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 افول گرايش اسالمی در تحوالت اخير
   

شورھای  مردم ايران، دوره نوينی از تاريخ بشر، به ويژه در ک١٣٥٧در مقطع سی و دومين سالگرد انقالب 

دوره نويدبخشی که به نظر می رسد در عين حال دوره افول حکومت ھای .  عربی آغاز شده است- ئیافريقا

حکومت ھا و گروه ھای اسالمی، حرکت ھای ارتجاعى . ديکتاتوری و اسالمی و گروه ھای اسالمی را در پی دارد

تصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، چرا که اين حرکت ھا، از نظر مضمون و محتواى اق. عصر حاضر ھستند

يعنی آن ھا، ھم از مناسبات سرمايه داری عصر جديد بھره می . د دارنديھم ريشه در عصر قديم و ھم عصر جد

برای .  را به جامعه ای که در آن حاکميت دارند، تحميل می کنندئیگيرند و ھم سياست ھا و قوانين قرون وسطا

 حاکم سرمايه داری جھانی برای ۀبستان سعودی و غيره به عنوان بخشی از طبقمثال، حکومت اسالمی ايران و عر

کسب سود و بھره کشی از مدرن ترين و پيشرفته ترين ابزارھا و تکنولوژی ھا استفاده می کنند اما، در عرصه 

شيانه  ترين و وحئیسياسی و قانون گذاری در جھت کنترل جامعه و حفظ حاکميت ارتجاعی خود، به قرون وسطا

ترين قوانين اسالمی چون گردن زدن با شمشير، سنگسار، حجاب اسالمی و سرکوب سيستماتيک زنان، صيغه، 

...  به قوانين اسالمی قصاص، شالق زدن وءبريدن دست و پای دزدھای گرسنه، درآوردن چشم و غيره با اتکا

بليغ و ترويج می کنند تا حمايت و پشتيبانی با تمام قدرت و امکانات، جھل و خرافات اسالمی را ت. متوسل می شوند

عين حال برای سرکوب در . نيروھای متوھم به دين و مذھب را به عنوان سياھی لشکر پشت سر خود داشته باشند

ن انواع و اقسام نيروھای سرکوبگر خود را به آخرين مدل ابزارھای شکنجه و اعتراف گيری و ان و مخالفامنتقد

  . امنيتی مجھز می کنند و به جان و مال و زندگی شھروندان می اندازند- نظامی سالح ھا و آموزش ھای

مذھب، از کھنه ترين و عقب مانده ترين و ارتجاعی ترين گرايشات بورژوازی است و ھر گاه بورژوازی، از سوی 

 تا مانع گرايشات کمونيستی و کارگری احساس خطر می کند بالفاصله اين گرايشات خرافی را تقويت می کند

ستراتژی خود مناسبات   برابری طلبانه و عدالت جويانه شود و نگذارد طبقه کارگر با ،پيشروی سياست ھای انسانی
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سرمايه داری را مورد تھديد طبقاتی خود قرار دھد و گام ھای جدی و ماندگاری را در راستای لغو استثمار انسان از 

  . انسان و مالکيت خصوصی و کار مزدی بردارد

ت حاکمه ای ھستند که عموما از ابزار مذھب به عنوان مھار أحرکت و ھي اساسا گرايشات اسالمی، به دنبال آن

ن اعتبار، در رقابت ھای جھان يجامعه و در دشمنی و خصومت با گرايشات چپ جامعه بھره می گيرد و به ا

  .ه داری جايگاه خود را پيدا کنديسرما

» ى اسالمیئاد گرايبن« و رسانه ھا و آکادميسين ھای راست و ليبرال، از مقوله بی جھت نيست که قدرت ھاى غربى

و » ليبرال«عالوه بر اين ھا، آن را به اسالم . ال نبرندؤاستفاده می کنند تا اساس و ايدئولوژی اسالمی را زير س

ه ھای اسالمی پرو غرب ستى اسالمی و ضدغربى آن را از گروينيز تقسيم می کنند تا گروه ھای ترور» ميانه رو«

از اين رو، اين ھا نقد . می نامند و منتقد آن ھستند ادگرايبه ھمين دليل گروه ھای اسالمی ضدغرب را بن. جدا کنند

  .زن بودن و ديگر اعمال غيرانسانی گروه ھا و دولت ھای اسالمی ندارند ی به خرافی بودن و ضدئپايه 

ای خاورميانه و به ويژه سقوط حکومت اسالمی، ھر چند که احتمال  مذھبی در کشورھ-سقوط ديکتاتورھای ملی 

دارد پايان تحرک اسالمی در منطقه نباشد اما زير پای گروه ھای اسالمی در منطقه بحرانی خاورميانه و ھم چنين 

در . فتدن المللى از نفس می ايانه و در سطح بيخاورم ران، دريحکومت اسالمى ا. در سطح بين المللی خالی می شود

زش ھای کارگری، مردم تحت ستم، يواقع سقوط ديکتاتورھا و شيخ ھای منطقه و حکومت اسالمى ايران، در متن خ

