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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 ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٣

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

  ر کپنھاک و مالمو سپتمبر د٢٠ و ١٩متن سخنرانی بھرام رحمانی در روزھای 

  

مبر به  سپت٢٠و روز شنبه ) نمارکپايتخت د(کانون انديشه کپنھاگ « به دعوت ٢٠١۴مبر  سپت١٩در روز جمعه 

، سخنرانی داشتم و در عين حال آخرين کتابم به )يدنسو(در شھر مالمو » يدنانجمن ھمبستگی ايران و سو«دعوت 

قبل از اين نيز در ھمين مورد، . ی شدئدر اين جلسات رونما »یسفاھت در قدرت دينی، جنايت در قدرت دولت«نام 

ولين اين دو نھاد و ھم چنين از ؤاز دست اندرکاران و مس. بود برگزار شده المان - و برلين امريکا- جلساتی در فلوريدا

  . حضار محترمی که در اين جلسات حضور داشتند بی نھايت سپاسگزارم

***  

من نخست .  خودم به ھمه شما خوش آمد می گويم و از برگزارکنندکان نيز تشکر می کنمحضار محترم، من ھم به نوبه

حدود نيم ساعت سخنرانی خواھم کرد و پس از آن نيز به مدت ده دقيقه درباره اين که کتاب آخرم چگونه متولد شد 

  .خدمت شما خواھم بود و جواب ھا، مجددا در سؤالو نھايت پس از استراحت، در بخش . توضيحی مختصری می دھم

 به قوانين اسالمی، در عربستان ءاگر مارکس زنده بود و می ديد که با اتکا می کنم که سؤال، من ھمواره از خودم واقعاً 

با شمشير سر انسان ھا را از تن شان جدا می کنند؛ زن در اين جامعه ھيچ جايگاه انسانی ندارد؛ در زندان ھای حکومت 

ی که حکم اعدام صادر کرده اند شب قبل از اعدام به آن ھا تجاوز می کنند و صبح روز بعد اين اسالمی، برای دختران

قربانی خود را اعدام می کنند؛ چرا که در ايدئولوژی اسالمی، اگر دختری باکره اعدام شود به بھشت می رود؛ يا در 

 ءدم کشی خود را به نمايش می گذارد؛ يا با اتکاھمين جامعه حکومت قربانيان خود را در خيابان ھا به دار می آويزد و آ

به قوانين اسالمی، دست و پا می برد و چشم درمی آورد، سنگسار می کند؛ خالفت اسالمی يا ھمان داعش، سر روزنامه 

نگاران را مانند گوسفند می برد و ويديوی آن را در سطح وسيعی در شبکه ھای اجتماعی منتشر می کند تا رعب و 

ش تری بيافريند؛ يا داعش در سوريه و عراق و بوکو حرام در نيجريه دختران و زنان را به گروگان می وحشت بي

گيرند و آن ھا را به زور به عقد اعضای خود درمی آوردند و يا در بازارھا مانند برده به معرض فروش می گذارند؛ يا 

جھان متمدن و متحدان محلی شان با لشکرکشی و راه  ۀمھم تر از ھمه سيستم سرمايه داری جھانی و دولت ھای پيشرفت

سياسی انداختن تروريسم دولتی و غيردولتی، گروه ھای ارتجاعی اسالمی را به قدرت می رسانند تا منافع اقتصادی و 

فتد، چه برخوردی  جنبش کارگری کمونيستی به خطر نيس ھمهأخواه حق طلب و در رشان از سوی جنبش ھای آزادي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 را برجسته کنم که آيا ھم اکنون مارکس زنده بود با دين اين ھمه سؤال اين نمونه ھا و مثال می خواھم اين می کرد؟ با

  » !مذھب افيون توده ھاست«: جنايت ھا و فجايع گروه ھا و حکومت ھای اسالمی عليه بشريت، باز ھم می گفت

ن، يھر چند که مخالفان د. و تجزيه و تحيل قرار دھدن سخنرانی بر آن است تا نقد دين را از ديدگاه ماركس مورد بحث يا

 نقد ۀنخست در مقدم: ن را مى توان در سه جا دنبال كردي دۀعمده سخنان او دربار. ز فعال بوده انديش از ماركس نيپ

ن ي دۀ آن چه كه او دربارۀبنابراين ھم. هياسى و سوم در جلد اول سرماي نقد اقتصاد سۀ حق ھگل، دوم در مقدمۀفلسف

  . ل ھاى گوناگون منجر شده استين موضع اندک وی، به بحث ھاى فراوان و تحلينوشته است، زياد نيست اما ھم

نيست، بلکه عين » توھين«نقد مذھب، نه تنھا . نقد مذھب يکی از بنيان ھای اوليه آزادی بيان در ھر جامعه ای است

ھر نوع مذھبی، .  بشريت و علم و آگاھی و شعور انسان استمذھب و قوانين غيرانسانی آن، توھين به. آزادی بيان است

