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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
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اگست ٠٣

 »!ھر کی به فکر خويشه، کوسه به فکر ريشه«

  )در رابطه با فتاوی تازه سيدعلی خامنه ای(
   

 نيازھای تأمينآن ھا، حتی نگران . گران حال و آينده خود و فرزندان شان ھستندھم اکنون اکثريت مردم ايران، ن

از سوی ديگر، سانسور و اختناق نيز نفس شھروندان .  و دارو و درمان اندئی خود، به ويژه مواد غذائیروزمره و ابتدا

شھروندان کشور، جز درد و حاکميت جمھوری اسالمی ايران، برای اکثريت ساله چرا که سی و چھار . را بريده است

رنج جانکاه، اشک و خون، سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، تجاوز و اعدام، گرانی و فقر، بی کاری و ده ھا 

در چنين موقعيتی، سيدعلی خامنه ای سردمدار قداره بندان و آدم کشان و .  و فالکت، حاصل ديگری نداشته استيبتمص

، به يک مشت فتوای خرافی و ... ويوسف قرضاویمينی، بن الدن، مالعمر، متجاوزان حکومت اسالمی ھمانند خ

ھر کی به فکر «اين ماجرا، انسان را به ياد آن ضرب المثلی می اندازد که گفته اند .  کرده استتأکيدارتجاعی خود 

 »!خويشه، کوسه به فکر ريشه

کمی ھم آزادی ھستند ولی خامنه ای، به فکر دن شکم خود و فرزندان شان و ر به فکر سير کمبه عبارت ديگر، مرد

  .خرافاتی که نه تنھا سودی برای کسی ندارد، بلکه به ضرر کل جامعه است. تحقق خرافات مذھبی اش است

.  افکار مذھبی اش ھستندۀناگفته نماند که فتاوی کنونی خامنه ای، تازگی ندارد و تکرار ھمان خرافات کھنه و پوسيد

ر قوانين ييس جمھور و دولت به معنی تغئير رييرار آن ھا، در تالش است به جامعه بفھماند که تغاما خامنه ای با تک

 قوانين موجود حکومت شان ۀباالتر از ھم» رھبر«ارتجاعی حکومت نيست؛ به عالوه اين که فرمان ھا و فتاوی 

چرا که .  و حرکت ھای خود باشند به جامعه خط و نشان می کشد که مواظب رفتار و کردار و علناً او، رسماً . است

 ترين و بديھی ترين امر خصوصی ئیليسی و امنيتی حکومت و سربازان گمنام امام زمان شان، ابتداودستگاه ھای پ

  .شھروندان را نيز تحت نظارت خود دارند

. عمل کنددر حالی که حکومت اسالمی ايران مانند ھر حکومت ديگر موظف است به وظايف خود در قبال شھروندان 

س آن خامنه ای، نه تنھا به وظايف خود عمل نمی کنند، بلکه خود را مافوق جامعه و أاما حکومت اسالمی ايران و در ر

به .  اکثريت شھروندان جامعه مان را دچار فالکت ھای عديده ای کرده اندخدای خيالی و پوچ خودشان دانسته و عمالً 

 در ھمه عرصه ھای فالکت بار و جنايت کارانه جھان، در سکوی نخست علی و الھی، ايران را» عدل«يمن حکومت 

حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که کودکان را نيز اعدام می کند؛ به اعدامی قبل از : قرار داده است

. ر می آويزداعدام تجاوز می کند، شالق می زند و سپس وجود نيمه جان قربانی را ساعات ھا در ميادين شھرھا به دا
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حکومت اسالمی ايران، عالوه بر اعدام ده ھا . حکومت اسالمی ايران پس از چين، در سکوی دوم اعدام ايستاده است

ن سياسی و فرھنگی و ھنری را در داخل و خارج کشور ترور ھزار نفر در زندان ھايش، تعداد بی شماری از فعاال

 و کودک آزاری اش زن ستيزی و آزادی ستيزی. ق ھمتا ندارداين حکومت، در عرصه سانسور و اختنا. کرده است

که از سر گرسنگی دست به دزدی زده را دستگاه قضائيه اين حکومت، دست و پای دزدانی . زد عام و خاص استزبان

 ری اموال عمومی جامعه را تنھا با دادگاه ھای نمايشی پشت سر میالمی برد اما ھمين دستگاه دزدان ميليارد د، اند

حکومت اسالمی ايران، حامی تروريسم و گروه ھای تروريستی مذھبی و فاشيستی در . گذارد و پرده پوشی می کند

سپاه پاسداران حکومت اسالمی، بزرگ ترين مافيای قاچاق اسلحه و . فريقاستلجھان به ويژه منطقه خاورميانه و 

در . مت، قربانيان اعتياد را گروه گروه اعدام می کند ھمين حکوئیمواد افيونی را در درون خود دارد اما دستگاه قضا

، از ئی خواری، پول شوتين اين حکومت، در دزدی و غارت اموال عمومی، رشومسؤولواقع سران و مقامات و 

رازی به سفره خالی مزدبگيران و محرومان جامعه، ق اسلحه و مواد مخدر و حتی دست دقاچاق کاال گرفته تا قاچا

احضار « بنابراين، بی جھت نيست که خامنه ای، در مورد ...اخالقی و انسانی و سياسی نمی شناسند وھيچ حد و مرز 

وشيدن کراوات و پ«، »تعليم و ترويج رقص«، »تراشيدن ريش«، چگونگی »آلت و عورت مصنوعی«، »روح و جن

 می کند اما خم به ابرو نمی و غيره فتوا صادر» شھوت رانی«، »ماھواره«، »لم و خواندن کتابتماشای ف«، »لباس

آورد که اکنون بسياری از مردم ايران، گرسنه سر به بالين می نھند؛ به دليل گرانی، حتی بيماران خود را نمی توانند به 

ن ھا کودک به دليل فقر از تحصيل محروم مانده ويبيمارستان و دکتر و درمانگاه ببرند و برای آن ھا دارو تھيه کنند؛ ميل

  ...روندان در خانه و خيابان و محيط کسب و کارشان احساس امنيت نمی کنند وشھ. اند

 را از ئی، مجموعه فتاو٢٠١٣ جوالی ٣٠ برابر با ١٣٩٢ ]اسد[ مرداد ماه٨شنبه  ، روز سه »تسنيم«خبرگزاری 

  . اسالمی، منتشر کرده استئی ای، سردمدار حکومت جنايت کار و مافيا سيدعلی خامنه

 براى پيگيرى و مسؤولين به مراکز و مراجع مسؤولگزارش دادن ظلم «:  فتاوی گفته است يکی از اينخامنه ای، در 

   تعقيب، بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن اشکال ندارد و حتى اگر از مقدمات نھى از منکر محسوب شود واجب مى

 شود حرام   و فساد و تضعيف دولت اسالمىگردد، ولى بيان آن در برابر مردم وجھى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه

