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 !بود ؟ یینمایک ترفند  سیا رفتن به ماه یآ

عات و اخبار یکه به سرعت از شا یشود . نسلید  مطرح میجد  یک بار با ظهور  نسلیکه هر چند  یپرسش

داشتند    یمهمان بودم و خانوادگ یدر منزل دوست .کند یشود اما به سرعت هم از آنها عبور میبا خبر م

 یسرشان  تو یگکردند  و طبق معمول  هم خانوادیل را نگاه میک برزیق ماهواره مسابقات المپیاز طر

ها با  ییکاینجا  نوشته   رفتن  آمریلهاشون  بود. که ناگهان پسرش  با تعجب گفت " اه   ! بابا ! ایموبا

استناد کرد  که نشان  یلمیها به ماه نرفته بودند ؟! " بعد هم به  ف ییکایبه ماه دروغ بود و آمر 11آپولو 

هستند ، فضانوردها ناراحت هستند و ...    ینجویها ا هیخوره ، سایماه داره تکان م یداد   پرچم رویم

فونت ، یآ ینم  چطور ساختن گوشیدم " ببیده بودم .  از او پرسیقبل آنها را د یادیز یکه البته من سالها

در فضا ،    یرو به ماهواره ا یکه آنتنش را خودت نصب کرد ین ماهواره ایبا هدست بلوتوث اش ، ا

که باهاش  ییمایکمر بابا ، هواپ  ی،  ام آر آ ییدهد که کجایمتر اختالف نشان مک یکه با   یاس یپ یج

ها به فضا دروغ  ییکایکا ساخته ، درستن ، اما  رفتن  آمریگه که آمرید یله یه ، و صدها وسیترک یرفت

رو کا یاون حال آمر یها که با افشا ینیها و نه چ ییدن نه روپایکه نه روس ها فهم ی؟! آن هم دروغ

 رن  ؟! یبگ

 

ه دادند  ) البته احتماال قصدشان یاز خاک ماه را به روسها هد یها در باز گشت از ماه مقدار ییکایآمر

 ) بر سطح ماه نشاندند  ینیبدون سرنش ینه یروسها سف  1976بود ( در یخود م ییب فضایر رقیتحق

Luna-24 ) ن یه  ایروس ییسازمان فضا ی ن آوردند .  طبق گفتهیاز خاک ماه را به زم یو مقدار

 ه دادند مطابقت داشت . یان به روسها هدییکایکه آمر یخاک  با خاک
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که دستت هست   یلیموبا ین گوشی، ساختن ا یخونیک میمثال الکترون یو  به نظر تو که خودت دار

ت کردم  و ظاهرا که لم صحبیشان در ارتباط با مطالب آن فیا رفتن به ماه   ؟!    بعد هم  برایمشکل تره 

ه کنم . ید را تهین متن مختصر و مفیم گرفتم ایبه خانه آمدم تصم یقانع شده بودند .   اما  به هر حال وقت

ن مورد ساخته شده است یدر ا یهم سال گذشته  توسط نشنال جئوگراف یدیدم مستند جدیکه خوشبختانه د

 ن نوشته استفاده کردم . ی. که از آن هم در ا

 

 

 

 

Mcdonald 

Observatory 

رصد خانه مک دونالد 

 یدر تگزاس برا–

با ن فاصله ماه ییتع

را به  یزرین نور لیزم

که توسط آپولو  ینه ایآ

به ماه برده شد  11

 کند .یپرتاب م

 

لم یک فیسفر به ماه را  یبرخ

 دانند .ین میدر زم یساختگ

Moon reflector 

 11که توسط فضانوردان آپولو  ینه ایآ

بر سطح ماه نصب شد تا با انعکاس نور 

ن فاصله ماه با یزر پرتاب شده از زمیل

 محاسبه شود . نیزم

 

 یساختگ  11ژه خود، رفتن انسان به ماه توسط ناسا را توسط آپولو یل ویک با  دالیدو  دسته افراد هر 

 دانند  .یم یینمایک ترفند سیو 

ندارند  .و با  یبشر سر سازگار یعلم یشرفتهایبودند و هستند ! که اصوال با علم و پ یدسته اول کسان

ند .  یآ یروان آن حمله کرد به وجد در میبتوان با آن به علم و دانش و پ که یزین چیمشاهده کوچکتر

ان متعصب به یحیاز مس یباشند .    گروهین تخت "میگروه " زم ین دسته افراد اعضایچهره شاخص ا

