
  !مذهب مذهبینقد 

مصادره جنبش کارگری، برای  بورژوازیبخش  اينميدانداری نازی وار  و 1356يسم اسالمی در سال فاش عروجبا 

اين  نتيجه واکاویجامعه ايران است!!!  بودنها در باورهای دينی و مذهبی  اين فکر افتادند که ريشه بدبختیبه ها  خيلی

گر ا»! د مذهب سرآغاز همه نقدها استنقکه  گفته استهم مارکس «افراد روشن بود! بايد به نقد مذهب پرداخت!! 

کارگران می دانستند که اسالم چه شريعت گنديده و انسان ستيزی است به آخوندها نمی آويختند!! گول حوزه نشينان را 

ان ايم» چپ «به رهبری داهيانه شايد در ماه نمی جستند!!  طريقت کشتار را مفتياننمی خوردند!! عکس مخوف ترين 

ماالمال از  ،»سکوالر«، »جامعه ای دموکراتيک«اگر مذهب نبود ، !!می کردندراه واقعی انقالب را پيدا و  می آوردند

ن اين جماعت با چيد !!می تاختيم »ياليسمسسو«به سوی  شتابناکو از آنجا  می شدبر پا »!! حقوق بشر«و »!! آزادی«

دستاوردهای رنسانس طلبی و . !!يابندمبنا  خود کارکوشيدند تا برای درستی شروع به نقد مذهب کردند!! مقدمات اين 

شمندان اندي، آن را درسی برای پرولتاريا خوانند!! در تقدس آموختن از !!را نبش قبر کنند دين ستيزی بورژوازی اروپا

به کار  شروع ديباچه اين تکميلدر پی !! نشستند» نيچه« ،»ولتر«، »الک«، »هابس«به ستايش ، !!زنند قلمبورژوازی 

پارتايد ، آهولوکاست پروریوی را زير چاقوی تشريح بردند. ب، آيات قران و احاديث نبه بررسی اسالم پرداختند ،کردند

 قصاص آموزی، سنگسارسازی، ،گ افروزیجن کودک آزاری،زن کشی،  ،جنسی موحش، فساد ، خرافه پروریجنسيتی

دان اقنافشاء کردند. اين آيات و روايات را  نسخه پيچیقرون وسطائی  ساير بشرستيزی های اخالقی يا و تباهیانحطاط 

زيرا هزاران بار ، نياوردندکم اسالمی  های متالطمسخت کوش دين در کشف بربريتها، انسان کشی ها و جهل پروري

نبود، به هر حال فريبکاريهای مذهب را فاش می کردند،  همثمر تالش آنان بی  وجود داشت، خواستند میبيش از آنچه 

ر ت کاويدند، ژرفهر چه بيشتر  ،هاپيروزي مشعوف از و »!!هاريشه يابي« غرق درآنها مشکل دوستان چيز ديگری بود. 

   فاصله گرفتند.شه ای مذهب ز نقد ريها و در همين راستا ا واقعيت سلسله جنبان نقد مادی، راديکال واز 

!! نه فقط باورهای نبودکارگر  باورهای دينی توده معلولخورشيدی  50شکست خرد کننده جنبش کارگری نيمه دوم دهه 

 شکست ی را به ورطهجنبشمنحط اسالمی که هيچ باور يا ايدئولوژی به اعتبار نقش مکتبی خود، نه جنبش می آفريند، نه 

مينی را پشت سر خايران يا منطقه  تصور که اسالم و خرافه های شيعی، چند ده ميليون نفوس توده کارگر اين. اندازدمی 

ديکال، را نقد قد اين جماعت بر مذهب نيز نه فقط. بر همين اساس ناستارتجاعی و شريعت ساالر  پنداری!! نمودبه صف 

» ارکسيستم«خود را  ،. اينکه ناقدانمی شدجو و رفرميستی  که نقدی دينی، مماشات نبودمسلح و تغييرآفرين پرولتاريا 

 ، علی دشتی،شفاامثال شجاع الدين  هایرا از انتقادپردازي نقدشانماهيت و  نمی داد ماجراتغييری در  هم دانستند،می 

نوع  و ابدو ، ژورناليست های شارلیسم الهوتی، سلمان رشدیدر بهترين حالت فتحعلی آخوندزاده، ابوالقا صادق هدايت،

 قبر شده نبش فسيلرا پياده نظام ذليل و مسخ مشتی  ايرانی ها کارگرميليوننبود که  مذهبها متمايز نمی ساخت. اين اين

های ر بلوک بنديهای گوناگون، دکه در سراسر سده بيستم، با آرايشبورژوازی بود می کرد،  قرون وسطیهای گورستان

جنبش  »!!سمکموني«حتی  ، ناسيوناليسم، پان اسالميسم،سوسيال دموکراسیمختلف، زير بيرقهای رنگارنگ  ليبراليسم، 

آن قدر مدفون  کرده بود.  های خود دفنراتژی آفرينی ها و تاکتيک پردازياستها، آموزشرا در قبرستان  جهانی کارگری

ار، خفت ب طبقه کارگربود که  با وقوع اين فاجعه تاريخی .ويختنمای بورژوازی می آ اپوزيسيونکه به هر ديو و دد 

 د.تن می داحتی مخوف ترين مافياهای فاشيستی به بارکشی هر غول بيايان،  سرمايه داریراهبرد ضد  عاجز از اتخاذ

نام  به چيزیاما پيش از آن، طرح چند نکته در باره  مذهبی بودن اين نوع نقد مذهب است کوتاهتوضيح  جابحث ما اين 

  . است الزم، 50نقش اين توهمات در سرنوشت خيزش نيمه دوم دهه  و کارگر توهمات دينی توده



وازی اما بورژ ،که گويا بورژوازی اروپا مذهب گريز و سلطنت ستيز بوده استکارگر داده اند  طبقهبه خورد از ديرباز 

را  آميختگی با فئوداليسم و تعلقات امپرياليستی اين ظرفيت به دليل فقدان پيشينه رنسانس طلبی، و جوامع مشابه، ايران

 نادرست ،اين استنتاجات است!!.استحکام و قوام خود را حفظ کرده به همين دليل مذهب در اين ممالک،  نداشته است.

نس اما ج ،می تواند واقعی باشد در جاهای مختلف از جمله اروپا و ايران طبقات نقش بازیميان چگونگی  هستند. تفاوت

و سرشت تمايزات با آنچه القاء شده، اختالف فاحش دارد. شايد بتوان عصاره تفاوت ها را در يک چيز خالصه نمود. 

اه دور برای نشستن بر اريکه قدرت سياسی رايتاليا،  ر پيشرفته ترين نقاط، در فرانسه، انگليس،بورژوازی اروپا حتی د

بندی بود، اما سهمی در ساختار طبقه سرمايه دار در حال استخوان می باليد،و درازی پيمود. سرمايه داری چند قرن 

يچ ه که سوای زنجيرهايشطبقه ای و نقش بازی می کرد.  بودميدان  در نيز پرولتارياطول اين دوره نداشت. درحاکميت 

ه د. بورژوازی صاحب سرماينموتأمين می  نيروی کار و اتکاء به توان پيکاررا بايد با فروش  نيازش هرچيز نداشت و 

ريشه نداری و  هيچ چيز نداشت،تاريا اما قدرت دولتی نداشت، پرول همه چيزش را از استثمار پرولتاريا داشت، ،بود

، قدرت گدائی می کرد، دومی قوت اليموتش را با اولی سوار موج گسترش انباشت. می ديددر وجود سرمايه را ذلتش 

. نمودهمجوار می را دو دشمن ن اي يک چيز سرمايه و سرمايه داران خارج می ساخت. از چنگالمبارزه طبقاتی سالح 

سر به آسمان می سود، دولت و فراموش نکنيم که حتی در همين همجواری نيز تضادها  هر دو فاقد قدرت دولتی بودند

دولت را تار و پود اليتجزای  برای بورژوازی شرط حتمی بقا بود، در حالی که پرولتاريا بايد از همان آغاز امحاء هر

  پيکار خود می کرد. 

اريا از پرولت وحشت وی ،، تا مغز استخوان مماشات جو بودمی کوشيدماشين دولتی  ساختن قدرت و برای تسخير اولی

به ارتش و قوای قهر ، برای سرکوب مبارزات کارگران داشتبازاری حالت اختالفش با سلطنت و کليسا  بنيادی، اما

برای پيشبرد کشاکش  همزمان .می ديداجماع  و آميزه منحطی از جدالرا در  انتظاراتشحصول . نهادروی می حاکمان 

 )ولتارياپر (دومی  ،کندسعی می نمود تا جنبش کارگری را پياده نظام خود  يافت وپرولتاريا می را نيازمند خود  بازاری،

حاصره م، باسيل را می جنگيدو کليسا  سلطنتدر حالی که عليه  همان سطح نازل آرايش قوا، باشرايط تاريخی،  همان در

دشمن تا مغز استخوان خود می ديد. بورژوازی را  نيز خاندان بوربن را می لرزاند، همان روزها،کاخ قدرت  ،می نمود

اخالقی شکار خشم خود می کردند. در و تباهی  را به جرم شدت استثماروحوش سرمايه دار  شزنان نفرت داشت. از او

ه سينه پارلمان ب تفنگش را با قدرت به سينه همين دشمن، يت مالی، کليسا و سلطنت، لولهبحبوحه ستيز مشترک!! با اشراف

تا جائی که به جامعه ای مانند  ،در يک کالمبه نام طبقه کارگر انجام می داد.  ااين کار ر نشينانش نشانه می رفت و

مربوط می شد ساليان متمادی پرولتاريا و بورژوازی در چنين موقعيتی از آرايش قوا و صف آرائی طبقاتی فرانسه 

قادر به  که بورژوازیشکلی و درجه ای از ميدانداری  ،می داد پرولتاريا فرصت ميدانداریبه که وضعيتی بودند. 

امه ای شناسن نوشته وتاريخی  ،مذهب رفت و روب نقد يابرای  اگر بناستسرکوب آن نبود، حتی به آن نيازمند می شد. 

 یجنبش کارگردست بورژوازی که در دست  رفت و روب نهمشعل اين  شرايط چشم دوخت. اينبايد حتما به  ،شود صادر

ه ، تابنده ترين گلوله ها را ب»کمون«، در ن سرکوبش را نداشت، جنبشی که بعدهاتوا هنوزبورژوازی که  جنبشیبود. 