ھرگونه گفتار يا کردار و رفتارى که در زمان حاضر سوژه و بھانه به دست «: او، در فتوای ديگری گفته است» .است

  ». حرام مؤکد استدشمن بدھد و يا موجب اختالف و تفرقه بين مسلمين شود شرعاً 

 اى است از واليت ائمه اطھار که ھمان  واليت فقيه شعبه« بی معنی که او، ھم چنين با تکرار دوباره اين ادعای پوچ و

در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمى و امورى که به عموم مسلمين «: ، گفته است». باشد واليت رسول هللا مى

جع تقليد ولى در مسائل فردى محض، ھر مکلفى بايد از مر. ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود

   »...خودش پيروى کند

در دنيای متمدن، .  فرمان فاشيستی عليه شھروندان بھائی را صادر کرده است و علناً يا او در فتوای ديگرش، رسماً 

  . رو می گردده حتی به زبان آوردن چنين مواضعی جرم محسوب می شود و فرد بيان کننده با اعتراض عمومی روب

  : از عبارتندیبرخی از اين فتاو

  .، اجتناب شود)منظور بھائيت(»  مضلّه  ضالّه فرقه«از ھرگونه معاشرت با اين ) بايد (-

  .حرام است» دولت غاصب اسرائيل« خريد و فروش ھرگونه کاالى وارداتى از -

  . پوشيدن لباس آستين کوتاه براى مرد اگر مستلزم مفسده باشد، جايز نيست-

  .قالئى بوده و ھمراه با امر حرام يا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد احضار روح و جّن اگر براى غرض ع-

  . ھا اشکال ندارد  کردن و لمس آن  آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه-
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  .استفاده نشود) برای تشريح جسد( واجب است تا حد امکان از جسد ميت مسلمان -

  .ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد پيوند اعضاى حيوان به بدن انسان مانع -

  . طبيب حاذِق ثقه، معالجه متوقّف بر استفاده از محرمات باشد، اشکال ندارد  اگر به گفته-

  . پس از خوانده شدن عقد نکاح، ھرگونه استمتاع بين زن و شوھر جايز است-

 به وسيله ھمسر ممکن نباشد، ءشد و استمنا در مقام معالجه، در صورتى که درمان، متوقف بر آن باء عمل استمنا-

  . جايز نيستءدار شدن استمنا اشکال ندارد، ولى براى تشخيص قدرت بر بچه 

 براى پيگيرى و تعقيب، بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن مسؤولين به مراکز و مراجع مسؤول گزارش دادن ظلم -

گردد، ولى بيان آن در برابر مردم وجھى   سوب شود واجب مىاشکال ندارد و حتى اگر از مقدمات نھى از منکر مح

  . شود حرام است ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اسالمى

  . نفسه اشکال ندارد ولى نبايد اين امور جزء دين شمرده شوند  استفاده از علم در عزادارى سيدالشھداء فى-

  .ند تراشيدن باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست کردنى که مان  تراشيدن ريش و ماشين-

  . تراشيدن مقدارى از ريش حکم تراشيدن تمام آن را دارد و بنا بر احتياط حرام است-

  . بنا بر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام است-

 نظام  اشد، با اھداف عاليه ھاى موسيقى، ھر چند موسيقى حالل ب  ترويج موسيقى و تدريس آن و تشکيل کالس-

  .مقدس جمھورى اسالمى سازگار نيست و بھتر است

  . دادن به غناى حرام، مطلقا حرام است حتى اگر غناى ھمسر باشد  گوش-

 که جلسه   رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لھو بر آن صدق کند مثل اين-

  .رقص شود، احتياط واجب در ترک آن استزنانه تبديل به مجلس 

  . ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اھداف نظام اسالمى منافات دارد و به احتياط واجب جايز نيست-

طورى که  شوند به  ى که پوشش و لباس غير مسلمانان محسوب مى ئ ھا  طور کلى، پوشيدن کراوات و ديگر لباس  به-

  .ويج فرھنگ منحطّ غربى شود، جايز نيست ھا، منجر به تر پوشيدن آن

  .کنند، اجتناب شود ى که به مقدسات جمھورى اسالمى اھانت مى ئھا لم ت از مشاھده ف واجب اس-

  .ى که محرک شھوت باشد جايز نيستئ ھا لمھا و ديدن ف  خواندن کتاب -

ساز  ضعيف اراده و ايمان و زمينه  ھاى مستھجن و حاوى منکرات، موجب تقويت ھواھاى شيطانى نفس، ت لم ديدن ف-

  .ترتّب مفاسد و گناھان بوده و به ھيچ وجه جايز نيست

  . ھاى جنسى جايز نيست، حتى براى زن و شوھر لم برانگيختن شھوت توسط ديدن ف-

  . بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت ھم حرام است-

ج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال  اگر به تشخيص مکلّف، امروزه شطرن-

  .ندارد

  . جايز نيست اى  ھاى ماھواره   نگھدارى نصب و تعمير آنتن، خريد-

-...  

 کرده تأکيدبه سادگی می بينيم که خامنه ای در اين فتاوی خود، بار ديگر بر اعمال شديدتر سانسور و اختناق و سرکوب 

 کشی خود را اعالم کرده ئیل از اين نيز خمينی و خامنه ای درباره شھروندان بھائی، مواضع ارتجاعی و بھاقب. است

  . بودند
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بھائيت و كمونيستی و ساير مرام ھای  آيا خواندن كتب غير اسالمی مانند :١:  استفتاء-نظر خمينی، درباره بھائيت 

 مسأله کردن و کسب نظر مجتھد درباره حکم شرعی يک ؤالساستفتاء درخواست فتوا، يعنی (الحادی حرام است؟ 

  .)است

  )١١٢، س ۴٠، ص٢، ج )ره( ك استفتائات امام.ر. (اگر خوف انحراف در بين باشد بايد ترك كنند: جواب

  ى چه صورت دارد؟ئازدواج زن مسلمان با مرد بھا- ٢

    ».ه باطل استيازدواج با فرقه ضاله بھائ: جواب

استان فارس تعداد کمی از بھائيان به شغل (...) از آن جا که در شھرستان »  هللا امام خامنه ایحضرت آيت« از سؤال

لذا از محضر جنابعالی  داری مشغول شده اند و مردم روزانه با آن ھا معاشرت و به داد و ستد می پردازند مغازه

  .االت زير پاسخ نمائيدؤاستدعا می رود به س

 تند و يا کافر و نجس؟ آيا بھائيان مسلمان ھس-١

  حکم سالم و دست دادن با آن ھا چگونه است؟-٢

  حکم خريد از مغازه آن ھا و فروش چيزی به آن ھا چگونه است؟-٣

  آيا بر سر سفره ايشان می توان حاضر شد و از غذای اين فرقه ضاله خورد؟-۴

 که با رطوبت مسری ئیساير چيزھا ز غذا وجميع افراد فرقه ضاله بھائی محکوم به کفر و نجاست ھستند و ا: جواب

