
  دربارهء اسالم و از جمله«اسالم رحمانی»
  

سال درندگی و  31مذهبی های روانپاره و بی وطن و مادرستيز، اکنون که  -اصالحطلبان و نوانديشان دينی بعالوهء ملی
خونخواری نظام تجاوز اسالمی ماهيت و گوهر ضد بشری و آزادی ستيز دين ِ از ابتدا مبين را بر نسل های کنونی آشکار 

ت، دست از دغلکاری و مردم فريبی نمی شويند و مقوله ای مهمل و موهوم به نام « اسالم رحمانی» ساخته اند که ه اسساخت
ظاهراً ورژن تعديل يافته ای از انواع اسالم ناب محمدی است که تاکنون شناخته ايم. همانطور که از اين عنوان پيداست، 

سموم و زهرآگين را اينبار با اسم و تيتر جديدی روانهء بازار کرده اند و اع من متاسالمفروشان حرفه ای و مکاران الهی هما
ظاهراً مدعی اند که « اسالم رحمانی» نسبت به اسالم هايی که تاکنون شناخته شده است، غلظت و دز خشم و غضب و قهر و 

ک نمکی. البد در شريعت اين س پفز جنتهديد و ارعاب و ارهاب و آتش و عذاب الهی اش کمتر است و سنگ های سنگسارش ا
اسالم سر دگرانديشان و مخالفان را بجای شمشير با کارد ظريفی که خيار پوست می کنند از بدن جدا می کنند و يا طناب دار در 

  د.ببرن« اسالم رحمانی» به رنگ سبز سيدی و از جنسی لطيف بافته شده. مکرالماکرين ها اينبار تصميم گرفته اند با پنبه سر 
  

در بارهء حقيقت اسالم ما دائماً خود را گول می زنيم و يا بطور تاريخی خود را فريب داده ايم و يا فريبمان داده اند و در هر 
  صورت اين قصه همچنان ادامه دارد و تلفات می گيرد.

س دروغی بيش نيست. رحمانيت و رأفت اسالمی غال که شمشير خونريز است فی همين مقولهء رحمانيت و رآفت اسالمی از اسا
اسالم را در انظار می پوشاند. رحمانيت موضوعی است متعلق به گفتمان قدرت. رحم و رحم آوردن و رحم کردن و ترحم را ما 

با مهر و مهربانی و داد و دادگری و دوستی و عشق و انسانيت و آدميت و همبستگی و ديگر فروزه ها و ارزش ها و نيکی 
گرفته ايم. شايد هم به جهت آدم کردن و رام نمودن وحوش تازی و در امان ماندن از خشم هللا و کينه باه اشت های فرهنگ ايران

توزی ِ آخوندها و مجاهدان و جهادگران اسالم چنين تفسيرها و تعبيرهايی از رحمان و رحيم اسالمی و قرآنی جعل کرده ايم و 
کرده ايم و ازاو تصوير پهلوان و جوانمرد در ذهن خود ساخته ايم، يزش خونربرساخته ايم. ( شبيه کاری که با علی و شمشير 

بدون آنکه بدانيم که پهلوانی و جوانمردی چيست و کدام است و در فرهنگ ايران به چه صفات و ارزش هايی اطالق می شده 
مود که ذات و گوهر بت نا ثااست. خوشبختانه تجربهء سه دهه حکومت شرارت اسالمی بر ايران و بر نسلهايی چند، بر م

هرآنچه به اسالم مربوط است و در حيطه اسالم قرار دارد، ستيزنده و خشن و خونريز و متجاوز و غير قابل تغيير است. ايرانی 
چهارده قرن آرزو و طلب رأفت و رحمانيت اسالم داشته ولی در نهايت به کهريزک رسيده است. ايرانی هميشهء تاريخ گرفتار 

ه و تجاوز و ترور آزاديخواهان از سوی اسالمپرستان بوده است. من هم امروز آرزو می کنم که ای کاش علی شکنجه و تازيان
که حمال خرزوری بود، بجای در خيبر، خم شراب بدوش می کشيد! اما اين خيال خامی بيش نيست. علی را با ذولفقارش و 

ال پای زن يهودی را هم به گردنش بستيم اما علی آدم نشد. علی خلخ ينکهسرهايی که از بدن جدا می کند می توان شناخت. با ا
  نماد قتل و کشتار و جنايت و نسل کشی بوده، هست و خواهد بود.)

