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 ! "جدائی دين از دولت"راه حل  سازمان اقليت، داعش و 

 قسمت اول
 

ده و واقعيت ضدخلقی آن به طور وارونه به خورد مردم برای اين که يک حرکت امپرياليستی در ميان مردم توجيه ش

داده شود، تنھا کافی نيست که دستگاه ھای رسمی دولت ھای ذينفع امپرياليستی شبانه روز گوش مردم را به صورت 

و " قلمست"ھا مثله شده پر کنند، بلکه افراد و دستگاه ھای تبليغاتی  ھای گوناگون از اخبار و تفسيرھائی که حقيقت در آن

تا، حتی با ظاھری منتقد، ھمان مقاصد و اھداف امپرياليستی را با زبان ) و وجود دارند(ظاھراً بی طرف نيز الزمند 

. اما موضوع به ھمين جا ختم نمی شود . خود و با استفاده از ترم ھا و روش ھای مخصوص به خود به توده ھا بباورانند

در کشورھای مختلف قرار دارند که به سھم خود مبلغ ھمان امری می " وناپوزيسي"در رديف بعد نيروھائی در ميان 

اينان تبليغات دروغين امپرياليستی را با اضافه کردن . باشند که اتاق ھای فکر نيروھای امپرياليستی عرضه می کنند

ن خود می اان مخاطبواقعيت را به مي چاشنی ھائی که نشانگر ھويت آنان است تکرار می کنند و تصوير قلب شده ای از

از اين اپوزيسيون، متأسفانه نيروھای مدعی کمونيسم ھستند که ترم ھای مارکسيستی و حتی گفته ھای  بخشی. برند

ھا ايده ھای  رھبران کبير پرولتاريای جھان را برای منظور فوق به خدمت می گيرند و به اين ترتيب از طريق آن

ظھور داعش و چگونگی   . لنينيسم نيز در جنبش اشاعه داده می شوند–ارکسيسم محافل امپرياليستی به نام کمونيسم و م

 ۀبرخورد به آن چه از طرف خود نيروھای امپرياليستی و محافل ديگر و چه از جانب نيروھای مدعی طرفداری از طبق

 آن با روشنی ھر چه مشخصی است که روند توصيف شده در فوق را می توان با استناد بهۀ کارگر، امروز مثال و نمون

  .بيشتری عيان ساخت

در شرايطی که بررسی واقعيات ترديدی به جای نگذاشته است که داعش با طرح ريزی امريکا و با پول و امکانات 

رژيم ھای وابسته به اين نيروی امپرياليستی نظير عربستان، قطر، اردن و ترکيه برای ايفای نقش جنگ طلبانه مورد 

حنه فرستاده شده است، در شرايطی که در ھمين مدت کوتاه رويدادھای گوناگون در اين رابطه فاکت نياز امريکا به ص

ھای باز ھم بيشتری دال بر پنھان شدن امريکا در پشت نقاب سياه داعشی ھا در اختيار اذھان پويا و وجدان ھای بيدار 

راق در مقابل داعش در شھر موصل که بدون  رويدادھائی چون عدم مقاومت ارتش امريکا ساخته ع- قرار داده است

دستور فرماندھان امريکائی اين ارتش نمی توانست به وقوع بپيوندد، اطمينان خاطر دادن امريکا در آغاز به داعش 

مبنی بر اين که امريکا در حال حاضر قصد مقابله با آن را ندارد و پيشروی ھای برق آسای اين جريان تروريستی در 

رسانه ھای امپرياليستی به جای استفاده از " (جنگجويان دولت اسالمی"به " پيکار جويان اسالمی"ل آن از عراق و تبدي
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لفظ تروريست برای داعش، از اين جريان تروريستی با اين عبارات که معموالً مورد استفاده در ادبيات مردمی است نام 

وقتی داعش با جنايات وحشيانه و . امريکا و متحدينشو بعد اتخاذ سياست حمله ھوائی به داعش از طرف ) می برند

 نجات وارد صحنه شد و به طور حساب ۀش به صورت يک ھيوال جلوه کرد امريکا به عنوان فرشت ااعمال ارتجاعی

 گوئی داعش اول می بايست تقويت شده و قدرت کسب کند - گذاشت ء ھوائی عليه داعش را به مورد اجراۀ حملۀشده نقش

رغم ھمه اين واقعيات، داعش در تبليغات رسانه  اما علی!!   کشور عليه آن تشکيل دھد۶٠ا بتواند ائتالفی از تا امريک

. ش يک نيروی مستقل و قائم به ذات که امريکا گويا در مقابل آن قرار دارد ، معرفی می شود و متحدينھای امريکا

ی ضد انقالبی در پز نيروھای مستقل بلکه نيروھای مدعی درست به دنبال اين تبليغات دورغين است که نه فقط نيروھا

 کارگر در صف جنبش نيز در جھت القای ادعاھای امپرياليست ھا که جز برای سرپوش گذاشتن به حقيقت در ۀطبق

 خود و با روش و ادبيات مخصوص به ۀمورد اين نيروی تروريستی اسالمی ابراز نشده، با آن ھا ھم صدا گشته و به نوب

