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های ایران نيازی به توضيح  برای انقالب ایران و مارکسيستمساله مذهب  بسيار اهميت
سال حاکميت استبداد مذهبی، که به نوع خود در  ٣٠که  همچنين بدیهی است. ندارد

  . افزاید ین مساله میبر اهميت اتاریخ معاصر بينظير است، 
  

نوشت؛ انقالبی که با  ١٩٠۵انقالب ی  ی کوتاه حاضر را والدیمير لنين در بحبوحه همقال
را در دست خود " مریم مقدس"که عکس های روسيه شروع شد  تظاهرات ميليونی توده

منتشر ) زندگی نو(" نوایا ژیزن"ی  در نشریه ١٩٠۵دسامبر  ٣این مقاله به مورخ . داشتند
در چند ماه ی قانونی حزب کارگران سوسيال دموکرات روسيه بود و  د که اولين نشریهش

ی  نسخهروی ی فارسی حاضر از  ترجمه .ها بود در تسلط بلشویک ١٩٠۵ال آخر س
توسط انجام شده است که ) ١٩۶۵(گرِس مسکو چاپ پرو" مجموعه آثار لنين"انگليسِی 

  . بازتکثير شده بود )Marxists.org(  "ها آرشيو اینترنتی مارکسيست"
  

مهمی برای  یارایتواند  ی مذهب می به مسالهدر این مقاله لنين  برخورد مارکسيستی
در ناصحيح بودن بسياری از گرایشات رایج  باشد وهای ایران  ها و کمونيست مارکسيست
های بسيار  کنيم که عليرغم شباهت اما نباید فراموش. تر از پيش سازد چپ را عيان

شرایط کنونی و انقالب حاضر در روسيه اوایل قرن بيستم با ایران اوایل قرن بيست و یکم، 
های  ها نياز به تحليل که حل آنگذارد  رویمان می های بزرگی را پيش چالشایران 

  . مشخص داردنوین و مارکسيستی 
  
  ٢٠٠٩دسامبر  ٢۶
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ی کارگر به دست اقليتی  وسيع طبقههای  ی استثمار توده ی کنونی به کلی بر پایه جامعه

ی  این جامعه. داران، بنا شده است ی سرمایه داران و طبقه ی زمين کوچک، یعنی طبقه
کنند  داران کار می که تمام عمرشان برای سرمایه" آزاد"داری است چرا که کارگران  برده
دگانی که سود حفظ بروسایل امرار معاش را دارند که برای " حِق دریافت" تا جایی تنها

  . داری ضروری باشد بردگی سرمایه کنند و برای حفظ و دوام توليد می
  

تمام انواع سرکوب سياسی و تحقير اجتماعی را پيش سرکوب اقتصادی کارگران الجرم 
بخشد و تيره و تار  ها را زوال می کند و زندگی معنوی و اخالقی توده کشد و توليد می می
ی بيشتر یا کمتری از آزادی سياسی برای مبارزه در  درجهوانند شاید بتکارگران . کند می

ها را از شر فقر، بيکاری و  راه رهایی اقتصادی خود به دست آورند اما هيچ ميزان آزادی آن
مذهب یکی از انواع . کند تا وقتی که قدرت سرمایه سرنگون شود سرکوب رها نمی

کار دائمی برای  ردم، که زیر بارهای م بر دوش تودهجا  سرکوب معنوی است که همه



ناتوانی طبقات استثمارشونده در . کند سنگينی میانزوا هستند، نياز و  دیگران و زیر بار
انجامد که  میهمانطور به باور به زندگی بهتری پس از مرگ شان عليه استثمارگران  مبارزه

اطين، معجزات و الجرم باعث باور به خداها، شيوحوش در نبردشان با طبيعت ناتوانی 
کشند و در نياز زندگی  تمام عمرشان را زحمت میآنان که مذهب به . شود امثالهم می

به اميد تا وقتی در زمين هستند، تسليم شوند و صبور باشند و آموزد که  میکنند  می
از طریق کاِر دیگران و همين مذهب به کسانی که . آسایش بيابندهای بهشتی  پاداش

