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رش22د جنبش ه22ای اس22لم گ22را در کش22ورهایی ک22ه اک22ثریت م22ردم در آن ه22ا باوره22ای دین22ی اس22لمی دارن22د،

به ویژه منطقه وسیعی که  سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و بخشی از شبه قاره هند را در ب22ر می گی22رد و

در این جا، چنین. استقرار دولت های دینی یکی از واقعیت های اوضاع سیاسی جهان در مقطع کنونی ست

به نظر می رسد که بشریت به جای پیشرفت تاریخی با نوعی عقب گ22رد روب22ه رو ش22ده اس22ت و ارتج22اعی

که دوران اش از مدت ها پیش سپری شده بود و به عصر سیاه قرون وس22طا تعل22ق داش22ت، ب22ار دیگ22ر ج22ان

.گرفته، تمام نیروی خود را بسیج کرده و از دفاع به حمله روی آورده است

گرچ22ه پیش22رفت و تع22الی ت22اریخی می توان22د در بط22ن خ22ود عقب گرده22ای منف22رد و مقطع22ی داش22ته باش22د و

اصول سیر بالن22ده تاری22خ در ی22ک خ22ط مس22تقیم، ص22اف و س22اده به پی22ش انج22ام نمی گی22رد، ام22ا پدی22ده هایی از

نمونه  بنیاد گرائی دینی، تقویت عقاید مذهبی، پناه ب22ردن ب22ه خراف22ات عه22د ع22تیق و احی22اء نهاده22ایی ک22ه ب22ه

گذشته تاریخ بش22ریت تعل22ق دارن22د، چی22زی نیس22ت ج22ز انعکاس22ی از پوس22یدگی ، انحط22اط و فروپاش22ی نظ22م

.سرمایه داری جهانی که به مانع و رادعی بر سر راه تحول تاریخی تبدیل شده است

بحران سرمایه داری و نقش بنیاد گرائی و اسلمبحران سرمایه داری و نقش بنیاد گرائی و اسلم
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این واقعیتی ست اثبات ش22ده ک22ه نظام ه22ای اقتص22ادی – اجتم22اعی طبق22اتی هنگ22امی ک22ه ب2ه پای22ان عم22ر خ22ود

می رسند، با بحران ه22ای همه ج22انبه در عرص22ه های مختل22ف اقتص22ادی، اجتم22اعی، سیاس22ی و ای22دئولوژیک

اقتصاد کارکرد گذشته خ22ود را از دس22ت می ده22د، دیگ22ر پاس22خ گ22وی نیازه22ای ج22امعه. رو به رو می گردند

.نیست و زیر فشار تضادهای لینحل و بحران های مزمن، دچار از هم گسیختگی می شود

نهاد های سیاسی مستقر، اعتبار خود را در میان توده ها از دس22ت می دهن22د و دیگ22ر ک22ارآیی لزم را ب22رای

عقای22د و هنجاره22ای اخلق22ی ک22ه زم22انی ب22رای ت22وجیه. حفظ سلطه ی سیاسی طبقه یا طبقات ستمگر ندارند

نافرمانی، اع22تراض. سلطه طبقاتی و انقیاد فکری توده های تحت ستم پاسخگو بودند، بی اعتبار می گردند

و مبارزه علیه نظم حاکم وسعت می گیرد تا حاملین پیشرفت تاریخی، نظم ن22وینی را ج22ایگزین نظ22م کهن22ه

.سازند و به بحران و از هم گسیختگی اجتماعی پایان دهند

بدیهی  ست که طبقه حاکم و فرمانروا برای حفظ منافع طبقاتی خود، به شدت مقاومت می کن22د و در براب22ر

هرچ22ه ای22ن مق22اومت طبق22ه. لذا یک تاخیر تاریخی رخ می ده22د. تحولی که ضرورت تاریخی ست می ایستد

در ی22ک چنی22ن. ارتجاعی شدیدتر باشد، انحطاط و پوسیدگی نظم کهنه در اش22کال عری22ان تری رخ می ده22د

دورانی ست که ان22واع و اقس22ام خراف22ات نی22ز ش22کل می گیرن22د و پن22اه ب22ردن ب22ه عرف22ان و م22ذهب نی22ز رون22ق

.می گیرد

گرچه در نظام های اقتصادی – اجتماعی طبقاتی ما قبل سرمایه داری به علت س22لطه ای22دئولوژی م22ذهبی،

بروز چنین پدیده هایی ابعاد گسترده ای داشت، تا جایی ک22ه حت22ا جنبش ه22ای اعتراض22ی علی22ه نظ22م موج22ود،

ردای م222ذهبی ب222ر ت222ن داش222ند و تنه222ا پ222س از ش222کل گیری نظ222ام س222رمایه داری و پی222دایش طبق222ه ک222ارگر و

تئوری های سوسیالیس22تی و غیرم22ذهبی، حیط22ه عم22ل اعتق22ادات م22ذهبی و دیگ22ر خراف22اتی ک22ه پی22ش از ای22ن

امکان بروز می یافت، بسیار محدود شده است، اما این بدان معنا نیست که زمینه های اجتماعی آن ک22ه در

.مقاطعی می تواند به رشد و تقویت آن بیانجامد، از میان رفته است

 تقویت مذهب، اساسا در این واقعیت نهفته دلیل آن نیز گذشته از تلش آگاهانه طبقه حاکم برای اشاعه و

است که در جامعه سرمایه داری نیز همچ22ون تم22ام جوام22ع طبق22اتی، نیروه22ای اجتم22اعی خ22ارج از کن22ترل

. انسان بر او مسلط  اند
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ام22روزه عمیق تری22ن ریش22ه های م22ذهب در س22تم اجتم22اعی ب22ر توده ه22ای زحمتک22ش و ن22اتوانی" به قول لنین

ظ22اهرا مح22ض آنه22ا در براب22ر نیروه22ای لج22ام گس22یخته س22رمایه نهفت22ه اس22ت ک22ه ه22ر روز و ه22ر س22اعت

مصائبی هزاران بار دردناک تر و مشقاتی ب22ه مرات22ب غی22ر انس22انی تر از ه22ر ح22ادثه غی22ر ع22ادی دیگ22ر از

خدایان در اثر ترس ب22ه وج22ود. " قبیل جنگ و زلزله و غیره بر انسان های زحمتکش عادی روا می دارد

عن22ان گس22یخته، زی22را عم22ل آن نم22ی توان22د ب22ه وس22یله. ت22رس از ق22درت عن22ان گس22یخته س22رمایه ." آمده ان22د

توده ه22ای خل22ق پیش بین22ی بش22ود و پرولتاری22ا و مال22ک کوچ22ک را در ه22ر ق22دم زن22دگی اش ب22ه ورشکس22تگی

و تکدی و دری22وزگی و فحش22اء و م22رگ در اث22ر گرس22نگی، تهدی22د" تصادفی"و" غیرمنتظره"، "ناگهانی"

ترجم22ه فارس22ی- لنی22ن - در ب22اره مناس22بات ح22زب ک22ارگر ب22ا م22ذهب. "( می نماید و واقعا نیز چنی22ن می کن22د

  )کانون کتاب ایران

در اینجا، انسان ها کنترل خود را بر روابط اجتماعیشان از دست داده و اسیر نیروهای ک22ور اجتماعی ان22د

روند کار و تولید تحت کنترل انسان نیست، بلکه فرم22انروای انس22ان. که سرنوشت آن ها را تعیین می کنند

هرج و مرج بر تولید سرمایه داری حاکم است، ناگه22ان بحران ه22ا ب22روز می کنن22د، میلیون ه22ا ک22ارگر. است

نیروهائی که خارج از کنترل انسا ن اند اسرارآمیزبه. بیکار می شوند و کاری از دست کسی ساخته نیست

این نیروها تحت چنی22ن ش22رایطی. نظر می رسند و چنین جلوه می کند که گویا دستی از غیب در کار است

خص22ایل ف22را ط22بیعی و اجتم22اعی ب22ه خ22ود می گیرن22د، بت واره می ش22وند و انس22ان ها از محی22ط اجتم22اعی و

چ22را ک22ه م22ذهب ص22رفا . مناس22باتی ک22ه او را تح22ت س22تم و انقی22اد ق22رار می دهن22د، م22ذهب و خ22دا می س22ازند

برخاسته از عجز و ناتوانی انسان در ش22ناخت نیروه22ای ط22بیعت و ق22ائل ش22دن ب22ه ص22فات و خصوص22یات

فرا طبیعی برای آن ها نیست، بلک22ه ق22ائل ش22دن ب22ه ص22فات و خواص22ی خی22الی ب22رای مناس22بات اقتص22ادی –

در اینج22ا مناس22باتی ک22ه توس22ط خ22ود م22ردم ش22کل گرفت22ه، ام22ا ق22ادر ب22ه ش22ناخت آن ه22ا. اجتم22اعی نی22ز هس22ت

نیستند، به صورت نیروهای مرموزی در می آیند ک22ه ب22ر زن22دگی انس22ان ها ح22اکم  می ش22وند و آن را کن22ترل

 قادر به شناخت و تأثیر گذاردن ب22ر محی22ط ط22بیعی و اجتم22اعی بیگ22انه بنابراین مادام که انسان ها. می کنند

شده از انسان نباشند، مادام که ب22ا پراتی22ک خ22ود آن ه22ا را تح22ت کن22ترل در نیاورن22د، ش22رایط مناس22ب ب22رای

.باورهای مذهبی وجود دارد
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تمام ادیان چیزی جز بازتاب خیالی نیروهای خارجی که بر زندگی روزانه انس22ان: "لذا انگلس می نویسد

بازت22ابی ک22ه در آن نیروه22ای ناس22وتی، چه22ره نیروه22ای له22وتی ب22ه خ22ود. فرم22انروایی می کنن22د، نیس22ت

در اوایل تاریخ، ابتدا این نیروهای طبیعت هس22تند ک22ه ب22دینگونه منعک22س می ش22وند و در تکام22ل. می گیرند

ول22ی ب22ه زودی در کن22ار...  متنوع و متل22ون ترین مشخص22ات می گردن22د بعدی خود نزد اقوام مختلف دچار

نیروهای طبیعت نیروهای اجتماعی فعال می شوند، نیروهایی که در براب22ر انس22ان ها هم22ان ق22در بیگ22انه و

در آغاز همان قدر غیرقابل توضیح می باشند و انسان را با هم22ان ض22رورت ظ22اهرا  ط22بیعی تح22ت اقت22دار

ب22ه ای22ن وس22یله، پیکره ه22ای خی22الی ک22ه در آن22ان ب22دوا  تنه22ا. خود در می آورند که قبل  خود نیروهای طبیعت

نیروهای اسرارآمیز طبیعت منعکس می ش22وند، خص22ایل اجتم22اعی کس22ب می کنن22د و نماین22دگان ق22درت های

در مرحله بعدی تکامل، تمام ص22فات ط22بیعی و اجتم22اعی خ22دایان متع22دد ب22ه ی22ک خ22دای. تاریخی می شوند

به این ترتیب یکتاپرستی به وج22ود. قادر مطلق منتقل می گردد که خود نیز فقط بازتاب انسان مجرد است

آمد که تاریخا آخرین محص22ول فلس22فه ی می22انه یون22ان مت22أخر ب22ود و تجس22م خ22ود را در یه22وه خ22دای مل22ی و

.یکتای یهود یافت

م22ذهب می توان22د در ای22ن ش22کل س22اده  و انعط22اف ناپ22ذیر، به مث22ابه ی ش22کل بل واس22طه و احساس22ی رفت22ار

انسان ها نسبت به نیروهای بیگانه ی طبیعی و اجتماعی حاکم بر آنها ب22ه حی22ات خ22ود ادام22ه ده22د و آنه22م ت22ا

ولی ما به ک22رات دی22دیم ک22ه. زمانی که انسان ها تحت سلطه ی این نیروهای طبیعی و اجتماعی قرار دارند

در جامعه بورژوائی کنونی انسان ها تح22ت س22لطه مناس22بات اقتص22ادی ک22ه خ22ود ب22ه وج22ود آورده ان22د، تح22ت

.ابزاری تولیدی که خود تولید کرده اند، قرار دارند، آنچنان که گویی تحت سلطه ی یک نی22روی بیگانه ان22د

." بازتاب مذهبی کماکان پابرجا می ماند و همراه با آن نیز خود بازت22اب م22ذهبی بنابراین پایه واقعی عمل

)ترجمه فارسی- آنتی دورینگ، انگلس(

با این توضیح در مورد جان سختی و بقای مذهب و خدا باوری، حتا در ج22امعه س22رمایه داری و ب22ه رغ22م

.تمام پیشرفت های فنی، علمی و فرهنگی بشریت، به اصل مطلب بازگردیم

 و فروپاش22ی نظام ه22ای ب22رده داری دوران باس22تان ب22ه هم22ان ش22کلی ب22ا بحران ه22ای هم22ه ج22انبه، انحط22اط

