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مقدمه
این کوتهنوشت نگاهی اجمالی خواهد داشت بهه دییه شکسهت تبلیغها
آتئیستی .نویسنده بدون رجعت به اص قابلیت اثبا آتئیسم و یا رد آن ،و
نیز با نگاهی فراتر از برهانهای ماتریالیستی آتئیسم ،تاریخچهه ،و لهزو آن
در جامعهی سوسیالدموکرا  ،سعی دارد راههای ناموفق گسترش آتئیسهم
را از منظههر نورولینگوئیسههتی ) (Neurolinguisticsمههورد بررسههی
اجمالی قرار داده و عوام شکست را توضیح دهد.

آیا آتئیسم در واقعیت وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش بسیار ساده است چنانچه از دو منظر آتئیسم را مورد
بررسی قرار دهیم .۱ :نظریههای آتئیسم و آنکه این تئوریها با کدا
پشتوانه قاب دفاعاند؟  .۲نمونهبرداری از جمعیت آتئیست و بررسی رفتاری
آنها.
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در تعریف آتئیسم از ریشهی یونانی آ +ثئوس)" ، (atheus, άθεοςآ"
واجی برای نفی و "ثئوس" به معنای خدا ،به معنای نفی وجود خداست.
همانطور که در مقدمه ذکر شد بررسی فلسفی وجودی خدا از حیطهی
پردازش این کوتهنوشت خارج است و حال اینکه برای نفی وجودی که
موجودیت آن علیحده فرض میشود ابتدا باید وجود آنرا در چهارچوب
عل و معلولهای وابسته به آن تحلی کرد ،که این خود نوعی اثبا فرض
است ،و سپس ماهیت علتالعللی آن را نفی کرد .چه فالسفه بتوانند بر این
مهم در "آتئیسم" فائق آیند و چه در برابر منطق و کال فقهی بازندهی این
تئوری باشند ،چه فرض بگیریم که آتئیسم فلسفهای قاب رجوع است و چه
آن را ضد فلسفهای بدانیم که به زعم اندرو برون (Andrew
)Brownخود "دین" است ،عد وجود پشتوانهی تئوری

فرهنگی،

مرد شناختی ،روانشناختی ،جامعهشناختی و نورولینگوییستی  ،آتئیسم
را همواره به چالش میکشد .در واقع در بین پیشروان نئوآتئیسم ،از
استیون هاوکینگ گرفته تا میلیتانت آتئیستهایی چون ریچارد
داوکینز ،الن جانسون و نیکوالس والتر هیچی
جدای از علو تجربی ،فیزی

پایهی اثبا آتئیسم را

و ماتریالیسم بنا نکردهاند .با چشمپوشی از

اساس تئوریهای روانشناختی ،جامعهشناختی و نورولینگوییستی  ،هنوز
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شبها

غیر قاب

اثباتی بر آتئیسم وجود دارد که خود میتوانند اساس

آتئیسم را به چالش کشیده و حتا رد کنند.
شاید بتوان ادعا کرد که در عم آتئیستی به مفهو اص آتئیسم وجود
ندارد و آن جمعیتی که در زمرهی آتئیستها قرار میگیرند در واقع
اگنوستیسیستهایی) (Agnosticistهستند که الزاما نمیتوانند از دوایر
محیطی مشترک با گناستیسیسم )((Gnosticismعرفان) و آتئیسم پا
فراتر گذارند .این ادعا دور از ذهن نیست که بشر ورای ماتریال و کنش و
واکنشهای فیزیکی و مکانیکی به محیط ،به شد
فعالیتهای مغزیای است که قدر

متاثر از بستر

اینتوییتیو  (intuitive,مبحث

شناخت الهامی در گنوسیسم یا همان گناستیسیسم) و الهامی را در او
پرورش میدهد .حال چه این بستر را از نگاه دینی "روح" بنامیم و چه از
نگاه نورولینگوییستی

فرایند آموزش محیطی ،در عم

محرکهایی که دریافت میکند عکسالعم های فراتئوری

بشر به

میدهد .برای

مثال ،فردی که در جامعهی مذهبی ایرانی بزرگ شده است ،چنانچه در
دوران بلوغ فکری با آتئیسم آشنا شود و به باورهای آتئیستی برسد
همچنان در واکنشهای محیطی به طور ناخودآگاه پاسخهای معنوی
میدهد ،مثال در زمانی که مجبور به دفاع از خود میشود با شدتی
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درونگرایانه به مقدسا

قسم میخورد ،و یا واکنشی غیرارادی به

سرودهای مذهبی ،و یا الحان ،ادعیه ،تراتی و قرائت کتب مقدس نشان
میدهد .به کرا دیده میشود که آتئیستها حتا در ادبیا روزمرهی خود
نمیتوانند واژگان مذهبی را حذف کنند .این ناخودآگاه از کجا میآید؟ و
این تضاد عقیده و ناخودآگاه از کجا ناشی میشود؟ نورولینگوییستی

پاسخ

میدهد.
گرچه اساس علو روانشناختی بر پایهی اساطیر و آموزههای دینی ریخته
شده است ،اما پیوند آن با نورولوژی که از علو تجربی و طبیعیست نگاه
ماتریالیستها را به آن تغییر داده است .تما روشها و تئوریهای آموزش
نوین بر پایهی تئوریهای نورولینگویستی

بنا شده و تا به امروز روندی

صعودی در کسب نتایج موفق عملی داشتهاند ،آنچه اندیشهی ماتریالیستی
نمیتواند کتمان کند .بر اساس دستآورد مطالعا

نورولینگوییستی

بر

یادگیری کودکان ،دریافت اولین دادهها از محیط به طور ناخودآگاه از بدو
تولد نوزاد صور میگیرد .چنانچه فرضیهی ”تبیوی ریزا” یا ”لوح سفید”
جان الک را نیز رد کنیم“ ،ایناتیسم ” (Innatism,دکترین فلسفی
معروف دکار که نقطه مقاب نظریه جان یک قائ به وجود زمینه دانش
در مغز از ابتدای تولد است) دکارتی را به چالش بکشیم ،یا ”یونیورسال
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گرامر ” (  Universal Grammarنظریه معروف زبانشناسی
نوآم چامسکی که بر اساس ادغامی از نظریه جانالک و دکارت
پایهگذاری شده است) چامسکی را نقد کنیم ،نورولینگوییستهایی
چون یان هیث با الگوی "سه من" ،اثبا میکنند که دریافتهای ابتدایی
انسان از آغاز تولد به صور

ناخودآگاه صور

میگیرد .در واقع اولین

دادههای محیطی در مغز به طور خنثی جا میگیرند و بستر زبانی و
یادگیری ثانوی را شک میدهند .هرچهقدر تعداد دریافتها بیشتر باشد
این بستر اولیه به عنوان پایهای برای دریافتهای ثانوی گستردهتر و
پیچیدهتر میشود و دادههای ثانویه به طور ناخودآگاه برای جایگیری
مجبور به تغییر شک برای "اسیمیله" یا تطبیق میشوند .از این روست که
برای مثال اگر دو فرد بالغ را در معرض ی
مساوی قرار دهیم ،مثال ی

دادهی مشترک در شرایط

عکس ،برداشتها و تحلی های آن دو شخص

کامال با ی دیگر متفاو خواهد بود .اینکه این بستر اولیه چهگونه شک
بگیرد به شد تحت تاثیر دادههای محیطی در بدو تولد است.
طبیعی است که فردی که در خانوادهای مذهبی و یا در جامعهای مذهبی
رشد و نمو یافته ،هر آنقدر که در بلوغ با مطالعا

و تجربیا

جدید به

دانشی برسد که خود را آتئیست بشمارد ،همچنان در ناخودآگاه فردی
14
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مذهبی باقی مانده است و واکنشهایی غیرارادی به محرکهای مذهبی یا
عرفانی نشان میدهد .حتا کسانی که در خانوادههایی با مذهب اقلیتی
بزرگ شدهاند به طور ناخودآگاه به محرکهای مذهبی دین رسمی محیطی
که در آن بزرگ شدهاند پاسخ میدهند .این حقیقت غیر قاب انکار بنای
علومی مشتق از آموزش شناختی ،حافظهی ناخودآگاه و حافظهی الهامی
شده است .آدریان لیچ ،به صراحت ،ریشهی تما باورهای شما را بر اساس
"الگوی شناخت الهامی" از دادههای دریافتی پس از دوسالگی بر میشمارد
و بر این اساس ،با آزمایش معروف "خودآگاه/ناخودآگاه" با در اختیار
گرفتن تست ایایجی و بررسی  ۰۴پالس از  ۰۴گره عصبی مغز در برابر
محرکها ،ثابت میکند که بستر اولیهی مغز که در دوران دریافتهای
محیطی ناخودآگاه دوران کودکی شک گرفته است هرگز قاب تغییر نبوده
بلکه به عنوان مرجعی برای تغییر ماهیت دادههای دریافتی ثانویه میتوانند
باورهای جدید شما را با انطباق ،منحصر به خود شما کنند .شکی نیست،
آتئیسم ،برای آنکه در باورهای فرد رسوخ کند ناچار به شک گیری در بدو
تولد است .و این صور نمیگیرد مگر اینکه محیط خانوادهای که کودک
در آن متولد میشود باورهای آتئیستی (نه اگنوستیسیستی) داشته باشد ،و
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همچنین جامعهای که فرد در آن رشد مییابد از هرگونه محرک مذهبی
عاری باشد .آیا تا به امروز ممکن بوده است؟

آیا حذفِ خدا به معنیِ حذفِ دین است؟
دین در زبان فارسی واژهای اوستایی به معنای اندیشه و معادل آن در زبان
انگلیسی  religionاز ریشهی یتین به معنای زندگی رهبانی است .در
هر دو واژه رد پایی از راه و روش زندگی در چهارچوب ملزوما

دیده

میشود .اینکه در دین بهایی یا زرتشتیت خدا مظهر اندیشهی پاک است و
فرامین دینی در پرتوی قدر اندیشه قابلیت تطابق زمانی با شرایط را دارد
و در ادیان ابراهیمی باور به وجود خدا به عنوان خالقی علتالعل که وجود
او غیر قاب اثبا

و یا انکار است و فرامین دینی در راستای محدودیت

اختیار بشر و در تسلیم تا در برابر باوری انتزاعی از وجودی نامحسوس اما
قَدَرالقدر است مکاتبی را با شاخههای متعدد در قالب "مذهب" به معنای
راه و روش به جامعهی بشریت معرفی میکنند که اصول آنها بر پایهی
ایمان به وحدانیت قدرتی فرابشری است .به عبار

دیگر چنانچه کسی

اص وجود خدا را به عنوان مجهولی حقیقی باور نداشته باشد ،از دین
16
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خارج است .حال آنکه در عم  ،جوامع همواره عام به مناس

و مناسبا

مذهبیای بودهاند که لزوما مرتبط به باور وحدانی و الهی نبوده و بعضا در
تضاد با آن اص است.
ادیان ،در بستر تحوی

تاریخی و بر اثر تکوین فرهنگی جوامع از ماهیت

الهی به تدریج به سنت ،فرهنگ ،رسو  ،و بعدها اسطوره تغییر شک
دادهاند .بهرام بیضایی در مصاحبهی مفص

خود در باب اسطورههای

مذهبی شیعی و واقعهی کربال ،وجود مذهب و سنن مذهبی را مقد بر
باورهای اعتقادی دینی میداند .از نگاه او این مذاهب هستند که در تشکی
هویت فرهنگی جوامع و وحد حسی آنها نقش پایهای را ایفا میکنند نه
ایمان به توحید در ادیان .به طور مثال ،در ایران باورهای مذهبی و رسو
شیعی دربارهی واقعهی کربال یا اما علی با آنچه در بین شیعیان عراق و
یا شا و لبنان وجود دارد متفاو است و به شد تحت تاثیر اسطورههایی
چون میترا و رستم و رخش شکلی نو یافتهاند .اما این رسو نهتنها در
تضعیف فرهنگ نقشی نداشتهاند بلکه وحدتی حسی در جامعهی ایرانی را
موجب شدهاند به طوری که اقلیتهای مذهبی در ایران نیز خواه ناخواه
متاثر از این آداب و سنن ،در این حس شری

