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 فريبرز سنجری

  ٢٠١٣ اکتوبر ٢٢

   برخورد کمونيست ھا با مذھبۀ شيوۀمالحظاتی در بار
 برخورد ۀکه شيو سشی مبنی بر اينچندی پيش در يکی از جلسات آموزشی سازمان ما در پاسخ به پر: توضيح

 زير بر اساس آن ۀھا با مذھب چگونه بايد باشد؟ از سوی رفيق فريبرز سنجری بحثی ارائه شد که مقال کمونيست

  . سخنرانی تنظيم شده است

  

  !  طرح مسأله

شه قبل از ھر چيز  مبنی بر اين که شيوه برخورد کمونيست ھا با مذھب چگونه بايد باء يکی از رفقاسؤالدر پاسخ به 

 يعنی روش برخورد به مذھب برای کمونيست ھا چه به دالئل بينشی و اين واقعيت که آنھا آته مسألهکيد کنم که اين أبايد ت

 طبقات اسثمارگر در طول تاريخ از مذھب ۀو چه به دليل استفاد )آته ائيست يعنی کسی که به خدا اعتقاد نداره(ائيست اند 

به ھمين دليل . ا و تسھيل شرايط استثمار آن ھا ، ھمواره از اھميت زيادی برخوردار بوده و ھستبرای تحميق توده ھ

ھم در تاريخ پر فراز و نشيب جنبش کمونيستی در سطح جھان ما شاھد مباحثات پر شور و بی اندازه ارزشمندی در اين 

نيسم و رھروان واقعی آن ھا در ھمه جا و زمينه بوده و ھستيم و می بينيم که انديشمندان و آموزگاران بزرگ کمو

ھمواره عليه انديشه ھائی جنگيده اند که يا به دليل نفوذ مذھب در سطح جامعه و بالطبع در ميان کارگران و زحمتکشان 

مذھب يک امر خصوصی " درک نادرستی از اين امر درست که ۀدر مقابل آن کرنش می کنند و برای نمونه با ارائ

ی با آن و ئ ريشه ۀعکس به جای مبارزه ر مبارزه با مذھب و خرافات مذھبی بی وظيفه می سازند و يا بخود را د" است

به مذھب، " اعالم جنگ"تالش برای نابودی زمينه ھای مادی وجود و نفوذ آن، ژست ھای شديد ضدمذھبی گرفته و با 

 بر ا اتخاذ روش ھای کودکانه و آنارشيستی عمالً  و بکرده اند فعاليت ھای خود تبديل ھدف اصلیمبارزه با مذھب را به 

  . اصولی با آن سنگ می اندازندۀسر راه مبارز

 که  است سال٣٠ش از  برای کمونيست ھای ايران با توجه به اين که با رژيمی طرف اند که بيمسألهاز سوی ديگر اين 

روی "  خداۀنمايند"وجيه کرده و خودش را  اين سال ھا ھم اعمال خودش رو با لفافه مذھبی تۀ و در ھم استدر قدرت

  خوب از اھميت دو چندانی برخوردارد و مدعی است که قوانين خدا را در کشور پياده می کندزمين جا زده و می زن

به خصوص که ضديت آشکار اکثريت مردم با اين حکومت و رواج وسيع  ناسزا ھا و بد و بيراه ھائی که مردم  . است

ران و امام ھا و دين و مذھب و اسالم می کنند به انديشه ھائی ھم دامن زده که مدعی اند که جمھوری عادی نثار پيغمب

 مذھب را زده ۀ ريشش و شرايطی که برای مردم شکل داده عمالً ياسالمی با سياست ھای سرکوبگرانه اش و جنايت ھا

با تمرکز يک جانبه بر روی مذھب  انی و جرياناتی بی رنگ ساخته و يا شاھد ھستيم که کسو نفوذ آن را بين مردم کامالً 
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چنين جلوه می "  اعالن جنگ به مذھب"و بد و بيراه گفتن به مذھب و توھين به اعتقادات مردم و يا به قول معروف  

  .دھند که کار مذھب را در ايران تمام کرده و آن را برای ھميشه به خاک می سپارند

 ۀ عکس مذھب در مناسبات ظالمانه و بد ھا و اين نظرات با واقعيت انطباق نداردر حالی که می دانيم که اين ادعا

ۀ  يک انقالب بزرگ اجتماعی  به رھبری طبقۀطور راديکال و به وسيله   و تا اين مناسبات ھم بدموجود ريشه دار

 سرزمين نخواھيم طور واقعی در اينه  مذھب آن ھم بۀ خوب ما شاھد نابودی مذھب و زدن ريشودکارگر از بين نر

  . بود

 و تا حدی د جمھوری اسالمی ايجاد کرده نشأت می گيرۀالبته از آن جا که اين نظرات نادرست از شرايطی که سلط

 ددمنشانه در جامعه شکل داده، پرداختن به آن و شناختن آن و درک اشکال ۀ معضالتی است که اين سلطۀمنعکس کنند

  است سال٣۴ که جمھوری اسالمی  است واقعيت ھم اينآن.  کنونی استۀط مبارزمبارزه با آن يکی از ضروريات شراي

و اين امر . که به نام مذھب و با تکيه بر خدا و پيغمبر و اسالم از ھيچ جنايتی در حق مردم ستمديده کوتاھی نکرده است

دتی و ايدئولوژيک اين رژيم ھم  عقيۀ تا حدی متوجه لفافاام گسيخته رگکتاتوری لطور طبيعی نفرت مردم از اين ديه ب