با کمال تأسف، سازمان اقليت به مثابه يکی از نيروھای .  سعی در القای آن ادعاھای دروغين به توده ھا را دارندخود

 . ما می باشدۀ کارگر يکی از مصاديق اين امر در جامعۀمدعی طرفداری از طبق

از "  چرائی و نتايج آنائتالف ضد داعش، اھداف، "ۀ نگاھی به مقالءدر اين جا برای نشان دادن واقعيت فوق، ابتدا

از نوع " گروه ھای اسالم گرا"سازمان اقليت می اندازيم و سپس ديد اقليت به طور کلی در مورد بنياد گرائی اسالمی و 

 واقعی امپرياليسم امريکا و شستن ۀداعش را مورد بررسی قرار می دھيم تا معلوم شود که اقليت برای الپوشانی چھر

نايات ننگينی که از طريق داعش در خاورميانه مرتکب می شود به چه تزھای مشعشعی دست دستان خون آلود او از ج

  .يافته است

، اقليت دقيقاً با قبول ادعاھای تبليغات امپرياليستی مبنی بر اين که داعش نيروئی در مقابل ..."ائتالف "ۀدر مقال

، امپرياليسم امريکا را تھديد می نمايد "ت داعشحمال"ای که "خطر بالقوه"امپرياليسم امريکا است از دو به اصطالح 

صحبت می کند و در اين رابطه سعی می کند تسليم شدن ارتش عراق در مقابل داعش در شھر موصل را به گونه ای که 

 به راحتی"از نظر اين مقاله، موصل به اين دليل .  توجيه نمايد،با ادعاھای تبليغات امپرياليستی ھم خوانی داشته باشد

اگر ھمراھی ساکنان شھر و نفرتشان از دولت مالکی نبود، "و . که ارتش عراق در مقابل آن ناتوان بود" سقوط کرد

اما مگر ارتش عراق يک ارتش مردمی بود و قدرت خود را ...".  موصل اين گونه به دست نيروھای داعش نمی افتاد

نفرت توده ھا از   وانگھی، ! ضعف و پريشانی گشتاز مردم کسب کرده بود که با جدا شدن توده ھا از آن دچار

باره باعث از بين رفتن توان آن ارتش گردد؟    حکومت مرکزی که اين ارتش وابسته به آن بود چگونه ممکن است يک

آيا اين سخنان را بايد به حساب نا آگاھی و کوته انديشی اقليت گذاشت که گويا نمی داند که يک ارتش ضد خلقی با چنان 

ناتوان نمی شود؟  مقاله برای زمينه چينی ) حتی اگر فرض را بر درستی ھمه ادعاھای بيان شده بگذاريم(پارامترھائی 

مردم دست به "در مکان ھائی که " ناتوانی ارتش عراق"موصل اين را ھم در سطور قبلی می گويد که " راحت"سقوط 

صرف نظر از غير واقعی . نشان داده شده بود"  می کننداسلحه برده و يا با گروه ھای شبه نظامی احساس ھمدردی

 ُکردستان ايران در اوايل روی کار آمدن رژيم داعشی جمھوری اسالمی ۀبودن چنين امری، اين سازمان حداقل از تجرب

 و رغم از دست دادن ظاھراً فرمانده مطلع می باشد و اگر به اين تجربه تکيه می کرد می ديد که ارتش شاھنشاھی علی

 -عنوان شاھنشاھی اش، با نام جديد ارتش اسالمی نه فقط در مقابل مردم مسلح ُکرد که برای جنگ با حکومت مرکزی 

نشد بلکه اين ارتش که " ناتوان" انقالبی بودند، ۀ ُکردستان دارای عزم و ارادۀآن ھم نه در يک شھر بلکه در وسعت ھم

بودند و با آن ھا " ھمراه"توده ھا و سازمان ھائی که اين توده ھا با آن ھا قالده اش در دست امريکا بود برای مقابله با 

اقليت اين ھا را می داند و به خوبی آگاه .   مردم ُکرد درنگ نکردۀمی کردند، لحظه ای در سرکوب وحشيان" ھمدردی"

ب باالتر از داعش است که ارتش عراق در موصل، ھم چندين برابر داعش نيرو داشت و ھم از تجھيزاتی به مرات
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اما سازمان اقليت از آن جا که . برخوردار بود و در نتيجه اگر می خواست به راحتی می توانست در مقابل داعش بايستد

نه واقع بينی و کوشش در تحليل درست اوضاع بلکه پيشاپيش تکرار تبليغات امپرياليستی را در دستور کار خود قرار 

 عراق در مقابل داعش نيز ۀھاتی از آن نوع که ديديم برای تسليم ارتش امريکا ساختداده است، لذا مجبور است توجي

واالّ درک اين موضع چندان مشکل نيست که ھيچ عاملی جز دستور فرماندھان امريکائی ارتش عراق .  دست و پا کند

ضعی به وجود آورد که اين که ھم چون ھمه ارتش ھای ارتجاعی دارای ديسيپلين و سازماندھی الزم بود نمی توانست و

 داعش تمام تجھيزات خود را تسليم آن ھا کرده و حتی پرسنل آن بعضاً لباس يونيفرم شان ۀارتش در موصل با اولين حمل

