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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

 ٢٠١١اول اکتبر 

  

 چرا عرب زده شديم ؟؟

  اسالم و جزيه

٢ 
 ته ايمــی نھفئما در درون سينه ھوا

 برباد اگر رود سرما زان ھوا  رود

 حافظ

  

بقايای  استعمار اسالمی و دعا گذرد ھمان   ما میۀ سال از  خرافات دينی اسالم و تطبيق آن در جامع١۴٠٠ االن که

 حاکميت مطلق در قلمرو ذھنی مردم ما ،ھنگ غير انسانی آنانبی در نگھداشت فريان اعراب  با داشتن عقايد عرگو

 اجتماعی و اقتصادی بدون در نظر ،ھای سياسی ش اوامر و دساتير خشونت آميز اسالمی در بخۀ کنندءداشته و اجرا

 عبدالرحمن ھا و ، خالد ھا،کنند شمشير  قتيبه ھا آنھا ھنوز ھم فکر می. با شند حق مردم میه داشت خواست ھای  ب

 ۀھا منحيث مجريان قوانين موضوع  ما باشد و اينۀنوشت  و رھنمای مردم مصيبت ديد سرۀبايد تعين کنندامثال آنھا 

  .دانند ھا خود را می مکلف به اجرای دساتير غير انسانی آنايشان

  که شکل انه اين عرب زده ھا ھر گز کرامت انسانی ملت را مد نظر نداشته ودشمن ھر نوع انديشه و تفکر روشنگر

بودش  نانمودهوحشيانه بر آنھا تاخت و تاز  شند و شديداً وبا  می،عربی نداشته و در چھار چوکات اسالم مطرح نشود

 چوبه ھای دار را ، اعتراضی و حتی معلوماتی از دينۀسازند و ھمين عرب زده ھا ھستند که با شنيدن يک کلم می

چون به باور اين خادمان عرب مسلمان  حتی آن . نمايند  صحرائی نموده و طرف را تير باران میۀبر پا و يا محاکم

 اسالم مطالعه ۀد تا آخر عمرش بدون اينکه در مبداء و ريشمسلمانی که در يک فاميل مسلمان تولد يافته است باي

دانند که  ير دينش را ندارد  و  اين گروه ھای عرب پسند  میي بايد مسلمان باشد و حق تغنمايد و يا چيزی بداند جبراً 

له أ و اين مسشود ھا کمتر می ثير اين افيون دينی در مغز انسانأروز ته با مطالعه و رو شن شدن اذھان مردم  روز ب
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باعث تشويش شان گرديده  است زيرا از دست دادن منافع و امتيازھای زندگی اين غالمان اعراب  را در بر دارد که 

ه با يک نظر کوتاه و مختصر به جوامع اسالمی ب.  که ممکن باشد جلو گيری شودیھر ترتيبه ھا بايد ب به زعم آن

بينيم که  اسالم بر مردم جبری بوده و خالف رفتاری از احکام  ن می ايران و افغانستا، پاکستان،بستانشمول عر

 .باشد اسالم جرم   مشھود می

 فقط به پاس گل ، اعراب اگر ريش داشته باشند يانیفکریمولوی ھا و نمايندگان دين و دست نشاندگان ، آيت هللا ھا

قب نگھداشتن سطح فکری و علمی مردم  توانند در ع بابان  عربی خود با چشم دل از صميم قلب آنچه میروی ار

انجام داده تا  خواسته ھای شوم و سياه اعراب جاھل  تطبيق شود و  درين راستا از کشتار و قتل  صد ھا و ھزاران 

  .سازند  را در عزا داری مشغول و يا اطاعت وادار میھا دريغ نکرده و مردم ر ساختن آنگناه و به خون غوطه و بی

ی که از ئھای انسانی جامعه  را قر بان امتياز ھا  راه و روشۀدزدان عقل و شعور انسانی بوده و ھمھا مسلماً  اين

  .سازند گيرند می ی عرب میجانب شيخک ھا

شوند  مردم روی زمين به دو گروه تقسيم می( در قرن چھارم ھجری ابو العال معری چه ساده و قشنگ گفته است 

 امروزی ما ۀعقايد جامع)  دين دارند و از عقل بی بھره اندارند دوم گروھی کهيکی آنان که عقل دارند و دين ند

غارت گری و چپاول ھستی کشور ما توسط تازيان وحشی ، ناموسی  بی،دزدی،  خشونت،محصول چند قرن تجاوز

ھا را آن شان، ھنگ ملیان خوش خدمت تربيه و با زدودن فرو خونخوار بوده و چند قرن ديگر طول کشيده تا مزدور

