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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

 ٢٠١١ جون ١١

 

   محمد"غزوات"بررسی 

١  
 

  محمد و کشتار،قرآن

که خداوند برای رفع اشتھای مبری  پيغ- پيشوای مسلمانان -  حبيب خدا –ھای گذشته از محمد آخرين پيغمبر  در بحث

 خود ی کهئزنھا و کنيزان و خانمھا و   از زندگی،کرد  و عاجال آيات صادر مییشرايطھرنسی شان ھميشه و در ج

داد صحبت نموديم و ھم يادآور شدم که  ی که اسناد و مدارک تاريخی نشان میئ  تا جابخشيده بودندرا به جناب شان 

   نسبت نداشتن پايگاه اساسی اجتماعی و بی قدرت بودن شان در ،يف داشتندکه در مکه تشر حضرت در زمانی

کردند   میابالغھای خداوند واحد آسمانی   داشته و آياتی را ھم که به نام گفتهصلح آميز اجتماع ھميشه موعظه ھای 

 نتوانست بيشتر  سال١٠ھمه در پند و نصيحت و صبر و صلح و برادری بود با وجود آنھم در ظرف اضافه تر از 

گرديد مجبورا با ياران خود به  اش تنگ تر می  نفر را به دور خود جمع نمايد و روز به روز شرايط زندگی٧٢از 

قماش خود متحد شده و از مردم مکه انتقام بکشد که البته از   ی و ھمجنسان دزدانمدينه فرار نمود تا با يک تعداد از

 او را مطمئن ساخت تا   شھوانی محمد با اصدار آياتیھای ی رفع ضرورتو مسلما در راه سفر خداوند ھم برا

 . ھای گذشته رفته است  و شرح آ يات  قرآنی درين مورد بخصوص در بخشغرايض جنسی شان ھم آرام باشد

دست ه  شان و بۀھای دست داشت کمتر مسلمانی است که بداند محمد دشمنانش   را  برای پيدا کردن پول و ثروت

 و زنی را که مادر چند فرزند بوده به جرم شعر گفتن نمود وسط دو نيم میھا را از  آن. کرد دن آن  شکنجه میآور

ی ئخدا( مولوی ھا و ،يت هللا ھاآ ، چون مسلمانان ھمه چيز را  راجع به اسالم  از زبان مال ھا.کشته است

 ۀوھش در بارژکمتر مسلمانی دنبال حقايق و پ. دکنن شنوند و به آن باور پيدا می شنيده و  می )خدمتگاران اعراب

کند  رود و به اصل اسالم و محتويات حقيقی آن به اسناد تاريخی مراجعه می پرستد و دنباله رو آن است می آنچه می

ھا روی ملحوظات خاصی خود دانند از گفتن آن  را مییکه چنين مسايلی حبان و تاجران دينی ھم آنانصاو مال  

 آنوقت است که به اين .دنھای تروريستی بدھ ايند مگر اينکه منافع شان در خطر افتاده و تشکيل گروهنم داری می
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  تبليغ میبه نحو اسالمی و مقدس اساسات اسالمی به اساس تاريخ مراجعه و آنرا برای پيشبرد مقاصد شوم خود 

  .دارند

تکب شده است روی اسناد مر  قرآنۀ اجاز  باحمد را که مکشتار ھائی خواھم يک سلسله الی اين نوشته میه در الب

ده آگاه شوند و بدانند رپھای تلخ پشت  ما ازين واقعيت تا ھموطنان عزيز و صاف دل  بگيرممعتبر تاريخی به بررسی

 را به  یشھکار ھای مقدس چه من بعد ھم تقديس خواھند نمودو نموده  ستايشآگاه پيغمبری را که سالھا ناخود 

  .مان دوره و بشريت امروز  تحويل نموده استانسانھای ھ

 را تشکيل دمکشان و رھزنان مدينه و شورای مرکزی  آ. مدينه رسيد و خود را جمع و جور نمودبهوقتی که محمد 

 مبشره از قرار ۀمحمد در مقام رئيس  و پدر خوانده و ده ھاتن از الشخور ھای مکه و مدينه موسوم به عشر. داد

 –بی وقاص ا سعد بن – عبدالرحمن بن عوف – زبير بن عوام – طلحه بن عبيدهللا – علی –عثمان  – عمر –ابوبکر 

