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  سيمای هللا در کردار مسلمانان آشگار است
  

  جهادگران.خلق شده است برای برآوردن آز و نياز جهادگران بيابانگرد چادرنشين،عربهای نگرش ِ◌ِ  از برآيندِ هللا 
 و مردمان شهرنشين ِ کشورهای پيشرفته، های عرب-قبيلهاحکام هللا را بسان جنگ ابزاری خروشان، برای سرکوب 

مايگان را بر خردمندان و و فرفرو دريده را ان آزادگديدگاه کشتار نامسلمانان،  حکم جهاد، يعنی.ندا- به کار برده
   . جهان حاکم ساخته است

يابانگردی به باحکام شريعت از  خشونت ِ با ی ايرانيان،-  و پراکندگیدر آشفتگی، عربها: چون به ژرفی بنگريم
 بر ای-  احکام پسماندهچنيناين فرومايگان با . حکم برانندگان فرهنگ، بر ايرانيان، پرورد  کهاند-چکادی دست يافته

ها - تا زشتی بياميزنده در همين احکام پسماند، با سوزاندن خرد انسان،اند، پس بايد-  پيروز شدهکشورداران نيرومند
      .ستايش کنند را زيبا بپندارند و آنها را

اند -بيگانگان را پذيرفته معبود " هللا" به زور و به دروغ  آنها. هستند جهادگران ِ سرکوب شدگانپرور  ِدانشايرانيان
 سيمای  پيوسته آنهااين بود که.  خدايی انساندوست بسازند بکاهند و از اوهللاخشم از با مهرپروری،  که ،به اين اميد

  . اند- ، پوشاندهاند- شناخته  می خودهای زيبا و نيکويی، که- خشمناک و ترسناک هللا با پوشش

های - ويژگیبدين گمان که اند-نشانده هللا بر)  راايزد، يزدان، پروردگار، کردگارنامهای ( خدايان خود را نامايرانيان 
  از شوربختی . شوند نمی شرمسار )"هللا" (عربها معبود  پذيرفتن از و نيزدن شو آميخته می" هللا "در همخدايان اين 

های هللا - ی گذشته، مانند مسلمانان ديگر، ويژگی-اند، به کردار در هزاره- بيزار بوده به سخن از هللا ايرانيان،هر چند
  .اند-را در خود آميخته

 ی- ولی به کردار خودشان نمايان کنندهاند-جای دادهی زيبا، بسان بخشنده و مهربان، يها-آنها هللا را در پوسته
 اند،- توانسته ولی، بسازند و همسرشت انسانزيباخدايی " هللا " از،ندا-هيعنی آنها نتوانست. اند- هللا شده خشونت

  . را در بينش خود بياميزند"هللا "های- زشتی ، خشونت وکنندسرشت انسان را در خود سرکوب 

 سيمای  آنها کردار ولیبدارند بر جهانيان پنهان  را زشت هللا کوشند تا سيمای هر چند مسلمانان سراسر جهان می
  . سازد را آشگار میغاضب و جبار هللا 

  . مسلمانان خواهيم ديدکرداری هللا را در -  چهره در پاسخ آنها،،بينديشيمهای همگانی - اگر به برخی از پرسش

  

 ِ بی  و اسالمزدگان ِ با ايمانها، اصالح طلبان، اسالم شناسان-راستين، ملی مذهبی ِ چرا اسالمفروشان : ١پرسش 
  ؟ پنهان کنندخود، ِ های پندار- را، با دروغت اسالمهای شريع- کوشند که زشتی  میايمان

 گويند؟ اگر   واژگون باز میاند،-  امر شده در قرآن را، کهاگر اين کسان به هللا و رسولش ايمان دارند چرا سخنان هللا
 ها- دگیپسمانپنهان ساختن  به  تنها ،پسماندگی پس از شناخت اين همه ، پس چرا، ايمان ندارندی خود- به بندگیآنان

  ؟کشند ببيرون منجالب ِ زهرآگينخود را از اين هند وا خ نمی می کوشند،

  

