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We’re mad as hell and we’re not gonna take this anymore!        

        

 

  
  
 

موضوع بنيدنيدنيدنيدن ُكن ُكن ُكن ُكَككََكَك    ريشهريشهريشهريشه يك بار براي هميشه،. ّكه پارچه استسي فراتر از يك ت    !!!!        
 

 تا هر چه گذاشته اندهمة راه ها را به روي شما بسته اند و فقط راه نكاح دائم را باز! اي دختران و زنان فرهيختة وطن
و  ،اجباريو  بدانيد نكاح دائم. است نكاح دائم از پيچي سر ، بهترين اعتراض خاموش!بيشتر به جمعيت فاسد خود بيافزايند

  . ت مي باشدايت عليه بشرينجشمني با خدا و  د ، »تهار َطصمت وع خاندانِ« به بچهتحويل توليد و 
  . ترين حقوق يك زن آزاد مي باشداساسيحقّ استفادة رايگان از وسايل پيشگيري از حاملگي و امتناع از نكاح دائم، از 

  

 
  

 
There are thousands hacking at the branches of evil, to one who is striking at the root. 

Henry David Thoreau (1817-1862) 
 

 
  .ر مي زندب يك نفر هست كه به ريشه َت فقط مي زنند،ضربه رَّش  هزاران نفركه به شاخه هايدر مقابلِ

نري ديويد ثوروه  
---------- 
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چنانچه پس از مطالعة كتاب آن را مفيد يافتيد، حتماً كتاب را روي كاغذ پرينت كنيد و 

 برق در سيم ها ،روزي از روزهازيرا ممكن است . راجعة بعدي نگاه داريد براي م،صحافي كرده

خطوط تلفن كار .  را ذخيره نمائيدكتاب فايل تاشن كنيد نباشد كه بتوانيد كامپيوتر را رو

  . نخواهد كرد، اينترنتي در كار نخواهد بود، و آب لوله كشي و گاز لوله كشي نيز قطع خواهد شد
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أَلْقَى الشَّيَطانُ في أُمنيته فَيْنسخُ اللَّه ما يلْقي الشَّيَطانُ ُثم يحكم اللَّه  ىوما أَرسْلنَا منْ قَبلك منْ رسولٍ ولَا َنبِي إِلَّا إِذَا تَمنَّ
 هاتۗآييمكح يملع اللَّهو  - مهةِ قُلُوبيالَْقاسو رَضي قُلُوِبِهم مينَ فّلَّذتَْنةً لَطانُ في الشَّيلْقا يلَ معجّيَقاقٍ لي شينَ لَفمإِنَّ الظَّالو 

يدعب 

مطالبي را شيطان در تالوتش نمود   و پيامبرى را نفرستاديم جز اينكه هر گاه چيزى تالوت مىفرستادهو پيش از تو هيچ 
ا داناى ساخت و خد گردانيد، سپس خدا آيات خود را استوار مى حو مى مكرد  مىءشيطان القا آنچه را پس خدا كرد  مىاءالق

 الننگدسبراى  )نيز( و سته مرَضدر دلهايشان كسانى كه   براى  كند  مىءآنچه را كه شيطان القاتا   -  حكيم است
  به سر مي برند) از حقيقت(اى بس دور   و ستمگران در ستيزهقرار دهدآزمايشى  امتحان و

 
حم اتآي ْنهم َتابالْك كَليي أَنْزَلَ عالَّذ وه اتتََشابِهأُخَرُ مَتابِ والْك نَّ أُمه اتۖكَم ها تََشابونَ متَّبِعغٌ َفييز ي ُقلُوِبِهمينَ فا الَّذفَأَم 

 هتَأْوِيل َغاءتابتَْنةِ والْف َغاءتاب ْنهَلۗمعا يمو  إِلَّا اللَّه تَأْوِيَله الرَّۗمْل وي الْعخُونَ فَنا اسبر نْدنْ عكُلٌّ م نَّا ِبهُقولُونَ آمذَّكَّرُ إِلَّا ۗمِ يا يمو 
 أُولُو الْأَلْبابِ

ه شاِبَت و بخشى ديگر آيات منداَ آنها اصل و اساس كتاب ،م استحَك كه بخشى از آن، آيات مفرستاداوست كه كتاب را بر تو 
 از آيات )مردمنادرست و گمراه كردن (انگيزى و طلب تفسيرِ   براى فتنهاستانحراف  ب هايشانلسانى كه در َقكاست ولى 

 )يعني آنها كه(دانند   نمىعلم در رسوخ كنندگانكنند در صورتى كه تأويل آنها را جز خدا و  متشابهش پيروى مى
  شوند تذكّر نمىم درَ جز صاحبان خ) رانُكتهاين (و  ماست از سوى پروردگار گويند ما به آن ايمان آورديم همه مى
  

ه ومَلائَكته وُكُتبِه ورسله لَا نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْ رسله ۚآمنَ الرَّسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه منْ ربِّه والْمؤْمُنونَ   وَقالُوا سمعنَا ۚ ُكلٌّ آمنَ ِباللـَّ
 لَيك الْمصيرُ غُفْرَاَنك ربَنا وإِۖوأََطعَنا 

 كتابها و فرستادگانشايمان آورد و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و   بر او نازل شدخدايشنچه از جانب ه آ بفرستاده
اي خداي ، اطاعت مي كنيمشنيديم و   و گفتندگذاريم ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمى) و گفتند(اند  ايمان آورده

  و فرجام به سوى تو است)ريمخواستا(، آمرزش تو را ما

 
 رْثاْلحامِ والْأَْنعةِ وموسلِ الْمالَْخيضَّةِ والْفبِ ونَ الذَّهَقْنَطرَةِ ميرِ الْمالَْقَناطينَ وناْلبو اءّسنَ النم اتوالشَّه بلنَّاسِ حيِّنَ لذَۗز ٰ كل

 ـه عنْده حسنُ الْمĤبِ واللَّۖمَتاع اْلحياةِ الدنْيا 

هاى نشاندار و   فراوان از زر و سيم و اسبزنان و پسران و اموال  جمله از)و خواستني هاي گوناگون(دوست داشتن َشهوات 
 فرجام نيكو نزد لي مايه تمّتع زندگى دنياست، وها اين ) ليكن(، آراسته شدهتزئين داده و براى مردم  )ها(دامها و كشتزار

 استخد

  
 َقالَ ربِّ بِما أَْغويتَني لَأُزِيَّننَّ َلهم في الْأَرضِ ولَأُغْوِينَّهم أَجمعين

)هست زمينآنچه درمن  به سبب آنكه مرا گمراه ساختى،  خداياگفت) جده به آدمشيطان پس از مردودي در امتحان س  
 اهم ساخت و همه را گمراه خوتزئين مي كنم و مي آرايمبرايشان 

  
 

و ه ه خَيرُ الْماكرِينَ ويمكُرُ اللـَّ  اللـَّ
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  !داوري  بدون پيش

اونه موهوماتّني است بررسي علمي و َف يكعد تصميم بگيريد، اينل بخوانيد ب !  
 

 بفرماييد هيچ توجهخواهشمند است . ايراني گراميِ وطنانِ ين كتاب و به ويژه همدرود فراوان به خوانندگان پارسي زبان ا
 بلكه ،باشد  نمي و اتالف وقت شما  داستانسرايي اضافي و بي مورد نيست و اين نوشتار،مطلبي در اين كتاب و اي واژه

مطالب بسيار حياتي و مارهمزمين و به ويژه ايرانيانِةي را شرح مي دهد كه هر فرد روي سي تَمِ جمهوري اسالمي تحتس ، 
بايد از آنها متمام كتاب و از جمله خردمندانه است كه راين بناب. باشندع طّلماتمپس . مطالعه فرماييدكلمه به كلمه  را قد

اين مطالب را  .بريد مي ي شود و به راز و رمز هستي بيشتر ِپ مي دنياي جديدي فراروي شما پديدار،از مطالعة اين كتاب
 ديرباز از همگان پنهان داشته و به هيچ وجه نمي خواهد شما از  باستاني كه بر سيارة زمين حاكم است ازمافياي مذهبي

اين اسرار مكه بلندپايه، تشكيالت كليسا و همچنين انجمن مخفي فراماسونري جهاني  مذهبيونية همچنين كّل. ع شويدطّل
ين ترتيب است كه به هيچ روي نمي گذارند شما اين مطالب محرمانه را بدانيد و بدلّ همة اين ها مي باشد  ُكرئيسِ

تارة زمين تا امروز حفظ كنندتوانسته اند حاكميخود را بر شما و سي .  
 تا آنها به راحتي !اين است كه شما به وجود آنان باور نداشته باشيده اَجِّنبهترين چيز براي شيطان و فراموش نكنيد كه 

 اين است كه شما اين اطّالعات را آخوندهايز براي نيز بهترين چ.  انجام دهندشيطنت و فتنه اي روي زمينبتوانند هر 
  .هر چه مي گويند را باور كنيددر نتيجه،  و نتوانيد درست و غلط را از هم تشخيص بدهيد و نداشته باشيد
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        ستستستستُخخُُخُخُننُُنُن    پيشگفتارِپيشگفتارِپيشگفتارِپيشگفتارِ

        
  .و البّته خود شخص شيطان آشنا مي شويده اَجِّنشياطين و در اين كتاب شما با عّلت نامرئي بودن 

 و ويكيپديا بر جِنّ است نه نيِجّن جمع هجِّناَ رايز يِجّن دشو ي مِجنّآمده كه جمع  نيحر البعجم و ماني الب روحريدر تفس
 به معني ِجنّ  كه خود هم گفته انداجانين در فارسي جمع آن را .»يِجّن :هادفرَم وجان :  اسم جمع،جِنّلاَ «آن است كه 

  .)هم از اينجا مي آيد) يعني پنهان در شكم مادر(ين نج مي باشد و واژة »امرئين«پوشيده و نهان يعني 
هست و بسياري در وجود آن َشبعاً حسوس نباشد َطكامالً قابل درك است كه وقتي چيزي ديده نشود و حضور آن م ك

ي پندارند كه همان طور كه گفتيم  شياطين را انكار مي كنند و آن را افسانه و خيال مري و و پجِنّ افراد اصوالً وجود
  بدون دليل وكهدر حقيقت، كار درست را اين اشخاص مي كنند . مطلبي قابل درك است و نبايد به اين افراد ايراد گرفت

   . صحيح آنهاستفهم واال و درَ نشانة خو اين خود،مدرك چيزي را نمي پذيرند 
 به شما نشان مي دهيم كه چطور ممكن است موجوداتي وجود داشته »هدسن هلمِات ساده و عرياضي«ما در اينجا به كمك 

 مي توان وجود خدا را هم اثبات كرد كه ما در ، همين استداللةبر پاي. باشند ولي مرئي نباشند و حضورشان احساس نشود
   . و فقط به بررسي علمي وجود شياطين اكتفا مي كنيماينجا كاري به آن نداريم

 البّته رنج .سر نمي شود َگنج مي،ه رنجردب  داشته باشيد وگرنه نا»حوصله« مطالعة اين كتاب آن است كه بايد نكتة مهم در
 چون مطالب از پايه بيان مي شود و براي ، داشته باشيدلَتحمو عذاب زيادي نخواهيد كشيد فقط اين كه بايد صبر و 

العات وكمي اّطخوب  طبعاً اگر شما پاية رياضي.  شده استطرّاحي انند كساني كه هيچ چيزي از رياضيات و هندسه نمي د
  .داشته باشيد درك مطالب براي شما آسان است  و الكترومغناطيسدر مورد برق

باز مي گردداز همين نويسنده » لعنت حجاب«ستقل و كامل مي باشد ولي علّت تحرير آن به كتاب اين متن يك نوشتار م .
بدين ترتيب كه مي گفتند با وجودي كه . تقبال مواجه شد ولي براي خوانندگان آن يك ابهام پيش آمدكتاب اخير با اس

اشاره شده و چطور ه اَجِّن و منطقي است و پاية علمي دارد، پس چرا در جاي جاي آن به شياطين و لّدسَتممطالب كتاب 
ال مي برد و يكنواختي ؤه اصل كتاب را زير سه البّتچنين اشاراتي به چشم مي خورد ك در بطن يك متن علمي و منطقي

  . علمي و منطقي آن را خدشه دار مي كند
 اين متن ،نوير افكار عمومو هم براي روشنگري و َت لعنت حجابپس برآن شديم كه هم در حمايت كامل از مطالب كتاب 

ت مافيايي  ديگري از اسرار حاكميگوشة،  كتابن آرا هم به رشتة تحرير در آوريم تا عالوه بر تحكيم مباني علمي مندرجات
بدين سبب و براي . در معرض افكار عمومي قرار دهيمرة ارض را آشكار كرده و  ُكبرشياطين و تشكيالت مذهبي آنها 

العي ندارند و نخستين بار است كه با اين مطلب برخورد  اّطلعنت حجاب كتاب يعني خودقضيه كساني كه از اصل 
هم در انتهاي اين كتاب قرار داديم تا يك مجموعة كامل تقديم حضور خوانندگان محترم شده  را آنلّ متن  ُك،كنند مي

 نامرئي بودن آنها براي بنابراين، با حوصله و دّقت كامل مطالعه بفرماييد تا هم وجود اين موجودات و هم علّت دقيقِ. باشد
 و  به جز اصول نظري ابعاد هندسي.فيد فايده بوده و ثمربخش باشد م كوشش ماآرزومان اين است كه. شما روشنگري شود

 بردار چهارم موج از جمله نظرية تمام مطالب اين كتاب ،داستان هايي كه تا كنون دربارة دنياي دوبعدي نقل شده اند
تصاوير  كثرِاَ .نتشر نشده است م در دنياجاي ديگريدانيم   كه ميآنجاتا اوريجينال بوده و اصالت دارد و الكترومغناطيسي 

   .  نيز اثر خود نويسنده استگرافيكي
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         دوم دوم دوم دومپيشگفتارِپيشگفتارِپيشگفتارِپيشگفتارِ
        

سسسخني با خوانندهخني با خوانندهخني با خوانندهخني با خوانندهس        
        

، بي عاطفه و بي احساس نيستيدقَطعاً نيز   ود و دانش مي باشيدرَ شيفتة خ شما كه خواننده اين سطور هستيد و حتماً
اگر شما در جستجوي حقيقت هستيد و در اين راه . ند يا چه مي كنندبه اين بيانديشيد كه ديگران چه مي گويهرگز نبايد 

 .ترديد به خود راه دهيد ره اينبايد ذَ بازيچه هاي كودكانه مي بينيد  و ديگران را همه سرگرمِيابيدخويشتن را تنها مي 
درب بزنيد تا درب به . د تا بيابيدييبجو. شما آشكار گردد  حقيقت را بجوييد تا بر.خود را برويدراه ديگران را رها كنيد و 

  . د خواهد يافتجويخي دريافت خواهد كرد و هر كه ِبد پاسكوبزيرا هر كه بر درب ِب. روي شما باز شود
ايد و آنان  ندهرَ آنگاه شما ببطال گردد، باطل اوق شود َقّّحقّ م رها كنيد تا روزي كه ح روزمرّهگذرانديگران را در بازي ها و 

راتي رّه و پندار و كردارشان، مقرّهم اكنون شما ميان ميليونها نفر زندگي مي كنيد كه مبنا و اساس زندگي روزم. ندهزبا
 از ، و گويي كه هر شبحيقرّر كرده است برايشان محي را درغاري مشاهده كردهبفردي كه مي گويد َشاست كه روزي 

بيائيد  ). را ببينيدلعنت حجابكتاب  (!و شياطين در اين ميان نيست هاَجِّنسوي خداوند مي آيد و ظاهراً خبري از 
 مي دهد و درخت بد ميوة خوشمزّهدرخت خوب ميوة : شناسند درخت را از ميوه اش مي .اكنون با واقعيت رودررو شويد هم

 .لخَت

بگذاريد در . ا به سر مي برندهزاره هقرنها و ابي طويل و سنگين به درازاي يد، همگي انگار در خوتان بنگررِبه افراد دوروب
 شكنجه بدن هاي بي جانِاز خياالت و اشباح و در رؤياي بهشتي كه راه آن با  باطل جوالن دهند و در دنيايي ورطة

قّ را شما ح. ر برند س از بوي خون آكنده است بهم ديدگان آب و جارو شده وَت س ومژة با اشك چشمفروش و مشدگان
كس ندانيد و از  ّكه وتنها و بي هرگز خود را ِي.)وجامه سياه (م شما روسپيديد و آنان روسياهرَل را و الِج آنان باطجسته ايد و

يلِخَف عظيم اين موجودات جيع الخودرتمندُقسپاه آنان به . ه ترس به دل راه ندهيدلق ت ميليوني خودجو نيروهايي كه معي 
كار آوردندرِآنان را ستر ضعيفسپاهش به زودي خواهند دانست كه چه كسي  ولي ،دلخوشندسراب   بديني هستند وتّك م 

اب د را رها نكنيد و مانند آنان در گرگذريد ولي حقّ همه چيز ب از،نيدُكمخود را تنها تصور  .مي باشدتر  و تعدادش قليل
  :باطل غرقه نشويد كه گفته اند

  
حقيقت َشآن روز كه پيشگاه وديد د پ  هرُ شرمنده روي كه عمل بجاز كردر م  

  



 8 

        
        

         بعد در هندسه بعد در هندسه بعد در هندسه بعد در هندسه مفهومِ مفهومِ مفهومِ مفهومِدركدركدركدرك    ----    بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول
        
اين يك .  در هندسه آغاز مي كنيمDimension نون مي خواهيم از پايه شروع كنيم و بدين منظور از مفهوم بعداك

 فردي از ابعاد هندسي بي اطالع باشد  بدين معني كه اگر.مفهوم بسيار اساسي و حياتي در درك جهان اطراف مي باشد
 جهان  بقيةا بعد ب رابطة.ر مي برد و در يك حالت گيج و گول به س را هم درباره جهان نخواهد دانستدرستيهيچ چيز 
   .ظروف است ظرف و مةمثل رابط
 ، از راه دور تلويزيون كنترل.و اتاق شما هميشه به هم ريخته است شما يك آدم شلخته و بي بندوبار هستيد مفرض كني

دستشويي ، كتابي در گوشة افتادهكاناپهزير  كيف پول،  درون فريزر ها كفش، لباسها در اطراف پراكندهلو شده، اتاق وِوسط 
و ر كنيد روزي دوستي به ديدار شما مي آيد و از وضعيت اتاق تصو . حمام قرار دارد غذاي ماندة ديشب هم در قفسةو
ت ي شده و شما را شما عاصلختگي شظاهراً شما هيچ دركي از ابعاد هندسي اتاق و ، به نظر وي.سرزنش مي كندبه شد 

بنابراين به شما توصيه مي كند كمي هندسه ياد بگيريد تا بتوانيد اتاق . اين كه هر چيز بايد سر جاي خودش باشد نداريد
ب نگاه داريدرّتخود را م.  

اتاق خود خسته شده و تصميم مي گيريد كه يك بار و براي هميشه سروساماني به از اين وضع  شما باالخره يك روز
 براي اين كار ابتدا بايد درك خوبي از فضاي هندسي اتاق خود داشته باشيد و بعد تصميم بگيريد چه چيز را در .بدهيد

رسي پيدا كنيدشما به راحتي به وسايل خود دسترّتب باشد و هم كجا قرار دهيد تا هم اتاق نظيف و م.  
ات و هندسه بكار بريد تا زندگي بهتري داشته باشيد بدانيد كه براي استقرار خوب حاال كه تصميم گرفتيد كمي رياضي

بريد  ر مي چرا؟ چون شما در يك فضاي سه بعدي به س.كنيد مشخّص بايد براي هر چيز سه عدد را ،صحيح وسايل در اتاق
فقط سه جهت وجود . در سه جهت مي تواند حركت كندديگر هم ركت كنيد و هر چيز يعني در سه جهت مي توانيد ح

  . ، راست و چپ، و باال و پائينعقب و جلو: دارد
 كنترل بايد روي مثالً.  در نظر بگيريدرّتب كنيد بايد براي هر چيز يك جاي خاصه بتوانيد اتاقتان را مشما براي آن ك

 و غذاي ديشب بايد در يخچال قرار  كتاب در قفسه،وي ميز كشدر كيف پول ،در جاكفشيكفش  ،دملباس در ُك تلويزيون،
  . گيرد

اكنون ببينيم . ل فضاي اتاق خود را درست درك كنيد و سپس هر چيز را در جاي خود قرار دهيدبنابراين، شما بايد او
 مشخّص  را تلويزيونست كه نخست بايد محل بديهي ا  بگذاريد چه كار بايد بكنيد؟روي تلويزيون را كنترلبراي اينكه 

 )O (ع فرض كنيم و آن را نقطة صفررجاگر مركز اتاق را به عنوان م.  اتاق قرار دارد جنوبيديوار كنار تلويزيون :كنيد
  . سانتيمتري تقسيم شده است1 مي توانيم سه محور مستقيم از اين مرجع رسم كنيم كه هريك به قطعات ،بدانيم
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 . مركز آن سه گانةمختصات   اتاق و محورهاي-1شكل

 
منظور از رسم اين محورهاي سه گانه اين است كه چون شما و اتاق در يك فضاي سه بعدي قرار داريد پس با رسم سه 

 دو و سه بعداً در مورد فضاهاي يك،( كنيد مشخّص مي توانيد وضعيت هندسي اتاق را مختصات  مرجع محور يا سه خطّ
 عدد 3اين محورها به شما كمك مي كند كه جاي هر چيز را در اتاق با .) بعدي بيشتر توضيح مي دهيم پس نگران نباشيد

  . به كارمي رود نه بيشتر و نه كمتر، چون فضاي اتاق سه بعد داردعدد 3فقط .  كنيدمشّخص 
  

از وسط  را كنترل شما . كنيممشّخص  رااتاق   در موجودزيونروي تلويبر   از راه دوركنترلحاال مي خواهيم محل گذاشتن 
اگر .  قرار دهيد در سه محور حركت مي كنيدروي تلويزيونبرمي داريد و براي آن كه آنها را درست در جاي خود اتاق 

  X در طول محور بايد مانند تصوير زيرقرار داشته باشيد، ) نقطة صفر( را در دست داريد و در مركز اتاق كنترلفرض كنيم 
ولي براي .  هستيدتلويزيوندر اين حالت كنار .  راه برويد سانتيمترY 150 پيموده و سپس در طول محور  سانتيمتر100

يعني محور   (Zمقدار مسافتي است كه بايد در طول محور  روي آن به يك عدد سوم هم نياز است و آن، كنترلقرار دادن 
 ي سانتيمتر120  ارتفاعبه را كنترلدر اين حالت شما .  شودمشخّص  دقيقاً كنترلكنيد تا جاي  يط) باال و پايين يا عمود

   .قرار مي دهيد تلويزيون اتاق به باال آورده و حاال در محل خود روي فَك
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تيمتر به موازات  سان100دستگاه بايد .  قرار داردO اتاق در نقطة فدستگاه كنترل از راه دور تلويزيون در َك  -2شكل 
 120 در آخر  درجه دور زده و90 سپس ، Y سانتيمتر به موازات محور 150 درجه دور زده و90 ، سپس Xمحور 

 مشخّص  عدد 3با  نسبت به نقطة مبدأاكنون جاي دستگاه .  تا روي تلويزيون برودجابجا شود Zسانتيمتر به موازات محور 
   . را نشان مي دهدأي مبد مشكپيكان، )X100-Y150-Z120(: مي شود

  
 يك عدد طول در مسير افقي . حتماً به سه عدد نياز داريمتلويزيون روي كنترلپس اكنون مي دانيم كه براي تعيين محل 

X ها، يك عدد طول در مسير افقي عمود برآن روي محور Yطول در مسير عمودي يعني محور   ها، و يك عددZها  .
 را اعداداگر شما يكي از اين .  مي شود نه كمتر و نه بيشترمشخّص عدد بعدي با سه يعني جاي هر چيز در فضاي سه

عّلت اين است كه فضايي  .انيد كفش را در جاكفشي قرار دهيد و حتماً بايد هر سه رقم را بدانيدنداشته باشيد ديگر نمي تو
به كته را همين ُن. مي توانيد حركت كنيدر مي بريد داراي سه جهت است و فقط در اين سه جهت كه شما در آن به س

  : مي گويند چنينزبان رياضي
  

  . مي شودمشخّص عدي با سه عدد  جاي هر چيز در فضاي سه ب.آزادي استدرجة فضاي سه بعدي داراي سه 
  

اي ج. كتاب و غيره را يكي يكي درمحل خود قراردهيد،كيف پول ،كفش ،لباس ميتوانيد عددپس حاال با دانستن سه 
يعني نمي شود مثالً كتاب .  مي شود و هرگز اين سه رقم مساوي همديگر نيستمشخّص هريك از اين چيزها با سه رقم 

چون يك . باشد مختصات قرار داشته باشد و كيف پول شما هم در همين ) X=50,Y=40, Z=100 (مختصات شما در 
اكنون هر گاه به كفش يا كتاب و غيره نياز داشته  .شغال كنندكتاب و يك كيف پول نمي توانند همزمان يك مكان را ا

 پس . مستقيم به طرف آنها برويد و آنها را برداريد، براي هريكعدداق و فقط با دانستن سه ت اگشتنباشيد مي توانيد بدون 
  .با مفهوم ابعاد هندسي آشنا شديمكمي تا اينجا 
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        چند بعد هندسي داريم؟چند بعد هندسي داريم؟چند بعد هندسي داريم؟چند بعد هندسي داريم؟

        
نيم و آنها را  كتوجه با مفهوم ابعاد و لزوم آنها در زندگي آشنا شديد مي خواهيم به خود ابعاد هندسي حاال كه به طور كلي
 .ل رياضي از جهان است كه در مورد جايگاه چيزها در دنيا صحبت مي كندد يك م،اصوالً مفهوم بعد. بيشتر بررسي نمائيم

حركت چيزها در جهان اشاره مي كنند و به ما مي گويند هر چيز در چه  امكانهمان طور كه در باال بيان شد، ابعاد به نيز 
 اكنون از صفر شروع .آن چيست» درجات آزادي« مي تواند حركت كند و به عبارتي  امتداد دارد يا در چه جهاتيجهتي

  . مي كنيم و درباره ابعاد بيشتر دقّت مي كنيم
  

عد صبعد صبعد صبعد صفرفرفرفرب        
        

  .      :يك نقطه را در نظر بگيريد، مثل اين
  

 د براي آن قائل شد و واقعاً در ح و ارتفاعيفرض كنيد اين نقطه آنقدر كوچك باشد كه به هيچ ترتيب نشود طول و عرض
    بعد دارد؟خوب، حاال ببينيم فضايي كه اين نقطه در بر مي گيرد چند. صفر باشد

 مورد نظر در مشاهده مي كنيد كه نقطةنيم  رسم كمختصات  يك محور براي نقطهاگر  ، ديديد1شكل همان طور كه در 
 نيست و فاقد Z يا Y يا X راستاي در امكاني قراردارد پس داراي هيچ مختصات  محور مكان صفر يعني در محل تالقيِ

  : اين نقطه هيچ بعدي ندارد و بعد آن صفر است،به عبارت ديگر. طول، عرض و ارتفاع مي باشد
  

  زادي صفر آدرجة= بعد صفر = نقطه 
  

 آزادي ندارد و با هيچ عدد و رقمي به جز صفر  باشد يعني هيچ درجة صفر مي آزاديبه ديگر سخن، اين نقطه داراي درجة
 در او. است» كهيچ«كه نامش  د را تصور كنيكوچولو شبيه يك ميكروب  موجود بسيار ريزحاال يك . نمي شودمشّخص

 هيچ راهي براي حركت به جلو يا عقب، چپ يا راست و باال هيچك .كندمي ي وسط اين نقطه احاطه شده زندگتجهاني كه 
براي تجسم بهتر، !  يا پائين نخواهد داشت و براي هميشه در وسط نقطة صفر گرفتار شده و هيچ حركتي نمي تواند بكند

 يا همان  بيرونية كُر. خودش است قرار داردة را يك كُره فرض كنيد كه در داخل يك ُكره ديگر كه درست اندازهيچك
ي وجود ندارد و همه مختصات براي او .العي از خارج اين جهان ندارداين ميكرب است و او هيچ اّط» جهان «، بدون بعدنقطة

چيز در حدطلق است صفر م.  
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رون نقطة خودش يعني د» جهان« هيچك در، هيچك و در پائين، بدون بعد، در سمت چپة نقط،سمت راستدر-3شكل 
  .بدون بعد قرار دارد

  
مثالً هيچك حتّي . دّقت كنيد كه تجسم ُكره فقط براي سهولت درك مطلب است و در حقيقت كُره اي وجود ندارد

تواند حول مركز خودش درون اين جهان دور بزند يا هيچ حركت ديگري بكند چون در واقع هيچ بعدي ندارد و هيچ  نمي
خارج از جهاني كه در آن زندگي مي كند ندارد و اصوالً نمي تواند دنياي  دربارةوچكترين اّطالعي  او ك،در عين حال. نيست

   . نقطه اي تصور كندجهان ديگري را به جز اين فضاي محصورِ
  

        بعد يكبعد يكبعد يكبعد يك
        

ر بعد  را از تنگناي اين نقطه كه داراي صف يعني هيچك بيچارهميكروبحاال مي خواهيم ببينيم آيا راهي دارد كه اين 
  باشد نجات دهيم و به وي امكان حركت بدهيم؟  مي

 آزادي  يك بعد بيشتر بشود يعني يك درجة كاري كرد اين است كه جهان وي دارايهيچكتنها راهي كه بتوان براي 
 وگرنه اگر همين طور ادامه يابد پاهايش مثل چوب قدم بزندداشته باشد كه بتواند در آن جهت حركتي بكند و كمي 

 اضافه شود بايد يك هيچكبراي اين كه يك بعد به جهان صفربعدي . شك مي شود و ديگر هرگز نمي تواند راه برودخ
   .و طول پيدا بكندنقطه بايد در امتداد عمود بر خودش دراز شود يعني . محور عمود بر نقطة صفر پديدار شود

  
  

  
  . نشان مي دهدسطدر و جاي نقطه را پيكان . صفرة نقطعمود بر خطّ -4شكل 

  
مي توانيد بگوئيد .  كشيده شده است)X-(و به چپ ) X+(به سمت راست   O داريم كه از نقطه صفر اكنون يك پاره خطّ

بعد صفر  ، صفرةيعني نقط.  داراي بعد يك است و يك بعد داردپاره خطّ:  البّته درست است چند بعد دارد؟اين پاره خطّ
 .بدين معني كه در يك امتداد كشيده شده و ديگر مثل نقطه از همه طرف محصور نيست. دارد يك بعد داشت و اين خطّ
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جاي همه چيز در  . صفر مي باشد يعني عرض ندارد و فقط طول داردرض اين پاره خطّ همانا معادل نقطةدر عين حال ع
  . مي شود كه نشانة فاصلة آن چيز از نقطة مبدأ استمشّخصاين جهان با يك عدد 

  
  . مي شودمشّخص عدد يكبا بعدي  يكجاي هر چيز در فضاي . آزادي استدرجة  يك بعدي داراي يكفضاي 

  
م وارد بهشت شده  از جهان صفر بعدي وارد يك جهان يك بعدي شده كه براي وي مثل اين است كه از جهّنهيچكحاال 
ي حاال با لچون جايي براي حركت نداشت، ونداشت » حركت كردن«تا كنون هيچ اطّلاعي از مفهوم هيچك  .باشد

 » آزادييك درجة« يك بعدي به جلو و عقب حركت كند و بنابراين  مي تواند در اين جهان مي شود كهتوجهخوشحالي م
مي تواند به يك ذره ماده غذايي ) X+يعني محور ( صفر ادامه دهد ة نقطسمت راستاگر ميكرب به حركت در جهت  .دارد

به . برخورد كند و آن غذا را ببلعد و جان بگيرد و به حركت ادامه دهد) وداراي بعد صفر مي باشد(اهش هست كه سر ر
هيچك  دنيايي كه .ره غذا پيدا كند و بخوردذ يك شايدباز هم ) X-يعني محور (همين نحو اگر به سمت عقب حركت كند 

 را به هيچك ،براي تجسم بهتر . فقط به جلو يا عقب حركت كند،ن دارد و او مي تواند در آراستادر آن قرار دارد فقط يك 
  .شكل يك كُره در درون يك استوانه يا لوله ترسيم مي كنيم

  

  
  

  . غذاي صفر بعديه و ذر)لوله( يك خطّ وندر  هيچكجهان يك بعديِ -5شكل 
  

 كه تا كنون ه موجوداتي برخورد مي كندناگهان ب ، يك بعديخطّحين حركت درون هيچك  بسيار مهم اين است كه نُكتة
درون جهان يك بعدي خود حركت  ،اين موجودات، يك بعدي هستند .ر وجودشان را هم نمي كردوهرگز نديده بود و تص

  :است» ككرم« ونام آنها رم به نظر مي رسند شبيه ك،مي كنند
  

  
  

ها كرمك  از هيچكايره هاي پايين، نمائي است كه د. )ك بعديخطّ َت (در لولهها  كبا كرمهيچك  مالقات -6شكل
  .) لوله استمقطَعِ ، مشكيدايرة (بيند مي
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العي درباره اين موجودات  صفر قرار داشت نمي توانست هيچ اّطةدر فضاي بدون بعد خود يعني نقطهيچك تا وقتي كه  

  آيا مي توانيد بگوييد چرا؟ . يك بعدي داشته باشد
به . و طبيعتاً موجودات يك بعدي در آن جهان جا نمي گرفتند به يك فضاي صفر بعدي بود محصور» هيچكجهان «

رم مانند نداشت و حتّي عي از اين موجودات كالتا موقعي كه وارد جهان يك بعدي نشده بود هيچ اّطهيچك همين دليل 
عد باالتر ازتصوعد يككه خودش  جهانر آن را هم نمي توانست بكند چون اصالً دركي از بو از ديدار آنها  نداشت باشد ب 

 يعني فقط . داراي يك بعد هستند، كرمينه شكل، همانند جهاني كه در آن زندگي مي كننداين موجودات .شگفت زده شد
يا عقب  جالب در مورد اين كرمها اين است كه آنها فقط مي توانند يا به جلو و  يك نكتة.طول دارند و عرض و ارتفاع ندارند

ت جلو و يا عقب عقب و بنابراين، هميشه يا از سم» دور بزنند«آنها نمي توانند در درون جهان خود ! عقب حركت كنند
عدي هستند  نشد كه آنها يك بتوجهبا اين موجودات برخورد كرد ابتدا مهيچك  نكته ديگر اين كه وقتي .حركت مي كنند

در يك انتهاي خودشان ميد آنها هولي بعد كه ف.  يك ُكره به نظر مي رسيدند آنها هم مثل خودشوي، چون از نقطه نظرِ
 يك  و در فضاي جهانِكّه خطّ  هستندبه شكل يك ت شد كه آنها توجه كم كم م،يك چشم دارند و در انتهاي ديگر ندارند

طّ حركت الَخ ستقيم م، كرمك ها كه در راستاي جهان خطّي خود به صورتفانهمتأس .مي باشندبعدي خود محصور 
كردند و در جستجوي خوراكي بودند، هيچك بيچاره را به جاي ذرات غذاي صفر بعدي گرفته و ناگهان وي را بلعيدند و  مي

عدي اينچنين به سرنوشترسيدفرجام هيچك در جهان َتك ب .   
  
