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 مداری و نقش بنياد گرائی و اسال بحران سرمايه 

  
ھا باورھای دينی اسالمی  ھای اسالم گرا در کشورھايی که اکثريت مردم در آن رشد جنبش

سراسر خاورميانه، شمال آفريقا و بخشی از شبه قاره ھند را در  يژه منطقه وسيعی که و دارند، به
ھای اوضاع سياسی جھان در مقطع  ھای دينی يکی از واقعيت گيرد و استقرار دولت بر می
رسد که بشريت به جای پيشرفت تاريخی با نوعی  جا، چنين به نظر می در اين. ست کنونی
ھا پيش سپری شده بود و به عصر  اش از مدت ت و ارتجاعی که دورانگرد روبه رو شده اس عقب

سياه قرون وسطا تعلق داشت، بار ديگر جان گرفته، تمام نيروی خود را بسيج کرده و از دفاع 
 .آورده است به حمله روی

گردھای منفرد و مقطعی داشته  تواند در بطن خود عقب گرچه پيشرفت و تعالی تاريخی می
گيرد، اما  پيش انجام نمی  سير بالنده تاريخ در يک خط مستقيم، صاف و ساده بهباشد و اصوال

گرائی دينی، تقويت عقايد مذھبی، پناه بردن به خرافات عھد عتيق و   بنياد ھايی از نمونه پديده
احياء نھادھايی که به گذشته تاريخ بشريت تعلق دارند، چيزی نيست جز انعکاسی از پوسيدگی ، 

داری جھانی که به مانع و رادعی بر سر راه تحول تاريخی   فروپاشی نظم سرمايهانحطاط و
  .تبديل شده است
 اجتماعی طبقاتی ھنگامی که به پايان –ھای اقتصادی  ست اثبات شده که نظام اين واقعيتی
ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياسی  جانبه در عرصه ھای ھمه رسند، با بحران عمر خود می

دھد، ديگر  خود را از دست میاقتصاد کارکرد گذشته . گردند رو می ولوژيک رو بهو ايدئ
ھای مزمن، دچار از  گوی نيازھای جامعه نيست و زير فشار تضادھای الينحل و بحرانپاسخ

  .شود گسيختگی می ھم
 دھند و ديگر کارآيی الزم ھا از دست می ھای سياسی مستقر، اعتبار خود را در ميان توده نھاد

عقايد و ھنجارھای اخالقی که . ی سياسی طبقه يا طبقات ستمگر ندارند را برای حفظ سلطه
اعتبار  ھای تحت ستم پاسخگو بودند، بی زمانی برای توجيه سلطه طبقاتی و انقياد فکری توده

گيرد تا حاملين پيشرفت  نافرمانی، اعتراض و مبارزه عليه نظم حاکم وسعت می. گردند می
 نوينی را جايگزين نظم کھنه سازند و به بحران و از ھم گسيختگی اجتماعی پايان تاريخی، نظم

  .دھند
کند و  ست که طبقه حاکم و فرمانروا برای حفظ منافع طبقاتی خود، به شدت مقاومت می  بديھی

ھرچه . دھد لذا يک تاخير تاريخی رخ می. ايستد ست می در برابر تحولی که ضرورت تاريخی
تری  بقه ارتجاعی شديدتر باشد، انحطاط و پوسيدگی نظم کھنه در اشکال عرياناين مقاومت ط

گيرند و پناه بردن  ست که انواع و اقسام خرافات نيز شکل می در يک چنين دورانی. دھد رخ می
  .گيرد به عرفان و مذھب نيز رونق می

 سلطه داری به علت  اجتماعی طبقاتی ما قبل سرمايه–ھای اقتصادی  گرچه در نظام
ھای  ای داشت، تا جايی که حتا جنبش ھايی ابعاد گسترده ايدئولوژی مذھبی، بروز چنين پديده

گيری نظام  اعتراضی عليه نظم موجود، ردای مذھبی بر تن داشند و تنھا پس از شکل
ھای سوسياليستی و غيرمذھبی، حيطه عمل  داری و پيدايش طبقه کارگر و تئوری سرمايه

يافت، بسيار محدود شده است،   ديگر خرافاتی که پيش از اين امکان بروز میاعتقادات مذھبی و
تواند به رشد و تقويت آن  ھای اجتماعی آن که در مقاطعی می اما اين بدان معنا نيست که زمينه

  .بيانجامد، از ميان رفته است
سا در اين  تقويت مذھب، اسا آگاھانه طبقه حاکم برای اشاعه ودليل آن نيز گذشته از تالش
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داری نيز ھمچون تمام جوامع طبقاتی، نيروھای  واقعيت نھفته است که در جامعه سرمايه
  . اند  اجتماعی خارج از کنترل انسان بر او مسلط

ھای زحمتکش و  ھای مذھب در ستم اجتماعی بر توده ترين ريشه امروزه عميق" به قول لنين
ام گسيخه سرمايه نھفته است که ھر روز و ھر ناتوانی ظاھرا محض آنھا در برابر نيروھای لج

تر از ھر حادثه غير  تر و مشقاتی به مراتب غير انسانی ساعت مصائبی ھزاران بار دردناک
خدايان ." دارد ھای زحمتکش عادی روا می عادی ديگر از قبيل جنگ و زلزله و غيره بر انسان