  .ه مزدوران وفادار به خود نمايندتبديل ب

يزی و کشتار را ھمراه داشته است و  اعراب يک نوع عادت بود که در جريان آن خونرغارت و چپاول در ميان

به ھمين .  نمودءحيت کشتن و تاراج ملکيت ھای مردم را به شکل مقدس زير نام جھاد اعطا اسالم به آنھا صالبعداً 

ھای  گيری ھای فاحش در مورد زنديق ھا به وجود آمد تا جلو فعاليت ان سلطنت خلفای عباسی سختظ در زمملحو

 چون عباسيان درک نمودند اگر مردم ھوشيار شده و از ؛ گرفته شود،کسانی که ضد اديان مخصوصاً اسالم بودند

گفت عياشی ھای در باريان اسالمی  داخت مخارج ھنھا قادر به پر ی خواھد ماند و آن اسالم خالۀدين بر گردند خزان

صتی را برای کشتن  عباسی ھيچ فرۀداخته چنانجه مھدی خليفلھذا در مخالفت با ضد دينی ھا پرنخواھند بود ف

را قطعه  مان داد تا زنديقيان شھر را بکشند و پيکر شان وقتی گذرش به شھر حلب افتاد فر.زنديقيان از دست نداد

  .قطعه کنند

 ذبيح هللا منصوری شرح جالبی در باره چپاول اسالم ۀجم تر»عايشه بعد از پيغمبر« در کتاب لمانیا کورت فليشلر 

  :گويد می) شه عايۀگوی علی و ابوبکر در بار و گفت(دارد و در بحث 

کردند بلکه فکر آينده را  زانه رھزنی نمیمان شوند فقط برای تأمين معاش روکه مسل ينارھزنان عربستان قبل از (

توانند  شد تا اينکه در سنواتی که نمی نمودند و از طرف آنھا  قسمتی از اموال غارت شده پس انداز می م میھ

دانی که در زمان رسول هللا  پيغمبر ما بعد از  می) ارطاه(تو ای پسر . رھزنی کنند از حيث معاش در مضيقه نباشند

جنگيد و قبايل راھزن که مسلمان شدند بی کار نمی ماندند و سته می از مکه به مد ينه مھاجرت کرد تقريبا پيوکه  اين

 بعد از .نمودند فتند و غنايم جنگی به دست می آوردند و صرف معاش میر ھمواره با پيغمبر اسالم به جنگ می

که غنايم جنگی به  رحلت پيغمبر رھزنانی که مسلمان شدند بی کار گرديدند چون ديگر به جنگ نمی رفتند تا اين

ات حقه را نمی کزبستان که بازرگانان عر دست بياورند و صرف معاش خود نمايند بيت المال ھم به مناسبت اين

کردند اما احتياج به  زنی نمی که مسلمان شده بودند و ديگر رھی نداشت که به تمام رھزنان سابقئداختند تواناپر

زن بود در مسجد مدينه م رھيسای جوان يکی از قبايل که در  قدؤز ريک روز يکی ا.  مساعدت نمايد،کمک داشتند
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که کافران را  ستی ؟ تا اينای و چرا به جنگ نمی فر ر گذاشتهخطاب به ابو بگر بانک زد ای خليفه چرا ما را بيکا

ی ما دست روی زندان ما احتياج به غذا و لباس دارند ولدست بياوريم ؟؟ زنھا و فره از بين ببريم و غنايم جنگی ب

   ؟؟. که تو تصميم به جنگ نمی گيری ايم برای اين دست گذاشته

وسيله ای برای امرار معاش نداشتند  کردند و خليفه ابوبکر بر اثر فشار آن دسته از اعراب که با عسرت زندگی می

کت  در آن شورا شرکسانی که. ای برای جنگ تدوين نمايد بر نامهی تشکيل دھد که آن شورا ئتصميم گرفت که شورا

شورای ما با استفاده . و من ) عمرو عاص(  ،)ابو عبيده (،)خالد بن وليد (،)عمر بن خطاب(داشتند عبارت بودند از 

 از مقررات دين بر نامه برای جنگ با اقوام کفار تدوين کرد که مدت آن ده سال بود و پس از آن مدت مسلمين می

ای ما موافقت کرد که در تمام جنگھا چھار شور. شده مدت جنگ را طوالنی نمايندته توانستند با توجه به نتايج گر ف

يان اسالم باشد و يک پنجم ديگر با اضافه شود متعلق به جنگ جو ب مسلمين میم از اموال کفار حربی که نصيجپن

