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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
  !اعدام دو تن از فعالين بلوچ را محکوم می کنيم

 
بر اساس  اطالعيه دادگستری استان سيستان و بلوچستان دو تن از 

 اوت 4 برابر با 1387مرداد 14فعالين بلوچ در سحرگاه روز دوشنبه 
به : " آمده است در این اطالعيه .  در زندان زاهدان اعدام شدند2008

موجب حکم صادره از سوی دادگاه انقالب اسالمی، یعقوب مهرنهاد 
فرزند علم خان و عبدالناصر طاهری صدر فرزند سهراب به اتهام 
محاربه و فساد فی االرض از طریق عضویت و همکاری با گروهک 
تروریستی موسوم به جنداهللا به سرگردگی عبدالمالک ریگی به اعدام 

حکم صادره پس از تأیيد از سوی مراجع عالی قضایی و . دمحکوم شدن
مخالغت با عفو نامبردگاه از سوی کميسيون عفو استان در محوطه 

  "زندان مرکزی زاهدان اجرا شد
یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبير انجمن جوانان صدای عدالت بود 

جوانان «  پس از برگزاری همایش ساالنه 1386 اریبهشت 6که در
به همراه پنج نفر دیگر از اعضای این » رسشگر؛ مسئولين پاسخگوپ

این فعال سياسی و فرهنگی همواره به مبارزه . انجمن  دستگير شده بود
سياسی مسالمت آميز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی 
اعتقاد داشت و بر این نظر بود که از این طریق بهتر می توان به 

چهارچوب قانونی فعاليت .  بلوچ دست یافتخواست های برحق مردم
این انجمن به گونه ای بود که در بسياری از گردهم آیی های این انجمن 

او در بسياری از سخنرانی ها و . مقامات استانی نيز شرکت می کردند
نوشته هایش همواره بر مبارزه سياسی و مسالمت آميز در استان تاکيد 

مکاری با جنداهللا تنها برا ی توجيه و کرده بود و از این رو اتهام ه
الزم به یادآوری است که . سرپوش گذاشتن بر این جنایت ددمنشانه است

 با 1381انجمن صدای عدالت نهادی مستقل و فرهنگی است که از 
.  مجوز رسمی فعاليت خود را در سيستان و بلوچستان آغاز کرده بود

جوانان « عنوان این انجمن عالوه بر همایش های ساالنه تحت 
به برگزاری کالس های کامپيوتر، زبان، » پرسشگر، مسئولين پاسخگو

طراحی و نقاشی مبادرت می کند و دارای کميسيون های تخصصی 
زنان؛ دانش آموزی؛ دانشجوئی؛ فرهنگی؛ هنری و تحقيق و پژوهش 

« یعقوب مهرنهاد عالوه بر دبيری این انجمن سرپرست روزنامه . است
  . در استان سيستان و بلوچستان بود» ریمردم ساال

اعدام ددمنشانه یعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری تداوم سياست 
سرکوبگرانه ای است  که در چند سال اخير در بلوچستان با شقاوت بی 

در چهارچوب این سياست هر نوع فعاليت . نظيری دنبال می شود
می به حساب می سياسی، فرهنگی و مذهبی محاربه عليه حکومت اسال

 مولوی 1387 فروردین 21در راستای همين سياست بود که در . اید
عبدالقدوس مالزهی و مولوی محمد یوسف سهرابی مدرسين مدرسه 

در . ایرانشهر نيز به چوبه های دار آویخته شدند" چاه جمال"علميه 
چهارچوب همين سياست است که هر روزه در گوشه و کنار بلوچستان، 

یا اعدام می شوند و یا در خيابان ها و بيابان ها، هدف تير جوانان 
همين سياست . نيروهای سرکوب قرار می گيرند و جان می بازند

" ددمنشانه مستمسک افدامات تالفی جویانه و وحشيانه ی گروه 
شده که با  گروگان گيری سربازان مرزی و با بریدن سر " جنداهللا

ی ویدوئی به تلویزیون العربيه، برای تعدادی از آنان و ارسال فيلم ها
  .جلب توجه افکار عمومی تالش می کند

