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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴  جون ١٢
  

  مقاسيه بين دو شخصيت و يا مقايسه بين جھل و علم
 

 
 
  

دوست محترم جھانگير ھيرمند دو عکس  و دو نوشتۀ داخل مربع فوق را در فيسبوک ، در تقابل قرار داد ، تا سايرين 
  . نظر بدھند ) عيسی مسيح و داکتر جاسينتو کانويت ( در مورد  علت کميت پيروان و ھواداران  اين دو 

) مانند ساير ياد داشتھايم(را ھم يشيدم چه بھتر که اين اند.  ذيل  از اين قلم  بر روی صفحۀ فيسبوک شکل گرفت اشتدياد
 ٢٠١۴ جون ١١نذير دلسوز . بفرستم »  آزاد افغانستان–افغانستان ازاد « به پورتال معروف و پرخوانندۀ 

 
 با حرمت به خوانندگان

ر و کارنامه ھايشان ، و پرداختن به عملکرد ھا و کا)  دو شخصيت( دوعکس  در تقابل قرار دادن اين دو ، يعنی مقايسۀ

تفکرات و انديشه و خدمات  اين دو در نفس آن  يک ابتکار  بسيار جالب  ، جذاب و از ديد علمی با اھميت و در خور 

توجه دلدادگان و پژوھشگران علم و معرفت می باشد  که دوست عزيز ، پرکار وباورمند ما به آن پرداخته و از ديد من 
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ی از مفاھيم و پرداخت ھای  ساير  ئشتراک گذاشته  شود ؛ زيرا در نخستين  نگاه  دنياجا دارد که دھھا بار به ا

تعابير و . انديشمندان ، راجع به پيدايش  و تکوين اديان و مذاھب و ايزد و ايزدان را در اذھان  بيننده  تداعی می کند 

 .می طلبد   اين دو شخصيت  وقت و زمان وکار بيشتر را ۀتفاسير  در راستای مقايس

 :  اجازه بدھيد تا مختصراً به يک نکتۀ اساسی و محوری در رابطۀ پيروان و ھواداران اين دو شخصيت  اشاره نمايم 

از ھمان مراحل اوليۀ شکل گيری در اذھان انسان ھای ) چند خدائی و يک خدائی ( اديان و مذاھب و ايزدان و ايزد

نی به جامعۀ بردگی ، دين و مذھب و خدا  ماھيت شان را به مثابۀ نگھبانان بدوی که ھمزمان بود با استحالۀ جامعۀ کمو

ھر تحول و دگرگونی  .  برده دار ۀپر قدرت مالکيت خصوصی تبارز دادند ؛ و حربه ای شد در دست طبقۀ حاکم

 انسان به دين و اجتماعی که از آن تاريخ در جوامع بشری  به وقوع پيوسته ، در واقع حلقه ای بر حلقات پيشينۀ باور

کنون جريان تکاملی و شتابنده  اش را ارا استحکام بيشتر از پيش بخشيده  و اين سلسله تا ھم  مذھب و خدا افزوده و آن

 .ادامه می دھد 

  عليه توده ھا به کار -  با ھزار و يک خدعه و نيرنگ –را  وری روم برای بقايش عيسويت را پذيرا شد ، و آنات امپر

) در بازتاب اين موضوع(از نقاط عطف ديگر) عجالتاً (ھرگاه  .  وانمود ساخت  ناجی دين) به تدريج( خودش را  برد و

نگاه گذرا بيندازيم ، خواھيم ديد که بورژوازی  ) ١٧٨٩انقالب کبير فرانسه در  (عبور نموده  به  شاخص مھم دومی

ذھب را که آله ای بود در دست فئودالھا و اشرافيت فرانسه تازه کار که برای رسيدن به قدرت تالش می نمود  دين و م

 داد که زمانی که انقالبش را انجام داد و به قدرت دست يافت ، استحکام  پايه ھای دولتش  اجازه نمی. به نقد می کشيد 

ق توده ھا به  عکس ، برای بقايش و تحميهبه نقدش از دين تداوم بخشد ؛ و ب)  بعد از تصرف قدرت دولتی(بعد از آن 

بيائيد به  يک شاخص ديگر  که خود ناظر آن بوده ايم  توجه نمائيم .  ترويج  و تبليغ آن صد بار بيشتر از پيش  پرداخت 

 می ديدند ؛ لحفظ و حراست مالکيت خصوصی در ايران که امپرياليست ھا بيخ و بنياد آن را  در حال تکان و تزلز: 

و در افغانستان   و دارو دسته اش را برای تصرف قدرت دولتی وارد کار زار کردندبرای حراست از آن ، جالد خمينی

تمام انقالبات و تغييرات و تحوالت اجتماعی که تا کنون در جامعۀ بشری اتفاق . اخوان جھادی و طالبی را شکل دادند

کامل دين و مذھب کوشيده و برای چپ نديده ؛ بلکه در ت)  و خدادين (نه تنھا به طرف حامی نھايت با اھميتش افتاده،

 ... .  بر ميليارد ھای ميخ ديگر کوبيده  ناش از صفحۀ ذھن توده ھا ، باز ھم  ميخی  افزو... کنده نشدن تابلوی احکام و 

" حقيقت"را به ... عيسی  و محمد و » سی  سانه« است که  افسانه و اين قدرت سھمگين و عظيم  مالکيت خصوصی

را ... ا تمام قدرت مخربش برای وی و ساير پيغمبران طبل شھرت و محبوبيت  و کرامات و معجزات  وتبديل نموده و ب

را از مرکز ديد مردم دور نموده به ] »جاسينتو کانويت «داکتر[  چون  ی و دانشمندانءکوبيده و باز ھم می کوبد ، وعلما

ا آنان  و امثال شان   يا با آتش سوزان عملکرد ھايشان حاشيه ھای تاريک و کم پيدای رسانه ھايش  پرتاب  می کند؛ زير

و يا با شعله ھای سوزان نظرات علمی و جھان ساز شان  پردۀ سياه و ضخيم  تبليغات زھر آگين  و پرداخت ھای 

 اغراق آميز  مسموم کننده و ساير گند و خرافات و افسانه ھای دين و مذھب و خدا را  می سوزانند و راز اين افسانۀ

»  جاسينتو کانويت «از ھمين سبب  مقايسۀ  شمار باورمندان به عيسی و  داکتر.  می نمايند ءقديمی و مبتذل را برمال

  . تفاوت در ارقام را نشان می دھد 

تنھا و تنھا  ادامۀ انقالب سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتاريا است که : بگذار به اين واقعيت انکار ناپذير اشاره نمايم 

را برای نخستين بار در جامعۀ بشری از بيخ و بن کشيده   ) اين ريشۀ اصلی اديان و خدا(وظيفه دارد مالکيت خصوصی 

  . برای ابد بخشکاند 

  دلسوز! به اميد بازگشت  انقالبات سوسياليستی تحت ديکتاتوری  طبقۀ کارگر در جھان 

  


