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  پيام پرتوى: مترجم
 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٣

  مبارزۀ طبقاتى و مذھب

 خوانندۀ محترم

 مناظره اى که ،ممطلب زير مناظره ايست ميان اعضاى احزاب مختلف کشور سويدن در مورد غرب و اسال

 آندرش ، که رھبر حزب کمونيست سويدن، و رابطۀ ميان مبارزۀ طبقاتى و مذھب،جزئيات آن در اين مقاله نيامده

  : مناظرۀ خود با ديگر شرکت کنندگان از اينچنين آغاز می کند،کارلسون

  .رابطه ميان مبارزۀ طبقاتى و مذھب مسأله ايست که بايد در مورد آن گفت و گو کرد 

Suhonen،به درستى تأئيد می نمايد که مارکس به غلط ترجمه ، يک از اعضاى حزب سوسيال دمکراتيک سويدن 

 که البته ، بلکه نوشت که مذھب ترياک توده ھاست،مارکس ھرگز ننوشت که مذھب ترياکيست براى توده. شده است

ا به آن پناه می برند براى اين که خود را بر اساس اظھارات مارکس مذھب چيزيست که توده ھ. مفھوم متفاوتى دارد

اعتراضی است عليه اين "اما ھمچنين ھمزمان " بيانيست براى بدبختيھاى واقعى" اين ،از دردھاى ابدى رھا سازند

   ".بدبختيھاى واقعى

بدبختى .  اين است مسأله اى که در حال حاضر از طريق اعتراضات در سراسر جھان به ما يادآورى می شود 

 نفوذ ، حتى مذھبى، به ميان تمامى موانع ايدئولوژيک– عدم آزادى ، آسيب پذيرى اجتماعى، فقر، بيکارى–قعى وا

سپس تفاوتى نمی کند که تظاھر کنندگان مشارکت خود را با عبارات مذھبى توجيه می نمايند يا اين که به . می کند

 اين است ،ۀ اصلى تجمع حول مطالبات مشترک استنکت. خاطر آنچيزى که به دست آمده از خداوند تشکر می کنند

     .که مبارزۀ طبقاتى در ميان روبناى ايدئولوژيک نفوذ کرده و مذھب فقيران را به اعتراض مبدل می نمايد

 به کليه ، ١٥٠٠ مانند جنگ دھقانان در المان در دھه ھاى ، ١٧٨٩ ،قبل از انقالب فرانسه. اين ابداً عجيب نيست

  .تى لباس مذھبى پوشانده می شدمبارزات طبقا
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Daniel Suhonenمانند او من ھم با جدائى دين از .  از اسالم و خواست آن براى برترى در دولت می ھراسد

مذھب در رابطه با دولت بايد امرى .  بنياد گرائى اسالمى و مسحيت ھستم،سياست موافقم و بنابراين مخالف ھر دو

   .خصوصى باشد

 در جھان عرب در حال توسعه است چيست؟ آيا اين که اين جنبش ، در رابطه با اين جنبش، اکنون اما مسأله اى که 

 را در بر می گيرد مسأله است؟ يا اين که اين ، امرى که تبليغات ضد مذھبى را مطالبه می نمايد،توده ھاى مذھبى

  گسترده گى نيروئيست؟

او مبارزه را طبقاتى نمی بيند به . ود کامال توجه نمی کند به نقطه نظر خSuhonenدر اينجا منظور من اينست که 

  .دليل اين که بخشاً به لباس مذھبى ملبس می شود

 طبقه Suhonen  به دليل اين که اگر ما بخواھيم بر اساس روشى که. ھمين امر در واقع در مورد اسالم اعتبار دارد

 بايد اين اسالم را از نشان مذھبى آن عريان ،أئيد می کنم که من ت،بندى می کند در مورد اين پديده گفت و گو کنيم

چه نيروھاى طبقاتى در پشت اسالم قرار گرفته اند؟ پاسخ بسيار ابتدائى . نموده و آن را امرى طبقاتى قلمداد نمائيم

انند  م،من اينست که بورژوازى ملى از اسالم به عنوان ابزارى جھت نفوذ در و مبارزه عليه طبقۀ کارگر داخلى

 امرى که به اين پديده ، اما ھمچنين و ھمزمان اين اعتراضی است عليه تسلط بيگانگان، استفاده می کند،ايران

   .مشخصه اى دوگانه می دھد

 حماس در رابطه با سياست ترور اسرائيل می تواند مترقى باشد و ھمزمان به خاطر برنامه اش براى يک فلسطين 

ما بايد از خود سؤال کنيم که در حال حاضر کدام طرف قضيه بر ديگرى برتری دارد؟ به ھمين دليل . آزاد ارتجاعى

     آيا اختالف ميان نيروھاى مذھبى و غير مذھبى کمکى به آزادى فلسطين می کند؟

پى  مانند ،پاسخ چپ سکوالر.  فکر کنم پاسخم مثبت است، اگر تنھا آنھا باشند،من اگر فقط به آن باند خائن در رام هللا

آيا او خواھان از ھم گسيختگى بيشتر .  را درک نمی کنمSuhonenدر اينجا مواضع .  مطلقا منفی است،اف ال پ

  در ميان فلسطينی ھاست؟

 اکنون اجازه بدھيد که چپ در جھان عرب بدون دريافت پند و اندرز از سويدن مبارزۀ خود را مديريت کند و به   

 به ھمان ميزان با Suhonen آنجا که سؤال و پرسش ، کشور خودمان بزنيمجاى آن به من اجازه بدھيد سرى به