  
به هر روی رحمان و رحيم صفت فردی است که از موضع قدرت با مخاطبش که اسير و بنده و عبد و ذليلی بيش نيست روبرو 

با توبه که درش به روی همگان باز است، قصور و گناهان وی را می بخشد به شرطی  نتهات. ممی شود و هميشه طلبکار اس
  که از فرامين ارباب و فرمانروا سرپيچی نورزد.

  
رحمانيت اسالم را بيشتر از هرکجا در زبان و ادبيات قرآن می توان يافت. بالغ بر يکصد و شصت مرتبه از کلمهء قتل و کشتن 

از لغت موت و مرگ سخن رفته است. حتا آياتی از قرآن که اسالمزده ها معتقدند که به لحاظ ار ی بو بيش از يکصد و س
لعنت  -والالضالين و لعنت -قتلوا و والالضالين -سخنوری و فصاحت و بالغت تنه به تنه شعر می زند، اشعاری است که با قتلوا

  قافيه هايش رديف شده است.
  

به خوبی آگاهيم که اگر محمد عرب و جانشينان وی جهت دعوت(!) به اسالم و گسترش ان همگامروز بر کسی پوشيده نيست و 
آن شمشير نمی کشيدند و به اسلحه و سرکوب و تهاجم و تجاوز متوسل نمی شدند، اساساً دين و مذهبی به نام اسالم در همان 

ر اراذل و اوباشی که به همراه محمد از مکه  نف تادمکه دفن می شد و خبری هم به امروز ما نمی رسيد. حداکثر اينکه شصت هف
گريخته بودند و در خوش خياالنه ترين باور، مجموع آدم هايی بودند که جذب پيام و بشارت اسالم شده، برای مدت زمانی کوتاه 

  فرقه ای تشکيل می دادند و سپس در داالن های تاريک تاريخ پراکنده و نيست و نابود می شدند.

  
ات و اوهام محمد در مکه که طی سيزده سال با سماجت تکرار شد، به قول معاصران وی تماماً علوم اولين و آيو آن سخنان 

قصه افسانهء پيشينيان بود و حرف تازه ای نداشت و يا به بيان فتحعلی آخوندزاده « تکرار اباطيل تورات و انجيل» بود. تکرار 
زار آيه دربارهء شرح حشر و های احمقانه و مبتذل قوم لوط و هاروت و ماروت و ابراهيم و از اين قبيل اراجيف بود. بيش از ه

قيامت و روز جزا، حجم و ابعاد هول انگيز ياوه گويی و مهمل بافی به منظور تحميق انسان را نشان می دهد. محمد در مکه که 
آيه می تنيد و جهليات جعل می کرد. در مدينه هم يا مشغول جنگ بود و يا مشغول جماع. بسيار آياتی بود، مدام ياوه می بافت و 

  که در مدينه نازل شد، در حقيقت نه« وحی منزل» بلکه« وحی انزال» بود.



ودند، وضع محمد در آن دوران شبيه به شخص کری بود که جک و لطيفه ای را که در جمعی گفته شده بود و همه خنديده ب
تکرار می کرد و انتظار داشت که حضار دوباره بخندند. و چون نمی خنديدند مگر به ريش وی، آنوقت رحمانيت و رأفت 

اسالمی بر او غلبه می يافت و زنجيرهای علی را باز می کرد و رهايش می کرد تا با يک ضربت ذوالفقار سر« نصربن حارث» 
  .سخنور و دانای عرب را بر زمين بياندازد

  
محمد بت های کعبه را نابود کرد و خود به جای آنها نشست. تا ابد بايد بر او و خاندانش درود فرستاد و از گور و استخوانهای 

اينان طلب شفاعت نمود. محمد دشمن خدا و دشمن تخمهء خدا در وجود انسان بود. چون تنها از طريق کشتن خدا در وجود 
ز انسان بسازد تا فاعليت و عامليت آدمی بر سرنوشت خويش را نقض و از وی خلع خرد انسان می توانست مرجعيتی بيرون ا

کرده و برده و بنده و عبد و عبيدی برای مقاصد خود کارسازی کند. مرجعی به نام هللا ساخت که حتا پااندازی و قوادی و داللی 
  محبت برای محمد را پيشه خود کرده بود.

