
  جنگهای خونين هللا و رسول هللا برای نابودی آزادی
  و به بند کشيدن انديشه

  
  

  ادامه 
  

  :۵٢«فرقان» آيه  ٢۵سوره   - ١١
  « ای رسول تو هرگز تابع کافران مباش و با آنها چنانکه مخالفت قرآن و دين کنند سخت جهاد و کارزار کن.»

  
ری و کنيزی وغالمی وبردگی و ترس و هراس بود شنيديد و اين فرمان آمده آن فرمانهای هللا را که سرا پا آزادی کشی و نابراب

در سوره فرقان را هم شنيديد که ميگويد هر کس از قرآن و دين (يعنی آن فرمانها) سرپيچی کنند کافر است. ای رسول سخت 
  ابری نيست؟جهاد و کارزار بکن. آيا اين يک کارزار گسترش دهنده اهريمنی در بند کشيددن آزادی و بر

  
  :۴« شوری» آيه  ۴٢سوره  – ١٢

  « آنچه در آسمانها و زمين است همه ملک هللا است» 
  
  همين سوره ميگويد اگر هللا روزی بندگان را زياد کند طغيان ميکنند؟ ٢٧در آيه  

  
ی بکند. کشاورزی يا آن خدا چه نيازی به اينهمه امالک دارد. ميخواهد چه بهره بردار Nاگر بدرستی هللا خدای راستين است

دامداری؟ درباره گرسنه نگاهداشتن مردم آيا اين ديدگاه يک ديکتاتور خود سر نيست؟ آيا نميترسد که مردم از غالمی و بردگی 
گرسنه نگه داشتن ديدگاه  Nو کنيزی رهاورد او سرباز زنند؟ اين دستور در خور خرد و دانش هست؟ پس اينکه ميگفتند

  وده و اين دستور هللا تازيان است.انگليسی هاست دروغ ب
  

  :١١« تغابن» آيه ۶۴سوره   - ١٣
  « هيچ رنج و مصيبتی به شما نرسد مگر به فرمان هللا. »

  
  «بلد» : ٩٠سوره  -١۴

« نوع انسان را با مشقت و رنج آفريديم که روز و شبی را بی رنج و درد و غم و آالم طبيعت و امراض و خوف و خطر عمر 
  نگذراند.»

  
چرا بايد هللا درد و رنج و غم و مصيبت حواله مردم دهد؟ چرا بايد مردم در ترس و لرز و خوف و خطر از هللا بگذرانند؟ سود  

هللا اين درد و رنج مردم چيست؟ هللا از شادی مردم چه زيانی ميبيند که آنها را غمگين ميخواهد؟ آيا دستوری دادگرانه و در 
  خور خدای خرد است؟

  
  :۶۵«النسا» آيه  ۴هسور -١۵

« نه چنين است قسم به هللا که اينان به حقيقت اهل ايمان نميشوند مگر آنکه در خصومت و نزاع شان تنها تو را حاکم کنند و 
  هر حکمی بکنی هيچگونه اعتراضی در دل نداشته باشند و کامال از دل و جان تسليم فرمان تو باشند.»

  
  :٩٢«فتح» آيه  ۴٨سوره  -١۶

به حقيقت با هللا بيعت کردند. چون تو خليفه خدايي و همان دست تو  Nرسول مومنانی را که در حديبيه با تو بيعت کردند« ای 
  دست خداست باالی دست آنها.»

  
  :۶«احزاب» آيه  ٣٣سوره  -١٧

م بر اراده خود بدارند و از « پيغمبر اولی تر و سزاوارتر به مومنان است از خود آنها يعنی بايد حکم و اراده او را مومنان مقد
  جان ومال در اطاعتش مضايقه نکنند.»

  
  :٣۶«احزاب» آيه  ٣٣سوره  -١٨

« هيچ مرد و زن مومن را در کاری را که هللا و رسول حکم کند اراده و اختياری نيست. هر کس نافرمانی هللا و رسول کند 
  دانسته به گمراهی افتاده است.»

  



 نياز به توضيح دارد که ميگويد کر و الل و بيخرد و بی اراده و اختيار باشيد؟ آنچه را که من و  آيا اين دستورهای روشن هللا
  رسولم ميگوييم بايد چشم بسته بپذيريد فرمانبردار و شادمان هم باشيد؟

  
م و سيد علی اين دو آيه قرآن پايه واساس واليت فقيه است تا آخوندهای شناخته شده ای چون سيد روح هللا خمينی خون آشا

بکنند با مردم آنچه را که  Nحسين خامنه ای بی نياز از بازگو کردن ولی فقيه يا ولی امر مسلمين خود را جانشين محمد بدانند
دارند ميکنند. همه تاريخ و فرهنگ ما را زير و رو و دگرگون کرده اند تا بتوانند مردم ايران را  ١۴٠٠بيست و پنج سال بعد از 

  د و همچنان غرق در نافرهنگ تازيان در بيابانهای کربال نگهدارند.بی شناسه کنن
  

سال پيش از اين تازيان بيابانگرد نپذيرفتند امروز مردم با فرهنگ ايران بيايند با جان و دل گردن  ١۴٠٠نابخردی هايي را که 
  نهند و در دل هم ناراضی نباشند. 

