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 ماركسيسم اسالمي يا اسالم ماركسيستي به مثابه يك ايدئولوژی
ست و چه نقش و اثری در جنبش و به مثابه استراتژی و تاکتيک چي

 انقالبی معاصر دارد ؟
 :مقدمه 

در دوران پيش از تاريخ ، انسان برای توجيه طبيعت و در راه غلبه بر آن ، اولين 
انسان پيش از تاريخ در مقابل طبيعت ، ضعيف و . اعتقادات دينی اش را بوجود آورد

.  موهومات و عناصر طبيعت کردنادان بود و اين ضعف و نادانی او را وادار به پرستش
» توتميزم « . اديان معاصر در جهان امروز به دنبال يک سير تکاملی به ظهور رسيده اند

و اشکال تکامل يافته پرستش ارباب انواع ، زمينه های تاريخی و طبيعی » فتيشيسم « ، 
 .اديان يکتاپرستی به شمار می روند

ه دنبال پرستش ارباب  انواع خدايان قومی و قبيله ای به ظهور رسيده اند وارث موهومات و     اديان يکتاپرستی که مقارن عصر آهن و ب       
خرافات و اعتقادات اشکال قبل از خود بودند و نه تنها بار ضعف و عجز انسان معاصر خود را از شناخت طبيعت به دوش می                                  

مقارن ظهور تمايالت يکتاپرستی ،      . ز يدک می کشيدند   کشيدند بل که وزنه سنگينی از جهل و هراس انسان اعصار ابتدايي را ني                 
 .، هرمزپرستی و برداشت های انواع ، به ظهور رسيدند» بوداييزم « مقارن . نحوه ی تلقی فلسفی طبيعت نيز آشکار شد

سطی مهم  مسيحيت و سپس اسالم ، طی قرون و        . يکتاپرستی که در دوره بردگی ظاهر شده بود ، در دوره فئوداليزم تکامل يافت                
ترين بخش های تمدن اروپا و آسيای غربی را فرا گرفته و به جز چين و هند و تعدادی ملل پيرامون اين دو جامعه بزرگ ، بقيه                                  

در قرون وسطی ، مسيحيت و اسالم از تکامل متافيزيکی فلسفه بهره جسته و در تبيين و توجيه اصول                    . اسالم را پذيرفتند  . مسيحيت و 
ابتدا در  .  مدد گرفتند و از اين طريق علم کالم بوجود آمد که عبارت بود از به کارگرفتن فلسفه در خدمت دين                     و فروع خود از آن    

جوامع مسيحی غربی ، ارسطو مسيحی شد و منطق متافيزيک او به خدمت کليسا درآمد و سپس ارسطو مسلمان شد و قرن ها                                 
 .سالم قرار گرفتمتافيزيک التقاطی يونان و مشرق در انحصار محافل دين ا

حکومت های فئودالی با اتکا     . بدين ترتيب دين و بخصوص شکل يکتاپرستی آن به صورت ايدئولوژی جامعه های فئودالی درآمد               
در اين دوره دين و     . به اين ايدئولوژی به وجود می آيد و خلق ها را زير لوای اديان و مذاهب ، زير حکم رانی خود قرار می دهد                          

برای توده ها اين اهميت داشت که حکام شان با آن ها از يک دين و                   .  در سازمان دهی سياسی جهان داشت       مذهب نقش اساسی  
جنگ ها و تاراج و کشتارها اغلب عناوين جهاد           (حدود و مرزهای خلق ها را اغلب دين و مذهب تعيين می کرد                  . مذهب باشند 

چنان که  . شت و گاه مستقيما حاکميت سياسی اعمال می کرد           دستگاه روحانی در حکومت ها نفوذ عظيمی دا         .). مذهبی داشتند 
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حکومت پاپ ها چنين خصيصه ای داشت و حکام اموی و عباسی و سپس عثمانی ، خود را خليفه اسالم و مهم ترين شخصيت                               
 .روحانی جامعه  به شمار می آوردند

بر دنيا حکومت می کردند و      » آخرت  «  فرمان فرمايان    در اروپا تا پايان حيات فئوداليزم ، دستگاه مذهبی در حکومت نفوذ داشت و              
تکامل جامعه های اروپايي و ظهور بورژوازی و رشد آن از ابتدا باعث جدايي فلسفه از دين                  . يا در حکومت قويا دخالت می نمودند      

ان کليسا و انقالب به همزيستی      شد و سرانجام به شعار جدايي دستگاه مذهبی از دولت انجاميد و با پيروزی اين انقالب ها ، تضاد مي                    
در شرق ، ورود استعمار ، سير تکاملی اين جامعه را مختل              . آن دو منجر شد و بورژوازی دين و مذهب را در اختيار خود گرفت                

ساخت و با سدکردن راه رشد بورژوازی صنعتی و انقالبی مانع پيروزی جنبش های بورژوادموکراتيک شد و با ادامه نظام فئودالی                        
مع ذالک محافل روحانی در شرق بنا بر عوامل زير با استعمار تضادهايي پيدا                . دامه رابطه قرون وسطايي دين و دولت ميسر گشت         ا

 :کردند

در برخی موارد تضادهای حکومت های فئودالی در آغاز ورود استعمار موجب برخوردهايي بين دستگاه روحانی با                          -١
 .استعمار شد

 .روحانيون ، آن ها را به مقابله با فرهنگ استعمار و دين او برانگيختمصالح قشری و کاستی  -٢

 وابستگی جناح هايي از کاست روحانی با بورژوازی بومی که اساسا به صورت بازرگانی رشد کرده بود و با استعمار و                            -٣
 .کومت تحت نفوذ آن کشاندپايگاه اجتماعی آن فئوداليزم در مبارزه بود ، اين جناح ها را به مبارزه با استعمار و ح

مع ذالک نبايد فراموش کرد که کاست روحانی ، بخصوص قشرهای مرفه تر و باالتر آن اغلب نه عليه استعمار بل که در کنار                                
بررسی تاريخ اجتماعی خلق ها به ما نشان می دهد که چگونه دستگاه روحانی در                  . فئوداليزم و در کنار استعمار مبارزه می کردند        

ره فئوداليزم به عنوان يک رکن اساسی حاکميت عمل کرده و در جريان ورود استعمار و رشد آن تمايالت دوگانه و نقش                        طول دو 
 .دوگانه ی خود را آشکار ساخته است

تمايالت دوگانه اين کاست عبارت است از تمايل به دفاع از دين بومی در مقابل مسيحيت و تمايل به همکاری ارتجاعی با فئوداليزم                       
که پس از ورود استعمار همکار و متحد آن می شود و نقش دوگانه اين جناح در مقابل استعمار و يک جناح عمال در کنار آن قرار                            

تمايالت ضد استعماری محافل و جناح های روحانی موجب شده است که در طول تاريخ هشتادساله ی  اخير که                           . گرفته است 
اين نقش بسته به  ميزان نفوذ        . کاست قديمی نقشی در رهبری اين مبارزات داشته باشد         مبارزه ضد استعماری ظاهر شده است اين         

. محافل مترقی تر جامعه در جنبش و به نسبت اخساس خطری که روحانيت از رشد جريان انقالبی کرده شدت و ضعف داشته است                       
ند و بورژوازی در مبارزه با فئوداليزم ايدئولوژی          همان طوری که قبال يادآوری شد اديان و مذاهب ، ايدئولوژی فئوداليزم بوده ا                 

 .ناسيوناليسم را به ميدان آورده است

خلق ها در عصر سرمايه داری نه بر مبنای اديان و مذاهب بل که بر اساس تمايالت و اعتقادات ناسيوناليستی تحت حاکميت                                 
 . حاد و تکامل يافته ناسيوناليسم بورژوازی اندپديده های راسيسم ، شونيسم و فاشيسم اشکال. بورژوازی قرار گرفته اند

مع ذالک همان طور که ياد شد بورژوازی از مذهب وکليسا در تحکيم موضع حاکميت خود و در به سلطه کشاندن خلق های عقب                        
ورژوازی ملی  در جامعه ی ما ، در جريان مبارزه ی ضد استعماری ، ناسيوناليسم بورژوائی ايدئولوژی ب                 . مانده ی جهان بهره جست    

به اين ترتيب جنبش ضد استعماری تحت رهبری بورژوازی ملی           . شد و مذهب نيز به مثابه عامل کمکی مورد استفاده قرار گرفت             
بورژوازی کمپرادور و فئوداليزم نيز متقابال از دو عامل ايدئولوژيک در             . ناسيوناليزم و مذهب  . دارای دو شکل ايدئولوژيک گشت    

. و مذهب ) مثل تمايالت رضاخانی و محمدرضاخانی      ( از ناسيوناليزم مآبی يا ناسيوناليزم قالبی       . ده مي کردند  جبهه ی مخالف استفا   
با اين تفاوت که در اين جبهه ، مذهب نقش اساسی تر و اصيل تری داشت و مذهب که پيوستگی عميقی با فئوداليزم داشت حربه ی               

ش ترقی خواهانه بود و اينک با تحليل رفتن فئوداليزم به تدريج بورژوازی وابسته که                اصلی نظام فئودال کمپرادوری در مقابله با حنب       
در حال حاضر آثار بقايای کشمکش بورژوازی وابسته با فئوداليزم          . حاکميت يافته است راه همزيستی با دستگاه مذهبی را می پيمايد          
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مانند خمينی و   ( فقط جناح های اقليت کاست روحانی       باعث شده که خصومت کاست روحانی با دستگاه حاکمه محونگردد و نه               
که عالوه بر منابع و مصالح قشری از انگيزه های ضد استعماری نيز برخوردارند در مقابل دستگاه حاکمه قرار گرفته اند                        ) پيروانش

ت روحانی به نحو ضعيف     بل که در جناح اکثريت نيز نارضائی ناشی از پايمال ساختن حقوق و امتيازات اجتماعی و اقتصادی کاس                   
طی مبارزات سی سال اخير اين      . تلفيق ناسيوناليزم بورژوائی با مذهب در مبارزات گذشته سابقه روشنی داشته است           . ادامه يافته است  

در نقش آيت اهللا کاشانی     . اين دو عامل ايدئولوژيک را تواما به کار مي برد         ٢٩_ ٣٢جبهه ملی در سالهای     . پديده ها بارها ظاهر شد    
در جبهه ملی دوم جناح نهضت آزادی و حزب مردم ايران معتقد به سوسياليزم                . جنبش ملی شدن نفت نمونه اين نحوه عمل است         

لکن اساسا نهضت آزادی تلفيقی از        . اسالمی بود و نهضت آزادی جناحی داشت که همين سوسياليزم واسالم را تبليغ مي کرد                    
تلفيق . ضمنا کليه ی احزاب و محافل جبهه ملی از رنگ مذهبی استفاده می کردند                   . تناسيوناليزم و اسالم را به کار می گرف          