کردند  ین همانطور که گذشتگان و مذاهب  تصور میکا  که  معتقدند زمیکتاب مقدس در انگلستان و آمر



گردند و ین میه عالم  بر گرد زمید و بقیگردم و خورشید نمیاست  ! ما بر گرد خورش صاف و تخت

معتبر هم  یالن دانشگاهایاز فارغ التخص یست . عده ایش نیب یدانش امروز توهمات یات و ادعاهایکشف

ر یال و  سیوتر و موباین کامپین مزخرفات را با همین افراد این انجمن هستند !! البته همه ایجزو ا

 یشوند اسکن و ام آر آیض میدارند و مر 6فون یبشان آیکنند !! در جیمنتشر م یعلم یدستاوردها

ند  و معتقد هستند جهان یگویشوند ، اما به علم و دانش هم ناسزا میسوار م یما و کشتیرند ، هواپیگیم

کنند یاستدالل م یهدانشگا یلیاست که کتاب مقدس گفته است . ! با وجود داشتن مدارک تحص یهمانطور

ن بروند  و به ییمکره پایافراد ن یبه سو یمکره باال هستند وقتیکه در ن ین گرد باشد افرادیکه اگر زم

تواند گرد باشد . ضمن ین نمین محال است . پس زمید در حالت برعکس آنها باشند و ایآنها برسند با

ک شدن به یها در نزد یر ارتفاع دکل کشتییتغزد !!  ید به آسمان بریاها باینکه اگر گرد باشد آب دریا

با داشتن  ین دسته افراد حتین ندارد !  به ایبه گرد بودن زم یدانند که ربطید مید یساحل را هم خطا

 م . یندار ی!! کار یمدارک دانشگاه

 یاهنوز (  بر یهستند که معتقد هستند امکان مسافرت به ماه در آن زمان ) و حت یاما دسته دوم کسان

و مردم  یشورو یخواست در زمان بحران جنگ سرد ، جلویکا و ناسا مقدور نبود ، اما چون نمیآمر

ن عده مطرح کرده و سفر یکه ا یلیرا انجام داد  . از جمله دال یونیزیتلو  یبکارین فریاورد  ایجهان کم ب

 ن موارد اشاره کرد :یتوان به ایدانند ، میم یبه ماه را ساختگ

  هستند  یکا در هنگام برافراشته شدن توسط فضا نوردان در ماه ، که مدعیآمرلرزش پرچم

که  انجام  ین شود . ) اشتباهیتوانسته چنین بوده  و در ماه نمیزم  یرو یر هوایدر اثر تاث

ن ین سفر ایمنکران ا ید است . به ادعایار بعیوود بسیژه هالیو یآن از متخصصان جلوه ها

ه شده بودند یته یتوسط افراد ابله و نادان یرفته شده اند . پس براستن گیر قبال در زمیتصاو

)! 

 ا یل وجود دویتواند به دلیده شده در ماه که تنها مید یاء و سنگهایاش یر موازیغ یه هایسا

جاد شده باشد .) باز هم نشانه یو ایر در استودین تصاویه ایچند  منبع نور در هنگام ته

قرار  یئیا شید در پشت فضانورد و یخورش ین چرا وقتی! ( همچن لمیه کنندگان فیحماقت ته

 ده نشود ؟ید دیکه بایشود در حالیده میا صورت فضا نورد دی یئیآن ش یدارد جلو

  



 

 

 شود ؟یده نمیر دیونه تصایک آسمان در زمیتار یدر فضا یچ ستاره ایچرا ه 

 

 یز مدعین ین است . برخیدن آنها در زمیلم آهسته شده  دویدن فضانوردان در ماه ، فیدو 

زان شده بودند که انعکاس یو آویاز سقف استود  یفیظر یشدند  فضانوردان توسط طنابها

 شود .یده میر دینور آنها هم در تصاو

 آن خاک ماه را پخش  یاز موتور هاخارج شده  ین  گاز هایچگونه هنگام فرود ماه نش

شود یده نمیاز حالت ضربه فرود د یا اثریآن در سطح ماه فرو نرفته و  یه هایا  پاینکرده و 

 ؟ 

 

 ید زنده اچ موجویو خطرناک فضا و در سطح ماه ، اوال ه یبا توجه به تشعشعات قو 

وم ینیاز  آلوم یه نازکیحفاظت در مقابل تشعشعات ال یتوانسته سالم به ماه برسد . براینم

