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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۵ فبروری ١٣
 به يک يھودی توھين کنيد يھودی ستيز ھستيد

 به يک مسلمان توھين کنيد مدافع آزادی بيان ھستيد

ر جھان بينی ليبرال ھستيدبه يک روس توھين کنيد ھوادا  

 اين منطق طبقاتی امپرياليسم غرب است

  به آن) توفان(توھين به مقدسات اديان و برخورد حزب کار ايران

۵  

   تروريسمأسرمنش

تروريسم در جھان . نه کسی تروريست زاده می شود و نه تروريسم امر اتفاقی است و نه به دين خاصی تعلق دارد

اين ممالک با نقض مستمر و . ويژه غرب در جھان استه چپاول ممالک امپرياليستی بکنونی محصول زورگوئی و 

 ضوابط و قوانين جھانی که بايد برای کشورھا و مردم جھان محترم بوده و توازنی از مصونيت و ۀ ھمۀطلبکاران

رانه و جنايتکارانه ھمراه امنيت ايجاد کند، امنيت جھان را لجام گسيخته و ھدفمند از بين می برند و با عمليات خودس

با تبليغات زھرآگيِن دروغين، به کشتار ميليونھا مردم جھان اقدام می کنند و کسی قادر نيست گريبان آنھا را برای 

حتی . ھيچ مرجع دادرسی در جھان نيست که حق مستضعف را تضمين کند. بازخواست بگيرد و به حسابرسی بطلبد

دست و فرياد کسی به جائی نمی رسد و . تم گری و اعمال مقاصد شوم آنھاستدادگاه کيفری جھانی نيز ابزار س

 امريکاويژه امپرياليسم ه امپرياليستھا و ب.  جھانی بدل شده استۀزبان زور و طپانچه به زبان محاور. پژواکی ندارد

 بايد باشند و بايد  وی ھستند و ياۀ ممالک و مردم آن، نوکران دست به سينۀدر جھان، رفتاری دارد که گويا ھم

تجاوز امپرياليستی و صھيونيستی به افغانستان، به . جا آورنده درخواستھای آنھا را اجابت کنند و اوامر آنھا را ب

... ، مالی، سودان، به گرانادا و سراسر دنيای سه قاره واعراق، سوريه، لبنان، به فلسطين، به يوگسالوی، به ليبي

شکافی عظيم و عميق ميان قطب فقر و قطب ثروت، به بيکاری، بی خانمانی، بی چپاول و غارت جھان و ايجاد 

اتخاذ سياست تھديد، شکنجه و رياکاری، وضعيتی در جھان ايجاد می کند . س و آوارگی ميدان می دھدأدورنمائی، ي

آتش . ل می گردد، غير قابل تحمفجايع و تضييقات و دوروئی ھا ھستندکه برای ملتھای تحت ستم که شاھد اين ھمه 

. نابودی شرايط ھستی مادی مردم جھان سرمنشاء مقاومت است.  اين ممالک می جوشدۀطغيان و نارضائی در ھم

ليکن به خاطر شکست موقت سوسياليسم در اثر خيانت رويزيونيسم و ماال تضعيف احزاب کارگری و کمونيستی، 

نامرئی سرمايه آنھا را به کنام اديان می افکند، در کف رھبری جنبش ناراضيان، ستمديدگان و پابرھنگان که فشار 
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جريانھای سنتی و ريشه دار مذھبی قرار می گيرد که ھميشه از مساوات و برادری سخن به ميان می آورند و خود 

 ھمين جريانھای مذھبی را ھم خود امپرياليستھا برای مبارزه با انديشه ھای کمونيستی. را با تقدس الھی می پوشانند

امروز به علت پيچيدگی و بحرانی وضعيت اقتصادی و سياسی جھان .  به وجود آورده و يا تقويتشان کردندیبخش

. حتی پاره ای از اين گروه ھای امپرياليست ساخته از ھمکاری با آن انصراف جسته و به مقابله با آنھا دست زده اند

سم، از آن حتی برای تحقق مقاصد خود استفاده می کند امپرياليسم به خاطر ھمين کوری سياسی و کوته فکری تروري

 کارگر را به بيراه می ۀتروريسم دشمن مارکسيسم است و جنبش مردم و طبق. و به نام تروريستھا به ثبت می رساند

