
و ماركس نبودند  اگر پاپ
و ماركس نبودند، هم فلسفه ميي تاريخ به گونه اگر پاپ و هم نهضت اي ديگر تدوين  شد

و عدالت و گرايش وجدان عصر ما به سوي سوسياليسم و ضد استثماري و ضد طبقاتي نفي خواهي

و جهت فكري عام نظام سرمايه فكران روشن داري در جهان، كه در اين يك قرن گسترش يافته

مي جهان را مشخص ساخته است، به گونه .شد اي ديگر طرح

مي در اروپا، پاپ و وارث تاريخ مذهب تلقي شد، مذهب را به صورت يك نظام كه مظهر نيروي مذهب

و فكري و در عين حال، وابسته به ديگر طبقات حاكم، يعني زورمندان و ارتجاعي، زرمندان متحجر

ا و طبيعي و تسكين تودهساخته بود و جانشين هاي محروم ست كه مذهب نقش توجيه وضع موجود

كه چنان. باشد كردن بهشت موعود در اذهان مردم، به عنوان جبران جهنم موجود در زندگي آنان

و همه و هنر و منطق و عقل و علوم، چنين بودي استعدادهاي متعالي انساني، چون فلسفه .ادبيات

و ملتپس از رنسانس، كه عق و علم آزاد شدند ي حكومت امپراتوري پاپ اروپايي از سلطه هايل

و استقالل خود را به دست و به جاي فئودال نجات پيدا كردند و به سرعت رشد پيدا كردند هاي آوردند

به هاي نيرومند پراكنده، ملت و عقل، و علم و تكرار كلمات قصار قدما و به جاي تقليد تشكيل شدند

ع و و روشن خود روح آزادي پرداختند، خودبهقلكشف و منطق علمي جديد خواهي و بينش علمي فكري

و مذهب رسمي هم در برابر آن به مقاومت پرداخت برابر نيروي مذهب جهت در  رشد. گيري كرد

و ارزش و تعالي وجودي و معنويت و خير متعالي اخالق هاي بورژوازي هم كه اساساً با روح زيبايي

و با پول انسان دم پرستي بيش مغاير است را جهت ساز است تا خداپرستي، اين تر گيري ضد مذهبي

ازبه. تقويت كرد و فكري پس كه رنسانس، روشن خصوص كه نمايندگان نهضت علمي فكراني بودند

طبيعي است كه هم از نظر روح. برخاسته بودندي متوسط، يعني بورژواي نوپاي اروپا از ميان طبقه

و حتّيط و هم از نظر طبقاتي به اين دليل كه نظام بقاتي با روح مذهب بيگانه بودند از آن بيزار بودند،

ميي قرون وسطي فئوداليته و مذهب رسمي موجود، را عقب راند، به ويراني آن همت گماشته بودند

و .فرهنگي آن نظام بوده، طبعاً با مذهب نيز درافتادند رؤساي فكري



شددر همين و كارگاهي، بدل به سرمايهو سرمايه حال ماشين وارد و داري تجاري داري صنعتي شد

و تمركز سرمايه و تمايز صفاتي را مشخص ها و قدرت تمركز كارگران را پديد آورد و روياروتر كرد تر

و هم بر ميزان بهره شگفت ماشين، كه در دست سرمايه توليدي از گشي دار بود، هم بر اساسش افزود

و تضاد و در نتيجه ضريب استثمار طبقاتي را چند برابر كرد و.تر طبقاتي را فاحش نيروي كار كارگران،

و وجدان و خواه هاي عدالت در نتيجه، جنگ طبقاتي بسيج افكار آزاد و ماشينيسم عليه استثمار

و نجات طبقه سرمايه رتري كارگر، كه هر روز بيش داري و آزادي خود مياستقالل و حتّيا از دست داد

به ماهيت انساني خود را مي و و ابزاري متصل به دستگاه صورت شيئي درمي باخت هاي عظيم آمد

مي ماشين، كه بر خالف حتّي دهقان و تنها نيروي كارش را را قديم، هيچ نداشت و مزد آن فروخت

به. گرفت مي از آن هم فقط او گرفته است، براي روز ديگر ميزاني كه بتوانند نيرويي را كه ماشين

مي.جبران كند و براي سير شدن، خون خود را و در عوض درست مثل فقرايي كه هيچ ندارند فروشند

مي يك و اين تكرار، كوپن غذاي چرب به آنان و بار ديگر بفروشند نامش دهند تا تنشان خون شود