  کرد. مغز مذهب شليک 

دن شروع به باليطبقه کارگر ايران گرديم.  صد سال پيشجامعه  وقرن بيستم وارد تاريکی زار  تاريخ را ورق زنيم،

قياس ر د ، اماآورد می را به صدا در اربابان دين ،فئوداليسمطنت، ، سلعليه سرمايهشيپور مبارزه  بايد که طبقه ای. کرد

 ائقفدهه ها پيش از آنکه طبقه مسلط اقتصادی گردد، نقشی  اين ديار . بورژوازیبود با اروپا همه چيز برايش متفاوت

شريک  ،می ماندطبقاتی مؤثر يک قدرت به  ،پيدا نشده جنبش کارگریهنوز سر و کله . قدرت سياسی داشتدر ساختار 



 دبود و دين را سالح خونيازی به دين ستيزی نداشت که شريعمتدار نه فقط ، بود صنعتی و مالیغولهای عظيم ترين 

کيل را تش ی اعالمسلسله جليله علما ل دين بودند ورجاعلی العموم  اعضای طبقه اش وب پرولتاريا می ديد،برای سرک

اين بورژوازی با اين اوصاف، هر نگاه چپ توده کارگر  .را داشتمی دادند، در رابطه با سلطنت نيز همين همپيوندی 

مبتذل ترين طنز تاريخ است که عده ای با تحريف می ديد و به گلوله می بست. » اقدام عليه امنيت ملی«به مذهب را 

بورژوازی ايران به دين مبارزه ضد  کسرفصلی به نام دين ستيزی ناشی از قدرت بورژوازی اروپا!! و همه حقايق، 

. است ناکارگرغزی شستشوی م وبه نظام بردگی مزدی آگاه يا ناآگاه  خدمت کاریچنين  باز کنند!ليل ضعف تاريخی د

در سطحی و  ،روزشبا توازن قوای طبقاتی  ،اروپا هجده و نوزده سده هایکه جنبش کارگری  آنچه واقعی است آنست

را سد کرد، اما جنبش  برای سرکوب مبارزه طبقاتی جاریهب تا حدی راه بهره گيری انسان ستيزانه بورژوازی از مذ

. ستا، مابقی وارونه بافی بوداساس ماجرا اين  نشد. اين نقشقادر به ايفای  با آرايش قوای ضعيف خود کارگری ايران

اروپا  در به بعد ميالدی 16و  15القاء می کند که گويا کل آنچه از سده های  بورژوازیتاريخ نگاری و اقتصاد سياسی 

اين دوره ها از حق، آزادی، الئيسم و دين ستيزی، ضديت با سلطنت و استبداد، رخ داده است، هر سخنی که در طول 

ی سرمايه و سرشت فروغبه ميان آمده است، هر مبارزه ای در هر کدام اين قلمروها انجام گرفته است، همه و همه 

های اجتماعی،  همه ميدانداریدر ، همه جابورژوازی  ،سياسی در اين تاريخنگاری و اقتصادبورژوازی بوده است!! 

، اما پرولتاريا فاقد هر نوع رد سياسی، اجتماعی يا اثرگذاری !!داردسياسی، انسانی، علمی و ترقيخواهانه حضور مشعشع 

ر جدال کو صنفی گری، ،اثر مشهوداست!! و از پرولتاريا تنها » دانشور طبقه بورژوا«حتی مارکس انسانی است!!! 

 رفيتظ اقتصادی برای چندشاهی هزينه معاش، تنگ انديشی، سياست گريزی، بی دانشی، نيازمندی ذاتی به منجيان و

 با نقد مارکسی اقتصاد سياسی و محض پياده نظامی برای ناجيان است!!! اين تاريخنگاری و اقتصاد سياسی، در تضاد

ر بند بند بررسی خود از پويه بسط شيوه توليد سرمايه داری، به مارکس ددرک مادی راديکال مارکس از تاريخ است. 

هر  س، تأسيهر لایر سرمايه افزائی شفاف ترين و دقيق ترين شکل توضيح می دهد که بورژوازی در تمامی اين سده ها،

مناسبات  را، هر اختراع فنی را، هر مقدار ارتقاء بارآوری کار را، هر گام انکشاف کارگاهش را، هر کشف علمی خود

ا ه ها، سالخی آزادی ها، نفرت انگيزترين بشرستيزی ها و سبعيتانسان حقوقا وحشيانه ترين قتل عام کار مزدی را ب

ساعتی و روزانه  14ر شبانه در کا ساله به ضرب شالق 6محقق ساخته است. سرمايه با زدودن خواب از چشم کودکان 

ار، های کبه ماشين خردسال کودکان عليل ساعتی، بستن زنان باردار به درشکه های حمل کاال، قفل کردن پای 20کار 

فاقد حداقل خورد و خوراک و بهداشت، با تبديل اين شرايط  کار زندانی ساختن هزار، هزار زن و کودک در اردوگاههای

سی و نظامی، يف پليبا سياه ترين بربريت های غيرقابل توص ه مصوبات پارلمانی،و معيشت ب رعب انگيز کار، استثمار

گونه، چرا آبياری و خود را طبقه مسلط اقتصادی ساخته است. چنين طبقه ای با چنين کارنامه ای  کشتزار انباشت خود

 پرچمدار آزادی، سکوالريسم، حقوق انسانیبر پايه کدام ظرفيت اجتماعی، زير فشار کدامين نيازهای طبقاتی و تاريخی، 

 ، هر وجبهر گام تثبيت موقعيت اجتماعی اش،طبقه ای که هر لایر خودافزائی سرمايه بوده است؟!!  و دين ستيزی

 نسل کشيها، ها،با راه اندازی طوفان خانه خرابي راهر خشت بنای نظم مورد نيازش  هموارسازی راه استقرار حاکميتش،

تأمين ها ندر اعماق معد نفرين شدگان کارگر قشون، قشونها، تبديل قاره ها به شکارگاه بردگان و دفن نسانتجارت پوست ا

ذهب م ضد ، حقوق بشر،مشعلدار آزادی ها بايدارزشچرا؟ با کدام محاسبات و بر پايه کدامين  ، چنين طبقه ایکرده است

ه دست ب بورژوازی عليه هر چه جنبش کارگری در پهنه پيکار طبقاتی پاسخ روشن است.و سلطنت ستيز قلمداد گردد؟!! 

ار از پيککارگر با سالح  عی يا آزاديهای سياسی که تودهکل امکانات معيشتی، رفاهی، حقوق مدنی و اجتمااست،  آورده

ر بکان هايی که کارگران در عرصه ستم جنسی، نژادی، کار کودچنگ بورژوازی خارج کرده است، کل عقب نشينی 



آزاديخواهی  ، دموکراسی طلبی، مدنيت وتحميل نموده اند، همه يکراست به حساب ترقيخواهی و دولتشسرمايه 

ت. آن، چنين کرده اس چپاقتصاد سياسی و تاريخنگاری سوسيال دموکراتيک از جمله شعبه است.  شدهبورژوازی ثبت 

رائت هر دستاورد دارای کمترين رگه های حقوق انسانی، شده است. در اين قبه صورت معکوس و متضاد القاء  همه چيز

حاصل پيکار بورژوازی  هاانسان آزاديخواهی و استبدادستيزی از جمله هر ميزان کاهش فشار ارتجاع مذهبی بر زندگی

، یمعاش ازطريق مجادالت صنفی بوده است!! از ستيز با ارتجاع دينشاهی ر و سی . پرولتاريا فقط دنبال سنا!!استشده 

    !!ق انسانی هيچ چيز نمی دانسته استمبارزه برای آزادی و حقو

مايه همين بناز است. زير فشارارتجاعی و باژگونه پرد ، سرمايه محور،تاريخنگاری سوسيال دموکراتيک در ماهيت خود

رد که تا مغز استخوان به روی خود نمی آ -اوال  هست.نيز  دروغگو کم حافظه وتا چشم کار کند کور،  ،منحط اجتماعی

را متحد بالترديد خود در جبهه واحد  اردوگاه، ارتجاع هار پان اسالميستیو می باشد. در کمينترن و مروج شريعت بوده 

ايران، شيعه علوی را سوسياليست!! و سلطنت را محق و مقدس می شناخت. از سالح دين  درضد امپرياليستی می ديد!! 

 و سپس حزب» عاميون –اجتماعيون «داستان شريعت پناهی بهره ها می برد.  بش کارگریجنبرای نفوذ گمراهساز در 

به دروغ و تهمت می آويزد زمانی که برای توده کارگر کارنامه تشرع،  –را همگان به اندازه کافی می دانند. ثانيا  توده

د که باور کردن اين واقعيت دشوار باششايد برای نسل حاضر  استخواندار مذهبی ليست می کند.تعلقات تعصبات دينی و 

مذهب در تمامی سالهای سده بيستم، از آغاز تا اواخر دهه شصت آن قرن با بيشترين شتاب راه زوال را می پيمود. در 

فرياد روحانيت شيعه از خداناباوری جوانان و بی دينی ساکنان اين دوزخ گوش فلک را کر می کرده است. همه اين مدت 

ه اربابان دين بيشترين نفوذها را داشتند، شهرهائی که به مذهبی بودن معروف بودند!! مسجدها همه سوت در مناطقی ک

تشکيل می دادند. اين اهانت » قضای حاجت«انسانهای محتاج  را هاغالب اوقات قفل و ارباب رجوع آن و کور، متروکه،

راف مکرر و سوزناک مراجع مشهور آن روزها نيست. واقعيت عريانی بود که همگی آن را لمس می کردند. به اعت

  شمار مسجدها به مراتب از مسجدروها بيشتر بود. 

 کمحدر انتظار  !!خدا و دين بوده انددلباخته اسالم و ويا توده کارگر ايران ها است که گ نارواترين تهمت و اين بدترين

سرمايه و بورژوازی !! دست به انقالب زده اندبا صدور فرمان قيام خمينی  57به سر می برده اند و درسال  مذهبیمراجع 

 و ها ، مسلکهاايدئولوژي ها،دراهبر همه ، ازاپوزيسيون، حاکم يا در هر کجای دنيا به عنوان سرمايه شخصيت يافته،

د در نظم مورد نياز رابطه خريپيکار طبقه کارگر  کفن و دفن قدرت سرکوب فکری، شستشوی مغزی، و برای ها،سالح

و فروش نيروی کار بهره برده است و بهره می گيرد. در اين راستا اسالم و يهوديت برايش همان موضوعيت را دارد 

ين دارا است. اينکه به کداميک توسل جويد، يا کدام» کمونيسم بورژوائی«ليبراليسم، سوسيال دموکراسی يا فاشيسم، که 

تا جائی که به سرمايه و را در آرايش قوای طبقاتی ميان خود و پرولتاريا جستجو می نمايد.  ؟ پاسخا ترجيح دهدر

اين مذهب، فاشيسم، ليبراليسم، بورژوازی مربوط است همه اينها راهبردها و اشکال نظم اجتماعی قابل قبول می باشند، 

گر را از ميدان واقعی جنگ طبقاتی خارج می کند و پشت سر نيست که توده های وسيع کار دموکراسی يا سوسياليسم

 العکس بورژوازی استبه صف می نمايد، ب ش و برای سالخی دهشتناک هستی خوداين يا آن بخش بورژوازی عليه خوي

که هر کجا، يکی از اين راهبردهای ايدئولوژيک، اقتصادی، سياسی، اجتماعی را سالح حاکميت خود، ساز و برگ 

اين همان نکته بنيادی و کليدی است نمائی خويش می سازد.  اپوزيسيونی چرخه ارزش افزائی سرمايه و يا سالح استيال

را به  خيلی هاکه درک وارونه آن شالوده نقد مذهبی مذهب گرديده و می گردد. همان فهم تحريف آميز و باژگونه ای که 

  خورشيدی، در اسالم باوری کارگران ايران واداشته است!!  50جستجوی ريشه شکست خيزش سراسری نيمه دوم دهه 



برای رهاسازی شعور توده کارگر و کال انسانها از فشار خرافه های مسموم و مخرب دينی نمی توان به نقد ايدئولوژيک 

ط نکرده و افکار از آسمانها به زمين هبو ارزشها، مبانیعه ای از مذهب به عنوان مجموآويخت!!  و انديشه ها باورها

ش، شر آن اواکاوی ميکروبيولوژيست خرافه بافيهای ضد علمی يا  است که بتوان با نقد فکری انسان ستيزيهای احکامش

اعی او جوشيده مراودات اجتم معاش و ژرفنای شرايط کار،را از سر آدمها کوتاه ساخت. مذهب از زمين زندگی بشر، از 

مذهب برخالف آنچه که راه زوال و امحاء آن نيز دقيقا از تغيير تاريخا بنيادی و راديکال همين شرايط می گذرد.  است.