مبارزه با تروريسم تنھا از گذرگاه مبارزه برای تحقق برابری، و استقرار عدالت اجتماعی و پايان دادن به . کشد

منھم شارلی " مبارزه با تروريسم را سر می دھد و با طوق ۀآنکس که نعر. ره کشی انسان از انسان عبور می کندبھ

برگردن بر طبل سرکوب و خفقان می کوبد و در پی محدوديت حقوق دموکراتيک و شنود مردم و نظارت بر " ھستم

تثمار مبادرت می ورزد، خودش تروريست به تشديد اس" وحدت ملی"زندگی خصوصی آنھا بر می آيد و زير لوای 

برای تحقق " آزادی ھای بی قيد و شرط"است و در رواج تروريسم دولتی کوشا می باشد و به خيل فريب خوردگان 

 .نياز دارد" ی و مردم خواھانهئتوده "ه خواستھای خود با توجي

يرد يک سياست امپرياليستی است و  ضد تروريسم صورت می گه ضد مسلمانان که تحت لوای مبارزه بهتحريکات ب

 ھمان سياست جنگ فرھنگ ھاست که بعد از ۀاين ادام. ربطی به حقوق دموکراتيک و آزادی بيان و يا عقيده ندارد

وگرنه با کدام استدالل می شود توضيح داد که طنز محمد مبارزه با تروريسم است . فروپاشی شوروی راه انداخته اند

مگر با پر کردن فضای ناسالم ضد  .د و توزيع مستمر آن تروريسم را تضعيف می کندو تکثير کاريکاتور محم

 ضد تروريسم و حمايت آزادی بيان تروريسم را نابود می ه مبارزه بۀ ضد مردم مسلمان جھان به بھانهاسالمی و ب

می دھند انتشار تروريستھاست که به ھمه نشان " اثبات حقانيت"عکس اين رشوه اعالن جنگ تنھا در ه ب. کند

عليه  کاريکاتورھای محمد اتفاقی نيست و با سياست تحميل جنگ فرھنگھا صورت می گيرد و ربطی ھم به مبارزه

 خود اين امپرياليستھا آزاديھا و دموکراسيھا را نابود نکرده و زندانھا ۀھيچ نيروئی در جھان به انداز. تروريسم ندارد

آنھا شکنجه ھای ضد بشری را کامل کرده، مدون ساخته و به صورت . اشته اندرا از دمکراتھا و آزاديخواھان نانب

امپرياليسم در متن سياست دشمن . موريتھای سربازان متجاوز در سراسر جھان در آورده اندأو دستورالعمل م" علم"

ی با سالح دولتھای تروريست. نمائی اسالمی و نظريه ھای ساموئل ھانتيگتون به جنگ با اسالم دامن می زند

تروريسم دولتی به تقويت تروريسم در جھان اشتغال دارند و به وجود تروريسم اسالمی برای مشوب کردن افکار، 

طور عمده در منطقه خاور ميانه، اغتشاش در ممالک مسلمان و از اين طريق نفوذ در پشت ه ايجاد اغتشاشات ب

 نخست تروريسم دولتی امپرياليستی و ۀ تروريسم و در درجبه اين جھت مبارزه با.   روسيه و چين نياز دارندۀجبھ

صھيونيستی را بايد با مبارزه عليه امپرياليسم و صھيونيسم ھمراه ساخت و گرنه مبارزه ای انتزاعی و فقط در 

  .   خدمت اميال و مقاصد شوم دشمنان بشريت خواھد بود

 

  برخورد به مذھب از نظر علمی و آموزگاران کمونيسم

مارکسيسم .  مارکسيسم در مورد مذھب می باشدۀ مارکس سنگ بنای تمام فلسفۀاين گفت"  افيون توده ھاستمذھب""

ھمواره به تمام مذاھب و کليساھای مدرن و ھمه نوع سازمانھای مذھبی به مثابه ابزار بورژوازی ارتجاعی که 

  .ت می نگريسته اس، کارگر استۀ تخدير طبقۀوسيله قصدش دفاع از استثمار ب
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از سوسيال دموکراسی باشند و در " انقالبی تر"يا " چپ تر" تالش افرادی را که می خواستند ھمزمان انگلس کراراً 

 ضد مذھب را وارد کنند، محکوم هبه مفھوم اعالن جنگ ب) آته ئيسم( حزب کارگران يک ايمان به بی خدائیۀبرنام

