
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١ 

  
 »»فردريک انگلسفردريک انگلس« « مذهب از ديد مذهب از ديد 

 

هIا دارنIد کIه مIی خواهنIد      »باکونيسIت «بIا   را اشتراکهای ما اين وجه     »بالنکيست«

ضمنًا ناگفته نماند که به همIين جهIت نيIز     . نماينده افراطی ترين و تندترين مشی باشند      

بنIIابراين .  وسIIايل کارشIIان يکIIی اسIIت ولIIی دارنIIد، مختلفIIیآنهIIا، اگIIر چIIه هIIدف هIIای  

ر سر آن است که در رابطه با انکار وجود خIدا افراطIی تIر از ديگIران عمIل        موضوع ب 

آتIه ايسIم بIرای احIزاب     . خوشبختانه امروزه آته ايست بIودن ديگIر هنIری نيسIت        . کنند

کارگری اروپا، امری تقريبًا بIديهی اسIت، اگIر چIه در برخIی کشIورها بIه انIدازه کIافی                     

: ونيست اسپانيائی که اظهار داشته اسIت      مثًال در مورد آن باک    . توليد اشکال کرده است   

اعتقاد به خدا با هر سوسياليزمی مغايرت دارد اما در مورد مIريم بIاکره، ايIن مطلIب             "

در . "يIIک سوسياليسIIت معمIIولی بايسIIتی بIIه آن اعتقIIاد داشIIته باشIIد ديگIIری اسIIت کIIه 

مورد کارگران سوسيال دموکرات آلمان حتی می توان گفIت کIه آتIه ايسIم از نظIر آنهIا                  

ديگIر روی آنهIا تIأثيری    موضوعی کهنه شده تلقی می گردد و اين کلمIه صIرفًا منفIی،           

 زيرا آنها ديگر با مخالفت تئوريک سر و کاری ندارند بلکه فقط بطور پراتيک با ندارد

 و در دنيای واقعی زندگی و ارندآنها ديگر کاری با خدا ند. اعتقاد به خدا مخالف هستند

فرانسIه نيIز   مIورد   در مIی توانIد  ايIن  . ت ماترياليسIت هسIتند  فکر می کنند و به اين جه   

سIاده تIر نيسIت کIه کوشIش      از اين اگر چنين نباشد، کاری    البته    و داشته باشد ق  داصم

قرن گذشته فرانسه بطور وسيعی در ميIان کIارگران   درخشان شود تا آثار ماترياليستی    

   ل و محتIIوا بIIه آثIIاری کIIه در آنهIIا شIIعور فرانسIIوی بIIر حسIIب شIIک   . اشIIاعه داده شIIود

 سIطح دانIش آن زمIان هنIوز هIم از      در نظIر گIرفتن   با  وعالی ترين مدارج خود رسيده    

نظر محتوا در سطح بی نهايت باالئی قرار دارد و از لحاظ شکل هرگز نظير آن بوجود         



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢ 

 نيست و اينها برای آنکه ثابت کننIد  ی مااما اين مطابق ميل بالنکيست ها . نيامده است 

 مIی خواهنIد خIدا را وسIيله احکIام و      ١٧٩٣ خداونIد  همانندکه افراطIی تIرين افرادنIد،        

  :دستوراتی از بين ببرند

از و )" خIIدا"( هميشIIه بشIIريت را از شIIبح بIIدبختی گذشIIته مIIی توانIIد بIIرایکمIون  "
ود نIدارد و هIر    کمون جائی بIرای کشIيش هIا وجI    در. دهدب بدبختی کنونيش نجات     علت

  ."نوع تجمعات مذهبی و هرگونه تشکيالت دينی بايد ممنوع گردد

ئی  برحسIب دسIتور از بIاال بIه آتIه ايسIت هIا         و فرمان مربوط به اينکه مردم بايسIتی       

، بوسيله دو نفر از اعضای کمون امضاء شده است که واقعًا به اندازه کافی مبدل شوند

اوًال مIIی تIIوان روی کاغIIذ دسIIتورات : د کIIه داشIIتن آگIIاه شIIدن از ايIIن مسIIائل رافرصIIت

تضييقات، بهترين وسIيله  ًا ثانيد و ن باشقابل اجرا  کرد و بدون آنکه واقعًا       صادرزيادی  

تIا ايIن حIد مسIلم      .گردنIد  بدگمانی هIا و نارضIايتی هIا    که موجب تشديدبرای آن هستند   

انشناسی  به  اين است که خدکرد در حق خدا   امروزه است که تنها خدمتی که می توان      

اينهIا از طريIق ممنIوع سIاختن مIذهب، از      د و دعنوان مسئله عقيدتی اجباری اعالم کر 

 قIوی سIبقت را   -که قوانينی برای مبارزه با فرهنIگ کليسIائی گذرانIده بIود       –بيسمارک  

  .ربوده اند

 
 

  ١٨ صفحه ٤٨ و درج شده در نشريه کارگر سوسياليست شماره انتشIIIIIIIارات نويIIIIIIIد : ترجمه

  

  ياشار آذری: بازنويس

  htm.nashr/net.javaan.www://http: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

  ٣XX BM IWSN, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی

  net.yasharazari@netscape: : ايملايمل

  ياشار آذریياشار آذری: : تیتیمسئول نشر کارگری سوسياليسمسئول نشر کارگری سوسياليس

  ٨٣٨٣//١٢١٢//١١: : تاريخ بازنويسیتاريخ بازنويسی

 