    عدبعدبعدبعددو دو دو دوب         

        
هميشه بين دو بودند ولي چه سود كه هر كرمك ك بعدي خود سرگرم عقب و جلو رفتن فضاي َتكرمك ها همچنان در 

يا روبروي همديگر بودند و يا پشت به پشت و يا پشت يكي همواره كرمك ديگر قرار داشت و بسته به بخت و شانس، 
رات غذاي صفر بعدي كه خودبخود درون خطّ پديدار مي شد را مي ديدند و آن گاهي هم ذَ.  بودديگريجلوي صورت آن 

   .دندرا مي بلعي
اجبار كنار الِب ، نكاح دائم در زندانِزوج و زوجهو اين كه هميشه بايد مثل كرمك ها به تدريج از اين زندگي يكنواخت 

چه مي شد كرد، جهان آنها يك بعدي بود و براي هميشه يك كرمك در ميان دو كرمك ديگر  .خسته شدند باشند ديگرهم
 و هيچ مي كردنددائماً به همديگر نگاه  قرار مي گرفتند بايد هميشه تا آخر عمر اسير بود و اگر دو كرمك رودرروي يكديگر

كرّرات خالص  متكرارِ مالل آور و ايكاش معجزه اي بشود و ما از اين زندگيِ: آنها با خود مي گفتند. ر نبودوراه ديگري متص
   .شويم

  
  

  .م خيره شوند حوصله شان سر رفت تمام عمر به هزوج و زوجه كرمك ها از اين كه مانند -7شكل
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تنها : يك نفر پيدا شد كه دلش به حال آنها سوخت و با خود انديشيدتا اينكه روزي به دليلي كه هنوز معلوم نشده است، 

د ديگري به جهان آنها افزوده شود تا آنها بتوانند آزادانه ع براهي كه بتوان كرمك ها را از اين وضع نجات داد اين است كه
    .ديگر را ببينند و از يكنواختي بيرون بياينديكر آن حركت كنند و همگي د

در امتداد عمود كرمك ها را تشكيل مي دهد  »جهان«خّطي كه  شده ايد براي اين كار بايد توجههمان گونه كه تاكنون م
د اين مطلب يد عمود باشد در حباامتداد اين كه چرا (عالوه بر طول، عرض هم داشته باشد امتداد پيدا كند تا بر خودش 

 وي خطّ را گرفته و آن را  يك شب كه كرمك ها در خواب بودند،بنابراين، .) از ما قبول كنيدينيست و فعالً همين طور
  . يعني هم طول دارد و هم عرض دو بعد دارد ، اين سطح.به دست آيد»  دو بعديطحِس«عمود بر خودش امتداد داد تا يك 

  
  . مي شودمشخّص  عدد دو بعدي با دوجاي هر چيز در فضاي . آزادي استدرجة  دوعدي داراي  بدوفضاي 

  

  
  

  . يك سطح دو بعدي بدست مي آيد، يك بعدي عمود بر خودشاز امتداد دادن خطّ -8شكل 
  

براي آنها فتي خود را در دنياي جديدي ديدند كه وقتي كرمك ها از خواب بيدار شدند با كمال شگفرداي آن شب، 
 شروع بنابراين، .حاال مي توانستند به راحتي نه تنها به جلو و عقب، بلكه به چپ و راست حركت كنند .باوركردني نبود

دور مركز خودشان بچرخند يا اينكه دور بزنند و بعدي  در اين جهان دوآنها مي توانستند . ديگر و بازديد هم كردند به ديد
انستند به جاي اين كه منتظر ظاهر شدن گلوله هاي غذاي تك بعدي شوند، خودشان در  مي تو.به اطراف حركت كنند

د و هيكل همديگر را در ضمن، براي نخستين بار توانستند َق .رات غذا را پيدا كرده و ببلعندمحيط جستجو كنند و اين ذَ
خطّ زندگي مي كردند تنها چيزي كه چون در گذشته وقتي درون . ن زده شدنداببينند و از اين موضوع به شدت هيج

به تدريج از آن حالت  . بود ولي حاال مي توانستند طول همديگر را ببينند و درك كنندهروبروي خود مي ديدند يك نقط
   .فتاده يا تزويج شده خارج شدند و روابط اجتماعي پيدا كردند و به رفت و آمد با يكديگر مشغول شدندتك اُ

  
  



 16 

  

  
  

يكي از آنها مي تواند دور . ات غذا را مي بلعندرنه به اطراف حركت مي كنند و ذَا در سطح دو بعدي آزاد كرمك ها-9شكل
غيير تيا خودشان به دور خود بچرخند و جهت حركتشان را ) پيكان باال(ديگري چرخيده و تمام هيكل وي را ورانداز كند 

  ). پيكان پائين(دهند 
  

ر  اصالً تصوو روزي به ناگاه با موجوداتي روبرو شدند كه تا آن موقع هرگز نديده بودند و پيش نرفت خوبياما همه چيز به 
 دو بعدي در  اين موجودات.خت و صاف بودند نام داشتند چون كامالً َت»ختهَت«اين موجودات   .چنين چيزي را نمي كردند

ند و اگر بخواهند دور خود  و راست حركت كنچپ  دوبعدي خود زندگي مي كردند و مي توانستند به جلو، عقب،جهانِ
در عين حال آنها مثل . داشتند» طحس«ك بعدي نبودند بلكه بچرخند و از همه عجيب تر اين كه به شكل يك خطّ َت

   .، دايره و غيره داشتندستاره، مسَتطيلنبودند و شكل هاي مختلفي مانند ها فقط به شكل پاره خطّ كرمك 
  

  
  

  . كرمك ها با تخته ها برخورد-10شكل
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طّ به  تخته ها هم ظاهراً به شكل يك خ، اين امر نشدند چون از نقطه نظر آنهاتوجةكرمك ها ابتدا در برخورد با تخته ها م

 به تبديل)  كرمك هامثل خود(نظر مي رسيدند ولي بعد ديدند كه وقتي دور تخته ها مي گردند در هيچ مكاني تخته ها 
 واقعيتقبول اين  . داراي سطح مي باشندبنابراين،عد نمي شوند بلكه هميشه يك خطّ به نظر مي رسند و  بدون بيك نقطة

و بايد خيلي به ذهن  نمي شناختند »سطح«براي كرمك ها بسيار سخت بود چون در دنياي خودشان هرگز چيزي به نام 
 آنها هرگز در دنياي خطّي .ر كنندو دو بعدي را تصيعني فضايدارند  سطح اتي را كهد موجووجودخود فشار مي آوردند تا 

خود سطحي نديده بودند و اگر به آنها مي گفتيد موجوداتي به نام تخته وجود دارند كه دو بعد دارند شما را مسخره 
ستند درون بديهي است كه تخته ها نمي توان. اكنون عّلت اين امر را مي دانيد .ون مي انگاشتندجنكردند و ديوانه و م مي

فضاي يك بعدي كه كرمك ها در آن مي زيستند  به هيچ وجه قابل ديدن در بنابراين،يك خطّ تك بعدي جا بگيرند و 
  .نبودند

مهمگي را ي خود مي دانستند،ذاغتخته ها كه آنها را  زيرا ، خوشحالي و شگفتي كرمك ها چندان به درازا نكشيدفانهتأس 
عد و خطّ  تخته ها انواع ذَ. بدين ترتيب به فرجام رسيد كرمك هابلعيدند و سرنوشتات غذا به شكل نقطه هاي بدون بر

  .هاي يك بعدي را مي خوردند تا به زندگي ادامه دهند
  

        بعد سهبعد سهبعد سهبعد سه
        

ر مي بردند و مشكل خاصي نداشتند تا اينكه س به نام داشت» َتختستان« خود كه دو بعدي ربع شكلِمتخته ها در جهان 
 عجيبي را مطرح كرد كه تا آن زمان هيچ فرضيةنام داشت » Edwinدوين ا«ث بود و ّلَث شكل موزي يكي از آنها كه بهر

در  اجداد تخته ها در غاري وي مي گفت بر اساس متون بسيار قديمي باستاني كه. تخته اي چنين چيزي نشنيده بود
: به اين نتيجه رسيده كه ، و نيز بررسي هاي رياضي و هندسي،ده بودبه تازگي كشف شدفن كرده بودند و  هنطاكيسرزمين اَ

   .موجوداتي وجود دارند كه ديده نمي شوند و نامرئي هستند
 آنها در تمام طول تاريخ .ون مي انگاشتندّنجر مي كردند و او را ديوانه و مسُخموي را دست انداخته و َت تخته ها طبعاً ساير

اما ادوين به اين  .ر بود چيز ديگري براي آنان غيرقابل تصو وجودها و هيچك ها را ديده بودند وخود فقط تخته ها، كرمك 
ر نمي رفت و مي گفت اين فرضيه مي تواند وجود موجودات عجيب و غريبي را كه گهگاه در سرزمين دسادگي از ميدان ِب

   .تخته ها ديده شده بودند توضيح دهد
  

  
  

  .ة وجود جهان سه بعدي ادوين و نظري-11شكل 
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 ديده شده بود كه هيچ راهي براي توجيه مختلفمثالً بارها چيزهاي غير قابل توصيفي توسط برخي از تخته ها در جاهاي 
، ظاهر شدهدر هوا  كوچك جلوي وي اگهان يك دايرةنوسط بيابان  در  ضلعي تعريف مي كردچهار  يك تختة.آن نداشتند

يك . ت يافت و سپس دوباره كوچك شد و به شكل يك نقطه در آمد و از نظر ناپديد شدسعدايره بزرگ شد و وسپس 
 به ناگاه مثلّثي در هوا جلوي او ظاهر ودببه ماهيگيري مشغول  مستطيل شكل هم تعريف مي كرد وقتي كنار درياچه تختة

 يعني UFOرا ه تخته ها اين پديد  .د ناپديد گرديوشد و بعد شكل هاي عجيبي پيدا كرد و سپس باز تبديل به مثلّث شد 
  .نام نهاده بودند»  ناشناختهةاشياء پرند«

 ادوين با كمك متون باستاني و علم هندسه توضيح مي داد كه تنها راه درك اين پديده آن است كه فرض كنيم بعد 
لي تخته ها زيربار نمي رفتند و و .ديگري فراسوي جهان دو بعدي تخته ها وجود دارد و اين موجودات از آن بعد مي آيند

از نظر آنها، تنها موجودات هوشمند جهان، همانا تخته ها بودند و چيز ديگري قابل . لّي چنين چيزي را انكار مي كردندُكِب
   .تصور نبود

ك بعد در اين امتداد كشيده شود يعي آنان  شود و دنياي مربرسماگر يك محور عمود بر جهان تخته ها ادوين مي گفت  
 و علّت پديده هاي غير قابل توضيح ه در آن جهان سه بعدي، موجودات سه بعدي زندگي مي كنندسوم به دست مي آيد ك

   .براي تخته ها همين است
  

  
  

  . كه حجم داردعدي سه ب جهان-12شكل
  

عدي، مثل وقتي اين موجوداتب سه بَكعجهان تخته ها عبور مي كردند پديده هاي وانه و غيره از ميانسُت، كُره، منشور، اُم 
 ديده  در هوايك نقطهبدون مقدمه  مثالً وقتي يك ُكره از جهان دو بعدي آنها عبور مي كرد ابتدا . ديده مي شديعجيب

  !و بعد كوچك شده و ناپديد مي شد شد كه بزرگ شده و به شكل دايره در مي آمد مي
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يك ُكرة سه بعدي از فضاي سه .  شگفت زده پديده اي را مشاهده مي كند،ت تختة سبز رنگ در سمت راس-13شكل
در .  برخورد مي كند و از آن عبور مي نمايد يك دايره با مقطعبعدي به سمت تختستان آمده، با سطح فضاي دو بعدي آن

 ظاهر مي شود، سپس نقطه از باال، ابتدا يك نقطه. سمت چپ، چيزي را كه تخته از چشم خود مي بيند مشاهده مي كنيد
 نمايش در وسط، يك نماي بزرگ خطّ. به صورت خطّي در آمده و بزرگتر شده و سرانجام كوچك شده و ناپديد مي شود

 مي شود كه با يك دايره توجه روشن تر از دو سوي آن به نظر مي رسد م خطّتخته از اين كه وسط. استداده شده 
  .  با سطح دو بعدي يك دايره مي باشدع يك كُرة سه بعديمقط. روبروست

  
بدين ترتيب ادوين كه خودش يك تخته بود، بدون اين كه از جهان دو بعدي تخته ها خارج شده باشد، فقط با كمك متون 
باستاني و رياضيات و هندسه توانست نشان دهد كه دنياي ديگري هم هست و در آنجا هر چيز داراي سه بعد يعني طول، 

   .بود»  آزاديسه درجة«اين دنياي سه بعدي داراي  .مي باشد» فاعرتا«ك مفهوم جديد ناشناخته به نام عرض و ي
  

  . مي شودمشخّص  عدد سهعدي با  بسهجاي هر چيز در فضاي . آزادي استدرجة  سه بعدي داراي سهفضاي 
  

 امري به نظر ما طبيعي ترين چيز مي آيد و  همين دنياي خودمان است كه،اين جهان سه بعديهمان گونه كه مي دانيد، 
  !فراسوي آن براي ما قابل تصور نيست
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كنند مي بينيد،  آن چيزي را كه تخته ها مشاهده مي ،در پائين.  سه بعدي از ميان تختستانبمكععبور يك  -14شكل
مي بينيد كه در  .ل و ناپديد مي شودلّث تبدي به شش گوش مي شود و دوباره به مثلّثي كه بزرگ شده، تبديليعني مث
در تختستان به يوفوهائي كه چنين تغيير شكل . اصالً تغييري نكرده است مكعب شكل ثي در كار نيست و هيچ مثّلحقيقت

  . Transformers  يا:Shape shiftersمي دهند مي گويند) ظاهري(
 
 

  
 
  

        نگرش از جهان سه بعدي ما به جهان تخته ها نگرش از جهان سه بعدي ما به جهان تخته ها نگرش از جهان سه بعدي ما به جهان تخته ها نگرش از جهان سه بعدي ما به جهان تخته ها 
        

ببينيم چه چيزهايي . كنيم شما كه در دنياي سه بعدي خودمان قرار داريد روزي با جهان تخته ها روبرو شويدحاال فرض 
تخته ها » پوست«لين چيز جالبي كه ببينيد اين است كه شما مي توانيد در يك لحظه نه تنها شايد او. مشاهده مي كنيد

 يعني همزمان هم جسم تخته ها را از بيرون و هم تمام ! شاهده كنيدبلكه تمام اندامهاي دروني آنها و دل و روده شان را م
  . خالصه اينكه هيچ چيزي در جهان تخته ها از نظر شما پنهان نيست.اندامهاي دروني آنها را مي بينيد
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در . كنيدشما مي توانيد به راحتي هر چيز درون جسم تخته را از فضاي سه بعدي مشاهده . ديدن درون تخته - 15شكل 
ث سبز رنگ مثّل. اينجا فقط لولة گوارشي تخته از دهان تا مري و معده، روده كوچك و رودة بزرگ را مشاهده مي كنيد

فقط به شكل يك خطّ سبز مي بينند يعني فقط پوست آن بقية تخته ها اين تخته را . پوست تخته است كه سبز مي باشد
براي شلوغ نشدن تصوير، بقية . ك نفر نگاه مي كنيد پوست بدن او را مي بينيدرا مي بينند، همان گونه كه شما وقتي به ي

  . رسيم نشده استتاندامها 
  

شما در يك آن مي توانيد تخته و .  استروي تختخواب دراز كشيدهتخته در خانة خودش راحت   خانمفرض كنيد يك
  .تمام چيزهاي ديگري كه در خانة وي هست و درون آنها را ببينيد

  

  
  

 دو شاخه گل هست كه شما درون گلدان و خاك آن و B دراز كشيده، در گلدان Aخانم تخته روي تختخواب  -16شكل 
ت كه س اDدرب خانه .  در باال قرار دارد كه چيزهاي درون آن ديده مي شودCيخچال .  را مي بينيدگياهانريشه هاي 

  . در گوشة اتاق هستFيك گاوصندوق .  باز استEبسته ولي درب اتاق ديگر يعني 
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 خودتان را جلوي چشم تخته انبنابراين، انگشت . وي بگذاريدرِسه ب ر كمي شوخي كنيد و س خانمحاال مي خواهيد با تخته 
 كه با چيز غير قابل دركي روبرو شده ناگهان از جا پريده و  خانمتخته. گذاشته و از جهان دو بعدي وي عبور مي دهيد

جلوي  پوست مانند نقطة 4در دنياي وي چنين به نظر مي رسد كه ناگهان .  شما نگاه مي كند هايتوحشت زده به انگش
 د و سپس با بيرون كشيدن انگشتنوي در وسط اتاق در هوا ظاهر شده و سپس بزرگ شده به شكل يك دايره در مي آي

  ).13مثل شكل (د نكوچك شده و ناپديد مي شوها  دايره ها،
  

  
  

   برخورد انگشتان سه بعدي شما با فضاي دو بعدي فقط چهار دايره است مقطع -17شكل
  .كه در هوا جلوي تخته خانم آويزان هستند

  
بنابراين  . از ترس قالب ُتهي كند تصميم مي گيريد با وي حرف بزنيد و او را دلداري دهيد خانمقبل از اين كه تختهشما 

 براي خالي  فعالً!خداي قادر متّعال هستم كه دارم با توسخن مي گويممن ! سنتر«:  به وي مي گوييددهانتان را جلو برده،
 اندازيد  پيامي نوشته شده جلوي وي مي»عالئم مورس«و يك پاره خطّ كه روي آن با  »! اين را بگير و بخواننبودن عريضه،

  .)باط بين بعد ها بيشتر خواهيم دانست بعداً در مورد ارت.فعالً فرض كنيد كه تخته صداي شما را از بعد سوم مي شنود(
  

  
  

 كه با كُد رنگي و عالئم مورس روي آن پيامي نوشته خطّپاره يك .  شما از فضاي سوم با تخته حرف مي زنيد-18شكل
  .شده در فضاي دو بعدي جلوي تخته خانم قرار مي دهيد تا بخواند
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آيا مي توانيد بگوئيد تخته صداي . ند مي آيد و نَفَسش ب سر جايش خُشك شدهگشتهكه بيشتر دچار وحشت خانم تخته 
» باال«و تخته چيزي به نام شما را از كدام جهت مي شنود؟ فراموش نكنيد كه در تختستان باال و پائيني وجود ندارد 

ديگر چنين به عبارت . خودش مي شنود يعني از داخل كَّله اش» درون«تخته در اين حالت صداي شما را از . شناسد نمي
يك نداي دروني به وي مي گويد كه خدا با وي حرف . دارد با وي حرف مي زند» نداي دروني«احساس مي كند كه يك 

  .مي زند
: ره جواب مي دهدلهبا د خيره شده و گرديدهو ناگهان جلوي وي ظاهر ره خّطي كه عالئم مورس دارد به پا  خانمتخته

  » !چه بخوانم؟ من كه سواد ندارم«
  »ببينم اسم تو چيست؟. هرِدَخلياماستشكالي ندارد ع«: شما جواب مي دهيد

  ».لوك است المختاسم من؟ اسم من َت«: تخته خانم جواب مي دهد
ببين تخت الملوك، من مي خواهم تو را به رسالت نزد قوم تختستان بفرستم كه به آنها هشدار بدهي «: شما مي گوييد

 رودخانه هايشان همگي  درياچه ها و نمي بينند كه.ين االن ايمان نياورند كارشان تمام استلشان رسيده و اگر همجاَ
لم  ُظ،سترده شده مريضي و خشونت ُگهمه جا را گرفته، و گراني قحطي و خُشكسالي خُشكيده، ثمرات و ميوه ها كم شده، 

  » .دل ناپديد شده استسط و عو قو جور ماالمال 
بنابراين، جواب .  البتّه بسيار باهوش است وبه اين سادگي گول نمي خورد است كه سواد ندارد ولي خانم درستاين تخته
  » !تو خدا هستياگر راست مي گويي يك معجزه اي به من نشان بده كه بفهمم «: مي دهد

  »ر مي كني؟ سّكة طال قايم كرده اي حرف مرا باوچنداگر به تو بگويم در گاوصندوق «:شما هم در پاسخ مي گوئيد
ة طال در گاوصندوق نيد چند سّكهمان طوركه گفتيم شما به راحتي همه چيز را در تختستان مشاهده مي كنيد و مي دا

  ». طال هست سكّة5 تو در گاوصندوقِ«: ادامه مي دهيدهست، پس 
  

  
  

  .گاو صندوق و سكّه هاي طال-19شكل
  

حاال اگر «: ولي شما ادامه مي دهيد.  به شدت شگفت زده مي شوداز اين كه تعداد سّكه ها را درست گفتيدتخت الملوك 
سپس شما دست خود را  درون گاوصندوق برده و » ! سكّه در آن بيشتر نيست1به سراغ گاو صندوقت بروي مي بيني فقط 

آن را باز » درب«د و  تخته ها براي آن كه چيزي از گاوصندوق بردارند بايد رمز آن را تنظيم كنن. سكّه از آن بر مي داريد4
شما حتّي . گاوصندوق را باز كنيد مي توانيد هر چيز از آن برداشته و يا در آن بگذاريدولي شما بدون اينكه درب . كنند

مثالً . توانيد روي دل و روده يا قلب تخته ها يك عمل جرّاحي انجام بدهيد بدون اينكه پوست آنها با چاقو شكافته شود مي
  . كه تخت الملوك را آزار مي دهد به راحتي از درون قُلوه هايش خارج كنيدلّيهُكسنگ مي توانيد چند 
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 از قلوه را ّليهُك سنگ به همين نحو مي توانيد.  برداريدگاو صندوقشما مي توانيد به راحتي سّكه هاي طال را از  -20شكل 
  .)گ سفيد هستند ها به رنگ بنفش و سنگ ها به رنّليهُك(خارج كنيد هاي تخته خانم 

  
درب گاوصندوق را باز مي كند و مي بيند فقط يك سكّه در آن ، سراسيمه به اتاق ديگر مي دود،بيچاره تخت الملوك 

با پولهاي من چكار كردي؟ تو را به «:  باز مي گردد و به شما التماس مي كنداتاق نشيمنبا عجله به تخت الملوك . هست
َقمسات َقدسو سّكه ها را ».همين جاست سّكه ها. نگران نباش«:  و شما به وي اطمينان مي دهيد»!س بدهم، پول مرا پ 

   . وي ظاهر شدمقابل  طال سّكة4مي بيند ناگهان تخت الملوك   وجلوي وي مي اندازيد
  

  
  

  . تخته خانم را پس مي دهيدي سّكه ها-21شكل
  

مثالً . از اين هم دارم كه نشانت بدهم  بهترةاگر بخواهي معجز .اين كه چيزي نيست«: اكنون  به تخت الملوك مي گوئيد
ت ها از وي بي خبر باشي؟بگو ببينم از دوستان قديمي خودت كسي را سراغ داري كه مد«  

حقيقت اينكه سالها پيش يك پسري را مي شناختم كه خيلي «: جد آمده با خوشحالي پاسخ مي دهدتخت الملوك كه به و
ي رّر و سحكومت تختستان نمي گذاشت با وي حرف بزنم و پيش او باشم و ما دورادور با هم س فانهتأسمباحال بود ولي 

 به عقد آخوند براًج سالگي 12 مرا در ،شكنجه خوي منش برخوردار شوم والدين صاَل وِهدداشتيم و قبل از اينكه از َش
  ».ر آن پسر را نديدماز آن موقع ديگ. پيري درآوردند كه چند زن ديگر هم داشت
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ه شما كه عميقاً از اين قه دارصچه شكلي است؟خوب بگو ببينم نامش چيست و «: شده ايد جواب مي دهيدُغص«  
  ». بود بنفشلطان نام داشت و به شكل يك ستارة پنج پرِلسُااو َتخت «: ت الملوك پاسخ مي دهدتخ

لطان را به راحتي  نظري مي اندازيد و تخت الس،را در يك نگاه ببينيدشما كه در يك آن مي توانيد تمام مملكت تختستان 
  .پيدا مي كنيد كه در گوشه اي كز كرده و به تنهايي زندگي مي كند

  

  
  

  . تخت السلطان در خانة خودش در آن سوي شهر-22شكل
  

ور مي كني كه من خداي قادر توانا  حرف مرا باببرم نزد ويو را تاگر هم اكنون «: به تخت الملوك مي گوئيدبنابراين، 
  »هستم و ديگر بحثي در ميان نيست؟

  ». هر چي بگي باور مي كنم،اگر شده يك بار قبل از مرگ او را ببينم«: تخت الملوك كه بسيار هيجان زده شده مي گويد
برايت هم با را  ملكة سيسلق ِب تخت تا پلك به هم نزده اي،،اگر بخواهياين كه چيزي نيست، «: و شما پاسخ مي دهيد

  »!حاضر مي كنم
مي كنيد به » َخم«در فضاي سه بعدي جهان تختستان را در دست گرفته و آن را : سپس شما اين كار را انجام مي دهيد

دراين حالت ساكنان تختستان هيچ چيزي . لطان و تخت الملوك روي هم قرار بگيرداتاق نشيمن تخت السشكلي كه 
د ستاره اي صمگر اين كه دانشمندي مشغول رِ( زيرا خم شدن فضاي دو بعدي خود را درك نمي كنند  نمي شوندتوجهم

 محل ستاره نسبت به خورشيد تغيير كرده كه اين ببيند و ناگهان ديده مي شدباشد كه در مجاورت خورشيد تختستان 
  .)  فعالً به داستان ما مربوط نيستقضيه 
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لطان، اين امكان فراهم اي دو بعدي و روي هم قرار دادن خانه هاي تخت الملوك و تخت الس با خم كردن فض-23شكل
  .مي شود كه اين دو در كنار هم قرار گيرند

  
به تخت الملوك مي گوييد قدمي بردارد و جلو برود و سپس خم . لطان قرار داردتخت الملوك درست كنار تخت السحاال 

اكنون كه دو دلدادة قديم را به هم رسانديد از كار . ل تخت و صاف مي شودتان مثل روز اوشدگي را آزاد مي كنيد و تختس
  .خود احساس رضايت مي كنيد

توانيد به  ردي طال نمي باشد و شما هم ميردي گردو نيست و هر زگهر مي بينيد كه  به روش علمي ثابت كرديم و پس
چون مرده را نمي توانيد زنده  ( و ميكائيل و عزرائيل و غيره جا بزنيد جبرئيلاقليا حدراحتي خودتان را به جاي خدا 

عدي يعني بعد  و از اينجا بايد به سراغ بعد به مي ماند براي بعدحي ظاهر شويد كه البّتبي مي توانيد مانند َشحّت. )كنيد
   . چهارم برويم

  
بببعد چهارعد چهارعد چهارعد چهارب        

        
 همان مشكل نيزمي بينيد كه ما  .جاست كه كار دشوار مي شود عطف اين داستان رسيديم و در اين اكنون به نقطه

كه در فضاي سه بعدي يعني خوانندگان اين كتاب  ،ادوين را داريم و بايد به هر شكل شده به موجودات سه بعدي
عد ديگري هم وجود دارد و در آن جهان، موجودات هوشمندي ،ر مي برندآشناي خودمان به سثابت كنيم كه ب 

 خطير، عالوه بر استدالل رياضي و هندسي، به همراهي و همدلي خواننده امرِبديهي است كه اين  .ي مي كنندزندگ
   .نياز دارد و اين كه صداقت ما را پذيرفته باشد و بخواهد با ذهني باز به مسئله نگاه كند

مان گونه كه هيچك يعني ه. در واقع مهم ترين مشكل ما همان است كه در مورد موجودات قبلي بيان شد
عد اول را قبول و تجسم نمايد، و كرمك ها نمي توانستند بعد دوم را درك كنند، و تخته ها قادر توانست ب نمي

 سج كنند، هيچكانسانهاي اين دنيا هم نمي توانند بعد چهارمي را تجسم كرده و اگر َلنبودند بعد سوم را بپذيرند؛ 
  .بوالند كه چنين چيزي هم ممكن استنخواهد توانست به آنان بق

چنين بفهماند وگرنه سالهاست كه رياضي اس الّن عوامتواند به  اين است كه كسي نمي  از هيچكسالبته منظور
ش در بعد م وجود َخ، خورشيد مجاورِ ستارگانِ جابجاييِدصرِدانان با ابعاد باالتر از بعد سوم كار مي كنند و نيز 
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همچنين وجود   . )شدن آن در يك فضاي چهار بعدي مي باشدكه به معني خم (ا تأييد مي كند سوم خودمان ر
Black holes  رنِ شتابدهندةدانشمندان در البراتوارِنيز . غيره بر اين معنا داللت داردوسوئيس در جستجوي س  

ت پذيرفته شده در جوامع علمي  ها با ابعاد باالتر سروكار دارند و اين يك حقيق Super stringمباني تجربي
  .است

از اينجا به وقتي نتوان چيزي را مجسم كرد چگونه بايد آن چيز را پذيرفت؟ . موضوع قابل درك استبه هر حال 
 درست .بعد فقط همراهي شما يعني خوانندة اين سطور مي تواند به ما كمك كند تا بقيه داستان را شرح بدهيم

ر مي بريم ترسيم ان يك محور عمود بر سه محور جهان سه بعدي كه در آن به ساست، مي گوئيد چطور مي تو
   .واقعيت هم اين است كه هرگز نمي شود چنين چيزي را روي كاغذ ترسيم نمود. كرد

  

  
  

   را عمود بر محور هاي سه گانة فضاي سوم رسم كرد؟Wمحور چگونه بايد  -24شكل 
  

نگران نباشيد، . شار بياوريد و اين محور را عمود بر سه محور ديگر تجسم كنيد هر صورت بايد كمي به مغز خود فبه
. كه از هيچك شروع كرديم ادامه دهيمرا حاال مي خواهيم روالي . شكل دارند مامربزرگترين رياضيدانان جهان هم در اين 

. امتداد داديم و به سطح تبديل شدخطّ را عمودي . يادتان هست كه نقطه را عمود بر خودش كشيديم و به خطّ تبديل شد
امتداد مي دهيم ) Wدر راستاي (اكنون حجم را عمود بر خودش . سطح را بر خودش عمود كشيديم و به حجم تبديل شد

  . شودواردتا به فضاي چهار بعدي 
  

  
  

كيل شده است سه بعدي تشمكعب از هشت مكعب اين .  چهار بعدي را مي بينيدب در سمت راست يك مكع-25شكل 
 درجه و تمام اضالع آن يك اندازه است ولي ما در اينجا فقط به اين شكل 90) در فضاي چهارم(كه زواياي همگي 

  . توانيم آن را نمايش دهيم مي
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 شكل ، ما همان روال سابق را دنبال كرده و با امتداد دادن هر شكل در جهت عمود بر خودش كهدر شكل باال مي بينيد

 كه عمود Wعمود بر خودش در جهت سه بعدي  مكعبدر آخر مي بينيد كه . يك بعد بيشتر به دست مي آوريمديگري با 
 را خودمان به Wاين حرف . چهار بعدي در فضاي چهار بعدي تبديل مي شود مكعببر فضاي سه بعدي است به يك 

 مكعبدر اين  كنيد توجه. هارم را نمايش دهيم يعني طول و عرض و ارتفاع افزوده ايم تا جهت بعد چZ و X ،Yحروف 
 درجه اي هستند ولي 90تمام اضالع در واقع يك اندازه دارند و زوايا همگي  مي نامند Tesseractچهار بعدي كه آن را 

اين را يك . چون نمي شود آن را در فضاي سه بعدي درست نمايش داد بايد به اين چه كه مي بينيد اكتفا كنيد
Projectionعدي مي نامندبدر اين .  چهار بعدي در فضاي سه ببشما در واقع هشت  مكعمي بينيد يعني يك  مكع

وسطي كوچك  مكعبعلّت اين كه  .كه در بين آنها قرار دارد مكعبكوچك دروني و شش  مكعببزرگ بيروني، يك  مكعب
بزرگ اصلي از همه به شما  مكعباست و »  دورتر «ا به شم از بقيهWبه نظر مي رسد اين است كه در واقع در محور 

  .است» نزديكتر«
 

  . مي شودمشخّص عدد چهاربا بعدي  چهارجاي هر چيز در فضاي .  آزادي است درجةچهار بعدي داراي چهارفضاي 
  

در شما  ،ملوكفرض كنيد به جاي تخت ال. ار بعدي مي پردازيمهجهان چت ماهيحاال كمي از هندسه فاصله گرفته و به 
 مشاهده كرديد اگر به جاي 17 و 13شكل همان گونه كه در . اتاق خود در همين فضاي سه بعدي خودمان نشسته ايد

دست خودش را ناگهان وارد اتاق شما كند يك كرة سه بعدي، يك آدمي را فرض كنيم كه در بعد چهارم باشد و انگشتان 
 را به خاطر داشته باشيد و 13چه خواهيد ديد؟ اگر شكل ) ق شما تالقي نمايديعني دست وي با فضاي سه بعدي در اتا(

در برابر شما . شگفتي تخته را در بر خورد با يك دايره كه به ناگاه ظاهر و ناپديد شد در نظر آوريد مسئله حل مي شود
   . ظاهر مي شود در هواآويزانپوشيده شده   پوستكه با كُرة گوشتي چهار

  

  
  

 خود را وارد فضاي سوم يعني همين فضاي سه بعدي انگشتاناز فضاي چهارم » سه بعدي«يك موجود  -26شكل 
ره اين ُك .نتيجه اين است كه شما چهار ُكرة پوست و گوشت مي بينيد كه در هوا وسط اتاق معلّق است. خودمان مي كند
، استخوان سفيددايرة . پائين نشان داده شده است و مقطع آنها در شكل ، قطع شده به نظر مي رسند،ها از سمت باال

  .انگشت مي باشد كه توسط رگ وپي احاطه شده و دواير سرخ مقاطع رگهاي خوني هستند
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تنها چيزي «ره كه از يك سمت قطع شده و گوشت و رگ و پي و استخوان در آن مقاطع به چشم مي خورد  ُكچهاراين 
بعدي واقع در فضاي چهار بعدي دست خود  ين از كجا ظاهر شد و اگر موجود سه و هيچ خبر نداريد ا»است كه مي بينيد

   .ردند مي گ ناپديد سپسو ك شدهچره ها كورا بيرون بكشد اين ُك
مثالً اگر با شما حرف بزند شما صداي وي را از هيچيك از جهات سه . مي بينيد كه اين موجود خيلي كارها مي تواند بكند

از » يك نداي دروني« جلوي رو، چپ، راست، باال يا پائين نخواهيد شنيد بلكه احساس مي كنيد گانه يعني پشت سر،
اين موجود مي تواند به شما بقبوالند كه خدا يا يك فرشته است و . داخل كلّة شما دارد با شما سخن مي گويد و الي آخر

ريد و هنگام ادرار احساس درد و سوزش مي كنيد از وي مي توانيد چنانچه سنگ مثانه دا. انواع معجزات را براي شما بياورد
كند و سنگ مثانه را به راحتي از درون مثانة شما خارج كند بدون اين كه جرّاحي انجام شود و را داخل بخواهيد دست 

چند ن تهرامي توانيد از او درخواست كنيد از گاو صندوق بانك مركزي واقع در خيابان فردوسي  .پوست شما شكافته گردد
سمت  ( آنطرف خيابان در يا از وجود راهروي زيرزميني كه بانك مركزي را به سفارت انگليسشمش طال براي شما بياورد

 مي توانيد از او .مي توانيد هر دشمني را كه داريد بيچاره و نابود كنيد. ديالعاتي كسب كن وصل مي كند اّط)شمال
 يا وارد حساب بانكي  مي كندشما وقتي مطالب محرمانة معامالت خود را ايميلبخواهيد نگاه كند ببيند فالن رقيب تجاري 

يا  از آن پس شما به راحتي وارد ايميل  وو آن را به شما بگويد وارد مي كند رارمزي چه  مي شود» بانك تجارت«خود در 
مز هاي مخابراتي ارتش دشمن  همچنين مي تواند ر. وي را مشاهده كنيدنش هايوي شده و تمام معامالت و تراُكحساب 

ميد ها درست نمي توانيد بفام .را مشاهده و به شما بگويد تا مخابرات دشمن در ميدان جنگ را رمزگشايي كنيد و بشنويد
  . »فرشته«است كه دارد به شما كمك مي كند يا يك » ِجنّ«آيا اين يك 

 .هارم مي پردازيم كه به درك بهتر مطلب كمك مي كندبعد چبه برخي نكات جالب  آشنا شديد قضيه حاال كه با اساس 
ي از داخل چراغ بيرون مي آمد و جِّندست روي آن، مالش  كه با  باشيدشنيدهرا » چراغ جادو«ين و الد ء شايد داستان عال

همه رقم كمك و معجزه براي عالءالدتصادفي  (.كندنگُفتي براي وي فراهم ين انجام مي داد و مي توانست ثروت و قدرت ه
 در آنجا ثروت و قدرت عظيمي انباشته شنيديد،را » الدينء عال« و نام ديديدرا » چراغ جادو«نيست كه اگر جائي عالمت 

  .)مركز تلفن همراه فروشها ،شاه اباني حافظ و خابانينبش تقاطع خالدين ء ف پاساژ عالاز جمله َك ،شده
  