هستند .نمونهی بارز این

سنن ،نوروز است.
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اینکه آتئیسم با تکیه بر عق گرایی و اومانیسم و پررنگ کردن هویت
ماتریالیستی جوامع به رد وجود انتزاعی خدا بپردازد ،به مفهو آن نیست
که میتواند سنتها را به ی باره منسوخ کند .نمونهی ملموس رهآورد
آتئیستی در جوامع کمونیستیای که پیشرو در میلیتانت آتئیسم
)(Militant Atheismبودهاند را میتوان در فرهنگ جاری مرد
کشورهایی چون اتحادِ جماهیرِ سابق ،مولداوی ،رومانی ،بلغارستان،
اوکراین ،روسیه ،قرقیزستان ،یونان ،و جمهوری قبرس به عنوان تنها
کشور کمونیستی حال حاضر در اروپا ،یافت .مرد در روسیه هنوز با
تعصبی بالانکار به مذهب راشن اورتودوکس خود که آنرا از انواع دیگر
اورتودوکس شرقی و یونانی متمایز میدانند ،کریسمس را در ششم ژانویه
بسیار با شکوه جشن میگیرند .در جمهوری قبرس ،رهبر حزب کمونیست
(اکثریت) مجلس به همراه رییس جمهور در مراسم شب عید پاک در کنار
اسقوف اعظم اورتودوکس در کلیسا حاضر میشود و در پشت او عشا ربانی
به جا میآورد .در بطن این جوامع ،مذهب و سنتهای دست و پاگیر
مذهبی حتا بیشتر از کشورهای غرب اروپا ،کاتولی ها و پروتستانها ،رواج
دارد .گویی میلیتانت آتئیستها با شعار ”جنگ علیه دین” نهتنها
نتوانستهاند باورهای عمیق از وجود موجودی انتزاعی" ،خدا" ،را در بین
18
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مرد محو کنند ،حتا در کمرنگ کردن سنن مذهبی و خرافه هم موفق
نبودهاند.
به هر سو ،با تکیه بر "الگوی شناخت الهامی" که پیشتر ذکر شد ،میتوان
درک کرد که باورهای مذهبی که به طور ناخودآگاه از کودکی به فرد القا
میشوند و سینه به سینه و نس به نس زنده میمانند ،بسترساز فرهنگی
واحد اند که تحول آن با حتا گسترش ناباوری به خدا به آسانی ممکن
نیست.

آیا گسترش آتئیسم با تبلیغات ضد دینی امکان پذیر است؟
لنین در رسالهی "نگرش حزب کارگر به مذهب" ،همرای با انگلس و
مارکس تبلیغا

ضد دینی را بیاثر دانسته و با تکرار انگلس که اعالن

جنگ ملیتانت آتئیستها را علیه دین "حماقت" خوانده و حاصلی جز
قدر گرفتن مذهبیون و احیای بیش از پیش دین از آن را منتج نمیداند،
تنها راه گسترش آتئیسم را ،که شرط اساسی و ستون اصلی مارکسیسم و
سوسیال دموکراسی است ،در پذیرش تودههای مذهبی وشکیبایی نسبت
به طبقهی کارگری که هنوز بر حفظ باورشان از خدا میکوشند بر
19
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میشمرد .تنها علتی که لنین همچون انگلس در برابر تندروی دورینگ و
میلیتانت آتئیستها موضع مخالف میگیرد در باور محو تدریجی خداباوری
و دین در نتیجهی فروپاشی کام بورژوازی و کاپیتالیسم ،و در نهایت رفع
نیاز به دین به عنوان ابزار تسلط است .اما جامعهشناسی روانشناختی با
پشتوانهی نورولینگویستی

به راحتا این نظریه را اثبا میکند.

با نگاهی به تاریخ ادیان ،و بررسی پیدایش هر ی

از مذاهب در بدو ظهور،

نقطهی مشترکی بین آنها یافت میشود :پیا "پایان ادیان دروغین".
زرتشت در ادعیهی گاتها بارها و بارها از پایان دادن به باور خرافی الههها و
خدایان دروغین و تنها راه رسیدن به راستی حقیقی برائت از باورهای
خرافی سخن گفته است .مسیح در ابتدای موعظهی سر کوه به صراحت
اعالن میکند که او برای پایان "دین" آمده است که همانا دین ملعبهی
استثمار روحانیون و تبعیض بین مردمان است .قرآن از محمد به عنوان
خاتم نبیین و پایاندهندهی دین یاد کرده و صراحتا بیان میدارد" :قد
تبین الرشد من الغی" .در واقع پیامی که در بدو ظهور زرتشتیت ،مسیحیت
و اسال به مرد رسیده تبرا از دین است حال آنکه همچنان تسلیم در
برابر قدر وحدانی انتزاعی خدا به عنوان تنها حقیقت غیر قاب اثبا به
عنوان اص
21
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برشماریم که برای هدایت تکوینی دریافتهای مغزی انسان از تخی برای
پاسخگویی به پرسشهای بدون جواب آمده اند  ،میتوان ظهور آتئیسم را
نیز در راستای تکمی همین پروسه دانست .در واقع غوص در دین با وجود
پهنهی رو به رشد علم و ماتریالیسم چنانچه ماتریالیسم دیالکتی

در

بستری شکیبا باورهای مذهبی را به نقد بکشد ،میتواند خود مُکوَن شده و
به نقض خویش برسد.
اما از نگاه نورولینگوییستها ،تاثیر معکوس حرب با باورهای درونی امری
غیر قاب

امتناع است .در مبحث دریافتهای دیتا ،جایگیری اطالعا

اولیه و اسیمیلهی دادههای ثانویه ،کارکرد مغز نه به عنوان تحلی گر
بالذا  ،بلکه مرورگر بالقوه مطرح میشود .در واقع دادههای ثانویه زمانی که
در مغز تالش بر تطبیق یا اسیمیله دارند بدون تحلی و تنها بر اساس
زمینهی شک گرفتهی پیشین تغییر شک میدهند .حال آنکه چنانچه
دادههای سازندهی پسزمینه یا پترن به نوعی شک گرفته باشند که با
دادهی ثانویه در تضاد باشند ،هرگز شکسته نمیشوند بلکه دادهی ثانویه را
با خود قاب

انطباق میکنند .در مسالهی مذهب و باورهای دینی و

اینتوییتیو ،اصولی غیر قاب پرسش به عنوان محضیا

در پترن یا الگوی

مغز شک میگیرند و زمانی که مورد حملهی دادههای نقضکنندهی خود
21

شورش رها

قرار میگیرند آن دادهها را یا پس زده ،و یا با تغییر شک منطبق بر همین
پسزمینه مذهبی میکنند .برای مثال ،کسی که باور دارد وجودی با تما
معیارهای بشری اما در حجمی نامحدود و ییزال ،خالق همهی جهان است
و آن را قادر مطلق و خدا مینامد چنانچه مورد حملهی نفی چنین
وجودی قرار بگیرد یا آنرا کفر دانسته و حس گناه که بر اساس همین
پسزمینه در ناخودآگاه او وجود دارد فعال میشود و به سرعت به پردازش
فعال پسزمینه و مقابله با این "دشمن" میپردازد ،و یا آنکه آن نظریه را
نیز با همین باورها تطبیق میدهد و از آن چهرهای الهی میسازد .حتما
دیده و یا شنیدهاید مذهبیونی که نظریهی تکوین داروین را نه تنها دلی
رد خدا و دین نمیدانند بلکه میپرسند " آن ت یاخته را چه کسی خلق
کرد؟" و یا در برابر نظریهی بیگبنگباز میپرسند "پیش از بیگبنگ چه
کسی حی بود؟" و یا این روزها با مشاهده و اثبا ذرهی بوسون هیگز باز
ادعا میکنند " یا خدا! قدر خدا را ببینید .که آن ذره را نیز خدایی خلق
کرده است".
بیش  ،جنگ ،به طور عا به مفهو تعرض به محدودههای مقدس است،
چه این جنگ تعرض به خاک ،به ناموس ،و یا به باورهای جامعهای باشد،
الزاما با جبههای تدافعی مواجه خواهد بود .و هنگامی که این مبارزه با
22
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باورهای شک گرفته در ناخودآگاه جمعی قهرآمیز صور

گیرد ،نتیجهای

جز ریشهدارتر شدن باورهای ناخودآگاه و تحکیم آنها در پی نخواهد
داشت .باورهایی که طی اعصار متمادی با ریشههای کهن ،فرهنگساز خی
عظیم جامعهای شدهاند ،تنها با ساخت زیربنایی فرهنگی و تکوین تدریجی
آنها قاب تغییر و در نهایت محو و نسخاند .و تالش برای آموزش اجباری،
جنگ و متالشی ساختن پایههای این باورها ،و یا غدغن ساختن نمودهای
اجتماعی-فرهنگی و یا باوری آنها حاصلی جز شکست در بر نخواهد
داشت.
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والدمیر لنین :نگرشِ حزبِ کارگر به دین

27

شورش رها

پیشگفتار
گرچه خالصهی این رسالهی لنین پیش از این به طور آماتور ترجمه شده
بود ،هرگز ترجمهی ک رساله که حاوی اطالعا و بسط دیی لنین به
نحوهی نگرش حزب کارگر به مذهب است به فارسی در دسترس عمو
نبود .از اینرو مترجم با تالش بر وفاداری کام به متن اصلی تصمیم به
ترجمهی این رساله از متن انگلیسی آن گرفت که خود توسط اندرو
روثشتاین و برنارد آیزاکس از متن منتشره توسط "پرویتری" موجود در
مجموعه آثار لنین انتشارا پروگرس ترجمه شده بود.

***

سخنرانی سورکوف در "دوما" حین مناظره بر سر برآوردهای شورای
کلیسایی "سیناد" و بحثهایی که ما بین گروه دوما سر گرفت درست
زمانی که قرار بود پیشنویس این سخنرانی باشد پرسشی را در پی داشت
28
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که از اهمیت و ضرورتی فوقالعاده در این برهه از زمان برخوردار است.
امروزه تمایال به هر چیز مربوط به مذهب بیش

در محاف "اجتماعی"

نمودار شده است و در سطح ردههای روشنفکرانی که دوشادوش جنبش
طبقهی کارگر ایستادهاند ،و نیز محاف کارگری نفوذ کرده است .این
وظیفه مطلقا بر عهدهی سوسیال دموکرا هاست تا بیانیهای مبنی بر
نگرش خود نسبت به مذهب برای عمو صادر کنند.
سوسیال-دموکراسی چشمانداز جهانی کلی خود را بر اساس سوسیالیسم
علمی بنا مینهد یعنی مارکسیسم .پایهی فلسفی مارکسیسم ،همانطور که
مارکس و انگلس مکررا اذعان داشتهاند ،ماتریالیسم دیالکتی

است ،که به

طور کام بر سنن تاریخی ماتریالیسم قرن هجدهم در فرانسه و نظریا
فوئرباخ (در نیمهی اول قرن هجدهم) در آلمان مستولی بوده است _
نوعی از ماتریالیسم که کامال آتئیستی و در عناد پوزیتیو با مذهب است.
بیایید به یاد آوریم که تما "آنتی دورینگ" انگلس که مارکس در نوشتهی
خود از آن یاد میکند ،در نکوهش و کیفرخواست ماتریالیسم و آتئیسم
دورینگ به خاطر عد سازش در این نوع ماتریالیسم و باقی نگذاشتن راه
گریزی برای مذهب و فلسفهی دینی است .بیایید به یاد آوریم که انگلس
در رسالهاش دربارهی لودویگ فوئرباخ ،وی را برای عنادش با دین
29
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سرزش میکند ،نه چون در جهت نابودی دین است ،بلکه نوآوریای است
در آن ،و ابداع مذهب نویی "متعالی" ،و از این دست .مذهب افیون
تودههاست _ این حکم مارکس گوشهسنگی از ک چشمانداز مارکسیسم از
دین است .مارکسیسم همواره تما ادیان مدرن و کلیساها و همچنین
ت ت

سازمانهای مذهبی را آلتی در دست واکنش بورژوازی در جهت

دفاع از بهرهکشی و مسخ طبقهی کارگر میداند.
در عین حال ،انگلس غالبا تالش تودهی مردمی که تمایال "چپتر" و یا
"انقالبیتر" از سوسیال دموکرا ها دارند را محکو میکند زیرا که سعی
دارند آتئیسم را به مفهو اعالن جنگ علیه مذهب به صراحت وارد
برنامهی حزب کارگر کنند .انگلس در نقدی که سال  ۱98۰بر مانیفست
مشهور کموناردهای فراری بالنکیست که در انگلیس در تبعید به سر
میبردند داشت ،اعالن جنگ جنجالبرانگیزشان علیه مذهب را "حماقت"
خواند و چنین اعالن جنگی را بهترین راه برای احیای گرایشا مذهبی و
ممانعت از نسخ واقعی آن برشمرد .انگلس بالنکیستها را مورد سرزنش
قرار داد زیرا که آنها را از درک اینکه تنها مبارزهی تودههای کارگر
میتواند از طریق کشاندن جامع اقشار پرولتاریا به "عم " آگاهانه و انقالبی
سوسیال ،فیالواقع تودههای تحت سلطه را از یوغ مذهب آزاد سازد عاجز
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دانسته ،برعکس اعالن جنگ علیه مذهب به عنوان امری سیاسی بر عهدهی
حزب کارگر را تنها مغالطهای آنارشیست بیان کرد .وی در سال  ۱988نیز
در رسالهی "ضد دورینگ" خود ،با نقد بیرحمانهی کمترین امتیازی که
دورینگ به عنوان ی