 از دارد . یمتر از سرب نیسان 120به قطر  یواریست و دین یکاف



 

است توسط فضانوردان در ماه   یلومتر دورتر که ناسا مدعیک 4نه عکسها در فاصله یر زمیتصاو

ر پشت فضانوردان یدهد آنها فراموش کرده بودند تصاویت که نشان مکسان اسیشده است   یط

 لم ! (یه کنندگان فیو عوض کنند .)باز هم حماقت آشکار  تهیرا در استود

 

 پنجره نبوده و از فاصله  ن گرفته شده درست از پشت ین راه از زمیکه در ب یریچرا تصاو

د فضانورد کامال به ین بایاز زم یرین تصاویه چنیته یبا پنجره گرفته شده اند. برا یدور

 ین هم در آن فاصله  هم ساختگیرنشان داده شده از زمیشد . ضمنا  تصویک میپنجره نزد

 است  .

 

 ا چون مجبور بودند  یدد ؟   آیرسین به نظر میغمگ یونیزیچرا فضانوردان در مصاحبه تلو

ن سالگرد آپولو مشکوک صحبت یست و پنجمیل آرمسترانگ در بیند  ؟   چرا نیدروغ بگو



اشاره کند ؟! یخواست به سریا میکرد ؟ آ

 
 یک بطریا ( یکشورها) استرال یفرود بر سطح ماه در برخ یونیزیدر هنگام پخش تلو 

 ا کارگردان در صحنه جا گذاشته ! (.یلمبردار یده شده است ) احتماال فیر دیکوکاکوال در تصو

 داد مهم استعفا دادند ؟ین رویمقامات ناسا بعد از ا یچرا برخ 

قرار  یبرا  یوودیهال یوهاین سنگ در استودیدهد که ایک سنگ نشان می یرو  C یسیف انگلحر

لمساز !  ظاهرا ناسا یاز ف یگریشده بوده است . ) حماقت د یر عالمت گذاریگرفتن در مرکز تصو

 ن کار استخدام کرده بوده است !(یا یوود را برایلمسازان هالین فیاحمق تر

 

بودن آن   یمربوط به قالب یا  ادعاهایو  11که تا کنون از داستان سفر به ماه و آپولو  یکسان یحت 

فوق  یادعاها یا نادرستی یدر درست یقیچ گونه تحقیبدون ه  ید (   و  حتیده باشند ) نسل جدینشن یزیچ

 یزینهمه اشتباه فاجعه انگینکه ، انجام  اید و آن ایخواهند رس یجه قطعیک نتید  به ، فعال و دست به نق

وود و توسط  دولت یلمسازان هالیرود  ، توسط ناسا و فیک  دبستان هم انتظار نمیکه از  دانش آموزان 

 یلی، چه دلشان بر باد  خواهد رفت یگرفته  خواهد شد و آبرو  یدانند مچ آنها روزیکه میکا در حالیآمر

هزار نفر دانشمند و  400با  یم علمیچکس در آن سازمان عظیبه عقل ه یعنیتواند داشته باشد ؟!!  یم

وود یهالل ینمایکا و صنعت سیر در  دولت آمریدر گ یر در پروژه آپولو وهمه اعضایمتخصص  در گ

 یبرنامه ها یتند ، و حتن مسائل هسیشان که به دنبال کشف ا  یاسیو س یبان علمیده بود که  رقینرس



ب احمقانه خواهند ین فریا زود متوجه ایر یکنند ، دیم یو جاسوس یابیگر را ردیکدی یو هسته ا ییفضا

ن یک بار هم  ای یلم  ،حتین فیه کنندگان ایا آنکه  تهیشان را در جهان  خواهند برد !  یشد و آبرو

نهمه اشتباه در یاسا تماشا  نکرده بودند که اخودشان را در کنار چهار نفر متخصص از ن یشاهکار هنر

و با  یمیار عظیبس یینمایوود آثار سیبود که هال ین زمانیم که ایآن را متوجه شوند ؟! فراموش نکن

توانستند ین کار را بکنند دست کم میخواهند ایه کرده بود . حال هم که میژه تهیو یاستفاده از جلوه ها

سخت و دشوار کار مانند  یا با بهانه قطع ارتباط بخشهایانجام ندهند و ون  را یزیم از تلویپخش مستق

کا  به صورت مشترک  یوود و دولت آمرین صورت ناسا ، هالیا در ایال شوند .  حال  آیخیفرود را ب