عنان گسيخته، زيرا عمل  . ته سرمايهترس از قدرت عنان گسيخ." اند در اثر ترس به وجود آمده
بينی بشود و پرولتاريا و مالک کوچک را در ھر قدم  ھای خلق پيش تواند به وسيله توده آن نمی
و تکدی و دريوزگی و فحشاء " تصادفی"و" غيرمنتظره"، "ناگھانی"اش به ورشکستگی  زندگی

در باره مناسبات حزب . "( ندک نمايد و واقعا نيز چنين می و مرگ در اثر گرسنگی، تھديد می
  )   ترجمه فارسی کانون کتاب ايران-  لنين -کارگر با مذھب

ھا کنترل خود را بر روابط اجتماعيشان از دست داده و اسير نيروھای کور  در اينجا، انسان
روند کار و توليد تحت کنترل انسان نيست، . کنند ھا را تعيين می اند که سرنوشت آن اجتماعی
ھا  داری حاکم است، ناگھان بحران ھرج و مرج بر توليد سرمايه. مانروای انسان استبلکه فر

نيروھائی . شوند و کاری از دست کسی ساخته نيست ھا کارگر بيکار می کنند، ميليون بروز می
کند که گويا دستی از  رسند و چنين جلوه می به نظر می اند اسرارآميز ن که خارج از کنترل انسا

اين نيروھا تحت چنين شرايطی خصايل فرا طبيعی و اجتماعی به خود . ر استغيب در کا
ھا از محيط اجتماعی و مناسباتی که او را تحت ستم و انقياد  شوند و انسان واره می گيرند، بت می

چرا که مذھب صرفاً برخاسته از عجز و ناتوانی انسان . سازند دھند، مذھب و خدا می قرار می
ھا نيست،  ی طبيعت و قائل شدن به صفات و خصوصيات فرا طبيعی برای آندر شناخت نيروھا

در .  اجتماعی نيز ھست–بلکه قائل شدن به صفات و خواصی خيالی برای مناسبات اقتصادی 
ھا نيستند، به صورت  اينجا مناسباتی که توسط خود مردم شکل گرفته، اما قادر به شناخت آن

. کنند شوند و آن را کنترل می  می ھا حاکم ر زندگی انسانآيند که ب نيروھای مرموزی در می
ھا  قادر به شناخت و تأثير گذاردن بر محيط طبيعی و اجتماعی بيگانه  بنابراين مادام که انسان

ھا را تحت کنترل در نياورند، شرايط مناسب  شده از انسان نباشند، مادام که با پراتيک خود آن
  .دبرای باورھای مذھبی وجود دار

تمام اديان چيزی جز بازتاب خيالی نيروھای خارجی که بر زندگی : "نويسد لذا انگلس می
بازتابی که در آن نيروھای ناسوتی، چھره نيروھای . کنند، نيست روزانه انسان فرمانروايی می

در اوايل تاريخ، ابتدا اين نيروھای طبيعت ھستند که بدينگونه منعکس . گيرند الھوتی به خود می
ترين مشخصات   متنوع و متلونل بعدی خود نزد اقوام مختلف دچارشوند و در تکام یم

شوند، نيروھايی  ولی به زودی در کنار نيروھای طبيعت نيروھای اجتماعی فعال می... گردند می
باشند و انسان را  ھا ھمان قدر بيگانه و در آغاز ھمان قدر غيرقابل توضيح می که در برابر انسان

به . آورند که قبالً خود نيروھای طبيعت  ضرورت ظاھراً طبيعی تحت اقتدار خود در میبا ھمان
شوند،  ھای خيالی که در آنان بدواً تنھا نيروھای اسرارآميز طبيعت منعکس می اين وسيله، پيکره

در مرحله بعدی تکامل، . شوند ھای تاريخی می کنند و نمايندگان قدرت خصايل اجتماعی کسب می
گردد که خود نيز  فات طبيعی و اجتماعی خدايان متعدد به يک خدای قادر مطلق منتقل میتمام ص

به اين ترتيب يکتاپرستی به وجود آمد که تاريخا آخرين محصول . فقط بازتاب انسان مجرد است
  .ی ميانه يونان متأخر بود و تجسم خود را در يھوه خدای ملی و يکتای يھود يافت فلسفه

ی شکل بال واسطه و احساسی  مثابه و انعطاف ناپذير، به  در اين شکل ساده تواند مذھب می
ی طبيعی و اجتماعی حاکم بر آنھا به حيات خود ادامه  ھا نسبت به نيروھای بيگانه رفتار انسان

ولی . ی اين نيروھای طبيعی و اجتماعی قرار دارند ھا تحت سلطه دھد و آنھم تا زمانی که انسان
ھا تحت سلطه مناسبات اقتصادی که خود  ديم که در جامعه بورژوائی کنونی انسانما به کرات دي

اند، قرار دارند، آنچنان که گويی  اند، تحت ابزاری توليدی که خود توليد کرده به وجود آورده
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بنابراين پايه واقعی عمل  بازتاب مذھبی کماکان پابرجا . اند ی يک نيروی بيگانه تحت سلطه
  ) ترجمه فارسی-دورينگ، انگلس آنتی." (اه با آن نيز خود بازتاب مذھبیماند و ھمر می