 ،هر چند که بی دانشی در زايش و نشر و پرورش آن تأثير دارد بی دانشی آدم ها نيز نيست مولودمی گويند  برخی ها

استحکام آن بدون نقش  ولو آنکه ندانستن ها در آبياری کردن و رون نياورده استاز تاريکی زار ندانستن ها سر بي

ک کم ،بشریهای ، توسعه علوم و اکتشافات يا سير صعودی بی مهار دانشدانائینفس  در همين راستا. نمی باشند

کی، پزشناسی، رشد حيرت انگيز فيزيک، شيمی، زيست ش کمااينکه .مذهب نمی کنندبه اضمحالل و نابودی  چندانی

ننموده است. پائين تر توضيح خواهيم داد که  ريشه کنزمين شناسی و علوم مشابه، اعتقادات دينی افراد را بيولوژی، 

ريشه  .استو متافيزيکی مدار مادی مذهب نيستند، روايت آنها از دين روايتی شريعت فهم قادر به، استنتاجمخالفان اين 

. راز ماجرا دقيقا در اينجا است. کليد استواقعی مذهب در عدم تسلط انسان بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خويش 

    حل همه معضل نيز در همين جا قرار دارد.

که موجود نوظهور انسانی، خود را غرق فروماندگی، نياز، هراس،  شددرست از لحظه ای آغاز خدا يا خدايان، باور به 

ابان ارباز اين لحاظ برقضا و بر سبيل اتفاق، حرف يافت.  توان در تأمين نيازهای حياتی خودز از حل مشکل و ناعاج

ين امعضل و شريعت ساالران درست می نمايد وقتی می گويند که بشر ازهمان زمان پيدايش خداباور بوده است!!  دين

ت هر چه طوالنی تر اعتقادات مذهبی را گواه اعتبار و ، قدمو شعورباختگی زير فشار وارونه بينی آنست که جماعت

برای امرار معاش پای به دنيا نهاد،  خويش که واقعيت ضد آن است. انسان با کار مبتذلیاصالت آن می پندارند!!، ادعای 

 مسير،ن ايشروع به توليد معيشت کرد و همگن با آن، به توليد انديشه و باور پرداخت. در اين گذر و در تمامی پيچ و خم 

 توانائی يا جای خالی چاره گری و اعمال قدرت، خالء زبونی نموداحساس به محض آنکه  هر کجا خود را مستأصل ديد،

 رایگاپيکور حکيم رومیشاعر و » لوکرتيوستيتوس «پر ساخت. اين سخن يختن به اين يا آن نيروی موهوم آو بارا 

   »خدايان است همه ترس مادر«:درست است که مسيح پيش از ميالد سده

حل و فصل مشکالت زندگی، نياز به فقدان حداقل اطمينان به  در مقابل مخاطرات پيرامونی، هراسفروماندگی توأم با 

 انسان آغازين ،مخمصه ها و مهلکه ها يا مقابله بامعاش  حل معضل زمينهدر  به توان خوداحساس امنيت، بی اعتمادی 

 خدا مخلوق مستقيم اينخويش دست و پا نمايد. برای زبونی  راه جبرانیجايگزينی برای ناتوانی و تا  نمودرا مجبور 

انسان خدا را آفريد و زير فشار استيصال و عجز مفرطی که داشت شروع به خداآفرينی . ذلت و زبونی بود فروماندگی،

بسيار قابل تعمق است که هر چه به روزهای شروع کار، معاش و زندگی انسان نزديکتر شويم شمار خدايان او را کرد. 

وصيف غيرقابل ترخدادهای طبيعی،  ديده های هستی وتر می بينيم. ناتوانی وی در مقابل طبيعت، پپرشمارافزون تر و 

شتند، شناسنامه آسمانی ندا خدايان. هيچ کدام اين می شدندو درست بر همين مبنی تعداد خدايانش نيز کثير و پرتنوع  بود

وال بود. معم ها مادی و ملموسشينه، پروسه و چند و چون خلقت آن، پيهمگی مادی و مخلوق ناتوانی روز انسان بودند

نيز  . حتی گروه آخرمی گرديدندو به موجودات زمينی، جنسی، حيوانی، انسانی و احيانا الهی تقسيم  دسته بندی شده اند

ه ويژعنوان  ،انگيزندمرگ آفرين و مخاطره که به اين دليل  جنگل. تمامی وحوش درنده داشتند زمينی پرونده زايش

، خشکی و بی بارانی مرگزا است يافتخاص خدائی می است موقعيت خوفناک به اين جهت که تاريکی . داشتندخدائی 

. نقشی که با گسترش نياز انسان به کشت و بودصدرنشين مجلس خدايان ام منشأ نزول برف و باران ماه در مقالجرم و 



ن در همي .گرديدخدای خدايان  ،زئوستقديم بعدها در يونان  که . همان نقشیشد به خورشيد تفويض و زرع از ماه سلب

. بود جوشان معاشهميشه زيرا محل رويش گياه و چشمه  کردرئوف و الهه ای قديس کسب  زمان، زمين مدال خدای

ک . يکايبود آفتاب، چرا که باروری و معيشت زائی آن نيازمند تابش نور و گرمای خدای آمددر  خورشيد زمين به عقد

پايه نقشی که در اطاعت از خورشيد برايشان متصور است، چاره گر  هر کدامشان بر زيرا ،داشتندالوهی ستارگان مقام 

!! کوه، رود، درخت، چشمه، برق، صاعقه، ابر، به حساب می آمدندمعاش، امنيت و فرار از مرگ  عرصهدردی در 

 در زمره خداياناز سوسک مصری تا فيل هندی، همه و همه  »ويل دورانت«گياهان گوناگون، سنگ، جانوران به گفته 

ينها ، کل ايافتند، اعضای تناسلی انسانها مرتبه خدائی بسيار واال محسوب می شدندقاهر، رزاق، غفور و مشکل گشا 

تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی  در را عجز، زبونی و فروماندگی انسانو بنياد خدا بودن آنها  شدندپرستش می 

  تعيين می کرد.خويش 

نها آ، آفريننده، معمار و طراح تمامی شدندهای اين خدايان يک، يک توسط بشر ساخته می سلسله بسيار طوالنی و بی انت

و در توليد خدايان به هيچ حد و  ساختندفقط از آن جهت، اين همه خدا می  و انسان ها بودندانسانهای ساکن کره خاکی 

ه اين . بنمی شدندو زندگی خويش  توليد، و قادر به تعيين سرنوشت کار کردند که دچار عجز بودندمرزی بسنده نمی 

توجه داشته باشيم که پروسه آفرينش کل اين خداها، توتم ها، الهه ها و فرشته ها يک پروسه کامال مادی  بسيار مهم نکته

ن و همپيوند و همزما آفريدمعيشت خود را  ، با کار خويشکردرا تعريف و آغاز  وجود واقعی خود با کارشانسان . بود

. توليد مادی بشر توليد فکری او نيز هست. نمودباورها و اوهام خود را نيز خلق  افکار، تصورات، ،رينش معيشتبا آف

 انديشه ها، تخيالت، عقايد و خرافه ها به همان شکل و در همان روندی از کار و زندگی انسانی پديد می آيند که توليد

کار که ش شدند آفريدهخدايان به همان صورت توسط انسانها  ردد.محقق می گ و رفع نيازهای مادی بشر مايحتاج معيشتی

. يک تفاوت اساسی اين دو آفرينش را از گرفتانجام  و گرفتن ماهی از دريا توسط آنهاحيوانات، چيدن ميوه از درختان 

يوه شآموختن کشت بذر، تشخيص خواص ميوه درختان، ساختن پناهگاه، يا  ا شيار زدن زمين،. بشر بکردهم متمايز می 

، اشتبر می دتسلط بر طبيعت  راهو گامی در  می داد، طبعيت را تغيير می کردها، در طبيعت تصرف تيز کردن سنگ

د سرنوشت کار، تولي دخالتگری الزم دراز  و فصل مشکالت معيشتی يا عجز خود زبونی خود در حل اما با خلق خدايان

مايه شناخت و  ظاهرا بودند، گروه نخستتوليدات مادی و فکری انسان . هر دو دسته، نهادو زندگی را به نمايش می 

شناخت و توانی که پائين تر در باره اش صحبت خواهيم کرد و کالبدشکافی مادی آن بسيار اساسی  –توان وی می شدند 

معاش يا حل  الزم، در رقم زدن سرنوشت توليد، گروه دوم عجز، زبونی و فروماندگی وی، از نقش بازی -و مهم است 

و همين گروه است که مذهب و باورهای مذهبی را تشکيل می دهد. مارکس  کردندتصوير می معضالت پيچيده زندگی را 

  با ژرفکاوی راديکال ماترياليستی خويش، ماجرا را اين گونه توصيف می کند.

 »خويش را گم کرده استجود مذهب خودآگاهی و خوديابی انسانی است که يا هنوز خود را در نيافته است و يا و«

خداباوری و دين برای مارکس به هيچ وجه مقوله ای مبتنی بر دانستن و ندانستن نيست، بالعکس فرا رسته از توانستن يا 

نتوانستن است و اين دقيقا با بنمايه شناخت مادی او از انسان، تاريخ يا پويه انکشاف مادی تاريخ همگن است. مارکس 

باور که هستی آگاه، نه دانستن های مکتبی و ايئولوژيک که توانستن های اجتماعی، جنبشی، طبقاتی  آگاهی را نه مشتی

و تاريخی می بيند. او تصريح می کند که مذهب خوديابی انسانی است که هنوز خود را نيافته و هستی اجتماعی آگاه خود 

ده است شاست که دراين نوشته چند بار برآن تأکيد  عيتیواقاين عبارت دقيقا قرائت ديگری از همان را پيدا ننموده است. 

انی انس گفتگو خواهيم کرد. در باره اشو  می گرديمبه آن باز ، بنا بر اهميت، موضوعيت و مناسبتش و در ادامه بحث،

ست نياورده دکه خود را نيافته است يعنی توانائی الزم برای تعيين تکليف کار، توليد، زندگی مادی و اجتماعی خود را به 



سلط ميعنی بر سرنوشت زندگی و کارش  معجز و زير فشار انبوه نيازها است. در يک کال است، يعنی اسير فروماندگی،

مذهب مظهر واقعی اين استيصال، دردهای خود نمی باشد و توان حل مشکالت خود را ندارد. انبوه قادر به درمان نيست. 

  زبونی و عجز است. 