نکه سکوت صدها هزار نفردانشمند و یک حماقت نخواهند بود ؟!  ضمن ایافت مدال درجه یسته دریشا

که دور ماه  یفضانورد 6که به ماه رفته اند و یفضانورد 12م ، ین پروژه عظیر ار دیمتخصص  درگ

ا یت هم داشته است ،و یکه واترگ یر و لو نرفتن آن تا کنون در کشوریدرگ یده اند ، مسئوالن دولتیچرخ

) مهندس هوا  یمز النگوسکیهمانطور که  جکا ، یب آمریقدرتمند رق یقت توسط کشورهایعدم کشف حق
 یلیها  خ ییکاید که آمرینمایدشوار و ناممکن م یان کرده است بقدریو( بیفضا از دانشگاه پردو 

 یمضحک و ابلهانه  برا ین کارهایدر ماه  انجام  دهند  تا انجام ا یک فرود واقعیتر بودند  راحت
 شان را هم بر باد دهد . یلمسازیصنعت ف یکه آبرو یانه ایو ناش یک  فرود تقلبی یاجرا

ن راه را انتخاب کرده و اگر دل یان شد  ، آسان تریکه ب ییاز افراد بالفاصله  در مقابل  پرسشها   یبرخ

ر را یبودن تصاو  یا کال اهل علم و دانش هم نداشته باشند ، ساختگیهم از کشور مربوط و  یخوش

د دور یست و خورشن صاف ایاندازند که علم شکست خورد ! زم یبه راه م یجه گرفته و فورا جشنینت

دارم و نه به ماه  یهم از جمله خود من  که نه به ناسا دسترس یگریگردد .  نقطه تمام . عده دین میزم

ق در یتحق یک از امکانات و دانش  الزم برایچ یساده  ، و نه به ه ین دو چشمیک دوربیبه  یو نه حت

 یعلم یشرفتهایکه پ یو امکانات یر زندگم از دانش و تجاربم دیآموخته ها ی، بر مبنا ین موضوعاتیچن

کنم ،  اطالعات را تا حد امکان ینم و به دست استفاده میبیارم گذاشته اند که به چشم میدر اخت یو فن

که نه به ماه ین مبنا باوجودیکنم . بر ایم یریجه گیکنم و از آنها نتیل میه و تحلیطرفانه  تجزیب

ل یم  شواهد امر، که به دلین مدارک و اسناد   ، اما برایک از ایچیدارم و نه به ناسا و نه ه یدسترس

کردم  یآنها را  دنبال م یاز نوجوان  یهان شناسیک ،نجوم و کیزیژه  فیو بو یعالقه به مسائل علم

نوشته عنوان  یست و همانطور که در ابتدایبشر ن یو  فن یشرفت علمین پینشان دهنده عدم وقوع ا

تلفن هوشمندمان اکنون انجام  یکه با گوش ییر قابل باور تر از کارهایشوار تر و غکردم  رفتن به ماه د

و آشپزخانه یکرو وی، اجاق م یاب ماهواره اینترنت ، ره ی، ا ییله جادوین وسیست . چطور ایم نیدهیم

،   یرت آور پزشکیزات حیو تجه  MRIکر ، یغول پ یماهایتال ، هواپیجین دی، ماهواره ، دورب

رند و . . . . درست هستند و یگیکه از مغز انسان و فقط با فکر کردن دستور م یز یرت انگیح یهاربات

ش ساخت !!   . یبرا ین دروغ خطرناکید چنیآسان ! اما رفتن به ماه نادرست وآنچنان  مشکل که با

ن و یوپا ، چامروزه از جمله ار یجهان یباشد  که قدرتهایز نمین نین شواهد جهان نشان دهنده ایهمچن

کا ساکت یتوسط  آمر یبزرگ یبکارین فریکا ( در مقابل چنیآمر ییم فضایب قدیه )همان رقیروس

نه فضا و موشک و اتم یکا در زمیآمر یقدرت علم  یدانشمندان اصل یم که تمامینند . فراموش نکنیبنش

ادامه  یات دانشمندان آلمانقیتحق یکا بر مبنایآمر یو اتم یکا  رفتند . و توان موشکیاز آلمان به آمر

آلمان  یمایقاره پ   V2 یجنگ یسازنده موشکها  ینه فضا ، فون براون دانشمند  آلمانیافت .در زمی

و با  یکا را راه اندازیآمر ییکا  پناهنده شد و سازمان فضایبود که در هنگام شکست آلمان به آمر



