
  
  جنگهای خونين هللا و رسول هللا برای نابودی آزادی

  و به بند کشيدن انديشه
  
  
  

  ادامه 
  
   

  :١٢٨تا  ١٢١« آل عمران» آيه های  ٣سوره 
بياد آر ای پيغمبر صبحگاهی را که از خانه خود به جهت صف آرايي مومنان برای جنگ بيرون شدی و هللا به همه گفتار و 

نگاه که دو طايفه از شما بد دل و ترسناک و در انديشه فرار از جنگ بودند و هللا يار آنها بود انان را کردار تو دانا و شنوا بود آ
  دلدار نمود هميشه بايد اهل توکل کنند تا دلدار و نيرومند باشند.

ن ضعيف بوديد. و هللا شما را  به حقيقت در جنگ بدر ياری کرد و غلبه بر دشمن داد با انکه شما از هر جهت در مقابل دشم
  پس راه هللا پرستی در پيش گيريد باشد که شکر نعمتهای او بجای آريد.

ای رسول بياد آر آنگاه که به مومنی گفتی آيا هللا بشما مدد نفرمود که سه هزار فرشته بياری شما فرستاد؟ بلی اگر شما صبر و 
بر شما شتابان و خشمگين بيايند هللا برای حفظ و نصرت مقاومت در جهاد پيشه کنيد و پيوسته پرهيزکار باشيد چون کافران 

  شما پنجهزار فرشته را با پرچمی که نشان مخصوص سپاه اسالم است به مدد شما ميفرستد.
هللا آن فرشتگان را  نفرستاد مگر برای اينکه بشما مژده فتح دهد و  دل شما را بر نصرت هللا مطمئن کند و فتح و فيرزوی شما 

  ز جانب هللا توانای دانا. تا گروهی از کافران را هالک گرداند يا ذليل و خوار کند که مقصود خود نا اميد باز گردند.نگشت مگر ا
  
  

  :١۴٨تا  ١۴۶« آل عمران» آيه های از آيه  ٣سوره 
هايي که در راه چه بسيار رخ داده که پيغمبری جمعيت زيادی از پيروانش در جنگ کشته شده و با اين حال اهل ايمان با سختی 

هللا به انها رسيده مقاومت کردند و هرگز بيمناک و زبون نشدند و سر زير بار دشمن فرو نياوردند و زا راه صبر و ثبات پيش 
  رفتند که هللا صابران را دوست ميدارد.

از گناه و ستمی که ما درباره آنها در هيج سختی جز به هللا پناهنده نشده و جز اين نمی گفتند که بار پروردگار را به کرم خود 
خود کرده ايم درگذر و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر محور کافران مظفر گردان. پس هللا فتح و فيروزی در نيا و ثواب در 

  آخرت نصيب شان گردانيد.
  

  ميگويد: ١۵٩تا  ١۵٢همين سوره در بخشی از آيه های 
شمنان غالب گرداند آنگاه دريافتند که غلبه کرديد و به فرمان هللا کافران را به و به حقيقت صدق وعده هللا را که شما را بر د

  خاک هالک افکنديد و هميشه بر دشمن غالب بوديد.
تا وقتی که در کار جنگ احد سستی و اختالف برانگيختيد و نافرمانی حکم پيغمبر نموديد. پس از آنکه هر چه آرزوی شما بود 

و غنيمت بردن» به ان رسيديد منتها برخی دنيا و برخی بای آخرت ميکوشيديد و سپس از پيشرفت و  « از فتح و غلبه بر کفار
غلبه شما را باز داشت تا شما را بيازمايد. البته از تقصيرهای شما که «نافرمانی پيغمبر خود کرديد» درگذشت که هللا را با اهل 

  ايمان عنايت و رحمت است.
ه هزيمت گذاشته و  چنان به دهشت ميگريختيد که توجه به احدی نداشتيد تا انجا که پيغمبر هم که بياد آريد هنگامی که روی ب

شما را بياری ديگران در صف کارزار ميخواند توجه نکرديد تا به پاداش اين بی ثباتی غمی بر غم شما افزود تا از اين پس 
ا /انانکه از شما در جنگ احد به جنگ پشت کردند و منهزم برای از دست رفتن يا بدست آوردن چيزی اندوهناک نشويد. همان

  شدند شيطان آنها را به سبب نافرمانی و بد کرداری شان به لغزش افکند و هللا از آنها درگذشت.
  اگر در راه هللا بميريد يا کشته شويد «غم مدار» که به رحمت ايزدی پيوسته و به سوی هللا محشور خواهيد شد.

