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Thông Cáo 
Chủ đề: Tôn giáo 

Tác giả: HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM 

TUYÊN BỐ VỀ TÔN GIÁO VẬN CỦA CỘNG SẢN 
13-11-2017 

 

 
1. Xét theo bản chất duy vật vô thần và độc tài toàn trị của đảng, nhà nước và chế 
độ cộng sản, Tôn giáo luôn luôn bị xem như kẻ thù không đội trời chung và các Giáo hội 
phải bị làm cho tuyệt diệt, bởi lẽ mọi đức tin đều chống lại bản chất nói trên. Để có thể 
rảnh tay xây dựng “xã hội chủ nghĩa” sạch bóng mọi giá trị tâm linh, người cộng sản 
quyết dẹp bỏ các chướng ngại vật đó. 
 
2. Chính sách diệt tr ừ Tôn giáo trước đây được thực hiện chủ yếu bằng bắt bớ giam 
cầm chức sắc và tín đồ, tịch thu cướp bóc tài sản của các Giáo hội, vu khống thóa mạ Tôn 
giáo trong học đường và trên truyền thông, khai trừ tín đồ khỏi các chức vụ quan trọng 
trong bộ máy cầm quyền và xóa bỏ ảnh hưởng tốt đẹp của Tôn giáo trên toàn xã hội. 
Nhưng nhờ sức mạnh của đức tin, các Tôn giáo tại Vi ệt Nam vẫn tồn tại và phát triển. 
 
3. Tuy vẫn còn dùng các kiểu hành xử bất công và tàn ác nói trên (gọi chung là bạo 
lực vũ khí), nhưng vì có sự theo dõi của thế giới nhờ các phương tiện thông tin hiện đại, 
người cộng sản nay dùng nhiều biện pháp khác để tiêu diệt Tôn giáo (gọi chung là bạo 
lực hành chánh). Trước tiên, là hình sự hóa mọi hoạt động của các Tôn giáo bằng pháp 
luật (qua Luật Tín ngưỡng Tôn giáo sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018, và Nghị định quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, Tôn giáo cũng như Nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, Tôn giáo - cả hai 
đang được dự thảo). Thứ đến, là chia rẽ nội bộ, lũng đoạn hàng ngũ các Giáo hội bằng 
Tôn giáo vận. Tất cả nhằm làm cho Tôn giáo, dù bên ngoài vẫn còn tồn tại, nhưng đã 
đánh mất bản chất, xao lãng sứ mạng, vô hiệu hoạt động, để chỉ còn là những tổ chức tê 
liệt, chậu cảnh trang trí, hình ảnh lừa gạt, hay tệ hơn nữa là những công cụ phục vụ chế 
độ. 
 
4. Hoạt động Tôn giáo vận của cộng sản thật ra đã có từ thời Hồ Chí Minh, nhưng nay 
thì mở rộng hơn vì sau năm 1975, có cộng đồng người Vi ệt đông đảo tại hải ngoại. 
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a) Ở trong nước, đó là thành lập các giáo hội quốc doanh bên cạnh các Giáo hội chính 
truyền, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chưởng quản Cao Đài, Ban Trị sự 
Phật giáo Hòa Hảo, nhiều hệ phái Tin lành và Ủy ban Đoàn kết Công giáo (một tổ chức 
quốc doanh). 
 
Phương pháp là dùng o bế và dọa nạt đối với hàng ngũ lãnh đạo Tôn giáo “chỉ lo việc tu 
hành”: khai thác những tham vọng hay những yếu hèn, lợi dụng mong muốn an thân và 
ước vọng thành công của họ, gây dị ứng nơi họ đối với chuyện chính trị và chuyện nhân 
quyền, thậm chí biến một số thành cộng tác viên tích cực cho chế độ. Đổi lại là cho họ 
được thoải mái tổ chức lễ hội, xây dựng cơ sở, đi ra ngoại quốc, có khi còn hỗ trợ họ 
chiếm đoạt cơ sở của Giáo hội chính truyền. 
 
b) Ở ngoài nước, đó cũng là thành lập các giáo hội quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 36 (2004), với những chức sắc hải ngoại bị mua chuộc hay với những chức 
sắc thân cộng từ quốc nội, thậm chí với những cán bộ nhà nước đội lốt Tôn giáo. 
 
Mục đích là chia rẽ cộng đồng người Vi ệt hải ngoại, tiêu diệt tinh thần đấu tranh chống 
cộng sản giữa đồng bào tỵ nạn, gây ảo tưởng tại ngoại quốc về tình hình Tôn giáo và xã 
hội trong nước, kiếm chác tài chánh để hà hơi tiếp sức cho chế độ. 
 
5. Hội đồng Liên tôn chúng tôi một lần nữa long trọng tố cáo trước quốc dân và 
quốc tế cũng như toàn thể Đồng bào hải ngoại chính sách “trước sau như một” của 
nhà cầm quyền cộng sản là tiêu diệt Tôn giáo bằng cách biến các cộng đồng Giáo hội 
của người Vi ệt dù trong hay ngoài nước thành công cụ cho mình, phục vụ cho sự tồn tại 
của chế độ bằng uy tín, tuyên truyền, tài chánh, hay chí ít bằng thỏa hiệp và im lặng. 
 
Tuyên bố tại Vi ệt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2017 
 
Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên. 
 
Cao Đài: 
 
- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240) 
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117) 
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719) 
- Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750). 
 
Công giáo: 
 
- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438) 
- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371) 
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- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205) 
- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335) 
- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463). 
 
Phật giáo: 
 
- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881) 
- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điện thoại: 0912.717.819) 
- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591) 
- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087) 
- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276). 
 
Phật giáo Hòa Hảo: 
 
- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160) 
- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234) 
- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039) 
- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082) 
- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094) 
- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29) 
- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77). 
 
Tin lành: 
 
- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045) 
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908) 
- Mục sư Đoàn Văn Diên (điện thoại: 01676923013) 
 
Với sự hiệp thông của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản. 
 
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM 
 

 
 
 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Ba, November 14, 2017 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