فیلسوف به ایدهآلیسم و مذهب داده بود ،بسیار

قاطعانه عقاید شبه انقالبی دورینگ را مبنی بر ممنوع کردن مذهب در
جامعهی سوسیالیستی محکو کرد .انگلس بیان میدارد که اعالن چنین
جنگی علیه مذهب باعث "فرا بیسمارک بیسمارک" به معنی تکرار حماقت
نبرد بیسمارک علیه روحانیون میشود ( نبرد بدنا "نبرد برای فرهنگ:
کولتورکامف" که در آن بیسمارک در دههی  ۱98۴علیه حزب کاتولی
آلمان :حزب میانه با شکنجهی کاتولیسیسم توسط پلیس داشت) .با این
نبرد بیسمارک تنها روحانیت کاتولی

میلیتانت را برانگیخت و کارکرد

فرهنگ واقعی را خدشهدار کرد ،زیرا به جای بزرگنمایی خط فرقهای
سیاسی وجههی برجستهای به اختالفا

مذهبی داده توجها

بخشهای طبقهی کارگر و دیگر المانهای دموکراتی

برخی از

را از امور ضروری

طبقه و نبرد انقالبی به سمت سطحیترین و غلطترین ضد روحانیت بورژوا
منحرف کرد .انگلس با محکو کردن تمای دورینگ به عنوان کسی که
"میخواهد اولترا انقالبی شود" به تکرار حماقت بیسمارک به شکلی دیگر،
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تاکید کرده است که حزب کارگر باید بتواند در امور سازماندهی و تربیت
پرولتاریا با صبوری کار کند تا در راستای نسخ مذهب گا برداشته و خود
را در قمار جنگ سیاسی علیه مذهب نیندازد .این دیدگاه بخشی از ماهیت
سوسیال دموکراسی آلمان را تشکی

داده است که برای مثال به

جیسو های فرقهی عیسی آزادی اعطا کرده ،آنها را در آلمان پذیرفته و
هرگونه استفاده از روشهای پلیس برای مبارزه با هر مذهب خاصی را به
کلی مطرود داشته است" .مذهب مسالهای شخصی است" :این نکتهی
درخشان در برنامهی ارفور

( )۱98۱تما تاکتی های سیاسی سوسیال

دموکراسی را جمعبندی میکند .
این تاکتی ها تا به امروز تبدی به روتین شدهاند؛ و توانستهاند اعوجاجی
نو از مارکسیسم در مسیری مخالف و جهتی رو به اپورتونیسم برانگیزانند.
این نکته در برنامهی ارفور

به چنین برداشتی مفهومی رسیده است که

سوسیال دموکرا ها ،حزب ما ،مذهب را به عنوان امری شخصی "قلمداد
میکنند" بدین معنی که دین برای ما سوسیال دموکرا ها امری شخصی
است ،برای ما به عنوان ی

حزب .انگلس بدون آنکه وارد بحثی مستقیم

با این دیدگاه اپورتونیستی شود ،در دههی نود پنداشت که یز است با این
مساله به طرز مثبتی قاطعانه برخورد شود و نه به شک جدل .برای مزاح:
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انگلس اینرا به صور بیانهای مطرح کرد که به عمد بر آن تاکید میکرد،
که سوسیال دموکرا ها مذهب را در "ارتباط با دولت" امری شخصی
میپندارند و نه در روابط بین خود ،نه در رابطه با مارکسیسم ،و نه در
ارتباط با حزب کارگر .
این ،فرا تاریخچهای از سخنان مارکس و انگلس بر مسالهی دین است .در
نظر مردمی که باوری سرسری از مارکسیسم دارند ،مردمی که نمیتوانند و
نخواهند اندیشید ،این تاریخ کالف سر درگمی از تضادها و تردیدهای
بیمعنای مارکسیستی است ،ی

آشفتگی از آتئیسم سازشکار و آتئیسم

استاندارد در مواجهه با مذهب ،نوعی تردید بیپرینسیپ

بین جنگ به

شد انقالبی با خدا و تمایلی بزدینه در جهت پشتیبانی مذهبی کارگران،
ترس از ترساندن آنها ،و...و...و . ...ادبیا

مغالطهگران آنارشیست شام

حمال فراوانی به شریان مارکسیسم است .
اما هر کسی که بتواند با مارکسیسم کامال جدی برخورد کند ،و اصول و
پرینسیپ های فلسفی و نیز تجربهی سوسیال دموکراسی انترناسیونال آن را
بسنجد به سادهگی در مییابد که تاکتی های مارکسیسم در رابطه با
مذهب تماما سازشکارانه بوده ،به دقت توسط مارکس و انگلس نسبت به
آن اندیشیده شده است و اینکه ناشیان و نادانان به عنوان تردید بر
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میشمرند چیزی نیست جز نتیجهگیری مستقیم و اجتنابناپذیر از
ماتریالیسم دیالکتی  .این اشتباه عمیقی است که فکر کنیم که آنچه به
نظر اعتدال مارکسیسم در ارتباط با مذهب میرسد به علت مالحظا
تاکتیکی است ،تمایلی به عد ایجاد رعب در کسی و یا امثالهم .بر عکس،
در این مساله نیز خط سیاسی مارکسیسم به طرز ناگسستنی با
پرینسیپ های فلسفی آن گره خورده است .
مارکسیسم همان ماتریالیسم است .از اینرو ،خستهگیناپذیر با مذهب
دشمن است همانگونه که ماتریالیسم انسیکلوپیدیستهای قرن هجدهم و
یا مارتیالیسم فوئرباخ بود .و بر این هیچ شکی نیست .با این حال،
ماتریالیسم دیالکتی

مارکس و انگلس قد فراتر از انسکلوپیدیستها و

فوئرباخ میگذارد و فلسفهی ماتریالیستی را در دامنهی تاریخ و دامنهی
علو اجتماعی به کار میگیرد .ما باید با دین مبارزه کنیم_ این الفبای
تما ماتریالیسم و در نتیجه مارکسیسم است .اما مارکسیسم ماتریالیسمی
نیست که در الفبا درجا بزند .مارکسیسم فراتر میرود .و بیان میدارد :ما
باید بدانیم "چگونه" با مذهب مقابله کنیم ،و برای این کار باید منبع ایمان
و مذهب در بین توده ها را به نحو "ماتریالیستی" توضیح دهیم .مبارزه با
دین به تبلیغ ایدئولوژی
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چنین تبلیغاتی افول کند بلکه باید با عم کرد ملموس جنبش طبقاتی که
با هدف محو ریشههای اجتماعی دین است پیوند بخورد .چرا مذهب
ریشههای خود را در پسزمینهی اقشار پرولتاریای شهری ،قشر کثیری از
نیمه پرولتاریا و در بین تودهی دهقانان میدواند؟ دلی آن جهالت مرد ،
پاسخهای پروگرسیستهای بورژوا و ماتریالیست رادیکال یا بورژوا است.
بنابراین "مرگ بر دین و زنده باد آتئیسم؛ نشر دیدگاههای آتئیستی
وظیفهی اصلی ماست!" مارکسیسم میگوید که این درست نیست ،و این
دیدگاهی سطحی است ،و این دیدگاه کوتهاندیشانهی ارتقادهندگان
بورژوازی است و در توضیح ریشههای مذهب به اندازهی کافی عمیق
نمیشود .آنها را توضیح میدهد اما نه در ماتریالیست بلکه به صور
ایدهآلیست .در کشورهای کاپیتالیست مدرن این ریشهها اساسا اجتماعی
است .عمیقترین ریشهی مذهب امروزه موقعیتهای اجتماعی
پایمالشدهی تودهی کارگر و عجز ظاهرا کام آنها در مواجهه با نیروهای
لجا گسیختهی کاپیتالیسم است که هر روز و هر ساعت بر قشر کارگر
ساده تحمی میشود :وحشتناکترین رنج و وحشیانهترین عذاب ،هزار بار
شدیدتر از رنجهایی که حوادث غیرعادیای چون جنگ ،زلزله و غیره بر
آنها وارد میکند" .ترس خدا را آفرید ".ترس از نیروهای لجا گسیختهی
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کاپیتالیسم زیرا که تودهی مرد نمیتوانند آیندهی آنرا پیشبینی کنند _
نیرویی که در هر گا در زندگی پرولتاریایی و مالکین کوچ  ،آنها را
تهدید به "تحمی " میکند و این تحمی

ی باره و غیر مترقبه است،

تخریب تصادفی ،نابودی ،فقر ،فحشا ،مرگ در اثر گرسنگی است .و این
"ریشهی مذهب مدرن است که ماتریالیسم باید نخست در ذهن و سپس
برای درجا نزدن در کالس اول ماتریالیسم تحم کند .هیچ کتاب آموزشی
نمیتواند مذهب را در اذهان تودهای که تحت کار طاقتفرسای کاپیتالیست
خرد شدهاند و بازیچهی نیروهای مخرب لجا گسیختهی کاپیتالیسم
هستند نابود کند مگر این تودهها خود بیاموزند که با ریشهی دین بجنگند،
با قانون کاپیتال در تمامی اشکالاَش به روشی متحد ،سازمانیافته،
طرحریزی شده و هشیارانه بجنگند .
آیا این بدان معناست که کتابهای آموزشی ضد دین مضر و غیر
ضروریاند؟ خیر ،به هیچوجه .این بدین مفهو است که پروپاگاندای
آتئیستی سوسیال دموکراسی باید تابع وظایف پایهایاش باشد :گسترش
مبارزا طبقاتی تودههای مورد سوءاستفاده قرار گرفته در برابر بهرهکشان .
این گزاره را کسی که پرینسیپ ها و اصول ماتریالیسم دیالکتی

یعنی

فلسفهی مارکس و انگلس را نسنجیده است درک نخواهد کرد (یا دست کم
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فورا درک نخواهد کرد) .او خواهد پرسید :چگونه ممکن است؟ آیا
پروپاگاندای ایدئولوژی  ،تبلیغ ایدههای قطعی ،مبارزه علیه دشمن فرهنگ
و پیشرفت که هزاران سال دوا آورده است (یعنی دین) باید تابع مبارزهی
طبقاتی یعنی مبارزه برای اهداف پراتی

قطعی در زمینههای اقتصادی و

سیاسی باشد؟
این یکی از آن اعتراضا نوین وارده به مارکسیسم است که سوء تعبیرهای
دیالکتی

مارکسی را به کلی تصدیق میکند .تضادی که این معترضان را
و

گیج میکند تضادی واقعی در زندگی واقعی است ،یعنی تضاد دیالکتی

نه شفاهی یا ساختگی .برای آنکه خط پررنگ و سریعی بین پروپاگاندای
تئوری

آتئیسم یعنی نابودی باورهای مذهبی در بین اقشار خاصی از

پرولتاریا و موفقیت و پیشرفت و موقعیت مبارزهی طبقاتی با این اقشار
بکشیم باید غیر دیالکتی

دلی بیاوریم تا مرز متغیر و نسبی را به مرزی

مطلق بدل کنیم .و این به اجبار باید در جداسازی آنچه به طرزی یمنف
به زندگی واقعی پیوند خورده است پدید آید .بگذارید مثالی بیاوریم.
پرولتاریایی که در منطقهای خاص و در صنعتی خاص تقسیم شده است به،
بر فرض ،بخشی توسعه یافته از طبقهای در حدی افسانهای هشیار از
سوسیال دموکرا هایی که بالتبع آتئیست هستند و قشر دیگر کارگران
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تقریبا واپسگرا که هنوز مرتبط به دهکده و دهقاناناند و به خدا باور دارند،
به کلیسا میروند و تحت تاثیر مستقیم کشیش محلی هستند که او نیز
فرض میکنیم ی