 و تاراج اموال مردم  تعھدات غير انسانی مبنی مکشیشامل مرکزيت گروه آد و ابو عبيده بن جراح –سعيد بن زيد 

 اين گروه آدم کش و چپاول گر برای .ندبر قطع و قلع دشمنان خود و فتح مکه و گرفتن انتقام از  مردم آنجا  را بست

وانيان برای استفاده از چاه ھای آب آن منطقه توقف که کارنام بدر  ه ای ب    در نقطهیاولين بار بر کاروان تجاري

 تن را به قتل ٩٠٠يبا چشيدند و تقرنان مزه چپاول و تاراح را آکرده بودند  حمله و با قتل عام تاجران و محافظين 

رھبر اين گروه بعد از  به حيثمحمد ی بود که چنين حمالتجريان دربعد ھا  و  زنھا را به کنيزی بردند ورسانيدند

  و خداوند ھم برای چنين اعمالی از دش میکه بر می  خورد ھمبستر   ئی زيبالين زن مقبول و او قتل عام  مردم به

 گواه اين ٦٩ و ١٢ تھای انفال آيۀسورنچه چنا .ستدان را حالل می نآ و "نازل" ت پشت آيتطرف پيامبرش آي

  .مطلب است

نمودند به شکل پراگنده و انفرادی چنين   ی که ازين راه امرار معاش میه ئازين تاريخ دزد ھا و آدمکشان حرف  قبل 

 حمالت تر تبديل و ھمچنان اين دادند اما محمد پيامبر خدا آنانرا متشکل نموده و به گروه منسجم اعمالی را انجام می

 به اين ملحوظ روز تا روز  اين جميعت و . و قصبات کوچک و بی پناه شکل مقدس و آسمانی دادءر ا بر قرا

 متجاوزان برناموس مردمتر گشته و فتو حات و کشتار شان اوج گرفته و بر تعداد آدمکشان و  سازمان اسالمی وسيع

  انسانی ۀساز  فاجع نام اسالم زمينهه نان بدون دليل فقط بآاين شکل تعدی بر حقوق ديگران و حمله بر . افزوده ميشد

 فقط فرق آن مقدس بودن اعمال ننگين شان زير ھدايات محمد به .ھای آدمکش بی ھمه چيز بود دست گروهه بيشتر ب

تی به أچنان جر سفيان صاً بعد از فتح مکه و ھمدستی ابوھای مقدس و اسالمی  مخصو تأسی از قرآن بود که  جنگ

جزئی ترين مخالفت فردی باعث زيرا   . داد که به سختی ميتوان از جلو گرفتن آن صحبت نمودخونريزاين گروه 

بعداً اسم اين  شد و شمشير کشان از ھر سو  وحشيانه چنان  به کشتار می پرداختند که قتل تمام قريه و قبيله می

غنيمت جنگی به  نامه زن و متعلقات کشته شده بسر دشمن زده شده مال و ( ؟؟  جھادچپاول گری ھا را گذاشتند

شد تا  ای حمله می ی و قبيلهئ حد اقل  سال يک بار بايد به جا.کرد و اين جھاد نبايد تو قف می) فاتحين تعلق ميگرفت

يات و آدمکشی ھا و اين جنا. ی اسير شده دست می يافتندھا ھای مادی و زن به نعمتاين گروه خونخوار و آدمکش  

 تا آنجا دوام يافت که لشکريان اسالم ھر يک تبديل به فرمان روای جھاد شده و )فی سبيل هللا(  جھاد مقدسنامزير 

و کافران )  خود ماۀميھن ويران شددی مثل قو ماندانھای جھا(توانست بگويد باالی چشم شان آبرو است ؟؟  کسی نمی

اده و ساالنه يک مقدار پول و کنيز و برده به حضرت بايد جزيه د) نظر به شرايط حمله جنايت کار ان اسالمی( 

  .محمد تحويل ميدادند

 قدرت کافی داشت تا در مقابل اين وی آن زمان مگر نمودند محمد يک تعداد يھوديان مقيم آنجا شروع به مخالفت با 
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و محمد ) وده بشت صبر و دعای خير ھم نوعی و انسان دوستی گذ–زمان صلح و برادری (مخالفت ھا جوابگو باشد 