روبه رو شدند که نظام های فئودالی در دوران اف22ول و انحط22اط و چنی22ن اس22ت وض22عیتی ک22ه س22رمایه داری

   .جهانی از سال ها پیش در چنگال آن گرفتار شده است
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این نظ22م اقتص22ادی – اجتم22اعی جه22انی از اوائل ق22رن بیس22تم ب22ه م22رحله ای گ22ام نه22اده اس22ت ک22ه سراس22ر ب22ا

ای22ن ب22دان. بح22ران در ابع22اد مختل22ف اقتص22ادی – اجتم22اعی، سیاس22ی و ای22دئولوژیک روبه رو ب22وده اس22ت

معنا ست که نظام اقتصادی، مناسبات اجتم22اعی برخاس22ته از آن، نهاده22ای سیاس22ی و افک22ار و عقای22دی ک22ه

بازتابی از این مناسبات اقتصادی و اجتماعی اند، دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان ها نیستند و به

.سدی بر سرراه پیشرفت و تحول تاریخی و استقرار نظمی نوین تبدیل شده اند

هرچه طبقه سرمایه دار حاکم و نهادهای آن در برابر تحولی ک2ه نی22از ج22امعه بشری س22ت، بیش22تر مق22اومت

.کرده اند، فساد و گندیدگی این نظم جهانی عریان تر برمل شده است

بنی22اد گرائی م22ذهبی، رش22د افک22ار و اعتق22ادات خراف22ی و پن22اه ب22ردن ب22ورژوازی ب22ه نهاده22ا و عقای22د ق22رون

.وسطایی، فقط نمونه هائی از این انحطاط و ورشکستگی نظم سرمایه داری را برمل می کنند

رش22د بنی22اد گرائی و جنبش ه22ای اس22لم گرا در منطقه ای ب22ه وس22عت خاورمی22انه، ش22مال آفریق22ا، من22اطقی از

پاکستان و حتا آسیای مرکزی، مقدم بر هر چی22ز بازت22ابی از ای22ن واقعی22ت اس22ت ک22ه نظ22م س22رمایه داری ن22ه

فقط پاسخگوی نیازهای مادی و معیشتی توده های زحمتک22ش م22ردم ای22ن من22اطق و رف22اه و زن22دگی انس22انی

 به رغم ثروت بیکرانی که در کشورهای این منطق22ه ق22رار دارد، آنچ22ه نص22یب آن ها نبوده، بلکه بالعکس

. شده است، فقر، گرسنگی، تحقیر و تیره روزی ست توده های کارگر و زحمتکش

نظام سرمایه داری نه فقط جز فقر، گرسنگی و بدبختی و بیکاری برای این م22ردم ارمغ22انی نداش22ته، بلک22ه

بورژوازی حاکم بر ای22ن کش22ورها و ق22درت های امپریالیس22ت جه22انی موان22ع متع22ددی ب22ر س22رراه مب22ارزات

توده های زحمتکش برای دره22م شکس22تن انقلب22ی بن بس22تی ک22ه نظ22ام س22رمایه داری ب22رای آن ه22ا پدی22د آورده

.است، ایجاد نمودند

بر کسی پوشیده نیست که رژیم های استبدادی دیکتاتوری عری22ان چ22ه نق22ش مخ22رب و وی22ران گ22ری ب22رای

مبارزات ای22ن م22ردم را ب22رای. در اسارت و انقیاد نگاهداشتن توده های مردم در این کشورها ایفا نموده اند

در ح22الی ک22ه س22ال های متم22ادی ب22ا اختن22اقی هولن22اک و س22رکوب. آزادی و رفاه بی رحمانه سرکوب کردن22د

 وحشیانه مانع از آگاهی و تشکل کارگران و زحمتکشان شدند، برای اسارت معنوی هرچه بیش22تر م22ردم

.و در ناآگاهی نگاهداشتن آن ها، به تقویت همه جانبه ی دستگاه دینی اس22لمی و اش22اعه خراف22ات پرداختن22د

لذا تعجب آور نیست ببینیم، مردمی که س22ال ها در فق22ر، جه22ل و خراف22ات زیس22ته اند، مب22ارزات آن ه22ا ب22رای
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تغییر انقلبی وضع موجود سرکوب شده است و این نظم هرگونه چشم اندازی را برای بهبود اوض222اع از

آن ها سلب ک22رده اس22ت، ب22ه عقای22د خراف22ی و ف22را ط22بیعی پن22اه ببرن22د و افک22ار و گرایش22ات م22ذهبی در آن ه22ا

.تقویت شود

این واقعیتی ست که افکار و عقاید مذهبی و پناه بردن به خ22دا ب22ه ج22ای مب22ارزه ب22رای تغیی22ر نظ22م موج22ود،

هنگامی در میان توده های مردم تقویت می گردد که مطالبات، مبارزات و اهداف آن ها ب22ه ن22تیجه مطل22وب

نمی رسد، مردم اعتماد به نفس خود را از دست می دهند، روحیه انقلبی آن ها خراب می شود، دچار یاس

و س22رخوردگی می گردن22د، ب22ه نج22ات دهن22ده ای آس22مانی امی22د می بندن22د و در دام جه22انی موه22وم گرفت22ار

می ش22وند ک22ه در آن باغ ه22ای س22ر س22بز، غ22ذاهای رنگارن22گ، میوه ه22ای ف22راوان، نهره22ای ش22یر و عس22ل و

حت22ا متعص22ب ترین آن ه22ا ک22ه اکن22ون ح22ول گروه ه22ای اس22لمی. حوریان قشنگ بهشتی در انتظار آن ها ست

بنیادگرا متشکل شده اند، آماده اند تا کمربندهای مواد منفجره برخود ببندند، تا هرچه زودتر از ع22ذاب ای22ن

.جهانی راحت شوند و در بهشت خیالی شان جای گیرند

بنابراین آشکار است که بنیاد گرائی اس22لمی و جنبش ه22ای م22ذهبی در خ22اک مناس22بی رش22د ک22رده ک2ه نظ22ام

سرمایه داری آن را فراهم نموده و به آشکارترین شکل ممکن ورشکستگی و انحط22اط نظ22م س22رمایه داری

.جهانی را بازتاب می دهند

اما مسئله اکنون فقط به رشد بنیادگرائی وجنبش های اسلمی خلصه نمی ش22ود، بلک22ه اس22تقرار دولت ه22ای

مذهبی برای حفظ و حراست از نظام سرمایه داری، بازت22اب دهن22ده ی ورشکس22تگی و انحط22اط ت22ام و تم22ام

مقایسه دوران عروج و افول نظم سرمایه داری ب22ر س22ر همی22ن مس22ئله ای22ن انحط22اط و. این نظم جهانی ست

.ورشکستگی را به خوبی نشان می دهند

در سپیده دم طل22وع نظ22ام س22رمایه داری، هنگ22امی ک22ه ب22ورژوازی ب22ه عن22وان ی22ک طبق22ه م22ترقی و انقلب22ی

رسالتی تاریخی برای استقرار نظمی نوین را برعهده داشت، نمایندگان و سخنگویان این طبق22ه از نم22ونه

 ب22ه عن22وان روش22نگران عص22ر جدی22د و مب22ارزه ب22ا دی22ده رو، دالم22بر، ول22تر، هولب22اخ، مونتس22کیو، روس22و،

تاری22ک اندیش22ی ه22ر آنچ22ه را ک22ه از گذش22ته، از ق22رون وس22طا وج22ود داش22ت در مع22رض انتق22ادی س22خت و

کلیسا از عرش اعل به زمین کش22یده. مذهب و کلیسا زیر ضربات بی امان قرار گرفتند. کوبنده قراردادند

دول22ت م22ی بایس22تی از تم22ام. ش22د، دگم ه22ا و خراف22ات م22ذهبی م22ورد نق22د ج22دی و هم22ه ج22انبه ق22رار گرف22ت
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آن ه22ا دوران فرم22انروایی خ22رد را اعلم نمودن22د ک22ه هم22ه چی22ز، تم22ام. رسوبات قرون وسطائی پ22اک ش22ود

جن22اح.  خود را اثبات کن22د و ی22ا ن22ابود ش22ود عقاید و نهادها می بایستی در برابر داوری آن، توجیه وجودی

رادیکال روشنگران از محدوده های نقد به مذهب و کلیسا فراتر رفت و به تبلیغ و ترویج ماتریالیس22م، رد

این شجاعت مختص دورانی بود که بورژوازی نی22ازی ب22ه خراف22ات م22ذهبی و کلیس22ا. و نفی خدا پرداخت

اما به همان نسبت که. بالعکس آن را سدی بر سرراه خود می دانست که می بایستی برداشته شود. نداشت

بورژوازی خصلت مترقی خود را از دست  داد و ب22ا تهدی22د طبق22ه بالن22ده جدی22د، پرولتاری22ا روبه رو ش22د، ب22ا

م22ذهب و کلیس22ا آش22تی ک22رد، م22ذهب، خ22ود را ب22ا نیازه22ا و مقتض22یات س22رمایه داری تط22بیق داد و دوران

ت222ا ج222ایی ک222ه ام222روز حت222ا در پیش222رفته ترین کش222ورهای. روش222نگری و خردگرای222ی ب222ه پای222ان رس222ید

س22رمایه داری، م22ذهب و کلیس22ا متح22دی ک22امل قاب22ل اعتم22اد ب22رای بورژوازی س22ت و همچن22ان اص22لی ترین

وظیفه را در تحمیق معنوی مردم ب22رای حف22ظ س22لطه طبق22اتی ب22ورژوازی و نظ22ام س22رمایه داری ب22ر عه22ده

با این وجود هنوز در ظاهر هم که ش22ده در کش22ورهای پیش22رفته تر س22رمایه داری خ22ط فاص22لی می22ان. دارد

.دولت و دستگاه مذهب حفظ شده است

اکن22ون ام22ا ب22ا تش22دید بحران ه22ای نظ22ام س22رمایه داری، مب22ارزات روزاف22زون ک22ارگران در سراس22ر جه22ان،

شورش ها، قیام ها و انقلباتی که بخشی از جهان سرمایه داری را در خاورمیانه و شمال آفریقا فرا گرفته

است، پرده ها یک سره به کنار رفته است، افلس و ورشکس22تگی ب22ورژوازی ب22ه م22رحله ای رس22یده اس22ت

ک22ه ب22رای حف22ظ نظ22م موج22ود دس22ت ب22ه دام22ان ارتج22اعی ترین گروه ه22ای م22ذهبی ش22ده اس22ت ت22ا ب22ه عن22وان

.نمایندگان جدید طبقه سرمایه دار رسما قدرت را به دست بگیرند

عص22ر فرم22انروایی خ22رد، روش22نگری و مخ22الفت ب22ا م22ذهب و دس22تگاه م22ذهبی، عص22ر بالن22دگی و ع22روج

عص22ر خ22رد س22تیزی، تاری22ک اندیش22ی و ب22ه تخ22ت نشس22تن ارتج22اع. ب22ورژوازی و نظ22م س22رمایه داری ب22ود

مذهبی به عنوان نماینده سیاسی بورژوازی، عصر افول، انحطاط و ورشکستگی تام و تم22ام ب22ورژوازی

.و نظام سرمایه داری ست

با این همه هن22وز ای22ن مس22ئله بای22د توض22یح داده ش22ود ک2ه چ22را ای22دئولوژی ق22رون وس22طائی م22ذهب و دول22ت

مذهبی؟ به این علت که بورژوازی هیچ آلترناتیوی مناسب تر از این برای حفظ نظم سرمایه داری در این

تجربه استقرار دولت دینی در ایران برای ب22ورژوازی از ای22ن جه22ت تجرب22ه م22وفقی از ک22ار. منطقه ندارد
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درآمده است که لاقل سه دهه توانسته است در دوره شدید ترین بحران های سرمایه داری، نظم موج22ود را

اگر در نیمه اول قرن بیستم، فاشیسم و نژاد پرستی، ابزار مناسبی در اروپ22ا ب22رای ب22ورژوازی. حفظ کند

به منظور مقابله با بحران و نجات نظم س22رمایه داری ب22ود، اکن22ون در کش22ورهایی ک22ه اغل22ب م22ردم دارای

اعتقادات دینی اسلمی هستند، دولت دینی عهده دار همان وظایف فاشیسم اروپایی در ش22رایطی دیگ22ر ب22ه

.شکلی دیگر است

از آن رو مناس222ب ترین اب222زار طبق222ه س222رمایه دار ب222رای مق222ابله ب222ا بح222ران و حف222ظ و پاس222داری از نظ222ام

سرمایه داری س22ت ک22ه از ی22ک س22و می توان22د از اعتق22ادات م22ذهبی خ22ود م22ردم علی22ه م22ردم و ب22رای تحمی22ق