. مذھب سد راه پيشرفت انسان است. تبعيض آميز، خرافی و مغاير با آزادی و برابری و رشد فکری انسان ھاست

بنابراين، در حاکميت مذھبی، نه تنھا جلو ھرگونه رشد فردی و جمعی و خالقيت ھای انسانی گرفته می شود، بلکه با 

سيم شھروندان به جنسيت و مليت و باورھای مذھبی، زمينه را برای درگيری ھای خونين ملی و مذھبی فراھم می تق

  .سازند

ن رو، مرور ياز ا.  متوجه خطر دين مى كندتفاوت مارکس با بسياری از منتقدان مذھب در اين است که ما را عميقاً 

دار  وائیشى و مبارزه جويار مى سازد و به تفکر و چاره اندير ھوشن خطين باره ما را به اي انتقادى ماركس در اۀشياند

ه مارکس درباره ينظر. ن به شمار مى روديادگذاران جامعه شناسى دي، از بندوركيم و ِوبِرماركس، در كنار . می کند

ابر آن ر است در برين شناسى دارد و ھر متفكر و فعال سياسی و فرھنگی ناگزيگاھى مھمی در حوزه دين، جايد

زد، مى توان يى است كه در جامعه برمى انگئ ھاسؤالك متفكر به يرا اگر بقای افکار و آثار يز. موضعى گيری كند

  .محکم و صريح گفت كه ماركس ھم چنان زنده است

 ر اقتصادی وظستم از نيت در قرن بيحياگر مس. ن و جھت دادن به نقد دين داردير را بر فھم ديثأن تيش تريماركس، ب

.  اجتماعی بوده است- مبارزه پيگير عليه مذھب و انقالبات سياسی ۀسياسی و فرھنگی، مجبور به عقب نشينی شد نتيج

د مواضع مارکس فاکت می آورم که بعد ھا مواضع برخی از آن ھا نسبت به ئيأمن در اين جا از چند انديشمند در ت

ر وى يثأت«:  می نويسدپوپر. من نقد ماركس صورت گرفتيه ، اين تحوالت ب پوپربه گفته. ر کردييمواضع مارکس، تغ

، ٢ باز و دشمنان آن، ج ۀكارل پوپر، جامع(» .سه كرديساى رومى مقاي در كللوترر يد بشود با تأثيت شايحيرا در مس

  )٢٨٨ص

 در ژاك دريداگفته به . ثر بوده اند كه قابل انکار نيستندؤخ مياست، جامعه شناسى و تاريآثار مارکس چنان بر اقتصاد، س

بابك . (راث بران ماركس ھستندينى ميشبح ھاى ماركس، ھمه مردان و زنان جھان، چه بدانند و چه ندانند، تا حد مع

  )۵٧است مدرن، ياحمدى، ماركس و س

مى، ماركس يمصطفى رح. (ف خود را با او روشن كنديد تكليلسوفى است كه ھر كس باي، ماركس تنھا فگارودىاز نظر 

  .، بعدھا مسلمان شدرژه گارودی) ۴٣ش، صيه ھاياو س

ك فروم، مفھوم يار(» .ستيگانه نيز انسانى از من بيچ چيھ«: رد كهيجه مى گيت ماركس نتيل شخصي، با تحلاريك فروم

  ) ١٠٣االنسان عند ماركس، ص

ن مى كوشد تا مسائل انسان در دوران معاصر است و بر اساس آ» گانگىياز خود ب« و دغدغه مارکس مسألهن يمھم تر

گانگى انسان مى داند و آن را ين را از عوامل از خود بيان، ماركس دين مياما در ا. ل كندياقتصادى جامعه خود را تحل

  .به نقد می کشد
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برای مدتی به گروه . و آموزش فلسفی او قرار گرفت» ھگل«ثير أمارکس در جوانی به تحصيل فلسفه پرداخت و تحت ت

در . اما کم کم اشکاالت و کمبودھای جدی سيستم فکری ھگل را شناخت و مورد نقد قرار داد. يوستھگليان جوان پ

وی معتقد بود که ايده ھا و مفاھيم اساس جھان ھستند . اساس ھگل که يک ايده آليست بود ايده را مقدم بر ماده می دانست

 نتيجه رسيدند که ماده اساس است و ايده ھا تجلی محض اما ھگليان جوان به اين. و اشيای مادی فقط تجلی ايده ھا ھستند

  .ضرورت ماده ھستند

طولی نکشيد که مارکس مسير خود را از ھگليان جوان نيز جدا کرد و بنای علمی را گذاشت که او را مشھورترين 

از اين رو، دو . ست بشر ائیمارکس، بينان گذار سوسياليسم علمی شد که علم رھا. انديشمند دنيا تا به حال نموده است

در » !مذھب افيون توده ھاست«و دومی » !کارگران جھان متحد شويد«اولی : نقل قول از مارکس بر سر زبان ھاست