جوانان تشنه آزادی، سکوالر و چپ اتفاق می افتد که ھم اکنون از تونس آغاز شده و به سرعت در حال گسترش به 

ادھاى تفکر ارتجاعى اسالمى را ي که آن چنان بنزش قدرت مندیيخ . و ايران استافريقائی -کشورھای عربی 

سست کند که حتی حزب اسالمی تونس و اخوان المسلمين مصر نيز ادعاھای خامنه ای و ديگر آخوندھای حکومت 

چون که به . اسالمی ايران، مبنی بر بيداری مسلمانان منطقه و خيزش اسالمی را سريعا و صريحا رد کرده اند

ين کشورھا از حاکميت وحشيانه ناسيوناليسم عربی و اسالم جان شان به لب شان رسيده ضررشان است و مردم ا

اگر اين گروه ھا، پرچم اسالمی خودشان را باال ببرند، می دانند که با خشم کارگران، زنان، جوانان، دانش . است

گر فضای مناسبی پيدا کنند بنابراين، مجبور به عقب نشينی شده اند و ا. جويان و مردم آزاده روبرو خواھند شد

مصر، سخن » مسلمان«ھنگامی که خامنه ای در نماز جمعه تھران، از خيزش مردم . فرصت را از دست نمی دھند

کيد می کند انقالب مصر اسالمی نيست و اخوان المسلمين نيز أمی گويد بالفاصله اخوان المسلمين بيانيه می دھد و ت

اھره، صدھا ھزار تظاھرکننده عليه قه در ميدان تحرير يا ميدان آزادی بالفاصل. حکومت اسالمی نمی خواھد

بنابراين، دوره، دوره افول گرايشات . حکومت اسالمی شعار می دھند و سخنان خامنه ای را مسخره می کنند

بر اين اساس، سقوط حکومت اسالمى ايران و شيخ ھای کشورھای عربی منطقه، . اسالمی از تونس تا ايران است

جناياتی که . لمان نازى است که موج جھانی شادی از آزادی و نفرت از نازيسم را به دنبال داردا ھمانند سقوط

  .حکومت اسالمی تاکنون عليه بشريت مرتکب شده است کم تر از جنايات نازی ھای ھيتلری نمی باشد

عمومی مردم در زندگی و مناسبات ران امروز، ما با دو فرھنگ اجتماعی متفاوت روبرو ھستيم، يکی فرھنگ يدر ا

خود که متاثر از اسالم نيست و اگر ھم باشد کم رنگ است و دوم اين که فرھنگ ارتجاعی حکومت اسالمی که بر 

ھنگ گداپروری، فرھنگ مفت خوری فرھنگ تزوير و ريا، فرھنگ دزدی و غارتگری، فر. جامعه حاکم است

جاوز به حقوق کودک، فرھنگ ترور و وحشت، فرھنگ شالق ندھا، فرھنگ خشونت، فرھنگ ضدزن، فرھنگ تآخ

و شکنجه، فرھنگ اعدام و سنگسار، فرھنگ جھل و جنايت و خرافات، فرھنگی که دشمن بشريت و آزادی ھای 

فردی و اجتماعی و رفاه و شادی مردم است، فرھنگی که دشمن درجه يک برابری زن و مرد است، فرھنگی که 
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بنابراين، . است خالقيت ھای انسانی ئی انديشه است و فرھنگی که دشمن ھنر و شکوفادشمن آزادی بيان، قلم و

ا ارتجاعی اما حکومت، تمام. ران ھم چون ھمه جوامع متمدن بشری، دارای باورھای سياسی و مذھبی استيجامعه ا

رزه با مذھب در ايران، بنابراين، مبا. کار است که به اکثريت مردم ايران تحميل شده استھو وحشی و اسالمى و تب

  .جايگاه ويژه تری دارد و مستقيما با حاکميت ربط پيدا می کند

 طبقاتی کارگران، زنان، دانش جويان، روشنفکران، ھنرمندان و مردم ۀاما مبارزه با مذھب، نبايد جدا از مبارز

ازی است از اين رو، در مذھب، گرايش عقب مانده بورژو.  نمی بردئیصرفا مذھب ستيزی ره به جا. محروم باشد

  . متن مبارزه با سرمايه داری، روشنگری درباره مذھب جايگاه واقعی و موثر خود را می يابد

اکنون مبارزه پيگير مردمی عليه ستم و سرکوب، بی کاری و فقر و استثمار سرمايه داری که از تونس آغاز شده 

ديگر نسل ھاى جديد بيش از اين تحمل ديکتاتوری ھا و . تسم گره خورده اسياليسوس اساسا با مبارزه براى آزادى و

خواه و انسان دوست و نويدبخشی در کشورھای عربی آغاز شده است ى آزاديجنبش ھا. خرافات اسالمی را ندارند

که تا چند ماه پيش ھيچ تحليل گر و محققی نمی توانست آن را پيش بينی کند و کم تر کسی باور می کرد که 

چون که . خواھانه عليه دولت ھای مستبد تبديل شودسياسی برابری طلبانه و آزاديه مرکز تالطمات خاورميانه ب

