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  :مقدمه
. فعاليتهاي گروههاي تروريست اسالمي در جهان امريست كامال ً شناخته شده  

تروريستهاي اسالمي در فعاليتهائي نظير بمب گذاري در اماكن عمومي ، هواپيما ها و 
وسايل نقليه ، شركت فعال دارند و در طول بيست سال گذشته مسلمانان تروريست ده 

در نقاط مختلف جهان از جمله كنيا ، سودان ، الجزاير، را ها هزار مرد و زن و كودك 
افراد ياد . مصر ، ايران ، فرانسه ، نيجريه ، امريكاي شمالي و جنوبي قتل عام نموده اند 

شده به تمامي كساني كه ممكن است براي آنان خطري بالقوه محسوب شوند ، حمله 
 نشان ميدهد كه گردانندگان اكثر يك بررسي اجمالي. كرده و آنان را از بين برده اند

سايتهاي اينترنتي كه توجه به مسائل تروريستي دارند ، داراي خلق و خوي اسالمي 
   .3ميباشند
اين گروههاي اسالمي كه هستند ؟ چگونه است كه اين گروهها ، قتل عام مردم   

شمرده شده را با ارزشهاي اسالمي توجيه ميكنند ؟ آيا تروريسم و كشتار در اسالم جايز 
  است ؟
اين مقاله سعي بر آن دارد كه ريشه هاي تروريسم را در اسالم جستجو نمايد و   

ابتدا تحقيق خود را از محمد شروع ميكنيم و آموزه هاي او و عملكردش را مورد 
بررسي قرار ميدهيم ، سپس نگاهي خواهيم انداخت بر شيوه تفكر ساير مسلمين و در 

  .م در اسالم را مورد كاوش قرار خواهيم دادكل ، اساس تئوري تروريس
 :اشارات  

  
قاله بر آن است كه انگيزه ها و عملكرد تروريست را مورد بررسي اين م -1

در . قتل در تمام جوامع وجود دارد اما هر قتلي ، ترور نيست . قرار دهد 
اينجا تمركز ما بر فعاليتهاي خشونت آميزي است كه مسلمين در نام اسالم 
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بعموان مثال چند سال پيش در مصر ، يك مرد مسلمان ، . ميدهند انجام 
، او را كشت و دارائيش را به سرقت برد زني آمريكائي را به قتل رساند 

. پس انگيزه او سود جوئي بود و اين ارتباطي با مسلمان بودن قاتل نداشت 
كه اما انگيزه مسلماناني . بنابر اين چنين عملي تروريسم محسوب نميشود 

در بمب گذاري كشورهائي چون تانزانيا و نيويورك شركت داشتند و صد 
ها بيگناه را بقتل رسانيدند ، اين بود كه آنها احساس ميكردند با دشمنان 

اين عملكرد .  امجام ميدادند "اهللا "اسالم در جنگند و اين كار را با تائيد 
اي مختلف به عالوه گروهه. نمونه بارزي از تروريسم اسالمي است 

تروريستي ديگري نيز وجود دارند كه دست به اعمال خشونت آميز ميزنند ، 
ازقبيل تروريست هاي سياسي در امريكاي جنوبي ، تروريستهائي كه 
پزشكاني را كه نسبت به سقط جنين اقدام ميكنند را به قتل ميرسانند ، 

اي كمونيستهاي تروريست ، كاپيتاليست هاي تروريست ، دست راستي ه
در امريكا گروههائي . تروريست ، دست چپي هاي تروريست و غيره

 اما هدف اصلي هستند كه در خيابانها دست به عمليات تروريستي ميزنند
اين مقاله بررسي آموزه ها و عملكرد هاي محمد است به عبارت ديگر 
تاكيد ما در اينجا بر مسلمين است و آناني كه به دستور اهللا دست به 

 ترور ميزنند پس خوانندگان توجه داشته باشند كه تعداد بسياري خشونت و
و آنها از گروههاي تروريست غير مسلمان در جهان مشغول فعاليت هستند 

  .نيز به اندازه مسلمين تروريست مورد تقبيه ميباشند 
تروريست كسي است كه در عمليات تروريستي شركت ميجويد و با  -2

جمن ها و دولتها را مجبور به قبول خواسته هاي عمليان قهر آميز ، افراد و ان
 .خود ميكند و براي اعمال خود توجيه سياسي و يا اعتقادي دارد

  :آموزه ها و عملكرد محمد
شايد بتوان ادعا كرد هنگاميكه محمد ، ترويج اسالم را آغاز نمود ، عملكردي 

د آزار شبيه عيسي و يا گاندي را در پيش گرفت و بخاطر ترويج تفكرش مور



بعضي از پيروان او مورد شكنجه قرار گرفتند و روزگار براي او . نيز واقع شد 
و اندك يارانش به سختي ميگذشت و به همين دليل او تعدادي از يارانش را 

نمود و نهايتا ً او و يارانش به سمت شمال مهاجرت ) اتيوپي (راهي حبشه 
شهري كه . ناميده ميشد ) مدينه(كردند و به شهري كه در آن روزگار يثرب 

  .به محمد گرويده بودند) اوس و خزرج (اعضا دوقبيله ساكن در آن 
  

  :رسول فرمان جنگ را دريافت ميكند 
محمد قبل از بيعت با پيروانش در مدينه ، مجاز به جنگ و خونريزي نبود بلكه 

 را فقط به او فرمان داده شده بود كه مردم را به خدا فرا خواند و توهين ها
قبيله قريش يعني گروه حاكم بر مكه . تحمل نمايد و ناديده بگيرد و ببخشد 

پيروان او را آزار و اذيت كرده بودند و برخي را نيز اغوا نموده بودند كه دست 
از دينشان بردارند و يا بدرفتاري را تحمل نمايند و يا از كشور بگريزند پس 

هنگاميكه قريش . دينه رفتند برخي به حبشه مهاحرت كردند و گروهي به م
رسولش را پيامبر دروغين خواندند ، گستاخ شد و خداي او را رد كرده و 

خداي محمد به او اجازه داد كه جنگ را عليه كساني كه او را باطل ميدانستند 
 سوره 41 تا 39 جنگ نازل شد آيات اولين آياتي كه در ارتباط با. آغاز كند 

كه به آنها اجازه ميدهم بجنگند فقط به اين خاطر كه بدين مفهوم .  ميباشد حج
پس از . مورد بي احترامي واقع شدند و مورد رفتار غير منصفانه قرار گرفته اند 

 193فرمان نماز و زكات و پس از آنكه رسول و همراهانش قدرتي گرفتند آيه 
هي تا بيش از اين در گمرا) بكشيد(بجنگيد  نازل شد كه با آنان سوره بقره

 . 4نمانند تا هيچ مومني از دينش گمراه نگردد تا فقط اهللا به تنهائي پرستيده شود
 :اما به دو نكته بايد در اينجا انتقاد نمود
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در مكه هنگاميكه محمد ضعيف بود به هيچكس حمله نكرد او فقط  -1
به قريش تبليغ ميكرد اما به محض آنكه در مدينه عده اي مسلح او 

ه نازل شد كه براي پيشبرد آرزوهايش استفاده از را حمايت كردند آي
 تاريخ اسالم نشان ميدهد كه هرگاه مسلمين .خشونت را آغاز نمايد 

قدرت گرفته اند شكل خشونت آنان تغيير يافته و از ترور هاي 
  . پنهاني به جنگهاي آشكار دست زده اند 

ا در قسمت آخر اين آيه گفته شده است كه مسلمين بايد بجنگند ب -2
محمدي كه در مكه مدارا ميكرد حاال . آنهائي كه اهللا را نميپرستند 

ميخواهد بجنگد و ديگران را به قتل برساند آنهم صرفا ً به خاطر 
محمد و پيروانش قبال ً در مكه تحت . اينكه خداي او را نميپرستند 

فشار و اذيت قرار گرفته بودند و پس از خروج مكه و قبل از بيعت 
 كه براي خود 5ينه محمد در سفري به طائف تالش كردبا اهل مد

يارگيري نمايد اما شكست خورد و اهل طائف او را مسخره كردند 
 و حال اين مجوز جنگ عكس العملي است 6و از خود راندند

دفاعي بر آنچه گذشته بود و نوعي اعاده حيثيت از نوع خشن آن و 
امبري كرده بود و محمد در مكه ادعاي پي. يا در يك كالم انتقام