سياست خشن و ددمنشانه رژیم اسالمی در بلوچستان که هر تالش و 
فعاليتی را به محاربه با حکومت اسالمی تعبير می  کند و با اعدام 
فعالين بلوچ در صدد خاموش کردن صدای حق طلبانه مردم بلوچ است، 

محکوم به شکست است و نتيجه ای جز تشدید دور باطل اعدام سياستی 
  .و ترور به دنبال نخواهد داشت

سازمان ما ضمن دفاع قاطع از حق مردم بلوچستان برای دست یابی به 
حقوق ملی و اجتماعی خود، سياست ددمنشانه رژیم اسالمی را محکوم 

طاهری را کرده و انزجار خود از اعدام یعقوب مهرنهاد و عبدالناصر 
  .ابراز می دارد

  !سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
  !زنده باد آزادی

  !زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(کميته مرکز ی سازمان کارگران انقالبی ایران 
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  *توجه * 
رخ پيش روی شماست، حاوی پزوهشگرانه ای که مقاله   نظرات و یب

مباحثی است که در سازمان ما بطور کنکرت مورد بحث و بررسی قرار 
 ، ولی خود مطالب دارای اهميت بسيار ميباشد  از آنجا که.نگرفته است

  کمتر در اپوزیسيون مترقی ایران ،بنابر تناسب ضرورت طرح شان،
 رویارویی سوسياليسم و مذهب"  لذا مقاله گرفته است، قرار مورد توجه

علت  ب-" راه کارگر "  شماره، در نشریه از این" از کجا بر ميخيزد
  . پياپی درج خواهد شد،  شمارهچند  در -محدودیت صفحات نشریه 

 آرش به چاپ 101البته الزم به یادآوری است که این مقاله در شماره 
 .رسيده است

  رویارویی سوسياليسم و مذهب 
  از کجا بر می خيزد

 محمد رضا شالگونی
   من به اندازه یک ابر دلم می گيرد   "

  وقتی از پنجره می بينم حوری
 دختر بالغ همسایه-

  پای کمياب ترین نارون روی زمين
  ".فقه می خواند 

  )سهراب سپهری ( 
 پنج دهه اخير در رابطه سوسياليسم و مذهب دوره پر پيچ وتابی –چهار 

اره مذهب به بوده است و باعث شده نظر بسياری از مارکسيست ها در ب
بعضی از این تغييرات نتيجه عميق تر شدن درک . طور چشم گير تغيير کند

از سوسياليسم و شرایط اجتماعی پا گرفتن آن بوده ، ولی بعضی دیگر در 
پی شکست های جنبش کمونيستی و وارفتگی و روگردانی بسياری از 

  ]١[ .فعاالن آن از پيکار طبقاتی صورت گرفته است
 نظر مسلط در جنبش جهانی کمونيستی ، دوری و ١٩٦٠ه تا اوایل ده

دشمنی ميان کمونيسم و مذهب را در حدی می دید که تصور وجوِد کوچک 
. ترین فصل مشترک ميان آنها را یک اصول فروشی خطرناک می دانست

اما موج بزرگ پيکارهای طبقاتی و ضدامپریاليستی جهان سوم که در دهه 
در متن این . این نظر را تا حدی تعدیل کرد به اوج خود رسيد ، ١٩٦٠

پيکارها جریان های مذهبی عدالت خواه و ضد امپریاليستی ظاهر شدند که 
تحت تأثير رادیکاليسم سياسی مارکسيسم ، مبارزه برای بهبود شرایط 

برجسته ترین . زندگی طبقات محروم را هدف اصلی خود اعالم می کردند
امریکای التين بود که با دعوت به " بخشالهيات رهایی "این جریان ها 

بازگشت به آموزش های مسيحيت اوليه ، از کليسا می خواست درکنار 
، با جنبش های انقالبی و  تهيدستان و لگدمال شدگان بيایستد

سوسياليستی همراهی کند و به شباهت های انکار ناپذیر ميان آموزش 
 سوسياليسم انقالبی خيز بزرِگ. های مارکس و مسيح بی اعتنا نماند

یعنی حامی جهانی تمام طبقات ( امریکای التين عليه امپریاليسم امریکا 
بستر اجتماعی و سياسی رویش ) بهره کش و دیکتاتوری های این قاره 