 يد در پويه کار و توليدش، توليدات مادی و معيشتی، همزمان فکری، عقيدتی و معنوی او کاوش کردتاريخ انسان را با

  ،اختسدستخوش دگرگونی بيش از پيش با طبيعت را  تاخت، رابطه خود. هر چه در پهنه کار و توليد پيش و پی گرفت

به هيچ وجه و هيچ ميزان تسلط او بر پويه کار، توليد و زندگی اش زندگی، شکل تغيير  ذاری بر طبيعت واما اين تأثيرگ

 کارش سرنوشت زندگی، توليد و برتسلط  روزنه ای بهرا به دنبال نياورد، نه فقط اين تسلط را فراهم نکرد، نه فقط هيچ 

ر دو عجز افتاد. پيش رويش نگشود، که کامال بالعکس، دردناک تر و رقت بارتر از سابق به ورطه فروماندگی، ذلت 

گرديد  بسيار زيادی تحوالتهمين راستا و دقيقا به همين دليل مذهبی بودن وی نيز اگر چه تغيير کرد، اگر چه دستخوش 

، نه فقط از بين نرفت که شکلهای بسيار پيچيده تر، زمخت تر و مخوف تری پيدا کرد. از بين نرفت به هيچ وجه اما

می تواند کليد پاره ای معماها باشد. بشر با کار خود در راه  ست که پاسخ درستشن همان پرسشی اچرا؟ و چگونه؟ اي

و غلبه بر آن گام برداشت اما آنچه که زبونی و فروماندگی يا بالعکس توانائی و تسلط وی در تعيين  شناخت طبيعت

نه نفس  را باعث می شد، آنچه مذهبی ماندن يا خالصی وی از اعتقادات دينی سرنوشت زندگی و کارش را رقم می زد،

رابطه ای که به نوبه خود، در بود.  ششناخت طبيعت و تغيير پديده های طبيعی که رابطه وی با کار و محصول کار

انسان موجودی اجتماعی  .شدتعيين می  درهر دورهتوسط شکل توليد معيشت، انديشه و باور انسان  دوره های مختلف

زندگی می نمود، حاصل کار و توليدش سرنوشتی ، اجتماعی کردمی  می کرد، توليد اجتماعی کار . از همان آغاز است

   به اين سخن مارکس توجه کنيم:پيش از ادامه بحث . يافت اجتماعی

جهان انسان، دولت و جامعه است. اين  ،انسان وجودی انتزاعی نيست که بيرون از اين جهان خيمه زده باشد، انسان«

هب، آگاهی وارونه از جهان را می سازند. چرا که خود جهانی وارونه اند. مذهب نظريه عمومی دولت و جامعه اند که مذ

شوق آن، جواز  ، دانشنامه مختصر آن و منطق آن به شکل عامه پسندانه اش، مايه منزلت معنوی آن،وارونه اين جهان

اخالقی آن، مکمل پرابهت آن، سرچشمه عمومی تسلی و توجيه گر آن است. مذهب تحقق خيالی جوهر انسان است، چرا 

   »از واقعيتی حقيقی برخوردار نيست که جوهر انسان

 ه تسلططول و عرض تقسيم کار، دائر داشتمادام که توليد کاالئی پروسه رشد خود را آغاز نکرده و حالت نطفه ای 

نيز از فراخنای مالکيت قبيله ای و همبائی تجاوز  موقعيتش در چگونگی تصاحب حاصل کار خودانسان بر طبيعت يا 

توليد مادی همين با  همگن و همپيوندو دين مداری او در اين دوره نيز  توليد اعتقاد، اوهام، پويه خداآفرينی .نمودنمی 

. با آنکه خوانين پدرساالر از عزت و نمودپررنگ می را  و درخت دريا ،ان، شکار و ماهيگيری نقش خدايان حيوبود

ا ام بودو نوعی بردگی نهان در اندرون روابط موجود در حال نطفه بندی  يان افراد طايفه برخوردار بودنداحترام در م

ر د. ظهوانه بارزی ديده نمی شدرنده تر نشهای درنده به آدميان مقتدر و انتقال الوهيت از حيوان  هنوز تا خدا شدن افراد

ی طلوع رخساره ها تدريخی داد و ستد ميان قبايل هر چند در سطح مبادله محصوالت زائد بر نياز هر قبيله، و گسترش

طايفه ای هموار  بتهایاندک، اندک راه را برای پيدا شدن سر و کله  ،مالکيت مشترک اراضیهمراه با خريد و فروش 

ز خدا شدن آدمهای خاص و دعوی الوهی آنان خبری نيست. طوايف مختلف هر کدام بت ويژه تا اينجا هنوز ا. ساخت

خود را نماد قدرت قبيله می دانند و به عبادت آن می پردازند. نکته اساسی تر اينکه هيچ سخنی از پيامبری و دعوی 

الم باال نمی کوبد، پرونده اعجاز برای نبوت و رسالت هم در ميان نمی باشد، هيچ موجود زنده انسانی بر طبل پيوند با ع

است اما خدايان علی العموم شناسنامه  يانتا چشم کار کند خدا وجود دارد، همه جا ماالمال از خداخويش باز نمی نمايد، 



ی نيايش ها همگ هستند. قابل لمس يا حتی قابل خوردن و آشاميدن آلياژ ساده ای از اجسام طبيعی هر کدام زمينی دارند و

باز هم تجلی رؤياها و  موهوم و متافيزيکی هستند،در غير اين صورت يعنی در مواردی که مخاطبان مادی دارند، 

مجموعه می باشند. مثال روشن اين گونه آئين مداری  آسايش ، آرامش ودرعرصه، معاش، سالمتی انساناحتياجات مادی 

. شودياد می » مزديسنا«ه زرتشت نسبت داده می شود و از آن به عنوان آئين آموزه هائی است که ب باورها، منشورها يا

 »امشاسپندانش«بر زبان نمی آرد. » وحی«يب حرف نمی زند و سخنی از سراچه زرتشت مدعی نبوت نيست، از عالم غ

ند و به دستجات . خدايانش پاسپورت زمين دارند، دچار ثنويت هستی اثرگذار در زندگی روزمره اندهمه نيروهای ماد

منسوب به وی همگی نيايش » گات های«  ئی و اهريمنی تقسيم می شوند.اهورا ،روشنی و تاريکیخير و شر، بانيان 

م يا همين مثال ک. رفتار و پديده هائی است که انسانها را در کالف خود پيچيده استقوای طبيعت و ستايش يا نکوهش 

دسته بندی شده هستند. مشاغل و مأموريتهائی دارند، رد، در اين جا نيز خدايان مصداق دا همبيش در مورد يونان باستان 

ساکن » المپ«نماد انتظارات، رؤياها، هراس و وحشت ها، توانائيها و زبونی ها می باشند. علی العموم از جمله خدايان 

ياز می توان با آنان رند، در مواقع ناهل آسمان نيستند، بعضا پاشنه آشيل ها و عيب و ايرادهای جدی دازمين می باشند، 

   راه حلهايشان چه بسا سفيهانه و شکست آميز باشد.  مشورت نمود، اما

در اين روند و در دل آنچه رخ می دهد، يک نقل و انتقال، عروج و افت يا سقوط و جايگزينی بيش از همه چيز شعور 

خود می سازد. هر چه زمان می گذرد، هر چه دامنه کار فعال هر کاوشگر راديکال پای بند درک مادی تاريخ را خيره 

و توليد بشر گسترش می يابد، هر چه اقتصاد کاالئی می بالد، هر چه داد و ستد فراگيرتر می شود، هر چه رابطه ميان 

با افکار، قوانين،  از يک سوها، انسان توتم پرستی و خداباوریدر جاهای مختلف دستخوش توسعه می گردد، قبايل 

نيروهای  ياخدايان  و از سوی ديگر فراجوشيده از روند کار و مبادله آميخته می شود اخالقيات و قراردادها، عرف

 اين .از دست می دهند داد و ستدهای کاالئی اعتبار و جبروت خود را به نفع فرا رسته های اجتماعیطبيعی بتواره، 

ود را روزافزون خگسترش  است که اين طبيعت اقتصاد کاالئی مورد توجه قرار گيرد.بايد رخداد بسيار مهمی است که 

بسط فراساختارهای فکری، اعتقادی، سياسی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی می کند و به اين فراساختارها موقعيت  شالوده

 اصلح اجتماعی صورت بنديهایرابطه بتواره کردن  همان حالو در  است فتيشيستی می بخشد، کاال يک رابطه اجتماعی

ای ه ، بتتوسعه می يابدميان اقوام  آنهاداد و ستد  کاال شدن محصول کار و يا چه اقتصاد کاالئی هراست. توسعه خود 

دليلش  تری کسب می کنند.نقش نيرومندمنزلت و  فراجوشيده از اين شيوه توليد نيز اعتبار، حقوقی، سياسی و اجتماعی

ميان انسان ها را با رابطه ميان اشياء جايگزين می سازد، حرف زدن کاالها با آنست که کاال و داد و ستد کاالئی رابطه 

هم جای حرف زدن انسانها را می گيرد. کاالها وجودی کامال مستقل از آدمها، باالی سر افراد و مسلط و مستولی بر 

عيين کننده، قاهر و فعال مايشاء آنها در جريان مبادله با هم، نقش موجودات تصميم گيرنده، تزندگی آنها پيدا می کنند. 

احراز می نمايند، قيمت، چگونگی، داد و ستد، قانون مبادله، چه توليد شود و چه نشود، کدام محصوالت بيشتر يا کمتر 

اين  د.تعيين می نماينو آنچه را که پايه زندگی روز بشر است  ، رابطه قبائل و اجتماعات با هم چگونه باشدتوليد گردند

الزم االجرا می سازند. به اين  ايام، آن خود يا جوامع انسانی صاحبان ،قوانين، قرارها، را برای مولدين تصميمات،

ترتيب بشر مقهور، محکوم و مطيع خدای جديدی می شود که پيش تر وجود نداشت. خدائی که مثل خدايان سابق باز هم 

خدا ديگر شوخی بردار نيست، محصول کار بشر است و پرداخته اوست اما اين بار همه چيزش فرق دارد، اين ساخته 

 ، اراده ای ماوراء اراده توليدو دارای قدرت نامحدودی شده است اما کار تجسم يافته ای است که استقالل کامل يافته

 حکم می راند، تصميم می گيرد، اعمال قدرت می کند. اطاعت از اوامر، نواهیمصمم و استوار کنندگان پيدا کرده است، 

  طع و سرنوشت ساز است.و دستوراتش مادی، حياتی، قا



 

ماجرای ذلت، عبوديت، بردگی و مقهور بودن توليد کنندگان خويش در اين خدا يک ويژگی بسيار مهم ديگر هم دارد. 

