
 
 
 

 نسل سوم اسالم فروشان
 
 

اين روزها يک گروه و دسته و نحله و فرقهء فکری ديگری از اسالمفروشان پيدا شده اند که هم خيلی ( بيشتر از نسل 
سروش و کديور و امثالهم) مدرنند(!) و هم درعين سادگی و صداقت ظاهری گفتارشان، خرمردرندند. اين گروه به دليل اينکه  

مذهبی ها به مانند اصالح طلبان در جامعه نگرفت و همگان آنها را هم در  -نی و روشنفکران دينی و ملیيخ نوانديشان دي
نظر و هم در عمل، دم و دنبالهء مافيای روحانيت و آخوندها و حکومتيان می شناسند، با تصوير چهره ای الئيک و سکوالر 

ه بندی جديدی عرضه می کنند. آنهم در پيشخوان نشريات و از خود، همان متاع گنديده و تاريخ مصرف گذشته را در بست
 سايت هايی که مدعی روشنگری هستند.

  
آدرس هم می دهم: می توانيد با جستجو ذيل نام هايی چون حسين ميرمبينی و سالمت کاظمی در سايت سکوالريزم نو با 

  http://www.newsecularism.comگوشه ای از انديشه های اين قماش اسالمفروشان آشنا شويد. 
(الزم به توضيح است که منظور اين قلم از نسل سوم، فاصلهء فکری است نه سنی. ضمناً موضع گيری نگارنده کلی است و 

  صرفاً به نوشته های اين دو شخص نامبرده نمی پردازد.)
  

و يا استداللهای پيچيده و شبه علمی اين قبيل اسالمبارگان نه با نظريه پردازی های غلوآميز و نه با ادبياتی شبه روشنفکری 
و سفسطه و مغالطه( نظير کارهای سروش و ملکيان و طباطبايی يعنی نسل دوم اسالمفروشان) که با زبانی منعطف و 

صميمی، تصوير خاکريزی مابين خود و آخوندها ترسيم می کنند و نشان می دهند که هيچ مشکلی و مخالفتی حتا با برافتادن 
ندارند، اما تا آنجايی که مطمئن شوند بيضهء اسالم در هرصورت محفوظ و ماندگار خواهد ماند. ايشان بسيار رژيم اسالمی 

  زيرکانه ما را به تسليم و سازش با اهريمن دعوت می کنند.
  

را چرند گويی بچه گول می زنند. آنچه از چاه های چمکران تراوش می کند را خرافه می دانند، بسياری از احاديث و روايات 
می خوانند، امام پردازی و مقدس بازی های افراطی شيعه را مسخره می کنند، ولی هرآنچه از غار حرا به بيرون تخليه شده 

را علم محض می شمارند. وحی و جن و جبرئيل و معراج و شق القمر و بهشت و جهنم و حوری وغلمان و هزار ياوه و 
 احمدی نژاد و دولت و مديريت امام زمان خرافه است!مهمل ديگری خرافه نيست، اما هالهء نور 

  
يکی از شگردهای ايشان مثالً اين است که در مقابل نام های محمد و امامان و علی و حسن و حسين، در عوض قراردادن آن 

گويند: « که  صاد و عين مرسوم و سنتی بالفاصله می آورند: « که درود بر او باد» و يا گاهی با خرج کردن از جيب خدا می 
درود خدا بر او باد». ما خراسانی ها در اين مواقع مثلی داريم که می پرسيم: اَه نيست، بابا ريده؟ ( با پوزش) يعنی چه فرقی 

  می کند!
  

اگر از دورزمان ِ ديرپايی کتاب جهالت و جنايت قرآن را در کنار شاهنامه بر سفرهء هفت سين می نهاده ايم، از وحشت 
وده است. اسير چنگال آخوندهای کينه توز بوديم، به ناچار تقيه می کرديم و تصميم و تمهيدی برای نجات جان شمشير علی ب

خويش و حفظ هويت ايرانی و پاسداری از فرهنگ و زبان فارسی بوده است. امروز اما اين پيشنهاد از خرمردرندی شما 
  صيالت استعماری شماست، حتا اگر خود بی خبر باشيد.اسالمفروشان است. اسالمنوازی شما از تربيت انگليسی و تح

  
ما ايرانيان در طی قرون و اعصار هرچه تالش کرديم تا خوی نامداراگر، وحشی و تجاوزپيشهء اسالم را درمان کنيم، نشد که  

ء خشونتبار و خونريز نشد. ما ايرانيان وقتی که هللا را به خدا و خداوندگار و پروردگار و ايزد و يزدان ترجمه کرديم و چهره
و پراز آتش و عذابش را با مهر ايرانی، با فروزه های اخالقی و نيک ايرانی، با قصيده با غزل، با کرشمه های نسخ و عشوه 
های نستعليق، با کاشی های فيروزه ای، با گنبدهای طاليی، با سبزينگی ِ سرو، با بته جقه و گالبتون، باگل، با گالب... بزک 