ت يل حماين به دلين موضع ضد ديا. ن بوديت ھاى ھگلى ھاى جوان نقد ديكى از محورھاى اصلى فعاليعصر ماركس، 

جناح «:  در اين مورد می گويدانگلس.  پروس بودۀ و دولت خودكامنالمان داران بزرگ يساى آن روزگار از زميكل

اط يو مرتجعان فئودال، آن روش احت) ست ھايه تيپ(نى يكارشان با متعصبان دي، در پ»ان جوانيھگل«چپ، به اصطالح 

رت مى جنگ ھنوز با سالح فلسفى صو. رفته رفته ترك كردند... ز اشرافى ـ فلسفى را در باب مسائل حاد روزيآم

 متوجه نابودى مذھب سنتى و وضع موجود ماً يكار مستقيگر نه به خاطر ھدف ھاى فلسفى انتزاعى، پيگرفت، ولى د

  )٢٢ى، صالماندئولوژى يك فوئرباخ و ايكارل ماركس، لودو(» .گشت

 نقد ن كتاب با ھدفيا. افتي انتشار ١٨٣۵ در فردريش اشتراوساثر » سىيزندگى ع«در اين دوره بود كه كتاب 

ل دست يکيد کرده است كه قصه ھاى اناجأ تاشتراوس.  كتاب خود قرار داده بودۀيمال را دستيت، داستان ھاى انجيحيمس

  .حيسى مسيت زندگى عيلفان آن است نه بازگوى واقعؤ مۀپرورد

ھاى متعالى انسان ست جز آرمان يزى نين چي دز برداشت و به اين نتيجه رسيد كه اساساً ين ني گامی بلندتر از افوئرباخ

  .كه فرافكنى شده است

 مذھب ھم شبيه ديگر نھادھای اجتماعی وابسته به شرايط عينی و واقعيات اقتصادی در يک جامعه ،در افکار مارکس

جھان مذھبی «: چنان که مارکس نوشته است.  بلکه مخلوق نيروھای مولد است،تاريخ جداگانه ای ندارد. معين است

 ھستی   بلکه به عکس اين،ن می کنديياين آگاھی انسان ھا نيست که ھستی آنان را تع» «.قعی استانعکاسی از جھان وا

  ».ن می نمايدييآنان است که آگاھيشان را تع

ن به كار بست، يگانگى ھگلى را در مورد دي در آن، طرح از خود بفوئرباخت، كه يحيپس از نشر كتاب گوھر مس

ن كتاب را تجربه كرده يبخش ار آزادٮيثأد خود تيھر كس با«: مارکس می نويسد. مارکس و انگلس بسيار خوشحال شدند

كارل (» .ميما ھمه بى درنگ فوئرباخى شد. شور و شوق، ھمه را فراگرفته بود. قت را درك كندين حقيباشد تا بتواند ا

  )٢۴ى، صالماندئولوژى يك فوئرباخ و ايماركس، لودو

ن مقاله كه وى يدر ا. »مقدمه:  حق ھگلۀگامى در نقد فلسف« اى نوشت با عنوان ، مقاله١٨۴۴ و ١٨۴٣ماركس در سال 

 ۀماركس مقال. ه مى كنديى از مشكالت تكئستد، بر مضمون عمل براى رھايبه صراحت در برابر ھگلى ھاى جوان مى ا

ن يجھان پردردى است كه دنك نوبت نقد يده و ايان رسي به پاالمانن در ين موضوع آغاز می کند كه نقد ديخود را با ا

  )۵٣ھود، صي مسأله ۀكارل ماركس، دربار. (ده استي تقدس بر آن كشۀھال

وى در اين . »ون مردم استين افيد«: ان مى كندين بي خود را درباره دۀن جملين نوشته كوتاه، ماركس معروف تريدر ا

  :ان مى كندين گونه بين را اي ضد ده خود، نقد خود بۀمقال

قت مذھب، خودآگاھى و يدر حق. انسان مذھب را مى سازد، مذھب انسان را نمى سازد: ن استيرمذھبى اي غان نقديبن«

ست ياما انسان موجودى انتزاعى ن. ا خود را باز گم كرده استيافته و يا ھنوز خود را نيآگاھى از خوِد انسانى است كه 
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ن جامعه، مذھب را مى ين دولت و ايا. لت و جامعه استانسان، جھان انسان، دو. ده باشدين جھان آرميرون از ايكه ب

ن جھان، يه عام ايمذھب نظر. نند؛ مذھبى كه آگاھى وارونه از جھان است، چراكه آن ھا جھان وارونه ھستنديآفر

 افتخار معنوى آن، شور و شوق آن، جواز اخالقى آن، مكمل ۀي فشرده و منطق آن به شكلى مردم پسند است؛ ماۀدانشنام

ت يالى جوھر انسان است؛ چراكه مذھب واقعيمذھب، تحقق خ. ه آن استيان جھان شمول تسلّى و توجي ابھت آن، بنپر