راند که  انيه مشھوِر بالنکيستِی فرارياِن کمون سخن می بيۀکه در بار  در زمانی١٨٧۴انگلس در سال . کرده است

 حماقت ۀبه عنوان مھاجر در انگلستان زندگی می کردند، اعالن جنگ پر سر و صدای آنھا را به مذھب به منزل

چنين اعالن جنگی بھترين وسيله برای احياء عالقه نسبت به مذھب و سخت کردن زوال : معرفی کرد و بيان نمود

 طبقاتی ۀانگلس بالنکيستھا را سرزنش کرد که آنھا قادر به فھم اين مطلب نيستند که تنھا مبارز. ب استواقعی مذھ

توده ھای کارگران که وسيعترين اليه ھای پرولتاريا را ھمه جانبه در عمل اجتماعِی آگاه گرانه و انقالبی در نظر 

ً ۀمی گيرد، قادر است تود که اعالم جنگ با مذھب به مثابه  در حالی. آزاد سازد  تحت ستم و زير يوغ مذھب را واقعا

 انگلس در آنتی دورينگ به ھر ١٨٧٧ در سال او حت.  سياسی حزب کارگری يک حرافی آنارشيستی استۀوظيف

 و ھمزمان نيز با  آليسم و مذھب می داد با آشتی ناپذيری حمله می نموددامتياز کوچکی که دورينگ فيلسوف به اي

 سوسياليستی بايد مذھب را ۀکه در جامع  آقای دورينگ را مبنی بر اينۀری، ايده ھای انقالبی مآبانقاطعيت نه کمت

  . محکوم می کرد،قدغن کرد

، يعنی به مفھوم "بيش از بيسمارک بيسمارک بودن است"اعالم چنين جنگی عليه مذھب به مفھوم : انگلس می گويد

که در بدنامی مشھور است، يعنی " نبرد فرھنگھا(" ت می باشد بيسمارکيستی عليه روحانيۀتکرار حماقت مبارز

، المانليسی کاتوليسيسم عليه حزب کاتوليک وبا پيگرد پ١٨٧٠مبارزه ای که بيسمارک در سالھای ھفتاد قرن نوزده 

يک به  نفوذ کليسای کاتولتأمينتالش برای ( با اين نبرد بيسمارک فقط کلريکاليسم). به پا نمود" ميانه"يعنی حزب 

ستيزه جوی شريعت کاتوليک را تقويت نمود و کار فرھنگ واقعی را تخريب ) توضيح مترجم- صورت عمومی

 ۀزيرا وی صفبندی ھای مذھبی را به جای صفبنديھای سياسی به پيش کشيد و بدين ترتيب توجه اقشاری از طبق. کرد

 وظايف بسيار سطحی و دروغين بورژوائی  طبقاتی و انقالبی بهۀکارگر و دموکراسی را از وظايف مبرم مبارز

که وی تکرار حماقت بيسمارک را  انگلس، دورينگِ ماوراء انقالبی را به اين. ضد کلريکاليسم منحرف ساخت

 ً وی اصرار می ورزيد که حزب کارگران آن وظايف .  به شکلی ديگر پيشنھاد می نمود متھم می ساختصرفا

سورانه عملی نمايد که به زوال مذھب منجر شده و از در افتادن در ھر گونه متشکل نمودن و آموزش پرولتاريا را ج

  ."جنگ سياسی ماجراجويانه عليه مذھب خودداری نمايد

آن را . مارکسيسم فراتر می رود. ولی مارکسيسم ماترياليستی نيست که به الفبا اکتفا می نمايد: "...و در جای ديگر

که چنين کاری را انجام دھيم ما بايد از  باشيم با مذھب مبارزه بکنيم و برای اينما بايد قادر . چنين بيان می نمايد

  .ديدگاه ماترياليستی توضيح دھيم که چرا ايمان به مذھب در ميان توده ھا شايع است

ملی اين مبارزه بايد با جنبش ع.  ايدئولوژيک يا تجريدی محدود شده يا تقليل يابدۀمبارزه عليه مذھب نبايد به موعظ

چرا مذھب در ميان اقشار . مشخص طبقه پيوند برقرار نمايد، ھدف آن بايد نافی ريشه ھای اجتماعی مذھب باشد