  
  :٧٨تا  ٧١ا» آيه های « النس ۴سوره 

ای اهل ايمان سالح جنگ برگيريد و آمگاه دسته دسته يا همه يکبار متفق بر جهاد بيرون رويد و همانا گروهی از شما ( که 
  منافقند و بظاهر دوست و باطن دشمن شما هستند) به خبرهای مجعول هول انگيز شما را ترسان ساخته و از جهاد باز ميدارند.

در راه هللا با آنانکه حيات مادی دنيا را بر آخرت گزيدند جهاد کنند و هر کس براه جهاد در راه هللا کشته شد يا فاتح مومنان بايد 
گرديد زد باشد که او را (در بهشت ابدی اجری عظيم دهيم). آيا مي نگری و عجب نداری از حال مردمی که گفتند به ما اجازه 

از جنگ خودداری کرده بوظيفه نماز و زکات قيام کنيد(که هنوز مامور جنگ نيستيم) ديدی جنگ ده و به آنها گفته ميشد اکنون 



آنگاه که بر آنها در (جنگ بدر) حکم جهاد آمد در آن هنگام بيش از آن اندازه که بايد از هللا بترسند از مردم(دشمنان خود) 
  ا را تا به هنگام اجل و مرگ طبيعی به تاخير نيفکنی. ترسيدند و گفتند ای الل چرا بر ما حکم جنگ را فرض کردی که عمر م

(ای رسول ما به آنانکه اين اعتراض کنند) بگو که زندگانی دنيا متاعی اندک است و جهان آخرت ابدی. برای هر که خدا ترس 
  باشد بهتر از دنياست و آنجا کمترين ستم درباره کسی نخواهد شد.

  
  ٩١ و ٨٩ – ٨۴« النسا» آيه های  ۴سوره 

پس ای پيغمبر تو خود تنها در هللا بکارزار برخيز که جز شخص تو بر آن مکلف نيست و مومنان را نيز ترغيب کن باشد که هللا 
  آسيب کافران را از شما باز دارد که قدرت هللا (از کمک مردم) بيشتر و عذاب و انتقامش سخت تر خواهد بود.

ن هم بمانند آنها کافر شويد تا (شما را بر آنان امتيازی نباشد) همه برابر و مساوی منافقان و کافران آرزو کنند که شما مسلمي
در کفر باشيد پس آنانرا تا در راه هللا هجرت نکنند دوست نگيريد و اگر مخالف کردند آنها را هر کجا يافتيد گرفته و به قتل 

  رسانيد و از آنها يار و دوستی نبايد اختيار کنيد.
خواهيد يافت که ميخواهند از شما (به اظهار اسالم) و از قوم خود(به اظهار کفر) ايمنی يابند که راه فتنه گری  گروهی ديگر را

و شرک بر آنها باز شود به کفر خود باز گردند. پس اگر از (فتنه انگيزی و نفاق) کناره نگرفته و تسليم شما نشدند و از آزار 
ر جا يافتيد گرفته و به قتل برسانيد. ما شما را بر جان و مال اين گروه تسلطی کامل شما دست نکشيدند در اينصورت آنها را ه

  بخشيديم.
  

درون مايه فرمانهای جنگی هللا آن سردار جنگجوی عرب را شنيديد و دريافتيد که دستور ميدهد هر جا کافران را يافتيد بکشيد 
  ج دين هللا که همان بردگی و بندگی است جهانگير شود.و فرشتگان را نيز بياری رسولش فرستا تا با کشتار و تارا

  
درباره عناين و رحمت او هم دريافتيد تنها درباره کسانی که به فرمان او بر دشمنی با آزادی می جنگند مهر می ورزد نه 

  همگان.
  