تحت آزار و اذيت قرار گرفته بود ولي هرگز آيه اي براي جنگ 
دريافت نكرده بود ، سرانجام او در مدينه فرصتي به چنگ آورد و 
گروهي عرب ستيزه جو او را به عنوان سركرده و پيامبر خودشان 
پذيرفته بودند و با او بيعت نمودند كه در جنگ عليه قريش او را 

حال محمد فهميده بود كه قدرتي دارد و  . 7مايندحمايت ن
طرفدارانش را مسلح كرده بود كه ناگهان آيه اي از اهللا نازل شد كه 

شرايط محمد تغيير كرده بود و اهللا ِ محمد هم با او تغيير . بجنگيد

                                                
5 Ibid., p. 192. 
6 Ibid., p. 194. 
7 Ibid., p. 205.  



ميكرد و محمد از يك جنگجوي ساده به يك جنگ طلب مهاجم 
 .تبديل شده بود

  

  :ستي محمداولين عمليات تروري
بعد از رفتن به مدينه ، محمد ناسازگاري و ستيزه جوئي با يهوديان و مشركاني كه در آن 
ناحيه بودند ، آغاز كرد و چندين واقعه تاريخي از عمليات تروريستي محمد حكايت 

هر يهودي را كه بر او مسلط شديد ، : اولين فرمان تروريستي او چنين حادث شد. ميكند
 بنابر اين يك تاجر يهودي بكشيد هر يهودي را كه به چنگتان افتاد: ر گفت پيامب. بكشيد 

برادر ِ قاتل از اين عمل ناراحت شده و . به نام سوناينا كه با آنان مراوده داشت ترور شد 
گفت اي دشمن خدا ، او را كشتي ؟ پهلوي تو ار قبل ثروت او چرب شده بود و قاتل 

تور داد كه او را بكشم ، دستور ميداد كه تو را نيز بكشم پاسخ داد اگر كسي كه به من دس
 شرح داده شده 13سنن ابو داود جلد اين حادثه در كتاب . 8، حتما ً اينكار را ميكردم

اين جنايات تحت فرمان مستقيم محمد رخ ميداد توجه داشته باشيد كه قاتل . است
. 9 فرمان محمد بكشدمدعي است كه حتي حاضر است خانواده خود را نيز بر اساس
به مردانش شرورانه . محمد از رئيس وحشي و خونريز يك باند جنايتكار بهتر نبود 

دستور ميداد تا يهوديان را بكشند ، هيتلر هم چنين ميكرد و صربها نيز عليه مسلمانان 
كوزوو چنين ميكردند ، پس فرمان به ترور محمد را در رديف هيتلر وميالسوويچ و 

: نقل قول زير از قول يك محقق اسالمي است ، او مينويسد .  قرار ميدهدامثال آنها
جالب توجه است كه ظالمانه ترين اعمال محمد مثل محاصره قاينقا ، كشتن كعب و 
حمله به قريظه به خداوند نسبت داده ميشود و به نظر ميرسد كه وجدان اهللا بيشتر از 

سحق صبح همان شبي كه آن يهودي  به گزارش ابن ا .10مخلوقش قابل ارتجاع است
 .ترور شد ، پيامبر گفت بكشيد هر يهودي را كه بدستتان رسيد ) كعب اشرف(

                                                
8 Ibid., p. 369. 
9Dawud, Imam Abu, Sunan Abu Dawud: English Translations with Explanatory Notes by Prof. Ahmad 
Hasan, Sh. Muhammad Ashraf Publications, Lahore, Pakistan, First Edition 1984 (Reprinted 1996), Vol. 
II, Book XIII, Chapter 1110, No. 2996, p. 850.  
10 Wensinck, Arent J., Muhammad and the Jews of Medina, K. Schwarz, Freiburg im Breisgau, 
Germany, 1975, p. 113. 



 و اين قضيه نشان ميدهد كه 11 اين حادثه در جلد هفتم تاريخ طبري نيز ذكر گرديده
محمد كساني را داشته است كه يهودياني را كه حتي روابط خوبي با مسلمين داشتند با 

نسردي و بدون هيچ محاكمه اي و فقط به اين دليل كه يهودي بوده اند به قتل كمال خو
علت و دليل وقوع اين اعمال جنايتكارانه صرفا ً اطاعت از فرامين مستقيم محمد . رسانند

  .بود
دومين حادثه تروريستي بر پايه درخواست ديگر محمد روي داد او از يكي از   

 سال عمر داشت و مردم را عليه 120برساند كه مردانش خواست پيرمردي را به قتل 
سليم ابن عمير كه يكي . محمد تحريك مينمود و اشعاري تمسخر آميز عليه او ميسرود 

از افراد مسلح بود و در جنگ بدر نيز شركت داشت سوگند ياد كرد كه ابوافاك را بكشد 
ينكه در يك شب گرم او صبر كرد تا فرصتي مناسب پيش آيد تا ا . 12يا قبل از او بميرد

 آنچنان 13فرو كرد كه ابوافاك در فضاي باز خوابيده بود سليم ، شمشيرش را در شكم او
كه شمشير از طرف ديگر به رختخوابش رسيد ، دشمن اهللا فرياد زد و مردمي را كه 

  .طرفدار او بودند آمدند و او را بردند و دفن نمودند
 سال كه تحقيقي است 23به نام بش   به نام علي دشتي در كتامحقق معاصريك   

 ساله اي بود كه محمد 120ابوافاك پيرمرد سالخورده : راجع به كار هاي پيامبر ميگويد 
را مورد انتقاد و تمسخر قرار ميداد و صرفا ً به اين دليل محمد فرمان قتل او را صادر 

ده بود چه كسي ترور به دست سليم انجام شده بود و به فرمان محمد كه سوال كر. كرد 
 ؟ قتل اين فرد انگيزه اي شد براي شاعره اي به 14بخاطر من حساب اين مرد را ميرسد

علي دشتي . نام اسما دختر مروان تا شعر هائي عليه محمد بسرايد كه او نيز ترور شد 
همچنان كه اسالم به تدريج تغيير شكل ميداد از ابالغ يك پيام روحاني صرف : ميافزايد 
زمان نظامي بدل شد و پيشرفت آن وابسته بود به غنائم جنگي كه از تاخت و به يك سا

                                                
11 Tabari (838? – 923), Vol. VII, The Foundation of the Community: Muhammad at Al-Madina, A.D. 
622–626/Hijrah–4 A.H., In series: The History of al-Tabari (Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk), Translated 
and annotated by W. Montgomery Watt and M.V. McDonald, SUNY Series in Near Eastern Studies, 
Bibliotheca Persica, State University of New York Press, Albany, New York, 1987, p. 97-98. 
12 Op. cit., Ibn Ishaq, p. 675. 
13 Ibn Sa'd (A.H. 168-230), Kitab al-Tabaqat al-Kabir, translated by S.M. Haq & H.K. Ghazanfar, Kitab 
Bhavan, New Delhi, India, 1972,  Vol II, p. 31. 
14 Dashti, ‘Ali, 23 Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Translated by F.R.C. Bagley, 
Mazda Publishers, Costa Mesa, CA, 1994, p. 100 



با بررسي . 15تاز هايش حاصل ميشد و درآمد هاي مالياتي كه از زكات به چنگ ميامد
 ساله ميبينيم كه او هيچ برخورد فيزيكي با محمد نداشته و 120دوباره قتل اين پيرمرد 

 خشونت آميز نكرده بود هيچ بحثي هم بين آنان مردم را نيز ترغيب و تشويق به اعمال
در نگرفته بود ، او صرفا ً به مردم هشدار ميداد كه به ديده شك به محمد بنگرند و او را 
ترك گويند ، او دريافته بود كه سخنان محمد ديكتاتور مابانه است او همواره عربهائي را 

 .د و محمد اين را شنيده بودكه فريب محمد را خورده بودند مورد نكوهش قرار ميدا
افاك هرگز ياران خود را تشويق به حمله به محمد نكرده بود بلكه فقط عقيده خود را 
راجع به او بيان كرده بود و محمد فرمان قتل او را صادر كرد به اين دليل كه مثل او فكر 

ه ميگويد اين واقعه در آخرين بيت يكي از اشعار اماما نيز به چشم ميخورد ك. نميكرد
  ..چه ترا يك مرد كشته باشد يا يك جن ، ميدانم كه اين واقعه در يك شب رخ داد

جناياتي كه در كمال . اين اظهار نشان ميدهد كه مسلمين دقيقا ً ميدانستند كه چه كردند 
خونسردي تحت فرمان محمد انجام ميشد ولي سعي ميكردند اين اعمال شيطاني را از 

ياد آوري چنين اعمال جنايتكارانه انسان را به ياد جانيان . ندجامعه پنهان نگه دار
معاصري چون صدام حسين مياندازد كه چطور با عراقياني كه نسبت به او انتقاد داشتند 

 زنداني 1500به گزارش سازمان عفو بين الملل در رژيم صدام ساالنه . رفتار مينمود
ت اهللا خميني و خلف او آيت اهللا و همچنين رژيم ارتجاعي آي.سياسي اعدام ميشدند

خامنه اي تعداد بسياري از شهروندان خود را در داخل و خارج از كشور به قتل رساندند 
آنها روش محمد را در . چهره محمد را ترسيم ميكند اين جنايات و ترورهاي سياسي . 