ران نيز خيزش بزرگ يدر ا. چندين دھه است ناسيوناليسم عربی و مذھب نفس مردم را در اين کشورھا بريده است

ناح اصالح طلب حکومت اسالمی،  آغاز شد اما به داليل مختلف نظير توھم بخشی از مردم به ج٨٨مردمی در سال 

سران فوق العادۀ عدم تشکل ھای کارگری و ديگر جنبش ھای اجتماعی و غيره و مھم تر از ھمه وحشی گری ھای 

اما مردم . و نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی از جمله عواملی بودند که پيشروی خيزش مردم ايران را گرفتند

 و اکنون تجارب جنبش ھای انقالبی از تونس تا مصر را در ٨٨ سال ، خيزش مردمی٥٧ايران، تجربه انقالب 

مقابل خود دارد؛ تجارب ارزنده ای که بايد در مبارزه امروز مردم ايران به کار گرفته شوند و نقاط ضعف و وقت 

  . ودآن را مورد بحث و بررسی قرار گيرد تا گام ھای محکم و ماندگاری در عرصه ھای مختلف مبارزه برداشته ش

.  اسالمی، از جوامع عربی و ايران حذف شوند، مردم اين منطقه نفس راحتی خواھند کشيد-اسى ياگر فشارھای س

 نژادی از بين خواھد رفت و - اسرائيل و فلسطين نيز به سرعت جواب خواھد گرفت و جدل اسالمی مسألهھم چنين 

ی بين مردم اسرائيل و فلسطين نيز جای خود را به فلسطين به استقالل خود خواھد رسيد و خصومت و دشمنی تاريخ

 اسرائيل و فلسطين نبود حسنی مبارک ھا و اسدھا و مسأله اگر چه بسا. دوستی و ھم زيستی مسالمت آميز خواھد داد

  .ملک فيصل ھا، نتان ياھوھا، باراک ھا و غيره، شايد زودتر از اين ھا سقوط می کردند

سم و يسم و سکوالريوناليشکست ناس انه، حاصلياسى اسالمی در خاورميھای سدر واقع عروج دولت ھا و گروه 

جنگ سرد، غرب به گرايشات اسالمی به عنوان  ن کشورھا بود و در متن دو قطبی جھان ويسم غربی در ايمدرن

و يب خود شوروی می نگريست و آن را از ھر لحاظ تقويت می کرد تا مانع رشد قدر مقابل رابزار بازدارنده 

  . پيشروی گرايشات کارگری کمونيستی در اين منطقه و يا مناطق ديگر جھان شود

ى مذھب از دولت و ئسم فراتر روند و عالوه بر حاکم کردن سياست جدايامروز تحوالت منطقه بايد از سکوالر

امر کامال آموزش و پرورش، دست به عمق روابط و مناسبات سرمايه داری ببرد و مذھب را نيز نه تنھا به يک 

خصوصی افراد عقب براند، بلکه جامعه را در متن مبارزه طبقاتی در عين حال به مبارزه آگاھانه عليه سرمايه 

يعنی در زندگی خصوصی نيز .  دھدء آن چون ناسيوناليسم و فاشيسم و مذھب نيز ارتقاۀداری و گرايشات عقب ماند

يک فرد مذھبی نبايد .  از جامعه به درون خانواده ھا بکشاندزى و کودک آزارى راياجازه ندھد تفکر مذھبی، زن ست

حق داشته باشد دختر و ھمسر خود را در چارچوب منزل محبوس سازد و از دخالت گری مستقيم آن ھا در جامعه 
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بايد جلو حرف ھا و مواضع .  دينی و تحت ھيچ شرايطی کمک کندۀسسؤدولت نبايد به ھيچ م. جلوگيری کند

بعيض آميز و راسيستی مذھبی در جامعه و خانواده با روشنگری مداوم و باال بردن فرھنگ اجتماعی ضدانسانی و ت

  . گرفته شود

اما ھنگامی که قوانين مذھبی به ويژه بر . روشن است که جلو باور مذھبی را ھمانند ھر باور ديگری نبايد گرفت

 مضر ديگری جلو آن مسألهظف است مانند ھر زندگی و رشد کودکان و زنان در جامعه ضرر می رساند دولت مو

 ١٨برای مثال، در جوامع غربی، مغازه داران طبق قانون حق فروش مشروبات الکلی به جوانان زير . را بگيرد

ن است که در جامعه، چه قوانين و مقرراتى براى محافظت شھروندان ضروری يا الؤبنابراين س. سال را ندارند

 آمده است که تخم نفاق و دشمنی را ئیو قرآن و ديگر کتاب ھای دينی، قوانين و فتواھادر اسالم . است، وضع کند

برای مثال، در قرآن آيه ھای زيادی عليه زنان و قوانين وحشيانه ای چون قصاص، جنگ پايان . رواج می دھند

وجود دارد که انسان ھا به  ترور و غيره یناپذير مسلمانان عليه کفار، صيغه، ازدواج مسلمان و غيرمسلمان، فتواھا