 در ميان اقشار وسيع نيمه پرولتری و توده ھای دھقانی جا افتاده است؟ بورژوازی - پرولتاريای شھریۀعقب افتاد

مرگ بر  "-پس بنابراين" به خاطر نادانی مردم: "ھدمترقی، بورژوازی ماترياليست يا راديکال چنين جواب می د

  ".توزيع نظريات بی خدائی وظيفه مرکزی ماست"، "زنده باد بی خدائی"، "مذھب

چنين درکی بيان محدوديت ھای سطحی فرھنگ بورژوازی و . خير اين صحت ندارد: "مارکسيستھا می گويند

ب را نه به طريق ماترياليستی بلکه ايدآليستی توضيح اين سطحی است و ريشه ھای مذھ. محدوديت اھداف آن است

  ." می دھد
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ريشه ھای مذھب معاصر در ستم . در جوامع سرمايه داری مدرن مبنای مذھب پيش از ھر چيز اجتماعيست

اجتماعی توده ھای زحمتکش و در ناتوانی مطلق ظاھری آنھا در مقابل نيروھای نھائی سرمايه داری که ھر روز و 

 ھائی ھزاران بار بدتر از وقايع نادری مانند جنگ، زلزله و غيره می گردند، هباعث مشقات و شکنجھر ساعت 

 نھانی به اين خاطر که عمل آن نمی تواند -ترس از نيروی نھانی سرمايه". "خدايان محصول ترس اند. "نھفته است

اسبکار کوچک را با ورشکستگی و انھدام  توده ھا پيش بينی شود، نيروئی که در ھر گام زندگی کارگر و کۀبه وسيل

تھديد نموده و به دنبال خود گدائی، فقر، فحشاء و مرگ از گرسنگی می " تصادفی"، "غيرمنتظره"، "ناگھانی"

 اول و پيش از ھر چيز يک ماترياليست بايد در نظر داشته ۀ مذھب معاصر که در وھلۀ اين است آن ريش-آورد

  .ودکستاِن ماترياليسم برای ھميشه گير کندباشد، اگر نمی خواھد که در ک

 ۀھيچ مقدار مطلب خواندنی، ھر چقدر روشنگرانه، نمی تواند مذھب را از ميان مردمی که توسط زحمت شکنند

سرمايه داری خورد شده اند و به استيالی نيروھای تخريبی نھانی سرمايه داری محکوم شده اند، از بين ببرد، تا 

 به گيرد می أ اجتماعی که از آن ھا مذھب منشت ھایا خودشان آموزش بگيرند که عليه واقعيکه اين توده ھ زمانی

که آنھا مبارزه عليه حکومت  تا زمانی - صورتی متحد، با انضباط، با نقشه و به شيوه ای آگاھانه مبارزه نمايند

  .سرمايه را در تمام اشکالش فرا گيرند

اين بدين مفھوم است که . اصالً .  عليه مذھب مضر و يا زائد می باشد؟ خيرآيا اين بدين مفھوم است کتابھای آموزش

 طبقاتی ۀ تکامل مبارزۀی تر يعنی وظيفئه  پايۀ سوسيال دمکراسی بايد تابع وظيفۀوسيله ب) آته ئيسم(ترويج بی خدائی

  ."توده ھای استثمار شده عليه استثمارگران شود

 نشريه ١٩٠٩ ماه مه ٢۶ تا ١٣منتشره در "  کارگری نسبت به مذھب روش حزبۀدر بار"مستخرج از کتاب لنين (

  ).پرولتر

  

  توھين به مقدسات اديان مبارزه با دين نيست

.  اصولی و منطقی فراخوانده اندۀ مبارزۀ ايدئولوژيک و فرھنگی مذھب را ھمواره به صحنۀکمونيست ھا در عرص

 تربيتی آنان برای رشد فرھنگ سياسی و طبقاتی جامعه و ۀيفتبليغ بی دينی  و مبارزه با خرافات و تحجر مذھب وظ

  .ويژه جوانان استه ب

 کمونيستھا با مذھب و اعتقادات مذھبی توده ھای وسيع مردم ۀ تعاليم فوق در مورد رابطۀتوجه داشته باشيم که ھم

ا مبارزه و فعاليت احزاب  کشورھاِی سوسياليستِی سابق و چه در رابطه بۀچه در سياست و چه در قانوِن اساسِی ھم

