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 HOTLAND خصوصيات عمومي  
در شرايط سفرهاي آقاي احمدي نژاد به  بصورت روزمره وضعيت نيويورك  Hotlandبراي شناخت مسائل

نيويورك الگو مي باشد كه همگي آنرا بنحوي از تلويزيون مي ديدند و پس از نگرش عميق به داستان 
طقه و بررسي مسائل ايران و مصر و اسرائيل در نيويورك، سازمان ملل، دانشگاه كلمبيا، روزنامه هاي اين من

سال اخير عميقتر به آن مي رسيم، بخصوص كه تغيير جهت هاي سياسي در مسائل انقالب ايران و  50
در رابطه مصر و اعراب در مقابل اسرائيل مي باشد امروز تفكرات بشري  1973نوسانات در جنگهاي رمضان 

 TWITER, FACEعي (تلويزيون، سينما، روزنامه ها، كتب، توسط روزنامه ها و وسايل ارتباط جم

BOOK, Internet  وCD ها انجام و القاء مي گردد و افراد وقت و قدرت فكر كردن را ندارند بخصوص
  پس از ازدواج.

در راستاي مباحثات فوق، نحوه برخورد وسايل و روش برخورد ارتباط جمعي نيويورك و جهان را در انقالب 
، فروريزي برجهاي دوقلوي نيويورك، سر و صدا بر 598پس جنگ ايران و عراق، پذيرش قطعنامه ايران و س

سر مسئله هسته اي ايران، داستان راه اندازي جنگ بين آمريكا، ايران، عراق، افغانستان و سفرهاي احمدي 
  نژاد به نيويورك را نيك بنگريم.

وزنامه هاي جهان بخصوص روزنامه هاي شمال شرقي مشخصاً اگر نگاه دقيق بياندازيم به روش برخورد ر
  آمريكا :

  وال استريت ژورنال (سابقاً مال خانواده بنكرافت و فعالً مورداك) -
 )Bakerنيويورك تايمز (خانواده  -

 نيويورك پست (مورداك) -

 ديلي نيوز (خانواده داكرمن) -

  و البته
  واشنگتن پست (خانواده گراهام) -

  News Week , Time , Business Weekمجالت 
منحني روند برخورد اين روزنامه ها، نشانگر جو غالب صهيونيست هاي نيويورك؛ كه نمايانگر جهت گيري 
دولت آمريكا و خواه و ناخواه (باالطبع) سازمان ملل و جهان (كشورهاي) وابسته به اقتصاد سرمايه داري 

جه چند مانند، بعضي از شيخ نشينها ...) مي تا .... در 5+1جهان (ميراث خوران درجه يك مي گردد. گروه 
  باشد.

و اگر منحني برخورد آنها را رسم نمائيم و ظاهر و باطن مطالب را در روند اين منحني بررسي نمائيم، 
  براحتي دست حكومت گران سرمايه داري نيويورك را خواهيم فهميد.

  آيا صاحبان آن روزنامه هاي ذكر شده چه كساني هستند؟
ها كه چند ماه پيش توسط  Bancraftمربوط مي شد به خانواده  Wall Street Journal روزنامه -

Murdoc  ميليارد دالر خريداري شد. اين روزنامه  5(تحول دارنده وسايل ارتباط جمعي) ظاهراً به مبلغ
  باشد. مي Dow Jonesمبين افكار موسسه بورس 

ي مورداك (صهيونيست معروف نامبرده باال) بود. از قبل مال آقا  Nypost , D.N , Ny.Tروزنامه هاي -
 وي بيش از صد نشريه كوچك و بزرگ ديگر نيز دارد و حاكم بر تلويزيون مي باشد.

هاي بزرگ نيويورك  باشد كه وي نيز از صهيونيست مي Grahamروزنامه واشنگتن يست مربوط به خانم  -
 مي باشد.
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ه (صنعتي، تجاري، فرهنگي) وي و يا مورگان دارد كه از ساير وسايل ارتباط جمعي را نيز راكفكر و گرو -
بدنه هاي صهيونيزم مي باشند. كه در مواقع الزم عليه مسيحيان، مسلمانان نيز بصورت نامرئي و بشدت با 
هم متحد مي شوند كه البته برخورد آنها با مسيحيون جهان بسيار موذيانه تر و نامرئي تر ميباشد تغذيه 

و ...) ها و سينماگران هاليود نيز، توسط دانشگاههاي موجود  CNNو  T.V )CBSه ها و فكري اين روزنام
 در همان شمال شرقي آمريكا و نيوانگلند انجام مي شود.

  دانشگاههاي هاروارد (متخصص در اقتصاد، مديريت و ....)
  (متخصص در حقوق و ...........) Yaleدانشگاههاي 

  ت و .......)دانشگاه كلمبيا (متخصص در سياس
  و حفاظت مالي آنها نيز توسط چس مانهاتان بانك (راكفلر) انجام مي شود و 

 رئيس دانشگاه كلمبيا آقاي بولينگر مربوط به اين دانشگاه نيست و آلت دست صهيونيست ها مي باشد. -

و يا  ميليارد دالر ثروت 6شهردار نيويورك و قدرت اصلي اين شهر در دست خانواده هاي بلومبرگ با  -
راكفلر اولين غول اقتصادي آمريكا بوده و مي باشد كه آنها نيز از صهيونيستهاي دانه درشت محسوب 

 مي شوند.

 خبرنگاران مهم آن ناحيه، ننه خانم اماني پور (دورگه مسلمان/يهودي داراي شوهر يهودي) مي باشد. -

نژاد كه به دعوت آن دانشگاه انجام  در مصاديق فوق و روش برخورد دانشگاه و روزنامه ها با آقاي احمدي
  شد. مراحل ذيل پيش بيني شده بود:

احمدي نژاد دعوت را قبول نخواهد كرد و لذا مارك بي منطق و فراري از دموكراسي به او زده  - 1
  خواهدشد.

بداليل مختلف و در مراحل پاياني بدليل مخالفت هاي دانشجويان يا اهالي نيويورك جلسه بهم خواهد  - 2
 لذا احمدي نژاد در نزد مردم تروريست شناخته مي شود.خورد و 

جلسه دانشگاه تشكيل مي شود در اينصورت در آن جلسه و با كلمات توهين آميز و جوسازي او از  - 3
 ميدان بدر مي رود، و بصورت آدم نا توان درهم كوبيده خواهدشد.

صورت هيتلر و يا نازي وي كوبيده انجام شود، در اينصورت در روزنامه عليه وي و در آوردن وي ب 3بند  - 4
 شود و در سخنراني وي در سازمان ملل سمپاشي شود.