داری  با اين توضيح در مورد جان سختی و بقای مذھب و خدا باوری، حتا در جامعه سرمايه
  .ھای فنی، علمی و فرھنگی بشريت، به اصل مطلب بازگرديم و به رغم تمام پيشرفت

ھای ھمه جانبه، انحطاط  و  ان شکلی با بحرانداری دوران باستان به ھم ھای برده نظام
ھای فئودالی در دوران افول و انحطاط و چنين است وضعيتی  رو شدند که نظام فروپاشی روبه

  .   ھا پيش در چنگال آن گرفتار شده است داری جھانی از سال که سرمايه
 نھاده است که ای گام  اجتماعی جھانی از اوائل قرن بيستم به مرحله–اين نظم اقتصادی 

رو بوده   اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيک روبه–سراسر با بحران در ابعاد مختلف اقتصادی 
ست که نظام اقتصادی، مناسبات اجتماعی برخاسته از آن، نھادھای سياسی و  اين بدان معنا. است

ی نيازھای اند، ديگر پاسخگو افکار و عقايدی که بازتابی از اين مناسبات اقتصادی و اجتماعی
ھا نيستند و به سدی بر سرراه پيشرفت و تحول تاريخی و استقرار نظمی نوين  اجتماعی انسان

  .اند تبديل شده
ست، بيشتر  امعه بشریدار حاکم و نھادھای آن در برابر تحولی که نياز ج ھرچه طبقه سرمايه

  .استتر برمال شده  اند، فساد و گنديدگی اين نظم جھانی عريان مقاومت کرده
گرائی مذھبی، رشد افکار و اعتقادات خرافی و پناه بردن بورژوازی به نھادھا و عقايد  بنياد

داری را برمال  ھائی از اين انحطاط و ورشکستگی نظم سرمايه قرون وسطايی، فقط نمونه
  .کنند می

، ای به وسعت خاورميانه، شمال آفريقا گرا در منطقه ھای اسالم گرائی و جنبش رشد بنياد
مناطقی از پاکستان و حتا آسيای مرکزی، مقدم بر ھر چيز بازتابی از اين واقعيت است که نظم 

ھای زحمتکش مردم اين مناطق و  داری نه فقط پاسخگوی نيازھای مادی و معيشتی توده سرمايه
ھا نبوده، بلکه بالعکس  به رغم ثروت بيکرانی که در کشورھای اين  رفاه و زندگی انسانی آن

ھای کارگر و زحمتکش  شده است، فقر، گرسنگی، تحقير و  قه قرار دارد، آنچه نصيب تودهمنط
  .ست تيره روزی

داری نه فقط جز فقر، گرسنگی و بدبختی و بيکاری برای اين مردم ارمغانی  نظام سرمايه
 ھای امپرياليست جھانی موانع متعددی بر نداشته، بلکه بورژوازی حاکم بر اين کشورھا و قدرت

داری  بستی که نظام سرمايه ھای زحمتکش برای درھم شکستن انقالبی بن سرراه مبارزات توده
  .ھا پديد آورده است، ايجاد نمودند برای آن

ھای استبدادی ديکتاتوری عريان چه نقش مخرب و ويران  بر کسی پوشيده نيست که رژيم
مبارزات . اند ن کشورھا ايفا نمودهھای مردم در اي گری برای در اسارت و انقياد نگاھداشتن توده

ھای متمادی با  در حالی که سال. رحمانه سرکوب کردند اين مردم را برای آزادی و رفاه بی
اختناقی ھولناک و سرکوب وحشيانه مانع از آگاھی و تشکل کارگران و زحمتکشان شدند، برای 

ی دستگاه  به تقويت ھمه جانبهھا،  اسارت معنوی ھرچه بيشتر مردم  و در ناآگاھی نگاھداشتن آن
ھا در فقر،  آور نيست ببينيم، مردمی که سال لذا تعجب. دينی اسالمی و اشاعه خرافات پرداختند

ھا برای تغيير انقالبی وضع موجود سرکوب شده است و  اند، مبارزات آن جھل و خرافات زيسته
 کرده است، به عقايد خرافی و ھا سلب اندازی را برای بھبود اوضاع از آن اين نظم ھرگونه چشم

  .ھا تقويت شود فرا طبيعی پناه ببرند و افکار و گرايشات مذھبی در آن
ست که افکار و عقايد مذھبی و پناه بردن به خدا به جای مبارزه برای تغيير نظم  اين واقعيتی

ھا به   آنگردد که مطالبات، مبارزات و اھداف ھای مردم تقويت می موجود، ھنگامی در ميان توده
ھا  دھند، روحيه انقالبی آن رسد، مردم اعتماد به نفس خود را از دست می نتيجه مطلوب نمی

بندند و در  ای آسمانی اميد می گردند، به نجات دھنده شود، دچار ياس و سرخوردگی می خراب می
ھای  ھای سر سبز، غذاھای رنگارنگ، ميوه شوند که در آن باغ دام جھانی موھوم گرفتار می

ترين  حتا متعصب. ست ھا فراوان، نھرھای شير و عسل و حوريان قشنگ بھشتی در انتظار آن
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اند تا کمربندھای مواد  اند، آماده ھای اسالمی بنيادگرا متشکل شده ھا که اکنون حول گروه آن
شان  منفجره برخود ببندند، تا ھرچه زودتر از عذاب اين جھانی راحت شوند و در بھشت خيالی