معنوی آن ه22ا اس22تفاده کن22د و از دیگ22ر س22و، بیرحم22انه ترین س22رکوب و اختن22اق را ک22ه در ج22وهر تفک22ر ه22ر

گروه اسلم گر است و از ذات عقاید مذهبی اسلم بر می خی22زد، علی22ه م22ردم ب22ه ک22ار گی22رد، هم22انگونه ک22ه

.نمونه های بارز آن دولت های مذهبی جمهوری اسلمی ایران و عربستان سعودی در عمل نشان داده اند

در یک دولت مذهبی دو کارکرد اجتماعی برای حفظ سیادت سیاسی بورژوازی که قاعدتا در یک رژی22م

سرمایه داری بنا به کارکرد متفاوت شان باید از یکدیگر جدا باش22ند، یعن22ی دس22تگاه س22رکوب ک22ه وظیفه اش

درهم کوبیدن نارضایتی و اعتراض توده های مردم از وضع موج22ود اس22ت و دیگ22ری دس22تگاه م22ذهب ک22ه

 .وظیفه اش تحمیق معنوی مردم و حواله دادن مطالبات آنها به روز محشر است، دره22م ادغ22ام می ش22وند

اگر تع22بیر لنی22ن را از ک22ارکرد جلد و کلیس22ا ب22رای حف22ظ فرم22انروایی تم22ام طبق22ات س22تمگربه ک22ار ب22بریم،

دولت مذهبی در آن واحد هم جلد است و هم تسلی بخش ستمدیده از طریق تصویر چشم اندازهایی برای

لذا دولت مذهبی هم22انگونه ک22ه م22ردم ای22ران از. تسلی آلم و ایثار، برای باز داشتن مردم از عمل انقلبی

.کارکردهایش به خوبی آگاهند، نقش جلدی و تحمیق و فریب را تواما  برعهده می گیرد

چ2222ون تم2222ام. م2222ذهب اس2222لم، از جه2222ات مختل2222ف ک2222ار را ب2222ر دول2222ت دین2222ی اس2222لمی آس2222ان می س2222ازد

دستورالعمل های لزم را برای سرکوب م22ادی و معن22وی و ب22ه تبعی22ت واداش22تن توده ه22ای م22ردم حاض22ر و

اس22لم ب22ه معتق22دین می آم22وزد ک22ه بای22د. اس22ت" تس22لیم"اولین آموزش دین اسلم به هر معتق22دی . آماده دارد

دول22ت دین22ی. بن22دگان ب22دون اراده و مطی22ع خ22دا وپی22امبر باش22ید و بی چ22ون و چ22را از فرامی22ن تبعی22ت کنی22د

اسلمی که خود را عرصه فرمانروایی و حاکمیت خدا اعلم می کند، بن22ام خ22دا و پی22امبر، همی22ن تبعی22ت و

م22ذاهب ب22ه ط22ور اع22م و م22ذهب اس22لم ب22ه. فرمانبرداری بی چون و چ22رای م22ردم را از خ22ود طل22ب می کن22د
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طور خاص از ن22ابرابری، تبعی22ض، تبعی22ت از م22افوق و ارب22اب، اس22تثمار، طبق22ات فقی22ر و غن22ی، مال22ک و

بی چیز وغی22ره دف22اع می کنن22د و البت22ه پوشش22ی تس22کین دهن22ده ب22ه آنه22ایی ک22ه تح22ت س22تم ق22رار می گیرن22د، از

دول22ت م22ذهبی ک22ه خ22ود را مج22ری دس22تورات ق22ران. طری22ق اج22ر اخ22روی و ص22دقه های دنی22وی می دهن22د

می داند، با ابزار سرکوبی که در اختیاردارد، همین احک22ام و فرامی22ن را در خ22دمت نظ22م طبق22اتی س22رمایه

.داری و پاسداری از منافع طبقه سرمایه دار به مرحله اجرا در می آورد

ساله استقرار جمهوری اس22لمی آش22کارا تم22ام نمونه ه22ای ای22ن سیاس22ت٣۴توده های مردم ایران در دوران 

تمام مصائب و بدبختی هایی ک22ه. سرکوبگرانه را به نام اجرای فرامین خدا، پیامبر و احادیث ائمه دیده اند

طبق22ه ک22ارگر در ط22ول ای22ن س22ال ها ب22ا آن روب22ه رو ب22وده اس22ت، تش22دید اس22تثمار، تش22دید فق22ر، بی حق22وقی و

س22رکوب توس22ط دول22تی انج22ام گرفت22ه اس22ت ک22ه عرص22ه ح22اکمیت خ22دا و ح22افظ و مج22ری فرامی22ن و احک22ام

هیچگاه در جامعه ایران شکاف فقر و ثروت همچ22ون دوران جمه22وری اس22امی عمی22ق و وس22یع. الهی ست

دین اس22لم پش22توانه و ت22وجیه گراین فق22ر عمی22ق ک22ارگران و زحمتکش22ان و ث22روت ان22دوزی ب22ی. نبوده است

انتهای سرمایه داران و ثروتمندان بوده است ک2ه س22ران دس22تگاه روح22انیت نی22ز در زم22ره بزرگ22ترین آن ه22ا 

اما فقط توجیه مذهبی پشت این سیاست فوق ارتج22اعی طبق22اتی نب22وده اس22ت، شمش22یر س22رکوبگری. هستند

البت22ه فق22ط در دول22ت دین22ی جمه22وری اس22لمی نیس22ت ک22ه. دولت دینی یار و مددکار اصلی آن ها بوده است

در عربستان، شیخ نش22ین ه22ای خلی22ج ف22ارس. جامعه با یک شکاف بسیار عمیق فقر و ثروت روبه رو ست

و دیگر دولت های مذهبی نیز وضع بر همین منوال است و کمی زمان می برد ت22ا دولت ه22ای م22ذهبی ت22ازه

.استقرار یافته نیز به جرگه آنان بپیوندند

بسیاری از تبعیض ها و نابرابری هایی ک22ه دولت ه22ای دیگ22ر ب22ه س22ادگی نمی توانن22د در م22ورد م22ردم کش22ور

خود اعمال کنند، در یک دول22ت م22ذهبی س22هل و س22اده انج22ام می گی22رد، چ22ون اج22ازه آن را پیش22اپیش کت22اب

تبعی22ض، ن22ابرابری و س22تم ب22ر زن22ان ت22وجیه خ22ود را مس22تقیما از آی22ات. مقدس اس22لمی ص22ادر ک22رده اس22ت

.قرانی می گیرد و نابرابری در مورد فرقه های دین22ی دیگ22ر، م22ردم ملیت ه22ای دیگ22ر نی22ز ب22ر همی22ن من22وال

دولت دینی اسلمی با پشتوانه احک22ام اله22ی ق22ران ب22ه س22ادگی می توان22د ب22رای مرع22وب س22اختن م22ردم و ب22ه

تمکین وا داشتن آن ها ده ها هزار ت22ن را ب22ه اته22ام ط22اغی و ب22اغی و مخ22الف خ22دا و رس22ول خ22دا ب22ه ج22وخه

خرواره22ا آی22ه و حک22م نی22ز. اعدام بسپارد، دست و پا ب22برد، چش22م درآورد، قص22اص کن22د و سنگس22ار نمای22د
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دول22ت دین22ی. پیشاپیش از سوی خدا، پیامبرو ائمه برای برقراری سانسور و اختناق نیز صادر شده اس22ت

.از این بابت هم با مشکلی روبه رو نیست

با این توضیحات آشکار است که چرا دولت های دینی اسلمی مناس22ب ترین آلترن22اتیو ب22ورژوازی و نظ22ام

.سرمایه داری در دوره بحران های همه جانبه نظم سرمایه داری جهانی  هستند

اگر دولت دینی ب22ه عن22وان ی22ک دول22ت ف22وق ارتج22اعی س22رکوبگر م22ی توان22د ی22ک چنی22ن نقش22ی را برعه22ده

در هیچی22ک از ادی22ان دیگ22ر نمی ت22وان ش22دت. بگی22رد، م22دیون خص22لت ش22دیدا اس22تبدادی دی22ن اس22لم اس22ت

ای22ن. س22رکوب ها و مجازات ه22ائی ک22ه خ22دای مس22لمانان فرم22ان آن را ص22ادر ک22رده اس22ت، س22راغ گرف22ت

واقعیتی س22ت ک22ه ترس22اندن توده ه22ای م22ردم از خش22م و غض22ب خ22دایان یک22ی از ویژگی ه22ای مه22م م22ذاهب

خ22دایانی ک22ه ه22ر لحظ22ه آماده ان22د. دولت های عص22ر ب22رده داری ب22ه وی22ژه ادی22ان ت2ک خ22دایی در ش22رق اس22ت

خاطیان، نافرمانان ودشمنان را گ22اه در ای22ن جه22ان ی22ا در جه22انی دیگ22ر و ی22ا در ه22ر دو جه22ان مج22ازات و

گرچ22ه ای22ن م22ذاهب مض22مونی واح22دی دارن22د، ام22ا ب22ه حس22ب ش22رایط اقتص22ادی – اجتم22اعی و. تن22بیه کنن22د

. سیاسی متفاوتی که در آن شکل گرفته اند و تکامل یافته اند، با یکدیگر تفاوت هایی دارند

مذاهب توحیدی موسوم به ابراهیم22ی ب22ر بس22تر اس22تبداد ش22رقی ش22کل گرفته ان22د، ل22ذا خ22دای ای22ن ادی22ان تم22ام

ق22وانین و مق22ررات و ض22وابط اخلق22ی. مختصات یک س22لطان مس22تبد ش22رق را در خ22ود جم22ع ک22رده اس22ت

آن ها نیز نمی توانست چیزی مجزا از ق22وانین و مق22ررات دیکت22ه ش22ده از س22وی فرم22انروا ی یکت22ای مس22تبد

در بین النهری22ن ومص22ر. شرق باشد، با اندکی تغییرات که ش22رایط زم22انی و مک22انی آن را ایج22اب می ک22رد

در کنار سلطین یکتای مستبد بی رحم می بایستی خدایانی با همین مختصات شکل بگیرند و تقدیس کنن22ده

گفتار، اعمال و رفتار آن ها و طبقه حاکم باش22د، ش22ریک نداش22ته باش22د و اگ22ر خ22دایان دیگ22ری هن22وز ب22اقی

هم22انگونه ک22ه پ22س از اس22تحکام م22الکیت خصوص22ی و. مانده اند، تابع، زی22ر دس22ت و فرم22انبردار او باش22ند

دولت و تسلط حمورابی به عن22وان ی2ک فرم22انروای مس22تبد، می بایس22تی از می22ان خ22دایان بی ش22مار ب22ابلی و

اس22طوره های آفرین22ش. سومری، فقط یک خ22دا، م22ردوک، خ22دای ح22اکم مطل22ق باش22د و هم22ه او را بپرس22تند

انسان و جهان ش22کل نه22ایی ب22ه خ22ود گرف22ت و تنه22ا ای22ن مان22ده ب22ود ک22ه ای2ن خ22دا در رون22د تکام22ل بع22دی اش

شکلی به کلی انتزاعی و دور از دسترس بندگان خدا به خود بگیرد، اس22طوره ه22ا آیه ه22ای آس22مانی قلم22داد

. شوند و قوانین و مقررات اخلقی جامعه برده دار، شکلی الهی و آسمانی به خود بگیرند
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این رسالت را یهوه خدای یکتای یهودیان برعهده گرفت که دقیقا همچون سلطین مستبد، خشم و غض22ب

از خود نشان می دهد، انتقام جو و هراسناک است، دشمنان قوم یهود را شدیدا مجازات می کن22د، آنه22ایی را

که به فرمان وی گردن نمی گذارند تهدید می نماید و تا چندین پشت مجازات می نمای22د و ب22الخره ق22وانین و

.مقررات اکیدی را دیکته می کند و غیره

در دولت – ش22هرهای یون22ان ب22ه رغ22م ای22ن ک22ه در اینج22ا نی22ز ش22یوه تولی22د ب22رده داری ح22اکم ب22ود، ام22ا بن22ا ب22ه

ویژگی های خاص خود نیازمند تمرکز قدرت در دست یک فرد و نقش تعیین کننده دولت در اقتصاد نبود

و نهادهای دمکراتیک شکل گرفته بودند، لذا خدایان قدر قدرتی که بخواهند بر تمام جوانب زندگی مردم

خدایان ک22وه اولم22پ حت22ا زئوس خش22مناک نی22ز در مقایس22ه ب22ا خ22دایان. حاکم باشند نمی توانست شکل بگیرد

.شرقی دمکرات بودند

دین اسلم اما در میان همه ادیان شرقی از این جهت برجسته بود که خصایل خدای خود را نه فقط تم22ام 

و کمال از استبداد شرقی، بلکه از خدای ترسناک یهود می گرفت و از آنجایی ک22ه از ی22ک س22و می بایس22تی