 و به ھمين دليل ھم ما در جاھائی که مردم دور ھم جمع می شوند و يا در پيامک ھائی که برای ھم ارسال می دمی کن

ش را شنيده و خوانده ايد شاھد ناسزا ھا اخبار و گزارشات در جريان ھستيد و کنند و يا در تاکسی ھا ھمان طور که حتماً 

يعنی . طور روزمره نثار پيغمبران و امام ھا و دين و مذھب و اسالم می کننده تيم که مردم عادی بو جوک ھائی ھس

آماج  می دھند و جوک ھائی که برايشان می سازند ه آنھاھمان طور که رھبران جمھوری اسالمی را با ناسزا ھائی که ب

ا و پيغمبر و علی و بقيه امام ھا و غيره ھم دريغ نمی ن قرار می دھند از نثار اين ناسزا ھا و توھين ھا به خداخشم خودش

 توجه داشت ولی اين امر نبايد ما را دچار ھيستری  آن که بايد بهداين امر به خودی خود واقعيتی را منعکس می کن. کنند

 ۀ ما ريشش برایي که فکر کنيم که  جمھوری اسالمی با اين کار ھادضد مذھبی کرده و  به اين ساده انديشی سوق بدھ

 ؛ امری که به د که چنين درکی چه نتايج خطرناکی برای جنبش انقالبی مردم ما در بر دار استروشن. مذھب را زده

 که ھر گاه الزم ديدند با فريب مردم و سوار بر اين د حاکمه امکان می دھۀامپرياليست ھا و طبق دشمنان مردم ما يعنی

ر داده و با روی کار آوردن يک رژيم جنايتکارتر تماميت نظام يين را تغاشدتی سلطه خود عقيۀھيستری ضد مذھبی لفاف

بنابراين بايد آگاه بود و اين آگاھی را به ميان مردم برد که در شرايط ايران تا نظام . سرمايه داری حاکم را حفظ کنند

  . سرمايه داری حاکم است حضور مذھب ھم البته در اشکال و سطوح مختلف باقی خواھد ماند

 از سوی ديگر از آن جا که امر رھائی کارگران و زحمتکشان به نابودی اين نظام وابسته است و اين نابودی ھم بدون 

که اعتقادات مذھبی در اکثريت بزرگی از مردم ريشه ھای  بسيج وسيع توده ھا امکان پذير نيست و با توجه به اين

فرقه اندازی در صفوف انقالب به ھر ترفندی از جمله برجسته کردن  و دشمن ھم با توجه به اين امر برای تدعميقی دار

 برخورد کمونيست ھا در ايران با مذھب از اھميت دو چندانی ۀ، بنابراين شيوودش اختالفات مذھبی متوسل می

ر حال  چرا که آن ھا بايد توده ھای اکثراً مذھبی را برای نابودی نظام سرمايه داری وابسته که دودبرخوردار می ش

. حاضر شکل حکومتی رژيم حافظش استبداد مذھبی است بسيج کنند و امر نابودی اين نظام را با آن ھا تا آخر پيش ببرند

  .با توجه به اين مقدمه الزم می دانم تا به برخی از نکات مھم در اين رابطه بپردازم

  

  ترس و ضعف انسان خالق خدا ست

ان اوليه در مبارزه اش با طبيعت باعث پيدايش اعتقاد به قدرت ھای آسمانی و  که ناتوانی و ضعف انس استواقعيت اين

ه  بلکه ب،ششنيروی برتر و خدايان و  خدا شده يعنی در واقعيت انسان خالق خداست و آن ھم نه به خاطر قدرت و دان

به طبقات متخاصم، در طول تاريخ  با تقسيم جوامع بشری  از سوی ديگر. عکس به دليل ضعف و ترس و نادانی اش
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طبقات فرا دست برای تسھيل استثمار توده ھا و قابل تحمل کردن جھنمی که برای آن ھا به وجود آورده اند بر طبل 

ی مردم ستمديده برای تحمل غاتيدر چنين جو تبلي. مذھب و خرافات مذھبی ھر چه بيشتر کوبيده اند و ھنوز ھم می کوبند

ا خلق کرده اند به نادرست به چنين اعتقادی پناه برده اند که زندگی بھتری پس از مرگ شرايط ظالمانه ای که برای آن ھ

اعتقاد به بھشت آسمانی به تدريج در ذھنشان جايگاھی پيدا کرده تا بتوانند جھنم زمينی را تحمل .  ان استدر انتظارش

خدا را آفريد، ضعف توده ھای ستمديده در بنابراين اگر ضعف بشر . ن قابل تحمل تر کنندابرای خودشکنند و يا حداقل 

برای ھمين ھم ھست که  مارکسيست ھا . مقابل قدرت ھای حاکم اين باور را ھر چه بيشتر تقويت کرده و تداوم داده است

اين ھا ايده ھای درخشان مارکسيستی است .  را خالق خدا اعالم کرده اند" ترس"توده ھا و " افيون"ھمواره مذھب را 

يش از يک قرن و نيم اخير ھمواره راھنمای حرکت کمونيست ھا و رزم وقفه ناپذيرشان عليه بورژوازی ستمگر که در ب

  . و خرافات مذھبی بوده است

ست و ا که ماترياليسم ديالکتيک، جھان بينی کمونيست ھا و سازمان ھای کمونيستی دکيد باشأفکر نمی کنم که نيازی به ت