جنگل، حيوان، اعضاء بدن،  که پرستش دريا، کوه، چنين القاء می کندرا عميقا انکار و رمزآميز می سازد. خود  مقابل

شعور بر  !!شده استخرد و رشد آگاهی جهالت تسليم  ،داده است!!عقل گرائی برف و باران جای خود را به  صاعقه،

 هروابط کاالئی با توسع آدمها توانا شده و بر سرنوشت زندگی و کارشان تسلط يافته اند!!! .کرده است!!وحشت غلبه 

عدم تسلط انسان بر سرنوشت  -اوال  .بودند، القائاتی که دروغ محض و ضد واقعيت ی کردنسبی خود اين چنين القاء م

د. ش ، استخواندارتر و نامرئی تر میتر، نيرومندتريافت که گام به گام محکمنه فقط کاهش نمی  ار، توليد و زندگی خودک

ان کشت و کارش را بی حاصل می ساخت، باربرف و ، اگر قلت بودنداگر تا ديروز سرما و يخبندان سد راه صيادی او 

طبيعی مخلوق فروماندگی و زبونی وی روند اعمال  خداياناگر  دند،جنگل او را از پای در می آوراگر وحوش درنده 

اهرا رد پای دخالتگری قدرت و اراده اش را در هم می کوبيدند، اکنون قرارها، اصول، احکام، منشورها و قوانينی که ظ

بعالوه هنوز استيصال و زبونی  همان بال را بر سرش می آورند. بودند،اما به طور کامل از وی مستقل  ،او را داشتند

وی در مقابل خدايان پيشين نيز وسيعا، عميقا، شديدا استمرار داشت، زيرا توان دخالتگری وی در رتق و فتق امور معاش 

قيات، قيد و بندها، قراردادها، اخالرطانی می پيمود. و حل معضالت زيستی خود نيز نه فقط  کاهش نيافته که روند س

اين ، نبود، اما چنين ود را مخلوق شعور و آگاهی وی جا می زدندخعرف و شريعت نسخه پيچی کاال يا حاصل کارش، 

ی وی و پا، نه فقط دست می شدندکار سدی محکم بر سر راه انجام اين که  نبودنداعمال اراده او  ابزارنه فقط قراردادها 

 . ايننمودند، که دائره اختيار، آزادی و ابراز وجودش را محدود و محدودتر می کردنددر تصميم گيری ها را بازتر نمی 

، کامال بالعکس شکل تازه ای از استيصال، زبونی و وی را در پی نداشتند شکوفائی توان و آزادی  مطلقاقيد و بندها 

 وائجح توليد برای رفعريشه اين قيود، حدود و الزامات، در  می افزودند. او لیهای قبزبونيها و فروماندگياسارت را بر 

ه که اگر چ جديدی بود ، در شيوه توليد و مناسبات اقتصادی، حقوقی، سياسی و اجتماعیروزمره زندگی قرار نداشت

د و کل آزادی ها، يچزنجيروار بر دست و پای وی می پي طی می کرد اما با شتاب می باليد، مراحل آغازين رشد را

گر در آغاز پرستش او د،ياختيارات، توان دخالتگری، ظرفيت ميدانداری و شعاع تأثيرگذاری اراده اش را به بند می کش

می روئيدند و بر او حکم می راندند، اکنون  ، نياز، فروماندگی و عجزاده خدايانی بود که از کشتزار ترسزبون و بی ار

، فراساختارهای حقوقی، عرفی، اخالقی رويش تدريجی، در فرايند يوه توليد کاالئیانکشاف ش با گذشت زمان، در پروسه

عبد بی اراده،  در حالی که حقارت و استيصال سابق را از دست نداده است، ،توليد کاالئی مولودسياسی و قانونی 

  .نيز گرديده استتوليد خود حاصل کار و کام کاال يا اح ، قوانين ونيايشگر و پرستنده بی اختيار منشورها

نکاتی که آورديم، فقط بيان يک روی ماجرا هستند، گزاره زندگی بشر يا تاريخ تکامل جوامع انسانی فقط کارنامه کار، 

تاريخ ما مسل انکشاف جوامع بشریتوليد و انکشاف شيوه های توليد معيشت، انديشه و باورهای او نيست. تاريخ واقعی 

 که از دوره ای معين به بعد، در هستی نماندند، نه فقط همگون ائی که از آنها صحبت می کنيمهانسان مبارزه طبقاتی است.

، گسترش مالکيت مشترک عبور از مالکيت همبائی. دادنداجتماعی خود طبقات کامال متضاد و متخاصمی را تشکيل 

تضاد  ، بروز، اتحاد و درهمرفتگی قبايلدارائيهای منقول و بعدها غيرمنقول در حوزه مالکيت خصوصی، پيدايش دولتی

 را بهقوائم برده داری  ، همه و همه استقرارهای مدافع منافع شهر در مقابل روستاهر و روستا، جوانه زدن تضاد دولتش

ابه انسانی خود، عين اشياء، به مثبا همه وجود  ،شدندفوج، فوج به بردگی گرفته  ی. جمعيت های کثير انساندنبال آوردند

، کل اراده، اختيار، شدندکاال بدون هيچ گونه حق، اختيار، فاقد هر نوع حق اظهار نظر يا بيان اراده، خريد و فروش 

و همه  ، شکل رفتار، سليقه، عادت، خلق و خوکار، محصول کار، مرگ، زندگی، چگونگی زنده بودن يا مردنحقوق، 



 دگرفتنل هم قرار دو طبقه برده و برده دار در مقاب .آمد راده قاهر و زير فرمان مطاع برده دار درا چيزشان يکسره تحت

، به سياست، حقوق، اخالق، فرهنگ، مناسبات اجتماعی و رفتد و بر سر آنها يو کل آنچه عليه بردگان اعمال گرد

های يتآميخته با مالک و مالکيت های مشاع دولتیر مبتنی بدولت های برده دار  .شدفراساختارهای حقوقی جامعه روز تبديل 

های جنگاين دولتها  ايفای نقش کردند. نظام برده داری و منافع طبقه برده دار به وجود آمدند و در پاسداری ازخصوصی 

های عظيم برده دار، از نوع امپراطوری پهناور  ، دست به کار تشکيل امپراطوریانداختندويرانگر و طوالنی راه 

 لمبارزه طبقاتی در شکهمزمان و در همين راستا، . زدندخامنشی، ساسانی، روم باستان، فراعنه مصر و موارد ديگر ه

، قيام افتادبا مشارکت گسترده توده های برده در سراسر اين امپراطوری ها راه  شورش های پرعظمت ضد برده داری،

، شورش های مداوم پليبين ها عليه پارتيسين ها در اسپارتاکوسچون  ی بردگان روم با نقش بازی بردگان مبارزیتاريخ

قط فپليبين و فرودست  استثمارشوندگان برده، بودند.ساسانی از اين جمله  هار مزدکيان عليه برده داریروم يا خيزش 

، سياسی، القیعليه شدت استثمار و وضع فالکتبار معاش خود نمی جنگيدند، آنها عليه فرارسته های حقوقی، فرهنگی، اخ

ا بپليبين ها در دوره های زمانی مختلف، ، عليه دولت برده دار نيز جنگ می کردند. شيوه توليد عصر اجتماعیدينی، 

کردند. برخی مطالبات خويش به پاره ای عقب نشينی ها  را مجبورپاتريسين ها و اشرافيت برده دار شورش های خود 

   اربابان دين در تدوين قوانين حاکم را بر پاتريسين ها تحميل نمودند.     از جمله کاهش مؤثر نقش مذهب، کاهنان و

ان افول و عروج خداي فرايند ،به نوبه خودد، ه اقتصاد کاالئی جامه عمل پوشياين رويدادها که بر فراز انکشاف فزايند

باورها و افکار طبقات اجتماعی در ساختار  جديد ، اجتماعیحقوقی، سياسی بالنده هایبتو  روز انمالک الرقاب، سابق

ه چهر وحشی تر، مخوفتر و درنده تر دارای به خدايان پيشين از يک سو جايشان را . خدايان حيوانیدامن زدرا متضاد 

شاهنشاهان و قيصرها جای وحوش جنگل . فرعون ها، دادند فرمانروااز سوی ديگر به فتيش های نيرومند  وآدميزاد!! 

بود، با گسترش برده داری،  دهشت آفرينی و درندگیاگر ديروز شير خدای قدرت يا گرگ خدای  ،کردندو صحرا را پر 

آگوستوس ها، ها، خفرج ها، ها، توتمس ها، رامسس ها، خوفوانوشيروانها، داريوش  ها،کورش امپراطوران اين نظام، 

ر ب مصر باستانديگر فراعنه رامسس و  مثلکه يا  جرثومه های توحشیکردند.  کورنليوس ها جای آنها را پر وسزارها 

را  نی خودو يا همچون شاهان هخامنشی و ساسا مسند خدائی نشستند و خيل بردگان را مجبور به پرستش خويش نمودند

سر و است که به بعد  زمان از همين خواندند.و از اين طريق خدا ، ظل هللا، خدايگان و مظهر قدرت خدا »فره ايزدی«

احبان صاز برده،  آکندههای پهناور سرزمين ، فرمانروايان انمالک الرقاب ،امپراطورانه انبياء دين نيز پيدا می شود، کل

برای استحکام پايه های قدرت،  اين خدايان حاصل کار بردگان، مالکان مزارعی که برده ها در آن جان می کندند، اينها،

 داشتند که اين همين راستا احتياجدر  توده وسيع برده بودند، ن و چرایمالکيت و حاکميت خود نيازمند اطاعت بی چو

غ، م نام گيرد. کاری که از ، مفتاح بهشتتلقی گرددد، مصباح هدايت پوشلباس وحی ، شود، آسمانی يابداطاعت تقدس 

 آرايش وظيفهقه حاکم، از طب افرادیعنوان  اينان بودند که به روحانی بر می آمد.مقامات  ورهبان، کاهن، مسيح موبد، 

 ،روزخدايان  همگن و همساز اين رخدادها، رابطه آهنين و تنگاتنگ ها را بر عهده گرفتند.لوهی و آسمانی امپراطوری ا

ل بيش از پيش دستخوش تحوهای نيرومند حقوقی، سياسی يا روابط اجتماعی بتواره نيز با بت ها، و امپراطوری ها دولت

که همگی از ژرفنای شيوه توليد عصر ميان رب النوع ها يا خدايان چند گانه قدرت  جاری یقواازن توبه بيان ديگر . شد

فول ا روند تغيير، افت و خيز يا می جوشيدند و قدرت فائقه مناسبات موجود را در شکلهای مختلف نمايندگی می کردند،

و  ندبود ، مکمل همديگرشتندشت واحدی دافراموش نکنيم که کل اين خدايان با شکلهای متنوع خود سرپيمود. و عروج 

ها تابعی از نيازهای شيوه توليد مسلط، از جمله سازماندهی سرکوب مبارزه طبقاتی  چگونگی آرايش يا توازن آن

   بود. های گوناگون  روشاستثمارشوندگان و فرودستان به 



ی های برده دار، خسارت ها و ضايعات ويرانگر ميان دولت ها و امپراطوررشد افزون تر اقتصاد کاالئی، جنگ های 

، ها، صدمات وارد بر کشاورزی اين دوران جنگهمراه با تخريب و قتل عام نيروهای مولده در اين  اقتصادی سهمگين

ای جباز کرد. بردگان  فئودالی آن با مالکيت جايگزينیافول مناسبات برده داری و ديگر، راه را برای  عوامل بعالوه

ولتی،  يافته دسازمانهيرارشی با ها دادند و اشراف فئودال جای برده داران را گرفتند. مالکيت ارضی جديد خود را به سرف

سلطنت، روحانيت، . گرديدهای پيشه وری فئودالی تکميل  و سازمان نهادهای دينی همگن مسلح، دستگاههای نيرومند

يکی سرکوب فيزو در يک کالم بخش های مختلف سيستم دينی نظم اجتماعی، نهادهای در هم تنيده  پيچيدهديوانساالری 

