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 مقدمه

 تبلیغها    شکسهت   نوشت نگاهی اجمالی خواهد داشت بهه دییه     این کوته

آن، و  آتئیسم و یا رد  اثبا   قابلیت  آتئیستی. نویسنده بدون رجعت به اص  

آن  چهه، و لهزو    خآتئیسم، تاری ماتریالیستی  های  نیز با نگاهی فراتر از برهان

آتئیسهم   گسترش  ناموفق  های  دموکرا ، سعی دارد راه ی سوسیال در جامعه

 بررسههی  مههورد  (Neurolinguistics)یسههتی ئنورولینگو را از منظههر 

 .شکست را توضیح دهد و عوام   اجمالی قرار داده

 

 آیا آتئیسم در واقعیت وجود دارد؟

چه از دو منظر آتئیسم را مورد  پاسخ به این پرسش بسیار ساده است چنان

ها با کدا   که این تئوری آتئیسم و آن های  . نظریه۱: بررسی قرار دهیم

 رفتاری  آتئیست و بررسی  برداری از جمعیت  . نمونه۲ اند؟ دفاع پشتوانه قاب  

 .ها آن
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 "آ"،  (atheus, άθεος)آ+ ثئوس یونانی  ی  آتئیسم از ریشه در تعریف 

خداست.  وجود  نفی  خدا، به معنای  به معنای  "ثئوس"نفی و  واجی برای 

 ی  خدا از حیطه وجودی  فلسفی  طور که در مقدمه ذکر شد بررسی  همان

وجودی که  نفی  که برای  نوشت خارج است و حال این این کوته پردازش 

 را در چهارچوب  آن شود ابتدا باید وجود  حده فرض می آن علی موجودیت 

فرض  آن تحلی  کرد، که این خود نوعی اثبا   به وابسته های  عل  و معلول

. چه فالسفه بتوانند بر این العللی آن را نفی کرد علت است، و سپس ماهیت 

این  ی  منطق و کال  فقهی بازنده فائق آیند و چه در برابر  "آتئیسم"مهم در 

رجوع است و چه  ای قاب   تئوری باشند، چه فرض بگیریم که آتئیسم فلسفه

 Andrew) ونبراندرو  ای بدانیم که به زعم  فلسفه آن را ضد 

Brown) فرهنگی،  تئوری   ی  پشتوانه وجود  است، عد   "دین" خود

شناختی و نورولینگوییستی ، آتئیسم  شناختی، جامعه شناختی، روان مرد 

نئوآتئیسم، از  روان  پیش کشد. در واقع در بین  را همواره به چالش می

ریچارد هایی چون  گرفته تا میلیتانت آتئیست استیون هاوکینگ

آتئیسم را  ی اثبا     پایهی هیچ نیکوالس والترو  الن جانسون، داوکینز

پوشی از  اند. با چشم تریالیسم بنا نکردهاتجربی، فیزی  و م جدای از علو  

شناختی و نورولینگوییستی ، هنوز  شناختی، جامعه روان های  تئوری اساس 
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 توانند اساس  اثباتی بر آتئیسم وجود دارد که خود می قاب   غیر  شبها  

 .آتئیسم را به چالش کشیده و حتا رد کنند

آتئیسم وجود  اص   شاید بتوان ادعا کرد که در عم  آتئیستی به مفهو  

گیرند در واقع  ها قرار می آتئیست ی  ندارد و آن جمعیتی که در زمره

 توانند از دوایر  هستند که الزاما نمی (Agnosticist) هایی تیسیستساگنو

)عرفان( و آتئیسم پا  (Gnosticism)یسمتیسسمشترک با گنا محیطی 

ال و کنش و یترام فراتر گذارند. این ادعا دور از ذهن نیست که بشر ورای 

 فیزیکی و مکانیکی به محیط، به شد  متاثر از بستر  های  واکنش

مبحث  ,intuitive)  اینتوییتیو ای است که قدر   مغزی های  فعالیت

و الهامی را در او  همان گناستیسیسم(شناخت الهامی در گنوسیسم یا 

بنامیم و چه از  "روح"دینی  دهد. حال چه این بستر را از نگاه  پرورش می

محیطی، در عم  بشر به  آموزش  نگاه نورولینگوییستی  فرایند 

 دهد. برای  فراتئوری  می های  العم  سعککند  هایی که دریافت می محرک

چه در  ایرانی بزرگ شده است، چنان ی مذهب ی  مثال، فردی که در جامعه

آتئیستی برسد  فکری با آتئیسم آشنا شود و به باورهای  بلوغ  دوران 

معنوی  های  ناخودآگاه پاسخ محیطی به طور  های  چنان در واکنش هم

شود با شدتی  دهد، مثال در زمانی که مجبور به دفاع از خود می می
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ارادی به خورد، و یا واکنشی غیر  گرایانه به مقدسا  قسم می درون

مقدس نشان  کتب  مذهبی، و یا الحان، ادعیه، تراتی  و قرائت  سرودهای 

خود  ی  روزمره ها حتا در ادبیا   شود که آتئیست دهد. به کرا  دیده می می

آید؟ و  مذهبی را حذف کنند. این ناخودآگاه از کجا می گان  توانند واژ نمی

شود؟ نورولینگوییستی  پاسخ  اخودآگاه از کجا ناشی میعقیده و ن این تضاد 

 .دهد می

های دینی ریخته  اساطیر و آموزه ی  شناختی بر پایه روان علو   گرچه اساس 

 ست نگاه  تجربی و طبیعی آن با نورولوژی که از علو   شده است، اما پیوند 

 های آموزش  تئوریها و  روش ها را به آن تغییر داده است. تما   ماتریالیست

های نورولینگویستی  بنا شده و تا به امروز روندی  ی تئوری نوین بر پایه

تریالیستی ای م چه اندیشه اند، آن عملی داشته موفق  نتایج  صعودی در کسب 

نورولینگوییستی  بر  مطالعا   آورد  دست تواند کتمان کند. بر اساس  نمی

 ناخودآگاه از بدو  از محیط به طور  ها دهااولین د کودکان، دریافت  یادگیری 

 ”د لوح سفی”یا  ”تبیوی ریزا”       ی  چه فرضیه گیرد. چنان نوزاد صور  می تولد 

دکترین فلسفی  ,Innatism) ” ایناتیسم “را نیز رد کنیم،  جان الک

معروف دکار  که نقطه مقاب  نظریه جان یک قائ  به وجود زمینه دانش 

یونیورسال ”را به چالش بکشیم، یا  دکارتی ابتدای تولد است(در مغز از 
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شناسی نظریه معروف زبان  Universal Grammar)  ”گرامر

الک و دکارت که بر اساس ادغامی از نظریه جان نوآم چامسکی

هایی  را نقد کنیم، نورولینگوییست چامسکی گذاری شده است(پایه

 های ابتدایی  کنند که دریافت ، اثبا  می"سه من" با الگوی  یان هیثچون 

اولین  گیرد. در واقع ناخودآگاه صور  می تولد به صور   انسان از آغاز 

زبانی و  گیرند و بستر  خنثی جا می محیطی در مغز به طور  های  داده

تر باشد  ها بیش دریافت قدر تعداد  هچدهند. هر ثانوی را شک  می یادگیری 

تر و  ثانوی گسترده های  دریافت ای برای  پایه اولیه به عنوان  این بستر 

گیری  ناخودآگاه برای جای ثانویه به طور  های  د و دادهشو تر می پیچیده

شوند. از این روست که  یا تطبیق می "اسیمیله" شک  برای  مجبور به تغییر 

 ر شرایط مشترک د ی  ی  داده بالغ را در معرض  مثال اگر دو فرد  برای 

آن دو شخص  های  ها و تحلی  مساوی قرار دهیم، مثال ی  عکس، برداشت

گونه شک   هاولیه چ که این بستر  دیگر متفاو  خواهد بود. این کامال با ی 

 .تولد است محیطی در بدو  های  داده تاثیر  بگیرد به شد  تحت 

ای مذهبی  ای مذهبی و یا در جامعه طبیعی است که فردی که در خانواده

جدید به  قدر که در بلوغ با مطالعا  و تجربیا   رشد و نمو یافته، هر آن

اه فردی گچنان در ناخودآ دانشی برسد که خود را آتئیست بشمارد، هم
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مذهبی یا  های  ارادی به محرکهایی غیر  مذهبی باقی مانده است و واکنش

اقلیتی  مذهب  هایی با دهد. حتا کسانی که در خانواده عرفانی نشان می

محیطی  رسمی  دین  مذهبی  های  اه به محرکگناخودآ اند به طور  بزرگ شده

انکار بنای  قاب   غیر  دهند. این حقیقت  اند پاسخ می که در آن بزرگ شده

 ی الهامی ی ناخودآگاه و حافظه شناختی، حافظه علومی مشتق از آموزش 

 شما را بر اساس  باورهای  تما   ی  ، به صراحت، ریشهآدریان لیچشده است. 

شمارد  گی بر میدریافتی پس از دوسال های  از داده "الهامی الگوی شناخت "

با در اختیار   "خودآگاه/ناخودآگاه" معروف  و بر این اساس، با آزمایش 

 مغز در برابر  عصبی  گره  ۰۴پالس از  ۰۴ جی و بررسی  ای ای تست  گرفتن 

های  دریافت ی مغز که در دوران  اولیه د که بستر کن ها، ثابت می محرک

کودکی شک  گرفته است هرگز قاب  تغییر نبوده  دوران  ناخودآگاه  محیطی 

توانند  ثانویه می های دریافتی  داده ماهیت  مرجعی برای تغییر  بلکه به عنوان 

شما را با انطباق، منحصر به خود  شما کنند. شکی نیست،  باورهای جدید 

 گیری در بدو  فرد رسوخ کند ناچار به شک  که در باورهای  آتئیسم، برای آن

ای که کودک  خانواده محیط که  اینگیرد مگر  تولد است. و این صور  نمی

 وتیسیستی( داشته باشد، سآتئیستی )نه اگنو شود باورهای  در آن متولد می
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مذهبی  یابد از هرگونه محرک  ای که فرد در آن رشد می جامعه چنین هم

 عاری باشد. آیا تا به امروز ممکن بوده است؟

 

 دین است؟ حذفِ خدا به معنیِ آیا حذفِ

 آن در زبان  اندیشه و معادل  ای اوستایی به معنای  فارسی واژه دین در زبان 

رهبانی است. در  گی  زند معنای یتین به  ی از ریشه  religion انگلیسی

ملزوما  دیده  گی در چهارچوب  زند پایی از راه و روش  هر دو واژه رد 

ی پاک است و  اندیشه ی یا زرتشتیت خدا مظهر ایبه که در دین  شود. این می

دارد را زمانی با شرایط  تطابق  اندیشه قابلیت  قدر   ی دینی در پرتو فرامین 

 العل  که وجود  خالقی علت خدا به عنوان  ابراهیمی باور به وجود و در ادیان 

 محدودیت  دینی در راستای  اثبا  و یا انکار است و فرامین  قاب   او غیر 

زاعی از وجودی نامحسوس اما باوری انت تا  در برابر  بشر و در تسلیم  اختیار 

 به معنای "مذهب" لب متعدد در قا های  است مکاتبی را با شاخه  القدر قَدَر

ی  پایه ها بر آن کنند که اصول  ی بشریت معرفی می راه و روش به جامعه

چه کسی  دیگر چنان ایمان به وحدانیت قدرتی فرابشری است. به عبار  

مجهولی حقیقی باور نداشته باشد، از دین  خدا را به عنوان  وجود  اص  
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 به مناس  و مناسبا   عام  واره مکه در عم ، جوامع ه خارج است. حال آن

وحدانی و الهی نبوده و بعضا در  اند که لزوما مرتبط به باور  ای بوده مذهبی

 .تضاد با آن اص  است

 جوامع از ماهیت  فرهنگی  تکوین  تاریخی و بر اثر  تحوی   ادیان، در بستر 

، و بعدها اسطوره تغییر شک  الهی به تدریج به سنت، فرهنگ، رسو 

های  اسطوره خود در باب  ی مفص   در مصاحبه بهرام بیضاییند. ا داده

مذهبی را مقد  بر  مذهب و سنن  ی کربال، وجود  شیعی و واقعه مذهبی 

 او این مذاهب هستند که در تشکی   داند. از نگاه  دینی می باورهای اعتقادی 

کنند نه  ای را ایفا می پایه ها نقش  آن حسی  جوامع و وحد   فرهنگی  هویت 

 مذهبی و رسو   مثال، در ایران باورهای  ایمان به توحید در ادیان. به طور 

عراق و  شیعیان  چه در بین  ی کربال یا اما  علی با آن واقعه ی شیعی درباره

هایی  اسطوره تاثیر  یا شا  و لبنان وجود دارد متفاو  است و به شد  تحت 

تنها در  هاند. اما این رسو  ن هچون میترا و رستم و رخش شکلی نو یافت

ی ایرانی را  اند بلکه وحدتی حسی در جامعه فرهنگ نقشی نداشته تضعیف 

ناخواه  مذهبی در ایران نیز خواه های  اند به طوری که اقلیت موجب شده

این  ی بارز  ی  هستند. نمونهاز این آداب و سنن، در این حس شر متاثر

 .سنن، نوروز است
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 هویت  گرایی و اومانیسم و پررنگ کردن  با تکیه بر عق  که آتئیسم این