  .ی گيرندجا
ھای مذھبی در خاک مناسبی رشد کرده  گرائی اسالمی و جنبش بنابراين آشکار است که بنياد

داری آن را فراھم نموده و به آشکارترين شکل ممکن ورشکستگی و انحطاط  که نظام سرمايه
 .داری جھانی را بازتاب می دھند نظم سرمايه

شود، بلکه استقرار  ای اسالمی خالصه نمیھ اما مسئله اکنون فقط به رشد بنيادگرائی وجنبش
ی ورشکستگی و  داری، بازتاب دھنده ھای مذھبی برای حفظ و حراست از نظام سرمايه دولت

داری بر سر  مقايسه دوران عروج و افول نظم سرمايه. ست انحطاط تام و تمام اين نظم جھانی
  .دھند ھمين مسئله اين انحطاط و ورشکستگی را به خوبی نشان می

داری، ھنگامی که بورژوازی به عنوان يک طبقه مترقی و  در سپيده دم طلوع نظام سرمايه
انقالبی رسالتی تاريخی برای استقرار نظمی نوين را برعھده داشت، نمايندگان و سخنگويان اين 

رو، داالمبر، ولتر، ھولباخ، مونتسکيو، روسو،  به عنوان روشنگران عصر  طبقه از نمونه ديده
 و مبارزه با تاريک انديشی ھر آنچه را که از گذشته، از قرون وسطا وجود داشت در جديد

. امان قرار گرفتند مذھب و کليسا زير ضربات بی. معرض انتقادی سخت و کوبنده قراردادند
ھا و خرافات مذھبی مورد نقد جدی و ھمه جانبه  کليسا از عرش اعال به زمين کشيده شد، دگم

ھا دوران  آن. بايستی از تمام رسوبات قرون وسطائی پاک شود میدولت . قرار گرفت
 در برابر داوری بايستی فرمانروايی خرد را اعالم نمودند که ھمه چيز، تمام عقايد و نھادھا می

ھای  جناح راديکال روشنگران از محدوده.  خود را اثبات کند و يا نابود شودآن، توجيه وجودی
اين .  رفت و به تبليغ و ترويج ماترياليسم، رد و نفی خدا پرداختنقد به مذھب و کليسا فراتر

بالعکس آن . شجاعت مختص دورانی بود که بورژوازی نيازی به خرافات مذھبی و کليسا نداشت
اما به ھمان نسبت که بورژوازی . بايستی برداشته شود دانست که می را سدی بر سرراه خود می

رو شد، با مذھب  و با تھديد طبقه بالنده جديد، پرولتاريا روبهداد  خصلت مترقی خود را از دست 
داری تطبيق داد و دوران  و کليسا آشتی کرد، مذھب، خود را با نيازھا و مقتضيات سرمايه

ترين کشورھای  تا جايی که امروز حتا در پيشرفته. روشنگری و خردگرايی به پايان رسيد
ست و ھمچنان   قابل اعتماد برای بورژوازیداری، مذھب و کليسا متحدی کامال سرمايه
ترين وظيفه را در تحميق معنوی مردم برای حفظ سلطه طبقاتی بورژوازی و نظام  اصلی

تر  با اين وجود ھنوز در ظاھر ھم که شده در کشورھای پيشرفته. داری بر عھده دارد سرمايه
  .داری خط فاصلی ميان دولت و دستگاه مذھب حفظ شده است سرمايه

داری، مبارزات روزافزون کارگران در سراسر  ھای نظام سرمايه اکنون اما با تشديد بحران
داری را در خاورميانه و شمال  ھا و انقالباتی که بخشی از جھان سرمايه ھا، قيام جھان، شورش

ھا يک سره به کنار رفته است، افالس و ورشکستگی بورژوازی به  آفريقا فرا گرفته است، پرده
ھای مذھبی  ترين گروه ای رسيده است که برای حفظ نظم موجود دست به دامان ارتجاعی مرحله

  .دار رسما قدرت را به دست بگيرند شده است تا به عنوان نمايندگان جديد طبقه سرمايه
عصر فرمانروايی خرد، روشنگری و مخالفت با مذھب و دستگاه مذھبی، عصر بالندگی و 

عصر خرد ستيزی، تاريک انديشی و به تحت . داری بود هعروج بورژوازی و نظم سرماي
نشستن ارتجاع مذھبی به عنوان نماينده سياسی بورژوازی، عصر افول، انحطاط و ورشکستگی 

  .ست داری تام و تمام بورژوازی و نظام سرمايه
با اين ھمه ھنوز اين مسئله بايد توضيح داده شود که چرا ايدئولوژی قرون وسطائی مذھب و 

تر از اين برای حفظ نظم  لت مذھبی؟ به اين علت که بورژوازی ھيچ آلترناتيوی مناسبدو
تجربه استقرار دولت دينی در ايران برای بورژوای از اين . داری در اين منطقه ندارد سرمايه

ترين  جھت تجربه موفقی از کار درآمده است که الاقل سه دھه توانسته است در دوره شديد
اگر در نيمه اول قرن بيستم، فاشيسم و نژاد . داری، نظم موجود را حفظ کند يهھای سرما بحران
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پرستی، ابزار مناسبی در اروپا برای بورژوازی به منظور مقابله با بحران و نجات نظم 
داری بود، اکنون در کشورھايی که اغلب مردم دارای اعتقادات دينی اسالمی ھستند،  سرمايه

