوری .کردآشنا نقد را بامشقآنها  بشود

است، که  و ریاکارو خرافاتی و دروغگو مردم نادان نایترین حکومت برای 

ماتحت   ...  ووو زینب مه ورها برای حسین و حسن و فاطساالنه بارها و با
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ملتی  کی برحماقتِحَوقتی خواستی مَد. ندهخود را در معرض دریدن قرارمی

ای اورا مورد کنکاش محققانهو مذهب دین باورهای داشته باشی، کافی ست 

ملتی که بدون هرتعریف عقالنی، ماتحت خود را برای حسین و قرار بدهی. 

دهد، که هزار و چهار صد سال قبل استخوان جِر می ة عرب تبارفاطم

  مشق شعور دادن محض غلط است. به چنین ملتی اند،پوسانده
تان روزگار نآ ،هستیدخورداربر آن مملکتدر تحصیالت عالیهما که ازش

 آموزش می بینند تاکه  ،ای، وای به حال عوام درماندهدوست من است

 . نگه دارندشق کی دکوازتناسلی خود برای حوریان بهشتی آلت 

کنی که با ظاهری بزک ای به نام ایران زندگی میطویلهانگار نمی دانی که در

 شده، بوی تعفنش دنیا را آلوده کرده است. 

 ، را مضر نمی داندخود هیچ خوکی تناول مدفوع 
طویله ساکنان آن هم و  ،ه خور استگُعبا بر دوش، هم خود و مالی آخوند

 . نده خوردن عادت داده ارا به گُ

 هوشتان اصالح نخواهد شد.  گوشِ ای،طویله نکردهتا زمانی که پشت به آن 

انگلیسهای حیله گر و آمریکای و ،که روسهای کثافتوقتی یادداشته باش، تا ب

، اندنکشیده تاآخرین قطرة آن مملکت را باال، مزوروچینی های ، زده ییهود

 ی قابل عمل نیست.برای تمیزی آن طویله هیچ اقدام مثمرثمر
 گرسنه نباشد، شعارهای کلفت زایمان خواهدکرد. شعورش ملتی که

گلستان، که  ترکمن چای وهمچون  ی طلبِانگلیسوقراردادهای روس پسند 

هنوز ادامه دارد که ند، به ماتحت این مملکت چپاندها در زمان قجرها آخوند

 با در پیش رو ستانبُ هم به نام قرارداد ، یک قراردادودبازی نشود .  تا سه نش

حیا  پوشان بیبه توسط عبا  ،چینفرمان روس و داریم که عنقریب بهچنی ها 
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 درشت راردادها به حد سه موردتعداد ق تابه این مملکت تحمیل خواهد شد، 

مذهب که یقیناً در جنوب ایران اعمال خواهد شد چون دریا دارد. خود برسد. 

ه به ایران وارد دوران صفویودر ، و لبنان کشورترکیهازبیشترتشیعی که فعلی 

پایه گذاری لبنانی متولیانش را تاتارهای قزلباش آناتولی و ترکیه ای شد و

ای ها و هندی تبارهای سیک ها و سوریهلبنانی دینی آن راو قواعد، کردند

جز مالیان تباهکار امروز نخواهد به نوشتند، محصولی انگلیسی  مذهب

 داشت.

 . از اینکه تاریخ شما را بخواند بروید تاریخ بخوانید قبل 

اند، بر کردهفروشما لق حَتا بفهمید که این تشیع که در بروید تاریخ بخوانید

شام و مصر و سوریه و لبنان چگونه از  یاساس سلسلة حاکمیت ایوبی ها

گری متبحر همچون شاه ایران به توسط لواطدر، وطریق ترکیه وارد ایران شد

چگونه در لوای تاتارها ترک زبان الهیجان،  در و شیخ زاهد گیالنیاسماعیل 

  ترویج داده شد.

خم دار و برکات ، اجرتان با چهارده معصوم تُ رحمت اهلل ووالسالم علیکم و

  دوست من. بادخم بی تُ

>< 
 656سخن 

ی درک درست از مبان عدم خود، به دلیل ةروزمرزندگی در ی ناآگاههاآدم

مدد جستن از  .شوندمی امور در درماندگی ویاس  دچار، حقیقی طبیعت

ست که از ا های خالصی برای افرادیروهای ماورا الطبیعه؛ یکی از راهنی

 اند.عینی حیات به ستوه آمده شعور  یحیطه زندگی کردن در
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تالش دارند که شعور محکوم به جهل خود ، مرگآدم ها به خاطر ترس از 

بعد  خوشِ به پایان آنان راکه ای نمایندههای قانع کنندالفهمو مشغولِرا 

  .کندمیهدایت  مرگاز
رامش نسبی در حیات لم به آقدرت عِ ةهر چند انسان های امروزی به پشتوان

ردن اند جوابی برای چگونه وچرایی مُنتوانستهاند، اما تاکنون خود دست یافته

خود فهم کنند. الجرم هنوزآدمها، برای خالصی ازترس های ناشی ازمرگ، 

هویت ذهنی خود را با اتصال به مبانی ماورالطبیعه و نیات جاهالنه به تعریف 

  .می کشند.
 دهد. تنها ابزاری ست که احمق را تسلی میساده اندیشی، 

>< 
  657سخن 

برای عدمِ درک خویش قانع  آموزد، تااین دردناک است که دین به ما می

 انسانی ماست. منزلت الیق که  تحقیقی بالغانه برای  نهشویم 

ای منزوی بیش شعور، بیگانه، دین زده اخته می شود درجامعةوقتی معانی 

 نخواهد بود .
>< 

 ... 658سخن 

ه در ک ی فرهنگ یک ملت استپیچیدهها، حقایق دوست عزیزم! اسطوره

شی اساسی به خود اختصاص قل تاریخ، نطورمزگشایی اذهان جوامع در

تفکر چنین ملتی به ، وقتی پشتوانه فرهنگی ملتی قدرتمند باشد، بالطبع .اندداده

 انسانی؛ کشتارکرامت گرفتن نظرکه بدون در رسد.کتابی چون قرآن؛اوج می

، مورد تواندمیچگونه  دهد،تعلیم مید پیروان خورا به و فحاشی برده داری  و
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اسالم،  دینگیرد. درقرارجهان راستین ن پرستش و احترام فضال و خردمندا

کسی را به  ،راه ، باتوسل به آندبخواهی شمااصال راه راستی وجود ندارد تا 

قابل غیرن، بقدری هولناک و آ. تناقضات آیات قردهدایت کنیراست راه 

مهمالتِ بی پایه آن، ازهزار پیچ تفسیرویک بند که شما برای فهمِانکار است،

  برد. د، که درنهایت نیز، راه به امور انسانی نخواهیدگذرکنیاساس باید

این کتاب را نخوانده. و تاریخ که انگار اصال  داز قرآن سخن می گوییطوری 

  دنمی دانی
و ایالم ، و  و اکد و آشور یبابلی و سومرمحتویات کتابی که از افسانه های 

چه اعتباری می مابقی اقوم باستانی خاورمیانه و بین النهرین  به سرقت رفته، 

 ؟تواند داشته باشد 

برای تعالی بشری  ترین هانکار ناپذیرجوامع بشری، یکی از اازدین زدایی 

 نمی دهند.  ی مجال فکرکردن به خودشان. جای تأسف است که عده ااست

باشد؛  تربزرگ به آخرت های ادیانراندازه وعدهعوام، ه جماعتِ برای ذهنِ

 .عمیق تر است آنان ذهنفریب خوردگی دوام 
 هماهنگی آن درشَر،  بی نظمی و نایکی از خصوصیات بارزِ  عزیزم،دوست 

ابراهیمی، ان ؛ بخصوص ادیادیان ةکه این صفت، درچنت،انتقال مفاهیم است

  .به وفور وجود دارد

وقتی درادیان ابراهیمی برای فهم پیامبرانش هیچ منبع معتبری در عالم 

وجود ندارد ، شما به دنبال چه منبعی هستی تا بتواند داده های این ادیان 

 را تصدیق کند؟

. وقتی بشود، سقف فرهنگ نخواهد ماند سقفی که فرودآید، دیواری بر اوره

 بود.امری ناممکن نخواهد ،مانتباهی آن ملت، درطول ز ریخت،فرو  ملتی را

بات که فقط وجود خدا برای اث،نشاندبه باوری  شعورملتی راهنگامی که بشود 
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، نباید انتظار داشته دیگر از چنین ملتی ،کندکفایت میتمامی مجهوالت هستی

ح و اسالم، همواره ادیانی نظیر یهود و مسیگیرد. تا راه تعالی را در پیش باشید

واگر دانند. ای اثبات آفرینش و هستی کفایت میوجود خدای نامریی را بر

اثبات برسد، فورا آنرا به نفع خود  علوم انکار ناپدیری نیزدر جایی از دنیا به

کنند با هو جنجال وجود ی نمایند و با تفاسیر جور وا جور، سعی میه مرمصاد

 آن علم را به کتاب خود منتصب نمایند . 
هستی را بدون حضور خدا که  کردمتقاعد شودهرگز یک دین مدار را نمی 

خواهد  تر یقین دارم مرا بسیار دوست، ود داشته باشدجخدایی هم واگر کند.باور

ش چال پردازش هستی به خود را برای فهم وهمانند خود او  ،داشت، چون

 نا نابخردان رامحور تحلیل انسانی استوار شده است یقیام. فهم جهانی که برکشیده

 .آمدخوش نخواهد

 تة ممکن برای اثبات مجهواللّدِرین اَقوی ت خدا،کلمه از نظرادیان ابراهیمی، 

 .تبلیغ می شود دین مداران ازطرفِکه  ست،هستی 

مسدود را علمی جهان یان که شرَقرنهاست ،ترورانسانها با اتکا به ،ادیان ابراهیمی

با هوچیگریهای خود به تعویق انداخته شعور محققین را تبلور وکرده، نزوی مو

 است. 

>< 
  659سخن

 موجودی ها آدم ذهن مخلوق هایپدیده ترین جالب از یکی! دوست عزیز

 بشری جامعة تحویلنامی  محمد که ،اهلل نام به ، ستا خورزوخانی یا خیالی،

 . است داد

آن  ی و نادانوَدَاین معناست که بشر بَجالب ترین بخش هویت این اهلل در

هستی کشف کند، ولی اورا در گسترده توانسته، با آن حماقت روزگاران

به  ت پیشرفتة موجودکه حتیهمه تجهیزا انسانهای هوشیار قرن بیستم، با این
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اثبات به را نتوانسته است ماهیت این اهلل ز ، هنوهدایتش کردهانها کهکش

آن موجود بدوی، یک کلیت به نام اهلل را کشف کرده، یعنی آن  برسانند.

 یکتا به  عبورکرده باشدیک جزء  از تا توانسته باشدبدوی  ابله و نادان  باید 

ل رسیده باشد، اما این موجود متفکردر قرن حاضردر فهم شناخت کمَل اَکُ

 دختر بت های  که پدر ، بُتخانِ خورزو اینیک ویروس درمانده شده است. 

اما در مقابل یک ویروس . است هرکاری به قادر ، ستالت و منات و عزا

 درگل می ماند.  ر، مثل خَو کشنده ساده

 نیز و قادر و فهیم تواناودانا و حکیم، ومهربان  بخشندهعالم و  نیز همواره

به توسط متولیانش در زمین، به ، و می زند هست، وهرگندی که در هستی زده

می لق جماعت باورمند فرو ، درحَترورو  ضرب چُمان تفسیرو تعریف و تبلیغ

 رود.

 شوهردار زنان به گیرد، می اسارت به را انسانها دَرَد،می شکم کشد،می آدم

 طفلکه  را شاعره مادری. نماید ترورمی هارا غیرخودی کند،تجاوزمی

 تکه تکه به دستورمحمد خنجر با در بغل داشته در خواب شبانه دوساله

. نمایدمی صادر شقتل به حکم است داده رم را فاطمه شتر که را کند،کسیمی

 شده پیامبری مدعی خود که مردی بستر در را عایشه نام به ایساله نه دختر

و  ووووووووو  دهد می حواله تجاوز، برای است سال 54 سنش و است

 هزاران مورد دیگر .

 ازسورة ویک بیست و بیست و نوزده های آیه استناد، به را خیالیش بهشت

 فرمانبردانِ را، جوان اینبلوین  مقعد کندتامی جوان پرازپسران درقرآن، انسان

 پاره گی ای  که مدام نیزترمیم و بخیه می شود.  کنند. پاره  بهشت دراو مطیع 
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 سیراب مامورنیز را گیهفاحش برای آماده دختران جوان، پسرانِ آن ودرکنار

 نه خیالی، خورزوخان این درنهایت. استکردهخوددیگر هواخواهان کردن

 اما کند؛می خطابو قادر وقهار حکیم وداناو ومهربان بخشند را خود تنها

 سکش و کونکش قهار نیز معرفی نماید. یادش رفته تا خود را کُ
خدایان شعور را آنانی مصلوب کرده اند که شعارهای ماورایی خود را از 

 جور وا جوربه عاریت گرفته اند. 

به نام  بهشتدر ذیشعور موجوداتیو چرا هیچ نمی گوید که من چگونه اما و 

ام تا بقیة مخلوقاتم که از آنان راضی هستم آنان را حوری و قلمان خلق کرده

بی آنکه از آنان مخلوقات ذاتاً مفعول آفریده  نند و مورد تجاوز قرار دهند.بکُ

 شده کسب اجازه نمایند.

به دست قلمانها  ش،آن بهشترا نیز درخود زمینی و جالب اینجاست که زنان 

 . بگایندسپرده که تا می توانند آنها را 

، تعبیرش آدمها  تناین اهلل با سه سوراخ تن آدمها که من،  به سه کاف 

 یا باید کونی باشی، یا باید ،پیشگاه این اهللدر . دارد ها کنم بشدت مشکلمی

 اال رستگار نخواهی شد. یا بکش این دو ،  و، وفاحشه

 زده تائیدی مُهرِ ،خود بهشت در انِباز همجنس به که توجه ندارید خدایی

  .نخواهد کرددر سه کاف تن آدمیان جستجو جز ت خود را حکم،  است

، آیاکسانی را که تودر بهشت برای از این خورزو خان اهلل نام بپرسدباید که 

ای کردهخلقخود یبندگان زمینبه اشکال مختلف برای  سرویس دهی جنسی

در بهشت خلق نموده، تا  جوانیانِ پسر خدایی که ؟ یا نه ایدادههم احساسی 

،  اتخودآن مخلوقآیا از آنان مشغول شوند، نگائیدبه  مهمانان زمینی
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دلتان هرچه می دانید اهلل خود را یا چون یا نه ؟ ای کسب کردهراالزم رضایت 

 . صاحب احساست می خواهد می توانید بکنید، وکون لق همة مخلوقات

 نباید دانستکم از خودش اعمال پیامبرانش را نیز جالب اینجاست که

 از یکی قصص، سورة وهفت بیست درآیه شعیب نام به پیامبرانش از یکی

 نام به دیگرش پیامبر آن. بخشد می موسی به همخوابگی برای را خود دودختر

 ثروتی به تا دهد؛ می هدیه مصر فرعون به همبستری برای را زنش ابراهیم

 . برسد کالن

 سورة قصص، شادی کنندگان را مذمت کرده وگوید که اهلل شاد 76و در آیه 

در سورة انفال، به نِفله کردن اموال غیرخودیها فرمان زیستان را دوست ندارد. 

 میدهد وووو .
کاالی بنجل ران و زنان و پسران زیبای بهشتی،با دخت، شدخو ،اهللهمین اما 

ی را در شاد زیست آن سوی،ازو کند.تبلیغ میبه نام آخرت  دروغ خود را

 امری ناشایست اعالم می کند.  شاین دنیا برای مخلوقات
گیرند. مراقب می ائتروقتی شعوردچار اخالل می شود، مهمالت حکم بِ

ات را انهگر، و دین مداران هرزه نفس، شعورِ فَتّاسان فتنهباش فرزند تا سَیّ

 فَطیر نکنند. 

زمین، به زندان پوشش و بردگی و ن و دختران شایسته و حقیقی را درزنا

 موجه جلوه دهد. تا کاالی بهشت موهوم خویش را ،کشدهرزگی می

 ، حوریانِ بهشتی خود رای آخرتکاالفروش ردرعرضة حِتبَرزوخانِ مُاین خو

به  آدمهارا در بازارِ دل خونجُبُ هایمتاعی می خواند بی نظیر، تابتواند وعده

و ناقص زُباله دختران زمینی را ولی همین خورزو خان، زنان و  فروش برساند،
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 شوهرانشان، ازآنانحماقت  به همتِ تاکند، میقلمداد کم دَندِه ،العقل

  ای به نمایش کشد.و ناقص الخلقه بوکنیزکان بد

 را، زنان ماهانة مبارک عادت اند،داده نام اهلل را او که خیالی خورزوخان این 

بخش آفرینش  ترین مهم هم، آن داند،می هستی امور ترین ازپلید درکتابش،

 خودشرا به آنها داده است تا بقای نوع بشرماهانه خود او این عادت که  ،را

 پیچیده عضو این خلقتِ مدعی نیز، او خود ، اینکه تر جالب و. را حفظ کنند

 بخشنده و دانا و توانا و قادر و حکیم که است مدعی باز و. است  زنان درجان

 . است مهربان و

 شما! خورزوخان جنابکه  ،بپرسد و ابلهدیوانه خورزوخانِ ازاین نیست یکی

 به تنّمِ با را آن مدام که اید،بخشیده یا و ببخشید خواهید می را چیزی چه

  .فرمائید می عرضه عشیرة نوع بشر
 است،که مسائلی نظردردربارة اظهار جهل، نوع بدترین!  عزیزم دوست

  .نیست گفته برآن ومعرفتی علم هیچ را گویند
تَراقی  میانِ در را مردان  مِنی که است؛ سواد بی آنقدر ،اهلل نام خورزوخان این

و عده ای ابله نیز به توجیه این امر قلم فرسایی  داند میآنان  و پشتها ترقوه و

و نرینه خارج می شود چه ربطی به ترقوه  هاینی که از تخممِ. می کنند

آدرسی برای  ،و ابله بیسواد دارد ؟ آیا این خورزو خانو کمر استخوان پشت 

اصال این ؟ ستخوان نمی شناخته زدیک تراز فاصلةاین دو ان مردان ، نیمحل مِ

 بیسواد تخم مردان را می شناخته است ؟ 

دانسته که کار تخم ها در بدن ساختن منی است که میان دو پا  اصال می

 آویران شده است ؟ 
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 .کند اعالم مردان پشتِ وو استخوان  میان ترقوهدر را مِنی  جایگاهکه بیاید 

 خایه نام به عنصری داند،که ونمی دانسته نمی اصال خان، خورزو این گویا

 و نرها  نی در مردانساختن مِ کارِ به کهاست خلق کرده  مردان بدن در نیز،

 ووو ترقوه ونه ،پشت نه و ،کمر نه ، سازند می ها خایه را نیمِ و. است مشغول
دهد، تن به هیچ فریبی نخواهد سپرد، نَفَس شعورش را جِال می کسی که

، از وسعت فهم تو ،مائدة معنا سیراب کن، تا کالشان فریبکارِ تاریخدل را با 

 مسموم شوند. 

 منفوروجالد خورزوخان این دست از شعورخود حقیقی نجاتِ اگرطالب

 با است، قرآن که را کتابش ،تخورزوخان همان وجود رضای محض هستید،

 که را انشعورت. گویممی چه و گفتم چه ترا بدانید تا. مرورکنید بیشتری تعمق

 خورزوی این هایبافی مهمل کارگاه در چنین، این طبیعت، از است ایودیعه

 است، داده هدیه ترا طبیعت که بلندآفرینشت، کرامت به تا مکن، رها ابله،

 نکنی . اهانت

 بشر، میان در را حضورش و ندارد ایرادی هیچ است مدعی خود، که قرآنی

 شما به. است دستورزبانی و ادبی خطا لبریز پا سرتا کند،می تلقی معجزه

 عوام و ساده بسیار که را سُها دکتر اثر قرآن نقد کتاب الاقل کنممی توصیه

را که حاکمیت پانصد و اندی سالة  قرانی کتابِ بخوانید. شده نوشته هم فهم

 عباسیان نوشته اند بهتراز این نخواهد بود. 

 نه بخوانید، مستقیماً خودتان که ،دارید عربی سواد نه که است این شما مشکل

 .دهید قرار مطالعه و توجه مورد را دیگران تحقیقی های نوشته هستید حاضر

  دانید، نمی که دارم یقین!  من دوست
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 برای طعمه بهترین است،که سپیدی الواح کودکان، لوح ساده ذهن

 دایره سپید، ذهن این از خواهند می که است، شیادانی اسفبار های شیطنت

بتوانند تخم نابکاری  تا کنند، فراهم خود مهمالت برای کالن،المقاصدی 

 خویش را  در آن به کِشت بنشانند .

به راستی و  ،با تو، هیچ زمان دهدای پاسخ میبه نسیه ترا مکتبی که نقدِ

درستی سخن نخواهدگفت. دین، نقدِ حیاتِ ترا می ستاند تا به تو حیاطی 

پر از فاحشه در عالمی مجاز عرضه نماید. آنانی که خدایی مجازی را به 

انسانی خود درزمین حیات اند، هیچ شعوری، به فهمِ جوازِ پرستش کشیده

 اشت. نخواهند د

توجیه گران خبرة دین، هیچ زمان دست ازحماقت تبلیغ خود بر نمی 

مسموم خویش به  دارند، دین سَمی است که یقیناً شعورِ انسانی را در زندانِ

 تباهی خواهد کشید . 

 این مهمالت قربانی را، فرزندتان و را، خودتان چرا دیگر شما که،  درعجبم

 بی و نابکار  خورزویِ این قربانی راشما  ،شما پدران. ایدنابکارکرده خورزوی

 قربانی خودتان، دست به را، خودتان فرزندانِ چرا شما ،نمودند خیالی سوادِ

 خوب را مطلب این کنید؟ می اومهمل  و کتابهای وکتاب نادان خورزوی این

 :که کنید فهم
  .قِلّت در تاریخ، دَران پاچه و درکثرتند، تاریخ خوران پاچه

 پاچه دَر باش دوست من، نه پاچه خوار. 

می نویسد تا  برای موجه جلوه دادن حاکمیت خویش تاریخ را قوم پیروز

، مدرسین نابکار دین، ممهور کنندگانِ  کرده باشد خرد قبل خویش رامزمت

  ناکند.  خوف های  این تحریفاصلی 

به مسند قدرت تکیه نمی آنان که به جرگة دانایان راه می یابند هیچ زمان 

 کنند.
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، یک شعورازپیش تعیین شده برای فلج کردن ، درجمیع جهاتِ خودتبلیغات

 . ماست  و انسانی حقیقی ینیازها

آدمها، حقوق واقعی خود را در این جهان پراضداد از دست داده اند، و با 

 مجبور شده اند تا از افکاری تبعیت کنند که به اشتراک نهادنِ  همة خود

 هیچ ربطی با آنها ندارد. 

  مهارتِ. کند استقالل فکری منع می داشتنتبلیغات، در قالب دین ، فرد را از

یان خود، ناشی ازکمبودها و نداشته ها ، و سوء استفاده گران دینی از قربان

 .که دین بر آنها تمرکزاستادانه ای را تعلیم دیده است،ندانسته هایی ست 

طعمة خود را به تله  ،با ترفندهای تاثیر گذارست رقاد دین کهاز آن روست 

 بیندازند . 

دین قادر است با تخم ریزی درذهن کودکان، آنان را به حال خود رها 

، در طول زمان به پرورش این نوزاد ناخوانده احساس آنانکند، تا ذهن 

 دوش بکشد. ه تعهد الزم را ب

 !و اما ادامة مطلب دوست من 

. دهد پرورش عارف تواند می عرب، دست به چماق و دریده ماتحت اهللِ مگر

 کردن احمق برای که، چرا ،کنی هزینه باید نکنند، احمقت خواهی می اگر

 دینیِ داران مکتب توسط کالنی های هزینه ،شماو من داشتن نگاه احمق و

 .است شده بینی پیش ،تاریخ همیشة
 فرح نسیمِ از کنند،می افشانی نُقل دین، های دَالّله که درجایی کنید، یقین

 .خواست برنخواهد  مشام به عطری شعور، بخشِ

ات با جهانی در تماس شودکه تو هرروز با خودِ کهنهبرای نو شدن، نمی

از تازه های  زمانی برای تو باشی که هر لحظه درحال نو شدن است، هستی

 خود خواهد گفت، که تو کهنه هایت را بدور ریخته باشی. 
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 هایشان وعده تَحَقُق عدم از مرحله هر در که هستند کسانی دین، شیاد متولیان

که  خواهی کرد،و باور پنداشت، توخواهی که کنندمیتوجیه  ترا طوری

آن .شودمی پست تو برای فقط ازطرف خدا،نهار برای صرف  هرشبدعوت 

که به دستت  خدایی قدارة هر هزاران انسان را بوقت است که می شود، سَ

. محض رضای کرامت انسانیت، کمی مراقب خودتان جداکنیاند، از تن داده

 . به عُهده بگیرد از شما رابهره کِشی مراقبت که کسی  قبل از اینباشید. 
آزادی را کسی می فهمدکه از سالمت شعور بر خوردار است. در قاموسِ 

ملتی که آزادگی به مصداقِ ماتحت برهنه گی به معنا نشسته است، شعور، 

 تواند باشد. مظلوم ترین مفهوم ممکن می

را قدیس  خفتهة به اصطالح علمیه حوز پناهِ در سرزمینی که فاحشه گانِ در

 بیش نخواهد بود.  متروکه ایشگان حقیقی، بخوانند، ماوای قداست پی

>< 
   660سخن 

 !  عارفه ببخشید خانم

کند. روا مدارید که شما دهان باز می حکایات زخم پُرجراحت تنم از شنیدن

   ، مرا در گورستان تن شما دفن کنند.خایه هایم با این خون ریزی رقت بار

  .کنیدعوامی چون من را قربانی  تانکه خود، عارفه ای چون شما نیست حیفِ

زَوّاراحرام ی چون من نکنید. گوش دراز خودتان را صرف تیمارِبیهوده وقت 

، س نانجیبشکُب نازتوانست مرا درآدنخواه؛ ی چون شماکیربه زیارت  بستة

قربانی آلت  راه ات هممصمم ایستاده است، تا  شما تن همة کنید. خودقربانی 

هن را پَبا شما جماع خوابیدن  ، بسترِیشهوت که درخندقِ ،سی کندتناسلی کَ

 را ازآب به تعفن نشستة شنتی هستیدکه مرطوبی زغو ،شما. کرده است
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فهم  ،اقیانوس خرد در غوربه . شما را چه کرده استابتیاع  شبیمارعاطفه 

ارهایتان عاجز کرده شع حماقتِدررا تان که شعورست  یهربرای تن شما زَ

، تا فرمائید گرد ،گذرتانسر کِالّتان را به قیچی دَنبانِک تُبروید و خشت . است

 غبار روبیتان را کستانرد گرفتة گَان ؛ ایوآلت خود به نعوظ کُس کنی قهار

د اتفاق می افت زمانی ،خوشبختیشما هیچ وقت نمی توانید بفهمید که . نماید

 .بدبختی را نمی فهمیدمفهومِ شما هنوز  .که بدبختی را سریع ترک کنی

تدارک  یمفصل مجلسن، کنم به خاطر مزخرف بودن شعورتامی توصیه

 مطلع نشوند. مهبلتان های قبلی شما، از سرنوشت شوم هتا معشوقببینید، 
  محتاج یارگیری هستید. ،شما قبل از این که مشتاق یادگیری باشید

بروید و خودتان را از دست من خالص کنید  .من یار شما نیستم ، خار شمایم 

 قبل ازاینکه خالص شوید. 

سعی کنید گشادی دهانتان را با تنگی کُستان معاوضه نماید، تا شاید در 

  محضر خالصانِ شعور، بیشعوری هیستریک مابانة خود را درمان کنید. 

 درمانیتان که به پشتوانة مدرک کلفت دکترایبروید خانم!  این دکان انرژی 

تا در  دیای را،  زیر پاچة نرینه خری آویزان کنعلم کرده خود اسینروانش

 . دصحت کلفتی آن در قیاس باعضو شریف وی تردید به دل راه ندهی

 حماقت و جهل بروید درمانی ، انرژی درمانی، این مهمالت یعنی چه؟  انرژی 

این  ،مان کنید. این مردم به انرژی درمانی محتاج نیستند این ملت نادان را در

 . کندمداوا راشعورشان  ژیشعوری هستند تا گمردم محتاج 

 انرا در مجرای گشادِ ماتحتت انبروید و در خلوتی، مدرک کلفت روانشناسیت

 .جربه نمایدترا فهمِ زناگیت ، تا شاید مَهبل رسوایت ،یدکنفرو
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اید ، فضیلت را گی رسیدهشما به خَشتّک دریده دارد،تنبان پارگی هم حدی 

، با عَلَم کردن مدرک کلفت دکترای نمانده است تا شما را مدد دهدمجالی 

هستید،  مشغول چاپیدن و غارت این مردم نادان و بدبختخود، روانشناسی 

لکه فهمیدنی ، بید، روانشناسی خواندی نیست خانماخوانده شما روانشناسی را

که شما را به فهم دل دهیدسی ، بروید به شاگردی کَایداگر نفهمیدهست، 

 . کندحقیقی این علم هدایت 

مشتی مردم درمانده و چپاول حیف شماست با این نطق و صدای دلنشین ؛ به 

هستی لعنت کند حاکمی را که علوم اید. دل مشغول کرده ، عاجز و بی نوا

مملکتش را براساس کتب مالیی لواط گری به نام مالمحمدباقر مجلسی نامی 

 عَلَم کرده است. 

>< 
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محتاج من بیشتر ، گویا اهلل پیش از اینکه من محتاج اهلل باشم! دوست بزرگوارم

 زمرةدرنیز دارد مرا  سعی پیامبران جور وا جور، مدام است. این اهلل با فرستادنِ

با  همه چیز، بی این قداره بندِ خود به ثبت برساند.گوسفندان  لةگلیست 

و کلی آخوند ، کشیش وخاخام یکصدو بیست و چهارهزار و یک  پیامبرش، 

و شیطان مرا قربانی مهمالت بی سر و ته خودکند.  مدام تالش دارد همه چیز

 تماس است دور بزند. درمانده را که مستقیماً بامن آدم در

 در رشد بشری بوده است. تنها ابزاری که شعورِ مخربِادیان در طول تاریخ ، 

م بی محتوای متولیان ادیانی انسانها را به اختگی نشانده است، تعالی حال توسعة
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هولناک توهمات خود ة آنان را در ورط ،آدمها،که با خالی کردن ذهن بوده

 غرق کرده است.
 کسی که مشق اخالق ندیده است، به یقین شعورِ ،دین مقدم است بر ،اخالق

 خلل پذیر خواهد بود. انسانیش به عشق ورزی

قَد نمی دهد، با هستی کجا که شعورشان به فهم مسائل ، هرمتولیان ادیان

و رزهای نادانی خود ، جِاهلل و خدا و گاد و یهوهبنام هولناک الطی مَ

 کنند.را بَناّیی می دیگران 

کند، یا سفیه میاعتماد  ،در هستیو متولیان او به یقین، آنکه به مراقبت اهلل 

 یا نادان. است

، دهنداد به خدا را به من و شما مشق میکه اعتم و متولیان دینی مومنانآن 

جانشان سود هیزات الزم علمی برای حفاظت ازخودشان از پیش رفته ترین تج

  هی دست به دامن اهللخود گیرند. چه دلیلی دارد که من برای رستگاری می

به  کهرا یو گناه های  می خواند.فرا به کژی  ،هستیمرا در   یبزنم، که راست

و  .مندر ستو گناه ها خالق آن نابکاری ها از ازل ،من نسبت می دهد خود

دوست  داشته است.، دست در جان من خلق آن پلشتی هاازپیش در، خود نیز

کنیم، تا شاید مارا در توبرة انسانی خودمان فروسَرمان را در  بهتر است عزیزم!

 آدمها به نشخوار داده هاشان وادار نکنند .ة طویل

 گرانهرِمِ ای   بر خیز ، همتی

 شکار این و آن دتا نگردی خو

 تا خویش را خیشی زنی ! خویش بین

 نیر بر کَسَ ، از خاک تن ، سبزه ای

 خیش زن را دشت جان ، رو رو ای جان
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 در حرم ، نامحرمان را نیش زن

>< 
  662سخن 

اران و متولیان دین اسالم، حاضر به تعقیب تحقیقات هیچ یک  از سیاست گز

علمی از زندگی محمد نیستند. چرا که نتایج حاصله از زندگی محمد، بقدری 

در فهم  ،طول تاریخکه بزرگترین تروریست های بشری درهولناک است 

ست که ا شعور محمد زیرک ترین تروریست اند. او مات گشتهاعمالِ ماهیتِ

 به امروز به خود دیده است.جامعة بشری تا 

 یکی ازکه از او به عنوان  ،ای طراحی شده است، به گونهشخصیت محمد

مرام  ةشیفت پاسدارانِ که ،یادکرد جه بشری بایدوّهای مُشیک ترین تروریست

غیر  فضایی با ایجادِ کنند. وش کاری نمیحفظ کتابدرچماق،  تِوّه قُجز ب ،او

درد بشریت،  بخشند.می  را توسعه اسالم بقای انسان ستیزیِقابل تحقیق، 

 بیسوادی پیروان محمد و دین اوست . 
این کتاب را شیفته  ،استفرموده نعنایت  یکتابخود، پیروانِ دستِ همحمد ب

جوامع  همة تدارک دیدند تاهمچون خلفای عباسیان گان به ترور بشری 

سامی  کاری که قومِ،نمایند وادار امع خویشطم اطاعتبه  ،را جهان

 . بکار گرفت و قوم ایالم  آشور با ملل دیگرنژاد

مواجه شدیم ، حیوانی آن مخوف ترین جانوری که در شروع قرن بیستم با 

خمینی نام امام ها او را بعدالبته که ،تبار هندی موسوی روح اهللبود به نام 

ترین دست پروردگان انگلیسیها از تیزة سیک های ویکی از شیک ا، دادند

 بود هندی تبار
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 محتویات کتابِبا اتکا به توانست ، شیک روحانیة با ظاهری درنداین جانور

به نحوی دقیق به دست قصابی  ،سال و اندیبعد هزارو چهارصد ،دینی محمد

که جهان را  شفاف به نمایش کشدطوری ش یایاد دیگرو روسی بنام خلخالی 

پیامبر  ،برابر اصلِ محمد ایهبی هیچ تردیدی، نسخ، خمینی. به حیرت اندازد

لقب بعدها محمد مکه ای که همانطور که محمد بَکّه ای، ، عرب است

 . ازآب در آمد ، روح اهلل سیک تبارهندی نیز، ایرانی تبارخمین زاده گرفت
های دینی و حیله و ترویج دین و ،وی های،کردارها،گفتارهاپندار تمامی

، با بی کم و کاست ،مقرر نمود آرمان دینیشکه برای استحکام  تبلیغیی

 ینواعربستان همخ جزیرة شبه در محمد روزهای ادعایة نخستین شیو

  .مطلق داشت

به راه اندازی  و، با ایجاد اکیپ های منظم ترورِگروهی مخالفینبعد ها ی و

)کاری .دیرسانبه منصة ظهور را  یارانشو  عراق، بقای خودبا ت سال هشجنگ 

نیز،  گرامعتزله روشن فکران به اصطالح ابله دینی نمود(و مدینه  که محمد درصدراسالم

خود، ملتی را قربانی اهداف پوسیدة این پیامبر قرن  لیمکتب معتزبا شعورِ

و  بازرگان ،همچون ه شعورانی خائن به مملکتپوسیدبیست یکمی نمودند. 

 شریعتی و جالل آل احمد سحابی و قطب زاده، بنی صدر آشغال و ابله وووو

، بیرون آمده اندگویی سلمان فارسی ها ازقبردرست، او،تربیشعورو طرفداران 

 کانهایی بودند که خمینی با زیرکی ازآنها باال رفتبهترین پله ،این االغهاة هم

 هکّبَپِترا و درست کاری که محمد، در . و به مقصد و مقصود خویش نایل شد

راریان مزدک و مانی که از و مدینه با سلمان فارسی و طرفدارانش و بقیة ف

به عربستان فرارکرده  غ بزرگمُ رتیراز دست کَ در زمان ساسانیان که ایرانِ
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ه و کّبَن کرد، که محمد در ااعمال نمود. خمینی نیز دقیقا در پاریس چن بودند

  با فرایان از ایران کرده بود.مدینه 

>< 
  663سخن  

انسانی ات نیّمَتَ شدنِمنکرترین ملل دنیاست،که با ان یکی از نادرملت ایر

را توسعه  خود گیهای پنهان، هرزهدینهای مبانی به حیلهد نخود، سعی دار

، تا سهل ندامصرانه با توجیه امور، تالش خود را معطوف ابزاری کردهو د.نده

بارز  د.ننکشف کخود مکن را برای ارضاءغرایزغیرانسانیالوصول ترین راه م

ست ، که تجاوز ترین کتاب در این خصوص، کتاب تحریرالوسیلة خمینی ا

مرده شور داند. میی به نوزاد شیرخواره را نیز به شیوة تفخیذ مجازجنس

، ردبُ البته دوران شاه را ببرد کهمسلک  زدة ایتودهترکیب وزارت فرهنگ 

محتویات این کتاب لجن  ازن زدة ایران که نگذاشتند مردم و عموم جامعة جِ

اصول و شرع مذهبی تاامروز این چنین من، و امثال من، گرفتار . مطلع شوند

در تیر رس خطرات  جانمان ،قبل روز از روزبه نام تشیع نشویم که هر هار

 ناشی از حماقت این مذهب تروریست قرار نگیرد . 

>< 
 ...664سخن 

 فرزندم! 

کتب مهمالت اما علم آمده است تا خطا های نامحدود ما را محدود کند. 

 یِعلمشعور تحمل  ،، برای همینتا قابل مهار باشد ادیان را محدودیتی نیست

 برای ادیان ناممکن است.  عالمان،
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، اما اگرمیل شعوری محتاج نیستهیچ رفتن به بهشتِ ادیان ابراهیمی به 

کنم، که به یک می نصیحت تو همین االن به، ازتوستدررفتن به جهنم 

ای آن مکان هولناک را به شیوه تا بتوانی تجهیز شو،علمی  قدرتمندِ شعورِ

  .سامان دهیانسانی 

آنان که شوق بهشت به دل دارند، به آتش کشیدن هم نوع خویش را به امر 

 اهلل، دوست تر دارند. 

کنندگان پا که اینان خود،بزرگترین برفرزند، رهاکن رانادان  بهشت جویانِ

 . برای عشیرة نوع بشرند مجهن
 ،خلقتدر شیطان حذفکشیدن خود ازبا کنار ،ابراهیمی، خدامتون ادیان در

ا بتواند خلقت را با کرده است. تنقص خلقتش مبراپُراتهامات  را از خود

کالشی ست خیمه شب باز، که ترا  ،خدا، اداره کند. وتهی وتهبی سر ینصایح

 مشغول خویش کرده است.  حیات  اندر میان مید

 دانایی و توانانی وخلقت، سعی دارد شیطان درامورِبه بازی گرفتن ، با خدا

 . لق من و تو فرو کندحَدرهستی خود را در ابلهانةحکیمی 
به شیطانی تفویض ، جهان راادارة خدا قادر مطلق نیست، چون نیمی ازیقینا 

 کرده است تا بتواند نواقص خلقت خود را به گردن او هوارکند. 
مبران خاورمیانه برای ، داستان کتب پیاکنار بگذارداگر خدا شیطان را  به حتم 

نان هزاران متولی شیاد و مفتخور و  ،خواهد شد، آن وقتهمیشه بسته 

  .کندچه کسی باید تامین  ، در زمین او شارالتان اورآدمکش 
به یقین چنین به قول »بیل ماهر« اگه خدا از شر شیطان خالص شود، که 

هیچ دلیلی  دیگرقوتی به خاطر مطلق خواندن خویش در او باید باشد، 

وجود  ،کلیساتا منِ انسان،  با رفتن به  نخواهد ماندانسان در من رس برای ت

 . انکارکنم در خویش شیطان را
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: اگر دین نمی تواند جلوی شر را بگیر، پس حق قول موریس رافائل کوهنو به 

 ندارد ادعا کند که قدرتی ست موثر برای رساندن جامعه به خیر.

باورهای  نه با ،بنشین به داوری امورخود،   انسانیفرزندم! همواره با اخالقِ

 . آدمیان دینی

 آزاد اندیشان را درکه کشتارِجمعی است،شده مهندسیای به گونه ،قالب دین

رد، مصلوب می جایی که اندیشه وشعور و خِ .گیردخود نادیده نمیکاردستور

 شود، به یقین بیشعورها حضور قدرتمندی خواهند داشت. 

>< 
 665سخن 

 هیچ حیوانی اعمال غیر منطقی نمی کند اال آدم.
 یک فضلیت محسوب می شود. یدر فرهنگ ایران و ماتم و شیون گریه

 تقدس  را، اوراقزندگی او کشی که کتابِای نفس میدرجامعه وقتی

طرف خدا آمده، تکلیف چنین  گویند از، که میل داده استای شک گرفته

 ای به وضوح روشن است.جامعه

باالترین ومنطقی ترین کتاب  ،که کتاب دینمردم را قانع نمودند زمانی که 

شده ای مسموم چنین جامعهدرشعور ةا ریشیقین ،است نوع بشری سعادت

داستانی به نام داستان  ،رافضی قمی شیخ مانند هنگامی که کسی است.

به یک و این رُمان مهلک را در باور جمعی جامعه  ،کندمیلق خَرا خم دیرغ

 نین ملتنزول هر بالیی بر سر چ نماید، دیگرحقیقت انکار ناپذیر تبدیل می 

توان گفت که تا ت میبه جرأ .غیر قابل پیش بینی نخواهد بودی باورمند

اصال درکتب هیچ مذهبی راجع به  محمد، یکصدو پنجاه سال بعد هجرت

 550حاکمیت که من پیدا نکردم.  غدیر خم یک کلمه پیدا نخواهی کرد.
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ترین تحریفات تاریخی را در این مرز و بوم سالة عباسیان در ایران، بزرگ 

و بوم اعمال کردند، هیچ قوم جالدی  جنایاتی که عباسیان در این مرزرقم زد. 

 حتی آشوریان با عیالمیان نکردند.

بزرگ ترین تحریفات فرهنگی ایران و کتاب سوزی ها در دوران حاکمیت 

 اعراب به ایران. اولیة نه در حملة  هعباسیان در این ایران زمین به بار نشست

، هر ندیده باشی و ندانی که گندم چیسترزند دلبندم، چون تو شمایل گندم ف

گندم فهمِ هویت ه ادراکی ب درتوکنم، هدایت فهم این معنا به چه تورا

آن یک دانه ماهیتِ و تو  ،ای گندم نشانت دادمچون دانه امانخواهد بود.

و سیلوهای گندم عالم تمامی گندم های عالم  گندم را فهم کردی،گویی

به شکل خواهد در شعور انسانیت  بیمیلیونها  تُن خواهند رسید به خو راکه به

 . نشست
را فلج کرده است، جانش  شعورِ ،زه کردن برای ملتی که شوق نانشرمبا

نادان، رسالت  ملتِ این هیچ به دنبال ندارد. مغزِ ،ای جز قربانی شدنمرهث

که زحمت دانستن یملت کرده است. دفن شدانایی را در فاضالب بیشعوری

گون راورا دگ منجمدِ خدایان نیز شعورِ ةهم تِوّقُیقین به دهد، به خود نمی

خورد، خواب و بستر و که شامل: صلی، عمل انخواهدکرد. ملتی که به چهار

نسانی، خیانتی بزرگ ا اوصافمانستنشان به است، خوگرفته ،دستشویی

  خود توست.برکرامت بلند 

>< 
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  666سخن 

 (است ) این روایت از نوة میثرا اشوان 

 ستانشهر واقع در شهر خمینی های باغ از دریکی 1390در تابستان سال 

 و زن تعدادی که بوده قرار این از قضیه. داد روی ای فجیعحادثه اصفهان

 خودتدارک برای وجشنی شوند،حاضرمی دوستاناز  یکی درباغ دخترجوان

های بسیجی از ایعدهرفته،  ازغروب پاسی .شوندمی شادی بینند و مشغول می

 باغ درون به باغ دیوار از تفنگ، و قمه و قداره بانظام جمهوری اسالمی 

 و دختر چه آنان، همة به و شوندمی ور ملهحَ دختران و زنان این وبه .ریزندمی

 جامعه عموم وذهن شده؛ غوغائی دراصفهان .کنندشوهردارتجاوزمی زن چه

درجراید و  وقت مسئولین اینجاست، جالب .گردیدنابسامانی وضعیت دچار

 منزلت شعور به توهین تماما عنوان کردندکه را مهمالتی ها،ومصاحبهمجالت

فرزندش  امام اول شیعان به شاکیان ،عین پاسخی بودکه علی و بود، انسانها

که فرزند تو دختران ما به علی می بردند ، مردم از حسن شکایتبودامام حسن 

امام حسن به دلیل کثرت ازدواج، در  ).. ده، آنها را طالق می کند و بعد وصالعقد میرا 

را عقد کرده و بزرگان قوم عرب دختر 75بنا به روایتی  ، و 90الق معروف است. وی گویا طّبه مّاسالم تاریخ 

 ،نیروها این که فرمودند اعالم بالفاصله  انتظامی نیروی فرماندة (طالق داده بود.

شخصی  و مالیی به نام این خود سرها دست پردة ) بودند، رسَ خود واوباشهای اراذل مشتی

 جزای به اندکهشده دستگیر همه کههستند،واست (  ینی جالد بزرگ جمهوری اسالمکَ

 دروغی که هیچ زمان به عمل مبدل نشد.  . رسید خواهند خود عمل
 جمهوری اسالمی برای فرار از اتهاماتی ست که حکومتِ های واژه ترین متداول از یکی سر، خود کلمة)

برای  حکومت، .مردمعموم   اذهان فریب دوران ماست برایاین واژه مختص  ، است بودهاو همواره متوجه 

 به تا برد می بکار را کلمه اینکناربکشد.  امور  توضیح از اختراع کرده تا ضرب و شتم مردمکتمان امور
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 قماش واز وشیادند بیکاره مشتی افراد واین ستا اطالع بی جریانها این از ،تیماکح که القاءکند جامعه

 بر مال شد که این لباس شخصی ها نیروی ویژة دفتر خمینی مثل کلمة لباس شخصی ها که بعداً.  هستند اراذل

 جماعت وآن بود، معمولدر شوروی  استالین حکومت زمان در که کاری دقیقاهستند.  ایو بعد خامنه

 از هر بودندکه استالینخود نیروهای اصل در که گفتندمی گیر باج را، به قول پدربزرگم سر خوداستالینی 

 زده هرصحتخود مُ برفریبهای تا کردندمیاستالین  قربانی می شد تمام یکی از آنها مصرف تاریخ که یگاه

  ( نیستقومی  هیچ هاهم، چینی بعد و جز روسها امروز، این جماعت حاکم مذهبی درایران نیز مربی .باشند

فرد  دو .بود محض ل حکومتی، دروغذدستگیری این ارا شد، معلوم بعد

زدند  خمینی شهر به دار درمیدان ندرا که نای راه رفتن نداشت و معتاد نامعلوم

به نام ازقاچاقچیان  اعدام شده،فردموثق به من گفت که آن دوردی که بعد ف

ناشی از فروش مواد مخدور خود را به  حق السهمبودند. که  شهر مخدر مواد

اصلی به راه  متجاوز بودند. آن چند نفرسپاه پاسداران نداده کله کُنده های 

  .رفتند خود

 از وسیعی بخشدهد.  نمیگونه امور قَد این به و دین زده ناداناین مردمِشعور

 بیان ،تر مهمل این کرد. از ازآن هستندکه بشود تصورش راتر ابله مردم، این

 زنان این فرمودند، است،که شهر خمینی دادگاه رئیس ،که وآخوند المُ یک

 ودختران زنان، این وگفته شود، تجاوز آنها به که بوده حقشان دختران و

 علیه در باغ، ازپوشش ، مجتمعودختران زنان این کهاین برای بودند، مقصر

یعنی پوششان مناسب نبوده است.  ؟ کنیدمی مالحظه .بودند برخوردارالسالمی

 انسانی حریم کرامت.است جنایتی چنین با درارتباط قاضی یک قضاوت این

 کرده پایمال اسالمی، جمهوری نظام شدة تربیت اوباش ایعده را انسانها

 دیدة تعلیم فساد هایجرثومه این نپرسید که خود از کس هیچ و اند،ودریده

 دیگران خصوصی حریم وارد از دیوار باغ حقی چه به اسالمی جمهوری نظام

 تا آن هم با اسلحه،اند،داده را  شنیعیکارِ چنین اجازة خود به چرا و اندشده
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 کسی چه اصال .خودکنند مکتب حماقت پایمال را انسانها خصوصی حریم

 رئیس که است؟ کرده ابالغ آنان به را مردم خصوصی حریم به تجاوز فرمان

 مهمالتی چنان گفتن به مبادرت ،انتظامی شهری نیروی کل فرماندة و دادگاه

ن مملکت ، در ای این مقوله امور از .به زبان بیاورند مردم حرمت درحتک

 شاکیان به گونه آن است آنان اول امام علی،که وقتی. چند نمونه داریمهررو

قرن درامروز اونیز، عقاید ومبشران متولیان که است طبیعی دهد،می پاسخ

 و زنان این رنج پاسخ کسی چه واقعا .داد خواهند پاسخی چنینبیست ویکم 

 بحران کسی چه .داد خواهددر طول زمان،  را قرارگرفته تجاوز مورد دختران

 .کندپاک درماندگان این اذهان تواند ازمی را تجاوز ازاین ناشی وآالم روحی

 فهم .ماند خواهند ناتمام تجاوز، درعذابی این درخفت را عمری اینان

 وقت آن .است تصور غیرقابل جداً ،درماندگان این روحی و روانی فشارهای

 علیه پوشش به خود مکتب حماقت توجیه جَهلّیه، برای حوزة ابله قاضی آن

 هرزه، زادة زنا این زن و خواهر و مادر با اگر .است زده چنگ آنان السالمی

 وارد دزدی برای کسی اگر و ؟ گفتمی زِرّیاتی بازچنین بکند کاری چنین

 بعد و بکند تجاوز منزلش در او دختر و زن به و بشود بیشعور قاضی این خانة

 علیه لباس ؛شدختر و زن ،شدم قاضی منزل وارد من برای دزدی وقتی بگوید

آیا عملش قابل توضیح . کردم تجاوز  آنان به هم من بودند، پوشیده السالمی

و  دهدمی پرورشهم  بیشعور جانور ،پرور تشیعبیشعور مکتببه یقین. است

 . خواهد داد
>< 
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  667سخن 

 همسرا

  گوش مسپار دگر هایسخن بر                 هوشبه  ما کالم  بشنو همسرا

 زن حدس گرفتی جان گرکالم                 سخن جان زآشنای گویم تو با

 کن دام از حذر آزادیمرغ                 کن افهام این در ها سنجی نکته

 ایریشه را جان های علت جمله                         ایاندیشه  خفتة  زبان تو

 بخورد ما موش های را ما خویش                         درکالبد شده پنهان ما رّسِ

 است خورده سیفی بستان خرگُلِ                 است برده خریت را خر صاحب

 ساختیم حیوان چه آدمخودِ از                   انداختیم ذهن به باور بسی ای

 برد سیل را شدن انسان دفتر                    بخورد آدم بس ز آدم طینت

 جوند را شکاران جان ریشة             شوند ره هم ها باگرگ ها گرگ

 خودیم قال اندیشة در غرق                    خودیم و نادانِ حیران همه ما

 هاست اوهام نشئة در هوا بی                    هاست ایام گردش روزهامان

 شد هوش ما معنی در هُشی بی                        شد مدهوش ما افعال علت

 ما باز ناید جفت کبوتر با                     ما راز آید واقف نشاید سک

 ایم خنده و نما عبرت مایة               ایمکنده ما خویشتن از را خویش
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  در حریم فهم اصلی مانده ایم            ایمخوانده  آنست نه ها علت جمله

 کنیم خود وصل واکنده ها اصل               کنیم خود اصل به مونس را هموَ

 ایمافتاده کجا و کجاییم ما                         ایمافتاده جدا ها معنی ز ما

 کنم گِلتا خطای خویش را در                         کنم دل اختیار را خلوتی

 ؟اوکجاست نانجیبم گوید که آن              هاست دکّه نجابت را نجیبان بس

 کردبیدار ام گوش را ها هوش                 کرد بیمار ما گوش را ما هوش

 کرد تنگ دل دلم بر دل عاقبت             کرد رنگ بی ما رنگ را ما رنگ

 ایمکرده خُم چرا را سر کاسة             ایم کرده گم را خویش زمام ما

 داد باز های نغمه در کِی هوش                  داد آواز خود پندار هرکسی

 است درتن معنی دگرگویدکه نوآ          است درمن معنی گویدکه یکی آن

 را کیشهر دفتر نهادم وا            را خویش دست هرگفته از شستم

 شد هوش بی تن اعضای جملة                  شد موش با آدمی شعورِ چون

 کارها بس دیوارها پس در                       دیوارها همه دیدم عبث در

 آن و ایـن قـیود از رهانـید خود          کـسان ای میخـویـش پیمان مونـس

 خود کـامیابی  باز تـوانی کـی               خود رام نـسازی تـا را خویـشتن

 شخَهیچ و  بی همه باور این غیر               شوَ تو در عالم های معنی جمله
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 درجهان ناید راست دل بی عقل،              کسان آخر خورد عقل فریب دل

 بال صد جان زورق بر رسد می                درکارها شد عقل بی ار هم دل

 نهان دبُ خوردی ز   بلوا نطفة         کاروان کاندر است جایی آن غفلت

 یکان یک را اشتران نمودی هی                    ساربان آن را نطفه نبردی پی

 سارقان در قافله پنهان شده                        قافله در قافله مهمان شده

 است آسوده او جای فهمی آنچه             است روده در عاقبت بلعی چه هر

 کندمی وا جان رخسار از پرده                کندمی آشنا دیده بی بین ظَهـر

 چنین این آنم و این میان من                 مهین ای اینم  نه من آنم، نه من

 ریش های صحبت ز فروبندی لب       خویش فهم رنگ به صادق شوی گر

 هوساز نکردیم ها معنی درک              سبَ و است خام اندیشة ،دلهر جَ

 آش؟خورد،  باید چه تیّمَ سر بر           کاش گفت کی تا رفته صد غم در

 دان نیک را عزا صاحب حرمت                     عیان آمد پشیز گر تیّمَ نرخ

 هاست افسوس نهما مبهم نکتة              خطاست میت پی از افسوس و آه

 جانت مست کنه شوق بودن را ب       هستیت را هست کن !هستی که چون

 بر و دور هم  و خود بیند اوکجا     ور غوطه شد شغَ و لغُ در کسی چون

 جان ز را گویی بیهوده وانهد              وانر معنا شد درسِ اندر که آن
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 کاش و آه و دریغ در یفتین تا      باش خاموش ه ای ن  منصوری تو چون

 سود چه سهرابش بعد دارو نوش                   بود تو بهر گفتارها این روزی

 فزون زو سازد هضم خواهم گوش             درون از برآید جوشد سخن چون

 میان در بینی بال تجسم در                زبان آید سخن را مالئک چون

 هواست ِپَرّ کجا را معنا مرغ              ماست های نشانی بی از نشان این

 بادیه اندر است گشته خود غرق                         وادیه اندر ماست فکر بال

 کس ز نی برآید کاری زخود نی               هوس موش فتد انبارت در چون

 ایهرگوشه جان به سازد ها نقب        ایتوشه هر تو ز یک یک خورد می

 پیش پیش ببینی درمان راحت         خویش ز چون کردی موش شرّ دفع

 اوکَراست بخوانی درگوشش هرچه       درسراست جهلی شوق را کسی چون

 زمین در نبیند کس خود جز به او               کمین از برآید ناصح صد دو گر

 اوست پیمان حاصل جانش جهلِ                اوست جان دوّعَ مشفق ناصحِ

 کند غمازی پرده در نظر با                    کند بازی بصر با زیرک مرغ

 آن ماست اندرون همِوَ شرح        داستان این خالص به جان ای بشنوید

 دید خانه آشیانه بی مرغکی                  بید سبزی به شاخة اندر روزی

 بست یدهماس همبه  خاشاکِ به دل                  نشستة سبزی برشاخ و زد رپَ
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 خویش درمان او پنداشت را النه                 پیش به آمد می مرغ فسرده آن

 اختیار ش فکر و ذهن وبود کور                 زار مرغ آن بداد ازکف اختیار

 شدی بیرون بُودی ازهر غیرخود                 شدی افزون او وهم بر مدَ به مدَ

 ایواحه یدرسراب تشنه همچو                 ایبرشاخه ایشاخه از پرید می

 او بُود بازکاشانه دهان از                 او بُود خانه آن غوغای از غافل

 ها ریشه راخورد آسودگی می                    ها دراندیشه چو آید هموَ زَهر

                       رها  وا  را او ازتدبیر دیگر                 در بقا فتد جهلی به جانی  چون

                 کندمی جان ریشة خامان فکر            کندمی آن می دهد هموَ چه آن

                  دوا امک سرا، بندد می باز                    سرا در آید هموَ قشون چون 

                  بود النه مار و زهر از خبر بی                   بود خانه آستان اندر مرغک  

                فزود می احتضارش بود، رفتنی             زود بیچاره آن درکاشانه هجَست 

    دید خانه آن پاشیدة درکف             رسید درمان آن نزدیکی به چون 

  مار بودی جفت که بودی کی النه                ر ساخته بر شاخسارمبَچَ که آن

                     ایخانه باشد که پندارد ،خام              ایالنه چون هم به آورده چمبر  

                    را مار دادن تشخیص توان هم                     را کار بینا چشم گشایی گر

            پوست بسته جدارش انطاووس رّپَ             نکوست بس لوهجِ به خانه بسا ای
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                لبُ و هرپرزَ ها کاسه میانش در              گل برگ و شاخ به خانه بسی ای

                   رسد در کامی به او شکماِ سیر              رسد در خامی که تا جا آن خفته

         چودود ازهم گسست عمرش رشتة              زود بیچاره مرغک آن شد طعمه

                   او وای ماران درکام شد خُرد                 او پرهای زتن شد  عریانه ندکَ

                  اختیار وهم آن شد وهمیطعمة               مار درکام شد تکه افزون حیرت

                   ممات مدفون های عجایب هم                 حیات برق ما چشم کرده خیره

                 رو روبه نبیند اَر ی،نِ عجب این               خو آلوده شد که فکری صورت

                     ! جو ز تو ندانی گندم خرمن                 ! تو آلودهر ورا م مری قُ گفت 

            ! داشتی کی تن به دندان چنین این                  آشتی بود ترا خود وهم به گر

           ست وتزویروخطی فن را هرکسی           ست حیلتی یکایک را ماران جمله 

  مارحَ بهتر رسد، مقصد خطر بی                 سوار اُشتر رود می چون خطر با

 ((خر گوش را سخن این درنیابد     خر گوش دیگر و بفروش خر گوش)) 

 بسته افساری به و بینی و به لب               ی بودی در آخورروزوشبگاوکِ

 سخت کرده آخور آبدر را پوزه           داشت آن درمانده بخت ردرآخورسَ

 هست که شازآنَ دید می همه او               است گندم یا جو دانست نمی او

 هرخسیدربیند او  مَرغزاریباز بنمایدکسی                           طویلهگر
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 کره برخمیر و بر ،فهم یابد                           اسد و بیند تَرَهبشن را سبزه

 فهم ستانبُ تواز نوشی جانشیر               فهم پستان دهی خود کام به گر

 نیست درکام چواو ستانیپِ هیچ                       نیست افهام درِ ستانیبُ هیچ

 من سوی بازگردی توانی کی                       مندَ در مهابا بی رمیده ای

 شوی متودُ لبَ سَرنه، ها سخن زین                         شوی مباداگم ما عزیز ای

 وش وصل دریا به رو نِه، نهرها          وش اصل فهم رسی، دانستن به چون

 کیاننور الوان در شناسی تا                     میان  اندر بنَه ِوا را خودفهم 

 اسیر یزآوند خیزد صدا کی               پُرخمیر را تن ناقوس کنی چون

 منچَ پنهانِ رّسِ ببینی تا         هندَ خوش ای  نشان فهمی تنت در

 شمار بی رازهای یابی باز                   هزار اختر ریشمُبِ توانی چون

 رپَ و بال زیر به بینی عالمی               سفر هردر شوی خود م بام به دَدَ

 را غرق زحالِ شرحی، دهم چون               را فرق حدیث تو با ؟ کنم چون

 چیست فرق نداند ،شخویش مردة          چیست نداندغرق خودگشته، غرق

 نازها بس ایازدیده ام دیده                رازها من بسی درخود امخوانده

 را باز های سینه از دفتری                     را راز لوحِ و خط من امخوانده

 خارها با کنم می لجاجت زان                       اسرارها بسی درگُل امدیده
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 امدیده جوهرمُل را عطرجان                     امدیده گُل را غنچه نهان من

 فهم ز شوقی دل به نو نو رسد می         فهم ز طوقی کشی جان گوش به گر

 رخَ فرق تاجی چو دیدم ها گوش              خربَ جان هوش و بنداز تن گوش

 نشد دل با ، نشد لگِدر تنی تا               نشد حاصل مدد بی جان خدمت

 جدا بودت نقطة از بشو که                مرا این روزی، گفت می من پیر

 است کسی شوق تنت در را ناکسی             است بسی نادانی گرداب تنت در

 دَمن هم و ها باغ و ها سبزه                 چمن این یببینخودتا از سرکش

 نیاز بی او زدن پر از شود می                       باز رّپَ با جوّ به افتد عقاب تا

 کن قاف اوج پرواز، وانگهان                   کن صاف فهمت پرواز پَر رو

 1359سال                                                                                     

 نکند کلمه معنی فهم که آن اوصاف در

 بدید درگذرگاهی را ابلهی            می کشید  متاعیفاسق  مردکی 

 سود کامِ یمتاع از بجوید تا            نمود می رو همی سو هر شوَ لوده

 قفس در وصلش میل تن در مانده                هوس از زور و بودی شامگه

 را قال آن بخواند او نمای از                را حال آن بدید چون فاسق مرد

 سود داد شخلبه دَ پُر غنیمت زین                  نمود کاالعرضة و پیش  رفت
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 بوریا بر  ترا من  نشانم تا                بیا من با !مشتری،  را وی گفت

 ساخته جمالی بهرآغوشت                انداخته نقاب رخ که، این گفت

 التیام جانت میل بر شود تا           شام قوت خود ولی خواهد تو فیض

 نما رو،  شرطی میل داری گرتو              کارما برادر ای است خیر گفت

 پیش پیش جوابش رسَ با اَخوشان        خویش نفس از کور درمانده مردکِ

 هوا بر کشیدش می مهابا بی                        را تأیید مهرة او نشاند می

 تیمّهِ کن اوستت هوای گر                 قیمتی گویم چانه بی من گفت

 ویمتپ آنگهپس قیمت، دهم چون                 گویمتقیمت چانه، اورا نیست

 بِنِه ی جراَ کف مرا در وانگهان                  بده آنگه جواب و بگشا هوش

 عود چوب آن نهی آتشدان به تا             سود چانه بی نآسیصد قر رات او

 گفتگو بی سحر تا او تو دست                   او سود هم،  را تو او زیان هم

 تن  و آن آغوشدید لسجّمُ چون              سخن ازآن گرفت آرامی مردک

 لب لعل باشد چو مجلس ساقی                  شب ازحلوای بندد خماری تن

 خرید نازی را روز دستمزدِ                   خرید نازین ت ،و وجه او داد نقد

 ریخَ جز دیدی تو پاالن صاحب            مشتری کردآن چه شب نمی گویم

 خواب به کندچشمیشب تواندکی             فافزَ روز خورده در یشراب آن
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 کندمی دیگر شکل را ها سایه                   کند می سر بر تیره نقاب شب

 نشان خودگیرد قوت از کسی هر            استخوان سگ و یونجه خوابگاو

 تر چشم بر مبتال نگردی تا                   پسر ای را، فاسقان ر،دَ مزن وا

 نظر در را ها طوق نبینی تا                   بصر شوق بُن و بیخ از ببند رو

 ریش درد بر مبتال نگردی تا               خویش جان با نما بازی نظر رو

 جا به درخودجا لحظههر شویمی                      هوا باز بصر جانت بشدن چو

 گیج خویش هایدهرک از شود می                هویج تخم خورد می شپشّک تا

 رو برو بینی باز توانی کی                    مو  اشکنج ة آلود شده ای

 را ورخ و آر درکف بانی سایه                       را حورو واگذار را رو و مو

 مکن نازی خوششیر مصاف در                       مکن بازی سایه ها میان رو

 از و با میان، باشد ها فرق               زرنگرَ تو مشو نِه، بندی رنگ

 را خیره ،حیرت ز خواهم  ایدیده             را تیره نقاب آن روز دَرَد چون

 سوزد دمارابلهان را جهل چون                بشنوای جانِ خرد، پایان کار 

 دید خانه در را زشت جمالی او             رسید رقصان لؤلؤ چون صبحدم

 برکسی باشد چانه بی متاع این           بسی گفتش می مرد فاسق که آن

 بُود ازچانه مایه بی صورتش                بُوَد خانهدر که شکّر آن دید
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 رفو گردد نی بشکسته شیشة                جو تعبیر  خود تعبیر از مانده

 کند سیری آمادة را خویش              کند تفسیری و تعبیری که آن

 رود شیری پی شیری آن همچو            رَوَد سیری پی از سیر، نشد چون

 بازخواست در کند معنی یک جمله          ماست و شیر نداند چون بیشه شیر

 ریز ریز دانش زیر نگردی تا              تیز برخیز ، را فهم ندانی چون

 هیچَ قعر شده الیق یکی وین               هیشَ خوان بر ابریق یکی آن

 راح ز رپُ شاهی خوان بر دگر وان              ستراحمُ و حدلَ ابریقِ یکی آن

 سوار روغن درآخوری دگر واین           قرار بی مستان خوان بر یکی آن

 دِماغ خاموشان به ، کِش فتیله رو        داغ هوش گفتت فن از نشد چون

 دهد کوری بسی را خود صاحب         دهد نوری خود به کو چراغی آن

 شو دور حجابی بی سرای زین            شو کور رو نی در پرده تو چون

 کجاست اصلی معنی تا جهدکن            دوتاست معنا ایچانه تا ایچانه

 باش گوش معنی اهل بساط در      باش خاموش ای نی در پرده که چون

 کنند   نییع بسی ، نیمع توی با                 کنند معنی تمعنی معنی اهل

 رهد تک تک ه هاسایایت سر کز          رسد خورشیدت گرمی زمان آن

 از عطر خُتن افسار  دران وا       تن به گنجد نمی فهمی خوش شوق
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 مایرسته  عالم فهمیِ رکَشِ از            مایبسته گردن به نادانی  طوق

 را   بیش  هر  معنی  بدانی  تا          را  خویش  فهم ،طوق  از رهان رو

 ماندازی به خَ بنویسند چه هر                  بیش  و کم  ندانی معنا بسا ی ا

 مو تاک چون قامتت در کژی ای             تو دور معنی ز ای بسپار گوش

 ناید آن ما ، یمآواز باطل          جان ما  نایـد  راست  معنی به تـا

 دوست دست را دامنت رساند می       پوست فهمی خوش که شو برهنه رو

  53 زمستان                                                                               

 

 کـودکیم سـوگ در

 انددردها در سینه ها خُم گشته                 اندگم گشتهخاطرات کودکی 

 حرف خام داشتچه قیک بُ ازجهان         کودک که روزی نام داشت یادآن

 ماندازی به برج لک لک سنگ        آن کوچه های کودکم،چه شد، کو

 ام در طاقچهپاره کفش کهنه                ، آن قمریان باغچهچه شد ،کو

 گرمی پر لطف  آن کاشانه کو                   ؟  آن کبوترهای بام خانه کو

 بر چنار باغ ما آن زاغ ما                  های باغ ماکو، چه شد پروانه

 روزهای شادی و قهرم کجاست            کجاستکوچه های خاکی شهرم 
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 واژه های گرم آن قاموس کو                      آن چراغ کهنه و فانوس کو

 بام کو  ازخنـــده هــای گرم او                    چهـرة زیـبای گل انـدام کـو

 خشم هاستام از کینه ها درسینه              ام در چشم هاستیمی گریهاز یت

 نکرد سر، قامتم پیراهنی نو                نکرد بر؛ در پای لختم کفش نو

 خوشه های خندَة کاری کجاست                   رسم دیرین وفاداری کجاست

 بلنــد بـاغچه  کـو سپیــدار                    ـاقـــچهتکـنار  کـــوزة سـردِ

 پیــراهنم آستیـــن پـــــارة                 های خـــونین تنـــمکــو کبودی

 ر ز چوب و کاه کـــوپُ تنورآن                کنــار چـاه کـو ســـوراخِ سطلِ

 اتاق اقِطتیرهای خفته در                    اقطبِه و انگور آویزان   ،کو

 کوچون شانه های خوش رجِ خشت                   خانه کو و بامِ کاهگل دیوارِ

 م بویش نشاطتا بگیرم از نَ          های حیاطلگِ ، چه شد آن کاهکو

 روزگارنقطة عطفی  ز قال                        ر شرارکودکی بودم سراپا پُ

 ة مِهر تنم را گرگ خوردرّبَ                          مرا سیالب برد مونس جانِ

 تیره شد از تیرگی هر بود و هست          بستخواب شیرین از نگاهم رخت 

 های باغچهخشک شد گلبوته                     اقچهتغم پاشیده شد در  ردِگَ

 شدند هم واخشت های کوچه از                   شدندتنها ها آلوده  و کوچه
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 اممحو شدآن کودک دیرینه                         اممحنتی شد سینه پایمالِ

  ر نگفتآخِیک کالم سختم او                 رد خُفتبه خاکی سَ مادر پیرم

 می نمودم هِی مذمت نرم نرم           می فشردم در بغل چون خون گرم

 سوداز نصیحت گیر ای دو چشمم         چرک و دودچه سازی پیرهن ازکه 

 هر بالش بسته بوداز جفای دَ                مادر پیری که از خود خسته بود

 ، هنوزم در هواستآری ،مرغ دل              های گرم او در جان ماستبوسه

 کاشدیدنش یک بارکاش می شد         دای قزی ایران چه شد با لطف هاش

 آن نگاه گرم دیرنش چه شد                 آن تبسم های شیرینش چه شد

 آن تبسم هاش گویی سِحر بود                       هر بوددایه ایرانم جهانی مِ

 هرجای خون انداخت در رگهام زَ                    ذبح کرد از ما همه قدار دهر

 دردها در سینه بر جاشان نشست               تبس  از تنور خانه گرمی رخت

 هستی آه بود بر لبش از جورِ              مهربان دائی چو شمس و ماه بود

 کاشت اوجان بذرها در سینة                قامتی چون گُل نمایان داشت او

 امبشسته کینه مشق درس او                امدرس عشق از او گرفته سینه

 کردردتنش را دَ مِهرکاسة                کردخون گرمش را زمانه سرد

 چند دانی تو ز چشم مست راز                  ندانی عشق را سوز و گداز ای
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 کاشانه  را می کُشد هر صاحبِ                ند هر خانه رار می کُعشق بی دَ

 س جوئی  نشدزخمی از تیغ خَ                       نشد کویی تا کسی آلودة 

 فتن استسُ کامیحرف بی معنی ز            فتن استخمعشوق گفتنحرف از

 بی خود از هر منزل و هر خانه شد               کسی ملموس این پیمانه شدگر

 همیبی هوا سیالب گردد او                     او همی آید چو باران نم نمی

 همچو شوخی کهنه از عمق جگر                     کرده سَر م وازخم آن تنهایی

 حرف مجهولی زد او از چیستان                     ستانم برید آن نیستاناز نی

 یهای مِیام در فهم معنمانده                        دفتر عشقم بداد و فهم نی

 خسی شاخِدهد گل  در چمن کِی                عشق را معنی چه می داند کسی

 در تنوری داغ تاوانش کنند         س نامش کنندخَ خشکیدبوته چون 

 کندنو بهار فهم را دِی می              کندمیهرکسی با فهم خود هِی 

 سهم نیس مقام غربتم را َکَ                       س زبان غربتم را فهم نِیکَ

 رمهمی رود از خاطرم همچو َ                    تلخ و شیرینت همهقصه های 

 مّش من بُدمآخرین دم فکر و غَ                      پیر بابایی که همّش من بُدم

 فتنُان داشت رازی در شَبا یتیم                  جان او بُد بر یتیمان چتر لطف

 کالمش ریشه از اعماق و بُنهر             گفت و سخُنداشت هرمحترم می
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 رنجش آید از کسی را پیرهن                      نخَتا مبادا نیش گردد هر سُ

 قمردة ما زنده کی گردد زِ لَ                         فلقمقصد ما دورهای بی 

 ر جان شودای پُق مردهکِی ز لق ل                  زنی جنبان شود لقمرده را هر 

 وش منجای همه درد فراقت                 سر و پای وجودت توش منای 

 دم ساز کنام با تن پر نغمه                  ، نغمه ای آواز کنخسته جانم

 نیست غیر تو کسی دمساز من                  و ای بال و ای پرواز من رای پَ

 خسخاشاک و کی تواندگُل دهد                  و بس ره روی را رهروان دانند

 گشته دست بودتکوته از دامان              ام ز عشق تو مستای سر پر نغمه

 جان ریشکو طبیبی مرهمی بر                 تلخ و دلتنگم میان جان خویش

 ستیغمرده کِی داند بلندای                       دریغ پر سینه ماالمال دردی 

 است آن دیگرکَکاستخوناین یکی             منفک استازهم زبانیهمدلی

 تا شناسایی جُنب معنی را ز لب                 ، معنی را طلبدیده ای تحیر

 ده داری تو میل وصل هوشبیهُ                 ر ز موشنقب های اندرون تا  پُ

 خویشتن را خانه خانه می کُشی               هُشی چون اسیر موش گشتی بی

 رو شکن دندان تیز موش را                رو برانداز از تن آن تن پوش را

 خویش را اندازه سازی هر خَمی           تا به کِی  چون  سایه از نوری رَمی
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 تا ببینی معنی روشن ز قاف               رو به نوری کن منور هر سجاف

 وانگهان عطر معانی بو نما                   ب اندر معانی  رو نمابی حجا

 استبتراَ نسَرچوهرورنه بی سِرّ،             استگرسِّر بُودآن سَر، سَردرسَری

 می رود هر سو به بی سویی روان                    کاسه بر دریایی از آب گران

 شرح نتواند دهد او روبرو               شش جهت را غفلتِ رفتن در او

 می شود بی سو ، به بی سویی روان                 کاسه چون افتد به دریای گران

 کندیک جهت را شش جهت یعنی          کندشش جهت را یک جهت معنی

 همچو مست بی خبر از کار خُمب            می برد دریاش هر سو جُنب جُنب

 کفنیست بر خود همچو یاختیار                لحظه جنبان هر طرفبرد هر می

 پَراّن  همچو باز   ،تا شوی در اوج                      راز و نیاز  رِبا فهمیان کن سَ

 خویش را بشناس در جمع رمه              خویش محتاج از همه جانای به 

 امبو کرده ،قامت گُل روی تو                   امکردهمن به کنه جان دل خو

 خوش نلغزد تیغِ زنگار از نیام                      ، نمی گیری پیامتا نیی شیدا

 خون کَش میدان رزم جان شود                    تیغ چون براق شد لغزان شود

 خاک کنزنگ تیغت پاک هم با                   گفتمت زنگار از تن پاک کن

 ستکام پَتیغ زنگاری بُود در              خامی است زنگار جانیگفتمت 
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 کندآتشی در سینه مهمان می           کندریشه بی جان می کیش جوئی

 معنی خود بعد نُه در باخته                     آن عدد کو صفر را نشناخته

 چرک های کهنه کَن از جان و تن                 رو به صفر خویش چنگالی بزن

 تا به فهم آیی ز معنا بیش را          رو شناس آن صفر حرف خویش را

 امهم تهی از حرف و یعنی کرده               اممن تو را تعریف و معنی کرده

 تا بگویم ریشه های وصل را                       خیز و بنمایم طریق اصل را

 د ؟بی هوا در گفته کِی یعنی کن                  ن که اصلِ اصل را معنی کندآ

 کم بده رنجی دل پر ریش را         کم کن تو معنی خویش را،بی هوا

 جان به تنهمچوخوش رنگی رسداز             سخنعشقِ فهمِ ودرکِ معنی در

 را از بوی تنخوش شناسی عطر                  کردی فهم آهوی ختنگرتو

 جمله میگَردی همانی که شود                 دوَتو میل این و آن رَدیگر از

 فکر بیکار تو را صد کار داد                    آن همانی که خبر از یار داد

 تا رهانی خویش را از این و آن          میانرو شناس عکس رخ خود در 

 1350سال                                                                               

تر بسیار زیبا کراد مهابادی بودند. این دخختری بود به اسم گل اندام که از اُ، دخانة ما در همسایگی روبروی

ده بود و ، عاشق این دختر شای بودیا نوزده ساله ه جوان هیجده. مرحوم دایی کو دوست داشتنی بود

 . آن موقع ها بنده پنج یا شش سالم بود. زیبایی این دختر در آن سن و سال که منهمدیگر را دوست داشتند 
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جرة پننه های مختلفی به پشت بام می آمد،  از ندام به بهاا . گاهی که گلشده بود  هداشتم برایم خیره کنند

و من از این رابطه داند ، باهم در ارتباط بودند و نامه و گل به هم می مشرف بودپشت بام آنها  اتاقمان که به

ی آنان را به همدیگر تحویل بسیار لذت می بردم و گاهی هم من واسطة فیمابین این دو می شدم  تا هدایا

هی تا پایان ی شود و گاکه تا پایان عمر از آدمی جدا نم  آدمی خلق می شودن گاهی لحظاتی در ذه  .دهم

این دختر را و چشمان سیاه  . هیچ وقت نتوانستم و نمی توانم  زیبائیمی دهد، رنج وریعمر آدمی را بد ج

بلند و  ، با آن دندانهای سپید منظم و زیبا  و خرمنی از موهای بسیارو لبهای قلوه گون خمارشدرشت و بسیار

تی موضوع ندام وقا .  خانواده گلدلداده به هم نرسیدند وقت این دومتأسفانه هیچ . را  فراموش کنم  شسیاه

این وصلت صورت چرا بعد ها فهمیدم  .ام را برای همیشه از آنجا بردندد، گل انخواستگاری  را فهمیدند

 ،ناممکن است یبا یک سنی مذهب شافعی امر ،باورها بر این بودند، که ازدواج یک شیعه مذهبنگرفت .

  را  بسیار دوست ایشانکرد که من همسر دیگری اختیارمعلم شده  و  و دائی جانهیچ وقت او را ندیدیم .  

شکننده داشتند، که روحی بسیاردائی عزیزم کشیده است وکودکی بسیار زحمت مرازندائی جان، در دارم. 

قبل از ، خوبِ دردنة ایشان راو من دخترِ  .نمودندلگی به علت سکتة مغزی فوت در سن چهل و پنچ سا

در این من  حیاتارزشهای  همة و ، و این بانو،  یادگاروستشان دارمکه بسیار د. همسری گرفتمبه فوتشان 

  جهان است.

................................. 

 .مصدق عشق، معرفت است برمعشوق

قبول آدمی مستعد پذیرش ومصدقی در درون نداشته باشیم، واگرمزاج اگر

 در و ،گیردگاهاً اصالً نمیشود.ست گیرنده و طالب ینباشد، ممکن ن مطلبی

از تصورات و ذهنیات نادرستی ، نی محض می ماند. همة رنج های ماکودَ

هم نادرست ما ازجهان  ف، خودمان داریماز  خارج؛ که ما نسبت به جهانِاست

این . ازکشانده استهستی  فهم حقیقی خطا ازبه را ما، گذرداو میچه در آنو

دگرگون را نسبت به جهان بایدکه فهم خود ،جانمان جهلرو برای زدودن 

 .  کنیم

وجود برای زابتدا ا، ازجانوجنبش عشق درمعشوق،برثمرة معرفت است  عشق،

 .استباطل  او شعورمعرفت نمی یابد، حیات  ،. آن که به معشوقمعرفت است
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با مضامین  آنبیشترمتاسفانه که بکار رفته است  یتعابیرو معانی، سرودة ذیلدر

اصال به عرفان  بندهبا توجه به اینکه،  .رفای دین و مذهب درارتباط استعُ

جمیع عرفای و، دانم، و عرفان دینی را، مهملی بیش نمیدینی بهایی نمی دهم

های مزورانة حیلهه سعی دارند، با دانم کمی یاوه سرانی گویانیدینی را مهمل

فلج را به نوعی، با متصل کردن به آسمانها خود  مخاطبان، شعورانسانی خود

، و بی سر وته بزرگ نمایی بعضی از مضامین تهی تعریف و تعبیر و و با ،کنند

موجه جلوه دهند.  به نوعی خود را ی، تا مگر بیشعوربکشندانسانها را به نادانی 

جن وجهل خود، جامعة  پایه و اساسبی  چنین کسانی، قرنهاست با خزعبالت

ای برای عشیرة اند، که تا امروز هیچ ثمرهخدایی کردهرا مشغولِ  زده خود

مفید  عمل تواند حتی یک موردهیچ کس نمینوع بشر به همراه نداشته است. 