و ماترياليست ھا ھم . د و اين جزء الفبای اين جنبش می باش استبش کمونيستی، ماترياليسمبر اين اساس مبنای فلسفی جن

ھمواره با ايدآليسم و مذھب مرزبندی داشته و دارند؛ مذھب در ھر صورت بر مبنای ايدآليسم شکل گرفته و با باور به 

 ھمين دليل ھم مخالف و متضاد ماترياليسم  و به داعالم می کن" خدا "ۀو ساخت"  مطلقۀايد"خدا، جھان ھستی را تجسم 

، ماترياليسمی که طبيعت را ھمانگونه که ھست می شناسد و جھان را به مثابه اشکال گوناگون حرکت ماده در نظر است

باجھان بينی (کمونيستی    ضد مذھب بودن جزء الفبای جنبشهبه ھمين دليل ھم به خدا اعتقاد نداشتن و ب.  می گيرد

کيد داشته کمونيست ھا در سطح اين الفباء باقی نمی مانند و أ؛ اما ھمان طور که لنين ھمواره تودتلقی ميش) یماترياليست

 برای مردم توضيح می دھند و برای کارگران توضيح می دھند که چرا ايمان به مذھب در ميان توده ھا اين قدر رايج

   . ود طبقاتی پيش برۀبارز ھم بايد  در چھارچوب الزامات مآن و چرا مبارزه با است

  

  مذھب يک امر خصوصی است

 در مقابل آن جبھه  استدر آغاز صحبت به اين نکته اشاره کردم که برخی ھا با گفتن اين که مذھب يک امر خصوصی

به زمين می سايند؛ حال بگذاريد که قبل از پرداختن به وضع مشخص ايران و موضع کمونيست ھا در رابطه با مذھب 

  . مذھبی جمھوری اسالمی که به نام مذھب حمام خون در سراسر کشور راه انداخته، به اين نکته ھم بپردازمو رژيم

يعنی ما اگر نوشته ھای ". مذھب يک امر خصوصی است" که ھمواره مارکسيست ھا گفته اند که  استاين واقعيتی

 طور مکرر به اين امر بر می خوريم که گفته می ه  لنين را در رابطه با مذھب مطالعه کنيم، ببزرگان مارکسيسم مثالً 

ا ن راروش خودش  به قول لنين، کمونيست ھا به اين وسيله و با گفتن اين جمله . است مذھب يک امر خصوصیودش

  .ن می دھند و بيان می کنندانسبت به مذھب نش

ارکسيسم از تحريفات اپورتونيستی رغم اين واقعيت از آن جا که اين موضع اصولی مثل ھر مورد ديگری در م اما علی

 که می گويند ما ودش گاه شنيده می. در امان نمانده بايد به آن پرداخت و اين تحريفات را در مقابل چشم ھمگان قرار داد

با مذھب و انديشه ھای مذھبی چکار داريم و در اين زمينه تا آن جا پيش می روند که ضرورت سازمان کمونيستی 

مذھب  که  استدر حالی که منظور کمونيست ھا از اين حرف اين. مارکسيست ھا را ھم نفی می کنند متشکل از صرفاً 

 و به مراکز ديعنی دولت نبايد  به تبليغ مذھب بپرداز.   يک امر خصوصی استودش  جائی که به دولت مربوط میآنتا 

موزش دانش آموزان و جوان ھا نبايد مذھب  و ھمچنين در آکند دولتی کمک ۀ مساجد و کليساھا از بودجمذھبی و مثالً 

و يا به اسم .   کردسؤال،  و يا در فرم ھای اداری نبايد به مذھب مردم کار داشت و در اين مورد شوددخالت داده 

کيد بر أبنابراين از نظر کمونيست ھا ت. مذھب، مردم را مجبور به پوشش و اجرای مقرراتی کرد که قبول ندارند
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 و پنھان شدن مسألهسفانه برخی با تکرار اين أاما مت.  است مذھب در رابطه با دولت و قدرت دولتیخصوصی بودن امر

 گاه چنين تبليغ می کنند که ما کاری به مذھب مردم نداريم؛ آن ھم به اين معنا که کمونيست ھا را اصل درستپشت اين 

شوند که مذھب برای   پيش می روند که مدعی میدر مبارزه با خرافات مذھبی بی وظيفه می کنند و يا حتی تا آنجا

 عکِس اين برداشت اپورتونيستی از هاما ب. شودحزب کمونيست و برای سازمان کمونيستی ھم امر خصوصی بايد تلقی 

کيد داشته و دارند که اين تز به ھيچ وجه به معنی اين نيست که أ درست مارکسيستی، کمونيست ھا ھمواره تۀاين ايد

 کارگر  و سازمان ۀعکس حزب طبقه ب .د ضرورتی ندارآن و مبارزه با  است حزب ھم امری خصوصیمذھب برای

، نمی تواند در صفوف خودش جائی برای تبليغ د کارگر که جھان بينی اش ماترياليسم ديالکتيک می باشۀکمونيستی طبق

اب و سازمان ھای کمونيستی، کارگری حتی در تاريخ جنبش کارگری و کمونيستی اگر احز. دخرافات مذھبی باز بگذار

ن راه دادن يعنی به او اين ابه صفوف خودشش در مبارزات کارگری نقشرا به خاطر کارگر بودنش و مبارز بودنش و 

ش در رابطه با  خدا و مذھب و اين  ا و روی تعلقات فکریشودن ا وارد سازمان خودششود داده که وارد حزب احق ر