  
  

 بله، اين چراغ مي تواند .باشد ميچهار بعدي  »پورتال« يك حاويكه در حقيقت » چراغ جادويي«و عالءالدين  -27شكل 
  .)يعني بياورد داخل پاساژ (كه سمت راست مي بينيد نزد شما حاضر كندرا خانمي 
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 ، مورد بحثِجنّ.چهار بعدي باز مي شود Portalسه بعدي است كه در ميان آن يك پورتال چراغ جادو در واقع يك ظرف 
 وقتي از دهانة چراغ خارج مي شود يا به آن وارد مي شود در و) نه چهار بعدي(ش يك موجود سه بعدي است خود

يك دهانة رابط بين دو فضا پورتال منظور از  .عبور مي كند و به فضاي چهارم مي رود  ِبينُ البعديPortalحقيقت از يك 
ولي ساست آغول خيلي تنومند و  در فضاي سه بعدي ما ِجنّن كه عّلت اي. مي باشد كه به شكل مكانيكي به وجود مي آيد

كوچك مي شود و ناپديد مي ظاهراً وي حين ورود به فضاي چهارم مي تواند وارد چراغ به آن كوچكي شود اين است كه 
 از شما  در فضاي چهارم حركت كندWهر چيز كه به سمت محور .  مي شويدتوجهاين را به كمك شكل زير بهتر م. گردد

 . كوچك شده وسپس ناپديد مي شودمي شود و طبعاً» دور«

 
  

  
  

فضاي سه بعدي ) داخل چراغ(در وسط پورتال . سمت چپ، آن چيزي راكه واقعاً روي مي دهد نشان مي دهد  -28شكل 
رم يعني  در حقيقت كوچك نمي شود بلكه دارد در محور فضاي چهاجِنّهيكل . شده است» خَم«به سمت فضاي چهارم 

W م نمي توانيد .مي شود» دور«  از شمافضاي را ببينيد بنابراين به نظر مي رسد  ي خودخم شدن فضا شما در فضاي سو
جائي كه (در انتهاي پورتال .  كوچك به نظر مي رسدجِنّو در نتيجه ) سمت راست(است » تراكم و جمع شدهم«سه بعدي 

 ار طريق آن وارد بعد چهارم جِنّدهانة ديگر در فضاي چهارم باز شده كه يك ) خطوط منحني سمت چپ به هم مي رسند
  .مي شود

  
 توجه ماهيگير بدون .دق مي كندرا به جاي ماهي از دريا صيد كرد ص» طري جادوب « در مورد ماهيگيري كهقضيه همين 

 كه جِنّ و ) جعبة پاندورا را مي گشايددرب(بطري را مي شكند و درب آن را باز مي كند » جادويي« مهر ،به عواقب امر
هر كه او را  خورده بود حبس قَسممد و چون در هآن بيرون مي جصدها سال بود در بطري زنداني شده بود، با بازكردن 

  . د، قصد جان ماهيگير را مي نمايدكَُشزاد كند ِبآ
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 .چهار بعدي نيستوي پورتال حااين بطري نيز چيزي به جز يك ظرف .  بطريدرون ِجنّ -29شكل

  
 جِنّو خارج شود  به آن بزرگي از بطري به اين كوچكي جِنّك مي زند و مي گويد كه باور نمي كند َلبه وي َكماهيگير 

ه بَل اَِجنّبراي آن كه به وي ثابت كند چنين چيزي ممكن است وارد بطري شده و ماهيگير زرنگ درب بطري را مي بندد و 
   .زنداني مي شودمجدداً در آن 

  
 را از سوراخ سوزن يرق است و به همين نحو مي توان شتعبور دادن ُشتُر از سوراخ سوزن هم صادهمين امر در مورد 

   . را فيصله داد»اطيم الخي س فلُم الججليي ّتح« گذراند و قضية 
  

  
  

عدي در وسط سوراخ سوزن پديد آمده و شتر از آن رد بچهار در اينجا پورتال .ر از چشمة سوزن عبور دادن شت– 30شكل 
  .مي شود و در سوي ديگر دوباره بزرگ شده و بيرون مي آيد

  
ه را تأييد مي كند، اَِجنّه تب شخصي نويسنده هم اين نُكهمان گونه كه در داستان ماهيگير خوانديد، و تجاردر حقيقت، 

يك حالت مكانيكي و ماشيني دارند تا اينكه داراي درك و بيشتر در واقع اَجِّنه و شياطين . موجودات بسيار احمقي هستند
  ي يا در زبان هاي التينفالن چيز به عقل جِنّ هم نمي رسداين كه در قديم مي گفتند . فهم و احساس مانند ما باشند

Genie را به عنوان نوعي امتياز و هوش فراوان مي دانند و واژة Genius  به دليل يك ،ين جا مي آيديعني نابغه از هم 
 قرار داشتن الّناس كه با ِجنيان و امكانات فراوان آنها كه به سببِ عوام. طه و اشتباه مي باشد كه اكنون توضيح مي دهيممغَل

 آدميزاد تلقّي نسبت بهذا برتر بودنشان  روبرو مي شدند، اين را به حساب باهوش بودن و لحاصل شدهدر فضاي چهارم 
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ه توجه كنيد وقتي موجودي در فضاي چهارم ب.  فرق مي كند»اّطالعات داشتن« در حالي كه هوشمند بودن با ،دندكر مي
مثالً مي تواند بگويد فالنكس يك تومور مغزي . د در واقع اّطالعات زيادي دربارة ما دارد كه خودمان نمي دانيمر مي برس

اشتن كه به صرف نگاه كردن و ديدن از فضاي چهارم حاصل مي شود با  دالعاتاّطدارد و جاي آن را هم نشان بدهد ولي 
  . دارد و موضوع روشن است ونيازي به اطالة كالم نيستتفاوتهوشمند بودن و درك و َفهم زياد داشتن 

  
  :ن است كهكته ايُن.  درس نمي دهند براي شما بيان كنيمنونلُفادار و در مكتبدر اينجا مي خواهيم يك قانون مهم را كه 

  
  .ما ظاهراً رابطه اي با هم ندارند، در فضاي چهارم خيلي خوب با هم رابطه پيدا مي كنند سومِچيزهائي كه در فضاي 

  
سوم خودمان هيچ رابطه اي ديده نمي شود و اين پنج انگشت در فضاي ين ِب.  را در نظر بگيريد26شكل  پنج انگشتمثالً 

مععدي و (لّقندستقالً در هوا مولي مي دانيم كه )نمي تواند رابطه اي بين آنها نشان دهد هيچ اندازه گيري در فضاي سه ب 
 در فضاي چهارم با هايي كه در فضاي ما فاقد ارتباط هستند بسياري از پديده .هر پنج انگشت به يك دست تعّلق دارد

تا يك مثال مي آوريم كه . ا كهكشانها صدق مي كنديكديگر ربط پيدا كرده و با معني مي شوند و اين از دنياي كوانتوم ت
   . خوانيداين نخستين بار است كه شما چنين مطلبي مي يان نشده وب كنون در هيچ جا

  
قضيقضيقضيسسسسة فيثاغورِة فيثاغورِة فيثاغورِة فيثاغورِقضي        

        
 فيثاغورس حدود توسطقضيه اثبات اين .  را ياد شاگردان مدارس مي دهندقضيهمي دانيد كه هزاران سال است اين 

اويه، مجذور دو ضلع قائم مساوي مجذور وتر الزّ   قائم موضوع اين است كه در يك مثلث.نجام شد سال پيش ا2500
  . با رابطه اي كه در شكل زير مي بينيد بيان مي شودوباشد  مي
  

  
  

  . قضية فيثاغورس-31شكل
  

در حقيقت . ث نيست مثّلهيچ رابطه اي بين سه ضلع) سمت راست شكل باال(در فضاي دو بعدي  كه نكتة مهم اينجاست
اين عات حاصل را به دست آوريم، بهتر ربرا مثل سمت راست روي سطح دو بعدي امتداد دهيم و م اضالعبه جاي اينكه 
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بود كه مفرقش حاال فرق اين دوتا چيست؟ . ث، يعني مثل سمت چپ در راستاي قائم امتداد دهيمعات را عمود بر مثّلرب
  :اين است كه

  ه در فضاي دو بعدي رابطه اي با هم ندارند،چيزهائي ك
  .در فضاي سه بعدي خيلي خوب با هم رابطه پيدا مي كنند

  
 دو بعدي هيچ رابطه اي با هم ندارند ولي ّطحِث در فضاي مسي است كه اضالع مثّلمجذورات به اين معن ساويترابطة 

اين نُكته را ما براي نخستين بار در اينجا ارائه كرديم و در . رددابا هم امتداد آنها در فضاي سه بعدي رابطة رياضي محكمي 
  . جاي ديگري تا كنون بيان نشده است

  
 كنيد در فضاي چهار بعدي مي توان موجوداتي با توجه.  را خاتمه مي دهيمبخش نهايي را هم مي گوئيم و اين مطلبيك 

عدي مي توانند در عد و كرمك هاي تك بنقطه هاي بدون ب ديديد 10در شكل همان طور كه . داشتپايين تري هر بعد 
1 : بنابراين در رابطه با فضاي چهارم بايد دّقت كرد كه.عدي به سر برندتختستان دو ب-عدي مي تواند در  موجود سه ب

عدي  موجود چهار -2ر برد، و فضاي چهارم به سهم در فضاي بايد با هم اشتباه اين دو موجود را نب. ر مي بردچهارم به س
  . كرد

  
 فقط اينكه مي تواند ناگهان در جهان شكل خود را حفظ مي كندوجود سه بعدي كه در فضاي چهارم رفت و آمد كند مهر 

 است كه در همه جاي سيارة زمين UFOيك نمونة اين موجودات، اشياء پرندة ناشناخته يا . ما ظاهر شده و يا ناپديد شود
   . فضاي چهارم رفت و آمد دارندبه سرنشينان اين يوفوهاست كه آنها هم به همين ترتيب ،ونة ديگريك نم .ديده مي شوند

  

  
  
اامموجودات اصلي چهار بعدي كه در فضاي چهارم به سر مي برند خيلي با ما فرق دارند و اگر به فضاي ما وارد شوند عد، ب 

مثالً . اني ندارند و نمايش آن در اينجا براي ما كمي دشوار است به خود مي گيرند و شكل ثابت و يكسهانواع اشكال غريب
چون  كه  جلوه كندمتفاوتي ديگر به شكل  و لحظة زيريك موجود چهار بعدي در فضاي ما در يك لحظه شايد به شكل

   .ا دنبال كنند ديگر ادامه نمي دهيم و عالقمندان بايد خود اين داستان ر، مي شودپيچيده از اينجا به بعد بسيار هلئمس
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اين نمونه اي از مقاطع يك موجود چهار بعدي در . 1912شان در ل د مارسثرا» روسه به عرِعبور از باك« تابلوي -32شكل
شكال ديگري تبديل مي شود كه قابل نمايش كامل در فضاي اين شكل در هر لحظه به اَ. تماس با جهان سه بعدي ماست

  . ما نيست
  

 چنداني العاتاّط،  بوده) وپري و بيگانگان فضائيِجنّ (در دست اين موجوداتل ز اَبحِلّت اين كه سيارة زمين از صالبّته به ع
هرچند برخي از اين نوشتجات را در كتابخانة  ( موجود و آشكار روي سياره يافت نمي شودمنابع اين مسائل در دربارة

و مافياي باستاني رور جاهل پ كه تشكيالت مذهبي ويژهبه . )خفي كرده اندر مرم واتيكان زير خروارها سنگ مزيرزميني
 كتابخانه ،در اين باره كامالً نابود كرده و از ديربازرا ي العاتاّطهرگونه )  رجوع فرماييدلعنت حجاببه كتاب (حاكم بر سياره 

جهان را به آتش كشيده و سوهاي م انده استزهم.   
رتقاء آگاهي اين عزيزان بدين وسيله موجبات اهره برده و ت خوانندگان گرامي از مطالب اين بخش بميد اسبه هر حال، اُ

  . لي من آُتَّبِع اَلهدي عوالسالم .دريغ نفرمايند فقيراز دعاي خير در حقّ اين  فراهم شده باشد و
  
  

-------  
ي به نام آزادي وكرامت انساني  و چيزخدايي دارند شود اگر در ضمن از كلّية سازندگان ايراني فيلم و سريال درخواست مي

نمايش ، اين داستان هيچك و كرمك و تخته ها را به فيلم تبديل نموده و براي جوانان اين مرزوبوم گوششان خوردهبه 
ة  الًدهند تا اوه شوند چطور آخوندها  بدانند قضياطين از چه قرار است و ثانياً متوجاين مسائل را قرن ها و بلكه اَجِّنه و شي

  .عر دوزخ بكشانندرا مانند خودشان به َقآنان هزاره ها از آنان مخفي كرده اند تا چشم وگوش آنها را بسته نگهداشته و 
-------
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        چهارمچهارمچهارمچهارمجهان جهان جهان جهان ارتباط ِبين جهان سوم و ارتباط ِبين جهان سوم و ارتباط ِبين جهان سوم و ارتباط ِبين جهان سوم و     –بخش دوم بخش دوم بخش دوم بخش دوم 
  

پس «: ود بپرسيدخب از  شايد با َتعج، آشنا شديدربيشتاكنون كه با مباني ابعاد هندسي جهان و واقعيت ساختار كائنات 
عّلت اين است كه تشكيالت مذهبي »خني از اين حقايق شنيده نمي شود؟چرا اين مطالب را به ما نياموختند و جائي س 
اره حاكم است براي ابقاي قدرت خود به هر جنايتي دست مي زند كه البّته پنهان كردن اينشيطاني كه بر اين سي 

   . از اساسي ترين اقداماتي است كه تا كنون انجام داده است،اّطالعات حياتي
يعني جائي پنهان مي شود كه مي داند شما به آن گوشه . ر نمي كنيدوواره درست در جائي است كه شما تصشيطان هم

تاريخ سياره به نام دين و به همين سبب است كه تمام آنچه در طول .  راحت استبابتنخواهيد نگريست و خيالتان از آن 
 زيراعمل مي كند  كه تحت نام خدا و پيغمبر مي باشدمذهب به شما معرفي شده در حقيقت دقيقاً يك تشكيالت شيطاني 

 ديگر ، هستند»نمايندگان خدا«ر اين كه آخوند و كشيش و غيره و تص پيغمبر و است شما با شنيدن نام خدا ومطمئن
   .يريدذمي پرا  چه بگويندهر نكاش نمي كنيد و س و َكسجبيش از آن َت

 
بيشتر  رابطة بين ابعاد فضايي دربارةدر اينجا يك بار ديگر مطالبي را كه در اواخر بخش قبل بيان شد مرور مي كنيم تا 

ثالها شايد چيزي به نام هيچك، كرمك، تخته و نيز فضاي صفر، يك و دوبعدي وجود نداشته باشد و ما اين م. صحبت كنيم
اما همان گونه كه مي دانيد بعد . ا شوندنرا براي تفهيم مطلب آورديم تا خوانندگان گرامي به تدريج با حقايق كائنات آش

خودمان وجود دارد و با توضيحاتي كه داده شد متوجه شده ايد كه ابعاد ديگر و جهان سه بعدي سوم يعني همين جهان 
ه اي نيست كه يك امر ساده و روزمرّجهان ها چرا؟ چون ارتباط بين اين . بي خبريم هااي ديگري هم هست كه ما از آنه

  . هر كس با آن برخورد كند
در آن . را به خاطر آوريد) آمريكا( به دنياي جديد )دست نشاندة فراماسونري در دربار اسپانيا (سفر كريستوفر كولومبوس

زخرفات كليزمان، از نظر مردمان اروپا كه تابع مسائي بودند زمين مح بود وّطسح شّخص وحدود دكولومبوس  ي داشت وليم
هيچكس تا آن زمان از وجود  .روي دارد زمين داراي مرزي نيست و شكل ُك سِيارةالن نشان دادندماژِ فرديناند و در پي وي

 باستان است وگرنه در دورانسطي ون وقر يو بقيه مردم جهان ط اروپائيان  از هيچكس،منظور ما(قارة آمريكا خبر نداشت 
سفر كولومبوس يك واقعة عظيم به شمار مي رفت و اين سفرها موجب بنابراين،). ه ها رايج بوده استرفت و آمد بين قار 

بود و اروپائيان سوار بر » شتيك«وسيلة ايجاد اين رابطه . نداشته ها شد كه تا آن زمان وجود اي بين قار» رابطه«ايجاد 
درن  اين فضا براي مردمان م.امروز هم وضع ما با فضاي چهارم اين گونه است. يافتند ة آمريكا دست ميشتي به قارك

در اين بخش مي خواهيم به طور خالصه برخي روابط حياتي بين فضاي سوم و . ناشناخته است و راه رسيدن بدان نامعلوم
   .فضاي چهارم را بررسي كنيم

  
يا به » پورتال«ايجاد يك م و چهارم،  اول توضيح داديم، يك راه براي ايجاد رابطه بين فضاي سوهمان طور كه در بخش

از . دگردايجاد مي شود و از طريق آن عبور بين فضاها ممكن مي اين پورتال به شكل مكانيكي . است» درگاه«ارسي پ
م هان شود و به همين روش نيز به فضاي سوطريق پورتال، يك موجود مي تواند به فضاي چهارم برود و از نظرها پن

عدي از  جِنّ سه بنِددرآم: گونه رفت و آمد بين فضاها را با مثال هايي نشان داديمنمونه هاي اين . بازگردد و پديدار شود
آنها ) عديسه ب(كه همانا پورتال چهار بعدي است و نيز رفت وآمد بيگانگان فضايي و وسائل نقلية »جادوئي«چراغ يا بطري 
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 مي تواند از طريق پورتال به فضاي چهارم رفته و – از جمله خود شما –عدي گفتيم كه يك موجود سه ب. را مثال زديم
  .بازگردد و در اين اياب و ذهاب شكل خود را حفظ مي كند

  
د ما داراي جسم با عدي نيست، و ساكنان حقيقي فضاي چهارم خودشان چهار بعدي هستند و مانننّي سه ب هر ِجهر چند،
شكل معياين . ر مي برندني هستند و همان گونه كه ما در فضاي خود زندگي مي كنيم آنها هم در فضاي خود به س

كه در مورد جا نگرفتن كرمك ها در فضاي را ي تو اگر توضيحا» جا بگيرند«ما بعدي موجودات نمي توانند در فضاي سه 
 از طريقساكنان فضاي چهارم، چنانچه .  درك مطلب آسان مي شود،ه خاطر داشته باشيد داديم بارائةصفر بعدي و غيره 

شود  پورتالي وارد فضاي ما شوند شكل معيني نخواهند داشت و همواره فقط مقطع هايي از جسم آنها در برابر ما پديدار مي
وسيع مكانيك و فيزيك فضا نياز دارد و نحوة ايجاد پورتال به دانش .  شدارائة 32كه مشابه توصيفاتي است كه در شكل

 بيش از اين به موضوع بنابراين،و منظور از تحرير اين سطور چيز ديگري است، درسي نيست كتاب يك نوشتار چون اين 
   .پورتال ها نمي پردازيم

  
امخواهيم از تحرير و ميصود ماست مسائل و مصائب عديده اي است كه جهان ما امروز با آن درگير است قعد، آنچه ما ب 

 به وجود يك راه ديگر بنابراين، . بهره را بگيردكثرِاَحد ، صرف وقتحداقلّ نتايج عملي حاصل شود و خواننده با ،اين مطالب
يك راه ديگر براي ايجاد ارتباط بين فضاي . منظور ما را در اينجا برآورده مي سازد براي ارتباط بين فضاها مي پردازيم كه

هست كه براي ما م چهارم و سوچون محسوس و مرئي نيست داردويژه يتاهم .ه داريد كه شيهمواره ه جِّناَاطين و  توج 
ي پديدار محضر افراد خاصي در ي به منظورخاص خاصشرايطدر روز روشن  جلوي همگان ظاهر نمي شوند و فقط گاهي در 

  .توسر فاوسكُتين يا دة عالءالد از جمله مثل قضي،ندمي گرد
  

  
  

 اين نمايشنامه اثر كريستوفر مارلو . شيطان ديدار مي كندةنمايندس لفيستوف با م)سمت چپ(دكتر فاوستوس  -1كلش
  . منتشر شد1604است كه در 

  
همراه هرّي كه بو َشاطين فقط با افرادي صورت مي گيرد كه از شكل وقيافة وحشتناك آنها مالقات علني و حضوري شي 

  .ات آن ترجيح مي دهندرّض و منافع چنين مالقاتي را به مكلي احساس نمي كنند مشمي آورند
  قدرت، ثروت،؛شيطان: عامله هستند انجام يك مدد شياطين در ص.ها هميشه يك هدف را دنبال مي كنداين مالقات 

  خود را به شيطان» روح« ديگر، رف معامله قرار مي دهد و ط ديگرِد را در اختيار طرفتعدمقام عالي و زنان م شُهرت،
چ دست خود را مرگ  با كارد  انسان،يعني طرف( كردن آن با خون  و امضاءورقهگاه با نوشتن يك  ،قرارداد اين .فروشد مي

د و قطرات خون را پاي قرارداد مي چكاندرَمي ب (منظور از فروختن روح  .نعقد مي گرددو گاه به صورت لفظي و شفاهي م
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رسشي برايشان انجام  بدون كوچكترين پ با اطاعت محض و است كه طرف انساني هر چه را شياطين از وي بخواهنداين
 اين خواسته ها از كارهاي شريرانة معمولي تا شركت در مراسم قرباني كردن بچه و درآوردن قَلب وي و نوشيدن  طيف.دهد

د و صق بدانيد كه شياطين همواره فقط همين هدف را دنبال مي كنند و  تا اينجا كافي است.ادامه داردخون بچه و غيره 
 انساني تقاضا كند در اختيار وي مي نهند و  هر چيز كه طرف،غرض آنان بدست آوردن روح طرف مي باشد و در مقابل

 به قُّلة كوه بسيار را) عيسي(سپس شيطان او «:  آمده كه4:8از جمله در انجيل مّتي . سازند آرزوهايش را برآورده مي
يعني روحت (جده ُكني اگر زانو بزني و مرا س: الل آنها را به او نشان داد و گفتجو بلندي برد و تمام ممالك جهان و شكوه 

 كه به صراحت اشاره دارد كه شيطان تمام سلطنت ».همة اينها را به تو مي بخشم)  و در اختيار من باشيرا به من بفروشي
  .  و ثروت و قدرت آن را در اختيار دارد و به هر كه بخواهد مي بخشددنيا و شهرت

  
از مشهورترين چهره هاي )  1941د  متوّلBob Dylan/Robert Allen Zimmerman(بخشي از مصاحبة باب ديالن 

 ةوني شبكاين مصاحبه در برنامة تلويزي.  و از مطرح ترين هنرمندان دهه هاي بعد1960موسيقي راك آمريكا در دهة 
CBSبه نام   Minutes 60 به ميزباني 2005 ژوئن 26 در تاريخ Ed Bradleyانجام گرفته است .  

   چرا هنوز كار مي كني؟ چرا هنوز مطرح هستي؟-
  .من مدتها پيش با آن معامله اي كردم و سر قول خودم هستم.  اين به قضية سرنوشت بر مي گردد-
   بود؟ ه معامله چ-
  . ينجا كه هستم بِرِسم اين كه به ا-
   بپرسم با چه كسي معامله كردي؟ ود مي ش-
  . با فرماندة ُكلّ-
  اين دنيا؟ } فرماندة كُلّ  {-
  . اين دنيا و دنيايي كه نمي توانيم ببينيم) مي خندد  (-
 

مقابل همگان ظاهر نمي شوند چون اگر اصلي خود اطين هميشه با شكل و هيبت همان گونه كه گفتيم، شيمقابل به طرف 
 ممكن است از انجام معامله خودداري كند و بلكه پا به فرار بگذارد و ديگر فرصتي براي ،طور علني و آشكار آنها را ببيند

ه اَجِّناطين و شييادي وي به شيطان و اَ. فاد و شرايط قرارداد را توضيح دهند و آن را به امضاء برسانندباقي نمي ماند كه م
ي كه مشكلي ي در مقابل افراد خاص چنانچه توضيح داديم فقط در شرايط خاصبنابراينمشكل آگاهند و خوبي از اين 

  . ظاهر مي شوندعلناً ندارند 
  

در اينجا مي رسيم به روش خاصي كه شياين كار . م خودمان به كار مي برنداطين براي ارتباط از فضاي چهارم با فضاي سو
. به شرحي كه در ادامه بيان مي كنيم صورت مي گيرد» لكترومغناطيسيلقاي اا «ي فضايي و با بدون استفاده از پورتال ها

 هاي و سيگنال هاي برقي در آن پياممي دانيد كه شبكة اعصاب انسان و ساير جانداران در حقيقت يك شبكة برق ميباشد 
حبه مقصد ارسال مي شوند تا ،پردازشها پس از ي را به مغز يا نخاع وغيره انتقال داده و اين سيگنال س فعالزم تالي 

 Motor cortexسمثالً احساس گرسنگي از شكم به مغز منتقل شده و مغز دستورات الزم براي موتوركورتك. صورت كيرد
د تا غذا به اورگانيزم  سازال ميرا صادر مي كند و موتور كورتكس عضالت مناسب را براي حركت جاندار به سوي غذا فع

غرض اين كه شبكة اعصاب آدمي چيزي جز يك شبكة برق نيست و تمام امور آن با برق  .برسد و به حيات خود ادامه دهد
  . برقي ديگر در معرض القاي الكترومغناطيسي از محيط اطراف مي باشدشبكةسروكار دارد و مانند هر 
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  . مي باشدماشينك  سيم كشي درون يشبيه نماي سادة شبكة اعصاب كه در حقيقت -2كلش
  

و ديگر جانداران (نسان در ار و حركت را اطين از ديرباز به اين مطلب واقف بوده اند و مي دانند آنچه احساس و تفّكشي
آنها براي اين كه هم از مزيت نامرئي بودن خود . باشد ميممكن مي كند، همين مغز و سلسله اعصاب )  اعصابداراي شبكة

استفاده كنند و شمايل دهشت انگيز خود را از نظر خلق مخفي دارند و نيز در عين حال ) ي چهارميعني استقرار در فضا(
موج ة ويژاز يك خصوصيت  از پورتال هاي فضايي، استفادهتماس و رابطه خود را با جهان ما حفظ كنند، به جاي 

  .سته اند كه در ادامه بدان مي پردازيم بهره جالكترومغناطيسي
  

 
  

جال را در بردارد و در گوش وي زمزمه يطان از پشت د ش.1501اثر لوكا سينيورِلّي در »  دجالعمالِاَ«تابلوي  -3شكل
در حقيقت شيطان و . نجال است يا دست شيطا نيست اين دست، دست دمشخّص : به دست چپ دّقت كنيد. كند مي

عدي اال هر دو يك مكان را در فضاي سه بجو فاصله اي بين آنها نيست ولي نّقاش براي نمايش اين امر  شغال كرده اندد
 آنها نامرئي نظر شيطان را نمي بينند و از رد آمده اندي كه گفراموش نكنيد مردم. ناچار از جدا كردن آنها از يكديگر است

  .است
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 اين .ري بدان اشاره نشده است بيان كنيم كه در جاي ديگ»امواج الكترومغناطيسي« دربارة مياكنون نُكته اي را مي خواه
 نور . كه به كمك آن چيزها را مي بينيم، مثل نور خورشيدمرئي مي باشدنور امواج همه جا هستند و آشنا ترين شكل آنها 

فقط جزء كوچكي از طيف كامل اين امواج است و بقيه اين امواج در بخش غير مرئي طيف قرار دارند و از نظر ما ديده 
  .هستند راديو، تلويزيون و غيره مربوط و به شوند نمي

  

  
  

  .باشد مي فقط جزئي از آن  مرئي كه نورالكترومغناطيسي طيف امواج 4-شكل
  

. ت آن سروكار داريم كه تا كنون بررسي دقيقي نشده استخصوصيدر اينجا با طيف اين امواج كاري نداريم بلكه با يك 
در فضاي سه بعدي (اين موج . باشد مي اصلي طبيعت يروهاي چهارگانةز ندانيد كه موج الكترومغناطيسي حامل يكي ا مي
كه اين موج يك مؤلفة چهارم  مهم اين است موضوعِ.  عمود بر هم استلفة و داراي سه مؤدارد سه بعدي ماهيتيك ) ما

در بخش اول شرح  همان گونه كه به تفصيل .كه در فضاي سه بعدي ما ديده نمي شود و قابل سنجش نيست هم دارد
مؤلفه هاي سه گانة سه بعدي اين موج را ، در شكل زير. م محسوس نيسترم باشد در فضاي سوداديم، آنچه در فضاي چها

   . كه به فضاي چهارم مربوط مي شود ترسيم كرده ايمWهمراه با محور 
  

  
  

ة برقي، يك مؤلفة مغناطيسي، و يك يك مؤلف . در سه محور عمود برهم پديد مي آيدالكترومغناطيسي موج -5شكل 
بربقيه عمود است و در اينجا نمي توان آن را درست ترسيم كرد، بخشي از اين كه  W  مؤلفة چهارم.مؤلفة جهت حركت

  .موج است كه در فضاي چهارم قرار دارد
  

 در استقرارت ين كه به سبب مزياطشييعني . جهان ما برقرار مي كنداطين را با  شيارتباط ،آين مؤلفة چهارم كه مي بينيد
ريق طلقاي برق كه از  به سبب ا)ولي مي توانند خود را روي شبكة اعصاب آدمي قرار دهند(فضاي چهارم ديده نمي شوند 

 عصبي را تحت كنترل خود قرار شبكة شبكه اعصاب وارد مي كنند مي توانند  رويالكترومغناطيسيمؤلفة چهارم موج 
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ي كه درست همانطور كه يك فرد عاد .حركت داده و از دهان وي حرف بزنندبه اختيار خود رد را دست و پاي فدهند و 
  . را به حركت در آورد و حرف بزندكنترل اعصاب خود را دارد مي تواند دست و پاي خود 

  

  
  

  شبكةالكترومغناطيسيقاي ل بدون آن كه ديده شوند يا به فضاي ما وارد شوند مي توانند با اه اَجِّناطين و  شي-6شكل 
  .حت كنترل قرارداده و هر حركتي را انجام دهند يا از دهان وي حرف بزنندتاعصاب فرد را 

  
اينكه .فرد يا جانداري را كنترل كنند اطين به راحتي مي توانند هربدين ترتيب مالحظه مي فرماييد كه شي ة ناسعام 

ه اَجِّن شيطان و رويارو شدن بار مي كنند تصوامري استثنايي است اصالً صت نداردح .ام قديم مي گفتند شب مثالً در اي
موضوعي اَجِنّه  گويي كه حضور ،ظاهر مي شونده اَجِّنور نرويد چون  نقاط سوت و كوتنها به حمام نرويد يا شب به بيابان 

 در هيم، بسياري از افرادي كه هر روزهمان گونه كه شرح داد.  وابسته به مكان و محل خاصي استمي باشد واستثنايي 
هستند و اَجِّنه  كامالً در اختيار ، مي بينيد يا روي صفحة تلويزيون مشاهده مي كنيد، يا در خانه و محل كاركوچه و خيابان

اطين استآنچه از زبان آنها مي شنويد كالم و سخن شي.   
  

