
 »لنين « دين ازديد
ن تشکيل. مذهب ترياک خلق است        ورد مساله دي نی مارکسيزم را در م اين سخن حکيمانه ی مارکس، ستون فقرات کل جهان بي

ورژوازی                     . می دهد های ارتجاع ب ه عنوان ارگان واره ب ه می –مارکسيزم، تمام اديان و کليساها و تمام تشکيالت مذهبی را هم ک
 . تلقی می کند –خواهند از استثمار دفاع کرده و طبقه کارگر را تحقير و منحرف نمايند

ارگر اتی تودههای ک ارزه طبق ط مب ه –فق ی و آگاهان ه پراتيک انقالب ه ای ب ه جانب ه طور هم ا ب رين اقشار پرولتاري ه وسيع ت ک
 .قادر خواهد بود که تودههای تحت ستم را واقعا از يوغ مذهب نجات بدهد,.اجتماعی می کشاند 

ه سو سياليستی را              –انگلس ايده بظاهر انقالبی دروينگ        کردن مذهب در جامع وع  ر ممن د     –مبنی ب ه محکوم می کن از. قاطعان
 ".از بيسمارک هم بيسما رک تر بودن است " نظر انگلس چنين اعالن جنگی به مذهب به معنی

د و ا بپردازن ه تشکل و روشنگری پرولتاري ی ب ا شکيبا ئ ه ب انگلس از حزب کارگر می خواهد که اين حزب با يستی درک کند ک
 . معتقد است که اين امر منجر به از بين رفتن دين خواهد شد

اما به هيچ وجه در مقابل خود و به هيچ. سوسيا ل دمکراسی، مذهب را در مقابل دولت بعنوان يک امر خصوصی تلقی می کرد                  
 ).مذهب را يک امر خصوصی تلقی نمی کرد(وجه در مقابل مارکسيزم و به هيچ وجه در مقابل حزب کارگر

ه پراتيک مشخص –مبارزه عليه مذهب را نبايد به تبليغات انتزاعی ايده ئولوژيک محدود نمود و منحصر ساخت بلکه بايد با ب
 .جنبش طبقا تی ايکه هدف آن از بين بردن ريشه های مذهب می باشد، ربط داد

ام گسيخته بر نيروهای لج ا دربرا اتوانی آنه بر تودههای زحمتکش و ن اعی  امروز عميق ترين ريشه های مذهب در ستم اجتم
ه ر از هر حادث ناکتر و مشقاتی بمراتب غير انسانی ت دترو درد سرمايه نهفته است که هر روز و هر ساعت مصا ئبی هزاران ب

 .غير عادی ديگر از قبيل جنگ و زلزله و غيره بر انسانهای زحمتکش عادی روا می دارند

د بوسيله. ، ترس از قدرت عنان گسيخته سرمايه       "خدايان در اثر ترس بوجود آمده اند       "  را عمل آن نمی توان عنان گسيخته، زي
انی و غيره منتظره و ه ورشکستگی ناگه دگيش، ب تودهها ی خلق پيش بينی شود و پرولتاريا و مالک کوچک را در هر قدم زن

 .تصادفی و تکدی و دريوزگی و فحشا و مرگ در اثر گرسنگی، تهديد می نمايد و واقعا نيز چنين می کند

گر سرمايه داری جام گسيخته و ويران درتهای ل به ق ار اجباری سرمايه داری، وابسته  ه شده بوسيله ک تا وقتيکه تود ههای ل
سلطه سرمايه را نی  ين ريشه يع باشند، تا زمانی که اين تودهها خودشان فرا نگرفته باشند که متحد و متشکل و طبق برنامه، ا
ا را از دست مذهب ن تودهه ند اي ده ای نمی توا ه جزوه آموزن چ گون ان هي ا آن زم د، ت ن ببرن ام اشکال آن، از بي آگاهانه در تم

 .خالص کند

ه: تبليغ آتئيستی سوسيا ل دمکراسی، بايستی تابع وظيفه اصلی آن باشد اتی تودههای استثمار شده علي ارزه طبق يعنی بسط مب
 .استثمارگران