فشار از پائين بر کليسای کاتوليک چنان قوی . الهيات رهایی بخش بود
 ١٩٦٨ه در سال ک" کنفرانس عمومی اسقف های امریکای التين"بود که 

در شهر مدلين کلمبيا برگزار گردید ، ناگزیر شد اعالم کند که در کنار 
آنچه سلسله مراتب واتيکان را به تحمل چنين . تهيدستان ایستاده است

به قول ویکتور کيرنان ( موضع گيری هایی ناگزیر می ساخت این بود که 
: "  کردندمردم کليسا را ترک می) ، تاریخ نویس نامی مارکسيست 

ثروتمندان دیگر به آن نيازی نداشتند و تهيدستان دیگر آن را نمی 
  )١٩٩١کيرنان ، ".( خواستند 

از جنگ ویتنام . در مناطق دیگر جهان نيز جریان مشابهی در کار بود
گرفته تا جنبش های ضداستعماری مردم افریقا و بيداری ناسيوناليزم ضد 

أله فلسطين ؛ از گسترش مبارزات امپریاليستی عرب و داغ تر شدن مس
سياهان و جنبش حقوق مدنی امریکا گرفته تا نيرومندتر شدن جنبش ضد 

که با ( آپارتاید افریقای جنوبی ؛ از جنبش اعتراضی دانشجویان وجوانان 
اعتراضات بی امان جوانان امریکا عليه جنگ ویتنام و شورش بزرگ 

گرفته تا موج )  پيدا کرد  خصلت جهانی١٩٦٨دانشجویان فرانسه در مه 
" انقالب فرهنگی"بزرگ گسترش فمينيسم اورپا و امریکای شمالی ؛ از 

چين گرفته تا ظاهر شدن نشانه های پایان بزرگ ترین رونق اقتصادی 
اشتغال " و " دولت رفاه"تاریخ سرمایه داری و تيره تر شدن دورنمای 

 که با کشاندن مردم در اورپا و امریکا ؛ همه تکان هایی بودند" کامل
( عادی به ميدان اقدامات توده ای ، ميدان جاذبه اندیشه مارکسيستی را 

که در پيکارهای دهه های پيشين در جایگاه اندیشه آلترناتيو قرار گرفته 
در چنين فضایی بود که در افریقا ، آسيا ، . گسترش می دادند) بود 



 3

دست کم در ( ی یافتند که خاورميانه و حتی اورپا بعضی از مذهبی ها درم
می توانند ) مبارزه عليه جنگ و نابرابری و دیکتاتوری و امپریاليسم 

متحد کمونيست ها باشند و بعضی از آنها حتی خود را سوسياليست می 
در کشور خود ما نيز شکل گيری سازمان مجاهدین خلق و جریان . ناميدند

خالصه این که . ق افتادهای الهام گرفته از شریعتی در همين دوره اتفا
 نشان داد که گسترش مبارزات ١٩٧٠ و اوائل دهه ١٩٦٠تجربه دهه 

توده ای طبقات زحمتکش و حتی خوِد گسترش نفوذ توده ای مارکسيسم 
ضرورتًا به حاشيه رانده شدن مذهب نمی انجامد ، بلکه می تواند به 

یل به ظهور و فعال شدن بعضی جریان های مذهبی سوسياليست یا متما
  .سوسياليسم بيانجامد

از . اما تغيير جهت دگرگونی ها تجربه دیگری را نيز به نمایش گذاشت
 وقتی مصيبت های مدل انباشت نئوليبرالی سرمایه ، ١٩٨٠آغاز دهه 

همراه با حمله عمومی به دست آوردهای دموکراتيک طبقه کارگر در 
خلی و قتل کشورهای مرکزی سرمایه داری و سازماندهی جنگ های دا

عام های گسترده غيرنظاميان بی دفاع و بی بها شدن جان زنان و کودکان 
وپيران در کشورهای پيرامونی سرمایه داری شروع شد ؛ و هم زمان با 