تا من بتوانم هزاران جنایات دین  مایدمداران به من ارائه نودین یمکاتب دیناز

ریختن خون انسان هایی بیگناه مگرپنهان کنم. امرمفید را، در پشت آن یک 

 یسی و محمد،موسی و ع الواح مقدس شدةپشت که دردرطول تاریخ، مظلومو

، با منمنظور .برای فرو نشاندن غضب خدایانشان تدارک دیده شده است

مرا با  ،دینی یرفاو نه عُ ،مداران استرفان دیننه عِنگارش این مثنوی، 

 خودکار است ، جانِ مرا باکاری نیست. دینی یادش  ان بازانِرفو عِ مداراندین

 تا خود را بدانم نه غیر را. 

ن به برای سر پوش نهاددین مداران چالق ترین شعوری ست که  ،عرفان

 اند.ابداع کردهمهمالت خود 

 ذهنبه خورد  عالم را در قالب وحدتیمجسمِ شعوری که سعی دارد اضداد 

 بیشعوری بیش نیست .   ،تحمیل نماید خردمند امروز گر انسانتحلیل
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 (شقاِ) عشقِ، تا لطافت معنوی آن جهت به قلم آمده است، بیشترازاین سروده

به صراحت عرض . دهدشت کِ گانذهن خوانند شعورِانسانی را، درنهفته در

سخنی به میان و مضامین عرفانی عرفان از، منهای کجا درنوشتههرکنم؛ 

 است. پارسیباب درماندگی ناشی ازضعف لغات درادبیات  ، ازآمده باشد

این مملکت، های خانه زدهو خدا گانزد جنو ،خدامتکی به  ادبیاتِدر

 را خوش فهمی به نوعیبشود  تانیست،  گاناین واژهای جز استفاده ازچاره

  .به خوانندگان انتقال دهیم

 انبیهمواره اد، فعلی ادبیات پارسیدرمعانی  انتقالِ وسیع فِضعمتاسفانه؛ 

 انداختهخدا دامن به نوعی به  مهمالت، اینبه صرف استفاده ازرا خوش فکر

  جز این نبوده است. نیز متولیان شیاد دینیدقیق نظر  .که منظوراست

کردن  گزینبا جای تا ،کردایران یافت نخواهی امروز درادبیاتای هیچ واژه

اذهان عموم درعرفان کلمة از بارسنگین عاطفی  ،طالبان شعوردرواژه آن 

 .بکاهد

های فرهنگی ملت ایران کاری با داشته ،دین، در طول زمان متولیان شرورِ

 جن زدهاند، که تحت هیچ شرایطی نمی شود شعور منجمد این ملت کرده

 . شکوفایی کشیدانسانی به  را، به حیلة فهمیِ

نداشته باشد، به یقین  ازخدامنفک فلسفی  ای که ادبیات و شعورِجامعهآن 

 خویش حرمتی قائل شود. مجزای نمی تواند، به هویت انسانی 

برای خود  یپروری، کتاب و پیامبرو کنیز رده بَباب خدایی که در آن 

مزین حرمتی به را  هاانسانی انسان تواند شعورِکند، هیچ زمان نمیمعین می

 .به بار بنشانندتا آنان بتوانند کرامت انسانی خویش را  نماید

، با مفتخر کردن احمق بودن، بارزترین صفتی است، که یک دین مدار

مگر تا  ،دهدمیجلوه  ،مندانهشرافتخود را هولناکِ بردگی  ،خویش بدان



57 

 

به نام خدا  موجودی وَهم آمیز دوشِنی خویش را، برمسئولیت انسابار

 وی نائل نخواهد شد.  حقیقی، که هیچ زمان به رویت نمایدهوار

 دیناندازد. را به گردن شیطان میهای خودشرارت همانظورکه خدا،

هی قلمداد مزورانه احکام الرا ،  بی حد خود خباثت های نیز،  سفلهمداران 

 کنند. می

نشاندن غضب خدایان خود، برای فرو  ابراهیمیجوامع ای درگویی عده

مبادرت  و خودیها به کشتار غیر خودیها با وجد تمام  موظفند، تا می توانند

 ورزند. 

جز این نیست که مبادا خدایان قداره  ،نگرانی ناتمام پیروان این ادیان پلید

در  های آنان، لذت جماع با حوریانش راباکشیدن خایه ،بند ابراهیمی

 آنان دریغ نماید. بهشت از

 

 مجنونمرثیة 

 آمدناالنش در  ز پیکر جانِ                     آمدسر لیلیچو عمر تیرة 

 امانش مجنونیبرید آن وای                  به خاموشی فروشد شمع جانش

 ای با خاک شد جفتچو بخت تیره            خاکی فرو خفتچو بخت تیره بر

 نهادندش مغاکِ تیره خاک                    فرو افتاد چون از شاخة تاک

 کردندوشان را ابر لیلیدلِ                     او را قبر کردند مجنونو خود

 او را  هیچ  که غیر دل نبیند             جلوه جو را خاکش داده اندآنبه 
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 دلش بودانیس و مونس و جان و                  منزلش بود مجنونبه آن سینه که 

 نمودند  پنهانش  به زیر خاک                به کامش شُرب تلخی برفزودند

 تنِ مجنون لیلی چاک کردند                 سر شوریده  را بر خاک کردند

 خاک کردند مجنون گورجوار                     پاک کردند لیلیتنِ اندوهِ 

 کینه جغدِ   ز سینه  برون خیزد                       نهسی  چو مرغِ عشق آید بام

 نیامد از زبان هیچ کس گفت                فروخفت  یک یک  نگاه ابلهان

 به صحرا  تن مجنون کنار خاک                  تنها مانده  لیلی ودهمه رفتن

 نهادهِ  پای  لیالکه مجنون  سر                    دو گورِ مانده در پهنای صحرا

 مهمانبود   مجنوندر آنجایی  که                 سپردندش به خاکِ کوی جانان

 رمیدهز احوالِ  جهانِ  خود                     کنار هم خزیدهدو عاشق در

 یکایک خاک می کردند شِفته                    خالئق گِرد گورش را گرفته

 آواره کیشندغباری خسته و                   خویشندخالئق تیره بخت کار 

 رمیدندمی لیلیکز آن از حالِ                       ندیدند  مجنونخالئق  جلوة  

 ،گاههم، نظر کُند  بر  سینة ما                 کیست آگاه لیلیز محنتهایِ 

 ینای خُمر استبدا آن نشئه کز م             خسان خُسران  عمر است که آوازِ
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 کتابِ عشق  را  آغاز کردند                      به یمن  نام  لیلی  باز کردند

 خفته خیلی ست ز خیلِ عاشقانِ            در آنجایی که دفتر ذکر لیلی ست

 فرو رفتند در شنهایِ جاری                ئق یک به یک دنبال کاریخال

 با مجنون و صحراخفته  اکیبه خ                مانده بر جا لیلیهمه رفتند و 

 صحرا به شیون شد نسیم و  باد               به گردِ گور  قیس و  خاکِ  لیال

 ز انفاس فلک خوش حوری آمد               به ناگه ز عرش  عالم  نوری آمد

            نمودی لیلیخلوت  قدم در             دو هیبت چون  مالئک  با عمودی

 پوست تن پوک انای چون گِردککه           صاحب جسم مفلوک دادند ندا 

 که مهمان آمد از  اعالیِ  افالک              سرِ شوریده  بردار  از رخ  خاک

 می رسیدند  ! لیلیبه کاخ عشق                 دریدند وا  همه اوراق  جانش  

 هزاران  نکته  با  هم  راز  کردند             که چشمِ خیره  در هم   باز کردند

 خواندند القاز این آشفته حالی              دو حوری هردو از  حیرت  بماندند

 هر  با قندنیاید  زَ  هیچ که خویشی                  فرو بستند  لب  از گفته ها  چند

 نپرسیدم که در افالک چون شد                میان چشمِ  هر دو پر ز خون شد

 دگر شدمجنون نهانش از غمِ                         خیره تر شد لیلی نگاه دردِ
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 کنزغیرِخود حذر زخود برگو                    امِ خود خبرکنز ننگفتندش 

 فزودند   لیلیفغانِ  سینة                     بر هم  نمودندمالئک تا نظر 

 فغانی  زآن  فغان  عالم سرآمد                          بر آمد لیلی فغان از سینة 

 لبهاشان   یکایکبستند   فرو                    از مالئک  گفت  ببریدمجالِ

 یکی یک  سبحة   سجادة عشق                   به گفتا ای شمایان   بادة عشق

 کودکانه   نیستم باکز سنگِ                     سینة خاک  میان لیلیمن 

 گِل ماستخمیرِ شوق مستی از                شرابِ جام هستی در دل ماست

 زین   بیش و کمی لبفروبندید                   مذهبمپرسید از من عاشق ز 

 از جام پرسید  ؟ز مَستانِ خراب              پرسید   ؟  خام ز عاشق این سوالِ

 معنی  عاشق   نمایید  لیلیز                    جوهر عشق خدایید شما خود

 مجنونهمه بود و نبودم   وام    مجنون                به جانم استخوان از نام 

 جام کردندپیکرم  را   مجنون ز                  نام کردند مجنونبگفتا حرف  

 پَرِ  پروازِ  در  افالک   بسته                   خون نشستهاز من  در  مپرسید 

 ای هستمیان کعبه جان خانه                 ای هستبود میخانه مجنوناگر 

 در جهان کیستمجنون به غیر نام                جهان چیست مجنونو اال بی رخ 
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 مجنونموی سیه بختی سیه چون                    مجنونندیدم در همه جز روی 

 نیستو مُلی جام  احوال جهان به          نیست گلیدر این عالم  مجنونبه جز 

 نیستم منکجا جوییدکانجا                تنهست در مجنونچو با من نام 

 مجنونفدای  موی   شسر و جان                  مجنون سرای  روی   لیلیدل 

 جوئیدهشیارزمجنون دل مگر                          خانة اغیار جوئید، لیلیز 

 سپردهلیلی مردة    مجنونز                    مجنون بمردهازمن  چه پرسید

 ندارید لیالییشمایان حال                     گذاریدره خود وا بگیرید و 

 شمارم لیلی پریشان حالی                    دارم خواهیدز بیماری نشان 

 گشتهسردمجنون جهان بی روی                   گشتهدرد دلخانة مجنون که 

 کی کنم  سیر مجنونبدون روی                 کُنشت و مسجد و میخانه و دیر

 عرش و بندهبه شیون مبتال  شد                     لب نَکَنده لیلی هنوز ازگفت

 بشد دود  دو گویِ آتشین شعله                 حق را شیون آلود جان به ناگه

 فرو پاشید راه و رسم افالک            هرپودو هرخاکبه شیون بسته شد 

 که ای افرشتگان قرب باال                        ندای حق فرود آمد ز اعال

 دل  نَکَندهکه او از درگه ما                    لق و بندهمنم جوهر جواب خَ
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 جام بگرفتمجنون  نام لیلی که                    ز عشق  لیلی عالم نام بگرفت

 به شیرینی   نهانش می نوازیم                  به حقِ خود ز نامش قبله سازیم

 یادکردیممجنون از عشق  ، کز آن                     فلک بنیاد کردیم ،لیالهابه 

 مجنونی از ماست پیکرِ جان همه           پرس و جوآلودگی هاست لیلیز 

   .به لیلی در بهشتش واگذارید                      دارید دستلیلی ها و مجنون ز 

>< 

  668سخن 

 از طرف قشرزادة یک نظام آموزشی برنامه ریزی شده دوست من ! جهل، 

نامریی به موجودی  یجمعی جامعه را به سوشعور ، که می توانداستدینمدار

گونه توضیح علمی برای هربه خاطر داشته باش که . نام خدا هدایت کند

 . ، امری بیهوده و بی ثمر استخرفات و جهلاز بیمارة عجام

>< 
 669سخن 

در پی خالق بودن، طوق  .خالق ستایشنه  ،خلقت مهم است شناختفرزندم ! 

ا رو کرامت انسانی ت ،لقت، اما شناخت خِختن استانداگردن بندگی بر

ت محکمه المقابل استدال در تواندمداری نمیهیچ دین کرد.خواهدتقویت 

  ت بیاورد.متاب مقاو ،خردمندی پسندِ
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 ،های ابداعی خودل شدن به مغلطهساند، تا با متوتعلیم داده ان رادین مدار

 تو به علمی تجهیز شوی،که چرایی تکاملِ. اگرفلج کنند را آدمیانشعور

دینمداری نمی تواند ذهن هیچ ، عرضه شده است، علم آنانسان در

 . بکشدرو مهمالت خود به گِ قفسِرا در  وتجستجوگر

بزرگ ترین  ، دینکه ،ان مدعبر ای ،اللزهای ریخته شده، گواهی است خون

اریخ ، تاگرشما در طول تاریخ بوده است وخواهد بود. انخردمند گاهکشتار

در که تاریخ را گذشتة قوام یاری از اسب و ایالم ،بابل ،آشورو اکد،  سومر،

زندگی  و نواحی آن حاشیة دجله و فراتسال گذشته درهزارهشت ن همی

 در ماتحتِ به درستی بخوانی، خواهی دید که این دین مدارانِ ،را کردندمی

سال گذشته؛  و اندی  هزار دو در طولحتی اند نسته، چگونه تواچپیده خدا

 خود را به سخرة یهودیان بسپارند. ، شعورباپشتوانة حیلة خاخام ها

او. وکام ، نه به زبان اوست فرزندی سگ به عمل وفاو اما در مورد سگ: 

 برای سروری کردن برتوای است که دین مداران نجس بودنِ سگ، حیله

به معنی سپاه  یا واژة سپه هیچ نجاستی نیست، گ راساند. واالابداع کرده

په می گفتند بوده و شهر اصفهان را سِ په، سِمهربان است که نام اولیة سگ ها

 یا سپه هنه ، یعنی خانة مهربانی. 

 دین؛ متولیانِخود  ناقصِ شعورِجز ؛ می گردی اصل نجاستاگر به دنبال  

کردند، چون کلة پدرِ نجس اعالم سگ را در دورة صفویه هیچ نیست. 

ه داد سگها به خورددر تبریز  بود حیدر که نامششاه اسماعیل اول را شرفِبی

با به فتوای مالیان درباری ،  ، همة سگان راعلت و او نیز به همین . بودند

، و با فتواگرفتن از مالیان خود، دانستند نجس اعالم نمودن مستحق مرگ
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برای کشتارسگها، این عمل شنیع را در جامعه ایرانیان به یک فرهنگ 

 . ندماندگارمبدل کرد

تحریف ، یعنی ا فهم کنی. به تاریخ آن دوران مراجعه کن تا اصل این قضیه  ر

ران ادین مدترکیب در هیبت بانویی زیبا.  ای زشت و بدینه بزک کردن نر

و پلشتی های بزک شده را در حلق تو فرو  سفله و شرور، امروز، زشتیها

کن از دین دینوی خود را تدارک ببینند .حذر اند تا با فریب تو، منافعکرده

 مدران که قصی القلب ترین جالدان شعور بشرند. 

>< 
 670سخن 

خرد،  .نمی رود فضیلت  به شکار یدین شعورِ با حقیقی،خردمندی فرزندم! هیچ 

عنصر  شود، دوقاتل قَسم خورده خِرد، چگونه می دین، است، ومُغاک دین 

 . دعوت کرد خوتی پایدارضاد را به اُمت

د، نکاوباشانِ شرع و فقه برای خود قانون اخالق تدوین میملتی که ازکتب 

د. بی تردید، نیز داشته باشرا کرامتِ انسانی خویش  بایدکه انتظار پایمان شدنِ

 قرون واعصار بشری هولناک ترین، بیماری !وبا، عباپوشانبعد ازطاعون و 

،که با آلوده کردن فرهنگ دینی، نوعی عفونت فکری ست. بودند وهستند

. رهایی از ی انگلی خود را دوام و قوام می بخشدهای آینده، بقاشعور نسل

 دهد. اسخ نمی، به هیچ پز به داروی آگاهیاین بیماری مهلک، ج

 دین زدهسرطان هولناک شعورِ، ن خدا و مبانی کاذب ادیان از ذهندور ریخت

پوش و سر اشرارآنان، با انکار پیروان و متولیانِ شرور دینی،کند. را درمان می

نهادن به خباثت های تعالیم از پیش مشق دیدة  خود، قویا سعی دارند به نوعی 
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خود را به فهم معانی این نه، آن پنداری اخالقی قنداق نمایند، تا مگر ذهن 

 فهم رهایی بخشند.  لذترا از دست چرایی های ناشی از  ناقصشان 

دراین عالم یک بار مصرف درک  واقعیتان را، تا خودِ یدرا رها کن خدا

حوصلة هیچ م شناخت صاحب خانه درفه .که درآن مهمانی بیش نیستیدنمائبد

. شارالتانهای تاریخ، همیشه با دست گذاشتن برمجهوالتِ ذهنی مهمانی نیست

شعوری قادر اند. هیچ کشاندهشر، آنان را به سردرگمی فرهنگی عشیرة نوع ب

متعفن، تنها به رنج مطالعه عبور ازاین حصارِ ل نیست، جوازِبه عبورازحصارجه

ه بشود با جهل مهارکرد، چپاول ملتی راکگاهی، مقدورخواهد بود. آکسبِ و 

 اوسهل ترین امر ممکن است  . همة 

>< 
  671سخن  

، هیچ زمان به دارندمملکتی که صاحبان مناصبش، تاریخ مصرف معینی هر 

 رسد.آبادانی نمی 

بی شرمانه  مظلوم راملک هویت ملی واقتصادی این  که کسانیکاش 

 ای اندک، شعور انسانی خود را مذمت کنند.رای لحظهب کنند،چپاول می

را به عهدة ذمت کردن خود م، که های کثیفی هستنددینمداران، جرثومه

اهلل را نصب العین  اند. کسی که اجرای جمیع قواعد اهلل و کتاب او نهاده

داشته ، شعوری خود برای شرم و مذمت انسانیبعید است کرده است،  خود

 . باشد

>< 
 672سخن  

و تبار  روسیفقط اوباشان که ی وجود داردهای حساسمن، پستدرکشور

لیدی، های کاین پست .مفتخر شوند آنتوانند به تصدی میخادمان انگلیسی 
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، برای روشانها، و دیگری وطن فبرای دوگروه حفظ می شوند، یکی احمق

زندان  ین برای مداوا بهدر این سرزمهای عالی رتبه را همین تحصیل کرده

سرزمینم که گان برای فرهیخته کنند. این افتخار بزرگی استاوین منتقل می

تعلیم دیده جمهوری اسالمی  غنی اوباشان ، با فرهنگتوانند در زندانهامی 

تا دیگر ملل را ازعلم خویش   کنندتجربه را های علمی خودوخته، اندایران

 سیراب نمایند. 

>< 
  673سخن 

اتمام جنگ هشت ساله در این خیلی جالب است که بعداز، دوست عزیزم

که  آنان ،روسی زده  نه صداموخمینی بود خودکه بانی این جنگ نیز  ،ایران

کنند جنگ صحبت میبه جع رابیشتر د؛بودن ردهتجربه نک جنگ را اصال

شرایط مرا به این یقین کشید، این  .اندجنگیده ،جنگدر جبهه هاکسانی که تا

ی هستیم، زمانی که مُبَلّغِ مکتب تامکتب برید،  از ق شدن بایدحقِبرای مُکه 

دفن حقایق نخواهند  چرا که شارالتانها،کاری بجز م محقق باشیم.توانینمی

را و دیگرملل و چین داشت. جنگ را صدام برد، تا سفرة آمریکا و روس 

به  ایرانو فرهنگ دادن ملت  گاکند. ملت ندانستند که خمینی با به مزین

. کردمترا در میان مالیان دنیا قس ، شرافت رسالتش انگلیس روس و دستور

خمینی کاری کرد ،که روس ها با سرنگونی شاه ، وگرفتن انتقام شکستشان 

در طفاراز ارتش قدرتمند دوران شاه ، حقارت سیاسی خود را در جهان 

بر محمد و آل محمد همچنان صلوات نادان ایران،  و ملتسرپوش بگذارند ، 

های انگل زاده چ وقت نخواهند دانست که یهخواهند فرستاد. وو می فرستند
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ینی معشوقه های زم ،خود برایی ی آنچنانکاخ ها با احداث ،حاکمان رژیم

 کنند. مینهار به آن کاخها هدایت  و شام همبستری و برایشان را 

که فقط قادراست به عبادت تنزل نموده ای ملت ایران به قاعده بیشتر شعور

 د. نفاطمه، صلوات های پی در پی نثارکن ،محمد مقدس شدة دختر هدانزُ

درک  راشعار  و ست،که فرق میان شعور متعفندری فهم این ملت نادان، بق

 کند.نمی

 اند،شدهپروری  بیشعوری عظیم مارکتهاهایپر  وارثِاین مملکت آنها که در

بخور  نیز رونقی درحدرا حتی بَقّالیمان  دهند،تو، اجازه نمیهیچ وقت به من و

 چه برسد به داشتن دُکّانی آبرومند.  راه اندازی کنیم،و نمیر

>< 
  674سخن 

 د شرافت را لکه سیاست تنها ابزاری است که می تواندوست من، 

وقتی ، و روس وچین دولت مردان خائن آمریکا و انگلیسسیاسیون و کند.دار

ه هیچ وجه، نه با منزلت آورندکه بمی، گند باالروددنیا پیش نمی حرفشان در

 .سازگاری ندارد، شانخود نش دمکراتیکی، و نه با مَانسانی، و نه با تمدن

ایران حاال هم که در .آفرینندآوردند، فاجعة هیروشیما راوقتی در ژاپن کم 

 رویرا بر بریهواپیمای مسافر فاجعة زدن موشک به یک اندکم آورده

 ، یقین کنیدکههمین فردای نزدیکدرگذاشتند. اجرا فارس، به خلیج دریای

کم  با ،با صالح دید رفیق برادرهای شوروی هم جمهوری اسالمیخود

 کرد. خواهد؛ با ملت ایران همین بازی ها را تکرارسیاسی  آوردن
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ما ملت  .به نوع بشراستافت کث نگرش این دوولبارزِ  هایاین اعمال، نمونه

حداقل سه قرن است که بهترین موش آزمایشگاهی روس و انگلیس ایران 

هم حیثیت ، وو برده اند برند را به غارت می ملی ماشیادیم، که هم ثروت 

هنوز  ،ایران هم و احمق . ملت ناداناندکردهو کنندمیفرهنگی ما را لگد مال 

 گابه   ایران خانمِ ،تا مگر ،خواندمی -مرز پرگوهرای  ای ایران  - سرودة
  .د نبلندکناین چهارکشور جماعِ بستر  ازبه طریقی را  رفته

 با وطن فروشی ندحاضر کهست،شده املت ایران بقدری ناگفتنیشعورِ ذلتِ

 آنانبه   قداره بنداین ممالکِسکنا گزیدن در یکی ازمجوز ،وخود فروشی

را دراختیار سَیّاسان آن  زنانشانکسان و و، ماتحت خود تامگر، گردداعطاء

 به حراج بگذارند.  دیار

که دیوثان حاکم  رفته نباش، مگر این گااین مملکت به منتظر بهبود حال روز

 د. کنی روانة قبرستان را این مملکتدر

نباید ، فرورفتهی و مذهبی دینی که درماتحتِ باورهای اجحاف به ملتوستم 

 حراج کرده اند. رانسانی خودراهاست که شعواین ملت قرن نماید،مغموم ارشما

آشتی کرامت انسانیش اشما به هیچ حیله ای نمی توانید این ملت نادان را ب

 . دهی

، پیکرة حقیقت را سالخی کرده اند به خوبی می که با دروغ های مقدسآنان 

 .  که تیزی قداره خود را متوجه کجای حقایق کنند دانند

 جویی،تحت باز فرد تالش دارند جویانباز های دیکتاتورینظامدرعموما

بودن خودرا به اثبات برساند، این یکی ازابداعات بی نظیرِنظام  گناهکار

قضایی شوروی، بخصوص در دوران استالین بود، که ما امروز نمونة آن را 
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بخوبی در میان ملت ایران و نظام حاکم در ایران لمس می کنیم . ما چنین 

ود ملتی هستیم که نه تنها درمقابل حاکمیت، بلکه درزندان باورهای دینی خ

 دام درحال اثبات گناهکار بودن خویش هستیم .، منیزمان 

تمایلی به اعتماد به امور نشان نمی دهد، مگر  انسان فهیم، شعور تربیت شدة

بزرگترین دروغ کهنة تاریخ  این که، در مأمَنِ حَرمی اَمن مأوا گرفته باشد.

زایمان کرده واژة ای ست که ما آنرا خدا نام داده ایم ، کسی که خدا را 

ملت ایران، تا زمانی که خدا شعور خویش را به مهارت نشانده است .    ،است

نکرده است نمی تواند به  از شعورخود زایمانهب را ذو دین و قرآن و م

 دست یابد . و آزاده منشی یل گر لاندیشه ای درست و تح

>< 
 675سخن 

 سخنیشود با میرا،  انسانهاکه نه د آدمهانکنمی رصوّتَکه  دوست عزیزم، آنان

 . اشتباهند؛ سخت دروا داشت به فکر گزیده

 .آنها ةنیمة باال تنانسانها درو ، فعال است آنها نیمة پائین ، آدمهادر

 .سیریا بسیار، وباشند یا بسیارگرسنه کنند،دردوحال قیام می ،آدمهاقشرِ

برای تفریحات  آدمها قشر کهکنند، چرابرای سرگرمی اغتشاش می، آدمها

 ت آموزشی پرکنند. انیّ خود را باتا اوقات  اندنیافتهپرورش انسانی سالم 

کم هابرای کسب دانسته زمان ،شانبه دلیل پویایی ذهنهمواره  ،هاانسان اما

چی د تا هونکنمیمطالعه یق وتحقصرف بیشتر  را ، الجرم وقت خوددنآورمی

  .تدارک می بینندکه سیاست بازان شیاد گریی 
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آورند، اما آنهایی که نمی فهمند، آنهایی که زیاد می فهمند، کم مییقیناً 

 زیادی هم دارند. 

آنهایی که اصال شما، ده باشید، که درکشورِ من وشاید امروز خوب متوجه ش

  بد جوری جلو مردم جبهه گیری کردند. ،اندرا ندیده  جنگ جبهه
>< 

  676سخن 

این معناست، که رین مباحثی که امروز دنیا را فراگرفته است درنگران کنند ت

برده  سرمایه داران یاو، های مستبد استدست دولت در جهان، ت جمعیارتباطا

و سیاست مداران  عادت دهند. نادانی سعی دارند مردم را به  که ،یهودی پرور

آفرینش را طعمة مطامع کالش، تنها اوباشان تاریخند، که شرافتِ دین مداران 

  .کنندخود می

باه ست با تقرار ا دندانمیرا می شناسی که نفر ندچ در این مملکتدوست من! 

 ای به نان و نوا برسند .عده شانو جوانی  شدن عمر

هیچ نادانی گول نمی خورد، چون نادانی خود؛ بزرگ ترین گول ممکنی 

 ست که به خورد یک نادان داده اند. 

شما مراقب و نگران کسانی باش، که با داشتن سواد وآگاهی، طعمة گول 

 های جوروا جور نشوند. 

دوم است، که با سوادان و آگاهان این سرزمین، مدام دردِجامعة کشورمن، بند

س خوردن گلول های رنگا رنگ، عمر یک بار مصرف خود را تباه در تیرر

، روزگار نکبت خود را طی می کرده اند. و همواره با این حماقت تربیت شده
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ملتی که عادت به خوردن گول داشته باشند، هرگز طعم لذیزچلوکباب کنند . 

 را فهم نخواهد کرد . 

>< 
  677سخن  

ای کمی از خودی ش را عدهلیّمِ ثروتِفرزندم! جهان سومی جایی است که 

  از بیگانگان. کثیریکنند، و فرهنگش را شمارغارت می ی حاکمها

که هیچ پایه  ،س عرفان بازان است، درمهمل ترین دروس  ،یتکممل چنیندر

 ،دنکنکاری که میتنها گو،مهملعرفان بازان  .ارداساس علمی و انسانی ندو 

ن باشی که از ایتوانی احمق ترکه میدنوالنبشما بقخواهد به این است که می

چه چ کس برای انسان مطلبی نمی نویسد، هر، هییتکچنین مملدر  .هستی

گناهانِ مرتکب نشدة آنان را که ست، یی ی خدابراگویند، و می نویسندمی

 . دهدقرار خودعفو مورد

این است که یک در هامعنایی ندارد. همة تالش ،سانانچنین کشوری اصال در

. که رستگار نخواهی شدخدا غافل نشو جوری به تو بقبوالنند که اصال از
شرق تا امروز،  بخصوص ممالک فرزندم! بیش از نود در صد ادبیات جهان،

.آن ده استنوشته شدهجور واجور یانو برای خدا ستبوده  متعلق به خدا

 شده است . بر روی زمین خدامتولیان تقدیم  ،ترس خدا، ازنیزدرصد مانده 
کند. در طول زمان به خود زنی وا دار تواند شعور رالغانه، میبَادبیات مُ فرزند! 

د، آلیاژ نکنخود میدینی ی ذوب هاکوره ای که زنان را سربارةامعهجدر

نسلی بیمار و واخورده است که  که ماحصل آن،، شدهد اناقصی تولید خو

  بشدت از خویش بیگانه گشته است. 
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کند، نه هیاهوی تربیت میتان را تحقیقی وزیدکه شعورِبروید و دانشی بیام

بار  قتست، که مصونیت حما ا، که دانش تحقیقی، تنها ابزاریشما رتبلیغی 

  .اندازددین مداران را بطورجدی به خطر می

واهند مرا به خمیکه کسانی آن ، معنا برای من همیشه دردناک بوده این

  .نداهبودرین مدرسانِ دروس فهم جهنم خود از بهتببرند، بهشت 

انسان را برای تربیت  تمایلِرفتن به بهشتِ موعودِ ادیان،  شوقِکه 

 .خواهد دادکاهش شعور

 کند.سین مانوس مییّدنادانی،  بهترین ابزاری ست، که ترا، با قِ 

 هولناک ،با کمال میلکند، کسی که خود را برای رفتن به بهشت آماده می

  .خواهد کردآماده در زمین  تومن و ترین جهنم ممکن را برای 

>< 
  678سخن 

ت مّعادت کردی که به خودت اهمیت ندهی، خیلی زود، هِوقتی فرزندم ! 

  واهی داد.دست خزندگی از شعورِرا برای تغییرِ خود

 آمیز، افتخارت، و یک وقت هم، عمراسمایة افتخار یک وقت طول عمر

  .شودمی
 افتخار کنیدکه عمرکند، سعیبه شما افتخار تانکه طول عمراز این قبل

 آمیزی داشته باشید.

>< 
 679سخن 

بسیار شودند، بدون خطرخارج می ،نی عاطفیطوالروابط آدمهایی که از

ون موجودات تلخی هستند، چون این آدمها به خوبی می دانند که می شود بد

 را درون خود مراقب کسانی باشید که کسانِ .له شدن نیز همه چیز را له کرد

 آزار می دهند. ،
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>< 
  680سخن 

پرداخت  برای داند، امارا می چیزیبیشعور، بخوبی بهای هرآدم فرزندم ! 

بی  ،دهد تاآن چیزرادلیل احمقانه ارائه میبهای حقیقی آن چیز، هزار

 است، از بازیشهر شدن به قطاراربا ابلهان زیستن درست مثل سو کند.بهاء

 نخواهی مقصدِ مورد نظربه به یقینا اوقاتت پُرخواهد شد، اما  آن فقطبودن با

 رسید.

 گیری.ازآنجایی آغاز می شود، که شما، خَیّرات را نادیده مییقین کن که شر

>< 
  681خن .س

 د،تواند مال کالنی را باال بکشبصب دولتی اکسی که بدون منمن، کشوردر

  .حتما دزد است

مبادرت به  مبادا بدون منصب دولتی،در این مملکت، ، پدر مراقب باش عزیز

بعداً و ،کنرا تصاحب ست کلُفتی اول پُ .کنیتجاوز به نوامیس مردم ، دزدی 

به انضمام  ،کن مملکتملی سرمایة و چپاول و غارت  ی ، تجاوزدزداقدام به 

  .خواهد بودتوجیه قویا قابل اعمالت ، که در آن صورتنوامیس ملت 

 کارشوی، اولین متبحر ،که بتوانی در این امر کنم، برای اینبه شما توصیه می

جماعت دوازده سفت واستوار، فردی از که خود راست،معنا دراین ممکن

جور مهمل معانی کتب و  ،خرخره ، چرا که این مکتب، تایامامی تشیع جا بزن

اصال کرده است. درخود ذخیره  تو ر دادن کرامت انسانیوا جور برای به هد

هم با ،این مکتبدر خود به خودیِکه باش، تصدی مامورنگران مابقی 
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جاوزات جنسی ومصادرات اموال وتصرفات حقه بازیها وت تان، بقیةپالگان

مکتب تشیع فریبنده به قدر  گندآبیهیچ ظاهر دینوی را تعلیم خواهی دید. 

ترین اخالق فروشان شارالتان را جز در در هیچ کجای دنیا، شما شیکنیست. 

 اهلل و حجت اهلل های تشیع نخواهی یافت.  میان آیت

>< 
  682سخن 

 .تو ندانیتا خواهند می .آلت دست متولیان ادیان هستند ،سیاسیون نیز! فرزندم

 وجود دارد. انکارقابل ی غیرپرتاب شدن، تفاوتو کردنبدان که میان پرواز

 پرتابت کردند، اگر خواهی، امارومی که خودت میکنی، آنجا میکهپرواز

 اهند. خوکه آنان میآنجا فرودآیی 

 ! م فرزند پس پرواز را بیاموز

 قبل از اینکه متولیان دین ترا پرتاب کنند. 

  .گفتخواهدتقدیرخویش ، به قفس کرده استپرواز را فراموش ای که پرنده

تقدیر را با شعور فرزندم! مبادا تقویم حیاتت را به دست تقدیر بسپاری. 

 انسانیت، به تقویم حیاتت مبدل کن. 

>< 
  683سخن 

 صرفاگرخواستی ب شود خوب بود، امایان هم میبدون وجودِ خدا

 خدایان در ارتباط با حتما باید نقدینگی خود را دستورات خدا خوب باشی،

خون و پول، ترا به جرگة  اخذ، بدون یانتقویت کنی. چرا که خدا

  .نخواهند دادطرفداران خود راه 
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نارس  گذاری، شعورِقت است،که برای تخمخل مهّوَتَبدان فرزند! که اهلل، تنها 

  .رفته استنشانه را آدمهای 
  .مگرعشیرة نوع بشر دی، به اهلل و خدایان وقعی نمی نههیچ حیوان و نبات

شعورِناقصِ دین مداران  مسموم تراز هدانیزُ خدایانِ ابراهیمی،بی تردید همة 

مراقب خودتان باشیدکه . کردنخواهند پیداشرورخویش ادِ برای پرورش نوز

 . ننشانندتخم  به شرارتشان را درشعور انسانی شما

>< 
  684سخن 

 فرزندم ! 

خره سُید می دهد، کرامت انسانی ترا به نو ، صلح راکه با شمشیرپیامبری

   گرفته است.

ست که قوانینیآن دسته از مربوط به ، شعور ن درجة فسادآخریفرزندم! 

مقابل در، نمایند، تا ترا وادار اندکردهان خدا وضعاز زبشارالتان ای عده

 کنی.، که اورا نمی فهمی سکوت اختیار رتصوّتَ از فراتر کسی

بالی ممکنی را هرتعلیم دادند، دیگرشدنی ست تا  وقتی ترا به سکوت کردن

 بر سرت بیاورند.

>< 
  685سخن 

 باشد.  نهفته دورغی درآن کهاین، مگرکرد هیچ حقیقتی را نمی توان خلط

،  خورشیدابل دین بهترین وسیله برای اذهان تاریک است، هیچ شمعی درمق

 کند. افشانی نمی نور
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 ، کند خالص داستقِ نام به هیوالیی چنگال از را خود نتواند که ای جامعه

 ةدرماند فرهنگِ ِ درمان برای حقیقی فکرانی روشن توانست نخواهد هیچگاه

 . دهد پرورش خود
 ، جهان در دین ی قاعده به تمام سماجت با، ای اندیشه و پدیده هیچ

 بنامَ برهمین است، نکرده گدایی را بشر نوعة عشیر شرط و قید بیاحترام 

 به را خود کَریه دکان سَرقفلی نیست، حاضر شرایطی هیچ تحت که ست ،

 .نماید واگذار هایش توله غیرِ

 در که ست جماعتی،  بازنده ،کند نمی تدریس نجابت کتاب ای فاحشه هیچ

 .اند خورده گول کالس انتخابِ

هرگز روی  گوش او را به هنگام تولد با کلمة اهلل واکبر پر می کنند، که ملتی

 سعادت نخواهد دید .

شده طول قرون واعصار، بزرگترین طاعون شعورآدمیان تبلیغات دینی در

 . دهدا بد، و بد را خوب جلوه خوب ر ،، که توانستهاست

وام اذهان عموم عرا در خود  ،طول تاریخة ادیان ابراهیمی با دو ابزار درهم

تی واهی فریب به پاداش و دیگری، ،و اسلحه یکی به ضرب زور اند،دادهجای 

 . انددادهقرار و آخرت که در آسمانها

  دیوث ها ، تنها قشرِعشیرة نوع بشرند که ناموسِ مشترک دارند.

کسی که بوی شعوررا استشمام کرده است به رایحة هیچ عطری لبیک 

 نخواهد گفت . 

کسب شعور، محتاج صعود است نه سقوط؛ کسی قلة شعور را فتح می کند 

که رنج کالنِ صعود را به جان خریده باشد. نادانی، مکمل فطرت آدم 

  .هاست، برای انسان شدن رنج ها باید برد
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کاالی ممکن است برای عدة کثیری از عشیرة  وصول ترینل الحماقت، سه

 .  استنوع بشر 

>< 
  686سخن 

تحت هیچ  دهد،ها پاسخ میباور ندایبه ذهنی که بدون فهمِ چرایی ها 

 .گرفتمنطق، آرام نخواهد استدالل و شرایطی در آغوش

تنظیم  کسانی باتا چه کسی و ،و بفهم ندیشفرزندم ! همیشه به این امر بی

 . کنندحمله میبه شعور انسانی توخود  کالن مهمالت

، پیامبر دارد که نطق محمد که چگونه امکان،محفوظ دارخاطر در این مهم را

ترین با ذکر ریز  می شود، 4 آبیست صفحة ، که به قاعدة خماسالم را در قدیر

 دانا،که ،را اهلل ، ولی قرآنِشده انتقال دادآینده  هایممکن به نسل جزئیاتِ

از مرگ  ت سالبیس از، بعداستو رحیم  ، رحمانحکیم ، متعال،قادر نا،توا

و بعد هم به توسط ،از ابوکر تا علی مسلمانان  های اولیةبه توسط خلیفه محمد،

بصورت پراکنده و ناقص که بیشتر آیات آن بی سرو ته و بی  عباسیان

عباسیان نیز سالة  550و در دوران حاکمیت  ؟دندنمومعناست جمع آوری 

امروزی قرآن  بنام جمع شدة کتاب دیگریقرآن بطور کلی با تحریف همان 

 ارائه داده و ساختند.

اند، نامیده حج الوداع که،دینخودبه قول متولیان ، دورانآن صورتی که دردر

تاآن مطالب  هیک عرب باسواد درکل عربستان یافت نمی شدبرای نمونه 

قلم  اصالبنویسد. فصیح  ادبیات آنودقت  آناظهار شده به توسط محمد را با 

چند ها بعدکسان بودند که ، همان کل باسوادان مکه و مدینهو هو کاغذی نبود
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جمیع باسوادان مسلمان آن  به خالفت رسیدند. شانخودبه تک  تکتن آنان 

آنان یکی از ،خائن لمان فارسیس نفر بیشتر نبودند، که 11یا  9د دوران حدو

وچند  و علی  مانند عمر و عثمان و ابوبکر، زیدنیزمابقی آن افراد و، است هبود

اصال اعراب وکرد. نمی نوشتن تجاوزخواندن و  حددیگر، سوادشان از نفر

 دانستند. خواندن و نوشتن را امری قبیح و ناپسند می

شود، ولی کالم مبتال ناهنجاربه آن سرنوشت  مسلمانان  نکه قرآشودمیچطور

شده نقل و منظم  دقیق قدر علی برمسلمان این محمد برای خلیفة اول بودنِ

سلمان، یک خودِ حتی ،سوادبا جماعت که: هیچ یک ازآن . جالب تراینباشد

 برجای نگذاشته خودازامامت علی برای وصیت پیامبر  در خصوصسطر، 

ساختن و پرداختن با  خمینیازکلینی تا  ،تشیع نهای حقه بازاین شارالتا. است

باتکیه برعقاید مذهب دوران صفویه،  جورواجور، بخصوص درمهمالت 

به لجن ران و ایران جهادودمان شعورجامعه ای لبنانی و سوریه مسلکان زیدیه

  کشیدند.

>< 
  687سخن 

ام مرگ کشیده است، آدمها را به کسرطان بیشتر از فقر، در دنیای ما،  !فرزندم

 . نیست ه صال نگران کنند، اَرا نمی گیرد دینمتولیان گریبان اما چون، 

 شما فرزند دلبندم مراقب خودتان باشید ،

 که،او صورت به نه،  کن نگاه او سیرت به تو کرد، صدا ترا کسی که هرزمان

 در را کسانی، نیستمیوه  نآ طعمی برخوش دلیلی میوه ای هیچ زیبایی

 با ترا دستهای او، دهی می اونشان به را توانگشتت وقتی بگیرکه آغوش
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. دین تعالیمی دارد، که فشردن دست های ترا بعدگرفتن فشارد می صمیمیت

 همة نقد تو، به اکراه خواهد فشرد.  

>< 
 688سخن 

در  دهند،میتمامی حاکمانی که به زنان گیر، استتاریخ گواه این امر

 محکوم به فنا هستند. طول زمان

>< 
  689سخن 

بتی محتاج نیست. دیگر به هیچ مراق ،کسی پایدار شد وقتی حماقت در جانِ

به ویروسی هولناک خود را همچون او که خود  ،کنیدرهااورا به حال خود 

 .بکشدهالکت 

>< 
   690سخن

کنیز داری را حالل کند، ، و برده ودینی که می تواند عرق خوردن را تحریم

خدایی که برده  .ه پشیزی نمی ارزدنه تنها پیامبروکتابش، که خدایش نیز، ب

جزو اصول دین خویش  تحت عنوان جهاد، خودی ها راکشتار غیرداری، و

 .کتابش مهملی بیش نیستداند، می

>< 
  691سخن 

 ! یددوست عزیزم به این آیه توجه کن
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کارزارکنید وآنان باید در شما خشونت بیابند،  دبا کافران که مجاور شما هستن

 دینی چگونه می توانند تربیت، مسلمانان با توجه به چنین 123سورة توبه آیه 

 .مسلمان بد و خوب وجود ندارد .جمعیت جدا از هم باشنددو

تجهیز کامال  امکانِیک  اسالم،نمودن برای مطرح  ،بی آزاری هر مسلمانِ

خواهد قیام  تو سالخی به، خرویرای بردن ثوابی اُی بناگهانکه  ای ستشده 

 کرد. 

 برایخود  چوپانی هیچ که داند نمی گوسفندی هیچ که است هولناگ هچ

 .آید نمی او همراه چریدن،

>< 
  692سخن 

نویسند، . آنان هم که مینوشته استانسان مطلبی کرامت برای  یکس کمتر

بیش از نود  .رستگار شوی ازخدا غافل نشوخواهی بگویند اگر می سعی دارند

از ترس آن نود لق به خداست، آن در صد مانده هم در صد ادبیات دنیا متع

 خدا شده است .متولیان درصد تقدیم 

>< 
  693سخن 

مهمل ترین دروس تاریخ ادبیان را دروس عرفانی شکل می دهند که هیچ پایه 

این در کندتنها کاری که می ،عرفانانسانی ندارند، دروس وو اساس علمی 

ازاین باشی که توانی احمق ترواهد به شما بقبوالندکه میخمعناست که می

 هستی .
که سرطان استخوان را پوزخند  دارد دردی ،ق بودنقِحَمُدر این سرزمین، 

.  نشده است متفکر ،یدانشگاه ی محوطه در زدن قدم با هیچکس.  می زند
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 کمین شعورت درکنار که هستی استادی و کالس محتاجِ شدن، متفکر برای

 ارزش شود، می بسته و باز پول با اش دَرِخانه  که خداییباشد .  کرده

 ةعرض برای  ،زمین در متولیانش که ، کن عبادت را خدایی  ، ندارد عبادت

 .اند نکرده باز دکانی  ،او

>< 
  694سخن 

ل می نشیندکه مصرانه در حفظ زمانی به شک ،جهل درآدمی درجةباالترین 

داند، خدایی که با مصلحت، ، و نمیورزدای تحقق نیافتة خود اصرار میهباور

 به ادارةجهان مشغول است ارزش عبادت ندارد. 

>< 
 695سخن 

، مگر اینکه همة ای وجود نداردهیچ راه آسوده انسانی برای رسیدن به اخالقی

 . عادت دهی انسان شدنخودت را به 

>< 
  696سخن س

دوست داشتنِ شعوری، که نه شعاری،کاال نیست، که درارتباط با آن، به چانه 

داری، بایدکه پوست های سود وزیانِ فردی مشغول شد، وقتی دوست میزنی

 بیندازی،  تا دَم به دَم  دردوست داشتنت نوتَراز قبل شوی. 

>< 
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 697سخن

یات، نشاطِ حاز مودنِ شورزندگی درآدمیان،آنان رامتولیانِ دین، با معدوم ن

خربی برای مقاصد سالحهای م ،موجوداتِ زیشعورکنند، تا بتوانند ازتهی می

  .خویش پرورش دهند

 . آنان ازنارساست متاسفانه درک این مهم برای باورمندانِ به دین بسیار

این از توانند اند تا مطیع مطلق ایمانِ خود باشند، الجرم نمیکودکی آموخته

که مرگِ رایگان برای کسانی رهایی یابند. خود دیِ بدون قید و شرط قلّمُ

 جز این نمی تواند باشد.اند خود را بی بهاء کرده

>< 
  698سخن 

 فرزندم ! 

را یک بار مصرفِ ت حیاتِ به سخنانِ کسانی گوش بسپار، که به حرمتی کالن،

راه ردن درحیلة مکتبی،  مفتخر به مُ. کسی که مدام ترا به پاس می دارند

که با پیچیدنِ تو درکفنی دهد، شیادی ست مَزوّر،طن مشق میدین و و

بیشتر ثروت برای خویتنش  هن پُرکن، جز به اندوختن هرچهازالفاظ دَ

 اندیشد.نمی درزمین

ناقص را، ترین قفسی ست، که دارندگانِ شعور، فریبنده در راه خدا شهادت

 کند. در دامِ خویش گرفتار می
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شارالتانهای تاریخ، آنانی هستند، که در پُشت بلندگوهای پُر تنینِ تبلیغاتی، 

کنند، تا با به سجده انداختن مخاطبین جمعیتِ ناظر بَرخود را ستایش می

 آنان را برای مقاصدِ شرورانة خویش مستعدکنند .  نارسخود، شعور 

>< 
  699سخن 

 ند. نیست بیشناقص  هاییاسطوره ،های دینداشته تمامی

 دست با ، ة ملل دنیاشد تیّمَ یها اسطوره این قرنهاست که ! فرزند

کرامت تا اندشده لدّبِمَ خوفناک یانیهیوال به ،دین داردکان شارالتانهای

 کَر و کور، به مراتب از خدایان الل،  خدایانِ .کنند پاره هکّتِ ترا انسانی

  .ندارزشمند تر

خطر ناطق وشنوا بودن خدایان ابراهیمی به مراتب از خدایان کر و کور الل  

ملل دیگر بیشتر است؛ مراقب چنین خدایانی باید بود که هم می شنوند و هم 

 سخن می گویند. 

از اعصار  ل قرون ووای کلفتی که خدایانِ ابراهیمی درطهدر عجبم از شعار 

 دهند. خویش سَرمی داناییشنوایی و بینایی و و بصیرتبیان و 

>< 
  700سخن 

را با  این است، تا مخاطبان خودتمامی آرزوی یک هنرمندومحقق در

تمامی تالش یک اما. کندهدایتانسانی  اخالق نشِسانی به مَاندرزهای ان
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بردگی عقایدی ترا، به  تا شوددینمدار دراین امرخوفناک خالص می

 که قرنهاست تاریخ مصرف آن به اتمام رسیده است. بکشاند

>< 
    701سخن 

 ایحشره که باراست؛ نکبت قدری به بشر، نوع عشیرة هولناکِ روزگارِ

 نیازخود میزان به او، عصبی شعورِ انداختن ازکار با قادراست پشه، همچون

 خود حال به دردناک خارشی با را واو برباید، آرامش درکمال وی ازخون

 بی جانش در پشه نیش فهم از که ذلیلی و دردمند موجود چنین. سازد رها

 که است شده خدایی کشف مدعی خویش، حَلق دریدن با ، خبراست

 در موهومی چنان موجودیت حفظ برای نیز ومدام. کندسیرمی درآسمانها

 آن حفظ برای رااز همنوعان خود  شماری بی سرهای است حاضر خود، جان

 . جداکند ازتن ،درخود باور
 .خدا را فراموش کن، تا خودِ انسانیت را به خاطر بیاوری 

>< 
  702سخن 

 فرزندم ! 

 و ها حاکمیت ،ژیهاایدوئولو، آموزد که تمامی ادیانمیتاریخ به ما 

تا امروز ه بشرک عشیرة نوع بشر، ناکارآمدترین قوانینی بودندهای مکتب

تاوان سنگینی پرداخت کرده است. مرام انسانی خویش  برای رهایی ازآنها

مکاتب، ترا برای خود  را هرگز به دست هیچ مکتبی حواله نکن.

    خواهند، نه خود را برای تو . می

>< 
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  703سخن 

 آنان به ماندگار، خوش بینی تاریخحاکمان های یکی ازپوسیده ترین خصلت

ابدی درحاکمیت است. هیچ حاکمی نمی تواند به فهم این مهم نایل آیدکه 

خوداو درحال بار  ای که دردل قدرتِ، با تباهی ذره ذرهویقدرت  حیاتِ

  به فنا خواهد رفت.وری است 

که با توسل به احکامی  ،، بزرگترین جانیان تاریخند!  دین مداران شرورفرزند

، قوی ترین فاجعة نسل کشی نازل شده است ییمدعیند از طرف خدا که

 اند. کردهو اجرا بشری را در طول تاریخ طراحی 
گونه مقاومتی  به مبانی  خرافی به راستی چرا بشر درطول تاریخ  بدون هر

 .همة قلمرو انسانی او را تصرف کندادیان اجازه داده است که 
های بشری ، همة و گروکشیدن  داشته تا با تصاحبادیان مصرند  و چرا

 کنند. آن خوداکتسابات تاریخی او را از 

>< 
  704سخن 

.  ی دو قطبی مبتالیندبی هیچ تردیدی همگی ادیان به بیمار ! دوست عزیزم  

نزده آنان هیچ خطایی سر  ازخدایانِکه برای این معنا،ابراهیمی فریاد ادیان 

ن ده ها . فقط در قرآاین ادیان استمتون درها مهمل ترین گفتهیکی از  ،است

که من کرده استای مصدورش امریهیروانپبه  ،آیات مختلف خوداهلل در، بار

وسیله  بدین و .که نخواهم هدایت نخواهم کردو هر ت،بخواهم هدایهرکه را 

و  بیماراین موجود است.  کردهتیثبخود  ید قدرت را در  خوبود بَهر 

 .کندرا به شدت تنبیه می یشخوغیرودهد، ترفیع مینوکرانش را   ،سالخ
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 باید ازقوی ترین خطا کاران هستی، ندارم که خدایان ابراهیمی را یتردید

 قلمداد کرد. 
مگر می شود خدایی بگوید هرکه من بخواهم هدایت می کنم و هرکه 

دارد که امورات نخواهم هدایت نمی کنم، چنین خدایی چطور انتظار 

پیش برود. و اصال چنین خدایی و حقیقت  هستی و خلقت، بر اساس عدل

کند از او انتظار قائل است وقتی فردی را هدایت نمیچه حقی برای خود 

چنین خدا، اورا روانة جهنم نکند. وقتی خود دارد تا نیک کرداری 

کند، چرا برای خاطی هدایت نشده است که خطا می گوید، پس یقیناًمی

 جهنمی تدارک دیده است.  که او خود هدایت نکرده هدایت نشده ای
در تورات و انجیل و قرآن، متولیان دین که آن مهمالت بی حد و حسابی 

ست که عشیرة  عبالتیخُزهمگی ، انداندهنش کرسی درطول قرون و اعصار به

سر در گم کرده تا امروز در این خاکدان بی مقصد و مقصود  رانوع بشر

 است. 

 ترین تجربةخش، لذت بملحقات اوو گذاشتن خداکناربا ،منتقدان جدی دین

توانند بدون واهمه از میکه ،اندکردهفهم خود  انسانی تفکردر حیات را

  .ان ابراز نمایندیخود را از خداتاریخی ، نفرت درآتش جهنم نسوخت
تالش دارند، تا شعله های جهنم را با شعورِ انسانی خود به  خردمندان واقعی،

  کنند.   ی حقیقیخاموشی کِشند تا همة ابناء بشری را روانة بهشت

لحظه  آدمهای  قرن بیست یکم، که درگرداب بهت انگیزهنوزولی متاسفانه، 

شعوری که  باضعفاند، هآمد انگیزگرفتاراکتشافات اعجابواعات اختر لحظة

خود در ارتباط با   شعور ها به رسوایینهادینه شده است به این زودیآنان در

 .نمی کنندپرستش خدایان اقرار

>< 
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  705سخن  

 ،آدمیان هایناکامی راز کشفِباو دینمداران، ی دینمبانی ! دوست عزیزم 

 امور برای تصاحب؛ متولیان دین، اندحیات اورا با مبانی دینی آلوده کرده

شعور تفحص آدمیان را در  ،ب مقدسکتوخلقِ قدیسان با  ،آدمها عاطفی

اند با فریب توانسته طول زماندر ،ه گران مزورحیل. این ندابه قهقرا برده خلقت

 . دست یابندبه عمیق ترین نقاط ذهن بشری آخرتی موهوم، 

وست، با اکه دین درشرایط سخت همواره ،معنااین سرسپردگی به  با ،فرد

تا  ،می دهدتعالیم دینی قراراختیارِدرگوش بسته ناخودآگاه، چشم وخودرا 

کند. متاسفانه فالسفه و خدا تصرف او را برای روزهای مبادا ، دینیهای وعده

 هنوز ،دارند خودهای علمی یافتهکه در انتقال تالشی با همة ان رناباو

بشر تنها موجودی است . غالب آیند انهولناک آدمیاین ضعف اند برنتوانسته

؛  به اموری را ها لیا ( توانسته است،  ناشناختهکه با ابتال به بیماری )پاریدو

 شناخت شده در مغز خود مبدل کند. 

>< 
  706سخن 

 خواهد تصفیه ما باحساب خود را او ،نکنیم حساب تسویه باورهایمان با ،اگر

 حقایق، تحت هیچ شرایطی قادر فهمِ به دلیل سَقلِ آدمیان دینمدار،شعورِ .کرد

ی ماوراء درشعور اعتقادِ مصرانه به مبان واقعی نیست. به مراقب از رویدهای

ان در بن بستِ جهل به های حیاتشرا از فهم چراییدینمداران، همواره آنان 

 کشد.حبس  می

>< 



88 

 

  707سخن 

شیوة  در تا شد خواهندزمانی مجبور اندک  در غرب نیز ملل عزیزم،دوست 

کلیدی یکی از ،غربکه دری خود تجدید نظرکنند، چرافرهنگوتفکرسیاسی

آزاد که افراد را بااست، ل نشسته گِای بههای منحط فکری به قاعدهرین شیوهت

به ، اقتصاددرتجارت وای رفتارهای غیراخالقی شرط بربی قیدو گذاشتن

کردن دون آن که  قانونی قادر به محدود، بموده استغلط ممکنی مجازنهر

 شده، ونمندقاناین آزادی باشد. کرده وضع بی بند و باری اخالقی آنان 

  .جامعة غرب را به انحطاط خواهد کشید ،چندان دورنه دراندک زمانی 

سعی دارند به طرفداران با تمام توان  ،دین مداران شیاداما از سوی دیگر نیز 

هیچ راهی برای تکامل کنار بگذارند، اگر ایمان دینی را کهالقاءکنند خودمقلد

، )اخالقی که خود آنان تعریف می کنند ه اخالق انسانی وجود نخواهد داشتببخشیدن 

ل با گِن ادیان با تمام توان سعی دارند متولیا (.داده استنه اخالقی که تجربة تاریخ به ما 

 به نفع خویششقوق گوناگون حیات بشری را  جامعه،شعورِآلود کردن 

 خرد یائسگیدر ورطة ، آنان را با به ترس انداختن آدمیان و .نمایندمصادره 

الت استدالشتن قوی ترین دابا   راستینمتاسفانه اخالق مدارانِ نمایند. رگرفتا

مداران مدون  ، همچون دینارزشمند خود راعقاید ،اندنتوانسته، هنوزدینیضد

را از  مصونیت عقالنی خود ،آنانمقابل  تبلیغات مسموم مگر درتا ،سازند

 انآدمیذهن  ،در سایة نظام سرمایه داری ، قرن هاستیدیندست ندهند. کتب 

ها را به ناشناخته ساخته است تاقادررا مغز کرده کهمهندسیطوری به  را

 کند.تبدیل  یقابل باورشناخته هایی  
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همانقدرکه در طول تاریخ نظام سرمایه داری به سالمت اخالق عشیرة نوع 

نیزکه  بشرصدمات جبران ناپذیری اعمال نموده است، شریک همخوابة او

هیچ  ن می باشد، در یاری رساندن به همبسترش،تامشمول دینمدارانِ شاالرال

 کم نگذاشته است.

>< 
  708سخن 

یقیناً دین برای  سرپوش نهادن  به نادانی ما اختراع شده است، واال شگفتی 

هستی بقدری باورنکردنی است که در پندار حقیر آدمها جایی برای فهم خدا 

ست تا آنان  داروییمحتاج ، برای کسب آرامش هن آدمها،ذعموما نمی ماند. 

 آسودگی سوق دهد.  را به
دچار  هن بشر راهر شکل ممکن، نظام ذ بی نظمی های هندسه و فیزیک، به

به  با قائل شدن دارند کند. برهمین اساس، همواره آدمها سعیتشویش می

تعریف شده قانون مند  در قالب تربیتی همة هستی را باورانه، نظمی خود

 دهند.  نسبت ، اندخود خواندهآنرا به خالقی که  تا بتوانند نمایند،
درمغز، به دنبال  آنبا پرورش  که آدمهاستواهینوعی تصورات نظم، 

 هنی خود هستند. تعریف مجهوالت ذ

سعی دارند،  زورانهماوراء گرایان بیشعور، با اختراع دروغ های مدین مداران و

تلخی که جهان را بزک  ما نتوانیم با واقعیت هایه کنند. تااختم راولمظحقایق 

جوامع درجور وا جور  مغالطات ترویجبا  متولیانِ دین کرده است فهم کنیم،

 تربیت، تا ما را از رسیدن به دهندجلوه میما را قربانی بشری، به نوعی خود 

، بشر نوعة عشیر که ست ای تله خطرناکترین، دین .دارندی انسانی بازشعور

 .است کرده عَلَم، خود برای، خود دستِ به خود
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>< 
  709سخن 

ها  وفق دراین است که باکمترین  واژهنویسنده میک توان !  دوست گرانقدرم

همدستی گاهی ناشران پوسیدة ایران، با ید.النی ترین معانی را ارائه نماوط

سعی دارند، با  ،بقطورکردن صفحات کتدوم وسوم، با نویسندگان دست 

که ، ند که دراین کتابِ حجیممشغول کردن ذهن خوانندگان، به آنان بقبوالن

که کمترکسی توانسته است به این میزان وجود داردمطالبی  دست آنان است،

وجود دارد، تا کتاب خوانی العات دست یابد، متاسفانه، بایدگفت،کمتر از اط

درخود  ارائهکمی برای مفاهیم ب حاضر، که کترسیده باشدمهم به این فهم 

 نهان دارد. 

>< 
  710سخن 

 تا است، محتاج بسیارکمتری هزینة به احمق، یک پرورش برای دیکتاتور،

 صرف کالنی های هزینه  باید دیکتاتور بیشعوردرجامعه، یک پرورش برای

 بخاطر. کند تربیت بیشعورخود اتِنیّ  برای شعورمداررا یک بتواند، تا کند

 روشن و متفکران  تاراندنِ با دارند سعی مستبد؛ حُکام کهامراست همین

 که وقتی .نمایند مصادره خویش نفع به اموررا قدرت خود، حیطة از ،فکران

گوید. می چه دانستکنیم،کامالمیچه خواهیممی مااین مغزهارا گفت،خمینی

 فهمی خمینی المِ کومفهومِ محتوا به که بود، من نسل احمق دوران این

 .کردبلند بدرقه می اکبری اهلل را بهسخنان مهمل او بلند صدایی با و نداشت

>< 
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  711سخن 
چرا  .ستحیاتی کردن قلم متفکران برای حاکمان  زورگو بسیارمال  لگد

 کند؛  بساط فحشا را برخواهد چید.قلمی که افشا می که،

>< 
  712سخن 

تربیت  مزه نخواهدکرد.  و هیچ شعورواقعی را مز فضیلت هیج احمقی  طعم

 .نخواهد داد با احمق رضایتهم نشینی به ای تهیاف

 مداران عشق می ورزند. بیشعورانی هستندکه به شکارِ شعوردین مداران، 

>< 
  713سخن 

شدن  با اسب،   با جفت  است که دارد وآن این نسخر بودن یک حُحداقل 

قاطر بودن حماقت محض است، به نام قاطررا خلق کند، اما تواند موجودی می

 .نمی خوردبارکشی به درد هیچ کاری چون جز

>< 
  714سخن 

 دوست گرانقدرم !  

با  برای همین جمیع ادیان، سعی دارند تا ،، علم استشمن ادیانبزرگ ترین د

 . تضمین کنند جوامعدر آسودگی خویش را ها،احمق پرورش و افزایش

تحلیلی که شعورِ ،است یانخطای مغزآدمترین  هولناکایمان، ،تردیدبی

 . کندمیفلج ، مغز راواقعی وادراک 

>< 
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  745سخن 

هزار سال  سههای خونین متولیان ادیان ابراهیمی در طولِ قداره اگر تیغة تیزِ

یقین دارم که عشیرة نوع بشر در دوهراز سال ، گذشته در این کرة خاکی نبود

فلج  ،وبا و ذیفتری  و ، وووکشف و فهم ویروس ها و میکروب ها قبل قادر به

 کرد قلب و مغز و اعضاء تن آدمی شده بودند . عمل و ، طاعون،اطفال 

مسمویت ناشی  تواندبشر ناند تا کرده انسانی بشرکاریاین تباهکاران،  با شعورِ

بقدری  . اعمال ایناندتکامل خویش برطرف کنازسموم تزیقی آنان را در سیر

که  ،نسل  یهودهزارسال برسه هولناک است که باگذشت پیش از و آوردرد

این ازمسمویت ازآلوده به دین هنوزآدمهای ، است دین ابراهیمی گذارپایه 

 اند.نشدهمهلک خالص  مّسَ

>< 
  716سخن 

متون نیم قرنی من در بیش ازمطالعات  ،بی هیچ تردیددوست بزرگوارم! 

 نداد،هیچ یک مرا به سمت و سوی بی خدایی سوق  مختلف علمی،

ام سالها جزو جیرة تعمق تمکه با دقت و ،کتب خود ادیان ابراهیمیمگر

داشتند. این کتب توانستند مرا آرام آرام از خدایی که آنان مطالعاتم قرار

و  . دستورات کشتار قبایلافکندبه دورهستند هست  مدعی وجود او در هستیِ

یا  ،و احادیث نآزنانش در قر د بامموارد مفتض اخالقی و جنسی مح

کُس فرد وان یک نتورات بعدرابراهیم با همسرش  رفتارهای چندش آور

هدایت  نکه زن خود را برای لذت جویی به رختخواب فرعو ،به تمام کشِ

دیگر مدعیان اخالق همچون یعقوب رفتارِ  و ،تا به مال و دارایی برسد کندمی
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نفرت من ازدستورات های هبهترین گزینمان وغیره، سلییوسف و وصالح و

اساس ادیانی شد که خدایشان جز تمایل به امور جنسی و  و اخالقی بی پایه

جهان شعوری وری در، به هیچ امکشتار و غارت انسانهاب و شراب وتناول کبا

 به غیر نداشتند. 

>< 
  717سخن 

،  گرددبا موازین دینی ناسازگار می   ،علمی ةدیبه نتیجه رس گاه تحقیقاتِهر

شود، ولی رد واقع میو طَ دّای مورد رَگستردهرف دین مداران با تبلیغات از ط

ن مدارا که دانشمندی یافته های علمی خود را به نوعی به کتب دین همین

د انگشت اشاره خو ،با جنجال های تبلیغاتی ندیکلیدی متولیان ،دهدحواله می

هستی که ببینید حقیقت ،فریاد می زنند  کرده ونو ظهور  ایمتوجه پدیدهرا 

 یافت نمی شود. دینی ما طة کتبحی جزدر
محتاج  به هیچوجهای خود یافته ه که علم برای ،شگفتی من در این است

گاری ادیان برای ماند شدة کتب مقدس، اما چرانیست ادیان کتب مقدس

ود را در دارد بقای خ ،  سعیعالمان های  علمیخود؛ مدام با مصادرة یافته

 .دمیان توده ها تضمین کن

طول تاریخ، باید مورد انگاری درحفظ حقوق انسانها در لدلیل سهادیان به 

 .گیردو محاکمات انسانی قرار قوی ترین شماتت ها

>< 
 . 718سحن 

، تحت کنندایی که درجامعه نصیب خود میهدین مداران برای تشویق

، چرا که به نشان دادن راه راست به شما نخواهند شد هیچ شرایطی حاضر

  .که اصالً به تشویق محتاج نیستند متعلق به کسانی استراه راست، 
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دومعنا نشانة بلوغِ فکری در انسانهاست؛ منصف بودن با دیگران و صادق 

 حقیقتی که در کتب ادیان پیدا نخواهی کرد. ،بودن با خویشتن

>< 
  719سخن 

ما فقط، ویراستاران  .همة کتب به اصطالح مقدس ادیان را یک نفرنوشته است

 ، اگرکسی به جستجویگویندکه به آنها پیامبر می این کتب را می شناسیم

 تنبیه خواهد شد. به سختی نویسنده برود، حتماًواقعی آن هویت 

>< 
 720سخن 

که است ایسرپوش نهادن به رازهای ناشناخته اذهان عموم ، برایواژة خدا در

ها را به دست علم بسپاریم است. اگر ناشناختهدهدرک هستی عاجزکربشررا از

دکان  این ی، خدا جویی عشیرة نوع بشر، به تعطیلاندک زمانی بی تردید در

 .فریب کارانه اقدام خواهدکرد

>< 
 721سخن 

و حکیم و دانا که عادل کنیدخدایی که شما ازآن صحبت می آنباشد قراراگر

مُأخذة خود  مورد کتابشعرضة  لی نکردنِداَل مرا به خاطر وتواناست،

ة قانساکت بنشینم تا او، با دستورات احم قراردهد، همان بهترکه درحضور او

 خود، مرا قضاوت کند.

>< 
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  722سخن 

ال کردن  مجهوالت پا در میانی نکند، انسان نمی مَلم برای برتا زمانی که عِ

ذهن خود خالص شود. و این چنگ استدالالت مصادره به مطلوب  تواند از

 ای متصل خواهدناشناخته اره او را بههمو باید خالقی باشد،را معنا را که ماده 

 .خدا را به معنا بنشاند نیز بتواندگویی خدا ماده را معنا داده است تا ماده رد، ک

 متعفن نبانِدریدن این اَکه علم به سل باطل را پایانی نیست، مگرایناین تسل

 ابزاری ارائه دهد ..

>< 
  723سخن 

واند تدردناک است، هیچکس نمینیزانسانها تحمل رازهای بزرگ درشعورِ

، نیزخود او ،گر این کهنهان کند، م خودالنی دری مهیب را برای مدتی طوراز

 .شودل به رازی ناگفته مبد

>< 
  724سخن 

انحراف  بخاطراش،  تحریف شدهوکتابِمحمدازمنی بیزارگرانقدرم ! دوست

 .دردمند اناش به نفع غیرمَردُمان بوده نه مردمدر استفاده از قدرت خالقه او

های بی شماری را در طول تاریخ قربانی توهمی نمودکه خود ، تودهمحمد

 تاثیر ینیرواستفاده ازمحمد بجای  نیزدر دروغ بودن آن تردیدی نداشت.

مکه یا  ریفقهای درد تودهبرای جهت چاره جویی در ه،در جامع خود گذار

، دیفتری وآبله و تیفوس هایی همچونکه مدام به بیماری،مدینه یاوپِترا 

طاعون و وبایی شدکه خود  ،می شدندگرفتار و بیشتربه حصبه وباطاعون و و
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همة نیروی خود را ، وتاریخ فزونی بخشیدتوانست برتودة حجیم کُشتگان 

، که چون اینان نمودکسانی  و ، ویهودیانولهب و همسراوبفحاشی به ا فصر

اشتر  ه انجیر و زیتون وخرما وبا قسم خوردن ب و کرنش نمی کردند. اوبه اهلل 

که دهد،انسانی به این حقیقت تلخ پاسخی  ،هیچ زمان نخواست، االغو

جنگ که دررااو  دین وعقایدِزبی اطالع ا یتیم کردة کودکانِ دردهای ناگفتة

 گوی جوابان، چه کسنهاده استجای برطول تاریخ در شهای خانمان سوز

  .؟بودد نخواه

ن او تا کنون در جنگها از میزان کودکان یتیم و زنان بیوه ای که محمد و قرآ

که خود برجای نهاده است؛ هیچ جنایتکاری درتاریخ برجای نگذاشته.

بیشترین آن طفالن معصوم را متولیان شریف اسالم به بردگی وکنیزی 

 کشاندند. 

تل ایزدی های درمانده را قآیا جنگ های امروز خاورمیانه را توجه کنید،

کودکان و مردان زنان و ازگویا سی هزار نفر،؟ که تا امروزدداریطرخاهنوز در

عادل ساکنین یک شهر آنان مفقود االثر هستند، سی هزار نفر دوست من، م

دانندکه با دست آویزکردن چه ابزارهایی می سَیّاسان عالم خوب میبزرگ. 

 توانند دومان بشریت را برای مطامع خویش به نابودی کشند.

خود، از پیدایش  کتابی است که یک قرن بعدتب ادیان،کقرآن، به مانند دیگر

 ،زمانبه توسط خرد ورزان که قویا بخاطر مجهوالت وتناقضات واغالط ادبی 

فاحش های کاستیتا ،شدعلم تفسیر ابداعمجبور به  مورد سئوال قرارگرفت

پیدایش د. حدود دویست سال بعد ازنن را موجه جلوه دهآقرادبی علمی و

با  تا ،نهادند دکانداری دینی اسالم پا به عرصةانی به نام فقیه درشیاد ،قرآن
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 علمی مندرج درتعابیرغیراغالط وبه رفع ، جورجورواتعابیروها اختراع واژه

  .ادامه دارد این شیادیتا امروز نیز و ،سر پوش بگذارندن آقر
برای  هستند که مدعیاندبیش از نه صد هزار تفسیرازکتابی به عمل آورده

 شده است.  لطبقة عوام ناز

ن، به نام قرآکوچک بی مقدار، که برای درک یک کتاب بیچاره طبقة عوام

تا مگر اهلل  .نمایدرا مطالعه جورواجور سیراکتب تفصد هزاره نُمجبور است 

  .فهم کند کالم اهلل رارا و
نوع معصوم تراشی است، حتی یک به دوازده امامی از که قائلتشیع مذهبِ

ن ازخود به آکتاب قرخط درباب تفسیریک برای نمونه  ،معصومینآن نفراز

به هیچ وجه که هستند یتههای بی سروتاند، آنچه هست رواییادگار نگذاشته

راجیفی هستند، اَام، من بیشترآن مهمالت راکه خواندهی ندارند. تاریخ تیّسند

و  االصل کلینی یهودیاند.الیان یاوه گو از قرن دوم هجری برجای نهادهکه مُ

یاوه سرا، منبع  مجلسی ها و طوسی های وکَرکی هاقمی و شیخ صدوق ها و

 عظیم این مهمالت بی پایه اساس هستند.

و امام اول شیعیان به نام علی  کهنیز و نهج الفصاحه کتبی همچون نهج البالغه

هیچ ربطی به علی پسر ابی  ،استت شده ثبتاریخ این جماعت درسوم و امام 

یا همان کتابِ راه فصاحت  نهج البالغهب و حسین فرزندش ندارد. کتا طالب 

و  و شیاد یشخص به توسط ،علیمرگ ازواندی سال بعدسیصد وشیوایی،

ابوالحسن محمد ابن الحسین بن موسی ، نام  بهعباسان  خوارحاکمیت یرهج

، شیع راعت تتا امور جما ،استهکردلق تاریخ فروحَدرسید رضی، معروف به 

و بتواند با ایجاد درگیرهای عقیدتی در جامعة آن  .به نوعی موجه جلوه دهد

  افکار امویه را مردود وابطال کند. روزگاران
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در سال چهارصد وشش این شارالتان جَعّالن درسن چهل و هفت سالگی 

 قمری در بغداد می میرد. و درکنار قبر موسی کاظم در بغداد دفن شده. 

و  است متفاوت، بسیار علی ادبیات زمانمقایسه با ، درت این کتاباادبینوع  

تا  هو اصال علی درمقامی نبوداصال قابل مقایسه با ادبیات دوران علی نیست. 

 .کشدببتواند چنین ادبیاتی به قلم 

، نوشته شدهقرن چهارمی هجری  یادبی ، با شیوه و بیان نهج البالغهکتابِ 

  .استمتفاوتکامال صدراسالم دوران با متون اساساً و

که این چنین بوده پایه گذارادبیاتی علی تحت هیچ شرایطی نمی توانسته 

مردمان زمانش نیز  که؛باشد و جالب تر این بوده صد سال جلوازخودچهار

به توانند دانند، بخوبی میآنان که عربی میبه فهم آن ادبیات باشند. قادر

  واقف شوند.زمان تحریر نهج البالغه و  ،ادبی دوران علیسبک تفاوت 

کنم. داند که چه عرض میارد، بخوبی میتاریخ دکسی که دستی درادبیات و

هجری که به دست اهل ادب ایرانی جماعت چهارم ادبیات شسته ورفتة قرن 

، آبروی پی ریزی شده بود،که ریشه درادبیات پهلوی دوران ساسانیان داشت

 ن محمد را به شیوة استادانه  باز سازی نمود.  از دست رفته خدا و قرآ

ست تا ی کارغیرقابل انمدارک ادعای غیرمتعارف، یقیناً محتاج دوست من، 

  ابراهیمی تعاریفکتب ادیان زهیچ یک ادرکند،متاسفانه سیرابذهن محقق را

ندارد تا بشود به استناد آن  خارجیوجودبرای اعمال و کتاب هایشان مستدلی 

 . موجه جلوه دادبه نوعی آنان را مهمل  ادعای ،امور
 شعوری ،دینیمفاهیم باید به  کهزش دادندشماآموبه  ازکودکی وقتی

اندیشة تحلیل  از ،همیشة عمرتانبرای  شمایقیناً  شان دهید،ن مابانه تقدس
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و بی اراده و  .خواهید شدتهی  آن تقدسدر خصوص  چرایی هاکسب و

اختیار هر مهمل دینی را مقدس خواهید پنداشت، که یقینا ، تقدس یافته 

 نیز، قابل تحقیق نخواهد بود . 

علم با ما آن می کند، که عقل می خواهد، اما ظرافت ترسناک جهل ، قدرت 

تصمیم ما را برای آشتی با عقل چنان سست می گرداند، تا ما از هجوم و 

مانه درخود کز می کنیم. علم با ما آن می کند که عقل حملة ترس ها، مظلو

طالب آن است ، اما جهل با مسدود کردن راه نجات ما، عصمت شعور مارا 

 در خود بخواب می دهد.  

>< 
  725سخن 

اند حماقت را ، اما کسانی حق دارند عاقل شوند، که توانستهباشندهمه می توانند احمق 

 دور بزنند. 

>< 
  726سخن 

 و هابیماری طول تاریخ، چه با خدا و چه بی خدا، همواره درگیربشر در

. پس چه نیازی به پایان ناپذیری بوده وهست یهابدبختیها ورنجها و ناکامی

، با برانگیختن نیز ساختة خود راخودکه شادیهای مختصرِدایی داروجود خد

 .  نمایداخالل  دچار ی موهومترسهایی هولناک ازآخرت
>< 

  727سخن 

بخودگرفته است، هیچ  تا زمانی که احکام دین درجوامع بشری رنگ اجبار

های فکری خود تدوین کند درنیست کتاب مَدَوّنی برای یافتهقانون انسانی قا

 ازچنگال توهمات دین خالص نماید .  تا بتواند خود را

>< 
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  728سخن 
  .آیددین به دنیا نمی هیچ کودکی با

به از بدو تولد ن است که پدران و مادرا خطرناک ترین ویروسی، دین

 . کنندمی تزریق درماندة خود  کودکانِ

  729سخن 

مدام شما نشسته و درآسمانها  فضول موجودیست که  ایه گونهدین ب شعور

 . کند میکنترل  رصد ورا 

ذهن درون  دررا دو چشم او باعث می شود تا شما همواره های مستمرفضولی

مطابق با سلیقه و خواستة شما تا  ،تحت نظر داردما راکه ش ده کنیدهخود مشا

  .نمائیدعمل او

 است. بردگی خود خواسته این آرامش نیست، نوعی 

برای حفظ سعادتی  ،تا امروز ، عقلاز با توهمات به دور ترساندن نوع بشر

 جامعه بشری دربرنداشته است.نظام 
 نیست.  فردب بودنِدّمُأ دلیل بر،  چماقازترس ای به گوشهکِزکردن 

>< 
  730سخن 

 جوامع باسوادان درمیان متفکران وحتی داشتن ایمان به خدایی نادیده امروز، 

، عشیرة نوع بشر حیات رگشت نارسِکه فَبراین ادعا،متقنی است گواه  خود،

 .مراحل نخستین خویش استاز  گذارحال هنوز در

>< 
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  731سخن 

بیست  قاعدة به که اسپرمی، میزان آن به بیندیشید ام،فرهیخته عزیز دوست

 یکی فقطکه  استچگونه، جای گرفته است بانویی زهدانِ دربوده، و  میلیون

  است.نشسته شکلبه  شمامن و شمایلدر ازآنها

 هزار نه  و نود صدو نه و  میلیون19 آن تکلیف که ایدهرفرمودوّصَتَ آیاهیچگاه

  ؟انجامیده کجا به دیگر اسپرم  نه و نود و صد نه و

 و هش،جَ قدرت است، هنداد شمامن و به خدا را زیستن فرصت که ،کنیدیقین

 بین در را شمامن و ن،جویما بقا   حریصِشرکایِ با درمقایسه ما محرکة توّقُ

 درمنظومة را شمامن و و. ه استنمود دعوت حیاتاین  فهم به اسپرم، همه آن

 بقا به ،هبود شمامن و درانتظارخلقت که زن، نامِ به خالقی زهدانِ عظیمِ

 . است  هکشاند

 خدایتان به تا باشید مراقب اما کنید، حفظ را خدایتانکه  عرض می کنم

   .ندهید سواری

  .جایز نیست  کندمی اقویا طعمة را ضعفا که خداییشاکری 

 در ممکن شکل ترین زربفت به گاهی ، آدم ناممخلوقاتِ ما خودخواهی

 لبیک  زیستن به شما و  من چون پنداریم،می شود،می متجلی مانلقتخِ شعورِ

 منجمدی ازحقوق ،اندشده شما و من بقای قربانی که آنان پس ایم،گفته

 .  بودند خورداربر
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 از ناشی مظلومیت شود،می تکه تکه ببری چنگالِ در که دفاعی بی گوزنِ

 . بنامد نباید تقدیر هرگز  را، خویش ضعف

 چگونه و کجاست و چیست و کیست دانیمنمی که ازخدایی بودنمان، شاکر

 هیچ است، خودگرفته به دین رنگ که ما، سبعانةاعمال  توجیهجز است،

 . نیست

 حیاتِبه قیمت مرگ  شما، و من یایم که بقاهیچ زمان منصفانه نیندیشیده

 .  است شده منجر دیگرمخلوقات عالم از کثیری

 توانمندِ هیچ که توانا، ونهدانا  نه ،است حکیم نه و است مهربان نه خداوند

 رنشکُ خویش، خلقتِ کارگاهِدیگرمخلوقاتِ کردن باقربانی توانایی،و حکیم

 .  کندنمی طلببرای خود  را درخاک مانده دیگرمخلوقات

ازآن تثبیت شده ما به عنوان باورهای  وهمة شما من وامروزِ درجانِ آنچه

ی ریشه درتربیت تنبیه که ،مهمالتی ست همه ،ناکجا آباد شکل گرفتهاست

 در اگر ،تحمیل شده استکه به توسط والدین به جان ما گذشتة ما دارد

 شدیم . چنین نمی این چنان نبودیم، امروزآن  گذشته

قات ابدی خود را های آزاردهندة خود، قرارمال خدایی که مدام با شماتت

 ،سالخی است که با همدستی پیامبرانشبه یقین  ،می زند درگوشهای ما جار

 کند.آماده میبرای ذبح را شعورما 
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 مابه  درون منِ انسان را، یّتنهمة مَ تا ،اندساخته را ما گذشتگانتربیتی اعمال 

 باورها اگرآن .فهم نکند د. تا منِیّت من، حقیقت منِ خود را تبدیل نمایبودن 

من، مایی وجود من، منم، و در.  ماند دنخواه  من،نیزدر مایی نباشند، در من

 ترس بدون ،رااند دوانده ریشه جانتان در که عاریه صورآن  اگر اماندارد. 