  . ويژه کودکان و جوانان را شستشوی مغزی می دھد نبايد در جامعه تبليغ و ترويج شوند

اين جمله » .دين افيون توده ھاست«: کيد کرده است کهأکارل مارکس، بينان گذار سوسياليسم علمی، به درستی ت

حقيقت ھای جامعه می بندد؛ قدرت تفکر را از آنان می بر  معموال چنين تعبير می شود که دين چشم و گوش مردم را

  .گيرد و در برابر بھره کشی آسيب پذير می سازد

 می کنند که ما چاره ای جز اين نداريم که در مقابل ءالقارا  مسألهمبلغان دينی، در ارائه تعريف دين به مردم اين 

 آن ھا و خداوند ۀبياوريم و ھم چيز را به عھدفرود  دين و کتاب ھای آسمانی و پيامبران و امامان و خدا سر تعظيم

قرار می . در واقع دين انسان را در مقابل قدرت ھای مافوق بشر، زمين گير می کند. واگذار کنيم» قادر و متعال«

در حالی که انسان با علم و دانش و تفکر خود، بايد سرنوشت خودش . دھد و به عجز و ناتوانی ابدی محکوم می کند

نه اين که قدرت و اراده ای از خود نداشته باشد و سرنوشت خود را به قضا و .  مستقيما به دست خويش رقم بزندرا

  .قدر آسمانی، يعنی ھيچ و پوچ بسپارد

 شوند اما اگر حتی آن ھا کمی وقتی گفته می شود دين افيون توده ھاست، شايد نخست مردم مذھبی ناراحت و بدبين

 مسألهعيت ھای زندگی خود و دنيای پيرامونی شان بنگرند آن وقت شايد تجديدنظر کنند و به اين شمان باز به واقچبا 

  .خوش بينانه نگاه کنند

برای مثال، در ھمه اديان زن جنس فرودست . اديان در طول تاريخ، کمابيش خرافات ھمديگر را تکميل کرده اند

 و پيامبری و امامی و کتاب آسمانی است ئیرا؟ اين چه خدا اين است که چسؤال. است و حق برابر با مرد را ندارد

 مسألهآيا مسخره تر از اين ! که از ھمان روز نخست زن را فرودست آفريده است و بايد تا ابد نيز فرودست بماند؟

 غۀقبر در بياورد حوا را از ئیوجود دارد که نخست خدا آدم را از خاک آفريد و سپس برای اين که آدم را از تنھا

اين ھا ھمه ! ، به اندازه دنده چپ آدم ارزش دارد؟»خداوند عادل و قادر و توانا؟«يعنی زن در نزد . چپ او آفريد

تخيالتی ھستند که در دوران ھای جاھليت برای بشر ساخته اند و ھزاران سال است که دم و دستگاه مساجد و 

ه ای نيز برخوردارند، ھمواره چنين خرافاتی را در کليساھا و صومعه ھا و غيره که از قدرت و ثروت فوق العاد

در عصر جديد نيز سيستم سرمايه داری مانند گرايشات ديگرش چون ناسيوناليسم و فاشيسم . جامعه بازتوليد می کنند

برای بازتوليد خرافات . از مذھب نيز برای کنترل مردم و بھره کشی شديدتر بھره می جويد و آن را بازتوليد می کند

ن می ميأذھبی در جوامع، ميلياردھا دالر بودجه صرف می شود و اين بودجه از جيب مردم و سفره خالی آن ھا تم

تر  حسين؟ آيا بن الدن و مالعمر بيشتر مسلمان بود و از اسالم دفاع می کرد و يا صدامبرای مثال، خمينی بيش. گردد
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گفته می شود صدام حسين چند کيلو از خون ! مدی نژاد؟مسلمان است و به اسالم خدمت می کند و يا خامنه ای و اح

  :بی بی سی، نوشت. خود را در اختيار خطاطی قرار داده بود که چند جلد قرآن را خطاطی کند

ای کامل از قرآن   ليتر از خون خود در طول دو سال نسخه ٢٧گفته می شود که ديکتاتور پيشين عراق، با صرف  «

  ». سوره اين کتاب مقدس است١١۴ل تمام را کتابت کرده است که شام

ای محفوظ است در حالی که درباره شيوه برخورد با آن، ھم در  قرآن نوشته شده با خون صدام، ھم اکنون در گنجينه 

نسخه قرآن با خون صدام حسين، از سه . ميان مردم عادی و ھم زمامداران کنونی عراق، اختالف نظر وجود دارد

بنابراين، ھمه ديکتاتورھا و جنگ طلبان از بوش تا . در بغداد نگھداری می شود» م المعارکا«سال پيش در مسجد 

بن الدن، از خمينی تا صدام حسين و غيره، از خرافات مذھبی به عنوان حربه ای برای پيش برد سياست ھای 

  . خود بھره می جويندۀجنايات کاران

، امريکاستان، ايران، عراق، اسرائيل، فلسطين، لبنان، سومالی، ليون انسان در افغاندھه اخير، چند مدر ھمين سه 