ارزه رايط مب ير و ش ت مس ار، از موفقي ار مشخص از پرولتاري ذهبی اقش ادات م ردن اعتق ن ب نی از بي م يع غ تئوريک آتئيس تبلي
طبقاتی اين اقشار، به معنی طرز تفکر غير ديالکتيکی است، به معنی تبديل يک مرز نسبی و متغير، به يک مرز مطلق است، به

وط می باشند                               ی می. معنی از هم گسستن قهر آميز چيزی است که در يک وافعيت زنده، به طور جدائی ناپذيری به هم مرب ا ل مث
فرض می کنيم که پرولتاريای يک منطقه مشخص و يک رشته صنعتی مشخص تجزيه می شوند به يک قشر مترقی از: آوريم  

ند ی باش ت م ديهتا آتيس ه ب اه ک بتا آگ ای نس يا ل دمکراته تا و –سوس ا روس وز ب ه هن اده ک ب افت ارگران عق ر از ک ک قش و ي
روستائيان مربوط می باشند، به خدا اعتقاد دارند، به کليسا می روند و حتي تحت تاثير مستقيم روحانيون ده قرار دارند و فرضا

د ه يک اعتصاب. يک اتحاديه کارگری مسيحی تاسيس می کنن ه ب ن منطق ارزه اقتصادی، در اي ه مب م ک ا زهم فرض می کني و ب
 در چنين حالتی، فرد مارکسيست موظف است که موفقيت. انجاميده است

ن ر ضد اي جنبش اعتصابی را مهم تر از هر چيز بداند، با قاطعيت عليه انشعاب کارگران در اين مبارزه فعاليت نمايد و قاطعانه ب
ه. انشعاب مبارزه کند    در چنين شرايطی تبليغ آتئيستی می تواند کامال زائد و حتی زيانبخش باشد، نه از نقطه نظر مالحظات کوت

ظر پيشرفت واقعی غيره، بلکه از نقطه ن ات و  اختن انتخاب ا ب اده، در رابطه ب بينانه در رابطه با ايجاد رعب در اقشار عقب افت
ه ه مسيحت را ب د ب مبارزه طبقاتی که در مناسبات جامعه مدرن سرمايه داری صد بار، بهتر از تبليغات صرفا آتئيستی، فرد معتق

رد ا و. سوی سوسيا ل دمکراسی جلب خواهد ک ن شرايطی فقط راه کشيش ه ع و در چني ه مواق ن گون غ آتئيست، در اي يک مبل
نار م ک با ه ر سر شرکت در اعتصاب  که ب ه جای آن ارگران ب ه ک روحانيونی را هموار می کند که بهترين ارزويشان اين است ک

د، در.بييند، بر سر مسئله اعتقاد به خدا از هم جدا شوند خدا را بهر قيمت موعظه می کن ضد  يک فرد آنارشيست که جنگ بر 

 



رده است ورژوازی کمک ک ورژوازی کمک می( واقع به کشيش ها و ب ه ب واره ب ا در حقيقت هم ه آنارشيست ه ان طور ک هم
 ).کنند

ا يک نی دشمن مذهب باشد ام د ماترياليست يع کن مارکسيست باي يک مارکسيست بايد ماترياليست يعنی دشمن مذهب باشد لي
شد ماترياليست ديا لکتيک، مبارزه عليه مذهب را انتزاعی و بر اساس يک تبيلغ آبستره و صرفا تئوريکی که همواره يکسان با

ا را –انجام نمی دهد بلکه آنرا بطور مشخص بر پايه مبارزه طبقاتی                    وده ه و همانگونه که در عالم واقعيت صورت می گيرد و ت
گيرد و. به انجام می رساند    –بيشتر و بهتر تعليم می دهند       ام يک موقعيت مشخص را در نظر ب د تم د بتوان يک مارکسيست باي

 ).اين مرز، نسبی، متحرک و تغيير پذير است( همواره مرز آنارشيسم و اپورتونيزم را بشناسد 
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