     ! را ھم از تنشان کنده و از مقابل داعش بگريزند

 را گرفته بود امريکا دست به  که چرا وقتی داعش ضعيف بود و فقط موصلیالؤ، در مورد اين س..."ائتالف "ۀدر مقال

ال می ؤاقدامی عليه آن نزد، اقليت باز درست در چھار چوب تبليغات امپرياليستی جواب حاضر و آماده ای به اين س

مگر نه اين که امريکا مدعی شد که اول بايد معضل دولت مرکزی عراق حل شود تا او بتواند در رابطه با داعش . دھد

دولت امريکا با وجود احساس خطر، اما نمی توانست بدون تحقق پيش شرط : " اقليت ھم می گويدتصميم بگيرد، بنابراين

البته ."  بود- ھر چند به ظاھر -اولين گام برای ورود به جنگ، حل دولت مرکزی در عراق "و " ھائی وارد عمل شود

 مرکزی عراق چه معضلی از امريکا حل دولت" به ظاھر"ديگر نبايد از اقليت انتظار داشت که توضيح دھد که اين حل 

بود و " به ظاھر"نمود؟  و اگر اين نيروی امپرياليستی واقعاً از وجود داعش احساس خطر می کرد چرا منتظر اين حل 

 کاری به آن وارد کند؟  مقاله سپس به سبک ۀتازه بعد که وارد عمل شد چرا تا کنون نتوانسته است حتی يک ضرب

 جدی امريکا با ۀيستی، در مورد قدرت داعش قلم فرسائی می کند که ھدف از آن توجيه عدم مقابلرسانه ھای امپريال

اين طور جلوه داده می شود که گويا داعش دارای چنان قدرت جادوئی است که امريکا به مثابه يک ابر . داعش است

 کشور را ۶٠اين نيروی امپرياليستی، حدود قدرت امپرياليستی ھم قادر به از بين بردن آن نيست؛ و گويا به ھمين دليل 

با خود ھمراه کرده است که بتواند از پس داعش که انگار به راستی توسط خدا يا يک نيروی اھريمنی از اعصار تاريخ 

) و نه از موجوديت خبيث خود امپرياليسم امريکا و وابستگانش در منطقه(فرا خوانده شده و قدرتش را از ارواح خبيثه 

 ١۵ کشور جھان، حدود ٨٠از " اقليت وقتی در بزرگ نمائی قدرت داعش مطرح می کند که ۀمقال!!  رد ، بر آيدمی گي

نمی گويد که اگر کسی به قدرت خدا و اھريمن اعتقادی نداشته و خود را گرفتار خرافات " ھزار نفر به داعش پيوسته اند

 کشور دارای نفوذ ٨٠ه سراغ قدرتی می رود که ھم در آن ايده آليستی نکند برای کشف واقعيت در روی ھمين زمين ب

 ھزار نفر را از کشورھای ١۵است و ھم سازمان يا سازمان ھائی با شبکه ھای عظيم در اختيار دارد که توانسته اند 

ن مختلف به طور ھماھنگ بسيج و سازماندھی نموده، به آن ھا تعاليم ايدئولوژيک و مشق نظامی داده و ترتيب سفرشا

جو را انجام دھد نخواھد ديد که اين قدرت ھمان امريکا و  و به سوريه و عراق را بدھند؛ و آيا اگر کسی اين جست

ھستند که نه در آسمان بلکه ) Black Water(نيروھای امپرياليستی ديگر با سازمان ھای آدم اجير کنی چون بلک واتر 

 بوده و در جوامع سرمايه ٢١زار سال پيش بلکه متعلق به قرن  ھ١۴در روی ھمين زمين قرار دارند و نه متعلق به 

اقليت ، گوئی که خود معتقد است که يک نيروی مرموز  ۀاما مقال!  داری به ظاھر متمدن امروزی زندگی می کنند

يکا در ضمن، اين مقاله برای ناتوان نشان دادن امر.  چنين برخوردی پيشه نمی کند اھريمنی آسمانی خالق داعش است

تضاد بين اعضای "جادوئی داعش به يک خيال پردازی ھم دست زده و مطرح می کند که  گويا در مقابله با قدرت

به ويژه بر سر دولت ھای حاکم بر ( با قدرت ھائی ھم چون حکومت اسالمی ايران ءائتالف، تضاد برخی از اين اعضا

اين ھم ". رو می سازنده  قطعی اين گروه را با مشکل روبھمه از جمله عواملی ھستند که از بين بردن) سوريه و عراق

رغم اين که از وجود داعش احساس خطر می کند ولی نه فقط به تنھائی قادر  توجيھی است به نفع امريکا که گويا علی

ضاد  کشور جھان ھم ساخته نيست چون بين آن ھا ت۶٠ ۀبه از بين بردن آن نيست بلکه فائق آمدن به داعش حتی از عھد
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در ضمن با استناد به سخن اوباما و کامرون که گفته اند جنگ در خاورميانه سال ھا طول خواھد کشيد، !  وجود دارد

از سوئی قدرت داعش و از : "اقليت نيز خود را موظف می بيند که برای اين امر دليلی ذکر کند و در نتيجه می گويد