 تهديد بكش همه انهائي را كه قدرت و اعتبار تو را: پيش دارند كه شعار آن اين است
  . ميكنند 
سومين تروري كه مردان محمد به دستور او انجام دادند قتل اسما دختر مروان   

هنگاميكه افاك به قتل رسيد اسما . عمير ابن اديس مامور شد تا اسما را ترور كند . بود 
انزجار خود را از اين عمل جنايتكارانه بوسيله سرودن اشعاري ابراز كرده بود كه از 

هنگاميكه محمد شنيد . 16 اطاعت كرده و خويشان خود را به قتل رسانده استغريبه اي

                                                
15 Ibid., p. 97.  
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كيست كه مرا از شر دختر مروان خالص كند ؟ عمير ابن : كه اسما چه گفته است گفت 
صبح نزد رسول . اديس كه آنجا بود همان شب به خانه آن شاعر رفت و او را كشت 

قاتل به . كمك كرده اي  اهللا و رسول محمد گفت تو به . آمد و گفت كه چه كرده است 
ميان خويشان خود رفت و اعالم كرد كه اسما را كشته است و در حاليكه رجز ميخواند 

 17ابن اسحق در كتاب الطبقات الكبير ...هركس ميتواند بيايد و جلوي من بايستد : گفت 
ه شير جريان ترور اسما را شرح ميدهد كه او پنج فرزند داشت و در شب جنايت بچ

خواره اش در آغوشش خوابيده بود ، قاتل با شمشير بچه را از مادر جدا ميكند و او را 
 . 18و رسول اهللا از چنين جنايتي شاد ميشود و او را تشويق ميكند. به قتل ميرساند 

  

  :توضيحات  
محمد حريت ابن سويت را ميكشد و اين جنايت ابو افاك را غمگين ميكند و او   

سخن ميگويد ، محمد دستور ترور او را نيز صادر ميكند اين جنايت  روح عليه اين قتل 
لطيف شاعره اي را آزرده ميكند و شعري عليه آن ميسرايد ، محمد ميشنود و يكي از 
آدمكشهاي اطرافش را ميفرستد و بچه شير خوار را از بقل او جدا ميكند و شمشيرش را 

در يك نظر اجمالي ممكن . شك دوخته ميشود به سينه اسما فرو ميكند بگونه اي كه به ت
است قتل اسما اينگونه توجيه شود كه او خواسته بود كه كسي محمد را بكشد اما اگر 
نگاهي دقيقتر به حادثه بياندازيم و رابطه اسما و قبيله اش را مورد بررسي قرار دهيم 

 و ديده بود كه او متوجه خواهيم شد كه اوال ً اسما عملكرد محمد را مشاهده مرده بود
پس نميتوان او را كسي است كه در كمال خونسردي دستور جنايت صادر ميكند 

سرزنش كرد كه چرا عليه جنايت و جنايتكار سخن گفته است ثانيا ً قبيله اسما با محمد 
. بيعت نكرده بود لذا تحت امر او نبودند پس اين زن آزاد بود كه حرف خود را بگويد

ني بين محمد و قبيله اسما بسته ميشد و محمد احساس ميكرد كه اسما بعالوه اگر پيما
مفاد پيمان را نقض كرده است ميتوانست به سران قبيله تذكر دهد و آنان به اسما ميگفتند 
كه يا بايد ساكت شود و يا تبعات سخن گفتنش را تحمل كند به هر حال مشخص است 

                                                
17 Op. cit., Ibn Ishaq, p. 675-676. 
18 Op. cit., Ibn Sa'd, p. 30-31. 



 حائر اهميت در قتل اسما اين بود كه نكته. كه محمد قصاص قبل از جنايت كرده بود
محمد گفت كسي به قتل او توجه نخواهد كرد اما نكته اينجاست كه اگر كسي به قتل او 
توجهي نميكرد چگونه ممكن بود كه به سخنانش توجه نمايند ، پس چطور ميتوان 

د همين مردم ميدانستن.توجيه كرد كه شعر هاي اسما براي محمد خطر جاني داشته است 
كه محمد ابو افاك را كشته بود و آنها هيچ اهميتي به قتل او نداده بودند بنابر اين چگونه 
ممكن بود بخاطر حرفهاي اسما محمد را بكشند كه سركرده يك گروه مسلح آدم كش 
بود ، هيچكس حاضر نبود جان خود را روي اين حرفها بگذارد و باالخره اينكه اسما 

انوني و نا مشروع با محمد نداشت زيرا حتي او را نترسانده دختر مروان رفتاري غير ق
او فاقد قدرت  بود چون اسما در مقام رهبري قبيله نبود كه اوامرش الزم االجرا باشد 

اجرائي الزم براي كشتن محمد بود نفوذ چنداني هم نداشت و اين واقعيت از سخنان 
 و اذيت رساندن به كسي را پيش از قتل او مشخص ميشود در نتيجه اسما قدرت آزار

سوالي كه مطرح است در ارتباط با قتل اسما و ساير قربانيان محمد اين است . نداشت 
 و پاسخ اين است كه براي او راحتتر بود ديگران چرا محمد خودش آنها را نميكشتكه 

در . را بفرستد تا مخالفان فكري او را ترور كنند و خودش را به زحمت نميانداخت 
رميانه هستند مردميكه آمريكا را شيطان بزرگ ميخوانند و همواره نعره كشان مرگ خاو

بر امريكا ميگويند و يا همين جماعات شعار مرگ بر فالن رئيس جمهور را سر ميدهند 
و در همان حال در عمليات جنايتكارانه شركت جسته و آمريكائي ها را ترور ميكنند و 

ي به يك سوال پاسخ دهند و آن اينكه اگر امريكا و يا يا سر ميبرند حاال اينان بايست
سيره نبي (رئيس حمهور آن تصميم بگيرند بر طبق استانداردهاي اخالقي و عملي محمد 

رفتار كنند چه اتفاقي ميافتد ؟ پاسخ روشن است بايستي ميليونها مسلمان را بكشند ) 
د با منتقدان خود چنين بود اما چون به امريكا انتقاد كرده اند زيرا روش محمد در برخور

ما ميدانيم كه نبايستي عليه توده هاي تحريك شده عصباني مقلد و متعصب ضرورتا ً 
خشونتي اعمال گردد زيرا فرهنگ و تمدن و حقوق بشر و دموكراسي راههاي بهتري را 

اني  دوره جواني آدميان سخندر گذر از. دان و انتقاد مياموزد براي مواجهه با منتق
ميگويند كه نه قصد انجام آنرا دارند و نه توانش را بايد به مردم فرصت داد و زمان 
خيلي چيز ها را تغيير ميدهد وقتي مردم فرصت داشته باشند كه بيانديشند ، ببينند و 



تجربه كنند و مهمتر از همه در ديالوگهاي صلح آميز به واقعيتهائي پي ميبرند كه از آنها 
اما اگر امريكا بخواهد . ت تغيير ميكنند و ديدگاهها عوض ميشود دريغ شده است آنوق

از الگوي محمد پيروي كند بايد تهران را از طريق بمباران نابود كند و اسرائيل نيز بايد 
  .صدها هزار عرب را بكشد 

  :شواهدي بيشتر  
آنچه كه باعث هشدار بشر نسبت به اسالم ميشود تمايل آن  است به سمت  -1

ت و استفاده از خشونت به عنوان اراده خداوند ، اكنون و سوي خشون
مسلماناني هستند كه فرامين تروريستي محمد را اطاعت كنند و در سياهي 
شب ، شريرانه به منزل زني ميروند در حالي كه او در بسترش همراه با 