رنِج مذھبى .  معنوى آن استۀحيم با جھانى است كه مذھب رايرمستقي غۀن، مبارزه با مذھب، مبارزيبنابرا. قى ندارديحق

ده، احساس جھانى بى احساس، و جان ي آه مخلوق ستم دمذھب،.  ضد آن استهان رنج واقعى و ھم اعتراض بيھم ب

  )۵٣ـ۵۴ھود، صي ۀمسأل ۀكارل ماركس، دربار. (ون مردم استيمذھب اف. اوضاعى بى جان است

تنھا . گانگى انسان مى داندين را محصول از خود بي است كه دفوئرباخمت ماركس ھمان ديدگاه ي عزۀر، نقطين تفسيدر ا

ج ي ناتمام ماند و او نتوانست تا انتھاى نتافوئرباخوجود دارد، آن است كه از نظر ماركس، كار ن نگرش يتفاوتى كه در ا

ا عمل جھت دار در زندگى ي) Praxis(س يا پراكسيرا وى به جاى توجه به نقش كار يش رود؛ زي خود پۀيمنطقى نظر

 به مثابه مفھومى كلى و انتزاعى بحث مى كند ن نقش داشته اند، تنھا از انسانيانسانى و توجه به عواملى كه در ساختن د

ن نقص ين تز خود در نقد فوئرباخ، بر ايماركس در ششم.  بحث او را ناقص و گمراه كننده مى سازدمسألهن يو ھم

  )٨١گ فوئرباخ، صيلودو( .انگشت مى گذارد

  . روشنی بخشيدز افقيقات و فعاليت بعدى او نين نگرش در طول عمر ماركس ھمراه او بود و به تحقيا

د به مثابه نقدى معتبر بر يه را بايه دارى، نقدى عميق و ھمه جانبه است و كتاب معروف او سرماينقد مارکس بر سرما

. خ دانستيا فلسفه و تاري متخصص عرصه ھای اقتصاد د صرفاً يبنابراين، ماركس را نبا.  ه دارى دانستيسيستم سرما

مفھوم رنسانسى كلمه انسان «ر كوالفسكى، به يت انسان سر و كار دارد و به تعبيلوى از آن دست متفكرانى است كه با ك

برآمدن، : سميان ھاى اصلى در ماركسيلشك كوالفسكى، جر. (ر مسائل كالن انسانى استيست و ذھنش درگ» گرا

  )١٩ ، ص ١گسترش و فروپاشى، ج

 ۀود، بلکه وی در عين حال بنيان گذار اتحاديتر از ھمه مارکس، نه تنھا يک فيلسوف و نظريه پرداز معروف بمھم

آن ھا بی وقفه تالش کردند تا با متحد کردن کارگران و .  بودانگلسکمونيست ھا و انترناسيونال اول با يار ديرينه اش 

 ر دھند و جھانیيي محرومان، ستم ديدگان و استثمار شدگان تغۀسوسياليست ھای جھان، اين جھان نابرابر را به نفع ھم

آن ھا يک جھان بينی . را نوشتند» مانيفست کمونيست« معروف ۀمارکس و انگلس برنام.  آزاد و برابر و انسانی بسازند

 و کليه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و علمی آن را به شفاف ترين شکلی تدون ندرا بنيان گذاشت

 بشر از تبعيض و ستم و استثمار ئیاين علم راھنمای رھا. استف و بشر، يعنی سوساليسم معرئینمودند که به علم رھا

علمی که ھمواره در حال تکوين و تکامل و نقد و بررسی است از اين رو، خالف برخی ھا، . انسان از انسان است

اين علم، يک !  بشر استئیسوسياليسم يک ايدئولوژی خشک و مطلق و غيرقابل بحث و بررسی نيست، بلکه علم رھا

  . جھانی ست و به ھيچ منطقه و کشوری محدود نمی باشدعلم

به اين ترتيب، اگر از ديدگاه سوسياليسم علمی به مسايل جھان نگاه کنيم به سادگی در می يابيم که اين جھان، به طبقات 

 و ارتش، ليسوطبقه سرمايه دار، يعنی اقليتی که با حمايت دولت، پ. طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر: تقسيم شده است

 استثمار می کند و تمام مشغله و دغدغه  کارگر را شديداً ۀاکثريت توليدکنندگان نيازھای بشريت در جھان، يعنی طبق

ھمان طور که در . از اين رو، اين دو طبقه، ھمواره در حال جدال و نفی ھمديگر ھستند. اصلی اش نيز کسب سود است

وداليسم و اشرافيت و سرمايه داری جنگ و شورش و انقالب در جريان بود طول تاريخ بين برده داری و فئوداليسم، فئ

در جھان امروز نيز جنگ و شورش و انقالب بين سيستم سرمايه داری جھانی و طبقه کارگر جھانی به عناوين مختلف 

  . در جريان است
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. ر جامعه ما، مذھب نقش برجسته و غيرانسانی داشته استي اخۀاسی و اجتماعی سی و پنج ساليدر تحوالت اقتصادی، س