نزديک ۀ ای سوريه، از جمله عواملی ھستند که پايان جنگ در آيندسوی ديگر ضعف دولت عراق و آلترناتيو مد نظر بر

اينھا اساس سخنانی است که صرفاً در جھت القای تبليغات رسانه ھای امپرياليستی در رابطه ". را غير محتمل می سازند

ين جا به آن ھا مطرح شده اند و در حدی که در ا..." ائتالف "ۀدر مقال با داعش و جنگ در خاورميانه از طرف اقليت

پرداخته شد می توانند به خواننده يادآور شوند که اقليت امروز در کجا ايستاده و چه ديدی نسبت به داعش به مثابه يک 

 اقليت در مورد گروه ھای تروريستی اسالمی از نوع داعش را می ۀاما ديد تئوريزه شد. جريان تروريستی اسالمی دارد

 سراغ ۶٣۶ کار ۀمندرج در نشري" بحران سرمايه داری و نقش بنياد گرائی و اسالم"توان در مقاله ای تحت عنوان 

   .مطالب آن اختصاص داردۀ  حاضر نيز به بررسی و نقد عمدۀگرفت که بقيه مطلب مقال

ھمان طور که می دانيم در رابطه با گروه ھای تروريستی اسالمی و از جمله داعش تم کامالً معين در تبليغات مشاطه 

 توجيه طرح ھا و سياست ھای امپرياليستی را به عھده دارند اين است که آن ھا نيروئی مستقل و خلق ۀرانی که وظيفگ

در اين تبليغات اين . باره از اعصار بسيار دور تاريخ به جھان کنونی ما رانده شده اند الساعه ای ھستند که گويا يک

 آن و کوشش در مسلمان ۀبه دليل اعتقاد به اسالم و به خاطر اشاعطور جلوه داده می شود که گروه ھای مزبور گويا 

.   جنگ و خونريزی تبديل کرده اندۀکردن مردم جھان است که امروز خاورميانه و نقاط ديگری از دنيا را به صحن

ه ھای مزبور  منطقی اين ادعاھا نيز واضح است، يعنی، اين نه امپرياليسم بلکه اسالم می باشد که در کالبد گروۀنتيج

مسلماً .   جنگ و جنايات فجيع تبديل کرده استۀامروز جھان و در حال حاضر به طور برجسته خاورميانه را به صحن

اگر مردمانی در جھان به دليل عدم شناخت شان نسبت به ماھيت طبقاتی حکومت ھای مذھبی و گروه ھای تروريستی 

ولی تا آن جا که به مردم ايران مربوط است می توان .  تعجب نيستاسالمی، مدتی فريب تبليغات فوق را بخورند جای

 ھيچ کس ھم نداند مردم ھشيار و  حنای چنان تبليغاتی در نزد اکثريت توده ھای آگاه ما رنگی ندارد، چرا که گفت که

 متوھم کردن مبارز ايران به خوبی بر اين امر واقفند که در ابتدای روی کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی نيز جھت

مردم نسبت به ماھيت اين رژيم تازه حاکم شده، چنان ادعاھا و تبليغاتی وسيعاً رواج يافت تا توده ھا دچار اين توھم شوند 

که سران رژيم و آخوندھای حاکم بر کشور اعمال ارتجاعی، جنايتکارانه و ضد مردمی خود را نه به دليل ھم ماھيت 

يم شاه و به خاطر حفظ نظام سرمايه داری و تأمين منافع سرمايه داران بين المللی و بودن رژيم جمھوری اسالمی با رژ

وابستگان داخلی شان بلکه به خاطر خدمت به اسالم و تضمين زندگی خوب و خوش برای خود، آن ھم بعد از مرگ و 

يران تجربه می کنند و  سال است که حکومت داعشيان را در ا٣۵اما مردم ما بيش از . انجام می دھند" بھشت"در 

موجوديت کثيف و ظالم و خونخوار يک حکومت اسالمی را به طور زنده با پوست و گوشت خود لمس کرده و می بينند 

 پياده کردن احکام قرآن در جامعه، ديکتاتوری شديداً و وسيعاً قھر ۀکه گردانندگان اين رژيم تحت نام اسالم و به بھان

 مردم ايران تحميل کرده و از قبل خدمت به امپرياليست ھا و ر ب،م سرمايه داری وابستهآميزی را به منظور حفظ نظا

بر روی ھمين زمين دست " بھشتی"سرمايه داران داخلی، خود به سرمايه داران بزرگ تبديل شده و به زندگی ھای 

کومت صرفاً به عنوان يک بر اين اساس مردم آگاه ايران به خوبی می دانند که اسالم در دست اين ح. يافته اند

ايدئولوژی برای توجيه وضع دلخواه خود و اربابان شان و حفظ شرايط شديداً ظالمانه ای به کار می رود که کارگران و 

 امپرياليستی در رابطه با داعش و بنياد ۀبنابراين اگر تبليغات امروز. توده ھای تحت ستم ما در آتش آن می سوزند

مسلم است که تنھا با . گرائی اسالمی برای ھر کسی ھم در جھان تازگی داشته باشد برای مردم آگاه ايران چنين نيست