پس از . كودكان خود خوابيده است و خنجر اسالم را در قلبش فرو ميكنند 
تو به اهللا و رسول او كمك كرده :  ،محمد به قاتل اسما گفت وقوع جنايت

آيا واقعا ً خداوند نياز دارد كه كسي با استفاده از سياهي شب وارد . اي 
  خانه زني بي دفاع شود و در خواب او را به قتل برساند ؟ 

واقعا ً اسالم چگونه مذهبي است ؟ قاتل اسما پس از جنايت به خانه مقتول  -2
چه ها را مسخره ميكند و با لبخند ميگويد من مادر شما را كشته ميرود و ب

 .ام و شما هيچ كار نميتوانيد بكنيد 

و ان : مورخين اسالمي نوشته اند : سرانجام نگاه كنيد به منبع قدرت اسالم  -3
قدرت بر پايه ارعاب . ، آغاز قدرت گرفتن اسالم بود ) روز قتل اسما (روز 

درت اسالم در كشتن زني بي دفاع در خواب ق . ، ترور و ايجاد وحشت
است ، فقط كساني كه خود جنايتكارند ميتوانند به چنين ديني احترام 

اين . ما ميدانيم كه آدمهاي خوب و بد در هر ديني يافت ميشوند . بگذارند 
جنايتكاريست كه اسالم را آغاز قضيه خيلي متفاوت است زيرا صحبت از 

د و اعمال او ساخته شد ، همو كه جنايت را  اسالم با سخنان محم.كرد
 .تحسين ميكرد چون قربانيان اين جنايات ، منتقدان او بودند 



شرح . چهارمين حادثه مربوط ميشود به مرد مسلماني كه برده خود را ميكشد 
نقل ميكند كه بزرگواري ابن عباس ) 4348: (ماجرا را در سنن ابوداور ميخوانيم 

ه محمد توهين ميكرد و او كنيز را منع كرده بود كه چنين بود و كنيزي داشت ك
نكند اما كنيز دست از اين عادت بر نداشت و به رسول اهللا توهين ميكرد ، يك 
شب آن كنيز شروع به بدگوئي از محمد كرد بنابر اين او خنجرش را برداشت و 

دويد در همان حال بچه اش به سمت مادر . در شكم زن فرو برد و او را كشت 
صبج پيامبر مطلع شد ، . و در بين پاهاي او قرار گرفت و آغشته به خون شد 

سوگند به اهللا ميدهم و به حق خودم قسم : مردم را جمع كرد و سپس گفت 
او جلوي پيامبر ايستاد و . ميدهم كه مرديكه اينكار را انجام داده بلند شود بايستد 

تم ، او عادت داشت كه به شما من ارباب او هس: در حاليكه ميلرزيد گفت 
توهين كند و ماسزا گويد ، من او را منع كردم ولي باز نايستاد ، مالمتش كردم 
ولي اين عادت خود را ترك نكرد ، من از او دو پسر مثل مرواريد دارم و او 
رفيق من بود ديشب او به شما ناسزا گفت پس من خنجر را برداشتم و در شكم 

شاهد باشيد ، :  دادم تا كشته شد ، سپس رسول اهللا گفت او فرو كردم و فشار
در اينجا ميبينيم كه محمد به مردم اجازه  . 19هيچ قصاصي براي خون او نيست

در اين مورد يك . ميدهد كه ديگران را به قتل برسانند ، فقط بخاطر توهين به او 
د از محمد زن كنيز از طرف اربابش مورد استفاده قرار ميگرفت و بخاطر انتقا

توجه كنيد كه اين مرد مادر دو فرزند خود را به قتل . جانش را از دست داد
رساند ، يك زن برده محمد را تمسخر كرد و وحشيانه كشته شد و اين عمل از 

حال آيا يك برده زن تهديدي به حساب ميايد ؟ آيا . سوي محمد تائيد شد 
!  ترك ميكردند ؟ البته كه نه مسلمانان بخاطر انتقادات يك زن برده اسالم را

او نميخواست اعتبارش به . محمد ديگر هيچ انتقاد شخصي را تحمل نميكرد 
چالش كشيده شود ، پس به پيروانش اجازه داد كه هركه را كه عقايد ديگري بيان 

(  به هر حال قبل از ادامه به حتشيه مهم سنن ابو داود .ميكند به قتل برسانند 
                                                
19 Dawud, Imam Abu, Sunan Abu Dawud: English Translations with Explanatory Notes by Prof. Ahmad 
Hasan, Sh. Muhamad Ashraf Publications, Lahore, Pakistan, First Edition 1984 (Reprinted 1996), Vol. 
III, Book XXXIII, Chapter 1606, No. 4348, p. 1214-1215 



اين نشان ميدهد كه حتي اگر يك يهودي يا غير . كنيد توجه  ) 12صفحه 
از اليث الشريفي ، احمد و . مسلمان به پيغمبر دشنام دهد كشته خواهد شد 

اسحق مليك و العوضي  در دست است كه توهين به پيامبر مصداق ارتداد است 
از مسلمان بايد خواسته شود كه توبه كند و اگر خودداري نمود بايد كشته . 

   .20شود
وقتي عيسي مسيح به پيروانش گفت كه انان بايد از خانواده خود و حتي   

از زندگي خودشان بيزار باشند تا او را پيروي كنند ، هركسي ميدانست كه منظور 
او در مقايسه با عالقه آنان نسبت به عيسي مسيح بود بعالوه مسيح به مردم فرمان 

ند و دشمن خود را دوست بدارند ولي ميداد كه به پدر و مادر خود احترام بگذار
  .محمد پيروانش را تشويق ميكرد كه حتي اعضا خانواده خود را به قتل برسانند 

واقعه پنجم مربوط به مرد مسلمان ديگري است به نام عمرواميد كه از   
 به هر حال ترور نا 21سوي محمد براي قتل ابوسفيان دشمن محمد فرستاده شد

نه بر ميگشت با يك چوپان يك چشم مواجه شد و معلوم فرجام بود وقتي به خا
شد كه چوپان و مرد مسلمان هر دو اهل يك قبيله اند ، قبل از خواب چوپان 
گفت كه هرگز مسلمان نخواهد شد عمرو صبر كرد تا چوپان بخواب برود و بعد 

به وحشتناكترين راهي كه يك . از آنكه او بخواب رفت برخاست و او را كشت 
ته كمانش را داخل چشم سالم او فرو كرد و آنقدر فشار . ن كشته شده است انسا

اميه برگشت و با  .  )، ابن اسحق674ص  (22داد تا از پشت گردنش در آمد
  : محمد صحبت كرد ، او گزارش داد

پرسيد چه خبر دارم ، وقتي به او گفتم چه اتفاقي افتاد او مرا ) محمد (او   
  ).675حه ابن اسحق صف (23بركت داد
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پس محمد يكي از مردانش را كه چوپان را به قتل رسانيده بود بركت داد   
و آن چوپان هم يكي ديگر از افرادي بود كه به نام اسالم به قتل رسيد و همچنان 

  . قتلهاي دنباله دار محمد رو به فزوني بود 
واقعه ششم شامل عمليات مسلماناني ميشود كه از طرف محمد براي   
قبيله فزاره اول مسلمانان را شكست . ه قبيله فزاره فرستاده شده بودند حمله ب
پس از . فرمانده مسلمانان زخمي شد و سوگند خورد كه انتقام بگيرد . دادند 

آنكه بهبود يافت برخاست و دوباره به فزاره حمله كرد و يك زن سالخورده اسير 
  : شد ، نقل واقعه چنين است 

او زن خيلي پيري بود همچنين همسر .  دستگير شد و فاطمه ام قرفه...   
زيد به قيس دستور داد كه ام . مليك و دخترش و عبداهللا سعد هم اسير شدند 

دو پايش را به دو شتر بست و : طبري ( قرفه را بكشد و او وحشيانه او را كشت
اين مردان مسلمان ). 655ابن اسحق صفحه  (24)كشيد تا وقتيكه به دو پاره شد 

نقدر از ارزشهاي انساني به دور بودند كه يك پيرزن را با استفاده از شتر به دو آ
انسان وقتي اعمال وحشتناكي كه صربها انجام ميدادند را ميشنود . نيم كردند 