اشی کرديم، نقاب در کشيديم و در پس پشِت پرنيان وجود ايرانی ِ خويش در نهايت تسامح و تساهل پنهانش کرديم، نق
ساختيم، به دليل اين واقعيت بود که تاب و تحمل چهرهء کريه اش را نداشتيم. ما وقتی که ُرز، گل، گل گالب را، گل محمدی 

 مل کنيم!ناميديم به خاطر اين بود که بتوانيم بوی گندش را تح
  

پنبه شد و نشان داد که برای حفظ کيستی ايرانی خويش و به ضرورت درمان دوپارگی  57اما هرچه رشته بوديم در تجاوز 
فکر و فرهنگ ايران، هرگز هيچ راهی به غير از اليروبی و تخليهء الی و لجن و رسوبات اسالمی از اليه اليهء ذهن و روان 

نيست بتوان تغييری در جوهر انديشهء اهريمنی اسالم و بربريت و توحش بدوی آن ايجاد آلودهء خود وجود ندارد و ممکن 
  کرد.



  
اينان خود را روشنگر و فعاليتشان را روشنگری می دانند، در صورتی که روشنگری در جامعه و فرهنگ ايران هيچ معنا و 

دينی و اصالح گری دينی و امثالهم انتقاد از اسالم مفهومی به جز انتقاد از اسالم دربرندارد. نوانديشی دينی و روشنفکری 
نيست، ماله کشی است. در دين اينان مطابق اصلی اصولی، ناقد به قرآن کافر است. بنابر اين فعاليت های فکری و نظری اين 

  نحله ذيل مفهوم روشنگری قرار نمی گيرد.
  

ستن در روضهء کربال فارغ شديد، اندکی تخيل خود را بکار به اينان می گويم شما هرگاه از اعجاب و حيرت قيام حسين و گري
بياندازيد و تصور کنيد که آن انقالب شکوهمند و آن جمهوری اسالمی که حسين پس از پيروزی بر يزيد و ابن زياد و شمر و 

رسه علوی به خولی تأسيس می کرد چه ويژگی هايی می داشت. برای احيای دين جدش چه تعداد از مخالفانش را بر بام مد
قتل می رساند. چه تعداد از کسانی که با وی بيعت کرده بودند را پس از کسب قدرت به نام محارب و مرتد و منافق و مفسد 

فی االرض و مهدورالدم و باغی با غين کشتار می کرد. چه تعداد زن و مرد را در چاله می انداخت و سنگسار می کرد. 
زندان ها به چه تعداد دختربچه با شورحسينی تجاوز می کردند و سپس به قتلشان می پاسداران و مجاهدين اسالمش در 

  رساندند...
  

شما هرگاه از تفسير و تأويل و تعبير سوسياليستی از عدالت علی فارغ شديد به اين نکته نيز بيانديشيد که شبانه نان خشک 
امامان  -و از اين قبيل ايامدر ماه رمضان  -فرومايگی است. امروز نيز در مناسبتهای اسالمیبه در خانهء گرسنگان بردن از 

جمعه و جماعت در خطبه های بی شرمی به حاجی بازاری های متدين توصيه می کنند که توسط نانوايی ها يکی دو روزی در 
بريان و کوزهء شراب به در خانهء گرسنگان نمی سال نان رايگان به گرسنگان ببخشند. نان خشک و خالی. علی هم که برهء 

 برد.
  

ارتباط علی با عدالت فقط در همين حرف عين است. علی نمادش ترازو نيست. سمبل علی شمشير است. « علی در شهر ينبع 
آمد  اراضی و امالک پرارزشی داشت و صاحب نخلستانی بود که ساالنه چهل هزار دينار (حدود يك و نيم ميليون دالر) در

  داشت.» * 
( فعالً کاری هم به اين نداريم که اساساً لغت « عدالت» با واژهء « داد» در زبان فارسی و فرهنگ ايرانی به هيچ وجه  

  يکسان نيست و اينهمانی ندارد.)
ای متدين بر در نظام دوطبقهء توحيدی حتا مؤمنان فقط در ايمانشان به هللا برابرند نه با يکديگر. هنگامی که حاجی بازاری ه

سردر کاخ های خود می نويسند: هوالرزاق، يعنی اينکه ما ندزديده ايم بلکه خدا داده است. ده ها آيه نيز در توجيه و تحسين 
، نساء  ٧۵و  ٧١، نحل ٣۵، زخرف ٢٠ -١٩، شوری ٢٣ -٢٢نظام دو طبقهء توحيدی و برده داری در قرآن پيداست:( نور 

  و ...)  ١٣١، طه ٣٢
سورهء نحل را می آوريم:« خداوند مثلی می زند بين برده ای بنده که قدرت هيچ کاری ندارد و  ٧۵ه ترجمهء آيه برای نمون