اتحادیهی کارگری مسیحی را سازماندهی میکند .باز

فرض میکنیم که مبارزهی اقتصادی این منطقه به اعتصاب انجامیده است.
وظیفهی ی

مارکسیست این است که موفقیت جنبش اعتصابی را بر هر

چیز دیگر مقد دانسته ،به شد تفرقهی بین کارگران در این مبارزه به دو
گروه آتئیستها و مسیحیان را خنثی نموده ،و با هر تجزیهای از این دست
مخالفت کند .پروپاگاندای آتئیست در چنین موقعیتهایی ممکن است هم
غیرضروری و هم زیانبار باشد هه نه از روی ترسی ناشی از بیوجودی از
هراساندن قشر واپسگرا ،یا از دست دادن کرسی در انتخابا و یا امثالهم،
بلکه از سر توجه به پیشرفت واقعی مبارزهی طبقاتی که در این شرایط
اجتماع کاپیتالیسم مدرن صد بار بهتر از پروپاگاندای صرفا آتئیستی باعث
خواهد شد که کارگران مسیحی به سوسیال دموکراسی و آتئیسم بگروند.
تبلیغ آتئیسم در چنین لحظه و چنین موقعیتی تنها دستمایهی کشیش و
کشیشانی خواهد شد که هیچچیز بیش از این نمیخواهند که تقسیم
کارگران بر اساس شرکت آنها در جنبش اعتصابی جای خود را به تقسیم
بر اساس باور آنها به خدا بدهد .آنارشیستی که جنگ علیه خدا را به هر
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قیمتی تبلیغ میکند در کم

به کشیشان و بوروژوازی موثر خواهد بود (از

آنجایی که آنارشیستها همیشه در عم به بورژوازی یاری میرسانند).
ی

مارکسیست باید ماتریالیست باشد یعنی دشمن دین ،اما ی

ماتریالیست دیالکتی

یعنی کسی که مبارزه علیه دین را نه به طور آبستره

و انتزاعی و نه بر پایهی تبلیغ دور از واقعیت ،صرفا تئوری

و همواره

تغییرناپذیر انجا میدهد بلکه ملموس و بر پایهی مبارزهی طبقاتیای که
عمال در جریان وقوع است و تودهی مرد را بیشتر و بهتر از هرچیز دیگر
ممکن تعلیم میدهد .ی

مارکسیست باید بتواند وضعیت ملموس را به

شکلی کلی دیده ،همواره توان آنرا داشته باشد که مرز بین آنارشیسم و
اپورتونیسم را دریابد( .این مرز نسبی ،تغییر جهتدهنده و متغیر است اما
وجود دارد) .او همچنین نباید نه در برابر انقالبیگری آبستره ،شفاهی ولی
در حقیقت پوچ آنارشیست از پای درآید و نه در مقاب فیلیستینیسم و
اپورتونیسم خرده بورژوا یا انتلکتوال لیبرالی که بر مبارزه علیه دین تام
میکند و وظایفاش را فراموش کرده و خود را با باور خدا تطبیق میدهد و
با گرایشا

مبارزهی طبقاتی هدایت نشده بلکه با مسامحهی خرد و

میانهروی برای نرنجاندن ،دفع یا ارعاب هیچکس و قانون حکیمانه "سر
به کار خود باشد" و غیره و ذل

عم میکند.
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از این زاویه است که باید با تما مسائ

جانبی حام نگرش سوسیال

دموکرا ها به مذهب برخورد کرد .به طور مثال ،این پرسش همیشه مطرح
است که آیا میتوان کشیشی را به عضویت حزب سوسیال دموکرا
درآورد؟ و پاسخ این پرسش عموما کامال مثبت است .تجربهی احزاب
سوسیال دموکرا اروپا سند است .با این حال این تجربه نهتنها نتیجهی به
کارگیری دکترین مارکسیست در جنبش کارگر بود بلکه پیآمد
موقعیتهای تاریخی خاصی در اروپای غربی بود که در روسیه وجود ندارد
(در مورد این موقعیتها بعدا بیشتر سخن خواهیم گفت) .پس پاسخ کامال
مثبت در این مورد نادرست است .نمیتوان ی

بار برای همیشه ادعا کرد

که کشیشان نمیتوانند عضو حزب سوسیال دموکرا شوند؛ از طرفی هم
نمیتوان قانونی عکس اینرا رد کرد .اگر کشیشی به ما مراجعه کند تا در
کار سیاسی مشترکی شرکت کند و با وجدان وظایف حزبی را انجا دهد
بدون آنکه با برنامهی حزب ضدیت کرده باشد ،اجازه خواهد یافت که
مراتب سوسیال دموکرا ها را طی کند؛ از جهت تضادهای بین ماهیت و
پرنسیپ های برنامههای ما و اعتقادا راسخ ی

کشیش در چنین مواقعی

تنها به خود کشیش و تضادهایی که خود او درک میکند مربوط میشود؛
ی
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ببیند که بین دیدگاههای آنها و برنامههای حزب تضادی هست یا نه .اما،
البته ،چنین موردی یحتم استثنای نادری است حتا در اروپای غربی،
حال آنکه در روسیه تقریبا ناممکن است .و اگر برای مثال کشیشی به
حزب سوسیال دموکرا بپیوندد و فعالیتاش در حزب تنها کار در اولویت
او جهت تبلیغ دیدگاههای دینیاش در حزب باشد ،بیش

باید از مراتب

حزبی کنار گذاشته شود .ما نهتنها باید کارگرانی را که همچنان بر
باورهایشان از خدا پایبندند در حزب سوسیال دموکرا بپذیریم ،بلکه باید
به عمد آنها را استخدا کنیم؛ ما به شد
مقدسا

مخالف کمترین اهانت به

دینی آنها هستیم اما آنها را استخدا میکنیم تا ماهیت

برنامههای خود را به آنها آموزش دهیم نه آنکه اجازهی مبارزهای فعال
علیه مقدساتشان را صادر کنیم .ما در حیطهی حزب ،آزادی عقیده را مجاز
میدانیم اما تا حدی که آزادی گروهی مشخص میکند؛ ما مجبور نیستیم
که دست در دست مبلغین به تبلیغ دیدگاههای آنها که از سوی اکثریت
حزب مردود است بپردازیم .
مثالی دیگر ،آیا اعضای حزب سوسیال دموکرا

باید همگی تحت هر

شرایطی برای اعالن شعار "سوسیالیسم مذهبِ من است" و دفاع از
دیدگاهها جهت حفظ این شعار سانسور شوند؟ خیر! انحراف از مارکسیسم
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(و در نتیجه از سوسیالیسم) در اینجا غیر قاب انکار است؛ با این حال
اهمیت انحراف ،اهمیت نسبی آن ،به قولی ،میتواند با شرایط تغییر کند.
اینکه ی

آشوبگر و یا کسی خطاب به کارگران طوری سخن بگوید که

کال اش بهتر درک شود ،در مقدمهی گفتارش برای آنکه نظرا اش را
واضحتر عنوان کند از عباراتی استفاده کند که با پسزمینهای که تودهها با
آن آشنا هستند مطابقت داشته باشد ،ی

چیز است؛ و حال آنکه،

نویسندهای "ساختار خداشناسی" و یا سوسیالیسم خدا ساختاری را تبلیغ
کند (در ماهیت ،مثال به مانند لوناچارسکی) چیز دیگری است .در حالی
که در مورد اول سانسور کامال بیهوده است یا حتا میتواند نوعی محدودیت
نامناسب آزادی برای آن آشوبگر در انتخاب روش آموزشی خود باشد ،در
مورد دو سانسور حزبی یز و ضروری است .در نظر بعضیها شعار
"سوسیالیسم مذهب است" نوعی انتقال از مذهب به سوسیالیسم به شمار
میرود ،برای برخی دیگر نوعی انتقال "از" سوسیالیسم به دین .
بهتر است به شرایطی که غرب به خداپرستی تعبیری اپورتونیست بخشید
بپردازیم" :مذهب امری خصوصی است" .البته یکی از تاثیرگذاران آن
فاکتورهایی کلی است که باعث رشد اپورتونیسم در ک شد ،درست مانند
قربانی کردن گرایشا
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منافع زودگذر .حزب پرولتاریا خواهان آن است که دولت مذهب را امری
خصوصی بشناسد؛ اما نبرد علیه افیون تودهها ،علیه خرافا مذهبی و غیره
به عنوان امری شخصی را به حساب نمیآورد .اپورتونیستها مساله را
تحریف میکنند تا این مفهو را القا کنند که حزب سوسیال دموکرا دین
را امری شخصی قلمداد میکند .
اما عالوه بر انحرافا

همیشگی اپورتونیست (که در مباحثاتمان در دوما

وقتی بحث به دین میرسید به هیچوجه روشن نشد) شرایط تاریخی
خاصی نیز وجود دارد که باعث بروز بیتفاوتی امروز و اگر بتوان گفت در
این حد گسترده در میان بخشی از سوسیال دموکرا های اروپایی بر سر
مسالهی دین شده است .این شرایط ماهیتی دوگانه دارند .نخست ،وظیفهی
عناد علیه دین از لحاظ تاریخی وظیفهی بورژوازی انقالبی بوده است و در
غرب این وظیفه را تا حد زیادی دموکراسی بورژوازی در عصر انقالبها یا
یورش خود به فئودالیسم و قرون وسطایی به مرحلهی اجرا و یا مقابله
درآورد .هم در فرانسه و هم در آلمان سنت جنگ بورژوا علیه دین وجود
دارد و بسیار پیش از سوسیالیسم آغاز شده است (انسیکلوپیدیستها،
فوئرباخ) در روسیه ،به علت شرایط انقالب بورژوازی-دموکراتی  ،این
وظیفه نیز همچنان تقریبا به طور کام

بر دوش طبقهی کارگر قرار
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میگیرد .دموکراسی خرده بورژوا (نارودنی ) در کشور روسیه در این حیطه
چندان فعالیتی نداشته است (همانگونه که سیاه-صد کاد های
تکام یافته یا کاد های سیاه صد وخی میاندیشند) و در مقایسه با آنچه
در اروپا انجا شده دادهاند بسیار ناچیز است .
از طرفی ،سنت جنگ بورژوازی علیه دین بایخص باعث اوج گرفتن اعوجاج
بورژوا در این جنگ توسط آنارشیستها در اروپا شده است _ آنچه
همانطور که مارکسیستها بارها و بارها توضیح دادهاند بر پایهی دیدگاه
جهانی بورژوا بنا شده است نه حملهی خشمگین علیه بورژوازی.
آنارشیستها و بالنکیستها در کشورهای آمریکای یتین ،موست (که
اتفاقا شاگرد دورینگ بود) و خانوادهی او در آلمان ،آنارشیستهای اتریش
در دههی هشتاد قرن نوزدهم ،همگی در مبارزه علیه دین در حد فوق
تصوری مغالطهی انقالبی کردند .جای تعجب نیست که در مقایسه با
آنارشیستها ،سوسیال دموکرا های اروپایی اکنون به سوی دیگر افراط
کشیده شدهاند .این تا حدی قاب درک و تا حدی مشروع است با این حال
برای سوسیال دموکرا های روس اشتباه است که شرایط خاص تاریخی در
غرب را به دست فراموشی سپارند .
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ثانیا ،از نگاه تاریخی ،در غرب پس از انقالبهای ملی بورژوا و پس از
پیروزی کمابیش کام مذهبی ،مشک مبارزهی دموکراتی

علیه دین آغاز

شد ،تا به امروز که مبارزهی دموکراسی بورژوا علیه سوسیالیسم در
پسزمینه ادامه دارد و دولتهای بورژوا عمدا سعی دارند تا توجها تودهها
را از سوسیالیسم با سازماندهی تهدیدی شبه لیبرال علیه روحانیت دور
کنند .این خصوصیت کولتورکامف در آلمان و مبارزهی جمهوریخواهان
بورژوا علیه روحانیت در فرانسه بود .بورژوای ضد روحانیت ،راهی برای دور
کردن توجه تودهی طبقهی کارگر از سوسیالیسم بوده است _ که پیش از
آن شاهد گسترش ماهیت مدرن بیتفاوتی نسبت به مبارزهی علیه دین
بین سوسیال دموکرا های غرب بودیم .و این باز قاب درک و مشروع است
زیرا سوسیال دموکرا ها مجبور بودند که بورژوا و آنتی کلریکالیسم
بیسمارکی را از طریق تابع کردن مبارزه علیه دین به قالب مبارزه برای
سوسیالیسم خنثی کنند.
در روسیه شرایط تا حدی متفاو
دموکراتی