متغير ميشود ولي نميدانم چه تعدادي از مسلمانان همينقدر از اعمال سبعانه 
  .محمد متغير خواهند شد

به زن برده ديگري است كه به دستور محمد كشته شد واقعه هفتم مربوط   
مقتول ديگر عبداهللا ختال از بني قليب . چون او را مورد تمسخر قرار داده بود 

او مسلمان شده بود و پيغمبر او را همراه يكي از انصار براي جمع آوري . بود 
رد و او او برده آزاد شده اي با خود داشت كه خدمتش ميك. ماليات فرستاده بود 

وقتي توقف كردند به خادمش دستور داد كه بزي بكشد و . هم مسلمان شده بود 
غذائي تهيه كند و رفت كه بخوابد ، وقتي بيدار شد ديد كه خدمتكار به وظيفه 

 او دو دختر .پس حمله كرد و او را كشت و اعالم ارتداد كرد اش عمل نكرده 
لي براي محمد ميخواندند ، پس خواننده داشت فرطانه و دوستش كه اشعار هز

                                                
24 Op. cit., Ibn Ishaq, p. 665. 



بهتر است )550و 551ابن اسحق صفحه ( 25محمد دستور داد كه با او كشته شوند
مجمد دستور داد كه مردي . اندكي درنگ كرده و پاراگراف اخير را مرور كنيم 
ختال بخاطر كشتن غالمش . كه مرتد شده بود با دو دختر برده اش كشته شوند 

قانون اسالم اجازه نميدهد كه يك . ارتداد اعدام گرديد اعدام نشد بلكه بخاطر 
مجمد همچنين دستور داد دو دختر . مسلمان بخاطر كشتن نوكر خود اعدام شود 

آنها احتماال ً يكي دو . برده بخاطر خواندن هجو آميز در وصف او كشته شوند 
از آنكه سال پيش يا حتي قبل از آن اين اشعار را خوانده بودند اما اكنون پس 

اين دختران . محمد مكه را فتح كرد زمان تالفي براي آن دختران فرا رسيده بود 
آنها فقط كنيز بودند . تهديدي براي اسالم يا براي حكومت جديد اسالمي نبودند 

  .و فرمان قتل آنها فقط بخاطر خواندن آوازي احمقانه صادر شد
ري فرار كرد تا اينكه از دو دختر خوانده ابن ختال يكي كشته شد و ديگ  

نياز به گفتن نيست كه اگر دختر  . 26با درخواست بخشش ، پيغمبر او را بخشيد
چه احساسي ميكنيد . دوم نيز تقاضاي بخشش نكرده بود ، حتما ً كشته ميشد 

كه صربها زنان بوسني  و كوزوو را به قتل ميرساندند وقتي گزارشاتي را ميشنويد 
يك مسلمان به محمد حق .  جنايت را انجام ميداد ؟ محمد نيز دقيقا ً همان

ميدهد كه كنيز را بكشد ، پس به صربها هم ميتوان حق داد كه آن بال را بر سر 
  ! كوزوو بياورند 

  :خالصه  
با تقاضا ، با دستور . ميبينيم كه محمد افراد زيادي را به قتل رساند   

محمد انسانهاي زيادي را حتي در خواب به قتل . مستقيم و يا داللت كردن 
اگر كسي به .  محاكمه ،  قضاوت ، دادرسي يا گفتگوئي در كار نبود .رسانيد 

. د ، بايد به قتل ميرسيد محمد توهين ميكرد يا اعتبار او را مورد ترديد قرار ميدا
 و اين خالصه آن مرد ، زن ، پير و جوان همه بخاطر بيزاري محمد كشته ميشدند
  :هفت ترور است كه به درخواست يا تالش محمد انجام شدند 

                                                
25 Op. cit., Ibn Ishaq, 550-551. 
26 Op. cit., Ibn Ishaq, 551. 



ابن سوفيفه ، مرد يهودي كه فقط بخاطر يهودي بودنش به قتل  -1
  .رسيد 

 .رسيد  ساله اي كه در خواب به قتل 120ابن افاك ، مرد  -2

 .اسما مروان و مادر پنج بچه كه در خواب به قتل رسيد  -3

 .چوپاني كه در خواب كشته شد -4

 .يك زن برده و مادر دو بچه كه در خواب كشته شد -5

 .زن مسني كه در حمله مسلمانان اسير شد و بوسيله شتر دوپاره شد -6

 .كنيزكي كه كشته شد چون محمد را مسخره نموده بود -7

نين سرنوشتي را داشتند را ميتوان به اين ليست اضافه كرد ، انسانهاي زيادي كه چ
خواننده توجه . اما جهت جلوگيري از تطويل كالم به همينجا بسنده ميكنيم

محمد يك تروريست بود و مسلمانان تروريست امروزي اعمال او : داشته باشد 
  . را پيروي ميكنند

  :سواالت
 120ودي آرام ، يك پيرمرد محمد چگونه انساني بود ؟ او كه يك مرد يه -1

را به كشتن داد ، چون مخالف او بودند يا به او ... ساله ، مادر پنج كودك و
  .انتقاد داشتند

آيا كشتن ديگران بدليل مخالفت با شما يا حتي مسخره نمودنتان ، جايز است  -2
؟ چرا محمد برخي انتقاد ها را نميتوانست تحمل كند ؟ آيا مردمي كه 

د مستحق مرگ هستند؟ آنهم شبانه و در خواب ؟ پس مخالف ديگرانن
سياستمداران يا سازمانهائي را كه اينگونه اعمال را انجام ميدهند محكوم 

 .نكنيد

آيا اين اعمال شبيه مسلمانان تروريست امروزي نيست ، آنهائي كه بطور  -3
 ناقافل و مخفيانه ديگران را ميكشند ؟

پارسائي سازگاري دارد؟ آيا  عدالت و آيا اين ارزشهاي اسالمي ، با ارزشهاي -4
امريكائي ها و اروپائي هائي كه جنايات محمد را مورد انتقاد قرار ميدهند 



بايد منتظر باشند كه آزادي بيان آنان مورد تهديد قرار گيرد ؟ و يا بخاطر 
بخاطر داشته باشيد گفتن حقيقت بايد در ترس ِ از كشته شدن زندگي كنند؟ 

 .طر اسالم شروع به كشتن امريكائي ها كردندكه مسلمانان بخا

چگونه بر ) كشتن مردماني كه از او انتقاد ميكنند (استقرار سيستم محمد  -5
جوامع اسالمي تاثير گذاشته است ؟و بر انچه كه در كشور هائي چون الجزاير 
، ايران ، افغانستان ، پاكستان ، مصر و سودان ميبينيم چه نفوذي داشته است ؟  

است كه ... بينيم كه تاثير آن كشتار هاي وحشيانه ، قتل و شكنجه و ما مي
رزوي چون از نظر سياسي مسلمانان در آ. ميليونها مسلمان از آن رنج ميبرند 

پيروي از نمونه محمد هستند كه از هيچ جنايتي براي رسيدن به يك قدرت 
 . سياسي بالمنازعه فرو گزار نكرد 

 ميدانستيد كه او انسانهاي زيادي را كشته است ، اگر محمد امروز زنده بود و -6
، عادالنه رفتار شود ،تمام چه ميگفتيد ؟ آيا نميخواستيد با چنين جنايتكاري 

عمر به زندان انداخته شده يا احتماال ً به عوض جناياتش ، زندگيش از او 
گرفته شود ؟  چه كسي براي يك نژاد پرست سفيد پوست محكوم به مرگ 

كند كه مرد سياهپوستي را به ماشين بست و او را كشت ؟ محمد دلسوزي مي
مسلمانان به . مردي را شكنجه كرد و بعد به قتل رساند فقط به خاطر پول 

پيروي از روش زندگي محمد و قوانين اسالمي فرا خوانده ميشوند و كشتن 
 .ديگران به نام اهللا قسمتي از روش و سبك اوست

حمد را طبق استانداردهاي اخالقي ، ارزشيابي كنيم آيا ما حق نداريم اعمال م -7
ادعا كرد كه سيستم او آخرين .  او ادعا كرد كه آخرين پيامبر خداست ؟

، آنچه پس طبق استانداردهاي اخالقي . مكاشفه خدا براي نوع انسان است 
 از آنجا كه استانداردهاي اخالقي ، انسان انجام داد اعمال پليد شيطاني نبود ؟