لمان، ھلند، اتريش، انگلستان، چچن، روسيه، عربستان، اندونزی، پاکستان و ديگر نقاط دنيا، در اثر بمب افرانسه، 

ود را از دست داده اند؟ چقدر انسان ھای بی گذاری ھا و عمليات انتحاری گروه ھای تروريستی اسالمی، جان خ

با بمب گذاری ھای گروه ... گناه در محل ھای توريستی، در ھواپيماھا، در اتوبوس ھا، قطارھا، متروھا، ھتل ھا و

  ھای تروريستی اسالمی به قتل رسيده اند؟

ر لندن زندگی می کرد، صادر خمينی از ايران، فتوای ترور سلمان رشدی، نويسنده رمان آيه ھای شيطانی را که د

کرد؟ مگر صدھا فعال فرھنگی و سياسی ايرانی در داخل و خارج کشور با فتواھای خمينی، خامنه ای و غيره ترور 

 در زندان ھای حکومت اسالمی چندين ھزار زندانی، به ويژه ھزاران زندانی در سال نه اين است کهمگر! نشده اند؟

 سال است که از تحقير و توھين و زندان و شکنجه و تجاوز ٣٢ه اند؟ زنان ايرانی،  با فتوای خمينی قتل عام شد٦٧

  مورين حکومت اسالمی و سربازان گمنام امام زمان آن در امان نبوده اند؟أم

 نبودند که القاعده و مجاھدين افغان را در امريکاس ھمه دولت أمگر دولت ھای به اصطالح متمدن غربی و در ر

عليه شوروی اشغال گر مسلح کردند و آموزش دادند؟ مگر از طالبان حمايت » جنگ جھادی«دوران معروف 

نکردند؟ مگر چندين دھه است که از شيخ ھای مرتجع منطقه خاروميانه و کودتاچيان و ديکتاتورھا حمايت نمی 

اند و از گروه ھای کنند؟ مگر ھمين امروز دولت ھای متمدن غربی، عراق و افغانستان را در اشغال خود نگرفته 

  !مرتجع مذھبی حمايت نمی کنند؟

ی خود با فعاليت ھای اتمی ئامروز ھمين دولت ھای پيشرفته غربی، که در پيش برد رقابت ھای جھانی و منطقه 

حکومت اسالمی شديدا مخالفت می ورزند و ايران را در تحريم اقتصادی قرار داده اند چرا با ھمين شدت حکومت 

 دليل اعدام ھای گسترده و سرکوب سيستماتيک زنان و تحميل بی حقوقی بر اکثريت مردم اين کشور اسالمی را به

 ديپلمات ھای حکومت اسالمی را از کشورھای خود اخراج - تحت فشار قرار نمی دھند؟ برای مثال، چرا تروريست 

مانيدگان حکومت جھل و نمی کنند؟ چرا به جای محاصره اقتصادی ايران که دودش توی چشم مردم می رود ن

جنايت را از جوامع بين المللی چون سازمان ملل، سازمان بين المللی کار و غيره اخراج نمی کنند و به طور کلی 

  !حکومت اسالمی را در بايکوت سياسی قرار نمی دھند؟

ی مرتجعی اساسا دولت ھای غربی، مستقيم و غيرمستقيم در جنايات گروه ھای تروريستی اسالمی و حکومت ھا

در .  به قوانين اسالمی، دست به سرکوب و ترور و کشتار می زنند، سھيم ھستندءچون عربستان و ايران که با اتکا
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يک کالم سرمايه داری جھانی و دولت ھای حامی سرمايه در جھان، از دين و مذھب و توھمات انسان ھا در جھت 

  .برداری می کننداھداف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و نظامی خود، بھره 

که در ميان  ھم چون اسالم، مسيحيت، زرتشت، يھود، بودا، دائو، ھندو، کنفوسيوس و غيره در حالی که ھمه اديان

 عمل خود، در نگه داشتن ۀاند، ھر کدام در جايگاه و محدود ھای مختلف تقسيم شده  خود به مذاھب، فرق، و نحله 

براين، برای مثال کسی که از اسالم می برد و به مسيحيت روی می آورد بنا. مردم در خرافات و جھالت نقش دارند

  . به اصطالح از چاله درنيامده به چاه ديگری سقوط می کند

انسان آزاد به دنيا می آيد و بايد آزاد ھم از دنيا برود و در اين ميان ھيچ انسانی نبايد به سياھی لشکر ھيچ دينی و 

 اين اساس، ھيچ کودکی مسلمان هب. نوشت خودش را به دست خرافات اسالمی بدھدمذھبی و دولتی تبديل شود و سر

و يھودی و مسيحی و غيره به دنيا نمی آيد مگر آن که خانواده و جامعه از کودکی در گوش او خرافات مذھبی را پچ 

  .پچ کنند و از کودکستان و مدرسه و دانشگاه اين خرافات مذھبی را ياد دھند

ھيچ وقتی نيز صرف خدا  که خدا وجود دارد و ھيچ کاری ھم نکرده و ل عمر تا آخر عمر فکر کردهفردی که از او