دروغوندی  ، آناناند-های هللا را در وجود خود آميخته- ويژگیاين مسلمانان:  گويم می  را چنين پاسخ اين پرسشمن
ی -، آنها از دلبستگیبينند  ی تنگ شريعت می-جهان را از روزنه  آنها.اند-برگرفتههللا سرشت و فريبکاری را از 

   .، نه از ساختار اين عقيدهشرم دارند اين عقيده،های -زشتیخود به 

  در تنگنای شريعت کنند،  برداشت می از گفتار ديگرانهايی را، که- زيبايی کوشند مسلمانان میاين از اين روی 
    .ند آنها پی نبری- و دلبستگیی نگرش-  بنگارند تا ديگران به پسماندگیاسالم

ال اله اال  " پيامآنها او را با . اند-  از آميختن خدايان پيشين خلق کردهرا" هللا "با وجودی که فرومايگان بيابانگرد
-انديشه از اند و هنوز هم-کردهبه جای هر خدايی به مردم فرو ،  به زور ِ شمشير،"نيست االهی به جز هللا" =  " هللا
   .ترسند   می،در پيرامون اين دروغ آزادگان، ی

 کشتار هللا . کند آنرا به مسلمانان امر می  و نامد میی نامسلمانان را جهاد -  ستم و دستدرازی به جان و دارايی،هللا
   . شمارد عبادت ِ بندگان می  عدل الهی وهای آنها را- آدميان و دزديدن فرآورده

اين  از معيار و آگاهی آنها تنها و تنها . ندارندشد،شناختی، که از خرد انسان برخاسته با اسالم هم هيچ شريعتمداران
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 فراتر از اند،-خوانده و عالمه فيلسوف ، دکتر، نگرش اين کورانديشان، که خود را استاد. شود برداشت می گندآب
ی شريعت کارآيی دارد، کوتاه -ها، که تنها در تاريکخانه- شبان پيشه خرد اين . ورد نمیهای جن شناسان -ياوه گويی

  .ی آزادگان پروده شده باشد-  در خانواده او ساله است که١٢  از بينش يک کودک تر

 نجات اسالم  برای، دروغ ابزار با آن هم،دن ِ مردمر در نادان پروشريعتمدارانی -از اين روی نان و آب و بزرگی
که آنها را به  شبانی است مسلمانان برای  بيش نيست،ياوِه گويی ان که در نزد خردمندزيرا فقيه يا عالمه،. است

   . راند سوی جنت می

اين کسان، برای . يکی آنان که به اسالم ايمان دارند: اند-بر پشت مسلمانان، سوار شده آخوند،به درستی دو گونه 
 ،ی خود- برای سرمستی و شادمانی،آنها. آنان که ابله نيستند ديگر . ريزند  را میدگرانديشانی هللا، خون -خشنودی

   . ندنوش   را میآزادگان خون

  

 انسان ستيزی و از  نه تنها،های حقوقی-چرا حکومت اسالمی، با وجود سرزنش برخی از سازمان : ٢پرسش 
   گذارد؟  به نمايش می،های جانستانی- در شيوه،مايگی خود راو فراو بلکه  کاهد ود نمیخخشونت ِ

  ؟ اند- مان شريعتمداران راه نيافتههايی، که در سرشت انسان آميخته است، در اي- ويژگیآيا

   ؟ای همسان وجدان وجود ندارد که آنها، در آزردن جان انسان، اندکی درنگ کنند-اين کسان پديدهآيا در درون 

  

اين حکومت بايد احکام .  اسالمی است نه مردمی، که بر مردم ايران حاکم شده است،اين حکومت : سر راستیپاسخ
از  اين حکومت .او در برابر هللا پاسخگوست نه در برابر مردم.  نه حقوق بشر راود آوردشرع را بر مردم ايران فر

   . تا مردم از ترس او به واليان اسالم پناه ببرند دارد ی ترسناک هللا پرده بر می-چهره

 . ستم وارد کند خشونت بورزد و با جانوران ديگر تا اين اندازه او کهشناسيم  نمیخويی ه اين درندما جانوری را به 
  .  استامر کرده در قرآن  هللاکه  کند  بدان گونه رفتار میی توانش،-، به اندازهبا مردم ايران حکومت اسالمی