  
  

 الكترومغناطيسيلقاي دجال از طريق اسه بعدي كة اعصاب  شيطان و شب چهار بعديين شبكة عصبي ِبارتباط -7شكل 
مشروط بر اينكه دجال كامالً اختيار  –در اين حالت .  برقرار مي شودWدر محور الكترومغناطيسيتوسط مؤلفة چهارم موج 

به دجال واقعي دجال در اين تصوير مشا(.  شيطان مي تواند به جاي او حركت كند و سخن بگويد–را نداشته باشد  خود
  .) فقط يك چشم دارددجال واقعينيست چون 

  
براي اين كه به صيكي اينكه توصيفات ما را در مورد ابعاد .  شده يقين حاصل كنيد دو راه وجود داردارائةت مطالب ح

 كه برخي ي را درك كنيد كه اين مي شود يقين علمي و فّنالكترومغناطيسيهندسي مطالعه كنيد و تعميم آن به موج 
 و حين برخورد با افراد ديگر يا ديگر اين كه بايد به احساس دروني خود اعتماد كنيد. افراد به اين نوع استدالل عالقمندند
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اطين  تلويزيون يا استماع راديو وغيره درست دقت كنيد و سعي كنيد بتوانيد بين حرف هاي خود فرد و سخن شيتماشاي
بيش از پيش چندان هم مشكل نيست، فقط كافي است .  بسيارتسمارِد مگر با تمرين و م كار نمي شونتمايز نهيد كه اي

به احساس دروني خود اي سروكار داريد يا با فردي كه تّكاء كنيد و اين نداي دروني به شما خواهد گفت با يك فرد عاد
ه مي دهد و درخت  خوشمزّ خوب ميوةدرخت: ميوه اش مي شناسند درخت را از .ط استسّلشيطان بر سراپاي وجودش م

عالوه بر استدالل رياضي و برقي ما، به نداي درون خود .  وشايد هر دو درخت درست شبيه هم به نظر برسندبد ميوة تلخ
 براي تشخيص درست و غلط قرار  رارقانونيز درك و ُفماشته ُگخداوند براي هر شخص يك حفيظ و نگاهبان . گوش دهيد
  . بيث َخ طرف هستيد يا با شيطانِعادي  بتوانيد نداي وي را درك كنيد به شما مي گويد كه با آدم بخوداده كه اگر 

  
امگفتيم 7شكل چنانچه به خاطر بياوريد در . صل شود و َفلّا بعد، هنوز كار ما به پايان نرسيده و نُكته اي هست كه بايد ح 

 -» وجود« يا بهتر بگوئيم بر –است كه خود فرد كامالً بر اعصاب ط شياطين بر شبكة اعصاب فرد مشروط بدين اين تسّل
 در پايان اين كتاب مراجعه فرماييد در لعنت حجاب چنانچه به متن  چگونه چنين چيزي ممكن است؟.ط نباشد مسّلخود

ي را با دگرگوني صاقوام و قبايل خااز ديرباز  ، داده ايم كه چطور مافياي مذهبي باستاني حاكم بر سيارة زمينحآنجا شر
هاي ژنتيك خاصشد كامل ي پديد آورده كه فاقد رسلسله اعصاب مركزي و عمِدالزم در بخش هايي از مغز  برقيصاالتّت ا 

اطين حاصل شده و اين  و در نتيجه، همان خواست شيمي باشند) و مشكالت عديده در سيستم اندوكرين و غيره(
ست ترموجودات در حقيرترين و پلطة دين و مذهب، آن هم ين شكل حيات به سر مي برند كه همانا زندگي تحت س

  در داخل يوفوها با مهندسي ژنتيك كهمثالً. اء مختلف صورت گرفته استحناين كار به اَ. باشد ميمذهب شيطان پرستي 
 و در مي كردندركوب سرا » انساني« را غالب و ژن هاي Alien ژن هاي ، انجام مي شديا در شهرك هاي زير زميني 

 اين مهندسي ژنتيك تا همين االن هم ادامه دارد و از جمله در .مي آوردنداتي پديد تغييرسطح مولكولي در اين موجودات 
شهرك هاي زيرزميني ديگر دنبال مي شود و   وDulce Baseو  Area 51رّي آمريكا موسوم به  نظامي س هايپايگاه

   .وحشت مدهوش مي شويد گر ببينيد ازموجوداتي خلق كرده اند كه ا
  

  
  

و بيگانگان فضايي براي تحقيق و بررسي چگونگي تبديل آدمي به ه اَجِّنام توسط ي االَديم انواع جانداراني كه از َق-8شكل 
با زاديتركيب آدم   امروز هم در شهرك هاي زير زميني ادامه دارد و اخيراً اين روال وندر توليد مي شدست َتموجودات پ 

  هزار800حدود ساالنه  اخيرا ً .مي گويند Transhumanism  كامپيوتري هم به آن اضافه شده كه به اين روشلوازمات
 ده ها هزاركه اكثراً پيدا شده ولي  ناپديد مي شوند هزار نفر در انگليس 300و حدود در آمريكا )  نفر در روز2300( نفر

  . ه براي همين آزمايشات ربوده مي شوندگردند كنفر از آنها هرگز يافت نمي 
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) يندآ فضايي كه شبيه خزندگان به نظر مي بيگانگانهم زميني و هم ( بين انسان و خزندگان  اين بود كهيك شيوة ديگر
  . ايجاد مي كردند ژنتيكيختالط يا اآميزش جنسي

  
  

نام  اين نام، يك اسم تحريف شده است و معرّبِ. داد ميها   اَفعيبه خورد فرزندان مردم را مغزِ  كهاردوشم َضحاك -9شكل 
 .باشد مي ييپارسي وي يعني اَژدهاك به معني اژدها

  
 بيگانگان رِست َتا ژنوم پكه بدين ترتيب ژنوم آدمي دگرگون شده و ببودانسان و بيگانگان فضايي  آميزش بين روش ديگر، 

  .تصريح شده است ، و قبل از طوفان نوحGenesis 6:4 دايش پِيفرِس اين مطلب در كتاب تورات در وآميخته فضايي در
  

  
  

 با دختران انسان )يا بيگانگان فضايي سقوط كرده ط شده ها يا فرشتگانِبه معني ساقNephilim ) آميزش -10شكل 
 و يا مرداني با موي ،ستان دمِ رسَتركول و همانند مرداني غول آسا و نيرومند ،اهريمنياز اين آميزش . قبل از طوفان نوح

 پسر سام و پدر يو.  استدموي سپي به معنايزال در پارس. ريمان پديد مي آمد َن مثل زالِعاديسفيد و چهرة سرخ و غير 
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 ي رو او را در پانياز ا.  آمده بود ناخرسند بوداي به دنوي داي يرپ و در شكل دي سپيسام از آن كه پسرش با مو. بودرستم 
  .  خود برد و بزرگ كردةاني و به آشافتي نوزاد را رغميس.  داشت رها كرداني بر آن آشرغميس كه يكوه

  
اره را  سي ساكنان فقط بدانيد اين تشكيالت مذهبي كه ورا در اينجا تكرار نمي كنيم لعنت حجابكتاب  مطالب بنابراين،

 پارچه  بلوكه كردن دختران و زنان،روالاين ديد آورده و داً چنين موجوداتي را پمعَت ،بيچاره كردهصدها هزار سال است 
  فقط براي اين اختراع شده كه، و جفتگيري پياپي اجاره دادن آنان درقالب نكاح دائم،، آنها درآوردنانحصارو درپيچيدن 

   .گيردين قرار اطاره در اختيار آنها و در حقيقت در اختيار شيمالً سيكه عبرساند  را به جايي آن موجوداتتعداد 
  

  
  

را به شما مي داد، نه تنها  دلپذيراگر شيطان به شكل سمت راست نزد شما حاضر مي شد و وعدة يك ماه عسل  -11شكل 
ولي او كه مي داند آدمي چه .  خود به وي را امضاء نمي كرديد، بلكه پا به فرار مي گذاشتيد»قرارداد فروش روح«

به روش القاي  در عوض، .دشو نمي آفتابي جلوي چشم شما ي نمي كند وي دارد هرگز چنين اشتباهخصوصيات
  شادماني وفي مي كند تا باعرّشبكة اعصاب يك عروس زيبا را در اختيار مي گيرد و او را به شما مكنترل  الكترومغناطيسي

  .را امضاء بفرماييد» قرارداد«طيب خاطر 
  
ذرخواهي نويسنده را بپذيرند چون به هيچ طريق  فوق آزرده نشوند و پيشاپيش عمثيلشبيه و َت از َتمحترمبانوان يدواريم ماُ

به » زن«باال مي بينيد يك جشن نكاح دائم در حقيقت، آنچه در .  كرد و منظور را رساندءقّ مطلب را اداد حديگري نمي ُش
 Reptilian يا Alien-Human از نوع ،Hybrid دورگه يا  استاندارد آدميزاد نيست و يك موجود زنمعني يك 

Hybrid شود  هرگز چنين چيزي نمي .در باطن شيطاني بيش نيستدر واقع  و مي باشد است و فقط ظاهرش شبيه آدمي
كه يك دختر استاندارد انسان دچار اين وضعيشده ست ت پكساني كه مي خواهند به زور اطين باشد بلكهو اسير وبردة شي 

به هر حال شما، چه زن . اطين نيستندعروسكهاي بي اختيار در چنگ شيز ند و چيزي جاَ نينپارچه به ديگران بپيچانند چ
  .  شما كيستقرارداد نگريد ببينيد طرفي، درست ِبقراردادقد هر هنگام ع تباشيد و چه مرد، بهتراس

  
 گونه هاي ي كه مانند تماميِ بدين معن، باشدي ديگرنحوآيا تا كنون فكر كرده ايد كه زندگي روي زمين مي توانست به 

آيا تا به حال ديده ايد گُربة نَري كه روي بيعي پيش رود؟  و َطعادي حياتي جانوري و گياهي ديگر، همه چيز به صورت 
ه اي برخورد مي كند با ممشكل روبرو شود و طرف ديگرمانعت و ديواري با ُگربة ماد،روال گذراندن جامعت با وي را به  م

 هايي به شكل ضمانت ارائة ،ماليملكي و  تضمين هاي ، حصول شرايط خاص،) را ببينيدلعنت حجابكتاب (ي هاي ادار
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ل و پيچيده موكول كند؟  بخصوصي با شرايط ويژه و قوانين و» قرارداد«سكوك طال و نيز امضاي مَفصيا تاكنون و مقرّرات م
 و بقية جانداران چنين موانع و مقرّراتي براي خويش وضع  گياهان،ماهيان دريا، پرندگان هوا ديده ايد كه وحوش جنگل،

   تا كنون حيات از روي اين سياره رخت بر بسته بود؟ مي شُددانيد اگر چنين  كنند و مي
  

 و تحت انقياد هچطور شد كه دختر و زن از زندگي آزادانه روي سطح سياره محروم شدكه روزي از روزها آيا اصالً مي دانيد 
هم تر،  همه مو روال هاي اداري و ضمانت ها و ازيك تشكيالت خاص درآمد و متوجه هستيد كه اين همه موانع و شرايط 

ونعقاد يك قرارداد ويژه از كجا آمد و چرا شما اين هفت خاستم را طمي كنيد و اين ان ر نمائيد؟ را امضاء مي» قرارداد«ي  
روي بدن انسان قراربگيرد و در طول صدها » پارچه«دادي موجب شد در دوران باستان در عين حال، آيا مي دانيد چه روي

 بي تفاوت شوند و نه ،ه ادامه يابد و افراد نسبت به اين شيئي بيگانه كه به تدريج تمام تنشان را پوشاندياين قضهزار سال 
آيا تا كنون يك اسب وحشي را به خود بپيچند؟  دائم پارچه هاي متعدد ،تنها عكس العمل نشان ندهند، بلكه با اشتياق

شيد و ك اگر آن اسب را با كمند به دام انداخته و به زور ِب ورا مشغول استديده ايد كه در دامن طبيعت با گلة اسبان به ِچ
مثل  (كنيد» زين« سپس اگر بخواهيد آن اسب را ؟به اصطبل ببريد به هيچ وجه رضايت نمي دهد و دائم ناراحتي مي كند

روي  تمام لگد مي زند و و سوارش شويد، چطور با قوت)  پارچه قرار دهيد،اينكه بخواهيد روي بدن يك انسان استاندارد
 اما پس از مدتي، شبكه  خود به بيرون پرتاب كند؟ هوا بلند مي شود تا شما و زين را به هر قيمتي شده از پشتپاها به

ور مداوم بدين وضعيت خو مي گيرد و زين گذاشتن و سوار شدن بر پشت خود را اعصاب آن اسب بيچاره تحت فشار و ز
 بود» آزاد« كه در دل طبيعت مي زيست و شما هم در حقيقت ديگر آن آدم سابق و قديمي. مي شود» رام«مي پذيرد و 

» رام«شوند و شما در حقيقت نيستيد، بلكه اجازه داده ايد شياطين و آخوندها روي تن شما پارچه قرار دهند و سوار شما 
ديگر با تنّفر و احساس انزجار اين پارچه ها را از تن خود به بيرون پرتاب نمي كنيد بلكه با كمال ميل آنها را . آنها شده ايد

ه منظور، پوشيدن پوست حيوانات در قديم براي حفاظت از سرما يا گرما و غيره نيست البّت.  (به دست خود بر تن مي كنيد
طالكاري شدة اهريمني روي آن مشكي اگر كعبة خدا مقّدس است و نبايد يك پارچة .) قصود ما در اينجا روشن استو م

  .ه اي روي آن قرار دادچبدن آدمي هم به همان ميزان مقّدس است و نبايد هيچ پارقرار گيرد، 
يد و هر چه  نوجواني از ناراحتي به خود مي پيچدوِآيا حقيقت ندارد كه وقتي شما از بر و اطراف ميبه دور و ب گريد هيچ ن

مورد بحث » ادقرارد«شويد و » تسليم « و طريقي براي شما باقي نگذاشته اند مگر اينكه رضا دهيد و راهي براي شما نيست
نزوي كردن  مقَدس و مط َشرعِتوسپارچه   پيچيدنِوجوبمي بينيد كه يك تشكيالت شيطاني به بهانة را امضاء بفرمائيد؟ 

 را َتحت سلطة  اجتماع، آنهاصحن آنان از راندن و ددقرّرات و اليه هاي اَمنيتي متعك و مَل با هزار َكو زنداني نمودن زنان
 Sex موسوم به ك پالستيكيسعرو  آيا يك ! مي كندخودبا » قراردادي«و سپس شما را مجبور به امضاي خويش درآورده 

doll ) يا يكDildo( يعني مار مي رود كه نمي گذارند آن را از خارج وارد كنيد؟اين موجودات به ُش» ناموس « هم 
 در ؟كشيده شده است هم پليمريّقات نفتي و مولكول هاي شَت تا م، با غيرت و با شرفگوئيد نواميس اين موجودات مي

  و آگاه باشيدپس بدانيد مردم است؟  نواميسزوِ ج و التكس گُفته اند كه مشتَّقات نفتكدام آية قُرآن و طبق كُدام حديث
ما را نيز مانند چطور اين تشكيالت اهريمني تمام راه ها را به روي شما بسته و فقط راه امضاي قرارداد را باز گذارده تا ش

  . حت سلطه بگيرد و نيات شيطاني خود را اجراء نمايددختران و زنان ت
  

حرف مي زند؟  شياطين قرار دارند، مريناتست كه از دهان زنان و دختراني كه تحت َتسي انيك بنگريد ببينيد اين چه ك
سيان سپرده و شخص ديگري هست كه  نفس خود را به طاقِي َنّلُكآيا اين زن و دخترها اختيار زبان خويش را دارند يا ِب
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ستي در يد قُدرت اوست و ان كه تمام ملك هزمين و زم خداوند رِحَضاين ها گويي در مدارد از دهان آنان حرف مي زند؟ 
  :و فرياد مي كنند قَد برافراشته ،يخَافُونَ ربهم مّن َفوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤْمرُونَو ر به سجده نهاده اند و س اطبق اَمرمالئك 

  
-» و پرتاب شده در متن و برهنه ي خود و طبيعي اي همين طوري و به خود  تيره آفريدهل و اليِمن اين پسري را كه از گ

يعني تشكيالت (اگر مي خواهي اين پسر اليق من باشد بايد در تشكيالت اين جهاني . مرَرَت، قبول ندارم و من از او بهستي
 روي هرتي و ثروتي بياندوزد تا من به ويُش مقامي و عنواني و بكوشد، تا جامة زرنگار بپوشد و جايي و جاهي و) شيطان

  ».به وي حالي نمي دهم  وخوش نشان بدهم و گرنه من اين را همين طوري كه هست قبول ندارم
  

خن آشنا نيست؟ به ياد مي آوريد اين حرف را كجا شنيده ايد؟آيا اين س  
  
اي اطراف ما هان دنيثمرثمر بوده و پرتويي بر اسرار و رموز پند اين كه مطالب اين بخش براي خوانندگان گرامي مميبا اُ 

 كاغذ شده و نّ بخواهيم ادامه دهيم مثنوي هفت مچنانچه سخن بسيار است و .اين بخش را به پايان مي بريم ،افكنده باشد
ضمن بنابراين، .فايت نخواهد كردكب تبديل شود باز هم براي تحرير تمامي آنچه الزم است بنويسيم ّكرَاگر آب دريا به م 

يعني درك صحيح و تشخيص بين اينجا ما را همراهي كرديد، توجه شما را به بخش بعدي سپاسگزاري از شما كه تا 
 . مي كنيمشيطان و انسان جلب 
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        شيطان و انسان شيطان و انسان شيطان و انسان شيطان و انسان بِينِ بِينِ بِينِ بِينِ تمايز نهادن تمايز نهادن تمايز نهادن تمايز نهادن     –    سومسومسومسومبخش بخش بخش بخش 

        
ايتاليايي امروزي مرهون  اثر ادبي خود كه زبان اوايلدر )  دانتي اَلغائري: درست تَر بگوئيم يادانتي أليغييري(ري ليگِي اَ هدانت

) دي افزوده شدمكه لفظ الهي بعدها به ُك(دي ميعني ُك) كه زبان پارسي مرهون شاهنامة فردوسي است همچنان(آن است 
  : يدفرمادر آنجا كه مي 

Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita 

  م كرده بودميرا كه راه راست را ُگدر ميانه راه زندگاني ما، خويشتن را در جنگلي تاريك يافتم، ز
  

ه روبرو مي شود كه وي را امتحان مي كنند تا ببينند آيا  پلنگ، يك شير و يك گرگ مادشبيهدر جنگل با حيواني خالدار 
ب است، شير نشانة خشونت و انة حيله گري و دروغ و تقّلپلنگ نش. د يا به دام آنها مي افتدرسَت فريب مي خورد، مي

اين ها ابزارهاي . اميال نفساني و شهوات دنياستحرص وطمع، ه نشانة  و گرگ مادباشد ميبيرحمي و شكنجه و ترس 
اصلي شيطان براي مبر وجود شما هستندنط شدّلس .  

  
اكنون . ه كسب كرده ايدجّناطين و اَ زيادي دربارة شياتالعاّط نبال كرده باشيد حتمĤجا مطلب را دچنانچه تا اينپس 

ي ي دارند و شما از كجا مي فهميد كه آيا اين يك فرد عادتوضعي چه ،نان برخورد مي كنيدآببينيم افرادي كه هر روز با 
  . از دهان وي حرف مي زنداست و دارد حركات وي را كنترل كرده و مسّلط است يا شيطان بر وجود وي 

  
ا ام. باشد مي و ايجاد دلهره و ترس همراه خشونتستين و آشكارترين جنبة يك ذات شيطاني آن است كه با خشم و ُخُن

كه دارد به شما  ممكن است شخصي . آشكار و واضح است، و ترس در دل انداختن، هميشه اين خشمنبايد تصور كنيد
حيفي باشد و با حالتي مهربان و دلسوزانه سخن بگويد ولي ماية مطلبي را مي گويد يك پيرمرد يا پيرزن ظاهراً ضعيف و ن

اين حيلة شيطان است . شودمي هر حاصل  و ترس آفريني بوده و نتيجة كار با زور و َقگفتار وكردار وي همگي خشونت
راحتاً شما را بترساند يا به شما زور بگويد قبول نخواهيد كردچون مي داند اگر ص.  

  
را به خدا و غيره  رام و ماليم سخن مي گويد و چيزهاييآتي با لحن ّفتلويزيون يك پيرمرد شيطان صگاه مي بينيد در 

 در ت اين است كه حرفهاي وي بوي خون مي دهد و واقعيد وليخواَن نسبت مي دهد و آن خدا را رحمان و رحيم مي
 ظاهراً ، و با زور همان مطالبِاجتماعحشت در سطح با خشونت، شكنجه، ايجاد ترس و و او ح يا بدون سالحّلسافراد م ،عمل

ساوت ت عمل دلسوزانه و ماليم را با شدو قزند پس بدانيد اين شيطان است كه دارد با شما حرف مي.  مي كنندءجراتمام ا .
ه چيست  قضيت آميز به چهره زده و در قالب پيرمرد نحيفي در برابر شما ظاهر مي شود تا ندانيد محبيك ماسك دروغينِ

فتد و شما چهرة حقيقي وي را ببينيد از وحشت مدهوش مي شويدر اُو اگر پرده ب .  
  

يكوقت مي بينيد پيرزني با ظاهر دلسوزانه و محبكوچه آمده و با اضطراب منتظر شماست كه دير به خانه رِت آميز تا س 
:  مي گويد.مي كند) اسكورت(شايعت  را تا درب خانه مبرگشته ايد و با ديدن شما كه از راه مي رسيد خوشحال شده و شما

»را نلرزان و دير به خانه )يا مادر بزرگت(اينطور قلب مادرت .  مي كردمقّمادرجون، كجا بودي اينقدر دير كردي داشتم د 
 رفت و قّواهد حبا اظهار دلسوزي و نگراني دروغين، مي خبا ظاهر فريبنده و اين حيلة شيطان است زيرا مي بينيد  ».نيا
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به جاي آن كه ،در حقيقت مانند اين است كه زندانباني. لب كندآمد آزادانه را كه از حقوق فطري بشر است از شما س 
َتبرو داخل، ِب«: د به درون سلول پرتاب كند و بگويدَگشت و َلزنداني را با مرگم«گريه وزاري و با البه وجز و ، با اظهار ع

 چون »عزيزم؟ چرا دير كردي ،آره مادرجون، بيا برو تو«:  بگويدوي ناراحت شده،» قلب«ل به اينكه سوَت و لحني دلسوزانه
ت از چهرة پيرزن بيافتد و شما با چهرة حقيقي و شيطاني او روبرو شيطان مي داند كه اگر ماسك دروغين دلسوزي و محب

اده و شيطان زرنگ تر از اين است كه چنين اشتباهي بكند در برابرتان ايستهيوالييه مي شويد چه شويد آنگاه متوج. 
 ظاهراً دلسوز شنيده ايد دليلش هم اين است كه حتماً در مشاجرات خانوادگي اين حرف را از زبان اين والدين يا بستگانِ

وضوح اشاره دارد كه به » ! بياد باالمَگنگذار اون روي س! ن حرف گوش كنببي«: كه در وسط دعوا بر مي گردند مي گويند
 باشد ميو آن همانا ذات حقيقي شيطاني آن شخص » بيايد باال«هم دارد كه ممكن است » گروي س«به اين كه فرد يك 

وي در حقيقت گُرگي است در لباس گوسفند.عترف استكه خود، بدان م  .  
به » حرف زور«دارد سنگين است و پس بدانيد هر حرف و سخني كه با فطرت آدمي معارضه دارد و براي يك انسان استان

طعاً و َقتماًحساب مي آيد حز اين نمي تواند باشد از دهان شيطان صادر شده و ج.  
  
  »مادر بزرگ، چرا گوشهات اينقدر دراز شده؟ايواي «-
  ».چيزي نيست، گوشامو تيز كردم بشنوم كي از راه مي رسي«-
  »تيز شده؟ و بلندچرا ناخن هات اينقدر آخه مادربزرگ، «-
  ». آمدي حسابي نوازشت كنمحاال كهچيزي نيست عزيزم، مي خوام «-
  ». داريدرازيواي، مادر بزرگ، چه دندانهاي تيز «-
  »!خوام بخورمت آخه نازنينم، دندونامو تيز كردم چون مي«-
  

ه كجاست و  قضيكَل َكة نشويد را به شكلي بيان مي كند كه شما متوج ديگريدر همين رابطه، پيرزن مورد بحث، مطالب
آره مادرجون، هر كدومشونو مي خواي «:  مثالً مي گويدماند تمام كه شيطان هم انگشت به دهان حيران مي يله گريِحبا 

هر «يعني چند خواستگار وجود دارد و شما مي توانيد » !خودت انتخاب كن، ما اصالً در زندگي تو دخالت نمي كنيم
ه چيز ديگريست و موضوع بر سر اصل  قضي در حالي كه اصالً،كنيد» انتخاب«تان مي آيد و خوش» كدومشونو مي خواهيد

و هدف پيرزن و ايادي وي، اين است كه مقصود و غرض شيطان برآورده شود يعني نكاح دائم انجام  باشد مينكاح دائم 
 پيرزن بنابراين، .نكاح دائم را الزم داردبراي شيطان چه فرقي مي كند شما با چه كسي نكاح دائم كنيد؟ او فقط خود . گيرد

ال، ّترا هم پيش پاي شما گذاشته كه مثل اين است كه جلوي فردي يك شيشه زهر َق»  انتخابقّح«با حيله گري نوعي 
ومشونو مي خواي خودت انتخاب كن و دآره عزيزم، هر ك«: لت بگذارند و بگويند دار، و يك اسلحة ُكيك چاقو، يك طنابِ

  . و پس از اين كه مثالً شيشة زهر را انتخاب كرديد آن را به خورد شما بدهند و كارتان تمام شود» لتي نمي كنيمما دخا
  

 حقّ انتخاب واقعي يعني حقّ داشته باشيد با هر كس و در . انتهايي ندارد فريب و حيله وتزوير تا كجاست كه دامنةيدببين
 انتخاب شكل و نوع پارچه يا اصوالً حقّ آزادي رفت و آمد،.  داشته باشيدرابطههر زمان كه مايليد به هر شكل كه مايليد 

پيشگيري از حقّ ، محارِ نه رابطه با ماجتماعي مدني و روابط آزادي بيان، آزادي امتناع از قرار دادن پارچه روي بدن،
حقّ  زندگي، شيوةانتخاب حقّ ،  امكانات و برخورداري رايگان و آسان از تمام اينحاملگي به هر صورت طبيعي و پزشكي

امور جنسي و بيماريهاي مقاربتي و غيره همگي از حقوقي است كه بديهي داشتن اّطالعات كامل و سانسور نشده دربارة 
   .مي باشد يك فرد انسان آزاد بايد از آنها برخوردار باشد
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 ميليمتر زير 7×20×20 يك وسيلة ساده به ابعاد شتنگذا يك پروژه در دست دارد كه با Bill Gatesهم اكنون بنياد {
  }.به ميل خود امكان حاملگي را برقرار يا قطع كنيد ، سال16پوست، مي توانيد تا 

  
او به مشام شما رسيد قطعاً شيطاني است و  رس وَت خشونت وتزوير يابنابراين بدانيد هر حرف وسخني كه از آن بوي زور

پناه «: فوري با خود بگوئيديطرة خويش نگاه دارد و هر گاه با چنين چيزي روبرو شديد ر سخواهد شما را به زور زي مي
 به وي پناه ببرند محافظت مي كند و مطمئن باشيد »قيقتاًح«و خدا كساني را كه » رانده شده  شيطانِرّبرم به خدا از َش مي

   .ي به شما برساندتواند آسيب جد هيچكس نمي
  

شيطان پدر تمام .  است يا قابل تأويل به دروغش دروغخَن اصل س يك ذات شيطاني اين است كهاتخصوصياز ديگر 
ي بيان مي كنند م و تالي را به شكل خاصدَق يا گزاره هاي داراي م شرطيمي بينيد جمالتكه اين افرادي  .دروغگوهاست

خدا «: يك نمونه اين است كه . دروغگوهايي هستند چنين ،را بديهي گرفته و بعد از تالي نتيجه مي گيرندمقَدم يعني 
گزاره يعني اين كه خدا يا فالن مقَدمِ در اين حالت . »گفته بهمان) يعني فرستادة خدا(= رسول اُهللا  «يا » گفته فالن

وئيد آيا خدا به بايد به وي بگ! فرستاده اش چنين گفته اصالً مبنا و اساسي ندارد كه حاال مي خواهد از آن نتيجه هم بگيرد
اش ستوارنامهاُخداست ري و كجا با تو حرف زده؟ يا اينكه اين شخص كه مي گوئيد سفيتو چنين چيزي گفته و خدا ك 

 يا چند  عجزه است و تو اگر مي تواني يك و اگر بگويند همين مطالبي كه بيان كرده خودش م.كجاست و آن را نشان بده
 عادت رقِي گفته قبول داريم ولي اين خخني را كه يك فرد عاميد هر چند ما شيوايي سبايد بگوئ. آيه مثل آن را بياور

رعقل آدمي نمي پذيردي كلمه بوده اند و ي يا بي سواد به معني َفّننيست و شاعراني بوده اند كه عامبه ص فم ه ورِشاع 
  و و آنان را اسيره خود محروم كرد و انسانيفطري زمين را از حقوق ان مردمصدها ميليون ،لس شعر و شاعريا مجبرگزاري

40در عين حال كه اين فرد .  نمودردهبسال فرصت داشته و در مسافرت هاي م ديگر با متون يهود و اقاليمد به شام و تعد 
  . به خوبي آشنايي يافته استو غيره مسيحيان 

  
و فالن امام از » )يعني فرستادة خدا(= رسول اُهللا«نطور زِر زده، اي» شَرعِ مقَّدس«چنين گفته ، » خدا«متَّصل مي گويند 

 اين است كه ما مي دانيم اين يك دروغ شاخدار است و تمام آن چيزي كهقول خدا بعض مزخرفات را گفته در حالي كه 
ه اي پايين دويده تپ، بلكه يك فردي كه از اگر هم شده ما نمي دانيمخارج نشده يا ) يا جبرئيل(آن مطالب از دهان خدا 

حاال مي خواهند با شامورتي . لق اين است كه كلمات مزبور از دهان اين فرد خارج شدهَط محقيقتاين مطالب را گفته و 
. بازي و در آوردن خرگوش از ُكاله و ُشعبده بازي اينطور به شما بقبوالنند كه اين سخنان از جاي ديگري صادر شده

 باهوش وطن به سوانِه شما نحض را بيان مي دارند ولي البّت مالن گفته كه گويي يك حقيقتهمچين مي گويند خدا ف
شادي اله به اين ُگ و كسي نمي تواند بدين سادگي ُكاين حرفها از دهان يك عرب بيابانگرد خارج شدهخوبي مي دانيد كه 

 اين طور نيست؟ . و نيز پارچه هاي متعدد را سر شما بگذارد

  
ل مي كند و ّطعبيش از اندازة معقول مرا  يا شما  وعدة دروغ مي دهد فردي كه روح خود را به شيطان فروختهاين كهديگر 

ا و اين كار ر» ا پولت را به حسابت واريز مي كنمفرد«: اگر كسي را ديديد كه به شما مي گويد. قضيه را طول مي دهد
 كه هر چه سريعتر رابطة كاري يا تجاري خود را با وي قطع كنيد زيرا به صالح شماست. كند بدانيد با شيطان طرفيد نمي

  . ر شما خواهد آورد بدتر از اين هم بر سچيزهايياگر ادامه دهيد 
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د نبند يد تا نبينيد، و گوش شما را من جلوي چشم شما را مي گير كساني كه روح خود را به شيطان فروخته اند اين كهباز
جلوي چشم شما پرده كشيده و مي هر كس كه مي بينيد . د تا سخن نگوييدنهان شما را مي گيردمقابل تا نشنويد، و 

، يا فالن حرف را بزني قطعاً گفته را بشنويگويد نمي گذارم اين وب سايت را ببيني، يا اين منظره را تماشا كني، يا اين 
پس از اين كه عقل و هوش و چشم و گوش شما لمات هدايت كند و شيطان است كه مي خواهد شما را از نور به سوي ُظ

سترا ب،ر شما بياورد هر چه مي خواهد بر س. 

 
تا كنون متوجه را به ه شده ايد كه بسيار مي توان از اين مثال ها آورد و ما ديگر وقت شما را بيش از اين نمي گيريم و بقي

قّ شمشيري كه پس اكنون با .  شما موكول مي كنيمخودرا مي شكافد و باطلح مّلسحمايت الهي ح شويد، زرهر  را درب
را حقّ  كساني است كه  و پناهشتپخداوند . گام برداريدحقّ  را بر سر بگذاريد و در راه عقل و احساسكنيد، كالهخود 

اين بخش را به د،  شده روشنگر بوده باش ارائةو با اُميد اين كه مباحث بدين ترتيب . جويند و از باطل روي گردانند مي
  .  لعنت حجاب تقديم حضور شما مي شود كتابِ كاملِپايان رسانديم و اكنون بخش نهايي، يعني متنِ

  
  ؟نامرئي هستند اَجِنّه و شَياطين چرا كتابِ ممنوعةپايان 
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        چكيدة مطلبچكيدة مطلبچكيدة مطلبچكيدة مطلب
 دو نوشتاراين .  و با نثري مَنّظم تر ارائه مي شودانجام شده بهتر ييِدر اينجا كتاب لعنت حجاب با اصالحاتي كه براي رسا

 اصلي كوشش شده با ساده ترين بيان، ماهيت و عملكرد جمهوري در بخشِ.  فّني اصلي و يك بخشِيك بخشِ: بخش دارد
ي مطالب به زبان تخصصي زئيات فّن ج، در بخش فنّي.اسالمي و مذهب شيعه و اديان ديگر در رابطه با زنان تشريح شود

تا منشاء اين رفتار با زنان كه يك تشكيالت شيطاني بسيار براي كساني كه نيازمند روشنگري بيشتر هستند ارائه مي شود 
 مطلب اين مي باشد  ُلب.باستاني حاكم بركرة زمين مي باشد، براي كساني كه تمام ابعاد قضيه را نمي دانند روشن گردد

 كتاب، تضميني به  و صاحبِ آن كتاب را در اختيار نداردولي صاحبِب يك كتاب در اختيار دارد، ر عكه درست است كه
اعراب نداده كه هميشه پائيل هم چنين تضميني نداده بوداسر همچنان كه به بني.  آنان باشدرِشت س.  

عراب بر كشور ايران و نيز حكومت اَة پايان  دهندبشارتو بوده الملل   بينُروابط  جديدي درعصرويد دهندة اين نوشتار، َن
 عصمت و طهارت، آل خاندانِنقراض و اناقوس مرگ  ،در عين حالو  ط غرب بر منطقة خاورميانه مي باشدخاتمة تسّل

ب بر اين  و محوِ كُلية آثار سيطرة عر ايران خاكعراب ازاَ  َقطعي و حتميِ خراجِو نيز ا ، و غيره، آل سعودم آل هاش،يشرَُق
به زودي ) كتاب مزبوريعني (زيرا مهلت پروانة بهره برداري آنها از دنيا منَقضي شده و پروانه  .به صدا در مي آورد را مرزوبوم

  . َلغو مي گردد
  
  

 »اطين پليد را بدهيد، من پنترسيد، جواب اين شياطين پليد را بدهيد، من پنترسيد، جواب اين شياطين پليد را بدهيد، من پنترسيد، جواب اين شياطين پليد را بدهيد، من پنترسيد، جواب اين شيشتشتشتشتس س س شما هستم شما هستم شما هستم شما هستمرِرِرِرِ س  . . . .«        
  نقل قول از خداي مهربان

  
  استيوارت: نويسنده

  
خيابان، درمحفل و مجلس، در سفَر و كوچه و هر كجا ديديد اين موجودات وحشتناك شما را در ! اي دختران و زنان وطن

ضَر، متوقّف كرده و به زور مي خواهند اين پارچه هاي سياه قبيح را بر سرحعيند كه اوامر الهي و وتن شما بپيچانند و مد
خيلي ساده مطالب زير ،ع و چارسوق فرياد مي كنندرنا در هر شارِو اين را با بوق و َك ،جري مي دارنددستورات خداوند را م 

ت تاريخي وقايعي است كه روي داده و آنچه آن  حقّ و حقيقت و واقعيداده مي شود شما ادياين كه . را به آنان بگوئيد
 خويش را مشروع جلوه دهند توحشِف وحشيِ مدان استناد مي كنند تا شما را بدبخت كنند و حكومت قبيلة كثيجانوران ِب

  :باطل و ناحقّ و غير واقعي است
  

 آيا منظورتان اين است كه يك روز فرد عربي از شما راجع به كدام خدا و كدامين دستورات خدا صحبت مي كنيد؟بگوئيد 
حي را ب َشغارحرا آن باال در باالي يك تپه اي مجاور مّكه به پائين دويد و يقة هر كس را ديد چسبيد و گفت كه من

ز اين خوب اين يعني چه؟ مگر واقعيت ج. مشاهده كردم كه به من گفت بخوان و غيره و بعد گفت برو بگو فالن و بهمان
را ديده و نه هيچ اتّفاق خاصي افتاده ) يعني جبرئيل اَمين ( نه كسي خدايي را مشاهده كرده و نه آن شبح كذائياست؟ 

ز اينكهج:   
   پائين دويده و گفته شبحي را ديده اي  از تپهفرديحقيقت اين است كه روزي 

  .و شبح به وي مطالبي را القاء كرده و چنين و چنان
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در بيابانهاي قُم به قصد حاجتي برون رفته بودم كه ناگاه در پشت تپه اي روزي بگويم ) استيوارت(خوب حاال اگر من 
روتن وي وان و غيره و سپس به من گفت برو دست فالن دختر را بگير، پارچه ها را از سشبحي را ديدم كه به من گفت بخ

ر گردش و هيچ اشكالي هم ندارد، آيا حرف من كه ليسانس دارم و درس خوانده هستم را قبول نداريد ولي ببرگير و او را ِب
  ا قبول داريد؟ ر) يا بيسواد/ي ويعني عام(اُمي ) به قول خود كتاب قرآن(حرف يك عرب 
بگوئيد چه فرق است بين شما و آن عرب كذايي؟ . نّ پرستان حقير را بدهيدنهراسيد و جواب اين ِج! اي نسوان وطن

 باورنكردني است كه شب و روز  عجيبِلم و زور شنيعِبگوئيد اگر اين مطلب مبنا و استناد حقوقي و قانوني اين همه ُظ
يعني شما دختر و خانمي كه متوقّف كرده اند تا به زور پارچه ( گوئيد اگر من خاك وطن از آن گريان است پس چه مي

 بگويم رفته بودم در پشت درختي به قصد حاجتي كه ناگاه شبحي بر من ظاهر شد و گفت بخوان و غيره و) بپيچانند
ك و جانوران به توگفته اند همگي پرت و پالست و من از طرف خداوند قاسپس گفت آنچه اين جطلق مأمورم به تو در م

آيا حرف من كه خانم ليسانسية دانشگاه . كت خواست بپوش و هر چه دل تنگت خواست بگويابالغ كنم برو هر چه دل ناز
 هستم را قبول نداريد و حرف يك عرب به قول خودش بيسواد را آن هم در يك سرزمين دور و قرنها پيش در الزهراءمثالً  

 برو باال در غار بي شعور مّكه از اين فرد درخواست نكردند كهاحمق و اك را قبول داريد؟ چرا مردمان  قُفر دهشتنيك بيابانِ
 ،ننجه ُك قدم ر، لطفاً تشريف فرما شو.به شبح بگو مردم مي خواهند تو را مشاهده كنند و مستقيماً حرفهايت را بشنوند

 آخر چرا در غار ظاهر ،حبت كن و هر چه مي خواهي بگو صباالي كعبه جلوس بفرما و در مالء عام درست با همة مردم
باشيم تو موشي، چرا بايد كه روي از ما بپوشي؟ اگر مردمان آن زمان اين قدر احمق بودند و  شوي؟ مگر ما گُربه مي مي

 را در خيابان ب و اَمين وحي را نكردند، آيا ما بايد جورش، ملك مَقّرَ جبرئيلدرخواست مالقات علني و حضوري شخصِ
  هاي وطن بكشيم؟ 

درآيد زِ جاي ختيركه اكنون گرفتَست پاي     به نيروي شخصي، ب  
  ورش  همچنان  روزگاري  هلي     بگردونش   از   بيخ   بر َنگسلي

  ل     چو پر شد نشايدگُذشتن به پيلبيسرِچشمه شايد گرفتن  به 
 

عي ديدن شبحي بشود و سپس همگي دروپايي از تپه اي پايين بدود و مكه هر بي ساز كي تا حاال دنيا بدين صورت بوده 
كم حقيقت مطلق بدانند؟  بي چون و چرا و كوركورانه هر چه اين فرد بگويد در ح)قادرِكه تازه رابطة آن شبح با خداوند  

  !)  ه كه از طرف خدا آمدهمتّعال خودش جاي بحث دارد و آن شبح مثالً چه مدركي به اين فرد ارائه كرد
از چه موقع در اين سيارة نگون بخت رسم شده كه افرادي مي توانند في البداهه ادعاي پيامبري كنند و مردمان اينچنين 

