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اسلم راستین محمدی از زبان جنتی

جنتی

تو که خون ریختن هنرت باشد !مسلمانا 
بستن دهان آزادگان گوهرت باشد
سخن چه میگوئی تو از انسان

کین همه بیداد آذین پیکرت باشد

از نگارنده ی این نوشته
 

 آنانیکه - بویژه باختر نشینان بی آبروی تازی گرای
 میهن فروش و یا به زبان دیگر پیرایشگران(اصلح

 طلبان) آلوده گفتار، آلوده رفتار و آلوده پندار ورشکسته
 در همه ی پهنه ها - ؛ همواره کوشش کرده اند و می

 کنند ؛ تا چهره ی درنده خوئی(بربریت) اسلم بیابانی و
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 اهریمنی یک تازی(عرب) بیانگرد را با واژه های
 نوگرائی ، رنگ آمیزی بکنند ، تا به گمان خودشان ،

 زشتی ها و آلوده گی ها ی اسلم را از پیکر اندیشه های
 شکنجه کردن ، دست و پا بریدن ، تازیانه زدن ، سر

 بریدن ، سنگسار کردن ، نابرابری آدمیان برابر اسلم
 راستین محمدی بزدایند ؛ تنها دروغ گویان و

 نابکارانی(خائنانی) انیرانی بیش نیستند ؛ تا آنجا
 که(حتی) ، همواره این کوشش بی پایه و مایه را دنبال

 کرده اند و می کنند ؛ تا در پیشگاه ی باختریان ،  از
 زشتی و واپسگرائی اسلم نژادپرست و اهریمنی محمد

 تازی(عرب) بکاهند و از زشتی اش زیبائی ، از آدم کشی
 اش مهرورزی ، از سنگدلی اش  مهربانی ، از دست

 درازی اش(تجاوزاش) به هوده ها ی(حقوق) آدمیان ،
نوازشگری بیآفرینند

 آنانیکه ؛ با پایه و بنیاد اسلم ماورای واپسگرای محمد
  از بار سرگذشتیتازی(عرب) آشنائی دارند ؛ به خوبی

که پایه و بنیاد  »النصرباالرSعب «  (تاریخی) واژگان  
  در تازی آباد نخستگسترش اسلم محمد تازی(عرب) ؛

 (عربستان)  و آنگاه در کشورهای دیگر بویژه در ایران
 بوده است ؛  به خوبی آگاهی دارند و هم از این روی

  ؛  آخوند21است ؛ که در ایران سده ی بیست و یکم 
 احمد جنتی ، پیرو راستین اسلم محمدی ، به روشنی از

 پایه و بنیاد اسلم راستین محمدی
  گسترش ترس و»النصر باالرSعب « بدین مانک(یعنی) 



 دلهره و به دار آویختن نوجوانان ، جوانان ، مردان و
 زنان ایران زمین سخن می گوید ؛ تا پیروزی زورگوئی

 اسلم راستین محمدی را، در همه ی پهنه ها ، بویژه در
  ، خون ریختن و به دار آویختن ، به گونه یخون

 اسلمی - محمدی ، سد در سد نشان بدهد . آخوند احمد
 جنتی ، با راستی و درستی ، به گذشته ی اسلم راستین

  بزرگترین ننگ نامه یمحمدی بر می گردد ؛ تا به یاری
  ؛ بدین مانک(یعنی) تازی نامه یهمه ی روزگاران

 تازیان(قرآن عرب ها) ، به برادر مسلمان آخوند خودش ،
  در دادگستری(عدلیه) بگوید ؛ که شما آن دولریجانی
  کهمحمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور -  را جوان - 

کشته اید ؛ که چه کار خوب ، زیبا و  نیکوئی
 کرده اید ؛ شما برادران مسلمان باورمند(مومن) ، 
 بایستید هر چه زود تر جوانان زندانی دیگر را هم

 برابر(مطابق) تازی نامه(قرآن) به دار بیآویزید ؛ چرا
 که ، این به دار آویختن ها ، راه و روش اسلم راستین