است .پرولتاریا رهبر انقالب بورژوا-

ماست .حزباش باید رهبر ایدئولوژی

آن در مبارزه علیه تما

ویژگیهای قرون وسطایی از جمله دین رسمی کهن و هر تالشی برای
روشنگری آن یا ابداع فر جدید یا متفاوتی از آن باشد .بنابراین گرچه
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انگلس جهتگیری به نسبت خفیفتری در تصحیح اپورتونیسم سوسیال
دموکرا های آلمان داشت _که به خاطر تقاضای حزب کارگر مبنی بر
اعالن مذهب توسط دولت به عنوان امری شخصی سعی بر جایگزینی
اعالن آنکه دین امری خصوصی است برای خود سوسیال دموکرا ها و
حزب سوسیال دموکرا

داشتند ،مشخص است که وی در برابر ورود

چنین کجروی آلمانی توسط اپورتونیستهای روسی انتقادهایی صدها بار
شدیداللحنتر میداشت .
با اعالن کرسی خطابهی دوما مبنی بر اینکه دین افیون تودههاست ،گروه
دوما عم کرد تقریبا صحیحی داشت و در نتیجه سابقهای ساخت که
شایسته است به عنوان اساس تما نطقهای سوسیال دموکرا های روسی
در باب مسالهی دین مورد استفاده قرار گیرد .آیا باید پای فراتر مینهادند و
بحث آتئیسم را در سطح جزییا

بیشتری گسترده میکردند؟ ما چنین

فکر نمیکنیم .ممکن بود که این ریس

پدید آید که حزب سیاسی

پرولتاریا مبارزهی علیه دین را اگزجره کند؛ یا امکان داشت که به نابودی
خط تمایز بین مبارزهی بورژوا و مبارزهی سوسیالیست علیه دین بیانجامد.
اولین وظیفهی گروه سوسیال دموکراتی
فامی ) با افتخار فروگذارده شد .
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دومین وظیفه و شاید مهمترین آن برای سوسیال دموکرا ها ،یعنی توضیح
نقش طبقاتی کلیسا و روحانیت در حمایت از دولت صدها سیاه (هزار
فامی ) و بورژوازی در مبارزه علیه طبقهی کارگر ،نیز با افتخار فروگذارده
شد .البته ،بسیار بیش از این میتوان در این باره سخن گفت و سوسیال
دموکرا ها در نطقهای آتی خود خواهند دانست که چگونه بلندگوی
سخنرانی رفیق سورکوف باشند ،اما هنوز سخنرانی او عالی است ،و دست
به دست کردن آن بین تما سازمانهای حزبی وظیفهی اصلی حزب
ماست .
سومین وظیفهی توضیح جزییا مفهو صحیح این گزاره بود" :دین امری
خصوصی است" مفهومی که عموما از سوی اپورتونیستهای آلمانی تحریف
شده است .متاسفانه رفیق سورکوف این کار را نکرد .بسیار جای تاسف دارد
زیرا که در اوای فعالیتهای گروه دوما بر سر این مساله اشتباهی از سوی
رفیق بلوسوف رخ داده است و در آن زمان توسط پرولتاری مطرح شد.
بحث در گروه دوما نشان میدهد که مباحثه بر سر آتئیسم ،مسالهی
برداشت صحیح از تقاضای فراوان مبنی بر اعال دین به عنوان امری
خصوصی را به منصهی ظهور گذارده است .ما نباید رفیق سورکوف را به
تنهایی به خاطر اشتباها

ک گروه دوما مقصر بدانیم .بلکه باید صراحتا
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بپذیریم که ک

حزب به خاطر عد روشنگری کافی این مساله و

آمادهسازی اذهان سوسیال دموکرا ها برای درک اظهارا

انگلس در

مخالفت با اپورتونیستهای آلمانی در اشتباه است .بحث در گروه دوما ثابت
میکند که در واقع سوء برداشتی از این مساله شده است و به هیچوجه
قصد نادیده انگاشتن تعالیم مارکس در میان نبوده است؛ ما مطمئن هستیم
که این اشتباه در نطقهای آتی گروه قاب تصحیح است.
ما تکرار میکنیم که تما سخنرانی رفیق سورکوف عالی بود و باید در بین
سازمانها دست به دست بچرخد .در بحث این سخنرانی گروه دوما بیان
کرد که آگاهانه در حال تحققبخشیدن به وظایف سوسیال دموکراتی
است .امید است گزارشاتی که از مباحث درون گروه دوما تهیه میشود
بیش از پیش در نشریهی حزب منتشر شود تا گروه و حزب را بیشتر به
یکدیگر نزدی
وحدتی ایدئولوژی

کرده ،حزب را با مشکال

درون گروهی آشنا کرده و

در عم کرد حزب و گروه دوما موجب شود

Source: Vladimir Ilyich Lenin: The Attitude of the Workers’ Party to
Religion

48

تبلیغاتِ آتئیسم و نگرشِ کمونیسم

بررسیِ مقابلهایِ دیدگاهِ لنین با منظرِ
نورولینگوییستیک و تئولوژیک به دین
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سخنی با خوانندگان
در پی روند نوی دینستیزی نهتنها در غرب و کشورهای منطقهی
خاورمیانه ،بلکه با شد

و حدتی کمسابقه در ایران ،زمان را مناسب

دانستم برای بازکردن این مبحث و این بار پردازش به آن با فاکتهای
علمی در مقالهای تحت عنوان" :نیست را باور کنیم :تاثیر تبلیغا آتئیستی
در محو باورهای دینی" .هنگا نگارش سعی داشتم که تا حد ممکن
گرایشا

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

پیرامون دینستیزی از دیدگاه نورولینگوییستی

به بحث بپرداز  .قطعا

چنین مقالهای پیش از این در بین مقای فارسی زبان موجود نبود .و حتا
نمونههای مشابه به زبان انگلیسی هم اگر ادعا نکنم که هرگز یافت نشده
میتوانم بگویم نادر است .گرچه لینگوییستهایی همچون چامسکی و در
مقاب او دیوید کریستال سخنرانیهایی در این باب داشتهاند هرگز به
طور مشخص به تعریف و توضیح فرایندهای زبانشناختی در درک از دین
بر نیامدهاند و یا اگر هم بوده در دسترس عمو قرار نگرفته است.
پس از نگارش مقالهی مذکور که به دییلی بخش اول مقاله را حذف کرده
بود  ،تصمیم گرفتم که رسالهی "نگرش حزب کارگر به دین" لنین را
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ترجمه کنم ،که بیش
هرگز به طور کام

یکی از مشهورترین و مهمترین رسای

اوست و

به فارسی ترجمه نشده بود و نویسندگان هر ی

براساس نیاز و سود خود بخشی از آنرا ترجمهی ضمنی کرده بودند تا در
تحمی

نظرا

خود از آن بهره ببرند .با اشراف بر جامعهی ایرانی ،از

طیفهای چپ گرفته تا به اصطالح نئولیبرالهای راست ،میتوانستم حدس
بزنم که پس از خواندن این رساله نیز هر کس بر اساس پیشزمینههای
دریافتی ذهنی خود سعی بر تاوی و تفسیر آن جهت تحکیم عقاید خود
خواهند داشت و قطعا بخشهایی از گفتههای لنین هایالیت خواهد شد که
در ادامه خود او به رد و یا توضیح آن پرداخته است .آنچه باید به خاطر
بسپاریم این است که دیی کامال حزبی لنین بر تسامح عملی در ستیز با
دین و یا تاکید او بر برائت حزب سوسیال دموکرا

در قو گیری شعار

"دین امری خصوصی است" ،گرچه مفص  ،کام  ،شام  ،و واضح اما نه بر
پایههای محکم استدیلی ،آنچه یاق

امروزه بتواند توجیهکننده و

تاثیرگذار باشد ،قرار داشتند .
لیکن ،باز بر خود میبینم که پینوشتی بر مقالهی خود افزوده ،آنچه لنین
تنها با استفاده از ایدئولوژی حزبی باور شده به عنوان ،به قول خود او
"حکم" ،و چند یجیکال دیداکشن (استدیلمنطقمحور) مطرح کرده بود
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را با نظریا علمی نورولینگوییستهایی که در مقالهی پیشین خود آورده
بود در قالب بررسی مقابلهای) (Contrastive Analysisتبسیط
کنم .خواهناخواه جامعهی جوان و درسخواندهی امروز ،که ماتریالیسم را در
قرن بیست و یکم ،قرن علم ،میشناسد _ بسی فراتر از آنچه در قرن
نوزدهم و اوای قرن بیستم ،قرن فلسفه و ایدئولوژی ،باور شده بود_ با
خوانش حکم متقاعد نخواهد شد.

پیشگفتار
در خوانش مقای و رسای لنین که طی سی سال مشخصا از  ۱982تا
 ۱8۲2نوشته شدهاند (بیش از پنجهزار و بیست عدد گردآوری شده تا به
امروز) [ ]۱یز است دو مساله مد نظر قرار بگیرد :اول آنکه همانطور که
لنین بارها و بارها خود نیز در تحلی گفتار مارکس و همچنین انگلس
تکرار کرده بود [ ]۲موقعیت جغرافیایی و سابقهی تاریخی اهمیت بسزایی
دارد .اینکه آن سخن لنین در شرایط اجتماعی ،جغرافیایی و سیاسی
خاصی گفته شده و اینکه آیا خود لنین در رسای بعدی خود به تصحیح
گفتارهای پیشین یا حتا تغییر خط مشی پرداخته است ،و اینکه آن گفتار
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در شرایط آن روز قابلیت اجرا و تبعیت داشته است و آیا امروزه نیز
پراکتیکال هست ،از ملزوماتی است غیر قاب چشمپوشی .مسلما جامعهی
جهانی امروز پس از طی تاریخی قریب به ی

قرن ،تحوی

اجتماعی،

سیاسی ،و شرایط پساجنگهای دهههای متمادی ،در شرایط و
موقعیتهای جدیدی قرار گرفتهاند که اکتهایی نو بر اساس پالسیهایی
جدید میطلبند .
نکتهی دو بررسی دقیق و جامعهشناختی شام و کاملی از ایران کنونی و
روند شک گیری نوفرهنگهای زاده شده طی سی سال اخیر است.
همانطور که لنین در سال  ۱8۴8جامعهی روسی را مستق

از آنچه

دیدگاه انگلس در برابر اپورتونیستهای آلمانی داشته میشمارد [،]2
جامعهی ایرانی امروز که مسیر پرتالطم تاریخی را پشت سر گذاشته است و
هنوز در نیمهی راه عبور از این مسیر است نوع دیگری از برخورد را طلب
میکند .
در ذی سعی شده است با در نظر گرفتن دو نکتهی فوقالذکر محدودیتها،
فرصتها ،و نیز روندهایی که بسیار محتم به شکست آتئیسم در ایران
امروزه هستند به اختصار بیان شوند .
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باورِ آنکه سوسیالیسم مذهبِ من است خود باور به مذهب
است!
طی دو دههی گذشته ،که اوانجلیکنها در ایای

متحده به شد

قدر

نفوذ در بین جامعهی در مقایسه با اروپا سنتیتر آمریکا را کسب کردهاند،
به کرا

این جمله به نقد سوسیال دموکرا ها شنیده میشود:

"سوسیالیسم مذهب من است خود باور به مذهب است" .جدا از بحثهای
فلسفی بسیاری که پیش از این به تحلی هرمنوتیکی این گزاره و "آیرنی-
تضاد" موجود در آن بوده است ،پس از روی کار آمدن اوباما در ایای
متحده که شکست سنگینی برای جمهوریخواهان مذهبی به شمار میآمد
تا جایی که اوباما را ی
مطبوعا

سوسیالیست معرفی میکردند! (رجوع شود به

امریکایی طی سالهای  )۲۴۱۴-۲۴۴9شاید بتوان گفت برای

اولین بار پس از پیدایش کندیسم در آمریکا ،مبلغان مذهبی و کشیشهای
اوانجلیکن (توجه شود به تفاو اوانجلیکنها با کاتولی های غرب ،شرق و
اورتودوکسهای روس) پای را از حوزهی دین فراتر گذارده با حملهی
تبلیغاتی علیه آتئیسم سوسیال دموکراسی عمال خود را در روندهای
سیاسی جاری ایای متحده وارد کردهاند .نمونهی مشهور آن برنامهی گلن
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ب

بود که در آن اجازه داد کشیشی کاتولی

به نا اندرو ،که تا پیش از

این خطابه (پانزدهم جویی) گمنا بود به نقد تندی علیه سوسیالیسم
بپردازد ،سوسیالیستها را در مقاب دموکراسی قرار داده ،تبلیغ آتئیسم
آنها را منافی اص دموکراسی دانسته و اقداما