يله و فسادگری اين فرقه گمراه مقابله حمنين واجب است که با ؤبر م در تماس با آن ھا بوده است بايد اجتناب کرد و

 .کنند

  :لطفا به سؤاالت زير پاسخ فرمائيد

قه گمراه بھائيت، اعم از اين که فر آموزان مسلمان با دانش آموزان پيرو  معاشرت و ھمنشينى و دست دادن دانش -١

 مکلّف، در داخل مدرسه يا خارج از آن، در دوران ابتدائى، متوسطه و پيش دختر باشند يا پسر، مکلّف باشند يا غير

 دانشگاھى، چه حکمى دارد؟

ه بھائى ھستند، کنند و يا يقين داريم ک می   آموزانى که بھائى بودن خود را آشکار رفتار استادان و مربيان با دانش -٢

 چگونه بايد باشد؟

اميدنى، شير توالت و آفتابه کنند مانند شير آب آش استفاده مى  آموزان از آن ھا  استفاده از وسايلى که ھمه دانش -٣

 مانند آن، با اين که علم به مرطوب بودن دست و بدن داريم، چه حکمى دارد؟ ابون وسآن، 

آن ھا با چيزى، مراعات مسائل   محکوم به نجاست ھستند و در صورت تماسھمه پيروان فرقه گمراه بھائيت: جواب

ولى رفتار مديران و معلمان و . مشروط به طھارت است، واجب است طھارت در رابطه با آنھا، نسبت به امورى که

 . آموزان بھائى بايد بر اساس مقررات قانونى و اخالق اسالمى باشد دانش مربيان با

گمراه بھائيت و آثار حضور پيروان آن در ميان جامعه اسالمى،  منين را در برخورد با فرقهؤکليف م خواھشمنديم ت-۴

 بيان فرمائيد؟

و از انحراف و پيوستن ديگران به آن  ھا و مفاسد فرقه گمراه بھائيت مقابله نموده ھمه مؤمنين بايد با حيله : جواب

 .جلوگيرى کنند

 آورند، آيا استفاده از آن ھا براى ما  مى اه بھائيت براى ما غذا يا چيز ديگرى گاھى بعضى از پيروان فرقه گمر-۵

 جايز است؟

 .از ھرگونه معاشرت با اين فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمائيد: جواب
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خمينی، رھبر و بنيان گذار حکومت جھل و جنايت اسالمی که ھم اکنون نيز ھمه سران و مقامات و جناح ھای حکومت 

 خود را ادامه دھنده راه اين جانی می دانند فتواھای وحشيانه و ھولناکی صادر کرده بود که در ادامه بحث مان، اسالمی،

  .به چند نمونه از آن ھا اشاره می کنم

دھی شده ، به طور سازمان١٣۶٧المی در سال د، حکومت اسينی، صادر گرديت هللا خمي که توسط آئیطبق فتوا

زان يان، ھرگز از اعدام عزين زندانياری از بستگان ايبس. ، شکنجه و اعدام کردئیبازجواسی را يھزاران زندانی س

ت يحکومت اسالمی، ھرگز ھو. دنديان در گورستان ھای نامشخص دفن گرديادی از قربانيخود مطلع نشدند، و تعداد ز

  .ت نداده استين جنايحی در رابطه با ايز توضيدند آشکار نساخته، و نيکه اعدام گردرا  ئیآن ھا

سندگی سلمان رشدی و اعتراضاتی که عليه رشدی در ھند و پاکستان راه افتاد يطانی به نويات شيپس از انتشار کتاب آ

، مسلمانان ھند و پاکستان با ١٣۶٧سال ]ميزان[در مھرماه . خمينی، با اھداف معينی فتوای قتل رشدی را صادر کرد

طانی يات شيس است، مخالفت خود را از انتشار کتاب آي االصل و تبعه انگله سلمان رشدی که خود ھندیيتظاھرات عل

طانی را سوزاندند و يات شي از آئی ھا س، نسخهي، مسلمانان شھر برادفورد انگل١٣۶٧ ]جدی[ دی٢۵در . اعالم کردند

م ھفت نفر کشته ن کتاب، دست کيه ايان تظاھرات مردم پاکستان و ھند علي ھمان سال در جر]دلو[ بھمن٢۵ و ٢۴در 

  . ، فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد١٣۶٧ بھمن ٢٩پس از اين وقايع، خمينی . شدند

ور سراسر يه راجعون به اطالع مسلمانان غيبسمه تعالی انا هللا و انا ال: متن فتوای خمينی عليه رشدی، چنين است

ن مطلع ين ناشريم شده است، ھم چنيبر و قرآن، تنظاميه اسالم و پيکه عل»  ات شطانیيآ«رسانم مولف کتاب  جھان می 

عا آن يافتند، سريخواھم تا در ھر نقطه که آنان را  ور می ياز مسلمانان غ. از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند

ن راه کشته شود، يد و ھر کس که در اين نماين توھيگر کسی جرات نکند به مقدسات مسلميند تا ديھا را اعدام نما

ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم . د است انشاء هللايشھ

 بھمن ٢٩نی، يکم و رحمة هللا وبرکاته روح هللا الموسوی الخميوالسالم عل. د تا به جزای اعمالش برسديمعرفی نما

١٣۶٧«  

طقه خاورميانه بر سر داشت ولی در جنگ ھشت ساله با عراق، از يای امپراتوری اسالمی را در منؤخمينی، که ر

موضع درماندگی و شکست تن به صلح داده بود به طور عنان گسيخته و ديوانه وار در داخل کشور فرمان قتل عام 

ابل زندان سياسی را صادر کرد و در سطح بين المللی نيز با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، تروريسم دولتی را در مق

  .حکومتش و رقبايش قرار داد

تبری جستن سلمان رشدی «، در سالگرد فتوای قتل رشدی توسط امام خمينی، درباره ٩١امام خامنه ای، بھمن ماه 

  ،»و ديگر مقدسات اسالمی در کتاب موھن آيات شيطانی شده است) ص( که به پيامبر اسالم ئیمرتد از اھانت ھا

درباره نويسنده کتاب آيات شيطانی و تعھد مسلمانان به ) ره(رناپذير حضرت امام ييغحکم تاريخی و ت: اظھار داشتند

   ثابت است و چنين تشبثاتی که با ھم ياری بعضی افراد به ظاھر مسلمان صورت می گيرد، اجرای اين حکم اسالمی،

  ».ری در اين حکم الھی نخواھد دادييتغ

طبق فتوای «برای مثال، ! روحانيون درباره تجاوز به دختربچه ھاستاما بزرگ ترين و وحشيانه ترين فتواھای ھمه 