 حزب آن سازمان و آن ۀ قبول برنامه و اساسنامش را حتماً رشد اما  شرط ورودش، شرط پذيھا زياد تکيه نکرده ان

کيد أ و ھمواره ھم تد باشآنبرنامه ای که بر اساس ماترياليسم ديالکتيک تدوين شده  و ھر عضوی بايد مبلّغ . گذاشته اند

 اای شخصی و اعتقاد به نيروی آسمانی و خدا ر باور ھآن و چنين کسی حق تبليغ شود که اين برنامه بايد تبليغ ودمی ش

  . است سازمان و حزب قرار دادهآن خارج از اطور طبيعی خودش ره  بدو اگر اين شرط را رعايت نکند ندار

  

  اعالم جنگ به مذھب 

ر  ھميشه و ھمه جا يک اما طبقاتی اگر کسانی به طور نادرست مذھب رۀدر تاريخ جنبش کمونيستی و در جريان مبارز

 عکس، مبارزه با مذھب را ھدف هخصوصی اعالم می کنند، شاھد برخورد نادرست ديگری ھم بوده و ھستيم که ب

از آن جا که انگلس در آثار متعددی که در آن ھا در رابطه با روش برخورد با مذھب . دھند اصلی سياست خود قرار می

 با اشاره به حرف ھای انگلس اازه بدھيد که اين بحث رصحبت کرده اين برخورد را با قاطعيت نقد و محکوم کرده، اج

  .ادامه بدھم

کيد گذاشته اما آن ھائی را که  ادعا می کردند که حزب أکه ھمواره بر خلوص ايدئولوژيک حزب ت انگلس در حالی

ب اعالن عليه مذھ" و د در برنامه اش با برجستگی مطرح بکناکمونيست و ھر حرکت کمونيستی بايد آته ئيسم خودش ر

 را ھمواره محکوم کرده و ھميشه آن ھائی را که می خواھند از کمونيست ھا  بيشتر انقالبی باشند و به قول دھد" جنگ

کيد داشته که اعالن جنگ أمعروف از پاپ کاتوليک تر باشند را زياد جدی تلقی نمی کرده و به ھمين دليل ھم ھمواره ت

 خود ھدف اصلی حملهين معنا که حزب و يا سازمان کمونيستی مذھب را عليه مذھب به مثابه يک ھدف سياسی به ا

انگلس ھمواره چنين برخوردی را يک .  ، امر نادرستی استد و عوامل اصلی استثمار و استبداد را ناديده بگيردھدقرار 

مارکسيست ھا در ھيچ کيد کنم که از نظر  أ که ت استمنظورم اين.  اعالم می کرده ا رآنژست آنارشيستی می دانسته و 

 مذھب را به صورت تجريدی به صورت يک بحث روشنفکرانه و يا به ۀمسألشرايطی نبايد به اين اشتباه دچار شد که 

 عکس ھمواره بايد در نظر داشته باشيم که اين ترويج آته ه طرح کرد بد طبقاتی ھيچ ربطی ندارۀصورتی که به مبارز

ه استثمارگران  طبقاتی توده ھای استثمار شده عليۀ تکامل مبارزۀتر خودمان يعنی وظيفی ئ پايه ۀ بايد تابع وظيفائيسم ر

  است که يادمد فراريان کمون می باشۀيکی از نمونه ھای درخشان در اين زمينه نقد انگلس به بياني. دھيم ن قرار اخودش

  . ھا درج شد»پيام فدائی«چند سال پيش ھم در يکی از 

 بيانيه در آنريس عده ای از فراريان کمون که در لندن جمع شده بودند بيانيه ای منتشر کردند  و بعد از شکست کمون پا

آن ھا در اين بيانيه که شکلی شديداً ضد .  دادندد،ن معتقد بودند وجود نداران جنگی به مذھب و خدائی که خودشاعال
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در نقد اين بيانيه، نويسندگان آن را به سخره گرفته و انگلس .  عامل ھمه بدبختی ھا جلوه داده بودندامذھبی داشت خدا ر

و بعد ھم در .  يک عامل آن ھم عامل اصلی وضع فعلی جلوه دادودش  را که نمیدمی گويد آخه اين خدائی که وجود ندار

به مذھب و  يک چنين برخوردی بھترين وسيله است برای اين که عالقه   که اتفاقاً دنقد اين بيانيه با صراحت اعالم می کن

 جلوی  که اتفاقاً  است و يکی از نتايج يک چنين برخوردی با مذھب ايند و تشديد کند دو باره زنده کنا رآنگرايش به 

  . د می گيرانابودی تدريجی مذھب ر

نيم، از نظر کمونيست ھا اين ھستی اجتماعی است که شعور اطور که می دن اھم؟   استچرا اين برخورد نادرست

اين شعور که  عکس ماترياليست ھا معتقد انده که ايدآليست ھا ب در حالی. عکسه  و نه بد شکل ميدھاجتماعی را

.  يعنی عالم ھستی و طبيعت را انعکاسی از شعور تصور می کنند. د شکل می دھا که ھستی اجتماعی ر استاجتماعی

پيتال به روشنی ثابت کرده و در اينجا نيازی ش و از جمله در کادر آثار مختلفنادرستی برخورد ايدآليست ھا را مارکس 

 ، در نتيحه وقتی  استبنابراين وقتی که ما می پذيريم که شعور اجتماعی حاصل ھستی اجتماعی. کيد بيشتر نيستأبه ت