 هر کدام جايگاه ويژه خود را در اين هيرارشی احراز کردند. ،آن ماندگاریاز شيوه توليد جديد و پاسدار  ناشیو فکری 

نقش مذهب، رسوالن دين، دستگاههای سرکوب فکری و شستشوی مغزی در ساختار قدرت جديد به گونه خيره کننده ای 

ود، ب انحصاری اشراف و طبقه مسلطپيش تر هم شغل که  آسمان و خدايان» عالم باال«ومندتر و نافذتر شد. ارتباط با نير

حاکم در آمد، مذهب جزء اليتجزای حاکميت شد و نهادهای دينی صدرنشين ساختار » نجيبان«بيش از پيش به انحصار 

گاهی ن عجالتا ،می گرديمبه اين بحث باز ام فئودال شد. نظو حاکميت تثليت مقدس  شريعتقدرت گرديدند. مالکيت، 

   اندازيم. و صد البته نه همه آنها که فقط اسالم  توحيدی به اديان چشمک وارکوتاه و بسيار 

به گونه ای بسيار چشمگير و فاحش از همه » جزيرة العرب«که منطقه موسوم به  رخ دادظهور اسالم در شرايطی 

بر بخش مهمی از دنيا  متوالی سده چندامپراطوريهای برده دار ايرانی  ،نواحی اطراف خود عقب افتاده بود. در شرق

 عظيم در غرب غول ،دبه ورطه فروپاشی می رفتنکرده و اينک زير فشار گسترش مالکيت رسته ای و فئودالی حکومت 

در جنوب  به دنبال قرنها يکه تازی و جنگ افروزی جايش را به دولتهای نيرومند فئودال می داد.برده داری روم 

ه های حد فاصل دجله و برده دار می ديد، در شمال، در جلگ پرابهتمصر خود را وارث يک امپراطوری  مديرانه،

هر کدام دوره ای از تاريخ را به خود اختصاص  ه دار کلده، آشور، بابل، فنيقیفرات موسوم به بين النهرين، دولتهای برد

ی امروز عدن يا کال يمن فقط. با همه اين ها فرق می کرد. دراين ميان جزيرة العرب داده و راه افول پيش گرفته بودند

 ،با دريای سرخ و باب المندب و همجواری بندریويژه ، موقعيت »جاده ابريشم«بود که به دليل قرار داشتن در مسير 

مراتع و  مناطق زراعی، ياو  همه صحاری خشک، سوزان و شن زار بودندمابقی . داشتاهميت تجاری چشمگيری 

شکار، پرورش دام، مالکيت قبائلی و سطح نازلی چک عهد باستان را تشکيل می دادند. کو شهرهای دامداريهای پيرامون

از تقسيم کار شکل توليد روز منطقه را تعيين می نمود. جنگهای قبايلی بيداد می کرد و حيوانات، مراتع و اراضی به 

قبيله ای خدای خاص خود را داشت و هر طور مستمر و به دنبال هر جنگ ميان رؤسای طوايف دست به دست می شد. 

، هبل، منات، اسافه، نائله، مجاوز الريح و مطعم الطير توسط قبائل مختلف پرستش روفی مانند الت، عزیهای معبت 

تقدس مالکيت يک قبيله محسوب می شدند و عبادت آنها  نماد و قدرت غور، حدود و ثتجسم منافع خداياناين می شدند. 

های هميشه جاری فه تلقی می گرديد. بتها در جنگطايو مالکيت  حقوق، دارائیحکم وفاداری تا پای جان به مرزهای 

تند. را داغ نگه می داش ها و بازار جنگ شدندحمل می  ت توسط سپاهيان در پيشاپيش اردومرتبميان قبائل با اين نقش و 

د را وقبيله ای امکان بقا نداشت و بايد جای خبود، مالکيت  ی گريزناپذيرباردار تغيير جزيرة العرب شکل توليد مستولی

بود. محمد و همسرش خديجه در زمره  تاريخی به شکلی از مالکيت مشاع دولتی می داد. اسالم پاسخی به اين نياز

، عدنسفرهای مکرر به  . بازرگانی،می کردادی به يمن بازرگانان عرب بودند و او برای امور تجاری سفرهای زي

» وحی« سرچشمه واقعی و ، شناختوعا کشتزار شعورشرايط مادی و مناسبات اجتماعی در حال زايمان حجاز، مجم

او بود. واژه ای که در زمين زندگی اعراب  و دعوت گوياترين اسم رمز قيام» توحيد«را برای محمد تشکيل دادند. 

 شاعمالکيت مجايگزينی شکل موجود زندگی عشيرتی، مالکيت قبيله ای و نبردهای خونين طايفه ای با نوعی معنای 



گر سرزمين های دي اشغالجنگ افروزی،  ظرفيت لشکرکشی، تشکيل دولت واحد و دارای مالکيت خصوصی،آميخته با 

اين نياز استراتژيک در بيان انديشوار اعتقادی و دينی خود جايگزينی  را پيدا می کرد.و معماری يک امپراطوری نيرومند 

و عزی و هبل و  ت، الرد پرستش طوايف گوناگونخدايان گوناگون با خدای واحد را پيش می کشيد، بت های عديده مو

بندی اقتصادی، اجتماعی، استخوانفراخوانی که بايد جای خود را به يک بت واحد يا خدای يکتا می دادند.  ديگران

های ی سنگی، فقر، فالکت يا نسل کشغرق در گر های پراکنده قبائلی و اسير مالکيت ايدئولوژيک آن برای توده انسانهای

سران برخی از تا حد زيادی جاذبه داشت و در همان حال مخالفت  ،ه ناشی از کشمکشهای خونين رؤسای طوايفروزمر

  قبائل را به دنبال می آورد. 

های طبقاتی و چشم اندازهای سياسی برای اريخی، بنيانت معين اسالم محمد با اين پايه های مادی، محتوای اقتصادی، بار

و رفراوان و از سوی ديگر با سنگالخها و مشکالت فرساينده  زمنيه های مساعديالت و گسترش خود از يک سو با تسه

که به دوره انحطاط خود را سپری می کردند، وضعيتی  ،امپراطوريهای عظيم برده دار ساسانی و روم .به رو می شد

دولت را می داد. معضل  دولت نوپای اسالمی يا خالفت عربی مجال لشکرکشی و اشغال قلمروهای نفوذ امپراطوريها

 یخی شرنگ آميزتکامل مادی جوامع تحت اشغال بود. شواشغالگران از سطح فاحش عقب ماندگی تاريخی اما  اسالمی

گذار تاريخی از پدرساالری طايفه ای به دولت برده دار در منطقه حجاز را با را وا می داشت تا که اعراب مسلمان 

 ،هنگیعلمی، فرت اقتصادی، سياسی، تحت اشغال و استفاده از امکانا نواحیهای نيرومند فئودال در از اولی به دولت گذار

يا احکام موسوم به عقود، ايقاعات، مضاربه، مرابحه، انفال، آيات، احاديث، قوانين اجتماعی اين جوامع جايگزين سازند. 

وجوب موقعيت برده وار و زبون زنان، ارث، خريد و فروش برده، مردساالری، جزيه، خمس، زکوت، صدقه، 

 مالکيت دستگاه خالفت حدود و ثغور قدرت خليفه و انواع وقف، مشاع، اراضیمخالفان،  سراسریهولوکاست و قتل عام 

اين شکل اجتماعی  ،اجزاء انداموار نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، اخالقی يا زنجيره طويل شرعيات ديگر همه و همه

، آويختگی افراطی و بيش از حد اين امور به آسمان. دادنديخته با بقايای سخت جان بردگی را تشکيل می توليد فئودالی آم

چه در قلمرو اقتصاد و کار و توليد و چه در رابطه با فراساختارهای حقوقی، سياسی و اجتماعی تا حدود زيادی متأثر 

بل وابط متقااليسم در جوامع مورد بحث با توجه به راز تناقضات فاحش و موانع فرساينده سر راه استقرار اين فئود

   يا سطح کامال متفاوت تکامل مادی جوامع بود. اشغالگران و اشغال شدگان

اسالم با اين زمينه ظهور، در خاورميانه، شمال افريقا و آسيای مرکزی، دين رسمی درنده ترين و بشرستيزترين دولتهای 

پاسداری می کردند. خالفت اموی، لف فئوداليسم آميخته با بقايای برده داری را هائی که شکلهای مختدولت فئودال شد.

 الزمه توضيح يک نکتعباسی، عثمانی در مناطق جغرافيائی مذکور نمونه های بارز اين ديکتاتوری هار فئودالی بودند. 

فرقه ها و مذاهب گوناگون، ماجرای پيدايش، عروج و  جدال ، تسنن و تشيع،»!!اسالم واقعی و غيرواقعی«است. بحث 

مناقشاتی که سده های متمادی جنبش استثمارشوندگان دهقان را قدمتی به اندازه عمر اين آيين دارد.  اينهاافول هر کدام 

آماج ضربات سهمگين ساخت و اينک قرنی است به مثابه سالحی زهرآلود، توسط ارتجاع هار بورژوازی عليه جنبش 

آن نيست که يک کارگر در گرداب زتر از توهين آميکارگری به کار گرفته می شود. هيچ چيز مسخره تر، مسموم تر و 

اسالم  وعنو افتادن در ورطه مباحثی از  !!اين بحثها افتد. رسواترين و مبتذل ترين کار آويختن به درستی آزمائی ديانتها

همه اديان، نيازهای مادی، زمينی، فيزيکی و فکری يک طبقه  ين مثلشالوده پيدايش اين د واقعی و غيرواقعی است!!

جويای مالکيت، قدرت و حاکميت در يک دوره تاريخی بوده است. اسالم از لحظه پيدايش تا امروز استثمارگر،  اجتماعی

ی کرده ا بازنقش سالح مسموم طبقات استثمارگر، جنگ افروز و بشرستيز عليه توده های استثمار شونده و فرودست ر

دال جصرفا پمپاژ  ی ميانی تاريخ تا شروع قرن بيستممجادالت ميان مذاهب و فرقه های اسالمی در سراسر سده هااست. 



به ا ه ، مساحت قلمروها يا شعاع حاکميتدارائيها، سهام مالکيتطبقه فئودال بر سر  اپوزيسيونهای مختلف حاکم و بخش

نه بر سر اسالم و کفر که فقط بر سر مالکيت و حاکميت » بنی هاشم«و » سفيان آل«حوزه باورها و افکار بوده است. 

اجتماعی و طبقاتی  جنگ می کردند. شيعه و سنی از دل قرائتهای متفاوت قران متولد نشد، از ژرفنای جدال نيروهای

اری در دنيا و انکشاف سرمايه دروزافزون از اواخر قرن نوزدهم، با گسترش  مختلف حول مالکيت و قدرت بيرون آمد.

 سرمايه داری تغيير داد و سالح قتاله دستاين شيوه توليد در همه کشورها، اسالم نيز آلياژ طبقاتی خود را از فئودالی به 

در شرايطی که طبقات حاکم، در وسيع ترين ميزان بورژوازی عليه جنبش کارگری شد. يک مسأله را نبايد از ياد برد. 