ب22ا ق22درت تم22ام ب22ر پراکن22دگی قبای22ل ع22رب غلب22ه نمای22د و علوه ب22ر ای22ن دع22اوی فرامل22ی داش22ت، خص22ایل

.ای22ن چیز ی س22ت ک22ه ت22ا همی22ن ام22روز آن را حف22ظ ک22رده اس22ت. استبدادی اش برجسته تر از همه ادی22ان ب22ود

دینی که به. توجیه گری ست که کسی این خصایل منحصر به فرد و برجسته استبدادی دین اسلم را نبیند

جز فرمانبرداری از خرافات و بردگی در مقابل اصول خدشه ناپذیر"عنوان تجسم استبداد شرقی چیزی 

 ".نمی خواهد

تمام ادیان البته به درجات مختلف خصوصیات استبدادی دارند، اما هیچیک از این ب22ابت مقایس22ه پ22ذیر ب22ا

در هیچ کجای جهان نمی توان دینی سراغ گرفت که در آمریت، تبعیت، اختن22اق و س22رکوب. اسلم نیستند

تف22اوتی ه22م نمی کن22د ک22ه در ک22دام کش22ور باش22د، ش22عبه ی س22نی آن باش22د ی22ا ش22یعه، در. ب22ه پ22ایه اس22لم برس22د

ای22ن جنب22ش بنی22ادگرائی اس22لمی باش22د ی22ا آن. عربس22تان هم22ان اس22ت ک2ه در ای22ران ی22ا در افعانس22تان طالب22ان

اگر در ایران، جمهوری اسلمی اختناق، سرکوب و وحش22ی گری را ب22ه نه22ایت خ22ود رس22اند، آن. دیگری

را نمی توان از اسلمی  که پرچم دار آن است ج22دا ک22رد، هم22انگونه ک22ه در عربس22تان اس22ت، هم22انگونه ک22ه

طالبان در دوره حاکمیت خود به آن عمل کرد و از همین رو ست ک22ه اخوان المس22لمین مص22ری نی22ز هن22وز

اگر ه22م در برخ22ی کش22ورها. از راه نرسیده برای استقرار یک رژیم استبدادی دینی دست به کار می شود
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اوضاع به درجه ای نظیر ایران و عربستان وخیم نیست، مبارزات توده های مردم و توازن قوای طبق22اتی

.هنوز این امکان را به ارتجاع اسلمی نداده است

بنابراین روشن است که چرا دولت دینی اسلم گرا مناسب ترین بدیل س22رمایه داری در دوره ورشکس22تگی

تام و تمام نظام سرمایه داری و شدیدترین بحران های آن برای مقابله با مبارزات ک22ارگران و زحمتکش22ان

.و پاسداری از نظم موجود در منطقه معینی از جهان است

اما بورژوازی و اسلم گرائی، تنها نیروی بی رقیب و تعیین کننده برای شکل دادن به تح22ولت بن22ابه می22ل

رو در روی آنها طبق2ه ک22ارگر، نی22روی بالن22ده و م22ترقی ق22رار گرفت22ه اس22ت ک2ه ب22رای. و اراده خود نیستند

سوق دادن تاریخ بشریت به پیش از طریق س22رنگونی نظ22م س22رمایه داری و اس22تقرار نظم22ی سوسیالیس22تی

سراسر کشورهای جهان عرص22ه ی ای22ن پیک22ار اس22ت و خاورمی22انه و ش22مال آفریق22ا نی22ز از. مبارزه می کند

درس22ت اس22ت ک22ه طبق22ه ک22ارگر در ای22ن منطق22ه ب22ه عل22ت ش22دت. این مبارزه جهانی کارگران برکنار نیست

سرکوب و اختناق هنوز به قدر کافی قدرتمند نیست، اما به سرعت متش22کل و آگ22اه می ش22ود و خ22ود را ب22ه

درست است که طبقه کارگر ت22ونس نتوانس22ت ق22درت را ب22ه. عنوان تنها بدیل کسب قدرت سازمان می دهد

دست بگیرد، اما کیست که انکار کند، نیروی محرکه انقلبی که در تونس رخ داد، طبقه کارگربود و هم

اکن22ون نی22ز ب22ه مب22ارزه خ22ود ب22رای ب22ه زی22ر کش22یدن اس22لم گرایانی ک22ه ب22ا حم22ایت هم22ه ج22انبه ب22ورژوازی

در مصر هم اکنون نی22روی قدرتمن22د ی22ک جن22ش. بین المللی بر قدرت سیاسی چنگ انداختند، ادامه می دهد

ت22وده ای ک22ه اک22ثریت ب22زرگ آن را ک22ارگران و زحمتکش22ان تش22کیل می دهن22د، در براب22ر ارتج22اع اس22لمی

.مورد حمایت بورژوازی داخلی و بین المللی صف کشیده است

 حک22ومت اس22لمی در هم22ه ابع22اد آن ب22ر مل ش22ده اس22ت، مب22ارزه ک22ارگران و در ایران که ماهیت رسوای

. زحمتکشان برای سرنگونی این رژیم ضد انسانی، یک لحظه آن را آرام نمی گذارد

طبقه کارگر بنابه نقش و رسالت تاریخی که برعه22ده دارد ب22ا هی22چ خراف22اتی نمی توان22د س22ر س22ازش داش22ته

کارگر حتا ناآگاهی که باور مذهبی  هم در گوشه ذهنش داشته باشد، در عمل راه22ی ن22دارد ج22ز ای22ن. باشد

م22ذهب تحم22ل، خف2ت، ایث22ار، تحقی22ر،. که ب22ه عن22وان ی22ک ماتریالیس22ت، ول22و ماتریالیس22ت ناآگ22اه رفت22ار کن22د

اطاعت و فرمانبرداری و باور به وعده های کذائی را آموزش می دهد، کارگر اما به اعتراض، مبارزه و

مذهب آموزش تحمل فقر و ناملیمات را با وع22ده اج22ر و رف22اه در آخ22رت را ب22ه. نافرمانی روی می آورد
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.کارگر می ده22د، ک22ارگر ام22ا ب22رای بهب22ود وض22عیت م22ادی و معیش22تی اش در همی22ن جه22ان مب22ارزه می کن22د

مذهب وعده بهشت خیالی پس از مرگ را می دهد، کارگر اما برای برپائی بهشت در همی22ن جه22ان تلش

. می کند

تا جایی که دولت مذهبی در کشوری از نم22ونه ای22ران ب22ر س22ر ک22ار اس22ت و ای22ن دول22ت خ22ود را عرص22ه ی

.حاکمیت خدا و مجری احکام و فرامین اسلم می داند، کارگر مستقیما درگی22ر مب22ارزه علی22ه م22ذهب اس22ت

چ22را ک22ه علی22ه س22تم و اس22تثماری مب22ارزه م22ی کن22د، علی22ه نظم22ی در ن22برد اس22ت ک22ه م22ذهب اس22لم و دول22ت

.مذهبی، آشکارا نمایندگی و حمایت از آن را برعهده گرفته است

کارگران در جری22ان مب22ارزه ب22رای تحق22ق مطالب22ات و اه22داف خ22ود، راه22ی ج22ز ای22ن ندارن22د ک22ه پیوس22ته ب22ا

البته ناگفته نمان22د ک22ه. قوانین و مقررات اسلمی و دولت اسلمی درگیر شوند و آنها را نفی و انکار کنند

در ایران بنابه خصلت مذهبی دولت حتا جنبش های اجتم22اعی و دمکراتی22ک غی22ر ک22ارگری ه22م ناگزیران22د

چ22را ک22ه در اینج22ا تم22ام اق22دامات س22رکوب. در مبارزه علیه جمهوری اس22لمی، علی22ه م22ذهب مب22ارزه کنن22د

بن22ابراین مب22ارزه ض22د. گران22ه، س22تم، اختن22اق و تبعی22ض دول22ت دین22ی ب22ا م22ذهب ب22ه ه22م گ22ره خ22ورده اس22ت

س22رمایه داری طبق22ه ک22ارگر و حت22ا مب22ارزات عم22ومی و دمکراتی22ک توده ه22ای وس22یع م22ردم ب22رای تحق22ق

در ج22ایی. مطالبات خود، در یک دولت مذهبی، در همان حال یک مبارزه علیه دستگاه مذهب نیز هست

ک22ه دی22ن و دول22ت در ه22م ادغ22ام ش22ده اند و دول22ت دین22ی خ22ود را آش22کارا پاس22دار و ح22امی نظ22م س22تمگرانه و

اس22تثمارگرانه س22رمایه داری و ح22افظ من22افع ب22ورژوازی اعلم ک22رده اس22ت و ای22ن حم22ایت را ب22ه احک22ام و

ق22وانین اس22لمی متص22ل و مس22تند س22اخته اس22ت، نمی ت22وان مب22ارزه علی22ه س22رمایه و حت22ا علی22ه دیکت22اتور و

آیا پوش22یده. در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد. اختناق و سرکوب را از مبارزه علیه مذهب جدا ساخت

اس22ت ک22ه حت22ا زن22انی ک22ه ب22رای رف22ع تبعی22ض و ن22ابرابری پیک22ار می کنن22د، ی22ا توده ه22ای وس22یع مردم22ی ک22ه

خواهان برافتادن سنگسار و قصاص هستند، در واقع آیه های قرانی را نفی می کنند؟ 

با این همه باید گفت که گرچه این مبارزات ضروری اند و مذهب را تضعیف و حیط22ه عملک22رد آن را ب22ا

برافتادن جمه22وری اس22لمی مح22دود خواهن22د ک22رد، ام22ا حت22ا اگ22ر ق22درت در دس22ت ک22ارگران و زحمتکش22ان

قرار گیرد، به معنای برافتادن فوری مذهب نیست و اصول نمی توان مذهب را برانداخت یا دقیق تر ملغا

چون همانگونه که پیش از این گفته شد، مذهب ریشه های عمی22ق اجتم22اعی دارد و ت22ا زم22انیکه ب22ا. ساخت
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استقرار نظم22ی سوسیالیس22تی ای22ن ریش22ه ها خش22کانده نش22وند و دیگ22ر چی22زی ب22رای انعک22اس م22ذهبی وج22ود

نداشته باشد، تا زمانی که آگ22اهی م22ردم ب22ه آن درج22ه ب22ال نرفت22ه باش22د ک22ه ذه22ن خ22ود را از تم22ام رس22وبات

.افکار و عقاید خرافی ه22زاران س22اله پ22اک کنن22د، م22ذهب در اش22کال مختل22ف ب22ه حی22ات خ22ود ادام22ه می ده22د

آنچه که فوریت آن در کشورهایی. مذهب تنها در یک جامعه سوسیالیستی و آنهم تدریجا محو خواهد شد

نظیر ایران ضروری ست، نه فقط سرنگونی دولت دینی، بلکه استقرار یک دول22ت ن22وین اس22ت ک22ه در آن

به انحص22ار ی22ک م22ذهب معی22ن پای22ان. دین و دولت به رادیکال ترین شکل ممکن از یکدیگرجدا شده باشند

م22ذهب ام22ر خصوص22ی م22ردم اعلم. داده شود، یعنی هیچ مذهبی به عنوان مذهب رسمی، پ22ذیرفته نش22ود

م22ردم از ای22ن آزادی برخ22وردار. به هرگونه دخالت مذهب در نظام آموزشی کشور پای22ان داده ش22ود. شود

آزادی در وس22یع ترین ش22کل. باشند به هر دینی که می خواهند بگروند یا اصل دین و مذهب نداش22ته باش22ند

ممکن در جامعه برقرار گردد ت22ا ه22ر ک22س بتوان22د آزادان22ه ب22دون ت22رس و واهم22ه نظ22رات و عقای22د خ22ود را

ابزار دارد تا ب22ا عقای22د نادرس22ت و خراف22ی در جری22ان ی22ک بح22ث گس22ترده برخ22ورد ش22ود، س22طح آگ22اهی و

شعور عمومی ارتقا یابد و با هر پیشرفتی در دگرگونی سوسیالیستی، آنهائی که دی22ن باوران22د، آگاه22انه ب22ا

مذهب خود وداع کنند، تا روزی که دیگر اثری از م22ذهب در ج22امعه متش22کل از انس22ان های آزاد، آگ22اه و

     .برابر باقی نماند

 

۱٣۹۱۱٣۹۱ سال  سال    نیمه اول دی نیمه اول دی۶٣۶۶٣۶شمارهشماره)- )- اقلیتاقلیت((برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیانبرگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان



17                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

 

موج تروریسم اسلمی، سراسر منطقه ای را که از خاورمیانه و شبه قاره هند تا بخشی از آفریق22ا و اروپ22ا

بسط می یابد، فراگرفته است. روزمره اخباری از ت22رور و بمب گ22ذاری در افغانس22تان و پاکس22تان، ترکی22ه،

عراق و سوریه، مصر، تونس، لیبی، نیجریه و تعداد دیگری از کشورهای آفریقایی انتش22ار می یاب22د. ای22ن

موج تروریسم اسلم گرایان به فرانسه و بلژیک در اروپا نیز رسیده است. 

