
 
 

  وهن انسان يا وهن اسالم؟ 
  

علمای اسالم و فقيهان و مراجع تقليد و مجتهدين... و مجموعاً حافظان بيضهء اسالم، بر اين عقيده اند و تاکنون نيز چنين 
اجتهاد کرده و فتوی داده اند که چنانچه در زمانی و در جايی، اجرای حدی از حدود و حکمی از احکام اسالم و قوانين مقدس 

گردد، می بايد از اجرای آن حد و آن حکم و قانون پرهيز نمود. به عنوان مثال در بارهء حکم  وهن اسالمنبی موجب شرع 
سنگسار برخی از علما را نظر بر اين است که در شرايط کنونی ِ جامعهء ايران و نيز شرايط جهانی، اجرای چنين حکمی 

  باعث وهن اسالم می شود.
  

هدين و فقها و نه کارگزاران و متوليان و رهبران جمهوری اسالمی که کماکان بر اجرای تمامی اما نه اين دسته از مجت
ندارند و نزد ايشان شأن و کرامت  وهن انساندستورات دين و شريعت اسالم با قدرت پای فشاری می کنند، هيچکدام دغدغهء 

عراب ندارد. کالمی که با تبيين توحش و بربريت قبايل انسانی و آزادی ها و حقوق بشر در برابر کالم مقدس هللا محلی از ا
بدوی ِ ساکن بيابان های شبه جزيرهء حجاز، از پس پشت هزاره های گور و تاريکی و جهالت بر امروز ِ انسان، بر انسان  

  مدرن همچون بختک آوار شده است. 
  

ار بکشند و از چرثقيل آويزان کنند و يا زمانی که در اينکه با حبل المتين و ريسمان الهی انسانی را در معابر و مأل عام به د
بازداشتگاه ها به هر طريقی انسان اسيری را به قتل می رسانند؛ هنگامی که با سنگ بر سر و سينهء انسانی فروکوفته در 

اندازهء سنگ های چاله می زنند و در همان حال آيت هللا العظمی ها به شبهات مؤمنين نيز پاسخ می گويند و در بارهء تعيين 
  سنگسار اجتهاد می کنند... وهن انسان است. 

هنگامی که دست و پای فردی را قطع می کنند، چشم از کاسه در می آورند و يا نظير آنچه در عربستان صعودی با يک 
  ضربت ذوالفقار سر انسانی را بر نطع می اندازند... وهن انسان است. 

خوان های زندانيان، آفتابه به گردن انسان آويختن، حجاب تحميلی، تبليغ صيغه و متعه  تازيانه زدن بر تن انسان، شکستن است
  و چندهمسری و فحشای اسالمی... وهن انسان است. 

حيوان دانستن هرآنکه مسلمان و شيعه نيست، بزغاله خواندن مردم دانا، اراذل و اوباش شمردن جوانان برومند ايران، تشبيه  
الندار و بی پاالن... و هزارگونه تحقير و توهين و فحاشی که از سوی آيات عظام و حجج اسالم و امامان زنان آزاده به االغ پا

  جمعه و جماعت و رهبران حکومت اسالمی نثار ملت ايران می شود... وهن انسان است. 

ا شام آيه و حديث اماله می  اينکه سی سال متمادی است که بر ماتحت ما قيف نهاده اند و از بيشمار بوق و بلندگو از بام ت
  کنند و يا وقتی گفته می شود ولی فقيه بر جان و مال و ناموس مردم اختيار دارد... وهن انسان است. 

وقتی که تروريست هايی چون کاظم دارابی و انيس نقاش لبنانی در کنف حمايت رژيم اسالمی و با افتخار و در کمال وقاحت با 
های خود در عمليات ميکونوس و قتل دکتر بختيار سخن می رانند و يا از جالد و هيوالی پليد مصاحبهء مطبوعاتی از جنايت 

  و خونريزی نظير اسدهللا الجوردی در سالمرگش تقدير می شود... وهن انسان است. 
 ...  

بی مثالی که بدون شک اين توهين و توحش و تجاوزی که علمای اسالم نسبت به انسان روا می دارند و اين سعی و اهتمام 
در راه فريب مردم و گسترش خرافهء اسالم و تثبيت جهل و تحميق عمومی به خرج می دهند و که همه و همه از اقتضائات 

و ضروريات حياتی دکان دين و کسب و کار شريعتمداران و تاريخاً رمز پيروزی و گسترش اسالم بوده است، مطمئناً از آموزه 
يت هللا ها و آيات عظام، جمهوری اسالمی را بر مبنای اتوپيای تامس مور نساخته اند و های کنفسيوس برداشت نشده و آ

قوانين تعزيرات اسالمی را با توجه به قرادادهای اجتماعی رسو ننوشته اند. تمامی نکبت جمهوری اسالمی از درون شکم و 
ه ها و بافته ها و سخنان حکيمانه و مصادره شده روده های متعفن اسالم و قرآن بر زندگی ما تخليه شده است. علی رغم يافت