 اگر مرد با ھمسر خود قبل از تمام شدن سن نه ١٢ مسأله، ٢۴٢: ، ص٢ در کتاب تحرير الوسيله، ج ) ره(امام خمينی 

 و بايد ديه اين ھمسر بر او برای ھميشه حرام خواھد شد  بائیکند، زناشو» افضاء«سالگی او نزديکی کند و او را 

» . بپردازدکامل او را بپردازد و کليه مخارج او را نيز تا آخر عمرش بر عھده بگيرد و ھم چنين بايد مھر او را تماماً 

سنتی که از پيامبرشان . بنابراين، علمای دينی که مانند خمينی فکر می کنند پدوفيل، متجاوز و کودک آزار ھستند

ی اولين حکومت اسالمی را در شبه جزيره عربستان برپا کردند و ميليون ھا انسان محمد و عل. محمد به ارث برده اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

را در اين منطقه و کشورھای ھمجوار و حتی ايران، کشتار کردند و اموال عمومی اين جوامع را غارت نمودند و به 

  . کودکان و زنان نيز تجاوز کردند

 ۀ، بلکه به معنای واقعی مجموعه ای از برنام»آسمانی«ب قرآن، خالف ادعای مرتجعين اسالمی و عوام نه يک کتا

يعنی اسالم، ايدئولوژی متجاوزان و غارتگران و ضد ارزش . سياسی حکومت محمد و فرمان ھا و فتواھای او است

  .ھا و معيارھای انسانی و جھان شمول است

ن صادر کرده اند و توسط سربازان گمنام آخوندھای حکومتی ايران، ده ھا فتوای آدم کشی در داخل ايران و خارج ايرا

حتی با فتوای يکی از آخوندھای ايرانی، چند سال پيش يک پزشک و . امام زمان شان به مرحله اجرا درآورده اند

از قتل ھای زنجيره ای زنان در شھرھای مختلف ايران گرفته تا قتل ھای . نويسنده جمھوری آذربايجان را ترور کردند

ن سياسی و فرھنگی و ھنری در داخل و خارج ای زنجيره ای در حکومت اسالمی و ترورھا فعاالموسوم به قتل ھ

کشور و ھم چنين برای مثال در تاريخ، از جمله فتوای قتل مالنصرالدين در انقالب مشروطيت ايران و قتل کسروی در 

  .ند سياه آخوندھای جانی ايران ثبت شده اۀحکومت محمدرضا شاه پھلوی، در کارنام

، معروف ترين طنزنويس و روشنگر کمونيست بزرگ ) مالنصرالدينۀروزنام مدير(فتوای قتل جليل محمدقلی زاده 

  . روحانيون مرتجع ثبت شده استۀخاور زمين، از جمله در اوراق سياه کارنام

ھره ای آشنا و تحسين جليل محمدقلی زاده برای تاريخ انقالب مشروطيت، ادبيات مشروطه و تاريخ ادبيات آذربايجان، چ

. وی، متولد اين شھر است. ، از خوی به آن سوی ارس، يعنی نخجوان می رود١٨٨۶پدر وی در سال . برانگيز است

.  جھالت و خرافه پرستی مردمان شرق اسالمی را مورد نقد قرار می دادجليل، آموزگاری بود که در روستاھا، عميقاً 

می وی، در واپسين سال ھای قرن نوزدھم، از معل.  و ھواداران آن ھا واقع شدمدرسه او، بارھا مورد ھجوم روحانيون

در آن .  فرھنگی خود ادامه داد- خواه  و سوسياليست قفقاز به فعاليت ھای سياسی کناره گرفت و در مطبوعات ترقي

پس از سال ھا . ددوران، نخستين مقاالت و داستان ھايش در روزنامه ھای روسی و آذربايجانی قفقاز منتشر می ش

 را بنيان نھاد که به »مالنصرالدين«، روزنامه ١٩٠۶ فعاليت در مطبوعات آن عصر، سرانجام وی در سال ۀتجرب

 .ش از مرزھا گذشتسرعت شھرت

روزنامه مالنصرالدين، نامدارترين شاعران و نويسندگان سوسياليست و جھالت ستيز و مترقی را پيرامون خود 

اين روزنامه، . معروف گرديد» مکتب مالنصرالدين«د آورد که در تاريخ ادبيات آذربايجان، به نام گردآورد و مکتبی پدي

صابر، . ع. نسلی از برجسته ترين نويسندگان و شاعران و کاريکاتوريست ھای دموکرات آذربايجان و غيره، از جمله م

را ... بادی، ميرزا علی معجز شبستری وعباس زاده، محمد سعيد اردو. ع. حاجی بيگوف، ب. حقوردی يف، ع. ع. م

 . دور خود جمع کرده بود

ادبيات دموکراتيک طنز دوران انقالب مشروطيت ايران، و بسياری از اشعار شاعران و نويسندگان نامی فارسی نويس 

... الھوتی و بھار، اشرف الدين گيالنی، محمدعلی افراشته، ابوالقاسم ءايران، از جمله علی اکبر دھخدا، ملک الشعرا

  .نسيم شمال و صوراسرافيل کوشيدند به سبک مالنصرالدين بنويسند.  از آثار مالنصرالدين بودندمتأثر

روزنامه مالنصرالدين از نخستين شماره انتشارش، عالوه بر استقبال مردمی، دشمنان زيادی نيز در دربارھا و ميان 

  . ، چوب در النه زنبور کرده بودند» خود اوبه قول«ميرزا جليل و رفيقانش، . روحانيون پيدا کرد

دفاع پيگير اين روزنامه از . در فعاليت ھای مالنصرالدين، جامعه ايران و تحوالت آن، دارای جايگاه ويژه ای بود

 ءانقالب مشروطيت ايران، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی با درج مقاالت و نقدھا و اشعار و کاريکاتورھا در استھزا

  . ای ارتجاع رنگارنگ و حمله به لشکر مفت خور و انگلی ماليان، کينه شديد مرتجعين را در پی داشتو افش
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به سبک مالنصرالدين را داد و در طرف ديگر نيز حکومت » آذربايجان«در تبريز ستارخان دستور انتشار روزنامه 

  .را راه انداخته بودند تا از انتشار مالنصرالدين جلوگيری کنند مستبد با حمايت روحانيون، تمام تالش و وقدرت خو د

سال ھای جنگ دوم (سند فتوای قتل جليل، که حاج محمد آقا نخجوانی در دوره حضور نيروھای شوروی در ايران 

يتوی  نھاده بود و از طريق غالم محمدلی به انست- ادبيات شناس آذربايجان شوروی-در اختيار غالم محمدلی ) جھانی

مدلی، حغالم م.  نگھداری می شودمؤسسهدست نوشته ھای آذربايجان منتقل شده است و ھم اکنون در بخش فتواھای اين 

 از اين سند را منتشر کرده است اما کپی ئی، تصوير کوچک ناخوانا»مالنصرالدين ژورنالی نين سالنامه سی«خود در 