مانی  ز کردند،قدرت خود و ابزار سالخی شعور يا ساز و کار شستشوی مغزی استثمارشوندگان می ممکن، دين را سالح 

صيان، اعتراض، ع بعضاحتی فرودستان نيز  چنان وضعی، در پر بودفضای زندگی و فکر فرودستان از سموم مذهب  که

» سر به داران« و »سياه جامگان«بش . جنبه توهمات دينی می آويختندفرودستی را چه بسا  و شورش خود عليه استثمار

شاری ت اقترين حالت همه جا در خطر تبديل شدن به آلت دسراديکالدر  –ها اوال طحی و تا حدی چنين بود. اين جنبشسدر

نيروهای  اجتماعی وجود. داشتها فرق دينشان نبود که با شريعت حاکمان و دولت –بودند، ثانيا از طبقه اقتصادی مستولی 

ا فرقه ب ، زيدی، اسماعيلیجعفریرا متمايز می ساخت. تفاوت ميان تشيع و تسنن، شيعه  مذهبشانمتشکله آنها بود که 

در منافع، انتظارات، اهداف و چشمداشتهای . نبوداحکام عقيدتی  فروع يا در اصول، وهابیمالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، 

گسترش قلمرو مالکيت و  ، ثروت اندوزی،را نياز قدرت افزائی مذاهب که برپائی اين بود اجتماعی متفاوت نيروهای

توده انسانهائی که زير پرچم اين مذهبها با هم می جنگيدند، نه فقط تعارضی با هم نداشتند که از . حاکميت خود می ديدند

ان نه بر جنگشکه  همديگر را می کشتند  کودکان نيروهائی طبق نقشه و فرمانهستی طبقاتی واحدی بر می خاستند، آنها 

. مذهب برای بخشهای مختلف طبقه مسلط، بود ها، ثروت ها و قدرت هابر سر چگونگی تقسيم مالکيتسر مذهب که فقط 

د تحکيم پايه های قدرت خو با هدف آنها ابزار سرکوب مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان و افروختن شعله های جنگ ميان

کوشش برای اثبات اينکه اسالم واقعی اسالم خمينی و ابوبکر بغدادی و سيد قطب يا اسالم شريعتی و بازرگان  بوده است.

درست همان گونه که تالش برای يافتن به شعور و شرف انسانها هيچ چيز ديگر نيست،  وحشتناکاست!! سوای توهين 

امفريبی رعب انگيز است. مشکل مذهب نه خوبی يا ريشه بدبختی های توده کارگر در اسالم يا هر دين ديگر نيز عو

بدی آن که اساس وجودش به مثابه سالح زهرآگين دست استثمارگر برای سالخی شعور و قدرت پيکار استثمارشونده 

استثمارگرانه و مناسبات اجتماعی جنايت آميزی است که است. معضل طبقه کارگر جهانی مذهب هم نيست. شيوه توليد 

      هر جنس ابزار قتل عام مبارزه طبقاتی او می سازد.  مذهب را از 

نی، عجز و که سرچشمه خداباوری و دين از آغاز در فروماندگی، ترس، زبو چرخيدتالش ما تا اينجا، حول اين محور 

 ختويآ . انسان مستأصل، اسير هراس و فاقد تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود به خداياننياز بشر قرارداشت

 اينجايگزينی شيوه های گوناگون توليد،  زمان، در پروسه سقوط و ر. با گذريعت نهادو روی به دين، عبادت و ش

نه فقط  اما و کار دستخوش تغيير شد، فروماندگی، عدم امنيت، فقدان آزادی و ساقط بودن از تسلط بر سرنوشت زندگی

، االئی باليدتوليد ک ، هر چهيه تکامل مادی تاريخ پيش رفترچه پوه. گرديدآهنين تر  شديدتر و، تر ژرفکه  تقليل نيافت

هر چه شکلهای توليدی پيشرفته تر و فراساختارهای اجتماعی پيچيده تر جايگزين شيوه های توليدی کم رشد يافته تر و 

يز عميق تر ن زندگی ، توليد و، جدائی توليد کنندگان مستقيم از پويه تعيين سرنوشت کارمناسبات اجتماعی مادون تر شد

 يا توليدها که در آغاز به گونه ای رقت آميز مقهور طبيعت و نيروهای طبيعی مستولی بر . انسانو فاحش تر گرديد

با کار خويش، به کمک توليدات مادی و فکری خود از فشار قهر و غلبه اين نيروها سرنوشت خود بودند، اندک اندک 

د همان کار و توليد مجبور به کرنش سته های حقوقی، فکری، اخالقی، اعتقادی مولوفرارکاستند، اما همزمان در مقابل 



تعظيم گرديدند. دخالتگری آنها در پويه تعيين تکليف محصول کارشان نه فقط تقويت نشد که بيش از پيش به ورطه  و

هادهای اين روابط و نها را گرفت. ی حاصل کار جای روابط ميان انسانتضعيف و استهالک افتاد. روابط ميان کاالها

يدی هر شکل تولنقشی فائق را در تعيين سرنوشت زندگی افراد احراز کردند،  ناشی از آن،سياسی و فرهنگی  حقوقی،

دوره شالوده تقسيم انسان ها به طبقه استثمارگر و حاکم در يک سو و طبقه استثمارشونده و فرودست در سوی ديگر شد.   

اخالقی و سياسی فرا رسته از شيوه توليد برج نيرومند قدرت و سکوی حکمرانی طبقه مسلط گرديد،     نهادهای حقوقی،

مالکيت و قدرت طبقه ، اديان پاسدار حرمت شدندروابط و مؤسسات اجتماعی  جزء اليتجزای همينباورهای مذهبی 

ول کار نده از دخالت در تعيين تکليف محصفرودستی، فروماندگی و سقوط توليدکنندگان استثمارشو حاکم شد.استثمارگر 

راه اوج پيمود و تازه همه اينها در دورانی رخ داد که هنوز تا نقطه آغاز فاجعه واقعی راه دور  خود و سرنوشت زندگی

  و درازی در پيش بود. 

و از تمامی جهات  اوتمتفعميقا شروع کاال شدن نيروی کار و ظهور شيوه توليد سرمايه داری، اين روند را وارد فازی 

ذيری پروسه سامان پ آنها در چرخه توليد وساخت. اکثريت غالب انسانها کارگر و فروشنده نيروی کار شدند،  انفجارآميز

سرمايه به سطح پيچ و مهره، آالت و ادوات و سلولهای منجمد بال اراده اين چرخه سقوط نمودند، به همان نقشی تنزل 

ساير اجزاء سرمايه داشتند، زنجيروار در کنار هم قرار گرفتند و پويه توليد را پيش راندند،  کردند که مواد خام، ماشين و

ها را با هم مرتبط نمی نمود. هيچ کدام هيچ تسلطی حتی بر رمايه آنهيچ پيوندی سوای مفصلبندی ارزش افزائی ساما 

خودافزائی سرمايه به  سود و و با آهنگحرکات اعضای بدن خويش نداشتند زيرا اين اعضا بايد مطابق ساز سرمايه 

سالنهای عظيم کار همدوش و به صف گرديدند، اما نه در لباس انسانهای آزاد و آزاد انديش که تحرک می افتادند. در 

فقط تحت فرمان سرمايه و گوش به دستور سرمايه دار، نه برای خود که برای ارزش افزائی سرمايه، نه با اراده خود 

منويات مطاع سرمايه، نه متحد برای ارتقاء معيشت و رفاه خويش که منفصل، گسسسته و بيگانه با هم به که بر اساس 

آموختند نه برای زندگی آزادتر و انسانی تر که برای باال بردن اضافه ارزش های آنها نفع سودافزائی افزونتر سرمايه، 

نسان از هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت کار، توليد و سرمايه، در يک کالم آنچه رخ داد حديث سقوط بی هيچ مهار ا

تمامی ، انسان در مقابل محصول کار خويش، در مقابل سرمايه زندگی خويش بود. فروماندگی، زبونی و هيچ و پوچ بودن

در هيأت سرمايه بشر کار  فراوردهرفت.  تا تباهی محض پيشنهاد و  را پشت سر ی قابل تصورمراحل و منزلگاهها

را  بنيان سياست لباس قانون پوشيد،سرمايه گرديد، او وجوه زندگی  ، سطوح وفرود قاهر مستولی بر کل فراز، خدای

زائی ارزش اف ارگانيسمساخت. معمار چيره انديشه و ايدئولوژی گرديد. مليت را طراحی کرد، علم و تعليم و تربيت را 

 و تجليگاه اراده پارلمان صندوق رأی و ،حقوق افراخت بيرق، گرديد دموکراسی، احراز نمودتشخص مدنی خود کرد. 

هستی شد. سرمايه در اين راستا خدای همه خدايان، شارع کل  همهفرمانراوی روح قادر و  ، دولت گرديد،!!شد همگان

  شريعت ها، خاتم واقعی کل رسوالن، قطب عالم امکان و در يک کالم همه کاره سرنوشت انسان و دنيا گرديد. 

دای ر، موسی و پروتستانيست شد کرد مسيح مذهب سرمايه اختيار ،ط کامل شيوه توليد سرمايه داری بر جهانبا تسل

و اشرافيت فئودال عرب،  داشتشوکتی  ،. محمد که در سده های ميانهگرديدشبانی از تن هشت و رهبان کنيسه سرمايه 

حساس ا دچاررا پديد آورده بودند،  !!های فئودال شيعیيا دولت سنی!!عجم، ترک، زير نامش امپراطوريهای بزرگ فئودالی 

وحدت  شکشيد که توحيدفرياد اسالف را به چاره انديشی خواند، بر سر آنها  ، زير فشار اين عقب افتادنشدعقب ماندن 

پويه تکامل اقتصادی، تاريخی جزيرة العرب، هللا پديده زمانی بود که  در ساختار قدرت سرمايه است، همگانوجود 

، هللا اسم رمز مالکيت، قدرت و می خواستمالکيت آميخته مشاع و خصوصی اراضی با دولت مشترک تمامی قبائل را 

اخوان المسلمين و سيد  دولت آن عصر بود. اينک قرنها است سرمايه بر سراسر جهان مسلط شده است. وقت آنست که



، واليت تجدد طلبی ، استکبارستيزی،دهللا روز را بشناسن، اقبال الهوری و بازرگان اصر، محمد عبده،قطب و خمينی تا ن

های اقعيتو تمامینند. دای واحد سرمايه به هم پيوند زرا در خ خودليبراليسم و سوسياليسم  خالفت، فقيه، رنسانس خواهی،

بورژوازی به دين از جنس نيازهای نظام فئودال و اشرافيت که نوع احتياج سرمايه داری و طبقه  تاريخی فرياد می زنند

بورژوازی وقتی که عظيم ترين حصه اضافه ارزش های بين المللی را نصيب خود سازد،  فئودالی يا برده دار نيست.

ی رامکانات، قادر به عقب نشينی مصلحت انديشانه در مقابل جنبش کارگری شود، روزگا سودها و هنگامی که به يمن اين

که طبقه کارگر او را ناگزير به پسگرد کند و او بتواند اين پسگرد را ساز و برگ تعطيل و فروپاشی کارزار طبقاتی 

ندارد. دموکراسی،  گيری از دين به عنوان سالح سرکوب هکارگران گرداند، در چنين وضعی نياز چندانی به بهر

ه تمام و کمال انجام می دهد، در همين راستا رخت و چوب حق رأی و اتحاديه کارگری برايش کار دين را ب جمهوری،

سکوالريسم برمی دارد، الئيک می شود، فتوای جدائی دين از دولت می دهد و مذهب و باورهای دينی را امر خصوصی 

  آدمها اعالم می کند. 