ی رابطه با گروه ھای تروريستيزير پا گذاشتن اين تجربه از جمھوری اسالمی می توان تبليغات دروغين کنونی در 
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 در پوشش نقاب اسالم -  به مثابه سرمايه داری در حال احتضار جھانی - امپرياليسم ۀ ھدفش کتمان چھرکه چون داعش 

  .با اين حال برخی از جريانات سياسی وطنی به تالشی در اين جھت دست زده اند. می باشد را به خورد مردم ايران داد

ق می شود که با استفاده از ترم ھا و ادبيات ی اطالورتونيست به فرد يا جريان سياسيدر ادبيات مارکسيستی، اپ

ببينيم که تبليغات و ادعاھای فوق با چه لھجه و ترم ھائی در نزد . مارکسيستی ايده ھای بورژوائی را اشاعه می دھد

بحران سرمايه داری و نقش بنياد  "ۀبررسی مقال!   لنينيست ما و از جمله اقليت تکرار می شوند-مدعيان مارکسيست 

اين مقاله که در خدمت .  خود اين موضوع را آشکار می سازدۀ نسبتاً طوالنی است به نوبۀاقليت که مقال" ئی و اسالمگرا

کتمان دستان کثيف امپرياليست ھا در ايجاد بنيادگرائی اسالمی و گروه ھای تروريستی اسالمی و ھم چنين با توسل به 

حکومت شان قرار دارد برای رسيدن به مقصود، بحث ھای گوناگونی اسالم سرپوش گذاشتن به جنايات سرمايه داران و 

اما قبل از پرداختن به اصل مطلب، در اين جا الزم است .  را پيش کشيده و حکم ھای توخالی چندی ارائه داده است

 نظرات ديگران  مذمومی نيز در اين مقاله به کار گرفته شده؛ و آن اين است که نويسنده سخنان وۀخواننده بداند که شيو

 کم ۀير انشای آن ھا به خود نسبت می دھد به صورتی که مسلماً خواننديرا بدون آن که نام و منبعی را ذکر کند با تغ

به طور برجسته، مثالً در اين مقاله آنچه که مارکس در . تجربه تصور خواھد کرد که آن ھا سخنان خود نويسنده است

اقتصاد کارکرد خود را از دست می : "... ماعی مطرح کرده است اين طور بيان شدهمورد فرا رسيدن دوران انقالب اجت

دھد، ديگر پاسخگوی نيازھای جامعه نيست و زير فشار تضادھای الينحل و بحران ھای مزمن، دچار از ھم گسيختگی 

ه عليه نظم حاکم وسعت مبارز...نھادھای سياسی مستقر، اعتبار خود را در ميان توده ھا از دست می دھند و. می شود

از آن جا که چنين احکامی ناشی از ".  ن پيشرفت تاريخی، نظم نوينی را جايگزين نظم کھنه سازندمی گيرد تا حامال

کشفيات خود نويسنده نيست، ضرورت امانت داری ايجاب می کرد که مقاله منبع اصلی چنين سخنانی را به خواننده 

 مطلب نشان می دھد که علت عدم ذکر ۀ دنبالۀمطالع.   به عدم امانت داری بر نمی گرددالبته ايراد صرفاً . اطالع می داد

با ( اصلی اش مارکس می باشد ۀ سخنانی که گويندۀمنبع آن است که نويسنده می خواسته است نظر خود را به ادام

نی صحبت می کند که تضاد بين  مقاله از دورا .چسبانده و آن نظر را مقبول جلوه دھد) گذشت از چگونگی بيان آن ھا

نيروھای مولده و مناسبات توليدی به مرحله ای رسيده است که مناسبات توليدی سد راه نيروھای مولده گشته و دوران 

 مبارزه آمده و ۀبر اساس نظر مارکس توده ھا در چنين دورانی در وسعت چشمگيری به صحن. انقالب فرا رسيده است

 اقليت نيز ظاھراً آن را تأئيد کرده و به تبع از مارکس می نويسد که در چنين ۀ زنند که مقالدست به اعمال انقالبی می

ن پيشرفت تاريخی، نظم نوينی را نافرمانی، اعتراض و مبارزه عليه نظم حاکم وسعت می گيرد تا حامال"دورانی 

: دن نظر خود نقض کرده و اضافه می کندبا اين حال مقاله بالفاصله سخن فوق را با گنجان". جايگزين نظم کھنه سازند

در يک چنين دورانی است که انواع و اقسام خرافات نيز شکل می گيرند و پناه بردن به عرفان و مذھب نيز رونق می "

به تقلب ديگری ) جا زدن سخنان مارکس به اسم خود(ھمان طور که مالحظه می شود نويسنده با انجام يک تقلب ". گيرد

 مايه گذاشتن از سخنان مارکس نظری را تحويل خواننده می دھد که صد و ھشتاد درجه مغاير با نظر دست زده و با

اگر بحث بر سر دورانی است که نظام ھای کھنه به پايان عمر خود رسيده اند و در اين دوره مبارزه . مارکس می باشد

 اقليت توده ھا به عرفان و مذھب ۀعم مقالعليه نظم حاکم شدت و وسعت خاصی به خود می گيرد چگونه است که به ز