دا را در وجود خويش نشناسد و خرد خودش را مرجع افعال و انديشه هايش نداند، هيچ راهی به حقيقت اين است که تا انسان خ
آزادی پيدا نخواهد کرد و همواره هستی و زندگی و منزلت انسانی اش ملعبه و مضحکه و بازيچهء دست شيادان و شارالتان ها 

  درشت سنتی و مدرن خواهد بود و در حقيقت بت پرست است. و پيامبران و امامان و آيت هللا ها و واسطه ها و دالل های ريز و
اسالم يعنی تحميق انسان با تيغ و تازيانه يا بدانگونه که دکتر آرامش دوستدار فيلسوف معاصر صورتبندی می کند: تحميق 

  مردم با« قهر درونی و قهر بيرونی».

و متوليان اسالم گرفته شود، اسالم به مانند شکمبهء خوکی اگر تيغ ارعاب و ارهاب و تکفير از دست آيت هللا ها و جهادگران 
  که پرباد و بزرگ گشته و هيبت مخوفی يافته با تلنگری و اشاره نوک سوزنی خواهد ترکيد.

  
بيش از سه دهه حاکميت رسمی ِ اسالم به ما کمک کرد تا عميقاً دريابيم که اسالم در مقام نظر چيزی به جز فساد خرد و تباهی 

ه و آزار روانی و خرافه و جهالت و فريب و اغوا و در نهايت توجيه و نهادينه و مقدس ساختن اصل تبعيض و نابرابری انديش
در بين انسان ها و در جامعه نبوده و نيست. و در جايگاه عمل نيز به غير تازيانه و قصاص و سنگسار و بريدن دست و پای 

جاهدان و جهادگران و دکان پرسود آيت هللا ها و علما و حافضان بيضهء اسالم انسان و دزدی و غارت و شرارت پاسداران و م
و در يک کالم به جز تجلی پليدی های مضمر و ذاتی و درونی شريعت محمدی که در مجموعهء حدود و احکام الهی دسته بندی 

  شده، نبوده و نيست.
  

که در حکومت اسالمی از آغاز هجوم اهريمن به ايرانشهر و امروز معدوی آخوند و فقيه و طلبه و اسالم فروش و اسالمباره 
به اين سو، قاضی شرع و کميته چی و پاسدار و بسيجی و بازجو و اطالعاتی و شکنجه گر و  57از يوم الکفتار بهمن 

س و تيرخالص زن و تروريست بوده اند و طی اين سال ها در دانشگاه های درپيتی ِ اسالمی برای خود عنوان دکتر و ک ارشنا
س کارسازی کرده اند و يا برای مدرک حوزه ای خود معادل دانشگاهی جعل کرده اند، با حفظ و تکرار طوطی وار آرا  اسالم شنا

و ايده های انديشه وران و فيلسوفان غرب و با بکاربستن زبان و شيوه های پژوهشی آنان دکاندار حجره ای جديد به نام « 
 اسالم رحمانی» شده اند.

الم پرستان اگر معتقد به قرائت رحمانی از اسالم می باشند و يا به جهت ساختن اسالم دموکراتيک تالش می کنند، بايد قرآن سا
اختصاصی خودشان را بنويسند و مردم را گول نزنند. وگرنه اسالم از محمد تا مصباح يزيدی تنها و تنها يک شمشير بوده 

الفت و شک و نقد و انتقادی را در طول تاريخ اسالم با منطق قاطع و برندهء محمد، خاست. دينکاران و متوليان اسالم هر م
پاسخی به تيزی ِ لبهء تيغ داده اند. در پشت رحمانی ترين آيه های هللا يک شمشير تيز خوابيده است. به قول جناب منوچهر 

  جمالی:" اسالم رحمانی آيه اول از سورهء غضب است".
siamakmehr@yahoo.com 
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