و سرقت شده ای که به ائمه و اوليای دين نسبت می دهند و به رغم وجود آيات و احاديث و روايات بهداشتی و خررنگ کنی 
ت خواری ها، دزدی که در متون اسالمی به چشم می خورد، اما واقعيت و ماحصل و نتيجهء اسالم و اسالم خواهی همين ران

همين پليدی ها، خونريزی ها، تبهکاری ها و ارعاب ها و ارهاب ها و انسان ستيزی هايی است که نه تنها به   های علما،
گواهی تاريخ از چهارده قرن پيش پيوسته بر ايران و ايرانی اعمال می شده که واقعيتش را طی سی سال اخير با چشم سر 

  ی تن خود تجربه کرديم.ديديم و با تک تک ياخته ها
  



بزرگترين مشکل و گرفتاری آخوندها و مراجع و فقها در اين حقيقت نهفته است که يا بعض ايشان درنيافته اند و يا منافع و 
زندگی انگلی آنان اقتضا نمی کند که آشکار کنند که ابعاد ميمونی ِ اسالم برای انسان مدرن گنجايش ندارد. انسان منشوری و 

که در هر ثانيه ای از زمان و هر زاويه ای از مکان، جهان را، هستی را، حقيقت را، خودش را دگرگونه می بيند،  چندوجهی
ابدی تصور شده اند نيست. بنابراين تاريک انديشان ِ واپسگرا و کهنه   -هرگز پايبند و اسير دگم ها و ياوه هايی که ازلی

فشار و سرکوب و شکنجه و قتل، از انسان موجودی زبون و ذليل و بی مقدار پرست ناچارند با توهين و تحقير و تجاوز، با 
  ) ۶و ازخودبيگانه و مقلد بسازند تا که مثل عنتر از لوطی اش تقليد کند و او را سزاوارتر از خويش بر خود بداند.(احزاب

از می شده است. اين مهم را، يعنی بدهان آخوندها و اسالمفروشان و دينکاران از پيامبر تاکنون برای بستن دهان ديگران 
اين رسالت را و اين امر حياتی برای سرنوشِت دکان قدرت و ثروت خود را، عالوه بر بهره بردن از سفسطه و مکر و خدعه 

  و نيرنگ، از دروغ و ريا و دغا و دغل، با تيغ و داغ و درفش و شمشير و ترور و ارهاب و ارعاب نيز به پيش برده اند.
  

نيان چهارده قرن متوالی است که تقيه می کنيم. تمامی بزرگان فرهنگ و ادب و انديشه اين سرزمين در برابر توحش اما اير
مسلمانان تقيه می کردند. خيام و حافظ و مولوی و عبيد و تا حتا فردوسی بزرگ تقيه می کردند. ما با تقيه توانسته ايم جان 

و شريعتمداران نجات دهيم. ما با مسلمان خواندن خود و با دروغ و نقاب اسالمی  و زندگی خود را از دستبرد مجاهدين اسالم
که بر چهرهء خود نشانده ايم و با تحمل تحقيرها و توهين های علمای اسالم، در برابر ذوالفقارعلی و شمشير محمد از خطر 

  جسته ايم. 
  

مشاهده کرديم، زمانی که چهرهء علی  ۵٧را در سال  که اوج تورمش -غدهء متورم نادانی و حماقت و بالهتهای اسالمی ما
طی اين سه دهه مثل   -را در ماه می ديديم و يا در به در به دنبال تار مويی از ريش پيامبر در البالی اوراق قرآن می گشتيم 

  دملی چرکين سرباز کرد و همهء چرک و کثافت خود را بيرون ريخت و دفع کرد.

ماست که دين تحميلی و تنقيه ای را از وجودمان، از زندگی و فرهنگ و از ذهن و زبانمان  یاکنون فرصتی تاريخی پيش رو
بزداييم. ما با تکيه بر فروزه های نيک نياکانمان، با خردگرايی، انسان گرايی و با تکيه بر دانش های مدرن غربی، قادريم 

دگی ها را برای خويش و برای فرزندان و نوادگان و ناخالقی ترين و انسانی ترين و زيباترين و شادترين و مرفه ترين ز
نسلهای آينده بسازيم. علی و محمد در مقابل عظمت کوروش و فردوسی موميايی های بی مقداری بيش نيستند. قرآن محمد 

  در برابر شاهنامهء فردوسی، رجزنامهء حقارت و جهالت است. اسالم وهن انسان است. 
  

که از اسالم در ايران باقی مانده است. با سقوط نظام تجاوز اسالمی، بسا کسان که امروز  جمهوری اسالمی تنها چيزی است
ايرانی عاری و پيراسته از زشتی های اسالم را غير قابل تصور می بينند از خواب گران خواهند پريد و درخواهند يافت که 

و زنجيردريده بر زندگی و ذهن و جان و روان ما  رآنچه تا ديروز چنين اهريمنی، چنين هرزه درا، تسخيرناپذير، نکبت با
چهارده قرن متوالی حکومت می کرد، بنا و ستون و ساختمانی پوسيده، کرم افتاده و موريانه خورده ای بود که با تلنگری 

  فروريخت و بانيانش را به خاک سياه نشاند.
siamakmehr@yahoo.com 
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