که  شویدمیرپُ  دیگر،هایی تازه با و نو، ازبه یقین  گذارید،ب کناری به ودلهره

 را درونتان حقیقی خدای کنیدکهیقین ،مَنیّت حقیقی شما را برمال خواهدکرد

 متزلزل را شما انسانی جان  ،آخرتهیوالیی به نام  آنکه بی  یافت، خواهید

  .نماید

  .خودتان را کناری بگذارید، تا خدا شما را پیدا کند،  نه شما خدا را

آن است که تراز وحشتناک مراتب به  ،آن خدایی که شما در پی او هستید 

 بی ،دنمودی یقین دکه خلق کردیداشتن خدایی به کهوقتی. در تصورشماست

. خواهدکرد کالفه را شما هست، و ازهستی شماهرسئوال  ماندن جواب

 به دادن پاسخ به قادر هرگزاید راکه آن خدایی که شما به دنبال آن رفتهچ

شما را پیداکند،  ،خداییاگر اما ،و نیست بود نخواهد شماذهن مجهوالت 

به سخنان بی جوابتان پاسخگو   ،جزخودتان کس هیچ که دانست خواهید

 نخواهد بود. 
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 ،رنج بدون تواندنمیهرگز ،گرددومعانی می افهام درک به مفتخر که انسانی

 لذتاما یقین دارم انسانی که . دهد ادامه خویش سرشارازخوف حیات به

 .گیردمی  پاداشنیز  گوارا رنجی به کند،کسب میرا اندیشیدن

او به  خود را، شیطانِ دست آموز خلقتش و حکیمیخدائی که تمایی دانائی 

، و نه توانا، و نه حکیم، آن قادر باشد قادر تواند می سُخره گرفته است، نه

توانایی که حکمتش نتواند شدائد و دردهای هولناکِ هستی را مداوا کند، 

درحَلق منِ انسان فرو کرده  ،شعبده بازی ست،که خود را به حیلة تَقَدّس

 است. 

 ، پایان ناپذیر است، اما داشتن علمی شفاف و درست حماقت نوع بشرهرچند

 .موجودی هار برای فهم امور می سازدخدایی که نمی دانیمش، از او از 

به شالق بستن خدا، سرلوحة فهم حقایق است،کسانی که خدا را به گا  

کرد، نه طورکه هست فهم خواهندهستی را آن اند شمایل واقعیداده

 آنطورکه می نماید . 

هل نخواهد جهنمِ جَ ای جزگزینهکند،را فهم نمی بهشتِ شعورکه ملتی

 داشت. 

 گردن نهم،که سعی دارد است تا بندگی خدایی راطبیعت، مرا نیآفریده

دنِ شیطانی که دست آموز کژیهای دردناکِ خلقتش را، با انداختن به گر

 کنم.  تقبلمن ، اوستخود 

ای تی، به سعی مزورانهشیطان ازهسدری تواناست، چرا به جای محواگرخدا قا

کتب و پیامبرانش به نمایش نهاده است، کژیهای اورا برمنِ انسان به توسط 
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هستی، کسی از زبان در خدا را زحکمتایک سطر حتیتا امروزدرصورتی 

و این  ا انسان طرف حساب است.و شیطان بطور مستقیم ب شیطان نشنیده است.

سخن می با فرستادناین همه پیامبرجور واجور خداست که مدام از زبان شیطان

 گوید. 

می ، است پی او نهادها، برای بی سیرت کردنِ شیطان، در آنقدرکه خد

 خدا ابرازنفی وز حتی یک حرف کوتاه در باب شیطان تا امرکه بینیم 

 ننموده است. 

در ، دهیممیبها  مانشخصیت از که چراماآدمها، به آبرویمان بیشتردرعجبم

ذهن وقضاوت درما ست، اماآبروی جان ماودرما، شخصیت با  صورتی که

تطور و رشد اخالقی بشردرآن است که با توجه نشان دادن دیگران است. 

تجدید نظر  از خدا تصورات خود، دربیهودة متولیان دین عقالنی به سخنانِ

 کنند.

>< 
  732سخن 

 اما ،است از بی دینان دین داران  بسی سود آورتر یقین دارم که دکانِهر چند

دَکّه  داد تا ماجازه نخواهبه خود هیج زمان برای من بقدری متعفن است که 

  به خود اختصاص دهم.ة این نابکاران حجرحقیر در ای
کسی که برای عبادت خدا به سجده می افتد، به یقین خود را فراموش 

 کرده است. 

>< 
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  733سخن 

 شعور از قرآن،کتاب نامقدسی است، که تقدسش را ابراهیمی و کتاب ادیان

آدمها به سرقت برده است. کتابی که می تواند دختران وزنان را برای  معیوب

دروغی بیش ، یقینا مقاصد جنسی خودکنار بگذارد وتجارت و لذت جویی 

  نیست.

شعوری نیست که برده داری و تجاوز و غارت اموال غیر، جهاد و یقین دارم 

اهلل را چه  داده باشد. باید دید که ذات اینرغبتی نشان خدایی حکیم برآن 

کسی بزک کرده است که او توانسته مخلوقات خود را با تقسیم به خودی ها 

 و ناخودیها، شیون خالیق را در هستی رونق ببخشد.  

>< 
  734سخن 

خداجو،  این یک حقیقت محض است، که متولیان ادیان ودین مدارانِ

وحشت بیشتری ازمرگ دارند، چرا که دلهره و دلواپسی رسیدن به جهنم و 

 کند .بهشت، هیچ زمان آنان را رها نمی

داردکه قرارالئی درخِ ،کسی که نه به جهنم، و نه به بهشت،  روی می آورد

، و نه هولناک جهنم ، نه دردایآسوده، چنین شعورکردخواهدبکی احساس سَ

 کرد. گرفتار خود نخواهدت، اوراپاداش فریب بهش

>< 
  735سخن 

آنانی که  . تمامیاستدین مداران  مختص خود ،کتب دینیحیطة اخالق در

 .دفاقد اخالق هستننظرتعالیم آنان از دنگنجسفیه ادیان نمیچوب شعارچهاردر
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 به طرزخودی، انسانهای غیرکشتاردسته جمعی ادن به سامان دبااست دین قادر

. و ثبیت نماید ترویج ساخته را هولناکی درقالب کتب خود، اخالق خود

سال  1400طول ان ادیان ابراهیمی، وبالخص قرآن، درجادوگرهای کتاب

  های وحشتناکِشکنجه با ،خود مخوفهای دخمه در استگذشته، توانسته 

  د.نمای تثبت و استوارم اذهان عمورا در انسانها، بقای خود

خود اند هدوران رنسانس به بعد نیز، ملل شرق نتوانستندردناک است که ازاین 

خاورمیانه  و بین النهرین هنوز  کنند. درخالصمدارن نگال دین و دینچرا از

عالمان و محققین ا آسودگی وجدان به قتل متفکران وب ،مالیان و کشیشان

های این خباثت، همچنان، از نیز مدعی تمدن و ترقی هستند. و جهانِمشغول 

که جامعة نوع داردآن کنند. این درد نشان ازمی تاریخ، حمایت جانیان وقیح

 .استافته دن حقیقی انسانی دست نیبشری هنوز به تم

>< 
  736سخن 

به  آنان که یقین دارندهیچ کس نمی خواهد بمیرد، حتی جالب است که 

ت که تحست . مرگ بزرگ ترین دست آورد زندگیبهشت خواهند رفت

آمد. مرگ، بزرگترین پدیدة هستی ست، که هیچ شرایطی  نمی شود با اوکنار

تو ندارد. اگر وخوردن هم کور و هم کر و هم الل است،کاری جز بردن

 برجای بماند، تا مگر پرندة زندگی ترا کی؛ کاری کن تا َردّ پایی ازتوزیر

او تا شاید درنفر دیگر زندگی کنی،  جایی پیداکند. کاری کن تا برای یک

نیست، جزاین که وجودتان مرگ اهی برای گرفتن انتقام ازهیچ ر تکثیر شوی.

 کند.دیگران تکثیر تا شما را در با هستی شریک کنیدرا 
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>< 
 737سخن 

و تحلیلی  که شعورِ ست،آدمی مغز ترین خطایسهمگین ایمان، ید،تردبی

  .به بن بست کشیده استدر مغز  ،ادراک حقیقت را

>< 
  738سخن 

 ه، هنگامی که به بیماری هاری عاطفهستند ابلهی موجودات ،مردانفرزندم !   

ه ؛ کتنازیعصارة قادر نیست، مگر مبتال می شوند، هیچ دارویی به درمان آنان

مقابل حماقت خواهی مردی رادروقتی میشود. یافت میبه وفور درجانِ زنان

 را به او هدیه کنی . زنی  واکسینه نمایی، کافی ست تا لبخندِ

>< 
  739سخن 

گاهی مناسب برای زنی ای داری، نشیمنوقتی تصمیم به برپایی خیمهفرزندم ! 

 زنی راهیچ گاه  بیرون ازخیمه برآن بنشیند. که درکنار داری فراهم کن، تا در

او  ذهن ، چراکه، اولین تَصوّری که دردعوت مکن اتخیمهبه درون بی هوا 

دم خیمه ق تا خود او به دورنِاوست، بگذار با بستری تو کرد هم یاهزنده خو

زنان چیزی طلب مکن که  ازهیچ زمان  خواند.ترا به همخوابگی فراد، تا نه

 ست .دوا  برای آنان هدیه کن کهبه آنان ست، چیزی ناروا 

>< 
  740سخن 

تملک طلبی مردان درعرصة دوست داشتن، همیشه زنان را به انحراف کشیده 

گاه تمایل چراکه هیچ ،ستاست. دوست داشتن زنان، امرخوش آیندی 
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با تو  گی زنانجنسیت زنانست. نیمبانی میل جنسی مطلق دوست داشتنشان بر

 خاموش می شود.جنسیت تو در ارتباط با آنان میل می شود، که  زمانی بیدار

این بهترین زمانی ست که زنان با لمس تو، هویت انسانی ترا غرق شادکامی 

 خواهند کرد

>< 
  741سخن 

وقتی نمی توانی زنی را دوست داشته باشی، هرگزتظاهر به دوست داشتنش 

  کنی.متوجه خویش نخواهی توانست محبت او را زمان مکن، چون هیچ 

می  راو اموری دانی، میزنان مسائلی را می فهمند که توآن مسائل را 

  درغفلتی.بسیارازآن دانندکه تو

دانند. ابلهانی هستند که بیشعوری کالن که زنان را ناقص العقل می آنان

 گذارند. خود را با توهین به منزلت زنان سر پوش می

>< 
  742سخن 

مردی وکند. خود را به زنان هدیه میحقیقتا زنان را دوست دارد،  کهمردی 

اه ، هیچ زمان نمی تواند حرمت زنان را نگدوست تر داردش ا که آلت تناسلی

  .دارد

>< 
  743سخن 

گذارند تا برای عاقل شدن، چرا مردم برای احمق شدن وقت بیشتری می

 که کسب حماقت به هیچ هزینة مالی و معنوی محتاج نیست.

>< 
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  744سخن 

 خلقت در نسل کشی انسانهاست.وکتاب محمد، هولناک ترین ابزار  یدعقا

که  محمد به اسم خدا  سخنانیمهملی است. شعور؛  ها اهانت به هیتلرواستالین

بیان مقاصدش در  را نیزدر خودگنجانده است؛ حتی خدامغلطة درکتاب 

 است. کردهخلقت سردرگم

الفطره و مادزاد یک دیکتاتور بهیچ کس باورنداردکه محمدپیامبرمسلمانان

ودی چنین موجای گوید که تو باورکردهکسی سخن می زباناست، چون از 

و سنن  کتب صحیح مسلم ، سنن نسائی. درتی خالق همة صداقت هاستهسدر

جنگ ، که محمد درنوشته شده ،معتبرترین کتب اسالم استز، که اابوداود

و زنان زرد دختران  و ن کرده است. به جنگ تبوک بیائیدبوک، چنین عنواتَ

پیامبری که تا  .کنیدرا تصاحب لبنانی ست(روی سفید پیکر وسفید) منطورش دختران روی

و تعالی برای رشد  ترویج خطر انسانی می اندیشد، جز یرغحد، رذل واین 

شرورترین موجودات خلق  .اشتد ی، هیچ  درتعالیم خود نخواهدشعورانسان

 اند. متجلی گشته یس آدماند، که در لبامحمد تشکل داده احکامرا پیروان 

>< 
  745سخن 

، تا او را به مقصد محتاج است لِنگی بهآدم ،  به مانندلَنگی گاهی عنصر 

تا زمانی که مردم باوردارند خدایی هست که به آنان مقصود هدایت کند. 

خواند. نخواهد  را فرهیخته گانچگونه زیستن می دهد، هرگزکسی خط  مشق

وجه تخمی درآن به ثمر  ، به هیچزدهکه خدا خیش  زمینی را ،تا امروز
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زمینی که با خون آبیاری می شود، هیچ جانی در آن به بار . ه استنشستن

 نخواهد نشست .

 بسته افساری، به بینی  و  به لب          گاو سان  بودن تمام روزو شب

 از طعم رطب افتاده آنکه  دور          کی توان فهمیدآخور را ز مَرغ

>< 
  746سخن 

فرزندعزیزم، عشیرة نوع بشردرطول یکصد هزارسال گذشته؛ همچون رمه 

کردند تا با تجمع ای زندگی میبودند ودر دسته های قبیله درهم آمیخته گان

به دورهم، خودرا درمقابل خطرات طبیعی وطبیعت که مدام آنان را تهدید 

ن برای زاد ولد ماده گا ایای بیندیشند. در چنین اجتماعات اولیهکرد چارهمی

نبودند. آمیزش آنان با نرهای قبیله، درکمال آزادی  ای مختص نیازمندبه نرینه

 بستر می شدند.  ای، با آنان همد، ونرها نیز، با رضایت هرمادینهبو

قبیله، زنان به تمامی نرها تسلط داشتند. ومادگانِ گَلّه، هرمردی را که طالب در

مه نمی تحت هیچ شرایطی مردی خاص در رَگرفتند، ومی آن بود، دراختیار

 توانست مدعی اموری باشد. 

ا را، جامعة ها تعلق می یافتند. برای همین کولونیها اولیه آدمهکودکان به ماده

 اند.مادرساالری لقب داده
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مه های امروزی حیوانات نبوده. که آدم ها درآن دوران، بی شباهت به رَةمرَ

کردند. به دنبال این پدیده شگفت گله هیچ نمیی غریزة بقاء وحفاظت جز برا

 . دوام داشت، روابط حاکم درقبیله درطبیعت

ازپانزده هزارسال قبل به این سو، مدارکِ به دست آمده ازکنکاشهای باستان 

شناسی، گویای این امراست که آدمهای آن دوران باایجاد شرایطی خاص 

میان خود وضع نمایند، گویا ای دردرقبیله، توانستند دستورالعملهای ویژه

درگیریهای نرها )مردان( برای تصاحب ماده ها، یا ) زنها(  تجربة خونبار

تا  ،درقبیله، اولین قوانین وضع شدة نوع بشردرمیان جوامع بدوی بوده است

، که برای تصاحب ماده ایدرکنترلِ کشتارهای درون قبیلهبدین وسیله بتوانند 

نوعی مسلط شوند. چرا که گاهی دراین نزاع ها، گرفت به ها صورت می

که این امر، برای نیروی  است نیرومند ترین مردان قبیله به هالکت می رسیده

، کسانی برای حفظ خوش آیند نبوده است. دراین میان مدافع قبیله، چندان

از پیران مورد  نهادند، که باید واجرای قانون، به میدان فرهنگی قبیله پا

ای درطول ی قوانین قبیلهحترام بوده باشند. رشد همین تودة مجرواداعتما

ای را تقدس بخشید وخود آنان زمان، به نوعی این جماعت حافظ قوانین قبیله

ورفتارهای اجرایی آنان را رنگ تقدس داد. کم کم این گروه متشکلِ 

 برتردرمیان قبیله، جایگاه آسمانی برای خود تدارک دیدند. 

 ادیان خاورمیانه وبین النهرین و توان درای را میدرون قبیله اجرای قوانین

 بخصوص درادیان ابراهیمی به خوبی مورد برسی علمی قرار داد.
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،که درطول صدها سال، به توسط شَمن ها ایبایدکتاب دینی درون قبیله

وکاهنان ومالیان؛ تدوین وابداع شده بود را، یکی ازمهمترین عوامل ظهور 

 رجوامع جهانی قلمدادکرد. ران دبپیام

ای تاریخ، قبایل زورمند وحاکم، توانستند با تقدس یافته گان درون قبیلهدرسیر

قبایل حول  هایشان را به عنوان یک اصل مسلم، درحَلق دیگرخود، داشته

 وحوش خود فروکنند. 

ا ای بود، که رسوم جفت شدن مادینه ها باساس همان قوانین درون قبیلهبر

دخترانی را که جفت نرخود را انتخاب کل گرفت. و بزرگان قوم، نرها، ش

گردانند، تا همگان مطلع کردند، درمیان تمامی قبیله با رسومی ویژه میمی

شوند که این دو، به هم تعلق دارند و هیچ کس حق مزاحمت در زندگی 

مشترک آنان را ندارد. و یا نری درصدد آن برنیاید تا مادة متعلقه به کس 

 ، اقدام به تصاحبِایمادهو یا  ،کندمورد تعرض قراردهد و تصاحب یگررا د

دیگری برآید. لهذا درکولونیهای اولیه بشری، یکی ازرسوم وقوانین وضع  رنَ

ا ب شده به توسط جمع بزرگان قبیله، همانا ترد دایم فرد خاطی ازجمع قبیله، و

ه تمامی افراد قبیله با کهمراه بود،سنگ سار نمودن فرد خاطی سنگ پرانی یا 

یا گشته شود،  کهسنگ در پی فرد خاطی می دویدند واورا سنگ می زدند، 

ها، طعمة حیوانات اربان، دربیابانها وجنگلیا درصورت فراراز دست ض و

صورت زنده ماندن نیز، هیچ گاه نمی توانست به  خطاکار دردرنده شود. فرد 

و اجرای قوانین  و انظباط یلة اولیة خود بازگردد. همین جماعت متولی نظمقب



114 

 

ای درطول زمان با ابداع شیوه هایی به احکامی نو، توانستند طوری وانمود قبیله

شود، ومابقی کنند که سخنانشان به وسیلة نیرویی مرموزازآسمانها هدایت می

توسعة  ار نیستند. کم کم باچنین  موهبت آسمانی برخورد افراد عادی قبیله از

به دگرگونیهای خاصی متمایل ومحتاج  جمعیت قبیله، رسوم قانون کاهنانه

با  ،بدوی درطول زمان و دین گردید. این دکان داران مجری قوانین اخالق

فریب اذهان ساده اندیشانِ تحت سیطرة خود، توانستند سروری خود را 

مالیان وکاهنان ،یم ببخشند. شَمن هاها، تحکزندگی روزمرة قبیلهدرجمیع امور

شیاد با تقدس بخشیدن به اعمال رذیالنة خود، و پی ریزی دینی بدوی که 

بعدها منجر به پیدایش ادیان متفاوتی گردید. پایه های جهل اولیه در جوامع 

 دامن زدند. بشری را 

های ای در تودهایگاه اجتماعی این جماعت به گونهشغل تقدس گرفته وج

سلطة آنها تحکیم یافت، که آنان توانستند، ازفعالیت و تالش برای  تحت

معاش درجامعه خود معاف شوند، و تک تک افراد قبیله بطور جدی موظف 

نمونه بارز آن  به تامین مایحتاج روزمرة این شیادان وخانوادة آنان شدند.

 تاریخ کاهنان مصری ست که برای ما به یادگار مانده است.  

جدال های  ،یه های تشکیل مجامع شَمن ها وکاهنان و مالیان رااولین پا

زحمات  درآمد ناشی، اقشارجامعهای کثیراز، تا عدهجنسی بدوی تشکیل داده

فت خورد، که خود را متولی خدایان ای مُرا، برای آسودگی توده خود

 نمودند هزینه کنند.می برروی زمین قلمداد 
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 رمزآمیزجلوه دادن اعمال خود درمیاناین جماعت شیاد درطول زمان با 

های مجاب نمایند، تاهزینه را ایل خود، کم کم توانستند قبجماعت قبیله

ن، به خدایایافتن اتصال آنان با  شوند. تا عهده دار زندگی روزمره آنان را

 آخرت پاک کنند. گناهان  روح جمعی جامعه را از

، درصورت تامین نیازهای جمعی باورکردندبدوی جوامع شعورِهای فاقد توده

 دآنان تامین خواهایش ابدی آس،ایزدان الهه گان ومرتبط با  شیادِگروه این

انسانی را قربانی ، شعورِ جماعت شارالتان. لهذا پذیرفتند تا با بردگی این شد

  .نمایند نادانی خود

و قوانین دادرسی جنسی ملل دنیا درمیان ملل،  ظهور پیامبرانِ جور وا جور

بدوی اولیه یی قبایل تقدس گرا درریشه منحطی است که  شعورِ ناشی از

 ،آدمها با جدالهای جنسی هولناکنوزگذشت قرنها، هامروز نیز، بعد از .دارد

مرتکب می در مورد هم نوعان خویش  یع ترین کشتارهای ممکن رافج

 شوند. 

>< 
  747سخن 

کم بودن من با نه از ،م که از زن بودن خود با من بگویدخواهمن زنی می

  .خود

>< 
  748سخن 

دوست من ! معنای جهاد، جز این نیست ، که ما حق داریم به جنگ ،کشتار و 

ای کینهملتی رویم ، که نه جنگی با ما دارند و نه خصومتی ونه و تجاوز غارت
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دینشان را همان کنند که ما به  مگر می رویم آنان را بکشیم تاما ، به دلازما

  کرد.آنان تحمیل خواهیم

است که می تواند با رنجش زود رس  اهلل محمد، موجود بسیارکینه توزی

سرت بیآورد که مرغانِ آسمان را از شدت عذابی که برتو رخود، بالیی ب

  ببرند.  ازیاد اعمال خواهد شده پرواز

کتب خود عقالنی درانه و احکام غیرپیامبران ابراهیمی، با درج سخنان نابخرد

موجودی به نام آدم برای مقاصد که به ذهن بشری تحمیل نمایند  سعی دارند

  خلق شده است.که خدا معین کرده خاصی 

کشته شدن را جزوی از  تا تو کشتن و می شوددر احکام اینان؛ طوری وانمود 

ابراهیمی یک روحانی مدعی ادیان حتی متصورشوی. اصول حیات خود 

 کرده را محکوم نخواهی یافت که به صراحت برده داری وکشتن انسان ها

د این گان مسلمانان باشد. رَکرده، ازسربخصوص اگر این دین مدار ،باشد

متولی دینی، بخصوص مسلمانان، به منزلة رد قرآن و ل به توسط هرواص

آسمان به توسط خدا که آن کتاب از مدعی هستندقویا احکام کتابی است که 

 محمد نازل شده است. بر

>< 
  749سخن 

خدا برای کند، ابزاری بهتر ازآدمها هرکجا که حماقت و نادانیشان گل می

، و یک راست می روند کب خویش سراغ ندارندسرپوش نهادن به جهل مر

 هستی کَنده باشند. حقیقت  رکدَبه سراغ خدا، تا قال قضیة نادانی خود از 

>< 
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  750سخن 

 فرزندم ! 

ی خواهی قصاب ها اگر م، آمده استمیثرا اشوان  ة کتاب مقدس گاونامدر

  .نکنای تخطی گاو بودنت ذرهبیکار نشوند، از
 ،کنندهمه توانی که دارند به راحتی ذبح میبا ازنادانی پرسیدند، چرا اشتران را

 شوند هنوز مشغول نشخوارار گاه می کشتکه وقتی وارداین گفت، ازجهت 

 . کردن هستند

>< 
  751سخن 

اشتن مَشک خود به ورد، جز به انبآآن خدایی که اشک ترا در میفرزندم ! 

 . دهد نه اشک شک میبه تو مَ. خدایی را عبادت کن که هیچ نمی اندیشد

>< 
  752سخن 

هاست که دین مداران کَلّه شق، با به قرنملت شرق را تب دین تباه کرده است. 

، توده یدینشدةبردگی کشیدن شعورآدمیان و با توسل به شرارت های موجه 

 اند.آن را بهشت نهادهنام  ،اند، که خودروانة جهنمی کردهرا ها 

ابل خود و اهلل خود به هان را درمقتا همة ج ،نداایمان آوردهآنانی که به اهلل 

 آرام نخواهند نشست.  رندبن تعظیم فرو

بی  و ردانه های بی مغزدُکهکشانها و عالمان علم هستی،  ازکاشفان ، بیشتراهلل

 .دارد تر دوسترا  شعورخود

را به  ولگرداند، که زهدانِ زنی صفحات تاریخ را ازآنجا ورق زدهآدمها، 

 . اندتبدیل نموده، انقدیسبارگاه 
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ردمند را منجمد هزاران انسان دمغز ادیان با دروغ های ناجوانمردانة خود، 

 تربیت کند. ای را برای سروری نوع بشرکرده ، تا عده

ذهنِ آدمهاست، چرا که پیروانش درطول قرون اهلل ناشنواترین موجود مخلوقِ 

موجود خیالی ناشنوا ، این وزانه پنج بار، با جارزدن نام اوسعی دارند رو اعصار

کنند، تا مگر گناهان ناکردة آنان را با ماله کشی متعفنی  پاک را متوجه خود

 گرداند . 

 یهودی تبارِ پدر و هاخواهید فهمیدکه برداران الریجانی بعدهادوست عزیزم ! 

 برسر این مملکت خواهنداو، زیر لوای حمایت انگلیسی ها چه فرماسون 

 آوردند. 

فقط می  کشند،ای بمرا به محکمههمین جماعت امروزاگرت عزیزم، دوس 

 . الغیرو بکشند،مرا شعور مختصری  سِاختالتوانند به جرم 

بیفتم، یقینا به بازسازی کوره پفیوز باشد من به جان این جماعت اما اگر قرار

  بود. بیشتر نیاز خواهدهیتلر   یتسهای آدم سوزی آشوو

>< 
  753سخن 

 مندانهه دست فواحش می دادند، بسی شرافتیقین دارم که اگر اداره دنیا را ب

ریت، های نجات بشبا وعده ودینمدار پفیوز دینیازآن بودکه مشتی سَیّاس تر

 کنند.میتوده های کثیری را روانه گور

>< 
  754سخن 

 دانستم، نتوانستم بفهمم،که چرا خواندم وچه  هر، سال عمر ازهفتادبعد

 خود، مجرایی ناقصِیمی برای هدایتِ مخلوقاتِ خدایان بی شعورِ ابراه
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برای انتقالِ تعالیم اخالقی  آنان ؛ هیچ منفذیو سه کاف تن آلت تناسلی جز

خدایی که سه کاف تن آدمها را کَس خلقت خود می .  نمی شناسدخود 

 ین برای خدایی کردن در خود فهم نخواهد کرد . داند ، شعوری واالتر از ا

>< 
 ...  755سخن 

پنهان کاری تعلیم دهد هرگز به  که تالش دارد به پیروان خود مشقِمکتبی

 آنان  وفا دار نخواهد بود. تعالی انسانی 

. وقتی احساس نکنند تیشَکه کِرفت بایدبا دین مداران شیاد، تاآنجا پیش 

  توست .رسَندارد که دیگر به تو تعلق کنند، تنها جایی از تنت خطر

حق گفتن در جامعه ای که لباس قداست به تن کرده است ثمره ای جز 

جوخه های اعدام ، هیچ در پی نخواهد داشت . قاضی ! خدایی را که تو به 

من تحویل می دهی، همان خدایی است که هزاران فرهیخته را به اتهام فهمِ 

مور به دست متولیان سالخش در زمین شکم دریده است .  من خدایی در ا

 می خواهم که شکم شعورم را سیر می کند، نه کرامت انسانیم را کیر. 

 به هیچ وجه قادر نیست تا ش می برد، کِ، دینی که اعتماد به نفس مراقاضی ! 

قضاوت درآن محکمه ای که تو برای ش بیاورد. ی مرا کِنکرامت بلند انسا

کمه ای که حنشسته ای ، قرنهاست که  قلم عدالتش را مصلوب کرده اند. درم

چنین محکمه ای حقیقت، طعم خدا فرموده است، به یقین، درجارمی زنند 

حقیقی که خدا بانی احداث  جادةگوارای عدالت نخواهد چشید. و در هیچ 

 رساند.  ، سرسالم به مقصد نخواهد هیچ خود روی حقیقتی، آن است 

>< 
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 ... 756سخن 

اوراق تاریخ را رقم می زند، گاهی  لهوکوتمردانِ حماقتِ راجنگ ها تاریخ 

 .ندکه هیچ کس نیستاضافه می کنند  کسانی

 توده شعور کشیدن انحراف به  برای حاکمانة حیل بزرگترین  ، مدال اختراع 

 .هاست

>< 
  757سخن 

تواند کند، اما درطول زمان میاحمق بودن بطور موقت آدمها را آسوده می

 . کندمیناممکن را ازآنان ابلهی بسازدکه امکان درمان جهل جان آنان 

برق وآب وگاز به خیابانها می ریزد، باید  مجانی بودنملتی که با وعدة فریب 

سی یدولت انگل محصولمنتظرعواقبِ شوم آیندة خود باشد. خمینی بهترین 

و پر بسیار موفق عمل کرد. چون مَنی که به شیوة خود در فریب نسل است. 

 سود ترین بهرة این انقالب نصیب روس ها خواهد شد.

>< 
  758سخن 

ملت مصلح شود. باشد نمی تواند محتاج که به قیم  ! کسی عزیزمدوست 

 .  ان، قیم می خواهند نه آزادیایر

قهرمان پروری برای عَلَم کردن انقالبها، بزرگترین توطعة انسان زادیی ست 

حساب انسانها . در قرن حاضرند این شرارت ایجادسرکردة  هاکه انگلیس

 .جداست
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تاریخ از خود برجای رهای خون باری دشعور، قیامبراساس فقرِ آدمهاتحریک 

این مدعاست. استالین  بارزنمونة  ،روسیه گذاشته است. ملت احمق ایران و

که متوسل به حماقت ملتی شدندبرای پیش برد مقاصد خود، دو وخمینی هر

روس ها هنوزهم از دست  .استشکل داده بود وفقر شعور اساس حرکتش را 

 خالصی ندارد.  ها استالین زاده

قبل به اسارت ازجامعه را فقیرتر ،می افتد هبه را انقالبی که براثر فقرشعور

 . خواهد کشید

 ملتی  اما امان ازفقری که ریشه درشعورو فرهنگ .فقر مالی قابل درمان است

 داشته باشد. 

 جامعهشعوربه سم پاشی که مالیان با  از دوران صفویه سال استپانصد 

خود برسند. که البته بهره برداری الزم به سال پنجاه وهفت توانستند در

  تاثیر مستقیم داشت. در این توطعه هاو روس ها  ت بی وقفة انگلیس ها حمای

ازمحمدرضا شاه، سازمان اطالعات وی  بعد ترین قشرجامعة ایران رابیشعور

که با کورکردن شعور کهبه دست توده ها اداره می شد، ، بود اره دعهد

، مذهب و بخصوص تاریخ دوران صفویه شناخت دین ودر ای مردمریشه

 تقویتکرد با می تصور ،طول زمان  به دامن دین انداخت. شاهدر آنان را

غافل از جهان حفظ کند. خود را درتواند سروری کشورمی و دینی مالیامور

کار خود را خواهد  ،اینکه درد بیشعوری ناشی از دین جویی  مردم در نهایت

، با سم کند که ازدروندرختی راآبیاری میکه غافل بوداز این امر وی کرد. 

کاری که حزب توده ای ها با است. شده  پوسیده مهلک دین و دینمداران

 ل نکرد . مملکت کردند ، اعراب و مغو
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>< 
  759سخن 

بخرند، قرنهاست که با تا حماقت  دهندای شعورمیدر سرزمین من عده

  و )چهار دور(چادراین آب خاک به مهملی به نام  و زنان مردانمشغول کردن 

روسَری و پوشش اسالمی که تحت هیچ شرایطی قواعد علمی و اخالقی 

 کنند. توسط خدایشان آماده میده شدن به خود را برای گائی درآن نیست.

بتوسط مالی معنوی و دروغ و اختالس های عظیم  های مپانیقرن هاست که کُ

  .کندکوالک میدر این آب و خاک  ،متولیان دین

یک  که رابطة مستقیمی وجود دارد میان خفت دادن به زنانِ کرد یقین باید

نان آن مرز و بوم،  که برای ز ،مملکت نآمنافع متولیان دینی  مملکت، با

علی آنان حفظ تا نجابتشان را بر اساس متون جَ ،کنندوضع میقانون آسمانی 

 کنند. 

آن وجود ندارد. زهری برای  ی ست که هیچ پادمّ، تنها سَروغد ،بی تردید

  .آورده شده باشد بخصوص اگر این دروغ کلفت ازآسمان نیز

هویتی  را کهچ کند،مهیا نمیویت برای آیندة خود اوراق ه هیچ قاطری

شعورفعلی ملت ایران بیشتر شبیه آن قاطراست که فقط خود را می بیند  ندارد. 

 نه پس و پیش خود را. 

>< 
  760سخن 

ذهنم را از  را زمانی احساس کردم که توانستم مغز وانسانیم لذت واقعی 

محتاج خدا آنکه من ازامروز بیشترو دین مداران خالص کنم.  خدادست 

که خدایی رسوا کردنش بردارم.  باشم، خدا محتاج من است، تا دست از
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مخالفان خود را به دست  ة خود،با قوانین از پیش تعیین شدتوانسته 

 خود نهاده است. عادل برقِلالتانی ست که نام خاشارمتولیانش نابود کند، 

>< 
  761سخن 

 از مشاور ش هستی،برای آفریناین بوده، که  درخلقت اهللیکی از اشکاالت 

تواضع قدر آن بَعدمِن مرکارکُشته کمک نگرفته است. امیدوامشاوران یا  و

 و ،اندازد بدور ش راخود، کله شَقّی ا داشته باشد تا برای ادامة کارخلقت

  به کمک بطلبد. شهولناک  هاییکی را برای اصالح نادانی

>< 
  762سخن 

 در او موجودات ها ازمیلیون یکی اگر که دارم یقین شناسم، می من که اللهی

 نمی ارائه او درمان برای دارویی هیچ شود، مبتال آفرینشی گیبیقواره به هستی

 ،است زده خلقتش و  هستی به که گندی با داندمی خوب خود که چرا ، دهد

 دینی وکتب پیامبران فرستادن با الجرمجایی برای عرضةدارو نگذاشته است. 

 ، شیطان گردن به خود خطای انداختن با دارد سعی ،سست و معنا بی اوراد و

 . کند خالصجرم  معرکة از را خود

>< 
  763سخن 
که هستند کنند درکتب ادیان ابراهیمی به قدری سرگرم های موجود دروغ

  . نمی دهد انلمابه سخنان ع سپردن گوش واسی برایحرا طالبانش 

>< 
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  764سخن  
پرهیزکاری  است، یا اصال و سر لوحة  ،قدند، دین متضمنای معتاین که عده

ای کرده اند تا پرهیزکاری را پرهیزکاری را نمی شناسد، و یا دین را بهانه

 مورد تجاوز قرار دهند. 

>< 
  765سخن 

ارم  که برای َبنّایی آن سنگ فرش هیچ کنیسه وکلیسا و مسجدی  را سراغ ند

که بگویم وجود اهلل محمد ذبح شدة انسانها مالتی نساخته باشند. این از شعور

در  ، اما وجود متولیان آدمکشش راامکردهضحکی بیان دارم سخن مُرا باور

 کنم.  می تائید  درستی بیخ گوشم  به

>< 
  766سخن 

کند ، بهترین شیوة تجاوز میملتی انسانی ، به حقوق دینی تی حکومتوق

ملتی که می تواند پیامبرش را  مقدس نشان دادن تجاوز است.، تدافعی ملت

 سَر ببرد تا امامانش را موجه جلوه دهد؛ روزگارش بهتر از این نخواهد شد.

>< 
  767سخن 

که بی هویت ترین  ،اسالمیشورای  کشورمن ساختمانی ست به نام مجلسدر

ع واض تااند آن مجتمع کردهفضوالت بشری را در ست ترین و ناالیق ترینو پَ

 ند. کمی  را نقضبشریت که قوانین شوندقوانینی 

>< 
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  768سخن 

آن ، به اجرا می گذاردر را با تمامی قوت کاسه ، قدرت والیت فقیه درایران

، و آن ست  ریاکاریو، فریبغگویی توام با ودر از: عبارت است یدوکار اول

 عمل به انجام رسیده است.   پاسخ ندادن به آن دو یک مورد دیگر

>< 
  769سخن 

جامعة ایران وعراق  اقشارمختلفین بود  که توانست عظیم ترین کار خمینی ا

 خمینی به هم رحم کنند و وقتی که هشت سال نتوانند دمتی هدایت کنرا به سَ

خودشان ه کدارندشدندکه چقدر منافع مشترکی مُرد، این دو ملت تازه متوجه 

اجازه دادند تا سیاست های داخلی و خارجی  پاسداران  و به سپاه .نداشتندخبر

 درخواهد آمد فعال صبور باید بود. هم ند این امر آنان را هدایت کند. گَ

>< 
  770سخن 

مان آن بکارنرفته باشد. ای ندیدم که خشتی ازدین درساختهیچ روسپی خانه

با احداف که در این مملکت روزی فرا رسید که مالیان تشیع خوشحالم 

که آن را به امام رضا فاحشه خانه هایی درجوار قبر هارون الرشید عباسی 

این گرفتند. قرارنیز د تمسخر حقیقی طرفداران خود مور،  اندمنتصب کرده

 ه  شغل شریف خود را شناخته اند . جماعت پست  و بی شرم، بعد از قرنها تاز

>< 
  771سخن 

 مالیان، ،خاخامها  ،گرفتسنگدل ترین قشری که در تاریخ می توان سراغ 

 هستند، که با واسطه قراردادن خدا وخدایان، قادرندها  پاپ و اسقفکشیشان،
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بر  به نام خدا،موجودی نامریی، خون هزاران انسان بی گناه را فقط با ذکر نام

 زمین جاری کنند.

>< 
   772  سخن

 کند،خالق ادیان ابراهیمی  برای دوستی با تو، مصرانه دو چیز را مطالبه می

 .ودیگری تجاوز به زنان ودختران است ،یکی خون

 رغبت داری، ازخیرکرامت انسانیتان گذراگربه دوستی چنین موجود خبیثی  

م بخش ازتعالیم محمد نفهمیدم کدامن هنوز بعد از این همه مطالعه . یدکن

  که من از آن بی خبرم.  اخالقی است

تعالیم محمد، با برده داری ن بخش تئوری تمایالت به اخالق درمهم تری

. ه استدیرسبه پایان  و خودیها خودیهاوکنیزداری آغاز، و با غارت اموال غیر

 بی تفاوتو  ،مردمدور و بَر بدبختی های  در قدم زدن  محمد، دینِدر اصوالً

راضی وخوشنود نگاه  اهلل را بیشتر ،و زل زدن به مصیبت آنان، به نظر ،دنبو

 . تا دوست داشتن آنان داردمی

کدام یک ازمعیارهای اهلل زند ازنوز نفهمیدم وقتی از من خطایی سرمیمن ه

 .را باید مستوجب عقوبت او بدانمکه خود  امپیچی کرده سر

خود او که در جان من است،  یهمة آن خصایصکنم  که ادراک می وقتی  

   .در من کاشته است

همچون برده داری  ،دستوراتِ الیتغیرِ آسمانی خود اهلل، باخودصورتی که در

خطای اخالقی کشتار انسانها، بزرگترین و سنگسار و غیرخودیها اموالِ وغارت

  .را مرتکب شده است
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بخاطر ندانم کاری های هولناکش در هستی به آیاکسی هست تا خودِ خدا را 

عقوبت بکشد؟  من عرض می کنم هست، و آن خردمندان واقعی که می 

توانند قبل از اینکه خدا آنان را مورد مضحکة خود قرار دهد آنان خدا را به 

 خود گرفتار کنند . ریشخند  و تمسخر

>< 
 773سخن 

زادان مادران با بهرکشی عاطفی از نو عموما درعشیرة نوع بشر،دوست عزیزم! 

 پیری اعتمادی برای دورانِپرحفاظتی مورد، ازآنان سآنان خود تا مرحلة رشد

تا پایان عمر با  توانندبرای همین هیچگاه فرزندان نمی .دهندخود پرورش می

 والدین خود به یک رابطة بالغانه نایل آیند. 

>< 
  774سخن 

د. دوست کند به جایی نمی رسوتربیت شعورهزینه نمیملتی که برای کسب 

ای تدارک ندیده است، چ بتخانه و امامزادهخدایی راستایش کن که هی ،من

 .کردشعورانسانی ترا فلج خواهد یی که ترس ترا می خواهدخدا

><  
 775سخن 

تناسلیتان  آلت اشما ب دین و مذهب براین قاعده استواراست تادوست عزیزم ! 

مغز شما را برای  ،نه با مغزتان. چراکه کتاب دین و متولیان دینی بیندیشید

ی که نیازدارند، این همه باورهای مهمل وغلط دانبارکردن مهمالت خو

پرورش  ای زده عة طاعونرکدام مزدرکنید تصور می اندریخته درجان شما

  داده شده است؟
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  .اناجازه برای کتک زدن زنصدور تا  ،شدناز قیم زنان 

به کرامت و ما مردان ازکه زنان ما بیش بفهمنداند تا مردان ما تربیت نشده

 منزلت و شرافت انسانی خود پای بند هستند تا مردان. 

 .زن را ازکودکی مفعول پرورش می دهیم تا مقهور مردان باشند

ابزاری شده است تا متولیان شرور دین با  ،که زایندة من و شماست ،هویت زن

اوینی با عن ، آنان را برعلیه زنان بشورانند. وتحریک هوش تربیت نشدة مردان

این بیچارگان درمانده چنینی،  این ها موردوشرافت و دهچون غیرت و ناموس 

کنند.  تر به اسارت کشند تا بازار شرارت خود را داغ خودرا در قفس مطامع 

ی انسانی خود را قربانی دست می شوید، بها ده از زن بودن خوکزنی  هر

ند و متعالی به حیات چنین زنی نسلی هوشماز بقا وبه یقین  .کرده است

زنانی که تحقیر می شوند، جز متاع حقارت هیچ برای  نخواهد نشست.بار

 عرضه ندارد. 

>< 
  776سخن 

نمی ، که چرا اهلل این معناستمن قانع کنند نیست در امری که هیچ زمان برای 

با کشتن  ،دینی تا این همه متولی شیاد ،عیان کند به عینرا  هویتش تواند

 نام نکنند. بد اینقدر واعدام و سر بریدن اورا

و منسجم و محکمه ، هیچ دلیل علمی در هستی اهلل  برهان مغلطه ای به نامیقیناً

 ایهاد رعب و هراس، داشته پسندی برای اثبات ندارد، اما سعی دارد با ایج

 خود را دراذهان عموم رخنه دهد. 
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برای کنترل وتماشای نیز ، عالقة وصف ناپذیری عجیب است که این اهلل

که  دزدانه به معاشقة  اینآسمانها دارد، وازدرزمین و سکس مخلوقات خود

 .   کندوصف ناپذیری درخود احساس می کشد، لذتمخلوقات خودسَرَک می
گاهی وجود یک شعور مغلطه آمیز ، فرد را به داشته هایش مغرور می کند. 

یک رذیلت اخالقی ست،که با آویزان شدن به آن، فضیلت انسان ، رورغ

 خدشه دار می شود .  

>< 
  777سخن 

بخصوص دین  اگر قرار بود در طول تاریخ، به عقیدة همه اقشار باورمند

گیر االغ و شتروشپش و ین جهان هنوز دراحترام گذاشته شود، امداران 

طاعون و وبا وهزار درد بی درمان بود. در ازای احترام نگذاشتن به عقیده 

دست یابد.   هالزم های به پیشرفت هتوانستما  امروز جهانکه بود  عموم باورمند

 ای که با موازین علمی ناسازگارباشد ارزش احترام ندارد. ههرعقید

>< 
  778سخن 

تیبانی کند. خوراک اعتقادات چیزی نیست که علم بتواند آن را پش ،اعتقاد

 .   قابل لمساست ، و خوراک علم، شواهد غیر قابل انکارِباور

>< 
  779سخن 

است، ین جهانِ ترحم انگیزی هدایت کرده اعتقاد به خدایی که مرا به چن

 ،تنها زیبایی قرن بیستم در این معناستتواند باشد. هولناکترین باور ممکن می

، به محاکمه کشیده دین، به توسط فرزندانِ خودآنان که بساطِ فریبِ متولیان

 شده است. 
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>< 
  780سخن 

خادم وپیشکار که محمد ای ساله 14در تمامی دوران دوست گرانقدرم، 

به آن  امروزهاو که  اجازه نداد بود تا کسی به بیماری نادر ، محمد،خدیجه بود

که در حال اینپی ببرد، محمد به محض احساس  گویندمی لسندرم تامپرا

با بیماری غش است خود را به خلوتی می رساند و بعد از دست و پا زدن 

  می پیوست.  به جمع اًبهبود مجدد خود؛ به محض

محمد به دلیل زیرکی  ،اد شده استاز این حالت محمد ی مکرراًدر تواریخ نیز

در  ،که ناشی از رنج یتیمی او بودرا قصی القلب بودن خود ،هوش سرشارو

و از برمَال شدن حقیقت  ه بودکردپشت صفت مهربانی ودرستکاری پنهان

شاهد رفتار  که بعد از به قدرت رسیدنخود تا زمان الزم حذرداشت. کما این

های خشونت بار او حتی با پیری هشتاد ساله که شاعر دوران خود او بود در 

 تاریخ هستیم .

صرع تامپرال بیماری دانند که میه به شرح این بیماری واقف هستند آنان ک

 زالل و شفاف میاین بیماری چنان عجیبی است که فرد، بعد گذراندن دوره 

گوید. می یو سخنان عجیب و غریب، زاده شده استازمادرکه گویی تازه دشو

 افتادهاستفاده از این بیماری در اذهان  مردمان زمانة خود طوری جا  با محمد

را باور یا )پِترا( او یهودیان مکهای زیرنظرتبلیغات مسیحیان وعده بودکه

  هوش محمد برای حفظ اشعار شاعران دوران خود بسیار فعال بود.و داشتند.

و  شده بود،حالت گرفتار ها به اینحضور او بارازدواج با خدیجه در بعد از

خدیجة شود  پیام هایی نازل میکه از غیب برای اوجا انداختن این معنا مدام با



131 

 

نیز تردید  این معناهرچند من در فریب خود سردرگم نموده بود.را هم در

ول طاین غش درند. دارم، چون حامی محمد، بستگان خدیجة یهودی تبار بود

 و برای عوام الناس گردیدزمان، یکی از بزرگ ترین ابزارهای فریب محمد 

 گرفتار بالی کتاب او شده است. نتیجة آن این شد ،که جهان امروز

>< 
  781سخن 

اختراعات بشری که ادیان جهان را، بخصوص اسالم را به مهلک ترین یکی از

مغز، که متاسفانه  هنوز به دلیل باال بودن ست به نام  وحشت انداخته ابزاری

ابتیاع و خرید آن دچار مشکل  این کاال، بخش کثیری از مردم در قیمت

 عظیمی هستند. 

>< 
  782سخن  

قطع، یک مسلمان واقعی که شجاعت رهانیدن خود را از شَرّاسالم داشته باشد، بطورِکسی 

تواند ذهن سوال بر انگیز مخلوق خود را سرکوب کند، هرگز به است. خدایی که می

  سعادت مخلوقاتش روی خوش نشان نخواهد داد. 

>< 
  783سخن 

کنید، که زنانش به نحواحسن، با کشوری زندگی میدوست عزیزم شما در

ند. آن وقت شما کنحجاب را ترور میبه  ، معترضینِتجمع درمیادین شهر

به چنین ملت و مملکت احمقی، ومهمتر اینکه، به دهید تا خودتان را جِر می

 ؟آزادی هویت زنانگی اعطاء فرمائید ،بخش وسیعی از زنان چنین مملکتی

این مملکت وقتی احمقی مثل سیمین دانشور، که خود را روشنفکر و نویسندة 

این مملکت کند، شما به راستی دران دفاع میحجاب زنداند، ازویران شده می
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کنید که تنها به دنبال چه هستید؟ شما در باغ وحشی به نام ایران زندگی می

برای تحکیم مقام گفتن  براکو اهلل و، هوار زدن ، تحقوق تو برای ابراز هویت

ملت و مملکت مشغولند. من ة یی ست که به چپاول همو منصب آخوند ها

 را  هاونه تاریخ استالین زاده ناسیدنه استالین را می شکنم شما میتصور

 اید. خوانده

><  
  784سخن 

 دوست بزرگوارم ! 

و  لماعو  ، که هرمحققمحمد این استقرآنِ  معجزات قابلِ لمسِیکی از

قدام نویس، اآیات این کتابِ دست امور تحقیق درکه به قصدِصاحب معرفتی 

برای این کتاب  اینای باالترازمعجزه شما بزرگوار،کشته شده است. نموده،

  ؟آسمانی سراغ دارید
؛ برای آن پرسه می زنددرگرگ صفت  دینیِ ای که درندگانِدرجامعه! دوست عزیزم 

احمق ها هیچ وقت نمی توانند از  حفاظت ازگلة شعورت، باید که پلنگ پرورش دهی.

 خایه های خدا دست بکشند. چراکه ماتحتشان نیازمند خوراک است. 

 >< 
  785  سخن

 ،توجیه کندای بگونه مرگ آنان را تا محتاج دین هستند آدمها ازسرناچاری

ین عنصر و مفاهیم بی معنی تر ،اندمرگ را کنارگذاشته همة آنها که هراس

 مرگ خواهد بود  .هستی برای آنها، دین و 

><  
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  786سخن 

سعی دارند قوانین دینی اسالم را به اینکه به اصطالح روشنفکران اسالمی 

خواهند بدانند که همین مطرح کنند ، انگار نمینوعی در متون اخالق انسانی 

 بدین، تاداندزمین کافر میروی کره انسان غیرمسلمان را بریارد میل 5اسالم 

 .ن را به نام اهلل به غارت ببرندبتواند اموال و زنان و بچه های همة آنا وسیله

>< 
 787سخن 

ه خیلی زود به ، کمرض هاریقدراری مهلکی است به بیم، زیادی دانستن

 زبطر ،درجامعه مالیان و دینمداران برای همین  .شودمنتقل میاطرافیان 

ی اند که مبادا بیماریف و حبس و اعدام کسانی را یافتهخشنی ماموریت توق

 به عموم جامعه سرایت نماید  . آنها

><  
 789سخن 

بارم به من درس تلخی داد، اینکه مدام باید مواظب تهاجم زندگی نکبت 

 متولیان دینیکه فقط که مدرس اخالق دینی جامعه هستند. چرا ی باشمنکسا

د نتکه پاره خواهاس الگوهای ذهنی شان حرکت نکنم مرا استند که اگر برهس

 کرد .

>< 
 790سخن 

 ،جلو زد یک نفر نمی شود ، ازهنرپیشة آمریکایی، تنها، براندو به قول مارلون

ایران این جمله  کشور ی رود. اما درآن کسی است که راه خودش را مو
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کسی که بخواهد راه هر ، در این مملکت چرا کهندارد،  یاصال مصداق

 . آورددر میغسالخانة شهر سراز یقیناً، برودش را خود

>< 
 791سخن 

کند، د را استفراغ میخو تکراری ای، مدام عقاید مهملِیک دین مدارحرفه 

شیوه ای از این تهوع تکراری را  که هر باراندتربیت شده ایبه گونهآدمها اما 

 . کنندتصورمییک سخنی نو

>< 
  792سخن 

ه اید را به همسرت سپرد زندگیتانوقتی تمامی اختیارات مالی  دوست عزیزم !

که توسط  ،ستامذمت های مکرر، خواهد شدشماکه نصیب ای ، تنها ثمره

د، زنان کنیچرا هیچ کاری برای اونمیاز باب اینکه  شنید، دخواهیایشان 

تربیت نشده اند که بعضی کارها را تمام شده ببینند. سعی کنید گاهی  چیزی 

 برای دادن  به همسرتان داشته باشد .

>< 
  793سخن 

ران مستی خویشند، تا نگ ،دست آنانکه با بطری مشروبی در ف دارندشر

سرانسانها در پی خشنودی خدا بریدن  ابدردست، کتابی مقدس  کسانی که با

 .هستند

>< 
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  794سخن 

صدمه زدن به چراکه ازهولناکند. اربسی، خود های بزرگمتولیان ادیان با عقده

 هویت انسانها هیچ هراسی ندارند .

>< 
  795سخن 

خواهند کنند در این است که می حقارت آدمهایی که انسانها را ممیزی می

 . فهمی بیشتر می  بگویند چرا توی انسان از من آدم

>< 
  796سخن  

حقیقت جویان محیط خود بیشتر مُتِنفّر شود، ازواقعیت دور می ای که ازجامعه

 . گرددمی

>< 
 797سخن 

اجی های یک متولی دین را می شود با یک مسکن ر درد ناشی از ورّسَ

، به حیلة هیچ دارویی درمان نمی توان اورامداوا کرد، اما دردسرهای 

 نمود. 

>< 
  798سخن 

درآغوش تحت هیچ شرایطی  ،ی دینی مأنوس استباورهاکه با ذهنی

. حماقت تنها ابزاری ست که بیشعورها حمل فرزانگی آرام نخواهد گرفت

  کنند.می

>< 
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  799سخن 

، که به طرزِ هولناکی وجدان انسانی را قدرت سیاسی تنها سَمّ مهلکی ست

کند، بطوری که برای رهایی از شَرّ این سَمّ مهلک، جز خون آلودة خود می

 انسانها درمانی برآن مُتِصّور نیست.

>< 
  800سخن 

 شود جزکُدورت، هیچ برجای نخواهدگذاشت. شعوری که کِدر می

 ، هیچ زمان طعمِ لذیزطعامی گوارا را فهم نخواهد کرد.کرکس

تا دیگران ترا  یدهمچون خوک است، انتظارنداشته باش جان شماوقتی همة 

 غزالی خوش خرام تصورکنند. 

 فکرکنید که کارشود تا شما متورم شد باعث میی حافظة شما ازباورها وقت

کند کاری می،شعبده باز، یک حقیقت انکار ناپذیر درهستی ست. شعبده باز

تا شما فکرکنید که فکرنکنید . فرزندم اگرذهن را عادت دهی  تا سرنخ ها را 

، درزمانی خاص باورها جستجوکند، به یقین به مقصدِ مقصود خواهید رسید.

تواند کُدهای  ناقصی به میکنند. اعتقادات دینی وشرایطی خاص بروزمی

درون مغزشما ارسال کند، تا شما، ناخودآگاه، بقیه جزئیات را درمغزتان، به 

 میلِ خودتان نقاشی کنید. 
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اند، اصال برایشان اهمیتی میلیادها سَلول رُبات گون،که به ما شمایل بخشیده

یت این توانید باتربنداردکه ماچه هستیم وچه خواهیم شد. این شمائیدکه می

 سلولها، به اهمیت انسانی خویش هدایت شوید. 

، در جمجة ما زندگی می کند ، که می تواند با خوردن گول، خائنی به نام مغز

تمامی احساسات و عواطف مارا دچار تحریف نمایدو با سر باز زدن از 

 پذیرشِ منطق چرائی ها و چگونه ها ما را به اشتباه بیندازد. 

>< 

  801سخن 

کنید خود را به شنیدن سخنانِ سعی ،کندغانه، شعوررا فلج میلّبَسخنان مُ

 محققانه عادت دهید. 

>< 

  802سخن 

فرمول شخصی سازی امور،گند زدن به همه چیز است. آدمها، چقدر باید 

 برای کج فهمی هاشان درد بکشند

روزی  .نشستگند خواهد به کند، شعورش میتیمارملتی که مدام جهل را 

ه جهل بداند،که شعور برای تربیت او چه رنجها کشیده است، یقینا به ک

 احترامش خبردار خواهد ایستاد. 

>< 
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  803سخن 

یقین داشته باش، وقتی زندگی سگی را جِدّی گرفتی دیگرآن زندگی، از 

زندگیت بیرون نخواهد رفت. مردم ، دیر می فهمند و زود فراموش می کنند، 

 به راحتی قادر به فریب توده ها هستند.  برای همین متولیان دین

. ای ست که ذهن بشرخلق کرده استژهفرزندم! عدالت بی معنی ترین وا

رضة مغالطات، در قنداق عدالت، فریبنده فریب مهمالت را مخور، که عَ

 تراست.  

>< 

  804سخن 

کنند و ملت من ملت دنیا برای حفظ فرهنگ خود مدام اختراع و اکتشاف می

 برای تخریب فرهنگ خویش تالش. 

 ای که ازادیب تهی گشت، به یقین ادبی نخواهد داشت. هوش دار، جامعه

جامعة ما فقر ادیب دارد، تالش کنید تا خودِ خویشتنتان را ادیبانه پرورش 

 دهید.

>< 
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  805سخن 

قفلِ معشوق است. آنگاه که این قفل را گشودی، خویش را  ِکلیدِ رمزفهم، 

 درمعشوق خواهی دید، و معشوق را در خود متجلی. 

چیزی ازتو برای تونخواهد ماند، مگرفهمی کالن ازحضورت دراین دیگر

 هستی هست. 

>< 

   806سخن 

عاشق د، تمامی او را تصاحب خواهدکرد. عاشقی که سر بر پای معشوق نه

شوق است ست عشق شدی، این معتا هستی را تصاحب کنی. که اگر مَ ،اشب

 که ترا تیمار خواهدکرد نه تو اورا.

>< 

  807سخن 

  ، و درستی را عبادت باید کرد. ستایش زیبایی را 

>< 

  808سخن  

 بی هیچ تردیدی منطق و استدالل باعث ازهم پاشیدگی دین می شود. 
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دهد، بعید است ازدست کسی که شعورِ خود را با فهم این دو مبانی تعلیم می

 دین مداران جانِ سالم به دَر بِبَرد . 

>< 

  809سخن 

 شوند،کهمی حاکم ملتی وسرنوشتِ قدرت برمسندِ زمانی ناالیق، حاکمان

واختالس  برای چپاول درتصمیمی مشترک حاکمیت، مسلکِ هم اطرافیانِ

صبورِ  الیقانِ ،ناالیقان  کارآوردنِروی به با و. شوندمی متحد ملتی وغارتِ

 .  کنندمی هدایت هولناک انزوایی به را جامعه

>< 

  810سخن 

که به او کسی را  کند.نمی امید نا  را انسان انتظار، قدر به امری هیچفرزندم ! 

 . منتظر نگزارقولی سپرده ای  تحت هیچ شرایطی 

>< 

  811سخن 

نجیل، تورات هی، همچون قرآن، ارگترین معجزة ادیانِ به اصطالح البز

، هیچ اندشدهابداع فریب عوام برای که  تدروغهایی سومشتقات آنها، همه، 

تائید علمِ امروز، درجهانِ سرشار ازاین کتب، ی علمی پیشگویی ها یک از
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که متولیان این  ،اندشدهعوامانه بیان بقدری  ،بلکه این دروغ ها ،نشده است

به ابداع هیچ  دیگر قادر ،انناقص پیروانش اِیزگم کردن شعورکتب، برای 

به مانند سوره نور، آیه چهل وسه در قرآن ، که در باب بارش  ای  نیستند.حیله

هی ال گوید. ادیانِ خوددرآسمان سخن میهایی زکوهتگرگ به زمین، ا

 برای همین  ،هستی آشنا نبوده درو فیزیک ینده علم شیمی خوانده، یقینا با فرا

  کامال ازدرک حقیقی جهانِ اطراف خویش،و، جاهلی بیش نیستندخدایانشان 

نکردنی در پیام رحِ معانیِ غیرعلمی، خطا های  باوو با بیان و طر هستندناآگاه  

 اند. د برای  نوع بشر به یادگار نهادههای خو

 فهم به شعوری اگر اناین است. حماقت تولیدکنسرو ةبزرگترین کارخان دین

 مداران، دین کردند.نمی پیچ فهلحَمَ را خود انسانی هویت داشتند،حقیقت 

 را، جُزام سرشان فرق تا ناخن، نوک از اند.شده  انسانیت کرامت مزاحم قویا

  است . گرفته تَوَهّم

اعتنایی نمی خدایی که با مصلحت اندیشی های خود به دردهای جانکاه من، 

را ستایش کنم؟ آن خدایی که با مصلحت به ادارة جهان کند، چرا باید او

 ندارد. تمشغول است ارزش عباد

>< 
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  812سخن 

که یا مغرضان مکتب دروغهایی بیش نیستند. ،قریب به اتفاق کتابها عزیزپدر! 

 های بِگَرد به دنبالِ کتابی، که دروغ یا دینمداران بیشعور،  ،انددار نگاشته

 را بر مَال کرده است.   دیگر کتب

>< 
  813سخن 

، تا همة خوشحال کند. می نشینده از برای آنکه ما را جان می نشیند ندر جهل

حماقت نوع بشر بقدری وقیح .ی ما را قربانی مقدم خویش نمایدخوشی ها

دهد، و است که اعمال غیرانسانی خود را با توجیه هی غیر عقالنی شرح می

های اعجاب انگیزی برای مردگانِ خود می سازدتا بی هیچ شعوری، زنده هِرَم

شتن دهد. قبرخمینی، بزرگ ترین دروغ گان رابرای ساخت این اهرام بک

 تاریخ  است که در قرن حاضر به منصة ظهور رسیده است. 

ای  ،دهد درما شکل می که گذشت زماننیست مگر مفهومی  معنایی فضلیت،

چه بسا فضیلت ، وکرده استش مبدلها، که گذشت زمان به فضیلتبسا رذیلت

 که در بستر رذیلت جای گرفته است.  ،ها

>< 
  814سخن 

، که اگر نداشته باشی لِرد ست لودگی جز در این دیار تاوان فهمفرزندم ! 

 خواهی شد . 

>< 
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  815سخن 

زندگی بدون عشق، فاضالبی ست متعفن، که آدمیان را فهمی برآن نیست.  

که به دانندکه هیچ مدفوعی بوی مطبوع بخود نخواهدگرفت. مگرایننمی

 افشانند . ای براورا رایحهامداد شعوری انسانی،  حیات گندیده 

جستجو عاشق باش فرزند، که فضوالتِ انسانِ عاشق نیز، رغبت به پاکی را 

ا،که هیچ شعوری درآن یافت عشق آدمهگویی در کند. وحذرکن از شعارمی

شعورِ بلند تو برای آنان کنند، تحمل کرد.آدمها خودرا تحمل نمینخواهی 

که پایدار نباشد، ارزش است. هیچ حسی درآدمها پایدار نیست، حسیدشوارتر

 تمامت کنند. تا تمام شوند،  قبل ازاین که  کنندارد، رهایشان ذخیره

ازآدمها، برای خود خلق کن، تا مشام  بدوراین گندابِ متعفنِدرعشقی و

 درامان باشد.  ، حیات آدمها و هستی انسانیت از عفونت فاضالبِ

>< 
  816سخن 

مستدل نخواهد  به شعوری ،دادن باورهاوثقی با وساطت قرارم هیچ محققِ

 کند. رسید. ذهن آدمها، به اندازة لیاقتشان فهم امورمی

>< 
  817سحن 

کنند. عاشق باش، عاشق پیشه فهم می گانِ!  حرص به مشتاقی را مشاطهفرزند

فروشِ حُرمت  شوق شوی. باورها وسالیق، حِرمانگی معمشاطه تا مشتاقِ

بی اینان به سوی عشق روانه شو، تا به فهم حقیقت   ،تو وند )خرد و هوش (هُرمان
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شده  ریدتان تِ حقیقت عشق درجان وخوناگرجان خویشتنت فهیم شوی. 

بود برای یادآوری  واهدای خیرناخودآگاهتان، امانت دارشایستهباشد، ضم

 های حیاتت. درست ترین
 جزة ممکن، دفن عقاید دینی توست. دراین میان، بزرگترین مع

د خدا، به فجیع ترین شکل شنیدن نبو عادت دارندکه از فرزندم ! آدمها

ای ازخرفات و جهل؛ انتظار معجزه طلب ، و به طرز بیرحمانهکنندممکن غش

نمایند، ترا نصیحت می کنم که به طرز باورنکردنی به خویشتن راستگو باش، 

 خود فهم کنی. تا معجزة حقیقی را در جان 

 دست بردارند، در  ملکوت سفرة خیالِتوانستند ازاگرآدمها یک هفته می

زمینی، معدة شعورِ خویش  خوراکهایآموختندکه چگونه از اندک زمانی می

 کنند.  لبریزرا 

>< 
  818سخن 

افشا مکن، که خویش را به نامحرمان  های ذهنِو رمز فرزندم ! هیچ زمان راز

که حالوت های پاک ذهن ترا به فحشای نادانی خویش حسودانی هستندآنان 

  آلوده خواهند کرد. 
 ای برای نجابت نجیبی حفاظی سفارش نمی دهد. که هیچ فاحشه خانه

>< 
  819سخن 

خود را به بلوغ فکری  ای با افکارکودکانه سعی دارنددر عجبم از این که عده

زان یّمَوآزادی را خواهد چشید، که یک قدم از مُبرسانند. ملتی طعم آزادگی 

 . فتاده باشدابه پیش حاکمیت جامعة خود، 

>< 



145 

 

 820سخن 

. و خدا آدم بود ،که توانست پای خدا را به هستی باز کندتنها موجودی 

خل و نبود جهان د و توانست بدون کسب مجوز ازخالق خویش، درتمامی بود

که با چسبیدن به خدا، کننددمها تصورمیتصرف ناعادالنه اعمال نماید. چراآ

 ؟ های آنان قابل حل استونابسامانیهمة مشکالت 
 خدا خود، بزرگترین معضل ذهن آدمهاست که آنان را از منزلت انسانی

 شان باز داشته است . 

>< 
  821سخن 

ا این همه جنایاتی چگونه توانسته است بکه  ،در حیرتم از خدای دین مداران

همچنان شرمساری  ،انداین جهان مرتکب شده حق ساکنانِپیروانش درکه 

دانم اهلل، چه سرنوشت تعریف کند. نمیمیعشیرة نوع بشرکتمان  از را خود

کنند، زنان روانة دستشویی می بارکه هرده میلیون اسپرمیحداقل ای برای شده

چرخ دندة نساجی را کارخانة دین مداران، بزرگترین پیش بینی کرده است. 

بکارگرفته است،که برای عرضة محصوالت منسوجات مغلطة خود  برای

  مکانی سراغ ندارد.   ، ل خود نیز بازاری جز شعورساده لوحاننجُبُ

>< 
  822سخن 

اند. اما فرو رفته و وَهم  مِه ای ازدمها مجذوب کسانی هستندکه درهالهآ

 ند.اکه درتابش نوری به وضح قابل رویت انسانها، شیفتة کسانی می شوند،

 آنچه انسانها به مالکیت شعور، ودانندمیآنچه آدمها ست میان فرق فاحشی

 اند. کشیدهخویش
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>< 
  823سخن 

آدمها هستند که از وکالت امورخدا در جهان نان می فرزندم ! تودة وسیعی از

خدا حکم وکالت ماتَرَک خود را  ،پیش لحظه خورند، توگویی همین چند

 در هستی به دست آنان سپرده است . 

که گاهی از من می پرسند اگر بعد مرگ،  حماقت توده ها آنقدر عمیق است 

وجود داشته چه پاسخی خواهی داد؟  من همان  دیگری نیزمتوجه شدی جهانِ

 یقین کن فرزند! . دم از تولد،  به زهدانِ مادرم داپاسخی را خواهم دادکه قبل 

خود خواندة  در هستی وجود دارد، مخلوقاتِ، تا زمانی که، خدایی با کتاب

خباثت های خود را به  همة ، ه اعمال و رفتارهای دیکته شدهبا توسل ب ،او

 شوند،خالص  انسانی، تا ازعذاب وجدانِخدا خواهند انداختگردن 

، آن وقت، مجبور یاگرتوانستی بدون دوستی باکتاب خدا، حرکت کن

 به هیچ کس پاسخ گو نباشی .   ،خواهی شد، که جز به خودت

>< 
  824سخن 

 که دانندنمی کثیری عدة هنوز کهکنیممی زندگی درکشوری فرزندم! ما

 خبران، بی  ازخدایقین کن، که  .دارد ابوالفضل با نسبتی چه عباس، حضرت

خداباورن، بهترین خدا  .باشدهیچ کسی نمی تواند  جزخودِخداباوران به

 ناباورانند. 

>< 
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  825سخن 

ة جادویی نمی خورد. برای قصاب، علوف هیچ گوسفندی  برای نجات از دستِ

شعور،  تنها ابزاری ست که ساطور قصابِ را بی اعتبار دست قصاب، نجات از

تارانده  یانذهن آدمبه نام بهشت، از حِالوتیای، با رسیده نو اندیشةهر کند.می

 کرده،که فهم حقیقت را درکاریآدمهاشعور، درطول زمان با دین است.شده

 . برده است تعصب و تعفن فرومنجالبی از

منحط، بسیار قوی تر از تصمیم آنان  یارادة آدمها، برای داشتن باورهای

 برای دانستن حقیقت است. 

>< 
  826سخن 

پذیر هستند تردید نباید  آسیبوپاسخاینکه دین مداران قویا در مقابل پرسش

کرد، چراکه صدمه خوردن به باورهایشان تعادل امنیت فکری آنان را به هم 

به روزکردن محیط  از ،مدارانخواهد زد. بخش وسیعی از شمایل ذهنی دین

ای ، طراحی ذهن دین مداران به گونه ند ذهنی خود به طرز هولناکی در هراس

گونه دست کاری با واکنش های شدید از تربیت شده است که در مقابل هر

 کند. ای را عقیم میرسیده هر پدیدة نو پیش تعیین شده، ورود

>< 
  827سخن 

حیات  امورِ درِصَخدا را از رکنیم اگراین دیوانگی محض است که ما تصو

خواهد رفت. بلکه با صدر امور قرار زیر سئوال  حیات بهاعتبار  حذف کنیم،

 . برده استخود را به زیر سئوال  دادن خداست که هستی، اعتبارِ
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>< 
  829سخن 

 فرهیختگان را نگاه داشتن نادانان، دین، به عنوان سرمایة بقای خود، با محفوظ

و روز  را خودبه تا شعور باورمندان  ،کندبه نفع عوام تمام میبرابر  نادرقماری 

 ، که خود در اذهان آنان ساخته است، از دست ندهد.ش راستاخیزر

ند ی، تحت هیچ شرایطی خوشابه چالش بکشدرا  خداتواند که میشعوری

 نخواهد بود . متولیان دین 

که هیچ تدوین شده است، چراناآگاهی عوام پایة های ادیان بر کتابهمة

 .نمی تواند با توهمات کنار بیاید خردمندی

مسلمان به  که عقل خرید و فروش شود، همة جماعتاگر روزی قرارباشد

کنند با داشتن خدا و ر میخواهند بود، چون تصویقین فروشندة عقل خود

 قرآن، نیازمند متاعی به نام عقل نیستند

ا خودمان وجود نداردتا بابت رفتارهایی که ما ب ای دردنیامتاسفانه هیچ محکمه

داشت، ما ای وجود میاگر چنین محکمهای بکشد، کنیم ما را به محکمهمی

 آمدیم. یقینا یا به اعدام، ویا به زندانهای طویل المدت گرفتار می

>< 
  830سخن 

خدای چنین جهانی تحت هیچ  جهانی که غرق در بی عدالتی ونابرابری ست،

 . دخلق کنعینی این جهان مجزا شرایطی قادرنخواهد بود دنیایی 

اند،خواندن کتابهای کردهکسب یشکسانی که مختصر شعوری برای خوبرای

کاربرد ست. خداییبرای گرایش آنان به بی بهترین دلیل ممکن آسمانی خود
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تواند از که می استهولناک دین، کارش بقدری  دستورات منگ کنندة

اورا به منصب حتی ، فرزندی به دنیا بیاورد که به نام مریم  باکره دختری

که کودکی سرطانی را همین خدا قادر نیست  تا  اما منتصب نماید.پیامبری نیز 

ای به نماید، وحماقت خود را با واژهدرمان مظلومانه درحال جان کندن است 

 کند. نام مصلحت رفوو می

>< 
  831سخن  

ت آیة مندرجة درکتاب مقدسشان، هفهر دَه دینی، سعی دارند از دکانداران

یه های دست آبردنِ  سرقترا پنهان کنند، و با به غیر انسانی  آیة وحشتناکِ

کتاب به اصطالح آسمانی خود های امید بخشی را ازچین شدة اخالقی، گفته

با مقید نمودنِ باورمندان خود به روز رستاخیز، نانِ حیات خویش . تاارائه دهند

 د.نترکنرا پرچرب

>< 
  832سخن 

یار چه دردی جانکاه تر از این، که من آدم که بر روی این گوی بس !فرزند

، آنخورشیدکهکشانی سرگردانم که فقط ، دراندکه زمین نامش دادهناچیز

راه  ای است که در راه شیری وجود دارد، وخودِمیلیارد ستاره 200یکی از 

 میلیاردکهکشانی ست که درکائنات معلق مانده است. آن 100شیری یکی از 

عربی به فردی گفتة قبوالنند، که اهللِ  نام بهآدم  وقت سعی دارند به من شپش

ه باشم تا اجازه داشتکرده است، مرا اشرف مخلوقات خطاب ،نام محمد
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 ،مرتکب شوم، وحضورم را در این زمین در زمین بخاطر اهلل هرگونه گندی را

 کشتار همنوعانم موجه جلوه دهم .ه داری وبا برد

ذهن،  لق مجهوالتِی به نام اهلل درحَهمِتپاندن وَه با است، کآوراین درد

 . امل خود را عقیم کنیمال تکحتفحص طلب درشعورِ

فرا زمینی که برای  یموجودات ،سال قبلحدود یکصد هزار کهعده ای معتقدند

می به تربیت شعورِ کاگر، به زمین گذاشته بودند استخراج طال پاوکشف 

آدم،  که از خود در این کره به یادگار نهادند، توجه نشان موجودی به نام 

م ومتولی دینی نمی توانست با عنوان پیامبروامادادند، امروز هیچ شیادی به می

 درحال تکامل این موجود، او را  دچار ذلت فهم کند.  کردن شعورقفل 
هوالت به مجن، تنها پاسخی است که ما ،کشیدن پای خدا به میادر مباحث

 نگی فهم هستی خالص شویم.  دهیم  تا از دست گُمیحواله خود  یذهن

بشدت شیفتة قانونی هستند که آنان  ،تمامی خدا ناباوران ،بی هیچ تردیدی

 . به رفتاری اخالق مدارانه سوق دهدرا 

>< 
  833سخن 

تا ، پس شتاب نکن کندندامور می تواند زمان را کُفرزندم شتاب داشتن در

مقصدی در این  که هیچ ،و آهسته برو رام باشآ .ندی زمان آزارت ندهدکُ

و  فقط برو و برو ، باشی ه آن درشتاببرای رسیدن ب عالم منتظر تو نیست تا تو

 برو، تا جایی که تمام شوی.

>< 
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  834سخن 

 ظلم به حقوقِکتاب های آسمانی شیوة برده داری ووقتی بشود با توسل به 

 . هستندتر  ، زمینیکتاب زمینیره داد، یقیناً این کتابها از هه جلوزنان را موجّ

ه ها را در ایم که این فقط خداست که حضور انسانها و پدیدچرا ما باور کرده

کنارگذاشتن هستی هویت بخشیده است. چرا نمی خواهیم حتی یک لحظه با

 ا را لمس کنیم . ه دیدهپ حقایقاز هستی،   خدا
یون انسانی به خویشتن باز می ادای دُ شوند، ازمی آنان که آلودة دین

  .مانند

ای هستند که در فریب شعور حذرکنید ازدین مداران، که هیوالیان پیچیده

 .اندتعلیم دیدهآدمیان مشق های هولناکی 

ساله را به عنوان  هزار تواند مهمالت چندست  که می ایدین تنها وسیله

 کند. فرو هاتودهلق حَیک پدیدة مقدس، در

 خود پیروان برای را مقدسی دروسِ انسانها، خوشی درتخریب ادیان همة

 شالبطا در ،داندمی ناپسند تو بر را دنیوی اتِذّلَ که دینی هر. اندکرده عَلَم

 . باش مصمم

>< 
  835سخن 

طول تاریخ، انسته ها و مجهوالت ذهنی بشری درخدا باوران با جمع آوری ند

مسلم درخلقت جا بیاندازند، اثبات خدارا به عنوان یک اصل نظریة سعی دارند

، یکی از بزرگترین مجهوالت هستیدر خود خدا درصورتی که : وجود

 بشمار می رود.  ممکن

ای به مهمالت دین ودین مداران پدیدهمردم عادت دارند برای دانستن هر

 چنگ بزنند تا خود را از شَر ِعذابِ فهم خالص کنند .
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>< 
  836سخن 

حماقت درونی گرفتارِ بیشعورها، وهستندها شعورآلت دست بیقها، احمفرندم! 

 ند وآدمها درالتّدرقِ ،باید بود، که انسانها جماعت بیمار دوراز این ، خودشان

 کثرت. 

  .کندشت نمیکِشت، هیچ احمقید وعاقل کِکناحمق دِرو می

 کند. رو میکارد و احمق دِعاقل می

  نشوی.  آنهاتا مجبور به دوستی با کن، از بیشعورها دوری

>< 
  837سخن 

درد آورترین بخش سرنوشت ملت ایران دراین است که مدرک داران کلفت 

با سطحی درحد خواندن ونوشتن، بیسوادی خود را سرپوش  این مرزوبوم

 اند . نهاده

>< 
  838سخن 

 سپیدِ اِحرامِ خویش را، به  ،رقصِ فریبندة رنگهای نغمة خود باتأللؤ، پائیز اگر

  ازشکوه  تابستانِپُر به زایشِ،  توانستبهارچگونه می ،کردحباله نمی ،زمستان

  دلربایِ همرفتیِ دراین که،داندپائیز می و دهد. نوید ایدوبارهامید  ،خود

بقایِ درخشندگیِ خویش را، با تولدِ دوبارة  ،خود سخاوتِ تمامِبا ها، شمارش

 هایاندیشه فصولِ زایشِ سخاوت، درچقدر که مابنگرویافت. بازخواهد مِهر،
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 فقط به ،قلیلِ  ناپایدارِخود راکه همة عُمرِ بیگانه ایم، خویش  خویشتنِ با ،خود

 .      کنیممی سپری از فصولِ حیاتمانفصلی،  تماشایِ

>< 
  839سخن 

کنم داللة میان پای دریدة خصیه بازی چون شما، هنگامی که به میتصور

د، بهتر است برای دقایقی تُنبان مرطوبت شوت مبتال میوقاح بیماری هاریِ

، تا به قاعدة  زانو پائین دهد ز دادن آلتی در مدخل داالنِ تنشخود را برای لی

ای مبارک، هِمّتِ قلم خُصیه، به شدرلیزیِ دواتِ آبِ ناز حصیلةاتا بشود 

، شگیتا مگر عصارة هرزهفروکرد، او تنِ هزار بار لیس رفتة لذت را بر واژة

 ست را درمانی باشد. وکه ناشی از وقاحت بی شرمانة ا

باید که در  .کنیفراخ؛ وقتی ندانسته اهانت میی حَصیله گوسالة خُصیه مکیده

داده هایت را سنوات عمرتا ،خودباشیدخورشیدی ماتحت شمارش انتظارِ 

 . معین نمود

 با دنتوانمی یانشما چونای تجربه با هایداللهبه راستی که  کنممی تصور

کاری کنند تا گزیده ترین خانة فواحش تاریخ را به ثبت  ،الزم یرصبو کمی

نگ هرزه گی تان را پهن کنید،که قضاوت، لُو  توهین با نیست الزم.  برسانند

خود را در  نشستةبه فضوالت  ، زبانِبی شعور شما نمی گنجد شعور قوارةدر 

برید، تا داشته های ناپختة خود را قربانی حماقت تان بدوات دان ماتحتتان فرو 

 نکنید. 

وقتی با صاحبان حقیقی ادب طرف می شوید، سخت مراقب  زِرِیّات زبان 

 به شکل غریبی برمال خواهد شد .اال قویا ، سنوات داده هایتان خود باشید. و 
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نکنیدکه فضله  یفضلاید، اظهارنرسیده یادب کنید تا به حدکمالِسعیمنبعد 

 خواهید شد .  