يكبي در چنين شرايطي ماركس، كه هم يك فيلسوف هگلي. زندگي است و هم فكر روشن خدا بود

و تبعيض هاي كارگري نهضت هاي ضد انساني مذهبي كليسا، تحت تأثير يهودي قرباني نژادپرستي

و انگليس را فرا گرفته قرار گرفت كه اروپا، به و فرانسه و مكتب خصوص آلمان هايي چون بود

و سنديكاليسم، به و كمونيسم و هدف همگيمي ويژه از فرانسه نضج سوسياليسم گرفت كه روح

با خود بيگانه شدن در برابر ماشين، نجات انسان از بيماري مادي شدن در نظام بورژوازي حاكم،

و نفي استثمار وحشيانه مبارزه با فروش كار به عنوان جوهر حقيقي انسان اي كه ماشين در قبال مزد

مي هر روز وحشيانه و نابودي ترش ك سرمايه كرد وار به دنباله همه را ديوانهداري خصوصي

و حرص پول افزون و طلبي و از ميان بردن تضاد طبقاتيمي) تكاثر(زراندوزي تصاعدي پرستي دواند

به كه جامعه ميي انساني به دو صفت متخاصم تجزيه و و آزادي طبقات محروم، ويژه كارگز كرد

م صنعتي، كه به و توليد براي سرمايهصورت پرولتر جديدي درآمده بود، از اسارت و ماشين دار زدوري

و رابطه به طور كلي، آحاد جامعهو به»ي استثماري جانشين كردن اي عاري از تضاد طبقات ارزش كار

«جاي ارزش پول

و شرايط ماركس با چنين سابقه و بينشي، و روحي و اي و اجتماعي، كاري كه كرد، تبيين تاريخي

و تدوين ايدئولوژيك اي و ضد استثمارين نهضت بزرگتشريح و جنبش انقالبي ضد طبقاتي انساني

و جبري معرفي كند، آن را نتيجه وي براي آن كه پيروزي اين نهضت. بود ي جبري قوانين را قطعي



و عوامل مادي قلمداد و اراده كرد كه خارج از خواست انسان اجتماعي آن ها كهي و براي آن ها است

ن اين قوانين را و اين جنبش را مرحلهعلمي ي نهايي يك سلسله تحوالت تاريخي جبري، شان دهد

و فلسفه سراغ و به جبر مادي تاريخ تكيه كرد وي تاريخ خود را بر اين اساس تدوين تاريخ رفت نمود

و و تنازع را كه در اين عصر، با پيدايش ماشين يك سرمايه براي آن كه اين تضاد داري به صورت

و اصالت فوق تمامجنگ  ها را طوري در طول تاريخ تمامي جنگ العاده بخشيد، عيار درآمده بود اهميت

و سراسر تاريخ را و نهضتو تمامي فرهنگ بشريت، جنگ اقتصادي معرفي كرد و مكتب ها در ها ها را

و سرمايه سرگذشت انسان، به همان چشم نگريست كه و در عصر ماشين و اصالت توليد داري

آن. مطرح بود قتصاد، يعني قرن نوزدهم اروپاي غربيا و ي چه را در چهره از همين زاويه مذهب را ديد

تر شبيهي پاپ به امپراتور روم بيش در حالي كه چهره. مسيح نيز نشان گرفت بيند، در سيماي پاپ مي

هاي قدرتو قربانياي از فلسطين، كه موعود قومي مظلوم بود گير پابرهنه عيسي مسيح ماهي بود تا

و مي و تاجي از خار بر سر داشت يك گفت اگر يك طناب ضخيم كشتي به سوراخ حاكم، سوزن برود،

حتّي مقصود. نيست مقصود از پاپ، تنها پاپ قرن نوزدهم. تواند رفت زراندوز هم به بهشت مي

كهي رسمي روحانيتي كه مقصود، طبقهبل. دستگاه كليساي كاتوليك نيست هاي به نام مذهباست

و از سيماني براي تحكيم نظام گوناگون در اول تاريخ نيروي ايمان جامعه را در اختيار داشتند

مي اي كه اكثريت مردم را قرباني اشرافيت ظالمانه مي يك اقليت حاكم به. ساختند كرد، اين بود كه

ي خود زيربناي فكري اشرافيتدهپرستي را برگزيد تا به عقي ماده عنوان زيربناي فكري سوسياليستي،

و و استبداد و براي نفي آن، ريشهو حاكميت كه جمود را، كه مذهب را، نفي كند ي خداپرستي را