چندين ده سال پيش با ميدان گرفتن تمايالت سوسياليستی در جامعه های صنعتی             . سوسياليسم و دين ، در جهان ما امر تازه ای نيست          
ستی دولتی در کشورهای عربی ، رنگ و تمايل مذهبی           در سال های اخير نيز جريان های سوسيالي        . ، سوسياليسم مسيحی ظاهر شد    

تلفيق اين دو عامل ايدئولوژيک تاکنون بدين نحو بوده است که هدف های سوسياليستی يعنی دموکراسی اقتصادی و                       . داشته اند 
شناسی و کليه روش    چنين سوسياليسمی فاقد مبانی جامعه      . سياسی را با مبانی دين ، خواه مسيحيت ، خواه اسالم منطبق می ساختند               

 لنينيسم را نمی     –مارکسيسم  . يعنی اين سوسياليسم منکر ماترياليزم تاريخی و ماترياليسم ديالکتيکی بود            . های شناخت علمی بود    
تا امروز در هيچ کجای دنيا سوسياليسم       . تحقق سوسياليسم را نيز از طريق رفرم توصيه می کرد          . پذيرفت و با آن دشمنی می ورزيد      

 .ا اسالمی نتوانسته است يک جامعه سوسياليستی و حتی يک جامعه دموکراسی نوين بوجود آوردمسيحی ي

با اين مقدمه به اين بحث می پردازم که مذهب و به طور اخص اسالم به مثابه استراتژی و تاکتيک چه نقشی می تواند در جنبش                                
 لنينيسم بپذيرند   -ه محفل يا محافلی اسالم را در کنار مارکسيسم          اين پديده ک  . معاصر ما و باز به طور اخص جنبش مسلحانه ايفا کند          

و آن را به مثابه استراتژی و تاکتيک مطرح سازند ما را بر آن می دارد که با دقت و احساس مسئوليت ايدئولوژيک در قبال جنبش                             
قبل از ورود به مطلب ،      . نحرافی به هدر ندهيم   و نيروی خود را در اين راه با توسل به تاکتيک های ا             . انقالبی اين پديده را بشناسيم    

تاکيد اين تذکر الزم است که تعليم مبانی ايدئولوژيک در زمينه مورد بحث ، داشتن شناخت کامل از جانب فعالين و عناصر مبارز                         
اضر ، دست به    کمونيست به اين معنی نيست که مصالح تاکتيکی جنبش را فراموش کرده و در سطح جامعه و توده ها در شرايط ح                       

هدف اين است که اين برداشت ها و تعليمات ايدئولوژيک اساسا در            . تبليغ و مبارزه ايدئولوژيک بر ضد مذهبيون مارکسيست بزنيم        
 .درون جريان مارکسيسم محدود مانده و در شرايط حاضر موجب درگيری و برخورد سياسی در درون جنبش مسلحانه نشود

 اسالم چيست ؟
 اسالم شريعتی است که محمد پسر عبداهللا يکی از افراد طايفه ی قريش از طوايف و قبايل                    :غاز ظهور آن    اسالم در آ   -١

عالوه بر محمد ، افراد ديگری که در آغاز به او            . عرب شبه جزيره عربستان طی بيش از بيست سال آن را تنظيم و اعالم کرد                
قران کتاب اساسی شريعت اسالم ، پس از مرگ محمد جمع             . گرويده بودند در تدوين شريعت نوظهور مشارکت داشته اند          

ترتيبی که سوره ها و آيه های اين کتاب دارد به هيچ وجه بر مبنای تقدم و تاخر زمانی قرار نگرفته                       . آوری و تنظيم شده است    
 تحرير شده و    سوره های قرآن ، وعظ ها و خطابه هايي است که بنا بر مقتضيات و موقعيت های مختلف توسط محمد                      . است

به طور کلی محتوای قرآن     . می توان آن ها را بنا بر محتوی و مقصودی که شارع دين از بيان آن ها داشته تقسيم بندی کرد                          
 :شامل مطالب زير است 

 قصه ها و روايت های مذهبی اديان قبل از محمد ، بخصوص قصه ها و اساطيری که ايجاد اعتبار و سنديت برای                                - الف  
 .ديد و شارع آن می کردشريعت ج

 اعتقادات مذهبی و قومی اعراب در قرآن که موجب آشنايي و تفاهم مردم با شريعت جديد گرديده و پذيرش مذهب                         -ب  
 .جديد را نيز ميسر گردانيد
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 . دستورالعمل های مذهبی که عموما با اندکی تغيير در اديان قبل وجود داشته است-ج 

ه بخصوص در اين قسمت ، محمد ابتکار عمل به خرج داده و با توجه به مقتضيات اجتماعی                    دستورالعمل های اجتماعی ک    -د  
عصر خود ، دستورهای مترقی تری اعالم داشته و در نتيجه زمينه های عينی و ذهنی الزم برای گسترش نفوذ شريعت خود را                          

 .فراهم کرده است

ن بگيرند که هيچ گونه آشنايي علمی به اديان و مذاهب و                  فقط کسانی می توانند در مقابل قرآن انگشت حيرت به دندا               
قرآن يعنی معجزه محمد مملو      . اعتقادات فلسفی انسان قبل از اسالم نداشته باشند و پروسه ی تکامل يافته ی آن را نشناسند                     

به اين ترتيب   .  مشخص است  ، در قرآن بسيار   » فتيشيزم  « -»توتميزم « -»آنيميزم  « است از اعتقادات بشر ابتدايي ، آثار اديان           
اسالم نه فقط دارای محتوای کامال ايده آليستی فلسفی است بلکه بار سنگينی از تابوها و تشريفات غيرقابل توجيه برای انسان                        

تشريح و تحليل محتويات مذهبی قرآن در اين مختصر نمی گنجد لکن می توان به نشانه                 . معاصر خود را نيز به دوش می کشد       
 :شاره کردهای زير ا

 شيطان ،) رجيم ( پرستش حجراالسود و آب زمزم و سنگسار کردن 

 تقديس پاره ای ميوه ها و محصوالت کشاورزی مثل انجير و زيتون و خرما ،

 که يکی از خدايان عرب بود برای خدای يگانه آسمانی،» اهللا « تقديس کوه ها و شهرها و انتخاب نام 

  انبيا و اساطير بنی اسرائيل و عيسی و مسيح ، هم چنين  به رسميت شناختن تمام

خالصه کالم اين که در قرآن حتی يک مطلب وجود ندارد           . که  تماما نشان دهنده ترکيبی و تلفيقی بودن شريعت اسالم است           
عبارت ديگر  به  . که با اديان و عقايد قبل از محمد و يا با ضرورت های زمان و مکان خود او قابل توجيه علمی و تاريخی نباشد                        

مبنای . هيچ چيز در قرآن نيست که يک انسان عصر ما را از طريق تعقل و تحقيق به آسمانی بودن اين کتاب معتقد گرداند                            
ما به ازای   . اساسی ايده آليزم اسالم بر وجود خدای غير عادی و بقای روح و رستاخيز و پاداش و مکافات اخروی قرار دارد                        

به اين ترتيب زبان قرآن و محمد        . حذير و تشويق و تحريض ، رستاخيز و دادگاه آخرت است           دستورهای شارع از تحريم و ت     
محمد حکم می کند که     . مبتنی بر استدالل و منطق ، حتی تا آن حدی که در قرن ششم ميالدی به کار گرفته می شد نيست                        

لکن حقيقت اين است    . تظارت را می کشند   بکن و نکن ، زيرا خدا اين طور دوست دارد وبهشت و دوزخ در ازای اعمال تو ان                  
اسالم . که نه فقط جاذبه پاداش اخروی بلکه نتايج عادی و دنيوی شريعت اسالم بود که توده های عرب را به خود جذب کرد                       

قبل از  .  قبايل عرب برای اتحاد و تکامل اجتماعی شد و اولين امپراطوری عرب را بوجود آورد                یايدئولوژدر عصر ظهور خود   
الم ، اعراب در نقاط مختلف ، حکومت هايي از خود داشتند که مهم ترين آن ها در قسمت های شامات ، صفحات جنوبی                         اس

تحوالت اجتماعی و اقتصادی شبه جزيره      . حکومت های کوچک تری نيزدر مکه و مدينه وجود داشت         . بين النهرين و يمن بود    
به صورت اسالم ظاهر شد و طی مدت نسبتا کوتاهی حکومتی متمرکز              یايدئولوژعربستان به جايي رسيده بود که ظهور يک          

ضعف و انحطاط اجتماعی    . از قبايل بدوی اعراب و نواحی متمدن تر بوجود آورد و آغاز به دست اندازی به اطراف خود کرد                   
حکومت و سياسی رژيم های روم و ساسانی از يک طرف و محتوای نسبتا مترقی اسالم از طرف ديگر موجب گسترش                              

به اين ترتيب اسالم به عنوان يک مذهب برای قبايل عرب و سپس برای جوامع ديگری که تحت حکومت                   . اسالمی اعراب شد  
اين نقش درست همان نقشی بود که دين موسی برای بنی اسرائيل و دين زرتشت برای                . آن قرار گرفتند نقش معينی را ايفا کرد       
 .روم و سپس ملل اروپايي بازی کرده بوداقوام پارسی و ايرانی و مسيحيت برای 

 اسالم در طول تاريخ
شعارهای مترقی اسالم باعث شد که ملل و اقوام         . جنبه های مترقی اسالم ، مبين تکامل مناسبات اجتماعی و سياسی اعراب بود             

لکن . را تسهيل نمايندغير عرب در رهايي خود از سلطه ی نظام متحجر اجتماعی خود از آن مدد بگيرند و حداقل گسترش آن                  
به زودی حاکميت اسالمی که  معنی واقعی آن حاکميت اعراب بر اقوام غير عرب بود مثل هميشه موجب اسارت خلق ها و                           
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مهاجرت قبايل عرب طی جنگ های توسعه طلبانه که زير عنوان جهاد انجام می شد باعث گرديد که                    . مبارزات ضدعرب شد  
بشود و با اقوام و خصلت های محلی اعراب مهاجر تلفيق يا ترکيب شوند و جوامع                » عربی  « دريج  بين النهرين و شمال آفريقا بت     

چندقومی بوجود آيد و دراين جوامع بتدريج زبان عربی جای زبان های محلی را گرفته و خصوصيات قومی غير عرب تحليل                       
کومت خاکی و دنيوی درآمد و         خيلی زود وکم تر از گذشت يک نسل ، حکومت شرعی اسالم به صورت ح                        . برود

از سوی ديگر عقايد و مناسک مذهبی از حالت وحدتی که در              . امپراطوری اموی و عباسی ، چهره ی کامال دنيوی پيدا کرد            
با اعتقادات مذهبی و قومی ملل درهم آميخت و نحله ها و مذاهب و طريقه های مختلف را بوجود                        . آغاز داشت خارج شد   