آن نیست  خدا بپردازد، به مفهو   انتزاعی  وجود  جوامع به رد  تریالیستی ام

آورد  ی ملموس ره باره منسوخ کند. نمونه ها را به ی  تواند سنت که می

 رو در میلیتانت آتئیسم ای که پیش ونیستیکم آتئیستی در جوامع 

(Militant Atheism)مرد   جاری  توان در فرهنگ  اند را می بوده 

، بلغارستان، رومانی، مولداوی، سابق جماهیرِ اتحادِچون  کشورهایی

به عنوان تنها  جمهوری قبرس، و یونان، قرقیزستان، روسیه، اوکراین

ز با حال حاضر در اروپا، یافت. مرد  در روسیه هنو کمونیستی  کشور 

 دیگر  را از انواع  خود که آن راشن اورتودوکس  انکار به مذهب تعصبی بال

ژانویه  دانند، کریسمس را در ششم  شرقی و یونانی متمایز می اورتودوکس 

 کمونیست  حزب  قبرس، رهبر  گیرند. در جمهوری  بسیار با شکوه جشن می

 پاک در کنار  عید  شب  رییس جمهور در مراسم  )اکثریت( مجلس به همراه 

او عشا ربانی  شود و در پشت  اورتودوکس در کلیسا حاضر می اعظم  اسقوف 

 گیر دست و پا های  این جوامع، مذهب و سنت آورد. در بطن  به جا می

ها، رواج  ها و پروتستان اروپا، کاتولی  غرب  تر از کشورهای  مذهبی حتا بیش

تنها  هن ”جنگ علیه دین” ها با شعار  دارد. گویی میلیتانت آتئیست

 ، را در بین "خدا"موجودی انتزاعی،  عمیق از وجود  اند باورهای  تهنتوانس
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مذهبی و خرافه هم موفق  سنن  رنگ کردن  مرد  محو کنند، حتا در کم

 .اند نبوده

توان  تر ذکر شد، می که پیش "الهامی شناخت  الگوی "به هر سو، با تکیه بر 

فرد القا ناخودآگاه از کودکی به  مذهبی که به طور  درک کرد که باورهای 

ی فرهنگ د، بسترساز نمان نه به سینه و نس  به نس  زنده مید و سینشو می

ناباوری به خدا به آسانی ممکن  آن با حتا گسترش  که تحول  ندواحد ا

 .نیست

 

 آیا گسترش آتئیسم با تبلیغات ضد دینی امکان پذیر است؟

رای با انگلس و  ، هم"کارگر به مذهب حزب  نگرش " ی لنین در رساله

 انگلس که اعالن  اثر دانسته و با تکرار  دینی را بی ضد  مارکس تبلیغا  

خوانده و حاصلی جز  "حماقت"ها را علیه دین  ملیتانت آتئیست جنگ 

داند،  دین از آن را منتج نمی بیش از پیش  مذهبیون و احیای  قدر  گرفتن 

مارکسیسم و  اصلی  اساسی و ستون  آتئیسم را، که شرط  گسترش  تنها راه 

های مذهبی وشکیبایی نسبت  توده سوسیال دموکراسی است، در پذیرش 

کوشند بر  باورشان از خدا می ی کارگری که هنوز بر حفظ  به طبقه
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دورینگ و  تندروی  ون انگلس در برابر چ شمرد. تنها علتی که لنین هم می

خداباوری  گیرد در باور محو تدریجی  مخالف می ها موضع  ئیستمیلیتانت آت

 بورژوازی و کاپیتالیسم، و در نهایت رفع  کام   ی فروپاشی  و دین در نتیجه

شناختی با  شناسی روان تسلط است. اما جامعه ابزار  نیاز به دین به عنوان 

 .کند این نظریه را اثبا  می حتابه را نورولینگویستی  ی پشتوانه

ظهور،  هر ی  از مذاهب در بدو  پیدایش  ادیان، و بررسی  با نگاهی به تاریخ 

. "دروغین ادیان  پایان " شود: پیا   ها یافت می آن ی مشترکی بین  نقطه

ها و  هاله خرافی  ی گاتها بارها و بارها از پایان دادن به باور  زرتشت در ادعیه

 حقیقی برائت از باورهای  رسیدن به راستی  دروغین و تنها راه  خدایان 

کوه به صراحت  ی سر  موعظه خرافی سخن گفته است. مسیح در ابتدای

ی  آمده است که همانا دین ملعبه "یند" کند که او برای پایان  الن میاع

 روحانیون و تبعیض بین مردمان است. قرآن از محمد به عنوان  استثمار 

قد " دارد: ی دین یاد کرده و صراحتا بیان می هدهند خاتم نبیین و پایان

تشتیت، مسیحیت زر ظهور  . در واقع پیامی که در بدو "الغی  نتبین الرشد م 

چنان تسلیم در  که هم و اسال  به مرد  رسیده تبرا از دین است حال آن

اثبا  به  قاب   غیر  تنها حقیقت  خدا به عنوان  انتزاعی  وحدانی  قدر   برابر 

خویش  زمان  فکران  شود. اگر رس  را روشن پذیرفته می اص  نوان ع
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انسان از تخی  برای  های مغزی  تکوینی دریافت که برای هدایت برشماریم 

آتئیسم را  توان ظهور  ، می آمده اند جواب های بدون  گویی به پرسش پاسخ

 همین پروسه دانست. در واقع غوص در دین با وجود  تکمی   نیز در راستای 

دیالکتی  در  علم و ماتریالیسم چنانچه ماتریالیسم  ی رو به رشد  پهنه

تواند خود مُکوَن شده و  اورهای مذهبی را به نقد بکشد، میبستری شکیبا ب

 .خویش برسد به نقض 

درونی امری  حرب با باورهای  معکوس  ها، تاثیر  اما از نگاه نورولینگوییست

 اطالعا   گیری  های دیتا، جای دریافت قاب  امتناع است. در مبحث  غیر 

 گر  تحلی  مغز نه به عنوان  های ثانویه، کارکرد  ی داده اولیه و اسیمیله

های ثانویه زمانی که  واقع داده شود. در بالقوه مطرح می بالذا ، بلکه مرورگر 

 تحلی  و تنها بر اساس  بیق یا اسیمیله دارند بدون در مغز تالش بر تط

چه  که چنان دهند. حال آن شک  می ی پیشین تغییر  گرفته ی شک  زمینه

نوعی شک  گرفته باشند که با زمینه یا پترن به  ی پس سازنده های  داده

ی ثانویه را  شوند بلکه داده ه در تضاد باشند، هرگز شکسته نمیی ثانوی داده

ی مذهب و باورهای دینی و  کنند. در مساله انطباق می خود قاب   اب

 یا الگوی محضیا  در پترن پرسش به عنوان  قاب   اینتوییتیو، اصولی غیر 

ی خود  کننده نقض های  ی داده حمله گیرند و زمانی که مورد  مغز شک  می
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طبق بر همین من شک   ها را یا پس زده، و یا با تغییر  گیرند آن داده قرار می

 کنند. برای مثال، کسی که باور دارد وجودی با تما   مینه مذهبی میز پس

ی جهان است  همه معیارهای بشری اما در حجمی نامحدود و ییزال، خالق 

چنین  ی نفی  حمله چه مورد  نامد چنان مطلق و خدا می و آن را قادر 

همین  گناه که بر اساس  دانسته و حس  را کفر وجودی قرار بگیرد یا آن

 شود و به سرعت به پردازش  او وجود دارد فعال می زمینه در ناخودآگاه  پس

را  که آن نظریه پردازد، و یا آن می "دشمن"زمینه و مقابله با این  پس فعال 

سازد. حتما  ای الهی می دهد و از آن چهره نیز با همین باورها تطبیق می

 تنها دلی  ه داروین را ن ی تکوین  ونی که نظریهاید مذهبی دیده و یا شنیده

یاخته را چه کسی خلق  آن ت  "پرسند  دانند بلکه می خدا و دین نمی رد 

بنگ چه  پیش از بیگ"پرسند  باز می بنگ ی بیگ نظریه و یا در برابر  "کرد؟

ی بوسون هیگز باز  ذره و یا این روزها با مشاهده و اثبا   "کسی حی بود؟

خدا را ببینید. که آن ذره را نیز خدایی خلق  قدر   !یا خدا "کنند  ادعا می

 ."کرده است

های مقدس است،  تعرض به محدوده عا  به مفهو   ش ، جنگ، به طور  بی

ای باشد،  به ناموس، و یا به باورهای جامعهچه این جنگ تعرض به خاک، 

این مبارزه با  ای تدافعی مواجه خواهد بود. و هنگامی که الزاما با جبهه
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ی ا جمعی قهرآمیز صور  گیرد، نتیجه گرفته در ناخودآگاه  باورهای شک 

ها در پی نخواهد  آن ناخودآگاه و تحکیم  باورهای  تر شدن دار جز ریشه

 خی   ساز  های کهن، فرهنگ متمادی با ریشه اعصار  داشت. باورهایی که طی 

 تدریجی  زیربنایی فرهنگی و تکوین  اند، تنها با ساخت  ای شده جامعه عظیم 

اجباری،  آموزش  اند. و تالش برای  تغییر و در نهایت محو و نسخ ها قاب   آن

نمودهای  های این باورها، و یا غدغن ساختن  پایه جنگ و متالشی ساختن 

بر نخواهد  ها حاصلی جز شکست در فرهنگی و یا باوری آن-اجتماعی

  .داشت
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 گفتار پیش

آماتور ترجمه شده  لنین پیش از این به طور  ی ی این رساله گرچه خالصه

لنین به  دیی   اطالعا  و بسط  رساله که حاوی  ک  ی  بود، هرگز ترجمه

عمو   رس  کارگر به مذهب است به فارسی در دست حزب  نگرش  ی نحوه

اصلی تصمیم به  کام  به متن  رو مترجم با تالش بر وفاداری  نبود. از این

اندرو  آن گرفت که خود توسط  انگلیسی  ی این رساله از متن  ترجمه

موجود در  "پرویتری " منتشره توسط  از متن  برنارد آیزاکسو  روثشتاین

 .لنین انتشارا  پروگرس ترجمه شده بود مجموعه آثار 

 

*** 

 

 شورای   برآوردهای  مناظره بر سر  حین  "دوما"در  سورکوف سخنرانی 

دوما سر گرفت درست  گروه  هایی که ما بین  و بحث "سیناد" کلیسایی 

ی داشت این سخنرانی باشد پرسشی را در پ نویس  زمانی که قرار بود پیش
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العاده در این برهه از زمان برخوردار است.  که از اهمیت و ضرورتی فوق

 "اجتماعی" ش  در محاف     به هر چیز مربوط به مذهب بییالامروزه تما

 جنبش  فکرانی که دوشادوش  روشن های  رده نمودار شده است و در سطح 

ه است.  این کارگری  نفوذ کرد اند، و نیز محاف   ی کارگر ایستاده طبقه

ای مبنی بر  هاست تا بیانیه ی سوسیال دموکرا  وظیفه مطلقا بر عهده

  .خود نسبت به مذهب برای عمو  صادر کنند نگرش 

 سوسیالیسم  خود را بر اساس  کلی  جهانی  انداز  دموکراسی چشم-سوسیال

طور که  مارکسیسم، همان ی فلسفی  نهد یعنی مارکسیسم. پایه علمی بنا می

دیالکتی  است، که به  اند، ماتریالیسم  مارکس و انگلس مکررا اذعان داشته

 هجدهم در فرانسه و نظریا   قرن  ماتریالیسم  تاریخی  کام  بر سنن  طور 

 _هجدهم( در آلمان مستولی بوده است  قرن  ی اول  )در نیمه رباخوئف

پوزیتیو با مذهب است.  نوعی از ماتریالیسم که کامال آتئیستی و در عناد 

ی  نوشته انگلس که مارکس در "دورینگآنتی " بیایید به یاد آوریم که تما  

ماتریالیسم و آتئیسم  کند، در نکوهش و کیفرخواست  خود از آن یاد می

 راه  سازش در این نوع ماتریالیسم و باقی نگذاشتن  عد   دورینگ به خاطر 

که انگلس ی دینی است. بیایید به یاد آوریم  گریزی برای مذهب و فلسفه

وی را برای عنادش با دین ، رباخوئلودویگ فی  اش درباره در رساله
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ای است  دین است، بلکه نوآوری نابودی  کند، نه چون در جهت  سرزش می

 ، و از این دست. مذهب افیون "متعالی"نویی  مذهب  و ابداع  در آن،

مارکسیسم از  انداز  چشم سنگی از ک   مارکس گوشه این حکم  _هاست  توده

چنین  مدرن و کلیساها و هم ادیان  واره تما   دین است. مارکسیسم هم

 بورژوازی در جهت  واکنش  مذهبی را آلتی در دست  های  سازمان ت   ت 

  .داند ی کارگر می طبقه کشی و مسخ  دفاع از بهره

و یا  "تر چپ" ی مردمی که تمایال   توده حال، انگلس غالبا تالش  در عین 

کند زیرا که سعی  میها دارند را محکو   از سوسیال دموکرا  "رت انقالبی"

 جنگ علیه مذهب  به صراحت وارد  اعالن  دارند آتئیسم را به مفهو  

 بر مانیفست  ۱98۰ گر کنند. انگلس در نقدی که سال رکا ی حزب  برنامه

که در انگلیس در تبعید به سر  فراری بالنکیست مشهور کموناردهای 

 "حماقت"مذهب را  انگیزشان علیهبر لجنجا جنگ  بردند داشت، اعالن  می

مذهبی و  ترین راه برای احیای گرایشا   خواند و چنین اعالن جنگی را به

سرزنش  ها را مورد  شمرد. انگلس بالنکیستآن بر واقعی  ممانعت از نسخ 

های کارگر  توده ی که تنها مبارزه این ها را از درک  قرار داد زیرا که آن

 آگاهانه و انقالبی  "عم "پرولتاریا به  اقشار  جامع  کشاندن  تواند از طریق  می

مذهب آزاد سازد عاجز  سلطه را از یوغ  های تحت  الواقع  توده سوسیال، فی
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ی  امری سیاسی بر عهده جنگ علیه مذهب به عنوان  دانسته، برعکس اعالن 