آشکار گردید ؛ " سوسياليسم اردوگاهی"آن ، بحران درونی و درماندگی 
ادگرایان بني. تعرض تاریک اندیشی مذهبی نيز در مقياسی جهانی آغاز شد

مذهبی در ميان معتقدان تقریبًا همه ادیان و تقریبًا در همه کشورها فعال 
از قدرت گيری آخوندهای شيعه از طریق سوار شدن بر انقالب . شدند

مردم ایران و خفه کردن آن گرفته تا راه اندازی مجاهدین افغان به دست 
تی خوش نام  نف–والبته با پول حکومت دودمانی ( امپریاليسم امریکا 

؛ از تبدیل ) سعودی و مباشرت دیکتاتوری نظامی خوش نام تر پاکستان 
بنيادگرایی پروتستانی به یک نيروی سياسی قدرتمند در ایاالت متحد 
امریکا گرفته تا قدرت نمایی کليسای کاتوليک در لهستان ؛ از ستيزه 

دگرایی جوتر شدن ناسيوناليزم مذهبی اسرائيل گرفته تا فعال شدن بنيا
 قومی هندوها در هند و بودایی ها در سریالنکا ؛ از داغ شدن –مذهبی 

دشمنی بنيادگرایان اسالمی عليه مسيحيان مصر گرفته تا خون ریزی های 
 قومی ميان مسلمانان ومسيحيان سودان و نيجریه ؛ تاریک –مذهبی 

 و اندیشی مذهبی در همه جا پيکارهای طبقاتی معطوف به آزادی ، برابری
سوسياليسم را به حاشيه راند و همراه با آن جریان های مذهبی چپ نيز 

در امریکای " الهيات رهایی بخش"مثًال مواضع . زیر حمله قرار گرفتند
التين وجاهای دیگر ، مخصوصًا به خاطر رابطه آن با مارکسيسم و جنبش 

یگر  و بار د١٩٨٤های انقالبی ، زیر فشار قرار گرفت و یک بار در سال 
"  از طرف دستگاه تفتيش عقاید واتيکان یا به اصطالح ١٩٨٦در سال 

یعنی همين ( به ریاست کاردینال یوزف راتسينگر " مجمع اصول ایمان 
رسمًا محکوم شد و بعضی از چهره های ) پاپ بندیکت شانزدهم کنونی

رادیکال این جنبش بارها توبيخ ، تعليق و بعضی حتی از کليسا اخراج 
در باره الهيات رهایی " مجمع اصول ایمان" نگاه کنيد به بيانيه .(شدند

  ). بخش در سایت واتيکان
یعنی ( هر نظری که در باره علل احيای تاریک اندیشی مذهبی این دوره 

)  شروع شده و هنوز هم ادامه دارد ١٩٧٠دوره ای که از اواخر دهه 
 هم زمانی چيرگی جهانی داشته باشيم ، ناگزیر باید قبول کنيم که اوًال این

تاریک اندیشی ) باز هم جهانی ( مدل انباشت نئوليبرالی سرمایه با احيای 
مذهبی نمی تواند تصادفی باشد ؛ ثانيًا برخالف تصور اندیشمندان دوره 

مذهب یا حتی تاریک ) و البته غالب مارکسيست ها ( روشنگری اورپا 
شامدرن نيست ، بلکه می اندیشی مذهبی ضرورتًا یک پدیده اجتماعی پي

هم باشد ؛ و بنابراین ، ثالثًا مذهب به " پسامدرن"تواند پدیده نسبتًا پایدار 
سادگی در برابر خردگرایی و روشنگری ذوب نمی شود و ریشه دارتر و 

  . جان سخت تر از آن است که پيشتر تصور می شد
 دولت -سقوط حزب: و در همين دوره تجربه سومی را هم شاهد بوده ایم

اتحاد شوروی و اورپای شرقی نشان داد که علی رغم " کمونيستی"های 
مبارزات ضد مذهبی منظم ، همه جانبه و طوالنی این دولت ها ، نه تنها 
باورهای مذهبی اکثریت قاطع مردم این کشورها هم چنان پابرجا ماند، 

