
  
  جنگهای خونين هللا و رسول هللا برای نابودی آزادی

  و به بند کشيدن انديشه
  
  
  

خدای تيره قريش داشته  (پيش از آنکه در ميدانها جنگ و يا گردنه های بدر و احد در سرزمين عربستان ديداری با هللا 
ينيم او چه خواسته پذيرفتنی داشته است که چون بهتر است که نگاهی گذرا به خواسته های هللا از مردم داشته باشيم تا بب باشيم

مردم ناآگاه بودند و نمي پذيرفتند خشمش برانگيخته ميشد تا چنان واکنش سخنی نشان دهد که با نيروی هوايي 
اراج دارايي کاروانيان را ت (ناديدنيش(فرشتگان) و رسول هللا و ولی هللا با تير و کمان و شمشير در دشت و کوه و کمر کمين کند

  و جانشان را نيز به تيغه شمشير يا نوک نيزه و کمان بسپارد؟
  

آنهم کاروانيان بی سالحی که ربايندگان دارايي آنان به فرنورد مسلح نبودن آنها ميخواستند مال شان را بربايند و خودشان را 
 از اين واژه بسيار بهره گرفته ولی نکشد ولی هللا راضی نشده و گفته است بکشيد تا فساد از روی زمين برداشته شود. هللا

  هرگز نگفته است که فساد مورد نظر او چيست؟
  

  آيا فساد مورد نظر او در ميان بار شتران بود که هللا دانا و توانا آگاه شده و تازش برده تا به مقصد نرسد؟
ه بندی ها و کشت و کشتارها نخست نمونه برای روشن شدن هر چه بيشتر انديشه هللا و رسول هللا و ولی هللا در اين گونه گردن

های چندی از رمانهای هللا را به آگاهی ميرسانم تا دريابيد که آيا هللا آزادی داده بود که مردم در نمي يافتند و نمي پسنديدند؟ آيا 
ی و شادمانی و غالمی و بردگی و بندگی و کنيزی را برداشته و برابری داده بود که مردم ناخوشنود شده بودند؟ آيا شاد

تندرستی پيشياره کرده بود که مردم رد کرده بودند؟ آيا دستور ساختن درمانگاه و بيمارستان و دانشگاه داده بود که مردم روی 
  برگردانده بودند؟ آيا دستور های هللا بدرستی حق و حقيقت و راستی بود که مردم زير بار آنها نميرفتند؟

که شما را شاد ميکند؟ بخوريد هر آنچه را که ميل داريد؟ بپوشيد انچه را دوست داريد؟ بکار ببريد  آيا هللا گفته بود بنوشيد انچه
  مردم ناراضی شده بودند؟ (آنچه را که خرد شما پروانه ميدهد 

  
  سپس به دنبال جنگهايش ميرويم. 

  
  د که اميدوارم داوری دادگرانه کنيد.آيه های کالم هللا را که هم اکنون ميشنويد پاسخ روشنی با اين پرسشها خواهند دا

  
بنده را به جای بنده و زن را   درباره قصاص کشتگان چنين ميگويد: مرد آزاد در برابر مرد آزاد ١٨سوره دوم «بقره» آيه  – ١

  به جای زن قصاص توانيد کرد.
  آيا سخن روشن تر از اين درباره ناآزادی و بردگی و کنيزی وجود دارد؟

  
: هر که در آسمانها و زمين است با همه آثار و وجودش به رغبت و اشتياق و به  ١۵زدهم «رعد» آيه سوره دوا -٢

  جبروالزوم شب و روز به اطاعت هللا مشغول است. 
  
: هرچه در آسمانها و زمين است از جنبندگان و فرشتگان همه بی هيچ تکبر و  ۵٢تا  ۴٩سوره شانزدهم «النحل» آيه های  -٣

ل (يعنی ذلت) به عبادت هللا مشغولند و تمام موجودات از هللا که فوق همه آنهاست ميترسند هللا فرمود براه شرک و با کمال تذل
  دوتايي نرويد که هللا يکی است. از من بترسيد. هر چه در آسمانها و زمين است همه ملک من است. 