چگونه بايد با ابعاد رو به رشد مذھبى که مھاجرت در حال رشد مسلمانان و اسالم ھراسى به مبارزه . اھميت است

صورت شگفت انگيزى از دادن پاسخى  به Suhonenطبقۀ کارگر سويدنى وارد می کند مقابله نمود؟ در اينجا نيز 

  .او حتى در مورد سؤال و پرسش خود گفت و گو نمی کند. عاجز است

اما جنبش .  وارد گفت و گو شد، مانند راسيسم دوران ما،می توان و بايد به طريقى انسانى در مورد اسالم ھراسى

و قومى طبقۀ کارگر و بنابراين مانعى بر    ھنگامى که اسالم ھراسى وسيله ای است براى اختالفات مذھبى،کارگرى

     . بايد ديدگاھى گسترده تر داشته باشد،سر مبارزۀ طبقاتى که رفتار ھمگونى را مطالبه می نمايد

 براى آنھائى که خواھان يک جنبش کارگرى با آگاھى طبقاتى ،اين ديدگاه است که مبارزه عليه اسالم ھراسى را

آگاھى طبقاتى را نمی توان با غرور ملى و يا تظاھر به اين که . ز مبدل می نمايد به يک مسألۀ سرنوشت سا،ھستند
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اسالم ھراسى بخش بومى طبقۀ کارگر را . برخى از کارگران چنان فاسدند که بايد از کشور اخراج شوند ادغام نمود

  .فاسد می کند

 در سويدنى که آنھا را به ھر وسيله اى ،ن با توجه به آسيب پذيرى مھاجرا،اما در اينجا مسألۀ آزار دھنده اى نيز

 نه به عنوان ،آسيب پذيرى تمايل به دنبال گروه و يا مذھب خود رفتن.  وجود دارد،مورد تبعيض قرار می دھد

مورد تأئيد " چند فرھنگى" تمايلى که سرمايه دارى از طريق ، را به وجود می آورد، بلکه به عنوان مھاجر،کارگر

 در تنوعى که ھويت ، طبقه،يگانگى ابتدائى. امر از جانبى ديگر موجب ايجاد بى طبقگى می شوداين . قرار می دھد

   .کارگران را شامل نمی شود ناپديد می شود

 که روزانه و پيوسته با مسائلى در محل کارمان کلنجار ،چگونه بايد با اين مشکل دوگانه مقابله نمود؟ ما کمونيستھا

 ديدگاه – بلکه عملى ، مشکل نظرى که در گفت و گوئى عمومى تغيير جھت بدھد نه به عنوان يک–می رويم 

  .  برجسته می کنيم، اما صورت بندى نمی کند، در مورد آن بسيار زيبا صحبت می کند  Suhonenطبقاتى را که 

يى يا غير  مسيح،سويدنى يا مھاجر! مانند يک کارگر رفتار کن:  کارگران بومى و مھاجر می گوئيم،ما به ھر دو

        . اين منافع مشترک کارگران است که اھميت دارد،مذھبى تفاوتى نمی کند

کسى که رفاه اجتماعى و کار تو را تھديد می کند !  نه به پائينى،به باالئى لگد بينداز: ما به کارگر سويدنى می گوئيم

  .ه خون ما را در شيشه می کند بلکه اين سرمايه دارى است ک،کارگرى نيست که وضعيتى بدتر از تو دارد

    اما به عنوان يک موضع اين تنھا راه ممکن براى کمونيستى است که می خواھد،اين می تواند مبتذل به نظر بيايد

 ،در شرايطى که طبقۀ کارگر به سختى از وضعيت خود آگاه است. اتحادى بر اساس مبارزۀ طبقاتى به وجود بياورد

 بلکه عواملى که آنان را ، اين نه تفاوتھاى ميان کارگران،بقاتى سوسيال دمکراتھابه خصوص در نتيجۀ ھمکارى ط

   .متحد می سازد بايد برجسته شوند

Suhonenسؤال من اينست؟ آيا طبقۀ کارگر از ،چه سودى از آن می بريم.  خواھان نقد اسالم توسط کمونيستھاست 

 اعتقادى که در فضيلت سرمايه دار که ما را تحقير می ، بردانتقاد به اعتقادات مذھبى يک گروه اقليت بھره اى می

 بھره اى ،کنند جايگاھى ندارد و دقيقاً ھمين اولياء امور ھستند که شرايط را براى بروز اختالفات فراھم می آورند

  در، در مورد عبارات مارکسDaniel Suhonenمی برد؟ در اين رابطه و در پايان من می خواھم مطلبى را به 

     . يادآورى کنم،نوشته اى که او يقينا آن را به دليل اين که آن را نقل می کند خوانده است

./.../ الغاى مذھب به عنوان خوشبختى موھومى توده ھا درخواست خوشبختى واقعى آنھاست "،مارکس می نويسد

    ."انتقاد به مذھب بنابراين نطفۀ انتقاديست از جھان خاکى که مذھب ھالۀ نور آنست

 با ،آغاز مبارزه عليه باورھاى مذھبى.  اگر چه در دورانى بسيار دور نوشته شده اند،اينھا عباراتى خردمندانه ھستند

  .  نه از باال بلکه بايد در جھان خاکى واقعى آغاز شود – اين ايده آليسم است ،بيان بدبختى

 ،به عکس.  آغاز نمی شود، به آن باور داشته باشدSuhonen به نظر می آيد که ،مبارزۀ طبقاتى با انتقاد از مذھب

   .انتقاد از مذھب با مبارزۀ طبقاتى آغاز می شود
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