 .آورد

 :تشيع 
مسئله امامت  . نحله های تلفيقی ، شيعه گری است که اعتقادات اجتماعی و مذهبی غيراسالمی را با اسالم آميخته است                  يکی از   

و وراثت در آن و مسئله مهدی نجات دهنده همراه با يک رشته مناسک مذهبی و اعتقادات محلی مذهبی را بوجود آورد که                          
شيعه گری در   . ميت خلفا و تجزيه طلبی را در امپراطوری ظاهر می ساخت          ايدئولوژی طبقات متوسط عصر را در مبارزه با حاک        

ايران يک بار در جنبش شعوبی رواج يافت و با تضعيف مرکز خالفت و جدايي عملی از امپراطوری اسالمی رو به خاموشی                         
 ، مذهب رسمی ايران     گذاشت و سپس با قدرت گرفتن امپراطوری عثمانی بار ديگر رو به رشد نهاد و درآغاز جنبش صفويان                  

 .شيعه دوازده امامی از اسالم فقط قرآن را پذيرفته و در بسياری از اعتقادات خود با بقيه مذاهب اسالم اختالف بنيادی دارد. شد

اصل بنيادی اجتهاد ، امکان بی       . روايات و حديث های مجعول که بنا بر مقتضيات جمع آوری شده ، مبانی ديگر شيعه است                   
از نظر فلسفی شيعه گری بر اساس اصالت         . رای اتخاذ شيوه های غير اصيل قرآنی يا اسالمی فراهم آورده است            حدوحصر را ب  

دستگاه مذهبی شيعه   . عقل ارسطويي قرار گرفته و علم کالم شيعه يعنی فرقه فلسفی اعتدالی در مقابل علم کالم تسنن قرار دارد                  
و مکمل نظام فئودالی بوده و از اصل اجتهاد نه برای مترقی ساختن مذهب                مثل تمام دستگاه های مذهبی در قرون اخير متحد           

بل که برای هرچه بيشتر به خدمت درآوردن مذهب در امر حکومت در جهت استثمار و انقياد توده های زحمتکش استفاده                         
ا چند کتاب شسته رفته مورد      به اين ترتيب اشتباه محض است اگر انسانی بخواهد اسالم و تشيع را در حد قرآن و ي                  . کرده است 

اسالم در هر جامعه و تشيع در جامعه ما مجموعه ای است از اعتقادات رسمی و غير رسمی مذهبی و قرآنی ،                      . بررسی قرار دهد  
همراه مناسک و تشريفاتی که در طول تاريخ دگرگونی يافت و به پيش پاافتاده ترين مسائل زندگی فردی و اجتماعی گسترش                     

 .يافته است

 :اسالم و استعمار 
خلق های ديگر   .همان طور که اشاره شد ، اسالم در دوره های مختلف ، ايدئولوژی اقوام و دولت هايي شده است که اقوام و                       

تهاجم حکومت عربی اسالم درصدر اسالم و سپس         . را به عنوان جهاد در راه دين ، دين برتر و برحق به اسارت کشانده است                 
لشکرکشی های محمود غزنوی به هند و سپس حکام مسلمان مغول . ی اولين دوره چنين تهاجمی است  امپراطوری اموی و عباس   

 .به هند چهره ديگری از اين تهاجم است

آخرين دوره تهاجم ، لشکرکشی های امپراطوری عثمانی به اروپای جنوب شرقی و بالکان است که چند قرن حاکميت ترک                      
اسارت ملل و اقوام غير ترک مسلمان نيز زير لوای خالفت اسالمی ترکان عثمانی               . ( دها را بر ملل مسيحی مغلوب تحميل کر        

طبيعی است که در مقابل اين تهاجم ها اديان و مذاهب ملل و اقوام  اسير جنبه هايي از مقابله و مقاومت را                            . ) انجام پذيرفت 
قه های زنديق و تمايالت زرتشتی ايرانيان است در          نمونه آن جنبش خرم دينان و فر       . درمقابل اين تهاجم به خود گرفته است       

جدايي و مقابله ی فرقه ها . ( جنبش شعوبی و مقاومت مذهبی کليسای مذهبی در سرزمين های تحت حاکميت عثمانی در اروپا
.). ستو مذاهب مختلف مسلمان مثل شيعه و وهابی و غيره نيز نوعی عکس العمل مذهبی در مقابل خالفت استعماری عثمانی ا                    

به اين ترتيب درمی يابيم که اسالم و مذاهب مختلف آن دارای ماهيت طبيعی و درونی ضداستعماری نبوده و تمايالت                               
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مع ذالک در قرون اخير استعمار غرب ملل و اقوام مسلمان را             . تجاوزکارانه در اين دين مانند ساير اديان و مذاهب وجود دارد           
با توجه به اين که کليه سرزمين های اسالمی از شمال آفريقا گرفته تا اندونزی ، سرزمين                   . در موقعيت تازه ای قرار داده است       

هايي بوده است که مورد تجاوز استعمار مسيحی غربی قرار گرفته ، دين اسالم و دستگاه  مذهبی مربوط به آن به حالت تدافعی        
ن ها گاه و بی گاه روی جناح هايي از دستگاه                درآمده و خصلت های ضداستعماری ملل و اقوام استعمارزده اين سرزمي               

بخصوص در يک قرن اخير ، ناسيوناليسم عرب با اسالم درهم آميخته و زبان و دين واحد                  . روحانيت اسالمی اثر گذاشته است    
ر در کشور ما نيز د    . ملل مختلفی را به عنوان ملت عرب زير پرچم ناسيوناليسم ضداستعماری به يکديگر نزديک کرده است                  

درعين حال محافل روحانی به عنوان متحد       . يک صدسال اخير اين تمايالت گاه و بی گاه در دستگاه مذهبی ديده شده است                
 .فئوداليسم که خود اغلب دست در دست  استعمار داشته اند به مصالح استعماری کمک کرده اند

 مسيحيت يا ساير اديان است رد می کنيم و فقط موقعيت            با اين مقدمات ، اين اصل را که اسالم دارای ماهيتی کامال متفاوت از             
خاص ملل استعمارزده ی مسلمان را علتی می شماريم که جناح هايي از دستگاه روحانی را به جنبش ضداستعماری نزديک                        

شی از  اين تمايالت ضداستعماری نه در شريعت محمد و نه در اعتقادات تلفيق شده با آن نهفته است و فقط نا                        . ساخته است 
چنان چه در ملل استعمارزده غير مسلمان نيز اين تمايالت وجود دارد و مذاهب آنان                . استعمارزدگی ملل و اقوام مسلمان است     

 .نيز نقش دوگانه ی خود را بر له و عليه استعمار ايفا می کنند

 :اسالم در حال حاضر 
اين محافل ، مذهب توده     . صفيه شده سخن می گويند    بعضی محافل روشنفکر مذهبی طی چند دهه اخير از اسالم متجدد و ت              

عامی را که توسط دستگاه مذهبی اداره می شود را به عنوان اعتقادات خرافاتی غير اصيل و آلودگی های مضر و مردود                               
 بايد اين پديده را بررسی کرد و        . شناخته و از اسالم منزه صدر اسالم و اسالم توجيه شده در عصر حاضر سخن می گويند                     

اديان و مذاهب گرچه در طول زمان تغيير می يابند و حاشيه و زائده هايی بنا بر مکان و زمان و موقعيت های تاريخی                          . شناخت
و جغرافيايي به آن ها اضافه می شود ، مع دالک از يک تحجر و دگماتيسم خاص برخوردارند و مبانی و شرايع اصلی هم چنان               

لکن در مقابل اين تحجر و سکون ، جامعه حرکت می کند و تکامل می يابد و ضرورت                   در کنار ديگر عقايد حفظ می شود ،         
در دين مسيحيت   » پروتستان  « و  » لوتری  « مثال جنبش   . های اجتماعی و اقتصادی ، تجديدنظر در مذهب را الزام آور می سازد            

مذهب .  را آشکار می ساخت ، بوده است         به خاطر انطباق اين دين با جامعه ی در حال دگرگونی که پايان عمر فئوداليسم                  
پروتستان مقتضيات جامعه سرمايه داری را از همان آغاز ظهور پيش بينی کرده است و کاتوليسم ، اين که در مقابل اين                                
تجديدنظرطلبی مقاومت کرده ، سرانجام خودش نيز در مقابل اين ضرورت ها تاب نياورده و به قسمتی از اصالحات تسليم                         

 روشنفکران جوامع اسالمی در قرن اخير با آشنايی با مسائل اجتماعی نوين و با تماس با جامعه صنعتی غرب و تحت                      .شده است 
تاثير تحوالت اجتماعی جامعه های استعمارزده به کهنه بودن اسالم و لزوم انطباق آن با اين مقتضيات پی برده اند و جناح هايی                 

ددطلبی در اسالم را برای حفظ و ادامه ی حيات اين دين الزم شمردند و به کوشش                   از اين روشنفکران تمايل به اصالح و تج        
 :اين کوشش اصالح طلبانه در جنبه های زير ظاهر شده است. هايی در اين زمينه دست زدند

يات و   مردود شناختن مبانی و مفاهيم عادی و پيش پاافتاده ای که توده و عوام از قرآن ادراک می کنند و تفسير آ                             -الف  
به اين ترتيب زبان قرآن کامال زبان تمثيلی . محتوای قرآن به صورت فلسفی و با کمک گرفتن از مکتب های فلسفی متافيزيکی      

می شود که برای خواص معنا هايي که برای عوام الناس دارد پيدا می کند و بدين ترتيب فاصله هزاروسيصدسال تکامل جامعه                       
) و نه تمدن اين جامعه های قرن ششم ميالدی          (  که بين اعراب بدوی و شبه جزيره عربستان          بشری و به عبارت ديگر فاصله ای      

 .و مردم قرن اتم وجود دارد پر می شود
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به اين ترتيب   .  تابوها ، يعنی محرمات اسالم و مقدسات اين دين و بخصوص مذهب شيعه با توسل به علوم توجيه می شود                    -ب  
، با پزشکی نوين توجيه شده و فيزيک و شيمی و ديگر علوم تجربی نقش علم کالم                   » مسکرات  ال« ،  » الحم الخنطير   « تحريم  

 .قرون وسطايي را در توجيه مذهب ايفا می کنندو به اين ترتيب می شود علوم جديد را از اين ديدگاه بررسی کرد

اهانه عصر ما انطباق داده شود و در         کوشش می شود آياتی از قرآن بيرون آورده شود که با تمايالت اجتماعی ترقی خو                _ ج
چنان چه می دانيم    . مقابل ده ها و صدها آيه که نظام اجتماعی کهنه را توجيه و تاييد کرده است مورد اغماض قرار می گيرند                      