.استوار است، قطع نمايد مذهب بر آن

مي اما اگر روشن و درون فكر انساني است كه آزاد ومي انديشد و تجزيه و طرح و خود به كشف بيند

مي در واقعيتتحليل مستقيم  و هاي عيني مي پردازد مي مستقالً اجتهاد و راه مي كند و راه نمايد، يابد

و بايد و از تكرار قضاوت بايد از تقليد بپرهيزد و شخصيت و بايد تحت تأثير نبود هاي ديگر حذر كند

و به گفتهي قهرمانان جاذبه و پيشوايان قرار نگيرد حق«ي علي، آموزگار حقيقت،و بزرگان  رجال را به

و ارزيابي كند؛ نه حق را به رجال و تو، روشن».بشناسد به بنابراين، من و جامعه فكر وابسته اي ديگر

و حتّي زماني ديگر، بايد از و مذهبي ديگر و وضعي ديگر ي مؤمن عامي سقوط به مرحله تاريخي ديگر

مي كه رساله(مقلدي اوي مرجع تقليد خود را عمل و از ميف كند نوگرايي» مدپرستان فكري«) گيرد توا

و اگر روشن تنها در اين است كه كوشيد تا نهضتي را كه بدان فكري ماركس ارزشي دارد، جلوه كند



و آرماني را كه بدان و تحليل علمي كند، تفسير نمايد، بدان وابسته بود ايمان داشت، بشناسد، تجزيه

و تاريخ خود را به سود اين جهت فكري بخشد، و علم و منطق و به ياري فلسفه نهضت تدوين كند

و و انسان جامعه اقتصاد و به طبقه شناسي راي كارگري كه در برابرش خود شناسي، آن را مسلخ نمايد

و متحد مي و بنابراين، تقليد آگاهانه و سالح ايدئولوژيك دهد و يافت، آگاهي طبقاتي علمي

به روشن و تكرار كوركورانه فكرانه از او، اين نيست كه بستهي او را از چشم نسخهي كار او بپردازيم

يكبل. عمل كنيم تقليد يك سالم آگاه اين. طبيب متخصص كه اين تقليد، يك بيماري عامي است از

كه چون او بكوشيم تا خود طبيعي متخصص است كه هم و اين تقليد يكي نيست اگر ماركس، شويم

كا مذهب را در چهره ميي پاپ و توليك مي شناسد و نقش مذهب را نقش كليسا در قرون وسطي گيرد

مي به همين اندازه از تاريخ مذهب آگاه و در نتيجه، است كه تنها نيروي مذهب حاكم را در تاريخ بيند

مي قيام موسي را در قدرت و صهيونيسم را و احبار و خاخام و مكتب عيسي را در نظام كليسا، بيند،

و تشيع علوي را در سلطنت صفوي را در قدرت سلسله محمداسالم   ما با تكرار اين احكام،...ي خلفا،

و يك روشن كه فكر مسؤول حقيقت نه تنها يك سوسياليست نخواهيم شد به پرست نخواهيم بود،

و يا خود بيگانه وگوش صورت خوارترين مقلد چشم در بسته يد برابر مرجع تقل اي نزول خواهيم كرد كه

و و استقالل رأي خود را نفي و حق قضاوت مي خويش، نه تنها قدرت تشخيص و تكذيب طرد كنيم

.نماييم مي

و از مذهب، بسيار و عميق وسيع شناخت امروز ما از تاريخ تر از شناختي است كه ماترياليست قرن تر

يا. داشت 19 ماعي مذهب است، هاي اجت ترس يا روح جمعي قبايل، به صورت مذهب ناشي از جهل

هم كه مذهب در طرف اجتماعي خاصي و مادي آن گرفته است شكلي كه. ساز با نظام فكري در حالي

و بعدي از ابعاد روان بشري، از صورت به عنوان يك استعداد ويژه امروز ما قادريم مذهب را ي انساني

و اجتماعي حاص در يم مرحله عيني آن در . خي خاص، تفكيك كنيمي تاري حالي يك نظام توليدي

از مذهب، مي» خودآگاهي وجودي«احاسي است كه از انسان سر و او را به سوي كمال وجودي،  زند

مي طريق پرستش ارزش و در تكامل هاي متعالي است،ي آن، كه توحيد ترين مرحله يافته خواند

ي آزاد، دانش، كمال، اراده،هاي متعالي از قبيل زيبايي، خير، بينايي، آفرينندگيي اين ارزش مجموعه