  
  :٣٢«زخرف» آيه  ۴٣سوره  -١٩

ود معاش و روزی آنها را در حيات دنيا تقسيم کرده ايم و بعضی را بر بعضی به مال و جاه دنيوی برتری « در صورتيکه ما خ
  داده ايم تا بعضی از مردم به ثروت بعضی ديگر مسخر خدمت کنند.»

  
خانواده  که به يکی آنهمه بدهی و به ديگری چيزی ندهی تا ناگريز برگردد برای سير کردن شکم خود و  Nچرا چنين دوگانگی

اش برود و خدمتگذار ديگری باشد؟ آيا به راستی تو هم خدايي و هم دادگر که همه هستی جهان را در چنگ خود گرفته ای و 
مردم را چنين درجه بندی و بدبخت کرده ای؟ آيا تو خرد داری؟ آيا تو ديوانه هستی؟ آزادی سرت ميشود معنی برابری را 

  دريافته ای؟
  

  :٢۵تا  ٢١اق» آيه های «احق ۴۶سوره  – ٢٠
« و ای رسول باز بر منکران قران بگو چه تصور ميکنيد اگر از هللا باشد شما به ان کافر شويد. درصورتيکه از بنی اسرائيل 

  شاهدی چون عبدهللا سالمی بر قران گواهی ميدهد.»
  

فر بنام عبدهللا سالمی بر درستی گفتار خمود تاسف آور نيست که هللا چنان بيچاره و بی پشتوانه و بدبخت شده که با گواهی يکن
تازيان آنرا افسانه پيشينيان و محمد را  ديوانه خوانده  Nآيه های آمده در قران ۵٩سوره و  ٢۴دلبسته است. در حاليکه برابر با 

  اند که در پايان سخن همه ان آيه ها فهرست وار به آگاهی شما خواهد رسيد.
  

  :٢۵تا  ٢١ی «حشر» آيه ها ۵٩سوره  -٢١
مشاهده ميکردی که کوه از ترس هللا  N« و ای رسول اگر ما اين قران عظيم الشالت را بجای دلهای خلق بر کوه نازل ميکرديم

خاشع و ذليل و متالشی ميگشت. اين مثال را برای مردم بيان ميکنم که اهل عقل و فکرت شوند. اوست هللا يکتايي که غير از 
ای آشکار و پنهان عالم است. بخشنده و مهربان است. اوست هللا يکتايي که غير از او اللهی نيست. او اللهی نيست که دان

سلطان مقتدر عالم. پاک از هرنقص و آاليش. منزه از هرعيب و ناشايست. ايمنی بخش دلهای هراسان. نگهبان جهان و 
تر. زهی منزه و پاک خدای از هر چه بر او شريک جهانيان. غالب و قاهر بر همه خلقان. با جبر و عظمت و بزرگوار و بر

پندارند. اوست خدای آفريننده عالم امکان و پديدآورنده جهان و جهانيان. نگارنده صورت خلقان او را نامهای نيکوتر بسير 
  »است و انچه در آسمانها و زمين است همه تسبيح و ستايش جمال و جاللش مشغولند و اوست يکتا هللا مقتدر حکيم.

  
ذليل و متالشی ميشد  Nدرباره خودستاييهای هللا آمده در اين افتخارات ننگ آلود آزادی کشی و نابرابری و ارمغان ترس خاشع

بهترين بن مايه خشم هللا است در ترسانيدن مردم و بگردن نهادن بی چون چرای فرمانها و خواسته های نادرست آمده در 
  قرآن.

