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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  اکبر تک دھقان 
 ٢٠٠٩ دسامبر ٢٣ -١٣٨٨ ]جدی[ دی2

  
  

  محکوميت تھاجم به شھروندان مسيحی
  

ھويت سنتی اسالمی، حامل  . ھروندان استخالصی از اسالم و ھويت يابی سنتی با مسيحيت، حق دموکراتيک ش

  .کمترين  ظرفيتی برای جذب ارزشھای انسانی، رشد  فرد و جامعه نيست

 در کرج حمله مأموران رژيم اسالمی  در اقدامی وحشيانه، به محل برگزاری جشن و تجمع ساده شھروندان مسيحی

" جوندگان" ايلغار درندگان و.  بازداشت کرده اندولين گردھم آيی آستانه سال نو ميالدی را،کرده، دو نفر از مسؤ

در اين . مبر، رخ داده است دس١٧ - ]قوس[ آذر٢٧ی، در روز پنجشنبه ولی فقيه، بدون ھرگونه اخطار و اطالع قبل

 نفر از عناصر پاسدار و لباس شخصی شرکت داشته، دست به ارعاب و دستگيری مردم زده ١۵تھاجم تروريستی، 

 نفر ٧٠ا و برخی ديگر از وسايل شخصی اين کليسای خانگی به غارت رفته، عالوه بر آن، از کليه کتابھ. اند

  ١.*حاضران مراسم عکس برداری شده، بايد به بيدادگاه اين رژيم مراجعه کنند

سلطه رژيم اسالمی، اين بختک غيرقابل تحمل، که برسينه مردم اين کشور سنگينی ميکند، نه فقط مظھر ديکتاتوری 

حکومت اسالمی حتی افراطی تر از . ريستی آخوندھا و بازاريان، بلکه تجسم رژيم مطلقه مذھب اسالم نيز ھستترو

دسته راھزن محمد تاجر در عھد عتيق رفتار کرده، کمترين حقی را برای شھروندان غير اسالمی و غيرشيعی قائل 

ای بر جای مانده از گذشته است، يک رژيم در کشوری که باورھای غير اسالمی و غيرشيعه، بخشی از سنتھ. نيست

راستی دليل اينھمه ه ب. رسميت نميشناسده افراطی شيعه، حقی در ھيچ سطحی، حتی برگزاری يک جشن خانگی را ب

  سرکوبگری، که ابتدايی ترين حقوق انسان را ھدف گرفته است، چيست؟

در قاموس اسالم و .  اوليه ھم، خصومت داردحکومت اسالمی، نه فقط با مخالفين خود، بلکه با ارزشھای انسانی

 حکومت ١.*رژيم بربرمنش آن، انسان برده ای بيش نيست، و نبايد حقوقی بيش از يک برده ھم شامل حال او شود

دليل فاصله گرفتن ه دليل مذھبی بودن مردم، بلکه به اسالمی خالف تحليل يکسره غرض ورزانه سلطنت طلبان، نه ب

" مکافات"مجازات بيرحمانه مردم ايران، و رژيم اسالمی، . ب، در اين کشور سر بر آوردمردم ايران از مذھ

ويژه با انقالب مشروطيت، به ه اسالمی ترقی خواھی غيرمذھبی جامعه ايران است، که از اواسط قرن نوزدھم، ب

ای رشد و ترقی، از قائل شدن کمترين حقی بر. سمت گيری اصلی تحوالت اجتماعی جامعه ايران تبديل گشته بود

  .ھيچوجه در چھارچوب چنين مذھبی نمی گنجده جمله حق داشتن عقايد غيراسالمی و زندگی علنی با آن، ب
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تبھکاری رژيم اسالمی در تحميل اينھمه بی حقوقی به مردم ايران، يک طرف واقعيت زشت حاکم است، طرف 

اين گروه از . ينی و ليبرال اين جامعه استديگر آن، سکوت تأييد آميز اين نحوست از سوی روشنفکران د

روشنفکران، که نظير ھمان آخوند وحشی، لکه ننگ بزرگ اين جامعه ھستند، تاکنون به ھيچ يک از جنايات 

ی کنونی، آنھا فقط تحت شرايط مبارزه توده ئ.  اعتراضی نکرده اند- اپوزيسيون آن ھستندً که مثال- مشخص حکومتی