بين کسی که از سوی خويش(خدا) به او روزی نيکويی بخشيده ايم و او از همان پنهان و آشکار می بخشد، آيا اين دو 
  د»!را، آری بيشترينشان در نمی يابن برابرند؟ سپاس خداوند

  
هزارتومان دستمزدشان از مصوبهء وزارت کار کفاف سه   ١٨۶برده داری که شاخ و دم ندارد. کارگران در جمهوری اسالمی 

وعده غذا و يک سرپناه را نمی دهد. تازه همان هم شش ماه شش ماه پرداختش به تعويق می افتد. آن بردهء باستانی و 
  و نميرش را نداشت، ارباب اين نيازها را در هميشهء تاريخ تهيه ديده است.  تاريخی که الاقل دغدغهء غذا و سرپناه بخور

اتفاقاً عسگراوالدی نيز در اين حرف عين با علی و عدالت وجه اشتراک دارد. او نيز در کميتهء امداد امام اصول ايدئولوژی 
وری ِ صدقه را تبليغ می کند و خود و نظام دوطبقهء توحيدی را مو به مو پياده و اجرا می کند، فرهنگ جادويی و گدابا

  خانواده اش غرق در لذت و عيش و نوش و نعمات و مواهِب غارت مقدس، به ريش هرچه مستضعف است می خندند.
  

سمبل علی شمشير است.( سيف هللا) محمد هرگاه نياز داشت زنجيرهای علی را می گشود و او با يک ضربت ذوالفقار سر از 
  نديشی بر زمين می افکند. حرفهء علی که در رکاب پيامبر شمشير می زد، کشتار کفار و مشرکين بود.تن هر مخالف و دگرا

زمانی که عيسی ناصری مردمی را که برای سنگسار مريم مجدليه گرد آمده بودند به وجدان انسانی خود رجوع داد، اگر با 
علی پيدا می شد که می گفت من هم معصومم، هم مقدسم  اسالم آشنا بود هرگز چنين خبطی نمی کرد. چون ای بسا يکی مثل 

  و هم باب علم هستم. تازه عقايدم را نيز بر شمشيرم حمل می کنم. آنوقت دهان ها را می بست و اولين سنگ را می انداخت. 
  

آن دسته از  دينکاران و اسالم فروشان مهاجم و متجاوز و وارداتی، به همراهی و همپايی و همرأيی اسالم زدگان ايرانی،
ارزش ها و بنمايه های اخالقی و انسانی و فروزه های نيکی چون پهلوانی و جوانمردی و ستم ستيزی که انسان ساکن در 

حوزهء فرهنگ ايرانی از رستم دستان انتظار دارد و در او می شناسد و اوست که حامل های اسطوره ای آن را بر دوش می 
نيز آنچه را اين ملت در آرش و انوشيروان می ستوده است، دزديده و مصادره کرده و به کشد و نماد و نمايندگی می کند و 

علی انيرانی منسوب و سنجاق و الصاق کرده اند و شترگاوپلنگی ساخته اند که محيط زيستش، طبيعت فرهنگی ايرانزمين 



جز ريشخنِد هويت ايرانی و ارزش ها و آيين نبوده و نيست. ما هرگز نپذيرفتيم که شيرخدا را از دغل منزه بدانيم! علی به 
  های کهن ما، دکان پرسودی برای اسالم فروشان است و بس.

  
در ارتباط با دين و مذهب، به غير از دين فروش و دين زده، به غير از اسالم فروش و اسالم زده، به هرگونه طبقه بندی و 

عمالً و در واقعيت فريب دين فروشان را خورده ايم و با سر به تقسيم بندی و فاصله گذاری ديگری که معتقد بوده باشيم، 
درون چاه بی ته و انتهای اسالم سقوط کرده ايم. بنيادگرا، اسالم گرا، قشری، متحجر، نوانديش دينی، روشنفکر دينی و 

ک اسالم ياری می امثالهم اصطالحاتی است که تنها به گيج کردن ما و گم کردن فهم درست ما از واقعيت فاجعه بار بخت
  رساند. دکان اسالم فروشان را بايد تخته کرد و اسالمزدگان را درمان.

  
در پايان خطاب به اسالم فروشان از هر قسم و قشر و نحلهء فکری با هر نوع اسالم ناب محمدی که تبليغ می کنند، واقعيتی 

ديگری در سر می پرورانيم. سی سال سلطه و ستم را يادآوری می کنيم. حقيقت اين است که من و ما و ايرانيان، نقشهء 
حکومت اسالمی فرصت غير قابل تکراری در اختيار ما نهاده تا تمامی اشتباهات و ندانمکاری های تاريخی خود را جبران 

نيم که کنيم. ما ايرانيان تصميم گرفته ايم که نه فقط جمهوری اسالمی، بلکه اسالم را از سرزمين خود براندازيم. در فکر آ
  آشی برای اسالم فروشان بپزيم که يک وجب روغن رويش ايستاده باشد!
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