بله و بي خرد و ديوانه باشند كه به صرف يك ادعا، افسارشان را بدست وي بسپارند و او مثل گُرگي درنده كه گلة معصومي اَ
  بر از همه جا بدستش سپرده باشند آنان را به قتلگاه برده و همگي را سلّاخي كند؟را بي خ

از كي ادعا و توهم و حرف جاي مدرك و دليل و برهان را گرفته و مردمان، حرف باد هوا را به جاي مدارك متّقن 
دعي است يك فردي بدهند كه فقط مند؟ آيا عقل آدمي مي پذيرد كه سرنوشت ملل و كثيري از انسان ها را بدست اَ گرفته

كه برخي عقده هاي شخصي (رات خشن و غير انساني و پس از گرويدن قومي وحشي و خونخوار و ديوانه به وي، صدها مقرّ
  را برايشان مقرّر كند؟) و برخي القاي شياطين مي باشد

وحشي و خونخوار و بي شعور و بي هويت است،  بي هويت بگو اگر عرب اينقدر  بي شرف شكنجه خويِبه اين چرندپردازانِ
ره را از ناسره خوب تشخيص س رقان و هويت داريم وما انسانيم و احساس و درك و عقل و ُف.  و شعور داريمما عرب نيستيم

  . مي دهيم
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ردوزي شده اي را به بهاي پنج ميليون و دويست هزار دالر موسوم به بينيد اين مافياي خاورميانه پارچة مشكي ز مگر نمي
ج و غيره به دور اين پارچة سياه اهريمني طواف ي افكنده انداخته و در مراسم ح روي كعبه اي كه ابراهيم نبي ِپكسوه

يچ شرم و حيايي اين پارچة تيره بدون ه رة ارض رو به سوي اين پارچة مشكي نموده، علنا ً ُكنمايند و هر روزه از اكناف مي
 است يا مراسم (Voodoo) و وودوو  جادوي سياهمراسمِ را مي پرستند؟ آيا اين لم و زورشان است ُظمادكه َنو تار 

 درست كرده اند كه پشت )Horus( » هوروسشمِچ«الَسود و قابش را ببينيد كه شبيه راُجهمچنين حخداپرستي؟ 
 به كَعبه چسبانده كهمي باشد ود و يكي از عالئم واضح و مشهور فراماسونري كا هم ديده مي شاسكناس يك دالري آمري

  .اند
  

نترسيد و جرأت داشته باشيد چون اين سخن حقّ بر دل مي نشيند و آن ُظقّ است و حم باطل است و باطل رفتني َتلم وس
 مملكتي كه قبالً براي خودش ركانِاگر قرار باشد تمام اَ. تقّ آمد و باطل نابود شد، كه باطل نابود شدني اسبگو ح. است

ه اي پائين دويده و معي ديدن شبحي شده يك امپراطوري عريض و طويل بوده بر اساس قول يك فردي كه از تپد
  . ريزي شود واي برآن مملكت و اوف بر ساكنانش كه روزگارشان واقعاً گريه آور است پايه

حاكمات و دادرسي ها و روش زندگي مردمان و قوانين و  ادارة مملكت و مبناي حقوقي و قانوني ممگر مي شود تمام اصول
مقرّرات يك كشور بر اساس ادعاي فردي كه شبحي را ديده استوار شود؟ مگر ِبالُكلّ ديوانه شده ايد؟ مگر عقل و شعور 

  نداريد؟
   

دل قوي داريد وجوابشان !شيار وطناي دختران و زنان ه دانا به شما ياد مي دهد چه بگوئيدقتدرِرا بدهيد چون خداي م  .
القات اشباح در غارها امور كشورها مي گذرد پس من هم شبحي ديدم به من گفت برو هرچه خواهي بپوش و بگو اگر به م

ي پليد خود اين جانوران رهان را در دادگاه هاببينم اگر همين استدالل و ب. باش كس م آزارِيِن فقط در ِپهر چه خواهي ُك
ببريد قبول مي كنند؟ يعني اگر سحَكر و كارتان به مهم به قتل فالنكس شديد آيا شما مّت  ه نزد قاضيان افتاد و مثالًم

توانيد بدين استدالل استناد كنيد كه در كوهي شبحي بر شما ظاهر شد و گفت از طرف خداوند پيامي دارد و آن اينكه  مي
آيا دادگاه خود اين موجودات چنين استداللي را قبول مي كند؟ بگو پس . شُك كه در فالن خانه نشسته ِببرو فالني را

چطور به همين استناد مي خواهيد اين پارچه هاي مّفتعمن كرده و مرا سياه بخت كنيد؟ چطور استداللي رِن مشكي را س 
درب بگوئيد به خنده در مي آيد و اگر روي صخره اي بگذاريد ةفتاده نمي پذيرد و اگر به دستگيراُ  عقبةرا كه يك بچ 
زخرفات مي تركد اكنون اينجا در خيابان پهلوي گريبان مرا گرفته و با ُقتحت فشار مَتفتانِكُل  گردنريِلد حت  ّةالسالح و قو 

 را بر تن من نمائيد و روح  شيطانيكفن سياه و يونيفورماين  هريه مي خواهيد مرا وادار به پذيرش آن ُترّهات كنيد وَق
  كُشيد؟ وجسم مرا ِب

  
) دست نشاندة فراماسونري و سرمايه داري غرب(به همين نحو بگو فكر مي كنيد من كورم و نمي بينم رئيس و امام و رهبر 

وي به كويت سرانجام م كرد و با نمايشنامة خيمه شب بازيِ اخراج از عراق و راه ندادن َلسي انگليس ع بي شما را راديوي بي
سي بي ر از حومة پاريس در فرانسه در آورد تا بيسف-ر، ائي-اصاحبه هاي پياپي و  و ساير رسانه ها با راحتي كامل به م

 و ، و انواع جانوران عجيب و غريب به رفت و آمد و قول و قرار هاي آنچناني با وي بپردازندتبليغات پرجنجال مشغول شوند
 -  پيغمبر اين موجوداتزندگيِ (The Messenger  ياحمد رسول اهللام  انگليسي-آمريكاييمشهور فيلم  ،همزماننيز 

تا  فيلمبرداري كرده )و مراكش (مر قذّافي در ليبيه پاپاسِ جگرخوار را بواسطة معكوين و ايرنِ با شركت آنتوني) 1977
 ترتيبي داده شد كه در مسابقات  كمي قبل از آن،همچنين .م شود در ذهن مردم خاورميانه و جهان مجسسالِ بعد وقايعِ
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شد و مستقيم  صبح در ايران پخش 5حدود ساعت   اخبار ايران قرار گرفت ودرِ در صجنجالي قهرماني بوكس جهان كه
 غرب و ر كه نمادِييزرِ كلي سياه مثالً مسلمان شده، جو فهمة مردم از خواب بلند شده بودند تا آن را ببينند، محمدعليِ

  .آمريكا بود را شكست دهد و اذهان براي دگرگوني هاي آينده آماده شود
  

  
  

طبي پسر دائي وي كه رئيس تلويزيون و رضا ُق)  ايرانربارِ فراماسونري در د دست نشاندة مهم(ح پهلوي رَنيز بواسطة خود َف
قي را در پياده روها نمايش دهند تا سروصداي بعضي ها را درآورند و نرشيراز، زنان ُلخت اروپاي شروقت بود، در جشنوارة ه

 ساله و سالطين 2500 پخش كنند و سلطنت جان ناپلئون و دائي لطان صاحبقرانسدر تلويزيون ايران سريال هايي مثل 
ادهاي طرّاحي  رويد پذيرشذهن و روح مردم براي آماده شدن جهت ريزيِ  كه به اين روش برنامهرا مسخره نمايند و غيره

  .  مي گويند Predictive programming آينده توسط سينما و تلويزيون شدة
  

 خلبان فرانسوي به دست دردست ارفرانس و  سوار بر طيارةتا سرانجام اين رهبر آدمكيِ كوك شدة غرب را از پاريس 
يزر آمريكايي نموده و بگويفرودگاه مس كثافت را خداوند آورده است؟ و ِجند اين جانور َنهرآباد آورده و سوار خودرو بل

لب تهران آن نجاست را ابتدا از قُم به بيمارستان َق!) قّلحاَ(سپس باز با خيمه شب بازي هاي پياپي و بهانة مريضي قلب 
مداوم ادامه تا همان داستان حومة پاريس و تبليغات و مصاحبه هاي(م آورده مجاور تشكيالت تلويزيون در خيابان جام ج 

م  كسي ندارد و به ُق سپس ناگهان سر از نياوران و جماران دربياورد و موجودي كه در پاريس مي گفت كاري به كارِتا) يابد
  ...رفته و در خانه مي نشيند

  
جا   آنم شده و در راهي ُق. ش1357، در اسفند اي كه داده بودند بنا به وعدهحضرت امام پس از پيروزي انقالب اسالمي، «

 روز مداوا 39جدداً به تهران مراجعت كرده و پس از ، م1358م بهمن ، در سوا در اثر ابتال به بيماري قلبيام. اقامت گزيدند
 كوچكي در جماران ة، در خان1359 ارديبهشت 27 دربند تهران و پس از آن در ةطقدر بيمارستان قلب تهران، ابتدا در من

  http://www.dmsonnat.ir  » .مستقر شدند
  
 اعالم و بالفاصله به ة فقيهطلقواليت مناگهان در مجاورت كاخ نياوران بيتوته كرده و يك سلطنت شيطاني را موسوم به ...

شتوانه  اسكناس بدون پروتن بانوان و خوردن تمام پول نفت و چاپ مداومِ جوانان مردم و پارچه پيچيدن زوري به سكُشتارِ
  داً خيال مي كنيد من اينقدر احمق و نفهم هستم؟ بگو يعني ِج. ريال برساند+ 30000 ريال را به 70مشغول شود تا دالر 
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مگر نمي دانيد . آتش خشم خدا بر شما ُشعله ور شده و دود از نَفَسش بر مي خيزد، پس بدانيد اَجلتان فرا رسيده استبگو 
لي است كه وقتي موعبرسد، يك ساعت زودتر يا يك ساعت ديرتر نخواهد شد؟ هيچ قومي و قبيله اي د آنهر قومي را اَج 

تا اَبد حكومت نمي كند و اين را از خرابة تَمدن هاي بزرگي كه ُكن َفيكون شدند عبرت بگيريد كه شما يك هزارم آنها هم 
  . نيستيد

الك د نيامده كه هر گاه خدا بخواهد قومي را همگر در اين كتابي كه از آن درس مي گيريد و به ديگران تعليم مي دهي
كند درهاي همه گونه نعمت و پول بادآوردة نفت و سكونت در عماراتي كه خود نساخته اند و غيره را بر رويشان مي گشايد 

ي دهد پس گريبان آنان را  مي گيرد و يكباره آمالشان را به باد مبْغتَه و هنگامى كه به آنچه داده شده شاد مي گردند 
بگو اگر عذاب خدا به ناگاه يا با مقَدمه چيني فرا رسد آيا جز ستَم . ريشة گروهى كه ستم مي ُكنند برَكنده مي شود

   گان كسي هالك خواهد شد؟ پيشه
از نسل شيطان مي دانم و نطفة شما همگي با دخالت را و اوالد عبداهللا و آمنه و همچنين اوالد فاطمه بگو من شما 

ندة وحشي شما در صحراي كربال طُعمة.اطين بسته شدشيروفاميل د همجنسان خودتان يعني  خدا را هزاران ُشكر كه فَك  
 وطن ما رسبه دور ماند و گرنه همين بالئي را كه بر  نكبتشان و مدتي خاك عراق و شام از لوث وجود شد كَفتاررگ و ُگ

 بگو من شما را قبيلة پست قاتلِ خونريزي مي بينم كه هر گاه بر سرزميني  .يدديد بر سر آن بيچاره ها هم مي آوردآور
منر و معرفت را قتل عام مي كنيد و مابقي را به بالد فرنگ فراري مي دهيدسّلط شويد  فرزانگان علم و دانش و صاحبان ه .

بدين ترتيب كه با هزار . ويله رفتار مي كنيدسپس با مردمي كه يوغ بندگي شما را برگردن گرفته اند مانند چارپايان در ط
يك شيوة ) مر العازدواج مادام(سل به خدا و پيغمبر ترتيبي مي دهيد كه اين مردم فقط در قالب نكاح دائم ونيرنگ و َت

كشاورز و ،كارگر، نگهبان،سربازدوام قبيلة جنايتكار شما تروريست،  زندگي را دنبال كنند و با جفتگيري پياپي، براي خاص 
رشان را بگذارند زمين و بروند تا نسل بعدي نيز اين زندگي طويله اي و غيره زائيده، پرورش داده و تحويل دهند و سپس س

كند و ا چنانچه كسي در اين ميان بخواهد اين روال نكاح دائم و جفتگيري و زايش و پرورش ُكلفَت . لي آخردامداري را طي
 بالدرنگ ،مت و طهارت را دور بزند، يا نخواهد نكاح دائم كند يا بخواهد به نحو ديگري عمل كند عصو نوكر براي خاندانِ

وي را به فساد فچطور اگر كسي  بگو. ّتهم و سنگسارش مي كنيد يا دارش مي زنيد يا به شّلاق مي كشيدي االرض م
 كسي نيات شيطاني دارد و با خدا و پيغمبر ضديت نخواهد براي شما كُلَفت و نوكر بزايد و پرورش و تحويل دهد آيا چنين

 امنيتي  كرده است؟ پس نبايد بروي زير بار اين زندگي مثل خوك در خوكداني كه صبح بلند شوي و در يك محيط شديداً
در  يزهارالمرضا اَد ُغرتشباَآيا حقيقت ندارد كه حكومت نظامي اعالم شده توسط (يعني يك حكومت نظامي اعالم نشده 

تا شب هر دستوري مي دهند اجراء كني و برايشان  )شُد و تا امروز دهه هاست كه ادامه دارد؟غو َن هرگز َل1357آبان 
د باالَ  عبور و مرور شبانة اعالم نشده به رختخواب رفته دوباره فردا همين روال را الينعِحت مقرّرات مبيگاري نمايي و شب َت



 56 

هدام برايشان تكرار كني و متوليد كني و نامش را ُغبچ بهمان بگذاري و تحويلشان بدهي تا در مدارس المِ فالن و ع بد
آيا مي داني در مدارس اين جادوگران سياه چه . هنّمي خود از وي تروريست و آدمكش و جاني و قاتل و مردم آزار بسازندج

ن آزاده، يك انسان، اين نيست كه با كمال قوت از  مي دهند؟ آيا اولين وظيفة يك زبچهمي گذرد و چه درس هايي به 
اي ديوان و : چنين بهره كشي آشكار و وقيحانه و رفتار مثل خوك در طويله سرپيچي نموده با صداي بلند فرياد كند 

به اين رامت انساني، به خاطر تمامي خوبي ها و به خاطر خدا، هرگز عتالي مقام انسان، به خاطر َكمن به خاطر ا! شياطين
ذلّت و پست ستي تن در نمي دهم و نمي گذارم جسم و جان مرا در زندان نكاح دائم به بشيد و براي بقاي قبيلة پند ك

  خود مرا قرباني كنيد؟
من اكنون مي دانم با جادوي سياه مرا . من مي فهمم، تمام دروغ هايي را كه از بچگي بار من كرديد همه را مي فهمم

يد و چشم و گوش مرا طوري بسته بوديد كه هر چه مي گوئيد همان را باور كنم و هر كار مي خواهيد طلسم كرده بود
كارت گوهر گرانبهايي است كه من اكنون متوجه هستم از بچگي دائم در گوش من مي خوانديد كه ِب. برايتان انجام دهم

 مرواريدي در صدف هستم كه فقط پس از نكاح دائم بايد پس از نكاح دائم به فقط يك نفر تحويل داده شود و من همچون
 در گوش من مي دميديد كه بدون اين گوهر گرانبها هيچ ارزشي ندارم و وجود و هميشه. درب صدف را باز مي كنند

مي گفتيد . كارت بستگي دارد كه اگر آسيبي ببيند مجازاتش مرگ و سنگسار استمن فقط به اين پردة نازك ِب» ارزش«
است كه بايد از  نّفر انگيز و گناه آلود و شرم آوريك چيز َت  است و جسم من اصوالً» زشت و بد«ت بزنم چون نبايد دس

طوري اطّالعات حياتي را از من مخفي كرديد كه اصالً متوجه نشدم . اينكه وجود دارم و نفس مي كشم خجالت بكشم
ار كم و با وارد كردن آب ولرم به مقعد و خارج كردن آن و توانم با يك تنقية ساده توسط لولة شير آب توالت با فش مي

تكرار اين كار وسپس شستشو با صابون مايع مهبلي را منع كنيد، بدين ترتيب عّطر، كامالً آن را تميز كنم و اگر روابط م
 من پنهان كرديد طوري اين اّطالعات را از. بتوانم يواشكي دور از چشم شما اندك معاشرتي با جنس مخالف داشته باشم

خالصه به هر دوز و كلكي . كه توانستيد بهترين سالهاي زندگيم را در اوج جواني تباه كنيد و كار خودتان را پيش ببريد
شده مرا از زندگي شاد و راحت و طبيعي بازداشته و در خانه زنداني مي كرديد و اگر مجبور به بيرون رفتن مي شدم بايد 

ببينم آيا اين گوهر دقيقاً براي چه كسي ! رد تا نكند آن گوهر گرانبها را از دست بدهماسكورت مرا همراهي مي ك
گرانبهاست، براي من يا براي شما؟ و اگر اين گوهر را از دست بدهم براي چه كسي ارزش ندارم؟ براي خودم يا براي شما و 

دو تولّد د و فكر مي كنيد من نمي فهمم كه از ب طرفيبچهاين طويله و دامداري كه درست كرده ايد؟ بگو خيال كرديد با 
كنم و بالفاصله عروسك هاي رنگارنگ توي بغل من ) نكاح دائم(خوانديد كه بايد روزي عروسي  دائم در گوش من مي

همراه دختر بچگان سيه روز و بدبخت ديگر وا مي داشتيد و از » خانه عروسكي«در » مهمان بازي«گذاشتيد و مرا به  مي
 داري در قالب نكاح دائم كامالً مأنوس مي كرديد تا فردا كُلَفتي قبيلة مافيايي بچهن دوران معصوميت كودكي، مرا با هما

فنگ اسباب بازي مي داديد تا براي شما تروريست ها الح و ُت ها انواع شمشير و سبچهشما را بنمايم؟ همان طور كه به پسر 
سل به قرآن و حديث از قول فردي و طرفيد و مي توانيد با َتبچهجداً خيال كرده ايد با و نگهبانان و قاتالن خوبي بشوند؟ 

 خدا و العنين بر شما و تعَنكه شبحي را در غار و جاهاي ديگر مشاهده كرد، زندگي مرا به همين راحتي تباه كنيد؟ بگو َل
دها ميليون زن را براي تداوم قدرت و حكومت قبيله تان تا د مخَلّديد چون صبطعاً همگي در آتش جهنّم تا اَاجدادتان كه َق

  .اينجا فدا كرديد ولي با من نمي توانيد چنين معامله اي بكنيد
  

بگو به خدا پناه مي برم از شرّ شما و از وسوسة شيطان آن . بگو به خدايي پناه مي برم كه مالك جسم و روح انسان است
و به خدا پناه مي برم از وسوسة هر وسوسه كننده در سينه هاي مردمان، چه از بگ .هنگام كه در گوشم زمزمه مي كنيد

شم بگو بدن من مال خودم است و من اين گوهر گرانبها را از چنگ شما بيرون مي. ريجنس آدمي و چه از جنس پبگو . ك
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انه روز به هر جا دلم مي خواهد ت ببرم و هر لحظه و در هر ساعت شبخواهم مثل هر دختر و زن آزاده اي از زندگي لذّ مي
بگو مايلم با هركس دلم مي خواهد . بروم و هر قدر دلم مي خواهد بمانم و به كسي حساب پس ندهم كجا بودم و چه كردم

خواهم بپوشم يا هيچ نپوشم ببينم شما چكاره ايد و فضولي ديگران را چرا مي كنيد و شما  عشق ورزي كنم و هر چه مي
در پارك يا كنار جاده يا كنار را عادتمند زندگي كنم، تن برهنه و گيسوانم بگو مي خواهم شاد و س. ستيدوكيل وصي من ني
اج به نسيم جانبخش بسپارم و روحم را تازه كنم و بفهمم زنده بودن يعني چه و تمامي لذّت طبيعتي را ساحل و درياي مو

شت و پناه من است و اين مطالب را به من مي آموزد تا  زيرا خدا پكه خداوند به اين زيبايي آفريده روي بدنم احساس كنم
  .  دوزخي را بدهمةالخلق جواب شما موجودات ناقص

  
: شعوري پيروان اين جادوگران كه به نقل از همان پيغمبر خودشان كه گفت يك نمونه بخوانيد از شدت حماقت و بي

:  و نيز گفت»د يا قيامتشان بر پا شود آنگاه بيدار و متذّكر مي گردندمردم گويي در خواب به سر مي برند تا مرگشان برس«
 سابق در شيطان پرستي منظور اينكه مانند اُممِ (».تمام آنچه در اُمت هاي پيشين رخ داده در اُمت من هم واقع مي شود«

ت، عالوه بر آنچه تا كنون خوانديد، تا چه ببينيد پيروان اين موجودا.) شان برسدلجلم و گناه و فجور در مي غلتند تا اَو ُظ
ي تماس باحداده و در دنيايي از اشباح و خياالت به سر مي برند د ت را از كفواقعي .  

رفاطين فقط به صگفتن و به استناد حرف باد هواي رؤساي خود هر روزه به تعداد صدها نمونه اين كه پيروان اين شي 
 مخارج زيادي را تحمل بچهم و سوريه و عراق و غيره مي شوند و همراه زن و مركز خراسان و ُقهزار عازم اماكن زيارتي در 

خود . صواب ببرند يض ومي كنند كه به زيارت دختر عموي خالة يكي از اين ابالسه يا دائي عمة آن ديگري نائل شوند و ف
ي اينترنت با وبكم هايي كه در شهر اصلي خراسان و در شما مي توانيد گريه و زنجمورة پيروان اين اهريمنان را مثالً رو

ه كنان معلوم نيست چه مي خواهند و چرا بدست نمي آورند ساعته َض24م آنجا كار گذاشته اند ببينيد كه رَحج  .  
اطين دليلي و مدركي دالّ بر ده فالني يا فن شدن نوة خالآيا در طول اين قرن هاي دراز يكي از اين ميليون ها پيروان شي

رَدختر خواهر فالنكس در زير اين حم ها و مساجد و اين همه خرج و اين حجم رَم ها مطالبه كرد؟ اين همه تأسيسات و ح
تل ها و غيره كه حول اين اماكن زيارتي براي خالي كردن جيب مردم احداث شده همگي بر اين فرض عظيم بازارها و ه

غير از اين است؟ آيا تا كنون دليل و . دارد كه واقعاً فالنكس آنجا زير خاك دفن شده استساده لوحانه و بلكه احمقانه قرار 
اّتحاد ) دست نشاندة فراماسونري و سرمايه داري غرب(مدركي بر چنين امري مشاهده كرده ايد؟ جسد والديمير لنين رهبر 

رخ در مسكو در جعبة شيشه اي جلوي چشم شوروي تا دهه ها در ميدان سردن وي و وجود جسد همه بود و كسي به م
آلمان ) دست نشاندة فراماسونري و سرمايه داري غرب(لف هيتلر رهبر ودر عوض چند تئوري هست كه آد. ك نكردَش

  يا آمريكاي جنوبي خودكشي نكرده و جسدش نسوخته بلكه وي را به پناه گاه هاي زيرزميني در قطب جنوب يا شمال
  .  جسدي در كار نيستفراري داده اند چون

  
ر را بدهيد چون خداي بيناي شنوا شاهد بر همه چيز نَظالم ريهنترسيد و جواب اين مجانين َك! پس اي دختران و زنان وطن

م ها را بشكافيد ناگهان با اسكلت يك شغال يا رَبگو آيا مطمئّنيد اگر زير اين ح. است و به شما ياد مي دهد چه بگوييد
 نور نورافكن ها در حتبگو آيا اصالً اسكلتي در كار هست؟ اگر هست جلوي چشم رسانه ها و َت  نمي كنيد؟سوسمار برخورد

َك م، آن را بيرون بياورند با روشرَوسط حيا 14ن رب DNAًاصالتي دارد؟ بگو آيا يقين داريد زير   بررسي كنند ببينند اصال 
سه كه با خرج زياد زن وَقاين اماكن مهدمگرا مي بريد و گريه وزاري مي كنيد اسكلت االغ و يابو دفن نشده است؟  ربچ 

س چرا از پخريب خواهد كرد و َقبرها را خواهد شكافت؟ شما مساجد را َت» امام زمان«خودتان حديث نقل نمي كنيد كه 
  اين سخنان تَعجب مي كنيد؟ 
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كه درآن وقتي قهرمان فيلم با شركت گريگوري ِپك،  )Omen )1976يا  طالع نحستوجه شما را جلب مي كنم به فيلم 

هه مي شود متوجاي كه به فرزندي قبول كرده اند بچ ةبچه مادرِ آن  قبرِرِ شيطان است مي رود ستا اّطالعاتي بدست بچ 
  .بياورد و با برداشتن سنگ قبر ناگهان مي بيند اسكلت يك شغال در آن قبر است

  

  
  

  
 بيخودي را از فالن دهات مي َكنند مي برند انگليس ةعتيقة امامزاد ةكهنهستيد در دنيايي كه درب در ضمن آيا متوجه 

م ها اسكلت هاي واقعي آن رَميليونها ليرة استرلينگ در حرّاجي مي فروشند آيا مي شود پذيرفت به فرض اگر زير اين ح
موجودات عجيب  الخي هايعني گنج طال براي حرّاج(ه مدفون بود لق  (طمئّنيد تا كنون همه آنها را نبرده اند و در حرّاجي م

ق به ژاكلين  سيگار چوبي متعّلويد ببينيد فقط يك جعبةبربراي مثال هاي مخفي ده ها ميليون ليره نفروخته اند؟ 
  كندي را در حرّاجي چند مي خرند؟-اوناسيس
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ه، يت پنج ثاندس ساعت پنج، به مأها، ر من و دوستام، پنج شنبه«:بالگي به وِاي اين چند سطر را هم بخوانيد به نقل از نامه
هرچند مي دونيم حركت خيلي …تبعد غرق لذّ. موهامون رو يه هوايي مي ديم ر بر مي داريم وپوشش اجباري رو از س

 قلبمون هدر حالي كه َت …داريم برمي  ل يه راه طوالني رواما با علم به اين كه داريم قدم هاي او …كوچيكي بوده  خيلي
  ».مادامه مي دي ف مي كنيم به راهمونعاحساس غرور و َش

 
 مشُئومِ اين سياره، در هر جامعه اي كه زنان و دختران به اسارت اين شياطين درآمده و بلوكه نمي بينيد در طول تاريخِ

 خوش رفتاري و رحم و ،ساهلسامح و َت َت،شاطبينيد شادي و ن شده اند، روح زندگي در آن جامعه مي ميرد؟ نمي
 صداقت و پندار و گفتار و كردار راست از آن جامعه رخت بر مي بندد، و سياهي و ظُلمات و تيرگي و  ،نوعدوستي

 روي نقشة جهان را بببينيد كه هر چه به آفريقا دولتيساوت قلب به جايش مي نشيند؟ آمار فساد اداري و چركيني و ق دل
بينيد در  نمي. م مي شودو خاورميانه مي نگريد سياه تر و كثيف تر است و هر چه به سمت اسكانديناوي مي رويد فساد َك

 اجباري است و زن و دختر زنداني و از نظرها پنهان شده و در دسترس نيستند، خنده و ،هر جامعه اي كه نكاح دائم
 و ركودندوه، خم و اَ موسيقي، و حب و دوستي مي ميرد و جاي آن را اَك و پويايي، زيبائي و سليقه، رقص ورُحشادي، َت

جمود، بي رحمي و بي تفاوتي، و شقاوت و بدبختي مي گيرد؟ انگاري كه ديو سياهي سرچشمة آب حيات آن جامعه را با 
نر و سليقه، پوينبعِصخرة عظيمي مسدود و بلوكه كرده و اين مضانِ ُلطف و زيبايي، هايي و تحرّك، شادي و خنده، و  فَي

آيا متوجه حقايق نمي شويد و براي دانستن اين واقعيت به استدالل . محبت و عشق و زندگي را در ُنطفه خُشكانده باشد
نياز داريد؟ آنچه جلوي چشمتان هست را نمي بينيد؟ آيا براي درك و احساس آنچه الهي و خدايي است به نسبآنچه ت 

 به دليل ومدرك احتياج داريد و آنچه عيان است را درك نمي كنيد؟ پس اين قلب و مغز و باشد مياني طاغوتي و شيط
درك را به چه سبب به شما داده اند؟ چشم را داده اند كه ببينيد و گوش را داده اند كه بشنويد و قلب را داده اند كه 

شمزّه مي دهد و درخت بد ميوة تلخ، و دليل و مدرك هم درخت خوب ميوة خو: درخت را از ميوه اش مي شناسند. بفهميد
 .  الزم ندارد

تان مهرِ َغضَب زد، آيا غير نگبگو اگر خدا، بينايي و شنوايى شما را گرفت تا اينچنين كور و كَر شويد و بر دلهاي سسرانجام 
 چه شده كه اينچنين از اندرز از خدا كدام معبودى است كه آن چشم و گوش و قلب را به شما بازپس دهد؟ شما را

  آيد؟ ناصحان روي گردانيد و ذكرَ خداي راستين، آن خداي اصلي و قديميِ اولين و آخرين، بر گوش شما سنگين مي
 

به همگان بگوئيد بيائيد ريشة اين ديو آدمخوار و خونخوار را ! م كشيدة وطنَت خردمند و اي زنان و دختران سبانواناي 
كوتاه كنيم تا ببينيد چطور رودها و چشمه ها به جريان مي  و كشور وي را از سرچشمة آب حيات جامعهبِّكنيم و دست 

شك در جاي افتد، آب از شكاف صخره ها و هر روزنه اي فَوران مي كند، آبشارها  سرازير مي شوند و اين همه رودهاي ُخ
رعجاي وطن سرشار و ماالمال از آب حياتبخش مي شود، كرات صد چندان مي شودشت و زآنقدر انگور و .  آباد شده و ثَم

خُم هاي شراب سرريز شده، اغذيه از همه . ر درختان مي رويد كه تا سال بعد هم نمي توانيد همه را جمع كنيدخرما بر س
بيابانها و كويرها زمينِ خُشك و تشنه سيراب شده و در سراسر . دانِ تاريخ مي رود رقم فراوان مي شود و گرسنگي به زباله

علف و رستني هاي رنگارنگ مي رويد، جانداران و خزندگان و چرندگان و پرندگان از انقراض و خَمودگي بيرون شده و 
 رنگين پر و خوش درختان، سبز و خُرّم گشته و آكنده از انواع پرندگانِ. روي زمين پر از جنبندگان گوناگون مي گردد

 آسمان از گرفتگي و حزن خارج شده و هرچه . گرفته و آنچه در دل دارد بيرون مي دهدزمين جان. الحان مي شود
فصول سال مجدداً به شما روي آورده و آب و هوا از حالت گرما يا سرماي شديد . تواند باران و رگبار و برف مي بارد مي
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 با خود مي آورد براي شما سه ماه تمام و آيا نمي خواهيد بهاري كه نسيم بهشت را. خارج شده و فصول معتدل مي گردد
 . بلكه بيشتر طول بكشد؟ هر دري كه در زمين بگشائيد همان درب در آسمان براي شما گشوده مي شود

 
 
 

  
  
 

 
فراموش . ع استق مشعَشُف پيروزي در اُليعةَطمژده دهيد كه ديو ظلمات و سياهي مغلوب شده و ! اي نسوان آگاه وطن

باور داريد اگر خدايي هست آن خدا هرگز سياه و كثيف و  . شت استَلارچه هاي سياه شيشة عمر اين ديو پنكنيد كه اين پ
مطمئن باشيد آن كسي كه سياه و كثيف و كژ انديش و شكنجه گر و ظالم است . كژ انديش و شكنجه گر و ظالم نيست

  . شيطان است
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  .ه هاي مربوطه مي باشد و خواندن آن به شما توصيه نمي شودتخصصان رشتمطالب اين بخش فقط براي م: توجه

  

 

  قضية بلوكه كردن نسوان  قضية بلوكه كردن نسوان  قضية بلوكه كردن نسوان  قضية بلوكه كردن نسوان  فّني و حقوقيِ فّني و حقوقيِ فّني و حقوقيِ فّني و حقوقيِترِترِترِترِ    بررسي عميقبررسي عميقبررسي عميقبررسي عميق

        
در حقيقت ما داريم دربارة يك تشكيالت مافيايي صحبت مي كنيم كه بسيار قديمي و بسيار گسترده است و اين مافياي 

در واقع مافياي مزبور آنقدر باستاني است كه هيچكس متوجه . يل مي دهدخاورميانه فقط بخشي از بدنه كلّي آن را تشك
لّ سطح سياره زمين مسلّط بوده كه وجودش همچون آب و هوا و ابر به زبان ديگر، آنچنان از ديرباز بر ُك. حضور آن نيست

  . مي باشدAlienو باد طبيعي به نظر مي رسد در حالي كه بسيار غير عادي و 
از ) نترل ابليس و شياطين از دوران كهن شكل گرفته ُكحتكه اگر قبول كنيد َت(ين كه مافياي مورد بحث ما نكتة ديگر ا

زمان هاي بسيار دور بافت جمعيتي و به عبارتي پروفايل جمعيتي سياره را طوري تنظيم كرده كه فقط اقوام خاصي با 
  . ن نموده است نابود و ريشه َكتقريباً يافته و مابقي را شخّصي امكان بقا و توليد مثلم) ژنتيكي(سوابق ارثي 

ت هايي جلوه مي كند كه داراي فعت مغزي و احساسي اندك به ويژگي هاي ژنتيك مورد عالقة اين مافيا در جمعيالي
يا و در ، بازال گانگلReptilian complexمعناي وجود كاركرد هاي فقط پاية حياتي و عملكرد بخش تحتاني ساقة مغز، 

 اعصاب خودكار؛ رشد ناقص سلسله اعصاب در بخش ليمبيك سيستم، فوقاني و قُدامي مغز؛ پروفايل ةنهايت نخاع و شبك
ندوكرين تحريف غُددرمال استاندارد غير عادي نسبت به انسان ُن  كروموزومي كامالًشده و در مجموع يك هموستاز و نقشة ا

  . هستند
در ضمن دقيقاً به سبب عامي مغز ةم رشد شبكداعصاب و نرسيدن برق به بخش پيش قُد )Prefrontal(  ت هااين جمعي ،

و ) عدي اطرافتماس با واقعيت جهان مادي سه ب(ات و نيز فاقد تماس با واقعي) درك تمپورال(ذر زمان فاقد درك ُگ
براي درك سادة عملكرد . ( هستندExecutive functions  مقايسه و ساير ، تصميم گيري،همچنين عدم توان قضاوت

 brain:مغز و اينكه قطع برق اين بخش، فرد را از كدام ادراكات محروم مي كند به وب سايت ويكي پدياقُدامي بخش پيش 
Prefrontalرجوع كنيد (.  