بود قرآن نه فقط روابط فئودالی را مورد تاييد قرار داده بل که بردگی را نيز پذيرفته است وبراسارت زنان  که امری عادی                              
دين اسالم گرچه نسبت به دوره ی ما قبل خود ، در مقابل قبايل بدوی عرب تمايالتی مترقی تری نشان                        . صحه گداشته است  

را مستمسک قرار داده ، الغا فئوداليسم را با آن مطالعه     » للزرع و الزارع    « داده باشد ولی اصالح طلبان زوشنفکر در اين ميانه آيه           
 .وشش هايي که در انطباق آيات قرآن با سوسياليسم به عمل می آيدهم چنين است ک. می کنند

توده مذهبی اسالم و . علی رغم اين کوشش های روشنفکرانه بايد دانست که توده مذهبی از اين تفسيرها و تعبيرها به دور است         
 در محيط بسيار کوچکی      شيعه اثنی عشری ، دستگاه ارتجاع مذهبی را قبول دارد و کوشش های اين اصالح طلبان تاکنون                     

به اين ترتيب صرف نظر ازاين که تعبيرهای تجددطلبانه ، خود کوشش عبث در جهت زنده کردن آئينی                    . محدود مانده است  
است که محکوم به فنا و نيستی شده است و با تمايالت ترقی خواهانه بشر معاصر هماهنگی ندارد ، از نظر پذيرفته شدن در                              

اين کوشش ها قادر نيست در سطح جامعه ، مذهب را           . عقب مانده مذهبی نيز محکوم به شکست است       جامعه توسط توده های     
به اين  . حتی اصالح طلبان قادر نخواهند بود که تفسيرها و تعبيرهای خود را به توده ی مذهبی عرضه کنند                    . نو و اصالح کند   

بی عوام بوده و ناچارند سيادت مراجع مذهبی مورد           ترتيب اين جماعت روشنفکر محکوم به دنباله روی از نحوه تلقی مذه               
 .احترام توده ها را در کليه مسائل مذهبی بپذيرند

نتيجه اين که در بررسی موقعيت مذهب در جامعه نبايد مذهب اين عده قليل روشنفکران مورد توجه قرار گيرد ، بل که بر                             
وهومات و خرافاتش مورد قبول و به ميل توده هاست به رسميت            عکس بايد آن اسالم و آن شيعه ی دوازده امامی که با تمام م              

به اين ترتيب   . شناخته شده و همواره تسلط حاکميت دستگاه ارتجاعی مذهبی روی جريان های مذهبی توده به حساب آيد                    
ايدئولوژی مذهب نمی تواند در لباسی که اصالح طلبان روشنفکر به آن ها می پوشانند از ضربات مهلکی که علوم جديد و                          

 .مترقی به آن وارد می سازد برحذر بماند

 لنينيسم دارد ؟_ اسالم ، به مثابه ايدئولوژی ، چه تناقضاتی با مارکسيسم 
برای تحليل دقيق و مشروح اسالم ، می توان مباحثی را           . ما در بحث مقدماتی ، اسالم را به طور مختصر و فشرده معرفی کرديم              

اينک مسئله ای   . سط داده و در تشريح علمی اين دين و مذاهب آن صدها فاکت را به کار گرفت                 که مورد اشاره قرار گرفت ب     
لنينيسم ،  _ که در مقابل ماست اين است که معلوم کنيم اسالم و بطور کلی دين می تواند در کنار و يا در تلفيق با مارکسيسم                           

 ايدئولوژی يک جهان مترقی قرار بگيرد يا نه ؟

در جامعه های استعمارزده ، ناسيوناليسم ضداستعماری ايدئولوژی         . م ناسيوناليسم ايدئولوژی بورژوازی است    چنان چه می داني   
مذهب نيز در جامعه ی صنعتی و استعمارزده به مثابه وسيله ای در دست                     . بورژوازی ملی در مبارزه ضداستعماری است        

خرده بورژوازی  . و مذهب توسط بورژوازی رهبری می شود       جنبش ملی بر دو پرچم ناسيوناليسم        . بورژوازی به کار می رود     
خرده بورژوازی نحوه ی تلقی خود را بر هر دو باقی           . جامعه ی نيمه مستعمره ميزبان دو ايدئولوژی بورژوازی و کارگری است          

زی بين دو   قشرهای مختلف خرده بورژوا   . می گذارد ولی خود دارای يک ايدئولوژی کامال مستقل از دو طبقه متخاصم نيست              
قشرهای مرفه تر به سوی ايدئولوژی بورژوازی تمايل دارند و قشرهای محروم و ستمکش به                   . قطب ايدئولوژيک درنوسانند  

 لنينيسم -با اين ها ترکيب ناسيوناليسم و سوسياليسم با مذهب و سوسياليسم يا مارکسيسم       . ايدئولوژی پرولتاريا متمايل می شوند    
-در جامعه ی صنعتی بورژوايي، استعمار در گذشته ناسيونال             . ی بورژوازی را تغيير نمی دهند       و مذهب ، ماهيت ايدئولوژ     
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هر دو پديده کامال ارتجاعی بوده اند ولی در جامعه های استعمارزده               . سوسياليسم و سوسيال مسيحی را بوجود آورده است         
ابه ايدئولوژی بورژوازی ملی و قشرهای تابع آن در          به مث ) مثل احزاب بعث متحد سوسياليستی عرب        (  ناسيوناليسم   -سوسيال  

در کشورهای اسالمی و بخصوص عرب ، اغلب سوسياليسم          . مراحلی از مبارزه ی ضدامپرياليستی جنبه ی ترقی خواهانه دارد          
رت يک  به صو ) ايرانی  ( ناسيوناليسم رنگی از اسالم نيز دارد و در نتيجه از سوسياليسم اسالمی و از ناسيوناليسم عرب                          

مارکسيسم اسالمی به عنوان يک ايدئولوژی ترکيبی پديده ای تازه است که هنوز به                 . ايدئولوژی التقاطی استفاده شده است     
دراين مرحله از تکامل اجتماعی که بورژوازی ملی به سود بورژوازی کمپرادور تحليل               . صورت منظم و مدون درنيامده است     
ابودی است و يک نظام سرمايه داری وابسته جايگزين شده ، در نتيجه مرحله ی انقالب                  رفته و نظام فئوداليسم نيز در شرف ن        

. بورژوادموکراتيک سپری گشته و جنبش ترقی خواهانه ملی فقط می تواند در جهت انقالب توده ای  مبارزات را رهبری کند                     
بارزه ضدامپرياليستی با منافع طبقاتی توام گشته   در شرايط حاضر م   . در اين شرايط توجه اساسی به مبارزه طبقاتی الزام آور است          

در اين شرايط است که       . و در نتيجه ضروری است که خواسته های طبقات ستم کش در برنامه انقالب گنجانده شود                         
 با اين تحليل ، اين ايدئولوژی های تلفيقی نه فقط بخشی          . ناسيوناليسم و مذهب ، سوسياليسم و حتی مارکسيسم تلفيق می شوند          

اين . از ايدئولوژی پرولتاريا  به حساب نمی آيند بل که بر خالف تصور عده ای ايدئولوژی خرده بورژوازی نيز نمی باشند                          
تلفيق ايدئولوژی ، همان ايدئولوژی بورژوازی ملی است که منطبق با اوضاع و احوال روز شده است و اين اصل که خرده                            

خرده بورژوازی می تواند خصوصيات خود را روی اين              .ورژوايي آن نيست   بورژوازی ميزبان آن است مغاير با ماهيت ب           
 .ايدئولوژی مثل ديگر ايدئولوژی ها از جمله ايدئولوژی طبقه کارگر باقی گذاشته و اثر خود را آشکار سازد

يدئولوژی توسعه  با توجه به اين که مارکسيسم اسالمی پديده ای نوظهور است و از جانب پيروان آن نيز هنوز به عنوان يک ا                        
به طور کلی آن چه در مورد اسالم گفته شد در           . ما سعی می کنيم با اين پديده تماسی ابتدايی برقرار کنيم          . يافته تلقی نمی شود   

) دين  ( ما کوشش می کنيم که در بحث خود آن جا که مسئله جنبه ايدئولوژک دارد اسالم                 . مورد ديگر اديان نيز صادق است     
توده ) مشخص  ( ه مورد قبول معتقدان به مارکسيسم اسالمی را مورد بحث قرار دهيم ، نه اسالم کنکرت                     منزه و متجدد شد   

 .عقب مانده را

 اسالم و ماترياليسم ديالکتيک
.  لنينيسم ، ماترياليسم ديالکتيک است که تکامل يافته ترين اعتقاد فلسفی انسان در جهان شناسی و                     -بنياد فلسفه مارکسيسم     

اصل اول ماترياليسم ديالکتيک ، ماترياليسم است که به صراحت تاکيد            .  و بنياد اين معرفت تاريخ و جامعه است         معرفت است 
اصل ديگر ماترياليسم   . می کند که هستی جز ماده و اشکال متنوع آن نيست و هيچ چيز غير عادی در جهان وجود ندارد                          

شی از آن است و برای وجود داشتن ،  نياز به هيچ عامل غير                  ديالکتيک ، خصوصيت عمومی و اساسی ماده و پديده های نا            
را هر فدر ممکن    ) غير مادی (حال اگر خدا يا عامل ماورا الطبيعه         . عادی ندارد ، بل که شعور و آگاهی نيز امری است مادی               

 توانيم آن را در چهار       است به مفاهيم فلسفی و متافيزيک آن نزديک کنيم و از برداشت های عاميانه پرهيز نماييم باز نمی                       
از نظر مذهب خدا عاملی است غير مادی که ماده بی شعور و بی شکل را خلق کرده و به تحرک                        . چوب ماترياليزم بگنجانيم  

در آورده، مذهبی ها ممکن است از تفسير عقايد خود، به مکتب های مختلف ايده آليستی گرايش داشته باشند، وحدت                            
 . باشند ولی هر گز نمی توانند ماترياليست باشندوجودی و ياپيرو مکاتب ديگر

مذهبيون معتغدند که هستی ، مخلوق و يا تحت تاثير عامل غير مادی ماوراءالطبيعه است و نيز غايب آنرا تعيين کرده و بدين                           
 شده از   ترتيب خدا علت و غايب هستی است و طبيعت و همه پديده های آن از جمله جامعه، در جهت مقصود و غايب تعيين                        

جانب خدا برگشت کرده و به اين ترتيب تکامل طبيعی دترمينيرم تاريخی و علمی همه ناشی از دو عامل فاعلی و غائی است                          
شايد بخواهند ماترياليزم را ازدياليتيک  جدا کنند و در اين صورت با توجه به اصول ماترياليسم                   . که در خدا وحدت  می يابد      
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ديالتيک مارکس و انگلس با ديالتيک هگل          .  ماده، اين اصول چه محلی از اعراب دارد            ديالکتيک معلوم نيست با حذف      
 :مهم ترين اصول اين است. اختالف اساسی دارد، و با تحليل صحيح، جز رابطه ای صوری، رابطه ای با آن ندارد