ت را مشمئز كننده ميابد ، چگونه ادعاي پيامبري ِ او مورد قبول واقع جناي
ميشود ؟ چرا استانداردهاي اخالقي ما آن آخرين به اصطالح پيامبر را تحت 

 الشعاع قرار ميدهد؟ 



ايا اين كامال ً شبيه آنچه صربها انجام دادند نبود ؟ ديديم كه صربها برخي از  -8
محمد هم همان كارها را انجام . نجام دادند شنيع ترين قصاوتهاي تاريخ را ا

صربها مردم كوزوو را كشتند فقط به خاطر اينكه صرب نبودند و اين . داد 
كامال ً مشابه چيزي بود كه محمد به پيروانش دستور داد ، وقتيكه آنها را 

ديديم كه صربها اموال اهالي كوزوو را  . وادار كرد كه يهوديان را بكشند
 دقيقا ً همان چيزي است كه محمد و يارانش انجام دادند وقتي بردند و اين

ديديم كه صربها به زنان كوزوو تجاوز . كه به قبايل مختلف حمله ميكردند 
اگر . كردند و محمد نيز به سربازانش اجازه داد كه به زنان اسير تجاوز كنند 

 !محمد امروز زنده بود ما او را صرب يا نازي ميناميديم

د قربانيانش ر خودش نميكشت ؟ چرا هروقت محمد ميخواست كه چرا محم -9
 كسي كشته شود ، هميشه كس ديگري نيات پليد او را بجا مياورد ؟ 

اين اسالمي است كه بوسيله محمد به . به جنبه تاريك اسالم نگاه كنيد  -10
بنيانگزار يك دين يك زن را شبانه بخاطر مخالفت با او وقتي . اجرا در آمد 

 ميرساند ، اين دين چگونه تعريف خواهد شد ؟به قتل 

حقوق بشر در اسالم چه جايگاهي دارد؟ اگر محمد آزادي بيان را براي  -11
ديگران نفي نميكرد روي اسالم و كشورهاي اسالمي امروزي چه تاثيري 

 ميداشت؟ 

چرا هرجا ملتهاي مسلمان بنيادگرا تر هستند نسبت به حقوق بشر بي  -12
ي مثال طالبان را در نظر بگيريد كه ابتدا با آزادي خواهي اعتنا تر ميشوند؟ برا

شروع كردند ولي وقتي قدرت را بدست گرفتند شروع به سركوب توده ها و 
در ابتدا گفتند كه اين امر فقط بطور موقت . مخصوصا ًزنان افغان نمودند 
براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به وب سايت . است ولي بعد ادامه پيدا كرد 

 .عه كنيدمراج) RAWA(ان شاركت زنان افغم



  :تروريسم در قران
بطور علني . محمد به پيروانش دستور داد كه طلم كنند يا بكشند غير مسلمين را 

به يهوديان و مسيحيان كه زنده بمانند ، به شرطي كه ماليات مخصوصي بپردازند 
پولي بود كه به مسلمانان داده ميشد تا در آمدهائي را كه از ) جزيه(اين ماليات . 

اگر يهوديان يا . طريق فعاليتهاي بت پرستي از دست داده بودند ، جبران نمايند 
مسيحيان به اين اخاذي تن نميدادند يا بايد مسلمان ميشدند و يا اينكه كشته 

ن ميشدند و يا كشته غير يهوديان و غير مسيحيان نيز يا بايد مسلما. ميشدند 
 11طبق آيه . ميشدند به عبارت ديگر آنها گزينه اي براي پرداخت جزيه نداشتند 

 ". سوره توبه مسلمانان توصيه شده بودند كه يهوديان و مسيحيان را آزار دهند 
كسانيكه انچه را كه اهللا و رسول او حرام . با كسانيكه به اهللا اعتقاد ندارند بجنگيد

كه همانا اسالم است و ( نميدانند و از دين حقيقي پيروي نميكنند كرده ، حرام
تا وقتي كه با ) يهوديان و مسيحيان(، اهل كتاب ) تمام دينها را ملغي ميكند 

  . ظلت به اسالم جزيه دهند و خواهان تسليم باشند و خود را مغلوب حس كنند 
وره توبه تشريح دستور ذليل و خوار كردن يا كشتن يهوديان و مسيحيان در س

روشن است كه محمد به پيروانش دستور داد كه با يهوديان و . شده است 
به هر جال اگر به . مسيحيان بجنگند تا دينشان را عوض كنند يا باج بپردازند 

دين اسالم در نمي آمدند يا جزيه را نميپرداختند ، فكر ميكنيد كه محمد به 
دگي آرامي داشته باشند ؟ موضوع بسيار پيروانش ميگفت كه اجاره دهند آنها زن

 در .يا با ذلت باج بپردازيد و يا كشته شويد دينتان را عوض كنيد : روشن است 
  :كتاب زندگي محمد نوشته ابن اسحق نوشته شده است 

جزيه را با خضوع و خشوع بپردازند ، )يهوديان و مسيحيان(تا وقتي كه انان ... 
سيد با بسته شدن بازار ها از دست بدهيد ، خداوند به عنوان جبران آنچه كه ميتر

   .27برايشان جبران كرد
محمد به پيروانش دستور داد كه به يهوديان و مسيحيان حمله كنند ، اگر   

آنان خود را ذليالنه به محمد تسليم ميكردند ، ميبايد انتخاب ميكردند كه جزيه را 
                                                
27 Op. cit., Ibn Ishaq, p. 620. 



ينيم همانطور كه شرايط محمد يكبار ديگر ميب. بپردازند و يا به اسالم گروند
همچنين توجه كنيد كه ماليات وضع شده . عوض ميشد اهللا نيز تغيير شكل ميداد

بر مسيحيان و يهوديان براي حمايت حكومت در جنبه هاي مدني نبود بلكه 
محمد دقيقا ً . صرفا ً غرامت و تاواني بود كه ميباسد به مسلمانان پرداخت ميشد 

 ميكرد و ديگران  را وادار مينمود كه براي حفاظت از خود شبيه رئيس مافيا عمل
 به مسلمانان دستور داده شده كه پس 5، پول بپردازند همچنين در سوره توبه آيه 

. از اتمام ماههاي حرام بت پرستان را در هر جا كه ميابيد به قتل برسانيد 
يد و اگر توبه دستگيرشان كنيد ، محاصره شان كنيد و همه جا در كمين آنان باش

كردند و نماز خواندند و زكات دادند بگذاريد به راه خود بروند كه خداوند 
  . بخشنده و رحيم است 

 كامال ً مشهود است كه به " زندگي محمد"تفسير آيه فوق الذكر در  
  :جهت جلوگيري از طوالني شدن كالم ، بخشي از آنرا در اينجا شرح ميدهيم

زه داده شد كه توافق نامه بين پيغمبر و بت وحي نازل شد و در آن اجا  
كه كسي نبايد باز داشته شود از خانه خدا وقتي او بسوي . پرستان شكسته شود

در آنزمان موافقت هائي . آن ميايد و اينكه نيازي به ترس در ماههاي حرام نيست 
بين محمد و قبايل عرب در موارد معيني وجود داشت و وحي راجع به آن بود و 

تبوك ( جع به معاند قلمداد كردن كسي كه در حمله به تبوك از او بر ميگشت را
شهري مسيحي نشين بود كه محمد بدانجا حمله كرد و وادارشان نمود تا جزيه 

 ماه سفر كنيد و بدانيد كه از خدا 4پس در ميان اين سرزمين در اين )... بپردازند 
به بي دينان اطالع . .. ار ميكند نميتوانيد فرار كنيد و خدا بي دينان را شرمس

بدهيد راجع به مجازات دردناك ، مگر بتپرستاني كه شما با آنها معاهده بسته ايد 
و اگر يكي از بت پرستاني كه به شما دستور داده ام آنها را بكشيد ، طلب 

ابن اسحق صفحه  (28حفاظت كرد به او فرصت دهيد تا شايد كالم خدا را بشنود
619-617.(  

                                                
28 Op. cit., Ibn Ishaq, p. 617-619. 



مد قرار دادي با تعدادي از قبايل عرب داشت و بعضي ها با او در مح  
اهللا به محمد وحي كرد و به او . صلح بودند و برخي با او مخالفت ميورزيدند 

 دوباره محمد قدرت بدست .اجازه داد كه پيمانش را بشكند و به آنان حمله كند 
 دروغ بگويد آورده بود و روشها عوض شد و براي محمد مجاز شمرده شد كه