نیز  ۱988 ای آنارشیست بیان کرد. وی در سال  کارگر را تنها مغالطه حزب 

ترین امتیازی که  ی کم رحمانه بی خود، با نقد  "ضد دورینگ"ی  هدر رسال

آلیسم و مذهب داده بود، بسیار  ی  فیلسوف به ایده دورینگ به عنوان 

مذهب در  شبه انقالبی دورینگ را  مبنی بر ممنوع کردن  قاطعانه عقاید 

چنین  دارد که اعالن  الیستی محکو  کرد. انگلس بیان میی سوسی جامعه

 حماقت  تکرار  به معنی  "فرا بیسمارک بیسمارک" گی علیه مذهب باعث جن

: نبرد برای فرهنگ"د ) نبرد بدنا  شو بیسمارک علیه روحانیون می نبرد 

 کاتولی   علیه حزب  ۱98۴ی  که در آن بیسمارک در دهه "ورکامفکولت

پلیس داشت(. با این  کاتولیسیسم توسط  ی میانه با شکنجه آلمان: حزب 

 میلیتانت را برانگیخت و کارکرد  کاتولی   نبرد بیسمارک تنها روحانیت 

های  فرق خط  نمایی  بزرگ دار کرد، زیرا به جای  واقعی را خدشه فرهنگ 

برخی از  مذهبی داده توجها   ای به  اختالفا   ی برجسته سیاسی وجهه

 ضروری  دموکراتی  را از امور  های ی کارگر و دیگر المان طبقه های  بخش

بورژوا  روحانیت  ترین ضد  ترین و غلط حیسط انقالبی به سمت  طبقه و نبرد 

کسی که  دورینگ به عنوان  تمای   منحرف کرد. انگلس با محکو  کردن 

بیسمارک به شکلی دیگر،  حماقت  به تکرار   "خواهد اولترا انقالبی شود می"
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 دهی و تربیت  سازمان کارگر باید بتواند در امور  تاکید کرده است که حزب 

مذهب گا  برداشته و خود  پرولتاریا با صبوری کار کند تا در راستای نسخ 

 سیاسی علیه مذهب نیندازد. این دیدگاه بخشی از ماهیت  جنگ  را در قمار 

آلمان را تشکی  داده است که برای مثال به  سوسیال دموکراسی 

ها را در آلمان پذیرفته و  زادی اعطا کرده، آنآی عیسی  های فرقه جیسو 

خاصی را به  های پلیس برای مبارزه با هر مذهب  هرگونه استفاده از روش

ی  : این نکته"ای شخصی است مذهب مساله"لی مطرود داشته است. ک

سوسیال  های سیاسی  ( تما  تاکتی ۱98۱ارفور  ) ی درخشان در برنامه

  .کند ندی میب دموکراسی را جمع

اند اعوجاجی  اند؛ و توانسته تا به امروز تبدی  به روتین شده ها این تاکتی 

برانگیزانند. نو از مارکسیسم در مسیری مخالف و جهتی رو به اپورتونیسم 

ی ارفور  به چنین برداشتی مفهومی رسیده است که  این نکته در برنامه

داد  قلم"امری شخصی  نوان ما، مذهب را به ع ها، حزب  سوسیال دموکرا 

ها امری شخصی  ما سوسیال دموکرا  بدین معنی که دین برای  "کنند می

بحثی مستقیم  که وارد  آن ی  حزب. انگلس بدون  است، برای ما به عنوان 

ی نود پنداشت که یز  است با این  اپورتونیستی شود، در دهه با این دیدگاه 

جدل. برای مزاح:  مثبتی قاطعانه برخورد شود و نه به شک   مساله به طرز 
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کرد،  می ای مطرح کرد که به عمد بر آن تاکید بیانه را به صور   انگلس این

امری شخصی  "ارتباط با دولت"ر ها مذهب را د که سوسیال دموکرا 

خود، نه در رابطه با مارکسیسم، و نه در  بین  پندارند و نه در روابط  می

  .کارگر باط با حزب ارت

دین است. در  ی مارکس و انگلس بر مساله ای از سخنان  چهاین، فرا تاریخ

توانند و  دارند، مردمی که نمی مردمی که باوری سرسری از مارکسیسم نظر 

 سر درگمی از تضادها و تردیدهای  نخواهند اندیشید، این تاریخ کالف 

 کار و آتئیسم  سازش آتئیسم معنای مارکسیستی است، ی  آشفتگی از  بی

جنگ به  پرینسیپ  بین  بی استاندارد در مواجهه با مذهب، نوعی تردید 

کارگران،  مذهبی  پشتیبانی هت شد  انقالبی با خدا و تمایلی بزدینه در ج

 آنارشیست شام   گران  مغالطه ها، و...و...و... . ادبیا   آن ترس از ترساندن 

  .ان مارکسیسم استفراوانی به شری حمال  

اما هر کسی که بتواند با مارکسیسم کامال جدی برخورد کند، و اصول و 

آن را  ال انترناسیون سوسیال دموکراسی  ی های فلسفی و نیز تجربه پرینسیپ 

های مارکسیسم در رابطه با  یابد که تاکتی  گی در می هبسنجد به ساد

مارکس و انگلس نسبت به  ، به دقت توسط کارانه بوده مذهب تماما سازش

تردید بر  که ناشیان و نادانان به عنوان  آن اندیشیده شده است و این
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ناپذیر از  مستقیم و اجتناب گیری  شمرند چیزی نیست جز نتیجه می

چه به  عمیقی است که فکر کنیم که آن دیالکتی . این اشتباه  ماتریالیسم 

 مالحظا   رسد به علت  یمارکسیسم در ارتباط با مذهب م اعتدال نظر 

در کسی و یا امثالهم. بر عکس،  رعب ایجاد  عد  تاکتیکی است، تمایلی به 

ناگسستنی با  مارکسیسم به طرز  سیاسی  در این مساله نیز خط 

  .آن گره خورده است های فلسفی  پرینسیپ 

ناپذیر با مذهب  گی هرو، خست یسم همان ماتریالیسم است. از اینمارکس

هجدهم و  های قرن  گونه که ماتریالیسم انسیکلوپیدیست است هماندشمن 

ئرباخ بود. و بر این هیچ شکی نیست. با این حال، ویا مارتیالیسم ف

ها و  مارکس و انگلس قد  فراتر از انسکلوپیدیست دیالکتی   ماتریالیسم 

 ی ی تاریخ و دامنه ی ماتریالیستی را در دامنه گذارد و فلسفه رباخ میئفو

این الفبای  _ما باید با دین مبارزه کنیم گیرد. اجتماعی به کار می علو  

ماتریالیسم و در نتیجه مارکسیسم است. اما مارکسیسم ماتریالیسمی  تما  

دارد: ما  رود. و بیان می مارکسیسم فراتر مینیست که در الفبا درجا بزند. 

ایمان  ین کار باید منبع با مذهب مقابله کنیم، و برای ا "چگونه"باید بدانیم 

توضیح دهیم. مبارزه با  "ماتریالیستی" توده ها را به نحو  و مذهب در بین 

 شود و نباید در حد  آبستره و انتزاعی محدود نمی ایدئولوژی   دین به تبلیغ 
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طبقاتی که  جنبش  ملموس  کرد  چنین تبلیغاتی افول کند بلکه باید با عم 

است پیوند بخورد. چرا مذهب  دین اجتماعی های  ریشه محو  با هدف 

کثیری از  پرولتاریای شهری، قشر  ی اقشار  زمینه های خود را در پس ریشه

مرد ،  آن جهالت  دواند؟ دلی   ی دهقانان می توده نیمه پرولتاریا و در بین 

رادیکال یا بورژوا است.  ست یهای بورژوا و ماتریال های پروگرسیست پاسخ

های آتئیستی  دیدگاه مرگ بر دین و زنده باد آتئیسم؛ نشر "بنابراین 

گوید که این درست نیست، و این  مارکسیسم می "ماست! اصلی  ی وظیفه

 گان  دهندی ارتقا اندیشانه کوته دیدگاهی سطحی است، و این دیدگاه 

ی کافی عمیق  ندازههای مذهب به ا ریشه بورژوازی است و در توضیح 

 دهد اما نه در ماتریالیست بلکه به صور   ها را توضیح می آنشود.  نمی

ها اساسا اجتماعی  مدرن این ریشه آلیست. در کشورهای کاپیتالیست  هاید

 های اجتماعی  ی مذهب امروزه موقعیت ترین ریشه است. عمیق

 در مواجهه با نیروهایها  آن ظاهرا کام   ی کارگر و عجز  ی توده شده پایمال

 کارگر  کاپیتالیسم است که هر روز و هر ساعت بر قشر  ی گسیخته لجا 

ترین عذاب، هزار بار  ترین رنج و وحشیانه شود: وحشتناک ساده تحمی  می

ای چون جنگ، زلزله و غیره بر  عادیغیر  هایی که حوادث  شدیدتر از رنج

 ی گسیخته لجا  ترس از نیروهای  "ترس خدا را آفرید." کند. ها وارد می آن
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 _بینی کنند  را پیش آن ی توانند آینده ی مرد  نمی کاپیتالیسم زیرا که توده

ها را  کوچ ، آن پرولتاریایی و مالکین  نیرویی که در هر گا  در زندگی 

 مترقبه است، باره و غیر  کند و این تحمی   ی  می "تحمی "تهدید به 

گی است. و این گرسن تصادفی، نابودی، فقر، فحشا، مرگ در اثر  تخریب 

مدرن است که ماتریالیسم باید نخست در ذهن و سپس  مذهب  ی ریشه"

آموزشی  ماتریالیسم تحم  کند. هیچ کتاب  اول  نزدن در کالس  برای درجا

کاپیتالیست  فرسای طاقت کار  ای که تحت  توده تواند مذهب را در اذهان  نمی

سم کاپیتالی ی گسیخته لجا  ی نیروهای مخرب  چهاند و بازی خرد شده

ی دین بجنگند،  ا ریشهها خود بیاموزند که ب هستند نابود کند مگر این توده

یافته،  ش به روشی متحد، سازماناَ در تمامی اشکال کاپیتال قانون با 

  .ریزی شده و هشیارانه بجنگند طرح

 دین مضر و غیر  ضد   های آموزشی  کتابآیا این بدان معناست که 

ی ین بدین مفهو  است که پروپاگانداوجه. ا اند؟ خیر، به هیچ ضروری

 : گسترش اش باشد ای پایه وظایف  سوسیال دموکراسی باید تابع  آتئیستی 

  .کشان بهره استفاده قرار گرفته در برابر  سوء های مورد  توده طبقاتی  مبارزا  

دیالکتی  یعنی  ماتریالیسم  ها و اصول  کسی که پرینسیپ این گزاره را 

کم  ی مارکس و انگلس را نسنجیده است درک نخواهد کرد )یا دست  فلسفه
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فورا درک نخواهد کرد(. او خواهد پرسید: چگونه ممکن است؟ آیا 

های قطعی، مبارزه علیه دشمن فرهنگ  ایده پروپاگاندای ایدئولوژی ، تبلیغ 

ی  مبارزه هزاران سال دوا  آورده است )یعنی دین( باید تابع و پیشرفت که 

های اقتصادی و  قطعی در زمینه پراتی   طبقاتی یعنی مبارزه برای اهداف 

   سیاسی باشد؟

تعبیرهای  وارده به مارکسیسم است که سوء  نوین  این یکی از آن اعتراضا  

این معترضان را  تضادی که کند. مارکسی را به کلی تصدیق می دیالکتی  

دیالکتی  و  واقعی است، یعنی تضاد  کند تضادی واقعی در زندگی  گیج می

پررنگ و سریعی بین پروپاگاندای  که خط  نه شفاهی یا ساختگی. برای آن

خاصی از  اقشار  باورهای مذهبی در بین  آتئیسم یعنی نابودی  تئوری  

طبقاتی با این اقشار  ی مبارزه پرولتاریا و موفقیت و پیشرفت و موقعیت 

ی متغیر و نسبی را به مرز دیالکتی  دلی  بیاوریم تا مرز  بکشیم باید غیر 

چه به طرزی یمنف   آن سازی اجبار باید در جداه مطلق بدل کنیم. و این ب

یاوریم. واقعی پیوند خورده است پدید آید. بگذارید مثالی ب به زندگی 

و در صنعتی خاص تقسیم شده است به،  ای خاص پرولتاریایی که در منطقه

ای هشیار از  ای در حدی افسانه ر فرض، بخشی توسعه یافته از طبقهب

 دیگر کارگران  هایی که بالتبع آتئیست هستند و قشر  سوسیال دموکرا 
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به خدا باور دارند،  اند و ده و دهقانانکگرا که هنوز مرتبط به ده تقریبا واپس