 مردم ايران، باالخره حکومت ١٣۵٧نی، با سرکوب ھای خونين انقالب يگرايشات مذھبی به رھبری روح هللا خم

  . سيس کردند و با حمايت سرمايه داری جھانی نيز مواجه شدندأاسالمی، اين ھارترين جناح سرمايه داری را ت

ی شان با لشکرکشی و راه انداختن تروريسم ئز دولت ھای پيشرفته سرمايه داری غرب با حاميان منطقه ھم اکنون ني

دولتی و غيردولتی و کشتار و بی حقوقی، ھر جا پيروز شده اند باز ھم ھارترين گروه ھای اسالمی تروريستی را به 

 و سوريه نگاه کنيم به سادگی می انستان و عراق و ليبياگر به افغا. قدرت رسانده اند و به جان و زندگی مردم انداخته اند

بينيم که زيرساخت ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و به طور کلی مدنيت در اين کشورھا نابود شده اند؛ فرھنگ و 

نيم اگر به وقايع و جنگ داخلی سه سال اخير سوريه، نگاه کنيم می بي. حقوق جھان شمول انسانی از ھم پاشيده شده است

  .، يکی از نمونه ھای وحشی آن است)داعش( مانند خالفت اسالمی يا ھمان ئیکه ظھور ھيوال

در اسالم زن و مرد حقوق برابری ندارند و حکومت ھا و گروه ھای اسالمی، حتی حقوق کودک، به خصوص دختران 

بعيض را در جوامع بشری مذھب، ھمواره گرايش ارتجاعی مردساالری و نابرابری و ت. را ھمواره نقض می کنند

تمام مذاھب مالکيت خصوصی و استثمار انسان از انسان و . مذھب عامل تفرقه بين انسان ھاست. بازتوليد می کند

. تبعيض و نابرابری را از دوران برده داری تاکنون پذيرفته و ھم اکنون نيز حافظ سيستم موجود سرمايه داری ھستند

ديگر ستم ھا و تبعيض ھای اجتماعی، بايد با ھدف ساختن جامعه ای عاری از ستم و بنابراين، مبارزه عليه مذھب و 

  .استثمار صورت گيرد

 که ئیاز اين رو، آن جا. ون توده ھاستيمستقل باشد يا نباشد، اف به اين ترتيب، جدا از اين که مذھب مستقل از دولت

 خصوصی شدن آن مطرح است نبايد اين گونه  و آموزش و پرورش وئی دين از دولت و دستگاه قضائیخواست جدا

تداعی شود که مذھبيون می توانند در چارچوب خانه ھای خود ھر تبعيضی خواستند به خانواده خود، به خصوص 

بايد نحوه تبليغات عليه مذھب و نحوه قانون گذاری و سيستم حکومتی طوری تنظيم . دختران و ھمسران شان تحميل کنند

مسلم بنابراين، . مردساالر و مذھبی نتواند دختر و ھمسر خود را بی حقوق کند و خود را برتر بشماردشده باشند که ھيچ 

 دين از دولت، برای رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر و انسانی کافی ئیاست که تنھا مبارزه برای سکوالريسم و جدا

ای ھرگونه بھره برداری سياسی و فرھنگی از ابزار زيرا ھنوز تبعيض و ستم و استثمار سرمايه داری راه را بر. نيست

 شخصی تلقی شود و حتا در زندگی شخصی نيز نبايد تبعيضی بنابراين، مذھب بايد يک امر کامالً . مذھب باز می گذارد

به عالوه ھيچ مذھبی نبايد مقدس شمرده شود و نقد . بين فرزند پسر و دختر و ھم چنين زن و مرد وجود داشته باشد

  . ديگری بايد آزاد و بدون محدوديت باشدمسألهب، مانند نقد ھر مذھ

کيد کرد تا روزی که جامعه طبقاتی برجاست، کودتا، فاشيسم، ناسيوناليسم و مذھب، يعنی اين أدر جمع بندی می توان ت

و آرام و زيبا بنابراين، تنھا زمانی بشر به ساحل امن . گرايشات غيرانسانی و کھنه بورژوازی ھم وجود خواھد داشت

ض و نابرابری در ھمه عرصه ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و يخواھد رسيد که استثمار انسان از انسان و تبع

  .فرھنگی از بين برود و انسان ھا، با اراده آزاد و آگاھانه خود، بر سرنوشت خويش و جامعه شان مسلط گردند

 و سؤالبه نظرم پس از استراحت در بخش .  بی نھايت سپاسگزارماز اين که حوصله کرديد و به سخنان من گوش داديد

  .جواب، بحث مان تنوع و غنای بيش تری خواھد داشت

***  

  :ت ديگر، مورد بحث قرار گرفته اند اشاره می کنمسؤاال مھمی که در اين جلسات بيش از سؤالدر اين جا به دو  *

