
  عالمت جمھوری اسالمی يا سيک ھای ھندی
  يا

  نمادی از فراماسونی مذھبی !!؟؟
Islamic Republic Emblem or Sikhs of India 

Of 
Symbol of Religious Freemasonry!!  

 
 

 

  

 
 
Just take a close look to all these emblems, all has one thing in 
common. They all have corners and they all have Set-Square, and 
most important of all have compasses. Don’t tell me that you cannot 
see compasses in the overlapping star and the one with sword, or 
wing. Look them upside down or down side up, turn them around. As 
mater of fact the star has number of Set-square and various kinds of 
Compasses. 
 



The Set-Square and Compass, also moon and star are old 
Freemason emblems. 
 
When the same goes to India turns to a Khanda; the sikh’s emblem. 
The one with golden crossed curved swords called Kirpans and one 
double edge sword in the middle.  
When the same comes to Iran, carried over by Khomeini the double-
edged sword turns to a center poll holding the “Tashdid” character on 
top, looking at this “Tashdid” one can easily see the double moon 
side by side and some curved swords copied from Indian Sikh’s 
Khanda. All carried the same feeling of Se-Square and Compass 
coming from Freemason. 
 
And now look at the logo (emblem) made by this Kurd organization 
supporting human right. (RMMK سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان) is it not 
the same Khanda, Khomeini’s emblem influenced from Freemason??  
 
Because IRI logo is carbon copy of Indian Khanda, that means 
Khomeini related to Indian Sikhs by father side.  

 
This Emblem from “Parse” (Persepois) originally during 
Bazargan brought in by Khomeini’s Regime to be the 
emblem. But quickly it was revoked and a fist with some 
stars were introduced. The later rejected by Hashemi 

Rafsanjani Bahremani, and existing funny emblem copied from Indian 
Sikh’s emblem, introduced by one who was named Hamid Nadimi. 
 

 
به اين عالمت ھا نگاه کنيد، ھمه اين ھا در يک چيز باھم مشترک ھستند. ھمه آنھا دارای فقط 

يک نوع پرگار را شريک می  گیھم ؛گوشه و ھمه شان دارای شگل گونيا و مھم تر از ھمه
باشند. نگوئيد که شما نمی توانيد پرگار رادر ستاره ھای رويم افتاده ويا آنکه دارای شمشيری 

در آن بال پرنده ديده می شود را ببنيد. بسمت رو به پائين و باال يا از پھلو نگاه کنيد  است ويا
ر ھای بيشتری را نشان می دھد و گونيا را ھم در خود و يا آنرا برگردانيد. درواقع ستاره پرگا

  دارد. 
  

  ماسونی ھستند. گونيا و پرگار و ھمچنين ماه و ستاره ھمه عالمت ھای قديمی فرا
  
قتی فراماسونی به ھندوستان رفت اين عالمت بصورت خاندا که عالمت سيک ھای ھندی است و

در آمد. عالمتی که با رنگ طالئی مشخص شده و دو کناره دايره ای شکل دو شمشير روی ھم 
  افتاده است "کيرپان"  ناميده ميشود که يک شمشير دو لبه را در وسط در آغوش گرفته است. 



  
ت توسط خمينی به جمھوری اسالمی می آيد شمشير دو لبه در وسط به يک وقتی ھمين عالم

ستون ميانی مبدل می شود که "تشديدی" در باال را نگاھبانی می کند با نگاه به "تشديد" در 
ديد و ھمچنين شمشيری که از عالمت سيک باال ميتوان به آسانی دو ماه را پھلو به پھلوی ھم 

قليد شده است را براحتی می توان تشخيص داد. ھمه اينھا دارای گونيا و ھای ھندی "خاندا" ت
  پرگار ھستند که از فرا ماسونی الھام گرفته اند. 