تنظيم شده و به عبارتي يوِجنيكويژگي بارز اين ج تمعي (Eugenics)ت برنامه ريزي آسان تودة عصبي،  شده، قابلي
مشابه ( قابليت شكل دهي انعكاسات شرطي غير ارادي خودكار با سهولت زياد، انجام دادن هر كار فقط با يك فرمان

 يا كليد واژه ها و انجام حركات يكنواخت قابل Keywords، تحريك شدن موتور كورتكس با گفتن )مكانيزم هيپنوتيزم
ل از چند ميليون فرد كه به قبايل و سپس تشّكاشخاص حقوقي م( هاي حقوقي پيش بيني با يك فرمان ، زندگي در قالب

 ةي كردن دورستقل، و طنفرد و م مبه جاي زندگي به شكل اشخاص حقيقيِ) خانواده هاي گسترده تقسيم مي شوند
  Slaveبا  Handlerكه در زبان تخصصي به اين گونه روابط رابطة (زندگي از گهواره تا گور به خاطر رؤساي مافيا 

 فرد ناميده زار دادن آدر اختيار گرفتن وكنترل ذهن با يا Trauma-based mind control و ُكلّ اين فرآيند گويند مي
 هاي بسته هم بخوبي Cultاين شيوة زندگي را در فرقه ها يا . باشد  به جاي زيستن براي خود فرد و غيره مي)مي شود

  . مشاهده مي كنيد
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ه كنيد مي گوئيم توج(كند ارائه مي شود  ربارة سوابق ژنتيكي كه قابليت برنامه ريزي تودة عصبي را آسان مييك مثال د
  ): نه شبكة عصبي چون رشد طبيعي آن در اين موجودات متوقف شده استتودة عصبي
ر قالب والدين يا  دHandlerيك .  به حالت آزاد و راحت نشسته و پاهايش را از هم باز گذاشته استبچهيك دختر

 جا خورده راست مي نشيند و اگر  كهبچه !درست بنشين: داد مي كشدصبانيت سرش رّ و عَشنزديكان يا آخوند و غيره با َت
تحير نگاه  و اگر نداشته باشد مدرست مي نشيند داشته باشد درست نشستنمفهوم سابقة ذهني قبلي از همين رويداد و 

  . پاهاتو ببند صاف بنشين: پ وتشرّ به وي بفهمانندمي كند تا دوباره با تو
 Handlerريزي مي شود اين است كه تعداد يا تواتر دفعاتي كه الزم است  منظور از پروفايل جمعيتي كه به راحتي برنامه

 سه  يوجنيكي كافي استبه ديگر سخن، در اين جمعيت. در اين جمعيت بسيار كم است! درست بنشين:  بگويدبچهبه 
 عصبي مربوطه خيلي ساده در تودة عصبي وي ايجاد شده Pattern توپ و تشرّ بزنند تا الگو يا بچهچهار بار اينچنين به 

و با تكرار، اين ) يعني اّتصاالت الزم ميان انتهاهاي آزاد دندريتي ياخته هاي عصبي كه اين الگو را مي سازد برقرار شود(
 بدون اينكه كسي بچه برسد و از آن پس آستانة خودگردانيمي كشد كه به ) آمپر(ان برق اّتصال عصبي به اندازة كافي جري

دّقت كنيد كه اين الگوي . به وي بگويد در هر موقعيتي پاهايش به هم چسبيده است و اين قضيه تا آخر عمر وي ادامه دارد
 ) Sitting behavior (رفتار نشستندن آن با  ش Associateناخودآگاه بوده و با تحريك موتوركورتكس و عصبي كامالً 

ت، آمپر زيادي را در مسير عصبي تحريك ماهيچه اي فعال سازي عضالت ران وپا و چسباندن دو پا به در اين نوع جمعي
حرّك عضالني به همديگر چسبانده يكديگر به جريان انداخته و در واقع پاها به شكل غير ارادي توسط اين آمپر زياد م

در مقابل  (درست يك تجسم ذهني از درست نشستن و نيز واژة بچهدر عين حال . شوند و اين تا آخر عمر ادامه دارد مي
 يا شنمبه دست مي آورد كه بعدها با ساير تمريناتي كه به وي مي دهند تركيب شده و در مجموع يك ) غلط

Character براي ه  خاصهست و غلط براي در اين حالت مفهوم در.  مي سازدبچي تعريف مي شود بچبه شكل خاص 
 خودش مي خواهد راحت .اين درست نشستن براي خاطر خودش نيست بلكه براي خاطر مافياي مورد بحث استچون 

)  عالقمند است ه بسته بودن بسياري چيزهاي ديگر شديداًكه به بسته بودن پاهاي وي و البّت(بنشيند ولي مافياي مذهبي 
مي خواندغلط و غير آن را درست نشستن را به زور جا مي اندازد و آن را نحوة خاص  .ديگر بعدها با هزاران درست و غلط 

به .  برنامه ريزي مي شود كه هر چه براي خاطر مافيا باشد درست و غير آن غلط قلمداد مي شودبچهيك منش براي 
طبق يك واكنش طبيعي بخواهد بپرد در بغل وي و پسر را همين ترتيب اگر در خيابان پسري ببيند و خوشش بيايد و 

برو فردا : ولي اگر در برخورد با پسر با حجب و حيا بگويد)  اين كار را كردهخودشچون به خاطر (ببوسد غلط بزرگي كرده 
به خاطر چون (با پدرومادرت و داداشت بيا منزل با بابا و مامانم و خالجون صحبت كن؛ امري درست محسوب مي شود 

  ).مافيا و در راستاي طويله اي كه قبالً صحبت كرديم عمل مي كند
  

 وجود هويت حقيقيتوجه كنيد كه اين ساحران چطور با جادوي سياه، . در اينجا به يك نكتة بسيار عميق دقّت كنيد
حو و ناپديد كرده و دختررا كامالً مت جه و زينب و غيره دردرون وي  مورد نظر خود را كه مثالي است از فاطمعليهوي

برنامه ريزي كرده اند يعني فاطمه و زينبي كه هميشه پاهايش به هم چسبيده، هميشه درون پارچه پيچيده شده،  بدون 
شخص حقيقي در اين حالت، دختر به هيچوجه به شكل يك .  با كسي حرف نمي زند و غيره، ديگران بيرون نمي رودةاجاز

 يك سازمان Reception يافته و پاسخدهي وي درست مثل هويت حقوقيمي كند بلكه يك عمل ن) يك موجود واقعي(
  :به اين مكالمه دّقت كنيد! يا ادارة دولتي است
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بيا يك دقيقه بنشينيم روي اين نيمكت !  به به، چطوري خوشگله- )پسري به دختري در خيابان يا پارك برخورد مي كند(

  ! بكنيمبا هم يك گپي بزنيم و حالي
ترجمه به . (مادرت و داداشت بيا منزل با بابا و مامانم و خالجون صحبت كن بله، نفهميدم؟ برو فردا با پدرو - )پاسخ دختر(

با والدين و ساير بستگان درجه اول برويد به اين ساختمان در اين فردا بله، نفهميدم؟ اگر كاري داريد لطفاً : زبان آدميزاد
  .همان صحبت كنيد تا شايد كارتان را راه بياندازند با آقاي فالن و خانم ِب، شمارة فالنپالك ان فالن، واقع در خيابنشاني

 }كم اوراثت بگيرندنحصارِانگار قرار است بروند دادگاه، ح !{(  
دارم نه با آن چكار داري؟ ببين جيگر، من با خود خودت كار و مادرم  اَخَوي اَبوي و چي شد؟ يعني چه؟ تو با -)پاسخ پسر(

ت، حاليته نازنازي؟باباي سبيل كلفت  
و بي ( . برو هر وقت حالت خوب شد بيا. ستي چه مي گويي مگر ديوانه هستي، گمانم كه عرق خوردي و م-)پاسخ دختر(

  .)اعتنا مي رود
  

ي ناپديدوُگم شده است و  كه پسرك با آن كار دارد ديگر براي هميشه پشت حصار اليه هاي امنيتخود خودتدر اينجا، آن 
از .  برابر اصلِ پيرزنان و پيرمردان قبيله است جاي آن را گرفته و از دهان دخترحرف مي زنديك شخص حقوقي كه ُكپيِ

َفديدگاه اين موجودات ت حقيقي َط جيعلقه، اگر كسي هويب كند مست يا ديوانه استَلالخ!  
چون اگر اينجا بنشينيم و مأموران «: الغ و عاقل مي توانست چنين باشده، ب يك دختر آگالطفاً دقّت فرماييد پاسخ صحيحِ

و به   خواهيم شُددستگيراّطالع داده و ببينند، ما را كه در پارك گَشت مي زنند   با سالح غير مرئيحكومتلباس شخصي 
ر دهيم و بنابراين تو فردا با پدرو فعالً چاره اي نيست مگر به نكاح دائم اجباري تن دپس  ،يابيمبازداشتگاه انتقال مي 

  ».مادرت و داداشت بيا منزل با بابا و مامانم و خالجون صحبت كن
  

در مجموع، دختر تا بزرگ شود ياد مي گيرد كه هر چه براي لذّت خودش و به خاطر رفاه و شادي وزندگي خودش بكند 
ناه است و هر چه براي مافياي مذهبي در راستاي تداوم غفال شدن، ناداني و گغلط، بد، اشتباه، گول خوردن از شيطان، ا

لطة آن به شكل يك ُكلَفت و كنيز حلقه بگوش انجام دهد درست، خوب، صحيح، بندگي خدا، آگاهي، دانايي و حكومت و س
و  خواست و ارادة مافياي مذهبي دين و مذهب فرد را تشكيل مي دهد و وي هر گونه خواست ،در نهايت. صواب مي باشد

در هر حال غرض اين بود كه اين مافيا جمعيت . فرمان اين مافيا را خودبخود خواست و فرمان خدا ونيز خودش مي داند
 ژنتيكي كرده است كه به سادگي و با چند بارتكرار به راحتي برنامه ريزي شده زينشِمورد بحث را در سطح سياره طوري ُگ

در حالي كه نقشه . ارند و خودبخود طبق برنامة داده شده رفتار مي كنندو تا آخر عمر نيازي به نظارت و كنترل ند
 اندوكرين، رشد دستگاه عصبي و فعال بودن كلّية بخش هاي مياني، فوقاني و قُدامي كروموزومي، ساختار ژنتيكي، پروفايلِ

 يك دختر استاندارد انسان با چند چنين نيست و اين طور نيست كه  رمال عادي اصالًمغز و خالصه كلّ هموستاز انسان ُن
  . توپ وتشرّ و تهديد تا پايان عمر پاهايش را به هم بچسباند و بدين راحتي برنامه ريزي شود و مانند روبات عمر بگذراند

  
يز  ها را نبچهروتن دختر به سپيچاندن اكنون مي توان يك نمونة بسيار آشناي پارچه . تا اينجا با اساس قضيه آشنا شديد

مشاهده مي كنيد . همان طور كه مي بينيد اين كار نيز با برنامه ريزي تودة عصبي به شرح فوق صورت مي گيرد. ذكر كرد
سالگي به باال به فرمان مافيا پارچه را به 4لطة اين مافيا هستند از سنين كم مثل كه در جوامعي كه امروزه بيشتر تحت س 

هروتن ست، الگوي اتّصاالت عصبي مربوط به پوشيده بودن شكل  مي پيچانند تا با تكرابچر مداوم و عادت به اين وضعي
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 به بچهوت يافته و آمپر مورد نياز را بكشد و الگو حالت خودگردان پيدا كند و گرفته و همان طور كه گفتيم به سادگي ُق
روتن خويش مي پيچاند و نياز چنداني به ه سطور ناخودآگاه و خودكار تا پايان عمر دائم اين پارچه ها را به دست خود ب

به شكلي كه در بزرگسالي اگر زماني بدون اين پارچه ها باشد نوعي تنش خاص به وي . نترل و مراقبت بعدي نيستُك
دست مي دهد كه به تنش و خماري معتادان به موادخدر شباهت دارد و به هر قيمتي شده پارچه اي بدست مي آورد و  م

مكانيزم اين تنش همان . ي اگر زني بدون پارچه ببيند پيگيري مي كند تا به وي پارچه بپيچاندمي پيچد و حّتبه خود 
مكانيزم خماري در اعتياد به مواد مخدر و نرسيدن مواد است زيرا سيستم اندوكرين و سيستم عصبي عملكرد هاي مشابهي 

د  درونريز در حددملكرد از نظر بيولوژي و نقش سيستم عصبي و ُغبررسي دقيقتر اين ع. را درهر دو حالت نشان مي دهند
همين واكنش درمورد مثال اول هم يكسان است و . اين مطلب نيست و شايد بعدها آن را با تفصيل بيشتري عرضه كنيم

ه به هر قيمتي سعي تودة عصبي دختر مزبور پس از بزرگ شدن وي، چنانچه به دليلي پاهايش بازبماند ناآگاهانه و بالفاصل
ن آنها مي كند و حتّي اگر يك مرد قوي هيكل هم بخواهد به زور پاي دختر را از هم بگشايد شايد موّفق نشود سَتدر ب

چون در اين جمعيت هاي خاص، آمپري كه اّتصاالت برنامه ريزي شدة تودة عصبي مي كشد زياد بوده و بايد مقدار ژول 
  .حت آمپراژ ياد شده به كار بردملكرد موتور كورتكس َتكار زيادي براي غلبه بر ع

  
 به هر حال دّقت كنيد كه يك موضوع بسيار بسيار مهم اين است كه هرگز نبايد پارچه را به تنهايي و جداگانه بررسي كرد 

حافظت هبي را ممافياي مذ» گوهر گرانبهاي«بلكه پارچه پيچيدن فقط يك الية امنيتي از چندين الية امنيتي است كه  
ستقل فرض كرد بلكه هر بحث در مورد آن بايد در رابطه با تمام اليه هاي امنيتي يعني نبايد پارچه را امري م. مي كند

 دم درب منزل،  منزل به همراه اندروني و پرده هاي حاجبِاين اليه هاي امنيتي شامل ديوار هاي قطورِ. ديگر مطرح شود
  وو پِستان بند و شورتع و روبنده عه و برَققَنمو فقط چادر نيست (ه پيچيدن چند اليه پارچه ممنوعيت خروج، اجبار ب

كه در حقيقت كار همان ديوارها را در خارج منزل مي كند، اجبار به ) شليته و پيراهن و مانتو و جوراب و غيره هم هست
 زندانيِ(ه و مراوده با ديگران بيرون از منزل همراهي يك يا چند اسكورت، ممنوعيت هر تماس و مكالمه و مالمس

القات ممنوعآخوند وكشيش و خاخام وكاهن و غيره( ، استقرار مأمورين مافياي حاكم با يونيفورم و بدون سالح مرئي)الم (
، )و غيرهنگهبان و سرباز و پليس (براي شستشوي مغزي مردم، استقرار مأمورين مافياي حاكم با يونيفورم و با سالح مرئي 

 در پارك يا خيابان زن و  مأمورين لباس شخصي كه مثالً(استقرار مأمورين مافياي حاكم بدون يونيفورم و با سالح غيرمرئي 
و سرانجام و از همه بدتر استقرار مأمورين مافياي ) دختران تنها را آنقدر اذيت مي كنند تا به خانه بروند و بيرون نيايند

در داخل منزل يعني والدين، بستگان درجه اول و دوم ) ولي با سالح سرد(بدون سالح گرم   معموالً حاكم بدون يونيفورم و
 مي كنند، بازجويي و تفتيش مي نمايند، و در نترلرا تحت نظر دارند و ُكدختر بوده و آنها  و غيره كه كامالً مراقب زن و

ساير اليه هاي امنيتي .  بيرحمانة زن و دختر قطعي استتك خوردنصورت ارتكاب تخلّف، مرگ يا جراحت يا حداقل ُك
شامل قوانين مون و موب، قوانين نانوشته، تهديد دايمي قتل ناموسي، َخدي شكنجه صنَّت و روال عادرف و ستنه كردن، ع

ساير اليه هاي امنيتي خانه و طويلة مزبور، همسايگان يا همكالسان يا مسئوالن مدرسه و دانشگاه يا همكارانِ خبر چين و 
لّ اليه هاي امنيتي است كه نسوان پس هرگز نبايد پارچه را به تنهايي در نظر گرفت و پارچه فقط يك اليه از ُك. باشد مي

  .  تحت كنترل نگاه مي دارد را كامالً
  

 دارد يك مفهوم بسيار )مانتوومثل چادر(در عين حال درست توجه كنيد اين پارچه ها كه اصوالً حالت لباس يونيفورم 
متاز  خود بر آنها و وضعيت متمالكياساسي را القاء مي كند و آن اينكه مافياي حاكم با پوشاندن يونيفورم به تمامي زنان، 

خود در به غنيمت گرفتن و اسير كردن مردمان مناطقي كه بدانجا حمله كرده و پيروز شده را به نمايش مي گذارد و همان 
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. اندازد تفصيل توضيح داديم حالت بندگي و بردگي و كُلفَتي كردن براي مافياي حاكم را از بچگي در آنها جا ميگونه كه به 
به عبارتي اين مافياي مذهبي هر گاه بر سرزميني ملكخود لقِ َطسّلط مي شود بالفاصله زنان و دختران آن كشور را م 

گذاشته و براي نكاح دائم و مسلّح ح و غير ّلسنده و برايشان نگهبان مداند و آنها را اسير گرفته و يونيفورم پوشا مي
درست همان طور . به طويله اعزام مي دارد ت و نوكر آماده مي كند ولَففتگيري و توليد سرباز و نگهبان و تروريست وُكج

ند افسار كرده به پشت جبهه كه اگر سپاهي به سرزميني حمله كند هرچه گاو و خوك و ميش و اسب و قاطر و غيره ببي
هاجم اعزام شوندارسال نمايد تا براي بكار گرفته شدن در طويله و اصطبل قوم م .  

  
ة سلطنتي دختر دانستن در قوانين مدني دور» ليو« دختر و پدر را »ازدواج«در همين رابطه به موضوع اجازة پدر براي 

چون در تمام دوران سلطنتي » مستقيم«مي گوييم {. بي توجه كنيد مافياي مذهمستقيم حكومت ايران و نيز همين دورة
و نيز   غيره اصفهان وپلِ» وسه  سي« ويه و احداث َف صبا باز شدن پاي فراماسونري در ايران و روي كار آوردنايران به ويژه 

 كند ي تاجگذارزي در تبر880 توانست در سال ي صفوكمي ليشاه اسماع: قطعي كردن حكومت دراز مدت شيعيان بر ايران
 و هي آل بوان،يلي، اسماع)طبرستان (اني علوي محّلي پس از حكومتها. كندي رسمراني را در اي دوازده امامعهيو مذهب ش

 سالطين جز عروسك هاي خيمه } كنندي رسمراني را در اعيَش توانستند َتيركان صفولباشها و ُتزِقسربداران، سرانجام 
حمدرضا پهلوي خودش اعتراف مي براي مثال م.  يعني كارگزاران غير مستقيم آن نبوده اندي مذهبياشب بازي اين مافي

ي و ديگري يكي حفظ تماميت ارضي و حاكميت مّل: كند حين مراسم رسمي قبول مقام سلطنت سوگند خورده به دو چيز
  !) حفظ و حراست مذهب شيعة اثني عشري

پدري  اين حقّي كه پدر و ج در واقع مالك دختر محسوب مي شوند و مي توانند دختر را به قتل برسانند و مجازات د
و » نظام طايفگي« از كجا آمده است؟ برخي با ساده لوحي مي پندارند اين به خاطر )يا كمي مجازات شوند (نشوند

. ت نمي توانند جواب بدهنداست ولي اگر از آنان بپرسيد معني اين اصطالحات چيس» مردساالري«ييا حّت» پدرساالري«
يعني (واقعيت اين است كه در دوران ماقبل دولت مركزي و حكومتهاي مّلي . ها معني ندارند چون در حقيقت اين واژه

 غيره هم اختراع نشده بود و حكومت طيارهكه تلگرام و راديو و خودرو و )  سال پيش به قبل تا صدهزار سال250همين 
ماشتة دسترسي فوري و مستقيم به اشخاص حقوقي ُگ)  مافياي باستاني كه گفتيمهر دو تحت نظرِ ( فئودالي يا قبيله اي

مثل االن در خيابان هاي ( كه هريك در منطقه اي مي زيستند نداشت تا مستقيماً) طوايف و خانواده هاي گسترده(خود 
 به رأس شخص حقوقي ساكن در تصريحاًاهي و  زنان خواهي نخونترلِباني را جاري كند، وظايف ُك  طويلهنترلُِك)وطن

اجرائيات اين ) و آن هم به نيابت از مافياي باستاني(منطقه يعني پيرمردان طايفه سپرده مي شد تا به نيابت از حكومت 
همزمان با اين مكانيزم رسمي اداري، يك مكانيزم غير رسمي مافيايي هم عمل مي كرد بدين . هده دار شوندبرنامه را ع

خود غافل مي شد و » ناموس«رتيب كه همان طور كه به خوبي مي دانيد اگر پدري يا برادري و عمويي و غيره از حراست ت
سهل انگاري مي كرد همان مأمورين لباس شخصي مافياي باستاني بدون يونيفورم و با سالح غيرمرئي كه در باال اشاره شد 

عنه زدن، نگاه هاي معني دار و تحريك افراد ده اند؛ با تمسخر، مضحكه، َطو درون هر جامعه اي در طول تاريخ قرار داده ش
كي كه شده مردان ارشد و به َلقبايل مجاور به تحريم ازدواج و روابط اجتماعي با خانوادة بدنام شدة مورد بحث، به هر َك

آورده و عصباني مي كردند تا كار ي» غيرت «رِويژه پدر دختر يا شوهر زوجه را بر سر كسره شود و دختر و زن مزبور س
  .  خفه شوديابريده يا سنگسار 

 تنگاتنگي با روال طويله به دختر چه رابطة» اجازة ازدواج«پدر براي دادن » واليت«در ضمن متوجه هستيد كه اين 
 مردان ارشد گرداني مافياي مذهبي دارد و در واقع همان خواست مافياي مذهبي است كه به داليل گفته شده بر عهده

دختر » ازدواج«ت كنيد در اين جا پدر يا جد پدري فقط مي تواند براي قبايل و خانواده ها گذارده شده بود چون اگر دّق
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يعني . اجازه بدهد دختر برود با هر پسري هر كار خواست انجام دهد نه اينكه مثال ً) يعني فقط نكاح دايم(اجازه صادر كند 
از يوغ واليت خويش رها كند و دختر را آزاد بگذارد برود با پسران ) ي با رضايت محضريحّت( را نمي شود كه پدر، دختري

د هر برنامه اي داشته باشدمتعد .پرده سِمي دانيد كه اگر پدري چنين كاري بكند آنگاه مافياي مذهبي با تمام قُوا از پ 
يعني نكاح دائم و توليد و پرورش » راط مستقيمص«و به سوي نترل قرار مي دهد بيرون جهيده و مستقيماً دختر را تحت ُك

د پدري فقط پردة نازك حيله پس بدانيد اجازة پدر و ج. تروريست و نگهبان و سرباز براي خود به طويله اعزام مي دارد
 زندانباني اگر پدر و غيره وظايف. گرانه اي است كه مافياي مذهبي پشت آن پنهان شده و فريب و نيرنگي بيش نيست

وتهديد و شكنجة مربوط به خود را درست انجام ندهند، دست مافياي مذهبي مستقيماً از آستين بيرون مي آيد و انجام 
  . اين وظايف را عهده دار مي شود

قتل هاي «روتن زنان عنوان شد، بسيار مهم است كه موضوع ديگر اينكه همان طور كه در مورد پيچيدن پارچه به س
را نبايد به تنهايي بررسي كرد چون راه به جايي نمي برد بلكه اين هم يك الية امنيتي از چندين الية امنيتي » ناموسي

ليت اين مافيا و تمامي اليه هاي امنيتي آن را  تا كنون مجري داشته و بايد ُكصبحِ اَزلاست كه مافياي شيطاني باستاني از 
  . شاره شدبا هم در نظر گرفت كه در باال بدان ا

  
سّلط مي شود بالفاصله تمام زن اول كه بر منطقه اي م. خالصه ببين عزيز من، اين تشكيالت شيطاني چنين عمل مي كند

ّلك كرده، يونيفورم خود را به آنان پوشانده و به درون خانه ها و گوشة اتاق ها سوق مي دهد مو دختر هاي آن ناحيه را َت
، سپس اليه هاي امنيتي فوق از قبيل پارچه، ختنه، نگهبان مسلّح و ) از دسترس خارج ميكنديعني پشت ديوار، زنداني و(

َفغير مسّلح، اسكورت، بازجو، مّتش، متهديد دائمي قتل ناموسي وراقب، و ،و كامالً تمام زن رديف كردهرا پشت سرهم ... لي 
و دختر ها را از بقينفصل كرده، از صحن اجتماع راندهه مسپس اين زن و دختر . صن خود قرار مي دهد و مانند اسير در ح
 Sexاز جمله به عروسك پالستيكي( در اختيار مرداني كه دستشان به هيچ كجا  نكاح دائمفقط به شرطها را يك به يك 

doll (و لطاِيند نيست قرار داده و با انواع شرط و شروط و مهريه سنگين و تهديد زندان در صورت عدم پرداختب ف  الحلِي 
هفقط جفتگيري و توليد و پرورش  يعنيند مي كشد و به سمت يك مسير غير قابل اجتناب ديگر به بدر چارچوب نكاح بچ 

ولّد تا مرگ مردم را اين تشكيالت جهنّمي از َت.  سوق مي دهد كه البتّه تا پايان عمر ادامه دارددائم براي خدمت به حكومت
در ... معه و شنبه و يكشنبه وهر هفته ج.  ريزي كرده و آنان را به نام خدا و پيغمبر زير يوغ خود نگاه مي دارد برنامه كامالً

اهللا و آخوند   از طريق كارگزاران خود يعني آيت،تخانه و پرستشگاه هاي ديگرمسجد و كنيسه و كليسا و معبد و آتشكده و ب
 اين زندگيه گوش مردم مي خواند كه خدا و پيغمبر چنين گفته اند و و كشيش و پاستور و خاخام و كاهن و غيره ب

  . و خواهي نخواهي بايد بدان گردن نهنداي و ُكلَفتي و نوكري حكومت را خداوند براي ايشان مقرّر داشته طويله
َت وصب و بلوكه كردن زن و دخترانَغدان گشا و اين پند را بپذير و ِب اي خوانندة خردمند، چشم عقل ب ّلك آنان و سپس م

 اين تشكيالت قلب و هسته و مركز و اساس فقط در قالب نكاح دائم، بچهاجاره دادن آنان براي جفتگيري و پرورش 
 عطف و شيشة عمر و ةبلوكه كردن زن ودختران، مبنا و پايه و شالوده و بنيان و تكيه گاه و زيربنا و نقط. اهريمني مي باشد

  !شير فهم شد؟. ي اين تشكيالت شيطاني استآب حيات و چشمة زندگان
و فراموش نكنيد كه اين تشكيالت صدها هزار سال است بر تمامي سياره زمين حكمروايي مي كند و اين مافياي ...

  .خاورميانه فقط جزء كوچكي از گستردگي اين تشكيالت در تاريخ اين سياره مي باشد
  

ذهبي كه مثال زديم و قطره اي از درياست، با مطالبي كه خودشان هم بيان ه داريد كه اين برنامه ريزي مافياي متوج
بدين ترتيب كه مثالً فرض . حت اظهارات و توضيحات فنّي ماستضاد كامل بوده و همين دليل واضحي بر صكنند در َت مي
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 نخواهد نشود و اختيار با خود بر اين است كه فرد بايد ابتدا بزرگ شود و سپس اگر بخواهد به ديني متُدين شود يا اگر
حبت ها نيست بلكه تمامي امور با زور و اجبار شخص است در حالي كه در اين جوامع پيداست كه موضوع اختيار و اين ص

  . آن هم از سنين كم انجام مي شود
 به يكي از چند ايدبيك نكتة بسيار جالب در اين مورد خاص و در كشور ايران اين است كه در قانون اساسي آن شهروند 

به عبارت ديگر يا به يكي از چند دين . شود و امكان قبول اديان ديگر و نيز نداشتن دين محال استمتدين دين رايج 
ن است يا حو اصوالً تقريباً (نكتة بسيار جالب تر اين كه تمام اين اديان نام برده !  شهروندي ندارد و بايد برود بميردقّمتدي

تعلّق به فقط يك مافياي واحد بسيار باستاني و همان طور كه در ابتدا گفته شد م) موجود روي سياره زمينتمام اديان 
ذايي اره و به ويژه همان اديان اصلي َكاگر درست دقّت كنيد تقريباً تمام اديان روي سي. گسترده روي اين سياره است

د و تحويل دادن آنها به تعد هاي مبچهفتگيري، زايش و پرورش  جهمگي روال مشترك طويله بازي، نكاح دائم،) ابراهيمي(
اره را مافياي مزبور براي نگهباني و جنگيدن و كُلفتي و نوكري جهت حفظ قدرت و سلطة اين تشكيالت شيطاني روي سي

سياره زمين فقط يك دين مردمان سلّط بر سياره در حقيقت يكي بيش نيست و در واقع مافياي قديمي م. دنبال مي كنند
تمام اين اديان زير دست يك تشكيالت است و آن تشكيالت با حفظ اين روال . دين ويك مذهب با نام هاي متفاوت است

اره حكمروايي كندطويله باني و خوكچراني توانسته است صد ها هزارسال بر اين سي .  
يعني {در نظام ما خانواده « :اين اصل خودنمايي مي كندشياطين  قانون اساسي اين در مبنايدر ضمن فراموش نكنيد كه 

در « : عما حل مي شود را بگذاريد و مطويله اكنون به جاي خانواده كلمة» . استصلاَ }شخص حقوقي نه شخص حقيقي
طور همان . فته بايد آنجا بنويسندبراي نويسنده درست روشن نيست اين جمله را چه كسي ُگ» .صل استنظام ما طويله اَ

قّ مسافرت دارندة اين گذرنامه ح« : سال روي گذرنامه ها چاپ كنند30كه هيچكس نمي داند چه كسي گفته جملة زير را 
آيا اين جمله قانون است؟ آيا چه نهادي آن را تصويب كرده؟ شايد اشباح و ارواح آن را تحرير » .به فلسطين اشغالي را ندارد

د دست ابليس اين جمالت را درج كَنرا نوشته كيست و نام و نشاني وي چيست؟ َنكرده اند؟ آن فردي كه اين جمالت 
  كرده باشد؟

  
يك نتيجة . ه آشنا شديد اجازه دهيد برخي مثال هاي ديگر را براي تأكيد و روشنگري بيان كنيماكنون كه با كلّيات قضي

 آن تا پايان عمر اين است كه فرد بدون اينكه بسيار جالب اين گونه برنامه ريزي تودة عصبي در كودكي و ماندگار شدن
ن حكومت عمل مي كند و در واقع حكومت اكوچكترين درك و اّطالعي داشته باشد در سراسر عمر مانند يكي از مأمور

هاي مافيايي روي سياره زمين، به ويژه در منطقه خاورميانه تحت مديريت همان مافياي باستاني كه ذكر كرديم، طوري 
 را از نظر ژنتيكي انتخاب كرده و در طويله هاي خود پرورش داده اند كه با برنامه ريزي تودة عصبي و خاصجوامع 

به عنوان مأموران و عمال، كارگزار و نمايندة دولت يا حكومت زيست   قراردادن برنامه هاي دلخواه، اين موجودات عمالً
 نوكر بدست مي آيد كه هريك بدون اينكه مستقيماً مواجبي از دولت و لفت ودر حقيقت با اين تكنيك ميليونها ُك. كنند مي

  . حكومت بگيرند براي آن كار مي كنند و اهداف آن را برآورده مي سازند
فرض كنيد زن و مردي وارد مسافرخانه اي در مسير جاده اي مي شوند و اتاقي . يك نمونة بسيار آشنا مي آوريم

 است به آنها اتاق نيتديمذهبي و مخودكار جواب مي دهد چون فرد   ه شكل كامالًصاحب مسافرخانه ب. خواهند مي
در نظر داشته باشيد اين سناريو به حال حاضر كه حكومت رسماً .  كرده اندازدواجدهد مگر مطمئن شود كه آنها   نمي
ليت قضيه و شرايط عمومي  ما ُكگذارد هتلداران اتاق به زن و مرد همراه همديگر بدهند مربوط نيست بلكه منظورِ نمي

 پيشگفته، چنين بنابراين با توضيحِ. فاق مناطق اين سياره هزاران سال است ادامه دارداست كه در اكثر قريب به اّت
  :اي را بين زوج مسافر و مسافرخانه دار تصور مي كنيم مكالمه
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  .  نفره براي خودم و اين خانم مي خواستم2   يك اتاق با تخت -
-ما افراد نماز خوان و م  ني هستيم بنابراين تا ميعني به قول . (طمئن نشويم شما ازدواج كرده ايد اتاق نمي دهيمتدي

  .) بين آنها برقرار شودرابطة زوجيتتوضيح المسائل بايد 
ست و اكنون مي خواهيم اما عبارت دوم به هيچ وجه قابل فهم ني. عبارت اول به اندازة كافي گوياست و توضيحي الزم ندارد

تديني توجه مي كنيد كه مسافرخانه دار مدعي است فرد مذهبي و م. آن را به زبان قابل فهم براي آدميزاد ترجمه كنيم
 چيست تا ازدواجمنظور شما از كلمة : اگر از آنها سئوال كنيد. طمئن شودباشد و بدين سبب بايد از ازدواج زوج مزبور م مي

خت راحت شود، فكر مي كنيد چه پاسخي خواهند داد؟ اگر آنها طمئن كنيم و خيالتان َتم   وقوع اين امر كامالًما شما را از
بخواهند پاسخ درست و صادقانه اي بدهند بايد بگويند منظور اين است كه يكي از نمايندگان رسمي تشكيالت مذهبي 

م محرَ( بدهد كه با همديگر حرف بزنيد و راه برويد اجازهو نفر بايد به شما د...) عاقد، دفتردار، كشيش، خاخام، كاهن و(
دقّت مي كنيد كه منظور مسافرخانه دار اين است كه ). عقد نكاح را بين شما جاري كند(جامعت كنيد و نيز م) شويد

يا (ي كه طبق آن، تشكيالت مذهب) دسَترَنوعي خداي بخصوصي را مي پو لذا (گويد دين و مذهب خاصي دارد  مي
.  بدهد با هم حرف بزنند يا هر كار ديگر بكننداجازهتباع حكومت بايد به دو نفر از اَ) حت آنتشكيالت ديواني و اداري َت

بينيد كه مسافرخانه دار و ساير مردمان به شكل خودكار به صورت عمال حكومت و مأمورين دولت عمل مي كنند بدون  مي
 و اصالً به هيچ وجه متوجه صريح شده باشد يا دستمزد صريحي از اين بابت بگيرنداينكه مأموريت مزبور براي آنان ت

در واقع اين موجودات خودبخود به صورت چشم ها و . گويند باورنكردني را دارند ميعجيب و نيستند كه چه حرف زور 
ك رَي مي دانيد دائم مشغول س امنيتي ايجاد مي كنند و همان گونه كه به خوب-گوش هاي حكومت، يك محيط اّطالعاتي 

كشيدن و فضولي كردن در كار ديگران و همسايگان و غيره هستند كه چه كسي وارد فالن منزل شد و چه زن و دختري با 
  . فالنكس در كوچه حرف زد و غيره

رده كه ناخودآگاه يكي برنامه ريزي حكومت مافيايي كه افراد را طوري برنامه ريزي ك.  جداگانه مطرح استاينجا دو مطلبِ
عكس العمل هاي ) طّي كردن از روال طويله باني و خوكچرانيَخيعني َت( نسبت به امور حياتي و مهم مورد نظر حكومت 

يعني به زبان ساده، . آني و شديد نشان مي دهند و كار كردن براي حكومت را وظيفة ديني و مذهبي خود مي انگارند
اي آنها و خواست آن تشكيالت خواست خدا و پيروي از اين مافيا دين و مذهب آنان تشكيالت مذهبي مافيايي همانا خد

  . مي باشد
است اين است كه اگر از آنها بپرسيمطلب دو مگر فكر كردي من و اين خانم كي هستيم كه : م كه به همان اندازه مهم

سي و آن هم از تشكيالت مذهبي جنابعالي داشته  گرفتن از كاجازهبراي حرف زدن يا هر كار ديگر با همديگر، احتياجي به 
؟ احتماالً جواب اين است كه اتباع اين كشور به  ريش خودت باشد وبه ما چه ربطي دارد وتشكيالت مذهبي تو بيخِباشيم
فتگيري  براي تشكيالت مذهبي مافيايي هستند كه بايد بالفاصله آنها را براي انجام روال نكاح دائم و جاسير و غنيمتنوعي 

آماده كند تا هرچه نگهبان و سرباز و تروريست و نوكر و ُكلفت بيشتري زائيده، پرورش داده و تقديم خاندان عصمت و 
 ونه فقط در مورد رده شده ايدنيمت ببه َغ گرفته شده و اسيربه ديگر سخن، شما اتباع اين كشور به نوعي . طهارت كنند