محلی هستند که او نیز  کشیش  مستقیم  تاثیر  روند و تحت  به کلیسا می

باز کند.  دهی می مسیحی را سازمان کارگری  ی کنیم ی  اتحادیه فرض می

ه به اعتصاب انجامیده است. این منطق اقتصادی  ی کنیم که مبارزه فرض می

اعتصابی را بر هر  جنبش  ی ی  مارکسیست این است که موفقیت  وظیفه

کارگران در این مبارزه به دو  بین  ی به شد  تفرقه سته،دیگر مقد  دان چیز 

ای از این دست  ان را خنثی نموده، و با هر تجزیهها و مسیحی آتئیست گروه 

هایی ممکن است هم  مخالفت کند. پروپاگاندای آتئیست در چنین موقعیت

وجودی از  ترسی ناشی از بی نه از روی   هه بار باشد ضروری و هم زیانغیر 

کرسی در انتخابا  و یا امثالهم،  گرا، یا از دست دادن  واپس قشر  هراساندن 

طبقاتی که در این شرایط  ی مبارزه واقعی  توجه به پیشرفت  بلکه از سر 

تر از پروپاگاندای صرفا آتئیستی باعث  مدرن صد بار به کاپیتالیسم  اجتماع 

و آتئیسم  بگروند. مسیحی به سوسیال دموکراسی  خواهد شد که کارگران 

کشیش و  ی حظه و چنین موقعیتی تنها دستمایهآتئیسم در چنین ل تبلیغ 

 خواهند که تقسیم  چیز بیش از این نمی کشیشانی خواهد شد که هیچ

اعتصابی جای خود را به تقسیم  ها در جنبش  آن شرکت  کارگران بر اساس 

لیه خدا را به هر نگ عها به خدا بدهد. آنارشیستی که ج آن باور  بر اساس 
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از ان و بوروژوازی موثر خواهد بود )کند در کم  به کشیش قیمتی تبلیغ می

رسانند(.  میشه در عم  به بورژوازی یاری میها ه جایی که آنارشیست آن

دین، اما ی   ی  مارکسیست باید ماتریالیست باشد یعنی دشمن 

آبستره  دیالکتی  یعنی کسی که مبارزه علیه دین را نه به طور  ماتریالیست 

دور از واقعیت، صرفا تئوری  و همواره  ی تبلیغ  و انتزاعی و نه بر پایه

ای که  طبقاتیی  ی مبارزه دهد بلکه ملموس و بر پایه انجا  می تغییرناپذیر

دیگر   هرچیز تر از  تر و به مرد  را بیش ی وقوع است و توده عمال در جریان 

ملموس را به  ی  مارکسیست باید بتواند وضعیت  دهد. ممکن تعلیم  می

آنارشیسم و  بین  را داشته باشد که مرز  آن شکلی کلی دیده، همواره توان 

دهنده و متغیر است اما  جهت نسبی، تغییر  اپورتونیسم را دریابد. )این مرز 

آبستره، شفاهی ولی  گری  انقالبی چنین نباید نه در برابر  وجود دارد(. او هم

فیلیستینیسم و  نه در مقاب   نارشیست از پای درآید وآ در حقیقت پوچ 

ی که بر مبارزه علیه دین تام  لیبرال خرده بورژوا یا انتلکتوال  اپورتونیسم 

دهد و  خدا تطبیق می خود را با باور  و ش را فراموش کردها کند و وظایف می

ی خرد و  هدایت نشده بلکه با مسامحه طبقاتی  ی مبارزه با گرایشا  

سر  "حکیمانه  کس و قانون  هیچ نرنجاندن، دفع یا ارعاب  روی برای  میانه

  .کند و غیره و ذل  عم  می "خود  باشد به کار 
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سوسیال  نگرش  حام   جانبی  مسائ   از این زاویه است که باید با تما  

ن پرسش همیشه مطرح مثال، ای رد کرد. به طور ها به مذهب برخو دموکرا 

سوسیال دموکرا   حزب  توان کشیشی را به عضویت  است که آیا می

 احزاب  ی این پرسش عموما کامال مثبت است. تجربه درآورد؟ و پاسخ 

به  ی تنها نتیجه اروپا سند است. با این حال این تجربه نه سوسیال دموکرا  

 مد آ کارگر بود بلکه پی مارکسیست در جنبش  ن یدکتر گیری کار

غربی بود که در روسیه وجود ندارد  خاصی در اروپای  های تاریخی  موقعیت

کامال  تر سخن خواهیم گفت(. پس پاسخ  ها بعدا بیش این موقعیت )در مورد 

ای همیشه ادعا کرد توان ی  بار بر ثبت در این مورد نادرست است. نمیم

ال دموکرا  شوند؛ از طرفی هم سوسی حزب  توانند عضو  که کشیشان نمی

را رد کرد. اگر کشیشی به ما مراجعه کند تا در  این توان قانونی عکس  نمی

حزبی را انجا  دهد  وجدان وظایف  مشترکی شرکت کند و با سیاسی  کار 

ی حزب ضدیت کرده باشد، اجازه خواهد یافت که  آنکه با برنامه بدون 

ماهیت و  تضادهای بین  ها را طی کند؛ از جهت  ال دموکرا سوسی مراتب 

ی  کشیش در چنین مواقعی  راسخ  های ما و اعتقادا   های برنامه سیپ نپر

شود؛  کند مربوط می او درک می کشیش و تضادهایی که خود  تنها به خود 

آزمایش قرار دهد تا  تواند اعضای خود را مورد  سیاسی نمی ی  سازمان 
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های حزب تضادی هست یا نه. اما،  ا و برنامهه های آن دیدگاه که بین  ببیند

در اروپای غربی،  حتانادری است  یالبته، چنین موردی یحتم  استثنا

مثال کشیشی به  که در روسیه تقریبا ناممکن است. و اگر برای  حال آن

 ش در حزب تنها کار در اولویت ا سوسیال دموکرا  بپیوندد و فعالیت حزب 

 ش  باید از مراتب  ش در حزب باشد، بیا های دینی تبلیغ دیدگاه او جهت 

چنان بر  تنها باید کارگرانی را که هم هحزبی کنار گذاشته شود. ما ن

سوسیال دموکرا  بپذیریم، بلکه باید  باورهایشان از خدا پایبندند در حزب 

اهانت به  ترین کم ها را استخدا  کنیم؛ ما به شد  مخالف  به عمد آن

 کنیم تا ماهیت  را استخدا  می ها ها هستیم اما آن آن دینی  مقدسا  

ای فعال  مبارزه ی که اجازه ها آموزش دهیم نه آن های خود را به آن برنامه

عقیده را مجاز  حزب، آزادی  ی حیطه مقدساتشان را صادر کنیم. ما در علیه

کند؛ ما مجبور نیستیم  گروهی مشخص می ادی آزدانیم اما تا حدی که  می

 ها که از سوی اکثریت  های آن دیدگاه مبلغین به تبلیغ  که دست در دست 

  .حزب مردود است بپردازیم

هر  سوسیال دموکرا  باید همگی تحت  آیا اعضای حزب  ،مثالی دیگر

و دفاع از  "من است سوسیالیسم مذهبِ" شعار  شرایطی برای اعالن 

این شعار سانسور شوند؟ خیر! انحراف از مارکسیسم  حفظ  ها جهت  دیدگاه
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انکار است؛ با این حال  قاب   جا غیر  )و در نتیجه از سوسیالیسم( در این

تواند با شرایط تغییر کند.  آن، به قولی، می نسبی  انحراف، اهمیت  اهمیت 

گر و یا کسی خطاب به کارگران طوری سخن بگوید که  که ی  آشوب این

ش را ا که نظرا  گفتارش برای آن ی تر درک شود، در مقدمه هش با کال 

ها با  ای که توده زمینه ر عنوان کند از عباراتی استفاده کند که با پست واضح

که،  ، ی  چیز است؛ و حال آنآن آشنا هستند مطابقت داشته باشد

خدا ساختاری را تبلیغ  و یا سوسیالیسم  "خداشناسی ساختار "ای  نویسنده

دیگری است. در حالی  ( چیز لوناچارسکیکند )در ماهیت، مثال به مانند 

 تواند نوعی محدودیت  می حتاهوده است یا اول سانسور کامال بی که در مورد 

خود باشد، در  آموزشی  روش  گر در انتخاب  آزادی برای آن آشوب نامناسب 

 ها شعار  روری است. در نظر بعضیحزبی یز  و ض دو  سانسور  مورد 

از مذهب به سوسیالیسم به شمار نوعی انتقال  "سوسیالیسم مذهب است"

  .سوسیالیسم به دین "از"رود، برای برخی دیگر نوعی انتقال  می

تر است به شرایطی که غرب به خداپرستی تعبیری اپورتونیست بخشید  به

آن  یکی از تاثیرگذاران . البته "مذهب امری خصوصی است"بپردازیم: 

 اپورتونیسم در ک  شد، درست مانند  رشد  فاکتورهایی کلی است که باعث 

یابی به  دست کارگر برای  ی طبقه جنبش  اساسی  گرایشا   قربانی کردن 
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مذهب را امری  آن است که دولت پرولتاریا خواهان  زودگذر. حزب  منافع 

مذهبی و غیره  ها، علیه خرافا   توده خصوصی بشناسد؛ اما نبرد علیه افیون 

مساله را ها  آورد. اپورتونیست امری شخصی را به حساب نمی به عنوان 

وسیال دموکرا  دین س کنند تا این مفهو  را القا کنند که حزب  تحریف می

  .کند داد می قلمرا امری شخصی 

در دوما تمان اپورتونیست )که در مباحثا همیشگی  اما عالوه بر انحرافا  

 تاریخی  وجه روشن نشد( شرایط  رسید به هیچ وقتی بحث به دین می

امروز و اگر بتوان گفت در  تفاوتی  بی بروز  خاصی نیز وجود دارد که باعث 

 های اروپایی بر سر  بخشی از سوسیال دموکرا  این حد گسترده در میان 

 ی دین شده است. این شرایط ماهیتی دوگانه دارند. نخست، وظیفه ی مساله

انقالبی بوده است و در  بورژوازی  ی تاریخی وظیفه عناد علیه دین از لحاظ 

ها یا   انقالب بورژوازی در عصر  زیادی دموکراسی  غرب این وظیفه را تا حد 

یا مقابله اجرا و  ی وسطایی به مرحله خود به فئودالیسم و قرون  یورش 

بورژوا علیه دین وجود  جنگ  آورد. هم در فرانسه و هم در آلمان سنت در

ها،  دارد و بسیار پیش از سوسیالیسم آغاز شده است )انسیکلوپیدیست

دموکراتی ، این -بورژوازی انقالب  شرایط  ئرباخ( در روسیه، به علت وف

کارگر قرار  ی طبقه کام  بر دوش  چنان تقریبا به طور  وظیفه نیز هم
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حیطه روسیه در این  خرده بورژوا )نارودنی ( در کشور  گیرد. دموکراسی  می

های  صد کاد -گونه که سیاه همانچندان فعالیتی نداشته است )

چه  اندیشند( و در مقایسه با آن صد وخی می های سیاه  یافته یا کاد  تکام 

  .اند بسیار ناچیز است ده دادهدر اروپا انجا  ش

 اعوجاج  اوج گرفتن  بورژوازی علیه دین بایخص باعث  جنگ  طرفی، سنت از 

چه  آن _ها در اروپا شده است  آنارشیست بورژوا در این جنگ توسط 

 ی دیدگاه  اند بر پایه ا بارها و بارها توضیح دادهه طور که مارکسیست همان

ی خشمگین علیه بورژوازی.  بورژوا بنا شده است نه حمله جهانی 

)که  موستها در کشورهای آمریکای یتین،  ها و بالنکیست آنارشیست

های اتریش  او در آلمان، آنارشیست ی دورینگ بود( و خانواده اتفاقا شاگرد 

 فوق  نوزدهم، همگی در مبارزه علیه دین در حد  قرن  ی هشتاد  در دهه

مقایسه با انقالبی کردند. جای تعجب نیست که در  ی تصوری مغالطه

افراط  های اروپایی اکنون به سوی دیگر  ها، سوسیال دموکرا  نارشیستآ

درک و تا حدی مشروع است با این حال  اند. این تا حدی قاب   کشیده شده

تاریخی در  خاص  های روس اشتباه است که شرایط  برای سوسیال دموکرا 

  .فراموشی سپارند غرب را به دست 
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از  بورژوا و پس های ملی  از انقالب ب پسرتاریخی، در غ ثانیا، از نگاه 

دموکراتی  علیه دین آغاز  ی مبارزه مذهبی، مشک   کمابیش کام   پیروزی 

بورژوا علیه سوسیالیسم در  دموکراسی  ی شد، تا به امروز که مبارزه

ها  توده سعی دارند تا توجها   های بورژوا عمدا زمینه ادامه دارد و دولت پس

شبه لیبرال علیه روحانیت دور  دهی تهدیدی با سازمان را از سوسیالیسم

 خواهان  جمهوری ی کولتورکامف در آلمان و مبارزه کنند. این خصوصیت 

دور  روحانیت، راهی برای  بورژوا علیه روحانیت در فرانسه بود. بورژوای ضد 

که پیش از  _کارگر از سوسیالیسم بوده است  ی طبقه ی توجه توده کردن 

علیه دین  ی نسبت به مبارزه تفاوتی بی مدرن  ماهیت  گسترش  د آن شاه

درک و مشروع است  های غرب بودیم. و این باز قاب   سوسیال دموکرا  بین 

ها مجبور بودند که بورژوا و آنتی کل ریکالیسم  زیرا سوسیال دموکرا 

ای مبارزه بر مبارزه علیه دین به قالب  تابع کردن  بیسمارکی را از طریق 

 .سوسیالیسم خنثی کنند

-بورژوا انقالب  در روسیه شرایط تا حدی متفاو  است. پرولتاریا رهبر 

 آن در مبارزه علیه تما   ایدئولوژی   ش باید رهبر ا ماست. حزب دموکراتی  

کهن و هر تالشی برای  رسمی  جمله دین از وسطایی  های قرون  ویژگی

جدید یا متفاوتی از آن باشد. بنابراین گرچه  فر   آن یا ابداع  گری  روشن
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سوسیال  اپورتونیسم  تری در تصحیح  خفیف گیری به نسبت  انگلس جهت