که ساخت  یساخت  بمب اتم یبرد . فناور  کا را به ماهیساترن سرانجام  آمر یموشک  چند مرحله ا

از  یشورو  یجاسوس یتهایل فعالیکا  دشوارتر از سفر به ماه نبود ، به دلیه  آن توسط آمرینمونه اول

و  یعلم ین قدرتهایهمچنان ب  یو صنعت یعلم یها  ین رقابتها و جاسوسیکا سرقت شد  و ایآمر

ن یتواند وجود داشته باشد که ایم یل قدرتمندوجود دارد و خواهد داشت . حال چه عام یصنعت

ک از صدها هزار یچیا هیو  یجهان ین دولتها و ابر قدرتهایک از ایچیکا توسط هیبزرگ آمر یبکاریفر

گر  افشا نشده است ؟!!! ) یاستمداران و خبرنگاران و مردم دیا سین پروژه و یر اینفر متخصص در گ

لم یف یو حت یونیزیلم و نوشته و برنامه تلویه  اگر اسم چند ف!( } البت ییالبد دستور موجودات فضا

 یکه به آنها  اشاره شد و بر مبنا یحرکت پرچم  و موارد ی( را  بر مبنا 1کورن ی) کاپر یینمایس

م که یم .    توجه داشته باشینگذار یافشاگر   Bill Kaysingنگ یزیل کیچون ب ینظرات   افراد

 م  اما :یهم ارائه کن یش شواهدیم و برایاعتقاد داشته باش یممکن است ما به مسئله ا

 

ل ما نتواند یز وجود داشته باشد و دالین یگریحات دیشواهد ارائه شده توسط ما ، توض یاگر برا

 م تنها نظر خودمان است و نه سند اثبات آن موضوع یگران را هم قانع کند آنچه که ما دارید

 قابل مطالعه دربخش  کتابخانه      یعلم و نابخرداز کتاب   

 

 یو دولتها و منابع جهان یعلم یر قدرتهایاز طرف سا ین است که اگر روزیان کردم ایو مفهوم آنچه ب

ن مدارک و شواهد یبه ماه باشد . و ا 11ن بودن  سفر آپولو یارائه شود  که نشان دهنده دروغ یمدارک

رفت ی،  آن را خواهم پذدانم ،  نباشد  یز ناقض آنچه تا آن زمان از علم و دانش و تجربه و منطق مین

 یده ام .  اگر چه نه به ماه دسترسیسفر به ما ند یرفتن ادعاینپذ یبرا  یچ نشانه منطقی. اما تا کنون ه

م یکه پایل را باور دارم در حالیک امسال  در برزیالمپ یهایدارم و نه به ناسا .  همانطور که انجام باز

 ینها صحنه سازیادعا کند همه ا ید  کسیده ام . شایم ندل را هیرون نگذاشته و برزیرا هم از خانه ب

ن ین امر اثبات نشود  ایکه ا ید ،  اما تا زمانینداده است . شا یرو ین اتفاقیبوده است و در عمل چن

بشود آن را   یو منطق یب ،اگر بر من اثبات علمیهر چند عج یاما هر نظر تنها نظر خود  اوست . 

 یاست که به منطق و شعور انسان ین تعهدیام باشد . ا یامال مخالف نظر قبلاگر ک یرفت حتیخواهم پذ

 خود دارم .

 

 

ک از یچ یا چرا هیده نشده و یاه آسمان دینه سینکه چرا در عکسها ، ستاره ها در زمیدن ایبا د

ن ینه ها چید ، چرا سایدند ؟ چرا پرچم لرزیک ماه ندیدر آسمان تار  یفضانوردان با چشم  ستاره ا

ن بکار گرفته شده  توسط فضانوردان  یا  دوربیق هم زد .  آیو تحق یتوان دست به بررسیبودند و  ... م

http://www.mozaffarshariaty.com/librery/elm%20va%20nabekhradi.htm


ه یک صحنه را شبیتار یابانین و در بین در زمیتوانست ستاره ها  را نشان دهد ؟  با همان دوربیم

ن  یده نشد .  همچنید یاشوند ؟ ستاره یده میآسمان در عکس د یا ستاره هاینند آیکردند  تا بب یساز

ک منبع نور ی  یطیکرده و مشاهده کردند  که  در شرا  یو بازساز ین بررسیاء را در زمیه اشیسا

ط  اطراف توانست چهره یجاد کند . و باز تاب نور از محیا یر موازیغ یه هایتواند در دو جسم سایم