 در قرآن، بيش از هللا.  کند  پياده نمی تواند است،امر کرده هللا به آن سختی، کهرا *  عدالت الهی ،حکومت اسالمی
 نافرمانی را به سختی در  اوهللا عادل است زيرا . کند ، ياد آوری میزات سختدر مجا ، عدالت خود راچهارسد بار،

 مزد او . دهد  می پاداش را پس از مرگمسلمانان  او اطاعت و عبادت. هد اين جهان و پس از مرگ مجازات می
  .پردازد  اند، می- کشته  آنها را جهادگران که، دارايی دگرانديشان را ازجهادگران، آدمکشان با ايمان،

     ) گردآوری شده استلهیعدل ا های- اندک شماری از نشانهدر پايان اين نوشتار* (

 و خاکساری را با هللا، سستی کنند هللاوامر در اجرای  گرفتار خواهند شد که،آتش جهنم  و  به بالهای هللاکسانی
 جانوران را قربانی نکنند، با کنند، خرج نهللادر راه از دارايی و جان خود زاری عبادت نکنند، ذکات ندهند، 

ی اسالم - گردن نزنند، اموال سرکوب شدگان را ندزدند و برای سربلندی در راه هللاکافران را دگرانديشان جهاد نکنند،
   .خرج نکنند

  . سخت ترين عذاب بر کسانی فرود خواهد آمد که آنها در پيرامون اوامر هللا انديشه کنند

را پس پيروان  ولی . کند ت، ذکات، صدقه، ايثار و قربانی را نقدی، در همين جهان، دريافت میهللا از بندگانش عباد
 کند   می گدايیان مسلماناز پيوسته  هللا کهبا وجودی.  دهد های پالستکی پاداش میحورياز مرگ، با شير و عسل و 

ای است -رند، برای برخی از آنها، گدايی پيشه از اين روی مسلمانان از گدايی ننگ ندا.پندارد  بی نياز میخود را او 
   .  کنند برگزار میها - يا امامزادههاکه در جلوی مسجد

های جانستانی، مانند سنگسار و آويختن به دار و -شيوه. اند-های هللا در حکومت اسالمی بازتاب شده- بيشتر ويژگی
 آنها را که دارنداز خشونتی  نشان ، دهد جام می حکومت اسالمی با شور و شادی ان آنها را، که انسانسوزاندن جان

   .فراهم کرده است دگرانديشان رایب هللا

 در تصور هيچ انسانی ی قرآن،- ، به گفته استشمرده، دگرانديشان و مسلمانان ُسست ايمان برای ، که هللامجازاتی
 ، شود  تعريف و تفسير میآتشی در عدالت هللا ).ديگران نيستنددادن به ی آزار- جانوران که در انديشه( ،دن گنج نمی

  . هستند آدمها و مس گداخته ،ی آنها-که آتشگيره

ها و مسلمانان ِ -  واليت فقيه بارها به پاسداران و بسيجی. رحمان و رحيم است،هللا  درست مانند، همحکومت اسالمی
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تی و قمه بکوبند و هيچگاه نبايد کسی  دانشجويان و جوانان گستاخ را تنها با چوبدسبا ايمان امر کرده است که آنها
های بازجويی را - در مکتب رسول هللا روش، کهزيرا بازپرسان حکومت اسالمی. را پيش از بازجويی بکشند

  .  زنده نگه دارند، زمانی بسيار درازهای اسالمی،- ، در عذاب چگونه بايد دگرانديشان را: دانند  می،اند- آموخته

 بلکه پيوسته بر ، در آتش جهنم بميرند و مسلمانان خوشپندارنامسلمانان گذارد  او نمیيرا زهللا رحمان و رحيم است، 
  .پی ببرند به عظمت و رحمت الهی ، تا عذاب بکشند و سخت تر بيشتر، که پوشاند ای می-آنها پوست تازه

 ايجاد  ، از راه زور و از مردماو.  دارايی مردمان را صاحب شده استی-، همه هللاحکومت اسالمی درست، با روش
 درخواست  از سنگ فرستند تا آرزوهای خود را ولی مردم را به سوی مردگان هزارساله می.  گيرد باج می، ترس
  . کنند

