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  نادقوقح -ضيفريما

وعمل اسالمی تلقی نميشود  درھرکجای جھان که باشد يک کار ناگديد بيسآ اي کمک به زلزله زدگان 
  .زلزله زدگان مقاومت وايستادگی درمقابل خواست خدا تلقی ميگردد واقع کمک به در و

**  

ين دارند که زلزله بخواست خداوند برای تنبيه ومجازات مردم به مناسبت ن معّ آنظربه اينکه اسالم وقر
درمقايل خواست خدا سنگ ومانع يف مردام نميتواند اين باشد که للذا تک ،گرايش به کفر نازل ميشود

مرگ  را از نھاآگرفتارشده اند   وارآ زيراراده خدا  به خواست وجمله انسان ھائی که  از و ،بتراشند
اراده  چنين اقدامی که ازنفس انسانيت واخالق بشری سرچشمه يافته است  با خواست واين ؛برھانند

ساله بنام سه  لزله غرب کشور يک طفلنجا که درجريان زآخدای اسالم مغايرت دارد ودرتطبيق مورد 
ل ن طفل خردساآ ، ميبايستی دراجرای خواست خداوار يافت شدآ زير ماردين  پس ازسه روز زنده در

ھم  را وتصوير نجات يافته او هنه اينکه نجانش داد  ؛وار مدفون ميساختندآ را مجددا به زير
   .اين عمل يک بيلخ به خداستمنتشرساخت 

را  يا ساختمان ھا و !است خدا که نزول زلزله است چکاره است که مانع تراشی کندبشردرمقابل خو
 زلزله خراب شده  ملزم و اثر با مقاطعه کاری که ساختمان مورد مقاطعه او در ،ضد زلزله بسازد

ن ساختمان آاينھا مقابله با خواست خداست واگرخداميخواست که  ؛بسازد ادنرا مجدآشود که  ناچار
زلزله ويا  اين نوع اقدامات ازقبييل کمک به مردم ستم کشيده از !!وب  خراب نميشدخراب نشود  خ

مده آه ليات مربوط به زلزآ تفاسيری که بر ن وآيات قرآبحکم  .يک  لجبازی با خداست نانآنجات جان 
 چرابايد بندگان ھمان خدا در ؛اسالم زلزله را فضيلت وبرکت وخيرخدا برای بندگانش ميداند ؛است

   !؟ن فضيلت وخيروبرکت خدا سد سازی کنندآمقابل 

ب ريختن به آدرراستای اسالم) اجازه داده است که با يا خداوند به بندگانش (آسوال اين است که  
ی دد مسلمانان با تالش درخاک برداری ويا تامين نيازمنباي چرا !نه ؟ اگرن بکاھندآشدت  تش جھنم ازآ

   !؟الم مردم زلزله زده بکاھندآ ھا ويا معالجات پزشکی از

  حكومت اسالمي 

 يافته  نبايد و ن اعتبارآحکومت اسالمی غاصب ايران براساس قانون اساسی که اقتباس ازشرع وقر
مادی ويا طبی ويا اسکان وغيره زلزله شده اند کمک  که گرفتار نميتواند به ساکنين غرب  کشور

  .زيرا  نوعی مقاومت درمقابل خواست خدا ومغايربا قانون اساسی وشرع تلقی ميگردد ؛بنمايد

  ورد اين تحريرآدست 

 و نآات قريآگرقابل مالحظه است که مردم ايران وحتی جھانيان نميتوانند که طبق مشروحه ا 
ن بی تفاوت باشند وبرخالف آه  نسبت به به اعتباراينکه زلزله کرمانشاه خواست خدا بود
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 و مده اند آن با تمام وجود درمقام کمک به مردم ومقابله با خرابی ھای ناشی اززلزله برآقر
را ازتکليف  ن خودآيات قرآحتی مسئولين جمھوری اسالمی ھم قادرنيستند که با توسل به 

احکام  است که اسالم ون آاين دليل کمک به مردم معاف وزيرخيمه خواست خدا پنھان شوند،  
ھنگ نيست ونبايد مورد عمل آن با واقعيت وحتی خوی انسانی ھمآنظرات وميزان ھای  و

  .واقتدا قرارگيرد

 