اگ22ر بخ22واهیم ب22ه چن22د نم22ونه آن فق22ط در دو هفت22ه اخی22ر اش22اره کنیم، در له22ور پاکس22تان عم22ل انتح22اری

 زخم222ی برج222ای گذاش222ت. مقام222ات٣۱۵ کش222ته و ٧٠تروریس222ت های اس222لم گرای پاکس222تانی متج222اوز از 

 زخم22ی۲٧٠ کش22ته و ٣۵ انفج22ار تروریس22تی در بروکس22ل را ٣بلژی22ک، آم22ار رس22می تلف22ات مرب22وط ب22ه 

 نفر اعلم کرد. تع22داد٣٧اعلم کردند. وزیر بهداشت ترکیه تعداد کشته شدگان غیرنظامیان در آنکارا را 

 نف22ر ذکرش22ده اس22ت. س22ازمان مل22ل ه22م اخی22را  اعلم ک22رد ک22ه تنه22ا در ی22ک م22اه گذش22ته۱۲۵زخمی ه22ا نی22ز 

 نف22ر ب22وده۱۱۹٦ نفر غیرنظامی بودند. تع22داد زخمی ه22ای غیرنظ22امی ۵٧۵ عراقی کشته شدند که ۱۱۱۹

است.

سرمنشأ موج تروریسم اسلمی در کجاست؟سرمنشأ موج تروریسم اسلمی در کجاست؟
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دولت ه22ای جه22ان نی22ز پی درپ22ی، ای22ن تروریس22م را محک22وم می کنن22د و ب22ا بگیروببن22د، وع22ده پای22ان آن را

می دهند. اما آنچه تاکنون رخ داده، نه مهار بلکه گس22ترش آن ب22وده اس22ت. دلی22ل آن ه22م پوش22یده نیس22ت. آنچ2ه

به عنوان راه حل در دستور کار این دولت هاست، مقابله نظامی، دستگیری و زندانی ک22ردن و ح22تی اع22دام

تعدادی از تروریست هاست. اما این راه حل معضل نیس22ت. راه ح22ل ای22ن پدی22ده مق22دم ب22ر ه22ر چی22ز، مس22تلزم

ریشه یابی این پدیده، علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیدایش و رشد آن است. ام22ا نف22ع ای22ن دولت ه22ا در

این ریشه یابی نیست، چراکه در آن صورت پای پاسخگویی خودشان به میان می آید.

قبل از هر چیز ببینیم این واژه ای که به عنوان تروریسم مورداستفاده دولت های جهان س22رمایه داری ق22رار

می گیرد به چه معناست و تروریست از دیدگاه آن ه22ا کیس22ت؟ دولت ه22ای س22رمایه داری تعری22ف مشخص22ی

از تروریسم ندارند. اما تا ج22ایی ک22ه موض22ع گیری ها و عم22ل آن ه22ا نش22ان  می ده22د، می ت22وان در ی22ک جمل22ه

کوتاه گفت که هر اقدام مسلحانه ای که خلف منافع این دولت ها باش22د، مس22تثنا از این ک22ه ی22ک عم22ل ف22ردی

باش22د ی22ا اق22دام مس22لحانه جمع22ی ت22وده م22ردم، آن را تروریس22م می نامن22د و انج22ام دهن22دگان آن را تروریس22ت.

بالعکس، هر عمل مسلحانه فردی یا جمعی به هرشکل، که به نفع آن ه22ا باش22د، از دای22ره ش22مول تروریس22م

خ22ارج اس22ت. مثل  امث22ال گروه ه22ای اس22لم گرای القاع22ده ، طالب22ان، حکم22ت ی22ار، ت22ا روزی ک22ه در خ22دمت

سیاست دولت های آمریکا و اروپا برای ضربه زدن به رقی22ب خ22ود، ش22وروی در افغانس22تان بودن22د، آن ه22ا

تروریست محسوب نمی شدند، بلک22ه رزمن22دگان و پیکارجوی22ان و مجاه22دین ن22ام داش22تند. ام22ا بع22دا  ک22ه علی2ه

خود آنها  برگشتند، نامشان تغییر کرد و تروریست نامیده شدند. 

جمهوری اسلمی گروه های اسلم گرای مسلح طرفدار خود را تروریست نمی داند، درحالی که تعدادی از

دولت های دیگر که این گروه ها منافع آن ها را به خطر می اندازند، آن ها را تروریست می شناسند.

رژیم اسرائیل و حامیان آن ازجمله دولت آمریکا و دولت های اروپائی، هر گروهی از م22ردم فلس22طین را

مس22تثنا از عقی22ده و ش22کل مب22ارزه آن ه22ا، همین ک22ه ب22رای مب22ارزه ب22ا اش22غالگری ب22ه اس22لحه متوس22ل ش22وند،

تروریست می دانند، درحالی که تعدادی از دولت ها آن ها را تروریست نمی شناسند.

در ترکی22ه وق22تی که میلیون ه22ا ت22ن از م22ردم تح22ت س22تم ک22رد ب22رای کس22ب حق22وق و آزادی خ22ود، مب22ارزه ای

مس222المت آمیز می کنن222د، دول222ت ای222ن کش222ور خ222ود را مج222از می دان222د ح222تی تظ222اهرات و گردهمایی ه222ای

مسالمت آمیز آن ها را با توسل  به اسلحه و نیروی نظامی سرکوب کند، اما وق22تی که همی22ن ت22وده م22ردم ب22ه

مبارزه مسلحانه روی می آورند، تروریست نامیده می شوند.
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در جنگ داخلی سوریه که دولت های منطقه ای و قدرت های جهانی ب22ا من22افع متض22اد حض22ور دارن22د و از

این یا آن گروه حمایت و پشتیبانی می کنند، هر یک از این دولت ه22ا، گ22روه طرف22دار رقی22ب را تروریس22ت

می نامند. بعد هم که پای مذاکره و سازش پیش می آید، توافق می کنند که آن ها تروریس22ت نب22وده و نیس22تند،

مگر آن که وارد روند مذاکره و حل وفصل اختلفات نشوند.

اشاره فقط به این چند نمونه کافی است تا نشان داده شود، که تروریسم از دیدگاه دولت های س22رمایه داری

هیچ تعریف معین و مشخصی ندارد، بلکه منافع و مصالح این دولت ها تعیین می کند که تروریسم چیس22ت

و تروریست کیست؟ از همین روست که یک گروه مسلح می تواند امروز تروریست شناخته شود و فردا

با همان تفکر و عمل، غیر تروریست. 

اما تروریسم معنای معینی دارد و به آن تفکر سیاس22ی اطلق می ش22ود ک22ه می کوش22د ب22ا توس22ل ب22ه ت22رور و

بمب گذاری به عنوان یگانه تاکتیک و شکل مبارزه، یا لاق22ل اص22لی ترین تاکتی22ک، ب22ه ه22دف سیاس22ی خ22ود

جامه عمل پوشد. خارج از این چارچوب تروریسم هیچ معنایی ندارد. 

با این تعریف بدون این که استثنائات نفی شوند، گروه های مسلح اسلم گرا به حسب تفکر و شیوه عملشان،

گروه های تروریست اند. محدود به این یا آن شاخه اسلم، این یا آن گروه اسلمی هم نمی شود. همان گونه

که گروه های سنی مذهب، از نمونه داعش، القاعده، طالبان و غیره تروریست اند، گروه ه22ای اس22لم گرای

شیعه و حتی دولت های مذهبی شیعه مذهب از نمونه جمهوری اسلمی نیز تروریست محس22وب می ش22وند.

البته تروریسم اسلمی ویژگی های منحصربه فردی ه22م دارد ک22ه آن را از تروریس22م غی22ر اس22لمی متم22ایز

می سازد.  ازجمله این که هدف اقدامات تروریستی آن ها فق22ط دولت ه22ا نیس22ت، بلک22ه م22ردم غیرنظ22امی ه22م

هست، به ویژه اگر این مردم پیرو دین دیگر یا فرقه دیگری از اسلم باشند. کشتار م22ردم مس22یحی م22ذهب

در پاکستان، عراق، سوریه، نیجریه، اروپا، کشتار سنی ها توسط گروه ه22ای تروریس22ت ش22یعه، ی22ا کش22تار

شیعیان توسط تروریست های سنی به وضوح این حقیقت را نشان داده اس22ت. ت22وجیه دین22ی ه22م دارد: چ22ون

آن ها کافرند و کشتن آنها نه فقط عملی مذموم و ض22د انس22انی نیس22ت، بلک22ه عمل22ی واج22ب و وظیفه ای اله22ی

است که نزد پروردگارشان به حساب اعمال نیک آن ها نوشته خواهد شد. 

اما با همان تعریفی که ارائه شد، وقتی که توده مردم یک کشور، حتی بخشی از جمعیت یک کشور علی22ه

دولت  خودی به مبارزه مس22لحانه روی می آورن22د و در جری22ان ای22ن مب22ارزه مس22لحانه ک22ه ع22الی ترین ش22کل

مبارزه سیاسی است، به ترور و بمب گذاری ه22م ب22رای س22رنگونی دول22ت متوس22ل می ش22وند، ن22ه ای22ن م22ردم
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تروریس22ت اند و ن22ه اق22دامات آن ه22ا تروریس22تی. نم22ونه دیگ22ر، وق22تی که ی22ک نی22روی اش22غالگر، کش22ور ی22ا

منطقه ای از این کشور را به اشغال نظ22امی در می آورد، م22ردم ای22ن کش22ور ب22ه اش22کال متن22وعی از مب22ارزه

علیه اشغالگران روی می آورند، ب22ه ت22رور و بمب گ22ذاری علی22ه اش22غالگران ه22م متوس22ل می ش22وند، ب22ر ای22ن

اقدامات نظامی نیز نمی توان نام تروریسم نهاد. درگذشته، مبارزات م22ردم اروپ22ا علی22ه فاشیس22م هیتل22ری و

اکنون مبارزات مردم فلسطین علیه اشغالگران اسرائیل نمونه های آن هستند.

هم چنین است، مبارزه یک سازمان سیاسی علیه دولت خودی که به مبارزه توده ای متک22ی اس22ت، ام22ا گ22اه

بنا به ضرورت های مبارزه به عنوان یک تاکتیک فرعی از ترور و یا بمب گذاری هم استفاده می کند. این

سازمان ها را نیز نمی توان تروریست نامید. 

تروریسم فقط آن شیوه تفکر و عمل سیاسی ج22دا از م22ردم اس22ت ک22ه ت22رور و بمب گ22ذاری را ش22کل اص22لی

مبارزه برای دست یابی به هدف سیاسی خود می داند. 

حال این سؤال پیش می آید که چه شد این گروه های تروریست اسلم گرای مث22ل ق22ارچ در منطقه ای وس22یع

روییدند و سرمنشأ آن ها در کجاست؟ 

گرچه در منطقه خاورمیانه وکل در کشورهایی که خراف22ات اس22لمی ریش22ه های عمی22ق دارد، نمونه ه22ایی

از گروه های ترور اسلمی درگذشته های دورتر، ازجمله در ایران وجود داشته است، ام22ا اینه22ا م22واردی

منفرد و محلی بودند و به سرعت نیز از بین رفتند. م22اجرای گروه ه22ای تروریس22م از هنگ22امی ب22ه پدی22ده ای

فراگیر به ویژه در خاورمیانه تبدیل گردید که قدرت های امپریالیست  غربی برای مقابله ب22ا رش22د کمونیس22م

و نی22ز نف22وذ ش222وروی، تق22ویت جنبش ه22ای اس222لم گرا و ایج22اد گروه ه22ای مس22لح اس22لم گرا را ب22ر اس22اس

استراتژی کمربند سبز، در نیمه دوم ق22رن بیس22تم در دس22تور ک22ار قراردادن22د. نخس22تین نم22ونه س22ازمان دهی

گروه های تروریست اسلمی توسط قدرت های امپریالیس22ت، ب22ر س22ر مس22ئله افغانس22تان ب22ود ک22ه دولت ه22ای

آمریکا و اروپایی با کمک دولت های عربستان و پاکستان، گروه هایی از اسلم گرایان کشورهای مختل22ف

را سازمان دهی و مسلح کردند تا زیر پرچم مجاهدین اسلم علیه کفار بجنگند.