  .کشندھوادارانش خواست تا تعدادی ازين يھوديان را باز از تعدادی 

 فريبگار فقط يک. محمد پيغمبر نيست: او کسی بود که علناً گفت. نام کعب بن االشرف بوده  يکی ازآن يھوديان ب

گز سالحی ھرکعب . کعب يک يھودی بود. گيرد دست گرفتن قدرت و حمله بر مکه آمادگی میه  که برای باست

او فقط عقيده اش را نسبت به محمد ابراز و چند شعری ھم در مورد زنان . عليه محمد يا ھيچ مسلمانی نگرفت

ين ھمين نوشتار خواھم ئپايان قتل او را در   جرکهاو را در شب به قتل رساندند مسلمان سروده بود و به ھمين دليل 

 .آورد

 اين قبايل با ساير قبايل عرب   ۀ ھم.هظبنی قري بنی نضير و ،کردند بنی قينقاع  يھودی زندگی میۀدر مدينه سه قبيل

و خوردی بين ھم پيمانان عرب شان و ساير قبايل يھودی به وقوع می پيوست  گاه که زدو ھرپيمان ھمبستگی داشتند 

 محمد به مدينه وارد شد ھا طرف دوستان عرب خود را می گر فتند وقتی که معموالً اين چنين وقايع طبيعی بود آن

ئيد و تبليغ أنمود و پيامبران و داستانھای شانرا ت اميد داشت که يھوديان دين او را که ھمان خدای يھوديان را تبليغ می

مندی ھای خرافاتی شانرا ھم شامل قرآن  باور- داستانھای قديمی–ھا  حتی بسيار روايات يھودی. کرد  بپذيرند می

 اما يھوديان مثل قريشيان او را ،ن نمودي مسلمانان تعيۀ يھوديان بود قبلۀيت المقدس را که قبلبه ھمان جھت ب. ساخت

 او نشان دادند تا اينکه صبر محمد به پايان رسيد و رفتاری ۀی به دين  مطروحئ گرفتند و کمتر اعتناءبه استھزا

  .خصمانه را در مقابل يھوديان پيش گرفته و در صدد انتقام بر آمد

نام ه ھا در قسمتی از مدينه که ب  بنی قينقاع بودند آنۀديان قبيل يھوقرار گرفتندلين يھوديانی که مغضوب پيغمبر  او

 آھنگری و صنعت ايجاد وسايل مورد ضرورت ،ھا ھم مسما شده بود زندگی ميکردند شغل مردم آن زرگری خود آن

 . خود را به اين قبيله شروع نمودۀای  حمل مد به بھانه مح.ھای شان سالح ھای جنگی زيادی بود خانه بود و در خانه

  :جريان ازين قرار بود

وقتی زن بر   روزی يک مرد زرگر يھودی زن مسلمانی را خشمگين کرد او جامه ای او را به پشتش گره زد و

فی آن مرد مسلمان او آشکار شد اتفاقاً مردی آنجا بود و مرد يھودی را کشت يھوديان نيز به تالۀ خاست اندام بر ھن

ھای شان بر  محمد که با حمله به کاروانھای تجارتی و غارت ثروت. ھا آغاز شد را کشتند و جنگ محمد با آن

 شوال سال دوم ھجرت سر بازان خود را جمع و ١٥انگيخته شده بود و چشم به ثروت يھوديان مدينه داشت در روز 

 بنی قينقاع مجبور شدند که تسليم شوند و منتظر .ھا بست بر آن روز محاصره کرد و آب را ١٥را برای آنجا يھود

ھا   مرد ھای جنگنده آن.  اوالد ھا و زنھای شان بوده و مجبورا به آن تن دھند، ثروت،قضاوت پيغمبر در مورد خانه

محمد خواست تا ھا پشتيبانی نموده و با عذر و زاری از  بی آمد و از آنادستگير و زندانی شده بودند تا عبدهللا بن 

وسايل   شمول ثروت و اسباب وب و تمام اموال و جنس ھای شانرا ھا را بخشيد   ھا را ببخشد در نتيجه محمد آن آن

محمد يک پنجم دارائی ھا را بر . به محمد دادند و به سوريه رفتند و مدتی آنجا ماندند و در مدت کوتاھی نابود شدند

 دنمو داشت و بقيه را بين مردانش تقسيم

 ادامه دارد                                     

 

 

  