اما اگر ھمين فرد بخواھد با ھم فکران خود، . نکرده است واقعا باور خودش است و به کسی ھم آسيب نمی رساند

ھم چون حکومت اسالمی ايران، به ا راوامر خدايش را که در قرآن آمده به پراتيک اجتماعی بگذارد بايد انسان ھا 

ا زندان و شکنجه رشھروندان درجه يک، دو و سه تقسيم کند و برای رضايت خداوندش بخشی را نابود کند؛ بخشی 

آن موقع است که بخش آگاه . نمايد، بخشی را از حقوق شھروندی محروم سازد و بخش ديگر را خانه نشين کند

 از آسمان ھا به زير بکشد و با کتاب و قرآن و امامان و پيامبران و گروه ھا و جامعه تالش می کند اين خداوند را

از . دولت ھای اسالمی اش به گورستان تاريخ بفرستد تا انسان ھا از اسارت و سرکوب و جنايت و جھالت رھا شوند

د که انسان ھا را اين رو، حکومت اسالمی و حکومت ھا و گروه ھای مشابه آن در جوامع بشری سم خطرناکی ھستن

 شان داگر واقعا اعمالی که سران حکومت اسالمی برای رضای خداون. مسموم می کنند و دسته دسته از بين می برند

انجام می دھند و مبلغ ظھور امام زمان و بھشت و جھنم ھستند چرا در ايران و ھر جای ديگر ھم دست شان برسد 

چرا يک روز ھم مانند مسلمانانی که .  ھای آن چنانی زندگی می کنندبه ثروت اندوزی و چپاول مشغولند و در کاخ

در » آقازاده ھا«در جنوب شھر با خانواده خود در فقر و فالکت زندگی می کنند، زندگی نمی کنند؟ چرا مقوله 

جامعه رواج پيدا کرده که حکايت از زندگی ھای آن چنانی آن ھا و ثروت ھای کالن و قدرت ھای بی حد و 

ندھای ريز و درشت  و ايمان بخش عظيمی از حکام و آخزشان در حاکميت دارد؟ ھمگان می بينند که دينمر

آن ھا به کارگران و مردم محروم وعده می دھند که اگر در اين دنيا چيزی ندارند . حکومتی پول و قدرت است

ر حالی که خودشان در ھمين د. ناراحت و معترض نشوند چون که در آن دنيا، يک راست به بھشت خواھند رفت

ايران، بھشت برينی برای خودشان ساخته اند و غم ھيچ چيزی را ھم ندارند جز اين که چگونه ثروت و قدرت خود 

به اين دليل چنين سياستی شبانه روز تبليغ و ترويج می شود تا کارگران و مردم محروم به سيستم . را فزونی بخشند

بی دليل نيست که احمدی .  شان گردن بگذارند و اعتراضی نکنندۀستثمار بی رحمانسرمايه داری و دولت آن ھا و ا

 ھزار تومانی که به حساب خانواده ھا ريخته و در مقابل قيمت نان و آب و ٨١نژاد در پی خذف سوبسيدھای دولتی، 

به مردم می گويد اين برق و بنزين و گازوئيل و ديگر کاالھا را به طور سرسام آوری باال برده است بی شرمانه 

  .پول بيت المال و امام زمان است و برکت دارد
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موضوع  کيد برأای با ت  دقيقه ٩٠گوی تلويزيونی  و ، در گفت١٣٨٩ ]آذر[قوس ٢٧محمود احمدی نژاد شنبه شب 

ن پول ياست و ا) عج(زمان   ای است، كشور متعلق به امام ژهين پول، پول ويا«: کيد کردأھدف مندی يارانه ھا، ت

  ».ت المال متعلق به امام زمان است و بركت دارديز از بين

 به ٨٩ ]دی[جدی ١۵، احمدی نژاد در سفر روز چھارشنبه »ايرنا«به گزارش خبرگزاری جمھوری اسالمی 

  ».يقينا حضرت ولی عصر اجرای ھدف مندکردن يارانه ھا را ھدايت می کنند«: سمنان، گفت

ام زمان چه صيغه ای است؟ در واقع به نوعی می توان گفت که امام زمان خود در اين ميان معلوم نيست که ام

احمدی نژاد تيرخالص زن است و امام ھا و پيامبران نيز در دوره ھای خود ھمين خرافاتی را که خامنه ای و 

يانش، بی جھت نيست که احمدی نژاد و اطراف. احمدی نژاد به خورد مردم می دھند، به مردم تحويل می دادند

با مخالفت رقبايش نيز روبرو شده اند؟ اخيرا نيز تصويری ی ھمواره دولت شان را دولت امام زمانی ناميده اند و گاھ

. از خامنه ای با يک سايه در سايت ھا منتشر شده است که گفته می شود امام خامنه ای با امام زمان ديدار کرده اند

قم، از کنار پای او در درون ماشين ويژه اش نورافکنی را رو به سقف حتی در يکی از سفرھای اخير خامنه ای به 