 توده ھا عليه نظم حاکم ۀپناه می برند؟  مگر عرفان و مذھب در خدمت رواج تسليم طلبی و خاموش کردن آتش مبارز

 مبارزه جھت جايگزين کردن نظم ۀقرار ندارند، پس چرا توده ھا در سيستم فکری اقليت به جای فعال شدن در صحن

 اقليت البته بی ۀ پيشين، به افيون مذھب و عرفان پناه می برند؟ صدور چنين حکمی از طرف مقالۀ کھننوين به جای نظم

حکمت نيست و خواھيم ديد که مقاله از بيان چنين مطلبی ھدفی را تعقيب می کند که در راستای پيام اصلی آن قرار 

  .دارد
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در ادامه، گريزی به لنين و انگلس زده می شود و با  مذکور پخته شود، ۀبرای اين که پيام اصلی در بخشی از مقال

از . آوردن نقل قول مستقيم از آن ھا و ذکر منبع، گوشه ای از برخورد لنين و انگلس در مورد مذھب بازگوئی می شود

ھای مذھب در ستم  ترين ريشه امروزه عميق: "از لنين نقل می کند که"  مناسبات حزب کارگر با مذھبۀدر بار "ۀجزو

و ..."  سرمايه نھفته استتۀ محض آن ھا در برابر نيروھای لجام گسيخھای زحمتکش و ناتوانی ظاھراً  اجتماعی بر توده

تمام اديان چيزی جز بازتاب : "انگلس نقل قول طوالنی می آورد که خالصه آن چنين است" آنتی دورينگ"از کتاب 

ھا   بورژوائی کنونی انسانۀدر جامع... کنند، نيست روائی می انسان فرمانۀخيالی نيروھای خارجی که بر زندگی روزان

اند، قرار دارند، آن  اند، تحت ابزاری توليدی که خود توليد کرده  مناسبات اقتصادی که خود به وجود آوردهۀتحت سلط

ماند و ھمراه  ا می بازتاب مذھبی کماکان پابرج بنابراين پايه واقعی عمل. اند  يک نيروی بيگانهۀچنان که گوئی تحت سلط

ھمان طور که مالحظه می شود تأکيِد ھم لنين و ھم انگلس در جمالت فوق اين است که .  "با آن نيز خود بازتاب مذھبی

روشن است که از اين جا نيز اين نتيجه حاصل می شود که .  بورژوائی، خود ھمين جامعه استۀ مذھب در جامعۀريش

. ھب در شرايط حاضر در اساس بايد مناسبات سرمايه داری را در جامعه از بين بردمذ" پايه واقعی"برای از بين بردن 

 اقليت روی ۀ مقالۀاما نويسند.   سرمايه داری است خشکاندۀبه عبارت ديگر، بايد به ريشه زد و ريشه را که ھمان جامع

 درست را مورد توجه ۀين نکت، تکيه نمی کند و تنھا ا سرمايه داریۀضرورت از بين بردن جامع اين موضوع، يعنی

و از نقل قول ھای فوق ." شرايط مناسب برای باورھای مذھبی وجود دارد"قرار می دھد که با وجود سرمايه داری 

در قدم بعدی وی با . را نتيجه می گيرد" داری  سرمايهۀجان سختی و بقای مذھب و خدا باوری، حتا در جامع"صرفاً 

رشد بنيادگرائی و جنبش ھای اسالم گرا در منطقه ای به وسعت خاورميانه، "ش به سراغ تأکيد روی اين يافته ھای خوي

 اين پديده در جھان امروز ۀمی رود و خالق و به وجود آورند" فريقا، مناطقی از پاکستان و حتی آسيای مرکزیاشمال 

 سرمايه ۀاد می کند که با توجه به سلطتوده ھای زحمتکشی قلمد(!!) و با ديد گويا کامالً علمی (!!) را با گشاده دستی

داری و پيامدھای ناشی از آن به عقايد خرافی و فرا طبيعی پناه برده و افکار و گرايشات مذھبی در آن ھا تقويت شده 

 کارگر، توده ۀ و طرفداری از طبقمدعی اعتقاد به کمونيسمبه نظر بسيار عجيب به نظر می رسد که يک نيروی ! است

ثمار و ستم سرمايه داری را عامل و ايجاد کننده جريانات ارتجاعی و جنايتکاری بنامد که به قول خود ھای تحت است

فريقا، مناطقی از پاکستان و حتی آسيای مرکزی در حال خونريزی و اامروز در منطقه ای به وسعت خاورميانه، شمال 

 اقليت به لنين و انگلس استناد نکرد که به درستی ۀولی مگر مقال!  آفرينش نفرت انگيزترين اعمال قرون وسطائی ھستند

!   سرمايه داری برای باورھای مذھبی شرايط مناسبی وجود داردۀگفته اند که مذھب جان سخت است و در جامع

کارگران و زحمتکشان و   گروه ھای اسالمی و بنيادگرائی اسالمی،ۀبنابراين، گويا حق دارد بگويد که به وجود آورند

 مذکور به ۀ مقالۀاين موضوع را با بررسی ادام!  ئی از توده ھای فقير و تحت ستم و تيره روز مذھبی ھستندگروه ھا