>< 
  840سخن 

مهمالت دین ودین مداران  خوراک ذهن خود بهمردم عادت دارند برای 

 میشه عرضاین رو ه. ازنمایند خالصعذاب فهم رّرا از شَ چنگ بزنند تا خود

ند توامیکه ست ، ابزازهای خطرناکی مدار دینعناصرموجودِ ذهنِکه امکرده

 د . کلیدی تهی کنهای جمعی ملتی را از پرسش شعور

>< 
  841سخن 

که اقویا برای نظام ای استبهانة موجهدینی و مدنی درجهان سوم، تنها قوانین 

 اند .اول های جور وا جور خود وضع کردهبخشیدن به چپ

>< 
  842سخن 

سال  450و بخصوص در  ، ایرانسالة گذشتة 1200نمی توانید در تاریخ 

یاست با سهای مزورانه را بدون معامله و زد و بند مالیان تشیع، آنان گذشته 

، خورگر و مفتاره و لواطبنن جماعت دجالة زای. دکنیپیشگان حاکم تصور

جامعه ازاشاعه و ترویج هیچ دروغ و هرزگی در ،خود برای رسیدن به مقاصد

باشد به نفعی و منفعتی دست یابند از مخدوش  قرارنداشتند، اگرابایی ندارندو

، و گوساله پفیوزاز این جماعت ای عقب نمی نشینند. یکی هرّکردن حقایق ذَ

ای ازساکنین وقتی که عده ماکوست، شهرحاکم قجری تبارِ ،آغاسیمیرزا

که آقا ای دادندو عریضهرفتند به مقر اوبرای شکایت   آذربایجانشهرماکوی 
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ز ، به زن و بچه های ما تجاواطراف شهرو قصباتکان تحت فرمان شما درتر

نکنند ) یعنی  آنها با اطفال شما وطی، میرزا آغاسی به آنان گفت : اگرکنندمی

اسخ کنند؟  این پ با من وطیپس از پشت با آنان رابطة جنسی بر قرار نکنند ( 

قانون و حاکمیت به رعیت  مجریپناه واسالم  گوسالةیک آخوند روحانی 

کنید، آخوندهای با این اوصاف تصور می. بوده است خودحاکمیت تحت 

ید، فعال بروید در زهی خیال باطل دار اوخواهند بود.حاکم فعلی بهتراز

، در به گا رفتنتان مساجد و خیابانها فریاد اهلل اکبرتان را سر بدهید  تا زمانِ

 فرا برسد .  موعد مقرر

>< 
 843سخن 

 یدر فریب عوام وگاه با توجه به مهارت تاریخی خود ،شیاد دینمتولیان 

توانستند حاکمیت برخاسته ازجامعه  اجاموگرفتن ازدرسواری،جوسودخواصِ 

نی تا خویش را فهم کتو مراقب باش  ،منفور خود را حفاظت بخشند. فرزندم 

نمی  لتلوژی غَکه در بستر هیچ ایدوئونه خویشان را، که محقق کسی ست،

 خورد . 

>< 
  844سخن 

هر لباسی است وانسان محقق درحقایق گرلباسی تدفیندرهربَلّغ مُموجودِ 

به دوستی با آن قد فرزندم عزیزم، اگر مرگ را فهم کنی و. حقایقتدوین گر

درا برتوعیان حقیقی خوجمال شکل ممکن به زیبا ترین م نمایی زندگی لَعَ

ین نابکار لغّبَئولوژی های رنگ رنگ مُکه با اصول ایدوی . شعورخواهد کرد

 . انسانی ترا مخدوش خواهد کردشکل گرفته است طومار
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>< 
  845سخن 

آنان نه از باب این است که یقین دین سنتی  مخالفت مالیان با بدعت در

دانند با هر دارندآداب و سنن آنان درست است، بلکه بیشتر ازآن است  که می

 بدعتی، منافع آنان بشدت درمعرض خطرقرارخواهدگرفت . 

>< 
 846سخن 

ازآگاهی تودها. ، و دین مداران ها می ترسندسیاستمداران ازعصیان توده

خواندگی دوقشرِشیاد، نمی توانند از برادربیهوده نیست که درطول تاریخ، این 

 هم دست بردارند . 

>< 
  847خن س

در باب پوشیدن  ونث حکومت،های لجن مچند وقت پیش یکی ازجرثومه

 که پاسخش را این گونه دادم .پیامی به من داده بود لباس سیاه 

 نوشتم :  

 تان با فة خود را در باب احکام دینی، نصایح شریمهرّکَشما داللة مُاست بهتر

کمتری نتان، آزارناز یلفتا سِکنید تان خیس مادرصیقل گرفتة رطوبت مهبل 

 د. نینبب

، هیچ ربطی به بی بی بت یا نبودن جالة میان پاره، سادات وسید بودن،دیوثة د

 ندارد. خیکی وغیره یعنی  زینب و رقیه و ام کلثومِ شدة شما

شمایل علی و ها را در یالت و منات و عزبل وهُکه هستیدشما جماعتی 

شما بت پرستانی اید. آنان تجسم بخشیدهو حسن و ابوالفضل وتبار حسین
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  به فرمانِی بیشعورابله، هاد را موحد می دانید. شما درماندههستیدکه خو

ی را رهاکردیده و به پرستش آدمها خدابیگانه به نام شاه اسماعیل،  آدمخوری

میان ، ودتنتان خورده ب بهای خیسی شعور هرّبه قدر ذَاگر  اید .چسبیده کوتوله

 رجِ ،منخاندان قداره بند برای  به قول خودتان غارتان را هدروازهمچون  پای

در  هزاران چون شما، واجدادت رازمان حمله به ایران در  کهادیددمین

 سرزمین خودتان به قتل رساندند، و به کنیزی وغالمی و بردگی بردند. 

عاشورا وعلی امثال شما ازیاتی که شما وزرّکمال بیشعوری، ای تندیس

ایاتی است حک ینچندش آورتر، ها می زنندامثال اینوعباس  ون حسن ویوحس

 . ه استبخود دیدکه تاریخ بشریت تا به امروز به 

زنانتان ای عرب تبارِ متجاوزکه دختران و عدهدر مرگ  خواهم بدانم چرا،می

نمودند، و مردانتان را قتل عالم  کردندبه کنیزی بردند و به پسرانتان تجاوز را

 .کنیدشیون می

ه ربَفَ حصیلةآن  ،من است چرا فاسقانی مفلوکی چون شماهاتبار از اگر حسین

  .کنیدعرضه میبه آنان به گا دادن  رایق اخالص ببَدرطَ خود را

در مراسم و  مفعولتان، حضور شوهرِدر کنیدکه با داشتن شوهرو بچه،م نمیشر

چون عباس وحسین وحسن  ی آدمخورانقربان صدقة مرد چنین غلیظاعیاد؛ 

ت آلت تناسیلشان یقینا به کلفتی امد که ضخیشومیمانی نامحر گردیووعلی 

  .استت ابله عبیشعوری شما جما

. دم ایدکه خود نیز درآن دفن شده است،آنقدر ابله پرورجماعت،شما  مذهب

لت . خاک مذشویدبان حسین و عباس میزنان قره نعرو نامحرمی می زنید از

 دانید. دانید که نمیسرتان که نمیبر
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 عفیف بودن در اصالآیا  ،می پنداریدفیفه نیزع خودتان راجالب اینجاست که 

که تبارمن است، به یقین بدانیدحسین از؟ اگرداردهم گندیة شما معنایی  ذهن

چنانچه در طول تاریخ . ستمشتاقی هر بسیار مشتاق تراز شماگائیدن برای 

چگونه می  خواب هم نخواهید دیدکه درند.اهئیدگاکسان و بستگان شماراهمة

 .گائیدند

این بت پرستی  شاید تا ،نشانیدبخیسی ماتحتتان را درتشتی ازشعور به بروید 

 پول قدرت و تشنة و حسینزباره  حسنِعلی وعبادت ب الدر ق که منحوستان،

 . ابیدبیدرمانی  رامتجلی شده است 

که الاقل ده  ی هستید، شما زنان و مردان مملکت ایراناچه موجودات درمانده

و شما نادانان قربان صدقة اجداد من می شوید  ،هزار سال تاریخ زندة آن است

 همة شما را یکجا درتاریخ به گا دادند. که

>< 
  848سخن 

دین آنقدر فروتن نیست که بتواند حقایق هستی را پذیرا باشد. متولیان این 

بشود آنان را به فهم  از انعطاف الزمة شعور بر خوردارنیستند تا سنخ از امور

 واقعیت زمان هدایت کرد. 

>< 
  849سخن 

 یزگم کردن و فریب اذهانِکند، برای اِتحقق پیدا نمیاهلل  هایگفتهوقتی 

های اورا دقیقا به مورد دهد که گفتهمخاطبانش، آنان را مورد اتمام قرار می

 بتواند به نوعی نادانی خود را سرپوش بگذارد. بدینوسیله  ، تاانداجرا نگذاشته

>< 
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  850سخن 
، به ان، چراکه جوانرم خورده استکِنی جوا فرزندم ! ایمان دارم عشقِ

 .سفَبه نَ ،عشق می ورزد، و پیران ،نَفس

و آنکه به نَفَس، شوکت عشق  ،فرق است میان آنکه به نَفس عشق می ورزد 

  کند. را شکار می

>< 
  851سخن 

بگشاید نه بهانه هایتان را،  همیشه برای موفقیت سعی کنید بال هایتان را

 وقتی بهانه آوردی، یقین کن که بالهایت قیچی خواهد شد.

>< 
  852سخن 

وقتی تصمیم گرفتی مثل دیگران نباشی تغییرات بزرگ درتو شکل خواهد 

  گرفت.

برای رسیدن به اخالقی انسانی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه خودتان 

 به انسان تبدیل شوید . 

>< 
  853 سخن

شود که وقتی اموری خراب میرمز موفقیت یک انسان دراین است بزرگترین

زناشویی همیشه مستعد تخریب است، هنرتغییر نه تعویض، رابطة دآنراتعمیرکن

 ت نشوی .بیاموز تا مجبور به تعویض زندگیرا 

>< 
  854 سخن

جان و شعور او با دلهره و ترس درهم آمیزد، فضیلت انسانیش  انسانی که لذائز

  .داد دست خواهدرا از
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>< 
  855سخن

 .کندمی تقویت حیات، ادامة برای را انسانی شعور که ست ایبهانه تنها ، عشق

 عشق. کند چندان صد را وت حیات توّقُ معشوق، نیروی تا ،باش عاشق همیشه

 .هستند تودر جان  که آنان همة به

>< 
  856 سخن

چرا که  ،گویندادیان ابراهیمی شامل، یهود، مسیح و اسالم، هرسه درست می

 را نمی شناسند. نادرستیبه نام ای اصال واژه، هر سة این ادیان

>< 
  857 سخن

غلط وجود خارجی ندارد، برای به نام  لغتیادیان ابراهیمی  کتب در قاموس

 . دانندمیاز راستگو ترین ها  خود را، همین، هر سه دین

>< 
  858 سخن

، واجورفرستادن پیامبران جور باباید جمع الجمع نیست. چرا که سعی دارخدا، 

نو، به درد  و  و عقایدی ، برای پذیرش دینخود راذاتِ ناقصِ مخلقِ بشرنام 

اما می فرستد، تا بتواند وسعت شرارت خود را بیازماید، و تا  کند.رنج مبتال 

 شیطان را، بانی همة این شرارتها معرفی کند.  بتواند

>< 
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  859 سخن

برآنها نیز که اگر دین اسالم  ،ری وسیع استملت ایران بقدشترِ حماقت بی

 و نذورات لحاکمیت نداشت، به حتم، ضریحی برای نادرشاه می ساختند تاپو

و  داد می و نذر کردلطفعلی خان زند پهن میسفرة آن بریزندودرخود را 

وقتی با به راه می انداخت. جنایتکار را  ه اسماعیل شادعای فرج شاه عباس و 

  د ، بهترین کار ممکن سکوت است. چنین ملت بیشعوری طرف هستی

>< 
  860سخن

بیهوده و استدالالت مغلطه  آموخته است تا با مجادالت،پسرجان آخوند

 هدر غارت و به  را ای ، زوال شعورجمعی، و سرمایة گرانبهای جامعهگرانه

این احمقانه است که تو از عقرب حفط کند.  را دهد، تا بتواند بقای خود

 بخواهی برای رضای خدا نیش خود را به دست جراح بسپارد.  

>< 
  861 سخن

آدمها جزمغزهن بشری هستند،که برای تخم گذاری،ذ اتخدایان تنها مخلوق

 نمی پسندد. ماوایی برای بقایی خود

>< 
  862 سخن

اند است،که دین مداران توانستهبزرگترین تراژدی بشردرطول تاریخ این بوده

کنند، بلکه را فلج های شعورانسانی به فجیع ترین شکل ممکن، نه تنها فرضیه

، قرنها جامعة رو به آنانآوردهای خالقانة با اقدام به سالخی کردن دست 

  را ازتعالی بازدارند.  رشد
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د با خواهالتانهای دینی، که میرمقابل عقاید شاواکسنی ست در ، تنهاعلم

 غالبجانتان درچنان را، موجودی نامریی به نام خداکتب سرتا پا مجعول خود

 د. کرامت انسانی شما را به غارت ببرد کند تا بتوان

>< 
  863 سخن

پای تاریخ را پاک کنند، هیچ زمان به تو  دّاند رَآنهاکه آموختهحاکمان، و

 .نخواهند دادمجال زندگی 

>< 
  864 سخن

فرهنگی ملت ایران است  که با جَوگیر شدن درخصوص  این از خصایص

هیچ ایرانی اطراف خویش به غفلت می افتند.  امری خاص، از فهم دیگر امور

این مطلب برسد که روسها و زحمتی به خود نداده است  تا به فهم  تا امروز

شمسی چه  1298تا ) دو سال ( 1296انگلیس ها، درطول سالهای بخصوص 

مروز این ملتِ فاجعه ی هولناکی را برسرزمین و ملت ایران تحمیل کردند. وا

ساختگی وحشتناکی که منجر به مرگ دانند باآن قحطی درغفلت نشسته، نمی

میلیون انسان بخصوص در نواحی، آذربایجان  و شمال  و کردستان   دهش ازبی

قین و مسئولین کشور، شد، با چنین دولت هایی چه باید بکنند. وچرا باید محق

هنوز ، آدمکش متمدن نام گرفته. و بااین دول ببندنداین جنایات چشم بر

فقط متوجه ، را . و چرا سیاست منع رابطة خودداشته باشنددوستی  رابطة

چندان قابل تعمق نیست.  باید اند که خیانتشان براین مردم چندکشورکرده
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رپنهان نگاه داشتن آن فاجعة عظیم،که فراترازهولوکاست به عمد دگفت که 

آشورها به حملة ، انسان ازسکوت اختیارکرده اند. درطول تاریخ ،ستهیتلری

دو  این همه کشتار در زمان مااسکندرو اعراب تا چنگیز تا به ایالمی ها، و 

میلیون انسان، تحت هیچ شرایطی صورت نگرفته است که  دهسال به میزان  

روس ها وانگلیس ها درایران با ایجاد یک قحطی مصنوعی مرتکب شدند.  و 

ده نی درتواریخ فعلی ایران درج نشچرا باید ازآن حادثة هولناک هیچ سخ

ه یک نسل کشی باور نکردی درتاریخ ، که بیشتر ب.  این فاجعة عظیمباشد

ما را به همکاری و دوستی با آن ملل خائن وآدمکش کشانده است،  ندمان

سرپرسی ساکس خائن ودیگر جیره خواران هم دست او، ازهیچ  ت. اس

با این  کار نکرده ای، ونده ادریغ ننمود جنایاتی درحق این ملتِ فراموش کار

 ملت درمانده برجای نگذاشتند. 

ناهو، یکی ازهمین جنایکاران درایران آن دوران درخاطرات خویش چنین دا

ای که رنج بی غذایی آنان را دچار جنون کرده بود ، به خوردن گوشت مردم گرسنهنگاشته است : 

یکدیگر روآورده بودند. آدمخوری جرمی است که تا کنون در ایران ناشناخته بوده است و از این رو 

قوانین این کشور وجود ندارد. مجرمین اغلب زنان هستند و قربانیان کودکانی که  مجازاتی برای آن در

که برای گدایی تکه نانی می شوند، مادران ازاینقاپیده  ازجلوی خانه هایشان ربوده شده، و یا درشلوغی بازار

و خورده شوند.  نوزادانشان را تنها بگذارند، می هراسند، زیرا ممکن است در غیبت آنان کودکانشان ربوده

)توجه من بیشتر به این مسئله معطوف بود که این جنایات کاران در آن زمان قحطی در سرزمین من چه می 

کاران ن جنایتدهدکه خودآاین نشان می.   کردند و خود چه می خوردند و و چه می کردند(

 .آرامش کاملی برخوردار بودنددر همان دوران در ایران از
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رة جهالت دروغ گویی است که قوتِ  حاکمیت خود را، از سف، سیاست مدار

این مردک گوساله که خود بانی این قحطی است  . من و شما تدارک می بیند

آدمخوری جرمی است که تا کنون در ایران ناشناخته بوده است و از این رو مجازاتی برای  می گوید :

مطلب را طوری عنوان  ابکار، ن خود این مردک آن در قوانین این کشور وجود ندارد.

مرده خوری های  ، رسوم می کند که انگار در اروپای همین سیصد سال قبل

 ایرانی ها انجام می دادند. را هم فرانسوی ها و انگلیس ها و کل اروپا 

>< 
 865سخن 

ند، با کوالدین خود، عامدانه دریافت میزا ،های عقیدتی که کودکبسته

های عقیدتی را، نسل دومی از ویروس، خود انندهم اجتماعیِ فرهنگِ ترکیبِ

 . می یابدکامال مصونیت ،که در مقابل غیرخودی ها،نمایدلق میدرذهن خَ

،که  را ذاتی کودکانشود به نوعی، استعداد ، میدهندران مجالی ادین مداگر

آلوده کردنِ . کاهنان دینی، برای کرداصالح مستعد ترند ول خوردنگبرای 

گان آتی را هوقت، وپولهای کالن، سعی دارند، برد اذهان کودکان، با صرفِ

 گانه برد عدادامع خود پرورش دهند ، تا بتوانند برتبرای مط ایبه نحو شایسته

 خود اضافه نمایند. بردار( )فرمان
اذهان کودکان انتقال انگلی که متولیان دین به  از ویروس وسرشاردهای کُ

 مهارت تجزیه وتحلیل امورتهی از ذهنی آنان را های بِکردهند، هستهمی

بهشت ویروسهای مهلک دین  هیچ تردیدی، ذهن کودکان،کند. بی می

 مداران است. 
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ک منتقل می طریق والدین به کودوجه دینی، قطعا از عناصر هزارواگیری 

،آنگاه صالحی دسترسی داشت شناسیِراگر بتوان به طریقی به علم واگی شود،

ا از ابتال به با واکسینه کردن این بیماری مهلک، کودکان ر می توانستیم

 نجات دهیم. ویروس دین

 رادینی اعتقادات سلسله  تا ،اندرا مجاب کرده خود ،معتقد به دینقربانیان 

 منطقی بپذیرند. و دالیل عقالنی گونهدرنظرداشتن هر بدون

پاسخ دترین واکنش های ممکن شدیاعتراض ناشی از نقد عقایدشان را با هر و

 دهند.
ز دینی ِ که شما بخواهید، رمو ،ممکن در جهان این استهولناک ترین امر 

  . دینمداری را رمز گشایی کنید

ارائة شواهد عقالنی  کندن مداران را به هیچ وجه قانع نمیامری که دی

 است . ان برای داشته های دینی آن

 ،را بدبختی دین مداران در این معناست، که تزلزل ناپذیری درایمان خود

 دانند. به نوعی فضیلت انسانی می

، کندجلوه تربه مُهر سرآمیزتر و رمز، هرچقدردینویروس دینی، ل محافدر

موجودات  ازآنان ،شاندعقای رمزآمیزی کهچرا ،کردخواهدمسرورتر رامحفل 

 . خروی آنان بیفزایدخشنودی اُ، تا برکندلق میخَ الهی  دسترسقابلغیر
عشیرة نوع بشر، با اختراعِ موجودی موهوم به نام خدا، بزرگترین ویروس 

 .  همخرب را برای تباهی ذهن خود مهیا کرد
عقالنی، باز  تجربهدینمداران، آنان را از هرگونه  دم خطا درمبانیبه عَ باور

  .داشته

 را ، تحت هیچ شرایطی تغییرخطای خود نیست به فهم قادر ذهنی که

 . پذیرفتنخواهد 
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تردید  گرفته است، بیءمداران ماوااذهان دین رموزشیطنت آمیزی که در

کسی اقدام به رمزگشایی ذهن . اگرکرده استاخته را فضیلت انسانی 

نماید، به حتم، حیات انسانی خود را، در اندک زمانی درتیررس  دینمداری

 . خواهد داد قرار ترور بی قید و شرط آنان

آمیز است ، با رمز روحانیون با تظاهر به اینکه دانسته هایشان ودیعه ای الهی

 دیگران اهدافی ندارند. وگفتار خود، جز برای سروری بر کردن رفتار
 ،، نیات شرورانة خود رامتولیان دین، با توسل به آنست که  ایخدا ملعبه

 انسانی جلوه می دهند.

>< 

 866سخن  

کیهان هستی وای ترین مخلوقات به گوشهناچیزکه ما به عنوان یکی از  این

دیگر موجودات تواند ما را ازمی که . تنها امریایم تردید نبایدکردرت شدهپَ

ما از هستی ست، که به ما  ادراکِنسبی  حسِ ، موهبتِعالم متمایز نماید

 گیتی اعطا نموده است . در را مانرفتن از ناچیزی توانایی فرا

>< 
 867سخن 

معده،  بادی از خارج نمودنِ، و عام درمأل آبیک لیوان  خوردن با که دینی

 همین دینمداران  کهحالیدرمهملی بیش نیست.  ،بیفتد خطر به اعتقادیش ستون

 ،شود نکوهش نمیان مردم چپاول حقوقدربه هیچ وجه از طرف خدایشان 

 .زند می زخم را انسان کرامت که است توهینی و توهم ، دین

>< 
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 868سخن 

 ها را غربال کن تا آسوده شودی. غریبه نیست، خودیشخص فرزند!  حسود، 

>< 
 869سخن 

اغواگری دین، درنشاندن مارک تقدس برعادی  که جوازباید توجه کرد  

، اظهار وجود ترین آدمهاست، اگرامروز، همان آدمهای تقدس گرفته درادیان

قرارخواهندگرفت .دین مداران  تمسخرعموم جوامع بشریکنند، به یقین مورد

شعور ناقص خود، برای فرارازاستدالالت منطقی، کله شق، قرنهاست با 

تا بتوانند پیروان ناقص خود را  اند،های جور وا جوری را تدوین کردهمغلطه

 از زمان هیچ تاریخ، لواط گرانِ درحماقت محض دادهایشان منجمدکنند.

 خواهند داد. ازدست را خود مشتریانچراکه . کنندنمی شکایت بواسیر دردِ

>< 
 870سخن 

 محصول شود، پاشی شعورسم داروی با اگر که ست ایهرزه علوفة تنها ،دین

 . بود خواهد شده تضمین تو، آتی حیات

 .است خشکاندن قابل آن ریشة ،علم سم با که ست محصولی دین، 

>< 
 871سخن 

تاریخ، هولناک ترین ضربات ممکن را به طول ی مسلمانان درشکننشئة بت 

   فرهنگ و هنر و معماری مللِ زیرسلطة خود وارد نموده است.
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ند ازگزند این نشئة سیری نه تنها تمدن سرزمینهای وسیع ایران زمین و مصر وه

سال  1400عد از بنبرده است، بلکه تداوم این شرارت ها، جان به درناپذیر

مانده است.  نمونة بارز آن را متولیان این دین محفوظ کار همچنان، در دستور

ا و تواند انهدام دو مجسمة عظیم شهر بامیان افغانستان به توسط طالبان همی

جای مانده از ایالم و سومر و اکد  وآشور در تخریب گستردة آثار تاریخی بر

 یادنواحی خاورمیانه به توسط داعشیهای دست پروردی جمهوری اسالمی 

که، بخش آموختم، این بوده تفحص العه وطول سالها مطدر. آنچه کرد

الوصفی برای فریب خوردن از  عوام الناس، شوق زایدوسیعی ازمردم و

  متولیان دینی دارند،

جهل خالص کنید، هاری بیماری هولناک  خواهید جامعه را ازاگر می

 نمائید . کوب ممکن تختهبهاء به گرانترین را روحانیون مالیان و دکان 

>< 
 872سخن 

عانة داند، سخنان متواضمینپذیر ه بقای خود را بدون دروغ امکان ملتی ک

ند از بوتة آزمایش انسانی . ملتی که نمی تواچنین ملتی؛ شرارتی بیش نیست

ولیان دین، بزرگترین ریاکاری ست. مت از ، تواضع انسانیش سرشارلندکندبسر

 و کشتار اختالفات خود درنهایت، به جنگ که برای حلاشرارمخلوق حیاتند 

 شوند. متوسل می

درطول تاریخ؛ جزبه دست متولیان دینی  ،بی هیچ تردیدی، تمدنهای ملل

 ای به نابودی کشیده نشده است. به هیچ حیله
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>< 
 873سخن 

 هر پدیدة علمی، مُخّلِ ایمان دینی ست. 

مداران اقدام به تحویل دین چوب عقاید رمزآمیزچهاربه یقین چنانچه در

پاسخهای عقالنی نمایی، اگر مورد ترور هولناک جسمانی آنان قرار نگیری ، 

  .ای ترور هویتی خواهندکردبه طرز بی رحمانه ، به حتم ترا

>< 
 874سخن 

فرضِ اثباتِ وجودِ خدا برای توجیه و ادراکِ جهانِ هستی ، امری باطل بیش 

باید دالیل متقنی به وجود خلقتِ قباً امتع شیست، چرا که به دنبال چنین تالنی

جهان هستی در به نام خدا را یرِوَصُخود خدا ارائه نمود. پس بهتر است، 

لقتی که برای توجیه خِ ترههای احمقانمجبور به ارائة یاوهطرح نکنیم، تا 

 .نگردیمآنیم در

مهم ترازاین نیست، که از بود و نبود خدا، بدون ترس و دلهره،  ، هیچ امری 

به درستی فهم نمائیم. تا زمانی  ،گذرکنیم، تا درآن سوی گذرگاه، خودمان را

که خدایی نادیده بقای خود را با حیاتِ انسانی ما شریک کرده است، بعید 

 شیم.  دانم که بتوان حقیقت حیاتمان را با شعوری انسانی به تعریف کمی

>< 
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  875سخن 
جامعة اعتماد  رهبران دینی ملل، بزرگترین ابزاردر جوامع عقب افتاده، 

برای فریب خوردن  عجیبی ، اشتیاقِطالبان دینشوند، و خود محسوب می

نه با فریب اذهان عموم دارند، رهبران دینی ملل،  خوددینی پیشوایان  از

زنند، بلکه با آمیزش متبرکِ پولهای کالنی به جیب می  تنها، موقعیت و

آسمانی خود، برای متون های با حیلهدختران، آنان را  با زنان و ، جنسی

 کنند. آماده می ی که وجود خارجی نداردرفتن به بهشت

االسالم ها  ها، به دست حجتویروس واگیردین، عموما، ازدست آیت اهلل

 ، به تکثیر بهتری دست یابد. تداومِ این انتقال پِلّه کانیشود، تا درمنتقل می

قادرند به اندکه عفونیِ فوق العاده توانمند، طوری تعلیم دیده این عامالنِ

 دراذهان عمومچنان  را یمهمل باورهای ،خوداعتبار فاقد قلینَ استناد متون

عقالنی  سرَهر هَ از خود را ، سمی این نهالِ، عمرکِشت نمایند، که تا پایان 

 دارد برحذر

برای آنان سازی  سنددین، توانمندی  ترین فنونِ متولیانِ شروریکی ازقوی

 . اندان کردهنه خود که درآستینست ایخَلق الساعه خزعبالتِقبوالندنِ 

محسوب هدفی غایی دراین حیات خود هرانسان هوشمندی، بطورمنفرد، 

انسانی کند، که هویت سالم های زندگی را کسی فهم میمی شود. مهارت

 ، مدام به روز برساند . خود را

کِشت فضوالت برایآنان  که ذهنِهستند ایاریخ گذشتهت عوام، عناصرِ

 بهترین مَرتَع ممکن محسوب می شود.   ،دینمداران

>< 
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  876سخن 

امی مراحل ارائة انسان محدود باشد، به اجبار در تم ذهنیِ وقتی دامنة لغاتِ

های نیاتِ درونی خود، مجبور به استفاده ازکمترین های حافظه، برای بیشترین

. طبیعی است که در چنین شرایطی، ضریب مخاطرات  بود خود خواهدحوائج 

.  و انتقال گرفتفزونی خواهد فردی بیانی برای ابراز عواطف و خواسته ها 

 . با سوء تفاهم ها همراه خواهد بودمعانی با دشواری، وگاهاً 

 الزم علمی وآمادگی ذهنی، لغات توسعة جز. ی تربیتیخطا این رَدّ الزمة

  . نیست هیچ شخصی  اتنویّمَ برای

>< 
  877سخن 

 کند،نمی فهم راانگل  خود، موجودات، دربدنِ سازیانگل  شبکة سیستیم

 . کردنمی میزبان دربدن انگل ایجاد به اقدام زمان واالهیچ

 این از کم اندکرده خوش جا بشر نوع درمغزعشیرة که ای دینی باورهایی 

 . نیستند مثل

 تعریف عموم، برای تفکررفاه چگونگی شرایطی، هیچ تحت دینی، درجوامع

 است، فرموده خداوند جملة حکم به شودمی بنامَ برهمین لذا،. است نشده

 درآن خدا خشنودیمورد  که انسانی و غیراخالقی رفتارِ و هرعمل به اقدام

 . زد دست است مالک
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 است، داران خدا برای باورانه فایده توجیه یک فرماید، می خداوند واژة

 وکشتار شکنجه مرز تا را احساس گناه،آنان ایذَرّه بدون تواندمی که

 . نماید هدایت خود، همنوعان

اتهامات  ترین سالحِ، قوینداندکه قادرای طراحی شدهتعالیم دینی به گونه

به  ،جنسی را دراختیاردین مداران قرار دهد، تا آنان بتوانند غیر خودیها را

 اخالقی و جسمی قرار دهند .  ل ممکن  مورد تروروقیح ترین شک

 معمولی را، قدیس و معصوم ای آدمِ کامالًتا عده اندآموخته دین مداران، قویاً

 تقدس آنها ارائه نمایند. عقل، برمتکی بر یدالیل کنند، بی آن کهتصور

 آنها وخودناپختة شعورِفقط ، که استآمیزمغلطهت مهمالسخن آنان مشتی 

 کند.اغنا می را کانشانمسلک هم 

>< 

  878سخن 
شمرده می شود. امری قبیح  ،خلقت، برای خدا باورانبه اموراظهارنادانی 

با چپاندن خدا درظرف جز  نمی توانند که خداباورانازآن روست،

باوران،  برای خدا ،خداقیدِ  .کنند هیتوج را ایپدیده ،باورهایشان

 جهالت آنان را مصونیت بخشد.که می تواند ست ابزاری

>< 
  879سخن 

ی داشتن ایدئولوژی دینی، قدرتمند ترین ابزاری ست که مرزهای خود شعورِ

  . کندجدا میخون دیواری ازرا از ناخودی  با 
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دین طاعونی ست که اگردر مقابل آن خود را واکسینه نکنی، بی تردید به 

 شد.  دمبتال خواهیبی درمانی هاری 

>< 
  880سخن 

بیماری مهلکی ست که قبل از ابتال به  ،هاریهمیشه به یاد داشته باش، فرزندم 

گاز هاری با لطف ومهربانی دست از موجودِ، واال، هیچ دا شوآن باید مدا

    .نمی داردگرفتن بر

>< 
 881سخن 

شما، عنصری بغایت متعصب و خود مانندشما دین مدارانِ کَلّه شق،  خدایِ

به عقوبتی هولناک را و مخالفانش  ،کینه توز است، که دوستدارانش را پاداش

 نوید می دهد.

هستید،که به یقین تحت هیچ  کارخانة ناقصی چنین  شما دین مداران، محصولِ

اموررا بدون اعمال خشونت، تعصب، بغض، عداوت  توانیدینم، شرایطی

 وکینه به قضاوت بکشید.

><   
 882سخن 

 با ابتال به سرطان به عمو زادة عزیزم که )

 (اند ، و خدایان، هم چنان بخشنده و مهربان برجای ماندهجوان مرگ شد

 

 گذرد ،جانکاه میچه سخت و 

 ای فرشته سا ،غروبِ  عُمرِ فرشته
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 که درگهوارة نگاهِ معصومش !

 درخزانِ صبحگاهی تلخ ،

 به تابوتی فرسوده خیره مانده است .

 و به گورستانی !

 دردورهای دورِافق .

 ای ،و به ظلماتِ به غُربت تَبیده

 که خِردی آشنای را ،

 درگودالِ سکوتی هولناک دفن خواهدکرد . 

 و توای انسان !

 به هوشِ جان بیادآر !

 اش سکوتِ صبوری را ،که چگونه

 –در اندوهِ ناتمامِ خویش زمزمه می کرد 

 تا مگر ،

 خدایان را ،

 -شان مات گرداندتنبه شَرمِ خلقتِ خویش

 درظلماتی تمام ،

 که نوری تمام را برای ابد ؛ 
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 شش نهان خواهد نمود .درخویشتنِ خوی

 برای ابدیت ،  - گودالی بس مهیب 

 –که مجالِ هیچ نوری را 

 در باورخویش فهم نخواهد کرد .

 -خدایان را برگوی 

 ای چاوشگرِ نیرنگهایِ به رنگ نشسته !

 تا به نشئة حماقتشان ،

 دروغ های منجمدِخویش را ،

 درتزویری به تراش نسپارند !

 که من ،

 عنقریب  !

 بزرگترین جنازة حقیقت را ،

  -در گورستانِ شلوغِ شهر

 به خاک خواهم داد  . 

>< 

 883سخن  
 به عمو زادة عزیزم که با ابتال به سرطان ، ) 

 .(جوان مرگ شد 
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 -ای بَرنواختم  سُکوتِ در وقاحت نشستة خدایان را  ای رَخنهبه  و

 ، دیندر اِیوانِ چِرکین 

 ای ،درانتظارِجَنازهکه تابوتی حَریص را 

 به لبخندِ طلوعی بدرقه خواهدکرد .

  !آیا هیچ

 کسی برسِتیغِ صبحگاهی زرین ،

 ،ای تلخ به شیوننُدبه

 ای فهم کرده است ؟ازنای پرنده 

 ای قِدیسة دربَسترِ رنجهای  بی توان خفته  ،

 چه کسی برقامتِ اسطوره گونت ،

 که به زَهرخدایان  مزین شده است ،

 پاسخی به صَواب خواهد داد ؟

 که وقارِ  به زخم  نشستة  جانت ،

 در اعماقِ دردی جانکاه غوط می خورد .

  -چه کسی
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 ای  به  شیون خواهد سرود ،مرثیه

 گوری که هیچ  زمان ،بر

 حضورِ مُتَبَرّک  ترا ،

 در آغوشِ خویش باور نخواهد کرد .

 ،دریافتم 1به تَفَرّس

 گاهی ،که حیاتِ آدمیان  به 

 -ای  ولگردای ست  بر گیسوانِ رقاصهندِ تل گونهوی بَمُ

 های به تَعَفّن نشستة کاخی .در بیغوله

 و گاهی به گَلُوبندی ماند ، 

 شهر . خیابانهایای درهای درعرق  تپیدة بدکارهبرسینه

 و به گاهی !

 -ای  فرتوت النگوی ست بردستهای  قَصّابه

 -ممنوعة  زُهدانِ زنی ذلیلدر نَموری داالنِ 

 کند . درجستجوی جَنینی مُرده خراطی می که

 
 فراست بردن. س: دریافت ، درک ، نظر انداختن به چیزی برای درک،تَفَرُّ - 1
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  ،و به گاهی دیگر

 هم او ،

 درداالنی متعفن که گذرگاه من و توست ؛

 به خنده هایی کَریه ،

 به شوقِ اُجرتی حَقیر،

 به نِشاء تبَسمی بی معنا ،

 چشمانِ در وَرم  نشستة  طعمة خویش را،

 درس صَبوری مَشق می دهد . 

 و به گاهی تلخ تر ، 

 در این حیاتِ نگون سار؛ 

 خنجری ست که از پشت ،

 گردة  نجیبانِ  تاریخ  زَخمه  می زند.بر

 و به گاهی دیگر ،

 ای را ،آتش فِشانی ست که خِرمنِ به بارنشسته

 در شقاوتِ بی حَصر خویش ،
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 کباب می کند .

 بر خیز ،

 ، هستی های  ناتمامای الهة کینه

 ای،که نامت را به خالقیِ مطلق مزین کرده

 که حَسدِ سَرشار از اهریمنیت  ،

 هزاران دوشیزة فضیلت را ، 

 کرد .جز به هیبت عنکبوتان خلق نتواند

 که تو !   

 به تَفتَین این شَرارتِ بی منتها،

 –به بلعیدنِ خِردِ اَشوانِ  فَضلیت 

 قرارکردی .به نابخردی جاودانة خویش ا

 ترا چه سخنی ست درحقیقت منِ انسان ؟ 

 که زیبا ترین ایزد بانویِ  مِهر را ،

 درچرخة حسادت خویش ،

 درگودالِ ظلماتی هولناک ،
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 به مرگی ابدی در مغاکی ستُرگ،  

 به  دَفنی  شَریرانه اجبار  نمودی . 

>< 
 884سخن 

، دراین که داردشر، باکوتاهی عمری های عشیرة نوع بیکی از بدبختی

نه تنها که نمایدخدایی را فهم شف خود، قبل ازک کندمی، که سعی معناست

برای او ندارد.  نمی دانم چرا آدمها نیز هیچ خاصیتی او را نمی فهمند، بلکه 

 که درآنند،رای نمی توانند باورهای دینی را تف کنند، تا شیرینی حقیقی حیات

 لمس کنند. مختصر در این زندگانیِ

>< 
  885سخن 

مذهب و دین، بطورغیرمستیقم، بی آنکه به عواقب هولناک تعالیم خویش 

 واقف باشد، با دامن زدن عمدی به روابط جنسی محارم، جامعه را به فساد

کشیده است. هوشع، یکی از صدها به اصطالح پیامبریهودگفته است، آنکه 

شان نیز به این امر کارد، به یقین گردباد را درو خواهدکرد. خودباد را می

 واقفند، اما حباثتان سیری ناپذیر است . 

>< 
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 886سخن 

 در چینه دان شب، 

 کند، سکوت را مزمزه می

 شایدکه خدایان را درطویلة ذهن خویش، 

 به ترحمی بازکشد. 

 ،بی معناست چه 

 ای می خندد،وقتی که دُردانه

 -ای می گرید و زمانی که دُردانه

 سکوت تلخ،مرا در این 

 حاجتی ست به شیونی،

 تا بغض گلوگیر خویش را تیمارکنم .

 وردانه!دُای  گلوله هایت راای نفیربرکش ز قنداقه

 که هَزاران را ،

 ای. ها نهادهری برسینهدر هِزارة تاریخ سَ

>< 
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 887سخن 
فرزندم ، سیاست مدار برای گیج کردن تو می گوید، نه برای آگاه کردن 

کشند، که تو، برای همین آدمها، که نه انسانها، همیشه برای کسانی هورا می

 آنها را گیج می کنند نه آگاه . 

>< 
 888سخن 

کرامت دین را قبول ندارند، اما شعورو یت یکدر عجبم از کسانی که کُلّ

 کنند. انسانی خود را درگرو اجرای فرعیات همان دین قربانی می

>< 
 889سخن  

لم دریک قرن اخیر، رسوایی جنون آمیزی گریبان با گسترش مبانی عِ

ری هاری مبتال دینمداران راگرفته است، وآنان را به طرز باور نکردنی به بیما

س آنان، به توسط های مندرج درکتب به اصطالح مقدنموده. افشای دروغ

و دیگر علوم، همچون نجوم ، فضا و غیره، بالیی ،فیزیک ،محققین علم شیمی

برسرآنان آورده،که مدام با توسل به مغالطات عوام فریبانه وگاه انطباق متون 

صف ی دارند هواداران ناقص خود را دربا علوم علمی، سع ،مجعول خود

 یشگی خود حفظ نمایند .هم انطرفدار

>< 
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 890سخن 

گیرد . عاطفی، گاهی عمیقا جای عشق را میفرزندم! اعتیاد به عادت های 

 های تو را غبضه نکنند.مراقب باش تا عادت ها، شعورعاشقانه

>< 
  891سخن 

پروازکردن را کسی می آموزد که خود را رها کند، آدمها تا زمانی که خود 

همة اتفاقات بزرگ روانی ما از  اند پرواز را نخواهند آموخت .نکردهرا رها 

 باورها و قداست ها در ما تمام می شوند . شروع می شود ، که  و زمانی  جایی

><  
  892سخن 

بِ خودتان نباشید برای همیشه کند، اگر مواظل مواد مخدر عمل میدین، مث

 شما راآلوده خود خواهد کرد. 

>< 
 893سخن 

بهتر  متولیانشدهد، مکتبی که مدام به تو،کسب زَر و زُور و سِکس تعلیم می

 از مالیان نخواهد شد. 

>< 
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 894سخن 

نخواهد  دفرزند یقین کن، که ذهن هیچ شعورمدارمنصفی، خالی از نَقد خو

 بود. مدام خویش را نَقد کن، تا همیشه نُقلِ جانِ خویش باشی . 

>< 
 895خن س

که درقفسِ شعورِخویش ماندن، بسی ارزشمندترازآزادی درسرزمینی است

 اند. گلستانِ عاشقانه هایش را برای چَرای چهارپایان اختصاص داده

 اندبه جان خریده قفس عشق، تنها زندانی ست که اُسَرایَش، اسارت خود را 

>< 

 896سخن

 .هر عنصر پویایی، به نوعی خواهشی دارد  

به غایت ، عنصری دهدارائه میخدا، با توصیفی که درکتب ادیان ازخود  

، یگر و محتاجاست، پس چنین موجودی خواهشگر و محتاج خواهش

 باشد.  در هستی  اکمل و چگونه می تواند فعل محض

 ی هولناک تدارکمانسان ناگفتنی ست، اما هم او، جهن از توی تعاریفش

آن کوة اطاعتش غفلت کنی، ترا درتمجید، کرنش و دیده است که اگرتو از

 . نمایدداغ، به شنیع ترین شکل ممکن کباب 

>< 
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 897سخن 

شعورشان باز ؛ به آن قسمت ازکه نه انسانهادرد آورترین بخش آدمها 

می بیند. اگر  کاملم فکرههای هجمع تودگردد که همواره خود را درمی

 درخلوتی به سئوال هایی خُرده از تنهاییرا به  دردمند همین موجود

 شعورش را نمی تواند پنهان کند . کنی، مفعولیتباورهایش مشغول 

>< 

  898سخن 

 انسانی حیات به یقینا است، صادق حقایق درمقابل که کسی درکشورمن

 قی را حقیقت که واژگانی نمودن رها چراکه. زد خواهد آسیب خویش

 . دارد می وا تهاجم هیجانِ به بشدت را گان یافتهن کمال کندمی

 هولناک به مذهب و دین ناکامی.  است آزار داده را نابالغان همیشه ،حقیقت

 ونشان رسانده، اثبات به حاضر قرن در را خود آمدی ناکار  ممکن شکل ترین

 خوش دل دینی  تعالیم به که آنانی  همة برای خیری ءمنشا تواند نمی که داده

 .  نماید یمرحمت اند کرده

>< 

 899سخن 

 را خود سرنوشت با رویی رویا خصال خود، درون در که است کسی عاقل

    .کندمی نشینی عقب و فهم، ردخِ ازعرصة عجوالنه نادان و کند،می کشف

>< 
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 900سخن 

 هاییافته ثمر، بی و بیهوده های موعظه بجای اگر دین، گرِموعظه شارالتانهای

درمهمل بودن  تردید دادند،قرارمی عموم دید درمعرض را شانعلمی

یقین باید کرد که کالشان دینی، هیچ یافتة علمی . رسید صفرمی به سخنانشان

ست که دردست  که علم، تنها هویتی در چنتة حیله گرخویش ندارند. چرا

 دینمداران اقدام به خود زنی خواهد کرد. 

>< 
 901سخن 

عشق شکست خورده دررا به دست کسی بسپارکه به بشدت  عاشقانه کتابِ

  است .

>< 
 902سخن 

 قالب در را فضیلتِ که دبین می وقتیهمین درد برای فرهیخته ای بس ، 

 . داد خواهد را آزاراو  بشدت  فضیلت مظلومیت ،فرو می کنند  رذیلت

 که آموزد می تو به، با کتاب دین خود محور، خودو ،بسته زدة دین جامعة

خود،  بعدیِ صفحة درچند دین، کتابِ همان اما بکشی، را کسی نداری حق

 وحتی کند،می تشویق هاغیرخودی کشتار به ممکن، شکل ترین شنیع به ترا

 و تو مخیلة در که دهدمی نوید فجیع کشتار این خصوص در پاداشتی تو به

  گنجد. نمی داریم شعور هیچ

 .  می رساند  آسیب نابالغان به شعور حقیقت،فهم  تردید بی
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>< 
 903سخن 

 دین تنها دکانی ست که متاعی به نام شعور درآن عرضه نمی شود .

 هویت خدایی نامریی برای تائیدِعل باز، با جَکاهنان جور واجور معابد، از دیر

یان را با فریب تقدسی ی خود، سعی دارند افکار ناقص آدمهادست نوشته

جامعة تحت  تا بدین وسیله خود همسو کنند،با امیال شرورانة  موهوم،

 تربیت نمایند .  خود را برای دوشیدنِ هر چه بیشتر حاکمیت

>< 
  904سخن 

به طی مدارج دانشگاهی هستند، اما همگان فهیم نیستند. داشتن  قادر همگان

  استثنایی . یک فضیلت یک مهارت علمی ست، اما فهیم شدن، سواد،کسب 

>< 
 905سخن 

با کسی مبارزه کن که وقتی شکست خوردی، قویا ازاو بیاموزی نه تخریب 

 شوی .

>< 
 906سخن 

. تنها یک ذهن پرورش یافته شعورآدمهاست ختکبَ، سنگین ترین باورها

 کند .می فهمرا  فاقد بختککه شعور است

>< 
 907سخن 

برای خروج از طویله، شناخت دروازة آن مهم است. پِهِن فروشان سرزمین 

 اند. من و شما ، شعوری به خروج از طویله کسب نکرده
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ای که برای شناخت بوی مادر، به کسب شعورالزمه نائل موجود نوزاده

 نیامده،  محکوم به فناست. 

>< 
 908سخن 

به یقین  ،کندیش طلب میخدا را از زبان هم نوعی چون خو فهمِملتی که 

 چشید . طعم سعادت را نخواهد

>< 
 910سخن 

ای عدهد، تا ند، می چپاننکه باید بچپان : آنان این معناستدراصل مبانی تاریخ 

کشند به امید روزی که اند، هورا میوآنان که چاک خورده. چاک بخورند

 درمان خواهند شد. 

>< 
  911خن س

کاهش را سِنت داُلر و ، بهایمداران سُنتشعورِدوست عزیز، یقین دارم که 

در  قرمساقباشید،  که خودیهایی  تانخودجیب نخواهد داد. شما مراقب ریال 

 آن هستند.حال چپاول 

>< 
 912سخن 

عجیب ترین پدیدة خلقت، شعورِناقص ملتی ست که برای رهایی ازجهمنی 

  باج مقدس می پردازند.تر موهوم؛ به متولیان بهشتی موهوم 
غیرت یک آموزة دینی ست که دین ترا به یک زندگی سالم محدود می 

 کند . 
>< 
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 913سخن 

اند ای طراحی شدهرده به شیوهمهمالتی که درهمةکتب ادیان جای خوش ک

که درآسمانها بلندبه پیرمردی با ریش ند وقیحانه ترین مضامین ممکن رابتوانتا 

به غفلت  اننشسته است منتسب نمایند، تا شمای آدم را ازفهم حقیقی خودت

 بکشد. 

این است، که با رخنه کردن دربخشهای  کندمی ادیان تنهاکاری که با تو

بی منطق خود  برای مقاصد مغز(؛ ترالیمبیک تو )بخش عمیق شعورانسانی 

 ید. ماتربیت ن
 ،اعصار دین با دگرگون کردن تعریفِ اخالِق تاریخی انسان ها در قرون و

انی خود، رفتارهای انسمال غیردارد تا با تقدس بخشیدن به اع سعی داشته و

   .جلوه دهد به نوعی مسالمت آمیز  خود راخشنونت بار

>< 
 914سخن 

نی دراین است که مصرانه مدعی این های دیترین بخش حُقّهشگفت انگیز

، که ستهاییآوردهایش، مبتنی برداشته کالمِ مهمل است،که دست

 تواند برای ابد؛ سعادت بشریت را تضمین نماید. می

>< 
 915سخن 

فرزند ! من با خدا مشکلی ندارم. مشکل من با کسانی ست که خود را چشم 

 . که اصال وجود خارجی ندارد می خوانند خداوگوش 

و شده  می شودمن هیچگاه به رویت واقعی خدایی که در هستی توصیف 

که  الل وکودن و وکور عنصری ست کرباور نداشتم و ندارم. خدا،  است
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این خدایی که متولیان دین . های موجود درهستی نیستقادر به درک پلشتی 

 کشد. ای ست که ترا به گودال جهل فرو میازآن سخن می گویند، سُرسُره

اخالقِ التان نیست که توانستند رهیچ امری خطرناک ترازکتابِ این شیادان شا

ای بشری را، به حیلة کتابِ خالقی کر وکور و الل وکودن به فاحشه خانه

 بدل کنند. مقدس م

ست که مندی شه خانة قانون، فاحآنان احکامودار، شعورِ دین مدارانِ کتاب

 .  اندبالفطرة تاریخ شکل داده  هایبِکشقاضیانش را 

>< 
 916سخن 

 و که خدایشان را بسیار قادراین است،آدمها درشعورترین بخش احمقانه

تمامی اعمال  ،همان خدا، اما خوانندمیدانند ومیمتعال و قهار و بی همتا 

پیامبر  کتاب و که برای آنها یخود را به دست همین آدمهای ناقص رّو فَ رّوکَ

 و خود هیچ نمی کند.به انجام می رساند  فرستاده است

 در این آدمها آنقدر ،که زند، یا اینیا این خدا یک جایش سخت لنگ می

که قادر به درک و فهم حقیقت حیات  اندهحماقت و نادانی خود غرق شد

 خود نیستند.  

>< 
 917سخن 

و ای ترین ریاکاران توانسته ازآنان حرفهشت مسلمانان از صادق بودن، وح

تاریخ را پرورش دهد. چرا که قوانین اخالق دینی اسالم به دروغگویان 

ای قرائت شده که هیچ یک ازدستورات انسانی این دین، بدون داشتن قاعده

کرداری زشت  دروغگویی را، عمل نیست. درجایی، قابل ای ویژهبصرهت

ی دیگر، دروغگویی را عملی کامال موجه دهد، ولی درجایوناپسند تعلیم می
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، دزدی وآدمکشی را عملی قبیح ونادرست خطاب جلوه می دهند. وجایی

فتاری ، دزدی و کشتاررا راناوراقِ کتابش ِترپائینکند، اما دقیقا درچند سطرمی

 د. ندانواجب، و خدا پسندانه و مباح می

این تضاد در نوع نگرش تعالیم اخالقی اسالم، از مسلمانان عنصری چند 

وجهی آفریده است که اطمینان به شعوراخالق انسانی آنان را در طول تاریخ، 

 مورد تردید قرارداده است. 

است ؛ اما به  یقبیح داند قتل نفس امراینکه، یک  مسلمان میو جالب تر

 تاب مقدس خود عمل کرده باشد. شد تا به موازین ککراحتی آدم می

>< 
 918سخن 

آوریم، به یقین یک خدا نیز با خود به فرزندم ! هر موجودی که به دنیا می

نوع بشر، یعنی  دهد. درحال حاضر به میزان نفوس عشیرةجهان انتقال می

کند که همه خدا، بر روی کرة زمین زندگی میحدود هفت میلیارد

گران دارد. وصیت من به تو این است، که تحت نیزسرناسازگاری با خدای دی

هیچ شرایطی اجازه نده تا خدای درون تو برای به اثبات رساندن خود، مزاحم 

به خود را ری دیگران نیز، حضواجازه نده تا خدادیگران شود. و خدای

 توتحمیل نماید. 

مگر رشدِ ، تا یرا درشعورِانسانیت حبس کن زاد خود خدای همتالش کن، 

 شود. متبلورتو اخالقِ انسانی در
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خدایان  ،دارند، ومغزهای بزرگخطرناکی که مغزهای کوچک، خدایان  یقین کن

 به خطر راکند، نهایتاً، جان انسانهای دیگرمی او سیرذهنی که خدایی درخطرناکتر، هر

  خواهد انداخت.

زنده خواهی ماند، ولی بدون خدا، زندگی متعالی وانسانی فرزندم باخدا فقط 

 هیچ موجودی از پندار،جانت، بدون حضورِ خدا درکرد، که طی خواهی را

اما اگرمعتقد به کتابی مقدس شدی، به تودررنج نخواهد بود.  گفتار وکردار

عالم را برای پرستش کتاب ابزاری مبدل خواهی شدکه همة موجودات 

 الق خواهی بست. به ش قدس خودم

>< 
 919سخن

هولناکی به نامِ خدا به  ، با آغشته شدن به سَمِبشر عشیرة نوعِعرصة شعورِ

هویتِ  تا مرحلة قربانی کردنِه است، که توانسته دردناک شدناامن و قدری 

ای به چرایی این وکالت بی که حتی ذَرّهبدون آنانسانی خود به پیش برود، 

 ای داشته باشد.   منطق خود، اندیشه

>< 
 920سخن 

باشید ع خدایی بر روی زمین ازمن!  شما چرا باید وکیل بی مندوست بزرگوار

 مقابل عُقال، سکوت محض اختیاربرای اثبات عینی خود در خودآن خدا، که

رید وکالت تسخیری موجودی که سعی دارا چه اصرای ست شما کرده است.

شما من ورا به عهد بگیرید،که پشیزی بهاء برای دردهای بی درمان  نامریی 
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لم، با به اثبات درهستی قائل نیست. اجازه دهید تا پُرسندگان و جویندگان عِ

رساندن این النه فساد وموهوم، کوس رسوایش را دراندک زمان ممکن به 

 صدا درآورند. 

دمیانی هستیدکه بی هیچ ثمری، خودرا مشغول آگوار، جزوآن دسته ازشما بزر

اید، که نه اثبات و نه رَدّ آن باورها، به کردهومفتخر به دفاع ازباورهایی 

به مداوا دارویی  ،سرگردانی پراز رنج و درد و آالمِ بی مقصد و مقصود شما

 دهد. نمی ئه ارا

کشف نمائید، نه  ر راخو وخورشید جانتان را مشغول خودتان کنید، تا 

 مو بور را .  ان حور

>< 
 921سخن

ملتی که رذیلت و حماقت کِشت می کند، محصولی جز جهالت و فِسق دِرو 

 نخواهد کرد.

>< 
 922سخن

 کشد قال مرااهلل به سیخ می

 می دَرَد فال مرا با یک دوکتاب، 

 گردونش بین  تباهِو آلودگی 

 باوعده به آخرت دهد حال مرا 
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><><><>< 

 خدا می جوید دین دار به آلتش

 ل را به نهاده و میان پا بویدگُ

 وعده بدادهفتاد هزارآلتم 

 من می گوید دادنگا زآسوده 

>< 
  923سخن 

 خواند، هیچگاه بیدار نخواهدمیخود  دادنکسی که کتاب را برای خواب 

 شد، کتاب را برای بیداری باید خواند، تا هرگز به خواب نروی . 

>< 
  924سخن 

. اما همینکه واژه روسپی و هرزه است شه، بدکاره،به معنای فاح، نَشمهواژة 

نا می نشانیم، متوجه تاریخی بشر به معخِرد  ارتباط با ترکیباتِ را در نَشمه

 معنا خواهیم شد. پُراین واژة ی وسعت، وغنا

 کالنی به بخاطر این ویروسِ نِتاوا که آدمیان درطولِ تاریخشویمو متوجه می

از   ،تاریخ است، وچه فجایع هولناکی در هدرذهن خود پرداختنفوذیافته 

 جان آدمیان رخنه کرده است.در؛ شمهنَورای این 

 ،ه هایییماء واشارهمان تاوانی که عرفای واقعی شرق وغرب، با ترفند وا

را به نوعی  سعی داشتند؛ آدمها ، واندهای خود، بدان پرداختهمکرراً درنوشته
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دست از این  ، تاهشیارکنندآنهاست،  ناقصی که درجانِ به فهم اصالح شعور

 د.اما بسیار مونس با خود ، بردار  آلودة و مسموم ذهنی؛ نشمه های

یی بسیارهولناک است. ایدة نویقین دارم که برای ذهنِ آدمها، هرتفکر و 

اند که سالها باآن زندگی کردهعقایدشان اما از بسپارند،جان  حاضرند آدمها

 . کشنددست ن

 شعورِحِطة  توانند واردکه بدون فهم میزبان خود، می، اطالعاتی هستندهانشمه

را مقید وپای  میزبان درماندة خودو با آلوده کردن ذهن میزبان، آدمها شوند، 

و بسیار از این  ،با تکامل فکری وی مغایرت دارد که اساساًنمایدبند به اموری 

اندکه فعالیت خود را درال نیز، خود را طوری طراحی و پرورش داده ها نشمه

اند تا در مواقع لزوم خود را با به الی الفاظ و معنویت جان انسانی پنهان کرده

 ان است ظاهرسازند. رخورعالقة میزبشمایلی که دَ

اند؛ که دیگر تحت هیچ شرایط نمی ما نهادینه شدهجان چنان در ها،نشمهبیشتر

 هویت آنان را ازحقیقت و واقعیت خلقتِ میزبان تفکیک کرد. شود

را،  نشمه هاچراکه هویتِ این  ،، اصال به شعورِ تحلیلی محتاج نیستندنشمه ها

، اندکردهقفل  یافتهپیش نظام  از دوران کودکی درذهن اطفال؛ با تعاریفِ از

 تا برای همیشه با میزبان خود زندگی کند. 

به تالشی  باید که خود را ردها، فَنشمه برای به دورانداختن و پاک کردن این 

. واال تحت هیچ شرایطی کندشعورتجهیزتوام با علم و فهم ادراک و ةوزمرر
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رنگ رنگ بوقلمون صفتِ درون خود  این جانورانِ رّنخواهد توانست از شَ

 خالص شود. 

ای،که های مهمان، هنگاهی دریده می شوند،که با شعورِ تربیت شدهنشمه 

 مجهز به استدالل است درگیرشوند. 

د، چرا در چنین شرایطی ست که نمی توانند حقیقت نابکار خود را پنهان کنن

ترین شرایط آنان ؛ آنها را در بد ن طینت شرورکه میزبان با به دام انداخت

 کند. ممکن رسوا می

کسانی تعلق دارد؛ که قلمشان در رصد ، به آن دسته ازها نشمهبیشتر این 

 شود. کردن افکار متولیان دین و مالیان بکارگرفته می

نشمه پروری، و  نشمه ِرسوددکانداران دینی، قرنهاست که با ایجادِ مشاغل پُ

 اند. مشغول کرده دوست، دلفروشی، به سَروری خود برجوامع نشمه 

، ویروسهای سَمّی شعور بی نادان و یآدمهازِبسیاری ازو باآلوده کردن مغ

 . اند نمودهتحمیل  نازلکاالی خود را به جویندگان نادان، به بهایی 

چه های جورواجور، به پرورش هرشبکهز طرفی، سعی دارند با احداث وا

 . نمایند ارزانیرونقی موجه  ،بیشتر این ویروس مهلکت، به توسعة بازارِخود

، در این است که به شکار نشمه ضدهوشمندِ  بزرگ ترین راز خوشبختی فردِ

 درون خود تبحر یافته.   های نشمه
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 چیزیود را قربانی پرستد، تا خ های درون خود را مینشمهجو،   نشمهعوامِ اما

 خارجی ندارد.  ند که وجودِک

 شمهنَداشتن شعوری تحلیلی ازامور، تنها ابزارِمنطقی ست که بقای انسان بدون 

 کند. تضمین می را

دین قراردهند، دنیا به ، درارادة متولیان را ادارة جهان یقین دارم که اگر

  علمی بشر، باحیاتِ شد. و بدل خواهدمُفحشا و فساد از طویلة پرتعفنی 

چنانچه  رفت. به قهقرا خواهد ،جهل پَروَرداران این طویله  صلواتهای مکررِ

 تاریخ بر این گفته گواه متقنی ست

>< 
  925سخن 

درذهن خودمان، به زندگیمان معنا  ییدوست عزیزم! ما با خَلق نمودن خدا

بخشیم. پس  هویتزنده بودنمان  به مهندسیِسعی داریم تا ، بلکه، نمی دهیم

را به دامن موهومات  ، توتو رفِصِ زنده بودنِکه زندگی کنی، تا  ، ردا هوش

 .ختنداخواهد ا

>< 
  926سخن 

عشیرة نوع بشر را،که قرنها با  که اخالقِ تجربیِهولناکی ست  باورِتنها  ،دین

ی گمراه کردن خودِ او مشقت آن راکسب کرده است، به ابزاری مهلک، برا

 . مبدل کرده است

>< 
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 927سخن 

.آدمی زمانی دور بریزیممعانی کهنه را تا، حتمی ست به روز شده، الزمبرای 

باشد. به توسعة شعورِ انسانی دست می یابد،که از فهم معانی نو، هراس نداشته 

دین هیچ زمان، ترا به حال خود رها نخواهد، تا تو، با مفاهیم تازة انسانی 

 . فهم کند را حماقت حقیقت تواندمی یکسآشتی کنی. کمتر

فرزندم! مالیانِ شعورستیز ادیان، برای به بُن بست کشیدنِ کرامتِ انسانی تو، 

افات، ترا برای مقاصد خر معجونی به نام جهلبنام اهلل، با تزریقِ سُرنگی با 

کنند. سعی کن، با شکستن این سُرنگِ گَند، ازتزریقِ مسموم می خودسودمند

 به جانت ممانعت کنی.  و خرافات جهل

انسانی  ویی که باید درشعورِه خدا، سالهاست که مرده است. این تککنیقین

جعتِ اهلل وخدایان، چونان رُ اال کنی، وخود، محل دفن اورا شناسایی

 کرایههمیشه ذهنِ ترا به  ،)ازدین خارج شده ( رافضیمَهدی موهومِ جماعتِ تشیعِ

 . بردخواهد

این آزادی سلب می شود  کسانیازتنهاعزیز پدر! آدمها آزادندتا احمق باشند، 

 اند. که منزلت انسانی خود را فهم کرده

>< 
  928سخن 

آدمها هیچ زمان نمی توانند از موضوعات فاقد منطق دست بردارند. چرا 

انسان باش تا با آزار ذهن دهد. آزار میبه محتوا اندیشیدن، ذهن آنها را که

 به فهم عمیق خودت نایل آیی.

>< 



199 

 

 929سخن 

خواهی کشف نشوی، سعی میفرزندم، در این سرزمین نکبت وجهل، اگر 

رس آدم ، از تیربه سکوتدادن ا نکات کلیدی ذهنت را با عادت کن ت

 .فروشان نجات دهی

>< 
 930سخن

نده، چون آدمها ترا هرروز به شمایلی چ زمان برای آدمها خودت را تغییرهی

 و خواهند دید. که خودشان دوست دارند می بینند

تی ست که در جهان وجود قآنچه می اندیشند، تنها حقیبه کنندورمیمردم تص

 ام. یقین یافتهنادان دارد. فرزند! سالهاست به سطح شعورِنابالغ این ملت 

>< 
  931سخن

. بریزیبرد، که زنده بودنت را دور لذت خواهی  تانوقتی از زندگی خود

احمقانه ترین کار زنده بودن صرف، تباه خواهی شد. پس زندگی کن، که با 

 قابل پس انداز نیست. ی ست که رفه جویی حیات یک بارمَصرفص ،ممکن

>< 
  932سخن 

دری آرام اتفاق ، مرگ بی ثمرتوست، بقبی سرو صدا ترین مرگفرزند! 

یک بار مصرف  سعی کن حیات. هیچ اتفاقی نیافتاده استکه انگارخواهدافتاد

خود را با هیاهوی سَیّاسان و دین مدارن کالش تباه نکنی. دنیایی که تو درآن 
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لم و فساد است. سعی کن هیچ ، دنیای ریا و دروغ وتباهی و ظکنیزندگی می

، اما اگرحالوت فهم،  ترا نیز به دام خود انداخت، فقط تالش کن تا تنها ندانی

شخصیت فیل نمایشنامة مبدل به کنند، که زیر و رویت می بمانی، واال آنقدر

 . خواهی شد شهره قصة  بیژن مفید

>< 
  933سخن 

ای، یا به دهی، دو دلیل دارد، یا قربانی صداقتت شدهاگرکسی را از دست می

 . بودی پی نبرده خود، انوسعت حماقت

>< 
  934سخن 

شراب، و یا یک لقمه دهد برای خوردن یک لیوان دینی که به شما تعلیم می

،  به یدای به بیچارگی خطای خود نداررفتن به جهنم چارهگوشت خوک، جز

 توانید سرغیرکند،که بدون احساس گناه، میراحتی به شما تفهیم می

 گوش تا گوش ببرید. نیزخودیهای را 

آن دسته ، ما تحمیل نمایدمغزد خود را به توانین ویروسی که میناک ترخطر

 ذهناز فیلتر عبور در خود را، شعورنظارت بدون  ، کههستندکلماتی معانی واز

 .کنندواکسینه می

>< 
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  935سخن 

چراکه عقاید ادیان و مذاهب  به نوعی تروریست هستیم،  ما خدا ناباوران نیز

از و تفنگ  نه با خنجرو فشنگ؛ اما کنیم اشته های علمی خود ترور میرا با د

 . پشت

>< 
  936سخن 

با عالمان به دلیل قدرت تحلیل وتحقیق، هرگز رغبتی به فهم، و همجواری 

مداران، به دلیل ضعف محتویات داشته هایشان، نشان نمی دهند، اما دین ،دین

د. نکنیبرای به بن بست نشاندن عالمان، مدام درامریافته های آنان فضولی م

ذلتی که درکُنه دین پنهان شده است او را از فهم اخالق انسانی  بی شک،

انی علم شعوری غربال می شود، ماوای ناب ترین معبیگانه کرده است. 

 خواهد شد . 

د تا صحت نوهم وابهام می پوشان ای ازرهالهد همیشه خود را ،دینی کالشانِ

هایش را عریان به نمایش  اما عالم، داشتهآشکار نشود. هایشان سقم ادعاو 

 اصالح کند. ذارد تا نواقص یافته های خود را گمی

>< 
  937سخن 

 ؟چه بزرگوار  یعنی ی. عشق الهشودیتر مکلفت یچه تاب دهمهمالت را هر

و ، کندنمی را فهم  شی، که عشق به خوبشر، آدم و انسانهمچون  یموجود

 زیخود نریبه غ تواندیچگونه مقاتل بلفطره ایی ست در ارتباط با خود، 

معنا نهان شده  نیا، درنسل بشر یزخم ها نیناکتراز درد یکی. مشغول شود
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 فی، خود را به تعردارد مدام ی، سعخودریغ به. که با متوسل شدن است

 یواژه ابداع ، خداستواژها با ی، بازمن! فهم خداکشد. دوست بزرگوار

ها خواهند با اختراع واژهیم جو،شارالتان سود یاعده .ستابشرذهن علیل 

را به  ، ماندیجو یم کن، که مطامع خوداصطالحات دهان پروکلمات و

 ، که فرسنگها با کرامت خلقت انسان فاصله دارد. کننداراجب مهمالتیقبول 

خواهد کرد .  شیشتة خوگسر، ارا درم اجماعت، به حتم م نیا یهالهیح

عرض ال یط دادن مراتب عروج و کردن خرد انسان، و لیذل همة آنان که با

 یهاچه دانمینمو  یکهکشانریس مراحل مختلفِ ، ویندروغ یهاتقیطرو

 فلج کردن خرد جز یبرسانند، اهداف به خدا راانسان  ندخواهی، مگرید

 . ستندین یمعنو قالبیآنهم در ،آدمها یلیتحل

 ستی ، محتاج خردیانسان گاهیاو به جا، و بَعد، گذریبشر به مقام آدم عروج

 . ستین یآن راهر، که مهمالت را دشده تیترب

. دی، به فهم خود نائل آتواندیشود، نمیامور، غافل م لیکه ازتحلیهرخرد

بازکرده است،  یعرفان فروش که دکان تجارتِیکسیبرا، که گفتمنهایفهم ا

 قابل درک است.  ریغ

 ، به مرغزاریدامان عرفان باز را از یتواند، آدمینم یمکتب چیکه هدیبدان

 یرا، خرد نیراست. عرفان، و وارثان عرفان کندتی، هدایعرفان ساز

 ینم یامغلطه و سفسطه چیرا، ه افتهیتوسعه  ، خردالزم است افتهیپرورش 

 ،عرفان. ستنی یازیسفرکهکشان ن و ریرا س توسعة شعور .تواند فلج کند

 چیزی جزدرست اندیشی نیست.

 .تو را درآن دفن خواهندکرد خاک است که من و نیهرچه هست در ا
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 منِ .خبر آن اخبار باشممُ ی، تا چون منبزرگوار ستین یدرکهکشان خبر

. چرا برم یجهل تمام به سر مآنم درکه در یخاک نیانسانِ کم ، در فهم ا

 کنند . یم تی، به کهکشانها هدامیفهم انسان یبرا ،مرا

شده   خالصه فهم جان خود او کهکشان ها، در، همةنیعارف راست کی یبرا

که خود. رینه به غ .یکن، تا به خود برسسفر. به کهکشان جان خود است

 . تواند باشد ینم شیخوریجز به مشغول شدن به غ، ذلت کرامت انسان

>< 
  938سخن 

برای  آنانی که ،دانمهمیشه می گویند برای زنده ماند باید جنگید، اما بعید می

زندگی  .تا بتوانند زندگی کنند زنده بمانند چنین مقصودی می جنگند،  اصالً

نیست که باید با همة مخلوقات مخلوقات ازامری جز تفاهم و درک متقابل 

 عالم شریک باشی. 

>< 
  939سخن 

ص به زینت طینت، شعورناقص عوام به زینت ظاهر دل خوش است، وخوا

 کند. که طینت ، خاص خواص است نه عوام . طینت را فهم نمیعوام، 

>< 
  940سخن 

 کنم .سفارش می شک وتردیدمدام ازمن می پرسند چرا دیگران را به 
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 کندذهن را محدود می، حریم عتقاد به چرندیات وخزعبالتا که :نخست این

دلیل اثبات شدة علمی ست.  من به دو دلیل  با دیگران کار دارم، این یک امر

به و می توانم  امانستهون توانسانی خود تردید ندارم، چکه: به شعوراینل او

های درونی خود، به دیدِ شک و تردید نگاه کنم، که متاسفانه همة داشته

مری ناپسند و مذموم تلقی شده شک به محتویات ذهنی درسلک دین مداران ا

 است. 

نمی اریخ را، جز به ابزار فهم و شعوراینکه : شارالتانهای اخالق نمای تدو

 . به اخته گی نشاندتوان 

وقتی که  چرا باید دنیایمان را با بهشت و شیاطین و دیوها درمحاصره بگیریم ،

 می توانیم خودمان را از دست این خیاالت درد آورخالص کنیم . 

ب چماق، عقاید خود را به خدا باوران که به ضرنه چون  ) چرا من نباید حق داشته باشم، 

قرین شک و تردید در باب خلقت و یم که هاازداشته (کنند،تحمیل میدیگران 

 بگویم. فقط، سخنی   هستی ست

تا به خالی کردن جیب مردم کنندای طرح میهای فریبندهشیادان، همیشه نقشه

مشغول شوند. دین بهترین وسیله برای شارالتان های بهشت فروش است، که 

خود مصادره درنهایت با منجمد کردن ذهن آدمها، دارایی های آنان را به نفع 

 . کنند
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انسانی  خود، شعور جهلبه تفنگ تا  هندداجازه میوقتی دین مداران به خود 

خزعبالتشان را به تا آنان  اجازه دهمبه آنان  بایدچرا من مرا هدف قراردهند. 

 کنند . صل مسلم به شعور انسانی من شلیک عنوان یک ا

غولم ؟ اما یک دین چه منطقی وجود دارد که من به انحراف ذهن آدمها مش

مدار، می تواند همة تئوریهای غیر قابل اثبات خود را در هستی، تحت عنوان 

، درحَلق من فروکند. و با گُرزی ولی به اثبات رسیده و الیتغیر ازطرف خدااص

ر به بعلیدن مهمالتی و کتاب مقدس و پیامرو امام ، مرا وادا مقدس به نام شرع

 . ستکرده احَلقم فرونماید که در

>< 
  941سخن 

مثل خدا نگه دار، خداحافظ، انشااهلل، خدا یاورت، هاتکیه کردن به بعضی واژه

به ضعف های این چنینی، به طورقطع، همة واژهوبهشتی بودن و جهنمی بودن، 

برای بارعاطفی این گونه کلمات گردد که نمی تواند ادبیات زبان ما باز می

تا من مجبور نباشم برای تخلیة عواطف .داینمرازی منطقی جابگزین ط هم

 هم. د ، به استفاده از این کلمات تن درانسانی خود

>< 
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 942سخن 

رنج ناشی ازفهم  سی است، که توان نوشتن سکوت پرازکنویسنده  بهترین

حماقت  انتقال و بهترین مترجم کسی ست،که تعلیم گرفته استانسانها را 

 وجهل را به ساده ترین زبان ممکن برای عوام الناس بازگوکند. 

>< 
  943سخن 

کرده است در طول تاریخ، احمقانه ترین نوع رفتاربشری  دراین بوده که سعی

و نمایندگان خدایان بر با دادن نذرونذورات وهدایا به خدایان وفرشتگان 

به زمین، با عشیرة نوع بشر  بالیا کاری کنند، تا این تیم نزولِروی زمین،

 رفتاری مهرآمیز داشته باشند. 

قطعیت یک ترین راه برای رسیدن به تردید نبایدکردکه غیرمنطقی بودن، ساده

است. وقتی نمی شود مجهوالت را با دالیل منطقی حل و فصل نمود، ذهنی 

 غیرمنطقی بودن، راحت ترین راه برای آسوده کردن ذهن است . 

>< 
  944سخن 

خدا درطول تاریخ؛ هیچ کمکی به بشریت نکرده است. جزایجاد شرارت و 

ناالیقی های ناشی بلوا  برای جوامع بشری و حیوانات. این ترسها و ناکامیها و 

ازعدم درک و فهم خود بشرازهستی است که تا امروز توانسته بقای این وهم 

 را در ذهن اوحیات بخشد.



207 

 

ابهام و تردید  نگرانیهای ناشی ازحیات خودکه در آدمها برای اضطراب و

را قادر بر همة امور که اودندارنپناه بردن به خدایی ای جز فرورفته است، چاره

 امور نیستند . حلخودشان قادر به  چرا کهد، ندانمی

>< 
  945سخن 

معرکة شروران، یی نمی شود برای نجات ازیقین کردم که به قوت هیچ دعا

 جان انسانی خویش را محافظت نمود.

ای نخواهی یافت تا مشق نجابت را سر وایمان آوردم که هیچ فاحشه خانه

 لوحة دروس خویش کنند. 

کُمای درسَمّ دین ، بقدری خطرناک است، که قبل ازکشتن آدمی، او را 

کند تا بتواند هویت آدمیان را تا پایان عمر، برای غوطه ور می مطلق شعور

 مطامع خود به گرو ببر . 

 گروِکه درال درقِلّت، شعوریال درکثرتند وعُقشته باش،که جُهَهمیشه یقین دا

مبانی مکانی به نام بهشت و جهنم درآسمانهاست، هیچ وقت به فهم زمینی که 

یرة نوع بشر، قادر به که عشکشد نائل نخواهدشد. تازمانیآن نفس میدر

سرنوشت او ست، حاکمیت خدایان جور وا جور برخود نشده اتربیت شعور

 پایان نخواهد یافت. 

ی تربیت شده است که اگرتو، در جَمع شرابخواران  ادینمداران به گونه شعور

به نماز برخیزی کسی را با نماز توکاری نیست، اما اگر تو برای خوردن شرابی 
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خویش می برند تا به خنجری بُرّان، درجمع نمازگزاران قَدعَلَم کنی، آنان نماز

 را سفره کنند. شکم انسانی ت

لمی و اما تردید نبایدکردکه جمیع دین مداران، درمقابل پرسش وپاسخهای ع

که صدمه خوردن به باورهایشان تعادل امنیت منطقی آسیب پذیرهستند. چرا

مدران؛ از به د. بخش وسیعی از شمایل ذهنی دینفکری آنان را به هم می زن

 طراحی ذهن دینسند، به طرزهولناکی درهرا ذهنی خود روزکردن محیط

، با واکنش ای تربیت شده که درمقابل هرگونه دست کاریبه گونه  مداران

 کند. شدید از پیش تعیین شده ؛ ورود هر پدیدة  نورسیده ای  را عقیم می

>< 

 946سخن 

به هیچ کس که محرم واقعی تو نیست اجازه ندهید، تا با ابزارشوخی حریم 

درکالم باشد،  ویا بصورت یک لمس فیزیکی ترا نشانه رود، چه این شوخی

حرم طرف مقابل  فِرّصَرترین راه ممکن برای تَبُ اعمال شود. شوخی، میان

تواند پردة روابط را بطور نامحسوسی پاره کند، و فرد را است. شوخی می

 تمَرَاو را از حَ بتوانیبه نظر می رسد  مت نماید که بعیدیطوری وارد حر

 .  نیبیرون ک

>< 
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 947سخن 

ای پرداخت نمی ای که درآن حیات دارد هزینههیچ بیشعوری برای جامعه

دانند. برای منویات خود میای وسیله کند. ببشعورها، جمیع امورجامعه را

ای ست که  شتن چنین صفتِ بیشرمانه وشرورانهدینمداران دقیقاً به دلیل دا

اوت تاریخی، و درشرایط متف ،به سامان دهی جامعة خود نیستند قادر

 کنند. خود برای دور زدن جامعه، پیشة خویش میرفتارهای متفاوتی از

ازدوران صفویه به بعد، با شرور، دراَقّل کالم  تاریخ ایران، با حضورمالیان

ای وجود اسناد متقنی که ازآنان بر جای مانده است، با اتکا به بیشعوری حرفه

اند. این جماعت لکت هیچ کم نگذاشتهخویش درتخریب جمیع امورمم

پفیوز، اگرالزم باشد، جامعة خود را، یکجا قربانی مطامع شخصی خویش 

 خواهند کرد. تا متاع آلت تناسلی خویش را تدارک ببینند. 

 خطرِ بیشعورِ دینی،  به مراتب ازخطرِ بیشعورِ سیاسی هولناک تراست . 

>< 
  948سخن 

احمقانه ترین رفتار عشیرة نوع بشر در قرن بیستم، در این است که با آلوده 

شدن یک صدوهفتادکشوردنیا به ویروس های جوروا جور، با توسل به دعا از 

را برای  خواهند، تاخدایانشان ارادة آفرینش خودخدای خود میصدها 

شتة از ها نادیده بگیرد تا این انگلهای خود اشرف پنداخلقت آن ویروس

 بالیای ویروسهای دست ساز خدایان درامان بمانند .
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آن خدایی که می تواند خلقت ازلی و ابدی خود را، بخاطر استغاثة مشتی 

 نادان دچار باز بینی مجدد نماید، به یقین یکجای کارش لنگ می زند. 

خدایی که خود خالق طاعون و سرطان و جزام وحصبه  و هزار یک درد بی 

در عجبم، که چرا عشایر نوع بشری ، قادر نیست از حماقت  درمان است،

ارتباط با پرستش خدایانشان دست بردارد، وبیاموزدکه  در ،تاریخی خود

خدایانشان یکتا و موحد نیست ،و مهربانی والرحمان الرحیم بودن او درهستی 

نمایش مضحکی ست که مشاعر توسعه یافتة انسانهای وارسته را آزار می 

 دهد.

>< 
  949سخن 

 وطن سیستیم و شاه محمدرضا که بود این در ایران ختیببد بزرگوارم دوست

 مانده عقیم ها روس های نقشه و حیله به کشور درداخل او داخلی پرستان

 که میشد اداره خائن هایای تودهحزب  دست به شاه تبلیغی نظام کل. بودن

  .گرفتتد می فرمان روسها از

 و ایران داخل در شاه هویت زیرکانه تخریب با ، فروش وطن و خائن قشر این

 ،داخل در ها اهلل یتآ دست به بهانه دادن و ایران بیسواد و احمق مردم بین در

 و کارها وقت هیچ ، کردندمی معرفی منحرف و عیاش و پلید عنصری راشاه 

 غروره و درماندشاهِمحمدرضا ، ازایرانهای مرز از خارج سیاسی های فعالیت

 اورا مهمانیهای و خوردن مشروب اما و ،شد نمی مطرح ایران داخل در گرفته
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 پخش ایران داخلی های درتلویزیون تمام طمطراق با کشورها سران با

 دیگرکشورها بهو آمریکا به چه برای اصال شاه که گفتند ینم اما کردندمی

 که کردندمی وانمود عموم اذهان در طوری هاایتودهحزب  ،و می رود رفته

 .ایرانی و ایرانمملکت  منافع حفظ برای نه رود می خارج به عیاشی برای شاه

 می رناکَ بوق در را مهمانی قسمت واین کردندمی سانسور را اصلی قسمت آن

و کمتر  دادند، می ایران احمق و خر ملتآن بخش از  خورد به و کردند

 دراین عمل تبلیغی،  کهبود در ایران  روس ها مخوف حیله این متوجه کسی 

 تبلیغاتی با وخواهد گداشت،   برجای خود از مخوفی اثرات چه زمان ولط

 ،زده  روسی روحانیون مجامع وبخصوص ایران خصوصی مجامع در که

 ثمرة نهایت در و زدند، می دامن مردم بین در ها غلط این به شد می مطرح

 توست .من و  امروزها ایرانِ  کار آن

 یدهتپ ها روس هدرگُ ،لقحَ تا که ایران پی به رسوایی خود بردند ملتزمانی 

  بودند

 لیستل و تحوی اسالمی جمهوری استحکام با،  هم ها ایتوده مصرف تاریخ

 که ،یافت پایانبه توسط روس ها به خمینی  ایران در ی مخفیهاای هتود همة

 سازمانخود  اشاره به هم عمل این ، که شدند عام قتل خمینی دست به گیهم

 .رسید انجام به روس ب گ کا

هر شعوری که بر اساس منافع فردی تقسیط می شود ، هیچ بهای انسانی در 

و می بینید که مالیان هرزه، با کسب  ،به همراه نخواهد داشت چنتة خویش 
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تجربة تبلیغی از دوران محمدرضا شاه، چگونه توانستند درطول این همه 

، به کشتارهای هولناک و و درون مرزی رون مرزی و بسال، با تبلیغات 

ادامه دهند و جماعت غیر خودی و خودی ها چپاولهای بی حد و حصر 

 خواهند داد . 