  
حاال به عالمت و يا "لوگو" که کرد ھا درست کرده اند نگاه کنيد سازمانی با ادعای حقوق بشر 

خمينی را به ياد نمی ) ھمان "خاندا" يا عالمت RMMK (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
  آورد که از سوی فراماسونی تحت تاثير قرار گرفته است؟ 

  
عالمت جمھوری اسالمی کپی دقيق "خاندا" ھندی است که توسط خمينی (ھندی زاده)  آورده 
شده است، در اصل در زمان مھدی بازرگان قرار بود عالمت جمھوری اسالمی اين گل دوازده 

و در لبه ھر  دور خورشيد است، هه عالمت دوازده سيارکه نماد خورشيد و دوازده ماه سال ب پر
  خاندا" تغيير يافت.باشد که بعدا به شکل "تخت جمشيد کنده کاری شده، » پارسه«کنگره در 

  

 
  دولت موقت خيانت پيشه: از راست به چپ ايستاده: 

 محمد-مبشری وزير دادگستریاسد هللا  -وزير نيرو کاشانی تاجعباس  -وزير صنايع ھروی احمد زادهمحمود
يد هللا سحابی  -ابراھيم يزدی وزير امور خارجه -ميناچی وزير ارشادناصر -اسالمی وزير پست و تلگرافحسن 

انتظام معاون نخست وزير و عباس امير-علی شريعتمداری وزير علوم-نقالبزير طرح ھا و برنامه ھای او
- داريوش فروھر وزير کار-نخست وزير مھدی بازرگان - سيد جوادی وزير کشور احمد صدر حاج-سخنگو

-علی اردالن وزير دارايی -محمديوسف طاھری قزوينی وزير راه -غالمحسين شکوھی وزير آموزش وپرورش
  .محمد تقی رياحی وزير جنگ -بنی اسدی وزير مشاور در امور اجرايی احمد-ھاشم صباغيان وزير کشور

  نشسته از راست:
علی اکبر معين فر -رستگارپور رييس دفتر-علی محمد ايزدی وزير کشاورزی - حکيمی دفتر نخست وزير

    کاظم سامی وزير بھداری-مصطفی کتيرايی وزير مسکن -وزيرنفت
  

و اسناد رسمی به ھر ھای پرسی برای پرس کردن گذرنامه ھا ، مٌ ١٩٧٩پيش از شورش 
مام سفارتخانه و ـــکارخانه ای در ژاپن سفارش شده بود. مھر ھای پرسی به شمار ت

کنسولگری ھا و شھربانی ھا و اداره ھای گذرنامه و پليس با عالمت شير و خورشيد تحويل 



 ١٣٥٧اده شده بود. پس از روی کار آمدن رژيم خمينی در سال ھنشاھی در توکيو دسفارت شا
) دولت موقت درخواست ميکند عالمت شيروخورشيد ميان مھر ھا به نماد خورشيد و ١٩٧٩(

در آن زمان قاسم صالحخو که دوست ابراھيم يزدی بود و دوازده پر از تخت جمشيد تبديل شود. 
، خواستار کارخانه سازنده در ژاپنژاپن رفته بود، ضمن درخواست از به عنوان سفير به 

» قاسم صالحخو«از سوی کارخانه به او » کارمزد«يا » رشوه«ميشود مبلغی به عنوان 
آن نماد  دولت موقت از پرداخت شود که شرکت ژاپنی موافقت نميکند. و پس از مدتی کوتاه
ھزاران ھزار دالر به ن کارايرانی منصرف و نماد شبيه کاندا (خاندا) سفارش داده ميشود. اي

   بودجه دولت صدمه ميزند.
  

نخست شخصی نماد مشت با ستاره ھای سرخ را معرفی کرد و روی اسکناس ھا ھم چاپ شد 
شد. رفسنجانی از شخصی  ولی بالفاصله با سفارش ھاشمی رفسنجانی بھرمانی بيرون رانده

ی سيک ھای ھندی نماد ست کند و او با الھام از خاندابنام حميد نديمی خواست تا نمادی در
  امروزی جمھوری اسالمی را طراحی کرد.

  
جمھوری اسالمی تنھا پرچمی در دنيا است که روی آن به زبان بيگانه مطالبی نوشته پرچم 

ر ھای حميد در لبه قرمز و سبز با سفيد ھم از ابتکا» هللا اکبر« ٢٢شده است و نماد ھای 
است که از زمان اين افتضاح کثيف حاضر به ھرگونه گفتگو درباره چگونگی طراحی نديمی 

 سخنی نميگويد. 
 
 

 
 

 خاندا را به شما معرفی می کنم
  

I would like to introduce you to the Khanda    
                  
Sikh’s Emblem                 عالمت شيخ ھا      
  
The Khanda (The logo Sikhs use) is a symbol, as the Cross is to 
Christians or the Star of David is to Jews. It reflects some of the 
fundamental concepts of Sikhism.  
  