به امور خيریه مشغول شوند و اینگونه آموزد که هنگام زندگی در زمين  میکنند  زندگی می
توجيه شان به عنوان استثمارگر  تا کل موجودیتگذارد  در اختيارشان میراه بسيار ارزانی 

ها  مذهب افيون توده. خریداری کنندمنصفانه بليِت خوشی در بهشت را به قيمتی شود و 
انسانی خود را های سرمایه تصویر  که در آن بردهت مخدِر معنوی اسمذهب نوعی . است

کنار  ی انسان باشد شایستهکه بيشتر  ای کنند و خواست خود برای زندگی غرق می
  . گذارند می

  
پا خواسته است  برای رهایی خود بر به مبارزهبه بردگی خود آگاه شده و ای که  اما برده

ر آگاهی طبقاتی دارد و با صنعِت کارگر معاص. خود خاتمه دادهبه نيمی از بردگی 
با تعصبات مذهبی را زندگی شهری، روشن شده؛ او در بزرگ شده و  عظيم، های کارخانه
گذارد و خود  وا میمقدسان بورژوا  خشکهگذارد، بهشت را به کشيشان و  کنار میتحقير 

سمت پرولتاریای امروز . جا روی زمين دست یابد کند به زندگی بهتری همين تالش می
 گيرد و کارگران را مذهب به کار می مقابل مِه گيرد که علم را در نبرد يسم را میسوسيال
ها را برای مبارزه در زمان حال برای  کند که آن آزاد میاز باور به زندگی پس از مرگ  اینگونه
  .آورد گرد هم می ی زمين ی بهتر روی کرهزندگ

  
 ها معموال رویکرد خود به مذهب را ليستسوسيا. مذهب را باید امر خصوصی اعالم کرد

سوتفاهمی اما باید معنای این کلمات را دقيقا تعریف کرد تا از هر . کنند بيان می اینگونه
مذهب تا جایی که به دولت مربوط است امر خواست ما این است که . جلوگيری شود
ب را امری گردد ما به هيچ وجه مذه اما تا جایی که به حزب ما برمی. خصوصی باشد
مذهبی نباید  ی به دولت داشته باشد و نهادهایمذهب نباید ربط. دانيم خصوصی نمی

دوست کامال در ابراز هر مذهبی که همه باید . هيچ ارتباطی با قدرت دولتی داشته باشند
که تمام در داشتن هيچ مذهبی یعنی آتئيست بودن دارند آزاد باشند و یا 

عقاید تبعيض بين شهروندان بر اساس . هستندبنا به قاعده ها  سوسياليست
اشاره به مذهب حتی نفس شکی نيست که .شان به کلی غيرقابل تحمل است مذهبی
داده ای نباید به دستگاه کليسا  هيچ یارانه. باید حذف شوددر اسناد رسمی  انشهروند

به  ا بایده این. روحانی و مذهبی شود نهادهایکمک دولتی نباید نصيب شود و هيچ 
. هایی مستقل از دولت الفکر بدل شوند، انجمن متشابهآزاد شهروندان   های کامال انجمن

باشد که در  آور و ننگين رمی ش تواند پایانی به گذشته ها می تحقق کامل این خواستهتنها 
متکِی فئوداِل دولت بود و شهروندان روسيه متکی فئوداِل دستگاه کليسا و کليسا  آن

قوانين که تا همين امروز هم در قوانين جزایی و (وسطایی و تفتيش عقاید قرون قوانين 
ها بخاطر عقيده یا عدم  شدند، انسان سته میود بودند و به کار بموج) جاری ما هستند

های چرب و نرم  شد و شغل ها زیر پا گذاشته می وجدان انسانشدند،   یمتعقيب عقيده 
تفکيک . بستگی داشت قدامات دستگاه کليساابه  درآمدهای حاصل از دولتدولتی و 

خواسِت پرولتاریای سوسياليست از دولت مدرن و کليسای مدرن کامل کليسا و دولت 
  .است

  



. آزادی سياسی در دستور بگذاردانقالب روسيه باید این خواسته را به عنوان جز الزم 
پرستِی  مقامکه  قرار دارد چرا یدر موقعيت مشخصا مطلوبانقالب روسيه از این لحاظ 