  . وظايف فاشيسم اروپايی در شرايطی ديگر به شکلی ديگر استدار ھمان دولت دينی عھده
دار برای مقابله با بحران و حفظ و پاسداری از نظام  ترين ابزار طبقه سرمايه از آن رو مناسب

تواند از اعتقادات مذھبی خود مردم عليه مردم و برای  ست که از يک سو می داری سرمايه
ترين سرکوب و اختناق را که در جوھر  ھا استفاده کند و از ديگر سو، بيرحمانه تحميق معنوی آن

خيزد، عليه مردم به کار گيرد،  گر است و از ذات عقايد مذھبی اسالم بر می کر ھر گروه اسالمتف
ھای مذھبی جمھوری اسالمی ايران و عربستان سعودی در  ھای بارز آن دول ھمانگونه که نمونه

  .اند عمل نشان داده
قاعدتا در در يک دولت مذھبی دو کارکرد اجتماعی برای حفظ سيادت سياسی بورژوازی که 

شان بايد از يکديگر جدا باشند، يعنی دستگاه  داری بنا به کارکرد متفاوت يک رژيم سرمايه
ھای مردم از وضع موجود است  اش درھم کوبيدن نارضايتی و اعتراض توده سرکوب که وظيفه

اش تحميق معنوی مردم و حواله دادن مطالبات آنھا به روز و ديگری دستگاه مذھب که وظيفه
اگر تعبير لنين را از کارکرد جالد و کليسا برای حفظ .  شوند شر است، درھم ادغام میمح

فرمانروايی تمام طبقات ستمگربه کار ببريم، دولت مذھبی در آن واحد ھم جالد است و ھم تسلی 
اندازھايی برای تسلی آالم و ايثار، برای باز داشتی مردم از  بخش ستمديده از طريق تصوير چشم

لذا دولت مذھبی ھمانگونه که مردم ايران از کارکردھايش به خوبی آگاھند، نقش . نقالبیعمل ا
  .گيرد جالدی و تحميق و فريب را تواماً برعھده می

چون تمام . سازد مذھب اسالم، از جھات مختلف کار را بر دولت دينی اسالمی آسان می
ھای مردم  بعيت واداشتن تودهھای الزم را برای سرکوب مادی و معنوی و به ت دستورالعمل

اسالم به معتقدين . است" تسليم"اولين آموزش دين اسالم به ھر معتقدی . حاضر و آماده دارد
چون و چرا از فرامين  پيامبر باشيد و بی آموزد که بايد بندگان بدون اراده و مطيع خدا و می

کند، بنام  کميت خدا اعالم میدولت دينی اسالمی که خود را عرصه فرمانروايی و حا. تبعيت کنيد
. کند چون و چرای مردم را از خود طلب می خدا و پيامبر، ھمين تبعيت و فرمانبرداری بی

مذاھب به طور اعم و مذھب اسالم به طور خاص از نابرابری، تبعيض، تبعيت از مافوق و 
البته پوششی کنند و  غيره دفاع می چيز و ارباب، استثمار، طبقات فقير و غنی، مالک و بی

ھای دنيوی  گيرند، از طريق اجر اخروی و صدقه تسکين دھنده به آنھايی که تحت ستم قرار می
 داند، با ابزار سرکوبی که در اختيار دولت مذھبی که خود را مجری دستورات قران می. دھند می

افع طبقه دارد، ھمين احکام و فرامين را در خدمت نظم طبقاتی سرمايه داری و پاسداری از من
  .آورد می سرمايه دار به مرحله اجرا در

ھای  ساله استقرار جمھوری اسالمی آشکارا تمام نمونه ٣۴ھای مردم ايران در دوران  توده
تمام مصائب . اند اين سياست سرکوبگرنه را به نام اجرای فرامين خدا، پيامبر و احاديث ائمه ديده

ھا با آن روبه رو بوده است، تشديد استثمار،  سالھايی که طبقه کارگر در طول اين  و بدبختی
حقوقی و سرکوب توسط دولتی انجام گرفته است که عرصه حاکميت خدا و حافظ  تشديد فقر، بی

ھيچگاه در جامعه ايران شکاف فقر و ثروت ھمچون دوران . ست و مجری فرامين و احکام الھی
گراين فقر عميق کارگران  توانه و توجيهدين اسالم پش. جمھوری اسامی عميق و وسيع نبوده است

داران و ثروتمندان بوده است که سران دستگاه  و زحمتکشان و ثروت اندوزی بی انتھای سرمايه
اما فقط توجيه مذھبی پشت اين سياست فوق .  ھستند ھا روحانيت نيز در زمره بزرگترين آن

ھا بوده   و مددکار اصلی آنارتجاعی طبقاتی نبوده است، شمشير سرکوبگری دولت دينی يار
البته فقط در دولت دينی جمھوری اسالمی نيست که جامعه با يک شکاف بسيار عميق فقر . است

ھای مذھبی نيز  در عربستان، شيخ نشين ھای خليج فارس و ديگر دولت. ست رو و ثروت روبه
ار يافته نيز به ھای مذھبی تازه استقر برد تا دولت وضع بر ھمين منوال است و کمی زمان می