  .،قراردادش را بشكند و عليه مشركان جنگ به پا كند 
  :تروريسم اسالم عليه مسلماناني كه اسالم را ترك گفته بودند   
محمد تنها به كشتن كساني كه زبانا ً مخالف او بودند اكتفا نميكرد ، بلكه   

ر اينجا د. تعليم ميداد كه مسلميني كه اسالم را ترك گفته اند نيز كشته شوند 
چند نمونه از مجموعه احاديث البخاري آورده ميشود و خواننده توجه داشته 

  .باشد كه حديث البخاري دومين كتاب مهم اسالم بعد  از قران ميباشد
خون يك مسلمان كه اقرار ميكند : پيامبر خدا گفت : عبداهللا ميگويد   

 او هستم ، نبايد هيچگس جز اهللا حق پرستيده شدن ندارد و اينكه من فرستاده
، فرد )برابري مجازات براي قتل (در قصاص : ريخته شود مگر در سه مورد 

همسر داري كه رابطه جنسي غير قانوني دارد و كسي كه از اسالم 
). 17 شماره 6 كتاب الديات بخش – 1 جلد –البخاري  (.29)مرتد(برميگردد

 او آنها را سوزاند ، خبر چند ملحد به نزد علي آورده شدند و: اكرمه نقل ميكند 
اگر من در اين مكان بودم ، آنها را نمي : اين واقعه به ابن عباس رسيد و گفت 

كسي را با مجازات اهللا : سوزاندم همانطور كه پيامبر خدا منع كرد و گفت 
 هر كس دين "من انها را ميكشتم طبق گفته رسول اهللا . ، مجازات نكنيد )آتش(

 سنت بر ترك 4الباختري جلد (" 30رد او را بكشيداسالمي خود را عوض ك
  ).57 شماره 2كنندگان اسالم بخش 

هروقت از پيامبر خدا براي شما نقل ميكنم به خدا قسم ترجيح : علي گفت 
ميدهم از آسمان بيفتم تا انكه بيان غلطي را به او نسبت دهم ولي اگر چيزي را 
                                                
29Al-Bukhari, The Translation of the Meaning of Sahih Al-Bukhari, Translated by M.M. Khan, Dar 
AHYA Us-Sunnah, Al Nabawiya, (Arabic & English), Vol. IX, Book LXXXIII. The book of Ad-Diyat 
(Blood Money), Chapter 6, No. 17, p. 10-11.  
30 Op. cit., Al-Bukhari, Book LXXXIV. The book of Obliging the Reverters from Islam (Apostates), 
Chapter 2, No. 57, p. 45. 



ممكن (يقت حقه است پس در حق) نه حديث(كه بين من و شماست بگويم 
در : بدون شك شنيدم پيامبر اهللا ميگفت ). است چيزي بگويم براي فريب دشمن 

روزهاي آخر مردم جوان احمقي پيدا ميشوند كه بهترين كلمات را بر زبان 
) ايمانشان را ترك خواهند كرد (مياورند ولي ايمانشان از گلويشان فرا تر نميرود 

پس هر  31 همانطور كه تير از كمان خارج ميشودو از دينشان خارج خواهند شد
جا آنها را يافتيد بكشيدشان چون هركس آنها را بكشد در روز قيامت پاداش 

مد تعليم داد كه مسلمانان بايد كساني را نه فقط مح)  الباختري (خواهد گرفت 
هد ،  فرا تر نيز تعليم ميد"هرجا آنها را يافتيد "كه اسالم را ترك كرده اند بكشند 

هر مسلماني كه اين نوع جنايات را انجام ميدهد ، خدمت خدا را انجام داده و در 
  . روز رستاخيز پاداش خواهد گرفت 

  :نوشته هاي اخير مسلمانان در مورد اسالم و تروريسم  
ولي در . نگ نوشته اند بسياري از مسلمانان راجع به داليل مجاز بودن ج  

 وقتي راههاي ديگر براي 32ري خدا بر پا ميشودگ براي استقرار برتاسالم ، جن
متقاعد كردن كسانيكه اراده او را رد كرده اند شكست بخورد و عليه مقاصد افراد 

بسيار از تحصيل كرده هاي غرب انگشت اتهام خود را روي . معيني، بكار ميرود
 برخي از آيه هاي قران گذاشته اند تا استدالل كنند كه جهان اسالم در كشمكش
جاوداني عليه غير مسلمانان است ، در نظر آنان پاسخ كافي در اين زمينه وجود 

دارد كه سرپيچي از خدا بوسيله بنده او ، آن بنده را در معرض ريسك گناه  
در ديد قانون اسالم ، هر فرد بدني واحد آفريده شده است . خيانت قرار ميدهد 

اگر (د ، حتي با جراحي پس الزم است كه غده سرطاني معيوب برداشته شو
نويسنده مسلمان .  33تا بقيه بدن حفظ شود) روشهاي ديگر معالجه جواب ندهد 

بيان ميدارد كه كسانيكه اسالم را رد ميكنند مثل غده سرطاني نگريسته ميشوند كه 
بايد با خشونت در آورده شوند مثال ً كشته شوند و توجه كنيد كه نويسنده 

                                                
31 Op. cit., Al-Bukhari, Book LXXXIV. The book of Obliging the Reverters from Islam (Apostates), 
Chapter 6, No. 64, p. 50. 
32 Malik, S.K., The Quranic Concept of War, First edition, Wajidalis, Lahore, Pakistan, 1979, p. v. 
33 Ibid, Malik, p. vii.  



غربيها موافق است كه اسالم در نبردي دائمي با غير مسلمان اساسا ً با نظر 
در نظري به آنچه در الجزاير ، پاكستان ، افغانستان ، ايران ، . مسلمانان است 

در . نيجريه و سودان و غيره ميگذرد روشن ميشود كه عكس آن صادق است 
  .حقيقت اسالم رشد سرطاني دارد و سبب آنهمه مرگ و ترور در دنيا ميشود

  
  : ريسم اسالمي در جهان امروزترو

در تعدادي وب سايت ، اسناد عمليات و خواسته هاي بسياري از 
گروههاي تروريستي اسالمي كه در سراسر جهان امروز انجام ميدهند، وجود 

به عنوان مسلمان حقيقي اين افراد از خشونت عليه هركسي استفاده ميكنند . دارد
  .يد مذهبي شان را برنجاند يا عقا. كه مانع اهداف آنان باشند 

  انستيتوي مقابله با تروريسم
  وزارت داخلي امريكا 

  اداره مقابله با تروريسم 
  1999الگوهاي تروريسم جهاني 

گزارشهاي مصور تروريسم و گزارشهاي مصور اداره (جين اينتل وب 
  )جاسوسي

  جنوب آسيا دروازه تروريسم
  شبكه اضطراري ، مقابله با تروريسم 

  بن الدن اسامه 
   اعالن جنگ عليه امريكائي هاييكه در دو مكان مقدس ساكن هستند

  :مرور
اغلب مسلمانان تروريست نيستند ، بسياري از آنان اعمال خشونت آميز 
برادران مسلمانشان را در گوشه و كنار دنيا محكوم ميكنند ، متاسفانه از آنجا كه 

نان ميانه رو  به ندرت صداي اسالم تفوق جهاني را تعليم ميدهد ، اين مسلما
يلي ها اردوگاه حزب اهللا لبنان را بمباران اگر اسرائ. اعتراض خود را بلند ميكنند 



اسرائيل . كنند ، مسلمانان در كشور هاي غربي تظاهرات محلي ، سازمان ميدهند 
هرگز به اندازه صدام حسين مسلمان نكشت ولي مسلمانان عمالً چشمان خود را 

ال خشونت آميز مسلمان عليه مسلمان ميبندند ولي محكوم كردن بر روي اعم
اعمال تروريستي برادران مسلمان در سودان ، مصر ، الجزاير ، افغانستان يا عراق 

درحاليكه مسلمانان جهان بطور مداوم اسرائيل را . مثل كشيدن دندان است 
 جنگي محكوم ميكنند ، مسلمانان كمي صداي اعتراض خود را عليه جنايات

چرا بن الدن به مردم كرد كمك نكرد . صدام حسين بر ضد كردها بلند ميكنند 
از آن . در عوض گزارشها نشان ميدهد كه او با صدام حسين همكاري كرد 

گذشته چرا مسلمانان ايران و عراق با عمليات نظامي غربي براي توقف جنايات 
 غرب عليه عراق را عليه مسلمين كوزوو مخالفت كردند ، مسلمانان تحريم