نشجويان، کلی گويی کرده، از کاھش  سھم خود در سلطه گری بر اين مردم اسير و گروگان برای عقب نماندن از دا

 را برای طرح روشن و مشخص جنايات رژيم ءآنان در ميان دانشجويان، فضا" سبز" حتی عناصر . ناليده اند

  .ودندرت، کسی به سمت طرح مشخص تبھکاريھای اين باند آدمکش ميره  طوری که ب-محدود ساخته اند

شھروندان . سھم خود در مبارزه ھمگانی برای برچيدن اين رژيم جنايتکار بيفزاينده مسيحيان ايران، بايستی ب

مثابه بخشی فعال از جنبش ترقيخواھی در صد سال اخير، در فردای سرنگونی اين رژيم خون آشام، نه ه مسيحی، ب

گشت، بلکه در يک ايران آزاد، به بخشی از نظام ًفقط وسيعا از ھمه حقوق شخصی و اجتماعی برخوردار خواھند 

تصميم گيريھای کليدی در ھمه حوزه ھای سياسی، اقتصادی و فرھنگی تعلق داشته، نقشی شايسته توانايی ھا و 

شھروندان مسيحی، نبايد از حق خود مبنی بر تبليغات مذھبی مسيحی، و کمک به . عالئق خود، کسب خواھند کرد

آنھا ميتوانند، مردم عاصی از . ر برای خروج از اين دين توحش و ضد زندگی، عقب بنشينندمردم اسالم زده کشو

. دين رياکاری و بربريت اسالمی را با روی باز پذيرفته، در ميان خود و با حقوق برابر، جايی برای آنھا باز کنند

 دموکراتيک و شايسته انسان در اين اين نيز به سھم خود، تالشی آزاديخواھانه، در مبارزه برای استقرار يک نظام

  .کشور است

 -----------------------------------   

  توضيحات

  

 در سالھای پس از شکست انقالب بھمن، يکی از آخوندھای رژيم در روزنامه اطالعات، در ستونی در سمت -١*

  روش خريد و فروش برده و يااو در چندين شماره،. چپ يکی از صفحات آن، مطالبی در رابطه با اسالم می نوشت

به اين ترتيب که يک برده، تحت چه شرايطی ميتواند، با پرداخت پولی به صاحب . آزاد شدن برده را توضيح ميدھد

! البته نوشته آخوند مزبور، نه ذکر تاريخ گذشته، بلکه ارائه راه حل برای شرايط کنونی جامعه بود! خود، آزاد شود

نگارنده، .  طی مطلبی به اين موضوع اشاره کرده بوديک نشريه خارج از کشوری وابسته به سازمان مجاھدين،

  . دارای امکان ذکر تاريخ و منبع دقيق آن نيست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :يادداشت
 آن کشور تذکر نکات آتی  نيروھای آزاديخواه و مترقی به مردم ايران و ھمبستگی کامل باضمن ابراز احترام عميق

  :د، الزام آور استنمی باش"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"که مبين مواضع پورتال

 منظور باز نموده را به ھمين" مسايل اييدئولوژيک"ه  وصفح ما ضمن آنکه به مبارزه ايدئو لوژيک ارج گذاشته-١

شدت مخالف خلط بحث ايدئولوژيک با فحاشی و اھانت به تذکار يافته به نيزايم، ھمانطوری که در اھداف نشراتی ما 

چه تا جائيکه تاريخ تجارب گذشتۀ انسانی نشان داده، آنچنان فحاشی ھا . ی می باشيمژاين ويا آن فرد و يا يک ايدئولو
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 ھا از به جای روشنگری عالمانه و خردمندانه، به غير از آن که مورد استفادۀ دشمن قرار گرفته و باعث امتناع توده

  .پذيريش عقايد علمی و سالم گردد؛ نتيجۀ ديگری به ارمغان نياورده و نخواھد آورد

و يا به گفتۀ " ع علویتشي" اين درست است که رژيم واليت فقيه با سنگر گرفتن در عقب به اصطالح -٢

می دھند، مگر اينکه به قلع و قمع مردم ايران پرداخته و تمام جنايات خويش را پوشش مذھبی " سبز علوی"خودشان

