
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 شاھين از ھالند

٢٠١٣ جوالی ١٩  

» يک نقد کوتاه«   

»خصوصی گرددامر يک  بايد پذيرش دين«   
توانيد  دھد که می دست میه ی بئاين پنج دقيقه سناريو يدئافيست شما فقد پنج دقيقه به رسانه ھای تلويزيونی توجه نماک

  .سيديساعتی روی آن چيزی بنو

  ایبرخوردم که در جريان برنامه مصاحبه )اندشه(تلويزيون  ۀ تلويزيونی به  برنامۀامروز در جريان تماشای رسان

  .مسايل دينی روحانيت و اسالم  روی محترم ايرانی مصا حبه و بحثی داشتۀندسينو انديشمند و  يک برادر.جريان داشت

  .خصوصی باشد نه عمومیيک امردين بايد ( که داشت شمند و متفکر در جريان بحث  خود اظھار میي  اندۀنديساين نو

داشته و خدای  تحميل گردد  ھر  کسی و ھر شخصی  خودش بايد با خدای خود ارتباط نبايد دين بر عموم افراد جامعه

گفت اين   و می  ايران سانسور و تفتيش عقايد دينی وجود داردۀن بود که در جامعآشاکی از  .)خودش را پرستش کند

  .درست نيست

آنچه محمد (و بعداً عالوه کرد و گفت )سته  به محمد و علی چسپيدن ھم درست نيستددو(:گفت ھمچنين ادامه داده می

  )ه درد بخور شرايط فعلی مردم ما نيست سياسی بچه از لحاظعی واجتما ،ج کرده چه از نظر اقتصادیارو

  و مذاھب،که  اديان  وآن اينگوينداند آن را ب اين دانشمند متفکر فقط يک موضوع را فراموش نموده اند و يا نخواسته

  .  از مبارزات طبقات در جوامع بشری استیانعکاس  طبقاتی وۀروحانيت  مولود مبارز

 و  ساختار اقصادی زيربنای ءروبنا ءروحانيت جزو  مذھب ، دينرواج م و رس، فرھنگ،در جوامع بشری علم

فرضاً اگر بشريت در دوھزارو بيست سال قبل از   شدن موضوع يک مثال می گويمحبرای واض .اجتماعی جامعه است

سواحل خليج کشور ھای  داشت و در آن زمان می دانستند که عربستان و و فھم بشر امروزی را می امروز دانش علم

عی نفت يو خرما  سرشار از منابع طب شتر ربی تا کرانه ھای سينا اين ريگستانھای بی آب و علف  عالوه بر اسبع

ھرگز اديان  فروش برساننده  بو بگيرند و اگرمی توانستند  آن نفت را استخراج هبھر توانستند از آن منابعی است واگر م

محمد نمی شد که اين خود باعث از بين رفتن و کشته  ا و غزواتر نمی کرد و  بعداً احتياج به جنگ ھوابراھيمی ظھ

دريافت غنايم   دين و خدا اتفاق افتاد  جزۀمگر غزوات محمد که زير نام ترويج و اشاع. سان بی گناه شدآھزاران شدن 

  .باشد؟ توانست  چيز ديگری می،که محصول اين جنک ھا بود

فتوحات اسالم چون ھر جنگ ديگری روی و عباسيان ن سلطنت امويان دين وھم بعداً در دورادوران خلفای راش در 

ويا تحکيم آن در  دست آوردن وضع اقتصادی بھتره  بۀ دين وسيلهبوده و بعد از محمد تا حال ھميش مسايل اقصادی

بقات حاکمه ی در دست طا  مذاھب و روحانيون وسيله ،از آنرو اديان .باشد  باالی جامعه  میۀجامعه توسط افراد و طبق
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تا بتوانند اکثريت افراد  کنند  از آن استفاده می... و  زندان قوای امنيت، پوليس،  وسايل ديگری مثل ارتشبه مانندبوده 

 اين زورمندان ۀسازند تا کسی نتواند سر خود را در مقابل طبقات حاکم  به اطاعت و قناعت وادارکردهع يجامعه را  تطم

  .ده پا خيزو ثروتمندان بلند کند و ب

فکر و دماغ  افراد  جامعه را چنان فلج   شھرھا شده ذھنۀ که فعالً شھرستاندين چون ترياک افغانو  مذھب ،تيروحان