  سال پیش می باشد  ؛ که1400محمد تازی(عرب) در 
 در تازی نامه( قرآن) در سوره ی احزاب  به روشنی

             آمده است
       60   آیه   الحزاب  :   ۳۳  سوره 

 لgئiن لhمk یgنتgهi الkمSنgافiقSونg وgالhذiینg فiي قSلSوبiهiم مhرgض
 وgالkمSرkجiفSونg فiي الkمgدiینgةi لgنSغkرiیgنhكg بiهiمk ثSمh لgا یSجgاوiرSونgكg فiیهgا

۶۰﴿ إiلhا قgلiیلqا ﴾
 



اگر منافقان و كسانى كه در دلهایشان مرضى هست و
باز نایستند تو را] از كارشان[شایعه  افكنان در مدینه    

اندك در] مدتى[سخت بر آنان مسلط مى كنیم تا جز   
۶۰( همسایگى تو نپایند ) 

     61   آیه   الحزاب  :   ۳۳  سوره 
۶۱﴿ وgقSت�لSوا تgقkتiیلqامgلkعSونiینg أgیkنgمgا ثSقiفSوا أSخiذSوا  ﴾     

  هر كجا یافته شوند گرفته واز رحمت ال دور گردیده و
) سخت كشته خواهند شد

۶۱)     

  

 آرش رحمانی پور
 محمد علی زمانی

 همواره در سرگذشت(تاریخ) اسلم ، اینگونه بوده است ؛
 هنگامی که باورمندان(مومنان) مسلمان ، در دستگاه ی

 فرمانروائی(حکومتی) ، فرمانروائی نمی کنند و یا از
 سوی برادران مسلمان خودشان ، از این دستگاه ی

 فرمانروائی ، به بیرون پرتاب شده اند و یا می شوند ؛
 زبان گلیه ی آنان گوش زمین و آسمان را می خراشد ؛



   بسان!!!که چرا شما از دادگری(عدالت) اسلم راستین 
 محمد تازی(عرب) و خمینی هندی پیروی نمی کنید ؛

  آخوند بدون دستار(عمامه)آنگونه که آخوند کروبی و
 میر حسین موسوی ، در ایران امروز ، در بیرون از
کشتدستگاه ی فرمانروائی(حکومتی) ، پس از این همه   

  مردم بی پناه ی ایران ، در نکوهش آخوند احمدو کشتار
جنتی ، بانگ بر می آورند که

»متاسفانه به جای آنکه از تریبون نماز جمعه برای     
 دعوت مردم به تقوا استفاده شود خطیب نماز جمعه

 (احمد جنتی) با توصیه به قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر
  نشان نداده بودید و دستگاه قضایی چند ضعف تیر۱۸در 

  کرده بود حادثه روز عاشورا به وجود نمی اعدامنفر را
  و ترغیب می کشتار مردمآمد ، مسئولن را به برخورد و

  به اعدام شهروندانکند و عملکرد برخی مسئولن برای
و این جای بسی. اتهاماتی مبهم و واهی را تبرئه می کند   

 تاسف است که تریبون نماز جمعه به جایگاهی برای
  اعدامتشویق به خشونت گرایی و ترغیب مسئولن برای

 »  شهروندان تبدیل شده است
 آیا آخوند کروبی و میر حسین موسوی نمی دانند ؛ که

 برادران مسلمان ایشان ، خامنه ائی و جنتی ، همان
 کارهائی را می کنند ؛ که در هنگامه ی فرمانروائی ایشان

 - آخوند کروبی و میر حسین موسوی – این
 باورمندان(مومنان) مسلمان ، خودشان با مردم ایران



 کرده اند و هم از این روی بوده است ؛ که میر حسین
  ، به روشنی در هنگامه ی فرمانروائی خودشانموسوی

  سخن گفتند و پشتیبانی کرده اند اسلم راستین محمدیاز
 ، همان گونه که امروز، برادران مسلمان ایشان ، آخوند

 خامنه ائی و آخوند احمد جنتی ، این کار ایشان را در
 گذشته ، دنبال می کنند ؛ چرا که به گفته ی میر حسین