 ز مشخص کند .یکه نور در پشت آن قرار دارد را ن یا

  

ه دو فضانورد نمونه در یک منبع نور ، اما سای

شده در  یدو جهت مختلف ) صحنه باز ساز

 ن (یزم

اس آن از اطراف نور در پشت قرار دارد اما انعک

 فضانورد را هم مشخص کرده است .  یجلو

 

 

 جاد کرده بود.یا  Cه یشب یو حرفینگات یمو بر رو یناسا اعالم کرد که قطعه کوچک

گر مشاهده یه نصب دیدر لحظات اول وم  که بجزینین آشکار شد  که  لرزش پرچم از جنس آلومیهمچن

 یکه برا یو ضربات وارد شده به آن  در هنگام نصب بوده است . پرچم یل حرکت چرخشینشد به دل

ل فقدان جو در ماه حالت پرچم یقرار گرفته بوده تا  به دل  یومینیآلوم یله عمودین  دو میده شدن ، بید

به خود  یشد و کامل باز نشد و پرچم حالت یار مشکلپرچم دچ ییباال یله یبودن خود را حفظ کند . م

هنگام  یچشیدر طول  پرچم و در اثر حرکات پ ین  مدتیکند  همچنیا در اثر باد حرکت میگرفت که گو

 یدر انتها ید  نشانینیداشته است.  ) بخش پنجم  مستند سفر به ماه را بب ینصب ، حرکات نوسان

 نوشته(



   

 

ل آرمسترانگ   از حالت خودکار خارج و به ین که در لحظات آخر توسط  نیار آرام ماه نشیفرود بس

 یند  در جاذبه کم ماه ،  بقدرینشین شده  که مناسب فرود نبود  بر ماه مییدف تعدورتر از ه یکم یآرام

ن یو فضا هم در عیو اکتیر خود نداده است . و موضوع تشعشعات رادیط زیدر مح یرییآرام بوده که تغ

کنند و تشعشعات یبودن سفر عنوان م یه ساختگیاست اما نه آنگونه که طرفداران نظر یکه جدیحال

و  ینیش بیز در فاصله کوتاه با ماه  قابل پین یدیخورش یازانفجار  شراره ها یمرگ آور ناش اریبس

نکه در زمان سفر به ماه یباشند. ضمن این میبازگشت به زم یدفاع  و حت یبرا یفرصت کاف یدارا

رات ن گونه خطید فوران نکرد ه بود .  و البته  فضانوردان به هر صورت ایاز خورش ین شراره ایچن

ن و گذراندن دوران یآنان در مصاحبه پس از بازگشت از زم ید خستگیده اند . شایرا به جان خر

گر ین بوده است که دیپس از ورود به زم ینه طوالنین سفر پر خطر و قرنطیل همیز  به دلینه نیقرنط

سالگرد سفر به ن یست و پنجمیز درمراسم  بیل آرمسترانگ نید (  . نیمصاحبه نداشته اند ) شا  یحال

ق دانش آموزان به ادامه راه اکتشافات یتشو یاشاره نکرد ! و تنها برا یو مشکوک یز سریماه ، به چ

 به آنها گفت : ییفضا

Today we have with us a group of students, among America's 

best. To you we say we have only completed a beginning. We 

leave you much that is undone. There are great ideas 

hose who can remove breakthroughs available to tundiscovered, 

. There are many places to go one of the truth's protective layers

beyond belief. Those challenges are yours--in many fields, not 

the least of which is space, because there lies human destiny.   

م که ما تازه یستاده ام تا به شما بگویکا این دانش آموزان آمریاز بهتر یامروز من در کنار شما ، گروه

د یو بداند . یاز مسائل حل نشده قرار گرفته ا یم .و شما تازه در برابر انبوهیدر  آغاز راه قرار گرفته ا

پنهان کننده  یه هایر الیقت را از زیشود که بتوانند حقیر میامکان پذ یکسان یات مهم فقط برایکه کشف

که در دست شما قرار دارند تنها مربوط  یین چالشهایابند .   و ایو به فراتر از باور راه  دهیرون کشیب

 ن رقم خورده است . یستند  . چرا که سرنوشت بشر چنین ییبه علوم فضا

ن بودن سفر به یو  در ارتباط با دروغ ییاز آن را بازگو یدوست داشتند تنها بخش مشخص یاما عده ا

 ر کنند . یماه تفس



ار ابلهانه  یبس  ین بازیم ام به انجایهم تصم یلیو به هر دل یطیاگر ناسا در شرا یالبته به نظرمن  حت