ی متمرکز کنيم که چنين "ھستی "آن با ان را مۀ بايد مبارزکه می خواھيم برخی ايده ھا و افکار را از بين ببريم الزاماً 

به ھمين دليل ھم وقتی که ما معتقديم که مذھب افيون توده ھاست و .  د باز توليد می کندافکاری را توليد و تا وجود دار

 شرايط  مادی آن ھستی اجتماعی يعنی آنبايد اين افيون را نابود نمود و از دسترس خارج کرد پس به طور طبيعی بايد 

 آنيعنی . را از بين ببريمد  ھر روز افکار و انديشه ھای مذھبی و تعصبات مذھبی را باز توليد می کند دارکه تا وجود

.  است که مبتنی بر مالکيت خصوصیددھ ن میا نشا توليد سرمايه داری خودش رۀشرايطی که در دوران ما در شيو

ش به جائی رسيده که قادر به نابودی اين نوع از خوشبختانه ما در شرايطی زندگی می کنيم که تاريخ در جريان تکامل

به .  کارگران گذاشتهۀش را تاريخ برعھدن امر ھم رسالتمالکيت و برقراری مالکيت اشتراکيه شده و می دانيم که اي

 انقالبی برای نابودی نظام  واقعاً ۀھمين دليل ھم برای کمونيست ھا اتحاد کارگران و توده ھای تحت ستم در  مبارز

 اصلی ۀمسأل  مبتنی بر استثمار و بھره کشی از کارگران و توده ھای فرو دست است مايه داری نظامی که اساساً سر

که اعتقادات و انديشه ھائی  بنابراين با اين. دبر روی زمين  آماده می کن" بھشت"اتحادی که شرايط را برای ايجاد . است

 که در مقياس وسيع در ميان رنجبران نفوذ داشته باشه و آن  استن وعده می دھند ممکاکه به کارگران بھشت آسمانی ر

 ۀ اما اين باورھا را می توان با تالش برای نابودی نظمی که روزانه شيردھا را به چنين بھشتی دلخوش کرده باش

به تدريج  جانشان را می کشد و برقراری سوسياليسم بر روی ويرانه ھای اين نظم ظالمانه و حرکت در جھت کمونيسم، 

، ھم د اين نظام می باشۀتجربه نشان داده که تنھا با استقرار سوسياليسم و شکوفائی فرھنگی که الزم. محو و نابود نمود

 و ھم امکانات بزرگی جھت گسترش علم و دانش و مبارزه با ودش به تدريج ريشه ھای مادی چنين افکاری زدوده می

ثير مبارزه با افکار خرافاتی ابعادی به خود می گيرد که جامعه أ و تودراھم می شسنت ھا و افکار باز مانده از گذشته  ف

  . خالص شود، برای ھميشه از شر انديشه ھائی که دين را بر علم ترجيح می دھنداندمی تو

  

  مذھب ابزاری جھت تسھيل استثمار توده ھا

يون توده ھاست و ابزاری است جھت  تسھيل ھمان طور که قبال ھم گفتم مارکسيست ھا ھميشه گفته اند که مذھب اف

 ء اصلی رفقاۀکه تمرکز و مشغل با توجه به اين. دست طبقات استثمارگره استثمار کارگران و توده ھای زحمتکش خلق ب

 ۀ بگذاريد با اشاره به اوضاع ايران به اين واقعيت که مثل بقي استسم حاکم بر ايرانياليم وابسته به امپريمبارزه با رژ

برای نشان دادن درستی اين حرف ھم چه دليلی بھتر از عملکرد رژيم .  اشاره کنم، ھا به عينه قابل رويت استیاج

 جان مردم ۀ؟ شاه در حالی که شيربشود که از سوی کمونيست ھای ايران ارائه دھای شاه و جمھوری اسالمی وجود دار

ميق مردم قرآن آريامھری چاپ می کرد و با وقاحت را می کشيد و ھر صدای اعتراضی را سرکوب می کرد برای تح
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و به اين ترتيب خود را نظر ! شد که در خواب ديده که داشته از اسب می افتاده اما فالن امام او را گرفته مدعی می

د ش، سپاه دين ھم تشکيل دا"دانقالب سفي "ۀ و بعد از  مضحک۴٠ ۀو حتی در دھ!  خدا و امام ھا و اسالم جا می زدۀکرد

 ۀدر جمھوری اسالمی ھم که فکر نمی کنم نيازی به مثال و ارائ. و ھر سال کلی خرج نمايش دين داری خود می کرد

يشان که حجم دزدی ھا و ثروت ھای نجومی سردمدارانش و آقازاده ھا  اين رژيم در حالیۀ سال سلط٣۴ در .دفاکت باش

ط ه مردم در فقر و فالکت زندگی می کنند و ھر روز ھم شراي بر قرار کرده کاست، شرايط ظالمانه ای رازبانزد ھمه 

اما سردمداران اين رژيم به اين ھم قانع نبوده و ھر روز شاھد ابداع روش جديدی در چپاول . ودش ن بد تر میازندگی ش

 به نيم که اگر ھم کسیامی د.  مردم ھستند که عدم پرداخت دستمزد کارگران يکی از آن روش ھای ضد مردمی است

شاھد ھم ھستيم که ھراز گاھی برای ايجاد . ودش  با بساط شالق و شکنجه و دار مواجه می فوراً داين وضع اعتراض بکن