میلیتانت آتئیستهای

استالینیستی (بدون ذکر استالینیسم و یا تمایزی تاریخی) را در نابودی
دین و حتا کشتار کشیشها رهآورد آتئیسم بداند .وی با رجوع به این گزاره
"سوسیالیسم مذهب من است" ،آنها را دروغگویانی خواند ،که سعی به
ترسیم چهرهای نو از مذهب دارند .در واقع تحلی این کشیش از این گزاره
باور آتئیستها به وجود مذهبی بود که در شعار آن را نفی میکنند و با
نامی دیگر سعی به گسترش آن دارند .گرچه این خطابه که به طور زنده از
رادیو پی.آر.ان در تما ایای

متحده پخش شد ،نقدها و بازخوردهای

متفاو زیادی را در برداشت ،خود اولین قد کامال حساب شدهی گلنب ،
نهتنها به عنوان ی

مسیحی صهیونیست مورمان ،بلکه به عنوان یکی از

تاثیرگذارترین و شهیرترین برنامهسازان امریکایی میتواند به حساب آید .
این اولین باری نیست که این گزاره مورد نقد قرار میگیرد .و تنها با ورود
به این بحث به راحتا میتوانید تحلی های نفیکنندهی این گزاره را خود
تجربه کنید .شاید زمان آن رسیده است که تغییری در این گزاره داده
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شود؟! یا شاید به تبیین مفهو آن به همان شد

و گسترشی که

اوانجلیکنها و مورمانها در نفی آن میپردازند حرکتی سازماندهیشده
انجا شود؟! بالطبع جامعهای که هنوز مسخ باور شیطانی بودن آتئیستها،
و کافر خواندن آنهاست ،که در واقع با پذیرش اص وجود خدا و در نتیجه
دین به عنوان راه رستگاری به نقد هرآنچه متفاو از این باور است همت
میگمارد ،با گسترش تبلیغا

ضد آتئیستی ،سوسیال دموکرا ها را به

جنگی رو در رو فرا میخواند .تکلیف چیست؟ آیا هنوز مسامحه و سکوتی
که لنین در همان رساله "نگرش حزب کارگر به دین" نکوهش میکند
جایز است؟

ریشههای دینی در ایران از کویر و کوه نیز گذشته است
وقتی از دین در ایران صحبت میکنیم ،به پیشینهای دو هزار ساله
نمیرسیم .قدمت دین در ایران به بیش از هفتهزار سال (ما قب تاریخ) و
زروانیسم به عنوان اولین دین یکتاپرستی شناختهشده در جهان میرسیم
(کَشَفرود) .هنوز باورهای زروانیسم در شک گیری انواع جدید مذاهب و
ساینتولوژیسم تاثیر مستقیم دارد .از ویدئوی "تولد" لیدیگاگا که به وضوح
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ترسیمی زروانیست از مسیحیت ،آنته مسیح و لوسیفریسم دارد گرفته ،تا
اداپتیشن بوداییست و عرفان شرق "اکنکار" از زروانیسم .در تئولوژی ،فال
ایران یا تاتیس ،به عنوان مهد شک گیری ادیان ت خدایی شناخته
میشود .در اروپای پیش از مسیح و سلطهی یهودیان در رو شرقی در آن
زمان ،حاکمیت میتراییسم و گستردگی مسلط او بر هلنیسم تا ورای بالکان،
تما حوزهی مدیترانه ،و حتا آثاری به دستآمده مبنی بر تسلط آن بر
برخی از نواحی اسکاندیناوی بالمنازع است .
این فال

تجربهی چندین هزاره تسلط باورهای مذهبی (پس از

اسطورههای بابلی) از میتراییسم و مهرپرستی گرفته تا زرتشتیت و دین
بهی ،مانویسم( ،منهای مزدکیسم) ،یهودیت ،مسیحیت با وجود تما
گرایشا

و مذاهب مرتبط ،اسال سنی ،اسماعیلیه ،شیعهی جعفری،

شیعهی یازده امامی ،دوازده امامی ،مهدویت ،بابیت و بهایت ،اگر حتا به
عنوان منشا گسترش دین به سمت غرب شمرده نشود ،به عنوان دینیترین
نقطهی جهان به حساب میآید .مسلما ریشهای چنین عمیق از درخت
تنومند دین که بر تما فرهنگ ،زبان ،ادبیا  ،هنر ،تاریخ ،و رسوما
روزمرهی مرد آنگونه سیطره دارد که حتا کمتر پرسیده میشود ریشهی
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فالن رسم از کجاست ،با روشهای معمول و شناختهشده و یا تجربهشدهی
آتئیسم قاب خشکیدن نیست .

ما همه انسانیم
در مقالهی "نیست را باور کنیم :تاثیر تبلیغا
دینی" خود ،مفص تر به چگونگی پیدایش ی

آتئیستی در محو باورهای
کانسپت در ذهن بشر

پرداختها  .به طور خالصه ،کودک با مغزی از هرگونه داده تهی (تبیوی ریزا
یا لوح سفید) به دنیا میآید .از بدو تولد (و به اعتقاد برخی از
نورولینگوییستها از دوران جنینی) با دریافت اولین دادهها از محرکهای
بیرونی ،اساس بستر اولیه و کانتکست ذهنی کودک شروع به شک گیری
میکند .و به طور خاص نیمکرهی چپ مغز که مختص به زبانآموزی و
تحلی است (و بنا بر نظریهی فرویدیستها هر دو نیمکرهی مغز ،نیمکرهی
راست که با لمس اشیا و شیسازی در ارتباط است همراه با نیمکرهی چپ)
شروع به جاسازی دادهها میکند .این نوع یادگیری که به اکوییزیشن
معروف است (که در ادامه مفص در این مورد صحبت میکنیم) کامال به
طور غیرارادی و ناخودآگاه صور میگیرد .پس از شک گیری کام بستر
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اولیه ،دادههای ثانویه از محرکهای محیطی برای جایگیری نیاز به تغییر
شک یا اسیمیله دارند.
در مورد باور وجود خدا نیز ،ما همگی در این شرط مشترکیم :آنچه بعدها
با کسب دانش ،تحلی موقعیتها ،و یا قرار گرفتن در معرض باورهای رایج
آتئیستی کسب میکنیم برای جایگیری در ذهن ما لزوما مجبور به
اسیمیله و یا تغییر شک برای همسانی با باورهای شک گرفته در بستر
اولیهی ذهن ما هستند ،بستری که ما هیچ نقشی در شک دهی ارادی به
آن نداشتهایم و تحت تاثیر آموزشهای خانواده ،مدرسه و سپس جامعه به
وجود آمده است .شکست این باورها و جایگزینی آنها با "ناباوری به باور
وجود خدا" کاری دشوار ،و شاید بتوان ادعا کرد ناممکن است]۰[ .
لنین در همین رساله "نگرش حزب کارگر به دین" تاثیر تبلیغ آتئیسم از
طریق کتب آموزشی و گنجاندن در دروس مدارس را نفی نمیکند .شاید
اگر نگاه لنین به این مقوله نگاه علمی بود دیی قطعیتری برای نفی یا
تایید میآورد .اما مهم اینجاست که لنین در ادامه پرسش را به سویی
دیگر میبرد .در واقع وی نهتنها وارد مقولهی آموزشپذیری آتئیسم
نمیشود بلکه به طور عملی نقش سوسیال دموکرا ها را در گسترش
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آتئیسم ورای تبلیغا

توضیح میدهد .در ادامه مفص تر در این مورد

صحبت به میان خواهد آمد .

آموزش ،مترادفِ فارسیِ تعلیم نیست
در تئوریهای آموزش ما با دو تر متفاو

و تا حدی متضاد سر و کار

داریم .۱ :آموزش یا . ۲ Learning/Teachiتعلیم یا Acquisition
اکوییزیشن ،پایهی آموزش نوین پس از جنگ جهانی دو شده است .این
تاریخ بسیار مهم است .چون آنچه ما در رسالهی لنین میخوانیم در پیش
از جنگ جهانی دو به رشتهی تحریر در آمده است .در اکوییزیشن ،بنا بر
کتب و مقای

عدیده و پایهای براون Brownبر آن ،دادهها از طرقی

خاص به طور غیر مستقیم به ذهن یادگیرنده رسانده میشود .درست به
مانند آنگونه که کودکی به طور غیر مستقیم از طریق گیرندههای حسی
خود (حواس پنجگانه) شروع به ذخیرهی دادههای دریافتی محیطی
میکند .ی
آکادمی

کودک زبان مادری خود را آموزش نمیبیند ،بلکه به طور غیر
از محرکهای محیطی اعم از زبانی که مادر ،پدر ،خواهر یا برادر،

اطرافیان ،رادیو ،تلویزیون ،موسیقی ،و پیا های اجتماع به کار میبرند یاد
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میگیرد .شما اگر فرزند چهار سالهی خود را بنشانید و روزی چه مرتبه
پشت سر هم از او بخواهید که تکرار کند " milkیعنی شیر" ،اما در طی
روز دائما به فارسی بگویید شیر و وقتی برای خواهرش شیر میریزید
بگویید "بیا شیر بخور" و یا شیشهی خالی شیر را به پدرش نشان دهید و
بگویید "شیر تما شده بخر" و یا هنگا نوشیدن شیر بگویید "گمانم این
شیر ترش شده است" و یا به همسایهتان بگویید که "شیر هم گران شده"،
در این صور هرگز فرزند شما نهتنها به شیر نخواهد گفت " "milkبلکه
هر بار از او بپرسید "عزیز شیر به انگلیسی چی میشود؟" او جوابی به
شما نخواهد داد و باز شما تکرار خواهید کرد "milk...بگوmilk" :
کودکان نهتنها زبان را به عنوان اولین فعالیت مغز برای تشکی بستر اولیه
به تعبیر چامسکی یونیورسال گرامر از طریق اکوییزیشن و یا یادگیری
غیر مستقیم از طریق جاسازی دادههای دریافتی از محرکهای محیطی یاد
میگیرند ،بلکه تما مفاهیم اولیه را نیز اینگونه درونی میکنند .
و اما در بحث آتئیسم و "باور به ناباوری به باور خدا" ،همانطور که بایتر
ذکر شد ،امکان درونیشدن آن از طریق آموزش مستقیم بسیار سخت و در
بسیاری از موارد ناممکن است .اینکه لنین با آنکه اشارهای به تدریس
آتئیسم در کتب آموزشی کرده وارد بحث بر این مقوله نشده و تنها به
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پاسخی کوتاه به تایید اثرگذاری این نوع آموزش بسنده کرده ،نه به خاطر
عد اثبا

و عملیشدن این دستآورد علمی پیش از جنگ جهانی دو ،

بلکه تنها به علت تمرکز وی بر مبحث پراکتی

حزبی سوسیال دموکرا ها

بوده است .لنین دانشمند نبود ،زبانشناس نبود ،نورولینگوییست نبود ،و
البته دلیلی برای ورود به این نوع بحث نداشت .وی بر آنچه مسئول و
محیط بود به خوبی در زمان خود "احکا " مارکسیسم را تبیین کرده،
نحوهی برخورد ماترالیسم دیالکتی
اما ،امروزه پس از گذشت ی

را به نیکی شرح و بسط داده است .
قرن پر فراز و فرود و سیطرهی علم و

تکنولوژی ،تبیین افکار لنین به عنوان "حکم" و پیشفرض قرار دادن
صحت آنها و پرداختن به پراتی های سوسیال دموکراسی در گسترش
ماتریالیسم و آتئیسم در بین اقشاری که پس از ی
معرض آماج تبلیغا

قرن قرار گرفتن در

ضد مارکسیستی بسیار بدبیناند شاید چندان کارا

نباشد .متدهای آموزش از دوران پس از جنگ جهانی دو یکی پس از
دیگری ارتقا یافتهاند و با احاطه به روشهای صحیح تعلیم میتوان از سد
آموزشناپذیری دادههای ثانویه گذشت .راهی بسی آسانتر ،امنتر ،و کاراتر
از روشهای منسوخ و کهنهی آموزش در ی
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دیگر نیازی به مسامحه و سازشکاری و لزومی برای میلیتاری اکت علیه
دین ندارند .