 .حسينی به رسانه ھا کشيده شده است. ع.خوانای اين فتوا سال ھا پيش توسط فاضلمان م

از نظر شيوه استدالل و مقدمه » سؤال«. و پنج پاسخ از پنج روحانی عالی رتبه است) ءاستفتا (سؤالسند شامل يک 

 :اساس را طبق يک سنت بر اين نھاده اند که. چينی ماليان فوق العاده جالب توجه است

و حجج حجت هللا … اّمت محمد صلی هللا ) يتيمان(ايتام ) عھده داران(» متکلّفين«علمای اماميه و فقھای اثناعشريه «

رّد بر ) مخالفت با آنان يا ترديد درباره آنان(و در حديث اين حنظله رّد بر آن ھا . می باشند… ) جانشينان امام دوازدھم(

 ».خود امام عليه السالم و رّد بر امام رّد بخدا و در حد شرک قرار داده اند

 : سپس به ميرزا جليل می پردازند کهسؤالگان نويسند

می کوشد ) و روزنامه متضمن غيبت از ديگران و لغويات و اھانت به روحانيون است(تبليغ روزنامه خوانی می کند «

نوع «، »زن ھای مسلمين مثل زنان کفّار بی حجاب بگردند و مفاسدی که بر آن ھا مترتّب است بر اين ھا مترتّب باشد«

و طالب و سادات را توھين می نمايند و صورت واعظ و اھل وعظ و مسجد را با ھيأت منکره تصوير می کند که  ءعلما

 ».ھر کس ببيند در نظرش موھون باشد

 تعمدا طوری تنظيم شده است که بر اساس استدالل ءروشن است که متن استفتا.  پرسيده می شودءسپس نظر علما… و 

 تأئيد را می خوانند به طور عادی به ءامه از آن استنتاج شود و زمانی که عوام الناس استفتاانجام گرفته، کفر مدير روزن

 .اين شيوه ماليان در تاريخ ما، شناخته شده است و ما آن را بارھا ديده ايم.  برسندءنظرات مندرج در آن و فتوای علما

. ا داده اند و برخی نيز آشکارا به مھدورالدم بودن ویچنان که از متن سند پيداست، ھمه به کفر جليل محمدقلی زاده، فتو

دوتن از فتوا دھندگان به کفر و ضالل نويسنده بزرگ، نه روحانيت مشروعه خواه، بلکه نامدارترين روحانيون 

 اند که در» علمای نجف«اين دو تن آخوند محمدکاظم خراسانی و عبدهللا مازندرانی ھمان .  قرن اندۀمشروطه خواه آستان

 .انقالب مشروطيت، در جبھه مقابل شيخ فضل هللا قرار داشتند

اين سند تاريخ ندارد ولی نوشته ای از ھمسر اين نويسنده مبارز و بزرگ، حميده خانم محمد قلی زاده حاکی از آن است 

اده؛ ميرزه جليل مدقلی زححميده خانم م.(  روزنامه داده شده اند۵٢شماره  ، پس از انتشار١٩٠٨که اين فتواھا در سال 

 ) ۴١، ص١٩۶٧. باکی. حقينده خاطره لريم

می دانيم که مدت ھا . طغيان آنان گشت» بھانه« مورد نظر کاريکاتوری از ماليان نجف چاپ شده بود که ۀدر شمار

از (بارھا آماج تکفير سالطين روحانی آذربايجانی بود » اديب بزرگ خاور زمين«پيش تر از فتوای مجتھدين نجف، 

به نوشته معاصرانش، به عنوان مثال در . و بارھا برای قتل او مزدورانی نيز فرستاده بودند) ١٩٠٧مله در ماه مه ج

اجير » مالنصرالدين«برای قتل ) الت ھای آدمکش مسلح در قفقاز آن دوران(، دست کم سه قوچی ١٩٠٨ھمان سال 

مسلحی » ياپونجی پوش«دوستدارانش ناکام ماند و مرد مد قلی زاده و حم.شدند که سوء قصد آنان در نتيجه ھشياری ج

حميده  . ليس بازداشت شد، اعتراف کرد که برای قتل اديب بزرگ اعزام شده استوکه در ھمين دوره در تفليس توسط پ

» عوام الناس«از گزند ماليان و در مقام حفظ جان خويش خانم تصريح کرده است که اديب بزرگ را روزگاری دراز، 
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اين سالح ھم اکنون در موزه جليل محمدقلی . (سالح کمری با خود داشت ک شده از سوی آنان، به ناگزير مدت ھا تحري

  ).زاده نگھداری می شود

دان و  گر، حقوق شناس، پژوھش  نگار، زبان  تاريخسيداحمد حکم آبادی که بعدھا نام خانوادگی کسروی را برگزيد، 

 و در ١٣٢۴ اسفند ٢٠وی در تاريخ .  استاد حقوق در دانشگاه تھران تدريس می کردانديشمند ايرانی بود که به عنوان

توسط گروه »  ضربه چاقو٢٧گلوله و « سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تھران به ضرب ۵٧سن 

ناسی، ادبيات، ش  چون تاريخ، زبان احمد کسروی در عرصه ھای مختلفی ھم. ترور شد» فدائيان اسالمی«تروريستی 

  .نگاری، وکالت، قضاوت و سياست فعاليت داشت علوم دينی، روزنامه 

اسلحه . الدوله تھران، به سوی کسروی آتش گشود  خورشيدی، نواب صفوی، در چھارراه حشمت١٣٢۴در ارديبھشت 

نواب .  بھبود يافتکمری پس از شليک دومين گلوله از کار افتاد و کسروی از ناحيه کتف مجروح شد و پس از سه ماه

  . جا دستگير شد اما با پيگيری روحانيان و بی تفاوتی حکومت پھلوی، پس از دو ماه آزاد شد ھمان

در اين . سيس کردأجمعيت فدائيان اسالم را ت» دين و انتقام« ای با عنوان  نواب، پس از آزادی از زندان، طی بيانيه

ده روز پس از . المی از طريق شھادت، انتقام و قصاص بيان شده بودبيانيه، ھدف اصلی اين جمعيت، اجرای احکام اس

اين بيانيه و به عنوان اولين فعاليت اين جمعيت، کسروی که به اتھام توھين به اسالم تحت بازپرسی بود، به دستور و 

ا گلوله و کارد به قتل  ريزی نواب صفوی و به دست چند تن از فدائيان اسالم در اتاق بازپرسی دادگستری تھران ب برنامه

 .رسيد

به » فدائيان اسالم«، در کاخ دادگستری به دست تنی چند از فعاالن گروه ١٣٢۴ ]حوت[ اسفند٢٠احمد کسروی، روز 

کسروی از حدود يک سال پيش از آن، در دادگاه حکومت پھلوی تحت محاکمه بود، با اتھاماتی از قبيل . قتل رسيد