 خرافات ۀ که رھبران اين رژيم در اشاع استجالب. ارعاب بيشتر، اين بساط را در خيابان ھا ھم به نمايش می گذارند

در چاه جمکران می انداخت و ی نژاد نبود که ليست کابينه اش را مگر ھمين احمد. روی دست ھمديگر بلند شده اند

  !  دن می گفتند که ھميشه در جلسات کابينه اش يک صندلی خالی ھم برای نشستن امام زمان می گذاراخودش

 جاری ۀ اقشار و طبقات مردمی، برخورد اين رژيم به خصوص با زنان به بھانۀجدا از اين موارد و جدا از سرکوب ھم

اين رژيم از ھمان آغاز روی کار .  عقيدتی اش استۀگر ماھيت رژيم و لفافءخودش به روشنی افشا" حکم خدا"کردن 

به زور، روسری و . د اسالم، زنان را با وحشيگری تمام سرکوب نکرده باشۀآمدنش تا حاال روزی نبوده که به بھان

 و دختر دن کرده و حاال ھم که در دانشگاه ھا ديوار می کشا زن بودن از کار اخراجشۀچادر سر زنان کرده و يا به بھان

 تا به قول د که به اسم مذھب انجام ميدھر و ھزاران سياست و اقدام ضد مردمی ديگد از ھم جدا می کناو پسر ھا ر

بيند و ھر  که مردم ما ھر دقيقه می بندخوب اين ھا ھمه فاکت ھائی ا. دخودش قوانين خدا و اسالم را در کشور جاری کن

 دن بدھانيروی چپی ھم بايد با تکيه بر آن ھا ماھيت مذھب و نقش آن در تحميق توده ھا و تسھيل استثمار توده ھا را نش

  .د حاکم آزاد و سازمان بدھۀو نيروی توده ھا را برای نابودی نظم ظالمان

  

  سالح تفرقه اندازی دشمن را بايد خنثی نمود 

 و د و نه معنا داراستمايه داری جھت برقراری سوسياليسم بدون انقالب نه امکان پذيرامر واضحی است که نابودی سر

 که توده ھا متحد و متشکل شده و دتجربه ھم نشان داده که انقالب وقتی به سرانجام می رس. انقالب ھم کار توده ھاست

پا خيزند و نظم کنونی را در ھم ه ت باما می دانيم که اين توده ھائی که قرار اس. تحت رھبری انقالبی قرار بگيرند

پاخاسته اند، باور ھای مذھبی دارند و اعتقادات مذھبی در ه شکنند و در عمل ھم نشان داده اند که بار ھا به اين منظور ب

 با برجسته د ھمين اساس در ھمه جا تالش می کنه و دشمن ھم درست بد و ريشه ھای عميقی ھم داردآن ھا ريشه دار

 خودش را مھيا ۀ و با پراکنده کردن صفوف آن ھا امکان تداوم سلطدندازي ھا تفرقه بآنالفات مذھبی در بين کردن اخت

بنابراين يکی از روش ھای مھم برای برقراری اتحاد بين توده ھا، گرفتن اين سالح از دست دشمن و خنثی کردن . دبکن

 ھا آن ۀکارگران و زحمتکشان احتياج داريم و  به اتحاد ھماز آن جا که برای نابودی اين دشمن ما به نيروی . آن است

 بگيريم به ا ھم خنثی کنيم و جلو اين تفرقه اندازی ھا را اين ابزار و وسائل تفرقه رۀنياز داريم در نتيجه بايد ھم

 استکيد من ھم روی ھمين امرأ ت است چون بحث ما روی مذھب. استخصوص تفرقه اندازی ھائی که اساسش مذھب

 ملی ھم شاھد اين تفرقه اندازی ھا بوده و ھستيم که با دشمنی انداختن بين ھويت ھای ملی می کوشند ۀمسألوگرنه روی 

  .وحدت ضروری برای مقابله با دشمن مشترک را از بين ببرند

ا و کمونيست ھا  من شيعه ام با بی دين ھويد يکی ھم بگآن من ُسنی ام با شيعه بََدم و ويد که کارگری بگداگر قرار باش

  اتحاد کارگران ۀپس بايد فاتح...  نمی ره و ی من از دراويش ھستم و با بھائی ھا آبم تو يک جوويدبََدم و بعدی ھم بگ
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 برخورد با ۀست که شيوابه ھمين دليل ھم . عليه دشمن مشترک را خواند و عمال شاھد تداوم وضع نکبت بار کنونی بود

 و آن ھا به ھيچ وجه مجاز نيستند که به روش ھائی متوسل استميت اساسی برخور دارمذھب برای کمونيست ھا از اھ

بنابراين .  د اھداف اصلی شان را نقض کن و عمالً دبشوند و يا تن بدھند که در اتحاد کارگران و مردم شکاف ايجاد کن

 به مان را ۀ تيز مبارزۀ که لباستپذيراين ھم موقعی امکان .  در دست دشمن خنثی بکنيمابايد ابزار ھای تفرقه اندازی ر

 ديکتاتوری  و سرکوبی کاناليزه بکنيم که کل کارگران و زحمتکشان را با ھر آنسمت عوامل اصلی استثمار و ستم و 

کيد می کنم ھدف أ نخوريم که می خواھد ھدف اصلی، تا تبليغاتی رآنو فريب . اعتقاد و باوری زير مھميز گرفته اند