   می، آنها)خشکيده است ايمان خرد آنها در زهر  همای-تا اندازه( شوند ی مسلمانان نادان پنداشته می-از آنجا که همه
از اين روی مردگان .  چه چيزی برای آنها سود بخش يا زيان بخش است که: دانند می داران تنها عمامهکه  يرندذپ

که برای  کنند  برآورده می  را آرزويی تنها، دانند ی علمای اسالم بهتر و بيشتر می- ، که از همه همهزار ساله
   . سودبخش باشددرخواست کننده

 برایهمه روزه،  که  خواهد  از آنها می،هللا مانند داخته است،ی مردم ايران دست ان-، که بر هستیی اسالمحکومت
 سرکشانند، ناراده ک گماشتگان حکومت زيرا هر گاه که . او را ستايش کنند، خورند  خوراکی که میکاری که دارند و
 به نمونه ،ننددکشی نک از ناچاری عاقل نشوند يا خونهاآ  اگر خشکد، درآمد آنها می ی-چشمه، شوند  از کار بيکار می

     .های کهريزکی دچار خواهند شد- خشونت

.  هستند،مالک جهنم، "هللا" شکرگزار ، بی اندازهاند-که حاکميت هللا را بر پا داشته، دزدان بی شرم و ستمکاراين 
ن را به آنا و  را چپاول کننددارايی مردمان آنها سپرده است، تا ان شمشير خود را به دست آن کليد جهنم وزيرا هللا

   .  را بخشکانندمردمان خرد ، زهر شريعت، باتااسالم ببندند ويرانگر ی - ارابه

 زيرا .از اين روی بر حاکميت هللا پافشاری دارنداند، - ی هللا شده-  اميرالمومنين، خليفه ِانسان ستيز،اين مفتخوران
 و سخنانی بيهوده برای ،بندگان او .روراند پ می  )گوش به فرمانی - بند ( عاقل مسلمانان را  شريعت اسالم،در، هللا

  . سپارند  و در بندگی جان می پوشند  چشم میزندگانیهای - از شادمانیای پوچ، ه- وعده

ی اندوخته -ی دانش و کوشش خود را، همه-  که همه شود ، در جهان يافت میه، به اين اندازه از خودبيگان مردمیآيا
 و برای ريزه خواری  به جهادگران دزد بسپاردفرزندان خود رای -آينده ،اينافزون بر  ،های نياکان خود را و ارزش

   د؟نميهن خود را ستايش ک ِترين دشمنان-فرومايه و به خاک بيافتدآنها  برابردر 

 عدالت هللا را بر بندگان های رحيم خود،- با دست ،زيرا او. به هر روی اين حکومت در برابر هللا سرافراز است
 زند  هزاران انسان را برای او گردن می و حکومت اسالمی  خواهد هللا قربانی می.  او گسترده است و سرکشگنهکار

 به دست اين همه پاسدار و  کهاز اجرای عدالت و شريعت خودش،بی گمان هللا .  کند و گستاخان را سنگسار می
  .خواهد بودخشنود ،  شود  اجرا میبسجی و کاسه ليسان با ايمان

 دانش و کوشش اين مردمان را در  کند، ی اسالم را آبياری می-ی پوسيده- حکومت، از خون مردم ايران ريشهاين
ی هللا در -  که در اين حکومت به بردگیاسالمزدگانی،.  بندد  به کار میايرانيانفرهنگ سرزمين و راه نابود ساختن 

  . دهند برای هللا برده پرورش میاز فرزندان خود تند، آنها  ايران ستيز هس ناخودآگاهبه هللا،اند، از راه ايمان - آمده

  

ی آنها گماشته - شوند و مردان به سروری چرا زنان مسلمان، که در شريعت اسالم خوار شمرده می : ٣پرسش 
ی خود پافشاری دارند و در بافتن زنجيرهای بردگی برای -  بردگی خواری و بيشتر از مردان مسلمان دراند،- شده

  ن خود کوشا هستند؟دخترا

  

با چگونه   آنها کند که  بلکه به مردان امر می، گويد هللا با زنان سخن نمی:  است ِ انسانپاسخ در همان خوار شمردن
 بهره ، که به آنها واگذار شده است،مردان از زنان مانند کشتزاری.  مجازات کنند زنان را يا چگونهرفتارزنان خود 
 مردان گردن کلفت ی- بهشت يا وعدهی- مژده ، هم، پس از مرگ به زنان،هستندهللا خالق که  عربها . کنند برداری می