و يا   M.Uدر تمام مراحل از افراد گزينش شده (مانند قضاياي طرفداران تيم باشگاههاي انگليس  - 5
 صباباطري و پيكان و سايپا و يا راه آهن در ايران) اقدامات انجام شده و كمتر غريبه ها نفوذ داشته

باشند و البته از مخالفان حكومت ايران نيز بخوبي استفاده شده و از اين نيرو استفاده نموده (گر چه آنها 
بدانند كه چه ميكنيد و چه ندانند) و در هر صورت تروريست بودن سپاه قدس سپاه پاسداران به تصويب 

 د، انجام شود.برسد كه راههاي حمله به ايران كه داراي مخالفان و موافقان ذيل ميباش

  
  موافقان جنگ با ايران:

سازمانهاي صهيونيستي كه ميتوانستند بنحوي ايران و آمريكا را در جنگ عراق و ايران وادار به حمله به  -
تأسيسات اتمي عراق نمايند، و در ايران بعد از انقالب ارتش را منحل نمايند و با ايجاد حرج در مرج در 

  ها، شكافي ايجاد نموده تا بتوانند داستان از نيل تا فرات را انجام دهند.ايران و عراق و درگير كردن آن
 صاحبان صنايع نظامي آمريكا، جهت فروش سالح -
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درصد و  3اقتصاددانان آمريكا جهت فرار از مشكالت اقتصادي، نزول رشد اقتصادي آمريكا تا حدود  -
درصدي توسط  5/4هاي  م تمديد وامدرصد، سقوط خانه سازان آمريكا در اثر عد 5بيكاري باالتر از 

 دولت.

- Dick چني و دارو دسته وي 

 دولت اسرائيل و حكومت گران اروپائي (فعلي آن) -

  
  و داليل اين مخالفت: مخالفان جنگ با ايران

    خانم هيالري كلينتون بدليل عواقب بعدي مانند -
 احتمال اتحاد شيعيان جهان با هم -

 احتمال اتحاد شيعيان با اهل سنت. -

 حتمال اتحاد مردم منطقها -

 حمايت احتمال چين و روسيه -

 به خطر افتادن چاههاي نفت و گاز -

 ضد آمريكائي شدن حكومت هاي منطقه بدليل فشار مردم آن كشورها. -

 فرماندهان ارتش آمريكا و فرمانده نيروي دريائي آمريكا بداليل استراتژيك مسائل شيعيان جنوب عراق -

 د و خروج نفت و كانال خروجي كشتي هاي جنگي آمريكاتنگه هرمز شاهراه حياتي ورو -

مخالفان نفوذ يهود در آمريكا از مردم آمريكا و بعضي از كشوهار اروپائي كه قدرت بيشتر صهيونيست ها  -
وحشت دارند يعني دول اروپائي كه نياز به نفت و مشتري كاالهاي خود را دارند و در نفوذ آمريكا پس از 

 ي توانند كه چه خواهدشد.جنگ وحشت دارند و نم

 ترس از جداشدن پاكستان از حلقه نظامي آمريكائي منطقه -

ترس از بعد از جنگ در زمان استقرار نظامي در ايران با توجه به عدم توان ثبات نيروهاي نظامي در  -
 افغانستان /عراق.

 ايران. شروع جنگهاي چريكي با توجه به گسترده بودن و كوهستاني/جنگلي و كويرهاي سوزان -

 خطر اتحاد مخالفان حكومت ايران بنفع حكومت گران ايران. -

 خطر به فكر افتادن داشتن نيروي بمب اتمي توسط دول منطقه از ترس تكرار داستان براي آنها. -

 عده اي از آمريكائيها كه دموكراسي آمريكا را در خطر مي بينند. -

له خود نمي دانند و نفت بي دردسر مي مردم صلح جوي آمريكا كه مسائل اسرائيل /ايران را مسئ -
خواهند و ميخواهند فرزندانشان پهلوي خودشان و فارغ از كشته شدن باشند كه از مسائلي مانند ويتنام 

 وحشت دارند.

 رقباي صنايع نظامي آمريكا كه منافع اقتصادي مخالف دارند. -

 .Bباشند مانند برژينسكي، بعضي از افراد حكومتگران قبلي آمريكا كه داراي نفوذ در مردم مي  -

Christopher  (نويسنده كتاب جنگ جهاني چهارم) بيل هاميلتون، كه طرفدار فشار بر ايران بصورت
 هاي ديگر مي باشند و اما معتقد به جنگ نيستند.

عده اي از يهوديها كه عقايد كامالً مذهبي دارند از عواقب بد نام شدن يهوديها توسط صهيونيست ها مي  -
 . چه آنها كه در آمريكا هستند و چه در كشورهاي عربي، ايراني يا خاورميانه.ترسند
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در موارد جزئي، به خطر افتادن جاده هاي تداركاتي آمريكا در منطقه در عراق جاده كركوك با حمل  -
 هزار تن كاال در سال به شمال عراق و جنوب تركيه. 300

 مختومه شدن حماسه صهيونيستي از نيل تا فرات -

حظه مي شود كه با نگرش به اين سختي با اين خصوصيات كه سفر آقاي احمدي نژاد آنرا به سرعت مال
بعنوان  VOAنيز دچار سردرگمي و استفاده رئيس  (VOA)مرئي ساخت و حتي باعث شد كه صداي 

ل / كمي مردم جان را به فكر كردن واداشت و اهميت مسائل ايران /اعراب /اسرائي T.Vآخرين اسلحه اين 
  نفت / جنگ چهارم جهاني /كره/ روسيه را روان تر نشان داد. جهات نگرش ها را مشخص تر نمود.

در پرانتز الزم است به مسائل غير اقتصادي نيز پرداخت شود. از صدها سال پيش اروپائي ها درصد تحقير 
ح علمي/وايزم ا شرقي ها شرق و ايران بوده اند و توسط فيلم ها و داستانهاي مختلف و ايجاد مكاتب باصطال

را بكوبند كه اين ها نيز طرفدار جنگ و كوبيدن شرقي ها و ايران بهر نحو مي باشند كه البته اين داشتان 
  ديگري دارد و جنبه فرهنگي /نژادي دارد.

بايد توجه شود كه كشته هاي بمب اتمي هيروشيما و ناكازاكي ضايعات بعدي آن بيش از يك ميليون نفر 
  آمريكا) بوده است.(توسط 

 140و تعداد كشته هاي بندر هامبورك توسط بمب هاي فسفري آمريكائي در جنگ دوم جهاني بيش از 
  هزار نفر بوده است.