از درون همین گروه های آموزش دی22ده و آدمک22ش تروریس22ت ب22ود ک22ه القاع22ده و طالب22ان س22ر برآوردن22د ک22ه

وقتی افسار پاره کردند و تبدیل به مخالف خود آمریکا شدند، دیگر عنوان پیکارجویان و مجاهدین اس22لم

از آن ها سلب شد و به نام واقعی شان، تروریست نامیده شدند.
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ادامه همین سیاست قدرت های امپریالیست، تلش برای تبدیل کردن اس22لم گرایان ب22ه ره22بر جنب22ش م22ردم

 و سپردن قدرت سیاسی ب22ه آن ه22ا ب22ود. ب22دین طری22ق رژیم22ی ب22ر س22رکار۵٧ایران در جریان انقلب سال 

آمد که گرچه تأمین کننده منافع قدرت های امپریالیسم و پیش برنده سیاست ض22د کمونیس22تی آن ه22ا ب22ود، ام22ا

به سرکوب، کشتار و ترور کمونیس22ت ها و آزادی خواه22ان ای22ران ح22تی در خ22ارج از کش22ور بس22نده نک22رد،

بلکه آغاز به سازمان دهی گروه های تروریست اسلمی در کش22ورهای منطق22ه و ح22تی اروپ22ا ک22رد. فت22وای

قتل نویسندگان و هنرمندان کشورهای دیگر را ص22ادر ک22رد و چن22دین اق22دام تروریس22تی را در کش22ورهای

اروپائی انجام داد. لذا همین رژیمی را که خودشان در رأس قدرت قراردادند، از ج22انب آن ه22ا و متح22دان

منطقه ای آن ها، رژیمی تروریست و تروریست پرور لقب گرفت. گرچ22ه به رغ22م تروریس22ت خوان22دن ای22ن

رژیم، ابایی ندارند که به خاطر منافع اقتصادی و سیاس22ی خ22ود، ب22رای س22ران آن در کش22ورهای اروپ22ایی

فرش قرمز هم پهن  کنند و از آن ها استقبال نمایند.

ادام22ه سیاس22ت تروریس22ت پ22روری اس22لمی ق22درت های امپریالیس22ت، لشکرکش22ی نظ22امی ب22وش و متح22دان

ه ویژه در عراق بود که نه فق22ط گروه ه22ای تروریس22ت ش22یعه را در باروپایی آن به افغانستان و عراق بود.

رأس قدرت قراردادند، بلک22ه درن22تیجه همی22ن اش22غالگری ب22ود ک22ه گروه ه22ای تروریس22ت اس22لمی از نم22ونه

زرقاوی و در ادامه آن البغدادی و داعش پدید آمدند و رشد کردند. همین سیاس22ت در لی22بی نی22ز گروه ه22ای

تروریست اسلمی دیگری را رشد داد.

در جریان انقلب های کشورهای عربی از نمونه مصر، ت22ونس و س22وریه، ق22درت های امپریالیس22ت تلش

نمودن22د اس22لم گرایان را تق22ویت و در رأس ق22درت ق22رار دهن22د، از درون ای22ن کش22ورها به وی22ژه در س22وریه

هست که بازهم گروه های تروریست اسلم گرا رشد می کنند و تقویت می شوند.

پس تا همین جا روشن است که سرمنشأ پیدایش و رشد موج جدید تروریس22م اس22لمی، سیاس22ت ق22درت های

امپریالیست است، اما این فقط نتیجه خشک وخالی ی22ک سیاس22ت نیس22ت، بلک22ه آن ه22ا از جمی22ع جه22ات، ای22ن

گروه ها را پرورانده اند. اگر سؤال شود این گروه های تروریست اس22لم گرا، از کج22ا تغ22ذیه می ش22وند و از

کجا نیرو می گیرند؟ بازهم پای قدرت های امپریالیست در میان است. چراکه آنها ی22ا مس22تقیم ازنظ22ر م22الی

و تس22لیحاتی متک22ی ب22ه امپریالیس22ت ها ب22وده و هس22تند، و اگ22ر ه22م مس22تقیم از س22وی ق22درت های امپریالیس22ت

موردحمایت نظامی و مالی قرار نگیرن22د، از س22وی دولت ه22ای م22ذهبی منطق22ه خاورمی22انه حم22ایت م22الی و

تسلیحاتی می شوند. این حمایت های مالی و تسلیحاتی به گروه ه22ای اس22لم گرا امک22ان می ده22د به س22ادگی از
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می222ان توده ه222ای فقی222ر، بیک222ار و ناآگ222اه کش222ورهای منطق222ه س222ربازگیری کنن222د. پوش222یده نیس222ت ک222ه ای222ن

فقر،عقب ماندگی و ناآگاهی نیز بنوبه خ22ود، عم22دتا ن22تیجه سیاس22ت های غ22ارتگرانه امپریالیس22تی و حم22ایت

قدرت های قدرت های امپریالیست از رژیم های استبدادی این منطقه اس22ت. ل22ذا تعجب آور نخواه22د ب22ود ک22ه

هر یک از این گروه ها بتوانند نه چندین هزار بلکه گاه ده ها هزار مزدور اس22لم گرا را در ص22فوف خ22ود

متشکل سازند. 

ای22ن نی22رو اکن22ون دیگ22ر مح22دود ب22ه منطق22ه خاورمی22انه، آفریق22ا، پاکس22تان و امث22الهم نیس22ت، بلک22ه بخش22ی از

نیروهای این گروه های تروریست زاده و پرورش یافته در کشورهای اروپائی هستند.

چگونه ممکن است کس22انی ک22ه نس22ل دوم و س22وم مه22اجرین خاورمی22انه و آفریق22ا دراروپ22ا هس22تند، طرف22دار

گروه های تروریست اسلم گرای خاورمیانه از نمونه داعش و القاعده شوند و در اروپا دست ب22ه ت22رور و

آدمکشی بزنند؟ 

دولت های اروپایی تلش می کنند، پاسخ این سؤال را از مردم کشورهای خود پنهان دارن22د و ب22العکس آن

را به وسیله ای برای تشدید جو امنیتی، محدود کردن آزادی ها و خارجی ستیزی تبدیل کنند. ام22ا پاس22خ آن

روشن است. سیاست های دولت های اروپ22ایی ای22ن جوان22ان را ب22ه تروریس22ت اس22لم گرا تب22دیل ک22رده اس22ت.

اگر این واقعیت را هم نادیده گیریم که تا مدت ها برای پیش22برد سیاستش22ان در س22وریه، م22انعی ب22رای رفت22ن

این اف22راد ب22ه س22وریه و پیوس22تن ب22ه یک22ی از گروه ه22ای اس22لم گرا وج22ود نداش22ت، ای22ن تروریس22ت ها، ج22زء

فقیرترین مردم کش22ورهای اروپ22ایی هس22تند و عموم22ا  بیکارن22د. آن ه22ا ب22ا تبعی22ض و تحقی22ر روبه رو هس22تند.

یکی از سیاست های دولت های اروپایی تاکنون این بوده که مهاجرین را در مناطق و محله های خاص از

نمونه آنچه در فرانسه و بلژیک دیده ایم، اسکان دهند. بن22ابراین مردم22انی ایزول22ه هس22تند ک22ه ج22ز ب22ا گ22روه

محدود خودشان ارتباطی ندارن22د و درح22الی که ظ22اهرا  ش22هروند ای22ن کش22ورها محس22وب می ش22وند، درواق22ع

بیگانه اند. در هر یک از این محلت مختص مهاجرین، یک یا چند مسجد هم با دلرهای نف22تی عربس22تان

سعودی و جمهوری اسلمی ایران و غیره ایجادشده اس22ت ک22ه ای22ن م22ردم بیک22ار و فقی22ر وق22ت خ22ود را در

درون این مساجد بگذرانن22د و از خراف22ات اس22لمی به ق22در ک22افی مس22تفیض ش22وند. روش22ن اس22ت ک22ه ب22ا ای22ن

اوص22اف، جوان22ان ای22ن من22اطق، ازهرجه22ت آم22اده پیوس22تن ب22ه گروه ه22ای تروریس22ت اس22لم گرا و اق22دامات

وحشیانه علیه مردم غیرنظامی کشورهای اروپایی باشند.
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بنابراین پوشیده نیست که تشدید فشارهای امنیتی و دستگیری و به زن22دان ان22داختن تع22دادی از ای22ن اف22راد،

معض22ل تروریس22م را ح22تی در کش22ورهای اروپ22ایی ح22ل نخواه22د ک22رد ت22ا چ22ه رس22د ب22ه سراس22ر منطق22ه

خاورمیانه، بخشی از شبه قاره هند و آفریقا.

سرمایه داری و امپریالیسم نه فقط راه حلی ب22رای مق22ابله ب22ا تروریس22م و اس22لم گرایی ن22دارد، بلک22ه ب22ه دلی22ل

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مس22تقیم و غیرمس22تقیم، مش22وق و س22ازمانده آن نی22ز هس22تند. از ای22ن گذش22ته،

نظام سرمایه داری بیش از آن در بحران است ک22ه بتوان22د ح22تی درج22ایی ک22ه من22افعش ایج22اب می کن22د، ی22ک

چنین بحران هایی را حل کند. اگر خاورمیانه، آفریقا، شبه قاره هن22د، پرورش22گاه تروریس22م اس22لمی اس22ت،

ازآن روس22ت ک22ه زمینه ه22ای عین22ی و ذهن22ی آن نی22ز فراه22م اس22ت. کش22ورهای ای22ن من22اطق ب22ا انب22وهی از

تضادهای لینح22ل مواجه ان22د. توده ه22ای م22ردم ای22ن کش22ورها عموم22ا  فقیرن22د، بیکارن22د، زی22ر ی22وغ رژیم ه22ای

استبدادی از ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق انس22انی محروم ان22د و ل22ذا در ناآگ22اهی و خراف22ات دین22ی اس22یر و

گرفتارند.

سرمایه داری و امپریالیسم نه فق22ط راه حل22ی ب22رای ح22تی یک22ی از ای22ن معض22لت ندارن22د بلک22ه ب22العکس م22دام

آن ها را تشدید می کنند.

تا وقتی که انقلباتی ژرف و رادیکال در این کشورها رخ ندهد، هیچ بهبودی در اوض22اع ای22ن کش22ورها و

م22ردم آن ه22ا رخ نخواه22د داد. ل22ذا مس22ائلی از نم22ونه اس22لم گرایی، تروریس22م اس22لمی، جنگ ه22ای داخل22ی

ارتجاعی و ده ها معضل دیگر به جای خود باقی خواهند ماند. 

۱٣۹۵۱٣۹۵ نیمه اول فروردین  سال  نیمه اول فروردین  سال ٧۱۴٧۱۴برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شمارهبرگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره
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پناه بردن به گذشته و یاری طلبیدن از مردگان تاریخ، خصلت نم22ای آن گروه ه22ای اجتم22اعی و گرایش ه22ا

طبقاتی است که آین22ده ای ندارن22د و آن را تیره وت22ار می بینن22د، ازاین رو می کوش22ند ب22ا ی22اری گرفتن از ارواح

مردگان، راهی برای نجات و دارویی تسکین دهنده، برای عجز و ناتوانی خود جستجو کنند. 

نظام سرمایه داری جهانی، سال هاست که به دوران زوال و انحطاط گام نه22اده اس22ت. بحران ه22ای ش22دید و

پی درپی، شالوده های این نظم را به لرزه درآورده اند. بحران های اقتصادی ژرف، زمینه ساز بحران ه22ای

سیاسی متعدد و بی شمار شده است. این بحران ها بیانی از این واقعیت اند که نظم سرمایه داری دیگر نی22از

تاریخی بشریت نیست و باید جای خود را به نظمی ن22وین و ع22الی تر بس22پارد. ام22ا ای22ن واقعی22ت ب22دان معن22ا

نیست که این روند گذار از نظمی کهنه به جدید، خود به خود، صاف و ساده انجام خواهد گرفت. بر عهده

طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی پرولتاریاست که این دگرگونی را به انجام برساند. اما اگر طبقه کارگر به

علت مانع عامل ذهنی در شرایطی نباشد که این وظیفه را به فرجام برساند، آنچه رخ خواه22د داد، تحلی22ل

رفتن جامعه در گرداب بحران های عمیق و لینحل اس22ت. ب22ااین همه بحران ه22ا نتای22ج دیگ22ری نی22ز خواهن22د

داشت.

کهنه  پرستی و فاشیسمکهنه  پرستی و فاشیسم
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هرگ22اه تض22ادها و بحران ه22ا به ق22در ک22افی ش22دید باش22ند ک22ه نتوانن22د در چ22ارچوب نظ22م موج22ود راه حل22ی ول22و

موقتی پیدا کنن22د، در درون طبق22ه ح22اکم نی22ز تض22ادها و کش22مکش ها ب22ه م22رحله ای رش22د می کنن22د ک22ه ق22درت

جمعی طبقه حاکم برای سلطه سیاسی فرومی پاشد و هیچ یک از جناح ها و فراکسیون های این طبقه دیگ22ر

قادر به اعمال هژمونی بی درد سر، نخواهند بود. لذا بحران سیاسی به درون طبقه حاکم کشیده می ش22ود.