 برادر ۀبود وگفت اگر چنين نمی .وضع فالکتبار و رقت انگيز خود فکر کنند د به زندگی ونکند که افراد جامعه نتوانمی 

   شما ھر کس ۀگفته  خصوصی می بود و بيک امردين (يعنی در ايران  شد  قرين به حقيت می ايرانی ۀدنانديشمند و نويس

در  )داشت و دين برعموم جامعه تحميل نمی گرديد کرد وتفتيش عقايد وجود نمی ش با خدای خود ارتباط برقرار میخود

 طغيان و  انقالب صورت می داد  میانديشمند محترم باور بکنيد که در ظرف پنج دقيقه در ايران انفجار رخآن صورت 

ش  گره  کرده طومار اخندی را درھم پيچيده به فقيه را با امام زمان رفت ملت و مردم ايران  دم  روحانيت و واليتگ

  .تاريخ می انداخت باله دانز

 بر نمی دارند فکر دست از سر محمد و علی  شما دودسته به اسالم چسپيدهۀگفته که  دين و روحانيت و  واليت فقيه ب اين

  .شما کامالً روشن شده باشد ش دگر برایدليلمی کنم 

د و ھر روز اعدام نزور سرنيزه تحميل نکن   دين و واليت فقيه را بر مردم با،کنم اگر آخند و روحانيت کيد میأباز ت

تفتيش عقايد را   روحانيتد و اگر آخند ونو صدھا مبارز ھم وطن تان را به  دار نکش دنندازيراه نه ھای زنجيره ئی ب

 تاب وتوان م حق مردهاين دولت آخندی درمقابل طوفان ب تواند  مگر می،چون ساطور برنده بر گردن ملت نگذارد

  .بياورد

پيش کش می کشد که گويا در کشور ھای اروپائی  اندشمند محترم الگوی دين در کشور ھای اروپائی را در بحث خود

  .قايد وجود نداردتفتيش ع ،خصوصی استامردين 

ه خاطر نرفتن به برا مجبور نيست مردم  موضوع خصوصی مردم است دولتای ين کشور ھا دين تا اندازه ابلی در

ومسيحت   دين و روحانيتۀش در باريطريق راديو و ھر ھفته  در تلويزيون يک کش يسا شالق بزنند اما ھرروزه ازلک

  .نمايد اعت ترغيب می و ديانت واطءکند مردم را به تقوا صحبت می

ندارد ويا دين و روحانيت موضوع داغ روز  که در کشور ھای اروپائی سانسور افکار و تفتيش عقايد به شدد جريان اين

اشغال کشور ھای  در اين جوامع دولت ھای غارتگر سرمايه داری با غارت چور وچپاول و ش  اين است کهدليلنيست 

جتماعی را با دادن معاش اباال تر نگھداشته کارگران و کارمندان اعی مردم خود رافقير عايد سرانه و سطح عايد اجتم

  نمییبه دين و روحانيت توجه چندان  سطح نا رضايتی را در جامعه پائين آوده اند ازين لحاظ.تطمع نموده اند بيشتر

  .شود

 جنگ ھای صليبی و کليسا  ،ه  ور بودجھالت غط مگر فراموش شده که در ھمين اروپای متمدن زمانی که اروپا در فقرو

  سان شريف ودھقانان بيچاره را گرفت؟نليون ھا ايم طی صد ھا سال جان

که فقر و فاقه وجود دارد ای در ھر جامعھ بايد گفت که دين و روحانيت با اقتصاد يک جامعه پيوند ناگسستنی دارد

 خيزد سانسور عقايد  راه می ع افراد جامعه  برمیيحفظ منافع ثروتمندان در تطم آنجاست که دين و روحانيت برای

زنند و به زندان  نام آشوبگر و کافر به دار میه  عدالت اجتماعی اند  ب و ترقی،اندازد افراد جامعه را که خواستار آزادی

 یزيوني تلود و در آينده در مصاحباتکن مروررا اميدوارم روزی اين دوست دانشمند و متفکر ايرانی نوشته ام  .می کشند

  .داشته باشند شان بحث ھای پر شور تری

  .با ادای احترام زياد دانشمند عزيز