دین امری خصوصی نیست
جدا از بحث گزاره "دین امری خصوصی است" که لنین در رسالهی خود به
تفصی  ،روشنی کال و تحلیلی همه جانبه با در نظر گرفتن گذار تاریخی و
انحرافا

اپورتونیستی از بهرهگرفتن از این گزاره بدان پرداخته است،

نکتهی مهمی نباید از دیدرس دور بماند .اینکه :فیالواقع دین امری
خصوصی نیست! هرگز نبوده و هنوز هم نیست .شک گیری ادیان از ابتدا
کامال بر اساس قدر طلبی اجتماعی بوده است .تئولوژیستها در بررسی
گذار باور به خدا از انواع بدوی آن که در ذهن انسان تجربهگرا از اشکال و
اجرا موجود در طبیعت و نیروهای ورای توان بشر در به اختیارگیری و
کنترل یا دفع و تحلی آن ،تا دوران تسلط انسان کشاورز و شیساز و
شک گیری ادیان الهی که ما به نا ادیان شرقی و ادیان ابراهیمی
میشناسیم ،متفقالقول به تاریخی میرسند که طی آن دوران ،مذهب
خاصی به قدر اجتماعی رسیده است .این قدر گیری در بدو پیدایش آن
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دین بوده است و نه در مسیر گسترش شمار گروندگان به آن دین در
جغرافیایی بسیط .
به طور مثال ،دین بهی را که با نا زرتشت میشناسیم؛ در گا ها به جز
نا زرتشت به عنوان بشر تنها نا دو نفر دیگر آمده است :پروچیستا دختر
زرتشت و گشتاسب پادشاه .درواقع گشتاسب اولین کسی است که پس از
هوویی همسر زرتشت و مدیوماه عموزادهی زرتشت به دین بهی میگرود و
از جمله چهار نفر انجمن مغان به درباریان خود فرمان پذیرش دین بهی را
میدهد .در تاریخ زرتشت بیشترین گسترش دین بهی توسط همین
پادشاه کیگشتاسب حاص میشود؛ در واقع دین بهی به شد

دینی-

اجتماعی می شود و به سرعت مرزها را پیموده و تا ورای بینالنهرین ،یم
نی (رود نی امروزه) و آسیای صغیر گسترده میشود .با آنکه در زمان
هخامنشیان زرتشتیت دین رسمی نبود ،اما سیطرهی سیاسی ،اجتماعی و
قدر

مطلقهی مغان از بیش از پنج هزار سال قب از میالد مسیح ،بدو

ظهور زرتشت ،تا هفتصد سال پس از مسیح ،به جز دویست سال حضور
هلنیستهای سلوکی در ایران ،قدرتی شکستناپذیر و کامال مسلط بر تما
امور فردی و اجتماعی بود.
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مسیحیت نیز با نا "لرد" و یا "کینگ" پا به عرصهی ظهور و سپس
گسترش گذارد .در واقع مسیح به عنوان فرزند خدایی که پادشاه جهان
است و ارادهی جهان در دست اوست ،داعیهی پادشاهی جهان داشت که
تنها به همین علت به دست پونتئوس در زمان تیبریوس رومی مصلوب شد.
در هر چهار انجی آمده است که پونتئوس پس از دستگیری مسیح و
پیش از تصلیب او به مضحکهی مسیح به عنوان "پادشاه یهود" پرداخت و
به او گفت چنانچه پادشاه است و فرزند خدا ،خود را از این عقوبت نجا
دهد .گرچه بر اساس موعظه سر کوه که کال مسیح است او برای پایان
دادن به دین آمده بود ،پس از تصلیب وی ،و شهاد

مریم مجدلیه به

دیدن روح مسیح که وعدهی بازگشت به صحابه و فرود روحالقدس بر
حواریون را داد ،کلیسا به عنوان رکن چهار پس از باور به تثلیث جزو
ارکان مسیحیت شمرده شد؛ چنانچه ی

مسیحی کلیسا را به رسمیت

نشناسد از دین بیرون است .و این دستآویزی شد برای حکومت مطلقهی
کلیسا .قرون وسطایی که دوران جه و تاریکی اروپا را شک داد و بر تما
وجوه زندگی فردی و اجتماعی مرد تسلط داشت .حتا پس از رنسانس و تا
به امروز این وجهه از مسیحیت ،که وجههای کامال قدر طلب است
همچنان بر جهان سیطره دارد .
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و اما محمد و اسالمی که در ابتدا با شعار برابری انسانها و آزادی بردگان
شروع به تبلیغ ورای شبهجزیرهی عربستان کرد ،اولین پایهی مستق دینی
خود را در مکه پس از جنگ و فتح مکه بنیان نهاد .سلطهی محمد و
اسالمی که بر عکس مسیحیت ،یهودیت ،و زرتشتیت ،بیش از آنکه فردی
باشد ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی بود .اسال از بدو شک گیری و حتا در
زمان حیا

محمد دینی اجتماعی و سلطهگر بود و با تشکی

اولین

پایههای حکومت اسالمی در مدینه ،مکه و طائف راه را برای سپاه عمر،
عثمان و خلفای اموی و عباسی و بعدها ترکهای عثمانی برای گسترش
حکومت اسالمی باز کرد .
تاریخ معاند ادیان در کسب قدرتی جهانی (که این قدر جهانی از ارکان
مشترک در تما ادیان است) تاریخی خونین و بیپایان است .
حال باور کنیم که دین امری خصوصی و شخصی است؟ هرگز نبوده و
هرگز نیست و هرگز نخواهد بود .
لنین به نیکی منطق شعار "دین امری خصوصی است" را میشکافد" :بهتر
است به شرایطی که غرب به خداپرستی تعبیری اپورتونیست بخشید
بپردازیم" :مذهب امری خصوصی است" .البته یکی از تاثیرگذاران آن
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فاکتورهایی کلی است که باعث رشد اپورتونیسم در ک شد ،درست مانند
قربانی کردن گرایشا

اساسی جنبش طبقهی کارگر برای دستیابی به

منافع زودگذر" .منافع زودگذر" .باید چندینبار اینرا تکرار کرد .منافع
زودگذر .لنین در ادامه به تحلی تاریخ دقیقی از شک گیری و گسترش این
باور اپورتونیستی میپردازد .و چنانچه سخن لنین بدون تعبیرا
تاویال

خوانده شود در ذا

و

مفهو کلمهی این گزاره را چیزی جز

مسامحهای سازشکارانه برای جلوگیری از گسترش حرکتهای میلیتاریایی
علیه دین نمیشمرد .پرسش این است :آیا امروزه که رشد اجتماعی و
قدر طلبانهی حکومتهای دینی ،چه در بین کشورهای اسالمی و چه در
کشورهایی که چهرهی نوی لیبرالیسم مذهبی با دستآویزی به دین تاریخ
حکومت قرون وسطایی کلیسا و بورژوازی همچنان پایدار را متحرک و
پیشرو میکند ،میتوان با شعار فرصتطلبانه "دین امری خصوصی است"
به مسامحه با دین و مذهب پرداخت؟ آیا واقعا امروزه سکویریسم میتواند
ادعا کند که دین را میشود در پستوی خانه نهان کرد؟ آیا روند روی کار
آمدن احزاب دینی در حوزهی خاورمیانه پس از گذار از دورهای کوتاه
سکویریسم این نتیجه را به دست نمیدهد که دین جدای از حکومت نابود
میشود و برای حیا

خود ناگزیر به ریشه دواندن در بین همان پستوی
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خانهها برای دستیابی به قدر مطلقه است؟ با خی جماعت مذهبی چه
باید کرد؟ آیا دیدگاه لنین که تنها راه دستیابی به گسترش ماتریالیسم
مارکسیسم را عم کرد بدون انحراف سوسیال دموکرا ها در گسترش
مبارزا طبقاتی تودهی مرد میشمرد ،امروز نیز کارساز است؟
لنین در رسالهی خود به نکتهی قاب تاملی اشاره میکند ،که شایستهی
توجه بیشتری است .و آن شناخت خط قرمزهای سوسیال دموکراسی
است .او در برابر آنارشیسم ،و اتکا به نقدهای تند انگلس به دورینگ،
بالنکیستها و کالتورکامف ،با بیان ضربهی مهل تری که اپورتونیستها
در سو تعبیر و به کارگیری این شعار میزنند ،حساسیت فهم این مقوله را
در حزب مکررا متذکر میشود .وی بیان میکند که چنین مسامحهای در
بین سوسیال دموکرا ها هرگز نباید وجود داشته و رخنه کند .حتا در
عضوگیری ی

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

گسترش آن از درون حزب نکند ،ورود ،عضویت ،و حتا طی مراتب بر وی
جایز است .مسلما ،چنانچه لنین را تا همین جا بخوانیم به تعبیری غلط از
او میرسیم .وی در ادامه به روشنی متذکر میشود که مبارزه با باور دینی
از ارکان سوسیال دموکراسی است و تنها زمانی "دین امری شخصی است"
و قاب تسامح است که عد این مسامحه یا به آنارشیسم میلیتاریایی علیه
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دین ،که نتیجهای جز قدر گیری بیش از پیش مذهب ندارد ،منتهی شود
و یا به شکاف در بین مبارزان طبقاتی کارگران در سطوح مختلف پرولتاریا
بینجامد .و البته آن مثال معروف لنین که گویای حق مطلب است .
اما امروزه ما در منطقه به طور خاص ،و در جامعهی غرب در سطحی
مبسوطتر ،با دو پدیدهی موازی مواجهیم .۱ :خی عظیم تودهی مردمی که
در زمان لنین هم بودند .همانهایی که به علت دورماندگی از دانش و تحت
تعلیما

دینی همچنان مذهبیاند .۲ .قدر طلبی روزافزون دینگرایان

برای دستیابی و گسترش حکومتهای دینی .احزابی مذهبی که امروزه به
انواع سالح ،منابع مالی غنی ،و حمایت غرب عالوه بر قدر مسخکنندهی
تبلیغا

دینی که خود به خود به علت ریشههای تاریخی کارسازند مجهز

اند .آیا همچنان مسامحه با شعار به تعبیر لنین جعلی و اعوجاجگر "دین
امری خصوصی است" جایز است؟

ما غرب را از روزن میبینیم ،غرب ما را از هابل
غرب ،با در دست داشتن امکانا مالی ،منابع انسانی که ماشینوار در جهت
ارتقا و تکثیر امپرالیسم چشمبسته (به تعبیر لنین) با شعار around the
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clockدست به کارند ،با تمل

انحصاری بوقهای تبلیغاتی و مدیای

جریان اصلی ،و فناوریهای اختصاصی ،احاطهای کام بر شرایط اجتماعی،
فرهنگی ،و گرایشا شرق دارد .این دانش محیط بر زوایای متعدد شرق که
گاه از دیدرس اکتیویستهای شرقی هم به دور مانده است ،به او امکان
دخالت و کنترل مستقیم و یا غیر مستقیم در شک گیری روندهای سیاسی
و اجتماعی در منطقه بنا به مقتضی را داده است .این در حالی است که
شرق به غرب تنها از روزنی مینگرد که غرب برای او مهیا میکند .احاطهای
در این سطح در زمانی که لنین به تحلی نیازهای جامعهی مسخ دین
میپرداخت نبود .گسترش امکانا

رسانهای ،پدیدهای نو است که تب

گلوبالیزیشن را چون ویروسی غیر قاب کنترل در سراسر جهان پراکنده و
امریکنایزیشن را سیطرهای نفوذناپذیر در بین اقشار جوامع مصرفی شرق
کرده است .در چنین شرایطی مقابله با لیبرالیسم مذهبی صادره از غرب و
رسوخ خزندهی آن در سطح اجتماع با تمرکز به فرهنگ بومی شرقی ،و یا
تبلیغ علیه تهاجما

فرهنگی امپریالیسم ممکن نمیشود .ما ،چندان

احاطهای بر دنیای آمریکایی نداریم ،زیرا آنچه از آنها میدانیم غالبا از
روزن تبلیغاتی است که غرب برای معرفی خود به روی ما میگشاید.
مادامی که شرق نتواند به ابزار رسانهای مستق از رسانههای جریان اصلی
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به اصطالح "لیبرال" دست یابد ،مادامی که نتواند بر تما زوایای اجتماعی
و فرهنگی غرب احاطه داشته باشد ،نمیتواند راهکار مناسبی برای مقابله با
آن بیابد.