، با  روی شوو این شد که شدیم، سیاست مداران هرزة انگلیس و آمریکا و 

حیله های مشترک خود ، عجوزه ای بزک شده و  نادان به نام خمینی را از 

ران ایرانی فرهیخته و آزاده را روانة تبعید و اتبعید ی رهانیدند تا بتوانند هز

کنند. تو ، در سرزمینی نفس می کشی که شومی فرهنگش ، فاجعة ها گورستان

که از فرظ نادانی و جهل، ی وِقرن است، و درکنار مردمانی راه می رَ

 خود را به دست دکانداران دین سپرده اند .  تسرنوش

کسی که از دکان دین، مایحتاج خود را ابتیاع نماید، به یقین ، از مزاج 

تقعل جامعه نیز  ،. وقتی فقرِ شعور توسعه یابد نخواهد بود سالمی بر خوردار 

 دچار ویرانی خواهد شد . 

ستی که راز های شومی را از حاکمان خویش در تو متعلق به سرزمینی ه

 دل نهان کرده است .  

خاکی که در هر وجبش، استخوان فرهیخته ای را که به شکنجه ای جان 

داده است  چال کرده اند بد شگون ترین خاکی ست که تو بر آن قدم 

نهاده ای. در این مملکت ، هیچگاه زندگان حاکمیتی نداشتند، این مردگان 

که با بر خاستن از گورها ی تاریخ، اداره زندگان به عهده گرفته اند. بودند 

ذهنی که قادر به فهم خطای خود نشده باشد ، تحت هیچ شرایطی تغییر را 

 نخواهدپدیرفت.
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>< 
  950سخن 

 از خارج در تفریح و بردن لذت جای به ، ست بدبختی موجود ایرانی مرد

 نگهبانی مشغول مدام، گله نگهبان سگ مانندبه  ، خانواده درجمع منزل

 از بتواند تا قراردارد شرایطی درچه و داندکجانمی اصال و است ازخانواده

 از ناخودآگاه ،دینی وبخصوص ایرانی مردان همین برای .ببرد لذت زندگیش

 دین به باورمندتر هرچههستند.  بیزار و عصبی وگردش مسافرت و تفریح

 شوند می متحمل ها مسافرت و درسفرها را بیشتری رنج باشند

 و آگاه فروشان تن، کندمی عقیم را فهم شعور، کردن اخته با آن تعالیم و دین

 بر فاضالب از اقیانوسی که نادانی و ابله پوشان برتن ارجحند بسی فهیم،

 و کنندمی کِشت انسان که آنان میان استفرق  بسیار .زند می موج جانشان

 کُشند. می انسان که آنان

>< 

 951سخن 

 باورهای بدون آزادی که است این بر فرهنگی و دینی بردگان فکری نظام

 یدین معیارهای فرهنگ با که ایپدیده هر و، ست نابخشودنی یگناه دینی

 آدمها، برای انسانی آزادگی فهماست،  توبیخ دّشَاَ مستحق باشد داشته مغایرت

 .است آور رعب و هولناک



214 

 

 گناه حس انگیختن بر با ، ما تغییرات دیدن با ما، پیرامون در موجود بردگان 

 گانبرده که چرا. بگیرند ازما را ما بودن ناخودی انتقام دارند، سعی درما،

 .دانند می خود جمعی گروه به بزرگ خیانتی را ما آزادی ما، پیرامون

 باورهای از عبور مستلزم که ،شدگان رها برای ، گناه احساس این از ارذگاما

 دشوار مرحلة این عبوراز با ،است دشوار چه است؛ جامعه فرهنگی و دینی

 به شعوری که آنان امازد، گریمی ه داریبرد ازنظام برده، که،باورهاست

 لذت می برند خود بردگی از توهمی، در ، ندارند درخود انسانی بلند کرامت

 به را بودن برده و ،اند باورکرده را اسالم سلطه تاریخِ که ایران ملت مخصوصاً

 از فرار عقیدتی، هایبرده. دنکنتصورمی فضیلت و تقوابرای خویش  نوعی

 .دانندمی راگناه بردگی

  دردناک عقوبتی مستوجب که ایست نابخشوده خیانتی آزادی، ها، برده برای 

 ارباب مطیع را خود دینی، فرهنگ های برده که است بینش این با ،است

 .اندخودکرده فکر و درون مکتب

 ندانم توجیه با تا زنند می عقالنی رنگ را خود پنهان هایترس ،گانبرده این 

 .نمایند هضم قابل خود، برای را خود انسانی گناه احساس خود، های کاری

>< 
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 952سخن 

رورانه تر به توسط توجیه هات ش، که با به نام خدار، زادة موجودی ست شَ

 گرفته است .متولیان ادیان، رنگ سروری در هستی بخود

، اشرارهستی است ضالب نکردهفا نوع بشر، خدا را روانةتا زمانی که عشیرة 

 کرد . ه تربیت انسانی خویش ابراز نخواهدتمایلی ب

خویش کرده  ، که اخالق را پیشة تیشةخدا، خود، مصدرشر است در هستی

به  هیچ زمان کنند،آنان که با خوردن گول خدا، امراش معاش می ،است

 دست نخواهند یافت .  سیری شعور

>< 

 953سخن 

  !دوست بزرگوار

چیزی و کسی عزیزجان می شود، که همة درستی های او لذیزجان انسانی تو 

باشد. هیچ شعورناروایی لذیز نیست تا به عزیز شدن تجهیز شود. هرشعوری 

 تردید دارد. تو پنداشتن  درآن غشی نهفته است، درعزیزکه 

 ایمصداقت و راستی او ایمان آورده ،عزیزجان،کسی است که عمیقاً به زاللی 

واندی، به دانستن ندانستی که آنچه تو خاین معناست که: اشکال شما در

فرق است میان این معنا  .  آنچه که من دانستم ، به فهم نشاندماما ،  ،نشاندی

 و آن معناکه در توست ، 
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جایی که از آن سودو حاصل به دست )ص، مِنال خلِآنچه من دارم ، به صِداقِ تسلیتی مُ

 ،بار نشاندبه آدمیان را آید(

مال آدمیان را ، ) نیزه ، خصوصا سر آن (تصرفی مِخرَص شوقِو آنچه تو داری، به 

 .ندکمیخویش  سرمه() مهرة افسون وسنگ کَحال

>< 

 954 سخن

کند؛ تا دین،  با به کنترل کشیدن شعورانسانها، اقدام به نابودی ذهن آنان می

 بتواند اعتماد به نفس عشیرة نوع بشر را به تباهی بکشاند. 

،  هیچ ور خویش را مشق ندیده استذخیرة آزادگی برای شع کسی که توانِ

 .زمان طعم حقیقی فهم را نخواهد چشید

نشود، حوصلة شه دارچنان زندگیت را قرین لذت کن که کرامت انسانیت خد

ها، دهد. نشانهمیپروازِشعور، تا آنجایی ست که شایستگی ما مجال صعود 

 کندشعورماست ازآنچه درما سیر می ثمراتِ

وقتی ناظریم که مال وآخوندی هرزه و حَرّاف و شارالتان و شرور، بر منبر 

دای پاشنة کفش زنها  نباید شنیده شود، و یا زنها بیش از فریاد می زندکه ص

غیر را ندارند،) آن هم پنچ کلمه، یعنی به قاعدة پنچ حق صحبت باپنچ کلمه 

تن آل عبایشان که مشمول محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین است ( 
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، است خواهد به من نوعی  القاء نماید که سکوت مختص بانوانغیرمستیقم می

 اعطاء قطع ارتباط بانوان با جهان خارج ازخود. یعنی

کند. چنین فرمانی برای به خاموشی نشاندن کرامت یک انسان کفایت می 

وقتی توانستی اعتماد به نفس انسانی را به نابودی مطلق هدایت کنی، 

 دیگرشدنی است  تا هرصدای ممکنی را دراو به خاموشی بنشانی. 

شودآستین باال زد تا کردنِ چنین مخلوق شریفی، میآن وقت برای بی هویت 

که ما اینبرای همیشه خود و نسل اورا حلق آویزعقاید خویش گردانید.کَ

شعور نابالغ  بخشی از زنان درنظام جمهوری اسالمی ایران امروز، گواه متقنی 

 ل مالیان است.  همَبر به گرو رفتن آنان در چنگ عقاید مُ

>< 

 955سخن 

ای، با به گروکشیدنِ شعورِآدمیان، حِالوتِ فهم آزادی را انِ حرفهبرده دار

ة تولید فساد ، بزرگ ترین کارخانکشند.  شعور دینیها به تباهی میدرآن

، جزاین نیست که می و شعوردینیمقابل اعمال منفی است. کوتاه آمدن در

 خواهیم در مقابل عکس العملهای آنان ازخودمان محافظت نمائیم؟ 

رّآنان با سپردنِ شعورخویش به مهمالتِ متولیان دین، خود را ازشَ وقتی

به آبروی ، خویشبرای محافظت از خواهیم کنیم، در اصل میخالص می

 انسانی خود پشت کنم . 
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دست آویز قراردادنِ ورند، باآمقامی که کم میهرکجا ودرهرمنصب وآدمها، 

 دهند. مفاهیم دینی، کاستی های درون خود را تسکین می 

آیا من برای به دنیا آمدنم تمایلی داشتم، که متولیانِ نابکار دینی، برای 

 دهند؟ می تش خدارستگاری آخرتم،  به من مشق چگونه زیستن و پرس

آنقدرکه خدا به من پیله کرده است، مرا با اوکاری نیست، وقتی نه وجودِ او 

نبودنِ  او در من راهی برای جانِ بیمارو سرشار ازدرد من مثمرثمراست، و نه 

 برای عالج دردها و رنج هایم! پس چرا باید خود را در ورطة حماقتی گرفتار

 کنم که آرامش نسبی انسانیم را مجبور به اخالل در خود کنم. 

اگر خدا و متولیان او در زمین، مرا به حال خویشم رهاکند، الاقل باکنارآمدن 

با رنجِ مرگ و نیستی خود، به حیاتِ هولناکِ مختصرخویش بهایی انسانی 

 خواهم داد. 

کند، چگونه قادر خدایی که شرورانه مرا به کشتن هم نوعانم تشویق می

، ستچه تضمینی خدا را . ابدی گردانداست مرا درکنفت رحمت خویش 

نوعی   ان را به خوردن منِیّنجِاین بار، آن ورطة ناکجا آبادِ دروغ،  که در

 تحریک نکند. 

تر را سِ دشعورِخوایم، تا بالهتِ ننگ آلودِ پیشة خویش کرده حماقت را

 عورت کنیم . 

>< 
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 956سخن

ها تنها متاعی که مورد معامله حاملِ نجابت نیست، درفاحشه خانه هیچ جاکشی

اینجا سرزمینی ست، که برای شان است. وفررد، سه کافِ تنِ تنگیقرارمی

پرورش مفعوالن، بایدکه لباس دین برتن کنی تا مگر، دِینِ خویش را به این 

 آب و خاک ادا کنی. 

>< 

 957سخن 

دلبند پدر!  مقرون به صرفه ترین ذخیره برای بی آبرو، ادعا به  و فرزند عزیز

ور؛ تظاهر به داشتن تَدَیّن است، و با صرفه ترین مسیر به مقصد برای یک بیشع

نوع دوستی است.  این سخن مهم را دریاب فرزندم، هرزمان سیاست مداری 

 دروغبی هیچ شکی در دهد،با احترام وتواضع به مردم روی خوش نشان می

تاریخ است که با  جانورتردید مکن، که سیاست مدار، تنها بودن تواضع او

جوانیش را با مشتی زبان  هایداده کبوترهای درقفس انداخته، انتقامِتجاوز به 

 بستة التیام می بخشد.

 دراقیانوس فهم شناور ، که همة خود راکندکسی مزمزه می را طعم شعور

درجانش ای ازدردها را انسانی که بالغانه، مجموعهکنید، ینکرده باشد. یق

 ذخیره کرده است، دارویی را ناشناخته رها نخواهد کرد . 

>< 
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 958سخن 

وقتی بشر، مستعدِ نفهمیدن است، طبیعی ست که برای دفع ترس ناشی از 

تاریکی ها درخود ، به کسانی متوسل خواهد شد که گویند از طرف خدا 

که پاپ ها و  وارث پیام هایی هستند، که می تواند آنان را تسلی دهد. جنایاتی

رای احراز هویت خدا آیت اهلل ها و مفتی های دینی بخاخام ها و مالیان و

های مخوف درطول تاریخ با بشرکرده اند، جز به راه اندازی جنگ ها وغارت

 صلیبی  و جهاد های مکرر اسالمی هیچ نبوده است .  

بر برای فهم حماقت عشیرة نوع بشر همین بس، که مخوف ترین جنایات رفته 

چرا که دین  خود را در اندک زمانی  به راحتی به دست فراموشی می سپارد .

حق بودن امریة خدا در زمین،  شما را برای بالیای با متقاعدکردن شما به بر

ای کند. الجرم شما با وارث دانستن خدا با نشان دادن تمایل برآتی آماده می

کنید . ج های آتی آماده میرا برای رنبه فراموشی سپردن مصائب  قبلی، خود 

بزرگترین شیطنتِ جنایت بارِ متولیان دین دراین معنا نهفته است، که با وارث 

قراردادن خدا برای ادارة هستی، تمامی خواستن و نخواستن های شما را منوط 

 دانند که هیچ از او نمی دانید. به  رضایت آن خدایی می

م،  که خطرناکتر و هولناکتر از در این سنوات هفتاد عمرآموختم و فهمید

 پدر و مادری جاهل و نادان برای یک کودک درعالم وجود ندارد . 

>< 
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 959سخن 

تو  دلجوییهیچ زمان فهمی به از زخم های خود عبور نکرده است، کسی که 

در کنارکسانی باشید که از دردها و زخم ها خویش به خوبی  .نخواهد داشت

 گذرکرده اند

>< 

 960سخن 

 وقتی از زندگیت لذت خواهی برد،که زنده بودنت را دور ریخته باشی .

>< 

  961سخن 

در  خلقتشان به خاطرهستند، چرا که  و بدبختی آدمها موجودات تیره روز

اند را روانة دستشویی کردهخود همزادِ  هفت میلیون اسپرم، بیش اززهدان زنی

 منافع مدافع، مدنشبه دنیا آ ابله، با همین موجود، تا خودشان به دنیا بیایند

او  نه  . که اصالمی شود به نام خدا یموجودی سفاک و خون آشام  و بیرحم

 فهمند. می او را می شناسد و نه دیده است ونه  را

>< 

  962سخن 

 مضحک ترین داستان ادیان ابراهیمی، افسانة بی اساسِ اخراج آدم و حوا از
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یلِ خوردنِ سیبی و یا گندمی، که یک بهشت است.  خدا، آدم و حوا را به دل

و متعلق به حداقل چهارهزارسال قبل از  اَکد وسُومر،قوم از افسانه و اسطورة 

میالد مسیح  است ؛ و از قوم اکد و سومر  به کَلدانی ها و اَشورهای سامی نژاد 

بار، با فرستادن گرکند ودیمنتقل شده بود، ازبهشت خویش به زمین پرتاب می

جور واجور خود، تالش دارد تا  و گسیل یکصدوبیست چهارهزاراز پیامبرِ

همان تربیت یکی از ابله ابدی خود را، در سایة شدة ن مطرود نوادگانِ هما

نوادگان مطرود شده در زمین، با ارتکاب کشتارهای هولناک، قانع به رفتن به 

همان بهشتی نماید که ازآن طردکرده بود. ذلت این اندیشة ناقص در این 

ه ، برای سرپوش گذاشتن بسرشار از کینه و عداوت است که این تنبیه کنندة

در وعده های خود منظور نموده است، تا نهایت را نیز خویش، جهنمی جهلِ

 مخلوق خویش از یاد نبرد.  بهی پایدار ابرازکینه هاحماقتش را به 

فرزندم! اگرخدا، جهنم را بعد خلقت آدم و حوا احداث کرده باشد، در  

ادت جنایتکاری چنین خدایی تردید نباید کرد. آیا چنین موجودی، ارزش عب

را  ؟ آیا خدایی که برای مخلوقی مطرود شده، چنان کشتارگاه مخوفیدارد

 ؟چه باید کردتدارک می بیند،   بعد از طرد اواز بهشت

آیا خدا، جهنم را قبل از طردآدمیان از بهشت برای جانوران خود بَنّایی کرده 

و حوا از  آدمیا با طرد آیا برای جانوارن و حیواناتاز قبل ساخته شده بود، بود؟

 بهشت، برای شکنجة ابدی او طراحی کرده است؟

>< 
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  963سخن 

 هایپندار ردنِب بکار که درهستند، تنها قشری شق کله دین مداران

 یها بر نادانی ،تا مگر ،کنندزیاده روی می ،آرزومندانة خارج ازحیطة شعور

 . سرپوش بگذارند خود ناشی از جهل

 آفرینش،در دهویت انسانی خو انداختنسختی به  ، حتی باناباور خدایک 

ا به فهم منزلت ، تعرضه نماید عقالنی به نوعی را جهان بینی خودسعی دارد 

 . گرددآگاه  انسانی خود در هستی

برای  ،دکرامت انسانی خو قربانی کردنبا  نه تنها باور،، یک خداکهدرصورتی

به  دادنتن  با تالش دارد ،محرزاست شرارتهای وجودش درهستیکه خدایی 

قلمداد  خود فضیلتمشمول را او اطاعت از ،آن خداعلی جَ احکام بردگی

اثبات برای  با وقاحتی تمام، خود راهمة  ،موهوم یلدالئبا تکیه بر و ،نماید

هیچ ، نام آدمهمین که حالیدر ، گرداندلزم به دفاع مُ؛ ه بیکارآن  هویت

نمی تواند ارائه  خدا،آن وجود  چرایی برای  یمحکمه پسندو  دالیل عقالنی

  نماید.

فاقد  ،می چون آدمیّبدون حمایت قَ ،نیز مطلقِ خدا نامقادرآن جالب تراینکه 

چنین هویتی ست، هستی در خود حریمحفظ توانایی الزمه برای گونه هر

هم عادل، ، قهار همقادر  هم ،هم رحیم ، باشدرحمان هم ، چگونه می تواند

  ؟ فهیمومطلق وهم  هم کریم
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حق  احقاقای بر چرا، خواندمیآگاه و حکیمدانا وقادرورا  خودخدایی که 

به گردآوری اوباشان قَدّاره بند  اقدامبا  ،خویش درهستی واحراز هویت

برای  لشگر جهاد و کشتارو ،می زندهستی جار در خویش را حضور درتاریخ

لق ااین خاست که  جای تعمق. می بیندتدارک  خودیهایرغخونِ ریختن 

، ودهلُ الخلقةوسیله قراردادن مشتی ناقص با  کهاست،هولناک نقدرشرور، آ

است، تالش دارد آنان را از بهشتش بیرون کرده   او اجدادخودِقبال که 

 أفتی به ر همان مطرودان ابدی از بهشت،دراذهان  خود راهویت ماهیت و 

  .مُوَجّه جلوه دهد رمزآمیز

باید باشد. فاعل  خدا اگر قادرمحض است، پس به یقین، فاعل محض نیز

و و بهشت و جهنم لشکر چه نیازی به قهر و عتاب وتنبیه و وعده ومحض را، 

   ؟خلقت ناقص استو داغ و درفش 

تمایل  ،کسی که قادر محض است، چگونه و چرا به خَلق نقص در هستی

ان در هستی را چه کسی پاسخگوست ؟ صو این همه نقنشان داده است؟ ، 

 . شیطان، گزینة مطلوبی است تا نقص خدایان را سرپوش بگذارد.

فاعل  ، جهشود، به هیچومی خلقتش فهمت تکوین درساسَقادری که خِ

 محض نمی تواند باشد. 

 ، بیشتر از رأفت اوو خلقت های هولناک او در هستیخالقی که بی رحمی

. تواند باشداست و نه فاعل میعادل نه حاکم است ، به هیچ وجه عالم  در

 خویش را برای درمان جهلِشعورِ  و فاعلیتِمطلقیتِ ازل خدا، از چرا

اشتراک نگذاشته  به هاانسانو و رفع مصائب ازجان موجودات آدمها ؛ هستی و
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،که گرددنیی پیامبرانی ناقص الخلقه از تبار آدم و حوامحتاج ارسال است، تا

رود و با مطجوارخویش، لحظه تردید نکرد. درتن سیبرای زحماقت آنان در

و با عَلَم کردن شیطان و جهنم و داغ و  نمودن آنان از بهشتِ خویش،

  .دست یازیدخویش ناقص توجیه خلقت  درفش به

بل استناد نیست، اما خواستم هرچند جمیع مهمالتِ دکان داران دین، قا

 مگرتا گویندبدانم این جماعت دَجّاله ازکدامین بهشت و جهنمی سخن می

سخن می  خدایی به این نادانیازتا بدانند وقتی که ، داده باشم یپاسخ

کنند. چرا که به قبل این که نمیبه بهای متاع دکان خویش نظر  گویند

فرو چالة مستراحی  در را خدای آنان، این منم که خدایشان مرا هضم کند

 خواهم ریخت.

>< 

  964سخن 

اسالم؛ چون برتضاد و معانی موجود درقرآن واقفند،  دینِ و فقیهانِ ،شارحان

 اند، ازل آمدهنائ نیز غیراهل دین که به رتبه های علمی مصرند، تا ازآن رو

 باشند. اظهار نظردرخصوص مبانی دین برحذر

های درسی خاص با وضع قوانینی غیراخالقی و اینان با ایجاد مراکز و حوزه 

انسانی، بشدت سعی دارند، غیرخودی ها را نه تنها ترورهویتی نمایند؛ بلکه با 

از صفحة هستی آنان را  ،فیزیکی افرادگاه، با ترور منزوی کردن، وگه

 یبقات یلّبا کُالمشان ک مشروط به اینکهکنند. تا تنها فقیهان دینی، آن هم محو

 قرآن در تضاد نباشد؛ در بیان بعضی ازمبانی دینی حضوری داشته باشند. 
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تسنن سَلَفی و جماعت  اهل جماعتِمتولیان ارشد دین اسالم؛ اعم ازشارحان و

اند، هدینی، آیت اهلل، مفتی لقب داد جمیع تشیع،که آنان را در جامعة امروزِ

 و ای تفسیرقرآن را به گونهدری آیات غیراخالقعموم،برای انحرافِ اذهان 

قرآن  بتوانند پیروان خود را درفهم اصل معانی مندرجه درتا  کنندمیتعبیر

 معنا نمایند.   گمراهی دچار

فقیهانِ شارالتان دین، با پنهان کردن مضامین غیراخالقی درقرآن، تالش 

ساخته، منصب سروری  دارند؛ با توسل به مغلطه و سفسطه، و احادیث خود

 خود را با تکیه به دین، در جامعة از دست ندهند.  

>< 

  965سخن 

 قیامتی هست، هیچ قامتی راست نخواهد شد. به واقعة  زمانیکه شعوری تا

مند است،  نظم یافته درخود عالقهبه یک نظامِ ،که مغز انسانبا توجه با این

به نظم برای را الوصول ترین راه ممکن سهلخرافات، نگ زدن به با چَ، الجرم

  تدارک می بیند.خود نشاندن 

 ه نشان دادن خویش درذهن، ونظم بخشیدنِجّوَت، درطول زمان، با مُخرافا

مرتبة یک به تازه وارد،  نصب یک مهمانِ، خود را ازمخود درمغزمحتویات 

 . کندمبدل میدائمی  ینمیزبا
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 تعصبات و حمایتِ خود درذهن، مدام با تائید خرافات، برای حفظ رسالتِ

 ذهن ید طلبئتادائمی  بهترین میزان برای حفظ الگوهای ، که خود ساخته

عقالنی  گونه تغییرهررا از های ذهنی، مغزداشته جلوه دادنِه جّوَمُ با هستند،

منهای دین  اخالقآموزه های  ای جز، چارهدرداین رهایی از برایدارد. میباز

 . ذهن نخواهد ماند هدایتِای بر

 اوراتواند بی پاسخی، می آزردگی مغز، همواره ناشی ازاین است که هرسئوالِ

چون درفهم ودرک حقیقی محیط نماید.  رابطه بادردچارهزیان رفتاری 

را  خرافات، هویت خودک به سّمَبا تَرمی ماند، ال های بی پاسخ خویش دَئوس

 خالص نماید.  نفهمی هاآزردگی زینت می بخشد، تا خویش را از

 الگوی بسیار خوش آیندی ست، چرا که: می تواند، مغز ،خرافات، برای مغز

 . نمایدغیر علمی آرام ربط وبا دادن جوابهای حتی بی  را

است، تربیت مغزای ازایم، شیوهرا وجدان نام داده الگوهای اخالقی، که ما آن

برای همین ، خود استهای بنیادی سازهتغییرقادر به  ،دینفشارت که تح

اخالقِ دین مدارن ازویژگیهای منحصری برخوراست که قادرند در شرایط 

دین خود، تائید طلب خاصی به کشتار جمعی هم نوعان خود قیام کنند. 

کندکه طلب می را تائید، زمانی شمامبانی دینی، ونه تائیدکنند، دین ،است

 . دشما وصول نموده باشرا از خویش
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را در مقابل اوه اندیشی آشنا شود، به یقین ز کودکی با مبانی آزاد، افردکه این

 خود نه در مقابل مکتبی که او را بدهکار اعمال خود، مسئول خواهد کرد ،

 است.  نموده

به  ی، روی خوشداست. هیچ طلبکاری بدون وصول طلب خو، طلبکاردین

سیر اخالق مداران را، از دین مداران نشان نخواهد داد. آنچه مَ یشکار خوهبد

گردد، که دین مدار، بدهکار خداست، میکند، از همین معنا مستفاد مجزا می

 هم، بدهکارِو خویش است،خویش، اما اخالق مدار، هم طلبکارو طلبکار 

 انسانی خویش .  کرامت 

 در مطالعههن خود را برای ذ ،که چرا خداام،همیشه دراین معنا ماندهمن 

 دارند. ن یکه به او ایماندهد،نمیاختیارکسانی قرار

امری الزامی  ،را هاخودیکشتارغیرو  و غارت غیر خودیها ()حمله جهادوقتی بردگی و

مبانی چه تعریفی از  رقم زده است،خویش و اخالقی برای ترویج فهمِ مکتبِ 

ای برکرامت مرتبهمن تا  ،نهاده استجای ذهن منِ انسان بردراخالقی غیر

  انسانی خویش رقم بزنم؟

 که تا امروزدرزمین، یهوه وگاد و اهلل به انجام آن حکم کردند،آیا ازآنچه 

  ؟شتهوجود دا اک تری نیزهولن

اذهان عموم  انگیزترین انحرافات اخالقی را درتواند هولخدایی که می

قِ انسانی، درتعریف اخالتا دهد، ، چگونه به خود اجازه میقانونمند نماید

 .جا بزندخِلقت  معلم اخالق در مُحق ترین ،خویش را
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>< 

  966سخن 

احترام گذاشت، عشیرة نوع بشرد درطول تاریخ به عقیدة همة اقشارِاگر قرار بو

سرفه گیرطاعون و وبا وجزام وآبله مرغان و فلج وسیاه امروزما هنوزدر جهانِ

ازای احترام نگذاشتن به عقیدة رفع این بالیا، در درد بی درمان بود. انو هزار

 به منصة ظهور رسیده، که سعی داشتند با توجیه الهی بودن منحطی  باورمندان

کنند. را دراسارت خویش ادارههمة ناکاستیهای حیات بشر، جامعة بشری 

و زبان کسانی  هالمی، دستجهان امروز توانست، با اتکا به پیشرفت الزمة ع

 راکوتاه کند، که عمری با چنگ زدن به تقدیر و مشیت و قضا و قدر، جانِ

ای، تحت هر شرایطی، یچة مطامع خویش کرده بودند. هرعقیدهزانسانها را با

 داشته باشد، ارزش احترام ندارد.  سَر ناسازگارهای علمی که با آموزه

>< 

  967سخن 

کند به جایی ای مُقَرّر نمیملتی که برای کسب و تربیت شعور، هزینه

 نخواهد رسید. 

که  ،فرزندم ! اگر روزی خواستی خدایی را ستایش کنی، خدایی برگزین

یَدَک ای را، اماکن به اصطالح متبرکه وامامزاده  بتخانه و هیچ کتاب و

 . کشدنمی
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انسانی  باشد، به یقین شعورِ لت توذِ تا ناظرد می انگیزترا بر خوفِخدایی که 

گناهی کرده که هیچ زمان خدایی که ترا آلودة  ترا فلج خواهد کرد.

بدکار کسی که ،  کنیمرتکب نشده ای، و کاری کرده که تا یک عمر تصور 

 .ندارد. ستایش ارزش ، چنین خدایی هستی که در آسمانها نشسته است 

به تو که حقیقت خدا را برای تو تعریف کند، مگرکسی  هیچ کس نمی تواند

 ک خویش گرفته است. لّخدا را در تَمَکه ، قبوالنده است

، دین نکُرکیسه سَ ن شیادِواژة مهملی ست فرزند! که متموال ،خدا

به دوشیدن  ،ایمعنای یاوه چنین به کمسّتَ اند درطول تاریخ، باتوانسته

 ة جن زدة خویش مشغول شوند. عجام

>< 

  968سخن 

 این که همین اما نیستند، بیش هاییاسطوره دینی،داشته های جمیع 

 هیوالهای به برسانی، دینی شارالتانهای دست به را شده مَیّت هایِ اسطوره

 کنند. پاره تکه ترا انسانی کرامت توانند می که شوند می مبدل خوفناکی

>< 

 969سخن 

نمی دهد؛ خود هیچ اهمیتی موجودات درحیاتِ به فرزند یقین کن؛ که هستی 

ربِ شهاب ضَ به ،هدهمچون تخم مرغی گندی ،کن است کرة زمینمهرلحظه م

 بی مقصد و مقصود متالشی گردد.  الیتناهیِ ی فضااین سنگی در
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ام انسانی خویش، که شعوری برآن یافته این، خودِ مائیم که باید به هویتِ

 حرمت کنیم.  

مرا به  وجود ندارد، تا رویتی ة موجهِ قابلِپدیدهیچ  ،دراین هستی الیتناهی

 بیش نیست جاهلی ،خلقتش فعلِکه در خدا نام، یآن پیرمرد، ریشوفهم 

 . هدایت کند

کند، جز به می تحریر اخالق کتابِخویش  نادانِ اتخدایی که برای مخلوق

 .  نخواهد دادرغبتی به غیرنشان پدیده هایش کباب کردن 

یا ، کندتربیترا به حیلة پیامبری خود  خلقتِ ، اَشرارخواهدمی خدایی که

 را در خلقت خود هولناکِ اضدادِخواهد، کَالّش، که مییا  و ابله است

  پوش بگذارد.رسَ  فرینشآ

 به یقینکند، لقخَ  محضتِرارَشَ بدونِخدایی که نتوانسته هستی را آن 

 . نداشته استنیز خویش خلقت  نقصِشعوری به فهم 

 بایدکه به صدورِ آفرید،خویش می مخلوقِجُور درناکج و  افعالِخدایی که 

 متناقضِ آفریدة خویش نیز فهم حضور داشته باشد.  اعمالِ

که خود آفریده  مخلوقات، شرط عقل نیست جُورِنا افعالِ به عقوبت حکمِ

  .است

ویش زده است، چگونه توانسته حکم مُهرنقص برخلقت خ خود، خدایی که

 ؟بهشت و جهنم را در هستی مقرر نمایدبه جزای 
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بهشت را  ،که با خلق دو مکان متضاد ،در هستیخدا تنها معمار مُزَوری ست 

شیطان،  به اجاره  یشخودیرین  خود تصاحب کرده ، و جهنم را به یارِ

 .سپرده است 

>< 

  970سخن 

 ،الهی ماب خود خزعبالتی مداومِ با تکرارِ  تالش دارند دین، شِالتولیان کَم

خویش  ملکة ذهن مخاطبانِ ،اند راگندیده خود ذخیره کردهچنتة آنچه در

 نمایند. 

 در را دینی که مهمالت،آمدبه هوش خواهی وقتی  ! مراقب باش فرزندم

 آدمهاکه دراجِ هوشی است انسان شدن، محت .دفن کنیفراموشی گورستان 

گوش با و ، به آدمها تعلق دارد، بی هوش گوش. نشسته است به بار کمتر

 هوش گوشت را بیدارکن تا بی هوشت نکنند.هوش به انسانها. 

م لَکتب خدایی را عَ خود،رکَلّه شق دین، برای توجیه اعمال شَرارت با متولیان

کتب،  و به استنادِ همان ست. ها ناآسمنشسته بر کتابداریاندکه مدعیند کرده

، تا کنندگوش بی هوش عوام روانه میرا در مغلطه و سفسطه سخنان سرشار از

در ، و یهوه گاداهلل وخدا وجمعی خود را، به نام های سروده ،چه بیشترهرمگر

 دوام بخشند. ،عوام شعورِ
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 ایگم کردنِ تجاوز به دختربچهیزاِبرای ابراهیمی،  ادیانِبیشعورِمقدسین 

به مهمالت عوام فریبانه  توسلبا، معصوم و بی گناه به توسط خاخامی تبهکار

در را نامی ی ئیل آبستن کرده است؛ تا عیسجبرگویند، که مریم را می یدین

، آیة لوقا، باب یک درکتاب انجیلِ .بار ور کندها ای چوپانی آدمزهدان او بر

، تا ( رفته فلسطین امروزجلیل) گفته شده که جبرئیل از جانب خدا به شهرِ، 26

. دور کن نامی بار یرا به نطفة عیسیم بخوابد، تا اوای به نام مردربستر باکره

 گویند او از خاندان داوود است. میمریم نامزدی داشت به نام یوسف که 

خدایی که درعجبم از مهمالت را هر چه تاب دهی کلفت تر خواهد شد.

نقص  با خلق او، کند، تامعین می یبه نام عیسف مخلوقاتش چوپانی شرَبرای اَ

 ،باشد لمی داشتهاگر چنین امری صحت عِپوش بگذارد.  را سر خلقت خویش

و نه خدایی  ،وجود دارد همبسترینه جبرئیلی برای  نیست،که به یقین چنین 

ای بچه تجاوز به دخترآیا . گیرم که چنین باشد، مقامحضورِ برای چنین امری

  ؟ددس باشقّم دتوانچگونه میکه نامزدی دارد، ة سیزده سالدوازده یا 

را هابی اخالق ترین رفتارکند، خودش درس اخالق مشق میخدایی که به ما 

 سالو اندی هزار در دو ،کثیف غیر انسانی عملاین به یقین می شود.  مرتکب

منظر دختر ، که خود را درییهود هرزه و هوسرانبه توسط خاخامی  ، جزقبل

  .گرفته استنصورت به هیبت جبرئیل آراسته  نادان، ایبچه

کردند می فجوررا طوا واهای جورخانهخدا ،، که مدامویآدمهای بَدَازشعورِ

 نند، جز این توقعی نمی توان داشت. کمیو 
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، با خلق یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر دین یهودنابکارِ خاخامهای

، جز به عِینیّت نشاندنِ هویت نداشتة بشری تاریخهویت در ناشناختة فاقدِ

 .انددیشیدهبه هیچ نینتاریخی خود، 

 ،شدمحسوب می یهودیان افراطیجماعت از، خود، خاخامی نیز پدرمریم

قوم را برای و مصلح  نوپرورش یک پیامبرِ  ة، زمینفساد در میان قوم خاخامها

میان آن دوران ای درهای حساب شدهزیبرنامه ری بود.فراهم نموده  یهود

و ف تکمیلرُپیامبری دیگر در شُورش یهود برای پرای ازخاخام های توده

از پیش  ،از خودِ خاخام هاسانی ک ،که سناریوی آن رابود،و اجرا  تکوین

به زُهدان مریم سیزده ساله  ، باید کهرا،  ه بودند، که نقش اول آنک دیدتدار

 . گرفتعهده می

بی هیچ تردیدی در طول ، کنندمی تیبثدینی  هر عمل شنیعی که کالشانِ

این به یائسه . قوانین الیتغیری ازطرف خدا مبدل شده است تاریخ، به

سدی  ،مکررِ خود با ضرباتِم در تکاپویند تا مدا، خرد و شعورافتادگان 

علوم را در قنداقِ نوزادی  گانِهنو باو مگر، لمی عالمان، تاشرف عِ شوند بر

  .سپارندبه خاک 

 ،به استناد تعاریف علمی روزکه حاضر نیستند، شیادنداین جماعت بقدری 

اسپرم ، دو انسان همبستریبدون ، حاضر قرن خُبره پزشکانِاجازه دهند تا 

نام  بهلی مردی مَعَ اما تجاوز، ندشت بنشانبه کِ ،زنی بالغ زهدانِدر رامردی 

و آسمانی  الهیطوری اصطالح مقدس خود کتب به در ،مریمبه  جبرئیل را
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میان ، ی معاشقههالحظه لحظهدرخود وتبارشان، ، که انگارکنندوانمود می

ایجادِ این جماعت دَجّالة، با . لی داشتندنی وعَمَحضوری عَلَمریم جبرئیل و 

ه ؛ که دستاندکرده، چنان ذهن عوام را مسموم عقاید خودی انحرافیهاجنجال

تا مگر  گیرندمی عالمان قرارروی رو در  ،تمام غیظیباجامعه،  ناآگاهجات 

 درمانِ های بیبه دردکنند، که خفه  هدر نطفرا و اکتشافات علوم پیشرفت 

 .دوایی به درمان استن اخودآن

در  انسانهای هوشمند ادیان، با به بازی گرفتن شعورِ مدارانِ بیشعورِدین

به هیچ نمی  تکاملِ عشیرة نوع بشر در حالِ ، جز به نابودی خِردِطول تاریخ

  اندیشند. 

به توسط خاخامی شیاد در ای همچون مریم، سیزده ساله تجاوز به دختربچة

گناه محسوب نمی شود، اما کِشت اسپرم مردی ئیلی موهوم، زنا ولباس جبر

شود. این قلمداد می نیبالغ، گناهی نابخشود شناخته شده در زهدانِ بانویی

لق با خَ جامعه،در جایگاه سروری خود دست ندادنِبرای از تان،شارال کالشانِ

برای چاپیدن  فقهی سرشارازدستورات جنایی، جزو کتابی آسمانی و خدا 

هیچ زیر یوغ بردگی کشاندن انسانها به به و  ،مردمانو شعورِاموالِ و حیثیت 

 می اندیشند.ن

شعورتحلیلی خود برای فهم حقیقی امور، اجازه  حذفِدر عجبم از آنان که با 

، کرامت انسانی آنان را چنان آلودة انقدیس ای شیادِ در لباسِدهندکه تودهمی
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گرفتن منزلت انسانیشان، حتی با قربانی پس که برای باز ،دننمای مهمالتِ خود

 ازدست رفتة خود نیستند. حیاتِ نیز قادر به اصالحِ یشکردن خو

>< 

  971ن سخ

امری  ندکه بهایی برای زنده ماندن خود قائل نیست انیکستربیت  ردن برایمُ

آدمیان، آنان را از معدوم نمودن شور زندگی درمتولیان دین با است.   باطل

 ،حیات از موجوداتِ زندة صاحبِانند کنند تا بتوحیات تهی می نشاط

 خود پرورش دهند.  سالحهای مخربی برای مقاصدِ

>< 

  972سخن 

آخوند، عنصرِ شیادی است، که برای تداومِ مفت خوری خود، شما را دریک 

بتواند با فروش کاالیی  د، تاکنمی گرفتارداالن تنگ وتاریک به نام آخرت 

 هساخت خودهایی جنهاَ مقابلِ ، شما را درووو و تقدس دعابه نام  یموهوم

 درآن داالنِ هولناک، مصونیت بخشد.  

مقابل شما جان می گر، عروسکان چوبی را چنان دریلهاین شارالتانهای ح

 راه بجایی نخواهید برد.   این عروسکان،به سجده کردن  با د که شما جزبخشن

>< 
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  973سخن 

هیچ  تاریخ، طولِدر  خود مخاطبانِ گمراهی کشیدنِ شعورِاسالم، جز به 

چند  متوسل شدن بهبا دین اسالم . استنکردهرا تعقیب انسانی مفیدِ  اهدافِ

شته و ، سعی دابه سرقت برده است  دنیاازدیگر ملل متمدنِ اصول اخالقی که

این . ه جلوه دهدجّوَمُ خود گرانة اخالقآدمیان را درپشت امور کشتارِتا ،دارد

متولیان دین اسالم را توانسته قرآن،  آیاتدر و علمی اخالقی آشکارِ اتِتناقض

 . ایدمبدل نم تاریخ در طول زمان، به بزرگترین درغگویان

به  حوائج خود، با خوردنِ قسم ملتی ست که برای کسبِ ،زن ترین مللِ دنیادروغ 

کاری دهد. دروغ و ریامیخود را موجه جلوه  ت هایرکتابی مقدس شده، شرا

که شعور دفاع از خویش را ندارد،  به کتابی قسم به خوردنِ تادمیان ملتی که عدر

 الت را تسریع خواهد بخشید.  عدفاجعة ترورِ

>< 

 974سخن 

خدایشان را تالش دارند که این است،در باورانخداشعورِ ترین بخشِبارلت ذ

خود روزمره حوائج ای برسانند تا به قاعده  جادو،چراغِ نمودن به غولِمبدل با 

تا  ،سازندمی االمرخدایشان غالمی خانه زاد و تحت ازو .کنندرا از وی طلب 

 مومنینِ ناقصِشعورِبی تردید . دننمایوصول  وی، ازاسرع وقتمطالباتشان رادر

 را تا سطحِ عالیق شخصیخدا  توانسته است شده که ای تربیتبگونه ،به دین

 دهد.تنزل  ناآن
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>< 

 975سخن 

کتبِ به اصطالح مقدسِ ادیانِ ابراهیمی، عینی در اساس شواهدِفرزندم ! بر

بهشت  محمد است، که در اهللِلقت درانحصاررگترین فاحشه خانة خِکلیدِ بز

 های بی بندباری عسل و شیر وو شراب وموسیقی ورقصنامی با عرضةزن و

خشیده است.  از چنین چرثومة رونق ب را بی حدوحصر، باغ مفرحِ خود

بیش نیست، چه توقعی داری که پیروانش از شعوری  2شخانی، که کَیفاسد

ای چنین فاحشه خانهشعورِطالبانِ ار باشند. یقینا دربرخوردانسانی و علمی 

ای . خددارد، ارتکاب به هرجنایتی مجوزی مشروع به دنبال شده تجهیز

تو در هستی  پایانهای بی ینی است که به دردها و ناکامیکّسَشخصی تو مُ

ترا، به فهم که بی خدا زیستن  ،آرام شوی. اما یقین کنتو دمی، تا نظر دارد

 هدایت خواهدکرد. جهان حقیقی امورِ

دین مداران گرفتار م جهلِ داتا درفرزند!  هراسی نداشته باشهیچ  ،مرگ از

 خویش هیچِ های ترا دردر بَند شعورِ خویش مهارکن، تا دانستهنشوی. خدا را 

 نکند. بی ثمر

ایجادِ  اند، مگرآدمیان هیچ نکردهامروز برای رونق شعورِتا  ،ادیان خدایان

 کانِدُ بَر. اندخویش فرو بلعیده هایی که خون هزارانِ کسان را درخندقِتله

 
 .  ،  زن قحبه،  قواد،  قرمساق،  غرزن و قلتبانکَشخان در معنا می شود : کَشخان - 2
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ممکن  مّسَدر قفسه های بلوینشان، قوی ترین  ، کهفرزند گذرمکنمداران دین

 حراججانِ انسانی تو به برای تخلیه در ،را آلودهو شَکیل ترین ظروف زهر ،را

            اند. نهاده

>< 

 976سخن 

ه:  همة عشیرة نوع بشر، عذرخواهی کالنی به شیطان مغروض است. چراک

 . برای ما نه شیطان استکتب شیطنت آمیز را خدا برای بشر نوشته

>< 

  977سخن 

به منع تکثیر کردتا بشودست جماعت دین مدار، بایدکاری دآسودگی ازبرای 

تسلیحاتی روحانیون ادیان ابراهیمی دست یافت، تا با گسیل آنان به بهشت 

 اهلل،  عشیرة نوع بشر را به کشیدنِ نَفسی راحت عادت داد. 

>< 

  978سخن 

خصوص هفت بار طواف کعبه مطالب زیر صه دردوست عزیزم بطوربسیارخال

طواف هفتگانه به دورکعبه به قبل ازاسالم مراسم  را به عرض شما می رسانم.

پترا یا بَکّه واقع  در اسالمپیداش قبل از قرن یکد شاید گردد به حدوباز می

 ه،  کّقبل از بَ در اردن امروزی،
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چهار دیواری محلی قبایل گوناگون اعراب با متمرکز نمودن بت های خود در

 بعدها به که است، وزانمکه، به معنی مکان داغ و س که وازة ه،کَمَبه نام 

 و سرزمین جعلی مکه رقم خورد. ،توسعه یافت عباسیانجبار حاکمان دست 

که به یهود با گذاشتن بت هایشان درآن چهار دیواری، بت پرستان اعراب و

امرخشایارشاه درلشکر کشی که به مصر برای آتش مقدس زرتشت ساخته 

قرار شد ، میان قبائل طویل المدتبا مشاوره و مباحث نهایتاً  شده بنا گرده بود،

 ل عبادت کنند، به خاطر وجود هفت بت، هفت بارحبت را در این مهفت تا 

. همة نمایند تا حرمت تمامی بت ها حفظ شودطواف این مکان  به دور نیز

و کوچک مستقر در قبایل تصمیم گرفتند که از میان بتان معروف و بزرگ 

بت می رسید، مهم ترین بت های  360، که تعداد آنان به بیش از اطراف مکه

متعلق به قبایل را برای طواف مورد نظر قراردهند، به استثنای اهلل، که بت 

 بودند.  اهلل ت و منات و عزی که دختران پدرِ ال اهلل،قریش بود، و

ورد توجه اعراب بودند؛ که عبارت مهم ترین بتان م ،و یهود های قوم نوحبت

 هایو بت، یهود قومبه متعلق  )نَسر(صرعوق و نَ، یَغوثیَ، دّوَاز:  بودند

. به احترام همین هفت بت یزّنات عُالت و مَ :  از بودند عبارتاعراب 

 است که امروزکعبه هفت بارطواف می شود. 

 بود. ،  بت قبیلة ثقیف در طائف امروزیالت 

 .  بود ، بت قبیلة اوس و خَزرَج  و فَدکمَنات



241 

 

شکر محمد ازصفحة روزگار محو ناحیة فدک و مردمش،که بعدها به دست ل

بخشید، که درزمان عمر، علی و نیز محمد به فاطمهو نخالستانهای آنان راشدند

خلیفه اول اسالم شد،که هنوز در  ،عمر علی و فاطمه باخانوادة باعث اختالف 

 تاریخ اختالف اهل جماعتِ تشیع با جماعتِ اهلِ سنت است.

 .بود، بت قبیلة غطفان  بت عُزّی

 در محلی میان دَم الجندل در سرِاست ، که ،  بت قبیلة کَلب و قُضامه  بت وَدّ

 (. استه مدینه به اردن امروزرا

پیدا کنم که به کدام قبیله مطلبی نتوانستم ماهیت این بت را در موردِ ، یَغوث

 ای بوده. بل چه پدیدهنُو سَ تعلق داشته.

 است. و هَمدان در صَنعا پایتخت یمن امروزی یا حَمیَر ، بت قبلة حِمیَرنَسر

را خدای بزرگ و خالق آسمان و زمین و  اهلل ،مردم عرب به خصوص قریش

بود که  فوقو پدر سه بت یاد شده دردانستند، ر عالم و فرستنده باران میبّدَمُ

ای  سمک اللهم« یعنی به نام توهنگام بردن نام او می گفتند: »بکه ، عرض شد

که البته الرحمان و  اسالم به جای آن »بسم اهلل الرحمن الرحیم«که در، خدا

، دینش  هم از بتان قبایل یمنی بودند که محمد به دلیل اهمیت سیاسی رحیمال

 . یکی هستند( از نظرمعنا) رحمان و رحیم هر دو آنهاراشریک اهلل نمود
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 ،و اکبر یعنیاهلل برای همین است که در اسالم می گویند اهلل و اکبر ،

اهلل در اصل رگ تر است ، گویند ازچه چیزی بز، اما نمیازاهلل بزرگ تر

قبایل مورد موافقت ذکر شده در فوق، که  است از آن هفت بتِبزرگ تر

  گرفتند.برای طواف قرار

بودند، و  یدین ابراهیم پیرو قبال ،قبائل عرب کردم،عرضکه پیشترچنان 

گویا کسی بوده به نام نخستین کسی که آنها را دعوت به بت پرستی کرد، 

 ، و آنرا به مکه منتقل نمود.در شام خرید « رابلهُکه بت » عمرو بن لحی

) هبل بتی بود ازعقیق سرخ که مورد بی تا از دسترس شامیان و مصریان درامان باشد

مصریان و شامیان طرفداران این بت را قتل عام مهری شامیان و مصریان قرارگرفته بود و 

ای، یک دست هبل هم شکست، که کردند، دریکی از همین کشمکش های  قبیلهمی

یان با طال، یک دست کّبعدها وقتی این بت، به توسط عمرابن لحی به مکه آورده شد، مَ

تاریخ، خودشان توالت وآب آشامیدنی و لباس برای پوشیدن  د. این ابلهانِنبرای او ساخت

، اما دست طالیی برای بت پیامبر هم نمایان بود  ازبعد پنجاه سالو عورتین آنها تا  نداشتند

خواند، و به فرا بت قریش را به پرستش آن عمرابن لحی ساخته اند(.هبل 

و  پرستیده بتی راهرقبیلقبائل عرب بتها ساختند، ومابقی دنبال آن قریش و

 ند.دادکعبه قرارو بیرون را در درون  بت ها  آنبسیاری از

ا کرنش و کردند، و در مقابل آنهمی ات عرضهروخود نذقریش برای بتان 

یاری می جستند. حتی گاهی آنها ازصلح قربانی می نمودند، و درجنگ و
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آوردند، تا می گیا شتری سوار کرده، به میدان جن االغ بعضی ازآنها را بر

، قریشیان، د. همین اعراب و بخصوصباعث پیروزی شان شو بتها حضورآن

اهلل را یکتا و یگانه نمی دانستند، بلکه دارای زن و فرزند و دختران می 

 .پنداشتند

و ازسنگی  می دانستنش خدای آفتاب، بود طائفبت قبیله ثقیف در ،الت

 قراردوازده فرسخی مکه  واقع درطائف  آن دربودومعبدساخته شده سفید

 . داشت

 ،بود کنار دریای سرخنزدیک خیبر، بت قبیله اوس و خزرج در فدک، منات

خدای سرنوشت و مرگ بود، و معبد آن در محلی به نام سنگی سیاه و ازکه 

 احمر قرار داشت. حربَ میان مکه و مدینه نزدیک  قدید

و معبدش در »وادی نخله« بین طائف  ،هرهخدای زُبت قبیلة غطفان،  ی«زّ»عُ

اختصاص به قریش نداشتند، بلکه مورد پرستش همه ، و مکه بود. این خدا

الزم . مقرر می نموداهتمام خاصی   ، ولی قریش در بزرگداشت آنهقبایل بود

 است. هگرفتانجام می همقربانی انسان ، عزی بتِ مقابلدرکه: به ذکر ست

ل عرب وجود ئقریش و سایر قبا آنِدرکعبه از نیزبت های دیگری  ،از هبلغیر

 ،به عدد روزهای سال، می رسیده بت 360تا اند، تهنوشمورخین که داشت، 

. عالوه بر این بتها که هنی معمول می شدکه نسبت به آنها مراسم طواف و قربا

های مختلف ازجنسبتانی  نیز های خوددرخانه ،بت پرست نام بردیم، اعرابِ
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موقع  در کردند، وبه دورآن طواف می ،شدندمی داشتندکه چون واردخانه

مسافرت با آن وداع نموده، و برای سالمتی و بازگشت خود یاری می جستند 

 .یا با خود به سفر می بردند

 از بتان مستقردرحوالی کعبه:ای این هم پاره 

 ) نزدیک دیوارکعبه(.کعبه جای نداشت، بت قبیلة کنایه، که در حرم بت سُواع

کوه مروه را در معطم الطیرو بت  ، را در کوه صفا الریحمجاورقریش بت 

 و به پرستش آنها می پرداختند.  ، مقابل کعبه قرار داده

 نانه، بت قبیله کِ،  واعسَ

 عم، ثَیله و خِجَبت قبیله بُ، فله والحَذُ

 .جای داشت بسبت قبیله طی بود که در نقطه ای به نام حُ  ،فلق 

 نداد واقع در عراق،بت قبیله ربیعه و ایاد در سَ ذوالکعباب ، 

 یله دوس،بق بت  ، ذوالکفین

 تعلق به قبیله بکر بن وائل م ، بت سعد

 بت قبیله بنی عذره،  ، شمِشَ 
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 .زد بودبت قبیله اَ ، رئام

انجام مراسم حج که هرساله برای زیارت خانه کعبه و ،قبایل بت پرست عرب

نام  کتب خوددر نامی که فقط یهودی ها ازآناناز زمان ابراهیم و اسماعیل 

. آمدندبه مکه میبرای زیارت  در سالدوبارنه هیچ تاریخ دیگری، واند برده

عمده ترین علت طوافِ هفت بار به دورکعبه از دیر باز، ناشی از همان هفت 

با حیلة و سیاست و زرنگی شخصی به نام بت منتخبة قبایل درمکه بود، که 

که گویا جد محمد بوده صورت گرفته است. مردمان  قصی ابن کالب

 راحاشیة کعبه خودبر اساس باورهای خود بشدت از زندگی در حاشیة کعبه

، به درجوارکعبهبرای سکونت چادر را  و نابِ احداث اولینحذر می داشتند. رب

زندگی  اش درکنارکعبهخانودهتوسط قصی ابن کالب اعمال شد تا خودو

که های خرافی هراس داشتند؛ به دلیل باور ، مردم از زندگی درجوارکعبهکنند

 . کندبالیی برسرشان نازلمبادا خدایان 

اطراف  ،دوران به استناد گزارشات تاریخی ندر آالزم به توضیح است که 

اطراف کعبه زیادی در کعبه غرق درخاروخاشاک بود وگیاهان خاردار

این داشت.  ایبت ویژهرطو و سیالب بود، سیلچون محل مُ روئیده بود.

 ،نشانده بودرشد  کعبه بهحوالی در بلند الجرم خارهایی با اتفاعرطوبت، 

 ،هامام با کندن و پاک سازی محیط ازاین خارقصی ابن کالب با زیرکی ت

ی رمحلی را برای خود و خانوادهاش برای سکونت تدارک دید تا بتواند سرو

طول زمان در، که تا سودی نسیب خویش کند مصاده نماید به آرامی  کعبه را

مردمان حاشیه نشین مکه و اطراف کعبه تا قبل از قصی ابن   شد،نیزچنین 
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و چراندان بزان و شتران  از اتمام معامالت و داد ستدهاکالب، هر غروب بعد

و سیل و حشرات  شر دزدانمکه پناه می بردند تا از های اطراف خود، به کوه

  امان باشند.حیوانات درنده در

یت باعث ریختن ترس مردم نها، درکعبهدر جوار قصی ابن کالبسکونت 

الب ی قصی ابن کرو توسعه شهری با سرو. شدسکونت در حاشیة کعبه  برای

 گرفت. درمکه شکل 

به اسناد اخبار تاریخی که جد پنجم محمد است قصی ابن کالب  سکونت

 بوده باشد.  مکهسیصد سال قبل ازتولد محمد درباید چیزی در حدود 

جد او را شصت سال در نظر بگیریم می چرا که اگر میانگین سن این پنج 

 محمد در مکه.   شود، سیصد سال قبل از تولد

از هزارو هشتصد با این حساب از قدمت شهر مکه تا امروز، نباید رقمی بیش 

کعبه را به ابراهیم  ساخت بنای ،تاریخ نگاران مُبَلّغ دینیسال گذشته باشد. 

با که درمتون دینی یهودیان  ،نیستدورغی تاریخی بیش که دهند، حواله می

اصل یک آتشکدة زرتشتی درکعبه  درج شده است.آب و تاب تعریف و 

ساسانی در سفرهایش برای جنگ با مصریان  از شاهان یبوده که احتماال، یک

 در آن مکان برای حفظ آتش مقدس ساخته است.  
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تالشها  شه برای سروری براعراب،جای هیچ تردیدی نیست که یهودیان، همی

رند حتی برای اعراب فاقد سواد و فرهنگ درآستین نهان داعجیبی  یهاوحیله

 اند.، تاریخ دینی به نفع خویش جَعل نموده

خانة کعبه باید آتشکدة کوچکی بوده اساس متون تاریخی، بر ،شکیبی هیچ 

، که بعدها به  دست راهزنی به شتی بنا شده استباشدکه به دست ایرانیان زرت

گرفته از سازی و مورد بهره برداری قرارب که همان اهلل است اِلهَ حَنام  

از چنان  یانهای خود برای جنگ با مصرایرانیان زرتشتی، درلشکرکشی. است

برپایی چنین ، هبی. الجرم برای برپایی مراسم مذیی گذر می کردندمسیر ها

مکانی چندان دور از دهن نمی تواند  باشد. با توجه به اینکه کلِ سرزمین 

 فعلی عربستان درحاکمیت کامل ساسانیان بوده است. 

 منابع مورد استفاده بخشی از 

ایلیاپاولویچ پطروشفسکی با ترجمة کریم کشاورز  اسالم در ایران اثر کتاب

 مراجعه نمائید . 1350چاپ 

به نقل از تاریخ اسالم دکتر عبد الحسین زرین  ، 23ص  -کلبی  -االصنام 

تاریخ                .1357چاپ  گلدزیهر اثردرس هایی در بارة اسالم ،   .کوب

 . دکتر شجاع الدین شفا اثرسال 1400  .           295ص  1ج  یعقوبی 

و چند اثر تاریخی  و تاریخ طبری  .       خنجیاثر بازخوانی تاریخ ایران: 

 دیگر .
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>< 

 979سخن 

نا جایگاهش برخدای پیامبران خداست، یقیپیام ازترشیطانی که سکوتش بُرّنده

تراست. شیطان با هیچ سخنی، خدا را به وحشت انداخته  حارجکاتب وکتابدار

کند. خدا، نطق میبا کتابها و پیامبرانش در وحشت از او، مدام  ،است، و خدا

ضعیفی است که با یکصد و بیست و چهار هزار پیامبرکتاب بی تردید، عنصر

های خود نتوانسته است از پس شیطانی برآید که جزسکوت هیچ پیشه نکرده 

 ، خالق شیطان نیزخودِ، طبق متون دینیِ ادیان ابراهیمیو جالب تر اینکهاست. 

 خداست .  

>< 

  980سخن  

ن کودکی ناشی از ذهنیاتی ست که از دورا ،به بسیاری از باورها پای بندی ما

سپید  . وقتی از دورانِ کودکی به ذهنِهای تربیتی ما حک شده استآموزهدر

پشت و  که از ای بودهکودک تلقین می شودکه درازی پای ابوالفضل بگونه

یا اینکه  وترین اسبها که برآنها می نشسته، به زمین می رسیده، ردة بلندگُ

شالق علی بر ناشی از  گوید که غرش رعد و برق،دیگرآخوندی بر منبری 

دیگر هان کودکان، فاقد شعور در اذ . با تزریق چنین مهمالتِابرهاست پشت 
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، به هستی با جذب حقایق بعدها، انتظار داشته باشید، تا آنانسپیدذهن نباید از

 خود دست یابد. ناشناختة حقیقت 

آسمانی خدا وآدمیان را با تکیه به قوانین ، که شعورایکشخانی ست حرفهآخوند،

 کند. مبتال می ی العالجبه سرطان  ،یی و ماورا مجعول

>< 

 981سخن 

، خانه، خوراک، درمیان اعراب، همچون آب های حیاتیابتدایی ترین نیازنبود

حمام و  ، بخصوصترعورت خود درمانده آن بودندبرای سِپوشاک که حتی 

 در های داده شده، تا وعدهمحسوب می شدندی هاینیاز، هاة اینهم ،توالت

ی باورمندانبه مبدل ، را مایه و پستمردم فرو آنآمد ذهن ناکار، بتواند نقرآ

وقبول دین رضایت  ، با جلبمللدیگریورش به باتا بتوانند  نمایدآخرت به 

 .ایندموکول نم دنیایی دیگربه را محمد، وعده های خدایشان 

رسیدن به زن و  امیدِ ،تاریخ بشریباورنکردنی ترین جنایات و با ارتکاب به  

آخرت از اهلل رستگاری خویش را در ،شراب و آب و خانه و امنیت جانی

 . مطالبه کنند

به ، بلکه انجامیدجمعی ملل  کشتارنه تنها به خباثتان ، به اهلل انِاین باورمند

تا بیش و. گردیدمنجروفرهنگ های دیگر ملل نیز  تمدنها ویرانی عمیق



250 

 

و  هاکشتارو هاخاکروبه نتوانستند ازمغلوب هیچ یک از ملل  ،دویست سالاز

 این قومِ فرومایه جان سالم به درببرند.  خانمان سوز های غارت

جنایتکارانی هستند گویند، به یقین می همة آنان که ازتمدن اسالمی سخن

فردی اند، تا منافع خورده ایشرورانهی ها مسَقَ ،اسالم دراختفای حقایق تاریخِ

 .محفوظ دارند  تحفة اهدایی اسالم عزیزسایة درخویش را 

که تا بدانید مطالعه کنید،اسالم را و فعلِ  گذشتهتاریخ حقیقی  برویدفرزندم !  

پنهان تمام سعی در قوتِ باچگونه  ،مکتب آدمخورگردانندگان شارالتان این 

را در  جامعة تحت حکومت خودامروزتا چراد که دار تاریخی حقایقِ کردنِ

 . خامی فهم امور رها کرده است

خواندنِ  های مدامِ شبانه تا سحر غوط بخورد، ازلرزه خواهی تنت دراگرمی

ای غفلت نکن، تا به فهم این حقیقت تلخ نائل آن جنایات باورنکردی لحظه

 .دین اسالم وادار نمودندقبولِ آیی که چگونه پدرو مادرانت را به 

>< 

  982 سخن

حق دانستن احکام خویش، با توسل به تشیع، با مُمکتبِ ق ه شَلّدینمداران کَ

کثیف ، سعی دارندخانة آسمانها نازل شده است خداقوانینی که مدعیند از 

دختران و . وکنندتحمیلعشیرة نوع بشر ترین اعمال ممکن را به حیاتِ
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های جور ، تحت عناوین صیغهشرعی خود احکامِهای دردمند را با صدورِ بیوه

 . نمایندجنسی مبدل  به متاعِ ناب ،وا جور

گروه ، درلت بارذبه همان قوانین مجعول و با تکیه  ،معترض را الیقانِو 

تا بتوانند با ترور هویت انسانی آنان احکام کافران جای دهندین ودّرتَمُ

 خدای خود را موجه جلوه دهند.شخانی کَ

قرمساق،  غرزن زن قحبه،  قواد،  های فواحش و بدکاران.تولی خانهکش ، مُکَشخان: یعنی بِ

 .و قلتبان

>< 

 983سخن 

 و دینی دیرینه سنت و مسجد و منبر تا ،مدارس و دانشگاها تا ها خانه از

 را سواننَ جماعت تا است، نموده تفویض را حقوق این والدین به ما، فرهنگی

 قفل زنجیر آنان امیال و برآرزوها و کشند، اسارت به خود کنترل ةدرحیط

 درنمایند.  اخته را آنان امیال آنان زنانگی تمامیت نشاندن حبس به با و ، زنندب

 ایران در نیز سالهچهل یا سی حتی نهاده سن پا دختران حتی موارد، بسیاری

 بی درماندگان این به ازکودکی، و، نیستند آسوده خود برادران و پدر ازکنترل

 شان جنسی حیات مسلم حق از را آنان حتی که اند کرده القاء شرمی دفاع،

 که باید دهند نشان زنانگی جنسیت ابراز به تمایلی اگر و گردانده، محروم

 خود سلیقه به را آنان روابط ، عربی کلمه چند بلغور و بیان با دین، متولیان
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 صیغه نیز را نامش و نمایند ماعال مشروع و حالل خودشان قول به و موجه

 جلو واقعی بردگان این صاحبان گردن رگهای وَرم کردن ازک تا اندنهاده

 پسران و مردان به پرورما، مذکر جامعة در که است تاسف جاینمایند.  گیری

 و دخترانگی خواهران و آزاد تا بیاموزند تا دهند،می و اند داده مشق ما

 چنین مقابل در وبشدت نمایند تلقی خود به توهین نوعی به را خود همسران

 آزادی بتوانند تا کنند، احساس درخود نابخشودنی گناهی ،انسانی خواست

 تنبیه و تحقیر با دینی و فرهنگی نفرت یک ی لفافه در را خود عزیران خواهی

  دهند پاسخ قتلو 

>< 

 984سخن 

خورد، و نه به درد دین مدار، یافته، نه به درد سیاست مدار می توسعهشعورِ

 کند. ال مینگ آنان را بر مَند و نَگَ،های انسانِ شعورمدارچرا که داشته

>< 

 985سخن 

  !فرزند دلبندم

 دّ توست مرا ازبزرگ من نیز،که جَام، پدرها گفتهکه من تراگفتهنطورهما

ه فهم کالم بزرگان و موسیقی . مرا ب گفته وآموختهاکودکی بسیارگفتنی

شاعران حظ عجیبی اشعارخواندن بای ولاین که سن کمی داشتم  آشناکرد، با



253 

 

دبیات و امیشه سفارش می فرمودندکه تاریخ وداد. ایشان هبه من دست می

بودند . مرا عادت داده کنوگوش را زیاد بخوانموسیقی  قوم شکست خورده 

خواندند مولوی را میارتمرکزکنم. وقتی که اشعروی هر مطلبی با دقت بر

سر و ته نیز زیاد دارد،  بیاین مرد بزرگ سخنانی گفتند پسرجان، هرچندمی

 اما عیبی ندارد، شما با سخنان گزیدة او دمخور شو. 

 موخت که در این جهان، دانسته های بسیاریکه به من آ ،یادش گرامی باد

ی فهم وجوددارد. وقتی شعری را می خواندند و از محتوای آن حظ وافی برا

 می بردند  می فرمودند ببین پسرم  این بیت چقدر عارفانه است. 

فهمیدم عارفانه یعنی چه. روزی ازاو پرسیدم که پدربزرگ عارفانه من نمی 

که به جائی می برد،تمام فرمودند: یعنی ما را  یعنی چه؟ باخننده و خوشرویی

 کردیم، و آنجا را نمی شناختیم. تا امروز، غریبی می ما با آن مکان، 

 ،که نامش هندوستان استیدم آنجا کجاست؟ فرمودند، آن دورهای دورپرس

بالهایشان در نهایت داردکه زیباگانی بسیارزمینی است به زیبائی تمام. پرندهسر

وجود  متنوع با رنگهای زیباوحیوانات  هاآنقدر پرنده خوش رنگی است. آنجا

 اندازچنان رنگهای حیرت انگیزی خلق شده کنی وتوانی شمارشداردکه نمی

زیبائی که در جهان  حیواناتی درکمالِ، وکندکه تصورش آدمی را مبهوت می

بی نظیرند و درختانی  سرسبز و بلند که درهوای پررطوبت، شوق فهم زیبائیها 

ای بزرگی دارد پراز پرندگان زیبا وسرمست که کند. جنگلهه میرا دردل زند
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سرزمینی است  ماتشان یک لحظه خاموش نمی شود. وانگیز نغصدای سحر

که با دیدن وست داشتنی. مردمانی دارد درکناراین طبیعت پراز زیبائیهای د

 آن زیبائیها، به زیبا ترین شکل ممکن می اندیشند. 

سال به خاطردوستی و همنشینی  طول صدهاآری فرزندم، مردمان آن دیار، در

صبح ای دارند، هرات و فرهنگ فریبندهادبی نیز ای؛ خودباچنان طبیعت فریبنده

ری ازگلهای فریبنده و سبزههای پرطراوت در بستکنند،خودراکه چشم بازمی

که همچون، ؛ ؛  خود، آموختندبینند. این مردمانورنگهای اعجاب انگیزمی

ای سرزمینشان، اندیشهودرختان سرسبز انات بی همتا حیووگان زیباندهپرولهاگُ

 لطیف ورنگ رنگ داشته باشند.  

کنیم خواب باز می فرزندم! که چون هرسحر؛ چشم ازنه همچون ماملت ایران 

خران واستران و وحوش درنده و خون بر پوزه نشسته ودرختان ای ازبا توده

 و طبیعتی بی جان و بی رمق روبرو می شویم .  ،خشک  وبی آب

ما نمی توانیم با چنین طبیعتی لطافت اندیشه را، و ظرافت فهم مالحت را، و 

دوست داشتن خوشرنگیها را فهم کنیم. باید ازجائی این صفات را به عاریه و 

 .کمی چنان شویمم تا شاید ما نیزامانت بگیری

 و ستایشگر زیبایها باشندکه بایدتندزکتابهای سرزمینشان آموخآن مردم ا

سرلوحة کالم کتابِ  رازیبائیها را دوست بدارند. وعشق ورزیدن و عشق بازی 

 .کنندخدایان خود
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 ی یافت،به زیبائی سرزمینشان تجلدروس اخالقشان نیز کتابشان و دینشان وو

 اند. ماندهکه قرن هاست به آن وفادار

ملت ایران به خاطر خشونت طبیعتمان، فرزندم، بعدها خواهی فهمید که ما 

موجودات به انسانها وکنیم چه رسد فهم نمیان را نیزوفاداری به خودم

 اطرافمان وکشورمان و خاکمان.  

و  وماسه شن از سرزمینی به سوغات آمده است که جزما،  امروزِ خدای

دهد که از مارمولک و شمشیر و خون هیچ نداشته است. و بوی جائی را می

دهد. وجز رنگ هم مینجا آمده است. و طبیعتش نیز، چون خون، بوی زُآ

 سرخ خون و شمشیر هیچ نمی فهمد. 

است. بیرون آمده آنجا دهدکه ازمکانی را می ای بویدهپدیبله فرزندم، هر

 ه قرنها قبل ازکهندوستان برخاسته سرزمین واندیشة عارفانه ازانه عارفتفکر

گروهی خردمند درآن روزگاران، این اندیشه ، وداشتهوجود حیات من و تو

و بخشی از آن شعور به ما هم  و فهم کردند وآنرا ترویج نمودند راگرفتند

 . رسید

گویم ای را نداریم؟ به تومیاندیشه ممکن است بپرسی چرا ما خودمان چنین

، به خاطر طبیعتش، همان گونه که سرزمین هندوستانفتم عزیز پدر، قبالگ

رما، به دلیل خشونت کشو،ای چنین اندیشة لطیفی مساعد وآماده بودهبر

متجاوزان که درطول تاریخ پدران ما را و مارا عذاب داده طبیعت وشمشیر
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را فهم  دوستی و عشق ورزیدندهد، نمی توانیم زیبائی صلح و است و می

 که ؛ ما را به فهم آن آموزش دهند.   کنیم،  مگر این

ودانتا ( انندتعالیم )اند. مای زیادی است که قرنها قبل نوشتههدر هندوستان کتاب

 و) اوپه نی شِد (. 

 ) وید(که ) وید ( و ) انته(که خود دو بخش است  بنامانته ( )  ودانتا(یا) وید

  .هاپایان دانشو پایان یعنی  ) انته (است و معنای دانش به 

 )اوپه(تفکرآن سرزمین ) اوپه نی شِد( است  که دیگر اثر به یادگار مانده از

ی هم می شود نشستن که رو) شِد( می شود پائین و ) نی(می شود نزدیک و

پائین پای استاد  پائین، یعنی درنزدیک ودردهد نشستن نزدیک درمعنی می

 است. بزرگترین کتابهای خوب آنه ؛تابهاگرفتن.که این کنشستن و درس 

اند. کردهزیبائی که بربال پرنده گان آن سرزمین نقش  رنگهایدرست به مانند

که ترا به رازهای فلسفی وانسانی دراین کتاب ها موجود است وهزاران رمز و 

 کشد. اندازد. وکشف زیبائیهای درون انسانهارا به تصویرمیفکر می

ه نشان آموزش این متون عالقتادی مجرب قرارگیری وبه تعالیم واسرنظاگرزیر

فهم خود توست شودبدهی. بهترین نصیبی که ازاین دروس حاصل تومی

 درخود تو. 
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 رستگاری و، خواهی فهمیدکه کلیدکتابها خواندیدها که بزرگ شدی وبع

تو، وفهم زیبائیهایت، همه، درصلح و برابری میان تو و انسانها و آرامشِ جان 

نسانها شود، که هیچ ربطی به رنگ پوست اخالصه میهستی موجودات 

 ومسلک وعقایدآنها ندارد. و مرام  خدایانو

خواهدکرد. تیمار ،ترا درخودویک جهان دوست داشتن، کهمانی میوتو

زیبا زیستی و  عرفان یعنی زیبا اندیشی، زیبا بینی، زیبا فهمی، زیبا گویی،

 .جهان پر از رمز و راز خوش اندیشی دراین 

که بزرگ ترشدی، به فهم فرزندم. بعدهابطی به اهلل ندارد عرفانی، رشعورِ

ایران شماری خواهی رسید، که ازهندوستان به اقصا نقاط جهان وایان بیخد

دنیا پایه بخشی از دربنیان مکتب عرفان و مهر پرستی را ه شده و دپراکن

 و بسیاری دیگرازمکاتبو مزدک ب زرتشت و مانی و درکت هگذاری کرد

 . ه استودنمرخنه  جهان ادیان وگذشتگان 

کند؛ ه از سرزمینی سبز؛  ظهورمیاین را بدان و بفهم، خدائی کفرزندعزیزم، 

، هادرستیگیرد. عشق به زیبائی ها و فهم بغل نمی هیچ زمان؛ شمشیر در

فهم  به درستیخوبرویان زمینی را،   ، انساناگرآورد.  می آدم را درگاهی پدر

واهد برد. دوست داشتن زیبا رویان حظی تمام خ ،این عالم جمالِکند، از فهم 

در تملکِ خود نگیری،  اگرآموختی که زیبائی را، نیستشعور بیشعوران در

رسید. زیبائی را  به تعالی هاشود با ستایش زیبائیوقت خواهی فهمیدکه می آن

 . نه تملک کردفقط باید ستایش
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ای زیبائی آئینه .کشندجان زیبائی را به تملک نمی: پسرگفت پدر بزرگ می

 زیبایی را به تملککه اگر  ،نه تماشا ؛کنینگاهنیمة خود را درآن  است تا تو

، هاتملکِ زیباییکه با کنیقین .یا پژمرده می شودو ، می شکند ،یا ،کشیدی

 هد شد.  اتباه خوجانت  های درستی تریناساسی

>< 

 986سخن 

 به ازکتابهای حفاظت برای ادیان، متولیان کهستجرمی خدا،با  محاربه

 مقابل در را خود از مراقبت توان اند،کهکرده ابداعخود  مقدس  اصطالح

 .ندهند دست از علم منطق

>< 

 987سخن

 اعمالِ همیشه بیشترآدمها، توسط به اخالقی فضایل انجام به  بندی پای عدم

 امور درک به شعوری که آدمهایی. است شاندهن دشواری به را انسانهاخیر

 . خواهندکرد تحمیل فهیم انسانهای بردوشِ بارسنگینی یقیناً سپارند، نمی

>< 

 988سخن 

ایران، احکام اسالم دربه متکی  نتِموروثی شدنِ شورشهای پی درپی درسُ

فرهنگ کهن ایرانی به  داد تا جامعة برجای مانده از هیچ زمان مجالی نخواهد
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جهان حاکم است، هیچ ملتی تا زمانی که اسالم درمندی نائل آید. ونثبات قان

 به آرامش نخواهند رسید. 

 قرارخطراضمحالل معرضِ درزمانی  دِموکراتیکی جامعه، شعورِ مصونیتِ

بخشیدن به رسمیت تصمیم به گیرد که با کشیدن پای خدا به میان، می

 داشته باشیم. ماوایی قانون 

ست،که نَفس بقای خالیق به شده اازآن رو درجوامع بشری پایدار لزوم دین،

اند. اگر بشود اعتیادِ به دین و مذاهب را درجامعة بشری آن عادت نموده

 درمان کرد؛ قانون حقیقی حیات بشرجای خود را بازخواهدکرد.

خالء آزاردهنده ، و گم گشتگیهای جان آدمها، فهم حقیقیِ امور را از دهن 

 انده است. آنان تار

به  توانند، با القابی ناشایستورفقیرندکه میشعازنظر ما، بقدریربَدمهای دُوروآ

 شوند. حقایقِ طبیعت حمله ور می

بی تردید بزرگ ترین مانع رسیدن به آگاهی، جز خود فرد درمقابل خود او 

هیچ نیست.کسی از به روز شدن خود، خوف دارد، به یقین به فهیم شدن 

 انسانی اعطا ننموده است. خویش جوابی 

>< 
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 989سخن 

تا توهمواره مدافع عقایدی ، کندای ترا مسموم میدین، درقالب شرافتمندانه

 ای. باشی که درانتخاب آن ازکودکی آزاد نبوده

>< 

 990سخن 

تالش در به نوعی یقیناًکسی که قادر به عشق ورزی به همنوع خویش نباشد، 

 . مسموم کردن خویش است

طول قرون و اند درتوانسته جورجور وا  باکشف سُمومِ دین،متولیان کالشِ 

نادان پروری خورد را در نفوذ های متمادی، ن به نسلخوراندن آ با ،اعصار

 نمایند. باردار و پایدارقوالیب مغز عشیرة نوع بشری 

قالب تا ترا در کندمبدل میخطرناکی دین، عشق انسانی ترا به ایدئولوژی 

 . پرورش دهدخویش  مطلوبِ

همگان برتری، هیچ زمان لِ دیگران ازوقتی به این باور رسیدی که برای کنتر

دین، ناخودآگاه  با توکاری می تا خود را ادراک کنی.  یافتمجالی نخواهی 

 کند تا تو قبل ازکنترل خویش، به نگهبانی دیگران مشغول شوی. 

خریبِ کامل که برای تاست رپدیدة ساخت دست عشیرة نوع بش تنهادین، 

 .به اعالء رسیده استانسانی  شعورِ
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با  تا ،اندارائه نموده ادیان خان متولیاسّنَ که ،ستخزعبالتی  مجموعه ،دین

 آسمانیو جهانی اُخروی رسیدن به طبقاتِ زمین، ترا به بقِطَ ندن پای توازکَ

 . نمایندتشویق 

>< 

 990سخن 

 :گفتپدربزرگ می 

 اگر گردة رقیبِ، به قُوّت تن محتاجیم، امایدن برای به خاک مال! فرزندم

 هدکنیم.خویش جَ علمبایدکه به تقویت  م،هستیدرآوردن او خواهان به زانو

>< 

  991سخن 

آن را دارسم و ،را خواهد چشیدکه مُدرّس طعم سعادت انسانی ایجامعه

 اند. علم پی ریخته مکاتب اخالق و ن تربیت شده درامدارشعور

که به این مگر شد، خالص نخواهد الب بیشعوریمنج ی ازاهیچ جامعه

 م خویش فهیم گردد. علّتِمُ گانِبرِهای تخصصی خُدیشهان

در تعریف هویت انسانی  قعی نمی نهد،که به شعورخبرگان نخبة خود وَملتی

 خویش گیج خواهد شد. 

سین راستینش درّکالم محققانة مُ که است،ای مرسوم جامعهاخالق، در قطِسِ

 .  اندکردهندودل اَگِرا، مقدسین کالش 

>< 
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  992سخن 

دهد، را به آخرت حواله می ای که حماقتهای ناشی ازفرهنگی خودجامعه

 شعوری به کشف حقایق نخواهد داشت. 