زشهايش به اندازه ساير انی می لنگد، سهم اضافه ارهتوان رقابت سرمايه های او در بازار جآن هنگامی است که عکس 

ين تر است. در چنسرمايه بين المللی از شرکا نازل نظم و برنامه ريزیدايره رقيبان نيست، قطاع نقش و قدرت وی در 

توده های کارگر، سالخی هولوکاست وار معيشت، دارو، استثمار شرايطی يگانه راه چاره را در تشديد بدون هيچ مهار 

چيز طبقه کارگر می بيند، کارکرد سبعانه و جنايت آميزی که طغيان قهر توده کارگر را  درمان، رفاه، بهداشت و همه

است ردد، اينجمی گ ش و اعمال سبعانه ترين ديکتاتوريهاتوح ی بدون هيچ ترديد آماده قتل عام،در پی می آرد و بورژواز

ه، خاناجتهاد، توپ فتوا، واليت و حتمی و هويتی بورژوازی می شود، نياز ذاتی حتی در همان شکل آسمانی آن که مذهب

لشکر زرهی و عمله و اکره ميدان مين و اعدام می گردند. کل کارگران، کل کارگران معترض، کل مخالفان يکی، يکی، 

هر فريضه يا روزه می شوند، اجتناب از نماز،  مرتد الرض، محارب با خدا و رسول، مشرک وباغی، معاند، مفسد فی ا

کارگری که طول و عرض شرعی کفن ميت را نداند بايد  پرستارگيرد، هر می و امت مسلمان نام دينی قيام عليه اسالم 

که تفاوت آب کر و قليل را نياموخته است بايد پروانه کار و مدرک تحصيالتش باطل  فنی به سياهچال افتد، هر کارگر

اس اوجب و لب اتفاق می افتدکل اينها در شرائطی ،  می گرددد و فتنه عليه شريعت ارتدا بارز هر نوع بدحجابی نماد شود.

در غياب اين نياز، همين اسالم با تمامی اين غالظ و نياز دارد،  برای بقای خود به آنها واجبات تن می کند که سرمايه

  . موعود می شود بهشت ها بههموارساز راه رفتن آدم شدادها، دينی نه برای دنيا که مروج عقبی و

اسی، دموکرناسيوناليسم، راسيوناليسم، ليبراليسم، به مذهب پيدا ننمود زيرا  خيلی زيادیبورژوازی اروپا احتياج 

به صورت رويه های مختلف يک منشور نظم چرخه  ای کارگریو اتحاديه ه کنسرواتيسم و بعدها سوسيال دموکراسی

م راست رفرميسزيرا پارلمان، قانون، مدنيت، حقوق،  را استحکام بخشيدند. و پايه های حاکميتش تأمينتوليد را برايش 

در  ا همه اينهابکردند.  و نهادهای دموکراتيک وظيفه تحميل استثمار سرمايه داری بر طبقه کارگر را تقبل سنديکاليستی

به پاسداری مذهب ادامه داد زيرا به روز مبادا باور داشت و به آن می انديشيد، بعالوه مکمل  غالب جاها با وسواس

 ازی، ايران، خاورميانه، اسرائيل،بورژو نيرومندی در کار شستشوی مغزی و سرکوب فکری کارگران محسوب می شد.

نيازمند ماند. اگر  اشمخوف آسمانی با همان چهره زشت و  ،به مذهب اپوزيسيونچه در  افريقا چه در حاکميت،شمال 

بود باز هم به شيوه ای  اپوزيسيون، اگر در می کردکارگران در حکومت بود، آن را سالح سرکوب فيزيکی و فکری 

  رقيب حاکم و برای جمع آوری قوا عليه او استفاده می نمود. » بی دينی«ديگر، به صورت سالحی عليه 

فتگيهايش جمع کنيم. هسته سخن از ابتدا تا حال اين بود که ريشه مذهب در فروماندگی شبحث را با تمامی پراکندگی ها و آ

انسان و عدم تسلط او بر سرنوشت کار، زندگی و توليدش قرار دارد. اين عدم تسلط تاريخا در شکلهای مختلف وجود 



ا تمامی اسالف تاريخی خود داشته است و در سرمايه داری به منتهی درجه آن رسيده است. بشريت کارگر در قياس ب

عميق تر، کوبنده تر و رعب انگيزتر از کار، توليد و پروسه تعيين سرنوشت خويش جدا است. ابعاد اين جدائی از همه 

مذهبی يا ضد مذهب خداباور يا بی خدا، مؤمن يا ملحد، لحاظ انفجارآميز و دهشتناک است. اصال مهم نيست که کارگر 

که محصول کار وی در هيأت سرمايه خدای قاهر، فرمانروا و جهان مطاع او است. او عبيد  باشد، مسأله اساسی آنست

کلهای در نخستين ش ویاز آنکه اسالف قبيله نشين  سهمگين ترسرمايه است. هزاران بار  و پرستشگر فرومانده و ذليل

غيبی و مرموز بودند. دهها هزار بار توليد قبائلی پرستنده سنگ، چوب، دريا، حيوانات جنگل، اعضای بدن يا نيروهای 

و ابيشتر از آنچه پيشينيان برده و رعيت وی در مقابل شاهان، بت های سنگی يا خدايان مفرغی به سجده می افتادند. 

  مقهور و مسخر و ذليل سرمايه است.

دموکراسی، حقوق، مدنيت به تمام و کمال در چرخه ارزش افزائی سرمايه و در قانون، قرار، مذهب، شريعت، کارگر 

احتياج ود، نماز، نيايش يا راز و نياز معنوی او سرمايه به عبادت، رکوع، سج و ايدئولوژی سرمايه شمع آجين است.

، زنده اش ، جنس ذائقه اش، ماهيت سليقه اش، حس بويائیش، هر نفس کشيدنش، هر چرخش اراده اش، هر خيالندارد

ماندن و نماندنش و همه چيزش توسط سرمايه تعيين و تقرير می گردد. کل ارزش های اخالقی، عاطفی، شناخت، شعور، 

سمت و سوی حواس، شادی، غم، فرهنگ، بار معنوی و عاطفی هر واژه ای که استفاده می کند، همه و همه را سرمايه 

ند و به خدائی خود و بندگی انسان چنين خصلتی می بخشد. با استيالی تعيين و مقرر می نمايد. سرمايه با بشر چنين می ک

کارگزار درونی  ،خدا است، زمينی يا آسمانی، ناسوتی يا الهوتی، مرئی يا نامرئی مذهب و آيين وچه سرمايه داری هر 

 تعيين سرنوشت و بيرونی رابطه خريد و فروش نيروی کار می شوند. سرمايه انسان را از هر گونه دخالت در پروسه

مسلک و مرام زمينی  ها را هم بسان هر باور، و مذهب، آسمانی ترين مذهب ساقط می سازدکار، توليد و زندگی خود 

اين  .پرسش پيش می آيد اين نکات يکبا توجه به تمامی  .کندابزار تشديد و تعميق هر چه فاحش تر اين جدائی می 

سرمايه  اساس موجوديت ليهليه مذهب جدا از مبارزه راديکال واقعی عکه آيا در شرايط روز دنيا مبارزه ع پرسش

 چه چيز ديگری  - که حتما هست -پاسخ مثبت به اين سؤال اگر عوامفريبی محض نيست  ؟!!موضوعيت و معنی دارد؟

   ؟؟!!نام گيردمی تواند 

بوی معنوی آن است. رنج مذهبی  مستقيم مبارزه عليه جهانی است که مذهب رنگ وغيرمبارزه عليه مذهب، به طور «

هم بيان رنج واقعی و هم اعتراض عليه رنج واقعی است. مذهب آه مخلوق ستمديده، قلب جهانی بدون قلب، درست همانند 

  » ها است روحی برای شرايطی بی روح و جان است. مذهب افيون توده

ا شستشوی مغزی انسان به جان او انداخته يه است. رنجی است که سرمايه بسرماقدرت ساز و کار در عصر ما مذهب 

 منفعل و مأيوس افغان اعتراضی است که عليه سرمايه در وجود انسان می پيچد، مضمحلاست، راه خروج بی آزار و 

 افت و خيزساقط کرده است،  مغزانسانی است که سرمايه او را از  مغزبشر استثمار شده توسط سرمايه است، تپش 

افيون کشنده اعتراض راديکال بشر عليه سرمايه است، جنگ عليه ه سرمايه بدون وجودش ساخته است، وجودی است ک

ساز و کار، رنج و فغان، مردگی، فسردگی و بيماری بدون جنگ عليه عامل و بانی کل اينها فقط آب در هاون کوبيدن 

ت، برای جنگ عليه بانی کل بدبختی ها هم هس نيست، فرسودن و به گمراه بردن تمامی توان کوبندگی و قهر و پيکار بشر

معضل جنبش کارگری نماز خواندن و نخواندن اين يا آن کارگر نيست،  جنگيد.بايد عليه سرمايه برای خالصی از مذهب 

مشکل فاجعه آفرين و هول انگيز، خارج بودن کارگران و جنبش جاری آنها از ريل واقعی کارزار ضد کار مزدی است. 

سالمی کارگر زمانی معضل او و طبقه اش می گردد که بر سر راه پيکار طبقاتی وی سد می بندد، در اينجا باورهای ا

نيز نقد ما، نقد پرولتاريای ضد بردگی مزدی اساسا نقد اعتقاد دينی همزنجير کارگر نيست، نقد سرمايه ساالری، رفرميسم 



اگر او در سنگر جنگ عليه بقاتی ضد سرمايه داری است. ارتجاعی و امتناع وی از شرکت راديکال در پروسه پيکار ط

از کار انداخته  ،طبقه اش راشستشوی مغزی  برایسرمايه حاضر گردد، عمال مذهب را، مذهب به عنوان سالح دشمن 

است، مذهب به مثابه سد راه کارزار طبقاتی خود را به باتالق انداخته است. برای رفت و روب مذهب بايد آتش جنگ 

   اتی ضد کار مزدی را هر چه مشتعل تر و سرکش تر ساخت. طبق

سرچشمه مذهب، ساقط بودن انسان از دخالت خالق، آزاد، برابر، شورائی، آگاه و نافذ در تعيين سرنوشت کار، توليد و 

د ارزندگی خويش است. آنچه انسان را محکوم به چنين سقوطی کرده است صرفا سرمايه است. مادام که سرمايه وجود د

انسان اسير بدترين، کوبنده ترين، فرساينده ترين و فاجعه بارترين شکل اسارت دينی است. مذهب فقط آويختن به خدا، 

د عين مذهب است و آسمان و باورهای متافيزيکی نيست، هر نوع مقهور و مطيع بودن در مقابل هر اراده ماوراء خو

رين شکل دينداری است. هر گام رهائی از دين در گرو پيکار انحالل و کفن و دفن بودن در نظم سرمايه، موحش ت

راديکال عليه بنياد وجود کار مزدی است. جنبش ضد مذهبی عصر ما تنها وقتی واقعی است که جنبشی عليه بنياد هستی 

  عليه شالوده کار مزدی باشد. سرمايه،

  ناصر پايدار 

  1399آبان 