  

  :١٩تا  ٢«انفال» آيه های  ٨سوره 
ی غنائم بدون جنگ که از دشمنان بدست مسلمانان آيد و زمين های يعن x(ای رسول ما) چون امت حکم انفال را از تو سوال کنند

خالصه اموری که بی رنج مردم  xقطايع ملوک xارث کسيکه وارث ندارد xکف درياها xفراز کوه  xبيشه ها xمعادن xخراب بی مالک
قدر صالح دانستند  جواب ده که انفال مخصوص هللا و رسول است( که رسول و جانشينانش بهر کس و هر xحاصل ميشود

ببخشند) در اينصورت شما مومنان بايد از هللا بترسيد در اين گونه اموپر خالف و تقاضای بيجا و حرص ونزاع و تفرقه 
  بپرهيزيد بلکه در رضايت و مسالمت و اتحاد بين خودتان بپردازيد و خداوند و رسول را اطاعت کنيد اگر اهل ايمانيد.

  
همه و همه   xقطايع ملوک xکف درياها xفراز کوه  x xبيشه ها زمينهای خراب معادن غنايم بدون جنگ xيددرست به اين آيه توجه کن

پس همه   xمال هللا و روسل است تا بهرکس خواستند ببخشند نه در راه مصالح همگان هزينه شود. هللا که وجود خارجی نداشت
  اش ماند برای رسول هللا و او هم بخشيد به ولی هللا.

  
حاال هم جانشينانش در ايران منابع ملی ما را می بخشند به فلسطينی ها و سوريه ايها و لبنانيها و تروريستها و آقا زاده ها و 

  ما نبايد سخنی بگوييم؟
  

 « مومنان آنها هستند که چون ذکری از هللا شود (از عظمت و جالل هللا ) دلهاشان ترسان و لرزان شود و  چون آيات هللا را بر
آنان تالوت کنند بر مقام ايمانشان بيفزايد و به هللا خود در هر کار توکل ميکنند  ونماز را باحضور قلب بپاميدارند و از هر چه 

  روزی آنها کرديم به فقرا انفاق ميکنند(يعنی از غنيمت به فقرا ميدهند).
و گروهی از مومنان سخت رای خالف و کراهت اظهار چنانچه هللا تو را از خانه خود به حق (برای اعال بدين حق) بيرون آورد 

. پيرو در امر انفال و غير آنهم بخواهش مردم توجه مکنکردند و تو به مخالفت آنها از حکم حق بازنگشتی و هجرت گزيدی 
  هللا باش و از خلق ابدا انديشه مدار. »

  
ول هللا است و دلهای ترسان و لرزان از آن مومنان. با در اين دو آيه هم به روشنی ميبينيد همه سودهای کالن مال هللا و رس

  استواری هم دستور ميدهد خواهش کسی در اين باره پذيرفته نيست و نبايد هم گوش به سخن کسی بدهی؟
  

« مردم نادان در حکم حق. ال آنکه حق آشکر و روشن گرديد با تو جدل و نزاع خواهند کرد (و چنان حکم حق وطاعت اله بر 
  دشوار و سخت است که گويي به چشم مينگرند که آنها را به جانب مرگ ميکشند.»آنها 

  



در اين گفتار يک اعتراف آشکار به چشم ميخورد که هللا خودش ميگويد. حکم حق و اطاعت از فرمانهای هللا چنان برای مردم 
  دشوار است که گويي آنها را به جانب مرگ ميکشند.

  
ان هللا جز آزادی کشی و نابرابری و زورگويي و ترس و غم و اندوه چيز ديگری به چشم بسيار درست است زيرا در فرم

  نميخورد که مدم به پيشواز آن بروند. درآمدهای کالن هم که مال هللا و رسول است.
  

شام» و شما « (ای رسول ما) بياد آر هنگامی را که هللا بشما وعدهفتح بر يکی از دو طايفه داد «غلبه بر قريش يا کاروان 
مسلمين مايل بوديد که آن طايفه که شوکت و سالحی همراه ندارد (بی رنج و جهاد) اموالشان نصيب شما شود و هللا ميخواست 
که صدق سخنان حق را ثابت گرداند و از بيخ و بن ريشه کافران را بر کند تا حقايق دين اسالم را محقق و پايدار کند و باطل را 

  هر چند بدکاران را خوش نيايد.»محو و نابود سازد 
  

آيا بن مايه ای بهتر از اين برای گردنه بندی و تاراج و کشتار کسانيکه کوچکترين ابزار دفاعی نداشتند و آزادانه در پی تجارت 
  خود ميرفتند وجود دارد که هللا فرمان تازش و کشتار و تاراج اموال آنها را داده است؟

