
 دوم؟ یههای مذهبی، شهروندان درجاقلیت

 ۱۳۵۹شهریور  ۲۵  – ۴۷ یشماره  دوم  یه ورد  سازمان وحدت کمونیستی،  یه ی ، نشر«یئرها»: نبعم

ی هاه روز سه شنبه هفده شهریور ماه صفحات روزنام خبری تحت عنوان »هفت جاسوس اعدام شدند« 

انست، تعدادی اسم  دنمی  ز در مورد این افراد چی هیچکه ای ه جمهوری اسالمی را مزین کرد. برای خوانند 

توانست کوچکترین مدرکی باشد. حداکثر این بود که فهمیده شود  نمی  خودخودی ه ردیف شده ب  پشت سرهم

اند ولی شرم دارند که جرم آنها را تشریح کنند. معلوم نبود این  ای را کشتهسردمداران جمهوری اسالمی عده

، اند ه ، کی محاکمه شد اند ه رد کمی  ، اتهامشان چه بوده، برای کی جاسوسیاند هشد  »جاسوسان« کی دستگیر

  نآن برای فرونشاند  خبردرج  کس مربوط نیست. تنهاسند جرم آنها چه بوده و کذا. این مسائل به هیچ 

  ل و حاکمان بر جان و ما – مامردم بدانید که ای  وند کافی است. ش می  عطش کسانیکه تنها به خون سیراب

 نیز خواهیم آمد.   شما هفت نفر دیگر را به درک اسفل فرستادیم و به زودی سراغ  - الل ق ناموس خل

کیهان »درز«   یه اند! این »خبر« را روزناماما مشخص شد که جرم این عده این بوده است که بهائی بوده بعداً

 شوند! تا نگویند که در جمهوری اسالمی مردم بی جهت کشته میداد  

ی  هاه خط و نشانی کشید که یاد تاریکترین دور هایئی، نخست وزیر با فضل و تدبیر! برای بهائای رجاقآ

آمیز آن زمان را زنده کرد و به یاد آورد که از اولین حرکات  «های جنون ناصرالدین شاهی و »بابی کُشی

»بابی نشین«  ز بود که »سعدی« شیرای  همومنین مسلمان پس از پیروزی انقالب آتش زدن و غارت دهکد 

 بود. و چه جرمی از این باالتر. 

 »ضدامپریالیستی« آنان دارد.   یه اما گمان نداریم کسی باور کند که بابی کشی مومنین ارتباطی با مبارز 

به عنوان یک فرقه در خدمت رژیم سابق و امپریالیسم   - های و البته نه تک تک بهائ –گری گیریم که بهائی 

  نشینان فقیر بهائی دارد؟ گیریم که تعداد زیادی از یهودیان بطی به روستااین امر چه ر که بود. -بود

کُشی« قرون وسطی دارد؟ آیا آن  د های مخوف »جهوصهیونیست بودند. این امر چه ربطی به تکرار داستان

ا  یهودیان این سرزمین کسانی هستند که ی یه زمان »صهیونیسم« وجود داشت و امروز که قسمت عمد 

 را نپذیرفته است، گناه کسی که یهودی به دنیا آمده چیست؟  هاد مهاجرت کنند و یا اسرائیل آن اننخواسته

ین و  ترشاند. آیا اینان که از زحمتکسوم در همین یک سال اخیر مهاجرت کردهارامنه قریب دو  راز سیصد هزا

 کتابند« و خونشان مباح است؟تیان هم »الین مردم این سامان بودند عمّال اجانب بودند؟ آیا زردش ترمترقی 

کس جز  مسئله البته این نیست. مسئله این است که جمهوری اسالمی برخالف ادعاهای خود به هیچ

چاکان »اسالم مکتبی« ابقأ نخواهد کرد. آزادی مذهب از طرف این جماعت همواره شعاری دروغین بوده  سینه

است. امروز نیز همین است. آخوند »مسلمان مکتبی«   کرده ار اثبات هزاران ب هو این را تاریخ هزارسال  - است

 »مسلمان راستین« را ندارد. یهودی و عیسوی و زردشتی به جای خود.  تحمل 
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ی هات و خاصه اقلی های ی المذهب از حقوق دموکراتیک مذهبهاشاید برای بعضی عجیب باشد که کمونیست 

اسفانه در تاریخ ایران، چیزهائی به عنوان  این است که مت مذهبی دفاع کنند. اگر چنین باشد به خاطر

ریفات و ابتذاالت کمتر مجال  حاند که قرابتی با آن ندارند. شاید به خاطر این است که ت کمونیسم تبلیغ شده

به نام   –. ترور و توطئه و ارعاب اند ن ی روی زمیهان ین انساترت دموکرا هاداده است که ثابت شود کمونیست

کمونیسم را چنان مسخ کرده است که کمتر کسی به   یه چهر - طبقاتی  یه طبقاتی و به جای مبارز یه زمبار

 یک خدا پرست بود!   -ماکسیم گورکی –آورد که بهترین دوست لنین یاد می

تمام   هان انند. آدمی ها بیش از هر کس ماهیت مذاهب و جوهر اصلی آن رامذهب ندارند. آن هاکمونیست

ناسند.  ش می  در تاریخ به نام مذهب، تحت لوای مذهب و به خاطر مذهب انجام گرفته است  ا کهر تیجنایا