  نيست. همين سوره نيز ميگويد بنده با مرد آزاد برابر ٧۵و ٧۴در آيه های 
  
: ای رسول آيا نديدی که هر کس در آسمانها و زمين است تا مرغ  که در هوا پرواز گشايد همه  ۴١«نور» آيه  ٢۴سوره  -۴

  به تسبيح و ثنای هللا مشغولند.
  
:  در دنيا بعضی مردم را بر بعضی فضيلت بخشيديم. مراتب آخرت نيز بسيار بيش از درجات  ٢١«اسری» آيه  ١٧سوره  -۵
  ياست و برتری خاليق از يکديگر بمراتب افزون از حد تصور است. دن
  

  : هيچيک از کنيزان و غالمان ملکی شما در هيچ چيزی با شما شريک و مساوی نيستند. ٢٨«روم» آيه  ٣٠سوره 
  



اشد ميخواهد چرا هللا در دنيا برخی را برخی برتری بخشيده است و چرا در آخرتی هم که اگر وجود داشته ب (پرسش اين است 
چرا دو نفر نبايد با هم برابر باشند مگر از  (دست به چنين کار نادرستی بزند؟ چرا کنيز و غالم آفريده و چنين بدبخت کرده است

  راه دانش؟
  غالمی و کنيزی؟ (بردگی (نابرابری (آيا پايه اساس زندگی آزادی و برابری است يا آنچنانکه هللا در کالم خود گفته اند

  
: ای مردم هللا ترس و پرهيزکار باشيد که زلزله روز قيامت بسيار حادثه بزرگ و واقعه  ٣تا  ١«حج» آيه های  ٢٢ره سو -۶

سختی خواهد بود. چون هنگامه آن روز بزرگ را مشاهده کنيد هر زن شيرده طفل خود را از هول فراموش کند و هر آبستن 
يخود و مست بنگری در صورتيکه مست نيستند و ليک عذاب هللا سخت است. بار رحم را بيفکند و مردم را از وحشت آن روز ب

( اين آيات در جنگ بنی المصطلق نازل شد رسول براصحاب بخواند آنها سخت گريان و هراسان شدند. رسول فرمود آن روز از 
د. خيمه نزدند طبخ نکردند که هر هزار نفر فرزند آدم يکی بهشتی و نهصد و نود و نه دوزخی شوند. مردم بيشتر پريشان شدن

وای برما همه دوزخی باشيم ديگر بار رسول بشارت داد که با هم جمع باشيد و دل نزديک و درستکار و خوش باشيد که از صد 
دو ثلث آن هشتاد صف امت من باشند. اصحاب خوشحال شدند. عکاشه بر رسول عرضکرد دعا کن بر  (وبيست صف بهشتيان
رسول خدا دعا کرد. ديگری برخاست حضرتفرمود عکاسه بر تو سبقت گرفت. برخی مردم از جهل و  من که بهشتی شوم و

  نادانی در کار هللا جدال کنند و از پی شيطان گمراه کننده ای روند.)
  

مد است. اگر اندکی مهرورزيده بيشتر به درون مايه اين آيه توجه کنيد بی هيچگونه دو دلی درميابيد که گمراه کننده اصلی مح
  نه شيطان. اين محمد است که ميگويد چنين وحی آبرو برنده ای از سوی هللا او آمده است. اين گفته گفته شيطان نيست.

  
اللهی که در پسوند نامش رحمان و رحيم را يدک ميکشد و در بسياری از آيه ها سخن از مهر و دادگری ميکند. چه چيزی او را 

مه مردم را گرد آورده تا دادرسی دادگرانه کند و مهر و داد خود را به نمايش بگذارد. بر آن داشته است در روزی که ه
  گناهکاران و بی گناهان را بشناسد بر يکی پداش و بر ديگری کيفر دهد.