ّلية اعاشرت زن و مرد، بلكه در ُكممور مه و جة زندگي بايد از تشكيالت مافيايي فوق هميعني در هر كار ( بگيريد اجازهزئي
ةسائل رجوع كرده و اجازبه توضيح المرَك يكي از ساز ). خالصه زندگي بدون اجازه نمي شودگان مافيا را كسب كنيد و رد

 محسوب مي اسير شما   ز شده و بر شما غلبه يافته، طبعاًآنجا كه مافياي خاورميانه به اين كشور حمله كرده و در نبرد پيرو
  .شويد و بايد وظايف چارپايان در طويله را برايشان انجام دهيد

پس سخن بدانجا رسيد كه مسافرخانه دار خودبخود به شكل مأمور مافيا و دولت عمل كرده و براي اتاق دادن به زوج مزبور 
 دادن اتاق ،بدون اجازة مافياي مزبور.  نمايندگان مافيا را به وي عرضه كنيد دادن يكي ازاجازهبايد مدركي دال بر 
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ديگر تمام مرزهاي بين تشكيالت الهي و . غيرممكن است و اين روال، دين و مذهب مسافرخانه دار را تشكيل مي دهد
. مايزي در كار نيستشخص خداوند با مافياي حاكم ناپديد مي شود و خدا همان تشكيالت مذهبي حاكم است و ديگر ت

انتقال بودجه هاي براي كه فقط  در يك نمايشنامة خيمه شب بازي  است كه چنين مافيا و چنين حكومتي اگربديهيه البّت
 و ، و تست انواع سالح هاي شيميايي وغيره و رونق كارخانه هاي اسلحه سازي آنهاتسليحاتي غرب به سوي صنايع عموميِ

ر كردن دائمي آنها در يكي از َقسَت باز كردن پاي آمريكا و انگليس و م در نتيجهش در منطقه و ايجاد تناز همه مهم تر
در شده و اگر » فاع مقَدسد« شركت كند، آن نمايش مسخره تبديل به  و اجراء شدهطرّاحي  ،حياتي ترين نقاط جهان

لقه الخ جيبد و قبرستان اين موجودات ع محسوب مي شوشهيد  و اتوماتيكشته اي بدهد فرد مقتول خودبخودجنگ ُك
د زدن هر فرمان حكومت همان فرمان خداست و سرپيچي از آن، گناه و مستوجب ح.  مي شودگلزار شهداءموسوم به ُ

 كه انگار خُدا را اند عجب و خودبيني شده  چنانچار دبدين حدت و شدتخيلي عجيب است كه چنين وحشياني . باشد مي
  .  و اينقدر از خودشان مطمئن هستندگذاشته اندقب شلوار در جيب ع

 درست كند نيات شيطاني دارد و بايد سنگسار شود يا بچهاگر كسي نخواهد در اين طويله نكاح دائم كند و براي حكومت 
عروسك ي اگر مردي بخواهد يك حّت.  بگيرداجازهاگر كسي بخواهد با كسي حرف بزند بايد از حكومت . اق بخوردشّل

گذراند اعدام را در كنار اين عروسك پالستيكي ب  از خارج وارد كند و شب هاي تارSex dollپالستيكي موسوم به 
رگ خود را با اين وسيله پالستيكي پر كند نيز اعدام َت وارد كند و لحظات تنهائي سDildo اگر زني بخواهد يك. شود مي

رپيچي و ناديده ّطي، سَخ هر كاري كه به نحوي دور زدن، َت )! چه مي شودا ببينيداگر باور نمي كنيد وارد كنيد ت (.مي شود
نگ شيطاني بودن خورده و با بيرحمانه ترين وجهي با آن انگاري روال نكاح دائم و جفتگيري براي حكومت باشد بالفاصله اَ

  .  برخورد خونيني مي شود
  

        يك نُكتهيك نُكتهيك نُكتهيك نُكته
سوال مي كنند كه اگر تو به خانه بروي و ببيني همسرت در » باده  عبنِ عدس«  آمده كه عده اي از)يعه الّشاز وسائلُ (در يكي از اين روايات

 كنار مردي خوابيده، چه كار مي كني؟

  ».واهللا من شمشير مي كشم و گردن آن مرد را مي زنم« : مي گويد 

كه خدا آن چهار شاهد را خواسته اين كار را  هار شاهد داشته باشي تو بدون اينكه چ«:اين خبر به پيامبر مي رسد و پيامبر به او مي گويد
 »كني؟مي

 »؟باز هم چهار شاهد مي خواهد رسول اهللا وقتي كه چشم خودم چيزي را مي بيند و خدا هم به آن علم دارد، يا«:كه او مي گويد

، چرا؟ چون خداوند در صورتي كه چهار شاهد وجود نداشته  حتي اگر چشم تو هم ديده باشد، باز چهار شاهد الزم است، بله«:پيامبر مي گويد
  ».باشد عمل و فعل مذكور را براي مسلمانان مستور و پوشيده قرار داده است

  
نمي آوري كه جنابعالي  شاهد ار چهحترم، به استناد همين حرف خودت، چراآقاي پيامبر م :فكر كرده ايدآيا تاكنون 

ي اگر چشم تو  حّت، بله:اي كه به تو اين مطالب را گفته است؟ به قول خودت  شاهده كردهشبحي را در غار و جاهاي ديگر م
عمل و فعل مذكور براي  صورتي كه چهار شاهد وجود نداشته باشد  درهم ديده باشد، باز چهار شاهد الزم است، چرا؟ چون

  .باشد مي مستور و پوشيده مردمان
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        ؟ ؟ ؟ ؟     كار مي كندكار مي كندكار مي كندكار مي كنده ه ه ه چچچچ دقيقاً  دقيقاً  دقيقاً  دقيقاً چه مي خواهد و شيطانچه مي خواهد و شيطانچه مي خواهد و شيطانچه مي خواهد و شيطان خدا دقيقاً  خدا دقيقاً  خدا دقيقاً  خدا دقيقاً 

  
بدون امه، مي خواهيم روشن كنيم كه تالف وقت و بدون مخدا دقيقاً چه مي خواهد و شيطان دقيقاً چه كار مي كند؟قد    

حقّ فقط به . و شيطان و دارو دسته اش دنبال باطل خدا دنبال حقّ است: ، اصل مطلب را چنين بيان مي كنيمبنابراين
اين َنهر بين زمين من و زمين همسايه جريان «: از جمله اين كه مثالً مي گوئيد. و حقوقي آن مطرح نيستمعني قانوني 

در اينجا، حقّ به معناي قانوني آن، به معني نوعي احساس . »دارد، پس نصف آب آن حقّ من و نيم ديگر حقّ همسايه است
نيز حقّ در معناي حقوق . چندان نيازي به استدالل ندارددروني از درك حكمت و عدالت، و درست بودن چيزهاست كه 

حقّ حيات كه از امور : شترك است و همان احساس فوق را بيان مي دارد از قبيل مانسان هاطبيعي به كار مي رود كه بِين 
 رف زدنِكه بدين معني است كه شخصي نمي تواند از ح) آزاديِ بيان(فطري آدمي محسوب مي شود يا حقّ حرف زدن 

َشخص ديگري ممانعت كند، چون حرف زدن در فطرت آدمي است و جلوگيري از آن مثل اين است كه گلوي فردي را در 
در اين حالت، ممانعت از . مشت گرفته بفشاريد و مانع از نََفس كشيدن وي شويد كه طَبعاً آن فرد خفه شده و مي ميرد

 فاقد روحي مبدل كرده ايد مي كُشَد و در واقع با اين كار آن فرد را به جِسمِفرد را » روح«حرف زدن، نه جِسم فرد بلكه 
حقوق غير قابل  (Inalienable Rightsاين گونه حقوق را حق ّ فطري يا .  حقّ حيات محسوب مي شودكه همانا نَقضِ

  .مي نامند) تفكيك از وجود آدمي
  

داللت » وجود يا عدم«د نظر ماست، مفهوم ساده َترِ حقّ و باطل است كه به اما بعد، آنچه در رابطه با خدا و شياطين مور
گوئيم فالن چيز وجود و عينيت دارد حقّ يا حقيقتي را بيان كرده و وقتي مي خواهيم چيزي را  يعني وقتي مي. مي كند

شيطان پدر . ر واقع داريم دروغ مي گوئيمكه وجود يا عينيت ندارد به طرف مقابل بقبوالنيم امر باطلي را بيان كرده و د
در . يعني با القاي امور باطل كه وجود خارجي ندارند مردمان را فريفته و زير سلطة خويش مي كشد. تمام دروغگوهاست

ايم باشد كه دايم يا غير د وجود عينى، اعم از اينحقّ يعني : اينجا، چنين معنايي را از حقّ اراده مي كنيم چنانكه گفته اند
و دايم، اعم است از اين كه واجبالو جود باشد يا غير واجبوجود عينى خودعّلتمطابق اين معنى، هر چيزى به . جود الو ، 

است و آنچه به هيچ نحوى برخوردار از وجود نيست، باطل استقّح .  
  

 و وجود دارد حقّ است و آنچه واقعيت آنچه روي زمين واقعيت عيني: اكنون مي توانيم موضوع را بدين شكل بيان كنيم
 دارد حقّ است و حقيقيت بر مبناي اين امر مي توانيم ادامه دهيم و بگوئيم آنچه موجودي. عيني و وجود ندارد باطل است

  : يعني در مورد اشخاص.  دارد باطل استحقوقيآنچه موجوديت 
  

  ).چون وجود ندارد(اطل است و شخص حقوقي ب) چون وجود دارد(شخص حقيقي حقّ است 
  

بسياري افراد كه با موضوع خدا و آفرينش برخورد مي كنند با خود مي گويند چطور ممكن است خُدايي با اوصاف رحيم 
بودن و مهربان بودن و غيره وجود داشته باشد و بعد جهاني بيافريند كه در آن اين همه ظُلم و بي عدالتي، بيماري و نَقص 

رنج، جنگ و كُشتار، گرفتاري و بدبختي و غيره ديده مي شود و بدين ترتيب نتيجه مي گيرند كه خدائي در عضو، درد و 
 درنتيجه،يعني هر كي هر كي است و حساب و كتابي در كار نيست و . كار نيست و همه چيز اهللا بختَكي پيش مي رود

حاال اگر ما در اينجا روشن كنيم كه .  جنايتي مي زنندنوال زندگي مي كنند و دست به هر ظُلم وخودشان هم بر همين م



 71 

ببينيد، اين دنيا جاي آسايش و آرامش . خدا چه منظوري دارد و چرا وضع بدين شكل است همه چيز معلوم مي شود
نيست و قرار بر اين نبوده كه همه چيز خوب پيش رود وگرنه چه لزومي داشت كه وعدة بهشت را بدهند؟ مهم ترين 

  :اي كه هر فرد روي اين سياره بايد بداند اين است كه هنُكت
  

  .اين دنيا محل آزمايش و امتحان است تا خوب از بد جدا شود سپس خوب ها به بهشت و بدها به دوزخ مي روند
  

و يعني اينجا جاي آرميدن و َلهوولَعب نيست، بلكه هرحركتي كه واقع مي شود و هر حرفي كه گفته مي شود يك حساب 
اگر قرار بود كه هيچ شَرّ و بدي در اين دنيا پديد نيايد از كجا معلوم مي شد چه . كتابي دارد و براي آزمايش و امتحان است

  هستند و چه كساني اينچنين نيستند؟ ) و به تبع آن، به دنبال اشخاص حقوقي باطل(كساني به دنبال اهل شَرّ 
  

م كنيماجازه بدهيد با تصويري اين مطلب را مسدنيا را همچون يك بازي كامپيوتري در نظر بگيريد. ج .حن اين بازي با ص
حاال شما به شكل طبيعي و برهنه بدون اين . قراردارد) trap(كاشي مفروش شُده و زير برخي از كاشي ها يك چاله يا تَله 

  .كه هيچ لباسي به تن داشته باشيد در متن اين جهان پرتاب شده ايد
  

  
  
ه برنده شدن در بازي اين است كه آيا مي توانيد همان طور كه طبيعي و برهنه در صحنة بازي پرتاب شده ايد به همين را

  .شكل، يعني طبيعي و برهنه، خود را به درب خروجي برسانيد يا خير
ن تَله هايي كه در اين در اين بازي، شما بايد محوطة بازي را از درب ورودي تا درب خروجي بپيمائيد بدون اين كه درو

ر اگر درون هر يك از چاله ها بيافتيد، در َقعر هر چاله، انواع موجودات اهريمني به س. صحنه كار گذارده شده بيافتيد
بايد . نيستيد» خودتان«مي شويد و ديگر » يكي از آنها«خود را به شما مي پوشانند و شما » يونيفورم«برند كه بالفاصله  مي

اگر روي هر كاشي كه زير آن تله هست قدم بگذاريد، بالفاصله . دم برداريد و از يك كاشي به كاشي بعدي برويدبا احتياط ق
برخي بسيار تاريك، تودرتو و پيچيده ) مثل تشكيالت مذهبي(اين چاله ها . كاشي پائين رفته و درون چاله مي اُفتيد

د يونيفورم اهريمني را از تن خارج كرده و خود را بيرون بكشيد و چون هستند و اگر در آنها بيافتيد شايد تا آخر عمر نتواني
محدود است، بايد بسيار تََقّلا كنيد تا خود را از چاله يا چاه بيرون كشيده و بتوانيد همان ) يعني طول عمر شما(وقت بازي 

كل است چون در جريان بازي همه اين بازي بسيار مش. طور كه وارد شديد، يعني برهنه و طبيعي، به درب خروجي برسيد
زاران چيز مرئي و هويدا نيست بلكه اصل آن موجودات اهريمني به چشم شما نمي آيند و نامرئي هستند و شما فقط كارُگ

و نمايندگانِ آن موجودات را مي بينيد و چون اين ها از نظر شكل ظاهري شبيه آدميزاد هستند متوجه نمي شويد كه در 
پس مي بينيد كه كار مشكل است و مانند اين است كه بخواهيد از روي پلي كه به باريكي . ن سرو كار داريدواقع با شياطي

به هر حال، اگر موفّق شويد و بتوانيد خود . مو و به تيزي شمشير باشد عبور كنيد و خود را به آن طرف درة آتش برسانيد



 72 

، برنده شده و جايزه را دريافت ي از اين تشكيالت بر تن شما باشدبدون اينكه يونيفورم يكرا به درب خروجي برسانيد 
  . كنيد مي

مي بينيد كه در اين امر چندان مختار هم نيستيد و بسياري از اين تشكيالت اهريمني به زور و اجبار هم كه شده يونيفورم 
. زم نباشيد و در امتحان مردود شويدخود را بر تن شما مي پوشانند تا شما هنگام رسيدن به درب خروجي واجد شرايط ال

اين يونيفورم ها كه شما حين عبور از صحنة بازي مجبور به پوشيدن آنها مي شويد يك معني دارد و آن اينكه ديگر شما 
فرشتگان خدا .  يافته ايدماهيت حقوقيشده ايد و » عضوي از بدنة يك شخص حقوقي« نيستيد بلكه شخص حقيقييك 

جي نشسته اند و به محض خروج، نگاه مي كنند ببينند آيا برهنه هستيد يا يونيفورم به تن داريد و در آن طرف درب خرو
هر گناه و خطايي ) به گُفتة قُرآن(خدا . حالت اول شما را به سمت بهشت و در حالت دوم به سمت دوزخ هدايت مي كنند

رك يعني اين كه در امور جهان جز خدا چيز ش. است» كشر«را در اين دنيا مي بخشد فقط يك چيز را نمي بخشد و آن 
همة  تقريباً. ديگري را هم شريك بدانيد و نيروي ديگر يا تشكيالت ديگري را هم در تعيين سرنوشت خود مؤثّر بپنداريد

وضيح  و اشخاص حقوقي خود امور باطلي بيش نيستند كه در ادامه بيشتر تانواع شرك با اشخاص حقوقي سروكار دارند
  . دهيم مي

  

  
  

هر يونيفورمي كه به تن شما برود و شما را تا حد زيادي در اختيار يك سازمان يا تشكيالت قرار دهد به معني از دست 
  .دادن شخصيت حقيقي و كَسب يك شخصيت حقوقي و در نتيجه باطل است و شما در امتحان مردود شده ايد

  
ر تشكيالت پليس يا ارتش، يك ادارة دولتي، يك شركت خصوصي، يك فرض كنيد شما د. موضوع خيلي ساده است

اين تشكيالت يك شخص حقوقي است يعني موجوديت حقيقي و واقعي . تشكيالت مذهبي و غيره انجام وظيفه مي كنيد
پائين تعريف شده و دستورات از باال به » يك فردي«مي باشد كه زماني توسط » هرَمي«ندارد بلكه يك ساختار اداري 

پست، روابط اداري بين آن  خاص دارد كه پست سازماني افراد، وظايف مربوط به هر» چارت سازماني«صادر مي شود و يك 
  . و ساير مسائل سازماني را مشّخص مي كند) پست ها(افراد 
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پست  ساير( شما با ساير افراد شما در اين چارت، يك جاي خاص، عنوان و سمت خاص، وظايف ويژه و غيره داريد و روابط
اگر شما بخواهيد رابطه اي . تعريف شده و انجام مي گيرد) يعني توسط برنامه ريز سازمان(طبق اين چارت سازماني ) ها

و يك مسئلة انضباطي محسوب مي شود و شما » َتخَلّف اداري«بجز روابط تعريف شدة اداري با فردي برقرار كنيد، اين يك 
ي ارتش قرار داريد و بخواهيد برويد در پژوهشاگر شما در پست معاونت  مثالً. و تنبيه يا جريمه مي شويد» اريتوبيخ اد«

اتاق بايگاني با بايگان َگپ بزنيد يا برويد داخل بخش حسابداري و دفاتر شركت را دزدكي نگاه كنيد، اين يك تخلّف اداري 
چرا؟ چون در چارت سازمان و براي پست شما هيچ . خواهد داشتبسيار ناجوري محسوب مي شود و عواقب سختي 

اي با بايگاني يا حسابداري تعريف نشده و شما نمي توانيد سرِ خود چنين روابطي برقرار كنيد و در غير اين صورت  رابطه
 در برقرار كنيد، مثالَ  ارتباطشما فقط مي توانيد طبق روابطي كه در چارت سازمان تعريف شده با ديگران . تنبيه مي شويد
 يك شركت تسليحاتي در خارج پژوهش مي توانيد به آزمايشگاه رفت و آمد كنيد يا با بخش  ارتشيپژوهشپست معاونت 

 ومقَيد به چارت سازماني است، در عين حال اعمال و كردار محدودعالوه بر اين كه روابط شما كامالَ . كشور مكاتبه نمائيد
همين برنامه است و بايد دستوراتي را كه از باال مي رسد بدون چون وچرا اجراء نمائيد و نيز دستورات خود شما هم در قيد 

  . را به ردة پائين تر انتقال دهيد وگرنه تخلّف اداري محسوب مي شود و تنبيه مي گرديد
 كار خود مشغول است و شما تعريف كرده، به» يك فردي«مي بينيد كه اين سازمان، تحت چارت سازمانيِ آن كه روزي 

فقط مثل يك پيچ و مهره يا يك اَهرم هستيد كه در ماشين عظيم تشكيالت سازمان مانند ساير پيچ و مهره ها و اَهرم ها و 
دستورات از باال صادر مي شود و شما . يد و كار ديگري نمي توانيد بكنيدباش ميچرخ دنده ها درحال انجام وظايف خود 

اعمال، رفتار، گفتار و روال زندگي شما را سازمان تعيين مي كند و كلّية امورات شما تحت فرمان آن . نيدبايد اطاعت ك
به شُمار مي آييد و داراي ماهيت حقوقي سازماني » يكي از آنها« و به زبان ديگر، شما جزئي از سازمان هستيد و باشد مي

 مرگ يقة شما را بگيرند و بگويند اين سازماني كه در آن بودي يك آيا اگر پس از. بوده و يونيفورم آن را به تن داريد
 را به جهنّم مي فرستيم، مي توانيد بگوئيد كه مأمور بوديم و معذور، و توبود و اكنون ) و حقوقيِ باطل(تشكيالت شيطاني 

  هد؟  و حساب و كتاب پس بددادهدرخواست كنيد كه بيايد جلو و به جاي شما جواب از آن سازمان 
  

يعني مي پندارند كه اين سازمان ها و . است» هلب«پاسخ پيروان مذاهب و از جمله آنچه در ايران مي گذرد به اين پرسش 
در روز قيامت و صحراي محشر هم همچنان پابرجاست و رؤساء و برنامه ريزان ) يعني فاقد وجود حقيقي(تشكيالت باطل 

الحقيقه و براستي مي آيد جلو و به جاي  چنان برقرار مي باشند و سازمان فيسازمان و بدنة سازمان در روز قيامت هم



 74 

در حالي كه مثالً در كتاب قُرآن به صراحت و به َكرّات مي خوانيم كه كُلية اشخاص . اعضاي سازمان جوابگو مي باشد
 به صحراي محشر نخواهد هرگز هيچ شخص حقوقي قدمحقوقي در روز محشر منحل و تصفيه شده و ناپديد مي گردند و 

در اينجا براي اينكه سخن به درازا نكشد از قُرآن مثال نمي آوريم و عالقمندان مي توانند خود، اين مطالب را كه . گذارد
  . مكَرّر تكرار شده در اين كتاب بيابند و كار دشواري نيست

خص حقوقي وجود ندارد و فرشتگان خدا فقط با در صحراي محشر و در روز قيامت، هيچ ش:  مهم است كه بدانيمبسياراين 
اشخاص حقيقي سروكار دارند و به اين اهميت نمي دهند كه در دنيا در چه تشكيالتي به سر مي برديد و به صورت يك 

با شما برخورد نمي كنند بلكه فقط خود شما هستيد كه يّكه و تنها بايد جواب ) داراي فالن سمت و مقام(شخص حقوقي 
ال خود را بدهيد و هر قدر اين طرف و آنطرف بدويد و فرياد بزنيد تا آن تشكيالت حقوقي كه در دنيا براي شما خانه و اعم

كه به سبب فَرمانبرداري از آنها انجام (زندگي و خودرو و مقام و شهرت و غيره فراهم كرد بيايد و جواب اعمال شما را 
 دست شما خالي مي ماند زيرا كُلية اشخاص حقوقي در روز قيامت منحل و بدهد، هيچكس پيدا نخواهد شد و) داديد مي

اين دقيقاً بر عكس چيزي است . تصفيه مي شوند و مطلقاَ وجود خارجي نخواهند داشت تا بيايند به جاي شما جواب بدهند
  .  دين اسالمي كه مي بينيد و جمهوري اسالمي تجويز و توصيه مي كندبويژهكه مذهبيون و 

  
 اشخاص حقوقي آشنا شديد و دانستيد كه شخص حقوقي يك موجوديت واقعي نيست بلكه فقط توضعي اكنون كه با 

طبق خواست برنامه ريزان سازمان و چارت سازماني پديد مي آيد و عمالً يك چيز باطل است، اكنون براي ادامة مطلب با 
  . ردازيمكُمك استعاره اي از زيست شناسي به بقية داستان مي پ

  
 سلّولي، يك سلّول از وسط به دونيم شده وسپس به تدريج به دو سلّول تبديل گرديده و دو مي دانيد كه در توليد مثلِ

اين سّلول هاي نوپديد، هر يك موجود كامل و . سّلولِ مستقل پديد مي آيد كه سپس از هم فاصله گرفته و جدا مي شوند
را تشكيل مي دهند كه مي تواند به خودي خود و بدون وابستگي » ك واحد حياتيي«تمامي محسوب مي شوند و در واقع 

  . با ديگري به زندگي ادامه دهد
  

  
  

ي را تشكيل مي دهند  نُكته اينجاست كه در موجودات غير انساني و بلكه ضد بشَري كه بدنة حكومت جمهوري اسالم
حت برنامة دگرگوني سطح ب، تُرك و بسياري اقوام ديگر كه َترو نيز اصوالً در قوم ع) تيعني خاندان عصمت و طهار(

 شياطين و بيگانگان فضايي در دوران باستان قرار داشته اند ومثالهايي از آن را در بخش Eugenicsمولكولي و يوجنيك 
م نشده و از بدين معني كه اين موجودات هرگز درست تقسي. دوم بيان كرديم اين تقسيم سلّولي درست انجام نمي شود

 زيست شناسي اين است كه سّلول ها علمهمديگر جدا نمي شوند بلكه همواره به يكديگر چسبيده اند و معادل آن در 
مثل سلّولهاي ( باشد مرتبطتقسيم شده ولي هرگز زندگي مستقّلي را دنبال نكنند و هميشه مسائل حياتي آنان به يكديگر 

  .كه اين تا پايان عمر ادامه دارد) قي يا اعضاي يك شخص حقواندام خاصيك 
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 مستقل تقسيم مي شود كه هريك از نظر حياتي استقالل دارند و به زندگي عادي در سمت چپ يك سلّول به دو سلّولِ
يد مثلي گويي كه اصالً تولدر سمت راست، اين سلّول ها پس از توليد مثل همچنان به هم چسبيده اند . ادامه مي دهند

  . به يكديگر وابسته مي باشند نگرفته باشد و از نظر حياتي و ادامة زندگي كامالًصورت 
  

 با شگفتي متوجة اين به هم چسبيدگيِ اَعراب 2003 مارس 20براي نمونه، ژنرال هاي آمريكائي در حمله به عراق در 
رتيب كه عراقيان به آنان حالي  نام نهاده بودند بدين تربقاعدة خَمسة ع   يا Arab rule of fiveشدند و آن را 

يعني ) يعني مبناي قانون اساسي جمهوري اسالمي» در نظام ما، خانواده اصل است«معادلِ (كردند اَصل، رِحم است  مي
عراقيان به آمريكائي ها توضيح مي دادند كه . افراد َتوسط يك رِحم به يكديگر وصل هستند و جدايي ناپذير مي باشند

رِحم به وي مّتصل هستند  ناحية رِحم به يكديگر وصل بوده و في المَثل اگر يكي را بِكَُشند كساني كه از ناحيةاَعراب از 
من و پدر و برادرم «:آنان مي گفتند.  ناميده مي شوند» اولياء دم«وي و نيز » اَرحام«آيند و انتقام وي را مي گيرند كه  مي

منظور از . هم از اينجا مي آيد» غيرَت«كه واژة » غير«يا » برادرم و پسر عمويم عليه غريبه و من و پدر و -عليه پسر عمو 
اين موجودات چيزي به نام عدل وداد و حقّ و به عبارت ديگر، . طرف نباشد) يعني فاميل(غير كسي است كه جزو ارحام 

مي باشد و همگي از ) »خانواده«يا به قول جمهوري اسالمي (م براي آنها اّتصال از ناحية رِح» اَصل« بلكه شناسند ناحقّ نمي
اگر برادري كَشته شود، اگر پدري مورد اهانت قرار گيرد، . اين ناحيه به يكديگر چسبيده اند و غير قابل تفكيك مي باشند

جامعت كند؛ اين موجوداتيد نكاح دائم مالفاصله از حالت معمول  غير انساني باگر كسي با دختري يا خواهري خارج از ق
و )  شدهطرّاحي به عّلت پروفايل ويژة اندوكرين در پالسماي خون كه توسط اَِجنّه و بيگانگان فضايي (شوند  خارج مي

خود را جمع آوري كرده و به قبيلة َطرَف مقابل هجوم ) فاميل(شديداً عصبي يا غيرتي شده و بالفاصله چند نفر از ارحام 
به زنان تجاوز   چه بدست بياورند تخريب و نابود نموده و آتش مي زنند، افراد آن قبيله را اسير مي گيرند ومي برَند و هر

كه همين عدمِ رعايت اعتدال و عدمِ تحقيق و بررسي قانوني براي دانستن اين كه حقيقت اَمر چه بوده و (كنند  جنسي مي
ي بوده يا دختر به ميل خود مجامعت كرده يا خير، و غارت و كُشتار فراوان به آيا برادر يا پدر مزبور در واقع گناهكار اصل

اين البتّه ). ل شود تا شايد كمي كوتاه بيايندب نازِ موجب شده بود آيات قصاص بر عرخاطر يك حادثة گاه بي اهميت
 اي از بني اسرائيل د كه به قبيلهجنسي به دو مسافر مرنيست كما اينكه در بني اسرائيل به خاطر تجاوز عرب منحصر به 

 نفر را صدهاسَفر كرده بودند قوم آن دو نفر حملة گُسترده اي صورت داده و تمام هست و نيست قبيلة متجاوز را ويران و 
معيت درست است كه امروز تراكُم ج. بودنشاندند هرچند كه در تورات براي آنان حكم قصاص مَقرّر شده  به خاك سياه مي

را بيشتر در ناحية خاورميانه، آسيا و آفريقا مشاهده مي كنيد ولي همين چند صد سال پيش  غير زميني ن موجوداتاي
 هزاران سال بود كه در سراسر سيارة زمين ادامه داشت و تصور نكنيد توضعيبه عقب، اين ) يعني قبل از انقالب صنعتي(

  . بوده اند» بي غيرتي«ودات كه مثالً اروپائيان يا آمريكائيان قديم هم موج
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. اين موجودات مقايسه مي كنيم» دختر«براي َتجسم بهترِ مطلب، نمونه يك دختر آزاد نُرمال و استاندارد انسان را با مثالً 
 به عّلت كمبود متأسفانهمنظور از دخترِ آزاد، دختر غربي نيست چون آنها هم به شكل مشابهي اسير اين قضيه هستند كه 

وقت جاي توصيف آن در اين كتاب نيست و شايد بعدها در اين باره صحبت كنيم چون مطلب، بسيار مفَصل و َفنّي 
پس در اينجا منظور ما يك دختر استاندارد انسان است كه ماهيت حقوقي ندارد و يك شخص حقيقي محسوب . باشد مي

  . مي شود
  

  
  

 هماهنگي كامل با محيط زيست درفراز روي سطح سياره  سراَ آزاد ومي بينيد كهدر سمت راست يك دختر بالغ و عاقل را 
در سمت چپ يك . شناسد از هيچكس دستور نمي گيرد و فقط تابع قانون مدني است و حقّ و ناحقّ را مي ،به سر مي برد

 و )قيه شان هم به يكديگر چسبيده اندهمچنان كه ب ( رِحم به ديگران چسبيده است  دختر را مي بينيد كه از ناحية مثالً
نده ومانند ب فقط به شكل يك ماشين انجام وظيفه مي كند و ،كه هيچ سودي به صاحبش نرساند ردة صغير و مهجوريب 

چيزي به نام عدل و داد نمي شناسد و تنها چيزي كه مي فهمد، تفاوت بين محرم مي باشدحرم و نام.  
  

محسوب » دختر«ذيريد كه فرد سمت راست را يك دختر بناميد و فرد سمت چپ را هم يك آيا شما با عقل سليم مي پ
ت وضعيكنيد؟ آيا موجودي كه از چند سمت وسو از ناحية رِحم به ديگران چسبيده و هر جا مي رود اين چسبندگي و 

 تعداد زيادي ،ه مانند عكس فوقدر عين حال، اين موجودات كحقوقي را با خود يدك مي كشد مي توان يك انسان ناميد؟ 
روتن خود پيچيده اند ظاهراً خوشحالند كه پارچه به س»اطمينان دارند تن و بدن آنها را نديده و از اين امر كامالً» حرمنام  .

 و در حالي كه وقتي به منزل و اتاق خود باز مي گردند و اين پارچه ها را از تن خارج مي كنند، تعداد كثيري از اَجِّنه
را ام و غيره انجام دهند  مي كنند و هر كار كه در تختخواب يا حمبازديدشياطين آنجا نشسته اند و راحت تن ُلخت آنها را 

جِّنه قرار اَ  ديد زدنِپنهان كرده اند ولي در معرضِ خود  را از همنوعيشخوتن و بدن اين ها  يعني !ت تماشا مي كنندّقبا د
حرَ. اين بابت ندارندشكلي از مي دهند و هيچ محرم نبوده و ماطين براي اين ها نامم محسوب مي شوندظاهراً اَجِّنه و شي!   