  .ی به خليفه تعلق گيرد و خليفه آنھا را به بيت المال  منتقل کنداراض

 اغنام و ، کنيزان، غالمان،توانستند از اموال منقول کردند فقط می مين يک کشور را فتح میين وقتی مسلابنا بر

فت و يک پنجم از اموال منقول و غالمان و کنيزان گر احشام استفاده نمايند و زمين آن کشور به بيت المال تعلق می

 ۀھای دور جنگ. ت المال را خليفه داشتن اموال بيولی اختيار به مصرف رسانيد. گرديد ھم به بيت المال منتقل می

کردند فقط برای پيشر فت اسالم  بکر و عمر بن خطاب سلحشورانی که در کشور ھای ديگر پيکار میخالفت ابو

که تصميم شورای ما  يناقبل از .  تحصيل معاش بود ۀھا يگانه وسيل ای از آن نمی جنگيدند بلکه جنگ در زندگی عده

عايشه ام (سد علنی شود و به اطالع مسلمانان بربی مان در جنگھا از غنايم کافران حرمسلراجع به سھم سلحشوران 

  :نزد من آ مد و گفت) منينؤالم

ايد و خليفه ھم سھم خواھد برد ولی برای  برای چی برای سلحشوران از غنايم جنگی سھم معين کرده) ھشام(  يا ابن 

  کرديم ؟ ن میيبرای چی انتظار داشتی که برای تو سھم تعي) منينؤام الم(يا  :من سھم تعين ننموده ايد؟ گفتم 

: گفتم. داشت جه پيغمبر بودم و رسول هللا مرا از ساير زنھای خود بيشتر دو ست میکه زو برای اين: گفت) عايشه( 

 و اسم تو کنيمن يکه سھم برای تو از غنايم  جنگی تعي ما در شورای خود در فکر تو نبوديم تا اين) منينؤام الم(يا 

 از غنايم جنگی ببری فکری یمبر بودی می بايد سھمغ پيۀگوئی چون زوج اکنون که تو می. ھيچ بر زبان آورده نشد

 از غنايم جنگی یدھند که سھم به خاطرم رسيده و آن اين است که ساير زنھای پيغمبر بعد از تو به خويش حق می

  : گفت) عايشه( .ينديافت نماررا د

ھای پيغمبر بودم و به ھمين جھت حق دارم که از  ترين زن دانند که من بر جسته ترين و محبوب انان میتمام مسلم

طرج شود و بعد به تصويب خليفه برسد و من به  اين موضوع بايد در شورای ما م:گفتم. غنايم جنگی بھره مند شوم 

بعد فھميدم که پس از نماز ظھر وقتی عايشه مرا ترک کرد  . ين خصوص تصمبم بگيرماتوانم در  ئی نمیتنھا

ز غنايم جنگی را به او  ایکه پدرش را وادار نمايد که سھم ابوبکر از مسجد مراجعه نمود نزد او رفت تا اين

. نه اش رفتم ديدم که عايشه آنجاستکه به خا يناابوبکر غالمی را فرستاد مرا احضار کرد و بعد از . تخصيص دھد

  :عايشه گفتوقتی نشستم ابوبکر به 

 که می  برای اين:خواھی از غنايم جنگی سھم ببری ؟ عايشه جواب داد کنم که تو برای چه می  من تعجب می

  :ابوبکر گفت . خواھم ثروتمند شوم 

 ثروت را بايد کسی بخواھد که دارای شخصيت و احترام تو نباشد و تو بين تمام مسلمانان احترام داری چون ھمه 

ای و امروز ھم که پيغمبر نيست تو در موقع رسيدگی کار ھای مسلمين کنار   محبوب پيغمبر بودهۀدانند تو زوج می
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يات قرآن داشته باشم از کنم و ھر بار که احتياج به يکی از آ نيرو مند تو استمداد میۀ من نشسته ای و من از حافظ

 ردای خود را به عايشه نشان داد و گفت من بعد ابوبکر.. خوانی  درنگ آن آيه را برای من می سم و تو بیتو می پر

 )غرض جلو گيری از طوالت کالم از بقيه نوشتار شان که در ھمين رديف بود صرف نظر شد ....( …با اينکه 

)  سليمان راوشۀنوشت٢١٠ الی ٢٠٧صفحات "  سه واکنش تکاوران تيزپوی خرد در خراسان"گر فته از کتاببر(

گر اين باشد که دين اسالم فقط غرض چپاول گری و پر وق فقط اين بود تا روشنوايت در فغرض از آوردن اين ر

  .خاطر داشته  بايد اين مطلب را ھميشه بکه) نه قدسيت اسالم(نمودن جيب جنگجويان و دزد ھای مدينه بوده است 

 ادامه دارد

 

 

  