و و ظلم در وجودي معبودي به نام خدا ... ذلت، هدايت، استعنا، حقيقت، حق، عدالت، دشمني با جهل

مي پرستش مي و براي تقرب به آن، كوشش هاي طبقاتي حاكم اگر چنيني نيرويي در نظام.شود شود

و فاجعه به زيان مردم، مندان قرار گرفته بر تاريخ، در خدمت قدرت آميزترين شاهد اين بدترين



و مظلوم هاي قرباني شدن انسان در اين نظام و عزيزترين شهيد انسانيت ضد انساني است ترين حق

و احياي اين فكر انسانو رسالت روشن است» مذهب«در تاريخ، نامش  دوست، نجات اين قرباني

آن شهيد تاريخ است؛ نه طرد و حتّي آلودن و تكذيب و فكر آزادي چه در اين صورت روشنو نفي خواه

و قداره دوست، انسان و قدرت با دشمنان هميشگي بشريت و افسون بندان و جادوگران و مندان  سازان

هم ساحران فرعون و قرباني منافع طبقاتي خويش ساختند، و ها، كه مذهب را مسخ كرده  دست

مي هم هم. شود داستان درآري؛ نقش طبقاتي مذاهب رسمي، و مسير يشه نقش ضد مردمي بوده است

و صنعت چنين نبوده. منافع طبقات حاكم و ادبيات و هنر و علم است؟ در اين اما مگر نقش فلسفه

از فكر مسؤول، براي خدمت به خلق محروم، بايد اين ارزش صورت روشن اش انحصار طبقاتي ها را

و به خدمت خلق آورد، يا از ريشه آن ر رها سازد بهها و گيري طور مطلق در برابرشان جبهها نفي كند

بي نمايد؟ توده و هاي و هنر در. معماري نصيبي نداشته است خانمان هرگز از صنعت معماري همواره

و اختصاصي طول تاريخ، خدمت آور در اين حال، تعصبي خنده. نشينان وبده است كاخ گزار انحصاري

مي رفته يك ذهن پيش. برانگيزدرا نخواهد بود كه احساسات مردمي ما تواندي عادي نيز به سادگي

از» معماري« وانگهي، كدام مذهب امروز پيش از مسلمانان، اين. تفكيك كند» معماري آثار«را

گيري يك مذهب اجتماعي با گرايش زميني مذهبي است كه اسالم را از نظر جهت شناسي جامعه

و گرا، واقعيت و اقتصاد بهتوجه طبيعت و حتّي مي اجتماعي و قرآن شدت سياسي  مردم«شناسد

مي» خواه عدالت و بزرگ را در صف پيامبران نام را برد » بالقسط قائم«ترين صفت خدايي خويش

و انسان مي و محروم هايي كه در نظام خواند و ضعيف ) مستضعفين(اند شده هاي ضد انساني محكوم

و وراثت زمين نوي به رهبري انسان ميها راد و اين پيروزي مي دهد و قطعي .شمارد جبري

و اجتنابيو پيامبرش، چندان به اصالت زندگي مادي، به عنوان الزمه ناپذير زندگي معنوي، جبري

مي مي كه انديشد كه رسماً اعالم كه«كند و مبارزه».معاشي ندارد، معاد ندارد هر اشو سراسر زندگي

و و اقتصادي اشرافيت وقت بوده است در ويران كردن نظام فكري و اخالقي گونه اينچه. اجتماعي

و صوفيانه هاي مذهب را با مذهب و عبادت فردي و رياضت اي كه رستگاري انسان را از طريق زهد

و فرو رفتن انزواي اجتماعي و جهان و حتّي فراموشي جامعه و نفي وابستگي به جمع سرنوشت خلق

مي در درون و دربارهت خود ارائه و دو قطب متضاد، يك قضاوت وان يكي شمرد ي دو موضوع متناقض

و هر دو را مترادف خواند .مشترك كرد



و با حداقل است كه از جامعه فكريو اما اسالم؛ كدام اسالم؟ كدام روشن ي اسالمي برخاسته باشد

به دارد، نتواند ميان اسالم به عنوان مذهبي شناختي كه طبيعتاً از اسالم و اسالم حاكم در تاريخ،

كه عنوان مذهبي و به راستي باور كرده باشد و شهيد در همين تاريخ، تمييز دهد و قرباني  محكوم

و سلطنت و عباسي است؟ چنيني راستين رسالت پيامبر هاي وابسته يا وارث آن، ادامه خالفت اموي