  .کمونيست در کشورھای سرمايه داری اتعکاس خود را داشته است

 احزاب ۀبه عنوان يک حق مسلم، رابط) Glaubens- und Gewissenfreiheit( "آزادی دين و وجدان"

بدون رعايت اين حق، . ن کرده استييکمونيست و دولتھای سوسياليستی را با اعتقادات مذھبی و يا مرامی ھمواره تع

 ً  توده ھای غير کمونيست ھا ھرگز قادر نمی بودند در مبارزات خويش با نيروھای دموکراتيک اجتماع و اساسا

  .کمونيست اتحاد عمل و حتی وحدت سياسی پيدا نمايند

پ دھم به سال ، چا١٩۶۴منتشره در سال ) Politisches Wörterbuch"(فرھنگ سياسی"نگاھی کوتاه به کتاب 

  : چنين می آيد١٠۵٢ ۀدر صفح:  بيندازيم١٩٧۴

لنينيستی و دولت سوسياليستی در قبال مذھب، جمعيت ھای مذھبی و پيروان آنان، متکی - سياست حزب مارکسيستی"

 يک تجمع الماندر جمھوری دموکراتيک . می باشد) مندرج در قانون اساسی(بر اصل آزادی کامل مذھب و وجدان
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 منافع اساسی سياسی مشترک و ايده آل ھا و اھداف انسانی روشن و ۀن مارکسيستھا و مسيحيان برپايواقعی بي

 تئوريک و ۀکه تضادھای جھان بينی موجود نفی شوند و يا از برخورد و مبارز مشخص وجود دارد، بدون آن

ن می بيند مردم جمھوری  خود را در آۀکه وظيف) الحاد(روشنگری علمی بی خدائی. ايدئولوژيک صرف نظر گردد

 تاريخی خويش ۀويژه جوانان را از طريق آموزش جھان بينی علمی ياری دھد تا به وظيفه  و بالماندموکراتيک 

 آگاھی يابند، از طريق برخورد و مناقشات ايده ای در اشکالی صورت می پذيرد که انسان ھای مذھبی را کامالً 

  ."جريحه دار نسازد

  

  ھد کدام است؟ھنر چيست و ھنر متع

 اول انعکاس عواطف، احساسات، ۀآن بخش از شعور که در وحل. ھنر شکلی از شعور اجتماعی انسان است

در جوامع غير طبقاتی اوليه که انسانھا در خانواده ھای بزرگ و يا طوايف کوچک و . می باشد... زيباشناسی و 

 انسان ھا بود که بيشتر ارتباط با ۀت اوليه و سادسپس در ايالت سنتی می زيستند، ھنر انعکاس عواطف و احساسا

ی از بيم و اميد، آرزوھا و ائ با محتودشمن اصلی آنان يعنی خشونت طبيعت و در لباس مذھبی و قومی و اکثراً 

 ۀوجود آمدن تدريجی جوامع طبقاتی بر اين بيم و اميد  که منحصر به رابطه سپس با ب. تصورات خرافی ھمراه بود

بدين ترتيب ديده می .  طبيعت بود؛ عوامل اجتماعی ناشی از استثمار انسان از انسان نيز بدان اضافه گشتانسان، با

 مادی انسان با جھان خارج خود يعنی طبيعت و ۀ تکامل جوامع انسانی ھنر انعکاس رابطۀشود که در ھر دو مرحل

ر رابطه با وجود خويش به مثابه نوع مارکس بر آن است که انسان از يکسو د. سپس اجتماع بوده و نيز ھست

درست اين . و از سوی ديگر رابطه ای با خويش به مثابه انسان متشکل در جامعه دارند) Gattungswesen(انسان

ی واقعی ا دوگانه است که انسان را به جھت گيری و تصميم نھائی و در واقع تعھد وا می دارد و اين امر محتوۀرابط

فرآيند ھای ھنری در .  عدم مداخله و بی طرفی در اين ميان جائی برای عرضه ندارند.ھنر را تشکيل می دھد

 ھنری تبلور اين جدال ايدئولوژيک و ۀالبته برای ھر عرص. طبيعت خويش ايدئولوژيک ھستند و نمی توانند نباشند

يت ؤه قابل رسياسی موجود در جوامع طبقاتی در ھنر عرضه شده متفاوت است و گاھی اوقات چنان ضعيف ک