ه باید توج. بلکه مذهب به عنوان یک نهاد اجتماعی نيز از هم نپاشيد
داشته باشيم که در این کشورها دستگاه مذهب و روحانيت به مدت چهار 
تا هفت دهه در حالت انجماد و حتی از هم گسستگی تشکيالتی به سر می 
برد و زیر کنترل دولت قرار داشت و الاقل به صورت علنی نمی توانست 
به تبليغات مذهبی بپردازد و در حالی که انجام مراسم و مناسک مذهبی 

اهرًا آزاد بود ، ولی در عمل مذهبی بودن تنبيهاتی به دنبال می آورد یا ظ
که شرط حياتی برای پيشرفت ( الاقل راه ورود به دستگاه های دولتی را 

به عبارت دیگر ، بدون پشتيبانی مؤثر . می بست) اجتماعی افراد بود 
دستگاه مذهب و بدون سپر دفاعی الزم در ساختارهای قدرت بود که 

با توجه به این تجربه . اورهای مذهبی اکثریت بزرگ مردم دوام آوردندب

می توان نتيجه گرفت که اگر باورهای مذهبی در زیر فشار دیکتاتوری 
خواه ( پابرجا می مانند ، در دموکراسی های روشنگر " روشنگر"های 

قاعدتًا از توان مقاومت بيشتری برخوردار ) سوسياليستی باشند یا نه 
 دولت های -ممکن است گفته شود که همين سرکوب حزب. د بودخواهن

آری ، سرکوب . بود که مقاومت مذهبی را بر می انگيخت" کمونيستی"
هر عقيده ای می تواند آن را مقاوم تر سازد ؛ اما از این مالحظه درست 
نمی توان نتيجه گرفت که دموکراسی سوسياليستی هر نوع اعتقاد مذهبی 

در واقع اگر قبول کنيم که مشارکت سياسی .  خواهد کردرا به سرعت ذوب
و اجتماعی فعال اکثریت کارگران و زحمتکشان در موجودیت هر 
دموکراسی سوسياليستی نقش تعيين کننده ای دارد ؛ و اگر قبول کنيم که 
نفوذ باورهای مذهبی در ميان طبقات پائين قاعدتًا بيشتر است تا در ميان 

بپذیریم که شکل گيری دموکراسی سوسياليستی ضد طبقات باال ؛ باید 
  . روندی پر فراز و فرود و کند خواهد بود) اگر هم شدنی باشد ( مذهبی 

تجربه هایی که به آنها اشاره کردم جای تردیدی باقی نمی گذارند که پيکار 
برای سوسياليسم در قرن بيست و یکم بدون درک روشنی از رابطه 

ب با دشواری ها و تناقض های غيرقابل حلی جنبش سوسياليستی و مذه
با پاک کردن صورت مسأله نمی توان از این دشواری . روبرو خواهد بود

حقيقت این است که رویارویی جنبش سوسياليستی ومذهب را . ها گریخت
نه می شود به اختالف بر سر مسائل صرفًا فلسفی تقليل داد و نه به 

بخش اعظم این . از رابطه آنهابدفهمی این یا آن متفکر اجتماعی 
رویارویی از اختالف آنها بر سر مجموعه بسيار مهمی از مسائل اجتماعی 

بنابراین مسأله این است که چگونگی این . واقعًا حياتی بر می خيزد
رویارویی های گریز ناپذیر را به درستی بشناسيم و برای حل تناقضات 

ون یک نظریه ماتریاليستی مذهب چنين کاری بد. ناشی از آنها راهی بيابيم
شدنی نيست ؛ نظریه ای که در ادامه سنت ماتریاليسم تاریخی مارکس ، 
بر علل و چگونگی تکوین ، دگرگونی و دوام مذهب ، مخصوصًا در پيوند 

 اجتماعی و رویارویی های طبقاتی ، متمرکز شود و -با روابط اقتصادی
مکن است بگویند چنين بعضی از مارکسيست ها م. روشنایی بيندازد

نظریه ای هم اکنون وجود دارد و در توضيح جایگاه ونقش اجتماعی 
اما من فکر می کنم حق با آنهایی . مذهب نيز به حد کافی روشنگر است

است که معتقدند ما با یک نظریه ماتریاليستی منسجم در باره مذهب هنوز 
و انگلس و چند نگاهی کوتاه به خطوط اصلی نظر مارکس . فاصله داریم