   ھای مردم نيست و باعث ناراحتی و عصبانيت آن ھا نمی شود؟ آيا نقد دين و مذھب، توھين به باور توده:سؤال يک
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البته حتی برخی از نيروھای چپ نيز به ھمين دليل و با اين نگرش که توده ھای مذھبی .  به نظر من چنين نيست:جواب

ايت غلط به عقيده من چنين ديدگاھی نه تنھا به غ.  عليه مذھب موضع نمی گيرندرا رم ندھند و تحريک نکنند صريحاً 

  . به نفع گرايشات ارتجاعی مذھبی نيز تمام می شوداست، بلکه عمالً 

 که در دفاع از حکومت ھا و گروه ھای اسالمی، پشت باورھای ئی اين است که کدام توده ھا؟ افراد و گروه ھاسؤال

 که ئی اند؟ توده ھا که زن ستيز، آزادی ستيزی، کودک آزار و مردساالرئیمذھبی توده ھا سنگر می گيرند؟ توده ھا

 که چشم خود را به جنايات بی ئیسنگسار، قصاص، شالق و اعدام را به مثابه قوانين الھی تقديس می کنند؟ توده ھا

شمار حکومت اسالمی ايران، عربستان سعودی، حکومت حزب عدالت و توسعه اسالمی ترکيه، شيخ نشين ھای اطراف 

جھادی ھا، بوکو حرام، القاعده، داعش و غيره چشم بسته اند؟ يا اشخاصی که خليج فارس و يا گروه ھای اسالمی مانند 

  تالش می کنند از اسالم يک تصوير ليبرال به جامعه عرصه کنند و مانع افول مذھب شوند؟

است؟ برای مثال، کسانی که » اسالم شان مخالف ظلم و ستم«و » خدايشان عادل است«يا کسانی که مدعی ھستند که 

د داعشی ھا مسلمان نيستند و در اسالم سر نمی برند و به کودکان و زنان تجاوز نمی کنند و يا آن ھا را اسير و مدعی ان

 و حسن روحانی، شيخ سيدعلی خامنه ای و متحدانش تا امريکاس جمھور ئي ربارک اوبامامانند برده نمی فروشند؟ از 

راه انداخته اند و بر سر و کله شان می زنند که داعش چھره سرداران آدم کش سپاه پاسداران و امام جمعه ھا، شيون 

  !کرده است؟» خدشه دار«اسالم را 

چرا برخی انتقاد :  جامعه خودمان به ياد بياوريم که می گفت۵٧ را در اوايل انقالب خمينیبه جای دوری نرويم سخنان 

 نفر از مخالفين خود را گردن نزدند؟ ٨٠٠تا  ٧٠٠ در يک روز  محمدوعلی مگر . می کنند که ما زياد اعدام می کنيم

. چرا آن ھا ھميشه شمشير داشتند؟ به اين دليل شمشير حمل می کردند که ھر جا مخالفان خود را گرفتند گردنش را بزنند

  .  اعدام نکرده ايم محمدوعلی ما ھنوز به اندازه 

ند، ز ھمان نخستين روزھای انقالب قلم ھا را نشکستاين آدم خوار در اين سخنرانی اش، به خودش انتقاد داشت که چرا ا

  ... ن سياسی مخالف را اعدام نکردندزبان ھا را قطع نکردند، فعاال

 را صادر کرد که در مدت کوتاھی ۶٧ن به ويژه در سال اا اجباری کرد؛ فتوای کشتار مخالف، حجاب اسالمی رخمينی

ر را در زندان ھای کشور قتل عام کردند؛ کسی که فتوای قتل بيش از چھار ھزار انسان بی گناه و بی سالح و اسي

را به دليل نوشتن رمانی صادر کرد؛ با ھمين فتواھا تروريست ھای حکومت اسالمی صدھا فعال سياسی سلمان رشدی 

ر ھا را دفروھر ھا و حاجی زاده ھا و پوينده ھا و مختاریمخالف خود را در کشورھای مختلف جھان ترور کردند؛ يا 

  ...ترور کردند و تکه پاره نمودند؛ و» خدا«پايتخت نمايندگان 

اين سخنان کسی ست که تمام عمر خود را در دنيای مذھب گذرانده بود و با اين افکار و آرای بی رحم و وحشيانه خود، 

دزدی می کنند، سيس کرد که وارثان و نمايندگان آن در سی و پنج سال گذشته، ھم چنان خون می ريزند، أحکومتی را ت

  .و خون می مکند اما ھنوز ھم سير نشده اند

، تفاوتی چندانی بين اھداف و عملکردھا و سياست ھای ئیبنابراين، غير از موقعيت ھای سياسی و حاکميت و جغرافيا

؛ نالما بنيان گذار حکومت فاشيسم در ھيتلر جانشين او؛ علی خامنه ای بينان گذار حکومت اسالمی ايران و خمينی