  .روشنی می توان دريافت

در " رشد بنياد گرائی و جنبش ھای اسالم گرا" مقاله اش به طور مشخص مطرح می کند که ۀ اقليت در ادامۀنويسند

داری نه فقط پاسخگوی نيازھای مادی و  ی از اين واقعيت است که نظم سرمايهبازتاب مقدم بر ھر چيز"شرايط کنونی، 

به رغم ثروت بيکرانی  ھا نبوده، بلکه بالعکس ھای زحمتکش مردم اين مناطق و رفاه و زندگی انسانی آن معيشتی توده

ر، گرسنگی، تحقير و  شده است، فق ھای کارگر و زحمتکش که در کشورھای اين منطقه قرار دارد، آن چه نصيب توده

، مبارزات توده ھا را بی "رژيم ھای استبدادی ديکتاتوری عريان"ھم چنين مطرح می شود که ." ست تيره روزی

   برای اسارت معنوی ھرچه بيشتر مردم مانع از آگاھی و تشکل کارگران و زحمتکشان شدند،"رحمانه سرکوب کرده، 

اقليت از اين ".   خرافات پرداختندۀ دستگاه دينی اسالمی و اشاعۀمه جانبھا، به تقويت ھ و در ناآگاھی نگاھداشتن آن

آور نيست ببينيم، مردمی که  لذا تعجب"سخنان که واقعيت ھای غير قابل انکار در آن ھا وجود دارد نتيجه می گيرد که 
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 سرکوب شده است و اين نظم ير انقالبی وضع موجوديھا برای تغ اند، مبارزات آن ھا در فقر، جھل و خرافات زيسته سال

ھا سلب کرده است، به عقايد خرافی و فرا طبيعی پناه ببرند و افکار و  اندازی را برای بھبود اوضاع از آن ھرگونه چشم

بنياد گرائی اسالمی و جنبش ھای مذھبی در خاک "و گويا از اين جاست که  ."ھا تقويت شود گرايشات مذھبی در آن

 اقليت، در دورانی که به قول ۀ مقالۀاز نظر نويسند. است" ام سرمايه داری آن را فراھم نمودهمناسبی رشد کرده که نظ

خود وی سرمايه داری جھانی به مرحله ای گام نھاده که به سدی بر سر راه پيشرفت و تحول تاريخی و استقرار نظمی 

پناه "يره روزی قرار داده، و در عين حال نوين تبديل شده و سيستم سرمايه داری، توده ھا را در فقر و گرسنگی و ت

 اين وضعيت، بنياد گرائی اسالمی پا به صحنه گذاشته ۀ ھمۀگرفته، لذا، در نتيج"  نيز رونقبردن به عرفان و مذھب

به اين دليل " گروه ھای اسالم گرا"بنيادگرائی اسالمی و :  اقليت روشن استۀبا توجه به سخنان فوق، پيام مقال. است

در فقر و تيره روزی به سر می برند و دارای ) مسلماً در رأس آن ھا کارگران و زحمتکشان(ارند که مردم وجود د

 تحت استثمار و ستم و دارای افکار و گرايشات مذھبی ۀبه عبارت ديگر اين تود. ھستند" عقايد خرافی و فرا طبيعی"

.  ستی و خونخوار اسالم گرا نظير داعش شده اندھستند که باعث شکل گيری بنيادگرائی اسالمی و گروه ھای تروري

امپرياليسم ( داعش ھا ۀ اقليت برای مجاب کردن خواننده و در واقع جھت انحراف افکار از عامل واقعی ايجاد کنندۀمقال

 در با توجه به شرايط نامطلوبی که ياد آور می شود که اين توده ھای مذھبی فقير و جان به لب رسيده) امريکا و شرکاء

ھای  باغ"  اسالم به خاطر رفتن به بھشت، جائی کهۀراه خالصی خود را در پيکار برای اشاع آن قرار گرفته اند امروز

 ھای فراوان، نھرھای شير و عسل و حوريان قشنگ بھشتی در انتظار آن سر سبز، غذاھای رنگارنگ، ميوه

اند تا  اند، آماده ھای اسالمی بنيادگرا متشکل شده ل گروهھا که اکنون حو ترين آن متعصب" و گويا يافته اند ."ست ھا 

شان جای  کمربندھای مواد منفجره برخود ببندند، تا ھرچه زودتر از عذاب اين جھانی راحت شوند و در بھشت خيالی

تا  خالصه آن که بنيادگرائی اسالمی و گروه ھای اسالمی را توده ھای تحت ستم مذھبی به وجود آورده اند ".گيرند

 اقليت راتشکيل ۀاين نظر اولترا راست متأسفانه پيام اصلی مقال. بتوانند راه رفتن به بھشت را برای خود ھموار سازند

اين نظری است که در واقع برای گريز از اعتراف به نقش امپرياليسم امريکا به عنوان عامل اصلی در ايجاد . می دھد

 اقليت با ابراز چنين نظری به جای آن ۀاسالمی ساخته و پرداخته شده و مقالگروه ھای تروريستی اسالمی و بنيادگرائی 