نواختن يک قطعه ويلن دلنواز و يا رھبری يک ارکستر کالسيک از سوی نوازندگان و رھبران ارکسترھای . نيستند

مختلف ھميشه يکسان نيستند و به دشواری می توان نقش روانی و روحی و اجتماعی آن نوازنده و يا رھبر ارکستر 

طور روشن در آن جھت گيری ه سر آن بخش ھنری است که باما بحث ما در اينجا بر . ن و روشن ساختييرا تع

 ۀنمون.  و يا ايدئولوژيک آن ھنرمند استیسياسی و ايدئولوژيک موجود است و برآورد جايگاه اجتماعی، سياس

ی روشن و دقيق سياسی و توھين به مقدسات اکاريکاتور ھای محمد و ساير نمادھای مذھبی ديگر که دارای محتو

ت جھت گيری سياسی به سود آن نيروھائی است که تمايل به بسط و تعميق شکاف بين مسلمانان و مذھبی آنان اس

" کمونيستی "ۀھر آن قدر نيز برخی ھا کوشش دارند که سابق. ديگران داشته و طرفدار جنگ  فرھنگی فرساينده اند

به رخ " شارلی ابدو "ۀدفين مدير مجلبرخی از قربانيان و يا نواختن سرود انترناسيونال را در مراسم ت" چپی"و يا 

مردم جھان بکشانند، در اين امر که جھت يابی کاريکاتورھا ارتجاعی و به سود رشد نژادپرستی و فاشيسم در 

ھنرمند نمی تواند . کاريکاتور اجتماعی و سياسی، شم سياسی و اجتماعی را می طلبد. ری نمی دھديي تغ،اروپاست

ً ی کار خواتعھد خويش و محتو  اکثر مسلمانان اروپا شامل آن يش را به مردم، به زحمتکشان و به ضعفا که اتفاقا

ھنر برای ھنر حرف پوچ .  ھنر در معرض فروش قرار دھدۀھستند فراموش کرده و ھنر خود را تنھا به صرف ارائ

بی "می شناسد؛ است که تنھا می تواند آن بخش از ھنر را که اعالم ھمبستگی و تعھد به مردم را به رسميت ن
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اين بخش .  ھنری تبليغ کندۀی خاص را به عنوان تنھا عرصاو مطلق ساختن شکل و نمای ھنر بدون محتو" طرفی

از ھنر که خود را از سمتگيری اجتماعی و يا سياسی به دور نگاه می دارد يا در منجالب بی ثمری و گنداِب 

رکت فعال در اين يا آن جريان سياسی و اجتماعی نمود داده و واماندگی فرو می رود و يا ناچار است که خود را با ش

 شمالی، ويتنام و وريایک(  جنگ امپرياليستیۀآن بخش از نوازندگان و خوانندگانی که در جبھ. جھت گيری کند

بدين ترتيب آنچه در ظاھر بی طرف . خودنمائی کردند، در واقع ھنر خود را در خدمت ارتجاع قرار داده اند) غيره

  .و خنثی بود؛ در عمِل اجتماعِی خويش جھت گيری سياسی و تعھد خود را به ارتجاع نشان داد

 طبقاتی موجود خارج ساخته و خود را ۀ طبقاتی، آن بخش از ھنر که کوشش دارد خود را از ميدان مبارزۀدر جامع

کوتاه داشته و در چنگال مبارزات تافته ای از بافت ديگر و در ميان و يا جدا از اين جدالھا قرار دھد يا حياتی 

  .طبقاتی گرفتار گشته يا از بين می رود و يا به اين و يا آن سو کشانده می شود

" جھت دار"از اين مقوله جدا نيست، از آنجا که اين نشريه از ھمان آغاز سياسی بود و " شارلی ابدو"سرنوشت 

تقدس " آويخته بودند تا اھداف خويش را در جھت تبليغات محافل و نشريات غرب بر اين نشريه پرده بی طرفی

 .توجيه و توضيح نمايند" آزادی بی قيد و شرط بيان

  

  پيام ما برای کيست؟

روشن است که از نظر ماترياليستھا که به تقدم ماده بر شعور در پاسخ به نخستين پرسش فلسفه اعتقاد دارند، 

به چيزی که وجود خارجی ندارد نمی شود توھين . جی ندارندآفريدگار و يا يک نيروی ماوراء الطبيعه وجود خار