  
از جان پيش از آغاز به کار آنچنان زلزه بيحا و ناالزم و حشترانی بر پا کند که هر زن شيرده از بيم جان کودک شيرخواره بهتر 

خود را رها و فرار کند. هر زن آبستن از شدت ترس بار رحم خود را بر زمين افکند. مردم با گناه و بيگناه با يک چوب رانده 
  چرا؟ منطق اين کار نابخردانه وحشتزای هللا چيست؟ (شوند و از عذاب سخت هللا بيهوش گردند تا دگر باره به هوش آيند

  
پاسخگوی اين جنايت بزرگ   ان بچه از دست داده و زنان سقط جنين کرده بيگناه شناخته شونداگر پس از دادرسی زنان پريش

  نادرست بيدگرانه بر آنها کيست؟
  

  چه کسی و چگونه بدادشان خواهند رسيد در حاليکه بيدادگر و مرتکب اين گناه نابخشنودی خود هللا است.
  

سال است گروه بيشماری را در بند گمراهی نگاهداشته  ١۴٠٠فته شده که بدور از دروغ بودن پايه ای اين گونه ياوه های با
اند. چنين آيه هايي در زمانی نازل گرديده است که محمد در حال جنگ و کشتار خونين ددمنشانه با تيره بنی المصطلق بوده و 

ياری را ويران و تاراج کرده و زنان هزاران زن و مرد و دختر و پسر و خرد و کالن را از دم شمشير گذرانيده و خانه های بس
 و دختران و مردان بيمشاری را به اسارت و بردگی گرفته است که هنوز خون از شمشيرش ميچکيده است.

  
اگر چنان بهشتی درست باشد چنين تاراج گران و کشتارگران چگونه دو برابر کسانی که يکهزارم تبهکاری اينان را مرتکب 

 ؟نگرديده اند بهشتی هستند
  

از فراز زنان اسير در اين جنگ زن بسيار زيبايي بنام بره دختر حارث بن ابی ضرار همسر يکی از سرداران کشته شده در 
جنگ و دختر رئيس تيره بنی المصطلق بود که بدست سربازان محمد دست بدست ميگشت. با روی آوردن بر محمد برای 

را از سربازانش خريداری کرد و نام «جويريه»  بر او نهاد بوارون عده ويرسول هللا شيفته زيبايي او گرديد و  (رهايي خود
بايد چهار ماه و ده روز کسی با او همسر نشود همان شب رسول هللا او را بدرون  ٢سوره  ٢٣۴زنان همسر مرده که برابر آيه 

سر زيبای کتانه بن ربيع گنجدار همرختخواب هميشه گسترده اش کشانيد. درست همان کاری را که با صفيه دختر حی بن اخطب 
 معروف يهودی کرد.

  
کتانه را برای دسترسی به گنجهايش زير شکنجه بدست علی کشت و همسر او را بازور تصاحب نمود. در حالی که هنوز کتانه 

  را به خاک نسپرده بودند با همسرش نيز همخوابه گرديد.
  



تر از خودش به عشرتکده هللا نرود چه کس ديگری تبهکارتر از او و اگر چنين جنايتکاری با هشتاد صف از پيروان جنايتکار
  همراهانش را دارد که به آن عشرتکده بفرستد؟

  
سفر  محمد چنان سرگرم عشقبازی با بره آن زن جوان داغدار همسر و خانواده از دست داده گرديد که از يادش رفت در اين

. عايشه زيبا با آگاهی از کار همسر پيرش در پی انتقام جويي برآمد در جنگی زيباترين همسرش عايشه او را همراهی ميکند
ساله عقبدار قوای محمد در پشت تپه ها پنهان گرديد و شبی را تا بامداد با  ٢٢با صفوان جوان  (نيمه راه بازگشت به مدينه

رسيدن به مدينه درنيافت عايشه همسر ن شيفته زيبايي و عشقبازی با جويريه شده بود که تا صفوان سپری نمود. محمد آن چنا
غوغايي بر پا شد. خبر  (زيبايش در کجاوه نيست. پس از آنکه کجاوه ها را بر زمين نهادند تازه دريافتند که عايشه نيست

 بگوش محمد رسيد و وی را پريشان حال ساخت.
  