  
استغاثه و زاری به پروردگار خود ميکرديد( که شما را بر دشمن غلبه دهد) پس عای شما را اجابت « بياد آريد هنگامی را که 

کرده ( وعده داد) که من سپاهی منظم از هزار فرشته به مدد شما ميفرستم و اين مدد فرشتگان را هللا نفرستاد مگر آنکه 
مئن سازد. و بدانيد که نصرت و فيروزی نيست مگر از جانب اله بشارت و مژده فتح باشد و تا دلهای شما را ( به وعده هللا) مط

  که هللا را کمال قدرت و حکمت است.
يار آر هنگامی را که خواب راحت شما را فرا گرفت برای اينکه از جانب هللا ايمنی يافتيد  واز آسمان رحمت خود آبی فستاد که 

شما  دور سازد و دلهای شما را به ليمان با هم متحد گرداند تا در کار شما را آن آب پاک گرداند و وسوسه و کيد شيطان را از 
  دين ثابت قدم و استوار باشيد.»

  
« يعنی از آسمان رحمت بارانی فرستاد که جسم شما را از هر حدث و ناپاکی سازد و جان شما را از وسوسه و خيال شيطان 

ه فرشتگان وحی کرد که من با شما مومنان را ثابت قدم بداريد که همانا ايمن گرداند. و يادآر ای رسول آنگاه که پروردگار تو ب
اين کيفر کافران برای من ترس در دل کافران ميافکنم تا گردنهايشان بزنيد و همه انگشتان و (دست آويزهايشان) قطع کنيد. 

ومخالفت پيمايد بترسد که عقاب هللا   آنستکه با هللا و رسول او سخت و مخالفت کردند و هر کس با هللا و رسول او راه شقاق
بسيار سخت است. اين عذاب مختصر قتل و اسارت را در نيا بچشيد و بدانيد که برای کافران در قيامت عذاب آتش دوزخ 

مهياست. ای اهل ايمان هرگاه با تهاجم و تعرض کافران در ميدان کارزار روبرو شويد مبادا از بيم آنها پشت کرده و از جنگ 
ريزيد. هر که در روز جنگ به آنها پشت نمود و فرار کرد بطرف غضب و خشم هللا روی آرود و جايگاهش دوزخ که بدترين بگ

منزل لست خواهد بود. مگر آنکه از ميمنه به ميسره و يا از قلب به جناح برای مصالح جنگی رود و يا فرقه ای بياری فرقه 
 ديگر بشتابد.

  
کافران را کشت ای رسول چون تو تير افکندی نه بلکه هللا افکند و شکست کافران را هللا برای اين  ای مومنان نه شما بلکه هللا

خواست که مومنان را به پيش آمد خوشی بيازمايد که هللا شنوای دعای خلق و دانابه مصالح امور عالم است. اين فتح و غلبه 
يعنی شما مومنان از مکر   سست و بی اثر کننده مکر کفار است صيب شد و بدانيد که محققا هللادر جنگ بخواست هللا شما را ن

  کفار ميانديشيد که هللا بنيان مکرشان را ويران کرد.»
  

  :٢۶همين سوره آيه 
خودآورد و بياری  وای مومنان بياد آوريد زمانی را که عده قليلی در ميان دشمنان بسيار بوديد بعد از آن هللا شما را در پناه

  ند و نصرت بشما عطا کرد و از بهترين غنائم و طعامها روزی فرمود باشد که شکر نعمتش را بجای آريد.»خود نيروم
  

بن مايه ردناپذير همکاری همه سويه همراه بودن هللا و نيروی هوايي ناديدنيش فرشتگان در جنگ وو تيراندازی هللا و آدم 
 ر و نيرنگ.ها با بهره گيری از همه مک کشی او  آنهم در سر گردنه

  
آيآ نبايد چنين هللا راهزن و گردنه گير را در دادگاه وجدان محاکمه کردو از جايگاه خدايي دروغين او را بزير کؤيد و پيکره او و 

  رسول هللا و ولی هللا اش را در موزه های جنايت عليه بشريت گذاشت؟ 
  
  
  :٢٨همان سوره آيه  



در دنيا ابتاليی بيش نيست و در حقيقت اجر عظيم نزد هللا است  و سعادت حقيقی در  د که شما را اموال و فرزندانو محققا بداني
  آخرت است. 