هم، پس ماندة همان گُهی را ارنگ این مملکت دوست عزیزم! دارویش رنگ

کشیشان هاوآیت اهلل ها وخاخام ها و و حجت االسالم می خورند، که مالیان

 اند.برجای گذشتهاز خود کاردینال های ادیان و اسقف ها و

د به بن ،در بن بستِ جهل ،اموراز غربال شده یه دلیل داشتن ذهنباوران بناخدا 

 از، به دلیل دور ریختن ضایعات موجود یک خدا ناباورد. نشومینکشیده 

ذهن و اندیشه و خرد خود، قادر است صره را از ناصره بخوبی تشخیص دهد، 

 پاک سازی کند. را خود شعورخسارت بار  و  زوائد

یل خود، به طرح این معنا دل مشغول لقِ پندارِتهی مغز، در ساده انگارانِ اما

خلقت از آفریده، پس الجرم حتما مقصودی را که چون خدایی ما ،اندکرده

 . داشته استما 

قربانی مقصودی را بایدعنداالقتضاء خود  د،که عشیرة نوع بشر،ندارباورو

را رقم می  ردگی خود، آغازِ بَدکه مقصدی دارد. با این مغلطة هولناکماین

 زنند.

دهد. آخرت حواله می های شعور خود را، به جهانِهمیشه ناممکن، ادیان

  است.پی ریزی شدهة نفرت به بشریت نگیزادیان ابراهیمی، واساساً اسالم، با ا
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یاخام شود انسان پرورش داد، کنند با قواعد اسالم میهمة آنان که تصور می

که سری بزنند تا ببینند  شانقادر نیستند به خود رض، کهاندیشند یا مغ

ای به ارمغان فهچه تحخانوادة خود برای ، بر اساس تربیت اسالمیخودشان، 

، چرا که با تزریق ، بزرگترین جانیان تاریخ هستندپدر و مادران ما اند.آورده

به ما را ، مة عمرذهن ما، برای هبه خرافات و دین از دوران کودکی  اوهام و

  برند.فرو می بردگی در این بن بستِ هولناک جهلو اسارت 

>< 

  993سخن

الواحِ مقدسِ دین با  تربیت شدة خود آلوده کردن وجدانِانسان نیز، باگاهی 

نمی ادر ، و قکندانسانی خود فلج میدرشعورِحقایق هستی را فهمِ ، مداران

. دنمایجان خود را به درمانی معقول هدایت بیشعوری بنیادی حاکم درشود تا 

  اندیشد.در هر مسلک و مرام و کسوتی، فقط به بردگی آدمیان می ،دین

جان خویش حذف گان اورا ازادو فرست ،کتاب خدایان راکه خدا وآنان 

ایمان به  ای به نامیابند. دروغ و مغلطهمی اند، به یقین، خویش را بازکرده

پیچیده ترین  ،توانسته ، کهآخرت، بزرگ ترین ابزار فریب دین مداران است

 . ازآخرت به کرایه ببردهولناک  یهن آدمیان را به حیلة ترسمنافذ ذ

>< 
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  994سخن 

مداران معاوضه جدان انسانی خود را با الواح دیندسته ازکسانی که وآن 

 .می بینندکرده اند، بیشعورانی هستند که به آزارخردمندان مشق ها 

>< 

  995سخن 

نیازی احساس  هرگزواقعی بود،  ما، مورد پرستشکه اگر خدای  دارم یقین

 .  خود تالش کنیم نبه کشتار همنوعا ثبات اوا  تا براینمی کردیم 

>< 

  996سخن 

دهند، صادقانه به امور را از دست می انسانها نیزآمادگی پاسخِام که دیده

 مداران می سپارند. به دست الواح مقدس دینانیشان راوجدانِ انس گاهی چراکه

>< 

 997سخن 

نام سرنوشت تی به مردم نادان، بی آنکه به درمان جهل خویش وقعی نهند، بُ

، حماقت بی درمان خود دهند تا با عبادت آنتراش می ؛فاتاز خرا و تقدیر

 را تسلی دهند. 

سمانها، می آدادن خدایی نامریی دررارواسطه قکسی که با از یدحذرکن

 .  دهدشت کِشمارا در هولناکی  د معانیِنخواه
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 خلقتِ ندة لذایزرسَ، پُنباشی هندرستَپَ توانستیروزی تویی، اگرخودِخدا، 

  .خویش خواهی شد

>< 

 998سخن 

تا فاطمه  ،لقت، هیچ واژنِ مقدسی خلق نکرده استخِفهم باید کردکه 

  .دختر محمد، یکی ازآنها باشد

، جنایتکارانی زنندکه خود را به داشتنِ واژنی مقدس جار می یهمة آنان 

 . خواهند کردهولناک به دامن جامعه تزریق 

را با خدایی اُنس دهند، که با گوش  تو که می خواهندآنانیحذرکن از

 . به عذابی ابدی دچارخواهی شد شنسپردن به سفارشاتش، درجهنم هولناک

خود ، شود، میحاصل  ،حقارت و و سر سپردگی عجز وبردگی بهشتی که با 

 جهنمی بیش نیست. 

 ها را در خِشتکِ متعفن خویش دفن کرده است، یقیناًخدایی که زیباییآن 

 خود، شعوری به فهم نخواهد داشت.  مالِندِ اعبه گَ

ی مغزکته حتمی به سِرا  وفاداران به خودنهایت، قادر است دردینی مضامین 

قادرند برای جبرانِ نقص ، مبتالکند، برهمین اساس، متعصبین دیندار

همنوعان  بیرحمانه، به کشتارِوجدانی آسوده، با  خود، ناکتوحشنادانیهای 

 خود اقدام نمایند. 

>< 
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  999سخن 

 یهایای را با ابداع واژهجامعه جمعیِ عاطفةوفرزندم، وقتی بشود، شعورِ

 یقیناً، به غارت برد، ادت در راه خدا، همچون شهبی پایه اساس مهمل و

 . ستن ملتی شدنییبرسرنوشت چن مل ناشایستیعَعمال هراِ امکان

زنان و مادران و مردانِ ملتی، به و  ،شتن دادنِ فرزندانکُبا به بشود، کههنگامی

تسلیت هم  و ،تبریکهم ، ة  احمق و نادانآن جامعسوادپدرانِ گرسنه و بی

جانِ در وخرافات حماقت وجهلکردنِ دار کنیدکه ریشهنمود، یقین ءطااع

 . نیست، به هیچ وجه ناممکن ملتی نچنی

 وپَلشت  جمالتی همتا در ابداعِبی  تعلیم یافتگانی فرزندم، ملت ایران زمین،

،که قرنهاست، شعورِ انسانیشان را، درگرو وکِردارند اعمال ببا در هولناک

  اند.کردهتباه  نابکاردینمدارانِ

ست، سرزمینی وابسته جغرافیایی آن ملت  به شرایطهویت تاریخی هرملتی، 

 کند.تاریخ را فهم نمیدرست جغرافیای متعادلی ست، زبانِ ه فاقدک

شدن ازهوش تاریخی، محتاج مطالعاتی ست، که هیچ تعصبی آن را  اشباع

 در آغوش نگرفته باشد. 

>< 
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   1000سخن 

 دل خدا فروش به ایعده که هرجایگاهی و مکان هر در:   دلبندم نوة

 پیدا اماکن درآن وانیتنمی که کاالیی تنها، یدیقین کن، اندکردهمشغول 

  .خودِ خداست همانا کنی،

 شیاد ایعده تا دارد نیازی چه هست، جا همه در گویندمی کهخدایی

 با که خدایی. بفروشند به تو را وخاخام، آن کشیشآیت اهلل وو الهمچون مُ

 بر را خود حضورِ ،این جماعتِ کالش رعیّة ابداعیامورشَ و کاتذَ و مسخُ

 درپستویِ را حقیقی خدای که ست یادیش ،یقین به کند،میعرضه  تو

 .    است کشیدهو زنجیر حبس به خویش دکانِ

>< 

 1001سخن 

که استخوانِ مردگان ، ملعون گر ولواط همچون شاه اسماعیل صفویکسی 

درگذشته بخشی هرات امروزکه در جامی راموالنا  ،نو بزرگ مردانی چو را،

و بعد از خرد کردن استخوانها  کندمیگور به جرم شافعی بِدراز خراسان بوداز

؛ نماینده درکوچه و بازار پراکَنددهد تا آن خرده استخوانها را دستور می وی،

و  جامی  کسی چونهیچ زمان از لذت فهم شعور انسانیِچنین عنصر پلیدی 

  .و نبرده بود ای نخواهد بردبهرهجامی ها 

همِ ذره ذرة حقیقت کنند، که اوقاتِ خویش را صرفِ فمی فهمی عشق راکس

 د. یز بخشی از این خلقت محسوب می شوکه خود نباشد خلقت کرده

>< 
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 1002سخن 

باشد، آشفتگی تر ی های درون ما قواین طبیعی است،که هرچه ضعف

  شد.، خشن ترخواهد مانهیجانی برای به کرسی نشاندن عقاید

 عی درهرتجم، هرعقب مانده لکِا ممدیکتاتورهای جور وا جورِبرای جمیع 

محسوب  یتشانملقوه برای حاکاخطری ب ،اشهای از مجموعة زیرسیترگوشه

 تدارک دیده شده باشد.  آناناین تجمع، به طرف داری از ، ولومی شود

>< 

 1003سخن 

، که درطول زمان، شدهازآنجا ناشی جان انسانها درباورهای دینی پایداریِ 

 . خاموش کندترور را با اتکا به به خودادانِ قّنَشعورِ  است، توانستهدین 

 جامعة ،شد، امروزی سپرده میدّدی جِاقّاگرقرنها قبل، باورهای دینی به نَ

 هرازبلکه،  ،نه تنها مکتب داران دینی بشریت ازجنایات رنگ رنگِ

 . نائل آمده بود راحت ینفسبه کشیدن نیز  دیگر ایدوئولوژی ماوراییِ

 این ، غافل ازآمیز نمایدحَلقجانیان تاریخ را به نوعی  است بیشترِ بشرتوانسته

خداست، هنوز نفس  که همانا،بشر عشیرة نوعِ که، جانی ترین جنایتکارِ تاریخِ

 کشد. می

 انسان، انبساط تا منِ ،کند، چه توقعی داردمرا منقبض می خدایی که شعورِ

 او را درک کنم.  خلقتِ
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ر نیست، نباید ادعای بخشندگی و دانایی خدایی که قادر به جلوگیری از شَ

 بکشد.  و انسانها هستی مخلوقاتِ و توانایی خود را به رخِ

>< 

 1004سخن 

 کشتارِ ، برایاست تربیت ننشستهبه اووکرامتِ انسانی درکه شعوروجدانیآن 

  .شودنابودی محسوب می عدترین ابزار، مستیشحول و حوش خو موجوداتِ

کند،که با ، یک شیوة نظام یافته از دورغگویی را ترویج و اداره مییدینشعورِ

دهد، که عشیرة بشری، به آنان تعلیم می ابناء مستثنا کردن پیروان خود از دیگر

نوع بشر دوگروه بیش نیستند، آنان که با مایند، وآنان که بی مایند، الجرم 

  .ندکه با ما نیستند یقینا مستحق مرگ انآن

شود ازمیانِ دین مداران استخراج نخبه ترین دروغگویان تاریخ را فقط می

اختیار دارد، هیچ دستگاه تی درواتی که دین برای چاپیدن هسکرد والغیر. اد

ذخیره نکرده  ،درخودتا امروز ابداعی دست بشری توان به انجام رساندنش را 

 است. 

>< 
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 1005ن سخ

خاک خود درازملتی که برای گروگان گیری و تصرف سفارتخانة کشوری 

انتظاری جز این باید داشت، که امروزه پوزة چه ، ددهمیهورا و تکبیر سر

  . ننمایدفروگرسنة خود را درآخور یونچة کپک بستة مالیان 

کرانة امور را فهم نخواهدکرد، در سواد و، باشدملتی که فاقد شعور فرهنگی 

  .چربید تحقیقات خواهدتبلیغات همواره بر ،میان چنین ملتی

به جهل نشسته، حماقت، نعمتی ست که ولی نعمتان حاکم  ودراین اوضاعِ

 خواهندکرد. آنان شعوربرسرنوشت آنان ارزانی 

و تاریخی فرهنگی یچ زمان به دلیل ضعف شعوره، مذهبیشارالتانهای دینی و

درمانده  که، این ملتدشد، مگر اینننده نخواهخاک کَاین آب واز این ملت،

اولین فرصت ممکن، در کنند، وگود،ق هستیای به عمتحلیلی، چالهشعورِفاقد

  هوار نمایند.  عمیق ةآن چالدر ،ناقص خود راشعورِ

>< 

 1006سخن 

امریی که سعی دارند با کشیدن پای موجودی نآدمها، مخلوقات ناقصی هستند

 گذارند. بخود را سرپوش  به نام خدا به میان، حماقت های ناشی ازنادانی
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بقای ذلیل و  ،دغلکاری و با فریب ،میان موجودات، درامروز عشیرة نوع بشرتا

 .اندبی مصرف خود را تحکیم بخشیده

صرخود را با بَزَکهای حَریاکاری و شیادیهای بی حد و ،تاریخ آدمها در طولِ

دیگر موجودات عالم به سروری اند، تا با تسلط برجلوه دادهه ای مُوَجّویژه

 قطعی خود در طبیعت دست یابند. 

هستی، ناشی ازتداومِ بقای حیوانات داقتِ دیگر موجودات وص بی تردید

 شفاف آنان است نه سروری برتَمامیّت خلقت. 

 رفتارشان الجرممعطوف نیست، ی غیرخِلط یک از غرایزحیوانات بههیچ

تعریف شده و به معنا نشسته است. هوش جمیع امورِ بقا، زالل و بی غش ودر

. کاری وی مربوط نیستدغلتربیت شدة روباه برای بقا، تحت هیچ شرایطی به 

این صفتی است ناهنجار که منِ نوعِ بشرِ، با به فراموشی سپردن شیادی 

 ام.  کردهخویش، به روباه اعطا 

>< 

 1007سخن 

ازخدایی استغاثه  یش وو نیا ادعامورات زندگانیشان را، با مها، دهمة آ

 .پوش بگذارندرا سر خودنادانی  مگر اند، تامجعول لبریزکرده

ت نظام فکری انسانهایی که به شعوری تحلیلی لیّدر کُ ،حالی که خدادر

 لی نیافته است.  جّدر شمایل دلقکی حقیر تُ اند، جزتجهیز شده
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>< 

 1008سخن 

ماتم گرفتة ملت ایران، همواره با ضعف و درک در فهم معانیِ شعور 

 از دست داده است.  کلیدی، توان پرورش عقالنی امور را

طبیعی ست که چنین ملتی برای خروج از ورطة جهل، متحمل تاوانِ 

 سنگین فرهنگی و اقتصادی خواهد شد. 

ا منافع مستقیم ب در میان دکانداران دینی، داشتن سخاوت عقالنی رابطة

 شخصی آنان دارد. 

ند که در اکردهسخاوتِ عقلی خود را قربانی آخرتی ، دینمداران

 .تعریف آن دالئل عقالنی ندارند

ست که سخاوتِ دینمداران را به مادیاتِ دینوی، تنها محرک معقولی 

 کشد.  نظم می

>< 

  1009سخن 

 که گزینند،می بر خود مقاصد صیدِ برای را اماکنی همواره ،مداران دین

 . اندشده مبتال  ذهنی بیشتریمعلولیتِ به  موجوداتش
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 از هستندکه کسانی هستی، در هولناکی هایایده چنین گزارانبنیان کنیدکهیقین

 درمانده هایتوده تا، اندخودتجهیزشده  امروزِپیروانِ تراز مخوف تفنگی به ، قبل

 .نمایند مبتال ردخِ یائسگی به را

حیاتِ  بخش ترینروشن ،دینمداران که،نخورید رادینمداری  هیچ گولِ

  .دنماین هدایتمَمات  بخش ترین تاریک به را شما تا د،کننتصرف می را جانتان 

غی روشن کردن چرا فهم به شعوری است،نشسته درتاریکیعمری  که کسی

 است.  کرده کادرا راخورشید تابش که کند،می فهم راکسینور، نخواهد داشت

نهان شده الیق  قیادتی ،که درآن ،ای ستقیاسِ قیمتِ هرقامتی، به قاعده

 است. 

 درجهان تولیدزامبی هایکارخانه ترین بزرگ اسالم، خصوص به ابراهیمی، ادیان

دستورکار خویش  ترا درچنین کارخانة معیوبی، هیچ زمان،کرامت انسانی .است

 .قرار نخواهد داد

که اهلل برای جبرانِ ،ک نمودتوان درکالم اهلل در، بخوبی میرا عمیقِ این تضادِ

وارد یک  حتما، شانقبل ازمرگ خواهد، تامی پیروانشضعف درخلقت خود، از

 بعد از تا د،نشو جهاد، تحت عنوان هامعرکة هولناکی به نامِ کشتارغیرخودی

 نزول اجالل فرمائید. اوای به پیشگاه کمال یافته باآرامشِ  ن،شاحیات

سرطان و فقر وبیماری رّکه خدا قادر است آنان را ازشَکنندمیتصور بیشعوراناین 

ای، ساده انگارانه به تعبیر خدا، همانکه درصورتی ، نماید خالص ها ریربه دَدَو 
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 تا ،ارائه نکرده است ترین حوادث طبیعتمخوفاز آنان هیچ ترفندی برای نجات

   .محافظت نمایددر مقابل چنان حوادث هولناکی  را شان یکبارمصرفجانِبشود 

 صاف زمیندانند که که میبا توجه به اینشعور، ذلیلِ  درماندگانِاما بازهمین 

برند که خدایی می مان گکه  ،گزارندمی نمازشهری  سمت به باز. نیست ومسطح

 .سپرده است آنان گوشعلیل حوائج  عرف آن چهاردیواری بهدر

آسودگی ازدست جماعت دین برای که، این نیست مگر اینای جزهیچ چاره

با به نوعی ابراهیمی دست یافت، تا ادیانِ روحانیونِ به منع تکثیرتسلیحاتِمدار، 

  .راحتی دست یافت به کشیدنِ نَفس شان،گسیل آنان به بهشت اهلل

 ، میزیآ درهم تشعورانسانی با را محبتبدون خدا  و قدیسان و پیامبرانش، اگر 

 .کرد خواهی آبیاری بدان را عشق نهال  که ، گرفت خواهی ازآن عصاره

>< 

 1010سخن  

ن برای به یّدَتِتصمیمات یک مُ از این جهان، خطرناک تر هیچ امری در

 سعادت رساندن تو نیست. 

 منجر به کشتارِ تا امروز نه مگر ،و وجود خدا ، دین مداران ازخلقتمِهّوَتَ

 زمین شده است.انسانهای حقیقی در

 نوع بشر، جز به قوت خدایان در زمین پایدار نمی ماند.  یقین دارم که حماقت 
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درازکردن به  ای جز، چارهدخوگردن کوتاه  حرمتِ به پاسها، فیل

 راه به جایی نمی برند.  ،خرطوم هایشان

به ریختن جز  ،چونان که دین مداران آدمکش، برای احقاق مهمالت خود

 .  کنندنمی ی به غیرلذتی فهمخون آدمیان 

>< 

 1011سخن 

زندگی انسان در اشهالت های دین، دخالتهای شرورانیکی از مهم ترین رس

 به اصطالح آسمانیبه دستورات باگوش نسپردن و عمل نکردن ست، که ها

 تصمیم کهکندمیبرای کسانی اک ایجاد مزاحمت های هولناقدام به ، خدایان

 . دارندراه خود  رفتن به

>< 

 1012سخن 

انها نشسته ، کسی درآسمکه ما تصورکنیمغم انگیزی ست اینشعورِفرزندم ! 

که او را صدا  ستای سرشار از درد و رنج مخلوقاتی هو مدام غمخوارِ ناکامی

 می زنند. 

به دریدن  ، مدام جور جور وا خدایان انهممتولیان که این جاست جالب 

 .می دهنداشکم یک دیگر فتوا 
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شود  بخوبی درک ناپایداری شعورِخدایان را در رفتار متولیانش در زمین می 

 کرد . 

>< 

 1013سخن 

د، چرا من نباید کشننچه من می اندیشم خط بطالن میبرآدین مداران وقتی 

 بزنم؟   بطالنمُهر  آنانداشته ای بتوانم به 

پاسخی عقالنی   انسان،منِهای پرسش ساده ترین تواند بهنمیکه دین  وقتی

 بدهد، پس حق ندارد مرا به امیال بی و قید وشرط خود مقید نماید.

>< 

 1014سخن 

از فهم چرایی های دردناکی که آنان را احاطه کرده است،  مومنان، برای فرار

 شدة مزین به مدام سعی دارند با وراجی های بَزک 

. به پردازند، به صدور مغلطه  شاناطرافیان سعادتبرای ،  های آخرتوعده

تمام به دنیا، به خالی  های بستگی و وابستگیخودشان با دل  که درحالی

 کردن جیب انسانها مشغولند. 
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به شناخت پستان مادرش نباشد، مدام لگد خواهد  ه خری که درطویله قادررّکُ

، از فهم زبان حقیقت در دنیادرطویلة  ی، این کره خرهادوست عزیزمخورد. 

 خورند. غفلتند که مدام ازچون مَنی لَگد می

>< 

 1015سخن 

، لقتی دست نزده است، چرا که من بدون مشورت با شیطان، به هیچ خِ ،خدا

 کنم جز تعفن و رنج و درد هیچ نمی بینم. جای این هستی نگاه میکبه هر

شالودة روابط ، بشری وامعجدرخود، با اخالل  کتبو با قوانین یهوه ،گاد و اهلل

 شرارتِ . این بهترین مدرکِندابه هم ریختهرا انسانها  منسجم اخالقِ جنسی

 خلقت است.   متولیان دینی در نظامِ

>< 

 1016سخن 

 غیر رفتارهای و اعمال سری یک تحمیلِ با دور، هایزمان از ایعده کهاین

 از نشانِ نوعی ،معجزه که بقوالنند، من به دارند سعی اثبات، فاقدِ عقالنی

 بخش سعادت ادعاهای سری یک اثباتِ برای که ست آبادی کجا دانمنمی

 نمی آنان درک به قادر من انسانی شعور که اندشده بکار دست من برای

 وجود، وقایع آن داد رخ بر دالِ تاریخی، سندِ هیچ که درصورتی. باشد
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 به ادیان متولیاندرکتب و تاریخِ  فقط که یاوه، مگرکالمی، ندارد خارجی

 .شود میو تلقین  تحمیل شعورآدمیان به مسلم اصل یک عنوان

>< 

  1017سخن 

متولیان جمیع ادیان، که شیطان را عنصری خبیث می خوانند، باید بنا به گفته 

اظهارنمود، اگرشیطان، پی به سرقت ارزشهای لذت بخش حیات برده است، 

گویند، درخلقت چنین باید اعتراف کردکه آن خدایی که ازآن بسیار میپس 

 کرده است.خلقتِ آدمها عمل  از ی بسیارموفق ترموجود متکامل

، جز تناول بهترین لذات هستی یموجودی همچون شیطان، دل مشغولیی وقت

 درخلقتم، به نقصِ به خاطرِ ،را باید، منِ انسان دهد، چرارا به خود راه نمی

 کنند. شماتتی ابدی گرفتار

د، ندانم که ادیان، ازنواختنِ شیپورِ پیروزیِ  حق بر باطل دست برداربعید می

، جز به خوردن ارزشهای هوشِ پُر شعورِ خودنان شیطان با در حالی که همچ

 متعالی حیاتِ آدمها به هیچ خوراکی تن در نمی دهد.

خلقت، موجودِ علیلی به نام بشر، یقیناً برای ة دردر چنین اوضاعِ به هم ریخت

تا از به سرقت  ،می محتاج خواهد بودیّحفظ تعادلِ شعورِانسانی خود، به قَ

 شیطان پیش گیری کند.  درمقابلِحیاتش  ئذلذا ِرفتنِ  
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 ، که آدمیان،ستالطبیعه، تنها متاعی سل شدن به مهمالت وخرافاتِ مابعدمتو

 . اندهبرای اقناعِ شعورِناقصِ خویش به امداد طلبید

ظت فامقابلِ شیطان حخویش در مخلوقِ لذائذ سرقتِتواند ازاگرخدا، نمی

 جار بزند.   ،هستیدر مطلق یقادر کند، پس حق ندارد، خود را به حکمِ 

>< 

 1018سخن 

هیچ قفلی  .گشایش هر قفلی را در شیارهای آن قفل جستجو بایدکردرمز ِ

 خود، خالص نخواهدشد. صارِبسِ حَبدون فهمِ شیارخویش، ازحَ

مصور می شود، االن قّ نَالیِقّکه صفاتش به نَکنند، آن خدایی  قل نمیخدا را نَ

 . خویش به بردگی خواهد گرفت بسحَ به یقین ترا در بندِ

به فهم آن  ،، در به صف نشستنینام آدم تویِ تا فرزند! خدا را صفتی نیست

 نایل آیی. 

 کرد.  خویش خواهدحفلِکند، به یقین ترا نُقلِ مَقل میکه خدا را نَ آن

خویشتنت فهیم گردی.  الصی انسانیتِخِبه  خدا را به حال خویش رها کن، تا

مالیان و  کالشیای نارَس، سعی دارند، از این دردِ ناتمامی ست که عده

 برداری کنند، تا مگر، بتوانند بهرهخویش  اسقف ها وخاخام ها، برای سعادتِ

 خود را برای یک زندگی شرافتمندانه آماده نمایند. 



280 

 

ضم کرامت انسانی تو، قادربه به هَ مگر، یندرفَدر صورتی که دین، به هیچ تَ

 حفظ بقای نارَس خویش نیست. 

 خوراک دین، شرافت است.

  ، که دین را بی شرف کنی.مُقید خواهی شد انسانی خود  شرافتِبه  زمانی

تا بتواند ، کندمیعقیم را  چرایی های ذهن تو، دین، برای بقای خود

 درشعور انسانی تو تخم گذاری نماید. 

سوراخی درخاک تبحری کسب نکند، باید به نابودی هرموشی که به حَفرِ

مغز  و پریفرونتاللیمبیک . دین، موشی ست،  که ناحیة بیاوردبقای خود یقین 

 تو را نشانه رفته است.

توانستند بدون تعریف خدا درخود، به خود برسند، بی تردید اگرمردمان می

 بیشتر به خاک می نگریستند تا به آسمان .  محدودشان،  برای خوشبختی عمرِ

انسانی خودتان است. عجیب  کرامتِواری با شعورِناالیقان، خیانت به همج

ی داریم، که سعگردد،به آن بخش از بقای ما باز می  ترین بخش حیات؛

واال به  ،های هستیمقایسه با دیگر پدیدهتن خود را درضعیف ترین اعضای 

 نام ممکن مفتخر کنیم.  ترین

تی باال زیّجمیع جوارح بدن ما در مقایسه با دیگر موجودات هستی، نه تنها از مَ

 .اندلکه بسیار ضعیف و ناتوان خلق شدهنیست، ببرخوردار 
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اشرف مخلوقاتی و ، ،که تواین فریب خام، غرق کنیرا درکالف  مبادا خود 

شمایل ممکنی درخدمت که باید، به هرسفل، اَ در های هستیدیگرپدیده

  تمایالت تو جان بدهند. 

 

سیستیم لیمبیک در مغز انسان مسئول ایجاد عواطف خوب و بد  limbik: لیبمبک         

نفی افراطی می شود، مثل کینه ، هستند، و گهگاهی ، فعالیت این قسمت موجب عواطف م

 حسادت، و انتقام ، بعض ووو ، و هیچ ربطی به موجودی خیالی به نام شیطان ندارد. 

بخشی از مغز است که عقل و عاطفه درآن ناحیه  prefrontal:  پریفرونتال         

گیرد ، این ناحیه قوی ترین ناحیه ای ست که توسط ادیان تصرف شده است.  شکل می

شخصیت و هویت فرد ، چاره جویی، تمرکزدر امور، داوری ها ، سخن گفتن و فهم 

که با نقصی  مطلب و استدالل امور و یاد گیری و آموزش ، در این بخش از مغز قرار دارد.

 درآن،  فرد را در طول عمر دچار بحرانهای جور وا جور خواهد شد . 

>< 

 1019سخن 

واژة خدا ، شرورانه ترین معنا و شعوری ست که عشیرة نوع بشر، برای آزار 

 کرده است  . ابداع خویش 

>< 
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 1020سخن 

کند، که مییک بار مصرف تو را، چنان مشغول خویش حیاتِ فرزندم ! دین، 

دردناک عمرخود را درک نخواهی کرد، مگر وقتی که   رِتو هیچ زمان، گذ

با جانی دردناک وفرسوده، از خوف مرگ، به روضه خوانان تنبان پاره شهر، 

 شوی .  متوسل 

را در جایی از این د خدا، باگند زدن به خلقت خود، قرنهاست، که خو

 هستی پنهان کرده است.

اقصِ بیگ بنگ، هرگزتمایلی به نشان دادن خویش به منِ این ابرمهندسِ ن 

 انسان برای طرح این همه شرارت های خونبار نخواهد داشت. 

های جورواجورش، قادربه داند که نه فرشتگان، و نه اجنهمی ؛چون به یقین

 بود. ینشش نخواهدکنترل فحاشی من به چرایی های آفر

از  یقیناً کند، حاضرِ در جانِ انسانها را تحملتواند خِردِآن خدایی که نمی 

 . انسان خوف دارد رفتن حضورش در پیشگاه منِ به گند

واستی کتابِ زندگیت را به دست ت، که اگر خای سفرزندم، خدا، تنها فرضیه

او، همة خودت  کتبپایان عمر با مهمالتِ اوبسپاری، مجبورخواهی شد،که تا

 قربانی کنی . را

>< 
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 1021سخن 

شود، نیستی به توسعة بیشتری نایل می هرچه ترس وخوف آدمیان ازمرگ و

 .می گرددقوی تر ؛علومم دروازه های دعا ونیایش، به سوی منبعی نا

، جمیع کتابهای دعا و دورکنیمجانِ انسانی خود ازرا اگر ترس از مُردن 

 ریخته خواهد شد. دوربه  یقیناً نیایش خدایان

کودکانمان تزریق می شود، که به هیچ  جانِدره کهولناکی ست دردِ این 

 .کندلوده میرا آ مقدسات آنان که  نزدیک نشوندوجه به ارواقِ کتابهایی 

گرفتنِ که با ،شوندمیدفع  هاییآن پرورشگاهازلب الق قصی کارانِهمة جنایت 

تنِ ، سَر از دیگرِدست خونسردی با  کتابی مقدس دریک دست، درکمالِ

 .کنندمی جداناخودی ها 

شود با توسل بدان ، ای ست، برای دین مداران، که میشیطان بهترین بهانه

 شعورِطالبانِ حقیقت را در سنواتِ کودکی عقیم کرد.

، همانا رنجششان ریخته می شودکه در جانِ دین مداران تعالیمی قوی ترین 

  داند.از عقایدی ست، که مُقدّسات آنان را اَقدس نمی 

 تعلیم نمی بیند. خود، مخالف  به عقایدِ هیچ دین مداری برای احترام و

، تنها معیاری است که میزانِ ایمان به عقاید دینی را به غیر خودی نفرت

 کند. مشخص می

 خانةاداری به مکتبخودیها، واالترین معیار وفحجمِ غلظتِ نفرت به غیر

 است.  دینمداران
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دوش مومنان بگذارم، تا ح می دهم که اثبات وجودخدا را بر من ترجی

 برای مشق نیاتِ انسانیم داشته باشم.  ی زمان بیشتر

، رهایت نکنی ، اگر رهایشدبه مانند باد معده می ماندین ، فرزندم، 

 .  دکننمی

، همواره از فهم علل هستی امور از یتحلیلدلیل نداشتن شعورِ عوام به 

ت کشف هویت خود در اذّبه لَ ندستکه  قادر نی، ن روست ب. از اگریزانند

 .دنآی هستی نائل

>< 

 1022سخن 

امام زاده و خدا خانه  این نیست، که تاسیس بیش از حد خوش آیندترخبری 

 . نمایدبیرون این  سرزمین  اهلل را از ،هتوانست  ایران ها در جمهوری اسالمی

>< 

 1023سخن 

قابل تعریف، مدام به عقیم کردن شعورخردمندان  خدایی غیرتحمیل با االهیون

، با باز می مانندتوانِ ترور هویت مخالفان خود  ازآنجا که واصرارمی ورزند. 

 .کنند، غائله های هولناکی در جهان عَلَم میالناس تحریک شعور ناقص عوام

ا نه، به هیچ وجه یاند یافته که مومنان به اثبات وجود خدا درهستی دستاین

تخت امیدی برناکه از  کودکی راتا سرطانِ نیست،هستی نقص کالن بر برهانی
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الم دردناک آن آخدا نیز در چند عدم اثباتهر .زندفس میفس نَبیمارستانی نَ

 .ثمر نخواهد بودمعصوم مثمر طفل

محققین،  شعورِتوصیة من به خدا باوران این است، که با احترام گذاشتن به 

 ن، رنجهای بی پایان آن طفالد با کشف دارویی موثراجازه دهند، تا شاید بشو

  بنشانند. انیمعصوم را به درم

دست از قدیس پروری ، وخاخام ها ها مالیان و اسقف ایندانم که اما بعید می

 خردورزانِگزند ، همواره ازدکانی به نام ترور. چرا که اینان با داشتن بردارند

 هستند.امان ، دردین نقادِ

با  ،شوددارمیکه منافعشان خدشه ،های فساد، در شرایط بحرانیاین جرثومه 

های ناآگاه  توده رشعو با تحریکِ مقدسات، قادرنده تکیه برچاشنی اهانت ب

 وجودِ این حکومت. نمونه بارز این ادراک، فتوا دهندرد ورزان خِتروربه 

انسته به ، توانمردمبر شبا این همه سنوات حاکمیتکه ، است ایراندردینی 

قینا به تجربه باید ی را به قهقرا بکشد، ملتیتربیتی قاعدة چهارهزارسال شعورِ

 به پشیزی نمی ارزد.  نیز خدایش کهنه تنها کتابش،  که چنین معجونیگفت 

>< 

 1024سخن 

شعور انسانی تو، جز به حیلة این که اهانت به ! را دریاب فرزندمتک کتابان 

 گاناین موریانگزند ای ازکتابخانهکتاب وهیچوبان خبیث مسیرنیست.تک کتا
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ة این جرثومه های نحتی دست پرودگان مادیدرامان نیست. خستگی ناپذیر

 کنند. ود منزلتِ زنانگی خود را فهم نمیبا اهانت به همنوعان خ هار نیز

، یا بی شعورند و یا گیرندی میدّابراهیمی را جِ کتبِ کسانی که محتویاتِ

ی داستان ها م کهاهنخوانددرجهان ندیدم و و مسلکی دین جاهل. چرا که هیچ

 .اال کتب ادیان ابراهیمی کرده باشد،ذکر انتشرسال بِاکتدرجنسی با زنانش را

ابراهیمی، بیشتر از  ادیانِ کتبِ رازی ست که ندانستم، که چرا خدایانِاین 

 اخالق انسانی،  به میان پای زنان دل مشغول کرده است. پرورش 

 ابراهیمی، درآبِ به نجاست نشستة خدایانِ دانم که کدامین رِداینمی

آن حُفرة از خود به خِالصی تناسلیِ زنان تطهیرخواهد شد.که قادر آلتِنازِ

 . نمی باشند و آب ناز مرطوب ادرار

 ، ، که برای فهم آنالینحل معمایی ست ،خدایان ادیان ابراهیمیزن برای 

و برای به ذلت نشاندن زنان، همة خباثت  ،اِمداد طلبیده استبه را شیطان 

و اورا ؛ در حَلق زنان هوارکرده نخستین روزِخلقت از های آفرینش را

 مسبب همة بدبختی های هستی رقم زده است. 

، که شیطان و شریکابدی شدة  پلیدانِ زن انکه از هماینجاست ترجالب

در  ، متولیان دینخودِامروز، متولیان اسالم و ادیان ابراهیمی جار می زنند

 تا بتوانند ، شوند آنانشرورزم عقاید شریک بدهند تا پرورش می مملکتاین 

زنان جامعة من و شما مشق دهند. درصورتی که، دیگر نجابت الهی را به 

اند، وهزاران را شریک شیطانش خوانده انزنهمةکتب ادیان ابراهیمی 

بر خباثت موجودی   یابنداند تا سندی م کردهلَرا عَو سخن حدیث و نقل 

  اند. از زهدان او خلق شدهخودشان که 
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ای غربال صره خالقی که به خلقتِ خویش واقف نیست، چه حق تکلیفی بر

 از ناصره به من انسان دارد. 

>< 

  1025سخن 

جاد غائله سعی دارد با ای به مانند حاکمان جمهوری اسالمی ست،  کاراهلل هم

 ند.را پرک طرف دارانشجیب ، های جور وا جوردر زمین

>< 

  1026سخن 

 همة آن، شمردن مُقّدس با ندارند،که بیش کتاب یک شق، کله مداران دین

 .اند یدهکش محاکمه به را هستی

 به مرا دارند، سعی خود، وخرافی ناقص هایآموزه با سُفله، مداران دین

 کردن دوپینگ با که کنم یقین مگر تا نمایند، وادار مخود علیه توطئه تعلیم

 . انگاشت هیچ به شود می را هستی شرورانة نامالیمات نامریی، خدایی

 مگرحساب. تغییرنخواهدکرد خدا به من ایمان با شرارتی هیچ که، صورتی در

 خواهد لبریز دین به اعتقاد به من ازحماقت شیاد،که مداران دین بانکی های

 . شد

 نهاده وی درآخورِ که مگرعَلَفی کند،نمی فَربَه را بُزی  دالویزی، سخن هیچ

 . شد خواهد
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 متبّکرانه ایمانِ به دارند سعی دین، مُزوّر دکاندارانِ و شارالتان، مداران دین

 در را حقیقی خوشبختی خدا، دوپینگ با توانممی که متقاعدکنند، مرا خود،

  کنم. لمس فساد و ازشرارت لبریز جهان این

 جنگ به و جور وا جور خدایانِ خَلقِ با فریب، و نیرنگ هایجرثومه این

 حسابهای کردن فربه به جز پیروانشان، توسط به هم با خدایان آن کشاندن

 .اندیشند نمی هیچ به خود بانکی

 برزمین عشق برخلیفة مقدمِ را،شیطان  خود فیرِشرارتس توانسته کهخدایی

 نبایدکرد. تیمار جانوران فضوالت به  جز را، وی مُشفقانة نصایح نماید، گسیل

 و آدم وکین، خشم و عداوت و بغض به دین متولیان گفتة به که خدایی

 علیه خود الیتنهاهی شرارت از زمان هیچ است، تبعیدکرده زمین به را حوا

 . داشت برنخواهد دست آدمها

 خویش درگاه مطرود را خود مخلوقات اشرف که پرعداوتی، خالقِ چنین

 وی ارزانی زمین در را اکمل شعوری درستی قادراست، چگونه نموده،

اگر قرار برچنین امری بود، به طرد آدم و حوا از بهشت مبادرت نمی  کند.

نمود. خدا شرارت هایش را از زبان شیطان، و خدعه و فریب هایش را، 

 کندخود مدیریت می

 بار شرارت های مهره ترین برگزیده توانند می شق، کَلّه مدارنِ دین تردید بی

 حوا و آدم نسل از او را ناتمام انتقام تا شوند، محسوب زمین در خدایی چنان

 .برسانند نهایت به زمین در

 عرصه درآن اُالغ پرورش که نشیند، می رونق به جایی ،دوزی پاالن دکانِ

  .گردیده است مرسوم
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 نخواهد ماند.  یانسانکرامت کشد، هوایی برای جایی که خدا نفس می

سخنی از هیچ ، گرفتمورد تکریم قرار خدا می فرمایدواژة که در مکانی  و

 . نشستنخواهد  به منزلتِ معنازبان انسانها 

>< 

  1027سخن 

 ممکنی هرذلت سزاوار است، رفته غفلت به خود شعورتاریخی از که ملتی

 بود. خواهد

 هراسی اجتماعی علوم و هراسی ادبیات هراسی، تاریخ به بشود که را ملتی

 .بود خواهد وآسان سهل امری ردنشبُ بردگی یوغِ زیر به داد، سوق 

 حاضر نسلِ گریزی ادبیات و تاریخ شعورِ امر، درنهایت که،بایدکرد یقین

 و به دستور رهبر وپرورش آموزش ناروای های سیاست براساسِ ایران،که

  خواهد یلتّمِ یلّمِ هویتِ شدن متالشی به منجر ، شود می داده ترویجای خامنه

. است شده نهاده حقیقی صحة، آن بخش ثمر برتمدن هاست قرن کهانجامید

 هازیدیسم شعورِ بیشترزیرسیطرة حاضر،که قرن سازکاذبِ فرهنگ سیاست

 فرهنگ نابودی جز تردیدی، هیچ بی  شود،می اداره درجهان یهودی های

 .اندنش نخواهد بار به یاهثمر ،ملل گذشتة

 خود نصیب فرهنگی جنگِ این در را بقا ادامةحفظ  توانِ للیازمِ دسته آن

  .اندشده فهیم خویش ملی هویت فهم به که،نمود خواهند
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 ءاحیا به تا ،دارد تالش منحصری، ولوژیوئدای به اندازی چنگ با که ملتی

 کشانده فنا به را خود آتیءبقا یقینا ،دهد نشان خوش روی خویش فرهنگ

 . است

 در انحصارگرایی ئولوژیواید هیچ که ،است امر براین یتقنمُ گواه تاریخ

 فرهنگی قالب دربرای نسل آتی  را خویش بقای است نتوانسته زمان طول

 .دبکشبه نظم  منسجم

 باشد، آگاه شرورانه عالمِ دراین حضورش چرایی فهم به تواند نمی که ملتی

  .دهد در تن ملل دیگر مادی و عاطفی بردگی به زمان طول در که باید

 درمقاطع اجتماعی علوم و تاریخ حذف با ی،کهرهرکشو پرورش و آموزش

 سوق ملی هویت شعور بست بن  به را، علم طالبان ذهن  ازتحصیالت، خاصی

سرزمینش  آتی متجاوزان با مقابله برای را ملت تواند، نمی هرگز ،است داده

 . نماید بسیج

 عقیم به جز مدارس، دروس از یاجتماع وعلوم ادبیات و ملی، تاریخ حذف

 دارد، وجود یقین به خطر این. انجامید نخواهد آتی نسل شعورجمعی نمودن

 ،پاشی فرو نهد، می رشد به رو آن جاهل و نادان نسل که ایدرهرجامعه که

.   نهاد خواهد تزاید به روجامعه نیز  آن مند قانون نظام و حاکمیت واضمحالل

  را، شعورش نهال که گیرد،می نشات ازجایی ایجامعه الجمع جمع ثبات

  .اندکرده غَرص کودکانش اذهان در قبل ازسالها
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 نسلی به نباید دهد،قرارمی خویش عیاشی ةسربار را زنان که ایهرجامعهو 

  .کند مشغول دل درآینده هفرهیخت

ای قادر گرفته است. یقینا چنین جامعهة من، زنان را به سُخرة جنسی خودجامع

 نیست مردان درستی تربیت نماید. 

 به هیچگاه دهد،میپرورش  جنسی متاعِ درقالبِ شرورانه را زنان که جوامعی

 یافت.نخواهد دست مدار اخالق نسلی داشتن

 که باید ،کندمفتخر بودن ضعیفه صفت و لقب به را زنان توانست که ایجامعه

 .باشد خویش )شیران(انمیغَضِ عمیق نشستن ضعف  به درانتظار

 مخارج که است، رسیده بجایی ،ایران ملت ما جامعة زنان کرانةسواد وامور

 درجامعه کتاب هاده باخرید ،درماه وخاک آب دراین ایهردوشیزه آرایش

لبیک  مادری منصب به شعوری چنین با که گانی دوشیزه. کندمی برابری

 . تیمارخواهندکرد را و شعور خِرد گی یائسه به مبتال نسلی ،گویندمی

 شعور، غارت مگر تا کنند،می اعمال عمد به را شرایطی  من، سرزمین انگاردر

 .یابد رجحان امور غایت به

>< 
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 1028سخن 

 بیشعورانه رفتارِ نوعی ذهن، ولگرد افکارِ درمقابل درماندگی !دوست عزیزم  

 . است خود به نسبت

 قویا ،و شخصی افکار فردیدر شدن سردرگم با فکری، ولگردی به مبتال فرد

 .ماندبازمی  خودذهنِ به  بخشیدن انسجام از

 امور از گیریمچ تاثیردارد، انسانی شعور دررشدِ که عناصری ازمهمترین یکی

  دارد، را ما ذهن  دادن بازی قصد که افکاراست، منفی

 را، ما سالم ازهویت بخشی ما، مثبتشعورِ بردن کرایه به با منفی، هرفکر

 . گیردمی بازی به و تغییر ،خود سلیقة با مطابق

 رسیدن منعِ عواملِ بزرگترین، درهرفردی، گیری،چدرمُ ازضعفِ ناشی ناتوانی

 . ست سالمتی به

طول زمان کنند، یقینا دربیشعوری خود را مهار حرصِ اگر آدمها نتوانند

  به دشواری خواهد نشست. هویتشانسالمتی 

>< 
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  1029خن س

 انسانی خواستة زمان هیچ ، گویدمی سخن خدا خواست از مدام که کسی 

 فرماید، می خداوند  زنند می مدام جار که آنان.شناخت نخواهد را خویش

 .ندارند خود از گفتن برای هیچ که کنید یقین

 ایمغلطه خدا،. خدا از نه گویندازخودمی که ،وکسانی کسی دنبال به بگردید 

 .کرایه کرده است گرفتن سواری برای را شعورآدمیان که ست

 استقرار برای خدا واال گویان از خدا را در ذهن خود تعطیل کنید.سخن دکانِ

 . بود خواهد تعطیل را شما انسانی کرامت همیشه برای درجانتان، خویش

 گیاهِ هیچ به اند،نشانده خاک به درآن را خدا ی بنامنهال ای کهباغچه هر

 . نخواهد داد رشد مجال در جوارخود دیگری

>< 

 1030ن سخ

هارا درجانِ درستیشود، ناها، چقدرراحت میان شدن به درستیگاهی با آویز

کردن دزَراندووچه آسان، ناخلفانِ تاریخ، مهمالت را با کرد. انسانها کِشت

 دهند.درطَبَقِ اخالق، به شعورِآدمیان حواله می

های عاطفی دراذهانِ آدمیان، خدایان ابراهیمی قادرند با ایجاد اغتشاش

های اُخروی خود مقید نمایند. و عواطفِ فاقدِ نظمِ آنان را به بارکشی وعده

 . کُلفت، جانِ نازکِ انسانها را به تباهی بکشندبا خَلق دروغهایی
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ایجادِ انی هستند، که با سوء استفاده از همة خدایان ابراهیمی، دروغگوی

آدمها سرنوشت بر اجنة خود را  ، سعی دارند، لشکرِاغتشاشِ ادراکی درانسانها

 تحمیل کنند.  

که درکتبِ  ستادیان ابراهیمی را سَرصلح با عشیرة نوع بشرنیست، زآن رو

نخستینِ آدم وحوا در بهشت، مدام، به  به اصطالح مقدسِ اینان، تَکرارِگناهِ

کهن، هیچ زمان به صلحی کهنه وعداوتهای شود. زده میحُکمی ناتمام، جار

 پایدار نخواهدانجامید.

که به من  دیونِ شیطانِ ادیانِ ابراهیمی هستم،ام، مَبخاطرجِنس اندیشه ،من

زاللی شعوراو، خدایی را شناسایی رخصتی مرحمت فرمود، تا بتوانم باگذراز

 کنم که درعین جَبّاریت، خود را رحمان الرحیم لقب داده است . 

>< 

  1031سخن 

 .بِکر را هَدرخواهد داد  ذهنی که تشنة فهم نباشد، معانیِ !فرزندم

را پاره  انه هاشقاع که جانِی ست آفتعشق ورزی، بدترین یف درلتک رفعِ 

 لیفاتک رفعِ گردابِانداختن دربا ،عشق را جنسِکند. مراقب باشید، تاپاره می

 به نابودی نکشید. 

 درباغچة جانِی که هیچ نیست مگر زنان ،تخلق هایعاشقانه مدرسِ

 تاریخ ازآن رو دراخته کردنِمستبدان . کنندمیباوررال هانس نهالِ تنشان خویش
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دانند، با تباه کردنِ هویت اندیشمند زنان، می هویت زنان تالش دارند، که می

 ارادة جمعی جامعه را به نفع خویش مصادره کنند.شود 

 .ستا خلقتدر انسانیهای شعورِعاشقانه جانِزن، 

 کرامتِ کشند، ذلتِزنان به تعریف میا خیسی بستر که عشق را فقط بآنان

 انسانی خود را رقم می زنند. 

رمتِ هویتِ حقیقی که حُو بفمندبدانند ، زنان نبایدادیان بق تعالیم دینیبر طِ

کشد، نه پوشش افراطی تربیتِ مردانِ جامعه به تعریف می احکام ،آنان را

 زنان درمقابلِ مردان.

خود بَطانَه پیچ ننگ آلودی ست، که متاسفانه باور زنان را در این احساس

کرده است؛ که حجابِ دینی، در مصونیتِ هویتِ زنانگی آنان نقشی حیاتی 

 دارد.

، مدام به خوددینی، با تکیه برتوجیه هاتِ کتب به اصطالح آسمانی  متولیانِ

یت آنان دارند، و با مخدوش نمودن هواصرار خلقتمنزلت زن دراخته کردن 

تاریخ حیات تامبادا زنان درمقاطعی ازسعی دارند ،گرفتهتَقَدّس  به استناد الواحِ

 گردند. ، فهیم خود، به فهم حقیقت زنانگیشان 

که  ، اخالقکتبِاز خود ساخته یکَلّه شَق، با مرسوم کردنِ رُسوم دین مدارانِ

زنانگی  هویتِ تقویتِازربیشت ،به سرقت رفته است بشری تاریخ تجربیاتاز
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د،  دهنجنسی پرورشدر امورِای حرفه لفت بانوانِازآنان کُ تا ،سعی دارند زنان،

 . کنندترر بارخویش را پُ جماعِ تا بسترِ

را محق  خود، در مکتب منحرفِ تشیع شیادی مدارِآن روست که هر دیناز

 بهمرسوم دخترِ زن وچندین و ،زن رسمی چندکام جویی ازبه داند، تا می

 . دهدروی خوش نشان  یبازیغه صرسوم 

به قدری هولناک است، ، هویتِ حقیقی زنانتصرفِ دین مداران درشرارتِ 

به ذلت زن بودن را  ،که خدایشان ،منحط نشانده که زنان را به این باورِ

نان به درک این رسوم شرورانه شعورآ لحتی برآنان روا داشته، که یقیناًمص

ایدکه دین مداران جار می زنند، زنان مزرعة بارها شنیده دهد.نمیقَد 

 کِشت مردانند. 

اند،که پوشش تنانشان، ارجح است به تربیتِ منزلت  زنان، باورکردهبیشتر

درفهم  طبیعتاً چون زنان حیاتِ خِلقَتشان دوانده است.که ریشه در ،زنانگیشان

 حقیقی الجرم باپوشش تن، هوش اند،کاستی شدهدچارخود  ی زنانگیمعنا

 اند.سپرده تباهیبه را خود  جانِ

به نام گناه  دینیجعول مَعظیم لقِ یک فاجعة با خَدرشعورِ زنان، متولیان دین، 

به  ،تنانشاناز  زنانلذت جویی  کردنِبا مسدود اند ، توانستهومعصیت

ان را به بردگی بستر تا زن ،دامن بزنند درماندگی عاطفی آنان هرچه بیشتر

) ادیان ابراهیمی دینی، درقاموس خدایانِ کثیف  حیلةاین کنند.  مردان هدایت
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ین کردن به با اجست؛ که امیالِ طبیعی زنان را، ایبه قاعده اهلل ( –گاد –یهوه 

 . استهنشاندبه تباهی ، سوی خدایاناز  نیگناهی نابخشوداحساس 

غضب خدایان  های هولناک ازسخنها و ای دین، باحیلهحرفهانهای شارالت

اند، که آنان برای رفع حوائج جنسی آخرت و معاد،  با زنان کاری کردهدر

عذاب کودکی چنان ازازخویش، جز به بستر مردان، به غیری راه نمی برند. و

 که جزگردن نهان به ده فرمان خدایان ،نداشنیدهدردناک خدایان سخن ها 

، چاره بر بیچارگیشان نمانده است، تا خود را ازگزند احساس گناهی ابراهیمی

 که بدان مبتال می شوند برحذر دارند.

زنان تحمیل بر   ادیانتاریخِرا، دین مداران  تن فروشیبی هیچ تردیدی 

یاتِ عشیرة نوع بشر را به درستی  حکه تاریخِنان، آبرای همة ،واال اند.کرده

میان طوائف و قبایل  در دردوران زن ساالریکه دانند، می ،اندخوانده

 تعاریفبی معنا ترین تن فروشی زنان در مجامع انسانی، مفهومی به معنی 

 . تلقی می شده استممکن 

 مجامعزن ساالری در فرهنگتخریب قرون اعصار، در به توسط دین مداران، 

ل طودر جوامع، جمیعِکه ه،اعمال گردیدخوفناک  چنان یعشیرة نوع بشر

 . ستاشتهبه نام زن، رو در رو گراده زمان با عنصری ضعیف و فاقد ا

قم خورده بود، به یک باره روزی خالقی بال منازع در هستی رَ، زنی که خود

وخود را  جنسی مُبدل گشت، لَحیمِبه ابزارِ  ،شیاد دین مداران در ورطة تعالیمِ
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قائل ، نَفَسی برای نَفس خویش ای یافت، که جز برای تولید مثلوسیله

 .نگردید

و قدری مهلک انسانی، بن شعورادیمی ، دریدینمضامین  تخریبِ تِوّقُ

تعالیم  ،کهحتمی کشانده یقیناین  بهرا ، که بشرکرده استعمل دردناک

 اخالق انسانی قِرنه سا برای اوست، منبع و منشاء خدمات اخالقی تنها  ،یدین

 .او

تعالیم آدمیان، به خواهی کردکه برای سواری گرفتن ازهیچ دینی یافت ن

ر، با جور واجو نزده باشد، برای همین خدایان ادیانِ چنگخروی ت اُاذّلَ

را در ، سعی دارند، پیروان خود خود های مرموزِ غیر قابل دسترسوعده

 .حفاظت نمایند  خودحیطة اسارت بار

انکاری، که تعریفی  قابلِب غیرِه، که با تَعصحجّمُ زنانِ در عجبم از نقص باور

به استتار و پوشش افراطی آن را به رسمیت نمی شناسد،  ،الیهای دینقّنَ جز

و دیگر همنوعان خود را نیز که قصد رهایی دارند، با می فروشند. خرخود فَ

 کنند. شدن تشویق می مانندخوداشد رفتارها به 

بسیارمتحیرم، که مگر دینی  به حجابِ زنانای کثری از عدهمصرانة تمایلِ ازو

 ،بودنشان هتا مُحُجّب ،زنندرقم می های ریسندگیکارخانه، راانسانها  فضیلتِ

 قلمداد شود. نمعیاری بر ارزش انسانی آنا

قفسی ساخته است تا بتواند احساسِ انسانی زنان را در  ،دین، از حجاب

جانشان دفن کند، هر پوششی که بتواند شعور انسانی زن را زخمی کند، 

 قفسی بیش نیست. 
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تکا به تقدس گرایی و زمان، با اِ کالشان و شارالتانهای دینی دنیا، در طولِ

کتب دست نویس ادیان، با اخته کردن شعورِ جمعی زنانگی زنان، ازآنان 

، فرشتگانِ حقیقی زمینهدان مبارک این اند تا بتوانند از زُابزاری ساخته

 ات خود استخراج کنند. ق بر نیّبِنطَمحصوالتی مُ

چنین بردگیِ غبت و شوق، به به غفلت نشسته و درمانده نیز، با رِ و زنانِ

 اند.ای تن در دادهکارانهخفتِ فریب

ان آن، ازدر زناننجابت و عفت به  بِکاذ بهاء دادنِ به قدرِ ای حیلههیچ 

احکام بردگی  به دامِ  که ،زنیهر دهد.بردگانِ مطیع دینی پرورش نمی

، را فرزندانِ نسل خویش  درست و انسانیپرورشِ طعمِ ،خدایان گرفتار شود

 مزمزه نخواهدکرد. 

 ، بهآن روست، که زنان آزادهادیان به زنان آزاده ازمتولیان اجم جمیع ته

قادرند،  ، تنزنانگی خویش کرامتِفهمِ به یافته داشتن شعوری توسعه  خاطرِ

 .به تعطیلی بکشندرا کالّش دین مداران  دکانِ

است تا با دل زمان، وا داشته ، زنان را در طولِمرسوم دین مداران حجابِ

ه نوعی، به فضیلتی خود باور دست دین مداران، باحکام  سپردن به تحسینِ

، که تنانشان، مقدمِ هدایت کنندرا به قبول این باورِ بدخیم  خودیابند، و 

 انسانی آنان رقم خورده است.  منزلتِبَرحِس امیال 

، گان، حتی ازخویشتن خودهمخود از  پنهان کردنِ معنویتِ جانِ زنان، با

ین وسیله شعور انسانی ، تا بداندبه باور نشاندهرا برای خود ای اسارت متکبرانه

 . حواله دهندخود را به بردگی حریصانة مردان 
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به خود را با یک مرد،  هم بستری نیازِدر مقایسه با مردان، مجامعِ دینی،  زنانِ

در صورتی که، در . دنخوانضروری میگون خود، نجابت هویتِحفظِ بهانة 

برای هم بستری با ، هولناکی طراحیبه   حریص،مردانِ امیالِ ،مجامعهمان 

 . شده است  قانون مند یزنان جور وا جور

نادیده گرفتن که با ای از زنان خود مُحجه خوانده، از نمایش عده ! حیرتمدر

غیر قابل انکار پوشش نمودنِ با نهادینه سعی دارند  درون خویش، حجابِ

 ای به زن بودن مفتخرحیلة پارچهبه ، زنانة خود را زخمیِ نجابتِتن،  ظاهری

 . کنند

 ردةگُ ،نبا پُشت پا زنی به منزلتِ زنانگی زنا اندتوانستهه شق، لّکَ دین مدرانِ

طنِ مبارک این مَخلوقِ . و از بَبه خاک بمالند را این فرشتگان زمینی لطیفِ

استخراج کنند، که در طول زمان بر علیه  هولناکشریف، موجوداتی 

 .بنشانندمنصة ظهور به های وقیحی را ، توطئهزاینده گانشان 

 

، آماده کنند تا، جام شیشه را، به و سینکا وروغن جال آنچه از سِریش و خاک و اره: بَطانَه

که  دنتونه گوییا پنجره بچسبانند. در افهام عوام الناس آن را بَ و روسیلة آن در قاب دَ

شدن شکم کسی رشکم گنده و پُبه معنی . نقاشانِ اتومبیل و ساختمان ازآن استفاده کنند

به معنی، دوستی بی آالیش، راز دار، محرم اسرار، آستر چیزی   بِطانَه:  .آمده استنیز

 درج شده است.یی درون و راز نها رّمانند آستر کُت، سِ

 جوشی مخصوص برای تعمیرظروف مسی وبرنجی -پرگوشت وفربه  لَحیم:  
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>< 

  1032سخن 

متفکران باعلمی  تا موذیانه از مباحثای همواره تالش دارنددین مداران حرفه

ه خدا ناباوران به هیچ وجه به شانه خالی کنند، چون یقین دارند کخدا ناباور

 . حرمتی قائل نیستندی زخمی آنان پا

>< 

 1033سخن 

ی قِ که با  نمایدخود تفهیم  خدا بقدری ذلیل است، که نمی تواند به پیروانِ

 .ندهندبه باد  اش راردن مدام او، تتمه آبروی ماندهک

>< 

  1034سخن 

هستی با شش روز  که جهانِینی سعی دارند ما را متقاعد کنندعذرتراشان د

کند. باور خلقت مندرج درکتاب مقدسشان، برای فهم یک محقق کفایت می

خوب بودن را به ابناء بشری تعلیم دهد، قبل از این که بنچاق  ندارم دین بتواند

و سرطان، هر دو یک کار  ،اخذ نکرده باشد. دینپیرو خود را  بردگی

می شود موقتاً به تعویق انداخت،  اما با فرق این که فعالیت سرطان را کنند،می

تصاعدی دین را در مغز به کنترل  تخریباما تحت هیچ شرایطی نمی توان 

 گرفت. 
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تعلیم را همگان بزرگترین خطر دین برای بشر در این معناست، که از قبل 

. فاقد اعتبار حقیقی ست ،خدا دخالتبدون  محبتیهر رضةعَکه  ،نداداده

جایی که که جار می زنند این بزرگ ترین فاجعه ممکن جامعة بشری ست ، 

 خدا نباشد، خود بودن توی انسان، فاقد هر معنایی ست.

>< 

  1035سخن 

دل مشغول کند، هیچ زمان مدرس  دخو ظاهرِ زنی که مدام، به مشاطه گیِ

 نخواهد شد.  یشخو نسلِ شعورِ

>< 

 1036سخن 

پنهان  معانی ،کلمات تا باش، انسان اند،بیگانه بسیار ،کلیدی مضامین با، آدمها

گویی، دانسته تحقیر وقتی ندانسته سخن می .برتوآشکارکنند را خود

 خواهی شد.

 >< 

  1037سخن 

ق، با ه شَلّتوهین به مقدسات، تنها ابزاری ست، که دین مداران کَعنوان 

 خود دارند. نِ اخته کردن مخاطبادر  توسل بدان سعیِ
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داست تربیت شدن به مفاهیمی به نام قِ بشری با اجین ة جامعاذهانِ تا زمانی که

 انسانی خودحیطة شعور منطقی در چ زمان قادر به فهمِ مباحثِهی، شودمی

 .نخواهد شد

، تنها کلیدی ست که دین مداران کالش، می توانند با اتکا بدان تقدس

 کنند. قفل درهای شعورآدمیان را 

م کردن آن، شعور لَدین مداران فاجر، با عَای ست، که نها بهانه، تمقدساتو

 کنند .خردمندان را فلج می

>< 

  1038سخن 

به یک  شرورانة اسالم، احکامِ با مطالعه در همین بس، کهبرای بی خدا شدنم، 

که  ،با شناخت این شرارتها بود. باره متوجه کِشت شرارت در جان خود شدم

 ات جان خویش نایل آمدم. ریّخَعمیق به فهم 

من زندگی داد ، بلکه بخاطر آن  به  سپاس من  از اسالم نه برای آن است که

زندگی  فهمِبه تا  ،با گرفتن زندگی من ، مرا متوجه زنده بودنم نمودکه است 

 . نائل آیمخویش 

>< 

  1039سخن 

 .کردخواهد تباه راو ت انسانی  جانِ  که،ست دروغی ،دین قواعدفرزندم ! 
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 .نکن لبدَمُ جهنم به ،آخرت هملِمُ های وعده با ،را زندگیت بهشت

>< 

  1040سخن 

منطقی،  مدرسین دینی آموزش می بینند تا با کشیدن پای خدا به میانِ مباحثِ

 عقالنی به دست آورند.  معانینتیجة مطلوب خود را بدون کسب 

>< 

  1041سخن 

 وکرامت حقوق به فهمی چه ،دهدمی سواری خرافیِ نجلبُ عقاید به که ملتی

  داشت.  خواهد خود انسانی

 تحتِ ازما دفع به هرزمان، ایرانان صفوی تبار ه به توسطشد تشیع جاهلِ ملتِ

 این ،فعالشد.  خواهند فهیم خود انسانی ماهیت به وقت آن ،شدند نایلها  امام

 . شناورند امامانشان گوارشی فضوالت در ،ایحرفه نادانان

  مضاعفی درد، رفتن درمان دنبال به ،شده بندکشیده به آگاهی کهسرزمینی در

 .نمود فلج را درد ،بشود تا شد تجهیز آگاهی داروی به بایدست. 

>< 
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  1042سخن 

تمام، به قبولِ  شدیدا، با رغبتِ ،لحظات هیجانی ، گاهی درفرزندم! آدمها

لی وصف ناپذیرنشان یتماخود  گروهِهای هنگفتِ جانی و مالی به نفع ههزین

آدمها، درکوچکتری شرایط رنجشِ درون درصورتی که، همان د. دهمی

 یگر جدا کند. یکدگروهی، قادرند سرازتن 

شعورِ جمعی آنان به هیجان گروهی تِ عوام، ناشی ازدرمیانِ جماعسقوطِ فهم 

 . این تودة نادان کنی خام انسانیت را قربانی شعورِ دا خردِاست. مب

برای عاقل  قط کافی ستنیست، فم! برای احمق بودن، هیچ زمان دیرفرزند

 . کنی عَلَم حماقت در مقابل  ((نه ))اژة  یک و جانتاندر  ماندن،

دانند، که تنها کسانی تمایل به خوردنِ گول دلبندم،  ناظران با هوش می نوة

گول،  قابل دسترس ترین و سهل اند. دارند، که هوش خود را  بیهوش کرده

 الوصول ترین خوراک ممکن برای مغز توده هاست. 

>< 

 1043سخن 

در صورتی که به محمد شیرة نوع بشر را عاسالم تنها دینی ست در جهان،که 

زند. و اال باید در یکی جزو ملزوات حیات رقم می ،ایمان بیاورندن اوو قرآ
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برای هر  لیم نماید، و یاتس طبیعتجان به  جای خوش کنند و سه گروه ایناز

 . تسلیم نماید و قرآن حیاتش، هزینة مالی سنگینی به متولیان محمد روزِ

و باید  نام گرفته اند صاحبان کتبِ به اصطالح آسمانیندکه موالی ،اولین گروه

 جزیه پرداخت کنند.

 .ندمستحق مرگبی گفتگو و کفارند  ،آنها دومین

 قتل به تکشان تک باید ،ترازمابقیمستحقکه  ،محققین هستند ، شان سومین و

 .برسند

  د،نشناس مین را حق که دندار حق کسانی،عزیز انگاردر مبانی تعالیم اسالم 

دانند، انسانهای نمی شان، که هیچ ازاوبرای اهلل  این آدمکشان تقدس گرفته،

 شند، که هیچ شعورِکِاند و میشیدهبه خاک و خون کِتا امروز را شماری  بی

  .او ندارند انسانی به فهم حقیقت 

>< 

  1044سخن 

تاریخ مرا فقط یک مورد در است، انسان شعورهولناک ترین گودالِ  ،دین

محققان و با  ، توانسته باشنددنیاجور  وا جور که متولیانِ ادیانِنشان دهید،

 با دستگاهِ التان،این جماعت شارد. نداشته باش یسرسازگارشفان، مکت
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حاکمیت عریض و طویل و پیروانِ نادان خود، همة توان  خود را جز به رصد 

 . اندر هیچ نکردهی تروخردمندان برا

ماعت نادان حفظ حرمت ن جمدعی است، که در توبرة ترور ایچه کسی 

همة آنچه که در تاریخ به نام متولیان دین به  ؟ خردمندان ذخیره شده است

 .  هیچ نبوده استثبت رسیده است، جز هراس و ترور و کشتار انسانها 

>< 

  1045سخن 

 مردان پرورش  یقینا به ندارند، شعوری زنان واالی  منزلت فهم به که جوامعی

  سلیقة به را زن واالی هویت که ایجامعه. هریافت نخواهد دست حقیقی

. کرد نخواهد صعود انسانی جایگاهی به، هیچگاه ،کندمی تقسیطخود  مکتبی

، گیرندمی تمسخر به شبلند اریکة  در را خالقاین  که آنان ،است خالق ،زن

 .بیاورند یقین در خلقتصغیر  مخلوقی پرورش به که باید

>< 
  1046 سخن

 دوست عزیزم ! 

 500حاکمیت دورانبه متعلق  شاخدارمورخین دروغهای خرخره تا ،را تاریخ

ای رفهشیادانِ حاین  فریبِمراقب باش تا  .است پرکرده عباسیان سالة و اندی

 .درست باشدیکی  شاید این جماعت،فقهی  تاریخی ونقل را نخوری. ازصد 
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 احتیاط بسیاراسالم ایران  فهم درست تاریخ باید در لخانان مغول،تا دوران ای

 ان راورعمری باقی بود، لیست تمامی نویسندگان آن داگرجدی مبذول نمود. 

ذکرتولد و مرگشان و کتاب با  اعم از به اصطالح تاریخ نگاران و فقهیان

متوجه تا  گذاشت.خواهم جای بری مختصر تحقیقشان برایتان شان و منابعهای

 همگی به چهبخصوص جماعت تشیع،  ،محدثین دینیورخین وم کهشوید

ت کجا نشأاز دارهای شاخدروغ این همهو .داشتندو زمانی تعلق دارندتاریخ و

شده ملل خاورمیانه تحمیل بر از چه زمان ریخی گرفته است. و این فجایع تا

  . است

 نه تنهایکی از مخوف ترین دوران بی هیچ تردیدی  ،عباسیانحاکمیتِ ن دورا

تاریخ پاک سازی کارخانة بلکه، ،تواند باشدمی اعرابو اسالم تحریف تاریخ

با هم دستی خود  ؛عباسی حاکمان ،آیدیبشمار منیز  ایرانگذشتة  عمومی

همة گذشتة  ،توانستند با جعل تاریخ، درست مثل زمان ما، تبار فروشان ایرانی

 ایران را نابود کنند. 

به شمایل  ی ستسنگ سیاهراکه  جراالسودحبت تاریخی اینکه فقط به خاطر

بت نرینه اهلل هاشمیان، . حفظ کنند قراردارد کعبهجواردرآلت تناسلی زنان 

چنانچه امروز نیز،  بت مونث حجراالسود را بگیرد. گاههیچ زمان نتوانسته جای

  است.  مسلمانانبرای طواف مهمترین های ممکن  ،عبهحجراالسود درک

خین ربه وسیله مو دروغی را که توانستهرعباسیان، حاکمیت دوست عزیزم، 

 . نماید ، به تاریخ اسالم و ایران تحمیلایرانی  و وطن فروش خود فروش

 90که بیش از می باشد.محمد و یاران او  اولیة سرگذشت پیروان آن نمونه

 دقت بفرمائید مبه عرایض .درصد آن فاقد اعتبارحقیقی ست
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 چه بودند، باالیی سنین در آورند، ایمان، محمد هایگفتهآنان که به  همة

یقینا در میان آنان کمتر جوانی می ، مردان درمیان وچه زنان، درمیان

زمان تعدادشان به  کثیر، که در طول تاین جماع یقیناتوانی پیداکنی 

به ختنه کردن  ، تحت هیچ شرایطیقبول اسالم از بعد ،رسیدنفر می صدها

 درتاریخ مورد یک حتی .انداسالم عمل نکردهرسوم و سفارش خود طبق 

، خود محمد نیز ختنه نشده بودحتی  .است نشده گزارش خصوص دراین

کجای تاریخ   ،از چهل به باال بود که وقتی خود را پیامبر نامید سن او چرا

ه شده نتیکی از آنها خَ و حتی گزارش شده است که یکی از پیروان او حتی

 .باشد

 کامال ،باب در این ،نیز واسالم مسلمانان خود سرشارازدروغ تاریخ همین در

پیامبرو اصحاب  یی ترین امورصورتی که جزدر. کم فرماستمطلق حُ سکوت

 حتی از االغ عفیر نامش که ناطقی زبر دست بوده  و خاندان او را، او را

  یبه شیوه های جور واجور فرمایشی دوران عباسیان،کتب مورخین اسالم در

  اند. درج نموده به دقیق ترین شکل ممکن 

ده بچة سیزپسرکه البته ایمان یک  آورد، ایمان محمد به سالگی درسیزده علی

، واصال کلمة ایمان آوردن غلط موثق باشدساله نمی توانسته چندان معتبرو

خود که محمد بوده  وارباب و ولی نعمت نان آور عقاید . علی بهمحض است

لبیک گفته است. طبیعی ست که ولی نعمتش هردینی داشته باشد او نیز 

غالم محمد و چون علی به نوعی برده وبوده. دین موظف به قبول همان 

این جزیی از رسوم اعراب بوده که فرزندان خود را به خدیجه بوده است. 

 بردگی می دادند.
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 ختنه یقیناسالگی که تمام کسانش بت پرست بوده  13علی نیز در سنت خودِ 

بستگان  .بودند پرست ، همه بتتا بستگانش ،گرفته مادرشپدر واز  ،هبود نشد

، پیشا اسالمقبل ازظهورمحمد و را خود انکسان او یهودی نبودند که فرزندو

یک مورد حتی نیز،  ختنة امامانحتی ازجش و سرور . رده باشندختنه ک پیش

 . درتاریخ نخواهی دید

سخنی به  حسن و حسین، و فرزندانش علی شدن ازختنهنیز تاریخی در هیچ

 و از جشنی که در این خصوص بر پا شده باشد. میان نیامده است.

 ،و غیرهو معاویه و ابوسفیان و غیره عثمان، زید، سعد ابن وقاص  کر،بابوعمر، 

 فارسی سلمان مانند نیز،  بودند او اصحاب که پیامبر کسان ترین نزدیک حتی

 .استنیامده  میان به شان سخنی ختنه شدنازدر تاریخ   ،او پیروان دیگر و

؛ به اسالم گرویدند، کودک نبودند که ایران خراب کن، این جماعتِ همة

همچون این کسان، ازای ، بعضا عدهمی بردندغ، و در سنین باالیی بسرهمه بال

همچون ابوسفیان، نیز یایه تودهو .هبودخودپیامبر سالو سن همعثمان، و، عمر

 .از محمد پیرتربودند

 گویندمی همانطورکه ایشان چراکه. بود نشده نیزختنه محمد خود یقین به

 نمی تا آن زمان پس  .کرده است اسالم معرفیمبرپیا خود را ،سالگی درچهل

 بتنیز او  کسان تمام و نیز محمد مادر و پدر که چرا باشد، شده ختنه توانسته

  . نسبت به ختنه کردن کودک خود اقدام کنندنه یهودی، تا  ،بودند پرست

که چه تا بدانم خبرکند،  هم سراغ دارد مرا تاریخ در را این خالف اگرکسی

پیروان بعد هم  ،محمدخودِ  جة اول،دردربعثت محمد،  کسی و کسانی بعد از

کودکانِ  جنایت ختنه کردندین اسالم، که امروز  ...است ختنه کردهبالغ اورا 



311 

 

این کودک آزاری مهلک و .نمودهپیروانش تحمیل  هببی رحمانه، بی گناه را 

این رفتار شنیع را یهودیان . اندهولناکی در فرهنگ ملل رسوخ داده را بطرز

حتی قرآنی که امروز  نمودند.بارگاه عباسیان به تاریخ اسالم تحمیل  مستقردر

آنرا برای ما  ای ست  که عباسیاندست داریم، قرآن بشدت تحریف شده در

قلم به دستان زمان خود،  کردن،  با اجیرعباسیحاکمان اند. به یادگار نهادنده

خاورمیانه، و بین النهرین و زمین گذشتة ایرانباتحریف حقایق تاریخی اعم از

توانستند، مضامینی را برای آیندگان به یادگار یان و دین اسالم و بقیة اد

تشیع دست  همین مگرآنان را به بازی بگیرند. شعورتا بتوانند  بگذارندکه

ی اسالمی در ایران در تحریف همین جماعت تشیع جمهور وپرودة عباسیان 

هدفی  ،اند. خلفای عباسی با تقویت و حمایت جماعت تشیعامورکم گذاشته

اد نکرده بغدو  مدینه و مکهاغتشاش و مانع در مقابل امویان مستقردراد ایج جز

حاکمیت خویش نمودند مگرنه اینکه خراسان را مقراست. چرا عباسیان بعدها

بله با آنان، امان باشند. پس الزمة مقااز شر امویان بین النهرین در می خواستند

نگاه کنید! دوران آن تشیع نبوده است. خوب به تاریخ م کردن جماعتی جزلَعَ

 همة آن فقیهان کتابدار چرا امام هشتم شیعیان را به مشهد دعوت کردند؟

ظهور ، اگر به تاریخ هستند عباسیان مربوطحاکمیت یع ، به دوران تشبامرتبط 

کنی خواهی دید، که به کدام دوران تعلق دارند، و کسانی این فقیهان توجه 

که صاحب کتاب اصول کافی ست چگونه درآن ،ی تبارچون کلینی یهود

ت تنطیم و استنساخ و نسخه چنین کتابی را بدون آزار حاکمیدوران توانسته 

نین ، واقعا چگونه توانسته چدرکل بالد ایران پخش نماید کرده و برداری

عباسیان گوی کاری را انجام دهد؟ نه اینکه باید از طرف حاکمان جبار و زور
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ها و بقیة نیزهمین حال و روز را مفید شیخ وشیخ صدوق ؟ شده باشدحمایت 

کنید، تا در تاریکی آن بایدتفحص وتحلیل و روشنایی دارند. تاریخ را با نور 

 راز ها کشف کنید. 

>< 

  1047سخن 

نوع پرورش  همواره به دلیل. آستین دارندحیله ها دردین مدران کله شق، 

رند، اما به داباور خوددر قدرت کاذبی برای انجام امور اعتقادی درامور دینی،

، با خفت تمام، شخص خود را با متهم کردن  به محض اثبات خالف آن ادعا

 دهند تا حقارت ناشی ازجلوه میرعایت قواعد دینی مقصرآگاهی وعدم 

 .  خود را مبرا ازخطا نشان دهند. ذلتِ  دین

 که امانش برخدایش مقدم است، شعور را شاش بند خواهد کرد.  دینی

>< 

 1048سخن 

و متعلق به خود، همچون مسجد،کلیسا  مقدسِ خدایی که نمی تواند اماکنِ

کند، حق ندارد وجود توطئه گر متولیان متجاوزِجنسی حفظ کنیسه را از شرِ

با کلماتی چون  نماید، وقلمداد برای دروس فضلیت انسانی مالکی خود را 

  .به گرو ببردخود را  طالبانِ شعوررحمان و الرحیم و غیره، 

 داشتنبه  ،  کالشانی هستندکه جزاهلل و خدا ،گاد ،یهوه تردیدی ندارم که 

  کنند.نمی فهمشعوری به غیر   ،سه کاف مدخل انسان ها میلِ به
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>< 

  1049سخن 

برای کشتارانسانها ترغیب متون دینی، تنها مفاهیمی هستندکه آدمیان را 

رس ه نظم کشیدن قواعدی غیر قابل دستبا بون ادیانِ ابراهیمی . و متاندکرده

 تعلیم داده است.  نیز خودیهاقتل عام های درکتب خود، آدمیان را برای 

>< 

 1050سخن 

شر، قرین  قاعدة تعالیم دینی درارتکاب بهآدمها در طول تاریخ، هرگز به 

کثیفی هستند صرِاخاخام، عنوکشیش مال، اسقف، ،اند. آخوندلذت نشده

غیراخالقی ترین اعمال خود، منحوس  چهرةاخالق بر  نقابِ فرزند! که با زدنِ

  دهند.را موجه جلوه میممکن 

نتوانسته است شرارت آدمی را تا این حد  ، جز دین، تا امروز هیچ قدرتی

 که ست ابزاری تنها ،دین و  ،کندمی ور بار  را شرور شر، تعفنشعله ورکند. 

 . است کرده تضمین خود درآغوش راواقعی  اشرارِ  امنیت

>< 
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  1051سخن 

صرخوراکی که با ی سفیه و نادانندکه بخاطر مختربیشتر مردمان بقد فرزندم! 

کنند، با چنان خضوعی از موجودی فراهم میخود مشقت ودرد برای تناول 

نگاری همان ،که اکنند و تشکر می که اصال او را نمی شناسند قدردانی

، فقط یی، با گرسنه داشتن عده کثیری ازعشیرة نوع بشر درهستینامرموجودِ 

 ری دعوت کرده است. آنان را به سفرة سی یه دانگُ

کند، توان شعور را درآتش بی امان حماقت، وقتی لباس قداست به تن می

 . خود به خاکستری مبدول خواهدکرد

ت ممکن را برای قامت کیل ترین کسوتاریخ، گاهی شَ فرزندم! فریبکارانِ

شدن به پاالنِ زربفت  با مشغول ،گانفریب خوردهتا  ،کنندخیاطی می آدمها

 . د هدایت کنندصومق را به مقصدِ، محصول آنان  تنانشان

ی که در حال شرارتبا خالصی از چنگ  ، نوعی آدم منِشاکر بودن یعنی 

کمک  رایبرا  ، گریزجان دیگریدر، آن شرجای نهادن  بر، با وقوع بوده

 ام. ترجیح داده او 

شاکر بودن، به خالصی ازچنگ شدائد فردی نوعی اهانت به حقوق آن 

دسته ازانسانهایی ست، که باپایمال شدن حق السهم آرامش شان درهستی، 

 اند. در گرداب رنجها رها  شده
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را چه معنایی ست  وقتی که مسببان شر، تخم شرارت را در جانِ  شاکربودن

، دلیلی بَلیّات از شر آدم شدنِ موقتِ منِمبرا  کنند.تک تک انسانها کِشت می

 بر بطالن شرارت نمی تواند باشد. 

جان دیگران، منجر  هیچ امری هولناک ترازاین نیست که شدائد فرود آمده بر

ای ما حادثهکه ازمکانی که قبل از  شود. وقتیمیگزاری بی وقفه ما به شکر

الزم را بر  شکر ،فوراً کنیم،گذر می دردناک درآن محل روی داده است

درآن محل دیرتر است که ماآوریم که چه سعادتی نصیبمان شدهجای می

 . یافتیم حضور

خود، تنها به یک ابزارمحتاج  حماقتِفرزندم! عشیرة نوع بشر، برای تبلورِ

که قدرهمیناست.  آنانبیسوادی درشعورمستعد به جهل  ، نشرآناست، و

دودمان یقین کن که  را به تناول خرافات و جهل ترغیب کنی، یتوانستی ذهن

 . ای کشاندهقهقرا به را الی بشریت تع و شعور

 اینجا،  

 در این خاک خونبار،

 شعور به سانِ زنبوری زکنَدو مطرود شده،

 درحصارِ فریب پرسه می زند.