 اصل همه ی پديده های مادی        به موجب اين   - قانون تاثيرات متقابل پديده های مادی در يکدگر به طريق وحدت و تضاد                -١
ترکيبی از عناصر و نيروهای متضادند و تغيير و دگرگونی خصلت  اصلی آن هاست و وحدت پديده ای است موقتی و نسبی                          

 .در حالي که پروسه تغيير که با تاثير متقابل و تضاد تعيين می شود مطلق و هميشگی است

ب اين اصل تغييراتی که در پديده های مادی وقوع می يابد فقط کمی                 به موج  - قانون تبديل کميت به کيفيت و بالعکس        -٢
تراکم کميات باالخره منجر به کيفيات تازه ای می شود که به صورت يک جهش ظاهر می گردد که در مقايسه با                            . نيستند

د می آيد به اندازه     تغييرات تدريجی کمی ، ناگهانی به نظر می رسد و کيفيتی که در نتيجه ی جمع شدن تغييرات کمی بوجو                     
کيفيت اصلی واقعيت دارد و اما اين کيفيت جديد به طور مکانيکی قابل تبديل و تحليل به ديگری نيست و نيز فقط محتوای                           

 .کيفيت جديد در درون خود رشد کرده و عوامل تازه ای را بوجود آورده است. مقدار بيشتری از کيفيت نيست

هر حالت و يا مرحله از پيشرفت و        . شته تغييرات کمی و ظهور کيفيات پايان ناپذير است         به موجب اين اصل ر     - قانون نفی    -٤
تکامل به مثابه سنتزی است که تضادهايي را که در سنتز قبلی وجود داشت را حل می کند و تضادهای ويژه ی خود را در                               

کتيک صد در صد با ماده کنکرت مربوط بوده         به اين ترتيب می بينيم که اصول ديال       . سطح تازه ای از کيفيات بوجود می آورد       
کسانی که ديالکتيک مارکس را به معنی ديالکتيک هگل تلقی می کنند و از ديالکتيک                  . و بدون آن معنی و مفهومی ندارد       

يک فقط تز و آنتی تز و سنتز را آن هم در زمينه مقوله های ذهنی می گيرند ممکن است با نفی ماترياليسم خود را تابع ديالکت                            
 .دراين صورت بايد به آن ها تذکر داد که ديالکتيک آن ها ديالکتيکی ايده آليستی است. بدانند

در اين حالت بر تمام پروسه ها ، مشيت الهی و به صورت علت غائي حکم می راند و همبستگی ماده و پديده های مادی و يا                              
در اين صورت ، تز و آنتی تز نيست که          . ای بعدی نيست  حرکت کمی و کيفی و تضاد درونی آن عوامل تعيين کننده پديده ه             

سنتز از قبل تعيين شده و جهان در جهتی که از جانب معمار آن قبال در نظر گرفته شده حرکت می                       . سنتز را بوجود می آورد    
آن ها . بپذيرنددالئلی در دست است که نشان می دهد مذهبی ها حتی نمی توانند مترقی ترين مکتب های ايده آليستی را                   . کند

عامل غير مادی مذهبی ها يعنی خدا فقط عاملی نيست           . نمی توانند ايده آليسم ارسطو ، افالطون ، دکارت و هگل را بپذيرند              
که در آغاز ، جهان را خلق کرده و غايت آن را معلوم نموده باشد ، او عاملی است که دائم در جهان فعاليت می کند و قادر                                

اگر چنين نبود پرستش و تقديس او نه تنها ضرورت نداشت بلکه اعمالی             . ا به تمايل و اراده خود تغيير دهد       است هر پروسه را بن    
اگر خدا به فرض عاملی غير مادی بود که جهان را خلق کرده و در همان بدو خلقت ، قوانين                        . زائد و احمقانه تلقی می شد      

 کرده و غايت جهان را نيز در نهاد قوانين و نواميس مادی جهان                 نيز خلق ) مثل اصول ديالکتيک    ( حرکت و تکامل ماده را       
خلق کرده و ديگر هرلحظه در تغيير جهان و پديده های مهم و پيش پاافتاده ی آن دخالت ندارد ، چرا بايد اورا پرستيد و                                 

در ) وحی  ( اد رابطه با آن      چرا پيامبران با ايج   ! آداب و تشريفات مذهبی را به جا آورد و از او برای موفقيت مدد گرفت ؟                     
دخالت می کنند؟ واقعيت اين است که مذهبی ها خواه مسلمان و خواه               ) از طريق دگرگونی جامعه      ( دگرگونی های جهان    

آن ها نمی دانند که ماترياليسم ديالکتيک برای جهان و طبيعت،           . مسيحی ، خواه بودايي ، اصول ديالکتيک را درک نکرده اند          
 .ز قبل تعيين شده و علت غائي قائل نيستسرنوشت محتوم ا

قوانين ديالکتيک ، قوانينی است عينی که از مشاهده حرکات پديده های مادی به وجود آمده است و تنها همين روابط مادی                         
ديالکتيکی است که پديده های فعلی را به وجود می آورد و اين ها مطالبی است که پايه گذاران ماترياليسم ديالکتيک و                             

 .فسران و شاگردان آن ها به حد کافی روشن کرده اندم
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با اين مقدمات بايد مارکسيست های       . غرض اين است که به اقتضای مهم ترين تناقضات اين ايدئولوژی تلفيقی اشاره کنيم                 
 اساسی و حل     لنينيسم را نمی پذيرند و با آن اختالف         -مذهبی بپذيرند که ماترياليسم ديالکتيک يعنی مبانی فلسفه مارکسيسم           

 .ناشدنی دارند

 اسالم و ماترياليسم تاريخی
ماترياليسم .  ماترياليسم تاريخی کاربرد اصول ماترياليسم ديالکتيک در زمينه های جامعه و تاريخ تکامل جامعه بشر است                      

ماعی می شناسد   ماترياليسم تاريخی ، تحوالت اقتصادی را اساس تحوالت اجت        . تاريخی مبتنی است بر ضرورت و جبر تاريخی         
 :و معتقد است جامعه دارای دواليه است 

 .زير بنا و روبنا

 :زير بنا شامل دو جنبه است 

 . نيروهای مادی توليد ، يعنی تکنيک و وسايل توليد-الف 

 )توزيع و مبادله (  روابط توليدی ، يعنی نظام مالکيت -ب 

غيرطبقاتی که آن را کمون اوليه می نامد به صورت جامعه ی            ماترياليسم تاريخی معتقد است که جامعه بشری از يک صورت           
 .طبقاتی تکامل يافته و اين صورت ها عمدتا بردگی ، سرواژ و سرمايه داری است

جامعه در جهت تکامل خود به جامعه ی غيرطبقاتی عالی به سطح بسيار تکامل يافته تکنيک می رسد که مرحله ی مقدماتی                          
ماترياليسم تاريخی تاکيد می کند که مبارزه طبقاتی نقش تعيين کننده ای         . هايي آن کمونيسم است   آن سوسياليسم و مرحله ی ن     

در ماترياليسم تاريخی   . در تکامل جامعه دارد و درتمام زمينه های اجتماعی گرچه ظاهرا اغلب بطور ناآگاه ، عمل می کند                      
، علوم ، فلسفه ها ، ايدئولوژی ها و بسياری پديده های ديگر             هم چنان که قوانين ، دولت ها ، هنرها          . مذهب بخشی از روبناست   

با . عوامل روبنايي گرچه در زير بنا اثر متقابل می گذارند ، لکن خود تابع تغييرات زيربنايي است                       . عوامل روبنايي هستند   
له عينی از تکامل جامعه بوده بدين ترتيب هر دين و يا مذهب مربوط به روبنای يک مرح. دگرگونی زيربنا ، روبنا تغيير می کند      

، بطور کلی پديده ای     ) مثل ديگر عوامل روبنايي     ( يعنی اديان و مذاهب جنبه ی طبقاتی دارند         . و قطعا تابع تضاد طبقات است     
 .به نام مذهب نمی تواند خارج از قوانين تکامل جامعه ی بشری وجود يافته و به حيات خود ادامه دهد

ولی آيا مذهبی های مارکسيست می توانند اين نحوه ی تلقی را             .  ديالکتيک است  - تابع ماترياليسم    به عبارت ديگر مذهب نيز    
و با چه معياری اسالم از مذاهب يکتاپرست ديگر متمايز می شود ؟             ( مذهب و بخصوص اسالم       «: بپذيرند؟ آن ها معتقدند که      

پيغمبران و بخصوص محمد    . خ ، بل که سازنده تاريخ است       اسالم نه محصول تاري   . خارج از ديناميزم تاريخ عمل می کند       ) 
محمد و آئين او يک عامل روبنائي از مرحله ی            . رسالت يافته اند که جامعه را بسازند و روابط اجتماعی را دگرگون سازند               

را حفظ  فقط بايد اصالت آن     . آئين محمدی ابدی است     . بردگی سرواژ نيست که با دگرگون شدن زيربنا دگرگون می شود            
نظريات مارکسيست های مذهبی در مورد مذهب و اسالم درست در نقطه مقابل                 . »کرد و آن را با دانش جديد تعبير کرد           

پس تکليف چيست ؟    . آن ها اين تناقض را انکار نمی کنند ، زيرا اصال قابل انکار نيست              . مارکس و مارکسيست ها قرار دارد     
. تازه ای از اسالم بزند و جای گاه آن را در ماترياليسم تاريخی از نو تعيين کند                     می گويند بايد مارکسيسم دست به تحليل          

از ديدگاه  . نظريات مارکس و لنين و ديگران از اسالم درست برخالف تبيين مذهب ، به عنوان يک عامل روبنايي است                          
ميالدی عربستان و دنيای اطراف آن      مارکسيسم ، اسالم در آغاز ظهور ، يک عامل روبنايي از جامعه ی عقب مانده قرن ششم                    

آن چه را که به عنوان حشو ، مذهبی ها می خواهند از آن بزدايند ، زائده های طبيعی و ضروری است که برای انطباق                              . بود
به اعتقاد مارکسيسم ، کوشش هايي که از چند دهه           . خود با جامعه های مختلف معاصر و سپس با جامعه های پيشرفته است                