به ھمين دليل ھم . د به جای نظم سرمايه داری حاکم و قدرت دولتی حافظش به سمت مذھب کاناليزه کنااصلی مبارزه ر

 طبقاتی و برای ۀکيد داشته و دارند که مبارزه با مذھب بايد در چھارچوب الزامات مبارزأست که کمونيست ھا ھمواره تا

  .ود پيش برآنپيشبرد 

  

   مذھب را زدهۀآيا جمھوری اسالمی ريش

ر ابتدای صحبتم به تفکر نادرستی در صفوف اپوزيسيون جمھوری اسالمی اشاره کردم که مدعی است جمھوری د

 نفوذ مذھب و اسالم را در بين  يک استبداد مذھبی با سياست ھائی که در اين سال ھا پيش برده عمالً ۀاسالمی به مثاب

. د گفتم اين انديشه ھا با واقعيت انطباق ندارطور که قبالً  آن را زده است که ھمان ۀمردم از بين برده و به اصطالح ريش

 جالب. چون تا نظام سرمايه داری حاکم است الزاما مذھب ھم به عنوان يکی از اشکال روبنائی اين نظام پا برجاست

گيرند به جای اين که بيشتر مواضع ضد سرمايه داری و کارگری ب رغم اين واقعيت برخی از اين نيرو ھا  که علیاست

خود را مذھب اعالم کرده و ۀ راه می اندازند و يا سمت اصلی مبارز" اکس مسلم "مواضع ضد مذھبی می گيرند و مثالً 

اين ھا ھر ادعائی ھم که داشته باشند اما برخورد عملی شان با مذھب، . آن را آماج اصلی ضربات خود قرار می دھند

البته اگر .  مارکسيستی نيستعکس ايدآليستی است و طبيعتاً ه ت و بيعنی علمی نيست، ماترياليستی نيس. مذھبی است

 دنبال کنيد می بينيد که کامالً  سياست ھا و مواضع اين نيرو ھا را در رابطه با موضوعات ديگر اجتماعی و مبارزاتی ھم

ه من بيشتر توضيح دھم خودتان ديده ايد و احتياجی نيست ک. بورژوائی است و با بورژوا ھا شانه به شانه پيش می روند

 ھم سينه بزنند و وی و دارو دسته اش را در کنار و يا داخل انقالب »موسوی«چنين نيرو ھائی حاضر بودند پشت سر 

جمھوری "ش را کآن ھم در شرايطی که او بی پروا و بھتر است بگويم با بيشرمی تمام شعار ستراتژي. مردم قلمداد کنند

اما اين ھائی که خود را چنين ضد مذھبی معرفی می . قرار داده بود" ه يک کلمه بيشتراسالمی نه يک کلمه کمتر و ن

يا حتما به ياد داريد که با روی کار آمدن !  ندادندهکردند ديديم که در اين که در کنار اين جماعت بايستند ابائی به خود را

 فقيه است، اما برخی از نيرو ھای ۀ واليت مطلقۀتشخاتمی فريبکار و با اين که سيد خندان فرياد می زد که طرفدار دو آ

ھمان ھا که تا ديروز عليه ھر چه آخوند بود فرياد می ! اپوزيسيون مدعی مارکسيسم و سوسياليسم برايش کف می زدند

آخوندی از آخوند ھای حاکم، به رياست جمھوری  افتادند که در جريان آن،"  دو خردادۀحماس"زدند يک دفعه ياد 

آن ھا در دفاع از اين آخوند فريبکار، کم مايه نگذاشتند و بعد ھا  ھم ديديم که برای مرگ منتظری آه !  ه شده بودرساند

اين ھا در لباس چپ، چپ بی محتوا، با ژست ھای . باال بردند" پدر حقوق بشر"کشيدند و ديديم که منتظری را تا حد 

ن را به نمايش اش ه راستمی اندازند اما سر ھر بزنگاھی چھر مذھب در صفوف مردم تفرقه ۀن در باراستی شآنارشي

ھمان طور که امروز برای روحانی . می گذارند و دنباله رو ھر آخوندی می شوند که تا ديروز به او ناسزا می گفتند

ت  جنايات جمھوری اسالمی دست داشته و يکی از ذوب شدگان در واليۀکه آخوند بی شرمی است که در ھم) فريدون(

چرا انگلس چنين اشخاص و  نيرو در ھر حال اين توضيح را دادم که ياد آوری کنم .  کف می زنند، فقيه می باشدۀمطلق

  . خود جدی نمی گرفتۀی مشابه اين ھا را در دورھا
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  سخن آخر

ترس،  که مارکسيست ھا ھميشه به درستی گفته اند که  است خالصه بکنم اساس بحث من اينااگر بخواھم اين بحث ر

خالق خدا و مذھب، افيون توده ھاست و در طول تاريخ جوامع طبقاتی اين افيون وظيفه اش تحميق مردم و تسھيل 

بنابراين کمونيست ھا در حالی که مخالف قاطع مذھب . ستا استثمارگر حاکم بوده و ۀشرايط بھره کشی آن ھا توسط طبق

 اقتصادی ۀآن ھا به جای روابط ظالمان.  طبقاتی پيش می برندۀبارزاند اما مبارزه با مذھب را در چھار چوب الزامات م

 اصلی ۀکه علت اصلی استثمار و چپاول توده ھاست، ساده انديشانه عوامل ديگر ازجمله عوامل فرھنگی را ھدف حمل

