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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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  محمد"غزوات"رسی بر

٩ 
 

      شيخ مرتضی مطھری.خون آزادی و شھادت است. انقالب .. اسالم دين خشونت .. اسالم مسيحيت نيست 

 

  محمد و  نابودی  دشمنانش–قرآن 

ر تسلط کامل تصرف اموال و دارائی ھای شان به فک که مدينه را از سر نشينان يھودی خالی و  بعد ينامحمد بعد از

ھای ساکن آن سر زمين  یعيسويان مدينه از نگاه جمعيت و دارائی و ثروت به تناسب يھود. بر عيسويان مدينه شد

در قرآن خود خالف  مائده مسيحيان را ۀ سور٨٦ و ٨٥ – ٨٢ت آيۀمحمد بر پاي. شتندداتری قرار  ينئدر سطح پا

يھوديانی که در اطراف و حوالی از طرف ديگر  . ورد آشمار میه يھوديان درستکار و بھترين دوست مسلمانان ب

ھای  يان خالف يھودیگذشتاندند ولی مسيح  به شکل منزوی حيات می، عربستان  يار و پشتيبانی نداشتندۀه جزيرشب

 ھای مسيحی در تمام عربستان و امپراتوری بيزانتين پيوند ھای بر قرار کرده و ھميشه می منزوی با ديگر مذھبی

  . محمد را از مسيحيان نيز جدا نمود اما در اخير اختالفات دينی و مذھبی ؛ھا بھره گيرند توانستند از آن

کرد و  معتقد بودند و اسالم اين عقيده را رد می) وح القدسسر و رپدر پ(ھا  يحيان به تئوری تثليث مسيحیمس

تر اينکه محمد  دھد مخالف است و مھم که يکی از اصول مسيحيت را تشکيل می) رھبانيت(ھمچنان اسالم با ديد گاه 

 است  پس از من پيامبری خواھد آمد که نامش احمد، صف را در قرآن آورده که عيسی مسيح گفته استۀسور ٦ تآي

ه انجيل در حاليک. از مسيح در قرآن جعل کرده بودبدانند که نام او را بری خواست مسيحيان او را ھمان پيام و می

 ھای بزرگ  و اين ھم يکی از  دروغای نکرده است جای و به ھيچ نوعی به چنين موضوعی حتی اشاره در ھيچ

ديان و مسيحيان ھر دو طايفه ادعای ه يھو بود کھای پشت سر ھم ھمين جھت يعنی دروغه تاريخی محمد است و ب

 محمد ماھيت اگر چه. دادند ھای دينی او را مورد تمسخر قرار می کردند و آموزش رسالت پيامبری محمد را رد می

 ولی شمار می آورده و مسيحيت ب  موسويتۀکرد و اسالم را دنبال ئيد میأنوشتار ھای عھد عتيق و عھد جديد را ت
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ھا نه تنھا  ئين نو بنيادش نا اميد شد و به اين باور رسيد که آنآاز ھمکاری يھوديان و مسيحيان در پذيرش که  ھنگامی

  .اند پذيرای آئين او نيستند بلکه در برابر او نيز ايستاده

و يکتا ) حنيف( بقره به کيش  ۀ سور١٢٩ تھا راجع به پيامبری اش دست کشيد و با آوردن آي  از جلب ياری آن

د تا در اغوای مردم ديار ديگر مخصوصاً ھای اسالم  شروع ش دو باره نيرنگ بازیتی ابراھيم روی آورد و پرس

ن کننده يافته و باعث شعور ي نقش تعي،دنھای علمی به عقب نگھداشته شده ا ھنگی و آموزشکه از نگاه فری آنان

  .گردنددزدی مردمان آن سر زمين ھا 

  :پردازيم به  مفھوم خشونت در  اسالم  ھای ديگر از قرآن و محمد و اسالم میرسی  برای ختم اين مسأله و بر

زه در قالب مسلمان سازی مردم بوده بستان خشونت بی اندا عرۀيع اسالم در شبه جزيزيکی از علل گسترش سر

اجراھای  ن زمانی بود که تعداد زياد اعراب ازدين اسالم و مآلی اسالم زمانی آغاز گرديد و ھای او است جنگ

گسترش منافع يک تعداد مشخص از سرمايه خاطر حفظ و ه جنايتی آن اطالعی نداشتند و اين اسالم سازی مردم ب

 اين جنگ ھا را از جيب خود ۀمايه گذاری ھای نمودند و ھزينمول سرأان عرب  بوده و آنھا در  بر آوردن اين مدار

  .می پر داختند

 – ابو طالب –مزه ح – داشتند چند نفر ی را نام ميبريم مثل ابو بکر سعی بيدريغين راستا ا از آن جمله کسانی که در

ھای  س اين گروه  خونخوار قرار داشتند و من جنگأعثمان و شخص محمد با حمايت ثروت بی پايان خديجه در ر

د در تاريخ اسالم ياد نام غزوات محمه رسی نموده و ديديم که اين ھمه جنگھا که بھای قبلی ام بر حمد  را در نوشتهم

بينيم اولين   مثالً می.ھای چپاول گر بوده است  اقتصادی و چور و چپاول دارائی ھای مردم به نفع گروهۀشود جنب می

سفيان کاروان بزرگ خود را که مملو از اجناس گوناگون از جمله شراب  ھنگامی رخ داد که ابو) بدر(جنگ محمد 