 و از اين گذشته می شود به طنز گفت پروردگاری که با يک توھين بنده اش خشمش به جوش می آيد و  روا داشت

آدمکشی را برای رفع توھين مجاز می شمارد و به قاتالن بھشت برين را پاداش می دھد، خود به درمان پزشکی 

روشن . طلبدنش را مجازات کند و مرگشان را بچقدر يک خدا بايد حقير باشد که از کوره دررفتن بندگا. نياز دارد

آدم می کشند اين بی احترامی را نسبت به خودشان تلقی می " احترام به مقدسات"است که تروريستھائی که برای 

ً مقدسات آنھا صر. کنند و نه نسبت به آن چيزی که نديده و نشناخته اند  ذھنی و انتزاعی نيست، مشخص و قابل فا

  . توھين به مقدسات توھين مستقيم به خود آنان تلقی می شود و اين است که از کوره بدر می روند. لمس است

ھمين طغيان عصبی اگر با تبليغات مستمر و ھمه جانبه و انبوه نسبت به مسلمانان و اقليت مسلمان، با انگيزه ھای 

فردی و انسانی ھمراه شود، به معجون انفجاری بدل می شود که تروريستھا فقط پرتابش را به سياسی و توھين ھای 

تنھا دورنما " دين افيون توده ھاست"ترجيع بند . اقھای فکری استعماری تھيه می کنندتمعجون را ا. عھده می گيرند

 اعتقادات دينی بايد ۀمسألبه به اين جھت در برخورد . را نشان می دھد ولی تکرارش حالل مشکالت روز نيست

  .   بسيار با خونسردی و صبورانه رفتار کرد

 بشری است بايد مد نظر قرار داد و با ۀ کمونيستھا در جامعۀ لنين را که محصول تجارب مبارزۀاين سخنان داھيان

ه امر اعتقادات،  نگرش ماترياليستی و ديالکتيکی که مرز مطلقی در برخورد به مذھب نمی بيند و نمی کشد بۀشيو

ھمين .  ميليارد مردم جھان مسلمانند٢/١حدود . ما مسلمانان را در نظر بگيريم. مقدسات و نفوذ اديان برخورد کرد

ميلياردی ۀ افراد ھستند که موضوع بحث ما قرار می گيرند و بايد پيام ما را بگيرند و به آن گوش فرادھند، اين عد

 بنای ما ھمين مردم ناآگاھند و نه روشنفکران پر مدعا که با ژست ۀ مواد اوليمصالح و. است که بايد آگاھی يابد

گرفتنھای مد روز و يا لخت شدن در مالء عام و يا فحاشی و ھتاکی و توھين به مذھب، تصور می کنند با دين 

نسبت به تاريخ و اين عناصر اگر مشکوک نباشند در بھترين حالت فقط جماعتی ذھنيگرا و بيگانه . مبارزه کرده اند
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آيا با فحاشی به مذھب و الفاظ رکيک و ھتاکی نسبت به مذھب می شود اعتقادات . محيط عينی اطراف خود ھستند

 اجتماعی دارند از بين برد؟ اين تفکر تنھا تفکر روشنفکران خرده بورژواست که فکر می ۀکور مذھبی را که ريش

ه طر است که اين حضرات روشنفکر پر مدعا و کم عقل تا کنون ب عميق مذھب در ميان مردم به اين خاۀکنند ريش

  . دنيا نيامده بوده اند تا با آن مبارزه کنند

قدرتھای ارتجاعی حاکم نيز از قدرت نيروی اھريمنی مذھب که ھزاران سال در ميان مردم ريشه دوانده و نفوذ 

آنھا از اين نيروی اھريمنی . ی بقاء دارند، آگاھند مادۀ ستمگری و بھره کشی از انسان زمينۀداشته و به خاطر ادام

فجيعترين آنھا در اندونزی صورت .  آن کمونيستھا را کشته اندۀ ضد کمونيستھا استفاده کرده و با حربهھميشه ب

 ايران در سالھای بيست تا سی ۀدر زمان حزب تود. گرفت که به کشتار يک ميلون کمونيست اندونزی منجر شد

 ضد مذھبی پخش می کرد، بر در و ديوار مساجد ۀ ضد مذھب شعار می داد، اعالميهدر ايران بارتجاع حاکم 

 ه ايران مردم متدين و زحمتکشان را بۀشعارھای کمونيستی و ضد مذھبی می نوشت تا با انتساب آن به حزب تود