  .دن ده نمی

 توانند  نمی  از فرومايگی،  کنند تيز می زنان و دختران خود  را برای کشتار ِپسمانده، که تيغ مردان زيرا شريعتمدار 
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از اين روی  .گيرندب کام  زنان يا دختران آنها ازدوش مردانی تنومند همزمان و هم، پس از مرگ که حتا: بپذيرند
  .ی هللا، تنها برای مردان نگاشته شده است-تصور ِ کاميابی، در روسپی خانه

، حتا از شوهرشان، داشته باشند مجازات  برای زنانی که کوچکترين سرپچی هللا،رسول دمحم  که،از همين پندار است
، بيشتر از مردان از خودآگاهی و در شريعت اسالماع مردساالری، به ويژه زنان در اجتم . کند یمحکم سختی را 

 که ، هر گفتاری را زناناز اين روی.  شود به خواری و پستی رفتار میبا آنها ،  به دورند اجتماعیهای آزمون
  .پذيرند   می ساده تر از مردان،آخوندی بگويد

  .ی مسلمانان گناهکارند-  اين است که همه؛دن انجام ده، به درستی، اوامر هللا را،ندن توا  نمی مسلماناناز آنجا که

  .  بکاهند،رای آنها شمرده استی، که هللا ب عذاب ميزان و ناله و زاری از با عبادت، خفت، خاکساریکوشند  آنها می

سرکوب ِ  که مردمیدشمنی با کافران، جهاد در راه هللا، کشتار و غارت دگرانديشان، تجاوز به زنان و دختران ِ
 ، با ايمانمسلمانان برای ، از سوزش ِآتش جهنم که هستند، بسيار پُر ارج،های- دت عبا نمونه، ازاند-  شدهجهادگران

  . کاهند می

کسانی که در .  نياز داردخشنود ساختن هللا بيشتر او به ، که خود را بيشتر گناهکار بپندارد، هر مسلمانیاز اين روی،
 اند، - را برای سود خود کشتهعباد هللاند، کسانی که -اند، کسانی که ذکات را نپرداخته- کردههللا کوتاهی عبادت ِ
  .  گناهکار تر زنان هستند و از همه گناهکارند اند- به دروغ از هللا و رسول او سخن رانده کهکسانی

 از سوی در شريعت ،دارندهای يک زن را در خود -اند و ويژگی- شدهآفريدهانسان سرشت  از سويی از ،زيرا زنان
در شريعت اسالم، زنان از هنگام زادن بخشی از دارايی  .اند-ی مردان خلق شده- برای کامجويی و بندگی، زنان اسالم

 همدوش هللای خود را - صاحب ِ تازه بايد  اوزن به مردی واگذار شد،يک  آن که  ازپس شوند،  مردان شمرده می
  .ستايش کنند

 .اند- ی عباد هللا درآمده- زنان به بردگیشريعت در  که تضاد سنگينی است در اسالم،مومنات با ی زنان-ميان آزادگی
ی خويش هم زندانی هستند و - زيرا آنها در خانه. زنان مسلمان بيشتر از مردان نياز به آزادی دارنددر شريعت اسالم

، تا  پردازند میو زاری  به عبادت شتر از مرداناز اين روی زنان بي. ی آنها هستند-همخانه ِزندانبان آنان هم مردان
خانه  نای، تا تنگ رورند  میزادهام به مسجد و ام از مردان برای عبادت بيشترآنها. خواهندباز زن بودن خود پوزش 

  . را فراموش کنند

 بدگمان  آخوندک يی- دستورهای ابلهانهآنان به خرد خود بيشتر از.  ورزند  تر دشمنی می زنان با دگرانديشان سخت
و گناهکارتر  کمتر  راخويشتن نها به سخنان علی، که آنها را ناقص العقل خوانده است، ايمان دارند وآ زيرا .هستند