رجب طيب  بنيان گذار حکومت شيعه در عراق، نوری مالکی بينان گذار حکومت اسالمی طالبان در افغاستان، مالعمر

س جمھوری ترکيه و حزبش که بيش از ده سال است حاکميت ترکيه را قبضه کرده، امسال نيز قوانين ئيراردوغان 

 بنيان گذار خالفت اسالمی در عراق و ابوبکر البغدادی؛ ر داد و حامی داعش استييآموزش را به نفع ارتجاع مذھبی تغ

 شان سردسته خشونت طلبان، جنگ ۀھم. وجود ندارد...  بنيان گذار خالفت اسالمی در نيجريه وابوبکر شيکاوسوريه؛ 

  !طلبان، تروريست ھا، جانيان، آدم کشان، ياغيان و متجاوزان بودند و ھستند
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 چون حکومت عربستان سعودی و حکومت اسالمی ايران و يا گروه ئیکومت ھا بين حئیدر يک کالم اگر تفاوت ھا

وجود دارد برخورداری شان از موقعيت ھای متفاوت در عرصه ...  ھم چون بوکو حرام، القاعده، داعش وئیھا

ند و آن ی مشترکئ بسيار حياتی و پايه مسأله آن ھا در يک ۀاما ھم. اقتصادی، سياسی، نظامی و قدرت و حاکميت است

 ١۴٠٠ شان سعی می کنند سياست ھای جانيانه و وحشيانه ۀھم. ھم ايدئولوژی ارتجاعی و خرافی اسالمی شان است

پياده کردن اھداف و سياست ھای . را به جوامع مدرن امروزی تحميل کنند...  و عثمانو عمر و علی ومحمد سال پيش 

سرکوب و ترور، تھديد و وحشت، سرکوب سيستماتيک زنان، اسالمی و اوامر الھی و قرآنی، جز جنگ و خونريزی، 

تجاوز به جان و مال مردم، اعدام و کشتارھای دسته جمعی مردم بی گناه و بی سالح و غارت منابع و ثروت ھای 

شان » اسالم«و » خدا«برای يک مسلمان معتقد و باورمند کشتن و کشته شدن در راه . جامعه، امکان پذير نيست

  .تاس» ثواب«

  

 گفته می شود اگر مذھب نقد شود مورد بھره برداری گرايشات نژاپرست کشورھای غربی عليه مھاجران و :سؤال دوم

  پناھندگان می شود، نظر شما چيست؟

ن و پناھندگان ا را در مقابل آن ھا گذاشت که چرا به مھاجرسؤال دارند نخست بايد اين ئی کسانی که چنين ادعا:جواب

سپس . ی نگاه می کنند در حالی که آن ھا نيز مانند ھمه اقشار جامعه، گرايشات و باورھای مختلفی دارنداز ديدگاه مذھب

 بنگريم به سادگی می بينيم که گروه ھای مذھبی از امکانات و ئیاگر کمی به دور و برمان در شھرھای مختلف اروپا

 آن ھا نگاه کنيد؛ به مناره ھای مساجدشان نگاه کنيد؛ به انجمن ھا و تشکل ھای:  برخوردارندئیموقعيت ھای بسيار باال

به صدھا محفل ديگرشان که در ماه رمضان، محرم و ديگر روزھای مذھبی برگزار می کنند توجه کنيد؛ به مدارس 

  .خصوصی اسالمی شان نگاه کنيد و غيره

ه ھای اسالمی و حکومت ھای ، ھم از سوی مذھبيون و ھم از سوی گروامريکااين تشکل ھای اسالمی در اروپا و 

 اين که به راسيسم و نژادپرستی متھم نشوند ۀاسالمی تقويت می شوند و ھم در اين کشورھا، گرايشات مختلفی به بھان

 سرمايه داری جھان، به بھانه ھای مختلف از گرايشات ۀت پيشرفتاحتی سران حکوم.  آن ھا را النسه می کنندعمالً 

  . مذھبی حمايت می کنند

 خاروميانه و آسيای مرکزی و ۀ اشاره کردم که امروز نه تنھا حکومت ھای ديکتاتوری منطقمسألهم به اين  در بحثمن

نفوذی پيدا کرده که  جھان، ۀ سرمايه داری غرب و ناتو و غيره نيز در ھر نقطۀفريقا، بلکه حکومت ھای پيشرفتا ۀقار

ضی، تروريستی اسالمی را آموزش داده، مسلح کرده و با امکانات اند بالفاصله گروه ھای ناسيوناليستی، نظاميان نارا

خواه،  شھروندان سکوالر، نيروھای آزادي ھم به خدمت خود گرفته اند و ھم آن ھا را به جانئیمالی و لجستگی باال

برابری طلب، سوسياليست، کمونيست، و ھم چنين جنبش ھای حق طلب کارگری، زنان، دانشجويان، روشنفکران و 

 ما، ھم توسط حکومت ھای جانی و ۀبنابراين، مردم منطق. غيره انداخته اند تا اھداف و منافع خود را پيش ببرند