كشته هاي مكتوب يهوديها در اردوگاه آشويتس، آنچه كه اسم و آمار دارد بيش از چند هزار نفر نمي باشد 
  تري بوده است.كه به نسبت مذهب مسيحي و اسالم تعداد كم

  و لذا آمارهاي ارائه شده براي جنگ در داستان هلوكاست يك نوع نمايش مي باشد.
  

HOTLAND (درك مفاهيم)  
HOTLAND   يا به نحوي خاورميانه در طول تاريخ توسط حكومتهاي ايراني، مصري، رومي، عربي، عثماني

، يهودي، مسيحي، اسالم در ب بت پرستيبه صورت كامل و يا پراكنده و مشترك اداره مي شده است و مذاه
منطقه تحت نفوذ فرانسويان، انگليسي ها، و عثماني ها بود و  ناي 19است. در اواخر قرن  آن جا رواج داشته

و بقيه كشورها را تحت  هآمدو آمريكا در محل جنگ و جدال اعراب يهوديان بهسپس به وضعيت حاد كنوني 
و اسرائيل قرار داد كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم چند جنگ بين الشعاع اتفاقات و تصميمات اعراب 
، جنگ ايران و عراق و كويت در آن اتفاق افتاد كه مانند رگ ها و اعصاب زاعراب و اسرائيل، جنگ كانال سوئ

بدن انسان، ريشه در تمام مولفه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ديني جهان دارد و اصال در آن منطقه 
بعنوان  چ اتفاق مستقلي تاكنون اتفاق نيافتاده است كه اين از عجايب تاريخ جهان مي باشد كه بايدهي

  (عجيب هشتم) از عجايب هشتگانه جهان از آن نام برد. 
در اين منطقه كشورهاي ايران، عراق، فلسطين، مصر، اردن، امارات متحده عربي، يمن، سوريه، لبنان و ... 

مين بزرگترين گروه تجاري، مذهبي، سياحتي، زيارتي، سياسي جهان مي باشد كه ا وجود دارند. اين سرز
پيدا نموده است. اما نه به اين  را لبته امروزه رقبايي مانند نيويورك، واشنگتن، توكيو، پاريس، مسكو، لندن

  .  )از لحاظ عرض و ارتفاع(اهميت 
ي كنند؟ پاسخ به اين سئواالت اهميت و ابعاد چرا جهان نمي گذارد مردم اين منطقه به صورت متحد زندگ

  همه چيز را مشخص خواهد نمود. پاسخ به سئواالت نمونه ذيل از آن جمله است: 
  آيا در تمام آمريكاي شمالي و جنوبي چند پيغمبر ابراهيمي ظهور كرده است؟
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در آن ها در مقايسه با  حجم مبادله روسيه سفيد از لحاظ حجم نقل و انتقال و پول و وسيله نقليه و  تعدد
 خاورميانه چقدر بوده است؟

كدام يك از جنگ هاي شبه جنگ هاي صليبي، جنگ هاي جهاني، انقالب هاي صنعتي و اجتماعي در 
 استراليا و نيوزيلند اتفاق افتاده و تعداد كشته هاي آن چقدر بوده است؟

  ر مي گردد؟چند ميليون بشكه نفت و گاز در آن منطقه توليد و به جهان صاد
  تعداد عجايب هفتگانه و وجود زبان هاي مختلف در آمريكاي جنوبي چه مقدار مي باشد،

  تعداد دانشمندان زيمبابوه و آفريقاي جنوبي و زئير چه عددي مي باشد،
 چند فيلم در هاليو  و در رابطه با الئوتسه و كنفوسيوس و برهما ساخته شده است؟

ه كلي بسته شود چه اتفاقي براي ژاپن و اروپا مي افتد و اگر براي كانال پاناما اگر كانال سوئز و تنگه هرمز ب
افتاد چه ضربه اي به اروپا و ژاپن و آسيا خواهد خورد و اين دو نسبت به چه نحو مقايسه مي بيچنين اتفاقي 

  گردند و حاصل چيست،
  هان است؟ميزان ذخائر نفت در خاورميانه به چه نسبت از كل ذخائر ساير نقاط ج

ها و  اگر چاههاي نفت خاورميانه بسته شود بر سر سرما و گرما و نقل و انتقال و آسانسورها و سوپر ماركت
آيد و تعداد زندانيان چقدر خواهدشد و حجم پول در گردش اين  غذايي كشورهاي اروپايي چه مي صنايع

 د؟ده كشور حسب فرمول ادونيگ فيشر چه تغييراتي در اقتصاد اروپا مي

رود، اما آمريكا، انگليس، فرانسه، ايتاليا، هلند، پرتقال، اسپانيا،  چرا هيچ استعمارگري به سراغ ايسلند نمي
  .اند در اين منطقه حضور داشته آلمان، بلژيك، روسيه، مرتباً
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فلسطين صحراي سينا، كوه   HEARTLAND, HOTLAND, PROMISLANDسرزمين موعود، 
گر قدس، سرزمين پيامبران، ديوار حائل، ناصريه، مبعد سليمان، قدس، اسرائيل داغ طور و سينا و رژيم اشغال

مطرح  21ترين كلماتي است كه چه در تاريخ و چه در نيمه اول و به خصوص دوم قرن بيستم و آغاز قرن 
 بوده و معاني، مقايسه، جبهه گيري هاي مختلفي راجع به آن شده است. به راستي تنظيم ساختار كلمات

فوق به چه ترتيب در جمالت چيده مي شود. تفسير و ارزيابي سياسي، مذهبي، اقتصادي، استراتژيك بايد 
بشود . حضرت ابراهيم(ع)، موسي(ع) قوم سامي، حضرت ابراهيم(ع) سارا و هاجر، گوساله سامري، ده فرمان 

نه اعراب و هاش زنبور عسل جنگ هاي چندگا MATRIX, EXODUSده فرمان،  متا طرح بال، فيل
  و ريشه خاصي از اين كلمات مي باشد.  VERSIONاسرائيل، 

داشته باشند و يا به علت تخلف از محل اسكان و حكومت سرزمين موعود و اين كه قوم بني اسرائيل 
دستورات خداوند نبايد حكومتي داشته باشند و بايد قوم سرگردان باقي بمانند، تكميل اين جريان مي باشد 