 ،و من
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 ، ممَیّت آن شعور 

 ام. آغوش نیرنگ ها تعمید دیدهدرکه 

 !اینجا 

 سرزمینی ست منحوس،

 قرن هاست برای فهم حقایق،که 

 . تعلیم ندیده است  

 ،دارنددر خود تالش  یدین توجیهبه  رو ، ازآندین زده هایفرزندم! توده

 با مصونیت بخشیدن به نادانی آنان، ،شرط و قید بدون قادراست، دین که

 .دهدمی ه جلوه وجّرا مُ شعورشان ناکار آمدیِ 

>< 

  1052سخن 

دانم و می فهمم، بدا به روزگارِ آنانی که فقط تاریخ فرزندم ! من تاریخ را می

 را می خوانند. 

خمینی، که در رسالة تحریرالوسیلة خود، تعرض به  همچوناشرارشروری 

تحت عنوان تفخیذ یعنی دستورکام جویی فقهی خود  شیرخواره را در نوزادان

دهد، یقیناً هیچ زمان نمی تواند، به قرارمین در ران کردن و در ران فرو برد

 کرامت انسانی انسان، مقید باشد. 
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شان نیز، تعرض به یده باشید، خواهی دانست،که پیامبراگر به فهم تاریخ رس

 حریم انسانها را ، به هیچ می انگاشت. 

کند. این یقین کن که دین هرگز نمی تواند، توان تو را به فهم تعالی تقویت

 بکارتِ دخترکانِ معصوم، اند تا ازخونِ ، تعلیم دیدههاگان شرورشرارتجرثومه

 عیشِ خویش را تدارک کنند. ، و نوباوگان مذکر

یعنی آلت را در میان رانها فرو کردن ، این تعبیری ست که خمینی برای کام جویی از نوازادان در کتاب تحریر الوسیلة  :ذتفخی

 ی معصوم،کام جویی کنید. این شعور یک فقیه مسلمان از تیرة تشیع است. نی می توانی با رانهای نوادد ، یعخود از آن یاد می کن

>< 

  1053سخن 

شارالتان به دلیل حقارتهای ناشی از فقدان شعوردر قرون و  فرزندم مالیانِ

اعصار، با تخریب همة مظاهر تمدن به دست پیروان نادان و فریب خورده 

برای همین  .ذارندپوش بگخود را سرکالشی به نوعی  ،خود سعی دارند

جمیع تعطیل وایران به تخریب ال اولین گامهای اشغدر ،خمینی ملعون

ا و زیبهمچون عبداالکریم سروش دباغ، ،ت ایادی ابله خودها به دسدانشگاه

به  ،و اصالح فرهنگیبه بهانه جنگ با صدام  هشت سال  ،کالم های نوعی

، مهد تمدن اروپائیانریب به اتفاق ه به اعتراف قک ،ود مطلق سوق دادرک

  از این خاک ریشه گرفته است. جهان 
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نخواهد معنی ادب را  تربیت می شود،  داریای که برای دینجامعههر

 . فهمید

این  ،دینمداری را نخورید، چون درستهیچ هیچ زمان گولِ نصایص 

 فروکند.  انهمان موقعی است، که می خواهد دروغ  بزرگی را در حَلقت

>< 

 1054سخن 

زن و مردی مسلمان زاده شده باشم که با تحمیل دین  چرا باید منِ انسان، از

تعلیم دهند. من، مرا به عقوبت جهنمی هولناک  ای اسالم بهکلیشهومذهب 

ای آنان، تاوان باوری را باید باز پس دهم،که د از فرمان اهللِ عشیرهرُمَکه با تَ

 هیچ ربطی به خلقت یک بارمصرف منِ انسان در این مقطع ازحیات ندارد. 

که هستی را  ،و شرطست بی قید واحدی ،اندکه اهللچرا به من انسان مشق داده

کند، تا گوسفندان را قصابان اداره میو ،سلیقة اکمل خویش، خلقبر معیارِ

گردن زنند و غزاالن فریبنده را درندگان تیزدندان طعمة خودکنند، و در پایان 

هم، رحیم است و هم، هرفاجعة هولناکی، به شاکری تمام ازخالقی متعال که 

حکیم است و هم دانا، سر تعظیم و کُرنش و عبویت فرود رحمان و هم 

که اندوه مرگ را های خردی راهیچ سخن فلسفی قادرنیست چراییبیاورم.  

 کند. کند سیرابفهم می

 مستوری.  یدستوری دارند، و آنان که شعورکه شعوری فرق است میان آنان
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 پوشیده و پارسایی( )مستوری: پاک وفهمی نیست.  مستوریعوام را به فهمِ شعورِ

هیچ نیازی به طبیعت؛ و یقین دارم که انسان برای کمک به هم نوع خویش 

هیچ خدایی  کسب مجوز ازمحتاجِ ،شایستهندارد. شعورِ و خدایان  تهدید خدا

 .ستین

عمال دینی، اَکه بدون ِشعورِاند،نشاندهبه باورمان  بودنچرا برای شایسته  

 انسانی است. اعتبار فاقدطبیعت رانة ما درخَیّ

آخرت، ذهن چرا جوی هیچ خردمندی را  ورانة دین، برای قبولِترفند مز

 .  کندنمیاقناع 

 خطر ناک است، تفنگ و فشنگ است. تنها چیزی که بلوغش بسیار

وجود خارجی  آخوندِ خوب نیزهمانطورکه تفنگ خوب وجود ندارد، یقیناً 

خِرَدگردید، خُردی را نخواهد آغشتة کسی که  فرزندم!داشت. نخواهد

 پذیرفت.

>< 

  1055سخن 

 ،کندازآنان موجوداتی تک بعدی تربیت میدینی، فروپاشی ذهنی دراقشارِ

را  ، ماهیت انسانی خودمنطق مقابلِدر توانندنمی دینمدارجماعت  برای همین،

 .بخشند مصونیت
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کتابِ کثافتی از گذارد، به مراتبازخود برجای می دینمدارکثافتی که یک 

 که با آن تعلیم می بیند کثیف تراست. 

هیچ رنگی  مبانی دینی، ت گرفته ازنشأ یک جامعة خاکستریِدر ،بی تردید

ها رنگ ،این جامعهچراکه درچنا .یابدتبلور  شواقعی دجایگاه خودرنمی تواند 

نه برای  ،است هضممت قابل برای یک اُکه کنندای تعریف میرا به گونه

، از دافرا با کشتن مَنیّتتا دین در تالش است مبناست که  همین بریک فرد. 

د، و با گرفتن مَنّیت انسانهااز ده ت پرورشعمابه ج آنان یک عنصر متکی

را من خواندن  بودن وخود مَن سازمان دهد.آنان را درو ما شدن  بودن ماآنان، 

توانند با شود. تا افراد نمقایسه می دینی، مدام با هویت شیطانیدر قاموس 

 . ایمان بیاورنددی خویش گفتن من، به هویتِ فر

و من بودن ت خویش نیّکسانی که به مَآن تا همة ند تالش دار ،دین مداران

 کنند. توصیف گان خویش حرمت می نهند، به کام شیطان رفته

س فَدنیا نَ درم شش وخاخاکو ، اسقفتا زمانی که یک آیت اهللفرزندم! 

اینان  قرین امنیت نخواهد  شرارتِ زمین از هیچ آیتی در فسِنَکشد، می

 بود. 

 روزة سکوت بایدم گرفت نازنین!

 جهل، که دراین برهوتِ

 هیچ منطقی،
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 جزسپردن باج  به خاندانِ علی،

 ،جان

 قصدِ نجات نخواهد برد. به م 

 اینجا،  

 خونبار، در این خاکِ

 ؛شعور

 ل رمانده،پروانه ای زگُبه سانِ  

 رسه می زند.پَ چلیپاییصارِدرحِ

 !و من

 مَیّت آن شعورم ، 

 ام. که درآغوش نیرنگ ها تعمید دیده

 ،لواط شعوراست  اینجا سرزمین

  که هیچ کس را،

 کنند. های خویش رها نمیسفَنَ حالِ به

>< 



322 

 

  1056سخن 

 . دانندکه پرواز نمیگیرند، نی برای پریدن مجوز میتنهاکسادرسرزمین من، 

 برای همین، در .هستندرأس صدرشارالتانها، درمن، همواره درسرزمین 

 ایم. به تبعیت از قانون طویله آنان مجبور شمارش

>< 

  1057سخن 

هویت کند، قانون حمایت می ،راهای فرهنگی آن ای که تروریست جامعه

  امنیت نخواهند بود. دریَش مِلّ

>< 

  1058سخن 

ای هستند فرزند! چرا که شعوری دیندارموجودات درماندهجماعت دین مدارو

 و دعاگوییبه فهم عمق امور درجان آنان یافت نخواهی کرد. بارها شاهد ثنا 

 ای . مردم نادان برای تغییردرقانون طبیعت بودهاین 

 دعا، مهندسی خلقتِ چندکتابِبا دردست داشتن  هرکسی بخواهداگر

 خودمطابق با نیازهای را هستی برهم زند، تا هستی  درکه  لقی راخا

 ، وتبیش نیس بیشعوری ،آفرینشیچنان  خالقِبه یقین، یا ، ماهیت دهدتغییر

  بیش نمی تواند باشد.جاهل ابلهی ای، چنین سلیقه متقاضی ،یا
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حماقت و شرارت به کسب شدید  یکی از ویژگیهای عشیرة نوع بشر، تمایل

به وفور تدارک دیده درکشورمن  نادانموجود فعل، برای  زمینه هردواست. 

 . شده است

>< 

 1059سخن 

، هیچ زمان نجابت اسب را داردهراالغ فرزندم! کسی که دل درگرو مِ

دن زیبای . همانطورکه شکارچی غزال، هیچ زمان خرامیکردنخواهددرک 

 کند. را فهم نمیاین حیوانِ با شکوه 

>< 

  1060سخن 

 یکسی که با سوزن االغ نمی دوزند. طالیی، پاالنِ فرزندم ! با هیج سوزنِ

پاالن به خیاطی طالیی به دوختن پاالن مشغول شود یا سفیه است، و یا اصال 

 . فهمی ندارد

>< 

 1061سخن 

دستهایت خواهی داشت،  گیری، ماه را در بفرزندم! اگرمشتی آب درکف 

 دود را شناخته باشد. اول کسی که به دنبال آتش است، باید که 
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خواهد  کَرکَسدهد، اما به توگوشت بیاموزکه دین به تو، غزالی نشان می

عطرباش، تا  گی شب، به هیچ وجه مانع عطرگل نمی شود.تیره فروخت. 

از پنهان کردن ماهیت توحذرکنند. وقتی به شعورخویش متکی باشی تیرگیها 

 به معامله با ابلهان رغبتی نشان نخواهی داد .

>< 

  1062ن سخ

عقل قابل ادراک نیست،  جز به کمک ،وحقایق هستی خداوقتی شناخت 

، به فهم حضورخدا وهستی درخلقت فهیم شد. عقلشود با انکارِچگونه می

، جز نفی حقایق هستی نمی تواند قل برای فهم امورع نانگاشتخطا آمیز 

  گشاد ترکنند.دین مدران با نفی عقل سعی دارند  نقب حماقت را  باشد.

که ست هیچ سفیهی را به درک امورفهمی نیست. آگاهی عقالنی،گوهری

آگاهی هم به ، اگر احمق کهندارند، چرا آن شعوری برای استخراج احمق

خواهد ، بیشعورترامع شخصیطم ایبروم نمودن منافعِ فردی خود ملز برسد، با

  شد. 

>< 

 1063سخن 

شما وقتی مشغولِ ختنه کردن یک کودکِ مسلمان یا یهودی هستید، یقیناً به 

 و  در زمان خلقت،دهید که آفرینندة دانا و توانا و قادر مطلقِ تواو پیام می

 هستیم. تو تن ما موظف به رفع گند او از ،آفرینش تو، گند زده است، الجرم
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>< 

  1064سخن 

مبرم  نیازِ اسالم، تنها دینی ست که مانند یک ویروس مهلک، برای ادامة بقا،

و حیاتی به خون و بدن میزبان خود دارد. اسالم اصال نمی تواند بدون خون به 

 .بر این مدعاستتاریخ خود، سندی معتبر بقا اعطاء نماید،حیات خوددوام و

تمام آن درماندگانِ احمقی که دَم از تمدن اسالمی می زنند، یا اسالم را نمی 

 اند.  معنا و مفهوم تمدن را درک نکرده شناسند یا

>< 

 1065سخن 

خلقت، آنان گناه و مظلوم دربی  یبرای انسانها دین ، با تراشیدن گناهی واهی

با ترساندن آنان از هیوالیی گیرد. و به اسارت میامع خود طرا برای بردگی م

زاد دم نام را، انباری ازگناهان مادربه نام آخرت، سعی دارد، این موجود آ

توبه وعجز ودرخواست بخشش از  نتواند بدونِ ترس وقلمداد نماید، تا وی 

ای ناپیدا درعالم، اموراتِ حیاتِ یک بار مصرفِ خود را به سامان م چهندان

 برساند. 

>< 
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  1066سخن 

ترس از فهم، سرلوحة شعور یک احمق است. فرار از فهم، برای یک نادان، 

که همة معضالت خود را از او  فضیلتی بزرگ برای رسیدن به خدای ست

 کند. طلب می

ا ایجاد هو و الجرم، آدمها ب است. طمنح یاندیشه، موجب رسوایی باورها

 می تارانند. خود ، اندیشه را از ذهن خودجنجالهای روزمره در شعور نارس

>< 

  1067سخن 

 قفلی که کلید نداشته باشد به زنگ زدنش یقین باید کرد.

 مغز، قفل است، وکلید آگاهی.

 برهانی.  گیذهن را از زنگ زد هایدی داشته باش، تا بتوانی همة قفلشاه کلی

>< 

 1068سخن 

شعبات و مذاهب ومسالکِ جور واجوری به واحدی،  نی که با داشتنِ کتابِدی

 ، بطورقطع، نمی تواند خالی از اشکال باشد.تقسیم گشته است

استخراج کرد، باید به ازآن تعابیرِ متفاوتی  ،که بشود، با مطالعة آنکتابی را

 .  نمود الهی بودنش تردید
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>< 

 1069سخن 

اند، ایرانی نشدهتحاد تربیت ی یک دلی و اِدر طول تاریخ ملت ایران برا

، اصال نقصِ درشعورِ فرهنگ تاریخی خود  ناآگاهی وجماعت، به دلیلِ

، خود محور بینی تک را نمی شناسند، دلیل آن نیز همدلیبه نام   مفهومی

 تک این ملت است. 

 امورعقالنی. ایرانی ها، دارای جنون عاطفی هستند، نه تحلیل در

 ، رایران، احساس آنان را تحریک کردباید برای پیش بُرد اهداف درهرامری د

 انجام داد.  57 کاری که خمینی در سال  نه عقل آنان را،

ة این  ملت لّچرا که در فرهنگ ایران زمین، چیزی به نام عقل تحلیلی درکَ

 نادان پرورش داده نشده است. 

>< 

 1070سخن 

کشتار چه نیازی به اگر پیامبران و ادیان وکتب آنان، برحق بودند، دیگر

 نبداگزیندکه شر را ، درمکانی سکنا میتردید، حق. بی داشتندخود مخالفان 

 راهی نیست.

>< 
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  1071ن سخ

فرزند دلبندم! غیرت برخالف تصورات دینی و فرهنگی، محدود کردن زن 

سانی وی با محیط نیست. ان هایحجاب و ممانعت از تماسف پوشش وکالدر

احساسات لطیف  حرمت، وحریمِاز، مراقبت عقالنی ازغیرت، عبارت است 

 انسانی اورا  شعوری، تاباشمنصف  شهمواره با خویشتن انسانیکه زنانة است. 

 . زخمی نکنی به 

، قادراست درحول محورخود کند، تنهامی دکه به ارتفاع ده متری صعوکسی

د هزارمتری صعو  کند، اما آنکه به ارتفاعمترتماشاکیلویکای را به قدرفاصله

 خواهد کشید .به چشم اندازرا  دورترمترده هاکیلو طبیعتاً کندمی

 خویش مددی رسانده باشی، بینایی ِ، تا به توسعة شعورکندبه ارتفاعات صعو 

اند، تعلیم داده کودکی به مااز کهآن نیستو فهم امورات هستی، هستی

 را منافع کالن خودآدمها ، همیشه، ازکودنی مای دینی و سیاسیشارالتانها

 اند. رقم زده

  1072سخن 

راآرام تواند امواجِ سهمگینِ دریا و اوراد می کند با دعاکسی که گمان می

بود،  آبزیدریا، باید امواجِ خروشانشرکند، ابلهی بیش نیست. برای نجات از

 جان ترا به تباهی بکشاند. نتواند ،تا هیچ زمان امواج هولناک

>< 
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 1074سخن 

خودی که ازکودکی براساس متون دینی خود، مشق به جداکردن سَرغیرملتی

 . نیستوی بعید یچ شرارتی از هبه  ارتکابگیرد، تعلیم می ها را

روی به سعادت انسانی گیرد، که با صدای اذان انس میهرملتی یقین دارم، 

 د. نشان نخواهند داخوش 

>< 

  1075سخن 

 شرارت خلقتش راای به نام شیطان، با تراشیدن بهانه ی ادیان ابراهیمی خدا

اگرتوخود را فهمیده باشی، و به مرگ خود دراین جهان  .استتارکرده است

یقین آورده باشی، نه خدایان، و نه متولیان خدایان در زمین، تحت هیچ 

 شرایطی قادر به فریب تو نخواهند شد

>< 

  1076سخن 

ة آزاده گانسه در طبقاتانسانها را کرامت که بتواند با وقاحت تمام  یدین

احترام یت به حقوق بشرتواند ، چگونه میدسته بندی نمایدکنیز و غالم و

 به حفظ کند، هیچ زمان قادربگذارد. هردینی که بشریت را طبقه بندی می

 کرامت انسانی انسانها نخواهد شد. 
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، دینی آنان ،که اوجِ تعالیمِ اندپیشهرذیلت فروشانِ دین مداران، فضیلت 

عیش خویش  بستربه  جز را انقومی که زنشود. تجلی میمیان پای زنان مدر

   .ذاللتِ تعالیمش ناگفتنی استمی دهد، نمشق 

>< 

  1077سخن 

دست خود را ستایش هزاران سال گذشت تا آدمها فهمیدندکه نباید ساختة 

ما کاشته شده  هایی ست که درگذرد، حاصل ماندهجان ما میکنند، آن چه بر

به  ،ساخته کسی که سلولِ انفرادی راکه گفته بود:است. جایی خواندم 

  درستی می دانسته،که سخت ترین کار برای آدمها تحمل خویشتنشان است.

برای جراحی کردنِ جسم آدمها، باید آنها را بیهوش کرد، اما برای جراحی 

 جانشان، باید که آنان را هوشیار نمود. 

های ناقصِ عشیرة نوعِ بشر به توسط تودهم هولناک درشعورِهّوَایجاد این تَ

با توسل به عناصری به نام یهوه دینمداران درباب آفرینش وخلقت، ی ازشرور

ای چوپان عدههزار قبل چهاراز توانسته کهکاری کرده است دا، وگاد واهلل وخ

النهرین وخاورمیانه وبیابانها مقدارِ مقیم دربینوچادرنشین بیچران و نجاروشتر

برهوت عربستان را به مخترعین نخبه و زیست شناسان خبره وکیهان شناسان 

 فهیم امروزی رجحان دهد .

 را ما دام افکارِاستبدادآسمانی که مُناقص، به عنوان یک حکومت این شعورِ

اذهان دمکراتیک در  را به عنوان یک حاکمیتِکند، چنان جای خود میشنود
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یه عشیرة نوع بشر، به هولناکی این فرضزمانی  ،دانمکرده است که بعید میباز

 واقف شود. در خود انسانی غیر

که قادر به ذخیرة ناب ترین حماقت  ،ستجایگاهی دین ، ومشتقات آن، تنها

 های عشیرة نوع بشر در خود است. 

>< 

  1078سخن 

و روشنایی  رپرسه زدن در تاریکی، هیچ شناختی به شما انتقال نخواهد داد، نو

 تا رنگهای تن پوشت را تشخیص دهی. ،کشف کنرا

، با ریختن خون  بشریتاریخِهیچ دینی نخواهی یافت که درمقاطع مختلف 

 به حفظ بقای نکرده باشد.هزاران انسان برخاک، اقدام 

>< 

 1079سخن 

این معناست که درادیان  احمقانه ترین شعور برای ازلی و ابدی بودن کالم 

بم از درعجکالم خدا ابدی و ازلی است، اگرچنین است، هزنند،کمدام جارمی

از قوانین ازلی و ابدی این کالم ناقص، پس چرا خدا مدام با نقض بخشهایی 

دارد، با رَدّ موسی، عیسی را، و با رَدّ عیسی، محمد را برای خود، تالش 

 اصالح تناقضات کالم خود، رسول خویش قلمداد نماید. 
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بران چرا خدایان ابراهیمی، برای ابطال کالم پیشین خود، مدام باتعویض پیام

سر پوش  قت خود رااخواهد حممیالنهرین و خاور میانه  جور وا جور در بین

کالم کدام پیامبرش ابدی و بگذارد. مگر کالم خدا نباید ابدی و ازلی باشد ؟

روز، ابدی  یناگر کالم خدا ازنخستازلی است ، موسی یا عیسی و یا محمد؟ 

و ازلی بوده، چه ضرورتی داشته ودارد، که مدام با نقض پی در پی کالم قبل 

خود، و با صدور احکامی جدید، باعث این همه کشتاروخون ریزی برروی 

 زمین شود؟ 

مگر خدا نمی دانسته و نمی داند که با نقض قوانین پیشین خود، و با فرستادن 

 اکی  در زمین خواهدشد ؟پیامبری دیگر، بانی چه فجایع هولن

تواند ست، که برکرده خویش جاهل است، مگرخدا میاین چه حکیم ودانایی

 خدایی که نمی داند، ندانستن او بهتر است  نداند؟

>< 

  1080سخن 

وجود لم برای اثبات قطعی یقین دارم که خدا با اهمیت ندادن به عالمانِ عِ

 شانده است. نهستی، خود را به حقارتِ هولناکی خود در

به  ،هستی به دالیل بسیارمحکمی محتاج است در او حضورِ خدایی که فهمِ

از باب ایمان به او در  یمحکمه پسند فضلیتچه ، داشتن ایمان به اوصِرف 
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رذیلتِ تربیتی ست داشتن به خدا، یک  ایمان، شکل خواهدگرفت من انسان

 . شود درجان کودکان کِشت می انپدر و مادرکه توسط 

قویا به کسب آن تالش دارند  ای ست که آدمهاایمان تنها بهانة فریبکارانه

  برای بَنّایی شعوری که هیچ مدرک مستدلی  برای اثبات آن وجود ندارد. 

این که خود تا ، های خودکنار بیایدشایسته ترآن است که انسان، با ندانسته

 هست. ها اتی نمایدکه درصحت آنها تردیدرا قربانی محفوظ

ای ازعقایدی اثبات نشدهبه مراتب محترم تر های مختصرِ اثبات شده،جواب

 . ددارباز می هستی فکر کردن به چرایی ها ست که ما را از

هیچ مدرک  امروزکه تا  ،توهم به خدایی سته ترازندانستن بسیار شرافتمندان

 ارائه نشده است.  علمی اومستدل برای اثبات 

تلة ، به هیچ وجه دربزندکنار از نادانی خود راترس است که توانسته  آن کس

 ادیان گرفتار نخواهد شد. 

اگرخدایی د. داراین ادیان، یا احمق است، یا اصالً وجود خارجی نخدای 

زبان او  تا از استای چوپان و نجاراجازه داده چگونه به عده وجود دارد،

 . دضحک مبدل نمایهستی به دلقکی مُسخنانی ابرازکنند که هویت اورا در

 اسکیزو و مبتال به و بیمار بی سواداران جّاین چوپانان و نَندارد،  و اگروجود

درکتب یاوة ونقیض را  این همه مهمالتِ ضد شعوریبراساس چه ، صرع

 اند. نهاده یادگاربه  ود برای عشیرة نوع بشرخ
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 پیامبر هزار بیست وچهار و ما با طرف شدن با یکصدکه نیست، اینترازدردناک

 اند.کشیده را به فساد جهان بی خدااین که ،خودآنهاازتربیمارطرفداران و،ینام

  . ایمشده خوردم

>< 

  1081سخن 

را پیشة همیشة خویش شبانه همة آنها که برای کسب رضایت خدا، بی خوابی 

 خواهند رفت. جهل به خواب  همیشهاند، درنهایت روزی برای کرده

ازآن روست که دنیای  ،استبشرخلق شدهنوع جهنم، ازماحصل فقرشعور

 حقیقی خود را بخاطر رفتن به بهشتی موهم به تباهی نشانده است . 

، ازاحمق ترینهای روی زمین هستند، چرا یان ادیان و طرفداران بیشعورآنهامتول

 های بزرگ آنان راست به پندارند. ، که نه آدمها، دروغانسانها که تالش دارند

>< 

  1082ن سخ

افسردگی، نوعی احساس ناخوشایند جسمانی ست،که خاموشی تک فرزندم! 

زند. شهری که چراغانی ست، شهری تک چراغ های شهر جانت را کلید می

پرنشاط، پویا و شب زنده داری ست، کسی که چراغ های جان خود را مدام 
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خاموش شده می بیند، به ناچار، عصرهنگام زودتر از بقیة جماعت به خواب 

 خواهد رفت . 

 .دهدکه جسم شما آن را به شما می خوشبختی احساس خوش آیندی ست،

 کند.نسان را به تقویت صبوری درخود هدایت میامید، پیش نوازی ست که ا

 . ندها، هیجان انگیزترهمیشه، پیش نوازش 

>< 

  1083سخن 

اکمل  ایعقیده الیتناهی درباب این جهانِکه بتوانم آنمترازنادان  فرزندم ! منِ

خاخامِ و مالآنم، که مشتی کشیش واسقف وازشعورتر بسیاربا ، وابرازکنم

شعورتربیت شدة مرا مشغول مهمالتی کنندکه خدایش به دالّلی فروش،  خدا

به دل مشغول کرده است. خدای آنان را رها کن تا میان پای زنان جنسی در

کن تا عظمت خود را به جهانی مشغولخویشتن خویشت لبیک گفته باشی. 

 خود را درآن کشف کنی، نه حقارت خود را. 

>< 
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 1084سخن 

براهیمی، با خدایانی همچون، یهوه، گاد و اهلل. چرا هیچ من درعجبم ازادیان ا

توانند مراسم واعیادی رابدون خون وخون ریزی وکشتارِ موجودات زمان نمی

 جاندار مورد تائید خود قراردهند. 

پیروان این ادیان برای بقای عقایدِ دینی خود به هرتوانِ ممکن باید که سَراز 

 ةساخت خودنشاندن اعیاد و مراسم  جهِتا برای به وِ ،تن موجودی زنده جداکنند

 ن اعطا کنند.رسمیتی قابل شأخدایانشان، 

مدام و  چرا اند،بی بهره گشته انسانی بسیاراین جماعت نادان وابله،که ازشعور

کنند سرمی برند. مرگ و میردارند سرمی برند. خانه می سازند ولد میتازاد و

  .برندسرمی خرندمی برند.خانه میسرشوند می خانه خرابسرمی برند. 

.زیارت می گردند سُرمی برندباز میازمسافرت  روند سرمی برند.می مسافرت

رمی برند. شوند سبرند. مریض میکنندسرمیعروسی به پا میبرند. سرمی روند

 بهسرمی برند. حرفشان به کرسی می نشیند سرمی برند، رسندبه بهبودی می

 رسندبه صلح می کنند سرمی برند،رند. جنگ میسرمیرسند صحت تن می

هزار درد بی درمان می وبا و گیرند سرمی برند. گرفتارِسرمی برند. طاعون می

و طوفان و  سیلمی برند. بواسیرشان بیرون می زند سرشوند سرمی برند. 

برند. آید سرمیزلزله میآید سرمی برند. می گیگرفتهخورشید و ماه

ازمصائب خالص می شوند سر می برند. باران نمی بارد سرمی برند، باران می 
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شود ند. فراوانی نعمت میشود سرمی برخشک سالی میبارد سرمی برند. 

فزونی نمی محصولشان می برند. محصولشان فزونی می یابد سر می برند، سر

کنند سر می برند، خرند سرمی برند، تصادف میماشین میسرمی برند.   یابد

فرزندانشان را برند. شاش بند می شوند سر مینجات می یابند سرمی برند. 

برای برند. شوند سر میت و اسهال مبتال میبه یبوس .کنند سر می برندختنه می

برند. برای به رخ کشیدن پول و دارائی سر می خودجایگاه اجتماعی وعرضه 

و خالصه کالم جز خون و خون ریزی هیچ نمی کنند. شان سر می برند. 

سعی دارند به اعمال این که با ارتکاب به این جنایات غیرانسانی،  وقیحانه تر

هزار کوفت مبعث وو قربان، همچون عیدای نیزگرفتههای تقدسشنیع خود نام

خود را سرپوش فرمایند، تارذیلت سرشار ازتوحشمیمرحمت و زهرمار دیگر

ا مگر به که : سر می برند و می برند می برند، تکالم این بگذارند. و خالصة

گوشت کباب شده ی نائل آیندکه از بوی خون وکسب رضایت سه خدای

لذت می برند. باشد تا خدایانی که درذهن علیل ومتوهم  بی حد مرز وجنایات

ای انسانی راه و رسم چگونه زیستن را به به گونهآنان جای خوش کرده است 

 آنان تعلیم دهند.  

رور، امادر عمل، کثیف ترین مکانی ای ست انسان پشرف خانهدین به ظاهر، 

کنند. به یقین، دیریتش میسه کاف خور، م گانِ  مردان و خواجهست که اَ

و فاحشه ،  کارخانه ای متعفن، جز مشتی مفعول و قداره بندچنین محصول 

 خواهد بود .هیچ 

><  
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  1085سخن 

سرپوشی ست برای عدم  ،وقایع تاریخی رفِصِقل نَمتاسفانه دوست عزیزم ! 

ملل تمدن و هاباعث انهدام فرهنگ طول تاریخدر حوادثی کهو هاراییفهم چ

 مختلف گردیده است. 

 فتاریخی در فرهنگ ملل مختلبرتغییرات مکرر امروزماکمترمنابع موثقی دال

تا  اجازه ندادند مستولی شدند،ایران رجباری که بحکام  .ایران در دست داریم

خود،آگاهی الزم کسب کند. تا مبادا منافع از سرنوشت نسل قبل ، نسل بعد

 دچار اخالل گردد . اننحاکمیت آ

تدریجی فرهنگی ملت ها و قومیت های مختلف ایران  پنهان نمودن تغییرات 

رشد  ضربات ممکن به شعورمتعالی وبزرگ ترین جمیع جهات، یکی ازدر

رهنگ بومی یی نسلهای به ف، و بی اعتناسستیجامعه ها بوده است.  تنبلی و

تا آنجا پیش رفته است که ملت ایران زمین را به نوعی خود مدام نسل به نسل 

 به فراموشی تاریخی عمیق فرو برده است. 

این بی توجهی عمدی  برای بازشناسی هویت ملی و بومی،  یکی از تلخ ترین 

دیگر ملل  به دامن را آنان، وگرفتهنسل امروز را  گریبان  حوادثی ست که

 با توسل به آثار ما برای فهم فرهنگ گذشته، جز. متاسفانه امروزانداخته است 

که بیشتر مشمول دفینه های تاریخی ها وکتیبهگورهاجای مانده درغارها وبر

به توسط مشتی شیاد تربیت شده  نیز آثار این که. دست نداریمدر هیچ  ، ست
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سیستماتیک حکومتی و های مکرردرمعرض غارت اسالمی ایران درجمهوری

، تا موزه های آمریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل را با نازل گرفته استقرار

 کنند. پرترین قیمت 

>< 

  1086سخن 

که به ترین نوع قانون بشری ست، ابتدایی، یکی ازقصاصدوست عزیزم!  

 روزگارانآن  آذربایجان وسیعدرحاکم که ،هاگوتیپادشاه  ورنامواُزمان 

. رسدمیمیالد قبل از 2044 – 2027سالهای  به مربوطکه  گردد،میبوده باز

کتیبه اولیه بوده، که درتوزی بشر کینهبرای ارضاء حس ،صاصقحکم 

 ها یافت شده است. نویسی

با  ،خاورمیانهکنعانیان یهودی تبار،برای اولین بار ،دوی رابَ منجمدِ ِاین شعور

 . اخذ ازفرهنگ گوتی ها،  وارد متون دینی خود نمودند

از که  ،کردقلمداددنیا در دینی اتمتوه انمخترعرا باید بزرگ ترین  کنعانیان

 جامعة بشریبه نام تورات،  سازبا تدوین کتابی دست  ن خدایی به نام یهوه،زبا

به  و ،ای دیگرگونه، این توهمات را بهنیزنهایت امرو در. کشیدندرا به فساد

م یهودیان رس.ایندرحَلق بشریت فروکردندسپردندتااهلل  کتابی دیگرکهتوسط 

طول تاریخ با جعل و سرقت فرهنگ دیگر ملل عالم و اسطورهای که دراست

اساسی  و. می بینندبزرگ ترین شناسنامه فرهنگی تدارک  برای خود ،آنان
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به سرقت رفته و بابلیان رها اسطوره های تمدن سومازتورات را نیزمطالب ترین 

 .  است

>< 

 1087ن خس

 نقص آن و فهم و درک با شناخت ،ازجانِ شعور ینقصهر عِرففرزندم ! 

خواهی  الجرم ،شکارکردیدر جانت نقص را که ، همینخواهد شدمیسر

درد دارد؛ اما لذتی  ،کنی. فهم آن نقصقفس فراموشی دفنرا درتوانست او

. خواهد بودگوارحاصل می شود، درطول زمان بسیارکه از فهم و درمان آن 

. منداستقواعد توان اینیکی از متون ایدئولوژیکی نیز، آشنایی محققانه با

به  شعوربخصوص شیفتگی  ،ایدئولوژیکیهای طیف وسیعی از شیفتگی

  .خواهد شدانسانی تودرجمیع امورانع رشد ، تنها مدر ذهن دینیایمان  حضور

 به خود، امانی بده،  تا درخویش ایمن شوی. خرب است، ایمان مُ

هی در ادیان درخصوص دمیده شدنِ روح ال برخالف ادعای متولیان جمیع

از  ، ربیشت ،ازل، باید اذعان داشت، که موجودات عالمجانِ مخلقات هستی از 

 .نام هیال یصلتتا ازخِ ، لبریزند ارتشَر

ان که به فهم این گیرد. آنجان ما ماورا میدرزحمتی  هر شرارت، بی تحملِ

سعی دارند  ،خود ة، مدام با تالش های بی وقفخود رسیده اندنقص مادرزاد در
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که خدا نند، کاریکخالص نامی خدا خود را از دام رذالت های خلقتِ

 .  بنشان کشتبه خویش، خویشتن در ،ید خودشت نماکِنتوانسته 

، خدا. برای همین  نهبایدگفت که شیطان متولی حقیقی خلقت است 

 ثرت. آدمها درکِو ، لتندانسانها در قِ ، طول تاریخدر

و آنان که در خباثتند اند. خدا شدهاز ازیاند بی نآنان که ازخباثت رهیده

خدا متعلق به آدمیان است، انسان را خدایی مدام خدا را فریاد می زنند. 

 ، کرامت خویش را به گِرو بسپارد.  اونیست تا درکرنشش به 

که از تبارشیاطینند، بسی بیشترازتعهدات ، وفاداری آدمها به والدین اولیه خود

 را آفریده است. آدم  آنان به روح خدایی ست که گفته می شود

 دمیده باشد.  او یده است تا  نَفَسی درهیچ آدمی را نیافر ،خدا

 .در اوست راتیّخَذوق  از خباثت دراو قوی تر که شوقِمحصولی ست  ،انسان
ن بزرگترین مانع رسیدن تو تا به شیطان سنگ پرانی نکنی، که شیطا ، هشدار

را فهم  ی خویشیعنی خباثت ها ، کنفهمبه دوستی توست، شیطان را به خود

ف شوی. هیچ خدایی از پس درون خویش واق های ناراستیتا بتوانی به  ، کن

رفاقت با شیطان از خباثت های درون خویش تا با کنآید، تالششیطان برنمی

شرمندة خویش کن،  به شعوری پرورش یافته به دوستی  شیطان راگذرکنی. 

  ارکند.تا گذرگاه گذر ترا، به تو، همو
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کنند، اَنعام خویش را پیش پیش از ترا به لَعن شیطان تشویق میکه آنان 

خویش را غضب نکن فرزند! که در  .اندحیلة ستادهخدایان جور وا جور به 

 کند. نقیام  درتو ) کفتار(فهم کن، تا نقاث را هی ماند، نقص خویشعذاب خوا

 1088سخن 

ها پایگاهی است که هیچ رذیلت، تن. کندرا محدود می صداقت شعوردین 

 آورد. فضیلتی درآن دوام نمی

کمک خویش را به صغیر ه با ارتکاب به هرجنایتی، وجدانِدینمداری ک

حیات ، هیچ زمان به فهمِ طعم دندارمی اتهامات انسانی مصون ازتعالیم اهلل 

 قف نخواهد شد. مصرف خویش وا یک بار

ش بنیاد توخویش را قربانی توهمی کنی کهایمان، از تو ابزاری می سازد تا 

 . استوار است هیچ  بر

>< 

  1089سخن 

، مغزمنجمدالو این نیست که گروهی نادانبرای من خوشایندترازکالمی هیچ 

در  م با شعف من تواَ یبال خفراکنند. خواندن من، مرا ازخویش طردرتدمُبا 

نجات  را خویششعورشستة شدن از همجواری اینان،   رها ست که بامعنااین 

دان ایمان ، که ببه آخرتی مضحک؛ ارافسانه سُباورمندانِ این  اعتقاد . بخشم

مصرف آنان بار یک بیشتر از نفرت، دلسوزی مرا درارتباط با حیاتِاند، آورده

 انگیخته است. بر
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 ،درآسمانهاه گونی مَلقَمَ و و جبار حسابگرحاکمیتی که  ،انداینان یقین کرده

، مخلوقات اعمالبر و نظارتشنود اموربا تجهیزادوات فوق پیش رفته در

 کند. رصد می حیات آنان راهای هلحظه لحظ

ذهن خویش خدایان در ی به نامتوهم فهم، ادراکی به جماعت ناداناین 

ای حرفه خانة رصدموهومِ  متولیانِ، نیز شانمرگعدبَکنندکه گمان میو ندارند،

 . خواهد بودجنازة متعفن آنان قادر به رَصد ، کهکشانها

این باورمندان به توسط  بعد ازمرگ رَصد زاناشی  هولناکِ ةفرضی این قبول

به زمان،  را درطولِ آنانذلیل  شعورِ ،توانستهکه  م است،وچنان مقا ،تیره روز

 هدایت کند.  ،ی به نام آخرتتوهم آن بردگی

 مخلوقاتکه همة ،وجود چنان مکانیی دال برهیچ مدرک متقنتاامروز به یقین

 آنمگر .استرسیده ن به اثبات ،آسمان هادر کندرصد میرا بی وقفه هستی 

، کشیشان ، هانیرنگ و فریب خاخامسرشاراز  کتبِکه دربی بنیادی  مهمالتی

 تبرای به نظم کشیدن تمایالای که هرزههای وآیت اهللومالیان اسقفها 

خدایانی را به زمین پای پیش تدارک دیده شده، از یهایبا شعبدهجنسی خود، 

 وجود خارجی ندارد.  ،خویش را ابتیاع کنندمطامع اند، تا مگر، ردهبازک

حیاتشان،  که درزمانِوقتی بودند، الهای ابن ، شارالتانابراهیمی پیامرانجمیع 

 دخوانستند امیال جنسی پایان  ناپذیر، تودوی خویشقوم بَ های بتبا توسل به 

های خویش را به منصة نکرده تحت حمایت پیروان خود،. وکنندسیراب را
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 چربپُر ، دکانهایشان ، برای پیروان ابلههم بعد مرگ خودو . برسانند ظهور

 .بگذارندسود آوری را به یادگار 

>< 

  1090سخن 

به کرامتِ اخالقی تک تک افراد تحت دینی، با اعطاء و تزریق توهمات شعور

دهد، سلطة خود، هویت حقیقی آنان را بازیچة مطامع و اهداف خود قرار می

امع پایدارگرداند. شعور جمعی جو ورانة خود را در بطنِدوام شر، وار تا انگل

 ت های بی شرمانة ناشی ازشرارت های خوددین تنها دکانی است که وقاح

 . کرده استورمهُی مَناخالق انسا رهرا به مُ

>< 

 1091سخن 

را فهم  انسانی خودشود، یقیناً ماهیتِ که به شیطان مشغول میشعوری

ای ست مشغول شدنِ ذهنِ انسان به شیطان؛ قوی ترین حیلهنخواهد کرد. 

که خدایان ابراهیمی با توسل به آن؛ چرایی فهم خود را از ذهن آدمیان 

واقعی تارانده است. تا عشیرة نوع بشر، با مشغول شدن به شیطان، شیطنت 

 .را فهم نکندخدایان 

اساساً موجودِ  است،معتقد آن به  من و نادان که جامعة درماندهخدایی آن 

خود قادر و متعال خوانده، که با معلول؛ و ذلیل  آن خدایِموهومی ست. 

خواند، آیا آن دردمندان فرا میرت گرفتن از، مرا به عبیآفریدنِ موجودات
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از مشق درخور؛  بی نیاز  تکاملی ءنمی توانست شعور منِ نوعی را با اهدا

  عبرت نماید.

 متولیان ادیان درخصوص آن خالق اهلل نام، که هستیِ زِرّیاتِ درعجبم از

گونه ازپدیده هایش به نام آدم  تا بتواند با یک ،زندمیبدین عظمت را رقم 

 ایدردناک و شرورانه رابطة ؛ . آن همنمایدآمیزی برقرار رابطة غیظ ،حواو

تری به که برهنه و عریان در بساو را، جویی لذت تالش دارد،وقفه بی که 

هولناک  ی، مشمول عواقبخود وا جور قوانین جور تجویز ، بارسدمیانجام 

  . رقم بزند

به  ،را حیات آدم و حوا، اختیار بخش وسیعی ازبا خلقِ که خدایی آن 

 یقین کرد .  چگونه می توان بر مطلق  بودن او کند،شیطان واگذار می

 دارم فرزند!   سخنیترا 

نه دل مشغولی  ،کرامت انسانی ترا معنا کندکه توانستهباشدرپی آن معنایی 

پیامبری برای مشق نه  و ؛ که نه کتاب داردانی به فهم و اعمال شیط ترا

 مشق می دهد.  به توجهنمی نه و  ی، و نه بهشتشیطنت آموزی

خود به نام زتراهویت بخشیدن به موجودی موهوم که شرورانه باخدایی 

 کردباید یقینرا سرپوش بگذارد،  خویش ناقصِ دارد خلقتِ شیطان، سعی

دانایی و  و لمحِولم بخشندگی و عِ ،یهولناک چنین موجودقوارة که در

 کِشت نشده است. ،حکمت

شرورانة خلقت خویش قرارداده  شیطان نامی را سِپرِ جنایات ،آن خالقی که

توسل به آن، من انسان  ای ست تا بابخشنده و دانا بودن او، حیله، یقیناً است
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با خود هدایت بازی لقکی ابله به سوت دَ، به کِآفرینششرا در طویلة متعفن 

  کند.

و نه ماهیت عَریکة چنین است، چنین خدایی معتبر ه جایگاهیقین دارم، که ن

 قابل اعتبار.  موجودی شرور

 کند. خدا،  تنها مَالتی ست که جِرزهای نادانی عشیرة نوع بشر را بَناّیی می

><  

  1092سخن 

، که برای اهدافِ الشی ای ستطراحی شعورِ دینمدارانِ کَلّه شَق به گونه

، عموماً با قربانی کردنِ ستنادانی مبتال از مکتبشان، که به بیماری هاری ناشی

 .س متعفن مکتبشان تالش دارندفَمصرانه درحفاظت نَحتی فرزندانِ خود، 

شعار، به  روارهااحمق ترین مخلوق عالم، کسی است، که سعی دارد با خَ

 کند . جنگ مثقالی ازشعورقَد عَلَم

 >< 

 1093سخن 

نسل کشی را بایدکه درشعورِ شرورانة متولیان  یکی ازهولناک ترین ابزار

 دین جستجوکرد. 

شعورِ شرورانة دینی، مدام به جبرو ترورهای وقیحانه تالش دارد ، تا با تکیه 

 خود را به عنوان یک اصل قانون بر نهادهای حامی خود، باورهای موذیانة

 مند، به عاداتِ شریفِ خردمندان تحمیل نماید. 
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جمعی کالش، با فریبِ شعورِ انِدینمدار، و اوباش تانِسیاست مداران شارال

اعتِ تا با به گرو دادنِ این جم ،اندع بشر،ازآنان موجوداتی ساختهعشایرنو

ساخته، مطامع سروری خویش را تحکیم  نادان به خدا و قدیسانِ خود

،و امکان ندارد درتاریخ، مال وآخوند وکشیش و خاخام و اسقف  بخشند.

را سراغ بگیرید، که بویی از شرافت انسانی برده باشند.   یو آیت الله پاپی

رفی، با اقدام به بی شَن عناصر فاقد شرفی هستندکه با تناول حَبّ اینا

وام امرار معاشِ ننگینشان ق کشتارِجمعی انسانها در طول قرون واعصار، به

 اند.داده

>< 

  1094سخن 

بهترتَلة ممکن برای به دام انداختن موجودی هار به  سه کاف تن آدمها،بوی 

به مشام برسد، بهترین  کافسه این خوند و مُالّست، هرکجا که بوی نام آ

 .  د جانوری شرور به نام آخوند ومال محسوب می شودمحل ممکن برای صی

شکاف می افتخارهمة آنانی که مصرانه به دنبال آخوند و مُالیّی گزیده،  سینة 

دهند، از رفتن به نزدیک ترین فاحشه خانة شهرحذرنکنند، که آخوند و مالی 

 نخواهید کرد. شکارخوب را،  جز در میان پای فاحشه گان هرزة شهر، 

>< 
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  1095سخن 

 کتاب م، سرشت دانایان را از قرائت اودریغ، که نادانیِ درکثرت نشستة ع

 شعور منصرف کرده است .  

، جز به تباهی کشاندنِ ومرگ دروغهای مُنادیان آخرتفرزندم، باورسپردن به 

 زندگی یک بار مصرف تو در طَبَق زمین به هیچ نمی تواند باشد. 

درآسمانها  احمقانه ترین نوع شعوردراین است، که تصورکنیم مردی ریشو

همة هستی و قوانین الیتغیر  کرده است، تا مدام، با قربانی کردنشوجای خ

روضة ، دانداو میخالق  را،که خودآدم ناماین مخلوق به امداد،   ،هستی

 خروی تالوت فرماید.  نجات اُ

ک کردن زَمانها، که با بَخردی آن مردِ ریشوی نشسته درآسقوانین طویلِ بی

، خالق وحشت مقدسی ست، که جزآن رشیوی انددادهموذیانه، ایمانش نام 

 داند. کنا گزیده درآسمانها، هیچ کس ازحقیقت آن،  هیچ نمیسُ

و  از حکمت و دانایی یبا نقابشت مقدسی ست، که متولیان ادیان وحخدا ، 

 اند.آن را زینت بخشیده ی،رحیم و رحمان

>< 

  1096خن س

که آزادی آزادی ست، چراهراس ازبه ین ترس عشیرة نوع بشرهولناک تر

 ،نها تابوتی ستت
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را در نزدیک ترین گورستان ممکن  به خاک  تا خد کندکه مارا اجبار می

 بسپاریم. 

>< 

 1097سخن 

اسی هر های خانمان سوزبر پرپایی جنگکالشی از هیچ دین مداروسیاستمدار

آسودگی که با تن دادن به مرگ، به دل راه نمی دهد، چرا که این دیگرانند

بزرگ ترین کشتارگاه انسانی تاریخ را دینمداران کنند. تضمین میآنان را 

  اش کنند. عَلَم می کنند تا سیاست مداران پفیوز اداره

در ادیان ابراهیمی، رقصاندن عموم جامعه با اتکا به قوانین مستهجن دینی، به 

 ، اما اگرمحسوب می شودای عالم خوش آیند ترین هدینی، توسط متولیان 

کسی بخواهد، با قواعد خودش، حرکات موذون خود را تداوم بخشد،  طناب 

لیم ادیان ابراهیمی، با به تعا .ارتداد  والحاد را باید برگلوی خویش باورکند

روانشان با تا پی ،قادراست کاری کند ،مخاطبان خود شعورِ یدنِکشبردگی 

تان ت انسانی خود را درذلتی تمام، در پیشگاه بُکرامخرسندی وصف ناپذیری 

 قربانی کنند.  ،)کفتار(نقاث  جور وا جور این ادیانِ

سیاست تاریخ، با به بازی گرفتن مرام اخالق شارالتانهای مکاتب دین و

، اجازه نمی دهند تا آنها به فهم طعم گوارای آدمها به آدمیان، هیچ زمان

 کرامت انسانی خویش نائل آیند. 
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که تا فت انسانی، محصول تربیتی ست دریغ فرزند! که پشت پا زدن به عِ

ناشی از دروغ و چاپلوسی و فقر عاطفی خرخره در فرهنگ منحط ریا و

 است.  غرق شدهدروس دینی 

تا خود را محق این باورنشانده است را به  کشتارِحشرات و حیوانات، بشرِ

محیط را به دلخواه  وخود را به راحتی معدوم  محیطِ حیات مزاحمانِداند، تا ب

کند که من با حشرات دین همان کاری را با من می. نمایندسلیقة خود هموار

متحملِ هزینه ایدب، نسل خود، برای اصالح شعورِکنم. آیندگانِ درماندهمی

روز، با تکیه به بیشعوری ناشی ه نسل لجاجت پیشة امکهای کالنی شوند

 است.  کردهتربیت دین و مذهب پایه گذاری از

ان دین به جامعه متولی پرورمقدس  ویروس های مهلکی که درصندوقِ 

شعورجمعی  ، روز به روز به تکثیر سلول های سرطانیشودانسانی اهداء می

 رساند.  جامعه مدد می

به  کله شقِ اَبله، با همدستی سیاسیون بیشعورِ قسم خوردهمدارِمتولیانِ دین

پای نخواهند یچ وجه از ، برای تدفین شعورِجوامع انسانی به ههالکت بشر

اصولِ ها، بخش وسیعی ازان برعموم تودهی آنرِروَ، منافع سَکهنشست، چرا

 ان است. الینفک حیات ننگین آن

م به مقصد ، که سالبه نامِ آدم حیوانیدوشِ ست بر محموله ، تنها تاریخعلم 

مشترالمنافع الفاظ  ، جز باورها از برای دل مشغولی آدمیانِ سوخته. رسدنمی

  کند. ، هیچ معنایی اذهان کم توان آنان را سیرآب نمیعمومی 
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، ازآن ، شعور واحدی دارنداندآنان که دل به دین خوش کرده همة

کسی که به من بودنِ  است. شدهآنان اَمّت واحدی عَلَم که ازروست 

اُمّتِی نخواهد  خویش واقف است، تحت هیچ شرایطی خود را به زیرچَتر

 کشید. 

>< 

 1098سخن 

 نوع بشرموفق به استخراجِ آن از انِهولناک ترین عتیقة مکشوفی که عشیرة ناد

ست که از زبان ی مأبانهالواح تقدس  دست یابی بهگردیده، گورِحیات خود

اتکا به عقاید و تا با  ،بیشعوری او رقم خورده است برای توسعة اُمّی،  یانپیامبر

نگرانیهای  ،طعم گوارای فهم نمودن خود از، و محروم آنانکهنة یباورها

 .خرت تسکین دهدخود را ازآپوسیدة 

های شما را واداشته است که جمیع کف، اورهای دینی و مذهبی، درطول قرونب

 خود را تمامی توانِ پای خویش تصورکنیم، ازآن روست کهرا به قاعدة  لماع

ن را همسانِ شمارة پای خویش تا پای همگا ،ایمکردهاین پلشتی مصروف 

تصورات  ،هستی یتفاوت هادارهای سرشار ازواین گیردروتصورنمائیم. 

 که از قوارة  پای آنان هیچ نمی دانیم.کنیم فروکسانی حَلق در، را خود فردی

خود را در پشت اخالقی  ادی، بی عصمتی(وّلتبانی، بی غیرتی، تملق، قَ)دیوثی ، قُشخانی دین کَ

د. وقتی الهی جلوه ده ،تا بقای سرمایه داری خود را کندمیپنهان دورغین 
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به شود با خدا انحرافی را مینی، ارتکاب به هرکمندونتوانستی وقاحت را قان

 . اشتراک گذاشت

خدا، حیات  با دینمداران،  با به اشتراک گذاشتن مهمالتِ خودبی تردید، 

 اند. روی کرة زمین تباه کرده حقیقی بشر را بر

 قربانی توهماتی ،کشیدنگَنده برا با که بهشت زمین کسانیدرعجبم از

. یافتنخواهند دست ، که تحت هیچ شرایطی به وصول چنان مکانی اندکرده

های فریبندة خود، عشیرة نوع بشررا به خوردنِ گول،  عادت دینمداران با بسته

 اند. داده

دانندکه بخوبی می ،، خوداندهکه به بفروش بهشت دل مشغول کرد نآنا

ن مکانی به وجود چنا خودتوهمی بیش نیست، چرا که اگرنجلشان الی بُاک

ا آنجخود را به سراسیمه  آن مکان، یقین داشتند، قبل از به فروش نهانِ

 رسانده بودند. 

>< 

 1099سخن 

رصد را آنان  دارد یکی درآن باالها نشسته تا مدام اعمالِمردم و ملتی که باور

 داد.   خود را برای همیشه از دست خواهدتقویت شعورتوانِ نماید، 
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حیات، به نیرویی تحت که قدرت برخاسته ازرندداآدمها تا زمانی که باور

ی نت انسامیّقادر نخواهد بود تا به تعریف تماعنوان قوانین خدا مربوط است، 

 . نائل گردندخویش 

هستی، قرنهاست ت عنوان ارادة خدا درآدمها با تقدس شمردن قوانینی تح

 کرده است. را در حبس نادانی گرفتارکه خود 

>< 

 1100سخن 

دینی، باگمراه کردن احساسات انسانها به نفع خویش، مکانیزم  دین و شعورِ

برای   کند، تا مغز رایخارج م های بیوشیمیایی ذهن را ازتعادل حقیقی خود

 مستعد سازد. خود بردگی مطامعِ

کامالً مجزا شعورِدینی، ریشة هویت وشخصیت تک تک آدمها را، به گونة  

تال، تحت هیچ شرایطی قادر به تعریف مب کند، که فردِچنان اداره می ،هم از

 گردد.  حضورِ حقیقی خود در این جهان عینی نمی

>< 

 1101سخن 

ه پیشی فرایند ِسریعِ هوشی درجهان امروزی، بقدری ازمحاسباتِ بشر دین زد

های هیچ شرایطی قادر به کنترل داشته تحت ،گرفته است، که دین مداران
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ع جمم آنان را به یک سردرگمی عمیق درالجرپوسیدة خود نیستند. این امر، 

 بندی اکتساباتشان مبتالکرده است. 

پرداختن به  لمی، جزرهایی ازاین گیجی عِدین مداران برای ست که از آن رو

 خود و ایجاد ترورهای وحشیانة مخالفان خود، راه به جایی نمی برند.  

>< 

 1102سخن 

که با به بازی آن روست از، بیش نیست، دلقکی متفکر خدا در اذهان انسان

لودگیهای  صرف  گرانبهای آنان را،خود، وقتِ   شعورطالبانِ نادانِگرفتنِ

 ناشایست خویش کرده است.

>< 

 1103سخن 

پستوی کنیسه و معبد وکلیسا و در شودمی انسانی را با شعورِ رنج آمیزش کمتر

که نه ی امروز انسانِکه زنجیر اسارت باورهای دینی گرفتارکرد.  بهمسجدی، 

، خدایان را، دراعماقِ حیاتِ یک انشاند به مدد شعورِآدمها، تا حدی توانسته

 . بسپارند  ، به گور مصرف خودبار

>< 

 



355 

 

 1104سخن 

معانی به کسی، ارزش معانی کالم را به  تفهیمو شتابِ در انتقال معانیگاهی 

این شرایط، سکوت غمباری است که چونان بهترین امرِممکن در. دهدهَدرمی

 .  کشدزخم می بهای جان انسانی را خوره

بی  لندن نشسته، بادر به حیلة فراماسونهای ،مندرسرزمین نکبت بار کهدریغ

 اند. بی تاثیرکرده را، انتقال معانی حقیقی عالمان کالمِکردن بهاء 

>< 

 1105سخن 

یشان ه ادارمداران  تا سیاست برندآدمها را به اسارت می ران،فرزندم ! دین مدا

و  دو جنایت، که هراندسیاست پیشه ، دینمداراناینخطرناک تراز. اما کنند

 دارند. اختیارمان درتوأرا  خباثت

لق پیروان خود ممکن درحَن قادرند مَنویّات خود را به شکیل ترین شکل آنا

ود را های خحماقتبتوانند  تا،نمایندخلق آنان عنصری متضادازفروکنند. و 

 . موجه ترین اعمال ممکن جلوه دهند

مقابر دینی ها ووتکایا و امام زادهمساجد درای فرزند، مردانی را که بسیاردیده

عشق خود را به  ،خود ه هایبا به زخم نشادن سر و سینکه ، ی شهرخیابانها و

 ، می زنند، جارها رقیه و چه و چه و معصومه وزینب و صغرا و کبرافاطمه و
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ای رنجش خاطر هرّذَ به نامحرمان از ابرازعشق  شوهرانشان  شانبی آنکه زنان

که در پوشی فرمایشی، ، ایدیده همین مراکزدرنیز  رازنانی به دل راه دهند. و 

کاظم و وابوالفضل  حسین و زن باره و نرضا و حسو علی شیون در عشق به 

 عرب تبار نامحرم چنان قربان صدقة این مردانمی دهند، واز خود سر غیره،

ی خود را به خاک مستران دیشب بَ همگارو اشک می ریزند، که ان می شوند

ال حقیقت بودن حماقتی بیش ای به دنبدهند. درچنین جامعة خرافات زده

  نیست.

 ةاین تلقینات مفتضحان دایرة، درخارج ازابله دین زده و زنان اگر همین مردان

ن باید به شکم ، به یقیبدوزند یزنانشان چشم کسی به، گذریمحل ودر ،دینی

  یقین بیاورند.دخوسفرشده 

حسن  هایخایهشغول مکیدن شان مانکه زن انگار، همین چند لحظة پیش نبود

 بودند .  غیرهو و علی و ابوالفضل نو حسی

  .است  اشکال فاقد مدارانبرای بقای دین ،دینی شیکسو کُ دیوثیهراما 

آنان بیرون بجهد، ، تارمویی ازخیابانهای شهردرو دختران همین زنان اگر

، شانگویان در میادین شهر غوغای توهین به مقدساتواویال ،دین دیوثمفتیان 

  .کردخواهدکَرگوش فلک را

مظلوم نان و زخیابانها، با پاشیدن اسید برسر روی دخترکان شان درانو مزدور

  .می کنندرا احیاء ن به باد رفتة خود شهر، دی
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قنوت س زنان را با کُ رمِگِاندازة  ، مواقع ک،  در بیشترِچَاین دیوثان مخترع لَ

کنند، چنان که امروز، در مدفن می اندازهکف دست هاشان بای های پی در پ

های ناموس دختران ایرانی را، عراقیو های زنانسکُ مشهد،در امام رضایشان

میان دو درجنگ هشت ساله با ایران، شهرهای مرزی  و بقیةخرمشهردریده 

 محک می زنند.  ، دستان خود

، نیزستان امام رضایشان متولی آ ،و بی شرف شخانکَ یعلم الهدآیت اهلل و 

 ةجمعنماز پشت تربیونِ عراقی را به عهدگرفته است. و از اناروّزَ کس کشیِ

اران عراقی سرویس جنسی وّبه زَو زنان مشهدی  زند، که دخترانجارمیمشهد

اما اند. مشرف شده مشهدشهربارگاه امام حسین به  غبارِچون آنان با  ،بدهند

سکش کبیر خود آن کُعروسان ودختران این سفارشات ملکوتی مشمول زن و

  نمی شود.

که هستند  انی داوّقَ، دست پرودة همان نواز بیگانه کشِ سی کُاین قرمساق ها

یک خانه درهزار فاحشه  دوازده ، با عَلَم کردندوران حاکمیت صفویهدر 

 هزار فاحشه خانهشش و بیش ازاصفهان،  مانند یکصد هزاری نفری شهرِ

و حوالی قزوین تا سه هزار فاحشه خانه در دو اردبیل ودو هزار درتبریز، ودر

پرور  کشسکُدین رتق و فتق به  شیرازخانه دره هزارفاحشهنُبا احداث و ،آن

ترک تبارشان جیبهای خود را  گرِتا مگرقزلباشان لواط خود مشغول بودند. 

 پرکنند. 
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 .  کشکُسخبیث  نی ست برجنایات این سرکردگانِتاریخ گواه متق

 که دین، هرگز نخواهدگذاشت تا شعور انسانی تو، به فهممراقب باش فرزند

تاریخ  نِکنم که ازخواندخود نائل آید. به تو نور چشمم نصیحت می حقیقت

که دروغ های تاریخ را قوم پیروز  ،ای غفلت نکنقوم شکست خورده، لحظه

 نوشته است.

دوستی با تاریخ و ادبیات از. هستندتاریخ وادبیات، مادر پرورش شعورانسانها 

گوش و ذهن تنها ابزاری هستند که چشم و، که این دو، ای غفلت نکنلحظه

  هموار خواهندکرد.ترا به فهم حقایق 

>< 

 1106سخن 

هم قیام  کشتارِبرسرعقیده، به  امروز تا،آنقدرکه رة نوع بشردودمان عشی

 به اشتراکِ ، و هستی ای  بر سرکشف حقیقت و فهم خویشلحظه  ،اندکرده

، اعتقاد به خالقی ست خدا نام، که آناال دریک معنا، و اند،ل نیامدهنائ شعور

 هیچ از او نمی دانند. 

قرن حاضراست، که، با طراحی و اجرا مسلمان، تنها ملت نادان جهان در ملت

آدمیان، عطش وصف ناپذیر ترین صحنه های کشتارِدنِ هولناک و مستند نمو
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شعور داعش گرایی در قرن د. نگذارآشامی خود را به تماشای عموم می خون

 کند. ال میرا بر مَحقیقی حاضر، بارز ترین نمونة تعالیم اسالم 

>< 

  1107سخن 

با ایجاد این معناست، که دین مداران شرور، بزرگ ترین فاجعة قرن حاضردر

مکاتب قرن  یافته هایلم را، با خود،  عوام بی بهره ازعِ قدس مَآبِبحرانهای ت

 مهندسی بحرانهای شدیدِایجادِ و با ، کنندمیگرفتارخودفریبِ حاضر، در تلة 

 عوام بی بهره از علومِ ردن ذهنِحاضر، و با توسل به خام ک قرنِ متکی به علومِ

ماندگار  های به جاذبه  ،مقدس یاِرعاب با ایجادِ راشرورانة خود اهدافهمواره 

  . کنندمبدل می

، یکی از بزرگ ترین و منحرف جنسی آدمکشو دروغ زن وکالش خمینیِ

شدة ملت ایران  خاماز پیش  که با شعورِ، بود صالحاین جماعت شرورِ به ظاهرِ

 و، ایدنم تزریق ملتی به غایت بیسواد در شعورِرا ت پنهان خود شرار، توانست

درگورستانهای  ،ة ایرانبه همراه  دانایان در قِلّت ماندرا دودمان هرتوضیحی 

 شهر برای همیشه دفن نماید.  

دین مداران شرور، به فسادِ اخالقی تمایل که بدانند؛ ، که نمی دانند نآنا

 .سیری ناپذیری دارد
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پشت چهرة اخالق تمایل نشان می ردین مصرانه با پنهان نمودن خود داگر 

 مخوف خود را از معرض رویت عمومِ تِصرفا به این دلیل است، تا سیرَدهد، 

  پنهان کند. خردمندان

کردن قداست ها، شروعِ اعتبار بخشیدن به هویت انسانی فرزندم ! بی اعتبار

 خودتان است. 

نه خلق  نه خلق شده است و در این هستی،  انقدیس تر و مقدس تر از خودت

 خواهد شد. 

به فهمِ هویت حقیقی  تالش کنید .تِ من بودن خودتان را ستایش کنیدماهی

 نشود.  انت هیچ جمعی،  قادر به بلعیدن جان انسانی، تا خودتان نائل آئید

سعادت  ، به دردِرضایت داده استبا جهنم  مشترک به دیوارِبهشتی که آن  

جهنمی را  ،خواهم که در همسایگی آنبشری نمی خورد، من بهشتی می

 باشند. نکردهبَنّایی 

>< 

 1108سخن 

 اشتباهند، زمانتا زمان، به آنان تخفیف دهد، سخت در کسانی که منتظرند

مبتال مصمم به دادن تخفیف به کسی نیست، قبل از این که به خِفّتِ بیشعوری 

 ق بودن خودتان درمُحَقَ به  تا مگر ،کنیدوتحقیق فتیش خودتان را تَ شوید، 

 . ل آئیدنائ  هستی
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 وصف ناپذیری حماقت ، تنها محصولی است، که دین به اهداء آن تمایل

 دارد.

 ،فرزند، تا تو برای خالصی ازمحنت های عاطفیکند دین، با توکاری می

رها کنی،  واخالق انسانیت را مغلوب طبیعه ء الدرکام مهمالت ماورا خود را

دردمند های ذهن شَرچرایی  ، تا شاید ازنمایی یاوه های بی پایه و اصولی

 خویش خالص شوی. 

شر  انسان ازتوی اصولی  برای رهایی  هیچ راه حَلّهیچ دینی در جهان، 

رنش درمقابل خدایی موهوم شرارت های مخوف هستی، جز دعا و ندبه وکُ

  نخواهد داد.و اند ارائه نداده لش نیزلقب دادهکه قادر و متعا

داشته های خود محافظت نماید، با هار تربیت تواند ازخدایی که نمی

  جوامع بشری رقم می زند. بقای خود را در ،کردن پیروان نادان خود

چگونه چرا واند، مطلق ومتعال و حکیم ودانایش لقب دادهخالقی که قادرِ

 ؟این کرة خاکی نیست  توان حذف شرارت های مخوف و پر مشقت از

هیچ زمان مغالطات دورغ پردازنة متولیان دین، نمی تواند شعورِخردمندانِ 

 در بلوغ نشسته را اغنا کند . 

 . قوتی به غیر ندارند ،اذهان ضعیفبه تضعیف جز لفت، کُدروغهای 

در لیان شرورخود ف و اصالح اعمال شنیع متوقّوَخدایی که حتی قادر به تَ

جات به اصطالح کتب رمند انسان، داردکه منِنیست، چگونه انتظارزمین 

 بیش نپندارم.  مُهملیاخالقی او را 
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در خود نمی  ،رة افسارگسیختهکُر را دراین توقف شَ مطلقی که توانِاهلل آن 

باید به دور  ،الیتناهی هستیِ درخِلقت اینرا مُطلَقیّت اوبه یقین ، بیند

  انداخت.

>< 

 1109سخن 

های تربیتی را لگدکوب نماید، قادراست، تمامی تئوریفریب خورده عواطف 

 است دست یابد.  گرفتهقبل مشق از  تا مگر، به آرامشی که

، جز به فریب هم دستی خدا و اهلل و گاد و یهوه، با ور دینناتن مَشّاطه گرا

 کرد. اند و نخواهنددل مشغول نکرده ، عواطف انسانی به هیچ غیری

  کند،را تقویت میتوهای جان انسانی قدرکه حفظ خدا، شرارتهمان  فرزندم ! 

 خدا جویانرا در تیرس ترور شَرّتو به دورانداختن خدا نیز، جان انسانی

 قرارمی دهد. 

ادیان، به استناد چه مدارکِ موثقی  جورواجورایانِداند، که خدهیچ کس نمی

که از نادانی حماقتی  جز، اندتحمیل کردهخود را به جوامعِ بشرحضورعینی 

 عشیرة نوع بشرسرچشمه گرفته است. 

شرارت  شرورانة مَقَرِ، تا به کشف فرزند کنتنبیه را جانت هل جَ حماقت و

 . حقیقی دست یابیمداران 
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، به هیچ اخته کردن تمامیت هویتِ انسانها ، جز بهدکان داران دین متاع

لوحة شعور انسانی خویش ا سر ، آنان که دین ردامریة دیگری نمی پرداز

 اند، در بیشعوری آنان تردید نباید کرد .کرده

، جزوآن دسته جوامع بشری دین و مذهبِکتب ة متون و، کلیبدون استثنا

موذیانة  یهایاند با توسل به شیوهب دروغ پردازی هستند، که توانستهازکت

را خشنودی واقعی بشر، انسانی ، با به سرقت بردن مبانی عواطف واخالقخود

 کنند. فلج

، که قادراستمهلک است، یرمآب، بقدردّخَمحتویات این کتبِ موذیانه و مُ

  گناهی نابخشوده به ،خویشتفحص خصوص در را کنکاش گرانة انسانهاشعورِ

 نماید. مبدل 

>< 

    1110سخن 

طول قرون و اعصار، توانسته است ه شق، درلّکَدین مدارانِ  ناقصِ شعورِ

بشری با رنگ  خامِبا اتکا به عواطف  ،اساس را پایه ولفت ترین مهمالت بی کُ

 پریفرونتال به بخش هجوملق توده ها فروکند. و با حَدر ایآمیزی فریبنده

 جان بشریحیاتی برای همیشه خود را محق ترین عنصر آدمها،لیمبیک مغزِو 

، خواندة خویشدادن شرارت های مقدس د. و مدام با موجه جلوه نجا بز

 بقای انگلی خود را در اذهان عموم دوام بخشد. 

>< 

  1111سخن 



364 

 

که جسارت بیرون پریدن از اند،درماندهی انویرسُتَ ازان به شیطان، سنگ اند

 اند . ودالِ حماقت خویش را از دست دادهگ

شف کخودرا در خودکند، یقیناً حقیقت کسی که به شیطان سنگ پرانی می

ست دراین خود توناقصِ خامِ هستی،  حضورِاست. فهم شیطان درنکرده 

هیچ زمان  ،نداشته باشدرا درون خویش رآتشی با شیطان کسی که سَعالم.

 . در خود، کشف نخواهد کرد انسانیش را خودِ

،  شرارت های سرگرم کردن پیروان خود به شیطان ابراهیمی با خدایانِ

   .استکردهشیطان آویزان  و طاقچة  را به دیوارخود رتکبة  مُ

شتن درون بیگانه گَبه یقین دهد، می مشقترا به فحاشی شیطان مُتَعَلّمی که هر

خدای حقیقی کن تا با شیطان آشتیکرد. کرده خواهدمحکم تر با توترا 

 انسانیت را فهم کنی. 

محو  تو درشیطان نیز ، نسیمی، به لطافتِرهاکردی راآن خدای مجعول وقتی 

در اداره بهشت و جهنم، ادیان ابراهیمی  مشارکت خدا و شیطانِ .خواهد شد

هیچ زمان به تو اجازه نخواهدداد تا تو  به فهم مکانی سوای این دو درخلقت 

 گواهی دهی.

برای تو وی انسان را ت ، با همأمانِی تودوقلو رانِاین شروشیطان و خدا، 

مشق می  کشمکش های شرارت های خویشبرای  ،ترابلکه ، نمی خواهند

 . دهند
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توانست  دهیچ زمان نخواهی، ددمخوری ابراهیمی خدایانزمانی که با خداوتا 

 . درهائی یابی جانت حقیقین اطیشی که از شر

ای علیل و ناقص ، به یقین پدیدهم و ملزوم هم شدالز ،هر عنصری که در بقا

   .نمودمحسوب می شودکه در اکمل بودن او قویا تردید باید 

که در ادیان ابراهیمی، خدا بدون شیطان بی معناست و شیطان نیز بدون چرا

 ویش تهی خواهد شد. مفاهیم خ خدا از

در خویش  را شریک نیمةکه شیطان چرا، نداکمل نیست یان ابراهیمیخدا

وشیطان نیز، بدون اذن خدایان ابراهیمی هیچ  دانندمی دخلقت ناقص خو

 شرارتی مرتکب نمی شود.

>< 

  1112سخن 

که مجعولی جهان، با تکیه به امتیازاتی  ةم به ادارمصم گانِخواندهخبه نُخود 

 رانند. لِ ذهن ما فرمان میکنند، عامدانه به کنتربرای ما منظور می

سروری برجهان، قادراست،یقینِ  مشتاقِ گانِههمین نخباختیارات امتیازو

  .مان خارج کنداخالقی ما را ازدسترس خود
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نتة خویش های مَرغوبی که درچَا اتکا به شیوهما، بقفس انداز درچیانِشکار

 که نیّتِ عملی آنانکننداند، خودآگانه ما را به سویی هدایت مینهان کرده

  کند.حکم می

به فاقد بخششی گیرند، توهین کم میدست راه حماقتِ نوع بشرکآنان 

 . طغیانِ حماقت درآدمها، یک عادتدارندروا میانسانیت  کرامت بلند

 همواره دامن انسانها راگرفته است .  تاریخی ست،که شعلة خانمان سوزآن، 

>< 

 1113سخن 

، پس اهداف او هستندیش برد د که احمق ها بهترین گزینه برای پ، می دانخدا

به پیاده ،  گل باران کردن شعور آنان، وبا تحویل یک سری وعده های ویژه

 . ن جوامع بشری دل مشغول کرده استمیاکردن مقاصد شوم خود  در

هم انداختن  ، توانسته با به جانِء بشریابنا میانِخود درجورواجور ءبا اسماخدا 

 امورات شرورانة خود را سامان بخشد.یل ترین شکل ممکن، آنان به شک

 گذارد.پوش میسرخود را تمامی شرارتهاینامی،  رکردن شیطانپَبا سِ، خدا
 که،مگر، تا ی ستاساساً کارشان جهل فروش وخدایان ابراهیمی اصوالً

  رو کنند.حماقت دِ

  .کند تا بقای جهل فروش را دوام بخشد، حماقت را آبیاری مینادان آنکه

>< 
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 1114سخن 

البی دوست عزیزم ! رسالتم از نوشتن این مضامین پرخطر، صرفا انتقال مط

اند تا به پیروان مسلمان شدة اهلل، فراموش کردهست که به عَمد، شارحان کتب 

  . شوندآور نقص این کتاب شرورانه دخود، یا

اند توانستهه هولناک ترین کار پیامبران دریک مقطع ناچیزازتاریخ این بوده ک

 کردهنظر که کرة زمین،ه این باور بکشندابناء نادانِ بشر را بهای کثیری ازتوده

که با فرستادن این موجود دوپا برای سکونت ای مقدس ازسوی خدایان است،

 درآن، رسالت خلقت خود را به پایان رسانده است.  

ی پیامبرنام، اعده اند با ابدی کردن سهمی برایخدایان ادیان ابراهیمی توانسته

 سازش آنان را با غیرخودی ها برای همیشه منتفی نمایند.  راهِ

خاص  ایبرای تودهسهم ابدی خدایان که حق الهیچ کس نمی تواند با 

 معین شده است به توافق برسد. 

، کنند، بالطبع دراردوگاه باورهای دینی محصورمان میما را  ،وقتی ازکودکی

 .  شوده دار میحجریا بشدت شعور شادکامی های م

های ما را به عزا کند، تعاریف شادمانیجان ما تحمیل میدین بر زخمی که تیغِ

 کرد. خواهد مبدل 



368 

 

ای  به سختی قادر است، ازچنگال واژه هایی که او چنین موجود زخم خورده

 را به گرو برده است رهایی یابد. 

پیش ازآنکه واژگان دراسارت ما باشند،  ما در زندان واژه گان ، به تعریف 

 ایم. رانة کرامت خویش دل خوش کردهناباو

بی نصیب نخواهد  مفاهیم اجباری دین، هیچ گاه ما را از شماتت های خود

خود  کرامت و منزلتبه بلوغ می رسد،  ؛گذاشت، هر جانی که با شماتت ها

 را لمس نخواهد کرد . 

ذهن آدمها از ارقام و اعداد بزرگ سَر در نمی آورد، برای همین با قفل کردن 

کند. خود به نزدیک ترین اعداد قابل فهم ، رفاقت خود را با شعوراعالم می

تواند بفهمد که حد فاصل حدود سه میلیون سال ان نمیکثرت بشرهیچ زم

 یعنی چه.  اندرو مدیاتا کهکشان  راه شیرینوری میان کهکشان  

آن بهتر، فقط به فاصلة خود با زیاتگاهی بیندیشد، که ظرف چند ساعت  ،پس

 و چندروز وچند هفته، به آن دست خواهد یافت. 

ا بقبوالند وقتی همة تالش جهانی مسلمین براین بِنا استوارگشته است، تا به م

داست، به دنبال شواهدی های کتاب محمد ازسوی خکه داستانها و افسانه

هودگی این امر، احمقانه ترین تالش ممکن برای اصالح چنین بی برای اثبات

 ست.شعوری
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جارچیان این مسلک آدمکش، خود، بهترازهرکسی به دروغ بودنِ این  

 داستانها و افسانه های مهمل باوردارند. 

قابل تبدیل به دانة گندم است، به یقین وقتی که پذیرفتی که دانة عدس، 

 د را ازدست خواهند داد .  هویت مابقی حبوبات، ماهیت خو

مکتبی که نمی تواند حقوق از دست رفتة زنان را ابتیاع کند،  حق ندارد  

 برای سعادت آتی بشریت، تصمیمات کلیدی اتخاذکند. 

شاهدیم، که مردان چنین مکتبی، میلیونها بار، برای پوشش زنان، چوب تکفیر 

ک خود را ازدیگرمستقالت وتنبیه برگردة آنان نواخته و می نوازند، تا مایمل

 شرکا جداکنند.

گان چنین مکتبی بتوانند انصاف انسانی را با چگونه می شود که پرورش یافته 

 دیگر ابناء بشری شریک شوند. 

ناخواسته کند که ما ای طراحی میمکتبی که عامدانه، ذهن ما را به گونه

خشم و وحشت شویم، هدفی جز بهره کشی ازاخالق انسانی ، دچار آزردگی

 ما ندارد. 

ای را به حقیقت مبدل نمائید، توده خواهید افسانهدوست عزیزم ! وقتی می

گند را به زاللی تا بتوانند فاضالبی های تحت فرماندهی خود را اغواکنید، 

 ای تصورکنند . چشمه
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تمام، به دنبال دفینه هایی  رارتما گنج جویان منفوری هستیم، که با مَ

 اند. حیرانیم که والدین ما برای ما پنهان کردهنامعلوم 

 ضد بشری را، درتک تک منازلِدین، قادراست، قصاوتهای خانمان سوزِ

 آدمها پنهان کند.  

تا به باور هایمان احترام بگذاریم، برای همین با مقدس  انده ماآموختهب

 رهایی ازچنگ خویشتن نیستیم.    پنداشتن آن باورها، قادر به

درطول تاریخ، سیاسی فرهنگی وملت ایران به دلیل دریافت پیامهای اشتباهِ 

 ای بیش نبوده است. همواره بازیچه

شود، سوء استفاده سیاسی و دگی مبتال میملتی که به بیماری مزمن هیجان ز

متولیان دینی ست. فرهنگی ازآنان، سهل ترین کار ممکن برای سیاسیون و 

 .احمق بودن، بارزترین صفتی ست، که بیشتر ملت ایران به آن مفتخرند

مهم  ،کنندت دارندکه کاسة منافع خود را حململت ایران عادبیشترِ فرد فردِ

اگر استالین و هیتلر  کنند،نیست که منافع آنان را چه کسی و کسانی تامین می

خود تنگ می ن مردم، وقتی عرصه را برهمیاما  ،فرود می آورندهم باشند سَر

بیخ و بن، منکرجنایات  خود، سعی دارند، ازشعور انداختنش غَبه بینند، با 

 شوند. خود  هم وطن ارتباط با مرتکبة در

، که درمعامله کردن با شعور خود دکترای حماقت را چنین ملت لَش و پَلشتی

 اد نباید داشت. از فرهنگ بومی خود ابتیاع کرده است انتظاری جز فس
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کشورآمریکا اگر سیصدو پنجاه میلیون نفوس داشته باشد، نمی توانی سیصد 

  .و پنجاه نفروطن فروش و خائن در میانشان شکارکنی

هشت میلیون و شود معیوب، میاما درایران، با هشتاد و پنج میلیون نفوس 

کرایه باز، دروغگو، ریاکار و دَخل آدمخور،خائن  ،پانصد هزارآدم فروش

کنید، آن وقت انتظار داری چنین ملتی به یک انسجام عقالنی و انسانی دست 

 یابد؟ 

کرة شمالی و چین به روس، ،دوست عزیزم، دولت و حاکمیتی که با اشتیاق

من و شما  برای اَمنیّت، هیچ زمان اجازة جفت گیری با خود را می دهد

 .  ساختنخواهد سقفی 

، علی رغم شعارهای انسان جهان عموم ادیانتنها ادیان ابراهیمی، بلکه نه 

که جزو الینفک  اندوضع کرده ینژاد قوانینی برای پاکسازی دوستانة خود،

 وظیفة اعتقادِ دینی و مذهبی آنان است. 