  » .اھانت به مقدسات«

او و منشی جوانش محمدتقی حدادپور، .  به دادسرا احضار شده بودئی، برای بازجو١٣٢۴ اسفند ماه ٢٠وز کسروی ر

آلود به   ھای خشم  ناگھان چند نفر با نعره.  دادستانی تھران وارد شدند٧ صبح به اتاق بازپرس شعبه ١١حدود ساعت 

دقايقی بعد . وی حمله بردند و ھردو را به قتل رساندنداتاق ريختند، با کارد و گلوله به سوی کسروی و حدادپور منشی 

کسروی را «دادند، با فريادھای  زده نشان می  آلود خود را به جمعيت مبھوت و وحشت  آن ھا در حالی که دستان خون 

 .دادگستری را ترک کردند» کشتيم

ه زودی روشن شد که قاتالن اصلی او  نفر دستگير شدند، اما ب٧آن روز در رابطه با قتل کسروی و منشی او روی ھم 

» تکليف شرعی«برادران امامی، سيدعلی محمد و سيدحسين ھستند که ھر دو به ارتکاب قتل اعتراف کردند و آن را 

  .خود دانستند

در مقايسه با ترور . فدائيان اسالم، پس از به تخت شاھی نشستن محمدرضا پھلوی، دست به ترورھای ديگری نيز زدند

 تا ١٣٢٨ ھای  ھا بين سال آن.  ھای سياسی در دورن حاکميت بيش تری نھفته بود پشت ترورھای بعدی، انگيزهکسروی، 

و سوء قصدھای نافرجامی نسبت به حسين فاطمی .  آرا را ترور کردند عبدالحسين ھژير و رزم: وزير  دو نخست١٣٣٢

  . وزير انجام دادند وزير امور خارجه و حسين عالء نخست 

هللا خمينی روابط  با بسياری از روحانيان سياسی در ايران و نجف، خصوصا آيت هللا کاشانی و آيت هللا روح نواب 

 ويژه بر سر اجرای  ھا، به  داشت، اما بعدھا با آن ئی با جبھه ملی و مصدق نيز ھم سوءنواب در ابتدا. ای داشت حسنه 

 وزيری مصدق با نظر مساعد وی،  در ابتدای نخست.  به قتل کرداحکام اسالم، اختالف پيدا کرد و مصدق را نيز تھديد

  .نواب و برخی ديگر از فدائيان اسالم دستگير شدند
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 به مصر، اردن، عراق، لبنان و فلسطين سفر کرد و با سيدقطب از ١٣٣٢نواب پس از آزادی از زندان، در سال 

 ئیگفته شده که او عامل آشنا. روحانيان لبنان ديدار کرد الدين عاملی از  رھبران اخوان المسلين، ياسر عرفات و شرف

اين . او، نھايتا با کاشانی نيز زاويه پيدا کرد.  ھای اسالمی اين گروه بوده است آيت هللا خمينی با اخوان المسلمين و ايده

  .دو از جمله بر سر موضوع اجرای احکام اسالم با يکديگر اختالف پيدا کردند

و کاری » ياری خداوند«ای سقوط دولت مصدق را   مرداد، نواب صفوی با صدور بيانيه٢٨ی  روز پس از کودتا۵

انگيز  لختى و بى قيدى شرم آور زنان و موسيقى شھوت «مردمی توصيف کرد و راه سعادت مملکت را اين دانست که 

برود و تعاليم عالى و احکام ى از ميان ئى پوسيده اروپائ بار و قوانين قضا  ھاى جنايت  خانه کش و رقاص فضيلت 

  ».بخش اسالم جايگزين آن ھا گردد حيات

نواب، در اواخر .  سال داشت٢١ای جوان بود و در زمان قتل کسروی تنھا  ، طلبه )ميرلوحی(سيدمجتبی نواب صفوی 

مله استادان از ج.  سال داشت، به نجف رفت و مشغول تحصيالت دينی شد١٩ که تنھا ١٣٢٢ز يا اوايل زمستان سال ئيپا

  .اند او از شيخ محمد تھرانی، شيخ ابوالحسن شيرازی، سيد اسدهللا مدنی و عبدالحسين امينی نام برده 

  شيعی«انتشار کتاب . بود» پاکدينی«ھمين زمان احمد کسروی در تھران، در کار روشنگری فرھنگی و پيش برد 

يکی از مجتھدان ساکن نجف، با خشم بر سر منبر . اشت، خشم آخوندھای ايرانی ساکن ايران و نجف را در پی د»گری

چرا، : را بگيرد؟ و سيد جوان که پای منبر نشسته بود جواب داده بود» ملعون«تواند جلوی اين  کسی نمی «: گفته بود

  »!من

 آبادی،  هاند، از جمله شيخ محمدعلی شا اند، از چند مرجع نام برده  نويسندگانی که درباره قتل کسروی پژوھش کرده 

، شيخ محمد تھرانی، )کمپانی(شيخ محمدحسن طالقانی، شيخ حسين لنکرانی، سيدمحمد بھبھانی، شيخ محمدحسين غروی 

هللا ابوالقاسم   هللا حاج حسين قمی، سيد ابوالحسن اصفھانی و آيت  شيخ عبدالحسين امينی، تا مراجع نامداری مانند آيت

  ...کاشانی و

، ترور کسروی ... سران و مقامات حکومت اسالمی از جمله خمينی، خامنه ای، رفسنجانی و،١٣۵٧پس از انقالب سال 

 السادات احتشام رضوی، ھمسر نواب صفوی ةنيز با نير» سروش« نامه  توسط نواب صفوی را ارج گذاشتند و ھفته

وع ترور کسروی را در احتشام رضوی، موض. آن نشريه منتشر نمود) ١٣۶٠ دی ماه ٢۶ (١٣٠انجام داد و در شماره 

 السادات احتشام رضوی ، تھران، مرکز اسناد انقالب ةخاطرات نير. (کتاب خاطرات خود نيز تکرار کرده است

  )١٣٨٣اسالمی، 

خانم احتشام رضوی، ھنگام . او، خبر مربوط به فتوای قتل کسروی را از ھمسر خود مجتبی نواب صفوی شنيده است

  . ساله بوده است٢٢او ) ١٣٣۴( سال داشته و ھنگام مرگ نواب ١۴تنھا ) ١٣٢۶(ازدواج با نواب صفوی 

 سال زندگی مشترک، سيد کم تر از يک سال در کنارم بود، يا ٨در طول «:  کند ، اذعان میئیاحتشام رضوی در گفتگو

  » .در حال مسافرت و تبليغ بود يا در زندان، يا پنھان از چشم رژيم

در نجف مشغول خواندن درسش بوده که يکی از «گويد که نواب صفوی  ات خود می حاجی مھدی عراقی نيز در خاطر

بعد از مطالعه کتاب، کتاب را پھلوی . رسد که توھين به امام جعفر صادق کرده بود اين کتاب ھای کسروی به دستش می 