  .جرگه آنان بپيوندند
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توانند در مورد مردم  ھای ديگر به سادگی نمی ھايی که دولت ھا و نابرابری بسياری از تبعيض
گيرد، چون اجازه آن را  کشور خود اعمال کنند، در يک دولت مذھبی سھل و ساده انجام می

 و ستم بر زنان توجيه خود را تبعيض، نابرابری. پيشاپيش کتاب مقدس اسالمی صادر کرده است
ھای ديگر  ھای دينی ديگر، مردم مليت گيرد و نابرابری در مورد فرقه مستقيما از آيات قرانی می

تواند برای  دولت دينی اسالمی با پشتوانه احکام الھی قران به سادگی می. نيز بر ھمين منوال
تن را به اتھام طاغی و باغی و ھا ھزار  ھا ده مرعوب ساختن مردم و به تمکين وا داشتن آن

مخالف خدا و رسول خدا به جوخه اعدام بسپارد، دست و پا ببرد، چشم درآورد، قصاص کند و 
و ائمه برای برقراری  خروارھا آيه و حکم نيز پيشاپيش از سوی خدا، پيامبر. سنگسار نمايد

  .رو نيست شکلی روبهدولت دينی از اين بابت ھم با م. سانسور و اختناق نيز صادر شده است
ترين آلترناتيو  ھای دينی اسالمی مناسب با اين توضيحات آشکار است که چرا دولت

  . ھستند داری جھانی ھای ھمه جانبه نظم سرمايه داری در دوره بحران بورژوازی و نظام سرمايه
تواند يک چنين نقشی را  اگر دولت دينی به عنوان يک دولت فوق ارتجاعی سرکوبگر می

در ھيچيک از اديان ديگر . رعھده بگيرد، مديون خصلت شديدا استبدادی دين اسالم استب
ھائی که خدای مسلمانان فرمان آن را صادر کرده است،  ھا و مجازات توان شدت سرکوب نمی

ھای مردم از خشم و غضب خدايان يکی از  ست که ترساندن توده اين واقعيتی. سراغ گرفت
. داری به ويژه اديان تک خدايی در شرق است ھای عصر برده ولتھای مھم مذاھب د ويژگی

دشمنان را گاه در اين جھان يا در جھانی  اند خاطيان، نافرمانان و خدايانی که ھر لحظه آماده
گرچه اين مذاھب مضمونی واحدی دارند، اما . ديگر و يا در ھر دو جھان مجازات و تنبيه کنند

اند و تکامل  عی و سياسی متفاوتی که در آن شکل گرفته اجتما–به حسب شرايط اقتصادی 
  . ھايی دارند اند، با يکديگر تفاوت يافته

اند، لذا خدای اين  مذاھب توحيدی موسوم به ابراھيمی بر بستر استبداد شرقی شکل گرفته
قوانين و مقررات و . اديان تمام مختصات يک سلطان مستبد شرق را در خود جمع کرده است

توانست چيزی مجزا از قوانين و مقررات ديکته شده از سوی  ھا نيز نمی خالقی آنضوابط ا
فرمانروا ی يکتای مستبد شرق باشد، با اندکی تغييرات که شرايط زمانی و مکانی آن را ايجاب 

بايستی خدايانی با ھمين  رحم می النھرين ومصر در کنار سالطين يکتای مستبد بی در بين. کرد می
 بگيرند و تقديس کننده گفتار، اعمال و رفتار آن ھا و طبقه حاکم باشد، شريک مختصات شکل

. اند، تابع، زير دست و فرمانبردار او باشند نداشته باشد و اگر خدايان ديگری ھنوز باقی مانده
ھمانگونه که پس از استحکام مالکيت خصوصی و دولت و تسلط حمورابی به عنوان يک 

شمار بابلی و سومری، فقط يک خدا، مردوک،  يستی از ميان خدايان بیبا فرمانروای مستبد، می
ھای آفرينش انسان و جھان شکل نھايی به  اسطوره. خدای حاکم مطلق باشد و ھمه او را بپرستند

اش شکلی به کلی انتزاعی و  خود گرفت و تنھا اين مانده بود که اين خدا در روند تکامل بعدی
ھای آسمانی قلمداد شوند و قوانين و  به خود بگيرد، اسطوره ھا آيهدور از دسترس بندگان خدا 
  . دار، شکلی الھی و آسمانی به خود بگيرند مقررات اخالقی جامعه برده

اين رسالت را يھوه خدای يکتای يھوديان برعھده گرفت که دقيقا ھمچون سالطين مستبد، 
ست، دشمنان قوم يھود را شديدا جو و ھراسناک ا دھد، انتقام خشم و غضب از خود نشان می

نمايد و تا چندين پشت  گذارند تھديد می کند، آنھايی را که به فرمان وی گردن نمی مجازات می
  .کند و غيره نمايد و باالخره قوانين و مقررات اکيدی را ديکته می مجازات می

ی حاکم بود، اما دار  شھرھای يونان به رغم اين که در اينجا نيز شيوه توليد برده–در دولت 
ھای خاص خود نيازمند تمرکز قدرت در دست يک فرد و نقش تعيين کننده دولت  بنا به ويژگی

در اقتصاد نبود و نھادھای دمکراتيک شکل گرفته بودند، لذا خدايان قدر قدرتی که بخواھند بر 
تا زئوس خدايان کوه اولمپ ح. توانست شکل بگيرد تمام جوانب زندگی مردم حاکم باشند نمی