  .  پندارند می از مردان

در اسالم زنان   دگرسو با شکوه زنانگی،.اند-، تراوت، دلربايی، شادابی و شادی در ساختار زن آميخته شدهزيبايی
، که هللا در نابود ی زيبای زنها-هر يک از اين ويژگی ِ آشگار شدن اسالمدر شريعت ،دن شو اييده میگناهکار ز

  . ود ش  گناه شمرده میاست،بوده ساختن آنها ناتوان 

  از سرشت زنانگی،،شی درون- در نهانخانه، در آمده باشدمسلمانمردی  ، زنی، که به تصرفدلربايیگناه افزون بر 
 در ميان  از اين روی، او پيوسته. کند  اين راز را بر هيچ کس بازگو نمی و آفريند زيبايی انسان می به  رامردانی

 با  ِخودن با زن بودخويشتن  با پيوسته او، برد ش در فشار به سر میايمانی -سرشت زنانگی و احکام پسمانده
   . مجازات هللا رهايی يابدتا ازگناهان پندار خود در جنگ است 

و روشن ساختن خرد خويشتن امکان پذير نخواهد " ايمان"، بدون گسستن از تو در توی زنان، از بندهای -رهايی
  .  بود

های استوار -پايه  ترس و خشونت. بر مردم حاکم شده است،حکومت اسالمی، با گستردن ترس و نشان دادن خشونت
 نادان بودن کسانی که مسلمان هستند، به.  استشريعت اسالم هستند و واليت فقيه مشروعيت خود را از هللا گرفته

 . بينند  شود، می  نيک بودن احکام شريعت ايمان دارند، آنها سيمای هللا را، که در خشم حکومت آشگار میخود و
  .  بر کفار هم هستندهللای فرود آوردن خشم -ی هللا هستند، دلباخته-آنها، که دلباخته و بنده

 کند که مسلمانان بايد از   ترساند، بارها امر می ن يا دگرانديشان را از عذابهای عظيم می کافرا، سدها بار،در قرآن
رسول  که ،ای-  بيشترين مسلمانان از ترس ناشناخته. نامد  هللا خود را جبار و غاضب و سختگير می،خشم هللا بترسند

 که شايد از اين راه  دهند باج می  به آنها برند و  پناه میامامان مرده واليان اسالم يا به گور  پای بهگسترده است،هللا 
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  .ذاب آنها در جهنم کاسته شودعاز 

  

              :در اندک شماری از آيات ترس آور او شناسايی کندهای عدالت هللا را - ويژگی تواند   میای-آزادههر *) 

 

 ،البقره، ٢سوره 

  است و آنان را به عذابى بزرگدهياى کش  پردهشاني بر چشمها، و هللا بر دلها و بر گوش کافران مهر نهاده:  ٧آيه 

   .آزارد یم

 پس بر سر ؛ سخن را به چيزى جز آنچه به آنان گفته شده بود، تبديل كردند ورزيدند،ستمکه آنگاه :  ۵٩آيه 
   . ستمكاران به كيفر نافرمانيشان عذابى از آسمان فرو فرستاديم

 آشكار كنيد يا پنهان دي؛ و آنچه را که در دل دار ه در زمين است از آن هللا است آنچه در آسمانها و آنچ :٢٨۴آيه 
آمرزد و هر كس را كه بخواهد عذاب  داريد، هللا از شما حساب پس خواهد گرفت، آنگاه هر كس را كه بخواهد مى

   . كند؛ و هللا بر هر كارى تواناست مى

  

 ،آل عمران، ٣سوره 

ه شده است، كسانى كه به آيات قرآن كافر شدند، آنها كيفر شديدى دارند و هللا توانا و  فرستادني از اشيپ : ۴آيه 
 . صاحب انتقام است

  .  نيستیاوري چي و براى آنها ه  در دنيا و در آخرتمياّما کافران را سخت عذاب کن: ۵۶آيه 

پر از طال كفّاره بپردازند، هرگز از آنها  را یكسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، اگر چه زمين : ٩١آيه 
 . نخواهند داشتیاوري چي؛ و ه ، مجازاِت دردناك است قبول نخواهد شد؛ و براى آنان

  

 ،النساء، ۴سوره 

ودانه وارد جا کند و از احکام او بگذرد، او را در آتشى یچي هللا و رسولش سرپاوامرو آن كس كه از  : ١۴آيه 
 .  اى است -زات خواركنندهكند؛ و براى او مجا مى