بخشم ین کارش را میارش به شناخت ما از جهان ،  ایهم گرفته باشد . من شخصا به خاطر خدمات بس

ن یکه در ا نان هم دارمیاما اطمن کار داشته است .  یا یبرا یل قانع کننده ایدانم که حتما دالیو م

 صورت :

 

گران هم یشد از کره ماه خاک آورده است و به دینم یمدع -2ساخت ! یم یلم بهتریقطعا ف  -1

ار ین خاک که در اختیس موجود در ایلیذرات  س  یها یژگیش کنند ! )ویبدهد بروند آزما

ن یس موجود در خاک  زمیلیدر جهان هم قرار داده شد و تفاوت آنها با س یگرید یشگاههایآزما

ل فقدان جو ،  نشان یدر ماه به دل یهانیر تشعشعات کیژه تاثین بویط متفاوت ماه و زمیل شرایبه دل

در کره  ینه ایشد آینم یمدع -3 ن (یه زمن سنگ و خاک ها متعلق به ماه هستند و نیداد  که  ا

که هنوزتوسط رصد خانه   ینه ایزر بفرستد  آین به آن لیخواهد از زمیماه کار گذاشته و م

 رد .یگیمکدونالد در تگزاس مورد استفاده قرار م

 

 

توانند خواهان یزعالوه بر آنکه میاش ن یبان علمیداند رقیکه مید ابله باشد که در حالیچقدر انسان با

خواهند بود آثار ز  به ماه خواهند رفت و قادر یا زود آنها نیر ینه شده ،  دییش با آن آین آزمایانجام ا

 یآنکه چند روز یرا به دروغ مطرح کند  فقط برا یین ادعایکنند ، چن ین سفر  را مشاهده و بررسیا

 ین کارهایا اگر آنها به ماه نرفته و ایآ  یش کف بزنند . به راستی( برا یف ) شورویدر مقابل حر

نه  یین آیت کنند ؟!   ) عالوه براافیک حماقت را هم درید مدال درجه یابلهانه را کرده باشند ، نبا

مخصوص ادرار و مدفوع  یسه هایمانده است از جمله ک ین سفر  در ماه باقیاز ا یاریاء  بسیاش

ل به یدا کرده و  مایپ یادیر تشعشعات بر انها عالقه زیتاث یفضانوردان که اکنون دانشمندان به بررس

ل یلو سنگ و خاک ماه آوردند  که دلیک 400ک یزدن هستند . فضانوردان با خود نیآوردن آنها به زم

 لوازم بود ( یه برخیل تخلینه در ماه به دلیانجام آن ،سبک شدن سف ییتوانا

د و شک یو با ترد یسیپل یدیکنند و با دینند باور نمیبیکه هر چه را م یهمه کسان یالبته شخصا برا

 یکه مدع یافراد یسخنان و ادعا یوقت ار احترام قائل هستم . شخصایکنند ،بسیا نگاه میبه قضا

و دقت آنها  یسیدگاه پلید یخوانم ، ابتدا برایشنوم و می، را م یبود و نه واقع یالین سفر خیهستند ا

ت دارد آن است ینجا اهمیکه در ا یقائل هستم . اما نکته ا یادیددها ارزش زیل رویه و تحلیدر تجز

 یز وجود داشته باشد .دقت ، شک و پرسش امرین یرگیل دیداد دالیک روی یکه ممکن است  برا

سته یز شایممکن ارائه شده  ن یپاسخ ها یر ، اما بستن چشم و گوش بر رویسته تقدیاست  شا

ح کرده  و پاسخ را و فقط دوست دارد پرسش را مطر فته راز استیشبه علم شباشد .  اما یح میتقب

مرموز و خالصه  یها ی، ارواح و انرژ یید  ، موجودات فضایمربوط به باطل بودن علم و دانش جد

https://www.youtube.com/watch?v=Pmk6YuXC968


را  ادهبه زبان س یهان شناسیکهر چه که در ذهن دوست دارد که چنان باشد  ، بداند  ) بخش سوم 

گر هم یا آگاهان دیارائه شده  از طرف مسئوالن و دست اندر کاران و  یبه پاسخ ها ید ( و کارینیبب

 ینه و صدها هزار متخصص و دهها سال تالش برایاردها دالر هزیلیشود صرف میم یندارد .  مدع