، از  HOLOCASTميليون كشته يهودي، بازداشتگاه آشوتيس و بوخنوالد و  6ي ويليام شايرر، داستان ها
ج اخرانيز تحريك حزب نازي به  ؛سينايورهاي جديد اخراج يهوديان از اروپا و جذب آن ها به فلسطين

ل يك هم تشكي )توسط انگليس(ها گليسي ها براي مهاجرت و اسكان آنانتوسط  يهوديان و ايجاد سهولت
  باشد و نه دو جريان متضاد. زاويه مكمل مي

  
  مسائل جغرافيائي

براي اين كه يك محور درست شود و تغييرات حول آن صورت گيرد. اين محور چند شاخه تاريخي، مذهبي، 
  ها باشد. تواند محور عمودي بررسي جغرافيايي دارد كه يكي از اين عوامل مي

ابع بابل به دنيا آمد. وي تا هنگام پيري در حسرت داشتن فرزندي بود (ع) در شهر اوور در تو حضرت ابراهيم
و از همسرش سارا بچه دار نمي شد و بعدها از همسر دومش هاجر صاحب فرزندي به نام اسماعيل شد و 

 حضرت محمد اسحق گرديد و يعقوب پس از نسل اسحق مي باشد.سپس از سارا صاحب فرزندي به نام 
  زاده شدند. يعقوباسحق و و حضرت عيسي و موسي از نسل (ص) از نسل اسماعيل 

 20اقوام عرب و يهود هر دو از نژاد سامي مي باشند و عجب آن كه اين نزديكي به جاي همبستگي، در قرن
  تبديل به نسل كشي تدريجي شد. 

 "ييهودا"(ع) توسط  لو دادن حضرت مسيح "نسل كشي اوليه به دليل نفرت مسيحيان به جهت باصطالح
باشد كه منجر به كشتار به قول ويليام شاپور و مسيحيان مي يهودي و از عناصر شام آخر و حواريون مسيح 

هزار نفر آن در دسترس نمي باشد. اما  6ميليون نفر گرديد كه البته آمار مدارك حتي براي  6و يهوديان به 
صحت اين آمار مي باشد. اما آن چه آن چه مهم است اظهار اين مطلب و پافشاري طرفدار هر دو مذهب بر 

مهم است وجود نفرت در نزد اروپائيان و روسيه عليه يهود مي باشد و ظاهرا مسئله ثروت اندوزي، همبستگي 
اطالعاتي و كثيف زندگي كردن آنان مي باشد كه باز هم مشخص نيست كه طرفداران كدام يك از اين 

مي باشند و آن چه مسلم است مسلمانان كمترين نقش را در  مذاهب بر روي اين نكات پافشاري و انتشار آن
ارائه اين نظريات داشته اند و اتفاقا اعراب شايد مهمان نوازترين قوم براي پذيرايي يهوديان باشند كه 

  . هويتي بيشترين صدمه را نيز از طرفداران همين يهود خورده اند. صدمات مالي، جاني، مليتي و
  

 :HOTLANDجغرافياي 
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HOTLAND به مصر و عربستان  اي به وسعت از شاخ آفريقا سرزمين هميشه گداخته تاريخ شامل محدوده
عودي، اردن، سوريه، عراق و ايران تا فراسوي غرب آسيا و كشورهاي حوزه خليج فارس كه درون لبنان، س

  توان ناميد. اورميانه نيز ميها را خ اند. اين سرزمين فلسطين، را درقلب خود جاي داده
اضافه كنيم به نحوي تمام تاريخ و تمام جغرافياي داغ  HOTLANDاگر شهرهاي بنارس و لهاسا را به اين 

ت كره زمين و چنانچه آن دو شهر هند و بودا معيج 2- 3مركز هيجان  HOTLANDايم. يعني  را رقم زده
شود. در اين  باقي مانده مي بدونبع  و طام كره زمين و بالبرهمايي را نيز به آن بيافزاييم مركز هيجان تم –

  شود. خصوص الزم است به آمار جمعيت مسلمانان، مسيحيان، بودائيها، برهمائيها مراجعه مي
شود اما در  كاسته HOTLANDاست كه با احداث واتيكان از اهميت و داغي هاي عجيبي نيز شده كوشش

  است. رافياي داغ جهان همين منطقه بودهشود جغ هرزمان كه به تاريخ مراجعه
اند. مكه ميعادگاه قرباني  نموده زيسته و يا فعاليت مي تمام پيامبران ابراهيمي(ع) كه در اين سرزمين مي

ابراهيم است تا ... مراسم حج مسلمانان محمدي(ص) و مسجداالقصي قبله اول مسلمانان است. تا سرزمين 
اديان ابراهيمي. شايد  CROSS REFERERCEلي به قواه عيسي(ع) و علماي يهود معبد سليمان و زادگ

گفته باشد و در تاريخ مذهبي/ ندر دنيا تلويزيون و راديويي نباشد كه روزانه راجع به اين سرزمين مطلبي 
(نزديك  يف (جنب مكه)، مسجد كوفهخسياسي/ جغرافيايي به همين نحو در اين منطقه جغرافيايي مسجد 

كه صبا و ساقهاي بلقيس و سليمان و لالقصي، مدينه، مكه، ناصريه، دمشق، يمن سرزمين منجف)، مسجد ا
(شهر هزار و يك شب) بتلهم، اورشليم، شهرهاي اوور، صحراي سينا و طور سينا و سينين و  داوود، بغداد

عيب و ذكريا، ، و سرزمين نجاشي و ابرهه و هارون و موسي، شممجسمه ابوالهول و اهرا بهند بلدامين، ديوار
ويان و بني اسرائيل و مكابيون و حواريون، فاطميون مصر و يوسف و هدابراهيميان و محمديان و علويان، م

يس سوم داود، كلئوپاترا ملكه مكارقدرتمند و زيباي نيل، مارك آنتوني، نرون و مسزليخا، يوحنا و يهودا و را
بل الرحمه و جبل النور و بوسه جاكروپليس و پرسپوليس و ايندياناپوليس، اسكندريه پليس و سوئز و  حواشي

ن تمدو مارك باز و  سنت گاه آفريقا و آسيا و سرزمين نفت هاي چرب و سياه و دالر آلوده و يورو و پوند
الي آخر. و كرد) ترك و لر و بلوچ نينوا و (كشور، كلدانيان، حوز و عرب و پاريس و هيبرور آريايي، و پاريس و 

در هم و داغ، داغ داغ، سرزميني كه هرگز نياسوده و آرامش به خود نخواهد ديد، اگر چه نفت و آب هاي 
دجله و فرات و نيل بگذراند و گر همه جهان هم اسكوالر شوند و ماترياليست و آسايش و آرامش  زكانال سوئ