محكوم كردند ولي فراموش نمودند كه ملتهاي غربي بودند كه وقتي عراق ، 
. كويت را تصرف كرد و تهديدي عليه عربستان سعودي بود ، ناجي آنها بودند 

اين كشور هاي مسلمان به ملتهاي غير مسلمان متوصل شدند تا كويت ِ مسلمان 
پيشروي نظامي عراق به سوي مكه و مدينه را از اشغالگر مسلمان ، نجات دهد و 

اگر كشورهاي غربي آنقدر شيطاني هستند ، چرا كويت و . را متوقف كنند 
عربستان سعودي سرزمين محمد بايد به غرب متوصل شوند تا آنها را از برادر 

چرا غير مسلمان بايد جنگ برادران مسلمان را . مسلمانشان محافظت كنند
حسين حفظ كند هرچند كه اين وقايع ، كه را از صدا م متوقف كند و سرزمين م

واقعيتهاي تاريخي هستند ، مسلمانان فراموش ميكنند و آزادانه درگيري غرب در 
  .انتقاد ميگيرند خاور ميانه را به باد 

  

  آينده اسالم در كشور هاي غربي چيست ؟
اسالم در آينده براي كشورهاي غربي چه ارمغاني دارد ؟ يك چيز 

من ديدگاههاي اسالمي را در جهان غرب . خص است و آن تروريسم است مش
 اكثريت مسلمانان امروزه ، امريكا را به .مطالعه كرده ام ، خصوصا ً در امريكا 

به عقيده آنان ، امريكا . عنوان آخرين ديوار بزرگ ِ مانع ِ اسالم در نظر ميگيرند 



 طريق ،اين انگيزه شيخ رحمان براي  و به هردبايد نابود شود يا به زير كشيده شو
اين محرك مسلمانان سراسر امريكاست تا از . انفجار برجهاي نيويورك بود 

روزي سخن بگويند كه امريكا به قدرت اسالم به زير بيفتد ، در اين مورد ترديد 
 ، مسلمانان ، امريكائي ها را در امريكا به قتل رساندند و به اين كار نداشته باشيد

الزم به تاكيد است كه نظر نويسنده بر اين نيست كه مسلمانان .  ه خواهند دادادام
امريكا تروريست هستند ، بسياري از آنها آدمهاي خوبي هستند ولي بذر 

اين الهيات . تروريسم به طور عميقي در الهيات و تفكر اسالمي كاشته شده است 
ال مسلماناني نشان ميدهد وقتي آزادانه رشد كند و شكوفا شود ، خود را در اعم

 نشان "فيلم بدون دخترم هرگز"همانطور كه در . كه به الگوي محمد وفادارند 
داده شد ، كسي چه ميدانست كه يك مسلمان آرام ، ليبرال ، متعادل تبديل به يك 

 ، اغلب تغيير بنيادگراي اسالمي ميشود و خشونت اسالم رادر آغوش ميگيرد
ن كه در جستجوي مهاجرت به كشورهاي غربي عجيبي در برخي از مسلمي

هستند ، اتفاق ميفتد ، در آغاز اين مسلمانان به مقامات مهاجرت شكايت ميكنند 
و آزادي فكر در كشور هايشان از فقدان فرصت ها ، حقوق بشر ، آزادي مذهب 

به هر حال پس از آنكه در كشورهاي غربي اقامت گزيدند و از . رنج ميبرند 
آنجا لذت بردند ، برضد كشورهاي ميزبان خود ميشوند و شروع به آزاديهاي 

تمجيد مزاياي اسالم ميكنند ، نه نظر ميرسد كه ادعاهاي خودشان را درهنگام 
شرافتمندانه و البته درستكارانه اين بود كه . تقاضاي مهاجرت ، فراموش كرده اند 

 حكومت اسالمي در براي حقوق انساني و مذهبي اقليت غير مسلماني كه در زير
رنجند تالش كنند و اگر حقيقتا ً اعتقاد دارند كه اسالم ، جواب است ، چرا در 

  .جستجوي اسكان در افغانستان ، سودان ، عراق ، ايران يا پاكستان نيستند 
  :نتيجه گيري

محمد براي تحميل ايدئولوژي خود مردم را مرعوب كرد و به قتل رساند 
از آنجا كه مسلمانان به . ماني و مذهبي تروريسم است ، اعمال او ، عمليات آر

محمد به عنوان منبع الهام و الگوي رفتاري نگاه ميكنند ، از عمليات تروريستي 



اسالمي در زندگي و تعاليم پيامبر خود حمايت ميكنند ، امروز مسلمانان ، از آن 
موده و آنها را توجيه استفاده ميكنند تا به كساني كه با آنها متفاوتند حمله ن

به عبارت ديگر وقتي تروريستهاي مسلمان اينچنين ميكنند ، درحقيقت . بكشند 
  .از روي ايمان پا ، جاي محمد ميگذارند

  :عيسي مسيح قاتالن را محكوم ميكند و محمد در اين گروه قرار دارد
سگها در بيرون هستند ، كساني كه جادوگري ميكنند ، روابط نامشروع 

.  ، قاتالن ، بت پرستان و هركس كه دنبال هوي نفس است جنسي دارند
  ).22: 15مكاشفه (

كه شيطان از آعاز قاتل بود و كساني : عيسي مسيح در انجيل يوحنا گفت 
شما متعلق به . كه در جستجوي كشتن هستند ، بچه هاي شيطان ميباشند 

او از . ببريد چدرتان شيطان ميباشيد و ميخواهيد كه خواسته هاي او را به پيش 
وقتي دروغ ميگويد ، از ذات خود . آغاز جنايتكار بود و حقيقتي با او نبود

محمد به ). 44: 8يوحنا . (ميگويد چون او دروغگوست و پدر دروغگويان است 
محض آنكه به قدرت رسيد ، شروع به كشتن مردم كرد و امروز فرزندان محمد 

مردم ي مسيح تعليم داد كه روزي عيس. چنين اعمال پليدي را انجام ميدهند 
.  مسيحيان را به قتل ميرسانند با اين تصور كه دارند به خدا خدمت ميكنند 

  ).2 : 16يوحنا (
در كشورهائي چون ايران ،مسلمانان ، مسلمانان سابق را كه مسيحي شده 
اند به قتل ميرسانند و در ساير كشور ها به ديگران حمله كرده و آنان را مورد 

عيسي مسيح تعليم داد كه پيروانش ، دشمنان خود را . يد قرار ميدهند تهد
 مسيح. دوست داشته باشند و براي كساني كه آزارشان ميدهند دعا كنند 

رسوالنش را به خارج نفرستاد تا مردم را در تاريكي شب به قتل برسانند اما 
  .محمد اين كار را كرد

  : كنيد به مثال مسيح و سامريهاي مخالف او توجه



عيسي به اورشليم رهسپار . زمان به آسمان برده شدن او نزديك شده بود 
پيام آورانش را جلو فرستاد كه به دهكده سامري بروند و مقدمات كار را . شد 

براي ورود او فراهم آورند ولي مردم آنجا پذيراي او نشدند ، چون او به مقصد 
نا اين مسئله را ديدند سوال وقتي رسوالنش يعقوب و يوح. اورشليم ميرفت 

رشان آتش بياورد  خداوندا آيا اجازه ميدهي كه بخواهيم از آسمان بر س": كردند 
 جواب داد كه نميدانيد كه شما چه روحي داريد؟ زيرا پسر و نابودشان كند ؟

-56: 9 مرقس ".انسان براي نابودي زندگي بشر نيامد بلكه امد تا آنرا نجات دهد
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به دهكده سامري حمله كنند ، سپس مردم را : روانش گفت محمد به پي
  .كشت و تمام اموالشان را غارت كرد 

پس واقعا ً چه كسي پيام خدا را مبني بر عشق او به نوع بشر آورد ؟ چه 
او از همان . كسي به راستي صلح را تعليم داد ؟ مطمئنا ً اين مرد پيامبر خدا نبود 

ح در باره آمدنشان به شاگردان خود هشدار داده پيامبران دروغيني بود كه مسي
  .بود

  : در انجيل متي ميخوانيم 
و پيامبران دروغين بسياري در بين مردم ظاهر خواهند شد و   

   )11 :24متي .       (بسياري از مردم را فريب خواهند داد
  
  

 
  

  