  
  آيا اين دستور هللا فتنه انگيزی در درون خانواده ها نيست؟

  
  به بعد: ۴١همان سوره آيه 

ول و خويشان او يتيمان و يا کم) خمس آن خاص هللا و رس« و ای مومنان بدانيد که هر چه بشما غنيمت و فايده رسد(زياد 
فقيران و در راه سفر ماندگان است. به انها بدهيد اگر هللا به آنچه بر بنده خود (محمد) در روز فرقان روزی که دو سپاه اسالم 

  ا است.»و کفر در جنگ بدر روبرو شدند. هللا نازل فرمود ايمان آوری و بدانيد که هللا بر هر چيز توان
  

زی هر جنبنده ای را من ميدهم چه شده است که ميجنگد و ميکشد و غارت ميکند تا خمس و غنيمت بر اللهی که ميگويد رو
  دارد؟

  
« بياد آريد زمانی را که سپاه شما در نزديک وادی دشمن به مکانی دور(از شهر مدينه) واقع شد (که موفقيت و اتفاق خوشی 

ما با دشمن مقرر ميشد در وعده گاه( چنين موافق و دلخواه شما نميبود) ر اين کارزار بوعده و قرار شهللا نصيب شما کرد) و اگ
 و از خوف و انديشه در جنگ اختالف ميکرديد.

  
رر فرموده اجرا سازد(شما را غلبه داد) يعنی هللا در جنگ بدر ره مدد ليکن برای آنکه حکم ازلی و قضای حتمی را که هللا مق

ر غلبه داد که حقانيت قران و رسولش را آشکار سازد تا هر که هالک شدنی است بعدا مومنان کم را بر کافران بسيا فرشتگان
از اتمام حجت هالک شود و هر که اليق حيات ابدی است به اتمام حجت به حيات ابدی رسد و همانا هللا شنوای دعا و دانای 

  مصالح بندگان است.»
  

  : ۴۴و  ۴٣سوره «انفال» آيه 
دشمنان را هنگامی که مقابل شديد پر چشم شما کم نمودار کرد( تا قوی دل شده از آنها مينديشيد) و شما « و يادآر زمانيکه هللا 

را نيز در چشم دشمن کم نمود (تا تجيز کامل و تهيه مهمات جنگ نکنند ) تا هللا آنانرا که در قضای حتمی خود مقدور 
  هللا است) وبسوی اوست بازگشت امور. ا فرمايد (تا بدانيد کار بدستنموده(يعنی غلبه اسالم) اجر

باشد که فروزمند و  xای کسانيکه ايمان آورده ايد هرگاه با فوجی از دشمن مقابل شديد پايداری کنيد و هللا را پيوسته يادآوريد
  فاتح گرديد.

  
وانيد از آذوقه و آالت جنگی و ا مهيا کنيد و تا آن حد که بتو شما(ای مومنان) در مقام مبارزه با آنها خود ر ۵٩همين سوره آيه 

اسبان سواری برای تهديد دشمنان هللا و دشمنان خودتان فراهم سازيد و بر قوم ديگری که شما بر دشمنی آنان مطلع نيستيد و 
و هرگز  تمام بشما عوض خواهد داد هللا به آنها آگاه است نيز مهيا باشيد و آنچه در داه هللا (و اوصيای دين هللا) صرف کنيد هللا

  بشما ستم نخواهد شد.
  

ای رسول مومنان را بر جنگ ترغيب کن که اگر بيست نفر از شما صبور و پايدار باشيد بر دويست نفر از  ۶۴همين سوره آيه 
هی بی دانشند و شما با دين دشمنان غالب خواهيد شد و اگر صد نفر بوده بر دوهزار نفر کافران غلبه خواهيد کرد زيرا آنها گرو

  دانشيد لذا توانا و غالب بر آنهائيد.و 
  

همه اين وسوسه ها و تحريکات جنگ و کشتار که با اين اعترافات روشن خود هللا آشکار و نهان در آن دست و دخالت دارد و 
می، ، آزادی، نابرابری، بردگی، غالنيرنگ بازی ميکند جز برای پايدار نمودن داده هائی است که در قرآن آورده است؟( نابودی

  کنيزی، غم و اندوه، ترس و لرز و و.) آيا بدرستی او خداست يا يک گردنه بند تازی خونخوار؟
  

اکنون هللا بشما تخفيف داده (و در حکن جهاد آسان گرفت) و دانست که در شما ضعف ايمان راه يافته (که يکنفر با ده نفر 
ار بر دويست نفر و اگر هزار نفر بر دوهزار به اذن هللا غالب اگر صد نفر باشيد صبور و پايدنميتوانيد مقلومت کنيد) پس 

  خواهيد شد (يعنی با وجود ضعف ايمان باز يکنفر مومن بر دو نفر کافر غلبه خواهد کرد. هللا با صابران اهل ايمان است.
  