  
جالب اينكه مرداني كه دستشان از همه جا كوتاه است و حتّي به يك عروسك پالستيكي هم بند نيست، وقتي مي بينند 

في مي كنند تا اجباراً مرتَكبِ نكاح دائم وقي را به آنان معرّدخترهاي تحت اسارت و واجد ماهيت حق كه شياطين اين مثًآل 
شوند، در آرزوها ورؤياهاي خود اينطور مي بينند كه سرانجام دختري را به چنگ آورده و مي توانند با او تا آخر عمر 

 مزبور يك موجود دختر. در حالي كه اين آرزوي باطلي بيش نيست. در اختيار آنهاست مجامعت كنند و دختر كامآل ً
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است به ترتيبي » شخص حقوقي«مستَقل و جداگانه نيست كه تصور مي كنيد دربست در اختيار شما قرار دارد بلكه يك 
  . كه در شكل مالحظه مي كنيد

  

  
  

نيد كه مي بي.  ترسيم شده است،به نسبت تعداد سهامي كه در اختيار دارند» دختر« وجود  مالكتقريبي سهامدارانِنمودار 
  .شما كمترين سهام را در اختيار داريد و بقيه همگي بر شما اولويت دارند

  
سهامداراني .  مي باشد Incorporatedهمان گونه كه مالحظه مي كنيد، اين دختر يك ماهيت حقوقي دارد و يك شركت

تشكيالت مذهبي اهريمني است كه بزرگترين سهامدار البتّه . كه در وجود اين دختر سهم دارند در شكل ديده مي شوند
دختر هستند كه هر يك به نسبت خود سهامي را در اختيار ) فاميل(سپس اَرحام . مالك حقيقي دختر محسوب مي شود

اين سهامداران به نسبت تعداد سهامي كه دارند بر وجود دختر .  ها هم به اين سهامداران اضافه مي شوندبچهدارند و بعدها 
هستند و هر يك بنا به اقتضاء در مورد دختر نظري مي دهند و شيوة » رأي« و نيز به همان تعداد، صاحب مالكيت دارند

پس بدانيد پس از هزار گرفتاري و شرط . پندار،گفتار، و رفتار وي را معين مي كنند و براي دختر تكليف تعيين مي كنند
در . خيال مي كنيد مال شماست و بيهوده شادمان نشويدوشروط و عقد قرارداد، چيزي را بدست آورده ايد كه فقط 

 و بسيار بي اهميت در اين برنامه هستيد و نقش شما منحصر به حامله كردن دختر و يكي از سهامداران جزءحقيقت شما 
 جاري  براي جنگيدن، نگهباني، كُلفَتي و امور سپس مراقبت از وي و پرورش فرزنداني است كه تشكيالت مذهبي شديداً

تشكيالت مذهبي با بلوكه كردن دختران و در اختيار شما قرار دادن آنها در چارچوبِ انحصاريِ نكاح دائم، . كشور نياز دارد
 براي بچهماشين توليد و پرورش  اين برنامه، زنان را فقط به بيشترِفقط اهداف خود را دنبال مي كند و براي كاراييِ هر چه 

  .اين ماشين هستيد» متصدي«در واقع فقط خود تقليل داده و شما 
  

  
  

  .به رنگ نارنجي) بچه(ماشين و اُپراتور و توليدات 
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نيست، بلكه يك ماشين بي روح و بي عاطفه و بي احساس » دختر«فَريب بزرگ آنجاست كه آنچه تحويل شما شده يك 

فراموش نكنيد كه همين چند (ت مي باشد  به خاندان عصمت و طهاربچهاست كه كارش فقط توليد و پرورش و تحويل 
دهه پيش به عقب، حتّي چهره و اندام وي را نمي توانستيد قبل از نكاح دائم ببينيد و زني از ارحام شما بايد مي رفت، مي 

نشيند و لبخند  و اگر مي بينيد اين ماشين با شما خوش و بِش مي كند، كنارتان مي) ديد، و براي شما تعريف مي كرد
زند، آشپزي مي كند، رفت و روب و خانه داري مي كند، فقط و فقط بدين سبب است كه شما به اصل نكاح دائم  يم

! مي دارد و اين كارها را دارد براي شما مي كند» دوست«پايبنديد ليكن شما با خوش خيالي مي پنداريد كه او شما را 
ل نكاح دائم پايبند نيستيد يا عالئمي دالّ براين معنا به وي نشان امتحان كنيد ببينيد اگر روزي به وي اظهار كنيد به اص

اگر طالقش . دهيد چطور بالفاصله از اين رو به آن رو شده، لبخندها ناپديد گشته و اَخم و خشونت جاي آن را مي گيرد
وي شده را پِي بدهيد براي او هيچ مسئلة مهمي نيست چون اين يك ماشين است و فقط برنامه ريزي اي كه درون 

ميگيرد و چنانچه فرد ديگري ببيند كه به اصل نكاح دائم پايبند باشد بالفاصله خود را در اختيار وي قرار داده و نكاح دائم 
  .انجام مي شود

اصوالً دوست داشتن چه ربطي دارد به نكاح دائم؟ مگر هر كس ديگري را دوست دارد بايد بالفاصله نكاح دائم كند و به 
 درست كردن چه ارتباطي دارد با دوست داشتن و عشق ورزيدن و بچه براي خاندان عصمت و طهارت بپردازد؟ بچهتوليد 

اگر بانگ ناقوس در . ريد به سر مي بMatrixيا يك » سيندرِّلايي«حال كردن؟ شما در حقيقت وسط يك زندگيِ رؤياييِ 
سب هاي اَصيل، پيشخدمت هاي دستكش بدست وغيره تبديل ا نيمه شب شنيده شود مي بينيد كه چطور كالسكة طاليي،

به كدو حلوايي، موش، خيار و گوجه مي شوند و جواهر گرانبهايي كه در دست كرده ايد و به خود آويخته ايد مبدل به 
  . خاكستر مي گردد

  

  
  

 مولكولي، شما را دوست ندارند پس بيهوده خيال پردازي مُكنيد چون اين موجودات غير انساني و دچار دگرگوني در سطح
نشده بوديد و به » تسليم«يادتان نيست تا موقعي كه . را دوست دارند و به خاطر آن هر كاري مي كنند» نكاح دائم«بلكه 

نكاح دائم رضا نداده بوديد همين دختر چطور با سردي و بي اعتنايي و يا با محبت تَصُنعي براي كشاندن شما به وسط دام 
تسليم و گردن «ا رفتار مي كرد؟ آنچه سردي را به گرمي و بي اعتنايي را به لبخند مبدل كرد خود شما نبوديد بلكه با شم
  . شما به نكاح دائم بود» نهادن

  
از جمله مي توان از بني اسرائيل مثال آورد و به حرَمسراي . نمونه هايي از اين دست در جريان زندگي روزمرّه بسيار است

افتاد و وي هزاران زنِ درون ) پدر سليمان(ل اشاره كرد كه در پي نبردها و جنگ و گُريز طوالني، به دست داوود شائو
اين زنان هيچ اهميتي به عزلِ شائول نمي دادند چون اصالً وي را دوست نداشتند بلكه دنبال . حرمسرا را تصاحب كرد

لذا با . ا مي پرستيدند نه اينكه گوشة چشمي به شائول داشته باشندهمان زندگي در قصر بودند و در واقع تخت سلطنت ر
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ها  محبت«پيروزي داوود همگي دور وي جمع شده و روال حرمسرا بدون وقفه ادامه يافت انگار نه انگار كه تا ديروز همين 
ر حرمسرا اكتفا نكرده و عاشق زن همين داوود پيامبرِ خداپرست، به آن لَشكَرِ زن د. را تحويل شائول مي دادند» و لبخندها

شوهرداري شد و براي آن كه شوهر را از سرِ راه بردارد، دستور داد وي را به خَطّ مقَدم جبهة جنگ اعزام كنند و آن 
 ، تا اين مرد)يا مأموران طبق فرمان داوود وي را كُشَتند و به گردن دشمن انداختند(بدبخت در هجمة دشمن كُشته شد 

  . خدا با آسودگي كامل همسرش را هر شب در بر بگيرد
َضحاك عالوه بر حرمسراي خود، دختران جمشيد به نام . يك نمونة ديگر داستان فريدون و َضحاك ماردوش مي باشد

غنيمت وقتي فريدون بر َضحاك چيره شد، طبق معمول حرمسراي وي را هم به . شَهرزاد و اَرنواز را در اختيار گرفته بود
برد و اين دو خواهر انگار نه انگار كه تا ديروز در آغوش َضحاك به سر مي بردند، با اشتياق كامل يكي در جانب چپ و 

هر كس . ديگري در جانب راست فريدون نشسته و به معاشقه با وي مشغول شدند گويي كه هيچ اتّفاقي نيافتاده است
ه اند و چاره نداشتند بداند كه اگر آنان با َضحاك درشتي كرده و از اظهار لُطف بگويد آنها جبراً در خدمت َضحاك بود

خودداري كرده بودند، ضَحاك همان شب اول آنها را سر بريده بود و چندان هم پخمه نبود كه لبخند واقعي را از دروغين 
پس بدانيد آنها هم در حقيقت َتَخت و . نندوانگهي َضحاك كه رفت چه اجباري بود كه كنار فريدون بنشي. تشخيص ندهد

  . تاج را مي پرستيدند و كاري به اينكه چه كسي بر آن تخت جلوس كند و آن تاج را بر تارك َنهد نداشتند
  

  
  

در شكل باال اين موجودات را مشاهده مي كنيد كه مي توان آنها را به يك كيسة زبالة پالستيكي مشكي تشبيه كرد كه 
جان به نظر مي رسد هيچ مآيا اين موجود كه مي بينيد مانند باد.  بسته باشند و دو پا هم داشته باشد و راه برودسرَش را

  شباهتي به آدميزاد دارد؟
  

علّت پوشيدن اين .  از سوي ديگر در شكل زير يك فضانورد در محيط كرة ماه ديده مي شود كه لباس فضايي به تن دارد
محيط مزبور يعني روي سطح ماه آنچنان با حيات آدمي مّتضاد است كه بايد محافظت زيادي از لباس فضايي آن است كه 

اورگانيزم انساني در قبال محيط بسيار نامناسب سطح ماه به عمل آورد و در نتيجه شكل فضانورد به اين هيأت كه 
. د با فضانورد فوق الذكر مقايسه كنيدن اين موجودات را كه روي سطح زمين قرار داروضعيتحال . بينيد در مي آيد مي
 يك آناند گوئي محيط عادي و طبيعي سطح سيارة زمين براي ن هم چيزي شبيه لباس فضايي به تن دارآنهابينيد كه  مي

 ُنرمال اندخترنمايشي از در كنار اين موارد هم . اندمحيط بسيار نامناسب مي باشد و خود را در نوعي زِره محافظت كرده 
 يك محيط نامناسب و خطر آناند و سطح زمين براي نركامل با محيط سياره به سر مي بسان را مي بينيد كه در تطبيق ان

همين مقايسة بصري و ساده كافي نيست تا . دنآفرين محسوب نمي گردد بلكه كامالً با متن محيط زيست هماهنگي دار
نامناسب شان  سروكار دارد كه محيط سياره زمين براي حيات  غير زميني و بيگانه اياتناظر متوجه شود با موجود

  ؟ اند اي خويش را محافظت نموده پيچيده و مانند فضانورد روي ماه، در لباس ندباشد و اهل اين سياره نيست مي
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        كانون شيطاني خانوادهكانون شيطاني خانوادهكانون شيطاني خانوادهكانون شيطاني خانواده
        

ود دارد تا معلوم شود چه كساني به دنبال پس تا اينجا گفتيم دنيا محل آزمايش و امتحان است و طبعاً شَرّ هم در آن وج
توضيح داديم نجات و رستگاري فرد مشروط بدين است كه در طول . شَرّ و چه كساني در جستجوي رستگاري هستند

حيات خود در تلة اشخاص حقوقي نيافتد و استقالل خويش را حفظ كند چون فقط خودش بايد پاي حساب و كتاب 
يعني فرد، مسئول آنچه مي بيند و .  بيان قُرآن، چشم و گوش و قلب و غيره همگي مسئولندجواب اعمالش را بدهد و طبق
 و نمي تواند بگويد مأمور و معذور بوده و نمي تواند اين مسئوليت را به ديگري واگذار كندمي شنود و مي جويد است و 

 ندارند و چون موجود نيستند چطور يك شخص حقوقي بيايد به جايش جواب بدهد چون در قيامت اشخاص حقوقي وجود
  . مي توانند بيايند به جاي كسي حساب و كتاب پس بدهند

 در چارچوب بچهحاال مي خواهيم بدانيم اصالً عّلت اين اصرار عجيبِ تشكيالت مذهبي براي اقامة نكاح دائم و توليد 
و مافياي شيطاني باستاني از ديرباز در خانوادة هسته اي يا گُسترده چيست؟ گفتيم كه پيگيري شديد حكومت مذهبي 

 براي خود بوده تا آنها را براي افزايش جمعيت خود، جنگيدن بچهراستاي تقليل دادن زنان به ماشين هاي توليد و پرورش 
 بچهخوب، اين . با قبائل مجاور، نگهباني، ُكلفتي و نوكريِ خاندان عصمت و طهارت و نيز ساير امور جاريِ كشور بكار گيرد

) چيزي شبيه مرغداري( مي توان انجام داد و مثالً با تلقيح مصنوعي در يك مؤسسه مختلفدرست كردن را به روش هاي 
رّ است اين كار حتما در چارچوب نكاح دائم و ساختار پس چرا اين تشكيالت اينقدر مص. توليد كرد) جوجه (بچهدائم 

 شرح داديم، خانواده براي اين تشكيالت اهميت بسيار فراواني قبالًطور كه خانواده صورت گيرد؟ پاسخ اين است كه همان
 Trauma-based كنترل ذهن با آزار دادندارد از آنجا كه خانواده همان نهادي است كه برنامه ريزي هاي الزم به روش 

mind control تحت رابطة Handler با  Slave ه) فاميل(با مشاركت ارحامآنها به خانواده . ردپذيمي  صورت بچ
حت برنامه ريزيِ تودة عصبي قرار مي گيرد و برنامة الزم براي تداوم  ساليان دراز در اين نهاد َت طيبچه چون احتياج دارند
هلطة تشكيالت مذهبي و مافياي باستاني در درون نهاد خانواده در وجود حكومت و سبرنامه ريزي مي شودبچ . 

 
 

ين باره مطالعه كند بدون ترديد بدين نتيجه مي رسد كه وجود خانواده در چارچوب نكاح دائم از هر پژوهشگري كه در ا
 90 الي 80پديد آمدن مافياهاي خانوادگي و قبيله اي، موجب و   رواج شرك و كُفردوران باستان تا كنون، و به تبع آن

جنگ درگيري ها و شوه خواري، د اداري و اجتماعي، رفسا حّقة مردم،  قانون شكني ها، پايمال كردن حقوقِ تماميدرصد
اخاذي، آدم ربائي، ، افراددن شتم و مجروح شضرب و مشاجرات و زد وخوردها، چاقو كشي و جدال، ها، جرائم وجنايات، 
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ج درد و رن ،تجاوز به حقوق بشر ،)به سبب منع دسترسي به دختر توسط خانواده( تجاوز جنسي شكنجه،سرقت، قتل، 
مصائب و بدبختي ، انزن وان شتار بي روية دخترُكدروغگويي و فريبكاري،  ات،تخريب روحيشديد، نوميدي و درماندگي، 

به عبارت ديگر، اين بودجه هاي عظيم كه در جهان  .جسمي و روحي مي باشد و مرض ،بيماري اعتياد، وحتيهاي عظيم 
رفنگمبارزه با فساد، جرائم و  صگردد   و هيچ نتيجه اي عايد نميرفته است در طول تاريخ بشر به هدر  مي شود همگيج

  :زيرا
  هفتهگرفتاري هاي بشر در ساختار خانواده و ذات نكاح دائم َنريشة تمام بدبختي ها و 

  
خبيثة  تا ريشة َشجرة .شاخه هاي اين درخت كامالً بي ثمر مي باشد  بسيار گرانقيمتهرَس كردنِ ،و تا ريشه َكنده نشود

 تعداد  ميزان تسليحات ور بريد و دائم بربه سخون  در ميان قتل و  وخانواده َكنده نشود بايد هميشه در ترس و وحشت
   .زندان ها و مراكز پليس بيافزاييد و اين داستان هرگز تمامي نداردپادگان ها، 

  
ني است و در واقع شيطاني ترين نهاد ممكن حاال ببينيم چرا خانواده در چارچوب نكاح دائم، در حقيقت يك نهاد شيطا

همان طور كه درباال شرح داديم بدترين اتّفاقي كه ممكن است براي يك فرد در دنيا بيافتد اين است كه از حالت . باشد مي
بدترين و دهشتناك . آزادي و استقالل فطري يعني شخص حقيقي خارج شده و در دام يك شخص حقوقي گرفتار شود

 دولتي، ي سازمان واحدخانواده به عنوان يك. حقوقي كه فرد ممكن است در دام آن اسير شود خانواده استترين شخص 
هريك از اين پست . يك نهاد حقوقي است كه داراي چارت سازماني خاص خود بوده و پست هايي در آن تعريف مي شود

در ضمن، روابط بين اين پست ها نيز در چارت .  استها عنوان خاص خود را دارد و براي آن وظايف ويژه اي تعريف شده
توجه كنيد كه تمام اين اقالم، يعني پست ها، عناوين اين پست ها و روابط بين اين پست ها .  سازماني مشخّص شده است

كه خود  وقتي چشم باز مي كند بدون اين بچه. يك روزي تعريف شده است» يك فردي«در چارت سازماني خانواده توسط 
قرار دارد و اطراف وي را افرادي گرفته اند كه ) مي گويند» خانه«كه به آن (» واحد سازماني«خواسته باشد در ميان يك 

ي با هم و با وي ندارند مگر همان روابطي كه چارت سازماني مدر حقيقت هيچ رابطة خاصهيعني . ن نموده استعياز بچ  
حارم، اَهم امور زندگي به شمار  مينِدر يك شخص حقوقي قرار دارد كه در آن، روابط ِبهمان ابتداي كار و به شكل زوري 

همان گونه كه مي دانيد تمام .  آموخته مي شودبچهو مشرِك بودن از همان روزهاي اول زندگي به »  شرك«مي رود و 
  . امور در اين تشكيالت با زور پيش مي رود

ند و خود را در يك واحد سازماني، ميان كاركنان سازمان مي بيند كه هر يك پست و سمتي  چشم باز مي كبچهبه عبارتي 
 كرده طرّاحي » يك فردي«دارند و عنوان شغلي مشخّصي داشته و روابط سازماني آنها در چارت سازماني خانواده كه روزي 

وقتي به اطراف . رد كه هريك پشت ميز خود نشسته انداو در اتاقِ يك ادارة دولتي ميان كارمنداني قرار دا. معين شده است
ست سازماني آن شخص به چشم مي خوردمي نگرد مي بيند روي هر ميز يك پالك قرار دارد و بر روي آن عنوان پ.  

ت مادر، عنوان پس= پدر، عنوان پست سازماني = عنوان پست سازماني : مثالً عناوين سازماني اين افراد بدين قرار است
خاله، عنوان پست = عمو، عنوان پست سازماني = خواهر، عنوان پست سازماني = برادر، عنوان پست سازماني = سازماني 
  . مادر بزرگ و غيره= دايي، عنوان پست سازماني = سازماني 

 حقوقي است و  يعني فقط يك شخصوجود خارجي ندارد بسيار مهم اين است كه اين نهاد يا واحد سازماني هيچ نُكتة
آن را » يك فردي«موجوديت اين شخص حقوقي فقط روي كاغذ و در چارت سازماني كه روزي . حقيقتي در آن نيست

اين اشخاص كه در واحد سازماني گرد آمده اند هيچ رابطة حقيقي با . كرده وجود دارد و وجود خارجي ندارد طرّاحي
  يا برادر يا خواهرش از نظر زيست شناسي از يك بچهاد اين است كه مثالً تنها رابطة حقيقي بين اين افر. يكديگر ندارند
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پدر دارد باردار = مادر را دارد پديد آمده اند و آن مادر را فردي كه عنوان پست سازماني = فردي كه عنوان پست سازماني 
 افراد نيست و هر رابطة ديگر فقط به جز اين رابطة زيستي و بيولوژيك، هيچ رابطة حقيقي ديگري بين اين. كرده است

آن را تعريف كرده پديد آمده كه ماهيت حقوقي دارد و در نتيجه باطل است » يك فردي«توسط چارت سازماني كه روزي 
  . يعني وجود خارجي ندارد

  

  
  

يا مي توانيد حدس آ.  كرده استطرّاحي اَزل  در صبحِ چارت سازماني خانواده تحت نكاح دائم را،اين شخص كه مي بينيد
  بزنيد اين آقا كيست؟

  
  برادر در چارت سازمان چه وظايفي تعريف شده است؟ = مثالً ببينيم براي عنوان پست سازماني 

دختر تعريف = برادر طبق چارت سازماني، رابطه اي بين اين پست و عنوان پست سازماني =براي عنوان پست سازماني
 هر بنابراين،. مي باشد» اسكورت كردن«برادر يكي هم = ده براي عنوان پست سازماني گرديده و از جمله وظايف تعريف ش

برادر است طبق وظايف اداري بايد وي = گاه الزم باشد دختر بيرون برود يكي از كارمندان كه داراي عنوان پست سازماني 
  . را اسكورت كند

چرا سايه به سايه مرا «: كند و برگردد به اين شخص بگويداگر دختر از حالت حقوقي خارج شده و ماهيت حقيقي پيدا 
 برادرت هستم و اگر پليس را هم خبر كني چون«: طرف جواب مي دهد» .تعقيب مي كني، االن پليس را خبر مي كنم

به اين معني است كه در »  برادرت هستمچون«اين جواب » .وقتي بداند من برادرت هستم كاري با من ندارد و مي رود
برادر هم يكي =  كرده، از جمله وظايف عنوان پست سازماني طرّاحي » يك فردي«ارت سازماني خانواده كه روزي چ

يكي « و اگر پليس را خبر كنند كه اين مزاحم را دستگير كرده و مجازات نمايند، چون پليس هم باشد مياسكورت كردن 
ننده در چارت سازمان عنوان برادر را دارد از دستگيري وي صرف با اطالع از اين كه سمت كارمند تعقيب ك» از آنهاست

 و اين وظيفه فقط در چارت نشده وظيفة اسكورت كردن به طور مادرزادي در فردي تعبيهتوجه كنيد اين . نظر مي كند
اختگي تعريف شده و ماهيت طبيعي يا وجود خارجي ندارد، يعني امري باطل و س» يك فردي«سازماني خانواده توسط 

  . باشد مي
. مادر يا پدر، براي اين پست وظايفي از جمله زندانباني و بازجويي تعريف شده است= مثال ديگر، در عنوان پست سازماني 

 و حيوان همنوع خود را خودسرانه هيچ جانوري چنين نمي كنداين وظايف مادرزادي نبوده و در طبيعت وجود ندارد و 
اكنون . د و اصوالً چنين امري وجود خارجي ندارد و فقط در چارت سازماني تعريف شده استزنداني و بازجويي نمي نماي

مانعت  را دارد از خروج وي م)پدر(مادر= اگر دختر بخواهد جايي برود، كارمندي كه عنوان پست سازماني : دو حالت داريم
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اشت هاي خودسرانه در اعالمية جهاني حقوق بشر  دربارة منع بازدالمللي بيناين بر خالف اصول پذيرفته شدة . مي كند
و اگر )  رفتار با اُسراي جنگي قرار مي گيرددربارة 1949و در غير اين صورت تحت معاهدة ژِنو در (مي باشد 1948مصوب 

رت  مادچون«: جواب اين است كه» .چرا از خروج من ممانعت مي كني و من االن پليس را خبر مي كنم«: دختر بگويد
 طرّاحي » يك فردي«به اين معني است كه در چارت سازماني خانواده كه روزي »  مادرت هستمچون«اين جواب » .هستم

 و اگر باشد ميمادر، يكي هم بازداشت كردن و محبوس نگاه داشتن دختر = كرده، از جمله وظايف عنوان پست سازماني 
شت خودسرانة افراد دستگير كرده و مجازات نمايند، چون پليس هم پليس را خبر كنند كه اين مجرم را به جرم بازدا

با اّطالع از اين كه سمت كارمند بازداشت كننده در چارت سازمان عنوان مادر را دارد از دستگيري وي » يكي از آنهاست«
  .صرف نظر مي كند

دراين حالت كارمند داراي عنوان پست .  بروددر حالت ديگر، دختر توانسته به هر ترتيبي از بازداشتگاه خارج شود و جايي
وي را مورد بازجويي همراه با توهين و ضرب و شتم احتمالي ) خانه(مادر پس از بازگشت وي به واحد سازماني = سازماني 

چرا مرا بازجويي مي كني و مورد توهين وضرب وشتم قرار مي دهي و من «: در اين حالت اگر دختر بگويد. قرار مي دهد
مجدداً  اگر پليس را خبر كنند كه » . مادرت هستمچون«: طبق معمول جواب اين است كه» .الن پليس را خبر مي كنما

اين مجرم را به جرمِ َتجسس در حريم خصوصي و توهين وضرب وشتم افراد دستگير كرده و مجازات نمايند، چون پليس 
رمند بازجويي كننده در چارت سازمان عنوان مادر را دارد از دستگيري با اطّالع از اين كه سمت كا» يكي از آنهاست«هم 

  .وي صرف نظر مي كند
پدر اختياراتي در چارت سازمان تعريف شده كه از جمله اختيارِ به قتل = به همين ترتيب براي عنوان پست سازماني 

داخله مي كني و به تو  من مخصوصي حريم چرا بازجويي مي كني و در«: اگر دختر برگردد بگويد. رساندن دختر مي باشد
تهديد قتل با سالح سرد و گاه سالح گرم روبرو مي شود و اگر پليس را خبر با » چه ربطي دارد كه كجا بودم و چه كردم؟

 با اّطالع از اين كه سمت كارمند تهديد كننده در چارت سازمان عنوان پدر را دارد» يكي از آنهاست«كند چون پليس هم 
به قتل برساند يا كاري با وي ندارند و يا ) يا زوج زوجه را(حال چنانچه پدر، دختر را . از دستگيري وي صرف نظر مي كند

  . معموالً براي آنكه قضيه زياد تابلو نشود گاهي قاتل را  اندك زماني محبوس مي كنند و بعد آزاد مي نمايند
جويي، تَجسس در حريم خصوصي، تفتيش، اسكورت كردن زنداني، ضرب مي بينيد كه اين حقّ بازداشت خودسرانه، باز

تعريف شده و هيچ مبناي » يك فردي« در چارت سازماني اين نهاد اهريمني خانواده توسط فقطوشتم، قتل و غيره 
يف طبيعي و الزامي ندارد بلكه يك فردي كه حاال مي توانيد حدس بزنيد چه كسي مي تواند باشد اين حقوق و وظا

سازماني را براي اين پست هاي اداري تعريف كرده و اين موارد هيچ مبنا و اساسي جز آنچه دلخواه برنامه ريزِ سازمان بوده 
  . ندارد

دختر روابط مشخصي را با پست هاي سازماني =   براي براي عنوان پست سازماني سازماندر عين حال همان برنامه ريزِ 
كه همگي به ارحام ) ي در باال ذكر شدپژوهشبطي كه در چارت سازماني براي سمت معاونت مثل روا(ديگر تعريف كرده 

 عموميوظّف است با اين پست هاي سازماني كه در چارت سازمان تحت نام دختر فقط م. دختر مربوط مي شوند) فاميل(
ي برود در پژوهشمثل اينكه معاونت ( بگيرد باط ارت) نامحرم(محارم ناميده مي شوند ارتباط داشته باشد و اگر با غير محارم 

يك تخّلف اداري محسوب مي شود و مورد ) بايگاني كه اين رابطه در چارت سازمان براي پست سازماني وي تعريف نشده
  . توبيخ و تنبيه انضباطي كه مي تواند بسيار شديد بوده و به مرگ دختر بيانجامد قرار مي گيرد

  
و ادارة  اطالعاتر سالم و نُرمالي نمي تواند در اين محيط اداري دولتي امنيتي شبيه وزارت  است كه هيچ دختبديهي

آگاهي يا زندان اوين، در كنار اين كارمندان دولت كه به مشاغلي همچون زندانباني، بازجويي، تجسس، تفتيش، تهديد 
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) ژنتيكي(نُرمالي داشته باشد و اگر پاية ارثي جاني، شكنجه، قتل، اسكورت زنداني و غيره مشغول هستند زندگي سالم و 
» يكي از آنها« ساعته، در هم مي شكند و خُرد مي شود و سرانجام 24قوي نداشته باشد در برابر اين همه فشار و آزار 

ده و  كرطرّاحي كه چارت سازماني اين واحد اداري را » يك فردي«ه شده باشيد كه آن اميدواريم تا كنون متوج. گردد مي
  . اين وظايف را براي پست هاي سازماني مستقرّ در آن  مقرّر نموده كيست و چه منظوري دارد

  
 ي به مدت يك دقيقهحّتاين را بدانيد و مطمئن باشيد هيچكس نمي تواند در هيچ شرايطي يك دختر استاندارد انسان را 

اگر دختري را مي بينيد كه . با دستبند و زنجير ببندددر بازداشت خودسرانه نگاهداري كند مگر اين كه دست وپاي وي را 
ر مي برد و اقدامي براي رهايي خود بدون وجود غُل و زنجير هاي مكانيكي و مرئي، خودبخود در حالت بازداشت به س

  .  رهائيش باشندو ارزشش را ندارد كه دل به حالش بسوزانند و در پيِ» يكي از آنهاست«كند بدانيد كه وي  نمي
 وادار به  ثانيه10ولو براي مچنين يقين داشته باشيد كه هيچكس نمي تواند به هيچ قيمتي يك پسر استاندارد انسان را ه

باشد و طبق » يكي از آنها«اسكورت يك زنداني تحت بازداشت خودسرانه كند مگر آن پسر يك موجود غير انساني و 
  .  وظيفه كندوظايفي كه در چارت سازمان براي وي تعريف شده انجام

  
حقيقت اين است كه اسامي اي مانند پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دايي، مادربزرگ، پسرخاله و غيره فقط عناوين پست 

هاي سمت اين ها فقط .  ندارندحقيقيهاي سازماني در يك تشكيالت اداري ساختگي مي باشند و هيچ مبنا و منشاء 
در دنياي . وقي هستند و در نتيجه امور باطلي مي باشند كه موجوديت خارجي ندارنداداري در يك ساختار تشكيالتي حق

. واقعي چيزي به نام پدر، مادر، برادر و غيره وجود خارجي ندارد به جز اينكه نوعي رابطة بيولوژيك را نشان مي دهد
رد بلكه فقط اشخاص حقيقي وجود دارند فراسوي اين روابط زيست شناسي، چيزي به نام پدر، مادر، برادر و غيره وجود ندا

اين ها فقط . كه با نام خود شناخته مي شوند  نه اشخاص حقوقي كه با عناوين پست هاي اداري خود شناخته مي گردند
 تمبه زبان ديگر، اگر روال اداري نكاح دائم .  ساختار خانواده تعريف كرده استيك فردي برايهاي اداري هستند كه س
رفا ماهيت  واحد خانواده فقط صبنابراين،. هاي اداري هم از بيخ و بن وجود نمي داشتسمت وجود نداشت، اين اصوالً 

  .  امر باطلي بيش نيستدرنتيجه،حقوقي دارد و 
  

اگر دختر روزي در پيشگاه حساب و كتاب روز رستاخيز حاضر شود، خودش به تنهايي بايد جواب تمام اعمال و كردار خود 
ي خانواده تمامي حركات و زندگي دختر را در سازماننترل ديگران انجام شده بدهد و اگر اين واحد  كه همگي تحت ُكرا

 و بگويد مأمور و معذور بوده و  مسئوليت كندنمي تواند از خود سلبِنترل داشته باشد، دختر در پاي ميزان دنيا تحت ُك
چون در .  موكول كند و بگويد آنها مي آيند و بجايش جواب مي دهندجواب اعمال خود را به واحد سازماني مورد بحث

صحراي محشر هيچ شخص حقوقي محلي از اعراب ندارد و تمام اشخاص حقوقي در قيامت منحل و تصفيه مي شوند و 
مان امانت اين ه. كسي نيست كه بيايد بجاي دختر جواب زندگي او را بدهد و نامة سياه اعمال وي را بشويد و سفيد كند

 كه به يكايك افراد بشر سپرده شده و هر فرد بايد به تنهايي و مستقًآل اين امانت را حفظ و حراست كند و جواب الهي است
در آن روز شوهر از زن، فرزند . حارم باشد از مهر چنداعمال خود را بدهد و كسي بار گناه كسي را به دوش نخواهد كشيد 

 تا مگر بار گناه وي وبالِ )و كانون شيطاني خانواده منحل مي شود (ادر از دختر فرار مي كنداز والدين، پدر از پسر و م
  .دارد اى بار گناه ديگرى را بر نمى ردارندهاكه هيچ ب آمده كه ابراهيمهاى موسى و نيز  صحيفههمچنان كه در. گَردَنش شود
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نترل كامل تحت ُك)  زن و دختربويژه(هان فرمان دهد افراد حال با اين تفصيالت آيا مي توان پذيرفت كه خدا در اين ج
آنها را به تنهايي پاي حساب ر برند و تمام افعالشان با نظارت و تجويز ديگران صورت گيرد و سپس در آن دنيا، ديگران بس

ير عادلي بايد باشد كه از خَبط نيست؟ آيا اين چه خداي ستمگر و غمايد؟ آيا چنين خدايي ديوانه و مد و بازخواست بنبِكَش
يك طرف تمام فراميني كه به وي نسبت مي دهند در راستاي نكاح دائم، چسبيده بودن به ديگران از ناحية رِحم براي 

 اولويت دادن به روابط بين محارم به جاي اولويت )در عمل (تمام عمر، زندگي بين محارم و دوري جستن از نامحرم، و
ر از پل گذشت، دختر را تنها گير بياورد  در امور روزمرّه باشد، و از سوي ديگر وقتي كار تمام شد و َخدادن به حقّ و عدالت

 چنين خدايي يا مجنون و شوريده است و يا بسيار ظالم مي باشد و گويي دنيا را  كشَد؟ قطعاًو از وي حساب و كتاب ِب
و نقيض گويي و س كار گذاشتن ديگران لذّتي شيطاني مي برد و از درد و رنج رِبازيچه و سرگرمي فرض كرده و از ضد

  . مردمان بي خبر است
  

ر مي برد و مي ديد نويسنده زماني بين اين موجودات به س. طف نيستمثالي از تجارب شخصي نويسنده در اينجا خالي از ُل
ن بود مي رفتند و عصر به واحد كه روزهاي هفته صبح سوار خودروي خود مي شدند و به سازمانهايي كه محل كارشا

سپس در تعطيالت . بيرون نمي آمدند تا روز بعد) بجز موارد معدودي(باز مي گشتند و ديگر ) خانه(سازماني مسكوني خود 
آخر هفته مشاهده مي شد كه اين افراد دائم به منازل محارم خود رفته يا محارم آنها به منازل آنها مي آمدند و اين داستان 

به جز روال فوق يعني روابط سازماني شغلي و روابط سازماني با محارم، هيچ غير زميني اين موجودات .  ادامه داشتهميشه
تصور چيزي به نام روابط انساني يا روابط مدني كه ما انسان ها مي شناسيم براي آنان  اصوال ًرابطة ديگري با هم نداشتند و 

مشاهده مي شد همين موجودات ! حارم هم مي تواند رابطه اي داشته باشد؟ز ممگر فرد با كسي غير ا. غير ممكن بود
ر خيابان براي خريد رفتن تا س(چنانچه دختري در خانه داشتند اين دختر همواره زنداني بود و بجز موارد بسيار استثنايي 

هنگام . ممنوع المالقات بود رد و كامالً نه بيرون مي رفت و نه  كسي را مي ديد و نيز كسي وي را مشاهده نمي ك) از بّقالي
رفتن به مدرسه، وي را با خودرو اسكورت نموده و هنگام برگشتن بايد دم درب مدرسه منتظر مي ماند تا خودرو برسد و 

 اگر لباسي يا چيزي الزم بود برايش بخرند حتما با اسكورت روانه بازار مي شد و با. وي را مجدداً تا خانه اسكورت كند
  . اين مشاهدات عينيِ خود نويسنده از وضع زندگي كثيف اين موجودات ضد بشري مي باشد. اسكورت بازگردانده مي شد

  
چيزي به نام شخص حقيقي نيستند و به عبارتي نسبت به اشخاص و اشياء حقيقي كور  اين موجودات اصوالً قادر به تصور 

 واجد حقوق كه مي بينيد يك شخص حقيقي) يعني دختر و خواهرشان(ص اگر به پدري يا برادري بگوئيد اين شخ. هستند
اداري حقوقي مي باشد كه تحت عنوان سمت  براي آنان فقط يك ن فردآ  وفهمند چه مي گوئيد نمي است فطري انساني

تعريف كرده، ماهيت دختر يا خواهر تعريف مشّخصي شده است و غير از اين تعريف اداري كه برنامه ريز سازمان به دلخواه 
  . ديگري براي شخص مزبور نمي شناسند

  
  :در اينجا مي خواهيم به يك واقعيت مهم اشاره كنيم

  
   يك سازمان حقوقي،در فضاي ساختگيِ

  .عدي واقعي مي شوندت و معلولي در فضاي سه ب روال هاي اداري جانشين زنجيرة عّل
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لتفات داريم و موجودات واقعي مستقرّ در اين فضا را به يعني همان طور كه ما انسان ها به جهان سه بعدي اطراف خود ا
شكل اشياء حقيقي درك مي كنيم و بين اين اشياء واقعي، رابطة علّت و معلولي واقعي را درك و بررسي مي كنيم، اين 

التفات دارند و ...) دايي، وپدر، مادر، (موجودات هم در جهان خيالي سازماني و حقوقي خود، به موجودات خيالي و حقوقي 
...)  پدر، مادر، دايي، و( نشسته و روابط بين اين اشياء خيالي زنجيرة عّلت و معلولي به جاي روال هاي اداريدر اين جهان، 

  . در اين دنياي حقوقي را تعيين مي كنند
ر آنجا گريه وزاري كرده و برگردد براي مثال اگر به يك انسان ُنرمال بگويند به طرف ساختماني در فالن شهر برود و د

رابطة علّي اين مطلب را جويا مي شود و مثالً مي خواهد بداند آن ساختمان چه فرقي با ساير ساختمان ها دارد و چرا بايد 
بخش اول همين كتاب را (در آنجا گريه وزاري بنمايد و اينكه آيا چه اسكلتي در زير آن ساختمان دفن شده يا خير 

 ولي اگر به يكي از اين موجودات بگوييد به طرف ساختماني در فالن شهر برود و در آنجا گريه وزاري كرده و ).ببينيد
ّلي اين قضيبلكه روال اداري سازماني، ) چون اصالً چنين چيزي را درك نمي كند(ه نيست برگردد وي به دنبال رابطة ع

ناحية رحم با ارحام خود چسبندگي دارد به تنهايي عازم نشده بلكه يعني فرمان رئيس و مافوق را اجراء مي كند و چون از 
وي اصالً دركي از اشياء و اشخاص حقيقي ندارد كه بخواهد موضوع را . افرادي كه به وي چسبيده اند را هم همراه مي برد

نه زنجيرة ( اداري باطل جويا شود بلكه براي او روال هاي اداري جانشين زنجيرة عّلت و معلولي شده و او اين روال هاي
اين قضيه آنقدر وخيم و شديد است كه به يقين اگر . مي پندارد» حقّ«را واقعيت و ) عّلت و معلولي در جهان حقيقي

پرس و جويي مي كرد و  حيواني مي توانست حرف بزند مطمئن باشيد چنانچه چنين فرماني به آن حيوان مي داديد قطعاً 
ثالً اگر اين مطلب را م. ويا مي شد ولي اين موجودات را حتّي با جانوران هم نمي شود مقايسه نمودعّلت چنين فرماني را ج

لعامِ باعور كه به حرف آمد مي گفتيد، به احتمال قريب به يقين سئوال مي كرد به چه علّت بايد به طرف آن به االغِ ب
  . ساختمان برود و در آن ساختمان چه چيزي وجود دارد

با سپاس . هيد در همين جا مطلب را به پايان بريم چون اگر قرار باشد ادامه دهيم هيچ گاه به آخر نخواهد رسيداجازه د
لند باشيدفراوان از شما كه تا اينجا ما را همراهي كرديد، پيروز و سرب.  
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