به معنی ديگر، دولت امام زمانی، يعنی دولت تجاوز ! را نورانی نشان دھند؟» آقا«ماشين روشن کرده اند که سيمای 

سربازان ! دولت شکنجه و اعدام و سنگسار! دولت ترور و وحشت! دولت اوين و کھريزک! به انسان و ھمه حقوقش

ی ئمورين حرفه أن حکومت، تشکر می کند، ماز آن ھا به دليل قلع و قمع مخالفگمنام امام زمان که ھمواره رھبر ا

مور اطالعاتی، انتظامی، نظامی، بسيج و سپاه انتخاب شده اند و جنون آدم أامنيتی ھستند که از ميان ده ھا ھزار م

  .مکانات و حقوق بسيار باال و ويژه ای نيز برخوردار ھستندالبته اين سربازان، از قدرت و ا. کشی دارند

به خدا باور ندارد، تفاوت شان در کجاست؟   اين است وقتی کسی می گويد من به خدا باور دارم، با کسی کهسؤال

اما وقتی جنگ عقايد و . اگر باور به خدا يک امر درونی و کامال شخصی است تفاوت او با بی خدا معلوم نيست

ئولوژی ھا به ميان می آيد و فرد خداباور قرار است برای رضايت خدا بی خدا را به راه راست ھدايت کند تفاوت ايد

مر به معروف و ا تحت عنوان ئی، گروه ھا...امروز در ايران و عربستان سعودی و. و عملکردھا آشکار می شود

ومتی قدمی بردارد مورد توھين و تحقير و نھی از منکر مجازند ھر کسی را که خارج از قوانين اسالمی و حک

سربازان گمنام امام زمان حکومت اسالمی، با . مورين حکومتی بسپارندأضرب و شتم قرار دھند و به دست م

ماسک و لباس مخصوص و مسلح دست به سرکوب و ترور می زنند و از در و ديوار ھر شھروندی خواستند باال 

  !زندانی می کنند؟را آن ھا می روند و با ضرب و شتم و تجاوز 

 می ئیتا روزی که در قدرت نيستند مظلوم نما: ماحصل حرف اين است که ماھيت گروه ھای اسالمی دوگانه است

کنند و خودشان را به موش مردگی می زنند، اما به محض اين که به قدرت رسيدند شمشير خود را از رو می بندند 

اقدامات وحشيانه ای که علی و محمد در دوارن حاکميت خود به . دنش را بزنندتا ھر مخالفی را ھر جا گير آورند گر

الگوی گروه ھا و حکومت ھای اسالمی چون القاعده و طالبان و حکومت اسالمی نيز ھمان . آن ھا متوسل می شدند

 حکومت خمينی، بنيان گذار. الگوی حکومت اسالمی محمد در دوران جاھليت بشر در شبه حزيره عربستان است

جھل و جنايت و ترور اسالمی، از ھمان آغاز به قدرت رسيدنش به ھمه نيروھای سرکوب گر فرمان اکيد داده بود 

ن حکومت رحم نکنند و حتی آن ھا را در زندان نيز نگه ندارند و قتل عام ا ھيچ وجه به مخالفان و حتی منتقدکه به

 و به ويژه قتل عام چندين ھزار ٦٢ تا ٦٠، کشتارھای ٥٧قالب کشتار زندانيان سياسی در سال ھای اوائل ان. کنند

بنابراين، ھمه عملکردھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی . ٦٧زندانيانی سياسی در بھار و تابستان 

 سال، به سادگی نشان می دھند که حکومت اسالمی، حکومت جھل و جنايت و ترور ٣٢حکومت اسالمی در اين 
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، آزادی خواه، برابری هاست که ھمه مردم استثمار شد از اين رو، تنھا راه اين. وش سرش نمی شوداست که زبان خ

 به قدرت ھمبستگی خود به پا خيزند و کليت حکومت اسالمی را با ھمه گروه بندی ھا و ءطلب و عدالت جو، با اتکا

که دست کم از دوران را ريخی خود جناح بندی ھايش از حکومت ساقط کنند و يک بار برای ھميشه اين آرزوی تا

مشروطيت تا به امروز در جريان است با آزادی خود و جامعه به تحقق برسانند؛ يک بار برای ھميشه در جامعه 

ن و ھم چنين محروميت ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ا، زندان و شکنجه و اعدام مخالفئیايران به انتقام جو

  !ی درخور و شايسته انسان بسازندفرھنگی پايان دھند و جامعه ا

 از اسارت دين و مذھب و مدل ھای مختلف حکومت ھای ديکتاتوری مھم ئیآن چه که امروز در مبارزه برای رھا

ھمين وقايع جاری تونس و مصر . است، مبارزه پيگير و آگاھانه عليه سيستم سرمايه داری و حکومت حامی آن است

باز در ھمين . ره افول دين و مذھب و گروه ھا و حکومت ھای اسالمی استنشان داده اند که دوره حاضر، دو

تحوالت اين منطقه می بينيم که عمر ناسيوناليسم عربی و سياست ھای کورکورانه ضدغربی نيز تا حدودی کم رنگ 