در چنین شرایطی که جامعه سرمایه داری از هر سو با بحران م22واجه اس22ت، ای22دئولوژی طبق22ه ح22اکم نی22ز

ک22ه س22ال ها از طری22ق آن اس22ارت معن22وی توده ه22ای زحمتک22ش ت22أمین می ش22د، نق22ش و ک22ار آی22ی خ22ود را از

دست می دهد. بحران ایدئولوژیک طبقه حاکم بر بحران های موجود افزوده می گردد. در این وضعیت که

جامعه سرمایه داری در بحرانی  همه جانبه فرورفته، طبقه حاکم دیگر نمی توان22د ب22ه روال پیش22ین حک22ومت

کند، اما چنانچه طبق22ه ک22ارگر ه22م ق22ادر ب22ه س22رنگونی ب22ورژوازی نباش22د، ازجمل22ه پدی22ده هایی ک22ه می توان22د

ظهور کند، جنبش های ارتجاعی خرده بورژوایی و رش22د گرایش ه22ای واپس گ22را و ض22د ت22اریخی اس22ت ک22ه

در سده گذشته شالوده جنبش های فاشیستی در اروپا را شکل دادند.

خرده بورژوازی مأیوس، بی آینده و واپس گرا، شورش خود را ظاهرا  زی22ر عل22م مخ22الفت ب22ا هم22ه طبق22ات

آغاز می  کند. ازآنجایی که جایگاه معینی در آین22ده ب22رای خ22ود نمی بین22د، ب22ه تاری22خ گذش22ته رج22وع می کن22د و

دورانی را می جوید که به هرحال واقعی یا کاذب، دوران عظمت است. ب22دین طری22ق می کوش22د احساس22ات

ناسیونالیستی و عظمت  طلب22انه را بی22دار کن22د، ب22ر پ22ایه آن ای22دئولوژی ورشکس22ته ب22ورژوازی را در ش22کل

ن22وین بازس22ازی نمای22د و ب22ه جنبش22ی ش22کل ده22د ک22ه ظ22اهرا  خ22ود را ورای طبق22ات معرف22ی می کن22د، ام22ا در

واقعیت مستقیم و غیرمستقیم از سوی بورژوازی یا لاقل جناحی از آن حمایت می ش22ود، ت22ا جنب22ش طبق22ه

کارگر را در هم شکند و آنگاه بورژوازی با شیوه های جدید برای حل بحران های موجود، اقدام کند.

آنچه گفته شد، گرچه نمونه های کلس22یک آن را کش22ورهای پیش22رفته اروپ22ایی عرض22ه داش22ته اند، ام22ا فق22ط

مختص آن ها نیست، بلکه تمام کشورهای سرمایه داری به حسب وض22عیت های وی22ژه، خ22ود می توانن22د ی22ک

چنین پدیده هایی را تجربه کنند. 

اگر به ایران نظری بیفکنیم، این واقعیت بر همگان آشکار اس22ت ک22ه نظ22ام س22رمایه داری از جمی22ع جه22ات

ورشکس22ته اس22ت و طبق22ه ح22اکم در ط22ول تم22ام دوران اس22تقرار جمه22وری اس22لمی هیچ  راه حل22ی ب22رای

 سال است که بحران اقتصادی رکود – تورمی ادامه یافته٣٧بحران های این نظم ارتجاعی نداشته است. 

و در دوران حس22ن روح22انی ب22ه اوج خ22ود رس22یده اس22ت. ای22ن بح22ران، فج22ایع بی ش22ماری ب22ه ب22ار آورده و
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توده های کارگر و زحمتکش را به اعماق فقر و سیه روزی س22وق داده اس22ت. درن22تیجه رش22د نارض22ایتی و

اعتراض توده ای و رشد مبارزه طبقاتی کارگران، در طول ای22ن س22ال ها، بحران ه22ای سیاس22ی متع22ددی در

ایران شکل گرفته، اما به علت عدم آمادگی طبقه کارگر، به سرنگونی طبقه حاکم منجر نشده است. 

در همین حال، رشد تضادها و تعمی22ق بحران ه22ای موج22ود، مک22رر ب22ه ش22کاف های عمی22ق در درون هیئت

حاکمه انجامیده است. وضعیت درونی جمهوری اسلمی و ت22وازن ق22وای جناح ه22ای ب22ورژوازی درن22تیجه

بحران ها و ناتوانی همه آن ها، اکنون به گونه ای است ک2ه هیچ ک22دام از آن ه22ا ق22ادر نیس22ت هژم22ونی خ22ود را

ب22ر دیگ22ران تحمی22ل کن22د و ی22ا به هرح22ال دیگ22ران را ب22ه پ22ذیرش ای22ن هژم22ونی وادارد. بن22ابراین جمه22وری

اسلمی همواره با یک بحران سیاسی در بال نیز مواجه بوده است.

عامل دیگری که ورشکستگی نظم موجود و طبقه حاکم را به نمایش گذاش22ته، بح22ران ای22دئولوژیک طبق22ه

حاکم است. طبقه سرمایه دار ایران در دوران جمهوری اسلمی و تلفیق دی22ن و دول22ت، پ22ایه ای22دئولوژیک

حفظ نظم موجود را بر مذهب قرار دارد. بدین طریق، توانست تا م22رحله     ای توده ه22ای ناآگ22اه را ک22ه اس22یر

خرافات دینی هستند، به تبعیت وادارد. اما با رشد تضادها و بحران های نظم موجود، این ایدئولوژی کار

آیی اش را ب22رای واداش22تن ت22وده م22ردم ب22ه تبعی22ت ازدس22ت داده اس22ت. ب22ه بی22انی روش22ن تر، توده ه22ای م22ردم،

جمهوری اسلمی را ک22ه تجس22م ای22ن ای22دئولوژی نی22ز هس22ت نمی خواهن22د و ب22ه اش22کال مختل22ف آن را اب22راز

داشته اند.

تمام واقعیاتی که به آن ها اشاره شد، به وضوح نشان می دهد که طبقه ح22اکم ب22ر ای22ران نه فق22ط نمی توان22د ب22ه

شیوه گذشته س22لطه خ22ود را حف22ظ کن22د، بلک22ه طبقه ای به کل22ی ورشکس22ته و رسواس22ت. در مقاب22ل ای22ن طبق22ه

ارتجاعی، طبقه انقلبی و بالن22ده ک22ارگر قرارگرفت22ه ک22ه تم22ام ابزاره22ا و امکان22ات ح22ل بحران ه22ای ج22امعه

موجود را از طریق دگرگونی آن در اختی22ار دارد. مب22ارزات ای22ن طبق22ه به وی22ژه در ی22ک ده22ه اخی22ر، زی22ر

فشار بحران های موج22ود، پی درپ22ی رش22د و اعتل ی22افته اس22ت. کم22تر روزی را می ت22وان س22راغ گرف22ت ک22ه

عرصه اشکال متعددی از مبارزات کارگران و تقابل آن ه22ا ب22ا س22رمایه داران و دول22ت نباش22د. ای22ن مب22ارزه

هن22وز ب22ه آن مرحل22ه اعتل نی22افته ی22ا به هرح22ال ت22وازن ق22وا امک22ان ن22داده ک22ه طبق22ه ک22ارگر ب22ا نظ22م موج22ود

تسویه حساب کند. با تمام این اوصاف، مبارزه طبقه کارگر، برای طبق22ه ح22اکم تهدی22دی ج22دی اس22ت و ای22ن

تهدید همواره جدی تر می شود. لذا، کشمکش طبق22اتی گس22ترده تری در پی22ش اس22ت. ام22ا اکن22ون دیگ22ر اب22زار
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سرکوب دولتی به تنهایی کافی نیست، ابزار اسارت معنوی مذهبی هم کار آیی اش را ازدست داده و دیگ22ر

بقا و حفظ نظم موجود، به شیوه و روال تاکنونی آن ممکن نیست.

٧دقیقا  در یک چنین شرایطی است که شاهد ظهور پدی22ده ای در ای22ران هس22تیم ک22ه موج22ودیت خ22ود را در 

آبان ماه بر سر قبر کوروش در پاسارگاد اعلم کرد. 

هزاران تن از افرادی که خ22ود را فرزن22دان ک22وروش می نامیدن22د، در تجم22ع پاس22ارگاد حاض22ر ش22دند ت22ا در

برابر پیامبر جدیدی که اکنون رسالت او کشف  شده است، پیشانی ب22ر خ22اک بس22ایند. خ22ود را وطن پرس22ت

پیرو او اعلم کنند، برت22ری ن22ژاد آریایی ش22ان را ب22ه س22مع همگ22ان برس22انند و ب22رای این ک22ه از شوونیس22م و

نژادپرستی چیزی بی کم وکاست باقی نگذارند، دشمن فوری را نیز میلیون ها ع22رب اعلم نمودن22د و تم22ام

بدبختی و بلها را به عرب نسبت دادند، یا به گفته خودشان، "هرچه بلست از عرباست".

 پیش از آن که به بررسی ماهیت واقعی ایدئولوژی کوروش پرستان بپردازیم، از همی22ن جمل22ه ب22ال ه22دف

واقعی آن ها آشکار است. به حسب شعارهای اعلم شده آن ها، این طبقه سرمایه دار حاکم بر ای22ران، دول22ت

پاسدار منافع آن ها، جمهوری اسلمی و نظم سرمایه داری حاکم نیست که این همه فجایع در ایران ب22ه ب22ار

 میلی22ون انس22ان۱۵آورده است. اگر توده های مردم ایران در چنگال فقر و بدبختی ناگفتنی گرفتارند، اگر 

ار و گرس22نه اند، اگ22ر میلیون ه22ا ت22ن معتادن22د، اگ22ر میلی22ون ت22ن از م22ردم ای22ران بیک۱٠22حاشیه نشین اند، اگ22ر 

کودکان فقیر کار و خیابانی سر به چند میلیون می زنند، اگر تن فروش22ی ابع22اد گس22ترده ای ب22ه خ22ود گرفت22ه،

اگر جرم و جنایت به شکل بی سابقه ای رشد کرده و اگر مردم ایران در چنگال استبداد اسیرند و ان22واع و

اقسام فجایع دیگر، "هرچه بلست از عرباست" . بنابراین پوش22یده نیس22ت ک22ه ه22دف واقع22ی ای22ن ک22وروش

پرس22تان، مق22ابله ای اس22ت ب22ا طبق22ه ک22ارگر و تلش ب22رای منح22رف س22اختن مب22ارزه ک22ارگران و توده ه22ای

زحمتک22ش علی22ه طبق22ه س222رمایه دار و نظ22م س222رمایه داری. به طریق اول222ی واض22ح اس22ت ک22ه امپریالیس222م و

قدرت های امپریالیست نیز نقشی در فجایع موجود در ایران و ایض22ا  در جه22ان ندارن22د، ب22ازهم در همه ج22ا

"هرچه بلست از عرباست". 

اما اینان که هستند که با این افکار و عقاید ارتجاعی به صحنه آمده و برای ایجاد جنبشی واپس گرا تلش

می کنند؟

 این22ان گروه22ی از خرده بورژواه22ا ی22ا به اص22طلح قش22ر متوس22ط مرف22ه ج22امعه ای22ران هس22تند ک22ه ت22ا دی22روز

به عن22وان طرف22دار پرش22ور جن22اح موس22وم ب2ه اص22لح طلب رژی22م، آش22کارا از نظ22م ارتج22اعی موج22ود دف22اع
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می کردند، اما ازآنجایی که "اصلح طلبان" نتوانستند حتی مطالبات محقر و ناچیز آن ها را محق22ق س22ازند،

از آن ه22ا کن22ده ش22دند و ب22ر بس22تر بحران ه22ای موج22ود، اکن22ون می کوش22ند در پوش22ش مخ22الفت ب22ا جمه22وری

اسلمی، هم22ان نقش22ی را در دف22اع از نظ22م س22رمایه داری و طبق22ه س22رمایه دار ب22ر عه22ده گیرن22د، ک22ه زم22انی

خرده بورژوازی اروپایی برای شکل دادن به یک جنبش فاشیستی بر عهده گرف22ت. کس22انی ک22ه پش22ت س22ر

آن ها قرارگرفته و آن ها را تشویق و حمایت می کنند، نی22ز م22اهیت ای22ن جری22ان را به خ22وبی نش22ان می ده22د،

در ی2222ک س2222ر آن طرف2222داران س2222لطنت و رض2222ا پهل2222وی قرارگرفت2222ه و در س2222ر دیگ2222ر آن جریان2222اتی از

اص22لح طلبان ، مل22ی م22ذهبی ها و پ22ان ایرانیس22ت ها، ک22ه ح22ال ره22بری علنی ش22ان را پس22ر آخون22د خزعل22ی

برعهده گرفته است. این نیز ن22اگفته نمان22د ک22ه جمه22وری  اس22لمی نی22ز فعل  نه فق22ط از ج22انب آن ه22ا احس22اس

خطر نمی کند، بلکه از آن ها در خدمت پیشبرد سیاست توسعه طلبانه و هژمونی طلبانه خود در خاورمیانه

و نزاع و اختلف  با دولت های عربی منطقه استفاده می کند.