  .خشمناک نيز در مقايسه با خدايان شرقی دمکرات بودند
دين اسالم اما در ميان ھمه اديان شرقی از اين جھت برجسته بود که خصايل خدای خود را 
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گرفت و از آنجايی که از  نه فقط تمام و کمال از استبداد شرقی، بلکه از خدای ترسناک يھود می
 پراکندگی قبايل عرب غلبه نمايد و عالوه بر اين دعاوی بايستی با قدرت تمام بر يک سو می

ست که تا ھمين  ی اين چيز. اش برجسته تر از ھمه اديان بود فراملی داشت، خصايل استبدادی
ست که کسی اين خصايل منحصر به فرد و برجسته  توجيه گری. امروز آن را حفظ کرده است

جز فرمانبرداری از "ان تجسم استبداد شرقی چيزی دينی که به عنو. استبدادی دين اسالم را نبيند
  ." خواھد خرافات و بردگی در مقابل اصول خدشه ناپذير نمی

تمام اديان البته به درجات مختلف خصوصيات استبدادی دارند، اما ھيچيک از اين بابت 
يت، توان دينی سراغ گرفت که در آمر در ھيچ کجای جھان نمی. مقايسه پذير با اسالم نيستند

ی  کند که در کدام کشور باشد، شعبه تفاوتی ھم نمی. تبعيت، اختناق و سرکوب به پايه اسالم برسد
اين جنبش . سنی آن باشد يا شيعه، در عربستان ھمان است که در ايران يا در افعانستان طالبان

 و اگر در ايران، جمھوری اسالمی اختناق، سرکوب. بنيادگرائی اسالمی باشد يا آن ديگری
دار آن است جدا کرد،   که پرچم توان از اسالمی گری را به نھايت خود رساند، آن را نمی وحشی

ھمانگونه که در عربستان است، ھمانگونه که طالبان در دوره حاکميت خود به آن عمل کرد و 
المسلمين مصری نيز ھنوز از راه نرسيده برای استقرار يک رژيم  ست که اخوان از ھمين رو

ای نظير ايران  اگر ھم در برخی کشورھا اوضاع به درجه. شود دادی دينی دست به کار میاستب
ھای مردم و توازن قوای طبقاتی ھنوز اين امکان را به  و عربستان وخيم نيست، مبارزات توده

  .ارتجاع اسالمی نداده است
داری در دوره  ترين بديل سرمايه گرا مناسب بنابراين روشن است که چرا دولت دينی اسالم

ھای آن برای مقابله با مبارزات  داری و شديدترين بحران ورشکستگی تام و تمام نظام سرمايه
  .کارگران و زحمتکشان و پاسداری از نظم موجود در منطقه معينی از جھان است

رقيب و تعيين کننده برای شکل دادن به تحوالت  گرائی، تنھا نيروی بی اما بورژوازی و اسالم
رو در روی آنھا طبقه کارگر، نيروی بالنده و مترقی قرار گرفته . ه ميل و اراده خود نيستندبناب

داری و استقرار  است که برای سوق دادن تاريخ بشريت به پيش از طريق سرنگونی نظم سرمايه
ی اين پيکار است و  سراسر کشورھای جھان عرصه. کند نظمی سوسياليستی مبارزه می

درست است که طبقه .  آفريقا نيز از اين مبارزه جھانی کارگران برکنار نيستخاورميانه و شمال
کارگر در اين منطقه به علت شدت سرکوب و اختناق ھنوز به قدر کافی قدرتمند نيست، اما به 

درست . دھد شود و خود را به عنوان تنھا بديل کسب قدرت سازمان می سرعت متشکل و آگاه می
س نتوانست قدرت را به دست بگيرد، اما کيست که انکار کند، نيروی است که طبقه کارگر تون

بود و ھم اکنون نيز به مبارزه خود برای به  محرکه انقالبی که در تونس رخ داد، طبقه کارگر
المللی بر قدرت سياسی چنگ  گرايايی که با حمايت ھمه جانبه بورژوازی بين زير کشيدن اسالم
ای که اکثريت بزرگ   مصر ھم اکنون نيروی قدرتمند يک جنش تودهدر. دھد انداختند، ادامه می

دھند، در برابر ارتجاع اسالمی مورد حمايت  آن را کارگران و زحمتکشان تشکيل می
  .المللی صف کشيده است بورژوازی داخلی و بين

 حکومت اسالمی در ھمه ابعاد آن بر مال شده است، مبارزه در ايران که ماھيت رسوای
  . گذارد ن و زحمتکشان برای سرنگونی اين رژيم ضد انسانی، يک لحظه آن را آرام نمیکارگرا

تواند سر  طبقه کارگر بنابه نقش و رسالت تاريخی که برعھده دارد با ھيچ خرافاتی نمی
 ھم در گوشه ذھنش داشته باشد، در عمل  کارگر حتا ناآگاھی که باور مذھبی. سازش داشته باشد
مذھب . ين که به عنوان يک ماترياليست، ولو ماترياليست ناآگاه رفتار کندراھی ندارد جز ا

ھای کذائی را آموزش  تحمل، خفت، ايثار، تحقير، اطاعت و فرمانبرداری و باور به وعده
مذھب آموزش تحمل فقر و . آورد دھد، کارگر اما به اعتراض، مبارزه و نافرمانی روی می می