و يکی ھم حاج آقا » الغدير«يکی عالمه امينی صاحب کتاب . خواھد  آورد و نظر آن ھا را می  دو تا از مراجع نجف می

کند، حکم ارتداد نويسنده کتاب را  آقای قمی وقتی کتاب را مطالعه می.... حسين قمی، که ھر دو از اساتيد ايشان بودند

کند که شما به درست اين  توصيه می .  چيستسؤالشود که منظور سيد از اين   کند، اما آقای امينی متوجه می  اعالم می

گويد و اصرار   کند که در ھرحال شما نظرتان را بگوئيد و ايشان نظرشان را نمی  بعد ايشان اصرار می. دجا ادامه بدھي
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» . کند به طرف تھران  کند و حرکت می ولی سيد وسائلش را جمع می. به درسش ادامه بدھد) نواب(داشت که ايشان 

  )١٣٧٠ رسا، تھران،  خدمات فرھنگیمؤسسهناگفته ھا، خاطرات شھيد حاجی مھدی عراقی، (

 به راه و روش ١٣۵٨حاجی مھدی عراقی، از ياران جوان سيد مجتبی نواب صفوی بود و تا دم مرگ در شھريور 

  .خود وفادار ماند» پيشوای«

کمی بيش از دو سال بعد، در پی ترور ناکام حسين عالء به دست فدائيان اسالم، نواب صفوی و چند تن از اعضای 

  .حاکمه و اعدام شدندگروھش، دستگير، م

به اين ترتيب، با وجود اين که ھمه می دانستند گروه فدائيان اسالم قصد ترور کسروی را دارند با اين وجود، در کاخ 

 حکومت پھلوی، تدابير امنيتی الزم را در نظر نگرفته بودند اين ئیدادگستری و ھنگام محاکمه وی توسط دستگاه قضا

  .زيرا خود حکومت نيز دل خوشی از کسروی نداشت. اشد نمی توانست تصادفی بمسأله

، او عليه مخالفان مرسی و اخوان المسلمين فتوا داده »س اتحاديه علمای جھان اسالمئير«اکنون نيز يوسف قرضاوی، 

س جمھور منتخب و قانونی مردم مصر است و بايد با کسانی که عليه وی ئي کرده است که محمد مرسی رتأکيداو، . است

با استناد به احاديث نبوی و برخی آيات قرآنی درباره حاکم شرع، مرسی : قرضاوی، گفته است. ظاھرات کردند، جنگيدت

  .مفتی مصری االصل، ساکن قطر است. س جمھور قانونی است و بايد با افرادی که عليه وی قيام کردند، مبارزه کردئير

درقدرتی خود، خون ميليون ھا انسان بی گناه را ريخته اند؛ جنگ  ھمه مذاھب در دوران قیتاريخاز ديدبه اين ترتيب، 

آزادی و بيان و قلم و يک ھای صيلبی راه انداخته اند؛ زنان را به طور سيستماتيک سرکوب کرده اند؛ دشمن درجه 

 ئیدر جاھا. دن به کار بوده اند و اعدام و سنگسار نموده اناانديشه بوده اند؛ ھولناک ترين شکنجه ھا را عليه مخالف

 .  در قدرت نبوده اند اغلب جيره بگير دربارھا و عليه مردم بوده اندکه مذھبيون مستقيماً 

آخوندھا در ايران، ھم از حمايت ھای بی دريغ حکومت ھا برخوردار . روحانيون مفت خور و مشوق جھل و جنايت اند

 خمس و زکات و تھديد و تزوير و غيره جيب مردم بوده اند و ھم با جن گيری، فال بينی، دعا نويسی، روضه خوانی،

آن ھا، عالوه بر جنايت ھای آشکارشان عليه بشريت، فتواھای مخفيانه افراد را نيز صادر کرده . را نيز خالی کرده اند

يت ھم اکنون نيز ھر جا مذھب در حاکم. محمد پيامبر مسلمانان نيز با صدور فتاوی، مخالفان خود را ترور می کرد. اند

  .است و يا گروه ھای مذھبی برای قدرت می جنگند اھداف و سياست ھای وحشيانه و غيرانسانی دارند

 ھستند که ئیآخوندھا... در حال حاضر در ايران، عراق، افغانستان، سوريه، پاکستان، بحرين، سومالی، عربستان و

ھر روز صدھا نفر از کودک و پير و جوان، . کسب و کارشان به طور روزانه، فتاوی قتل و کشتار فردی و جمعی است

مقابله با اين پديده وحشتناک . زن و مرد، در بمب گذاری ھا و انفجارھای ناگھانی جان خود را از دست می دھند

  چيست؟

تا آن جا که . گری ماھيت مذھب و فتوا دھندگان مذھبی استءثر روشنگری و افشاؤيکی از راه ھای م بی شک،

راه ديگر، حضور فعال در . گری کردء امنيتی تھديد نمی کند بايد در اين زمينه، روشنگری و افشامقدور است و مشکل

 . جنبش ھای اجتماعی عليه ھرگونه ستم و تبعيض و استثمار سرمايه داری و گرايشات رنگارنگ آن است

 جناح بندی ھای درون آن و و يا رھبران مذھبی، چه در قامت حاکميت و» علمای دينی«در جھان امروز گروھی به نام 

وجود ندارد و ھم »  بخشئیرھا«، ھيچ گروه مذھبی به اصطالح بنابراين. چه در قامت اپوزيسيون ارتجاعی ھستند

  .گروه ھای مذھبی ارتجاعی و تروريستی و ضد برابری و آزادی و عدالت اجتماعی ھستند

 عکس، ھنگامی که به هموکراسی می آورند بدر واقع اگر دولت ھای مترقی و پيشرفته جھان در غرب ادای د

 که تحوالت ئیدر کشورھا.  می رسند از گروه ھای مذھبی تروريستی دفاع می کنندئیفريقاا و ئیکشورھای آسيا

، در جريان است به دليل اين که منافع ...، سوريه، مصر، ترکيه وااعتراضی و فضای انقالبی ھمانند تونس، ليبي
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 معرض خطر قرار نگيرد از گروه ھای عقب مانده و مرتجع تروريستی مذھبی و سيستم سرمايه داری در

 تروريستی به برج ھای دوقلو ۀ، به بھانه حملامريکابرای مثال، حکومت . ناسيوناليستی و فاشيستی حمايت می کنند

مبارزه با « عضو ناتو به افغانستان حمله کرد و حکومت طالبان را با ھدف ئیبا ھمکاری حکومت ھای اروپا

که بيش از يک دھه از حمالت در حالی . سرنگون نمود مدت ھاست که سرگرم مذاکره با گروه طالبان است» تروريسم

 و متحدانش به عراق می گذرد نه تنھا در اين کشور، ھيچ گونه آرامش و امنيت بر قرار نشده است، امريکابار مرگ