ی تجدد اسالم به عمل می آيد کوشش هايي است که برای انطباق اين مذهب با جامعه ی سرمايه داری و شرايط تازه                        پيش برا 
اجتماعی و اخيرا با خصوصيات ضدامپرياليستی بورژوازی ملی در کشورهای اسالمی به عمل می آيد و هدفش اين است که                       
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در هر حال اسالم    . ی سرمايه داری ، و بخصوص بورژوازی ملی کند          وابستگی طبقاتی اسالم و فئوداليسم را تبديل به وابستگ          
 .يک عامل روبنايي طبقاتی خواهد بود

 ايدئولوژی مارکسيسم اسالمی چه مسائلی را به دنبال می آورد؟
يک کسانی که رابطه بسيار مهم تئوری با عمل را درک نمی کنند می توانند بدون دغدغه ی خاطر دچار بی بندوباری ايدئولوژ                     

اين عده فکر می کنند که اعتقادات ايدئولوژيک امری فرعی و بی اهميت است که گويا بنا بر سنت و عادت بايد جايي                       . باشند
 لنينيسم به عنوان يک عامل بنيادی به خلوص ايدئولوژی خود            -حال آن که مارکسيسم     . در جريانات سياسی به آن اعطا شود       

 :ببينيم اين اهميت ناشی از چه عواملی است . ی دهدمی انديشد و به آن اهميت درجه اول م

 . ايدئولوژی هر جريان سياسی تابع وابستگی های اجتماعی آن جريان است-١

 خصوصيات هر ايدئولوژی ، نحوه ی خاصی از شناخت و تجزيه و تحليل جامعه و محيط اجتماعی و سياسی را بوجود می                        -٢
 .زه اثر می گذارد ، چه رسد به تعيين استراتژی و تاکتيک مبارزهآورد که در تعيين جزئی ترين مسائل مبار

ظرفيت های مختلف مبارزاتی و نحوه ی       .  ايدئولوژی های مختلف ، تربيت های سياسی و مبارزاتی مختلف را به دنبال دارد              -٣
رت ايدئولوژی غير قابل    بدين ترتيب اهميت و خلوص و شه      . تلقی های متفاوتی را از دوستان و دشمنان جنبش ظاهر می سازد           

 .انکار است

مذهبی های مارکسيست نمی توانند منشا طبقاتی جريان سياسی خود را ناديده بگيرند و صرف نظر از اين که اين جريان نيز                           
بخشی از خرده بورژوازی است ، از نظر توليد سياسی نيز درون جريان سياسی بورژوازی ملی پرورش يافته و عالئق جدی خود                    

برای اين مبارزان، حقانيت و سودمندی اسالم نبوده است که آن ها را وادار به ترکيب                      .  اين جريان قطع نکرده است       را با 
مارکسيسم با اسالم نموده بل که برعکس آن ها نيز بنا بر عادت و سابقه ، اغلبشان در خانواده های متعصب  مذهبی بوده اند و                            

در يک کالم قبل از هر      .  آزادی يا انجمن اسالمی مهندسان پرورش يافته اند         سپس در جريان سياسی اجتماعی مذهبی نهضت       
در شناخت اين جريان    . چيز ديگر مسلمان بوده اند و سپس بنا بر ضرورت های سياسی ، مارکسيسم را مورد عنايت قرار دادند                    

سازمان مجاهدين خلق طی    . اعتنا بمانيم سياسی ما نمی توانيم در نحوه ی جريان يافتن و تکامل و ترکيب اين جريان سياسی بی                  
دو سال اخير بنا بر همه گير شدن مارکسيسم و شکست ايدئولوژی های ناسيوناليسم و مذهبی بورژوازی ملی در ميدان های                          
مهم جنبش ضدامپرياليستی جهان به مارکسيسم روی آورد، بی آن که ايدئولوژی قديمی خود را که ناسيوناليسم مذهبی است                    

ده باشد و آن ها بی آن که توجهی به تناقضات تئوريک و عملی اين دو ايدئولوژی داشته باشند سعی کرده اند                              ترک کر 
لکن در اين شناخت همواره  مذهب دخالت کرده و آنان را از                . شناخت مارکسيستی از جامعه را اساس کار خود قرار دهند           

در عمل نيز اين ترديدها و دوگانگی ها بروز         . روم کرده است  داشتن يک برداشت صريح و قاطع نسبت به مسائل اجتماعی مح           
مع ذالک ، مهم تر از همه تاثير اين            . کرده و تحليل دقيق مراحل رشد و نحوه عمل آنان ، اين ضعف را آشکار می سازد                      

 :ايدئولوژی تلفيقی در تعيين استراتژی و تاکتيک از جانب اين سازمان است که ما به آن می پردازيم 

 ئل استراتژيکی و تاکتيکی ناشی از ايدئولوژی مارکسيسم اسالمیمسا
 در مسائل استراتژيک ، مذهبی های مارکسيست سعی می کنند استراتژي و تاکتيک های خود را با معيارهای مارکسيستی                      -١

شناخت نيروهای  لکن علی رغم اين کوشش ، اولين مسئله استراتژيک ،              . تعيين کنند و اسالم را کمتر در آن دخالت دهند            
انقالبی جامعه ، يعنی کيفيت مبارزاتی آن ها ، يعنی تعيين نيروهای بالفعل و بالقوه و متناسب با هر مرحله از انقالب ، متکی                             

مذهبی ها در شناخت نيروها و      . شدن به نيروهای بالفعل به خاطر ايجاد اهرمی برای به حرکت درآوردن نيروهای بالقوه است                
در . ان ، بخصوص در تعيين موقعيت بورژوازی و قشرهای خرده بورژوازی دچار اشکال اساسی می شوند                    طبقات جامعه اير  

 ضدامپرياليستی از جنبش کارگری ، دچار مشکالت ابهام انگيزی هستند که نمی توان اين                 -تعيين حد و مرزهای جنبش ملی       
 به صورت جمعی و خواه به صورت فردی در              اين مشکالت خواه  . مشکالت را حمل بر اندک بودن مطالعه سازمان کرد           
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آن ها نمی توانند به اين سئواالت با صداقت و صراحت پاسخ گويند که آيا خود را جزئی    . کيفيت ايدئولوژی آن ها ريشه دارد     
ش دومين مسئله اشتباه روی ميزان واقعی نفود مدهبی و تعيين نق           ! و بخشی از جنبش کارگری می شناسند يا از جنبش ملی ؟               

مذهبی ها به نفوذ مذهب پربها داده و تحوالت اجتماعی را در تضعيف موقعيت مذهب در جامعه به                   . آن است بر روی توده ها     
سومين مسئله درنظر نگرفتن امکانات واقعی      . حساب نمی آورند و در نتيجه در تعيين تاکتيک های الزم دچار اشتباه می شوند               

جه نمی کنند که قشرهای مذهبی مثل بازاری ها و کسبه شهری در جنبش مسلحانه                 آن ها تو  . قشرهای مذهبی در جنبش است    
بخصوص در مراحل اول درگيری      . کمتر از ديگر قشرهای خرده بورژوازی و طبقه کارگر نيروی بالفعل به حساب می آيند                 

تعيين تمايالت انقالبی و محافظه     مسلحانه ، مذهبی ها نه فقط روی امکانات واقعی اين قشرها دچار اشتباه هستند ، بل که در                       
چهارم ، تعيين   . اين مسئله نيز مشکالت تاکتيکی برای اين جنبش ايجاد خواهد کرد            . کارانه اين قشرها نيز دچار اشتباه هستند       

در انقالب توده ای در جامعه ی نوين به معنی دموکراسی خلق               ) حتی به معنی اسالم متجدد       ( سرنوشت و موقعيت مذهب      
 لنينيسم به مذهب در جامعه نوين به مثابه بقايای روبنايي جامعه های گذشته می نگرد که بايد طبق برنامه ای                     -رکسيسم  ما. است

مذهبی ها که اسالم را برای تمام مراحل تکامل جامعه ضروری می شمارند             . پی گير از طريق مسالمت از جامعه ريشه کن شود         
آنان ناگزيرند درست در مقابل اين مسئله قرار گرفته و در صورت به دست    . ان دهند قطعا نمی توانند در اين مقصود همراهی نش       

بکوشند و ايده آل های      ) مذهب متجدد   ( آوردن رهبری انقالب و تامين حاکميت برای خود ، در جهت گسترش مذهب                  
بی را سد کنند مگر آن که به          آن ها حتی ناگزيرند جلوی هرگونه فعاليت غيرمذه         . اسالمی را در جامعه ی نوين برپا سازند         

در واقع پنجمين   .  لنينيسم اعتقاد داشته باشند     -ديکتاتوری خلق و ديکتاتوری پرولتاريا ، يعنی اين اصل اساسی مارکسيسم                 
آيا مذهبی ها به ديکتاتوری پرولتاريا      . مشکل در همين اصل مارکسيستی که از جانب لنين مورد تاکيد قرار گرفته ، قرار دارد                 

اد دارند؟ آيا ايدئولوژی خودشان را از طريق ديکتاتوری در جامعه تعميم خواهند داد ؟ آيا بورژوازی و بخصوص                              اعتق
را در جامعه   . ) بازاری ها ، پيشه وران که مذهب در زندگی آن ها نقش بيشتری دارد              ( قشرهای ميانه و باالی خرده بورژوازی       

ل درصورتی بروز می کند که جنبش انقالبی تحت رهبری اين جريانات تلفيقی             ی نوين تحليل خواهند برد ؟ البته همه ی مسائ         
ولی به هر حال ، مبارزين مذهبی        . قرار گيرد و جامعه ما سرنوشتی مانند الجزاير ، مصر ، عراق و اندونزی سوکارنو پيدا کند                   
اين پرسش عمال در جامعه های       . دمارکسيست خواستار رهبری و خواستار حاکميت اند و بايد به اين پرسش ها پاسخ بدهن                  

خالصه کالم اين است که مذهبی های مارکسيست در شناخت جامعه معاصر و تعيين نيروها و اتکا                     . يادشده داده شده است   
درست به آن ها دچار اشتباهند و انقالب و پيروزی نيز حاکميت زحمتکشان و طبقه ی کارگر را به خطر انداخته ، مانع پيروزی           

واهند شد مگر آن که قدم به قدم  ودر هر مرحله  ، تاکتيک های خود را تصحيح کرده و از جريان سالم انقالب                               انقالب خ 
پيروی کنند و سرانجام در جانب گيری از مارکسيسم يا اسالم با قاطعيت انقالبی عمل کنند و نحوه ی تلقی خود را بطور                               

 .اصولی و اساسی تصحيح کنند

   در مسائل تاکتيکی-٢

کتيک اين خصوصيات را دارد که تمام برداشت های ايدئولوژيک و تمام خصوصيات استراتژی بايد در آن شکل گرفته و به              تا
مورد اجرا گذارده شود ، بنابراين در مسائل تاکتيکی تئوری بيش از هر مورد ديگر به عمل نزديک می شود و در واقع تئوری                          