کارگر مبنی بر  تقاضای حزب  که به خاطر _های آلمان داشت  دموکرا 

 گزینی  امری شخصی سعی بر جای دولت به عنوان  مذهب توسط  اعالن 

و  ها سوسیال دموکرا  است برای خود که دین امری خصوصی  آن اعالن 

 ورود  سوسیال دموکرا  داشتند،  مشخص است که وی در برابر  حزب 

انتقادهایی صدها بار  های روسی اپورتونیست آلمانی توسط  روی  چنین کج

   .داشت تر می شدیداللحن

 ست، گروه ها توده که دین افیون  دوما مبنی بر این ی کرسی خطابه با اعالن 

ای ساخت که  یبا صحیحی داشت و در نتیجه سابقهتقر کرد  دوما عم 

های روسی  های سوسیال دموکرا  نطق تما   اساس  شایسته است به عنوان 

نهادند و  رار گیرد. آیا باید پای فراتر میاستفاده ق دین مورد  ی مساله در باب 

کردند؟ ما چنین  تری گسترده می بیش جزییا   آتئیسم را در سطح  بحث 

 سیاسی  کنیم. ممکن بود که این ریس  پدید آید که حزب  فکر نمی

 ی علیه دین را اگزجره کند؛ یا امکان داشت که به نابودی  پرولتاریا مبارزه

علیه دین بیانجامد.  سوسیالیست ی بورژوا و مبارزه ی مبارزه بین  تمایز  خط 

سیاه )هزار صدها  دومای  سوسیال دموکراتی  در گروه ی  اولین وظیفه

  .گذارده شدفامی ( با افتخار فرو



 و نگرشِ کمونیسم مآتئیس تبلیغاتِ

 

47 

 ها ،یعنی توضیح  آن برای سوسیال دموکرا  ترین  دومین وظیفه و شاید مهم

صدها سیاه )هزار  کلیسا و روحانیت در حمایت از دولت  طبقاتی  نقش 

 هکارگر، نیز با افتخار فروگذارد ی فامی ( و بورژوازی در مبارزه علیه طبقه

توان در این باره سخن گفت و سوسیال  شد. البته، بسیار بیش از این می

خود خواهند دانست که چگونه بلندگوی  های آتی  ها در نطق دموکرا 

رفیق سورکوف باشند، اما هنوز سخنرانی او عالی است، و دست  سخنرانی 

 حزب  اصلی  ی های حزبی وظیفه سازمان تما   آن بین  به دست کردن 

  .ماست

دین امری " این گزاره بود: صحیح  جزییا  مفهو   توضیح  ی سومین وظیفه

های آلمانی تحریف  اپورتونیست مفهومی که عموما از سوی  "خصوصی است

شده است. متاسفانه رفیق سورکوف این کار را نکرد. بسیار جای تاسف دارد 

ساله اشتباهی از سوی این م دوما بر سر  های گروه  فعالیت زیرا که در اوای  

پرولتاری مطرح شد.  رفیق بلوسوف رخ داده است و در آن زمان توسط 

 ی آتئیسم، مساله دهد که مباحثه بر سر  دوما نشان می بحث در گروه 

امری  دین به عنوان  فراوان مبنی بر اعال   صحیح از تقاضای  برداشت 

ظهور گذارده است. ما نباید رفیق سورکوف را به  ی هصخصوصی را به من

دوما مقصر بدانیم. بلکه باید صراحتا  گروه  ک   اشتباها   تنهایی به خاطر 
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کافی این مساله و  گری  روشن عد   به خاطر  حزب بپذیریم که ک  

انگلس در  اظهارا   ها برای درک  سوسیال دموکرا  اذهان  سازی  آماده

دوما ثابت  های آلمانی در اشتباه است. بحث در گروه  ونیستمخالفت با اپورت

وجه  ی از این مساله شده است و به هیچکند که در واقع سوء برداشت می

 هستیم کس در میان نبوده است؛ ما مطمئنمار تعالیم  نادیده انگاشتن  قصد 

   ت.تصحیح اس گروه قاب   های آتی  که این اشتباه در نطق

 رفیق سورکوف عالی بود و باید در بین  سخنرانی  کنیم که تما   ما تکرار می

دوما بیان  این سخنرانی گروه  ها دست به دست بچرخد. در بحث  سازمان

سوسیال دموکراتی   بخشیدن به وظایف  تحقق کرد که آگاهانه در حال 

شود  دوما تهیه می گروه  درون  است. امید است گزارشاتی که از مباحث 

تر به  حزب منتشر شود تا گروه و حزب را بیش ی پیش در نشریه بیش از

گروهی آشنا کرده و  درون  یکدیگر نزدی  کرده، حزب را با مشکال  

 دوما موجب شود حزب و گروه  کرد  وحدتی ایدئولوژی  در عم 
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 لنین با منظرِ دیدگاهِ ایِ مقابله بررسیِ

  نورولینگوییستیک و تئولوژیک به دین
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 گان سخنی با خوانند

 ی منطقه تنها در غرب و کشورهای  ستیزی نه دین نوی  روند  در پی 

سابقه در ایران، زمان را مناسب  اورمیانه، بلکه با شد  و حدتی کمخ

های  این مبحث و این بار پردازش به آن با فاکت بازکردن  دانستم برای 

آتئیستی  تبلیغا   نیست را باور کنیم: تاثیر " :عنوان  ای تحت  علمی در مقاله

ممکن  نگارش سعی داشتم که تا حد  . هنگا  "باورهای دینی در محو 

خاص  خود را دخی  نکرده، بلکه به طور  سیاسی و یا عقیدتی  گرایشا  

به بحث بپرداز . قطعا نورولینگوییستی   ستیزی از دیدگاه  دین پیرامون 

سی زبان موجود نبود. و حتا فار مقای   ای پیش از این در بین  چنین مقاله

ادعا نکنم که هرگز یافت نشده  انگلیسی هم اگر های مشابه به زبان  نمونه

 و در چامسکیچون  هایی هم توانم بگویم نادر است. گرچه لینگوییست می

اند هرگز به  هایی در این باب داشته سخنرانی دیوید کریستالاو  مقاب  

شناختی در درک از دین  زبان فرایندهای  مشخص به تعریف و توضیح  طور 

 .عمو  قرار نگرفته است رس  اند و یا اگر هم بوده در دست بر نیامده

کرده مقاله را حذف  اول  ی مذکور که به دییلی بخش  مقاله پس از نگارش 

 لنین را "کارگر به دین  حزب  نگرش "ی  بود ، تصمیم گرفتم که رساله
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اوست و  ترین رسای   ش  یکی از مشهورترین و مهم که بی ،ترجمه کنم

گان هر ی   کام  به فارسی ترجمه نشده بود و نویسند هرگز به طور 

ی کرده بودند تا در ی ضمن را ترجمه خود بخشی از آن نیاز و سود  براساس 

ی ایرانی، از  شراف بر جامعهخود از آن بهره ببرند. با ا  نظرا   تحمی  

توانستم حدس  های راست، می چپ گرفته تا به اصطالح نئولیبرالهای  طیف

های  زمینه پیش این رساله نیز هر کس بر اساس  دن بزنم که پس از خوان

خود  عقاید  تحکیم  آن جهت  خود سعی بر تاوی  و تفسیر  ذهنی  دریافتی 

های لنین هایالیت خواهد شد که  هایی از گفته خواهند داشت و قطعا بخش

باید به خاطر چه  آن است. او به رد و یا توضیح آن پرداخته در ادامه خود 

عملی در ستیز با  لنین بر تسامح  کامال حزبی  دیی   بسپاریم این است که

 شعار  گیری  سوسیال دموکرا  در قو  حزب  ئت او بر برا دین و یا تاکید 

م ، شام ، و واضح اما نه بر ، گرچه مفص ، کا"دین امری خصوصی است"

کننده و  وزه بتواند توجیهاق  امرچه ی استدیلی، آن های محکم  پایه

  .گذار باشد، قرار داشتندتاثیر

چه لنین  آن افزوده،ی خود  نوشتی بر مقاله یبینم که پ  لیکن، باز بر خود می

 او خود  باور شده به عنوان ، به قول  حزبی  تنها با استفاده از ایدئولوژی 

مطرح کرده بود  محور(  منطق )استدیل دیداکشن ، و چند یجیکال "حکم"
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خود آورده  پیشین  ی هایی که در مقاله نورولینگوییست علمی  را با نظریا  

تبسیط (Contrastive Analysis) یا مقابله بررسی  بود  در قالب 

ی امروز، که ماتریالیسم را در  خوانده ی جوان و درس ناخواه جامعه م. خواهکن

 چه در قرن  بسی فراتر از آن _شناسد   علم، می بیست و یکم، قرن  قرن 

با  _فلسفه و ایدئولوژی، باور شده بود بیستم، قرن  قرن  نوزدهم و اوای  

 .واهد شدمتقاعد نخ حکم خوانش 

 

 گفتار پیش

تا  ۱982سی سال مشخصا از  لنین که طی  مقای  و رسای   در خوانش 

هزار و بیست عدد گردآوری شده تا به  )بیش از پنج اند نوشته شده ۱8۲2

طور که  که همان نظر قرار بگیرد: اول آن [ یز  است دو مساله مد ۱] امروز(

چنین انگلس  مارکس و هم گفتار  لنین بارها و بارها خود نیز در تحلی  

بسزایی  تاریخی اهمیت  ی جغرافیایی و سابقه [ موقعیت ۲تکرار کرده بود ]

 اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی  لنین در شرایط  که آن سخن  دارد. این

 خود به تصحیح  بعدی  لنین در رسای   که آیا خود  خاصی گفته شده و این

که آن گفتار  مشی پرداخته است، و این خط  یر پیشین یا حتا تغی گفتارهای 
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اجرا و تبعیت داشته است و آیا امروزه نیز  آن روز قابلیت  در شرایط 

 ی پوشی. مسلما جامعه چشم قاب   پراکتیکال هست، از ملزوماتی است غیر 

اجتماعی،  تاریخی قریب به ی  قرن، تحوی   امروز پس از طی  جهانی 

های متمادی، در شرایط و  های دهه پساجنگ سیاسی، و شرایط 

هایی  پالسی هایی نو بر اساس  اند که اکت های جدیدی قرار گرفته موقعیت

  .طلبند جدید می

کنونی و  شام  و کاملی از ایران  شناختی  دقیق و جامعه دو  بررسی  ی نکته

اخیر است.  های زاده شده طی سی سال  نوفرهنگ گیری  شک  روند 

چه  ی روسی را مستق  از آن جامعه ۱8۴8 طور که لنین در سال  همان

[، 2شمارد ] ی داشته میهای آلمان اپورتونیست انگلس در برابر  دیدگاه 

تاریخی را پشت سر گذاشته است و  پرتالطم  امروز که مسیر  ی ایرانی  جامعه

طلب  دیگری از برخورد را عبور از این مسیر است نوع  راه  ی هنوز در نیمه

  .کند می

ها،  الذکر محدودیت فوق ی دو نکته در ذی  سعی شده است با در نظر گرفتن 

 آتئیسم در ایران  ها، و نیز روندهایی که بسیار محتم  به شکست  فرصت

  .امروزه هستند به اختصار بیان شوند
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من است خود باور به مذهب  که سوسیالیسم مذهبِ آن باورِ

 !است

 متحده به شد  قدر   ها در ایای   گذشته، که اوانجلیکنی  دو دهه طی 

اند،  تر آمریکا را کسب کرده ی در مقایسه با اروپا سنتی جامعه نفوذ در بین 

شود:  ها شنیده می سوسیال دموکرا  به کرا  این جمله به نقد 

های  . جدا از بحث"من است خود باور به مذهب است سوسیالیسم مذهب "

 -آیرنی"هرمنوتیکی این گزاره و  ی که پیش از این به تحلی  بسیار فلسفی 

 اوباما در ایای   کار آمدن  موجود در آن بوده است، پس از روی  "تضاد

آمد  مذهبی به شمار می خواهان  سنگینی برای جمهوری متحده که شکست 

کردند! )رجوع شود به  اوباما را ی  سوسیالیست معرفی میتا جایی که 

( شاید بتوان گفت برای ۲۴۱۴-۲۴۴9های  سال امریکایی طی  مطبوعا  

های  مذهبی و کشیش اولین بار پس از پیدایش ک ندیسم در آمریکا، مبلغان 

های غرب، شرق و  ها با کاتولی  اوانجلیکن )توجه شود به تفاو  اوانجلیکن

 ی دین فراتر گذارده با حمله ی های روس( پای را از حوزه اورتودوکس

سوسیال دموکراسی عمال خود را در روندهای  غاتی علیه آتئیسم تبلی

گلن  ی آن برنامه ی مشهور  اند. نمونه متحده وارد کرده ایای   جاری  سیاسی 
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تا پیش از که ب  بود که در آن اجازه داد کشیشی کاتولی  به نا  اندرو، 

الیسم تندی علیه سوسی به نقد  نا  بود این خطابه )پانزدهم جویی( گم

 آتئیسم  دموکراسی قرار داده، تبلیغ  ها را در مقاب   بپردازد، سوسیالیست

های  آتئیست میلیتانت  دموکراسی دانسته و اقداما   اص   ها را منافی  آن

 استالینیسم و یا تمایزی تاریخی( را در نابودی  ذکر  استالینیستی )بدون 

آتئیسم بداند. وی با رجوع به این گزاره  آورد  ها ره کشیش دین و حتا کشتار 

انی خواند، که سعی به گوی ها را دروغ ، آن"سوسیالیسم مذهب من است"