  به او داد؟  جز ريشخند و تمسخر به اين تحريک ابلهانه هللا چه پاسخی ميتوان
  

هيچ پيغمبری را روا نباشد که از اسيران جنگ فدا گرفته و آنانرا رها کند تا خون ناپاکان را بسيار  ۶۶همين سوره آيه 
  بريزد(پس اصحاب تو ای رسول نبايستی به طمع دنيا اين انتظار را از تو داشته باشند).



  
ميگويد اگر اسيران جنگی آزاد   درست چه خوب ترجمه شده است کهاين آيه که نمودار سنگدلی هللا و رسول اوست درست يا نا

  گردند، خون ناپاکان بريزند. با اين اعتراف يک سخن حسابی هم شنيديم که فرمان برداران هللا از ناپاکان هستند.
  

خرت را و هللا مقتدر و شما(ای اصحاب رسول) متاع فانی ناچيز دنيا را ميخواهيد( هللا برای شما سرای ابدی و نعمت جاودانی) آ
  مه از روی حکمت است.کارش ه

 اگر نبود حکم (ازلی) سابق از امر نافذ هللا (که پيغمبر فدا و غنائم را روا دانست) همانا در آنچه(از غنيمت) گرفتيد بشما عذاب
رس و پرهيزکار باشيد که هللا ، وليکن هللا تسخت رسيده بود. پس اکنون از هر چه غنيمت بياييد بخوريد، حالل و گوارا شما باد

  آمرزنده خطاها و مهربان به خلق است.
  

  اين آيه هم که روشن است هللا ميگويد بزنيد بکشيد و غارت کنيد، هر چه غنيمت گرفتيد بخوريد، از شير مادر حالل تر است.
ه کار ن اگر آنرا که هللا دستور دادآنانکه کافر شدند نيز بعضی دوستدار و مددکار يکديگرند و شما مسلمي ٧٢همين سوره آيه 

  نبنديد همانا فتنه و فساد بزرگ روی زمين را فرا خواهد گرفت؟
  
  

اگر چه هيچگاه هللا فتنه و فساد مورد ادعای خودش را بروشنی نگفته است که چيست، ولی نيک ميدانيم که فتنه و فساد مورد 
  و بردگی و کنيزی است. گريزان شدن مردم از بند بندگینظر هللا همانا گسترش آزادی و برابری است که بيمناک 

  
هنگامی که رسول فرمان خروج برای جنگ دهد نبايد مومنان همگی بيرون رفته و رسول را تنها  ١٢١سوره نهم «توبه»آيه 

علمی که  گذارند، بلکه چرا از هر طايفه ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم مهيا نباشند؟ تا آنان
  به قوم خود بياموزند که قوم شان هم شايد هللا ترس شده و از نافرمانی حذر کنند.آموخته اند بروند و 

  
  

  روشن است که اگر رسول تنها بماند ميترسد آزادی خواهان بيايند و بکشند و از بند آزاد گردند.
اده اند تا آن را به در کالم هللا از خود نشان ند رسول و هللا او جز جنگ و کشتار و غارتگری و نيرنگبازی دانش ديگری

 ديگران بياموزند.
  

ميگويد ای اهل ايمان با کافران از هر که به شما نزديکتر است شروع به جهاد کنيد. بايد کفار در شما  -١٢٢همين سوره آيه 
هللا ن هيچگاه نترسيد) و بدانيد که درشتی و نيرومندی و پايداری حس کنند (تا از سپاه اسالم بيمناک شوند)(و شما مومنا

  هميشه يار پرهيزکاران است.
  

آيا بدرستی اين دستور هللا کمی باالتر از مسخره نيست که از سوئی دستور ميدهد با کافران هر که بشما نزديکتر است بجنگيد 
  و بکشيد و از سوی ديگر ميگويد هللا هميشه يار پرهيزکاران است.