 .تان مذهبی مارکسيست ما در اين زمينه اساسی چه می گويند و چه می کنندحال ببينيم دوس. در خدمت عمل قرار می گيرد

اگر فردی واجد کليه ی صفات مبارزه        . يکی از اصول بنيادی سازمان مجاهدين خلق ، عضوگيری از ميام افراد مذهبی است                
روی اين  . سازمان راهی ندارد  جويي و سياسی باشد و فقط معتقد به مذهب نبوده و آئين مذهبی به جای نياورد به درون اين                        

از سوی ديگر نگاهی به ترکيب      . اصل تکيه می شود و آن را الزمه ی تامين وحدت ايدئولوژيک در درون سازمان می شناسد                 
اجتماعی افراد اين سازمان نشان می دهد که بيش از هر سازمان سياسی ديگر با عناصر روشنفکر خرده بورژوا سروکار دارد و                        
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تی خود مذهبی ها نمی توانند منکر شوند که در بين قشر روشنفکر جامعه ی ما مذهب نقش بسيار اندک و                          در عين حال ح   
 استثنايي دارد ، ببينيم نتيجه چه می شود ؟

  به دليل ترکيب اجتماعی افراد اين سازمان و ديگر سازمان های انقالبی که مبارزه مسلحانه را در شرايط حاضر                     -مقدمه ی اول    
 .اند روشنفکران بالفعل ترين نيروهای انقالب در مرحله ی فعلی هستندپذيرفته 

 روشنفکران از انگيزه های مذهبی  پيروی نمی کنند و تمايل ناچيزی آن هم در افراد قليلی از اين قشر به انجام                       –مقدمه ی دوم    
 .مراسم و آئين مذهبی وجود دارد

ای بالفعل جامعه در مزحله فعلی محروم کرده اند و مرز عبورناپذيری بين             مجاهدين خلق خود را از  قسمت اعظم نيروه        : نتيجه  
 .خود و آن ها کشيده اند

تمايالت و اعتقادات مذهبی در ترکيب سياسی و نظامی افراد اثر گذاشته و از شناخت علمی هر موقعيت و به کارگرفتن کليه                         
 درک خصوصيات دشمن در عمل باز مانده اند و به               مذهبی ها از  . عوامل موجود در مکان و زمان جلوگيری کرده است           
اخالق و آداب و مفاهيم بورژوائي آن در نحوه ی عمل اين مبارزات              . معيارهای غير عملی و غير مارکسيستی متوسل شده اند         

جود فاتاليزم مذهبی در لحظات حساس جانشين به کار گرفتن تمام امکانات مو            . دخالت کرده و به سود دشمن تمام شده است        
اين حالت  . شده و آگاه و ناآگاه به جای اتکا به امکانات ، حتی جزئي ترين آن ها ، به تقدير و مشيت الهی متوسل شده اند                             

 .بخصوص در مواردی که دشمن در حال غلبه و تسلط بوده است به چشم می خورد

ذهبی قشرهای محافظه کار جامعه ، موجب شده          ارزيابی اشتباه در تعيين نيروهای بالفعل و بالقوه و پربهادادن به تمايالت م                
اين مسئله واجد اهميت زيادی است و ما به تحليل مشروح تری از             . بورژوازی ثمربخش بودن تاکتيک های مذهبی راتاييد کند       

به عبارت ديگر ممکن است       . اصوال به کار گرفتن تاکتيک های مذهبی مستلزم اعتقاد به مذهب نيست                 . آن می پردازيم   
ی غير مذهبی نيز برای تدارک انقالب و به حرکت درآوردن توده ها به فکر استفاده از تاکتيک های مذهبی بيفتند ولی                       عناصر

بايد توضيح داد که در مورد دوستان مذهبی ما ، تاکيد روی به کاربستن تاکتيک های مذهبی با ايدئولوژی و استراتژی آن ها                         
 .هماهنگی دارد

به . هبی چه خصوصياتی دارند و در مرحله فعلی مبارزه به چه صورت هايي می توانند ظاهر شوند                   اول ببينيم تاکتيک های مذ    
کارگرفتن احساسات و اعتقادات مذهبی قشرها و طبقات جامعه و تاکيد براين احساسات و اعتقادات  عمده ترين صفات                           

ه و برافراشتن پرچم مبارزه مذهبی در راه         اوج اين نحوه عمل، دادن رنگ مذهبی کامل به مبارز           . تاکتيک های مذهبی است   
در شرايط کنونی تاکتيک    . دين برحق و به عبارت ساده تر اعالم جهاد مذهبی بر ضد دشمنان خداست که در حاکميت اند                     

 :های مذهبی به صورت های زير ظاهر می شوند

 . توسل به مراجع مذهبی و استفاده از ارتجاع و نفوذ رسمی آن-الف 

 . نص قرآن و نهج البالغه و ديگر کتب مذهبی برای توجيه حقانيت مبارزه با دستگاه حاکمه اتکا به-ب 

و استفاده از منبر و مسجد در اين روزها ، به طور کلی استفاده              ) مذهبی  (  تحريک احساسات مردم در روزهای سوگواری        -ج  
که با مذهب تضاد دارد و به عنوان هتک حرمت            از مجامع مذهبی در تحريک احساسات محافظه کارانه توده ها در مسائلی                

مثل تحريم مشروبات الکلی ، تخطئه سينما و موزيک و پاره ای مظاهر تمدن                 . مذهب و اصول و فروع آن به شمار می رود           
غرب که در جامعه  رايج شده ، مبارزه با لخت شدن زن ها به عنوان مدفرنگی در قبال چادر و چاقچور ، مخالفت با عکس ها                             

در اين موارد مذهبی ها روی زيان های اجتماعی اين مفاسد دست              . و تصاوير جنسی و از اين قبيل و بسياری چيزهای ديگر              
 .نمی گذارند و حداقل در بين توده ها و عوام الناس صرفا به مغايرت و منافات اين پديده ها با مذهب تاکيد می کنند
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و ميدان دادن به خشکه مقدسی ، به عبارت ديگر در حالی که مذهبی های                 تشويق و تخدير مذهبی های قشری و متعصب           -ه  
مارکسيست در محافل خاص روی تجديد سازمان مذهب و ترقی آن گفتگو می کنند در بين توده ها از کليه ی خصوصيات                         

 .ارتجاعی و محافظه کارانه مذهب حمايت کرده و به آن دامن می زنند

توضيحی که در اين جا الزم است داده         . هرست مفصل تری از تاکتيک های مذهبی ارائه داد         با تعمق و غور بيشتر می توان ف        
شود اين است که اين تاکتيک ها در مبارزه مسلحانه به طريق مخصوص به خود و اغلب با ترکيبی از مبارزه مسلحانه و مبارزه                          

خيص ميزان تمايالت مذهبی مردم در جامعه خود در         حال ببينيم چه معيارهايي برای تش     . سياسی به مورد اجرا گذاشته می شود      
 :دست داريم و استفاده عملی از اين تمايالت در جهت جنبش تا چه حد است ؟ دو پروسه را به عنوان فاکت تشريح می کنيم 

دانيم چنان چه می    .  حزب توده ، سی سال قبل با روش هايي که گاه ضدمذهبی بود پا به ميدان مبارزه سياسی گذاشت                     -الف  
 اشتباهات فاجعه آميزی مرتکب شد که هر کدام برای رميدن توده ها از آن                  ٣٢ – ٢٠اين حزب طی دوره دوازده ساله ی         

در برابر حزب توده دستگاه حاکمه موکدا از تاکتيک های مذهبی استفاده کرد و از نقطه ضعف های حزب توده                       . کافی بود 
تن رابطه غيراصولی با اتحادشوروی بود برای تحريک احساسات مذهبی و                که ناشی از عدم درک انترناسيوناليسم و داش           

ديری نکشيد که جبهه ملی به عنوان يک رقيب نيرومند وارد ميدان شد و چنان چه می                   . ناسيوناليستی توده ها استفاده می کرد     
علی . ک ها چگونه پاسخ گفتند    خوب می بينيم توده ها به اين تاکتي        . دانيم جبهه ملی نيز از تاکتيک های مذهبی سود جست          

رغم اشتباهات فاجعه آميز حزب توده ، اين حزب در بين قشرهای روشنفکر ، خرده بورژوازی و در بين زحمتکشان دارای                          
چند ده هزار عضو و چند صد هزار طرفدار پروپاقرص بود و حال آن که جامعه ايران در بيست سال اخير و بخصوص ده سال                           

 سرمايه داری وابسته و تحليل رفتن فئوداليسم و گسترش تمدن شهری و نفوذ تمدن غرب با توسعه ی                        اخير با گسترش نظام   
سريع تعليم و تربيت جديد ، تمايالت مذهبی به ميزان چشم گيری نه فقط در شهرها بل که در روستاها نيز روبه کاهش گذاشته   

از جنبش که اشتباهاتی چنين فاجعه آميز مرتکب شده            پرسش اين است که آيا در شرايط حاضر توده های ميليونی                . است
 حمايت نخواهند کرد ؟

تحليل پروسه مورد بحث نشان می دهد که در جامعه ما نيز مانند همه ی اجتماعات بشری معاصر ، توده ها از منافع و مصالح                             
 .گرفته باشداقتصادی پيروی می کنند و مذهب تنها در مقاطعی  می تواند در مبارزه ی آن ها موضعی 

 خرداد و تمايالت مساعد و هم دردی مردم با خمينی و مذهبيون تابع او در واقع همين اصل اخيرالذکر را تاييد                       ١٥ واقعه   –ب  
 .می کند

. زيرا صراحتا با حکومت مخالفت ورزيده بود      . خمينی به سرعت از گمنامی به شهرت رسيد و هم دردی توده ها را برانگيخت               
نبود يک رهبری شايسته ، در واقع . خرداد نه به خاطر دين بل به خاطر حفظ و تامين حقوق خود به ميدان آمدندمردم در پانزده   

. خال رهبری سياسی ، به خمينی و گروه های مذهبی امکان داد که از فرصت استفاده کنند و رهبری جريان را به دست گيرند                         
ی ، نيروهای بالفعل جنبش اند بلکه در آخرين مراحل جنگ توده               نه تنها در حال حاضر عناصر غيرمذهبی و حتی ضدمذهب           

چنان چه انقالبی های توده ای ديگر جوامع نيز          . های مليونی  نيز درمبارزه نيازی به اعمال تاکتيک های مذهبی وجود ندارد               
 .نيازی بدان نداشتند

 تاثير اندک نبايد گذشت و توسل به تاکتيک های       ولو تاثير مذهب اندک نيز باشد از همين       : اما ممکن است کسانی بگويند که       
 :ما اينک به زيان های ناشی از تاکتيک های مذهبی می پردازيم . مذهبی را بايد مجاز شمرد