این کشیش از این گزاره  تحلی   ای نو از مذهب دارند. در واقع  ترسیم چهره

کنند و با  آن را نفی می مذهبی بود که در شعار ها به وجود  آتئیست باور 

زنده از  به که به طور اآن دارند. گرچه این خط ه گسترش نامی دیگر سعی ب

متحده پخش شد، نقدها و بازخوردهای  ایای   ان در تما  .آر .رادیو پی

ب ،  گلن ی کامال حساب شده زیادی را در برداشت، خود اولین قد   متفاو  

یکی از  مورمان، بلکه به عنوان  صهیونیست  ی  مسیحی  تنها به عنوان  هن

  .تواند به حساب آید سازان امریکایی می تاثیرگذارترین و شهیرترین برنامه

با ورود  گیرد. و تنها نقد قرار می این اولین باری نیست که این گزاره مورد 

این گزاره را خود  ی کننده ای نفیه توانید تحلی  می حتابه این بحث به را

در این گزاره داده  آن رسیده است که تغییری تجربه کنید. شاید زمان 
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آن به همان شد  و گسترشی که  شود؟! یا شاید به تبیین مفهو  

شده  دهی پردازند حرکتی سازمان آن می ها در نفی  ها و مورمان اوانجلیکن

ها،  آتئیست شیطانی بودن  باور  ای که هنوز مسخ  انجا  شود؟! بالطبع جامعه

خدا و در نتیجه  وجود  اص   پذیرش هاست، که در واقع با  آن خواندن  و کافر

ه متفاو  از این باور است همت چ هرآن رستگاری به نقد  راه  دین به عنوان 

ها را به  آتئیستی، سوسیال دموکرا  ضد  تبلیغا   گمارد، با گسترش  می

خواند. تکلیف چیست؟ آیا هنوز مسامحه و سکوتی  جنگی رو در رو فرا می

کند  نکوهش می "کارگر به دین حزب  نگرش "که لنین در همان رساله 

  جایز است؟

 

 های دینی در ایران از کویر و کوه نیز گذشته است ریشه

ای دو هزار ساله  کنیم، به پیشینه وقتی از دین در ایران صحبت می

تاریخ( و  هزار سال )ما قب   دین در ایران به بیش از هفت رسیم. قدمت  نمی

رسیم  شده در جهان می شناخته یکتاپرستی  اولین دین  زروانیسم به عنوان 

مذاهب و  جدید  انواع  گیری  زروانیسم در شک  )کَشَفرود(. هنوز باورهای 

گاگا که به وضوح  لیدی "تولد" مستقیم دارد. از ویدئوی  ساینتولوژیسم تاثیر 
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ترسیمی زروانیست از مسیحیت، آنته مسیح و لوسیفریسم دارد گرفته، تا 

 از زروانیسم. در تئولوژی، فال   "اکنکار"شرق  بوداییست و عرفان  داپتیشن ا

خدایی شناخته  ت  ادیان  گیری  شک  مهد  ایران یا تاتیس، به عنوان 

شرقی در آن  ی یهودیان در رو   پیش از مسیح و سلطه شود. در اروپای  می

بالکان،  او بر هلنیسم تا ورای  مسلط  گی  میتراییسم و گسترد زمان، حاکمیت 

آن بر  آمده مبنی بر تسلط  ی مدیترانه، و حتا آثاری به دست حوزه تما  

  .اسکاندیناوی بالمنازع است برخی از نواحی 

مذهبی )پس از  باورهای  ی چندین هزاره تسلط  این فال  تجربه

 و دین های بابلی( از میتراییسم و مهرپرستی گرفته تا زرتشتیت  اسطوره

 تما   بهی، مانویسم، )منهای مزدکیسم(، یهودیت، مسیحیت با وجود 

جعفری،  ی شیعه سنی، اسماعیلیه، مرتبط، اسال   گرایشا  و مذاهب 

یازده امامی، دوازده امامی، مهدویت، بابیت و بهایت، اگر حتا به  ی شیعه

ترین  نیدی غرب شمرده نشود، به عنوان  دین به سمت  منشا گسترش  عنوان 

 ای چنین عمیق از درخت  آید. مسلما ریشه جهان به حساب می ی نقطه

 فرهنگ، زبان، ادبیا ، هنر، تاریخ، و رسوما   دین که بر تما   تنومند 

 ی شود ریشه تر پرسیده می گونه سیطره دارد که حتا کم ی مرد  آن روزمره
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ی  شده هتجرب شده و یا های معمول و شناخته فالن رسم از کجاست، با روش

    .خشکیدن نیست آتئیسم قاب  

 

  ما همه انسانیم

باورهای  آتئیستی در محو  تبلیغا   نیست را باور کنیم: تاثیر "ی  در مقاله

بشر  ی  کانسپت در ذهن  پیدایش  تر به چگونگی  خود، مفص  "دینی

خالصه، کودک با مغزی از هرگونه داده تهی )تبیوی ریزا  ا . به طور  پرداخته

برخی از  تولد )و به اعتقاد  آید. از بدو  سفید( به دنیا مییا لوح 

های  ها از محرک اولین داده جنینی( با دریافت  ها از دوران  نورولینگوییست

گیری  کودک شروع به شک  ذهنی  اولیه و کانتکست  بستر  بیرونی، اساس 

آموزی و  به زبان مغز که مختص چپ  ی کره خاص نیم کند. و به طور  می

ی  کره ی مغز، نیم کره ها هر دو نیم فرویدیست ی تحلی  است )و بنا بر نظریه

چپ(  ی کره سازی در ارتباط است همراه با نیم اشیا و شی راست که با لمس 

اکوییزیشن کند. این نوع یادگیری که به  ها می داده شروع به جاسازی 

کنیم( کامال به  ادامه مفص  در این مورد صحبت می معروف است )که در

 بستر  کام   گیری  گیرد. پس از شک  ناخودآگاه صور  می ارادی وغیر  طور 



 و نگرشِ کمونیسم مآتئیس تبلیغاتِ

 

59 

 گیری نیاز به تغییر  های محیطی برای جای های ثانویه از محرک اولیه، داده

 .شک  یا اسیمیله دارند

چه بعدها  دا نیز، ما همگی در این شرط مشترکیم: آنخ وجود  باور  در مورد 

 باورهای رایج  ها، و یا قرار گرفتن در معرض  موقعیت دانش، تحلی   با کسب 

ما لزوما مجبور به  گیری در ذهن  کنیم برای جای آتئیستی کسب می

 گرفته در بستر  سانی با باورهای شک  هم شک  برای  اسیمیله و یا تغییر 

دهی ارادی به  ند، بستری که ما هیچ نقشی در شک ما هست ذهن  ی اولیه

ه های خانواده، مدرسه و سپس جامعه ب آموزش تاثیر  ایم و تحت  آن نداشته

 ناباوری به باور "ها با  آن گزینی  این باورها و جای وجود آمده است. شکست 

 [۰دشوار، و شاید بتوان ادعا کرد ناممکن است. ]کاری  "وجود خدا

آتئیسم از  تبلیغ  تاثیر  "کارگر به دین حزب  نگرش "لنین در همین رساله 

کند. شاید  مدارس را نفی نمی آموزشی و گنجاندن در دروس  کتب  طریق 

تری برای نفی یا  قطعی علمی بود دیی   لنین به این مقوله نگاه  اگر نگاه 

سش را به سویی ر ادامه پرجاست که لنین د آورد. اما مهم این تایید می

آتئیسم  پذیری  ی آموزش مقوله تنها وارد  هبرد. در واقع وی ن دیگر می

 ها را در گسترش  سوسیال دموکرا  عملی نقش  شود بلکه به طور  نمی
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تر در این مورد  دهد. در ادامه مفص  تبلیغا  توضیح می آتئیسم ورای 

  .صحبت به میان خواهد آمد

 

 تعلیم نیست فارسیِ مترادفِ ،آموزش

و تا حدی متضاد سر و کار متفاو   های آموزش ما با دو تر   در تئوری

  Acquisition اتعلیم ی.  Learning/Teachi ۲ . آموزش یا۱داریم: 

دو  شده است. این  جهانی  نوین پس از جنگ  ی آموزش  ایهاکوییزیشن، پ

خوانیم در پیش  لنین می ی چه ما در رساله تاریخ بسیار مهم است. چون آن

تحریر در آمده است. در اکوییزیشن، بنا بر  ی دو  به رشته جهانی  از جنگ 

ها از طرقی  ، دادهبر آن Brownای براون  عدیده و پایه کتب و مقای  

ه شود. درست ب یادگیرنده رسانده می مستقیم به ذهن  غیر  خاص به طور 

 های حسی  گیرنده مستقیم از طریق  غیر  گونه که کودکی به طور  آن مانند 

محیطی  های دریافتی  داده ی گانه( شروع به ذخیره پنج خود )حواس 

 غیر  بیند، بلکه به طور  خود را آموزش نمی مادری  کند. ی  کودک زبان  می

های محیطی اعم از زبانی که مادر، پدر، خواهر یا برادر،  آکادمی  از محرک

برند یاد  های اجتماع به کار می ون، موسیقی، و پیا اطرافیان، رادیو، تلویزی
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ی خود را بنشانید و روزی چه  مرتبه  چهار ساله گیرد. شما اگر فرزند  می

 ، اما در طی "یعنی شیر milk "هم از او بخواهید که تکرار کند سر  پشت 

ریزید  د شیر و وقتی برای خواهرش شیر میروز دائما به فارسی بگویی

خالی شیر را به پدرش نشان دهید و  ی و یا شیشه "بیا شیر بخور"بگویید 

گمانم این "نوشیدن شیر بگویید  و یا هنگا   "شیر تما  شده بخر"بگویید 

، "شیر هم گران شده"تان بگویید که  و یا به همسایه "شیر ترش شده است

 بلکه "milk" تنها به شیر نخواهد گفت هشما ن در این صور  هرگز فرزند 

او جوابی به  "شود؟ عزیز  شیر به انگلیسی چی می"سید هر بار از او بپر

 "milk :بگو...milk" شما نخواهد داد و باز شما تکرار خواهید کرد

اولیه  بستر  مغز برای تشکی   اولین فعالیت  تنها زبان را به عنوان  هکودکان ن

 اکوییزیشن و یا یادگیری  از طریق  چامسکی یونیورسال گرامر به تعبیر 

های محیطی یاد  های دریافتی از محرک جاسازی داده مستقیم از طریق  غیر 

  .کنند گونه درونی می اولیه را نیز این مفاهیم  گیرند، بلکه تما   می

طور که بایتر  ، همان"خدا باور به ناباوری به باور "آتئیسم و  و اما در بحث 

مستقیم بسیار سخت و در  آموزش  آن از طریق  شدن  درونی ذکر شد، امکان 

 ای به تدریس  که اشاره که لنین با آن بسیاری از موارد ناممکن است. این

بحث بر این مقوله نشده و تنها به  آموزشی کرده وارد  آتئیسم در کتب 
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 این نوع آموزش بسنده کرده، نه به خاطر  اثرگذاری  پاسخی کوتاه به تایید 

دو ،  جهانی  علمی پیش از جنگ  آورد  این دست شدن  اثبا  و عملی عد  

ها  سوسیال دموکرا  حزبی  پراکتی   وی بر مبحث  تمرکز  بلکه تنها به علت 

شناس نبود، نورولینگوییست نبود، و  مند نبود، زبانبوده است. لنین دانش

ول و ئسچه م البته دلیلی برای ورود به این نوع بحث نداشت. وی بر آن

مارکسیسم را تبیین کرده،  "احکا  "خود  محیط بود به خوبی در زمان 

  .دیالکتی  را به نیکی شرح و بسط داده است ماترالیسم  برخورد  ی نحوه

علم و  ی ی  قرن پر فراز و فرود و سیطره اما، امروزه پس از گذشت 

 ار دادن فرض قر و پیش "حکم" لنین به عنوان  افکار  تکنولوژی، تبیین 

 های سوسیال دموکراسی در گسترش  ها و پرداختن به پراتی  آن صحت 

اقشاری که پس از ی  قرن قرار گرفتن در  ماتریالیسم و آتئیسم در بین 

اند شاید چندان کارا  مارکسیستی بسیار بدبین ضد  تبلیغا   آماج  معرض 

یکی پس از دو   جهانی  پس از جنگ  دوران   نباشد. متدهای آموزش از

 توان از سد  تعلیم می های صحیح  اند و با احاطه به روش دیگری ارتقا یافته

تر، و کاراتر  تر، امن های ثانویه گذشت. راهی بسی آسان داده ناپذیری  آموزش

هایی که  پیش. روش آموزش در ی  قرن  ی های منسوخ و کهنه از روش
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اکت علیه  ای میلیتاری کاری و لزومی بر دیگر نیازی به مسامحه و سازش

    .دین ندارند

 