اما آنچه به تجمع این گروه، خصلت فاشیستی می دهد، فقط ناشی از شرایط بحرانی که ب22ه آن اش22اره ش22د،

نیست.

اینان مث22ل ه22ر جنب22ش فاشیس22تی دیگ22ر بربرت22ری ن22ژاد خ22ود و به ط22ور خ22اص همانن22د جنبش ه22ای فاشیس22تی

آلمان و ایتالیا بربرتری نژاد آریایی تأکید می کنند. این ک22ه فری22اد می زنن22د "م22ا آری22ایی هس22تیم" ب22ر یک22ی از

پایه های ایدئولوژی نژادپرس22تانه و فاشیس22تی تأکی22د می ش22ود. ای22ن ای22دئولوژی ه22ر ق22وم و ملی22ت دیگ22ری را

پست تر می داند، ام22ا هم22واره ن22وک حمل22ه و تبلیغ22ات خ22ود را ب22ر گروه22ی خ22اص از م22ردم جه22ان متمرک22ز

می س22ازد. یهودی22ان آم22اج حملت و تبلیغ22ات نژاد پرس22تانه نازیس22م هیتل22ری و فاشیس22م موس22ولینی بودن22د ک22ه

سرانجام نیز به آزار و کشتار بی رحمانه آن ها انجامید. کوروش پرستان ایران22ی ه22م نف22رت پراکن22ی ق22ومی

و ن22ژادی خ22ود را ب22ا تمرک22ز ب22ر عرب ه22ا نش22ان می دهن22د. ه22ر جنب22ش فاشیس22تی ب22ر احی22اء س22نن، ش22عائر و

مناس22ک گذش22ته تأکی22د می ورزد، ک22وروش پرس22تان ایران22ی نی22ز از هم اکن22ون ب22ا پوش22یدن لباس ه22ای دوران

هخامنش22ی و اج22رای مناس22ک باس22تانی، آن را ب22ه ج22زئی از ای22دئولوژی خ22ود تب22دیل کرده ان22د. ام22ا اس22اس

ایدئولوژی فاشیستی بر پایه شوونیسم و وطن پرستی افراطی قرارگرفت22ه اس22ت. تأکی22د ب22ر ک22وروش و پ22در

خواندن او، بیان چیز دیگری جز رؤیای یک امپراتوری توسعه طلب و عظمت طلبی آری22ایی نژادپرس22ت

نیس22ت. آن ه22ا البت22ه می کوش22ند ک22وروش را چه22ره ای انسان دوس22ت و م22داراگر معرف22ی کنن22د. ام22ا ک22وروش

برخلف ادعای این نژادپرس22تان، امپرات22وری اش را ب22ازور و انقی22اد و ب22رده س22ازی ملیت ه22ای دیگ22ر برپ22ا



29                                                                                                                 برگرفته از نشریه کار      سازمان فدائیان (اقلیت)

ساخت. از همین روست که پس از مرگ وی، شورش سراسر امپراتوری هخامنشی را فراگرفت و تمام

مردم و ملیت هایی که به انقیاد درآم22ده بودن22د عل22م اس22تقلل و ره22ایی از اس22ارت و بردگ22ی را برافراش22تند.

این که چگونه بعدا  داریوش هخامنشی با زور و سرکوب بار دیگر آن ها را به انقیاد درمی آورد، شرح آن

از زبان خود وی در کتیبه بیستون بر همگان آشکار است. امپراتوری های عصر برده داری جز ب22ر پ22ایه

انقیاد و برده سازی ملیت های دیگر بنا نشدند.

کوروش پرستان آریایی ام22ا می کوش22ند، او را مخ22الف ب22رده داری معرف22ی کنن22د و ش22اهد آن را نی22ز ره22ایی

یهودیان ذکر می کنند که توسط بخت النصر شاه بابل به اسارت و بردگی درآمده بودند.

نخس22ت این ک22ه اگ22ر ک22وروش مخ22الف ب22رده داری و آزادی م22ردم ملیت ه22ای دیگ22ر می ب22ود، چ22را در پ22ی

لشکرکش22ی ب22ه کش22ورهای دیگ22ر، اس22ارت و انقی22اد اق22وام و ملیت ه22ا ، توس22عه طلبی و برپ22ایی امپرات22وری

هخامنشی برآمد؟ روشن است که تسخیر سرزمین های دیگر و انقی22اد م22ردم آن ه22ا ب22ا ای22ن ادع22ا در تن22اقض

آشکار قرار دارد. درهر لشکرکشی، ه22زاران ت22ن از م22ردم س22رزمین های فت22ح ش22ده، ب22ه اس22ارت در آمدن22د.

اگر گرو هائی از این اسرا آنگونه که داریوش هخامنشی در کتیبه خود می گوید، به رودخانه ریخته  ش22دند

تا کشته شوند، بخش اعظم آنها تبدیل به بردگان طبقه حاکم می شدند.    

اما این که کوروش یهودی22ان را از اس22ارت در باب22ل نج22ات داد، دلیل22ی ب22ر مخ22الفت او ب22ا س22تمگری و ب22رده

سازی دیگران نبود. امپراتوری های توسعه طلب باستان، فقط بازور شمشیر پدی22د نیامدن22د. مجم22وعه ای از

اتحادها و ائتلف ها نیز به شکل گیری آن ها یاری رساند.

در آن دوران، یهودی222ان ی222ک ق222وم و ملی222ت ب222انفوذ و قدرتمن222د در منطقه ای وس222یع بودن222د و در تع222دادی

کشورها، نقش مهمی در اقتصاد و سیاست بر عهده داشتند. این که خود یهودیان تا چه حد از داخل بابل و

بیرون از آن در پیروزی کوروش بر بابل نقش داشتند، دقیقا  روشن نیست، اما نکته مهم در این است که

آن ها پس از رهایی از بابل می توانستند یکی از متحدان قدرتمند کوروش برای فتوحات آتی وی باشند.

همین امروز هم می ت22وانیم نمونه ه22ایی از ای22ن سیاس22ت را توس22ط رژیم ه22ای ف22وق ارتج22اعی در خاورمی22انه

نیز ببینیم. اگر قرار باشد بخشی از مردم لبنان که شیعیان این کشور نام گرفته اند، تاری22خ خ22ود را بنویس22ند

و ب22رای آین22دگان برج22ای بگذارن22د، بی تردی22د واقعی22تی را خواهن22د نوش22ت ک22ه جمه22وری اس22لمی ای22ران،

نجات بخش آن ها از فلکت و اسارتی بوده اس22ت ک22ه س22ال ها در چنگ22ال آن گرفت22ار بودن22د. ش22رایط زن22دگی

مادی و معیشتی آن ها اکنون مطلقا  قابل قیاس با فرضا  چهل سال پیش نیست. درن22تیجه حم22ایت جمه22وری
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اس22لمی ای22ران، آن ه22ا نق22ش سیاس22ی چن22ان مهم22ی در لبن22ان کس22ب کرده ان22د ک22ه هیچ گ22اه خ22واب آن را ه22م

پیش ازاین ندیده بودند. با تمام این واقعیت ها اما چیزی که قطعا  دراین تاریخ نویس22ی ش22یعیان لبن22ان پوش22یده

و پنهان خواهد مان22د، ای22ن اس22ت ک22ه اول  جمه22وری اس22لمی ای22ران یک22ی از ارتج22اعی ترین و بی رحم تری22ن

رژیم های استبدادی این دوران است. ثانیا - جمهوری اسلمی ایران، صرفا  به خاطر اهداف توسعه طلبانه

منطقه ای اش، به یاری آن ها برخاست و سرانجام آن ها را ب22ه نی22روی مس22لحی ب22رای پیش22برد سیاس22ت خ22ود

در کشورهای دیگر تبدیل کرد. 

بنابراین رهاسازی یهودیان از اسارت بابل نه دلیلی است بر این که کوروش مخالف ب22رده داری ب22ود و ن22ه

طرفدار استقلل و آزادی اقوام و ملیت های دیگر. همان گونه که پیش ازاین گفته شد، تمام امپراتوری ه22ای

دوران باس22تان، ب22ر پ22ایه توس22عه طلبی، انقی22اد، اس22ارت و ب22رده س22ازی اق22وام و ملیت ه22ای کش22ورهای دیگ22ر

همراه با کشتار و ویران سازی های بزرگ شکل گرفتن22د. بن22ابراین دخی22ل بس22تن شوونیس22ت های آری22ایی ب2ه

کورش فقط عقاید و افکار عظمت طلبانه آن ها را به نمایش می گذارد. 

سال ها مردم ایران را با ادعاه22ای موه22وم ک22ه م22ا در گذش22ته س22رآمد همگ22ان، ب22ودیم فری22ب دادن22د و خ22واب

کردند، نتیجه اش هم این شد که امروز م22ا در زم22ره عقب مان22ده ترین ملت ه22ا ب22ه لح22اط اقتص22ادی، سیاس22ی،

علمی و فرهنگی قرارداریم. ننگی هم ب22التر از ای22ن نیس22ت ک22ه ح22تی در ق22رن بیس22ت و یک22م، آخون22د، ای22ن

پس مانده جهل و خرافات قرون وسطائی و باستانی بر مردم ایران، فرمانروائی می کند.   

حقیقتی است غیرقابل انکار، که دوران امپراتوری هخامنشیان، در قی22اس ب22ا امپراتوری ه22ای  رم و یون22ان

باستان و حتی قبل از آن تمدن های بین النهرین و مصر، چیزی برای عرضه افتخارآفرین به مردم جه222ان

نداشت.

 تم22دن بین النهری22ن دس222ت آوردهای علم22ی و فرهنگ222ی بزرگ222ی ب22رای بش22ریت و پیش222رفت آن داش22ت ک22ه

امپرات22وری ک22ورش از آن بی به22ره ب22ود. رم و یون22ان باس22تان در عرص22ه های مختل22ف علم22ی، سیاس22ی و

فرهنگی چنان دست آوردهای ارزشمندی داشتند که تا همین امروز بشریت بر آن ها ارج می نهد.

اگر از این دوران، اثری هم از فرهنگ، هن22ر و پیش22رفت در امپرات22وری هخامنش22ی ی22افت ش22ده اس22ت، از

نم22ونه کاخ ه22ای داری22وش، ب22ر دوش م22ردم اس22یر و ب22رده کش22ورها، اق22وام و ملیت ه22ای دیگ22ر بناش22ده اند.

داریوش خود در کتیبه هایش توضیح می دهد که از آجرپز، سنگ تراش، بنا و معمار، تا نجار، طلک22ار و

تزئی222ن ک222ار روی دیواره222ای ک222اخ، همگ222ی، یون222انی، مص222ری، م222اد، ب222ابلی، س222اردی بودن222د. در ای222ن
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گذش22ته گرایی چی22زی افتخ22ارآفرین وج22ود ن22دارد. امپراتوری ه22ای ای22ران باس22تان، آنچ22ه عرض22ه داش22تند،

توسعه طلبی و استبداد شرقی بود.

کس22انی ک22ه ب22ه ای22ن گذش22ته افتخ22ار می کنن22د، ه22دفی ج22ز فری22ب م22ردم و اس22ارت آن ه22ا در چنگ22ال جه22ل و

عقب ماندگی ندارند. 

جستجوی راهی برای نجات درگذشته، ثمره اش همان چیزی است که جمهوری اسلمی در ایران به ب222ار

آورد. مردم ایران باید با این گرایش های کهنه پرست از هر قماش قاطعانه تسویه حس22اب کنن22د و دس22ت رد

بر سینه کسانی بزنند که اکنون در لباسی دیگر مدافع و مبلغ این کهنه پرستی و واپس گرایی شده اند.

راهی که نوید آینده ای روشن را ب22ه عم22وم توده ه22ای زحمتک22ش و س22تمدیده م22ردم ای22ران می ده22د، نف22ی ه22ر

چیز کهنه و ارتجاعی است. این راهی است که طبقه کارگر با مبارزه برای برانداختن نظم سرمایه داری

و استقرار نظ22م ن22وین سوسیالیس22تی در آن گ22ام نه22اده اس22ت. نظم22ی ب22دون طبق22ات، س22تم و اس22تثمار، نظم22ی

متشکل از انسان های آزاد و برابر.

۱٣۹۵۱٣۹۵ نیمه دوم آبان   سال  نیمه دوم آبان   سال ٧۲۹٧۲۹برگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شمارهبرگرفته از نشریه کار ارگان سازمان فدائیان(اقلیت)- شماره
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زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
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