اعتراضات را حتی به درون روحانيون نارضایتی، ناآرامی و زده  شنيِع اشرافيت فئودال پليس
ابله و نادان که بوده باشند، امروز روحانيون ارتدوکس روسيه هر چقدر . هم کشانده است

نظم کهن و قرون وسطایی در روسيه از خواب ان سقوط با طوفها هم  حتی آن
اعمال بوروکراتيک و پيوندند و عليه  ها نيز به خواست آزادی می آنحتی . دان برخواسته

شود اعتراض  تحميل می" خادمان خدا"پرستی و عليه جاسوسی برای پليس که به  مقام
اعضای صادق های  باید از این جنبش حمایت کنيم، خواستهها  ما سوسياليست. کنند می

ها را واداریم به کالم خود در مورد آزادی  و آن بال کنيمشان دن تا نتيجهرا ریای روحانيت  بی و 
قطعی  مذهب و پليس پایانیام روابط بين تم به پایدار بمانند و خواستار آن شویم که

که در اینصورت باید خواهان جدایی کامل کليسا و دولت و  شما یا صادق هستيد. ببخشند
و تماما امری خصوصی اعالم که مذهب به کلی  واهان اینخد و يمدرسه و دولت باش

هنوز  د که در این صورت به وضوحپذیری های پيگير برای آزادی را نمی این خواستیا . شود
های  به شغلهمچنان  قاید هستيد، که در این صورت به وضوحهای تفتيش ع اسير سنت

ح ، که در اینصورت به وضواندازید دولتی چرب و نرم خود و درآمدهای دولتی خود چنگ می
و در این صورت . گيرید رشوه میبه قدرت معنوی سالح خود باور ندارید و همچنان از دولت 

  .کنند تان اعالم می بخشش عليه جنگی بیکارگران آگاه طبقاتی تمام روسيه 
  

. تا جایی که به حزب پرولتاریای سوسياليست مربوط است، مذهب امری خصوصی نيست
ی کارگر  قاتی و پيشرفته است که برای رهایی طبقهحزب ما کانونی از مبارزین آگاه طب

و نباید به فقدان آگاهی طبقاتی، نادانی یا تواند  چنين کانونی نمی. جنگند می
خلع کامل کليسا ما خواهان . تفاوت باشد اندیشی به شکل باورهای مذهبی بی تاریک

مذهب برویم؛ به های ایدئولوژیک به نبرد مه  سالح با تا بتوانيم تنها و تنهاهستيم 
اما ما کانون خود، حزب کارگران سوسيال دموکرات . افکارمانترویج ی نشریاتمان و  وسيله

و برای . ایم بنيان گذاشتهای عليه هرگونه فریب کارگران  را دقيقا برای چنين مبارزهروسيه، 
  .ریای ایدئولوژیک امری خصوصی نيست بلکه امر کل حزب است و امر کل پرولتا ما مبارزه

  
مسيحيان و چرا کنيم که آتئيست هستيم؟  مان اعالم نمی اگر چنين است چرا در برنامه

  کنيم؟ مان منع نمی سایر مومنان به خدا را از پيوستن به حزب
  

ی برخورد بورژوا  پاسخ به این سوال کمک بسياری به توضيح تفاوت بسيار مهم در شيوه
  . کند ه مذهب میها به مسئل ها و سوسيال دموکرات دموکرات

  
. بنا شده استبينی علمی و در ضمن ماتریاليستی  ی جهان برنامه ما به کلی بر پایه

های تاریخی و اقتصادی حقيقی  ضرورتا شامل توضيح ریشهی ما بدین سان  توضيح برنامه
ادبيات شود؛ انتشار  ترویجات ما ضرورتا شامل تروجياِت آتئيستی می. شود مه مذهب می

تا بحال ممنوع کرده و مورد تعقيب قرار ساالر  که دولت فئودال اشرافعلمی  ی مربوطه
احتماال ما اکنون باید به آن . های کار حزبی ما باشد داده اکنون باید یکی از زمينه

انتشار  ترجمه و: های آلمان داد پيشنهادی عمل کنيم که انگلس روزی به سوسياليست
  .ی فرانسه در قرن هجدهمها وسيع ادبيات روشنگران و آتئيست