  
هللا تا ان اندازه ناآگاه  Nهللا همانگونه که در نوشته های پيش با بن مايه های استوار يادآوری کردم درباره دانايي آشکار و نهان

است که نميداند روز و شب چگونه بوجود مي آيند که ميگويد تاريکی شب را در روشنايي روز درهم ميکنيم و بعد جدا ميکنيم. 
ورشيد را گردنده و زمين را ساکن ميداند و ميگويد کوها را عماد بر او از گردش زمين بدور خود و خورشيد ناآگاه است و خ

  يعنی تکان نخورد. Nزمين کردم تا نگهبان ان باشد
  

درباره آفرينش جهان هستی چندين دروغ بزرگ گفته است که در گذشته با بن مايه آورده ام. يکبار ميگويد جهان را آفريدم و 
انه ميان آنها بخش کردم. يکبار ميگويد جهان هستی را در شش روز آفريدم و بار ديگر خرج چهار روزه اهل زمين را هم دادگر

  در دو روز آفريدم و يکبار ميگويد آسمان و زمين بسته بود که بگشودم. دروغ آشکاری که آبروی گوينده اش را بر ميدهد.
  



بی آاليشی اهريمنی  Nوار برشمردم. درباره پاکیدرباره آفريدن آدم هم در نوشته های پيش دروغهايش را با بن مايه های است
بخشی دلها غالب وقاهر بودن بندگان را نيز هم در آيه های آمده دريافتيد و هم در ميدان های جنگ خواهيد دريافت و داوری 

من که در نابودی يا يک نماد بارز اهري Nجانشين خدای دادگر است يا يک گردنه بند و سردار جنگجوی عرب Nکه آيا او هللا Nنمود
  آزادی و به بند کشيدن انديشه ها از هيچ کوششی فروگذار نکرده و از همه راهها و بيراهه ها بهره جسته است؟

  
  :٣۵و  ٣۴«المدثر» آيه های  ٧۴سوره  -٢٢

  « قسم به صبح نبوت که اين قرآن يکی از بزرگترين آيت هللا است.»
  

ه در قرآن که بخش کوچکی از آن به آگاهی شما رسيد بيشرمانه قرآن را با همه دستورهای نامردمی و آزادی کشی آمد
چگونه بويي از مهر و آزادی برده  Nبزرگترين آيت خود ميداند. کسيکه چنين آيه های شرم آور آمده در قران را آيت خود ميداند

  است؟ 
 Nکنيزی Nغالم بارگی Nبرده داری Nهميشگی از هللا تری Nنمونه بسيار کوچکی بود از رهاورد هللا و رسول هللا او Nآنچه که شنيديد

به آتش سپردن  Nخوف و خطر و امراض Nدشمنی با خنده و شادی و شادمانی Nفرمانبرداری کورکورانه Nآزادی کشی Nنابرابری
پذيرفتن آن  فرمان سپاسگذاری شبانه روزی از اينهمه درد و رنج و غم و Nهمه بيگناهان و با گناهان در شکنجه گاهش دوزخ

برپا داشتن جنگهای  Nبجای حق و حقيقت و راستی و درستی و دم برنياوردن؟  برای زنده نگاهداشتن چنين آرمانی سراپا ننگ
  خونين و خانمان برانداز که گوشه هايي از آن را به آگاهی ميرسانم.

  
  چنين دستور ميدهد: ١٩٣تا  ١٩١«بقره» آيه های  ٢در سوره 

را يافتيد به قتل برسانيد و از شهر هاشان برانيد چنانکه آنان شما را از وطن آواره کردند و فتنه گری که « هر کجا مشرکان 
آنها کنند سخت تر و فسادش بيشتر از جنگ است. در مسجدالحرام با آنان قتال مکنيد مگر آنکه پيشدستی کنند در اينصورت 

  کافران. رواست که در حرم آنها را به قتل رسانيد اينست کيفر
اگر دست از شرک و ستم بردارند از آنها درگذريد که هللا آمرزنده و مهربان است و با کافران جهاد کنيد تا فتنه و فساد از روی 

زمين برطرف شود و همه را آيين دين هللا باشد و اگر از فتنه و جنگ کشيدند با آنها عدالت کنيد که ستم جز بر ستمکاران 
  نيست.» 

  
  ميگويد: ٢۴۴وره در آيه در همين س

  « جهاد کنيد در راه هللا و بدانيد که هللا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست.»
  

زمانيکه که ميگويد با کافران جهاد کنيد تا فتنه و فساد از روی زمين برداشته شود بروشنی مي بينيم فرمان حمله از سوی هللا 
يگويد از روی زمين برداشته شود همان از ميان برداشتند آزادی و زير بار نرفتن بر نه مردم. درباره فتنه و فسادی که م Nاست

ساعته رهاورد هللا است که از ديد مردم پذيرفتنی نبوده و نيست ولی از ديد هللا  ٢۴بندگی و بردگی و کنيزی و سجده کردن 
  انديشه وااليي است که با زور و کشتار بايد به گردن مردم نهاد.

  
   

  
  ارج فراوانبا 

  پاينده ايران
  برافراشته باد درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش

  پاريس –پاسداران فرهنگ ايران 
  

  فک آله دال
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