يگری به اما از آلترناتيوھای مختلف بورژوازی که برای به انحراف کشاندن مبارزه مردم يکی پس از د. شده است

برای مثال، آلترناتيو کنونی بورژوازی برای به انحراف کشاندن مبارزه . کار گرفته می شوند نيز نبايد غافل بود

کارگران و مردم آزاده مصر نبايد به ارتش اعتماد کنند و به خانه ھايشان . مردم مصر، بازی با کارت ارتش است

شش ماه برای .  برگزار کند و مردم نيز به حق خودشان برسند»انتخابات آزاد«برگردند تا شش ماه آينده ارتش 

از اين رو، کارگران و . ارتشی که عموما حافظ سرمايه است برای خاموش کردن صدای مردم، زمان کمی نيست

خواه مصر تا حکومت دل خواه خودشان را به وجود نياورده اند نبايد به خانه ھايشان برگردند و به ارتش مردم آزادي

  .ھم چنين به مذھبيون اعتماد کنندو 

 گذشته به موفقيت تاريخی دست يافتند و  ھای خواه مصر، بعد از تظاھرات ھجده روزه خود در ھفتهمردم آزادي

. ، از قدرت کناره گيری کند سال٣٠ مبارک مجبور شد بعد از یشعار اصلی ان ھا مبارک برود تحقق يافت و حسن

ين کشور، قدرت را در دست دارند و گفته اند تا ماه سپتمبر سال جاری انتخابات در حال حاضر نيروی ھای مسلح ا

. يعنی مبارک رفت اما دولت حکومت نظامی او ھنوز بر سر کار است. رياست جمھوری را برگزار خواھند کرد

سيستم ارتشی که ھدف اصلی آن، حفاظت از نظم موجود و . اکنون بازی قدرت بين مردم و ارتش آغاز شده است

  .سرمايه داری در اين کشور و اساسا سرکوب انقالب است

اين ترتيب، خيزش کارگران و مردم محروم و ستم ديده فعال در تونس و مصر، اين واقعيت را در مقابل جامعه ه ب

قرار داده است که می توان حدس زد گرايشات مذھبی در اين کشورھا در حال افول است و اين نويدبخش  بشری

مصر را منتفی دانست و از  اما ھنوز نمی توان از يک سو خطر گرايشات مذھبی به ويژه اخوان المسلمين در. است

از اين رو، بايد ديد آيا راه حل ستراتژی کارگری کمونيستی در اتحاد با جنبش ھای . سوی ديگر خطر ارتش را

ھای سکوالر سرنوشت سياسی مردم اين اجتماعی ديگر چون جنبش زنان، دانش جويان، جوانان، بی کاران و نيرو

  کشور را رقم خواھد زد يا آلترناتيوھای رنگارنگ بورژوازی؟

 درصد پايگاه اجتماعی در جامعه مصر دارد ٢٠ تا ١٧ھر چند که گفته می شود گروه اسالمی اخوان المسلمين، بين 

 ح می شود اما يک نيروی متشکلو اين رقم براساس شرکت اين گروه در انتخابات ھشت سال پيش پارلمانی مطر

بنابراين، جامعه نبايد به موضع گيری ھای کنونی اين گروه خوش بين باشد . سازمان يافته و سنت دار در مصر است

 يک عوام فريبی ،خواھان کسب قدرت سياسی در مصر نيستند  ادعاھای ظاھری اين گروه مبنی بر اين کهچه

  . بزرگی است
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 را برای اين جريانات ئیی تصرف قدرت سياسی ھستند مگر اين که جامعه چنين فضاھمه گروه ھای سياسی مدع

بی جھت نيست که حاکميت حزب . ارتجاعی باز نگذارد و مذھب را به عنوان امر خصوصی افراد عقب براند

سالم در حالی که ا. اسالمی توسعه و عدالت در ترکيه، به عنوان الگو توسط رسانه ھای غربی باد زده می شود

ليبرال و بنيادگرا و غيره نداريم از اين رو، يا بايد مذھب امر خصوصی افراد قلمداد شود و اين گرايش در ھر 

  .جامعه ای به قدرت برسد آن را به فالکت خواھد کشاند

 سم نيز نه از طريق مبارزه سطحی ليبرال ھا و رفرميست ھا، بلکه در گرويدر جھان امروز حتی تحقق سکوالر

زه طبقاتی آگاھانه و ھدف مند کارگران و محرومان جامعه عليه حکومت ھاى ديکتاتوری از نوع و مدل مبار

ک سيستم سکوالر نه توسط گرايشات يدر جھان کنونی برقرارى . ناسيوناليستی و مذھبی و نژادپرستی است

  .بورژوازی، بلکه از طريق مبارزه کارگری کمونيستی امکان پذير است

ر دھد و يي منطقه را تغۀى گرايشات سکوالر و چپ در خاورميانه و ايران، به سرعت می تواند چھرروزيمسلما، پ

  .راه را برای مبارزه با ستراتزی کارگری کمونيستی ھموارتر سازد

   

  