اه ديد که عايشه بر ترک شتر صفوان سوار است ال پيدا کردن عايشه به بيابان فرستاد. علی در ميان رعلی را احضار کرد وبدنب
و شنگول و خندان مي آيند. برگشت آنچه را که ديده بود به محمد گفت و گفت رها کن اين خبيثه را که زن برای تو مانند کفش 

 گرديد. است. اين سخن پايه دشمنی عايشه با علی و مايه جنگ جمل
  

يشه با صفوان در بيابان سرگرم عشق بازی است دگر باره بياری ارباب خود شگفتا اللهی که به محمد خبر نداده بود که عا
محمد شتافت و آن آيه کذايي را فرستاد که اگر بدنام کنندگان عايشه راست ميگويند بايد چهار شاهد عادل آنهم در آن بيابان 

فوان را ديده اند که چگونگی آن سوره در آنجا بوده اند و با چشمان خود همخوابگی عايشه و ص منطقه جنگی بياورند که شب
  «نور» آمده است. ٢۴

  
وقتی در چنين زمانی محمد سخن از چنان وحی به ميان مي آورد اين پرسش پيش  مي آيد که چرا هللا در گوشه و کنار وحی 

ميکند برو و با  زيز ما همسرت عايشه پشت تپه ها دارد با صفوان عشقبازیخود با ايما و اشاره به محمد نگفت ای رسول ع
  دو چشم خود ببين که نياز به گواه ديگری نباشد؟

  
اين داستان محمد شبيه داستانی آمده در باب چهارم گلستان سعدی است که ميگويد منجمی به خانه در آمد يک مرد بيگانه را 

تو بر اوج فلک چه  (بود گفت سقط گفت. فتنه و آشوب برخاست. صاحبدلی که بر آين واقفديد با زن او نشسته. دشنام داد و 
  دانی چيست که ندانی در سرايت کيست؟ شايد اين همان داستان محمد است که سعدی چنين اورده است.

  
ي دلگرم کننده بخورد محمد هم با اينکه از اوضاع و احوال همسرش آگاه نبود که در بيابان سرگرم عيش است چنان آيه هاي

  بی اراده در دستش باشند.جنگجويانش ميداد تا بيشتر ابزار 
  
: هيچ موجودی در آسمانها و زمين و بين آنها يا زير کره خاک نيست مگر هللا را بنده و فرماندار ٩٣«طه» آيه  ٢٠سوره  -٨

  است. 
  يست؟ری؟ آيا اين هللا از بزرگترين بنده داران جهان هستی ناز هللا ميپرسم چه کار نيمه تمامی داری که نياز به اينهمه بنده دا

  
:   و آنانکه فروج و اندام شان را از عمل حرام نگاه ميدارند مگر بر جفتهايشان که  ۶و  ۵«المومنون» آيه های  ٢٣سوره  -٩

  آنها نيست. زنان عقدی آنها باشنديا کنيزان ملکی متصرفی آنها که هيچگونه مالمی در مباشرت اين زنان بر
  
  و چرا آنها را به ملکيت و تصرف خود در اورد؟کنيزان ملکی متصرفی چگونه زنانی هستند  

  
: صيحه صوراسرافيل بدمند تا جز آنکه هللا بقای او خواسته ديگر هر که در  ٧٢تا  ۶٨«زمر» آيه های  ٣٩سوره  – ١٠

گری در ان دميده شود که ناآگاه خاليق همه از خواب آسمانها و زمين است همه يکسر مدهوش مرگ شوند آنگاه صيحه دي
برخيزند و نظاره واقعه محشر کنند و زمين محشر بنور پروردگار روشن گردد و نامه اعمال خلق در پيشگاه عدل نهاده  مرگ

ر کس به شود و انبيا و شهدا بر گواهی احضار شوند و ميان خلق به حق حکم کنند و به هيچکس ابدا ظلمی نخواهد شد و ه
ال نيک و بد خلق آگاه تراست و آن روز آنانکه به هللا کافرند فوج فوج به جانب پاداش عملش تمام برسد و هللا از هر کس به افع

دوزخ رانند و چون آنجا رسند درهای جهنم برويشان بگشايند و خازنان دوزخ به آنها گويند مگر پيغمبران هللا برای هدايت شما 
وز سخت نترسانيدند؟  جواب دهند بلی وليکن افسوس هی را برايشان تالوت نکردند و شما را از مالقات اين رنيامده و آيات ال

  که مايه کفر و عصيان خود را مستحق عذاب حرمان کرديم و وعده عذاب برای کافران محقق و حتمی گرديد.
  