  .  ارتجاع بوده استۀمذھب ھميشه آلت سرکوب و دسيس.  ايران بشوراندۀضد حزب تود

 جناحھای ۀعکس ھمه ب. له به مقدسات مسلمانان و از جمله به محمد ھرگز موجب تضعيف مسلمانان نمی شودحم

اسالم را، از شيعه و سنی گرفته تا افراطی و ميانه رو متحد می کند و  تفاوت ميان متعصبان مذھبی و خشونت گرا 

ً را با مردم عادی مسلمان که به حضرت محمد احترام می گذارند می ز   .  اين کار نقض غرض استدايد و طبيعتا

دولت . را برای دولت امر خصوصی تلقی می کنند کمونيستھا ھمواره خواھان جدائی دين از حکومت ھستند و آن

اين . دولت بايد نسبت به دين بی طرف باشد. نبايد در امور دينی دخالت کند و يا دينی را بر دين ديگر رجحان دھد

که در مورد پيدايش کائنات چه تصورات و اعتقاداتی دارند و چه روش زندگی خصوصی امر خصوصی مردم است 

برخورد به ) توفان(ولی حزب کمونيست و از جمله حزب کار ايران. را برای خويش مناسب دانسته و برمی گزينند

ز نادانی بيرون بيايند کمونيستھا بايد تالش کنند تا مردم ا. مذھب برای کمونيستھا را يک امر خصوصی تلقی نمی کند

ولی کمونيستھا که ماترياليست ھستند در اين کار صبر و حوصله و . و از نظر علمی به حقايق جھان مادی پی ببرند

 طبقاتی ۀشکيبائی به خرج می دھند و می دانند که بايد با روش اقناعی و با خونسردی و تنھا بر متن ضرورت مبارز

مبارزه با مذھب را نمی . رھنمون شد" رستگاری" سياسی می توان مردم را به ۀ مبارزۀو نيازھای آن، در زمين

 ۀ سياسی است که می توان بدون اصطکاک به نتيجۀفقط در عمل مبارز. شود به صورت انتزاعی به پيش برد

 حزب ما روش ارتجاعی کسانی را که به مقدسات مردم توھين می کنند و تصور می کنند ھر چه آب. مطلوب رسيد

اين افراد چه بدانند . و روغن توھينشان بيشتر باشد گام بزرگتری در آگاھی فرد مذھبی برداشته اند، محکوم می کند

وجه  ھيچه و چه ندانند در کارزار بزرگ فاشيستی و ضد خارجی و سرکوبگرانه ای که در اروپا در گرفته است و ب

دارد، در کنار نازی ھا و نيروھای ارتجاعی دست ماھيت دفاع از دستآوردھای بشری و حقوق دمکراتيک را ن

  .راستی قرار دارند

انتشار تصاوير توھين آميز نسبت به پيامبر مسلمانان که مورد احترام ميليونھا انسان در کشور ما ايران است، ناشی 

ين کشورھا بورژوازی امپرياليستی حاکم در ا. از سياست تحريک آميز، پرووکاسيون بورژوازی امپرياليستی است

 خويش در جھان به اين صحنه سازيھا و ايجاد خفقان ۀبه خاطر اھداف سرکوبگرانه و تجاوزات استعمارگران

فضائی برای " ما ھمه با ھم ھستيم"و " وحدت ملی"در درون ممالک خويش نياز دارد تا در پرتو " دموکراتيک"

نابود " تروريست" مخالف و دموکراتی را با ُمھر ھر. نابودی ھر گونه آزادی در کشورھای امپرياليستی خلق کند

را نبيند که عامل  کسی که در اين کارزار ماھيت فاشيستی آن. را حفظ کرده باشند" آزادی بيان"می کنند تا نماد 
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و يا ھر کشور ... ، ايران وا آن است، ھمواره آلت دست ارتجاع امپرياليستی در تجاوز به سوريه، ليبيۀن کنندييتع

در مقابل قتل عام ميليونھا مسلمان در ممالک زير سلطه بی " بشر دوستان"اين . ان ديگری در آينده خواھد بودمسلم

  . ئی ُگل می ريزندامريکاتفاوت خواھند شد و به زير پای لژيونرھای فرانسوی و رنجرھای 

  

  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ جنوری ٣٠

www.toufan.org 

 