The symbol derives its name from the double-edged sword (also 
called a Khanda) which appears at the center of the logo. This 
double-edged sword is a metaphor of Divine Knowledge, its 
sharp edges cleaving Truth from Falsehood.  
  
The circle around the Khanda is the Chakar. The Chakar being a 
circle without a beginning or and end symbolizes the perfection 
of God who is eternal. The Chakar is surrounded by two curved 



swords called Kirpans. These two swords symbolize the twin 
concepts of Meeri and Peeri - Temporal and Spiritual authority 
introduced by Guru Hargobind.  
  

They emphasize the equal emphasis that a Sikh 
must place on spiritual aspirations as well as 
obligations to society.  

  

(کاندا) (عالمت سيک ھای ھندی) نمادی است ھمانند صليب "خاندا" 
مسيحی ھا ويا ستاره داود يھوديان اين عالمت ريشه اصلی سيک ھای 

  ھندی را نشان می دھد. 

نماد نام خود را از شمشير دولبه می گيرد (که در اصل کاندا "خاندا" 
شمشير دو لبه نماد و نمايانگر دانش مذھب ناميده می شود) که در وسط عالمت قرار دارد. اين 

  است، شمشيربا لبه تيز خود حقيقت را از دروغ جدا می سازد. 

دايره دور "خاندا" "چاکار" گفته می شود چاکار دايره ای است بدون مبداء يا انتھا که حقيقت 
"کيپان" و پاکی خدا را که ھميشگی است نمايان می سازد. چاکار با دو شمشير دايره شکل که 

باوری است به "ميــری" و "پيـــری". انده می شود احاطه شده است. اين دو شمشير نماد خو
  کاھنان و اقتدار گرايان مذھبی و تاريخی گورو ھارگوبايند اين عالمت را بکار گرفته اند.

آنھا تاکيد ميکنند که سيک ھا ميبايست خواست و آرزو ھای مذھبی را ھمراه با مسئوليت ھای 
 جتماعی در کنار ھم قرار دھند.  ا

 

This has been popularized in North America by the television series 
Xena the Warrior Princess. 

The Khanda has been interpreted symbolically in many ways. one is: 

"The Sikh emblem, Khanda, contains a ring of steel representing the 
Unity of God, a two edged sword symbolizing God's concern for truth 
and justice, and two crossed swords curved around the outside to 
signify God's spiritual power."  

 
The same Khomeini brought to Iran, by telling this is “Allah”  
But which Allah??  
 
HC 
 

عالمت اصلی سيک ھای ھندی است. در باالی اين نوشتار ھم ديده می شود، از چھار  خاندا
  تشکيل شده است که ھمه سالح ھای سنتی سيک (شيخ) ھا می باشد. بخش



 يک شمشير مستقيم دو لبه با تيغه ای برنده که خاندا گفته می شود 
  دو شمشير خميده که کيرپان گفته ميشود. آن شمشير ھا بعد از آنکه گورو ھارگوبايند

 کيرپان شخصی خود را بخشيد به نام ميری و پيری خوانده شدند.
  دايره که چاکار (ھمينطور چاکرم خوانده می شود). که سالحی کار آمد است که تا يک

فوت) می تواند کار بر باشد. اين قسمت در نمايش تلويزيونی  ١۶۵متر ( ۶۵فاصله 
 بنام "اگزينا، پرنسس جنگجو" مشھور شد. 

  خاندا به گونه ھای مختلفی تعريف شده است که يکی از آنھا اين است:
خ (سيک) خاندا دارای يک حلقه از آھن  است که نماد اتحاد خدا می باشد و "عالمت شي

شمشير دو لبه ای که نماد ارشاد خدا به حقيقت و داد است و دو شمشير روی ھم افتاده که در 
  قسمت بيرونی قرار دارد و نمادی از قدرت مذھبی خدا می باشد. 

  
ی شد که اين نماد "هللا" است ولی کدام ھمين عالمت توسط خمينی به ايران آورده شد و مدع

  خدا؟ 
  
  ک-ح

 
 
 
http://www.sikhs.org/khanda.htm 
 
 