روند، از آن طرف سالي  ي سه ميليون نفر به زيارت كعبه ميمحال است. از اين طرف سال HOTLANDدر 
  مرور است.عبور و حال چندين ميليارد تن نفت و مواد ديگر از كانال سوئزش در 

ز به نام دين، يك روز به نام نفت، وهر روز جنگ در عراق و لبنان و سوريه، مصر، اردن و فلسطين و ... يك ر
و روز ديگر به نام انرژي جهاني، اين سرزمين روي آرامش  نام دين ه نام آب راه، يك روز بهيك روز ب

  نخواهدديد.
هاي آمريكاي  اند و تمام خاطرات دو ثلث كره زمين از كاتوليك ولد و دفن گرديدهمتپيامبران در اين جغرافيا 

بر همگي عنان اكبر و بي اهللا اك جنوبي تا استراليا و آسيا و ضلع جنوب شرقي و غربي و شمالي آن با اهللا
و مكان هندسي، اماكن  CONCENTRATRATIONون گرديده و محور زوم يا زذهنشان در اين منطقه 

  شد.هندسي جهان مي باشد و جاي آرامش و سكون نيست و نخواهد
 PROMISLANDانتظارات را كه اضافه كنيم، چه مهدي(ع) موعود، چه زادگاه دوم مسيح، و چه سرزمين 

ردان كه حتي نتوانستند براي يك بار هم كه شده است در يك جا به آرامش گرد هم براي قوم هميشه سرگ
بيايند و حتي، اين كه هرتصل نگذاشت، رامين، شارون، ين گوريون، گلداماير و ... هم اسلحه دست هرتصل 
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 شدند و قوم اعضاي يهوه به آرامش نرسيد ولي به طوفان رسيد، طوفاني كه گوساله سامري در تيصره و
ختم و ماندگار شد و حتي اين آتش به دامن  )به اربعين طوفاني(شر ده فرمان سي روزه عبه اتممناه 

. (عهد) عتيق TESTMENTفرعونيان نيز رسيد. سرزمين قرآن و فرقان و تورات و انجيل و زبور و صحف و 
  پسنديده.و جديد و سين و گاته و اهورا و اهريمن و فروهر و دخمه پندار و گفتار و كردار 

  
  مذهبي:

  در اين منطقه سه مذهب مهم وجود دارد كه پيروانش نبض اقتصاد جهان را در دست دارند:
  باشند.  و يا چند گانه صنعتي به جز ژاپن مسيحي مي 9كليه كشورهاي  - 1
  باشند.  ها مي اقتصاد آمريكا و انگليس و تا حدودي آلمان و ايتاليا و فرانسه نيز در دست كليمي - 2
  در دست مسلمانان  )و ... در صد از صادرات و توليد و ... نفت جهان(در صدها  90بيش از  - 3

  باشند.  هان در دست طرفداران اين گروه ميباشد و هم چنان مخزن هاي گازي ج مي
  گيرد. گلوگاههاي عبور و مرور دريايي و سنگين جهاني از كانال سوئد و تنگه هرمز صورت مي - 4
و  مون سه جانبه و ژانداريطراحي هاي بزرگ سياسي جهان مانند از نيل تا فرات، طرح كميسمحور اصلي  - 5

يوزهاي فيل به صورت مستقيم و غيرمستقيم داراي دترومن و نيو 4منطقه، جنگ ستارگان اصل 
  باشند. مي HOTLANDISHانفجاري 

ر افغانستان و موضوع هسته مسئله القاعده د نهاي داخلي و عنوان كرد مشغول نگهداشتن عراق به جنگ
  باشند. ها ميفيوزي نگهداشتن اين ئاي ايران داراي ركن سياسي نامر

هاي الكلي، سيگار،  نفت، سينما، نوشابه -صاحبان صنايع بزرگ و جهاني در آمريكا از قبل بانكداري - 6
  باشد. موادمخدر همگي در دست كليمي هاي (آمريكا) مي

ها جهت رفتن به اين سرزمين براي داغ  هود از اروپا توسط آلمان و يا هدايت آناقداماتي از قبيل راندن ي - 7
  باشد.  نگهداشتن اين منطقه مي

  
HOTLAND :و جنگ هاي سوم جهاني  

  شروع خواهد شد؟ HOTLANDآيا در هر صورت جنگ سوم از 
  آيا جنگ سوم در كار خواهد بود؟

  جنگ سوم از كجا و كي و چرا شروع خواهد شد؟
يورو، دالري) اهدبود يا فقط يك جنگ اقتصادي (قيافه ظاهري جنگ سوم جهاني به شكل كالسيك خو اصال

 مي باشد؟

  تواند كنار بيايد؟ آيا جهان فكر مي كند كه با جنگ سوم چگونه مي
 انجاميد؟نمود و يا به سقوط كل جهان خواهد توان آرام  شود، آن را مي آيا اگر جنگ سوم شروع

فارس، عراق،  سيك نيست و سياسي است پس نيروهاي آمريكا، در خليجاگر جنگ سوم كال
 براي چيست؟ بركنند و توليد ناوهاي هواپيما جزايرگارسيا، اكيناوا چه كار ميآلمان،افغانستان،

اقتصادي، نظامي جهان انجام خواهدبود و در كردن مراكز  فليجآيا جنگ سوم به صورت يك جنگ خالصه و ا
  بود؟نظامي و غير نظامي) خبري نخواهد انبوه نيروي انساني (هاي  آن از كشته

  آيا اگر جنگ شروع شود بيشترين ضرر را چه كساني خواهند نمود؟
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(متحدين و مخالفين آن  هاي اول و دوم جهاني بيشترين ضرر را متفقين، متحدين و يا ساير ملل آيا در جنگ
  د بود؟ها) متحمل شدند؟ جنگ سوم نيز به همين منوال خواه

چرا آمريكا سعي در دخالت نظامي و اقتصادي در همه جاي جهان را دارد و رابطه آن با جنگ سوم چه 
  كند.؟ مد خرج ميآصدها برابر بيش از درچرا باشد يا اگر بگوييم به خاطر دالراست  مي

  ي ندارد.با اگر بگوييم به خاطر نفت است، كه خود كشورهاي صنعتي بايد آن را بخرند و مشتري ديگر
  شد؟بي عامل ديگري سبب جنگ سوم خواهدآيا به جز نفت و آب و مواد اوليه توليد و عقايد مذه

