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   مذھب خالص شود؟شر می تواند از نوع بشرچگونه 
 
ا زمانی كه استثمار و ستم محو نشود، تا زمانی كه جامعه بشری بر پايه مناسبات اجتماعی خصمانه می چرخد، ت  

تا زمانی كه سازمان اجتماعی بشر و مناسبات اجتماعی مانع از آن ھستند كه بشر به درك درست از نيروھای 

 واقعی درون طبيعت و جامعه نائل آيد و بر اين پايه عمل كند، بشر در كليت خود نخواھد توانست ماھيت ۀمحرك

برای اين كار طبقات تحت استثمار و ستم، . طور داوطلبانه كنار بگذارده ند و آنرا برا درك ك" گرايش مذھبی"اين 

كه نيروی بالقوه برای عوض كردن جامعه ھستند، بايد به درك حقيقی از جھان و ھستی بشر و اينكه چگونه 

كنند و ذھن خود را بخصوص توده ھائی كه گرايشات انقالبی دارند بايد جھش . ميتوان آن را تغيير داد دست يابند

  .از زنجيرھای مذھب رھا كنند و ايدئولوژی رھائی بخش كمونيسم را اتخاذ كنند

توده ھای زحمتكشی كه می خواھند از .  فلسفه كمونيستی، ماترياليسم ماركسيستی يا ماترياليسم ديالكتيكی نام دارد

ماترياليسم ماركسيستی، . كار برنده ند و بشر ستم و استثمار رھا شوند، بايد ماترياليسم ماركسيستی را بياموز

اين . ھيچ ربطی به حرص دائم زدن برای كسب ثروت ھای مادی و تالش سراسيمه و بيرحمانه در اين كار ندارد

ماترياليسم .  نظام سرمايه داری است كه چنين می كنند،استثمارگران و مشاطه گران آنھا، و بيشتر از ھمه

غير از . ز در اين جھان و كل ھستی، از پديده ھای مادی و واقعی تشكيل شده استماركسيستی می گويد ھمه چي

ماترياليسم ماركسيستی . موجود نيست" ماوراءالطبيعه ای"و " روح"ھيچ . اين ھيچ ھستی ديگری موجود نيست

اری بر افراد و را نفی نمی كند و بر نقش آنھا در تاثير گذ) تفكرات، احساسات، ھيجانات و غيره(اھميت ايده ھا 

ميان . ت گرفته اندأنش اما معتقد است كليه ايده ھا در نھايت از واقعيت مادی طبيعت و جامعه. جامعه واقف است

. موجود است) متقابليعنی تاثير گذاری (واقعيت مادی از يكسو و ايده ھای انسان از سوی ديگر، رابطه ديالكتيكی 

. در تغيير وضع جامعه و جھان تعيين كننده است) آگاھی انقالبی(به ھمين دليل وجود ايده ھای صحيح انقالبی 

ماترياليسم ماركسيستی بيشترين اھميت را به ايده ھائی می دھد كه به صحيح ترين وجھی واقعيت را منعكس می 

معه ـ و مھمتر از ھمه به دگرگونی انقالبی جامعه ـ كمك كرده و آنرا كند و بنابراين به دگرگون كردن طبيعت و جا

بنابراين ماترياليسم ماركسيستی با ھر شكل از ايده آليسم و متافيزيك، با ھمه مقوله ھائی كه . تسريع می كند
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 آفريننده و با عقايدی كه يك نيروی ماوراء الطبيعه را. مستقل از واقعيت مادی و ورای آن می باشند، مخالف است

با ايده ھائی كه ھيچ پايه ای در واقعيت ندارند و واقعيت را آنطور كه . نيروی محركه جھان می دانند، مخالف است

موجود، با اعتقاد به  با ھرگونه گرايش به تغيير ناپذير دانستن نظم.  دارددوست دارند تعريف می كنند، ضديت

ماترياليسم ماركسيستی با چنين دركھائی، . ون تضادند، مخالف استوجود موجوداتی كه تمام و كمال و عالی و بد

ماترياليسم ماركسيستی در واقع راھنمای ھمه جانبه ترين تغيير . جمله دكترين و اعتقاد مذھبی، مخالف است من

اصم ھمه جانبه ترين تغيير انقالبی يعنی محو كامل استثمار، ستم، تمايز طبقاتی و تخ. انقالبی در جامعه است

 اينھا و به پيش ۀماترياليسم ماركسيستی راھنمای ھمه جانبه ای است برای رھا كردن نوع بشر از ھم. اجتماعی

  )١(.راندن جامعه بشری است

   :منابع مورد استفاده برای نگارش اين سری مقاالت) ١( 

  نوشته ماركس" لمانیاايدئولوژی " ــ ١ 

  لسنوشته انگ" لماناجنگھای دھقانی در " ـ ٢ 

  نوشته انگلس" لمانیالودويگ فويرباخ و پايان فلسفه "ـ ٣ 

  نوشته انگلس" تخيلی يا علمی: سوسياليسم" ـ مقدمه بر ٤ 

  نوشته ماركس" درآمدی بر نقد فلسفه حق ھگل" ـ ٥ 

  مريكاانوشته باب آواكيان صدر حزب كمونيست انقالبی " دست يافتن به آزادی بدون كمك خدايان "-٦ 

  ..... ديگرتا ھفته ای
  )جافک(جمعی از فعالين کارگری 
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