آن خصومت را در کل زاده تشيع و در دفاع از آن بدانيم، به عالوۀ آنکه چه بخواھيم و چه ھم نخواھيم محتوای 

طبقاتی خيزش زحمتکشان ايران را که برای دنيای بھتری می خواھند مبارزه نمايند در گرو مذھب برده، به نفاق و 

  .دامن خواھيم زدنيز شقاق مذھبی 

ا يک ديد گذرا می شود به وضاحت ديد که رژيم واليت فقيه ھيچ نيروی مخالفی را تحمل نمی نمايد، چه آن  ب-٣

چنانچه ھمين امروز سرکوب خونين مراسم فاتحه داری يک . نيرو شيعه باشد و يا سنی و يا کدام دين و مذھب ديگر

تا جائيکه ما می دانيم . ات اين ادعا می باشد در شھر اصفھان خوبترين دليل برای اثب ھای شان"آيت هللا"تن از 

گردانندگان اصلی ايران يعنی دارندگان و مالکان سرمايه بزرگ و کمپرادور وابسته به غرب جامعه را چنان 

ديگرش ھم در بازار توپخانه " معصوم"با سيزده " محمد"مليتاريزه نموده و در صدد تشديد آن اند، که اگر شخص 

. ھم به اصالت آنھا صحه گذارد، دگانداران دين بر آنھا ھجوم برده ھمه را سر خواھد بريد" لجبرئي"حاضر شده و 

آنھا در مقطع کنونی اسالم را به مثابه ابزاری در خدمت خود قرار داده و می توانند با يک چرخش و دور انداختن 

در . ياست ضد انسانی خويش ادامه دھندباز ھم زير يک نام ديگر به ھمين س" آخند" و نمايندگان سياسی آن" اسالم"

نتيجه به نظر ما حاکميت فعلی را از محتوای سياسی و طبقاتی آن تھی کردن و صرف مھر اسالم را به آن زدن ھيچ 

  .دردی را دوا نمی نمايد

 به  باز ھم ضمن آنکه به حق داشتن و يا نداشتن مذھب از ھر نوعی که باشد، سخت احترام قايل بوده و حاضريم-۴

 تاريخ اعم از خاطر آزادی عقيده از ھيچ کوششی دريغ نورزيم، با صراحت ابراز می داريم که نقش مذھب در طول

ھمين بوده که ھست وھيچ گاھی اسباب خير و صالح يک جامعه را ... ود، ھندوئيزم، بوديزم و مسحيت ، اسالم، يھ

 در زمان با آنکهبا چنان درکی که عيسويت را در نتيجه .  فراھم نمايدفراھم ننموده و در آينده نيز نخواھد توانست

به جرم عدم اطاعت از ديد کليسا دست يازيده است؛ مدافع آزادی تبليغ نمائيم،  خودش در معابر به سوختاندن انسانھا

 "مذھب زدۀ"عدم موافقت خويش را ابراز داشته با صراحت تذکر می دھيم که با چنين طرز ديدی نمی توان مردم 

  .از زير يوغ اين افيون دھشتناک بيرون آوردايران را 

 از آن جائی که  ابراز نظر در قبال مسايل ايران را در قدم اول حق و ظيفۀ نيروھای آزاديخواه ، انقالبی و متعھد -۵

را ، تذکرات خويش "باشداده نجائی می سوزد که آتش بااليش افتھما"ايرانی می دانيم چه ما را باور بر آن است

  .بيشتر به مثابه مشوره ھای دوستانه ابراز داشتيم بدون آنکه قصد مداخله در امور آنجا را داشته باشيم

اميد است مردم ايران و در پيشاپيش آنھا نيروھای انقالبی و آزاديخواه ايران قادر شوند، اين نظام را که می شود به 

 پی ته، زمينۀ ايجاد يک ايران آزاد، شگوفا و سربلند رانام گذاشت، از پيش پای خويش برداش" ننگ انسانيت"آن 

 حد اقل از تا باشد مردم افغانستان در مبارزۀ دورانساز شان عليه اشغالگران امپرياليستی و اسالم سياسی. بريزند

  . شان ادامه دھندپر عظمت پيکار يک جانب خاطر آسوده به

   در پيکار شان عليه امپرياليزم و ايادی بومی آنھا                 به اميد پيروزی مردم سراسر جھان

 AA-AA                                                        اداره پورتال 

  