در اين ميان چه . ان، ھر روزه از جامعه عراق قربانی می گيردبلکه تروريسم دولتی و غيردولتی ھم چون افغانست

 خود دست برداشته اند؟ يا طالبان از يک حکومت ئی و دول غربی از دموکراسی بورژواامريکااتفاقی افتاده است؟ آيا 

 ھای جلسهتبديل شده است که اکنون بين آن ھا، » متمدن«ترور و وحشت به يک سازمان اپوزيسيون سياسی 

  برگزار می شود؟» آشتی جويانه«و » وستانهد«

 و نھادھای بين المللی ھم چون سازمان ملل و ظرفيت ھای آن ھا، با منافع سود و ئیآيا ظرفيت دموکراسی بورژوا

سرمايه و منافع حکومت ھای سرمايه داری سنجيده نمی شود؟ آيا در اين ميان، انسان در نزد آنان، بيش از يک ابزار 

  !آيد؟ آيا ليبراليسم امروز، حتی از اھداف و آرمان ھای ليبرالی تاريخی خود، دست برنداشته است؟به حساب می 

 مورد ادعای دولت ھای به اصطالح ئیبه نظر من، امروز مذھب و ناسيوناليسم و فاشيسم و ھم چنين دموکراسی بورژوا

 را گرفتار معضالت و مشکالت عديده اقتصادی، متمدن و پيشرفته غربی، دست به دست ھم داده اند و آن چنان انسان ھا

انه اکنون از متأسف. دنسياسی و اجتماعی کرده اند تا فرصتی، حتی برای فکر کردن به يک دنيای بھتر نيز نداشته باش

 که عليه ديکتاتورھا به ئیمردم آن کشورھا. خود بی گانگی بشر، بيش از ھر زمان ديگری دامن جوامع را گرفته است

تا حق خود را از حلقوم حکومت ھای مستبد و سرمايه ...  و مصر و سوريه وامی خيزند ھم چون تونس و ليبيپا بر

ی مواجه می شوند و قربانی می ئداران بيرون بکشند بالفاصله با ترفندھا و توطئه ھای حکومت ھای جھانی و منطقه 

 است که با انبوھی از تبليغات و ئی مانده بورژوايک دليل اين وضعيت، توھم برخی از مردم به گرايشات عقب. گردند

اما اين توھمات به گرايشات مختلف سرمايه داری ! اين حق و شايسته ھيچ جامعه ای نيست. تھديد و تطميع ھمراه است

 ، مصراھم اکنون ما اين وضعيت را در تونس، ليبي. و مذاھب، شھروندان را از چاه درنيامده به چاله ديگری می اندازد

بنابراين در جھان امروز، گروه ھای مذھبی در قدرت و اپوزيسيون ارتجاعی و خرافی و ضد آزادی . و سوريه شاھديم

  ! ندالم سيه روزی بشررابری و عدالت اجتماعی ھستند و عو ب

يت واقعيت اين است که ھمه کتاب ھای به اصطالح آسمانی انجيل، تورات و قرآن، بسيار زمينی اند و مانيفست جنا

 داشته باشند به دوران جاھليت بشر ئیاين کتاب ھای خرافی، ھر مضمون و محتوا. کاران تاريخی به شمار می روند

تعلق دارند از اين رو، امروز اين کتاب ھای خرافی، نه تنھا به درد ھيچ انسانی نمی خورند، بلکه عامل عقب ماندگی 

از اين رو، به ويژه گرايشات و نھادھا و سازمان . مختلف ھستندو بازتوليدکننده جھل و جنايت و خرافات در جوامع 

ابا و با جسارت دست به حو داوطلبانه وظيفه دارند که بی مھا و روشنفکران مترقی و سکوالر و کمونيست، آگاھانه 

شيسم، ريشه اھداف و ايدئولوژی خرافی و مذھبی ببرند و صريحا اسالم و ديگر مذاھب را مبلغ و مروج خرافات، فا

  .  بنامندئیزن ستيز، برابری ستيز، آزادی ستيز، کودک آزار و تروريست و جنايت کار و مافيا

 زندگی ر عقب ماندگی انسان در ھمه شئونعامل مھمی د! بالی جان آن ھاست! شکی نيست که دين افيون توده ھاست

! زار است به ويژه برای دختر بچه ھادين متجاوز و کودک آ! دين زن ستيز و آزادی ستيز است! فردی و جمعی است

نھايتا دين و ھر دينی، خصلت ھای انسانی را خدشه دار می کند و به آن ! دين انسان را جانی و بی رحم بار می آورد

  !ماھيت جنون آميز می دھد
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ه ای،  خود به سردمداری خمينی و خامنۀکاراندر اين سی و چھار سال حاکميت تبھبه اين ترتيب، حکومت اسالمی 

، ده ھا ھزار انسان را اعدام کرده اند؛ ھمين اکنون نيز ...رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و اکنون آخوند روحانی و

روزی نيست که خبر اعدام در جامعه پخش نشود؛ عالوه بر اين، صدھا فعال سياسی و فرھنگی و ھنری را نيز با ھمين 

بنابراين، پايه ھای اين حکومت با جھل و خرافات، سانسور و . سانده اندفتواھای مخفی در داخل و خارج کشور به قتل ر

، آزادی و عدالت ستيز، غارت و چپاول، زندان و شکنجه، تجاوز و قتل، اعدام و رسرکوب، زن ستيز و کودک آزا

 مھره ھا ئیاس جمھور و دولت و مجلس و غيره در ايران، جا به جئير رييتغ. سنگسار و فقر و فالکت گذاشته شده است

ر قوانين ضدانسانی و وحشيانه ييو تقسيم قدرت و حاکميت بين گرايشات مختلف درونی حکومت است، نه به معنی تغ

ين ريز و درشت و جناح ھای اين حکومت، ھر کدام در جايگاه و توان مسؤولھمه سران و مقامات و . حکومت اسالمی

بنابراين، حکومت اسالمی ايران، . ی عليه مردم به کار گرفته اند اخير، سياست ھای جنايت کارانه اۀشان در سه دھ

ن با مبارزه پيگير و ئير و اصالح نه از باال توسط جناح ھای حاکميت، بلکه از پايي ھرگونه تغاساساً . قابل اصالح نيست

ھم . مکان پذير استن عرصه ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی و مردم آزاده امتحد و متشکل و آگاھانه کارگران، فعاال

 از جامعه ايران ريشه کن شود ئی اجتماعی نياز دارد تا اين غده ھيوال- ايران به يک جراحی عميق سياسی ۀاکنون جامع

تا فضای فرھنگی، سياسی و اجتماعی کشور برای تحوالت عميق تر و گسترده تر اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 

  .مساعدتر گرددفرھنگی و رشد خالقيت ھای فردی و جمعی 

  ٢٠١٣ست اگ دوم - ١٣٩٢ ]اسد[جمعه يازدھم مرداد

 

 