ای درجوامع و ملل الاقل ازچهار هزارسال قبل تا امروز، هیچ کارشناس خُبره

بت قانون ماندگاری برای آرامش انسان نبوده است، مگر مختلف قادر به ث

ابداع ادوات بدیع کشتارجمعی، که مدام رنج آدمیان را صد چندان کرده 

 است. 

که شومری یا سومریان،  نکیاِامروز، ازخدای از حدودپنج هزارسال قبل تا 

 حافظ مکهکه گرفته تا اهلل عربِ بودبین النهرین  در اریدوخدای حافظِ شهر 
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، حتی یک ایدئولوژی درطول تاریخ، نتوانسته بقای بعدها جهان شدو پِترا و

 انسان را برای آسایشی درخور، ضمانت کند. 

بهشتی که دیوارش با جهنم مشترک است، به در سعادتِ  ام : بارها گفته

 انسان نمی خورد . 

>< 

 1115سخن

کند. ملت ایران ، قبل از این که شعورش را سیرکند، شکمش را پر می

 کرایه برد. راحتی به طبیعی ست که می شود شعور چنین ملتی را به 

و می  اندتاریخی دیده مشق های ،، ریا و پنهان کارییملتی که در دروغگوی

  روی خوش نشان نخواهند داد. ، حقایقزمان به فهمِ ، هیچبینند

قادر به داروغه  و رد یابی هیچ پای حقیقت می زند،  ملتی که نَعل وارونه بر

شعورِ ملت ایران، نعل وارونه است. برای شناخت او نخواهد شد. مسیرکشف 

 چنین ملتی بیهوده وقت گرانبهای خود را هدر ندهید. 

شهرها و قصبه ها دستبرد می زدند، نعل  در قدیم دزدان و سارقانی که به:  نعل وارونه

زدند تا تعقیب کنندگان خود را به سمت و دست وپای اسب هایشان را وارونه میخ می

، تا داروغه های شهر، نداند که سارقان شهر، از کدام سمت سوی فرارشان فریب دهند

 . آمده اند و به کدام سو رفته اند 

>< 
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  1116سخن 

نزول اجالل به  یدل خوشبا کشتارِ یکدیگر به خدا نیاز دارند، تا  آدمها برای

غافل از اینکه، جهنم،  .را روانة جهنم کنندشیطان بتوانند موعود،  یبهشتدر 

  به رضایت خدا در کرایة خود شیطان است. 

>< 

 1117سخن 

شکنجة خود، سعی دارند  برای تحمیل عقاید به قربانیان تحتِ ،مُتدیّنِین نابکار

رذیالنة  الهی به اعمالِصفات قربانی، و بخشیدن  انسانی ازبا تخلیة صفاتِ

مقدس جلوه دهند. به نوعی جان قربانیان خود را ریخته برفرو ناکامیهایخود، 

د تا ازخدا شارالتان، دورهم جمع شدن مفسدِای طولِ تاریخِ خاورمیانه، عدهدر

 .کنندفروحَلقِ پیروان خود در بنگاه نشرو چاپنامی 

رصحنة ادبیات، قادراست رسوایی ادبی ضعیف ترین ادیب مدرس د هامروز 

 الکند.  مقدس را برمَکتب به اصطالح این 

 انسانی بزرگواربه قلم ، ی بودم به نام نقد قرآنقبل مشغول مطالعة کتاب چندی

ص نواقاز، شعوراین بزرگ انسان خوشکهداتیایرااشکاالت وا، سهدکتربه نام

نوع خود بی نظیراست، بلکه ستخراج کرده، نه تنها دراادبی موجود درقرآن 

سوادی آن ینادیده گرفتن بری باکه عمان ازکودنی مغرضانةآن کسانی داردنش
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نان آعور جمعی شتوانسته، ، اندرا اهلل گفته،که اوآسمانهانویسنده دست چندم 

   بگیرد. علمی خرهبه سُرا 

>< 

  1118سخن 

تناول هیچ خوراکی درمَزاجِ وگول هستیم، طعم  خوردنِ دّعِستَزمانی که ما،  مَ

 مَذاقِ ما خوش آیند نخواهد بود.  

کنیم که نام خدا تزئین میوقتی،  با شکوه ترین سئواالت ذهنمان را با نامی به 

او نمی دانیم جز تعاریفی که خود مخترع آنیم، ازچنین ذهنِ علیلی چه هیچ از

 توقعی باید داشت، تا ما را به حَل معمای شگفت انگیز هستی هدایت کند. 

>< 

 1119سخن 

ور ممالک کمونیستی همچون چین، با سیاست مداران آدمخ دوست عزیزم !

ن مبدل صنعتی جهاخَرج کردن خوشبختی ملت خود، به بزرگترین قطب 

سعی درتحکیم اند، و دین مداران باحَرّاج کردن کرامت انسانهاشده

ایدئولوژی منحط خویش دارند. دین هرگز به سعادت بشریت نمی اندیشد، 

کند، تا دین خوشبختی و سعادت بشری را، قربانی بقای انگلی خویش می

رف خود را مانند ویروس های مهلک، در جان میزبان خویش،  بقای بی مص

 تعریف نماید. 
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بختی آدمها، به تقویت قدرت تباه کردن خوششعورکُمونیست واسالم، هردوبا

ای اندیشند نه به آرامش و راحتی و خوشبختی جامعهمرکزی حاکمان خودمی

 اند .  که به ادارة آن حاکم شده

 1120سخن 

، قادر است، امنیت کنارهم به ترس نشسته در سته جمعی یک ملتِهوارهای د

ت ملت که هیجاناازآن روست، تسکین دهدولو به شیوة مقطعی روانی آنان را 

چون آنان عقالنیت اوغالب است.  ، همواره برسیاستایران درخصوص دین و

 را آموخته اند تا همواره درکنار هم هوار بکشند. 

یط حاضر، ، که با شراای هستند، ملتی ابطال شده و تاریخ گذشتهملت ایران

و متولیان  ،دین، نخواهند شد. مگر اینکهخودحقوق انسانی به ابتیاع هرگز قادر

 کنار بزنند. ادینی ر

گاهی با ایجاد بلواهای ، هرازلمکهُستُسندرم اِمبتال به این ملت خود باختة  

 فاقد اعتبارراآلودة هیجانات خودگمشدة خویش،به دنبال هویت جور،جوروا

را ن و مابقی متولیان همان دی اندازدکه سفرة ابوالفضل میکنند. ملتی می

اندازان . سفرهدهد، امیدی به رستگاری شعورش نداشته باشیددشنام می

 نذرجو، شعور باختگانی نادانند. 

ل هُهیچ دُو خواند.ه چهارپایان را به خواب شبانه میطویله، تنها مکانی ست ک

 نوازی به کَرشدن خود نمی اندیشد. 
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<> 

  1121سخن 

 جهل ازجاهلیاخذ خسارت ناشی از  در هیچ کجای دنیا دستوری برای

، برای اخته لقاک خالتنها دارویی ست که دَجهالت،  .وضع نشده است

 .کندخ مداوای خود تجویز میسَهایش در نُ دیدهپ کردن شعور

ای  به ر هیچ محکمه، دداشتن حماقت ، به جرمِحمقیا چتا به امروز هی

 محکوم نشده است . تاوانی ولو اندک، 

کسانی ؛ همیشه مختص( نظرازاعمالِ شروران رفِصَ) با  دنیا، محاکماتِ جمیعِ

 اند، طغیان کرده قد جهالت بشریتدارک دیده  شده است، که به نَ

وا جور را از زبان احمق ، کسی است که با اتکا به آسمانی موهوم قوانین جور

، عشیرة نوع بشر را در زمین  خلقتشتِرشرا که کندمی رصدَخدایی مَ

  .سرگردان کرده است

که خود خالق آن مخلوقاتشبرای غرایز  دردناکیآن خالقی که قوانین 

 ، به یقین مفهوم عدالت را فهم نکرده است .کند، دیکته میاست

 شالیقِ برای ضرباتِ ردة خود را؛ گُکهآنانیتنهایند و بی دفاعندچه و 

 خدایان عریان نمی کنند .  

>< 
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 1122سخن 

غوط می خورد، جهانی که در بی عدالتی و نابرابری و ظلم ، فرزندم دلبندم

برای عینی ازاین هستی نیست تا دنیایی فراتریقیناً خدای چنین جهانی، قادر 

  آسودگی ابناء بشری تدارک ببیند.

اند، خواندن کتابهای به اصطالح کردهابتیاع ،کسانی که مختصرشعوری به فهم

 آسمانی، خود بهترین  دلیل ممکن برای گرایش آنان به بی خدایی ست .

به تو تواند هولناک است که میی نگ کنندة دین، بقدردستورات مَکاربرد 

دنیا آورد که  ، فرزندی بهاز دختری باکره به نام مریمبقبوالند که می شود 

 ،ه نمی شود باآن دستوراتکبینیم. اما میکردنتصبمرا به منصب پیامبری او

 . نمود جانکاه کودکی سرطانی را درمان ردِد

گروه نسپارید، که زخم  چرکین ناشی ن را به دست دوهیچ زمان شعور انسانیتا

 .  ماند همراه شما خواهداز دوستی  با آنان ، تا پایان عمر 

، قادرند جان کلفتتان ادیان هستند که با دروغ هایگروه اول ، متولیان شارال

 نازک انسانیتان را سالخی کنند. 

. د داد نکه سایة ترا نیز فریب خواه،الف زنندگروه دوم،  سیاسیون کالش و

انداختن وعده های پوچ  هر دوی اینان، دروغ زن های قهاری هستند که با جا

هولناک  ی، کرامت انسانی ترا برای سوء استفاده هایا درتوو بی ثمر و بی معن

 مستعد می کنند. خود 
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ی عمری که به قبرستان تا برا  ،کنخویشراس امورانزوا نشستن را  در گوشة

 آماده شوی. خواهد رسید

نید، شریک نکمرامی ، دین وهیچ مکتبزندگانی یک بارمصرف خودتان را با

 ، محکوم به دادن سواری به غیرایفریب خوردهشعورِبه یاد داشته باشید هر

 خواهد بود . 

که با تعالیم آن  دو قشر شیاد، هیجان زده می شود، حتی درهنگام صلح ملتی 

 .  ند داشتنخواههاری مهلک خود بر ، دست ازنیز

 ،اشغال کرده است گرفته ا مضامین قداستالغ اورملتی که نیم بیشتر شعور ناب

 .  انسانی روی خوش نشان دهدت، به حقایق محکمه پسند چگونه قادر اس

آن ، ویدنگیرحیوان قرارو پشت دو مقابلام که در ها به شما عزیزم گفتهبار

که یکی با شاخ و دیگری با لگد، حضور . ندگاو سانان و خرسانان حیوان،در

 انسانی ترا استقبال خواهند کرد. 

>< 

 1123سخن 

 .ترجیح دهیداوند می فرماید، فرار را بر قرارخد دگوینهر کجا که شنیدی می 

نخواهد  اًکرده است، طبیعترارتی که خدا با همدستی شیطان درهستی مقررش

 تا شما با مبانی اخالق انسانی دوستی کنید. اشت ذگ
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امری به شما دیکته می شود، ارادة انجام آسمان برای اقدام وهر فرمانی که از

  .از هویت انسانیتان فلج خواهد کردشخصی شما را برای ابر

، ه باشد، هیچآسمانی شد طبقاتِ مجعولِخدای ذهنی که آلودة مفاهیم 

 شود نخواهد داشت.  ق زمین مرتکب میبَطَکه درآوریمی به اعمال شرمهف

در شعور انسانی ، با تخم گذاری و متولیان خود خوانده او در زمینخدا، 

 کنند. مقاصد انگلی خود مستعد میی من و شما ، ذهن ما را برا

و با مقدس  شان احترام بگذارند،یاند تا به باورهافرزندم ! آدمها آموخته

 خود نیستند.    ال جهلچنگاز به رهایی قادر ،ی یاوهپنداشتن آن باورها

>< 

 1124سخن 

 حال و روز ملتِ ایران دقیقاً به مانند نوارِ بهداشتی ست، که در دوست عزیزم !

دردِ نحوة ملت،. دردِاینگرفتهممکن، دربهترین مکان دنیاجای بدترین شرایط

  .اندبهداشتی شدن برنامه ریزی شده آنهاست، که فقط برای نوار تولید

پنبة کند تا سرنوشت مرغوب ترین برچسبِ نواربهداشتی خوردن کفایت می

 ده شود. نممکن، برای همیشه به تباهی کشا

رای کشتار انسانها غیرخودی داند، مجوزی مُوّجه برا مقدس میملتی که جهاد

  .شتخواهد داخود  شرمِ فاقدِذهنِ  در
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انش فخرمی فروشد، به ایم همنوعان وکسانِ خود به فزونی با کشتارِکسی که 

 . ذلتِ هولناک فکری خویش مغروق استیقین، در

خطبه های نهج البالغة علی را با دقت مطالعه کنید که سید رضی نامی آنرا به 

ایران حاکم درعباسیان  دورانِ حاکمیتدر بعد از خود علی،قرنهانام علی 

 ده است . یتا بدانید امیرالمومنین تشیع چگونه می اندیش نوشته است،

 چ، دیگر هیگره خورد گروهیشعورِ ای بهجامعهدرنسان ا فردی اخالقِوقتی 

را ولو برای  اواست که  تصمیم گروهاین ، انسانی دراو نخواهد ماند عاطفیبارِ

 ،اعمال شنیعکه این چرا، حکم خواهدداد، برادر و خواهرکشتن پدر و مادر

 . می کندست که گروه را اغنا فضیلتی 

، مصونیت های چرثومه های لجنی چون حاکمیت های دینیعزیزم دردوست 

 مورد، در 120بیش از ای ست، وه قاری قرآن مخصوص خامنهطوسی، ک

 آن است کهبرای  نه ازارتباط با تجاوز به کودکان را در پروندة خود دارد، 

ردانه دارد،  بلکه آن روست، که دُ ها خاطی ةمحاکمقوانین انسانی ضعفی در

، مینروی ز متولیان آن اهلل برسپرده، قادرند با حمایتِبه اهلل یقین  های

 گزند هرجور وا جور از یهایتبصره رکاران وابسته به خود را با صدوتجنای

 قانونی محافظت نمایند.  عقوبت
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بشر دراین است،که نادانی خود را باور نمی  دوست عزیزم ! بزرگ ترین شر

کند تا به زحمت ریب دادن ذهن، خود راآرام میساده لوحانه، با فکند. شعورِ

  .فهم گرفتار نشود

زندگی شخصی خویش،  فقدان معنا در دینمدران، بخاطرِ به ستوه آمدن از

 .حواله می دهندخود را به دامن دین 

اندازد. توسعة را به دامن دین میهوالت، اومغز، برای فهم مج فره رفتنِط

امرفرهنگی وابسته است،  جهان، متاسفانه به دووم مختلف درعلحقیقات وت

 است. جهان یکی دین ، و دیگری سیاست حاکمان در دُولِ مختلف 

و ولنگاری ناخشنودی،  کرة خاکی وجود دارد،که دراینامری خطرناکترین

ق خود مخلواز دانند،نمی نیز که خودست،ی عقاید ازابرمی درخدایان ابراهی

  .خواهندچی میخویش، خواندة 

>< 

  1125سخن 

، ملت ایران، جزو آن دسته از مللی هستند، که با داشتن هیجانات تاریخی

 هاری خود بر نمی دارند.  ، دست ازحتی در زمان صلح نیز

است، اما معنایی دانم تاچه حدی درستکنم نمیکه عینا نقل میجایی خواندم

 گران بها دارد. 
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 مرغی او برای که خواست ،خود معمول جلسات از دریکی جنایتکار،  ستالینا

 دست با، فشرد می آنرا دست یک با درحالیکه و راگرفتمرغ  آناو ،بیاورند

 می سعی و زد می فریاد درد از مرغ .کرد مرغ آن پرهای کندن به دیگرشروع

، افتدمی اتفاقی چه ببینید حاال گفت یارانش به کار ازپایان پس، فرارکند کرد

برگشت،  گندمو با مشتی  ،اتاق خارج شداز و گذاشت زمین روی را مرغ او

 و درد درحال بیچاره مرغ کردندکه مشاهده تعجب درکمال همکارانش

 ،با آن حال وخیم،  به محض دیدن گندم ، به دنبال استالین راه افتاد ،خونریزی

 مرحله دراینکشید می ازاتاق هرگوشه به را مرغ گندم های دانه با استالین

 گفت و کرد روی خود متعجب دستیاران به استالین

 .شوند می اداره راحتی همین به ،ها احمق

>< 

  1126سخن 

لوحة کرامت انسانی رس ندارد. آنان که دین را خداای جزکثافت، مشاطهشعورِ

 هستی هیچ نمی دانند.  اند، از فهم حقایقخویش کرده

 است، و خماریش، جهل. خرافات دین، افیونی ست که نشئه گی آن 

هیچ زمان به کرامت انسانی  خواند،می نی که خدایش ترا صراحتا بندة خوددی

تصفیه که در گذاشت، دین، فاضالبی است،بلندتوی انسان حرمتی نخواهد
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لق ابناء بشری تخلیه می حَ، دران دینمداریای به نام خدا، به حیلة متولخانه

 شود. 

ارباب  و هولناک برده داری، رسوم رعیت وارباب را، غالم تردید، نظامِبی

بودن را، خریدوفروش انسان را، برای اولین بار، خدایان درکتب به اصطالح 

 مقدس خود، درمیان ابناءبشری به ثبت رسانده است. 

 . خلق شده است جهنم لرباغَ های حاصل از، ازنخالهبهشتبی هیچ تردید 

>< 

  1127خن س

را به کنارآمدن با زندگی فاقد معنایش امیدوار آنچه تا امروز عشیرة نوع بشر

س جلوه دادن دّقَکرده است، باورمندی به مرگ وآخرتی ست که ادیان با تَ

  ها قبوالنده است.به توده آن 

به یک خودکشی  به توسط ادیان، آدمیان راذهن درطراحی این انحراف کبیر 

  ست کهای حیات عینی، وصله دکهننمایتا باوراست نشاندهدسته جمعی شعور، 

 دارد .باز میقصود مرسیدن به مقصدِ از اورا

به آنان تفهیم  مخاطبین خود،سعی دارند با به بازی گرفتن شعورادیان مسرانه 

ای وصلهعینی،  وحیاتاثاث زندگی، زندگی ست، نه  اصولمرگ،هکنمایند،

بی آنکه خود زودتر از ما . داردترا از نعمات ماورا باز می ای کهست عاریه

 تمایلی به سفرت آخرت داشته باشند. 
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کند، تا آنان را نه کار به معتقدانش هیچ نمیانِ کپسولِ خوراندنِدین کاری جز

ردن مخصوصا مُ ،نماید مستعد تعریففاقدی ردنبرای زندگی، بلکه برای مُ

 او نمی داند.    خدایی که هیچ ازبرای 

به ، دیگری شکل می گیرد مسافر پنداشتن ما به دنیایبا  شعوری که هر

 وقعی نخواهد گذاشت. انسان واقعی هویت 

آدمها، چاره جویی که با به اسارت کشیدن شعورِدینی، عفریتی ستشعورِ

 است .فلج کردهدر هستی، را برای حل دردهایش  های او

را صرف یافتن معنایی هوشمندان جهان، درطول تاریخ، بیشترین وقت خود

اند، الجرم، با نیز به توسط دینمداران ترور شده اند، که مدامبرای مرگ کرده

 اند، عمر، توانستهتحقیق ، وعلمبه بن بست رسیدن درقرن حاضر، با تکیه بر 

که ادیان با مغز بشری در انسان را طوالنی کنند.  نه شعوراورا اصالح. چرا

 طول زمان کاری نکرده است،تا بشود حماقت او را به راحتی درمان کرد .  

>< 

  1128سخن 

خدا طرف ازابناء بشری هدایت  مامور را ودخ کهکسانی بترس ازفرزندم !

عورانسانی خویش وقعی هیچگاه به نقصِ ش، این جماعت بیمارِ هاردانند. می

 شنیعِ اعمالِ مُدَبّررا پای خدا به میان، او با فضیلت تمام با کشیدن امانمی نهند، 

  نند.کمی خویش معرفی
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  به دنبال خواهد داشت.  یبلند های  ، حماقتتاه شدهکوبه یقین، شعورِ

>< 

  1129سخن 

تواند به می دهد، چطوربدحالی من روی خوش نشان نمی کسی که به

حالی من هوشیار باشد. چنین فردی از فهم حقیت من بشدت  خوش

 درغفلت است.  

>< 

  1130سخن 

، آمیزایجاد فضایی تحقیر ، که بامعناست ایندینی درشعور ترین بخشکثیف 

کوتی ملشود تا بتواند اوقات اهش هوشیاری مریدان خود متوسل میبه ک

 . نمایدتثبیت  تنبل آنان خود را در ذهنِ

>< 

  1131سخن

ه یقین درسِرشتِ خودِ خدا و هستی تعبیه شده ب بشر همة صفاتی که درجانِ

او، مرتکب خودچنین صفتی درسرشت  دِاال حیا، که بخاطر نبو ، استمتبلور

 بیشرمانه ترین اعمال ممکن درهستی گشته است. 

هولناک در  اگرخدا قادر به فهم شرم درخود بود، باید ازوجود این همه فجایعِ

نمود، نه تورات و نمی  گسیلرا به پیامبرانش  طلبِ مغفرتخلقتش، کتاب 
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شاید که مخلوقاتش اورا بخاطر این همه ندانم کاریهای  ،ن راانجیل و قرآ

  قراردهند.  خویشعفومورد در هستی دردناک  

 .محتاج آنکه به شلوار وصله می زند ،  خشتک دریده را به حیا احتیاج نیست

>< 

  1132سخن 

حیات یک بار کند، بدبختی هر شعوری که بشررا به فهم خدا تشویق می

 او را در زمین توسعه خواهد داد. مصرف 

خدا و  حفظسرمایه های کالن انسانی ذهن بشررا برای  جوامعی که با صرفِ

 و ، ی مسریبیماریها به یقین درآستین خویشدهد، مشق میقدیسان اباطیل 

 .را نهان کرده استهای هولناکی  توطعه

، سعی دارند شعور، با خرج کردن خوشبختی ملت هادر اسالم گرایانِ هرزه

ولی حتمی و قانونمند در زمین خود را به اص بی قوارة ماورالطبیعة مهمالت

را هر بیشتر برای منافع خویش تقویت  گ مللفرهن سروری برمبدل کنند. تا 

 نمایند. 

>< 
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  1133سخن 

ابراز عقایدی  از ها،  بسی شرافتمندانه ترمقابل نادانی سکوت درفضیلتِداشتنِ 

 .کندست که به توسعة جهل مدد می

وصل شدن به شان را با مجهوالت شعورواره تالش دارند تا آدمها هم

جهالت را در خود موجودی موهوم به نام خدا، حل و فصل نمایند، وهجوم 

 از شرِ بالهت ، سرخدا، خود را، و با هوارکردنِ حماقتِ خود برنادیده بگیرند

درجان ما  فهم را ، ماخته کردن شعوریم آن، با اَلدین ، و تعا .خالص نمایند ها

و ما را مُبدّل به بنده ای حقیر می کند، بگونه ای که مَنیّت  ،نمایدعقیم می

 . انسانی خود را به دست فراموشی می سپاریم. 

 سایه ها در سایه ها پنهان چَرد

 درَآنچه درما هست، آنرا می دَ

 رو رو ای جان سایه ها را پاک کن 

 ، معنا چاک کنوانگهان در خویش

 تا به جانت سایه ها افکنده خویش 

 م ریش ریش دَرخویش خواهی کرد هَ

 آن بد و آن خوب و آن دیگر خطا

 تا بکی در خود بباید جابجا
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 می شوند خُمسایه ها در سایه ها 

 م می شوندگُما و من در سایه ها 

 دارگوش سایه ها هیچ است ای جان 

 دارهوش  ،جاندر سلیک ریزد تر

 ما می رَوند درترس ها چون سایه 

 وا دَرند ما د تا که ما را در خوِ

 سایه ها را واکَن ازخود جان من 

  مناین دَتا ببینی منتهای 

 سایه گوید من هیوالیم ولی 

 نیست او جز وَهم در کُنج دلی  

 رو بکُش آن سایه های خویش را 

 تا ببینی اصل خود را در بقا 

 اندر جهان تکرار نی  جانهیچ 

 آوایی  به  نی  مسپاربیهوده  

 سایه ها را پاک کن یک یک زخود
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 د  شوق  بود و هست و شُ بیابیتا 

 من  نجا ،هردَمجای تو جان است 

 تا به کی خود را دوانی تن به تن 

 این زبان و آن زبان ، هر دو زبان

 د یک زماننجوشَلیک معنی ها 

 ! خود ، خروار تت گویمیّاز مَنَ

 و زار خود روز  تا ببینی حالِ

 جَرس کم بندکی کن ایتو مَنی، 

 معنی خود را مجو خرجین کَس

>< 

 1134سخن 

اندکه اسالم، وادیان ابراهیمی، چه تعالیم متعالی تا امروز برای بشریت رقم زده

شده باشد؟ جز ایجاد صدها جنگ و منجر به سعادت اودراین کرة خاکی

کشتارغارت وبردگی وکنیزی و ویرانی شهرها و نابودی تمدنها و قتل 

ویش گان درمانده که رشد بشری را سرلوحة کارخاندیشمندان و فرهیخته

کرده بودند،  اینها همه، امتیازی ست، که ادیان برای بشریت درطول تاریخ به 
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کشیم که اگر بدانند اند. فرزندم! من و تو درسرزمینی نفس میارمغان آورده

که می فهمی، به جَبری حیوانی ما را به بازارِ عصاران خواهند کشید تا مجبور 

ی رنگ رنگ ظالمان استخراج شویم روغنِ جانِ مظلومان را برای چراغ ها

 کنیم. 

ای که درآن جغدی ماواء نگرفته است، تله همیشه به خاطر بسپار فرزند، خرابه

ای ست که جان ترا نشانه رفته است. شعوری که به روز نباشد، ترا به سوز 

  خواهد نشاند .

><  

  1135سخن 

 وقتی کرد.دانید با من معاملة هولناکی یمخالق من  را خدایی که شما او

کند، می حذرجنس هنگام تحویل درکه پرنقصِ کاالیی  اتِضرّفروشنده، از مَ

 . خواهدکردمعامله فلج  حقیقتِ فهمِ درکه ترا  ،فریبکاری ست زنِ  دروغ

آفرینشش، ارادة تصمیم مرا برای  دردناکِ با پنهان نگاه داشتنِ حقیقتِ ،خدا

  .خلقتم خلل پذیر نمود لِوقب

ور او ی فهمم، هرگز به فریب خلقتِ شرم آم دانستم آنچه را که امروزمیاگر

 دادم.تن در نمی
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 گیجیهایوعده به کامِ ،من با سپردنِ ،تشحکم عدالکدامین استنادِبه  خدا،

موذی خویش سپرده  پیامبران به کامِ، خره به نقص تپیدة مراخر خلقتِ تاکنند 

 قیام کنم .  نیز به ستایشش  تا مگر داردتالش موذیانه وچرا   ،است

>< 

 1136سخن 

گیهای هیچ جنایتکارِهولناکی درزمین، به وسعت دین مدارانِ شرور، هرزه 

 اند.مُوَجّه خواندة از سوی خدا را به عهده خویش نگرفته

ها وآدمیان، خدا را در مَدخَل این کافِ تنِ انساندین مداران، با نشانه رفتن سه

اند، و هیچ دین مدارای نخواهی یافت کاف مطلوب خود به حبس کشیدهسه

 که بدون به زخم نشاندنِ شرافت انسانی به لباس تقوا ملبس شده باشد.

>< 

 1137سخن 

ت، با دست آویز قرار های ناشی ازفجایع وآالم طبیعآدمها برای التیام بدبختی

؛ سعی درحل و فصل نادانیهای خود دارند، و چون در بر قراری خدایاندادن 

نظمی که خواهان آنند به هدف نمی رسند، با کشیدن پای  قدیسین و امامان و 

تالش دارند تا سرنوشت دردناک خود را در این کرة غرق در  ،متولیان دین

  مظالم و رنجها توجیه کنند.  

>< 
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  1138سخن 

کند به حقایقِ میتوسعه یافتة خود را مالک اموروجدانِ  کهکَسآنفرزندم! 

 نیاکانِ و باورهای عقاید مغزی که بههستی روی خوش نشان خواهد داد. 

 . کردورش تردید نبایددر خاطی بودنِ شعورد، آتسلیم فرود میخود سَر

لفت، درمان نمی به جبرِ اخذِ مدرکی کُ نادانی راوبدانکه حماقت و جهل 

 ممکن نخواهد شد. فهم ، جز به شعلة داغِ و جهل کرد. ذوبِ حماقتتوان 

>< 

  1139سخن 

، می شود به بُن بَست فهمِ امورگرفتار انکه استطاعت شعورشکجا هر، آدمها

و انبیا وکتبِ به اصطالح مقدس آسمانی، به استتار  داباکشیدن پای خ

این جماعتِ نادانِ قالده به گردن، . می گذارندسرپوش  یشخو حماقت

برای درمان جهالتشان، مهار خود را جز به دست خدایان و مقدسات، به 

 هیچ کس نمی سپاند. 

>< 

  1140سخن 

یقیناً اند. فرزندم! همة کتابهای ماوراءالطبیعه و ما بَعدالطبیعه را، خدایان نوشته

 شیطان را شیطان، بی سوادترین مخلوق یهوه،گادواهلل است، چراکه صفاتِ

یعنی سه خدای ابراهیمی برای ما به یادگارگذاشته ،تنها دشمن قسم خوردة او
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ت؛ عنصری ست اساسی برای اند، تا به ما بقبوالند که شیطان نامی درخلق

تخریب حیات و هویت ما.  درصورتی که شیطان بی سالح ترین مخلوقی 

ست که حتی از نعمت خواندن و نوشتن نیزهمچون این سه پدر و پسر و روح 

کتابی فرستاده باشد.  ،ای نبرده است؛ تا برای انحراف من و توالقدس، بهره
 (در خلقت، ازذلت خدا درآفرینش سودکالن خود می برد. خدا، با جا زدن خود بجای )شاید هم شیطان

اند تا با به زیرکشیدن آنانی که زیاد می دین مداران کَلّه شق مشقها دیده

دانند، جایگاه سروری خود را در میان توده های عوام تحکیم بخشند. فرزندم، 

اهانت مالک تو؛ به قُوّت تمام درفهم اموراین باشد؛ هرپدیده وعنصری،که با

 تقطعیبه یقین بیشتردینمداران مواجهه شد، تودرحقانیت آن پدیده و عنصر

وعنصری را به نیکویی نام  ،کن، که این جماعتِ دجاله کثیف، هیچ پدیده

  .که آن پدیده و عنصررا شریک منافع خویش کرده باشند مگر این ، نمی برند

شرندکه نوامیس بی تردید، دیوثهای دینی، تنها قشری از عشیرة نوع ب 

 مشترکی دارند.

>< 

 1141سخن 

کتاب های به اصطالح آسمانی ودینی، با فریبِی موذیانه، ظاهراً برای به 

کند، تا زنان با اِنکار جِسم سعادت رساندنِ زنان، تعالیمی به آنان تحمیل می

ای مُبَدّل شوند تا اهداف دین مدران را تامین نمایند. آن خویش، به وسیله

ز زنانی که تمایالت جنسی خود را به بهانه های احکام دینی مسدود دسته ا
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کنند، تالش دارند تا به امن ترین بخشهای فعالیت ذهنی خود وارد شوند، می

تا بتوانند با انکار بدن زنانة خود، رشد و تمایالت جنسی خویش را مهار 

معدوم نمایند.  نادانی، خوراکی ست به گند نشسته،که جز به حَربة فهم 

 نخواهد شد. 

>< 

  1142سخن 

دین، برای  دین، به خاطر بدن زنان، به آنان خیانت بزرگی کرده است، در

 است.  نشاراه رسیدن به سعادت، اِنکارجسم زنان، تنها

نماید، بیداری بدن خود را به فراموشی خویش جسم  که آموخت تا انکار زنی

 دیگرقادرنیست، قهرمان حیات خویش گردد.  خواهدسپرد. چنین زنی

 قابل تسخیر و هویتی ناپایداررسیدن به یعنی، ، ودنخویش نب  جِسمو قهرمانِ

  .که بردگی جنسی خویش راباور خواهد کرد

>< 

 1143سخن 

ست که صدها االغ بی  ای طویله احداث هرحوزة علمیه دراین مملکت، بِنای

 دهد. می رایگانمصرف را یونجة 
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کند، بدون حمایت اهلل تعفنی که کسوت تقدس به تن میهر، تیقین باید داش

 آورد. دوام نمی

ه باشم، معانی شماری داشت فرزندم، من برای ابلهان نمی نویسم تا مخاطبان بی

 اند. ، مفتخرشدهخاص بودن ، که به لقبِمن، مختص کسانی ست

اعت رنگ جم آن گریزان باشی ، همف ترین جمالت و معانی که باید ازکثی

 عمر در قوارة ناقصِه این معنی، شما را تا پایان شدن است ، چرا که اعتماد ب

شد تا جهان را دیگری با پس طورنادان نگاه خواهد داشت،  جماعتِهمان 

 ببینی .  طوردیگر

موجود در  االتِاست با دور ریختن عمیق ترین معانی و سوفرزندم ! دین قادر 

، حواله دهدش و شک فاقدِ پرس ینان را به خوراکآ تنبلِ آدمها، ذهنِمغز

خود را  اب تحقیق ندارد، با سپردن تمامی خویش به دست دین ،تشعوری که 

 . خواهد کرد، از چنگال چرایی های پیچیدة حیات خالص برای همیشه

، نه تنها جوالن وا دارید ر ارابة زرین شعور را در ذهن آنان بهیقین دارم اگ

 ، بلکه، اسبِخودخواهند شکست ماقتح ندِندة گَکُبه  ن راچرخهای آ

خواهند رتعفن خود به نشاطی وصف ناپذیرسَمغز مدر ،نیزشعور را  تنومندِ

عشیرة نوع بشر در  خدا، عنصری فاقد هویت و کتاب و پیامبراست ، کهبرید. 

از با توسل به این نام ، تالش دارد، خالء ناشی  ،شکال مختلفقوالیب و اَ

درخلقت را به  جیه نماید، وتضاد ناشی از مظالم نا باورانةنادانی خود را تو
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خدا نامی با انداختن به گردنِ  ،ندستای که خود قادر به درک آن نیگونه

 د .نتوضیح دهکه این نه  موجه جلوه دهند،

امورکرده کسب درناشی ازفهمی که  شعورشر، به دلیل مختصرعشیرة نوع ب

، دریدن حیوانات جور وا جور با داند چرا بایدچون نمی ، عنداالقتضاء،است

موجودی پای بقای بی مقصد و مقصود خود را دوام بخشد، الجرم با کشیدن 

نامریی به نام خدا به میان ، تالش دارد ، تا با سر پوش نهادن بر جنایات شنیع و 

ش جا خوی یسبب های ناروا خدای نامی را مسببِ ،خویشموجه خواندة 

 ن،اعمال هولناک خود را با اختراع واژه گانی و معانی ی همچوتا بتواند  ،بزند

می، با ارادة احکام خدایان قضا و قدر ، تقدیر و مشیت و خواست الهی نا

 انطباق دهد .

کالش، به فهم مفاهیم متعالی تربیت نشده است، ازآن شعور ناقص دینمدارانِ

 ، که سخنان شایسته الیق ابله نیست.گفتروست که باید 

، برای برنده شدن ، در مباحث عقالنی با انسانهای متعقل،ممکن استفرزندم ! 

جوار هیچ که در ،اما یقین باید نمود ،ئیآیل به مختصر فرصتی انسانی نا

نی انسانی خود دل مشغول نبایدک ای به برنده شدنِ شعورِه ّاحمقی، به قدر ذَ

بار  تآنان که با بریدن گلوی حیوانی بی زبان و مظلوم ، برای روزگار نکب

چرانانِ نادان و هرزه و ابلهی هستند ، سور ،د قربان تدارک می بینندخود ، عی

، به تیغة تیز قداره ای هستیلَم کردن احکام خدای نامی فاقد هویت درکه با عَ
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خویش  جهلبانی حماقت ناشی ازرا قر در دست، کرامت بلند انسانی خود

انسانی انسان را تقویت نمی کند ، به  که شعورِ هر رسومی کرده اند .  فرزند !

 .  استقدر پشیزی ارزش عنوان و عَمل در خود دخیره نکرده 

یقین کن فرزند! که شعور تریبت شده را ، به قطره ای راستی و درستی مست 

 می توان نمود . 

به  ،همة آن کسانی که ترا با اختراع و ابداع واژه گانی چون محاربه با خدا

اهدایی همان خدا به تو، ترا سپارند، با چشم پوشی از شعورِ جوخة اعدام می

که  ،مدعیندو بی شرمانه  کنند، ومصرانهقربانی اهداف شیطانی خویش می

 از طرف همان خدایی نازل شده است، که خالق همة هستی هستکتابشان 

منتصب  این کتابِ ،، بی آنکه حتی تردیدی داشته باشند که ممکن  استاست

ردست، در این سُفله گان تَ .باشدشده  تحویلطرف شیطان به آنان ازخدا، به 

احکام تمامی مخاطبان خود باکشیدن پای خردمندان به میان،  سرقت شعور

 کنند. راتوجیه مید شرورانة خو

بستن  با ،خود همالتبرای موجه جلوه دادنِ مُعادت دارند  ،مداران سفلهدین 

منویات شرورخویش را سامان  ،لمعِ بزرگانِ از زبان خردمندان و ها دروغ

 دهند. 



398 

 

سش درامان فَگند نَهیچ زمان از کند،میماتحت تنفس که ازفرزندم ! ملتی 

بقا را  عمِط به یقین، ،ندکی که تیزی تبررا ادراک نمی، جنگلنخواهی بود

 . نخواهد چشید

تعویض ای محقردکانِ پُرسود میان پای خود را با دَکّه ،ایحرفه هیچ فاحشة

کان سرشار وجه دُ هیچ که به ،ایندگانی حرفهفاحشه ،مداران. دینکردخواهدن

 . نمود  از سود خود را برای تعالی عشیرة نوع بشر رها نخواهند

>< 

  1144سخن 

ها  و کالم   ییچرخ کردن حماقت ها و قداست ها و تقدس گرا یبرا یاهگ

تواند آن  یفحش ناب نم یکبه قدر یامر یچه ،یرهغ ویی و خدا یآسمان

  .کندو بد بو را سر نگون  و استوار یستادهستون به ظاهر ا

 بارها به شما عرض کرده ام، 

با تمام قوت ، آیدبه میان می با شما  یآسمان کالمازقداست و  ، سخنیهرجا 

بداند،که آن کالم   تا، یدکنیندرا نثارگو شهاحف ینناب تر ،خود وهمت

 بند یا معده به قاعده ستون نماز و وضوعشان، به بادِ، یزگرفته ن قِداست

 یقین ،شود یشکسته م ماتحتی که عبادت و نمازش، به گازِ ییخدا آن.است

گاز معده  یشتفت رایب ،یروانشپ ماتحتة دردهان یلی،ذل یخدا ینکه چن دارم

 .کند یرازتن موجودات عالم جدا مسَای 
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 ،قداست فروکرده است کسوتِدرخود را  ناتمام یِکه شرارتها یخدا نام آن

، نوع بشر ی یرهعش یبِوتخر یببه فر یانخدامقامِ که در،ست هولناک یسیابل

 .مشغول است

همان  به یابد،توسعه  امورِجسم وجانتان یعجمشمادر ییودانا یچقدرآگاههر

جزخود  ،خدا ،ودتان نزدیک ترخواهیدشدخیشترِبه ادراک وفهم ب ،یزن یزانم

 ییخدا، آنان که به تو، کنومجستج یشازخو یرونرا دربخدا، یستن یچتو، ه

خود را به نام  یهستند،که شرارتها یاطینیش ،دهند یشق مرا مجانت ازخارج 

 درشما تخلیه می کنندخدا 

 تعالی ترا که انوارآن ،توست جان خودِ رفروغِپُ شعورِ، که خدا کنیقین

 . یدخواهد بخش

 .شنوند یجماعت، فقط م ةیفهمند، بق یرا م یمعان یکمیاربسة عد متاسفانه،

کلدانی لولوبها، اکدها ،گوت ها ،واسطوره های خاورمیانه، از دوران  ،ادیان

این معانی  ،به فرهنگ یهود منتقل شد، وآنان آشورها وایالمیان ،، سومرها ، ها

نمودند، ازجملة  خود را به نام خدایی نامریی واردکتاب تورات غلط و ناروا

 به، ه مسیح، وازمسیحآن موارد، افسانة آدم وحواست، که بعدها، ازیهودیان ب

 قرآن مسلمانها نقل مکان نمود. مجعول کتاب 

د، نادیان ، و اسطوره های خاورمیانه ، معصویت انسان را محترم نمی شمار

 زمین هدایت نماید.به نام  یمنتا به جه کشد فرو میبه زیر را از بهشتی انسان 
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 به جهانِ او کشاندن، و دنعَ سقوط ازبه جز عشیرة نوع بشررا  ،ادیان ابراهیمی

کند، و آنگاه با عَلَم کردن مُنجیانی خودساخته، برای  و رنج هیچ نمی درد

 به بهشتِ را اوکند، تا دوباره  قیام میآنان به نجات  ؛آنان ةان ناکردهگنا

این حیلة تبهکارنه تا امروز، جز تحمیل نادانی به شعور  د.نبازگردا شمعصوم

 ت .درماندة آدمیان هیچ نکرده اس

><  

 1145سخن 

به کشیدن  ،! که همچون دلقکی ناشیوجهل سوة مضحک ونادانیای اُ

را به  دناظران خو برصحن نمایش تالش داری تا شایده ات ماتحت فرسود

 .دکنیوا دارمختصر خنده ای 

را ابتیاع کف داده ات شعور ناقص خود، آبروی از  تربیتبهتر نیست با  

 نمایی؟

ناالیق  حبابِ مدفوعِ چون منی را درجانِ لمسِ توحتی لیاقتِ !کِ مفعولردَمَ

 . ، چه برسد به درکنار من بودنتیدارخیره نذخود 

هم پالگانِ تمسخرِ تا موردِ ،من برچینخود را طوری ازگذرِ دلقک مابِ بساطِ

  .نگیری هرزه ای چون خود قرار
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الیق همان سرزمینی ست که  ،هددآن باورهاکه چون تویی را خوراک می 

 . کرده اند مشغولدل آن  مکیدنِرف به یان فاقد شَالّمُ

  ترا چه به سیرکرامت انسانی،

 . و دوست داشتن ترا چه به منزلت انسانی وعشق ورزیدن

زنان  منزلتِهرزه پیشه گانی چون شمایان، با نفسهای متعفن خود، عمری ست 

 به دارکشیده اند.  نام ایران ای به را درچهاردیواری طویله

شاید شعور  تا ،ایران،کاری کننام  ای لودة پای بیرون نهاده ازمستراحی به

 شد بنشانی. فهمی مختصر به رُ مِرَرا، درحَ خود ردیمَاَ

هستی، تا  زنانیکرامت انسانی  آلوده نمودن مفعولت، مشغولبا این شعورِ، تو

 را مَدَدی برسانی. دبالهت ناتمام خومگر 

 کسانی دارم ،یقین کن نیستی، خود وذهنِ گندِ شعور لقومِاگرقادربه کنترل حُ 

انی که زنان را منزلتی دت را مسدودکنند، تا بلقَحَ فاضالبِ ،فَربَه که به هیزمی

. مراقب  د دادنخواهتیز اندازی نمجالی به ، قاطری چون توکه هرگز به ست 

حواله  فتک پرانیهای ناشیانه ات ؛ ترا به طویلة که به آن تعلق داریجُکه  ،باش

که درمان کنندنو کیسه ای  طبیبانِ ،را ماتحت تا شاید دریدگیِ حَلق و ندهد،

  . نفس می کشنددر اسارت مالیان 
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 ازکه ،روکنیدف ای زده  دینگانِ بروید! وشعورمفعولتان را درمیان پای فاحشه

 . گرفته ایدهرزه گیهای الزمه را مشق ها ؛  انآنارتباط با درپیش، 

  .به طعم بنشانمهرزة ترا  وکام کسانم، زبان مدفوعِ کاری نکنید که باآبِ

را از کنار من بَرچین، قبل اینکه پَرچینِ شعورِ ناقصت را  تان بساط هرزه گی

 .  نمایممدفوع فاحشه گان هم نشینت مزین  هب

>< 

  1146سخن 

آگاهی وحشت دارد،  ةدر درون ما موشی وجود دارد که بشدت از گرب

چراکه آگاه شدن ما، باعث خورده شدن آن موش خواهد شد. موش ها ، 

هیچ زمان به ما اجازه نمی دهند تا ما آگاه شویم وبه اشتباهات خود پی ببریم. 

که نمی خواهند حقایق را ببینند، همیشه درهراس خواهند بود و  آدمهایی

 ماند.همواره، سر درگم درخود خواهند 

ل از فرا رسیدن بکه ق ،ترجیح می دهند ردناک است؛ که بیشتر مردم،این د

 مرگشان مرده باشند. 

در دیگران، به اشکال  رااوانسان را تثبیت می کند، و می تواند  ،اصالت

. وقتی کسی اصالتِ کنند احیا مختلف بارور نماید، تا آنان نیز بتوانند خود را
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می تواند درخود متمرکز شود و ویژگیهای درون  ،بیاید نابِ درون خود را

 خود را شکوفا نماید. 

>< 

  1147سخن 

 دین است،که به مُهر سازاجبارِ تعاریف  دختران ما، یکی از گیِ باکره

دچار  خود،بکارت ممهورشده است، تادرصورتِ گذرازنیز، معصومیت 

با متوسل شدن به  ما دختران ، ترمزی ست کهبکارتاحساس گناه شوند، مُهر

 .نمایند  د خود را برای بازگشت به آن بهشتِ موهوم آمادهنمی توان آن

>< 

  1148سخن 

، انسانهای خوب؛ به بهشت می روند، من می گویم انسانهای گوید میدین 

 بخواهند می روند.  خود خوب به هرکجاکه

>< 

  1149سخن 

در  گریز و شوم خویشانسان، تنها موجود خلقت ست،که نسبت به سرانجام نا

 ، دیدگاهِ روشنی دارد. خلقت

>< 



404 

 

  1150سخن 

 .دهد نمی خود به مجالی فکرکردن برای احمقی هیچ

  ،عباس ابوالفضل اسم به دندار خود جان در مازاد کرموزوم یک  ایران ملت

 جماعت اینة لّدرکَ شعوری هیچ، است فعال آنان درجان عنصر این زمانی  تا

بزرگترین هدیة ادیان به پیروانشان، جز زوال  .برد نخواهد جایی به راه نادان

 وماترک خدا به شدن باآویزان که ازکسانی بترس ، هیچ نیست. و شعور عقل

فضیلت  پیشه گانِرذیلت  همان اینان ،اند گرفته محاکمه به را هستی ،خدا

 .قربانی کرده اند ،رذیلتساَلخ خانة  در را فضیلت که ،فروشند

 هایشان شرارت کردنایزگم برای ای حرفه گانه پیش رذیلت کهیقین کن 

 .گیرند می پناه فضلیت سنگردر وارههم

ر لذائز لطفی برای به تو این است، در این کرة خاکی، بسیا مفرزندم وصیت 

های جور  کالشان تاریخ، به حیلهمراقب باش، تاوجود دارد، تناول انسانی 

ندهند، که چون عادتت دادند، گول عادت  خوردنِخود، ترا به واجورِ

خوش نخواهد آمد. م گوارای هیچ خوراک انسانی درحیاتت، ترا طعدیگر

 فاحشه خانه ای  خانه ای ست انسان پرور، اما در عمل،نجابتدین به ظاهر 

. ده گرفته اندعهبه را مدیریّتش  ،بازست که اَمَردان و خواجه گان سه کاف 

قَدّاره بند و  چنین متعفن، جز مشتیِ مَفعولِ کارخانه ای محصولِ ،به یقین

   . فکری، هیچ نخواهد بود فاحشة

>< 
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  1151سخن 

بی معنا ترین سخن آدمیان را فقط می توان در قالب دین  و کِسل کننده ترین

چراکه آدمیان، درفهمِ این دومعنا بشدت نادان وجهالند. و درکِ  وعشق شنید.

برجای  ،درمانده ای درخویش مانده ،که ازآنان انسانها ازاین دومعناستعمیقِ 

 گذاشته است . 

<> 

 1152سخن 

غرور، یک رذیلت اخالقی ست، که با آویزان شدن به آن، فضیلتِ انسانی 

خدشه دار می شود. کسی که تصمیم به اَخته کردن زنان و دختران خود دارد، 

خود، ، غرور را بهانه ای می کند تا زخم دربا هِی کردنِ حسی به نام شرف 

 های تملک طلبی خود را مداوا نماید. 

به صرفِ حضور  دینی، به استناد تربیت فرهنگ مردان، ازدوران کودکی،

، تالش ، برای فراراز شرمساری و ننگ القاء شده به آنانزنان درکنارشان، 

قیمی بَرتَریّت به زنان  با بزاری به نام شرافت مایه بگذارندتا بتواننداز اَ دارند تا

 . دارندنگه محفوظ خود را در ارتباط با آنان 

که می تواند آنان را به  برای تملک زنان است یشرع هاجمِتشرافت ، نوعی 

 . کنددار بردگی مردان وا
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، برای ایزگم کردنِ شرارت حرفه ای ،که رذیلت پیشه گانِنمائیدیقین 

از این،که فراتر حیله ایو چه هایشان، همیشه در سنگر فضیلت پناه می گیرند. 

 نیزمین آسمانی وخدا مضا اخود را، ب گرفتةشرف نام  شرارتهایتوانسته اند، 

 مزین کنند.

>< 

 1153سخن 

را به بهانه های جورواجوری،  تمایالت جنسی خود ابرازِآن دسته از زنانی که 

مدام  می کنند، وآخرت، مسدود خدا واحکام شرم، نجابت همچون، حیا،

بخشهای ذهن راکد خود هدایت نمایند،  تالش دارند، تا خود را به امن ترین

 بریزند. بدن زنانة خویش، رشد جنسی خود را دور بتوانند با انکارتا 

تا دلهره های ناشی از بسته ، درتالشند ،درحیات زنان، با کنارگذاشتن تن خود

تا نشانند، رسمیت بدرخود به  های مذمت وکَج اندیشی اطرافیان را به نوعی

، به خود اناطرافیی بهترین مدال نجابت را برای فرارازاهانت ها بتوانند

 اختصاص دهند.

 به توسط والدین و جامعه طراحی گونه ایه بن، درزنان ودخترا، این خصیصه 

ایمان خود، زندگی در به محق بودن این شیوه از درطول زمان شده است،که

 آورده اند.  

>< 
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 1154سخن 

انسانی به  که هیچ زمان درجان بمانندآتشدانی ست عشق، و محبت، دتعه

 نمی رود.  فرو خاموشی

را شعله ور سازد، وآدم عشق می ورزند، تا غیر د ، عشق می ورزد، تاخوانسان

 را بسوزاند. 

لشتیهای جان را تباه پَ شده باشد، رنوّعشق مُ تعهدِ هر شعوری که به طهارتِ

 خواهد کرد. 

، الیقان خوش شعورند،که فهمِ کرامت آنان، درحوصلة حقیقی عاشقان

 ناقصان نمی کُنجد.

>< 

  1155سخن 

 ،شود می خارج انسان ناقص درکة ازحیطکه می مفهووامعن که،زمان هر

 می ارجاع ددان نمی او ازماهیت هیچ که موجودی به آن نادانی را ناخواسته

مبادله  ذهنیتی با، را رویت قابل عینت یک اصل که شود چطورمی .دده

  جاهلیم. درخلقت آن چرایی فهم حقیقتبه  هنوز کردکه

 ،اما دانیم نمی هیچ، طاووس نام به ای پرنده لقوخَ واصالت ازماهیت ،ما

، او ازماهیت که بگوئیم  سخن زیبا پرنده ینا خلقتِدر ازخالقی ،داریم تالش

 ،را خدا. نداریم سراغ درخود عینی اکراد هیچ خویش ذهن در جازمَ به جز
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 طبیعت ازآنبخشی  نیز ما که، عینیراطبیعتِ وطاووس ،است ساخته ما ذهن

 . شویم می سوبحم

 است را یکه موجودی چون طاووس نام،مانخود همتای حقیقی ماهیت ،ما

 درهستی موجودی وکمالِ تمامو ماهیت  ازهویت ،اما ،فهمیم نمی طبیعت در

  .مطلقیم درعجز او واقعی فهم و دررویت که دهیم خبرمی

 فهم درمتاسفانه  که دانیم می بیکرانهایی ةهم خالق راخدا نامی ، قاطعیت با ما

  .نیزعاجزبم بیکرانها آن

نادانی های  ازچنگ فرار برای ،امور فهم از ناشی ذلت دلیل به ،بشر ذهن

 خدا پای باکشیدن را خود جهلِ و تاحماقت دارد تالش ،خود خام هویتِ

  د.نمای مداوا میان به نامی

 ،درهستی او وجود تمّیتبرحَ مبتنی عینیت که موجودی به  بردن پناهچرا ما، با

ذهنی  این عنصرِ تا با خالق شمردنِ یمصرّمُ ،نیست حرزمُ ما ازذهن ودرخارج

  ؟کنیمنادانی خویش راکتمان دررابطه با خلقت، 

 انسانی شعورِ مجهوالت پاسخ تواند نمی است من درذهن که خدایی ،وقتی

 هستی باشم ؟ به مالکیّتاو  حضورِرّصمُ انسان، باید منِ چرا ،ببیند تدارک مرا

 تا دهد انتقالقابل رویت  عینیتی به ،نجازممَ ذهن از را خود او ،که این مگر

 نادانی با جدال به ،او مستقیم وسخنان ،او عینی رویت با بتوانم، بشر نوع منِ

 قکند ارزش تحقی عنوان میمهمالتی که دین  .کنم قدعلم خویش عمیق های
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ز حوا نی کهخواند می نامی زادة آدم انسان را ابراهیمی ادیانِو فهم ندارد. 

کامال  گروه خونِچند شده است. چگونه ممکن،  بیرون کشیده پهلوی او از

وجود چنین مخلوقی به حیات خود ادامه  هم در و ناسازگار با مجزا ،متفاوت

 .دهد 

 حماقت مسئولیت و، دهد می جوالن ما درذهنی بدین نادانی خدای زمانیکه تا 

 توانست نخواهد ،نام دمآ پای دو موجود این، عهده دار شده است بشررا نوع

قطعی  مداوای برای تعریفی قابل حل راه ،خود های ونادانی جهل درمان برای

 .ببیند تدارک خویش نقص

جلوه  خویش عاشق مرا تا دارد تالش بلکه ،نیست من عاشق، ی ذهنِ منخدا 

دفترخانة طالقِ  به مرا درنهایت ،بگیرد شکل من در زور به که عشقی، دهد

  .کرد خواهد هدایت شعور

 ماش برای را حیات های گی پیچیده نیست، قادر ،اندیشیساده  شعور هیچ

 شناخت به، سادگی به تا باش، پیچیده ،سادگی درعین پس .کند رمزگشایی

 .کنی کسب کافی مهارت ،برخود دورو

 تصور کنیم. در امورسر آمد فهم را  ده خوکبرای احمق بودن همین بس،

>< 
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 1156سخن 

ای  به گونه ،سیاحساعاطفی وبرای ولخرجی های ناشایست  ،شعورِآدمیان

 مهارناشدة امیال آنان را تسکین دهد.طراحی شده است تا اشتهای 

احساسات عواطف وبیشتر  منطقی خود را برای کسبِآدمها حاضرند، شعورِ

 خویش فلج کنند. در خوشایند

اهداف هرچه برای نظم شعورمنطقی آدمها تالش کنید، بیشتر به تهی بودن 

 آنان پی خواهید برد. 

ود انتخاب می کنند، تا شیفتة راههای اشتباهی هستندکه خ ،آدمها، بطورجدی

 نمایند.  اعتبار ین وسیله، فهم مُنطَبِق برمَنطِق خود را فاقددبتوانند ب

سَمّ کشنده  محدودآنان هنبرای ذ جورواجورتجربه های  تحملِ که انگاری

برای همین مدام تالش دارند، تا ساده ترین راه ممکن را برای  ،ای بیش نیست

  .خویش انتخاب نمایندحقیرِوصول به نیات 

و شماری را برای حل  که، شعورِمنطقی، قادراست گزینه های بی غافل ازاین

 درمقابل آنان به نمایش کشد.، امورفصل 

آنان را به کسب قادر نیست ذهنِ فقیرِ ،تالشِ توام با تجربه ای چهیمتاسفانه 

 زحمت رشد تشویق نماید. 
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دین  بامضامین، به عموم لِیتحوخویش را برای  تربیتیِ اهدافِجامعه ای که 

تخلیه  ،طالبان معرفت حقیقت را درکامِ هدِشَزمان ندود می کند، هیچ اَم مو

 نخواهد کرد.  

>< 

 1157سخن 

، به ازطرف مقابل عاطفیخوردنِ زخمهای  عدِکه بَنسنجیده ای  ارتباط هر

در یقین به ، برای حفظ و تداوم رابطه روی می آورد بهانه های جورواجوری

، به اهانت های بسیار وی  با خود حتمیرابطة برای تمام کردنِ طولِ زمان 

  مودبانه ای متوسل خواهدشد.

وابستگی  ندنِرا مشق ندیده است، جان کَ عقول ومنطقیستن مکسی که دل بَ

 به تلخی تجربه خواهدکرد.  را خود

>< 

  1158سخن 

ز دراهتزا همیشه شخصیتت عَلَم که این برای!  پسرجان  گفت می پدربزرگ

  انسانی عزت از سرشار همیشه  انسانیت حیاتِ تا  ،بده توسعه  را عِلمَت  ،باشد

 .گردد

>< 
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 1159سخن 

، به کن سعی فنی درست هرکارِ انجام برای گفت فرزندم، پدر بزرگ می

 ،اینان را کهچ، دارد وجود  درجسمشان معلولیتی کهاستادکارانی مراجعه کنی 

 می سرپوش درحرفة خویش مهارتِ با راخود  درجانِ موجودِ نقصِ حقارتِ

 .گذارند

>< 

 1160سخن 

درستی سیرت دوانده باشد، هیچ زمان  هرجانِ تربیت شده ای که ریشه در

 صورت نخواهد شد .  پیریِ قربانیِ

>< 

 1161سخن 

 خود هضم کنند،جانِ چون نمی توانند پوچی و بیهودگی حیات را در آدمها

 و داستانهای بلند نوشتنِبا وسوسه شدن برای برای فرار ازخویش، الجرم 

به خلق خدا اقدام  ،خود وآویزان دن ذهنِ پوچرآسوده کدر باب دست نیافتی 

نوشته  تر ، هرچقدرطوالنیآسوده کنندهی . این داستانهامی کنندو خدایان 

 . تدارک خواهد دید آنها حیات برای بیشتریانگیزة شوند، 
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 و پایدارترازخدا و خدایان می تواند دورهای دورِ تر قوی هاییچه داستان ،پس

داستان ها به سوی  در بازگشت اینتا بتواند ، درآورد خود را به کنترلاو ذهنِ

 بیاورد. به ارمغان آنهاشماری را برای  ،  قصه های بیهاشانذهنِ 

هیچ  ، که ضرورتاً ،آدمها، محصولِ اکتشافاتِ قصه هایی ست ماورایی شعورِ

 اذهانِ کردنِ ایزگمسرگرمیِ و  کِشت نشده است، اما برای حقیقی درآنها

 فرح بخشی دست آویزِ ،راییداستانهای ماواین وجودِ ، آنان پوچ آویزان و

 .لت شعورِآنان مُسَکّینی پایدار محسوب می شود،که برای ذِبخش آرامست 
 سفارش کند، مضطرب و نگران بشدت را آدمها تواند می که ای پدیده تنها

 مخالف عقاید قبول با ارتباط در ذهنی تواضع یک داشتن به آنها

 خود های داشته از باورهایشان، به اتکا با توانند نمی چون است.آدمها،

 بسیار آنها برای نیز اعتقادی و اخالقی بردارند، الجرم، تواضع دست

 بود. خواهد دردناک

>< 

 1162سخن 

 از را اشتباهی و خطا هیچ، غرور. اند خودافتاده دردام  ِخطاکاران، غرور وارثانِ

 نشدنش زخمی خاطر به و، گیرد نمی گردن به درخود فروتنی فقدانِ فرطِ

 خود قربانی را خود عزیزترینهای ،هولناک های دورغ به شدن متوسل با حتی

 خود در را خود حقیقی شکلِ ما که گیرد می شکل درما وقتی غرورد. کن می

 مارا بدهد می تواند قدرت احساس ما به که هروضعی .کنیم می گم
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 مقاومت ازخود وضعیت تغییرآن برابر در دلیل به همین نماید، معتادخود

 .دهیم می نشان

>< 

 1163سخن 

   هوشمندی های انسان از دسته آن جزو ،شوند می پیر خاطر رضایت با آنانکه

 و ،اند زده رقم خود عینی حیات پایان امور ترین حقیقی، را مرگ هستندکه

 توافقی به هایشان داشته باحقایق، خویش ازمرگ ناشی های ترس باکنارنهادنِ

 آنانی ،را مرگ از ترس دردناکِ های بهانه. اند نموده مشغول دل عقالنی

 خویشگذشتة  خاطرات در  مدام را خود ةنکرد زندگی که، گیرند می یدّجِ

 .کنند می مرور

>< 

 1164سخن 

آنان که مراقب دینمداران نیستند  .ست فریبکاری کمپانی ترین بزرگ ،دین

 حیات خویش خواهند بود.  تاریخِ بازندگان حتمیِ

ة نقش خویش درصحنة رضعَ برای کهدهستن بازیگرانی تنها ،دینمداران

 مشتی احمق ،را آنان تماشگران چراکه ،نیستند محتاج گریمی هیچ به ، حیات

تر دور قادربه فهم و درکِ مسافتِ ،که با شعورِکوتولة خودشکل داده است 

 بینی خویش نیستند. حَدّاز
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عشیرة  نادانی و برحماقت نهادن سرپوش برای ممکن نِکّسَمُ قویترین، دین

کرده  ،واخالقی قالنیغیرعَ عملِره به ارتکاب با تواند می که است، بشر نوع

  .نماید تطهیر دین اممّدرحَ را خودهای 

 ترجیح درخود اخالقی خصائلاصالحِ  به را، دینی مراسم گزاری، برآدمها

 و دشوار بسیار، مستمر بطور اخالقی خصائل اجرای به عمل زیرا، دهند می

 خودِ از  ،لحظه هر و پیوسته تا کند می مجبور را فرد که چرا ،باراست قتشِمَ

  نماید مراقب تنشخویش حقیقیِ

 برپایی با  خود، از مراقبت حفظ رعایت فراراز برای جهت،آدمها این به پس

 تا دارد، تالش ،به نام خدا موجودی برای دینی ازمراسم ای گسترده نظام

 .بگذارد سرپوش زینت و ، با کاالئی به نام دین را خود ةنپخت  اخالقِ

 و  ازجبران ناشی ،دینی مراسم دقیقِ اجرای برای بشر نوعِ ةعشیر بودنِ مُصِر

  است نشده مرتکب وقت هیچ که ست گناهانی اسحسا به گذاری پوش سر

 کندکه می تلقی گناهانی جبراناز ناشی نوعی به را مراسم این  به بندی پای و

 است شده مرتکب خداوند مقابلِ در

 فاقد اخالقی لحاظ چقدراز هر آدمها ،است آدمیان ابداعات از ،دینی مراسم 

 های کاری ریزه ترین دقیق نمودنِ لحاظ با ، عوض در ،باشند درعمل دقت

  را خود اخالقِ اند توانسته که کنند می وانمود  ،دینی مراسم اجرای در ممکن

  .نمایند تثبیت آلود گناه اعمال از گذر برای
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  نمایشات به تظاهر ،هستند واقف خود فطری اخالقِ آلودگیِ به که آنانیةهم

 قابل فهم است.  اطرافیانشان تراز غلیظ درآنان دینی

>< 

  1165سخن 

 خود جنسی جفتِ با روابط حفظِ برای ،بشری حیات تاریخِ درطول مردان

 در و، نماینددوررخویش تسب هماز  را خود جنس هم رقبای تا اند کرده تالش

 داده پیام نیز خود جنسی شریک به  نوعی به  ، دیگرمردانِ به تهاجم این کنار

 . دارند تعهدوتملک آنان به نسبت کهاند

 بقای حفظ برای همسرانشان یابند که اطمینان که است مهم بسیار مردان برای

 با اسپرم لقاح که ،دارند توجه مهم این به ، مردان. ماند خواهد وفادار او نسل

 تا کنندمی  تالش پس ،شودمی انجام زنان تناسلی دستگاهِ داخلِ در ،تخمک

 بهة آنها شد شتکِ محصول تا یابند سلطه خویش برمالکیت، زنان برخالف

 سرمایه زنان بطن روی که است منوال برهمین ،باشد آنان خودفرزندِ حتم

 که ،زنان در ژنتیکی جنسی های شیطنت ،ازطرفی د.کنن می کالن ییهاگذار

تحریک می را بشدت  مردان طلبی تملکشعورِست، ا ناخواستهو فطری کامالً

 گرانه کنترل عادت یک به نوعی به ،زمان طول در ،مردان رفتاردر این کند.

 تولید کارخانه که حالی در است گردیده منجر  زنان از تملک خصوص در
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 بسَبرحَ ها کنترل این اما ،شد خواهد غیرفعال مدتیازبعد ،او منتخب مثل

  .ماند می محفوظ خود برجای همچنان ،عادت

 در و ،کنند حفظ دخو تملکِ در را خود های داشته تا اند کرده عادت ،مردان

 یک عنوان به خود، برای  ،را غیرت همان انسی یج حسادتهای زمان طول

 .دارندگاه ن محفوظ همواره  ابزارکشنده

 از ایمجموعه که جنسی، های حسادتهمان  یا ،غیرتتا امروز،  متاسفانه

 در  ،جهانجور وا جور جوامع نیست درتربیتی بیش  رفتارهای و هیجانات

 .است شده مردان سوی از زنان کردن محدود به منجر بشدت، نهایت

>< 

 1166سخن 

ة تجرب را زیادی زنان که،نشوید مردی به وابسته و دلبسته وقت هیچدخترجان! 

 در که،کنید خوداستفاده نفع به ازآنان توانید می تا بلکه ،است کرده جنسی

 داشته خاطر به.اند کرده کسب شما نشاندن لذت به برای کافی ةتجرب کار این

 هستند شما مالک تصورکنند ندهیدکه میدان و مجال آنقدر مردان به ،باشید

 همیشه ،خواهدکرد پایمال را شما حرمت کند، یقین شما مالکیت به که مردی

 وقت هیچ ندهیدتا واجازه دارید، نگه آویزان خودنتان با دررابطه را مردان

 در کن یقین ،رساندی زمین به را پایش که را مردی. برسد زمین به پایشان

 .کرد خواهد پرت هوا به را شما زمانی اندک
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>< 

 1167سخن  

 ت ،ماس جان در پدیده دو حاصل ،سرنوشت

  ،کنیم می نکاراِ که بخش آن

 . گیریم می بکار که بخش وآن 

 و ،دگرگون را ما سرنوشت ا،م درجان مدنآباال با توانند می روزی، انکارها

 انکار و سرکوب خود امروزدرجان راکه هرآنچه. خوددرآورند تملک به مارا

 خواهد نشان ما به را خود دردناک سرنوشتی شکل به یقیناروزی ،کنیم می

 . داد

>< 

  1168سخن 

  سکس و جنسی  های رابطه به را ای جامعه  فرهنگ و فکر  بشود که زمان هر

 و شعورواخالق تربیت مراکز شود می راحتی به ،کرد وحساس حریص

 ها شعورچشم ای درجامعه وقتی  .برچید جامعه ازآن را علم و هنر و خالقیت

 انسانها ةتن باال دیدن به قادر چکسد، هیکردن دمهاة آتن پائین متوجه را

  داشتن محتاج ،فردی ازکرامت مراقبت ،ای جامعه چنین در. شد نخواهد
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 محافظت آدمها ناقص شعور گزند از را ما بتواند تا، ودرست پخته ست علمی

 .نماید

>< 

  1169سخن 

 ،شد خواهند هارتر  ،برابرترند که آنان ،شد برابر چیز همه وقتی

 آدمی شعورِ کردن باکامل تا ،باشد شده کاملی بایدآدم ابتدا ،کامل انسان یک

 .یابد دست درخود انسانی منزلت به بتواند، خود در

 در شدن انسان مقامِ به وقت هیچ ،نرسد درخود آدمی کمال به فردی اگر  

 گفته ةهم رمزوراز ،بشر حیات تاریخ درطول معنا این. نخواهدآمد نائل خود

 تا اند کرده تالشها  ،آدمها به آن انتقال  برای معرفت بزرگان که ست هایی

 .کنند خودشان متوجه را آنان

 . آید نائل  معنی این چراییو درک و فهم به توانسته کسی کمتر  متاسفانه

 ناخواسته ،وقت برسانیدآن ممکن نهایت به رادرخودتان بود آدم خصالة هم

 می نفس دِین با که ملتی .شد بازخواهد شما روی به انسانی شعور دروازه

. هستی درعالم، نشان نخواهد داد حقیقت فهمِ برای به خود تعهدی هیچ ،کشد

 .بزرگترین مانعِ ممکن در فهم حقایق هستی ست ،داشتن شعور دینی
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 جورحاکمانرب نهادنسرپوش برای را خدا پای ،دینمداران فریب بابشود  وقتی

  وقیح اعمال برای پسندی محکمه توضیح دیگرهیچ ،هاکشیدتوده جمع به

 ماند. امری که دردوران استیالی چندین سالة نظام نخواهد جباران وزورگویان

مغوالن در ایران به توسط جماعت اهل عرفان و تصوف اعمال شد.  سلطة 

 که نیمک نمی تصور اصالً که ،مباشی  یانرفتارکس و اعمال مراقبباید  همیشه

هستیم. دین مداران یکی ازهمین اقشار  محتاجواقعی آنان  وکنترل مراقبت به

خبیث و ناپاک هستند، که در فریب شعورِعشیرة نوع بشر، بسیار متبحر شده 

 بلند برای که ،خوریم می ازکسی را مهلک ضربات عموما و بیشترینمااند. 

  .مای شده خَم آنان کردن

 در اگر، بزنید قدم تاریکها در راحت بتوانید شما تا شود می باعث آگاهی

 دخواهی خواب به همیشه برای ،دنباشی بیداروهوشیار احمق یک های سخنرانی

  رفت

 گول خوردناز را شما ،بیشعور یک سخترانی در هوشیارانه و کامل بیداری

 داد خواهد نجات خوردن

 بودن زنده و هویت احساس برای که،دارد وجود مشاغلی و کسانی،دردنیا

دین، یکی از این .سته اندنش ناگوار مصیبت و اتفاق افتادن انتظار در همواره

 مشاغل پرسودِانتظاری برای متولیان آن است. 
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 به حیاتة صحن در خود ةعرض برای که ،هستند بازیگرانی تنها دینمداران،

 می تشکیل ها احمق را آنان تماشگران که چرا ،نیستند محتاج گریمی هیچ

 .دهند

 >< 

 1170سخن 

 درآغوشامروز که آرزوییو نمی فهمند، می کنند فراموش زود خیلیآدمها

 .ه استودنب آنانیی بیش برای آرزو ،روزی ،اند گرفته

>< 

 1171سخن

 ترجیح خود در اخالقی  خصائل وفهم عمل به را دینی مراسم اجرای، آدمها

 بسیاردشوارو ،بطورمستمر اخالقی خصائل اجرای به عمل زیرا، دهند می

 ازخودِ ،وهرلحظه پیوسته تا کند می مجبور را فرد که چرا باراست مشقت

 رعایت از فرار برای آدمها ،جهت این به پس. نماید مراقب  خویش حقیقی

 موجودی برای دینی مراسم از ای گسترده نظام برپایی با، ازخود مراقبت حفظ

 .بگذارد سرپوش را خود ةنپخت اخالقِ تا دارد تالش  ،نام یخدا

 بشر نوع نادانی برحماقت نهادن سرپوش برای ممکن سکنمُ ترین قوی ،دین

 درحمام خودرا واخالقی غیرعقالنی هرعمل به ارتکاب با تواند می که ،است

 . نماید  تطهیر دین
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 و  ازجبران ناشی، دینی مراسم دقیق اجرای برای بشر نوع ةعشیر بودن مُصِر

 و  است نشده مرتکب وقت هیچ که ست هانی گناه حس به گذاری پوش سر

 می تلقی انیه گناه جبران ناشی نوعی به را مراسم این به جدی بندی پای

 . است شده مرتکب خداوند مقابل در کندکه

 فاقد  اخالقی هرچقدرقدرازلحاظ آدمها.است آدمیان ابداعات از دینی مراسم 

 های کاری ریزه ترین دقیق نمودن لحاظ با ،درعوض ،باشند درعمل دقت

  را خود اخالق اند توانسته که ،کنند می وانمود ،دینی مراسم اجرای در ممکن

مُتقلّبانِ بتخانه داری، که  . نمایند تثبیت ه درخودآلود گناه اعمال از گذر برای

 بتکده های درون خود را،  به خدا خانه ها جعلی مبدل کرده اند . 

  نمایشات به تظاهر هستند، واقف خود فطری اخالقِ آلودگی به که آنانیةهم

 د.ننشی می شکل به اطرافیانشان تراز غلیظ درآنان دینی

 که خداستایند، کن نمی پیدا را خدا زمان هیچ ،شد خدا محتاج که کسی

 کند پیدا را او خدا که آن را. نمود خواهد پیدا را شما گشت، شما اگرمحتاج

 .روند می خدا دنبال به  که ُآنان نه ،مند استارزش

>< 
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   1172سخن 

 بشر نوع ةعشیر کردن دست ازیک خاکی، کره این  برسطح خدا که زمانی تا

 را زمین خود، افراطی اعمال با مدام او، منصوبِ متولیان است، نداده انصراف

 .خواهندکرد آدمیان خون ةآغشت

 است آن پیروان ویرانگری خود به گرایش ،ادیان مهم گیهای ویژه از یکی

 داده تشکیل نیز را دین تعالیم های جنبه ترین دهنده آزار  ،گفت شود می که

 بطوری  ،مدار دین جماعتِاین شئون درجمیعِ ،منطق فاقدِ اعمال و، یانب .ستا

  ةرفت دست از عصمتِ توانند نمی شرایطی هیچ تحت که است دوانده ریشه

 .نماید ترمیم  را خود انسانی

 هستندکه هویتی بی نوزادان ،ادیان تعالیم از منشعب جورواجور فرق جمیعِ

 در خویش منحوس تکثیر با مدام دارد، تالش ،آنان زایش با  ، دین زهدان

 . دهد جلوه هوجّمُ را خود ننگین بقای ، مذاهبِ این بطن

 دین مردان دست به آن دادن با که است، ابزاری و اوالد ترین مخوف غیرت،

 .بکشانند تباهی به ،حیاتند این حقیقی وارثان که را، زنان اند توانسته مدار،

 موجودات ،زنان که است، داده و دهد می تعلیم ازکودکی را مردان دین،

 قابلیت حیاتشان هویت  مردان، زیرچترِغیرتِ در فقط هستندکه وناقصی ذلیل

 .غیر ال و گرفت خواهد خود به تعریف

>< 
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  1173سخن 

 را داشتن دوستبلکه  ، ، نه عشق ورزیدن به یاد داشته باشید، فرزند دلبندم 

 خواهد شلیک تو به  ندانسته  رفتی، فراتر آن از اگر که ست، مرزیو  حد

نی. نک کسیمفرط  داشتن دوست قربانی را انسانیت حریممراقب باش تا . شد

 ، را مردانی نه ، شوند آویزان او به بتوانند که دارند دوست را مردانی ، زنان

زنان را آن گونه دوست بدارکه خود ، خود را  .شوند می آویزان آنها به که

 دوست دارند. نه آن گونه که تو دستشان داری. 

.نابخردانند  کامیابی ةمای که دریاب، را ناکامان ،  پدرنور چشم    

 به ، گیری دست بهزحمتی  هیچ  بی به را عالمة هم فهم کلید خواهی اگرمی

چرا که دینمداران، با فریب ذهن تو ، ترا از فکرکردن  شو، متوسل  دینمداران

به چرایی و  حقایق هستی خالص خواهند کرد. اما اگرهمة درخصوص 

ت هایوگوش  چشمبا اما رو،ب  خردمندانپی چیستی هاعالم  می اندیشی، در 

جیب های شعورت لبریز فهم آنان به رنج های کشیدة خود، تا  شتاب کن،

 .  ندکن

 آفریده را عدالت که خداست این کنند می تصور کهآنان نادانندفرزندم ، 

 خواهد معنا بی نیز خدا ، مرده باشد عدالت وقتی دانند، نمی که دریغ ، است

 .شد
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 هیچگاه ، نکند تمیز  مدام را جان خود  کن پاک دودکش که کسی، فرزندم

داشته باش  که را . حرمت کسانی بود نخواهد امان در هایش غلط سَمّ دود از

 با ،یافتی وکسانی را کسی اگرچنین اند، کرده عمر امروزشان سن برابر چند

  تا حقیقت ترا به تو نمایش دهد . وادار گفتن به را او ، درونت سکوت

خرما فروش حقیقی کسی ست، که شناسنامة تمامی نخلها را در حافظة جان 

 خویش فهم کرده است . 

 بطن از  ،به هم  زهدان دو اتصال میان در که این از فراتر رنجی چه!  مفرزند

نیست هیچ  ،جهان این و من میان ناکامی جز ریسمانی، یگورسینة تا زنی

،  هیچ کامی را  تیرهمیان این دو زهدانِ ناخواستهاین ناکامی  در  تالش کن تا

 کهنمی کند،  توفیری یقین کن که هیچتلخی فرو نبری. از هیچ مخلوقی به 

 ای یا به گلولهو، خواهد بود کوهیستیغ ازآیا  مرگمان چگونه خواهد بود،

 ةمخرب دیوار یا و، رفیع کاخی ارتفاعاز یاو داغ ، و یا به بیماری مهلکی،

 ست مرگی رنج ، شدهخواهیم که ما به فهم آن فهیم  دردی تنها،  مستراحی

تا ابدیت تاریخ تمام آنگاه ، و  ،کرد یمخواه تجربه برای همیشه یکبار که

 خواهیم شد. 

ها ، شما را بردة  فرزندم ! اگر مقدسات را از جانتان بدور نریزید ،  قداست

 خویش خواهند کرد . 

 پرندگان ِ دمترسکِ مزرعة دین شدن، می تواند جالیز مالیان را از گزن

 آزاده حفاظت کند . 
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 هیچ روشِ مودبانه ای نمی شناسم تا به مردم تفهیم نمایی که چقدرنادانند. 

ز زیر بدترین کار ممکن ما، دروغی به نام شرایط است، تا ما، با اتکا بدان، ا

 بار مسئولیت های انسانی خود شانه خالی کنیم .  

که خود نیز به  یهایغهیچ توده ای به قدر متولیان دین، تالش برای اثبات درو

 کذب بودنشان یقین دارند، سماجت خونبار نشان نمی دهند . 

مهارت دین ، در این است ، تا جایگاه شعور انسانی ترا با کشیدن به انحراف 

 ین ، به تصاحب حق السهم شما از حیات مسلط شود. در کرة زم

هولناک در جهانی که هیچ مهندسی اخالقی  دین قادر است ، با ایجاد خوفی

در آن مسیر نیست،  با تو کاری کند ، تا تو ف با پناه بردن به آغوش متولیان 

دینی ، خود را از بار مسئولیت پرایی هاید حیات خالص کند ، علم تنها سمی 

 ، که نطفة جهل را  در زهدان کالم متولیان دین تباه می کند . ست 

بهشت و  شّاقی ادیان است که با دادن نشانی های اشتباه به ناماین فقط در مَ

 خویش می کند. شوم ما را طعمة مقاصد  جهنم، انسان بودنِ

آدم می شود، اما همان یک یک ل به بدَیک نطفه در عرض نه ماه مُ فرزندم !

 .هدایت کندیک عمرخودرا به منصب انسانی  آدم، قادرنیست

 ش داده نشده است . رپرو دهد، یقیناً فریب می  ذهنی راکه  هیجانات

، به آنچه که در این هستی به به جمیع امور شعورمدار را تعهدی ست آگاهانه

 شکل نشسته است. 
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خواهید انسان فراموش نکن فرزندم، هرروز به خودتان یادآوری کنیدکه می 

 نه آدم. باشید

  .آدمها ترجیح می دهنددرکنارکسانی قرارگیرندکه به آنان پاداش می دهند

جای ست که درمبنا، برهمین ددارنفکری  ید فضوالتِلعادات به تو ،آدمها

برای نداشته ، تا می کندتالش کاتب جورواجور، مگروه ها ودادن خود در

شباهت های ذهنی بدین وسیله تا  کند،های خویش پالک هویت وصول 

، شیوع عاطفی مشترکاین به اشتراک بگذارد. هم مسلکانش با دیگر را خود

قوام و دوامی قابل تعریف  او، به انسجام هویت مخدوشبه ظاهر،  می تواند

 برای معتقدانشباورهای مقدس، فراترازهرگونه استدالل منطقی  .نماید عرضه

است.آنان که با مفاهیمِ هرمکتب و مسلک و دینی قربانی شستشوی  قابل قبول

مغزی می شوند، به هر نوع استدالل و منطقِ انسانی، با خشونتی تمام پاسخ می 

 دهند. 
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