وحدت تنها راهِ تشکلِ انقالبی جهانی است
در مثال معروفی که لنین در همین رسالهی خود آورده است ،تاکید وی به
وظیفهی مارکسیستها در حمایت از مبارزا

طبقاتی به عنوان اولویت و

خنثینمودن هر حرکت تفرقهافکن در این مبارزا که در جهت جداسازی
مبارزان به دو گروه آتئیست و مذهبی باشد ،مبین اص اتحاد در به ثمر
رسیدن انقالب و مبارزا

است .باور فرا رفتن از مرزها ،ضدیت با تما

نمادهای تبعیض بر اثر استیالی تفکرا اریستوکراتی ،و رسیدن به جهانی
آزاد و ی پارچه مستلز حرکت به سمت انقالبی جهانی است .حال آنکه
چنانچه بر اساس مثال لنین در ی
گرایشا

روستای کوچ

با تضاد عقاید و

مذهبی و آیینی مواجهیم ،در سطح گستردهتر و جهانی با تنوع

فرهنگی ،ریشههای تاریخی ،سنن ،مذاهب ،و بستر اقتصادیای که
رویکردهای واپسگرایانه به سمت دین (در ادامه بیشتر در این مورد
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صحبت به میان خواهد آمد) را موجب میشود مواجه خواهیم بود .چنانچه
با شمشیر آختهای به جنگ با تما مظاهر و قطع تما ریشههای مذهبی
در جهان برویم آیا قادر به ایجاد وحدتی شام

خواهیم بود؟ وظیفه

چیست؟ آیا مسامحه در برابر دین و لحاظ "دین امری خصوصی است"
همچنان کاربردی موثر خواهد داشت؟ و یا ماتریالیسم دیالکتی

میتواند

اسلحهای سردتر برای گسترش آتئیسم باشد؟
پاسخی بسیار خردمندانه و کاربردی از لنین در ادامهی همین رساله
میخوانیم .گرچه هدف وسیله را توجیه نمیکند ،وجود هدف مشترک در
بین تودهی مرد  ،خیزش اقشار پرولتاریا که دردمندانه به سوی آزادی و
شکستن فاصلهی طبقاتی به خروش میآیند ،نقطهی وص مبارزان خواهد
بود .هدفی که بر اثر ناکارآمدی کاپیتالیسم ،خود ،این سیستم را با تما
محتویا

و اضافا اش متالشی خواهد کرد ..." :در این شرایط اجتماع

کاپیتالیسم مدرن صد بار بهتر از پروپاگاندای صرفا آتئیستی باعث خواهد
شد که کارگران مسیحی به سوسیال دموکراسی و آتئیسم بگروند" .در این
شرایط نهتنها نیازی به تبلیغا آتئیسم نیست ،و حتا به تعبیر لنین مضر
هم هست ،بلکه لزومی به دستآویزی به شعار "دین امری خصوصی است"
نیز وجود ندارد.
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تبِ رنسانسِ فرهنگی در ایران باال نیست
متاسفانه در ایران با آمار رسمی تنها پنج درصد جمعیت کتابخوان ،پایین
بودن تیراژ کتابها ،محدودیت دسترسی به منابع و حتا سایتها ،و
انحصاری بودن مطبوعا و رسانهها ،در کنار استیالی مطلقه مذهبی بیش
از سه دهه و همچنین تحریمهای سیاسی و اقتصادی که چون دیواری دور
تا دور مرزهای ایران را محصور کرده است ،تحوی

فرهنگی به سمت

روشنفکری و نهایتا گسترش آتئیسم بسیار کند صور

میگیرد .این

تئوری که حکومت مذهبی باعث ضعف باورهای مذهبی در بین مرد
میشود دست کم در ایران چندان قاب

وثوق نبوده و انتظار رنسانس

فرهنگی در ایران در چنین شرایطی رویایی تنها تئوری

است .عوام

مختلفی دست به دست هم دادهاند که در ایران تنها گروهی خاص از
جمعیت هفتاد و پنج میلیونی آن که غالب این جمعیت را دهقانان و
کارگران تشکی

میدهند که از دسترسی به منابع مالی و فرهنگی

محرو اند و تنها مدیای در دسترس آنها ،رسانههای دولتی است،
رویکردی مخالف با سیاستگذاریهای مذهبی نظا در پیش بگیرند .این
ادعا که نس پس از انقالب در عم به دین و باورهای دینی ضعیفاند ،تنها
ی

ادعای عامیانه است .باورمندی به خدا در پراتی

مذهبی معنا
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نمیشود .آنچه طی این سه دهه بیش از پیش رشد یافته اسال گرایی
نبوده ،بلکه خرافه ،بدعت و اضافا

در باورهای مذهبی ،و در حد قشر

تحصی کردهتر گرایشا دینی به ادیان دیگر بوده است .
مسلما آمار دقیقی از تعداد آتئیستها و در آن سو جمعیت نوکیشان به
ادیانی چون مسیحیت ،زرتشتیت ،بهاییت ،و حتا بوداییسم ،در ایران موجود
نیست .اما با حسابی سرانگشتی از تعداد اعضای پیوسته به احزاب چپ
میتوان به تخمینی حدودی از آتئیستها رسید ،گرچه عضویت در هر ی
از این حزبها به معنای صد در صد آتئیست بودن نیست .اگر مجموع این
جمعیت را آتئیست فرض کنیم همچنان شمار مذهبیان ،چه تفاو میکند
که همچنان مسلمان باشند و یا به دین دیگری گرویده باشند ،بسیار
بیشتر خواهد بود .
با این تفاسیر ،آیا جامعهی ایرانی آمادهی پذیرش آتئیسم است؟ آیا خیزش
انقالبی طبقهی کارگری که هنوز اکثریت آنها را مذهبیون تشکی
میدهند تحت تبلیغا

آتئیسم احزاب به تفرقه و تقلی

و تضعیف آن

نخواهد انجامید؟ چگونه میتوان چهرهی حقیقی افیونی دین را در نگاه این
قشر پررنگ کرد؟ کارگری که برای مثال امروز پالکاردی در دست دارد و
فریاد میزند ":آقای رئیسجمهور پانزده ماه است حقوق نگرفتها کودکان
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من گرسنهاند" ،چنانچه حقوق معوقهاش پرداخت شود ،اولین کاری که
خواهد کرد به اتفاق همان کودکان و خانوادهاش به مشهد برای زیار
خواهد رفت ،چون برای برآوردن خواست خود نذر کرده بوده است! این
جامعه چهقدر وقت یز دارد که به ماهیت استثماری دین به عنوان
ریشهی مشکال

خود و دستآویز قدرتمند حکومت در بهرهکشی از او

واقف شود؟ تشک های کارگری تا چه حد توانستهاند در توسعهی
فعالیتهای مبارزاتی طبقهی خود عضوهای فعال کارگر بپذیرند و آنها را
با اساس ماتریالیستی کمونیسم آشنا کرده ،به آتئیسم گرایش دهند؟

میوه "کیلویی" چند؟ مرغ "دانهای" چند؟
نکتهی اصلی اینجاست .معیشت مرد  .در ایران وقتی صحبت از پرولتاریا
میکنیم با مفاهیمی متفاو

از آنچه مثال در روسیهی اوای قرن بیست

بود مواجهیم .البته که فقر ،کودکان کار ،خیابانخوابها ،و مناطق محرو
در ایران کم نیست .البته که آمار رسمی حکایت از عدهی کثیری از
جمعیت زیر خط فقر میکند ،اما ،همان کارگران و یا روستاییان همچنان
میوه را کیلویی و مرغ را دانهای میخرند .هنوز ایران در مراتب صدرنشینی
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در بین کشورهای تولید زباله است .هنوز در سبد غذای روزانهی اکثر مرد
برنج ،نان ،و گوشت یا مرغ ،از ارکان بالتَرک است.
مثلی هست که به مزاح میگوید" :ی
میکند ی

مسیحی پیش از غذا شکرگزاری

مسلمان پس از غذا" .بله! خدا در نان است .مرد زمانی خدا را

یاد میکنند که سفرهی شا آنها پهن میشود .چه یهودی باشند و باور
آنکه طعا شان مائدهای آسمانی است ،چه مسیحی باشند که آن را برکت
پدر بر سفرهی محقرشان بدانند ،و چه مسلمان باشند که نان را نعمت خدا
بدانند ،خدا در این نان وجود دارد که دارد .تحریمهای علیه ایران که به
خرد شدن ستون فقرا

اقتصاد ایران و شکنندگی اقشار کم درآمد

انجامیده است ،سمت و سویی نو را هادی شده است .این روزها فاصلهی
طبقاتی بین پرولتاریا و خردهبورژوا نیز روز به روز در حال کم شدن است.
ورشکستگی صاحبان مشاغ مستق یا سرمایههای کوچ  ،و فراگیر شدن
دغدغهی نان شب ،پدیدهای رو به گسترش و غیرقاب کنترل شده است.
گرچه همچنان راهی طوینی به سوی تغییر الگوی مصرف اکثریت جامعه
_از میوهی کیلویی چند به دانهای چند و مرغ دانهای چند به تکهای چند_
باقی است ،جامعهی مذهبی ایران را میتوان تصور کرد که زمانی که نان در
سفرهاش نباشد ،خدایش نیز در این گرسنگی بمیرد !
76

تبلیغاتِ آتئیسم و نگرشِ کمونیسم

این واقعیت ،تلخ ،زننده ،ضد بشری ،و دردناک است .اما واقعیتی است
حقیقی و در حین شک گیری .و شاید نه به تعبیر نئولیبرالهایی که از
تحریمهای غرب علیه ایران حمایت میکردند و همچنان پافشاری دارند،
بلکه با رجوع به گفتهی لنین در همین رساله که کاپیتالیسم با ناکارآمدی
خود ،موجب گرایش مذهبیون به آتئیسم میشود میتوان این پدیدهی تلخ
و دردناک را منتجکنندهی تضعیف باورهای "خداپرستی" در ایران دانست.

خواندنِ سخنرانی سورکوف ،واجب است
لنین در همین رساله که با رجوع به سخنرانی سورکوف در دوما آغاز ،و باز
با نقد آن سخنرانی به پایان میبرد ،تاکید میکند که خواندن سخنرانی
سورکوف واجب است .متاسفانه نهتنها سخنرانی سورکوف بلکه اغلب قریب
به اتفاق رسای

لنین هرگز به فارسی ترجمه نشدهاند و در بین ایرانیها

کمتر خوانده شدهاند .از بیش از پنجهزار رسالهی لنین که اکثر آنها فرا
زمانی -منطقهای نوشته شدهاند ،تنها انگشتشماری از آنها ترجمه شده و
در دسترس هستند .زمان آن رسیده است ،و شاید دیری است که رسیده
است ،تا با خوانش ت ت

اگر نه ،دست کم مشهورترین آنها ،قدر
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تحلی آنچه گمان میبریم به آنها باور داریم و درست باور داریم را کسب
کنیم .

نه سکوت کنید نه فریاد بزنید .صدایمان به هم میرسد
بازخوانی رسالهی لنین و مطابقت آن با شرایط روز و موقعیت خاص
فرهنگی ،جغرافیایی ،قومی ،مذهبی ،و سیاسی امروزهی ایران ،که باید
بدون تعصب و پیشفرض صور

گیرد ،واجب است .اینکه آن بخشی از

سخنان لنین که به تاکید معاند مارکسیسم با دین و عد پذیرش "دین
امری خصوصی است" را درشت کنیم و یا برعکس اص

مسامحه با

مذهبیون و حذر از عناد ملیتاریایی علیه دین را پررنگ کنیم ،هر دو
برداشتی نادرست از رسالهای است که لنین در آن به کرا
توضیح ابهاما

به توصیف و

و سردرگمیها پرداخته است .آنچه مسلم است جامعهی

ایرانی به طور خاص ،پس از گذشت صد سال از نگارش این رساله ،و طی
تاریخی پر فراز و نشیب و در بستر فرهنگی متفاو از روسیهی آن زمان،
نیاز به روشهای قاب انطباقتری برای مبارزه با مسالهی دین و خرافه دارد.
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شاید در این راه نه نیاز است سکو کنیم و نه آنکه فریاد بکشیم .راههایی
هست که صدایمان آسانتر به هم برسد!

پی نوشت :
 .۱برای دسترسی به ک رسای جمعآوریشدهی لنین رجوع شود
به سایت:
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/index.htm

 . ۲برای مثال در رسالهی "نگرش حزب کارگر به دین" به طور خاص
از پاراگراف سیزده به بررسی گذر تاریخی در قو گیری اپورتونیستها در
انحراف مفهو " دین امری خصوصی است" میپردازد و پیاپی در نظر
گرفتن روند تاریخی ،موقعیت تاریخی و اجتماعی (در این مقالهی روسیهی
آن روز) را یز میداند... :شرایط تاریخی خاصی نیز وجود دارد که باعث
بروز بیتفاوتی امروز و اگر بتوان گفت در این حد گسترده در میان بخشی
از سوسیال دموکرا های اروپایی بر سر مسالهی دین شده است . ...رجوع
شود به :رساله رساله "نگرش حزب کارگر به دین"

79

شورش رها

 . 2به طور خاص در پاراگراف پانزده رساله "نگرش حزب کارگر به
دین".
 . ۰رجوع شود به " :نیست را باور کنیم :تاثیر تبلیغا آتئیستی در
محو باورهای دینی"
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