هاي العالج، وسايل ارتباط و تبليغات جنگي  آيا فرسايش خاك، سايش اليه اوزون، انفجار جمعيت، بيماري
  چه نقشي در ايجاد جنگ و يا صلح خواهندداشت؟

اقتصادي و پزشكي و اختراعات كه در جنگ دوم عامل پيشرفت بود در جنگ  هاي صنعتي و آيا عوامل توسعه
  سوم هم به همين ترتيب عمل خواهد نمود؟

ها، ژاپني ها، و  آيا با ايجاد جنگ سوم جهاني چين جاي آمريكا را خواهد گرفت و به همين ترتيب آيا آلماني
  شكست خوردگان جنگ دوم، عوامل ايجاد جنگ سوم خواهد بود؟

  اسبات دانشمندان در خصوص سئواالت فوق چه چيز را نشان مي دهد؟مح
شكست خورده و يا پيروز شده اند، عقايد بسياري وجود دارد و  HOTLANDاين آمريكا و متحدان وي در 

  طرفداران به خصوص عده اي مي گويند آمريكا به داليل ذيل در اين سرزمين شكست خورده است:
  پيروز شود.  اسرائيل نتوانست در لبنان -
سياه پوست رياست جمهوري آمريكا، معتقد به  رئيس جمهورآمريكا در پاكستان به بن بست رسيده و  -

 حمله به پاكستان شده است. 

 ائق آيد.فآمريكا نتوانست بر طالبان در افغانستان  -

 آمريكا نتوانست در عراق صلح را برقرار كند. -

 لح برقرار كند.( عامل ترس و ايجاد نفاق) به دليل ناتواني.آمريكا تالش مي كند بين اعراب و اسرائيل ص -

 نزوئال به طرف ايران آمده و روابط حسنه برقرار نموده اند .وگوآ، اكشورهاي سوريه، نيكار -

سفرهاي متعدد رئيس جمهوري و وزير خارجه آمريكا به خاورميانه براي صلح آن هم براي كشور جنگ  -
 غلوب شدن باشد. ستيز مي تواند عامل نگراني و م

 علت جوش دادن دو كره شمالي و جنوبي معلول چيست؟ -

چرا در مبارزات سياسي در سنا و كنگره و خانه قانونگزاري اياالت متحده اين قدر بر سر مسائل  -
 خاورميانه و ايران و ... مباحثه مي شود. 

 ن مي كند. مسئله تحريم هم ظاهر وحشتناكي نداشته است و ايران مايحتاج خود را تامي -

  دانشجويي،  ،چرا در رسانه هاي جمعي آمريكا اين قدر بر سر مسائل كوچك سياسي -
اعدام هاي جمعي بحث و گفتگو مي شود. مگر در خود آمريكا يك نفر يك دانشگاه را به قتل گاه تبديل 

 نكرد؟

ريست در علل بحث بر سر مسئله تروريسم و نيروي اتمي چيست؟ متحدان آمريكا كه در متخصص ترو -
 برنامه ريزي مي كند. ترور رهبران فلسطيني را عنوان و  دنيا هستند و اسرائيل به صورت علني

  براي پي بردن به نقش آمريكا در جنگ سوم بايد بفهميم آمريكا چيست؟
 آمريكا يعني چه؟

  ؟يعني دولت آمريكا
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  ؟يعني شركت هاي آمريكايي
  ؟يعني مردم آمريكا

  ؟يعني صنايع آمريكايي
  ؟ني دالر و پول آمريكايييع

و فالن قطعه هواپيما نفت را از آمريكا بخريم!  وقتي كه تالش مي كنيم كه فالن قطعه نفتي براي توليد
  را بخريم؛ در واقع چه مي كنيم؟ براي سفر به حج زيارت

ش مي پس چرا تالراه بياندازيم آن هم به دست خود، را اگر نمي خواهيم نفت بفروشيم و اقتصاد آمريكا 
  كنيم؟

آيا ما توسط اقمار آمريكا، تحريم اقتصادي مي شويم كه نتوانيم نفت توليد كنيم و به آمريكا و اروپا 
مي باشد. كجاي اين قضيه  PARADOXبفروشيم و صنايع آمريكا را زنده نگهداريم؟ اين موضوع يك 

  نفع و ضرر ايران و دشمنان و دوستان ايران است و چطور آناليز مي شود؟
حفاري و توليد نفت و  برق و آب توسط چه كسي توليد مي شود؟ آيا نه اين است كه ما  تآيا تجهيزا

هم سود مي بريم و توليدات آن ها منجر به توليد همان منابع براي آن ها خواهد شد يعني نسبت بهره 
ارت ديگر كشورهاي نفت وري در توليد تجهيزات اوليه و توليد مواد انرژي زا، ايران و آمريكا و يا به عب

كشور صنعتي جهان چقدر است؟ و اين  9و يا 7خيز خاورميانه نسبت به كشورهاي آمريكايي، اروپايي و 
نسبت هاي بهره وري چه تفاوتي هايي از لحاظ منافع ملي آن كشورها دارد و آيا مزيت و ارجحيت با 

در صد خسارت و نيز مجموعه است و اگر جنگ سوم به وقوع بپيوندند  HOTLANDكشورهاي نفتي 
  (صنعتي در مقابل مولدين انرژي) بشر خواهد بود.  خسارت هاي كدام يك از طرف هاي
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  كانال سوئز و محدوده آن: در قياس بامقايسه برخوردهاي اجتماعي مغولستان 
  انواع كشتي هاي اروپا، افريقا، آسيا، آمريكا -
 ب)بودايي، مسلمانان ( پيدايش مذاه - مسيحي يهود - 

 نفت( ماشين آالت صنعتي) - 

 جنگ هاي جوليوس سزار، داريوش سوم، خشايار - 

 اروپايي - آفريقايي -هاي عربي فرهنگ - 

 فرانسه -انگليس -رواج زبان هاي عربي - 

 وجود چند عجايب هفت گانه - 

 هاي فيلسوفان بزرگ در آن حوالي (سقراط، ارسطو، بطليموس و ...) شخصيت - 

 كتابخانه ها، جندي شاپور، نظاميه بغدادمراكز فرهنگي، دانشگاه االزهر،  - 

 ليره و ...) -پوند -رواج پول هايي مانند (دالر - 

 خلدون، جبران خليل جبران الدين ايوبي، ابن هاي معروف عبدالناصر، گلداماير، صالح شخصيت - 