  
ای  ما نباید این خطا را مرتکب شویم که مسئله مذهب را به شيوهاما تحت هيچ شرایطی 

نامرتبط با مبارزه " فکری"ای  آليستی مطرح کنيم؛ یعنی به عنوان مسئله ایدهانتزاعی و 
ای  جامعهاین تصور که در . کنند های بورژوازی اغلب می طبقاتی، چنانکه رادیکال دموکرات



تعصبات های کارگر بنا شده است،  تقليل شرایط تودهپایان و  ی سرکوب بی که بر پایه
که  فراموش کردن این. ابلهانه استکنار زد توان  های صرفا ترویجی می مذهبی را با شيوه

نعکاس یوغ اقتصاد درون جامعه است، یوغ مذهب بر دوش بشریت تنها محصول و ا
توان  موعظه کنيم، پرولتاریا را نمیهر چقدر جزوه چاپ کنيم و . تنظری بورژوایی اس تنگ

  . داری، روشن شود مگر با مبارزه خودش عليه نيروهای سياه سرمایهروشن ساخت 
  

شده برای ایجاد بهشتی روی زمين  ی سرکوب طبقه واقعا انقالبِی ی وحدت در این مبارزه
  . ها است بهشتی در آسمانبرای ما مهمتر از وحدت نظر پرولتاریا در مورد 

  
به   گذاریم و نباید بگذاریم؛ مان نمی به همين دليل است که ما آتئيسم خود را در برنامه

پيوستن بار تعصبات قدیم را به دوش دارند از همين علت است که ما پرولترهایی که هنوز 
کنيم و  ليغ میتببينی علمی را  جهانما هميشه . کنيم و نباید بکنيم منع نمیمان  به حزب

اما این به هيچ وجه به . ی مختلف ضروری است"ها مسيحی" جهلياتبرای ما مبارزه با 
جا  در صدر کارها قرار داد چرا که اصال جایش آنرا باید این معنی نيست که مسئله مذهب 

نيروهای واقعا انقالبِی  بين و به این معنی هم نيست که ما باید اجازه دهيمنيست؛ 
نظرات درجه سوم یا عقاید نامربوطی شکاف بر اساس اقتصادی و سياسی  ی مبارزه
دهند و به سرعت  به سرعت تمام اهميت سياسی خود را از دست میخود که بيافتد 
  .شوند یی جارو می چون زبالهدست روند تحول اقتصادی  دقيقا به

  
ساخته است و تخاصمات مذهبی  به دامن زدنخود را مشغول بورژوازی ارتجاعی همه جا 

ها  توجه تودهبا این هدف که اینگونه  –کرده است  کار اکنون در روسيه هم شروع به همين
را از مسائل واقعا مهم و بنيادین اقتصادی و سياسی که اکنون در عمل به دست وحدت 

این سياست . شود، منحرف کنند ی انقالبی حل می مبارزه پرولتاریای تمام روسيه در
های  قتل عامکه امروز خود را بيشتر در انداختن بين نيروهای پرولتاریا  ارتجاعی شکاف

. تری به خود بگيرد ظریفهای  د در آینده شاید شکلده نشان می )١( "های سياه صدتایی"
رویم و همبستگی پرولتری و  ی آن می به مقابلهم و صبر اودما به هر روی با آرامش، 

با آن های فرعی  به تفاوتدامن زدن تبليغی که  –کنيم  تبليغ میعلمی را  بينی جهان
  .بيگانه است

  
گردد، به امری  شود مذهب را، تا جایی که به دولت برمی پرولتاریای انقالبی موفق می

قرون وسطایی، و در این نظام سياسی، عاری از خزعبالت . واقعا خصوصی بدل کند
که منبع اندازد  تصادی به راه میبرای حذف بردگی اقای وسيع و علنی  پرولتاریا مبارزه

  .فریب مذهبی نوع بشر استواقعی 
  

  :مترجم توضيحات
  

) The Black Hundreds: ، در انگليسیچورنایا سوتنيا" (های سياه صدتایی" )١
. قرن عليه انقالبيون به راه انداختدر اوایل جنبشی ضدانقالبی بود که رژیم تزار 

و از جمله کشتار یهودیان و  زی افراطیستي و خارجی این جنبش به ناسيوناليسم
 . معروف بودها  ها و سایر اقليت اکراینی

  