تن از پر نفوذترین نظریه پردازان جنبش مارکسيستی در باره مذهب این 
  . نکته را روشن تر می سازد

  نگاهی به نظر مارکسيست ها در باره مذهب
مهم ترین محورهای نظر مارکس و انگلس . مارکس و انگلس -آ 

  : در باره مذهب را می توان در چند نکته خالصه کرد
تمام دوره فعاليت شان برای سوسياليسم ، مخالف قاطع هر  هردو در – ١

را در پيوندی نا " آسمان" نوع مذهب بودند و شورش عليه اقتدار 
به جرأت می توان . گسستنی با شورش عليه قدرت های زمينی می دیدند

گفت که آنها هميشه به شعار مارکس جوان وفادار ماندند که حتی پيش از 
رود ، در رساله دکترای خود، پرومته را آن که به کمونيسم بگ

به ( ناميده و اعتراف او را " ارجمندترین قدیس و شهيد گاهشمار فلسفه"
هم چون شعار خود ) آخيلوس" پرومته در زنجير"نقل از نمایش نامه 

از گله خدایان بيزارم : " عليه همه خدایان آسمانی و زمينی دانسته بود که
در (  باشيم که مارکس حتی چند دهه بعد نيز کافی است به یاد داشته". 

تقریبًا با همين لحن ، در باره ضرورت هشياری در " ) نقد برنامه گوتا"
به رهبران حزب سوسيال دموکرات آلمان هشدار " جادوگری مذهب"قبال 
لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه " در  ( ١٨٨٦یا انگلس در سال . می داد

بحث مربوط به رابطه اندیشه و هستی را ) م ، بخش دو" کالسيک آلمان 
می ناميد و بر اهميت رویارویی " مسأله بنيادی بزرگ کل فلسفه"

همانجا ، ( ماتریاليسم و ایده آليسم بر سر این مسأله تأکيد می کرد و 
حتی از فوئرباخ انتقاد می کرد که به طور کامل از مذهب ) بخش سوم 
داشت که لبه تيز حمله آنها هميشه متوجه البته باید به یاد  .نبریده است

  .مذهب نهادی شده و مسلط و رابطه آن با ساختار قدرت بود
  آنها برخالف تصور متفکران روشنگری قرن هژدهم ، مذهب را - ٢

صرفًا ساخته و پرداخته شارالتان ها  و عوام فریبان  نمی دانستند ، بلکه 
آلمان ، آن را بازتاب رنج در " هگلی های جوان"در راستای سنت فکری 

ها و بی خویشتنی مردم می دانستند که در طول قرون شکل گرفته است و 
آنها به . تا زمانی که این شرایط دوام داشته باشد ، از بين نخواهد رفت

کارکرد اجتماعی متناقض و چند جانبه مذهب توجه داشتند و بنابراین ، 
حتی همان توصيف . انه نبودمخالفت شان با آن یک جانبه و ساده گرای

، بر " )  مقدمه –نقد فلسفه حق هگل " در ( معروف مارکس از مذهب 
رنج : " خالف تصور خيلی ها ، اشارتی است به همين کارکرِد متناقض
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. مذهبی در آنِ  واحد بيان رنج واقعی است و اعتراض عليه رنج واقعی
 اوضاع بی روح مذهب آِه مخلوق ستم دیده ، دل جهان سنگ دل و روح

  ."مذهب افيون مردم است. است
 آنها مذهب را بازتاب وهم آلود و مسخ شده واقعيت های زمينی و – ٣

روابط اجتماعی می دانستند و به همين دليل معتقد بودند به جای پرداختن 
به بحث های انتزاعی در باره مذهب ، باید به بررسی مشخص خوِد همين 

زیرا انسان با از بين بردن روابط اجتماعی . واقعيت های زمينی پرداخت
مثال نگاه ( بهره کشانه است که می تواند از خرافات مذهبی رهایی یابد 

بعالوه آنها ، مذهب را از ). کنيد به  تز شماره چهار در باره فوئرباخ 
همه اشکال ایدئولوژیک دیگر  نسبت به زندگی واقعی پرت تر و بيگانه 