 عبور هر نوع كاال  -دريايي -هوايي -برخوردهاي راههاي زميني - 

 ينظام - اجتماعي -هزاران اتفاق سياسي - 

 پيامبر اولوالعزم 5شايد وجود چند صد نوع سفير و  - 

 دجله و فرات -رودخانه هاي نيل - 

 كوه طور، جبل النور، جبل الرحمه - 

 صحراي سينا، صحراي بزرگ آفريقا - 

 مذهبي -سياسي -تغييرات اجتماعي -مذهب، زبان در حال سكون - 

 شخصيت هايي مانند: چنگيز - 

 "تحرك در يك نقطه زماني در زمان چنگيز" - 

 مسائل نينوا( كربال) - 

 وجود اعياد نوروز، فطر و غدير، و قربان و پاك و كريسمس - 

 ديوار نديه و داستان حمله شداد به خداوند و تفرقه در بين زبان هاي جهانيان - 

و كتاب هاي نوشته شده در  (HOTLAND)كتاب هايي كه در اين موارد نوشته شده كافي است "
  "مقايسه گردد. )مغولستان(خصوص 

كانال سوئز
 

مغولستان
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  به نسبت كشيده شود تا تفاوت هاي فوق العاده ديگر و باور نكردني آن به دست آيد. و 

روش هاي اختراع شده در منطقه و تفاوت حداكثر هواي گرم در تابستان و هواي سرد در زمستان به حدود 
هاي مرسوم و  درجه سانتيگراد و انواع و اقسام اغذيه، لباس، لهجه و تنوع كتب نوشته شده و  ورزش 100

  اداب ازدواج، طالق، مرگ و مير و ... .
  تفاوت فوق العاده در درامد سرانه در منطقه -
 تفاوت صنايع و وجود كارخانجات در منطقه -

شهرهاي بيروت، حيفا، مكه، مدينه، دمشق، بغداد، قاهره، اسكندريه، صفا، دوبي، تهران، شيراز، آبادان و  -
 اصفهان و ...

 با فرهنگ هاي مختلف تاريخي وجود كشورهاي متعدد -

 دانشمندان( ابوريحان) -

اشكان، ساساني، سلوكي، سلجوقي، بني اميه، بني عباس، عدنانيها، فاطميون، سليمان، ساسله حكومتي ( -
 داود، صالح الدين ايوبي و ...)

(هزار و يك شب، ماجراهاي حسن صباح، سربداران، حسين كرد،  هاي بزرگ ها و افسانه وجود داستان -
 شاهنامه فردوسي) ماركوپولو،

(خضر، ايوب، ابراهيم(ع)، و پسران وي، اسماعيل، اسحاق، و زنان  هزار 300سرگذشت پيامبران حدود   -
(ع) سارا، خديجه، هاجر، حوا، آسيه، هبوط، آدم و كشتي نوح، باغ هاي  مقدسه تاريخي حضرت زهرا

  .)مي انحراف آتيال، كراسوس وارد وآريويرزنمعلق بابل، ماجراهاي شداد و نمرود و حتي دو طرفه. با ك
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 (HOTLAND)اقتصادي  -سياسي

جنگي، نفتي، آبي، توريستي، زيارتي، ارتباطي منطقه داغ در همه ابعاد در اين منطقه فرش  اقتصاد كامالً
م به وسعت قرآن و تورات و انجيل مي باشد و چنان در همرتبط خود را گستراننده است. وسعت اين اقتصاد 

  باشند. عناصر آن از يكديگر تفكيك ناپذير پيچيده مي باشد كه شايد 
اين منطقه گذر نبض اقتصادي اروپا، آسيا، آفريقايي مي باشد و محل فيوز اتصالي قاره كهن به يكديگر مي 

، آب، نفت، اعتقادات مذهبي مسيحي، مسلمانان، يهودي بتون اقتصادي محال مي زباشد. كانال عبوري سوئ
د. چنان چه به تعداد مصوبات سازمان ملل متحد و شوراي امنيت مي گيريم، آمار مربوطه به اين باش

مسائل سياسي/ اقتصادي به وضوع  INDICATORمصوبات در رابطه، خاورميانه بدون تشريح خود عامل 
  مي باشد. 

ريخي عجايب به دليل مسائل توريستي/ مذهبي يك حجم عظيمي از توريست جهت بازديد از اماكن تا
مه، مدينه ظپرسپوليس، ناصريه، ديوار ندبه، مسجد االقصي، مكه مع -هفتگانه اهرم مصر، مجسمه، اكروپليس

منوره، كربال، نجف و سامرا و بغداد شهر هزار و يك شب و شهرزاد و شهر بلقيس و معبد سليمان و برج بابل، 
تر ( و در آفسايد)، مسجد ايا صوفيه، موزه  كاخ فرعون، شهر مخروبه مزون، جاده ابريشم و كمي آن طرف

در فاصله اي نه كه وپكاپي، و محل تولد سقراط، ارسطو، افالطون و بقراط و بطليموس و دموكرايت و ... ت
  چندان دور مي باشد. 

اگر نگاهي به فيلم هاي سينمايي به عنوان يك كاالي اقتصادي / فرهنگي / تبليغاتي بنگريم عظيم ترين 
 20ي بن هور، السيه، ده فرمان و ... فروغ بي پايان، همگي مربوط به اين منطقه مي باشند و توليد ها فيلم

  .  ، خليج فارسهاي دجله، فرات و نيل ميليون تن گاز روزانه و در رودخانه 100و  ميليون تن نفت
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  Hotlandنژاد مردم 
...) و يا حسب جغرافياي محـل زيسـت و يـا     مردم جهان مي تواند حسب رنگ (سفيد، سياه، زرد، سرخ،نژاد 

  نياكان و ... تقسيم بندي گردد.
تر تفكيك  باشد كه ميتوان آنرا حسب خصوصيات جزئي بهمان نحو نژادهاي مختلف نيز داراي شعبي مي

  نمود.
سياه پوستان را در پشت نوار اوليه سواحل درياي مديترانه به در قاره آفريقا پائين تفكيك  محل زيست: -

گردد؛ يعني مردم جنوب (مصر و ليبي، سودان، مراكش، تونس) به پائين تر بطرف جنوب يعني شاخ 
آفريقابه پائين (كنگوي قديم و آفريقاي جنوبي، زمبابو، موزامبيك قديم، نيجر و نيجر به طرف كشور در 

  آفريقائي)
كوههاي هندوكش بطرف  نژاد زرد در آسياي شرقي و جنوب شرقي است كه فالت هيماليا، و زيست گاه: -

چين و ژاپن و شامل مالزي، اندونزوي، كره، تايوان، كامبوج، برمه، تبت و در غرب استراليا و نيوزيلند قرار 
 دارند.