 ۀز مبارزآن ھا با صراحت تمام در حالی که بر ماترياليست بودن خود اذعان می کنند و لحظه ای ا. قرار نمی دھند

ايدئولوژيک با انديشه ھای مذھبی و اعتقادات و خرافات  مذھبی باز نمی مانند، اما قدرت دولتی و ماشين سرکوب نظام 

 مذھب ۀ اصلی خود قرار می دھند و مطمئن ھستند که با نابودی سرمايه داری شرايط برای زدن ريشۀحاکم را آماج حمل

 برای خودشان و يا برای مردم ايجاد نمی کنند که با اچنين تصوری رکمونيست ھا ھرگز يک . ھم فراھم می شود

 انديشه ھائی که ريشه ھای - و در جای خود ھم ارزشمند است ود که البته بايد انجام بش- ايدئولوژيک ۀصرف مبارز

 ھستی اجتماعی که نآآن ھا ھميشه اين آگاھی را به ميان کارگران می برند که .  از بين برد فوراً ودش  میا ردمادی دار

به خصوص که مارکسيست ھا می دانند برای .   اصلی قرار دادۀ شکل داده را بايد آماج حملااين شعور اجتماعی ر

نابودی اين نظام به اتحاد و بسيج وسيع توده ھا نيازمندند و ھر گونه روش نادرست در برخورد با باور ھای مردم آن ھا 

به خصوص که دشمن ھم به ھر ترفندی . ر اين اتحاد ضروری اخالل ايجاد می کندرا از اين مبارزه دور کرده و د

متوسل می شود تا با تمّسک به باور ھا و اعتقادات گوناگون مردم در بين آن ھا تفرقه انداخته و صفوفشان را پراکنده 

کردن اين ترفند ھا در مقابل آن بزرگ خنثی ۀ بنابراين وظيف.  نکبت بار خود را فراھم سازدۀساخته و شرايط تداوم سلط

 کمونيست ھا در  .آن ھا بايد سالح ھائی نظير مذھب و غيره را نيز در دست دشمن خنثی و بی اثر کنند. ھا قرار دارد

ن و مبارزه با خرافات مذھبی باز نمی مانند اظه ای ھم از تبليغ اعتقادات خودشحالی که در چنين جھتی می کوشند اما لح

در اين مبارزه نه به بھانه ھای مختلف در مقابل مذھب جبھه به زمين . ن سازش ناپذيرندا تبليغ اعتقادات ش درو اساساً 

 اصلی ۀمسأل.  خود قرار می دھندۀمی سايند و نه دچار برخورد ھای آنارشيستی شده و مذھب را ھدف اصلی مبارز

ش شرايط برای نابودی و محو  ا که با نابودیکمونيست ھا متشکل کردن کارگران و نابودی نظام سرمايه داری است

  .مذھب ھم فراھم می شود

ن کرده و در اين جھت حرکت يين را با مذھب تعادر ھمين چھارچوب روش برخورد خودشکمونيست ھای ايرانی نيز 

جيه می  و تواند مذھبی می پوشۀی طرف اند که اعمال خود را در لفافه خصوص چون با رژيم سرمايه داريب. می کنند

 خود قرار داده و عوامل ۀ به ھيچ وجه نبايد دچار وسوسه ھا و ھيستری ضد مذھبی شده و مذھب را ھدف اصلی حملدکن

 بخورند که می خواھد ھدف ا تبليغاتی رآننبايد فريب . اصلی استثمار و وابستگی و ديکتاتوری را در حاشيه قرار دھند

اگر . د آماج حمله قرار بدھا و صرفاً مذھبی بودن رژيم رد مذھب کناش ر خودۀکيد می کنم ھدف اصلی مبارزأاصلی ، ت

 تجديد ا که در لباس مخالفت با مذھب، خودش رداين امر به دشمن امکان می دھ.  است آن خيلی روشنۀچنين شود نتيج

صل مبارزات در چنان صورتی حا. دش ھستيم را حفظ بکنبت باری را که االن ھم ھمه شاھد  و وضع نکدآرايش بدھ

د اما استثمار ي که مھره ھا عوض بشوند و حداکثر يک دستکاری در ايدئولوژی رسمی به وجود بياودش مردم ھم اين می

 به سمت متحد کردن مردم عليه رژيم ان را شۀدر حالی که کمونيست ھا بايد جھت اصلی مبارز. و ستم و ظلم باقی بماند 

 حاکم کاناليزه بکنند و به اين امر باور داشته باشند ۀ و نظام سرمايه داری وابستوابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

 به د با تکيه بر زور سازمان يافته و مسلح ، مناسبات موجود را حفظ می کنکه اگر مبارزه عليه رژيم حاکم که عمدتاً 

نی دشمن و رسيدن به آزادی ببينند  در راه سرنگوان راده ھای ميليونی قدرت بالفعل خودش و اگر تووددرستی پيش بر
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به قول رفيق پويان . راحت تر قادر می شوند در راه نفی فرھنگ مسلط که مذھب جرئی از آن می باشد گام بردارند

ر زير بناست که عوامل روبنائی را برای پيروزی خود به خدمت می گيرد و بشارت ييعزم به تغ: " کارگر پس ازۀطبق

بينش اخالقی و فرھنگی خاص خود را می پذيرد "می گردد و در اين مسير " متفاوت با نظم کھن  نظمی نو مطلقاً ۀدھند

  ".و شکوفان می کند

  ٢٠١٣مبر سپت

 

 