با اندکی تعمق می . عامل اصلی، توده ھای کارگر و زحمتکش با اعتقادات مذھبی را نشانده و به خواننده معرفی می کند

و از برخی از واقعيت ھای توان ديد که در اين مقاله، نويسنده با سود جوئی از گفته ھای مارکس و انگلس و لنين 

ری از خرافات ايده آليستی و موجود و غيرقابل انکار در جوامع سرمايه داری و با مخلوط کردن آن ھا با خروا

مه ای در ذھن خود ساخته است که در آن نه منافع طبقاتی زمينی غمل زيکی و مسلماً به دور از واقعيت ھای عينی،متاف

اگر اين مقاله از توضيح وضعيت اسفناک و مخربی که  .مانی حرف اول را می زنندبلکه گويا اعتقادات خرافی آس

سيستم سرمايه داری در جھان امروزی به وجود آورده است اين نتيجه را می گرفت که سرمايه دارانی از چنين 

با تأمين زندگی افرادی را از ميان مردم بيکار و تھی دست  وضعيتی سود جسته و در جھت تأمين منافع طبقاتی خود

 شان و البته با تعليم و تبليغ ايدئولوژی ارتجاعی خود به نام اسالم به خدمت گرفته ۀآنان و ايجاد چشم اندازھائی برای آيند

 که البته در اين صورت بايد به طور مشخص - و بر اين اساس به ايجاد گروه ھای تروريستی اسالمی مبادرت کرده اند 

 آن گاه خواننده با يک - رمايه داران و در جھت تأمين چه منافعی به چنين اقدامی دست زده اند نشان می داد که کدام س

 اقليت با پناه بردن به ايده آليسم جھت تحليل اوضاع، اين طور القاء می ۀولی مقال. رو بوده تحليل از ديد ماترياليستی روب

و اعتقاد به بھشت به طور اتوماتيک فرد را ) ه داریناشی از نظم سرماي(کند که گوئی فقر و نداری و تيره روزی 

تروريست و جنايتکار از نوع داعش و بوکو حرام و غيره می کند و گوئی اين سرمايه داری، فاعل و عاملی به نام 

!   چنين پديده ھائی باشدۀ خود بانی و به وجود آورندۀسرمايه دار ندارد که درست برای تأمين منافع زمينی استثمارگران
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اين، نوعی از تحليل با استفاده از ترم ھا و ادبيات مارکسيستی می باشد که کوشيده است  با اندک تعمقی می بينيم که 

 لنينيسم به خورد توده ھای ستمديده ايران -بورژوائی را به نام چِپ گويا معتقد به مارکسيسم  تبليغات دروغين محافل

  .بدھد

کرد که قائم به ذات جلوه دادن نيروی داعش و پوشاندن واقعيت وابستگی آن به در جمعبندی اين قسمت بايد تأکيد 

امپرياليسم امريکا از سوی اقليت در شرايطی صورت می گيرد که يک بررسی عينی و واقعی از ماھيت عملکردھای 

ضد خلقی نه داعش از زمان شکل گيری اين جريان و سياست ھائی که پيش برده نشان می دھد که اين نيروی مخوف 

.  خاورميانه استۀ ضد خلقی آن در منطقۀيک نيروی مستقل، بلکه ابزار جديدی در دست امپرياليسم برای گسترش سلط

در شرايط تشديد بحران گريبان گير امپرياليست ھا، دولت امريکا با خلق و تجھيز و رشد داعش در دامان رژيم ھای 

وجود آوردن يک ه  اردن و ترکيه، از اين نيروی ارتجاعی برای ب،  عربستان،وابسته به خود در منطقه نظير قطر

سود و بھره برداری ھای مشخص امپرياليسم امريکا .  بحران و فضای جنگی ھدايت شده در منطقه استفاده کرده است

ی نيست اوالً شک.  کامالً عينی و زمينی قابل بررسی استۀاز گسترش جنگ در خاورميانه با حضور داعش در سه زمين

ً به جيب  که منافع اقتصادی حاصل از شرايط جنگی در اين منطقه عمدتاً از طريق فروش تجھيرات نظامی، مستقيما

ثانياً، امپرياليسم امريکا در شرايطی که . بزرگترين کارتل ھای اسلحه سازی و انحصارات نظامی در امريکا می رود

 وسيعی از خاورميانه است از وجود داعش به مثابه  ۀر منطقی دئشاھد رشد و گسترش مبارزه و انفجارھای توده 

 کارگر و خلق ھای تحت ستم منطقه و به حاشيه راندن جنبش ھای ضد امپرياليستی ۀچماقی برای سرکوب جنبش طبق

ی واقعی توده ھا که دارای بار وسيع ضد سرمايه داری می باشند، استفاده می کند؛ و باالخره در جريان تشديد تضادھا

 مناطق نفوذ و باز تقسيم ۀبر سر توسع) به طور برجسته بين امريکا و روسيه(غارتگرانه بين قدرت ھای امپرياليستی 

 به کار ءثری در خدمت به پيشبرد سياست ھای ضد خلقی امريکا عليه رقباؤ مۀبازارھای منطقه، داعش در نقش مھر

  .گرفته شده است
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