باشد که هللا از قدرت كافران ! یستي نی کن، تو پاسخگوقي تشونيپس بکش در راه هللا ، و مومنان را بر ا : ٨۴آيه 
   . جلوگيرى كند، هللا قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناكتر است

  

 ، المائده،۵سوره 

 شما را آن چنان عذاب دهم که احدى از د،يام کافر شواگر بر آنچه که برشما فرود آورده : هللا گفت : ١١۵آيه 
  .  جهانيان را چنان عذاب نكرده باشم

  

 ،االنعام ۶سوره 

 کردند، ی که میبلكه دلهاى آنها سخت شد و هر کار!  نکردند؟ی زارميچرا هنگامى كه ما آنها را عذاب داد : ۴٣آيه 
  .داد ی جلوه مباي آنرا ز شيطان

، گشاده مى سازد؛ و آن كس را كه گمراه بخواهد،  اش را براى اسالم -كه هللا بخواهد سينهآن كس را  : ١٢۵آيه 
  كه ايمان ی سازد، کسانی گونه هللا پليد مني به اکشد، یكند كه گويا او به آسمان پر م اش را آنچنان تنگ مى سينه
  .آورند نمى

  

 ،االعراف ٧سوره  

 . بر آنها وارد آمدمروز،ي، يا درهنگام خواب ن هنگام  ما، شب،عذابمي کردرانيچه بسيار شهرها را و : ۴آيه 
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  .  که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بيايدی خواهند داشت، زمانیمنيآيا اهل آباديها، هنگام خواب ا : ٩٧آيه 

   االنفال، ٨سوره 

  

   التوبه،٩سوره 

 رسوا سازد، و بر قلب شما مرهم نهد شما را شفا  آنان را تا هللا آنها را به دست شما عذاب دهد وديبکش : ١۴آيه 
  . بخشد

  

   الحج،٢٢سوره 

    . پس بچشيد عذاب آتش راشوند؛ یهر آن گاه که آنها بخواهند از عذاب دوزخ خارج شوند، باز پس رانده م : ٢٢آيه 

  . فراهم استاى-  آنها عذاب خواركنندهیو كسانى كه کفر کردند و آيات ما را دروغ شمردند، برا : ۵٧آيه 

  

   المومنون،٢٣سوره 

  .  پرداختندیند و نه به زارد آنها نه هللا را ستوی سخت گرفتار ساختيم، ولی آنها را به عذاب :٧۶آيه 

  

   فاطر،٣۵سوره 

 و نه چيزى از عذابش از آنان ميدهي؛ نه به مردن آنها امر م كسانى كه كافر شدند، آتش دوزخ براى آنهاست : ٣۶آيه 
  .دهيم شود، ما اين گونه هر کافران را جزا مى کاسته مى

  

  ،الطالق ۶۵سوره 

 و مي آباديها كه از فرمان هللا و رسوالنش سرپيچى كردند و ما بشّدت از آنها حساب پس گرفت)مردم(چه بسيار : ٨آيه 
  . نظيرى گرفتار ساختيم  به مجازات كم

  

 سوره   :  ٨٩ ی ء، آيهی النسا

يد تا ايمان بياورند و اگر باز از ايمان برگشتند، آنها را بگيريد و بکشيد، که آنها دوست و با نامسلمانان دوستی نکن
  .يار شما نيستند

 حاکم  ايرانبر اين مردمکه  ، زيرا حکومتی عدالت هللا را بشمارم و باز گويم،های- نشانهنيازی نيست که بيش از اين
 مردم نيکويی و بدخويی را، با احکام شريعت  تا زمانی که.يرد گ ی آنها نيرو می-ی عقيده- از پسماندگی،شده است

   . ورزند می دشمنی دگیابا آز  و کنند از آزردن جان انسان شرم نمیآنها ، سنجند  می

   .     همان مردم استمعيارهای بينشی - حکومت هر مردمی نشان دهنده

 دي آناهمردو

  de.yahoo@MarduAnahid:           خوانندگاندگاهي بازتاب از دافتيدر
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