  یه نند ولی در کنار همکمی  را درک  هاطبقاتی و جایگزینی آن  یه ی مذهبی« و مبارزهاارتباط »جنگ  هاآن

ر تفکر و جهان بینی،  ایدئولوژیک، تغیی یه انند که مبارزدمی  بسیار اساسی را هم یه نیز، این نکت  هااین

لبد. اندیشه را با  طمی  مبارزه را هایشیوه ین ترین و انسانی ترف آگاهی انسان امری است که ظری یاعتال

اند. یا اشهد بگو، دهش می  بدان متوسل های وان تغییر داد. اجبار و ارعاب وسائلی هستند که مذهبتنمی  چماق 

است. و این هیچ   «هبذ میک »کمونیست  ها متوسل شودین شیوه»کمونیستی« که به ا  بمیر. یایا جزیه بده و

ویند بلکه  جنمی  توسل هاه نه تنها به این شیو هافرقی با سایر مذاهب نخواهد داشت. از این بیشتر، کمونیست

ند. همانطور که  نکمی   دفاع  اند ی مذهبی که تحت فشار سایر مذاهب قرار گرفته هااز حقوق دموکراتیک انسان 

تائید ایشان از »ملی گرائی« نیست، بلکه دفاع از حق   یه ی ملی به منزل ها از اقلیت  هاونیست دفاع کم

از حق دموکراتیک بورژواهای   هاداری کمونیستسرمایه  یه دموکراتیک آنهاست. همانطور که در جامع 

گونه نیز از  اع از بورژوازی نیست، به همین و این به معنای دف  نند کمی  دفاع  هادموکرات در مقابل فاشیست 

طور اصولی  گر چه خود به مذهب اعتقادی ندارند و با آن به نند کمی  ی مذهبی دفاعهاحق دموکراتیک اقلیت 

 کنند. می  ایدئولوژیک یه مبارز

مسلط موافق نیست با   یه جمهوری اسالمی، دیکتاتوری ضد خلقی و ضد هر چیز و هر کسی که با فرق 

مذهبی خود، ماهیت مذهب خود و ماهیت سردمداران خود را به   خود نه تنها ماهیت دامات و قوانیناق

ی متمادی به  هالکسوتان آنها با فشارهائی که طی ساهد که چگونه پیش دمی گذارد بلکه نشانمی  نمایش

ن رژیم پهلوی پدر و پسر  ی بزرگی از آنان را وادار کردند که به داماهاش ی مذهبی وارد ساختند بخهاتاقلی

بود در   عاملیشی  کُیکُشی و باب د یا در دام نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی گرفتار شوند. جهوبیافتند و  

ابراین ریاکارانه است توجیه  نبه سوی نیروهای استعماری و رژیم پهلوی، و ب هاتئی از این اقلی هاش گرایش بخ

 .  علتاین  ه ب هان ن آشتو تحت فشار گذا هاتبعیض نسبت به آن 

اد گرویدن به اسالم از نظر حاکمیت  دمی  رهائی سندی را چاپ کردیم که نشان  یه ی گذشتهاهما در شمار

جز ادیان رسمی بودند موظف بودند که  که پیرو دینی به  اسالمی به چه معنائی است. در این سند کسانی

هد  دمی   شانود که نش می  این شماره سند دیگری چاپرا بپذیرند )ونه سایر ادیان رسمی را(. در اسالم 

از وزارت   شناخته و »مجرم« را به اخراج جرم ف اعتقاد به یک مذهب را رحکومت اسالمی با چه وقاحتی صِ



نی  های عفچنین نامه یاآموزش و پرورش محکوم کرده است. آقای رجائی که سند را امضا کرده )و امض

ائله« در جمهوری اسالمی  ع یه وید »مسئولیت ادار گمی   یری شده است(وزایشان به نخست یموجب ارتقا

شما هم مجرمند چون شما مجرم هستید. و باالخره برای آنکه ما تبعیضی قائل   یه معنائی ندارد. زن و بچ

صدر چاپ نشده )!( و نشان دهیم که سردمداران از صدر تا ذیل از یک قماشند، سند دیگری را از آقای بنی 

   [. ببینید  ۴۷ی ارهی رهائی شمنشریه تصویر دو سند را در ]یم که وقاحتش کمتر از آن دیگری نیست.  کنمی

ت بلکه گوئی ثروت کمی در اختیار دارد. آقای بنی صدر از جیب بنده  ف نه تنها از دادن مالیات معاف اس اوقا

دیگران    یه خشد. رشوه دادن بد است، از کیسبمی  ادهو شما یک قلم سی و شش میلیون تومان به آخون

  د فوق حقوق قبالً هیم که بر خالف آقای رجائی که مطابق سن دمی  بخشیدن وقاحت آمیز است. اما ما قول

  یه « ایشان را هم ندارد، در جمهوری آیند یه واهد پس بگیرد، و غم »عائل خمی   بهائیان را یهشد پرداخت

صدر هم  آقای رجائی و آقای بنی  یه برای عائل ی گذشته را نادیده بگیریم و قطعاًهاه سوسیالیستی، این رشو 

   ر چیست؟ گه ن و رشوتاس همقرری مناسبی تعیین کنیم. آخر گناه فرزندان پدران رشو 

  شر منت»سازمان وحدت کمونیستی«  یه سال پیش در »رهائی« نشری ۴۲ یعنی ۱۳۵۹در سال    باالی قاله م
 است.   مقاله هنوز امروزی . عنوان و متن  شد 
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