 دین امری خصوصی نیست

خود به  ی که لنین در رساله "دین امری خصوصی است"گزاره  جدا از بحث 

تاریخی و  گذار  نظر گرفتن  کال  و تحلیلی همه جانبه با در تفصی ، روشنی 

است، گرفتن از این گزاره بدان پرداخته  اپورتونیستی از بهره انحرافا  

الواقع دین امری  که: فی اینمهمی نباید از دیدرس دور بماند.  ی نکته

ادیان از ابتدا  گیری  خصوصی نیست! هرگز نبوده و هنوز هم نیست. شک 

 ها در بررسی  اجتماعی بوده است. تئولوژیست طلبی  قدر  کامال بر اساس 

گرا از اشکال و  جربهت انسان  بدوی آن که در ذهن  باور به خدا از انواع  گذار 

بشر در به اختیارگیری و  موجود در طبیعت و نیروهای ورای توان  اجرا  

ساز و  کشاورز و شی انسان  تسلط  آن، تا دوران  کنترل یا دفع و تحلی  

ابراهیمی  شرقی و ادیان  ادیان  الهی که ما به نا   ادیان  گیری  شک 

 رسند که طی آن دوران، مذهب  القول به تاریخی می شناسیم، متفق می

آن  پیدایش  گیری در بدو  اجتماعی رسیده است. این قدر  خاصی به قدر  
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گان به آن دین در  گروند شمار  گسترش  دین بوده است و نه در مسیر 

  .جغرافیایی بسیط

ها به جز  شناسیم؛ در گا  زرتشت می بهی را که با نا   مثال، دین  به طور 

 دیگر آمده است: پروچیستا دختر  دو نفر  بشر تنها نا   زرتشت به عنوان  نا  

گشتاسب اولین کسی است که پس از  پادشاه. درواقع زرتشت و گشتاسب 

گرود و  بهی می زرتشت به دین  ی زرتشت و مدیوماه عموزاده هوویی همسر 

بهی را  دین  پذیرش  خود فرمان  مغان به درباریان  از جمله چهار نفر انجمن 

همین  دین بهی توسط  ترین گسترش  زرتشت بیش دهد. در تاریخ  می

-بهی به شد  دینی شود؛ در واقع دین  گشتاسب حاص  می پادشاه کی

النهرین، یم  ت مرزها را پیموده و تا ورای بیناجتماعی می شود و به سرع

 در زمان  که شود. با آن ( و آسیای صغیر گسترده میامروزه نی   رود نی  )

ی سیاسی، اجتماعی و  رسمی نبود، اما سیطره هخامنشیان زرتشتیت دین 

 مسیح، بدو  مغان از بیش از پنج هزار سال قب  از میالد  ی مطلقه قدر  

 زرتشت، تا هفتصد سال پس از مسیح، به جز دویست سال حضور  ظهور 

 ط بر تما  ناپذیر و کامال مسل های سلوکی در ایران، قدرتی شکست هلنیست

 .فردی و اجتماعی بود امور 
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ظهور و سپس  ی پا به عرصه "کینگ"و یا  "لرد" مسیحیت نیز با نا  

جهان  خدایی که پادشاه  فرزند  گسترش گذارد. در واقع مسیح به عنوان 

جهان داشت که  ی پادشاهی  اوست، داعیه جهان در دست  ی است و اراده

رومی مصلوب شد.  وس در زمان تیبریوس پونتئ تنها به همین علت به دست 

مسیح و  گیری  در هر چهار انجی  آمده است که پونتئوس پس از دست

پرداخت و  "یهود پادشاه " ی مسیح به عنوان  او به مضحکه پیش از تصلیب 

خود را از این عقوبت نجا   ،خدا چه پادشاه است و فرزند  به او گفت چنان

پایان  مسیح است او برای  کوه که کال   موعظه سر  دهد. گرچه بر اساس 

مریم مجدلیه به  وی، و شهاد   دادن به دین آمده بود، پس از تصلیب 

القدس بر  روح بازگشت به صحابه و فرود  ی مسیح که وعده روح  دیدن 

 چهار  پس از باور به تثلیث جزو  رکن  حواریون را داد، کلیسا به عنوان 

چه ی  مسیحی کلیسا را به رسمیت  شمرده شد؛ چنانمسیحیت  ارکان 

ی  مطلقه آویزی شد برای حکومت  اسد از دین بیرون است. و این دستنشن

 اروپا را شک  داد و بر تما   جه  و تاریکی  وسطایی که دوران  کلیسا. قرون 

مرد  تسلط داشت. حتا پس از رنسانس و تا  فردی و اجتماعی  زندگی  وجوه 

طلب است  ای کامال قدر  این وجهه از مسیحیت، که وجهه روزبه ام

  .چنان بر جهان سیطره دارد هم
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گان  برد ها و آزادی  انسان برابری  و اما محمد و اسالمی که در ابتدا با شعار 

دینی  ی مستق   عربستان کرد، اولین پایه ی جزیره شبه شروع به تبلیغ ورای 

ی محمد و  مکه بنیان نهاد. سلطه خود را در مکه پس از جنگ و فتح 

که فردی  مسیحیت، یهودیت، و زرتشتیت، بیش از آن اسالمی که بر عکس 

گیری و حتا در  شک  باشد، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. اسال  از بدو 

اولین  گر بود و با تشکی   محمد دینی اجتماعی و سلطه حیا   زمان 

عمر،  مکه و طائف راه را برای سپاه  اسالمی در مدینه، های حکومت  پایه

 های عثمانی برای گسترش  اموی و عباسی و بعدها ترک عثمان و خلفای 

  .اسالمی باز کرد حکومت 

 جهانی از ارکان  قدرتی جهانی )که این قدر   ادیان در کسب  معاند   تاریخ 

  .پایان است ادیان است( تاریخی خونین و بی مشترک در تما  

باور کنیم که دین امری خصوصی و شخصی است؟ هرگز نبوده و حال 

  .هرگز نیست و هرگز نخواهد بود

بهتر "شکافد:  را می "دین امری خصوصی است" شعار  لنین به نیکی منطق 

است به شرایطی که غرب به خداپرستی تعبیری اپورتونیست بخشید 

آن  گذاران . البته یکی از تاثیر"مذهب امری خصوصی است"بپردازیم: 
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 اپورتونیسم در ک  شد، درست مانند  رشد  فاکتورهایی کلی است که باعث 

یابی به  کارگر برای دست ی طبقه جنبش  اساسی  گرایشا   قربانی کردن 

 را تکرار کرد. منافع  بار این . باید چندین"زودگذر منافع " زودگذر. منافع 

این  گیری و گسترش  دقیقی از شک  تاریخ  زودگذر. لنین در ادامه به تحلی  

لنین بدون تعبیرا  و  چه سخن  پردازد. و چنان اپورتونیستی می باور 

این گزاره را چیزی جز  ی کلمه تاویال  خوانده شود در ذا  مفهو  

 ریاییهای میلیتا حرکت کارانه برای جلوگیری از گسترش  ای سازش مسامحه

اجتماعی و  آیا امروزه که رشد شمرد. پرسش این است:  علیه دین نمی

اسالمی و چه در کشورهای  های دینی ،چه در بین  ی حکومت طلبانه قدر 

 آویزی به دین تاریخ  مذهبی با دست ی نوی لیبرالیسم  کشورهایی که چهره

چنان پایدار را متحرک و  کلیسا و بورژوازی  هم وسطایی  قرون  حکومت 

 "دین امری خصوصی است"طلبانه  فرصت توان با شعار  کند، می رو می پیش

تواند  ؟ آیا واقعا امروزه سکویریسم میبه مسامحه با دین و مذهب پرداخت

 کار روی  شود در پستوی خانه نهان کرد؟ آیا روند  ادعا کند که دین را می

ای کوتاه  خاورمیانه پس از گذار از دورهی  دینی در حوزه احزاب  آمدن 

د که دین جدای از حکومت نابود ده را به دست نمی ویریسم این نتیجهسک

همان پستوی  خود ناگزیر به ریشه دواندن در بین  حیا   شود و برای  می
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مذهبی چه  جماعت  مطلقه است؟ با خی   یابی به قدر   ها برای دست خانه

 ماتریالیسم  یابی به گسترش  دست لنین که تنها راه  باید کرد؟ آیا دیدگاه 

 ها در گسترش  سوسیال دموکرا  انحراف  بدون  کرد  م را عم مارکسیس

 شمرد، امروز نیز کارساز است؟ مرد  می ی توده طبقاتی  مبارزا  

 ی کند، که شایسته ه میتاملی اشار قاب   ی خود به نکته ی لنین در رساله

قرمزهای سوسیال دموکراسی  خط  تری است. و آن شناخت  توجه بیش

انگلس به دورینگ،  آنارشیسم، و اتکا به نقدهای تند  است. او در برابر 

ها  تری که اپورتونیست مهل  ی ضربه ها و  کالتورکامف، با بیان  بالنکیست

مقوله را  این فهم  زنند، حساسیت  این شعار می در سو تعبیر و به کارگیری 

ای در  کند که چنین مسامحه . وی بیان میشود در حزب مکررا متذکر می

ها هرگز نباید وجود داشته و رخنه کند. حتا در  سوسیال دموکرا  بین 

دین و  تبلیغ  ی  کشیش در حزب، مادامی که وی عملی جهت  عضوگیری 

مراتب بر وی  حزب نکند، ورود، عضویت، و حتا طی  آن از درون  گسترش 

بخوانیم به تعبیری غلط از  را تا همین جا چه لنین جایز است. مسلما، چنان

دینی  شود که مبارزه با باور  . وی در ادامه به روشنی متذکر میرسیم او می

 "دین امری شخصی است"سوسیال دموکراسی است و تنها زمانی  از ارکان 

میلیتاریایی علیه  این مسامحه یا به آنارشیسم  قاب  تسامح است که عد  و 
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بیش از پیش مذهب ندارد، منتهی شود  گیری  ای جز قدر  دین، که نتیجه

پرولتاریا  مختلف  کارگران در سطوح  طبقاتی  مبارزان  و یا به شکاف در بین 

  .مطلب است لنین که گویای حق  معروف  بینجامد. و البته آن مثال 

ی غرب در سطحی  خاص، و در جامعه اما امروزه ما در منطقه به طور 

مردمی که  ی توده عظیم  . خی  ۱موازی مواجهیم:  ی با دو پدیدهتر،   مبسوط

 گی از دانش و تحت  دورماند هایی که به علت  لنین هم بودند. همان در زمان 

گرایان  دین روزافزون  طلبی  . قدر ۲اند.  چنان مذهبی دینی هم تعلیما  

وزه به های دینی. احزابی مذهبی که امر حکومت یابی و گسترش  برای دست

ی  کننده مسخ غرب عالوه بر قدر   غنی، و حمایت  مالی  سالح، منابع  انواع 

های تاریخی کارسازند مجهز  ریشه دینی که خود به خود به علت  تبلیغا  

دین "گر  لنین جعلی و اعوجاج چنان مسامحه با شعار به تعبیر  اند. آیا هم

 جایز است؟ "امری خصوصی است

 

 م، غرب ما را از هابلیبین روزن میما غرب را از 

 وار در جهت  انسانی که ماشین مالی، منابع  امکانا   غرب، با در دست داشتن 

 around the لنین( با شعار  بسته )به تعبیر  امپرالیسم چشم ارتقا و تکثیر 
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clock   های تبلیغاتی و مدیای  انحصاری بوق دست به کارند، با تمل 

اجتماعی،  ای کام  بر شرایط  های اختصاصی، احاطه اصلی، و فناوری جریان 

شرق که  محیط بر زوایای متعدد  شرق دارد. این دانش  فرهنگی، و گرایشا  

 های شرقی هم به دور مانده است، به او امکان  اکتیویست گاه از دیدرس 

سیاسی روندهای  گیری  مستقیم در شک  مستقیم و یا غیر  دخالت و کنترل 

و اجتماعی در منطقه بنا به مقتضی را داده است. این در حالی است که 

ای  کند. احاطه نگرد که غرب برای او مهیا می غرب تنها از روزنی می شرق به

دین  ی مسخ  نیازهای جامعه در این سطح در زمانی که لنین به تحلی  

 است که تب  ای نو ای، پدیده رسانه امکانا   پرداخت نبود. گسترش  می

جهان پراکنده و  کنترل در سراسر  قاب   گلوبالیزیشن را چون ویروسی غیر 

شرق  مصرفی  جوامع  اقشار  ناپذیر در بین ای نفوذ کنایزیشن را سیطرهامری

مذهبی صادره از غرب و  کرده است. در چنین شرایطی مقابله با لیبرالیسم 

شرقی، و یا  اجتماع با تمرکز به فرهنگ بومی  آن در سطح  ی خزنده رسوخ 

شود. ما، چندان  امپریالیسم ممکن نمی فرهنگی  تبلیغ علیه تهاجما  

دانیم غالبا از  ها می چه از آن ای بر دنیای آمریکایی نداریم، زیرا آن احاطه

گشاید.  خود به روی ما می تبلیغاتی است که غرب برای معرفی  روزن 

 اصلی  های جریان  مستق  از رسانه ای  رسانه تواند به ابزار مادامی که شرق ن



 و نگرشِ کمونیسم مآتئیس تبلیغاتِ

 

71 

زوایای اجتماعی  دست یابد، مادامی که نتواند بر تما   "لیبرال"به اصطالح 

مناسبی برای مقابله با  کار  تواند راه غرب احاطه داشته باشد، نمی و فرهنگی 

 .آن بیابد

 

 انقالبی جهانی است تشکلِ وحدت تنها راهِ

وی به  د خود آورده است، تاکی ی معروفی که لنین در همین رساله مثال در 

اولویت و  طبقاتی به عنوان  ها در حمایت از مبارزا   مارکسیست ی وظیفه

 جداسازی  افکن در این مبارزا  که در جهت  تفرقه هر حرکت  نمودن  ثیخن

در به ثمر  اتحاد اص   ، مبین آتئیست و مذهبی باشد مبارزان به دو گروه 

 فرا رفتن از مرزها، ضدیت با تما   انقالب و مبارزا  است. باور  رسیدن 

نمادهای تبعیض بر اثر استیالی تفکرا  اریستوکراتی، و رسیدن به جهانی 

که  انقالبی جهانی است. حال آن حرکت به سمت  پارچه مستلز   آزاد و ی 

عقاید و  با تضاد  لنین در ی  روستای کوچ  مثال  چه بر اساس  چنان

 تر و جهانی با تنوع  هدگستر مذهبی و آیینی مواجهیم، در سطح  گرایشا  

ای که  اقتصادی های تاریخی، سنن، مذاهب، و بستر  فرهنگی، ریشه

تر در این مورد  دین )در ادامه بیش گرایانه به سمت  کردهای واپس روی
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چه  خواهیم بود. چنانشود مواجه  ت به میان خواهد آمد( را موجب میصحب