موسوی  
 یکی از احکام جمهوری اسلمی این است که هر کس« 

 . کشتن او واجب استدر برابر این نظام امام عادل بایستد
 این...  زخمی اش را باید زخمی تر کرد که کشته شودو

 »چیزی نیست که تازه آورده  باشیم . حکم اسلم است
) ۱۳۶۰شهریور  ۲۹میر حسین موسوی  کیهان (

 مهرورزیده ، برای آگاهی بیشتر ، از خوی و سرشت 
 راستین تازی(عربی) - اسلمی میر حسین موسوی ،

« میر حسین موسوینگاه بکنید به نوشته ی نگارنده   
کیست » ؟

 تازه آخوند احمد جنتی ، در این دیدگاه ی سد در سد
 اسلمی خودشان ، تنها نیستند و نمی باشند و برادر

 آخوند باورمند(مومن) مسلمان شان ، در بخش باختری
 کشور بیمار و اسلم زده ی ایران ، آخوند غلمرضا
 حسنی در ارومیه ، با دیدگاه درست و اسلم راستین

محمدی خودشان ، بانگ بر می آورند که



 
غلمرضا حسنی  

  جنازه هاي اعدامباید براي جلوگیري از آشوبها،  »  
 شده ها در خیابانهاي تهران در مقابل دید عموم قرار

بگیرد
 این زباني كه به جاي جمهوري اسلمي، جمهوري 

  و قلوب دلسوزان انقلب باایراني مي گوید باید كنده شود
 ،اعدام آنهایي كه به عاشوراي حسیني اهانت كردند

 .درمان مي یابد «
 

  تازی پرستان(عرب پرستان) انیرانی امروزیاین سخنان
 ، آخوند احمد جنتی و آخوند غلمرضا حسنی ، همان

  پیشوایان نخستین اسلم دیروزیسخنان و کردار
 واپسگرای اهریمنی می باشد ؛ که به روشنی در همه ی

نوشته های سرگذشتی(تاریخی) اسلمی ، بویژه
    آمده است « تاریخ تبری »در 

  ،ابوبکر و علی ،) حرب الرده( در جنگ های برگشتن از اسلم
کردند ؛ تا )عربستان( کشتاری از مردمان بیچاره ی تازی آبادآنچنان   

  ، که دوباره به دست و پا افتادندمردمی که از اسلم بر گشته بودند ،
را زیر سر نیزه ی) عرب(، آئین خون و خون ریزی محمد تازی  
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  « در این باره  در ) طبری(تبری.  پذیرفتند علی  ابوبکر وخونین
 گزارش می دهد کهتاریخ تبری »

« 
ما در بصره اند پندارند که اگر فردا) ناخوانا .. (  قوم علیای   

  گفتکنی مردانشان رابکشی و زنانشان را اسیر برآنها غلبه یابی
جز در باره ی کسی مانند من این کار را نمی کند که این کار) علی(  

و کافر شدند روا نیست) بر گشته اند(آنها که از دین بگشته اند
)جلد( پو شینه ی) طبری( نگاه کنید به نوشته ی تاریخ تبری    

2420برگ  6شش 
«
 پس اگر آخوند احمد جنتی ، با بانگ بلند ، از تازی نامه 

33ی تازیان(قرآن عرب ها) ، سوره ی 
  ، از کشتن دگر اندیشان در ایران ،61احزاب ، آیه ی  

 آن هم به این روشنی ، از راه(طریق) جهان
 نما(تلویزیون) ، سخن می گوید و با بانگ بلند ، آیه ی

  را آواز می به سختی کشته خواهند شدوgقSت�لSوا تgقkتiیلqا » « 
  ، سوی دیگر ، مردمان جهان و از یک سوی تا از دهد ،

 برادران ورشکسته ی بی آبروی پیرایشگر(اصلح طلب)
 مسلمان اش ، در باختر زمین ، این سخنان راستین

 اسلمی – محمدی او را بشنوند ؛ که ایشان – آخوند
  احمد جنتی - بی گدار به آب نزده است ، چرا که



آب از سرچشمه گل آلود است
 

نیما