ق باوري چنان ساده هايي تبليغاتي دستگاه توطئهها رباني قرنلوحانه است كه بايد در ميان عوامي كه

و در زبان يك روشن]نه[خواندند، جست؛مي جباران، كه به نام اسالم، مردم را به تسليم فكر آگاه

هم حق و مي پرستي كه هم هوشيار است و روشن. شناسد تاريخ خويش را خوب فكري مثل طب

در تكنيك نيست كه از كتاب . اند، بتوان آموخت مندان اروپا نوشتهشاين رشته، دان هايي كه

و روشن و در نخستين قدم، فكري، هوشياري است و بينا در برابر واقعيات، داشتن دو چشم باز

و راستين و فرهنگ خويش شناخت دقيق درو كدام روشن. تاريخ فكر متسطي است كه اسالم را

و و رسالت ق زندگي و خالفت را مالك ضاوت گيرد؟ علي را، كه هيچ انقالبي در مسؤوليت محمد نبيند

و جهان و حكومت نكرده است، مثال اسالم نگيرد و نجنگيده است روحانيون همانند او نزيسته است

و طبقه سرمايه وابسته به دربارها را تجسم اسالم تلقي كند؟ ابوذر را، كه در مبارزه با ي جديد داري

ا وحاكم جان داد، نمودار گرايش ضد طبقاتي عثمان را، كه از او جان گرفت، بشناسد؟ سالم نشناسد

و آزادي خويش مي بالل را، كه در توحيد نفي بردگي يافت، مصداي اجتماعي را به عنوان يك برده

و عبدالرحمن بن عوف را، ي كه هزار برده داشت، به عنوان اين كه از رجال جامعه توحيد نشمارد

و نقش سلسلهتل اسالمي بوده، اتهامي به توحيد هاي اشرافي را كه وارث اي از خاندان قي كند؟

و مقلد سلطنت و نقش سلسله جاهليتند و امپراتوري رومي، مترادف نقش مذهب بداند از ساساني اي

 اند، نديده انگارد؟ كدام ترين فرزندان انقالب اسالم بوده طول ايت تاريخ، كه صادق شهيدان را در

و هاي نداند كه مذاهب بزرگ، همگي در آغاز، عصياني عليه قدرتفكري است كه امروز روشن حاكم

و اين نظام طبقاتي حاكم بر تاريخ بوده قيامي براي نجات مردم محكوم بوده است كه همواره اند

مي ثمرات اين انقالب را براي تحكيم وضع موجود در جهت منافع طبقاتي خويش، كرده استخدام

و در اروپا، بزرگ»ل دموكراسيسوسيا«و مگر امروز. است و مدافع نظام سرمايه ترين حافظ داري،

كه قوي و دموكراسي، دو موهبتي است ترين مانع انقالب كارگري نشده است؟ در حالي سوسياليسم

و دست ترين خوني پاك كه ثمره و مترقي آورد ها كه ترين مكتب عزيزترين شهيدان هايي است

آي روشن انديشه و  طلبان به بشريت اين عصر ارزاني كرده است؟و عدالت خواهان زاديفكران



و پاپ نبودند، نهضت و ضد سرمايه اگر ماركس و ضد استعماري و ضد استعماري ضد طبقاتي داري

و امكان تكوين كامل مادي كه آرمانش نجات انسان از و كسب آزادي و روح كثيف بورژوازي گري

و و رشد معنوي وي از طريق آزاد كردن ارزشتكامل فطرت راستين انسان، هاي وجودي اين نوع

و مزدوري است افراد از بند بل فلسفه. زراندوزي  كه با اتصال اين نهضتي تاريخ را نه با نفي مذهب،

با هاي پيامبران، كه در طول تاريخ از قلب تودهي نهضت به همه و بت ها به پا خواستند و تبر توحيد، ها

و را، كه مظاهر تفرقه خدايان شرك و طبقاتي و قومي و هاي نژادي خانوادگي بودند، در هم شكستند

حق انسان و و عدالت و آزادي و طلبي ها را به رستگاري و جهل و نفرت از ظلم و برابري و تقوي

و و پرستش و دنياطلبي و جور مي ارزش جادوگري در هاي متعالي انساني فراخواندند، تدوين و كرد

بلن صورت، نه تنها حقيقتاي ي يك بازي كه سوسياليسم به جاي اين كه بر پايه تدوين نشده بود،

مي كورديالكتيكي، و انسان در آن دستي ندارد، استوار شد، بر پايه عوامل مادي كه جبراً عمل ي كنند