و دختران و پسران مردم تجاوز ميکنند پرهيزکارند که هللا يار آنها  غارتگر و پروه گيری که بر زنانآيا جنگجويان آدمکش و 
 است؟ 

  
آيا با اين دستور های ددمنشانه هللا معنی پرهيزکاری را دريافته است؟ آيا او قبآل راستی و درستی و حق و حقيقت را دريافته 

  بود تا اين يکی را دريابد؟
  گردنه بندی چه چشم داشتی به دريافت درستی و راستی؟دگی و بندگی و کنيزی و غالمی و از پايه گذار بر

  
آنچه که از جنگهای هللا و رسول هللا در راه نابودی آزادی و گسترش بندگی و غالمی و کنيزی و نابرابری به آگاهی شما رسيد 

ر اين ديک سياه روار آورده شد تا در يابيد که دبخشی از نه سوره کالم هللا است، نه تمام آن که به نمونه مشت از خ
  زراندودشده جز تباهی و فساد و گمراهی که کوشيده شده بر آنها تن پوش راستی و درستی پوشانده شود چيز ديگری نيست.

  
شانيدن همانگونه که در آغاز سخنان هفته پيش يادآور شدم اين هللا دست پخت خود محمد بود برای دستيابی بر قدرت و فرون

  دسالی خود.عقده های درونی دوران خر
  

بر اين باورم که اگر خود هللا بی زبان«حجراالسود» به نيروئی دسترسی داشت نه يکبار که ده بار چشمان محمد را از کاسه بدر 
رمانهای آورده و اگر زبان داشت به او ميگفت آدم ناحساب حاال که مرا در جايگاه خدائی نشاندی طلبت، چرا بنام من ف 

  تادی؟ چرا مرا دشمن آزادی و آزادی خواهی و پيرو برده داری و غالم بارگی شناساندی؟نابخردانه غيرخدائی فرس



  
کدام خدا پيش از من با تير و کمان در گردنه ها به راهزنی و آدمکشی نشسته بود که مرا اينگونه رسوا کردی؟ افسوس که 

  آمده در قران کجا؟ زبان ندارد تا بگويد من کجا و فرمانهای
  

ه در پيش يادآور شدم اينک شمار سوره ها و آيه ها ئی ميشنويد که در همين کالم هللا آمده و گفته شده است که همانگونه ک
محمد ديوانه است، وحی نيست، افسانه پيشينيان و سحر و ساحری است که خودش بافته است کسانی مانند بلعام ترسا، عايش، 

  وخته و برايش نوشته اند.سلمان فارسی و ديگران به او آم نفيس غالم رومی،
  

  آيه از کالم هللا به شرح زير است.  ۵٩سوره و  ٢۴اين گفتار در 
و ٢٩و ٢٣سوره شانزدهم آيه های  -۴سوره پانزدهم آيه  -١٢سوره يازدهم آيه  -٣٧سوره دهم آيه  -١٨٣سوره هفتم آيه 

سوره بيست و پنجم آيه های  -٨٢و ۶٩های سوره بيست و سوم آيه  -۴کم آيه سوره بيست و ي -۴۶سوره هفدهم آيه  -١٠٢
 -٣۵و ١۴سوره سی و هفتم آيه های  -۴۵-۴٢- ٧-۶سوره سی و چهارم آيه های  -۶٧سوره بيست و هفتم آيه  -٧و  ۵تا  ٣

سوره  -۴نجاهم آيه سوره پ -١۶و-٧- ۶سوره چهل و ششم آيه های  -١٣سوره چهل و چهارم آيه  -٢٩سوره چهل و سوم آيه 
سوره شصت و نهم آيه های  - ٢و١سوره شصت و هشتم آيه های  -٢٩و ٢٨سوره پنجاه و دوم آيه های  -٩آيه پنجاه و يکم 

سوره هشتاد  -١٢سوره هشتاد و سوم آيه  -٢١سوره هشتاد و يکم آيه  -٢۵تا  ١٧سوره هفتاد و چهارم آيه های  -۴٩تا  ٣٧
  . ١٣و ششم آيه 

  
   

  
  

  فراوان با ارج
  پاينده ايران
  باد درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش برافراشته

  پاريس –پاسداران فرهنگ ايران 
  

  فک آله دال
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