 با توجه به اين که مذهب توده ها ، مذهبی است سطحی و خرافی که تحت تاثير دستگاه مذهبی است ، روحانيون و                             –الف  
مذهب متجدد شده مذهبی های مارکسيست در توده        . بی روی تمايالت آن ها اثر می گذارند       بخصوص کاست عالی رتبه مذه    

ها نفوذ ندارد و توده های عقب مانده را از حيث مرجعيت ، سنديت مذهبی محافل ارتجاعی و محافظه کا ررا معتبر می شناسد                         
ا و عمال به مذهب اعتبار بخشيده اند و زير          از سوی ديگر مذهبی های مارکسيست نظر      . نه روشنفکران تجددطلب در مذهب را     
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اين تابعيت از مذهب يک حق وتوی خردکننده به مراجع مذهبی می دهد که هرگاه اين جماعت را                    . لوای آن عمل کرده اند    
ر قاطع  تکفير کنند در رابطه آنان با توده های مذهبی يعنی کسانی را که با انگيزه های مذهبی می خواستند به دنبال بکشانند اث                         

به عبارت ديگر شيشه عمر مذهبی ها در دست مراجع عالی مذهبی قرار می گيرد و هرجا که انقالب با مصالح آنان                      . می گذارد 
چه زمانی اين مراجع مرتجع و حداقل محافظه کار اين شمشير دموکلس را                . مطابقت نکند اين شيشه را بر زمين خواهند زد          

هبی های مارکسيست تکفير شوند ، توده ها از پی آن ها خواهند آمد ؟ با زحمت و                        فرود خواهند آورد؟ آيا چنان چه مذ        
صرف انرژی زياد توده های غيرمذهبی يا توده هايي که انگيزه ی مبارزه شان مذهب نيست ، يعنی همان کسانی که در اول                            

از هم اکنون وحشت تکفير در سيمای        . بحث به آن ها اشاره شد از پی آن ها خواهند آمد ؟ البته نه با تاکتيک های مذهبی                        
سازمان مجاهدين خلق ديده می شود و آن ها را برخالف مصالح فوق سازمانی يعنی برخالف مصالح جنبش انقالبی به تک                         

از سوی ديگر اگر چنين تکفيری اعالم شود عناصر و افراد اين جنبش مذهبی                      . روی و محافظه کاری افراد می خواند          
سازمان ويا پيرامون آن چه خواهند کرد؟ آيا در اين صورت مذهب باز يک عامل تقويت کننده ی                        مارکسيست در درون     

دوستان مذهبی ناگزيرند خصلت های انقالبی جنبش خود        . وحدت ايدئولوژيک در بين آن ها به حساب خواهد آمد؟ قطعا نه            
ون از اين که در دادگاه ها رسما از مارکسيسم دفاع           آن ها از هم اکن    . را در حد تمايالت عاليه ی مراجع محافظه کار نگهدارند         
 .شده دچار نگرانی شده اند و اين نگرانی محق نيز هست

 در به کارگرفتن تاکتيک های مذهبی ، دستگاه حاکم ، بر مذهبی های مخالف خود برتری دارد و حداقل پايگاه مادی                         –ب  
 محافل مذهبی متحد شود ، بخصوص پس از سرکوبی اين محافل و دستگاه حاکمه همواره آماده است که با مرتجع ترين    . دارد

تامين تسلط خود بر آن ها و با تضعيف آن ها ، اين محافل آماده اند تا با اندک گوشه چشمی به خدمت سبعانه دستگاه درآيند                          
ذهبی مارکسيستی می تواند    و از آن جا که در مقابل مرتجعين مذهبی ، اکثريتی محافظه کار وضدانقالبی قرار دارند ، جنبش م                   

فراموش نبايد کرد که زمينه تاکتيک های مذهبی ، عقب مانده ترين توده ها               . از حمايت جناح انقالبی موثری برخوردار گردد      
هستند و در دست داشتن تريبون های مذهبی و امکانات عظيم و رسمی و دولتی در خنثی کردن تمايالت اين عقب مانده ترين                       

. اتب موثرتر است تا اقدامات محدود دوستان مذهبی ما در مقابل حرکت دستگاه حاکمه و محافل مذهبی                         توده ها به مر    
کمونيست ها همواره به پرده دری و افشاگری مراجع عالی مذهبی پرداخته و با بی اعتبارساختن آن ها به عنوان عناصر                                

اقعيت ها همراه صداقت انقالبی پادزهر موثری در خنثی           اين و . ضدانقالب  ومتحد استثمار و ارتجاع از خود دفاع کرده اند             
ولی آيا دوستان مذهبی ما توانايي به کاربردن اين تاکتيک  متقابل را . کردن کوشش های ارتجاعی محافل مرتجع مذهبی است       

 .ه حق ترديد داريمدارند ؟ آيا می توانند صدوهشتاد درجه گردش کرده ، مراجع عالی تشيع را مفتضح کنند ؟ در اين توانايي ب

 به کارگرفتن تاکتيک های مذهبی مانع رشد خصلت های انقالبی و ترقی خواهانه توده ها در جريان مبارزه و انقالب می                        -ج  
شود در حالی که عناصر روشنفکر و پيشرو مذهبی دچار مشيت و تقدير الهی باشند از توده های عقب مانده چه توقعی بايد                            

 روحيه در توده ها به سود انقالب است؟ آيا نبايد در رهايي توده ها از اعتقادات مسموم کننده مذهبی                     داشت ؟ آيا تقويت اين    
 که در تاثير منفی آن دوستان مذهبی ما هم عقيده اند کوشش کرد ؟

 ما در مقابل تاکتيک های مذهبی ضدانقالب چه بايد بکنيم ؟
به عبارت ديگر در مبارزه با مذهب دچار چپ روی             . ار نکنيم ما کوشش خواهيم کرد احساسات مذهبی توده را جريحه د            

ما حتی به احساسات مذهبی توده احترام می گذاريم وبه آن به کلی بی               . نشويم و کار فردا را در برنامه خود قرار نخواهيم داد           
خواهيم کرد مراجع   سعی  . اعتنا نخواهيم بود و بی آن که براستی ضروری هم باشد دست به تظاهر ضدمذهبی نخواهيم زد                     

ما می  . مرتجع مذهبی را در انظار توده ها بی اعتبار سازيم تا ضربه هايي که بر ما وارد خواهند آورد هرچه کمتر اثر داشته باشد                        
دانيم که مخالفت خاموش و گاه پرسروصدای مذهبی ، اکثرا از انگيزه های قشری و ارتجاعی سرچشمه گرفته و مبارزات                           

ما بارها شاهد همکاری و اتحاد صميمانه         . انه مراجع مترقی و مذهبی در دستگاه مذهبی در اقليت است              سياسی محافظه کار  
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ما هيچ گاه به سنديت و اعتبار       . ارتجاع سياسی و مذهبی بوده ايم و در اين زمينه دچار ساده لوحی و خوش باوری نخواهيم شد                 
ولی مادامی که اين    . ت ولو به عنوان تاکتيک کمک نخواهيم کرد       دستگاهی که دير يا زود در مقابل انقالب قرار خواهد گرف           

 .مراجع در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارند و عليه ما وارد عمل نشده اند از هماهنگی با آن ها ابايي نخواهيم داشت

 تکليف ما با دوستان مذهبی مارکسيست چيست ؟
در شرايط فعلی با آن بطور کلی وحدت تاکتيکی و تا حدی وحدت              اين جريان و اين سازمان را دوست خود می دانيم ، زيرا              

تضعيف موقعيت اين جريان را در شرايط امروز تضعيف جنبش به حساب می آوريم و از آن پرهيز می                        . استراتژيک داريم 
يتی که با   احساس مسئول . کنيم و در عين حال در قبال اين جريان مثبت و مترقی در شرايط حاضر احساس مسئوليت می کنيم                     

پس خود را موظف می دانيم در جريان عمل و طی مراحل مبارزه در سطح معينی به                       . مصالح جنبش مسلحانه ارتباط دارد     
تصحيح و تبديل ايدئولوژی اين جريان کمک کرده و از آن ها بخواهيم ايدئولوژی خود را با مارکسيسم اصيل و انقالبی                            

در عين حال الزم می دانيم که کادرهای مبارزه مسلحانه ، بخصوص                   . نزديک ساخته و از ضرورت عمل پيروی کنند            
ما .  لنينيستی خود را در قبال آن حفظ کنند          -کمونيست ها نسبت به اين پديده آگاهی داشته باشند و هشياری مارکسيستی                 

ستی اصيل را در قبال     ناگزيريم علی رغم همکاری و تمايالت دوستانه نسبت به مذهبی های مارکسيست نقطه نظرهای مارکسي               
ولی در شرايط حاضر از تبليغ اين تعليمات بايد با احساس مسئوليت جدی                    . نظرات آن ها به کادرهای خود تعليم دهيم           

با اين  . جلوگيری کنيم ، زيرا در مرحله فعلی ، جنبش مسلحانه را از مبرم ترين وظايف بازداشته موجب تضعيف آن خواهد شد                    
ممکن است رفقای ما سئوال کنند که واقعا چقدر اميدواری         . م اين مقاله برکسی پوشيده نخواهد ماند      توضيحات ، هدف از تنظي    

داريم که دوستان مذهبی ما در عمل راه را از چاه تشخيص داده و روش ها و مبانی خود را اصالح کنند؟ پاسخ ما اين است که                     
وستان ما و عده کثيری از آنان را به سوی يک ايدئولوژی سالم               بسا ضرورت عمل و اعتقاد جدی به ادامه مبارزه انقالبی ، د             

ما شواهدی داريم که ضرورت مبارزه و نياز به درک             . ترديدی نيست که عده ای مارکسيست خواهند شد         . رهنمون گردد 
استرو در کوبا   نمونه زنده آن جنبش ک    .  لنينيسم اصيل کاناليزه می کند     -درست شرايط ، نيروهای مبارز را به سوی مارکسيسم          

 لنينيست نبودند و در جريان انقالب         –است که عناصر آغازکننده آن از جمله خود کاسترو در آغاز انقالب مارکسيست                    
 لنينيسم  -آيا همين ضرورت نيست که دوستان مذهبی ما را به سوی مارکسيسم              . ضرورتا مارکسيسم را پذيرفته و به کار بستند       

ين خاطر است که کسانی که به اين مقاله دست می يابند در عمل نقض غرض نکرده ، به جای                       کشانده است ؟ اين تاکيد به ا       
همان طوری که قبال نيز تذکر داده شد اين مقاله تماس ابتدايي با                    . تحکيم مبانی جنبش انقالبی به تضعيف آن نپردازند           

ست جنبش مسلحانه و به منزله تذکری به         مارکسيسم و مذهب است و در شرايط حاضر به مثابه هشداری به کادرهای کموني                
 .مبارزان مذهبی سازمان مجاهدين خلق خواهد بود

 