صيان کار شناخته شده اند. درست بگونه اعترافات اين اعتراف را از کسان گرفته اند که زير بار بندگی و غالمی نرفته ع 

  بی گناهان در زير شکنجه بيدادگاههای فرمايشی انقالب اسالمی ايران امروز.  دروغين



  
تا به حال از همه منبرهای نيرنگباز شنيده بوديم که در محشر خيالی دادرسی را خدا انجام ميدهد ولی حاال ميبينيم که شهدا و 

ر را بشناسند و در حاليکه همين شهدا و انبيا در روی هللا به پرونده ها رسيدگی ميکنند تا بيگناه و گناهکا انبيا انهم بدستور
زمين بفرمان هللا با اينها جنگيده کشته اند و کشته شده اند. چگونه کشته شده ها ميتوانند حکم عادالنه درباره کشندگان خود 

 بدهند؟
  

بودند بگونه تيره های بنی قينقاع و بنی تيره بخت و بيگناه بنی قريظه افتادم که حاضر   (ا تيرهباز در اين جا بياد داوری محمد ب
نضير همه دارايي خود را به محمد واگذارند و با يک بار شتر وسايل اوليه زندگی دست و زن و بچه خود را بگيرند و ترک ديار 

اجعه گردد که برای زنده ماندن و يا کشتن شما بايد کار به داوری مر  نه! (کنند. ولی محمد رسول هللا نماينده هللا دادگر گفت
چنين حکمی در تاريخ جهان پيشينه نداشت و ندارد.   گزينش داور برای چنين سرنوشت تلخی را از دست آنها گرفت و گفت 

را که در يک نزاع شايد محلی بايد به داوری را که من برميگزينم گردن بنهيد سرانجام سعد معاذ دشمن شماره يک يهودی ها 
بود که خونش بند نمي آمد و در بستر مرگ آرميده بود به داوری برگزيد و علی را هم به از دست آنها زخمی برداشته 

 سرداوری گماشت.
  

بريدن سر همه مردان و به اسارت گرفتن همه زنان و دختران و به تصرف محمد در آمدن همه   (نتيجه را از پيش روشن بود
تن مرد و پير و جوان و زنی بنام حسنی القرظی را علی و  ٧٠٠ر ارايي و امالک آنها. که سنگدالنه در برابر چشمان محمد سد

زنان و  (زبير عموی محمد همچون مرغ بريدند.  با جان و نيمه جان در ميان گودالهای از پيش کنده شده بر روی هم انباشته
  ميان قوای محمد تقسيم گرديدند.دختران و پسرکان هم برای خوشگذرانی 

  
داوری هللا در محشر و رسولش محمد در اين جهان چيست؟ بر باور من بايد روزی بشريت از اين  فرق ميان (پرسش اين است

خواب سنگين بالهت پی ورزی دينی بيدار شود اينگونه جنايتکاران عليه بشريت را که زير نام دين دست به دهشتناک ترين 
 شان غيابا محاکمه کنند و  تنديس زشت و اهريمن گونه آنان ه اند و پاداش عشرتکده هللا را هم پشتوانه دارند با هللاجنايتها زد

را در موزه های جنايت سراسر جهان بگذارند. تا جهان و جهانيان دريابند چه شيادانی بنام دين و مذهب دست به چه جنايت 
  و فرهنگی را بر داده اند.هول انگيزی زده و چه خانمانها و تاريخ 

  
ت که اللهی که برای شناسانيدن خود در جهان و برای بکار بستن فرمانهايش توانايي نداشت پرسش ديگر که پيش ميايد اينس

از رسول و سپاهيان او ياری گرفت و حال هم که در محشرش مينشيند و تماشا ميکند تا رسول و يارانش دادنامه صادر کند. 
  ه آل محمد نيست؟د را خدايي بی شريک و دادگر و توانا ميداند؟ آيا او بندباز هم او خو

  
  پاک يزدان به پيروان چنين انديشه ای خرد بدهد.

  
 
  

  با ارج فراوان
  پاينده ايران

  برافراشته باد درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش
  پاريس –پاسداران فرهنگ ايران 

  
  فک آله دال
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