و آرماني بنا مي و در طول اراده و ذات نوعي انسان سر زده است تاريخ، همواره شد كه از عمق فطرت

و به جاي اين كه امروز نيروي عظيم مذهب ها در تالش آن بوده انسان در اند و به ويژه در جهان،

و طبيعتاً از آن و پايداري دنياي سوم، جبراً در برابر آن بايستد و در نتيجه نيروي معنوي ژرف بهراسد،

و سرمايه ترين مي بدان طمع بندد، به عنوان قويمبارزه يا هر جنبش مرد داري براي گردد كه استعمار

و روحي پشتوانه .و فكريي معنوي

و ترين گروه اين نهضت در عمق محروم و طبقات استثمارشده به ملت هاي اجتماعي هاي استعمارزده

مي شمار مي و عمل و ما، روشن. كرد آمد فكران وابسته به ملل جهان ويژه روشنبه فكران اين قرن،

و باال ازسوم، درآن خص جوان اسالم، بايد خود را و پاپ چه حاصل فكري ناشي از تضاد ميان ماركس

و آغاز عصر سرمايه و آرمان عدالت داري و روح انقالبي و سوسياليسم بوده است رها كنيم خواهي

و و ضد سرمايه گرايش مردمي داري ضد طبقاتي را كه به عنوان مسؤوليت نهضت ضد استعماري

ميشنرو انساني سال يابد، با آن مكتبي كه به نام توحيد در طول هزاران فكران در عصر ما گسترش

و طبقاتي تاريخ ما عليه شرك، در چهره و قومي و نژادي ميي فكري و همواره جنگيده است اش،

و سلسله پرچم و عدالت بوده است و آزادي و اي پيوسته از تضاد ميان دار برابري و باطل، قسط حق

و و جادو، و جهل، مذهب و جالد، آگاهي و حاكم، شهيد و طاغوت را از آغاز ظلم، محكوم باألخره اهللا

و انتقام تحقق خواهد بشريت تا آخرالزمان، كه تحقق برابري طبقاتي در سطح و با قيام جهاني است

و در آن به عنوان بزرگ و يافت دري انسان ترين آرمان اين ايدئولوژي، همه عالي ترين پيروزي ها



و ثروت با هم برابر خواهند بود، گونه تدوين كنيم خويش را بدين»ي تقدير تاريخ فلسفه«پيوند دهيم

مي سرمايهو ثابت كنيم كه مي داري انسان را تجزيه مي كند، مسخ و مذهب كه به رستگاري كند، كشد؛

مي از طريق رشد ارزش آدمي و تكاملي وجودي او يا.ند، در چنين نظامي ممكن نيستخوا هاي متعالي

مي همراه ماهيت انسان نابود مي و يا اگر كهميو ثابت. خرافه است. ماند، مذهب نيست شود كنيم

بي سوسياليسم راستين، كه جامعه مي اي به زيرا انسان.سازد، بدون مذهب ممكن نيست طبقه ها اگر

ب مرحله و كمال معنوي نرسند كه بهاي از رشد اخالقي ها از حق خود چشم خاطر برابري انسان توانند

و به مرحله حق. توان ساخت اي برابر را نمي جامعه برسند،» ايثار«ي ماوراء مادي پوشند ها هرگز زيرا

و ماترياليسم، جبراً مي برابر نيست و برعكس، مذهب نيز تا جامعه به انديويدواليسم اي از بند انجامد

و تضاد طبقاتي رها نشده است، نميو است طلبي مادي افزون  چه، تنها در چنين. تواند تحقق يابد ثمار

مي جامعه در يابد كه از بيماري اي است كه انسان رها شده از بند تنازع مادي، مجال آن را شيء شدن

و سرمايه و نظام ماشينيسم و يا از خود بيگانه شدن در برابر بت پول و گرگ داري، وميش مصرف

و به اصالت] نجات[ي طبقاتي رابطهشدن در  و به خودآگاهي رسد و يابد وجودي خويش تكيه كند

و به رشد ارزش در فطرت نوعي خويش را تكوين كند و و هاي متعالي، نتيجه، تكامل ذاتي خود بپردازد

و جانشين خدا در طبيعت گردد خلق تن ها است دعوتو اين وخوي خدا را گيرد ها هاي نهايي مذهب، كه

بي در جامعه و آهن كتاب«طبقه، كه بر اساس اي و ضعف،»و ترازو و تبعيض استوار است، نه جهل

و تحقق مي .توحيد در زندگي بشري، اين است تواند تحقق عيني يابد
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