  !ديکتاتوری نظامی و ناسيوناليستی و مذھی سرکوب می شوند و ھم توسط حکومت ھای به اصطالح دموکراتيک جھان

جمعه ھايشان چه گرايشی را تبليغ و ترويج می کنند؟ غير آيا در تجمعات مذھبی و مساجد و محافل شان، آخوندھا و امام 

از خرافات مذھبی؟ آيا ھمين مساجد و تجمعات مذھبی، مکان ھای اصلی عضوگيری برای گروه ھای تروريستی 

اسالمی ھم چون القاعده، داعش، حکومت اسالمی ايران، حکومت عربستان سعودی، حزب حاکم توسعه و عدالت 

  ه نيستند؟اسالمی ترکيه و غير

ن و ابه طور کلی کدام گرايش سياسی و اجتماعی و فرھنگی آزادی خواه، برابری طلب، سکوالر و سوسياليست مھاجر

  پناھندگان را می شناسيد که به اندازه گروه ھای مذھبی امکانات و آزادی عمل و بلندگوھای تبليغ و ترويج داشته باشند؟
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ھای مذھبی، سرشان به حکومت ھا و سازمان ھای قدرت مند اسالمی وصل ھر کدام از اين مساجد و محافل و گروه 

  .است

را رد می » ھولوکاست« که بسياری از گروه ھا و حکومت ھای اسالمی فاجعه ئیبه عالوه مھم تر از ھمه از آن جا

  .رو می شونده کنند با استقبال گروه ھای نازی ھيتلری و فاشيست ھا و نژاپرست ھا روب

ھمکاری حکومت اسالمی و نازيست ھای «، به نام ١٣٨٩ ]قوس[مورد مطلبی در تاريخ دوم آذر ماهمن در اين 

  : نوشته ام که ھم اکنون در سايت ھای اينترنتی قابل دسترسی است؛ در آن مطلب از جمله نوشته بودم» ھيتلری

 ،)٢٠١٠مبر  نو١٨ - ٣٨٩١ ]عقرب[ آبان٢٨پنج شنبه (» سايت تابناک«سايت ھای خبری نزديک به حکومت چون «

اين تارنما «: اين وب سايت، در معرفی خود نوشته است. فعاليت وب سايت طرفداران نازيسم در ايران را عالم کرده اند

طبق قوانين جمھوری اسالمی ايران و تحت نظارت کارگروه رسانه ھای ديجيتال وزارت فرھنگ و ارشاد جمھوری 

 حکومت اسالمی در ايران، فيلتر شده مسؤول پيش از اين يک بار توسط ارگان ھای اين سايت» .اسالمی فعاليت می کند

  .بود اما با گذشت مدت کوتاھی از آن رفع فيلتر شده است

، معاون مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی که به سايت طرفداران نازيسم و آدولف ھيتلر در محمدعلی رامين

، ھمکاری راميندر کارنامه فعاليت ھای سياسی . رای گرايشات مشخص نازيستی استايران مجوز فعاليت داده، خود دا

   . اش در اين کشور و پس از آن به چشم می خوردئی در مدت اقامت دانش جوالمانبا جريانات نئونازی 

محمود ه به  مشاورۀاست و نقش اصلی را در جھت دھی و ارائ» بنياد جھانی ھولوکاست«، دبيرکل بنيادی به نام رامين

  . می کندأبرای نفی ھولوکاست ايفاحمدی نژاد 

ھولوکاست، به مجموعه اتفاقاتی گفته می شود که طی آن ميليون ھا نفر از يھوديان در جريان جنگ جھانی دوم توسط 

ه تنھا  نازی نالمان البته . نازی، به صورت دسته جمعی، قتل عام يا در کوره ھای آدم سوزی سوزانده شدندالمانارتش 

را نيز قتل عام کرد و يا در کوره ھای … يھوديان، بلکه کمونيست ھا، رھبران کارگری، ھم جنس گرايان، کولی ھا و

 .آدم سوزی زنده زنده سوزاند

طرفداران ھيتلر در ايران، چگونه با حکومت اسالمی ايران، ھم سو و ھم دل شده بودند و در سايه اين می بينيم که 

  .المی به فعاليت علنی می پرداختند و ھنوز ھم می پردازندحکومت فاشيست اس

 به نيروی طبقاتی خود و اتحاد و ھمبستگی ء ھمه اين وقايع بايد مردم آزاده را به مسيری ھدايت کند که با اتکااصوالً 

تی، مذھبی، انسان شان، عليه ھرگونه ناماليمات، تبعيضات، سرکوب ھا و استثمار گرايشات ميليتاريستی، ناسيوناليس

  !فاشيستی و به طور کلی سيستم سرمايه داری به مبارزه پيگير و بی وقفه و مداوم برخيزند

  ٢٠١۴بر و اول اکت- ١٣٩٣ ]ميزان[چھارشنبه نھم مھر

 

  