دروغ بوده   یبکل( ،  در دوران جنگ سرد بود یشتر دراثر  رقابت با شورویاگرچه  برفتن به ماه ) 

 یل پروژه هاین قبیها هم ا ییکایکا تمام شده و آمریبه نفع آمر یین  رقابت فضایاست . بعد هم که ا

بدون  یار کم خرج و کم خطر کاوشهایبس یار پر خرج را کنار گذاشته و به سراغ پروژه هایبس

ماهواره  ی، سامانه  ها ییستگاه  فضایاز جمله ا یگرید  ییر بنایز یا ساخت  سازه هاین و یسرنش

گر به ماه نرفتند ، آن بوده یل آنکه دیکنند که دلیروند ، ادعا میو ... م ییفضا ی، تلسکوپ ها یا

به آنها  ییبوده است (  موجودات فضا یگفتند قالبیکه م یاست که در سفر به ماه ) همان سفر

از ماه  که توسط آپولو از سطح  یعکس ل و مدرکشان همیگر به ماه نروند !  ودلیاخطار داده اند که د

ماه   یاز حفره ها یکیدن  همان نور مرموز در  ی! (  و باز هم د یقالب یماه گرفته شده ) همان آپولو

د ! یخ ساخته بودند به خاطر داریمر ییخ  که  ساکنان فضایرچهره  آدم را در مری) حتما داستان تصو

شد  و سالها خوراک شبه علم و یده میک آدم دیره خ که به شکل چهیدر مر یه روشنیهمان سا

ک تر، بساط آن ماجرا  یق تر و نزدیدق یهایشده بود تا آنکه عکس بردار ییفتگان موجودات فضایش

رش یر نقاط جهان کامال قابل پذیشرفته در سایات پین مطلب که حید بر ایرا هم جمع کرد . ) ضمن تاک

نگ یون هاوکیچون است یبرخ یحت .به دنبال آن هستند  یکسشتر از هر یبوده و دانشمندان خود ب

خود  ین تمدنها باشد و تالش کند نشانیا ید در جستجویهان شناس برجسته معتقد هستند انسان نبایک

را با ما بکنند که ما با  یدا کنند ممکن است همان کاریرا به آنها بدهد ، چرا که اگر آنها ما را پ

کشف شده  ینهایف تر خود  در قاره ها و سرزمیبا همنوعان ضع یو حتن یزم یگر رویموجودات د

جهان  یهایشگفت یدئویل در ویکه در صورت تما یلین دانشمندان ، به دالیم .اما همیکنیکرده و م

ان ساده دل  یآن هم با روستائ ییموجودات فضا یازم موشک بید ، ،قاید با آنها آشناشویتوانیم یهست

 را قبول ندارند (
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  یعتیمظفر شر

 95مرداد 

ه یطرفدار نظر یتها و مستند هایز  سایو ن 2015 یناسا ، مستند نشنال جئوگراف  یمت رسیمنابع :   سا

 نترنت یبودن سفر به ماه در ا یقالب

 .   دینیت ناسا ببیدر سا یاصل یدئو هایر و  ویرا  به همراه تصاو  11آپولو  یاطالعات پرواز

که مطرح شد را در  یدر ارتباط با مسائل  2015ه شده در سال یته یاز نشنال جئوگراف یدیمستند جد

ان شد ، ین نوشته بیکه در ا یبا توجه به مطالب یسیبا زبان انگل ییدر صورت عدم آشنا    د .ینینجا ببیا

 Moon landingجمله    یسیانگلبا زبان  ییتان قابل استفاده خواهد بود  . در صورت آشنایلم برایف

conspiracy theories   د . ینترنت جستجو کنیدر ا  را 

 

 افت و مشاهده در تلگرام (  ی) در سفر به ماه بخش اول  

 افت و مشاهده در تلگرام (  ی) در سفر به ماه بخش دوم  

 افت و مشاهده در تلگرام (  ی) در سفر به ماه بخش سوم  

 افت و مشاهده در تلگرام (  ی) در سفر به ماه بخش چهارم   

 افت و مشاهده در تلگرام (  ین   ) دریسفر به ماه بخش پنجم   ماه نش

 

https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/apollo11.html
https://www.youtube.com/watch?v=yv4qwII2fZY
https://www.youtube.com/watch?v=yv4qwII2fZY
https://t.me/mozaffarshariaty/2817
https://t.me/mozaffarshariaty/2818
https://t.me/mozaffarshariaty/2819
https://t.me/mozaffarshariaty/2820


 

 

http://www.shariaty.com