های مذهبی  ریشه تما   مظاهر و قطع  ای به جنگ با تما   آخته با شمشیر 

وحدتی شام  خواهیم بود؟ وظیفه  در جهان برویم آیا قادر به ایجاد 

 "دین امری خصوصی است"دین و لحاظ  چیست؟ آیا مسامحه در برابر 

تواند  دیالکتی  می م چنان کاربردی موثر خواهد داشت؟ و یا ماتریالیس هم

  آتئیسم باشد؟ ای سردتر برای گسترش  اسلحه

همین رساله  ی پاسخی بسیار خردمندانه و کاربردی از لنین در ادامه

مشترک در  هدف  کند، وجود  وسیله را توجیه نمی خوانیم. گرچه هدف می

پرولتاریا که دردمندانه به سوی آزادی و  اقشار  مرد ، خیزش  ی توده بین 

مبارزان خواهد  وص   ی آیند، نقطه طبقاتی به خروش می ی فاصله شکستن 

 این سیستم را با تما   ،خود ،بود. هدفی که بر اثر ناکارآمدی کاپیتالیسم

 ...  در این شرایط اجتماع "ش متالشی خواهد کرد: ا محتویا  و اضافا 

تر از پروپاگاندای صرفا آتئیستی باعث خواهد  د بار بهمدرن ص کاپیتالیسم 

در این " یال دموکراسی و آتئیسم  بگروند.مسیحی به سوس شد که کارگران 

ن مضر لنی به تعبیر  حتاآتئیسم نیست، و  تنها نیازی به تبلیغا   هشرایط ن

 "دین امری خصوصی است" آویزی به شعار  هم هست، بلکه لزومی به دست

  .نیز وجود ندارد
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 فرهنگی در ایران باال نیست رنسانسِ تبِ

خوان، پایین  کتاب تنها پنج درصد جمعیت  رسمی  متاسفانه در ایران با آمار 

ها، و  سایت حتارسی به منابع و  دست ها، محدودیت  کتاب تیراژ  بودن 

استیالی مطلقه مذهبی بیش  ها، در کنار  مطبوعا  و رسانه انحصاری بودن 

های سیاسی و اقتصادی که چون دیواری دور  چنین تحریم از سه دهه و هم

 فرهنگی به سمت  تا دور مرزهای ایران را محصور کرده است، تحوی  

گیرد. این  آتئیسم بسیار کند صور  می فکری و نهایتا گسترش  روشن

بی در بین مرد  باورهای مذه ضعف  مذهبی باعث  تئوری که حکومت 

 رنسانس  وثوق نبوده و انتظار  کم در ایران چندان قاب   شود دست  می

 فرهنگی در ایران در چنین شرایطی رویایی تنها تئوری  است. عوام  

اند که در ایران تنها گروهی خاص از  مختلفی دست به دست هم داده

ن و اناقآن که غالب این جمعیت را ده هفتاد و پنج میلیونی  جمعیت 

مالی و فرهنگی  رسی به منابع  دهند که از دست کارگران تشکی  می

های دولتی است،  نهها، رسا آن رس  اند و تنها مدیای در دست محرو 

نظا  در پیش بگیرند. این  های مذهبی  گذاری رویکردی مخالف با سیاست

اند، تنها  عم  به دین و باورهای دینی ضعیف پس از انقالب در ادعا که نس  

مذهبی معنا  ی  ادعای عامیانه است. باورمندی به خدا در پراتی  
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گرایی  اسال چه طی این سه دهه بیش از پیش رشد یافته  شود. آن نمی

 قشر  نبوده، بلکه خرافه، بدعت و اضافا  در باورهای مذهبی، و در حد 

  .دینی به ادیان دیگر بوده است تر گرایشا   کرده تحصی 

نوکیشان به  ها و در آن سو جمعیت  آتئیست دقیقی از تعداد  آمار مسلما 

 ادیانی چون مسیحیت، زرتشتیت، بهاییت، و حتا بوداییسم، در ایران موجود

چپ  اعضای پیوسته به احزاب  انگشتی از تعداد نیست. اما با حسابی سر

ها رسید، گرچه عضویت در هر ی   توان به تخمینی حدودی از آتئیست می

این  ها به معنای صد در صد آتئیست بودن نیست. اگر مجموع  ز این حزبا

کند  مذهبیان، چه تفاو  می چنان شمار  جمعیت را آتئیست فرض کنیم هم

دیگری گرویده باشند، بسیار  چنان مسلمان باشند و یا به دین  که هم

  .تر خواهد بود بیش

 پذیرش آتئیسم است؟ آیا خیزش  ی ایرانی آماده ی با این تفاسیر، آیا جامعه

ها را مذهبیون تشکی   آن کارگری که هنوز اکثریت  ی طبقه انقالبی 

آن  احزاب به تفرقه و تقلی  و تضعیف  آتئیسم  تبلیغا   دهند تحت  می

این  دین را در نگاه  افیونی  حقیقی  ی توان چهره گونه مینخواهد انجامید؟ چ

ی در دست دارد و دپالکارمثال امروز  ی رنگ کرد؟ کارگری که براقشر پر

 ا  کودکان  نگرفته جمهور پانزده ماه است حقوق آقای رئیس ":زند فریاد می
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اش پرداخت شود، اولین کاری که  معوقه چه حقوق  ، چنان"اند من گرسنه

اش به مشهد برای زیار   همان کودکان و خانواده خواهد کرد به اتفاق 

خود نذر کرده بوده است! این  خواست  برآوردن خواهد رفت، چون برای 

 دین به عنوان  استثماری  قدر وقت یز  دارد که به ماهیت  هجامعه چ

کشی از او  حکومت در بهره قدرتمند  آویز  مشکال  خود و دست ی ریشه

 ی اند در توسعه های کارگری تا چه حد توانسته واقف شود؟ تشک 

ها را  کارگر بپذیرند و آن خود عضوهای فعال  ی طبقه های مبارزاتی  فعالیت

  کمونیسم آشنا کرده، به آتئیسم گرایش دهند؟ ماتریالیستی  با اساس 

 

  چند؟ "ای دانه"چند؟ مرغ  "کیلویی"میوه 

وقتی صحبت از پرولتاریا مرد . در ایران  جاست. معیشت  اصلی اینی  هنکت

بیست  قرن  اوای   ی روسیهچه مثال در  کنیم با مفاهیمی متفاو  از آن می

محرو   ها، و مناطق  خواب کار، خیابان بود مواجهیم. البته که فقر، کودکان 

ی کثیری از  حکایت از عده رسمی  در ایران کم نیست. البته که آمار 

ان چن کند، اما، همان کارگران و یا روستاییان هم فقر می خط  زیر  جمعیت 

صدرنشینی  خرند. هنوز ایران در مراتب  ای می میوه را کیلویی و مرغ را دانه
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مرد   اکثر  ی غذای روزانه زباله است. هنوز در سبد  در بین کشورهای تولید 

 .رک استبالتَ برنج، نان، و گوشت یا مرغ، از ارکان 

ذا شکرگزاری ی  مسیحی پیش از غ"گوید:  مثلی هست که به مزاح می

ن است. مرد  زمانی خدا را خدا در نا. بله! "کند ی  مسلمان پس از غذا می

 شود. چه یهودی باشند و باور  ها پهن می آن شا   ی کنند که سفره یاد می

 ای آسمانی است، چه مسیحی باشند که آن را برکت  شان مائده که طعا  آن

خدا  محقرشان بدانند، و چه مسلمان باشند که نان را نعمت  ی پدر بر سفره

های علیه ایران که به  ان وجود دارد که دارد. تحریمبدانند، خدا در این ن

آمد کم در گی اقشار  ایران و شکنند اقتصاد  فقرا   ستون  خرد شدن 

 ی انجامیده است، سمت و سویی نو را هادی شده است. این روزها فاصله

کم شدن است.  بورژوا نیز روز به روز در حال  پرولتاریا و خرده طبقاتی بین 

 های کوچ ، و فراگیر شدن  مستق  یا سرمایه مشاغ   صاحبان  ورشکستگی 

قاب  کنترل شده است. ای رو به گسترش و غیر  شب، پدیده نان  ی دغدغه

جامعه  اکثریت  الگوی مصرف  چنان راهی طوینی به سوی تغییر  گرچه هم

  _ای چند های چند به تک ای چند و مرغ دانه کیلویی چند به دانه ی از میوه_

صور کرد که زمانی که نان در توان ت ایران را می ی مذهبی  باقی است، جامعه

  !اش نباشد، خدایش نیز در این گرسنگی بمیرد سفره
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بشری، و دردناک است. اما واقعیتی است  این واقعیت، تلخ، زننده، ضد 

هایی که از  نئولیبرال گیری. و شاید نه به تعبیر  شک  حقیقی و در حین 

چنان پافشاری دارند،  کردند و هم های غرب علیه ایران حمایت می تحریم

 لنین در همین رساله که کاپیتالیسم با ناکارآمدی  ی بلکه با رجوع به گفته

تلخ  ی توان این پدیده شود می مذهبیون به آتئیسم می گرایش  خود، موجب 

 .دانستدر ایران  "خداپرستی"باورهای  ی تضعیف  کننده و دردناک را منتج

 

 سخنرانی سورکوف، واجب است دنِخوان

لنین در همین رساله که با رجوع به سخنرانی سورکوف در دوما آغاز، و باز 

سخنرانی  دن کند که خوان برد، تاکید می رانی به پایان میآن سخن با نقد 

قریب  سورکوف بلکه اغلب  تنها سخنرانی  هسورکوف واجب است. متاسفانه ن

ها  ایرانی اند و در بین  ه فارسی ترجمه نشدهلنین هرگز ب رسای   به اتفاق 

ها فرا  آن لنین که اکثر  ی هزار رساله اند. از بیش از پنج تر خوانده شده کم

ها ترجمه شده و  شماری از آن اند، تنها انگشت ای نوشته شده منطقه -زمانی

ت که رسیده آن رسیده است، و شاید دیری اس رس هستند. زمان  در دست

 ها، قدر   آن کم مشهورترین  ت  اگر نه، دست  ت  است، تا با خوانش 
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ها باور داریم و درست باور داریم را کسب  بریم به آن چه گمان می آن تحلی  

  .کنیم

 

 رسد مان به هم مینه سکوت کنید نه فریاد بزنید. صدای

 خاص  روز و موقعیت  آن با شرایط  لنین و مطابقت  ی رساله بازخوانی 

ایران، که باید  ی امروزه فرهنگی، جغرافیایی، قومی، مذهبی، و سیاسی 

که آن بخشی از  فرض صور  گیرد، واجب است. این تعصب و پیش بدون 

دین " پذیرش  مارکسیسم با دین و عد   معاند   لنین که به تاکید  سخنان 

مسامحه با  را درشت کنیم و یا برعکس اص   "امری خصوصی است

، هر دو رنگ کنیمپرملیتاریایی علیه دین را  مذهبیون و حذر از عناد 

ای است که لنین در آن به کرا  به توصیف و  برداشتی نادرست از رساله

 ی چه مسلم است جامعه ها پرداخته است. آن ابهاما  و سردرگمی توضیح 

رساله، و طی  این صد سال از نگارش  خاص، پس از گذشت  ایرانی به طور 

آن زمان،  ی فرهنگی متفاو  از روسیه تاریخی پر فراز و نشیب و در بستر 

دین و خرافه دارد.  ی تری برای مبارزه با مساله انطباق های قاب   نیاز به روش
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هایی  که فریاد بکشیم. راه شاید در این راه نه نیاز است سکو  کنیم و نه آن

 !رسدتر به هم ب مان آسان هست که صدای

 

 : پی نوشت

لنین رجوع شود  ی شده آوری جمع رسای   رسی به ک   دست برای   .۱   

 :به سایت

 http://www.marxists.org/archive/lenin/works/index.htm 

خاص  به طور  "کارگر به دین حزب  نگرش " ی مثال در رساله برای   . ۲     

ها در  اپورتونیست گیری  تاریخی در قو  گذر  سیزده به بررسی  از پاراگراف 

پردازد و پیاپی در نظر  می "دین امری خصوصی است " مفهو   انحراف 

 ی روسیه ی تاریخی و اجتماعی )در این مقاله تاریخی، موقعیت  روند  گرفتن 

 خاصی نیز وجود دارد که باعث  تاریخی  شرایط داند: ... آن روز( را یز  می

بخشی  امروز و اگر بتوان گفت در این حد گسترده در میان  تفاوتی  بی بروز 

دین شده است... . رجوع  ی های اروپایی بر سر مساله از سوسیال دموکرا 

 "نگرش حزب کارگر به دین"رساله  رسالهشود به: 
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نگرش حزب کارگر به "به طور خاص در پاراگراف پانزده رساله   .  2      

 . "دین

نیست را باور کنیم: تاثیر تبلیغا  آتئیستی در "ود به : رجوع ش  . ۰      

 "محو باورهای دینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و نگرشِ کمونیسم مآتئیس تبلیغاتِ
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