رفاه در آخرت را به کارگر می دھد، کارگر اما برای بھبود ناماليمات را با وعده اجر و 
مذھب وعده بھشت خيالی پس از . کند اش در ھمين جھان مبارزه می وضعيت مادی و معيشتی

  . کند دھد، کارگر اما برای برپائی بھشت در ھمين جھان تالش می مرگ را می
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 است و اين دولت خود را تا جايی که دولت مذھبی در کشوری از نمونه ايران بر سر کار
داند، کارگر مستقيما درگير مبارزه  ی حاکميت خدا و مجری احکام و فرامين اسالم می عرصه

کند، عليه نظمی در نبرد است که چرا که عليه ستم و استثماری مبارزه می. عليه مذھب است
  .ه استمذھب اسالم و دولت مذھبی، آشکارا نمايندگی و حمايت از آن را برعھده گرفت

کارگران در جريان مبارزه برای تحقق مطالبات و اھداف خود، راھی جز اين ندارند که 
. پيوسته با قوانين و مقررات اسالمی و دولت اسالمی درگير شوند و آنھا را نفی و انکار کنند

ھای اجتماعی و دمکراتيک  البته ناگفته نماند که در ايران بنابه خصلت مذھبی دولت حتا جنبش
چرا که . ير کارگری ھم ناگزيراند در مبارزه عليه جمھوری اسالمی، عليه مذھب مبارزه کنندغ

در اينجا تمام اقدامات سرکوب گرانه، ستم، اختناق و تبعيض دولت دينی با مذھب به ھم گره 
داری طبقه کارگر و حتا مبارزات عمومی و  بنابراين مبارزه ضد سرمايه. خورده است

ای وسيع مردم برای تحقق مطالبات خود، در يک دولت مذھبی، در ھمان حال ھ دمکراتيک توده
اند و دولت  در جايی که دين و دولت در ھم ادغام شده. يک مبارزه عليه دستگاه مذھب نيز ھست
داری و حافظ منافع  ستمگرانه و استثمارگرانه سرمايهدينی خود را آشکارا پاسدار و حامی نظم

 است و اين حمايت را به احکام و قوانين اسالمی متصل و مستند ساخته بورژوازی اعالم کرده
توان مبارزه عليه سرمايه و حتا عليه ديکتاتور و اختناق و سرکوب را از مبارزه عليه  است، نمی

آيا پوشيده است که حتا زنانی که برای . در واقعيت چنين چيزی وجود ندارد. مذھب جدا ساخت
ھای وسيع مردمی که خواھان برافتادن سنگسار و  کنند، يا توده پيکار میرفع تبعيض و نابرابری 

  کنند؟  قصاص ھستند، در واقع آيه ھای قرانی را نفی می
اند و مذھب را تضعيف و حيطه  با اين ھمه بايد گفت که گرچه اين مبارزات ضروری

گر قدرت در دست عملکرد آن را با برافتادن جمھوری اسالمی محدود خواھند کرد، اما حتا ا
توان  کارگران و زحمتکشان قرار گيرد، به معنای برافتادن فوری مذھب نيست و اصوال نمی

چون ھمانگونه که پيش از اين گفته شد، مذھب . تر ملغا ساخت مذھب را برانداخت يا دقيق
کانده ھا خش ھای عميق اجتماعی دارد و تا زمانيکه با استقرار نظمی سوسياليستی اين ريشه ريشه

نشوند و ديگر چيزی برای انعکاس مذھبی وجود نداشته باشد، تا زمانی که آگاھی مردم به آن 
درجه باال نرفته باشد که ذھن خود را از تمام رسوبات افکار و عقايد خرافی ھزاران ساله پاک 

مذھب تنھا در يک جامعه . دھد کنند، مذھب در اشکال مختلف به حيات خود ادامه می
آنچه که فوريت آن در کشورھايی نظير ايران . ستی و آنھم تدريجا محو خواھد شدسوسيالي

ست، نه فقط سرنگونی دولت دينی، بلکه استقرار يک دولت نوين است که در آن دين و  ضروری
به انحصار يک مذھب معين پايان . جدا شده باشند ترين شکل ممکن از يکديگر دولت به راديکال

مذھب امر خصوصی مردم . مذھبی به عنوان مذھب رسمی، پذيرفته نشودداده شود، يعنی ھيچ 
مردم از اين آزادی . به ھرگونه دخالت مذھب در نظام آموزشی کشور پايان داده شود. اعالم شود

آزادی در . خواھند بگروند يا اصال دين و مذھب نداشته باشند برخوردار باشند به ھر دينی که می
جامعه برقرار گردد تا ھر کس بتواند آزادانه بدون ترس و واھمه ترين شکل ممکن در  وسيع

نظرات و عقايد خود را ابزار دارد تا با عقايد نادرست و خرافی در جريان يک بحث گسترده 
برخورد شود، سطح آگاھی و شعور عمومی ارتقا يابد و با ھر پيشرفتی در دگرگونی 

 با مذھب خود وداع کنند، تا روزی که ديگر اثری سوسياليستی، آنھائی که دين باوراند، آگاھانه
  .     ھای آزاد، آگاه و برابر باقی نماند از مذھب در جامعه متشکل از انسان
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