 سرخپوستان:  -

بيشتر در آمريكاي شمالي و جنوبي زندگي مي كنند كه نسل آنها توسط دولت اياالت متحده آمريكا در حال 
 ح نژاد مي باشند.انقراض و يا باصطالح اصال

 سفيدپوستان:  -

بزرگترين مشكل طبقه بندي نژادها را سفيد پوستان، بعلت تحوالت تاريخي، مذهبي، طبيعي جغرافيائي و 
  تنوع رقم زده اند و نميتوان بسادگي آنها را طبقه بندي نمود.

  نيز بهمين نحو مي باشد. Hotlandمردم 
از قبيل آريائي، سامي، هند و اروپائي، اسالمي، چك، صرب، بنابراين در طبقه بندي اين نژاد، كلماتي 

انگليك، ساكسون، روس، ماد، پارس، يارت، كاست، سامي، ژرمن، بربرها، رومن ها، تركها، مغولها، اعراب، 
  التين و تاتارها به چشم مي خورد.

اليا، نيوزيلند متولد و با اين نژاد در شمال و جنوب آمريكاي شمالي اروپا آسياي (شمال و غرب و ميانه) استر
  بصورت مهاجر زندگي مي كنند.

را چگونه طبقه بندي و ترسيم نمائيم، كاري بسيار مشكل و در آن  Hotlandاما اينكه نژاد مردم سرزمين 
بندي با نظريات تعديل شده  نظريات مختلف و مختلط وجود دارد. اما بهر صورت جهت تمايز، يك تقسيم

  ارائه ميگردد.
مي   (Hotland)ئله از نيل تا فرات آنچه در نظر گرفته مي شود و سرزمين داغ اين سرزمين داغ در مس

باشد مسئله از اور (زادگاه حضرت ابراهيم پدر اسماعيل و اسحق يعني پيامبر مسلمانان، مسيحيان و يهود 
  ين مولّفه اشاره شود. باشد كه بايد بنحوي به ا مي باشد.)؛ تا نيل (يعني زادگاه موسي (ص) و فرعون) مي

رود نيل در گوشه شاخ آفريقا و مركز تالقي سه قاره و رودخانه اي گسترده در خاك آفريقاست و بزرگترين 
شاهراه سفري دنياي شرق و غرب و نفت و ذغال سنگ و مصنوعات ساخته شده فلزي و اسلحه و مواد مخدر 

  و مخدره مي باشد.
در گوشه شمال شرقي عربستان و طبعاً امارات و در حاشيه عراق و جنب  و فرات از بغل اوور عبور مي كند و

كيلومتري خليج فارس  225كيلومتري از بغداد  350خوزستان مي باشد و شهر جنوبي سومر و در فاصله 
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گون اول ردر زمان سا B.C 2360رونق داشته است. در سال  ) قبل از ميالدB.C( 3000شهر در حدود  اين
در اختيار پادشاهان  B.C 2000ت آكاد نخستين دولت سامي قرار گرفت. حدود هزار سال بعد و دولردر قلم

بود. در اوايل هزاره دوم گرفته بعنوان خدا قرار  "ماه"ش تاور با نيم ميليون جمعيت قرار گرفت و مركز پرس
  دولت اور در زير فشار ايالمي ها و قبايل آمور قرار گرفت.

ميالد در آنجا حمورايي (باصطالح نخستين قانونگزار تاريخ) به حكومت رسيد و اين  قبل از 1700در سالهاي 
النهرين نمايانگر تشابه فرهنگي آن زمان  طوري بابليان گرديد. سرزمين شمالي رود فرات بنام بينآغاز امپرا

ها بوده  "ميآرا"مردم شهر ميري و عبراني را نشان مي دهد و حسب شواهد تاريخي حضرت ابراهيم از قوم 
  است.

  آرام، نوه برادر ابراهيم و همين اسحاق و همسر اول بعقوب و منسوب به خاندان ناجور آرامي مي باشد.
فرات در زندگي تا اند و از بحرالميت  النهرين، آشور بابل بوده در سوريه، بين B.Cها در ميانه هزاره دوم  آرامي
  غل بيليسر شاه آشوريها وجوددارد.هاي تي شود. آثار غني از كتيبه ذكر ميآنان 

آرامي ها دولت هاي مستقل خود را در سوريه و بين النهرين بنا كردند. آنها خط و  B.Cاز اوايل هزاره اول 
  فرهنگ پيشرفته اي داشتند و رايج ترين خط در غرب آسيا و حتي در هند (خط برهمي) بوده است.

انعربي شاخه جنوبي زبان عبري و فينيقي و كنعاني شاخه زبان آرامي شاخه شمالي  زبان هاي سامي و زب
  غربي محسوب مي گردد.

  زبان آرامي، زبان تجارت و سياست، آن منطقه شناخته مي شد و در عربستان نيز رواج داشت.
يهوديان تا قبل از تسخير بابل بزبان آرامي تكلم مي كردند و در مجاهدات ايلياء نبي عليه اشراف بني 

  ه اين زبان مشهود است.اسرائيل ب
در زمان حكومت آشوري ها بر دولت آرامي؛ سوري ها اين خط و زبان خط سياسي آن زمان محسوب مي 

  شد.
هاي دربار اين  (قبل از ميالد) يكي از زبانها و خط B.C 540پس از سقوط دولت بابل توسط هخامنشيان 

  پادشاهان بحساب آمد.
را در ايران و زمان حمله خلفاء راشدين بايد اين پيشينه تاريخ آنرا و  علت پيشرفت زبان عربي پس از اسالم

  عالقه مردم به ائمه دانست.



 نويسنده : حسين زارع شحنه

 

  آدم
  
  هابيل
  
  نوح
  

  سارا  +  ابراهيم  +  هاجر 
  

  اسحاق            اسماعيل
  

              
  

  عمران      مريم        عبد مناف
  

  حضرت موسي  حضرت عيسي
  قريش

  
  بني اميه        هاشم بني      بني عباس

  
  عبدالمطلب      معتصم -
 ابوسفيان            فرزند 12        متوكل -

   عبداهللا                   ابوطالب        هارون -

 معاويه                مأمون -

               حضرت علي (ع)  معتصم -

 يزيد      محمد (ص)              معتضد -
  

  مروان      فاطمه   ام كلثوم امام حسن (ع)  امام حسين (ع)   زينب (ع)    
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