نان به رھبری محمد به آن شبيخون زدند ھمه چيز را به غارت بردند و اين خود برد که تازه مسلما شام به مکه میاز 

فته و بنا يافته ا ديد گاه مادی و حکومتی شکل  گر عقل ھای قدرت دار بۀو سيله  اين است که اسالم بۀنشان دھند

 اما دولت .وری بيزانتين بجنگدتع نمود تا در مقابل امپرايادی جم ز که جنگ تبوک پيش آمد محمد لشکرو بعداً . است

 ٢٥ھا و آمادگی شان به جنگ اعتنائی نکرد و محمد بعد از  يت آنا ناديده گرفته و اصالً بر موجودھا ر وری آنتامپرا

زياد و يه جات و قصبات سر راه پرداخته با جمع آوری مال  به مدينه باز گشت و به چپاول قرروز انتظار دو باره

  .ھای خورد سال بود بر ذخاير خود افزود اسيران که شامل زنھا و مردھا و بچه

 عمل کرد ھای ۀ  با در نظر داشت ماھيت و دساتير آيات مکی در زمان بی قدرتی محمد و  آيات خشن  مدنی در بار

 ھای يھودی نشين از مدينه فراری ساختن قبيله. داری مالی  از موجوديت اسالم است اين بھره برۀمحمد نشان دھند

ھای گذشته رفت خود نمايانگر قدر ت طلبی اقتصادی و بعداً  توسط  محمد و دار و دسته اش که شرح آن در نوشته

ستيد ؟؟ و ھمچنان در برابر  د نه اينکه خدا را چگونه بايد پرساز ر میکاشآسياسی و د ر اخير دينی محمد را 

 اعمال محمد بوده و  هللا ۀيه کنندقوتات الھی يبينيم گه چگونه آ او می اعیزندگی خانوادگی محمد و رو ش اجتم

يان و دله  و تا کشتار يھوختی در نوبت زنا شوئی محمد ھم مدا محمد در  قرآن  تنھا موجودی  است که حۀمطرح شد

 قرآن تمرکز نمود توان در بحث شان نزول آيات ی که میئقطع نخل ھای آنان دساتير صادر نموده است و تا آن جا

بينيم که ھمه مطابق ميل محمد و رھبران اسالمی تحليل شده و رواج يافته است و آنجا که محمد احتياج به ثبوت و  می

دا نام اينکه هللا چنين امر فرموده  با پشتوانه ای خه  مطروحه خودش داشته آياتی نازل  و بع حق جلوه دادن موضوهب

  .ستئی  تطبيق و تحميل کرديده ا

ين نوع آيات کمکی محمد زياد آورده شده است و ھمچنان  پشتبانی هللا در مورد رفع اھای قبلی از   در نوشته
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ی آيات قرآن داده شده است که اين ھمه تشر يحات برای ھموطنانی انی پايان بدنی محمد تذکراتی بر مبھا ضرورت

نوز ھم دنباله رو محمد و بقيه  تا جران دينی ھستند ی ھای  عجيب ھاھد بود که با دل صاف و خوش باوربوده و خو

 سال ھنوز  به اين ھمه خرافات توجه ننموده و ھمه جنايات و ١٤٠٠و من تأسف دارم به آن  ھم وطنی که بعد از 

  بان شده مثل من و توکه طرف قر ينابينند غافل از   احترام ديده و میۀرا به ديد آدمکشی ھای محمد و دنباله روان آن

ھا ھمه  که آن. بختی اين استندگی با شرافت داشته باشند و بد ادانه زد آزخواستن آدم و زنده بوده و خانواده داشتند می

اجداد خود را احترام و   وءايم که قاتلين آبا بختانه آنقدر عقب نگھداشته شدهاند و ما بد  و اجداد من و تو بودهءآبا

دانم تا چه وقت اين وضع دوام پيدا خواھد نمود ؟؟؟ و تا  آخر  نمی. انه پرستبد بخت ھستيم و بيگ. کنيم زيارت می

طن بيدار شو و اصالً مفھوم  ندارد ؟؟ بيا ھمو خواھيم رفت که اساساً خرافاترو ی پرست و دنباله  بچه وقت ما اجن

 .  و از خواب غفلت بيرون آی

  :محمد در قرآن از قول خدا ميگو يد 

ستند شما ھم ای اھل ايمان بر او سالم و درود د می فرر روان پاک اين پيامبر صلوات و دروخدا و فر شتگانش ب"

کنم ھمين کفايت کند تا ما خود  فکر می)  سوره االحزاب ٥٦يت آ ( "بفر ستيد و با تعظيم و اجالل بر او سالم گو ئيد

به سر .  نکنيم و خود رھنمای خود نباشيم درک که با آن پيوند خورده ايمی راه وروش زندگی خود را  با اعتقادات–

 .منزل مقصود که ايجاد اجتماع انسانی بدون خرافات است نخواھيم رسيد

يابد و تا دو باره از سر گرفتن مسايل فوق در آينده نزديک  به   التا اين سلسله نوشته  ھا به ھمين جا پايان میجع

جمله کشور عزيز خود   تاراج دارائی ھای ملل ديگر منو جنگ آوران عرب و چپاول  و - حمالت خلفای راشدين 

  . آنی برای روشن شدن حقايق نھفته خواھيم پرداختی اعراب وديگر مسايل اسالمی و قرما و کتاب سوز 

                                                                                                           ادامه دارد

 

  