  ).، بخش چهارم..." ودویگ فوئرباخ ول" نگاه کنيد به مثًال( تر می دیدند 
 آنها ، علی رغم مخالفت قاطع با هر نوع مذهب ، معتقد بودند مذهب – ٤

در گذشته بارها پرچم فکری جنبش های اجتماعی پيشرو یا پوشش 
ایدئولوژیک شورش های طبقات محروم بوده و به این اعتبار نقش مترقی 

از ) ، بخش سوم ..." لودویگ فوئرباخ و"در ( س مثًال انگل. داشته است
یاد می کند " سه مذهب جهانی"بوداگرایی ومسيحيت و اسالم به عنوان 

عمل کرده " نقطه چرخش های بزرگ تاریخی"که هم چون پوشش فکریِ 
در باره تاریخ مسيحيت "مثًال در ( یا حتی مسيحيت نخستين را . اند

ردگان و از جهاتی شبيه جنبش ب" سوسياليسم"هم چون " ) نخستين
، " جنگ دهقانی در آلمان"در ( و . سوسياليستی قرن نوزدهم می بيند

آموزش های مذهبی توماس مونتسر را نگرش پرولتری نطفه ) فصل دوم 
درست همان گونه که فلسفه مذهبی مونتسر به " ای می داند و می گوید 

ه کمونيسم نزدیک می بی خدایی نزدیک می شد ، برنامه سياسی او نيز ب
با این همه ، آنها معتقد بودند که از انقالب فرانسه به بعد ، ". گردید 

مذهب ظرفيت همگامی با جنبش های انقالبی و پيشرو را از دست داده و 
به . به ویژه در پيکار برای سوسياليسم نمی تواند نقش مثبتی داشته باشد

قرن نوزدهم به شدت " مسيحیسوسياليسم "همين دليل ، آنها نه تنها با 
و مانند آن ، " سوسياليسم فئودالی" مخالف بودند و آن را همزاد 

، بخش سوم " مانيفست کمونيست"مثًال در ( ارتجاعی ارزیابی می کردند 
؛ بلکه هم چنين سوسياليست ها و کمونيست هایی را هم که در تبليغ ) 

( سيحيت متوسل می شدند اندیشه های سوسياليستی به آموزش های پایه ای م
) مانند الُمنه ، کابه و له رو در فرانسه و ویتلينگ و طرف داران او در آلمان

  ). ٢١–٢٢، ص ١٩٨٧به نقل ازمک للالن، (مورد انتقاد قرار می دادند 
 آنها مذهب را در حال عقب نشينی و حتی زوال می دیدند ؛ ولی در – ٥

لف و دوره های مختلف ، پيش باره زمان زوال آن ، در فرصت های مخت
"  می گفت ١٨٤٥مثًال انگلس در سال . بينی های مختلفی داشته اند

زحمتکشان کشور ما نوشته های بزرگ ترین فيلسوفان آلمان ، مانند 
فوئرباخ و دیگران را می خوانند و می فهمند و از نتيجه پژوهش های 

. د ، استقبال می کنندآنها ، هر قدر هم که این نتيجه رادیکال به نظر برس
 می نوشت که کارگران ١٨٧٣و در سال ". مردم آلمان مذهب ندارند
کامًال از خدا بریده اند ، در دنيای واقعيت " سوسيال دموکرات آلمان 

به نظر می رسد که . زندگی و فکر می کنند و بنابراین ماتریاليست هستند
 ، ١٩٨٧ لالن ، به نقل از مک" ( در فرانسه نيز وضع همين طور است

گاهی به نظر می رسد آنها فکر می کنند مذهب در همين جامعه  ). ٥٤ص 
ایدئولوژی "در ( سرمایه داری معنای خود را از دست می دهد ،  مثًال 

گفته می شود که صنعت به بهترین ) ، بخش مربوط به فوئرباخ " آلمانی
ان تبدیل می نحوی مذهب و اخالق را می روبد و هر دو را به دروغ عری

تنها " گفته می شود  ) ٤١٨ ، ص ١٩٧٨در آنتی دورینگ ، ( کند ؛ یا 
دانش واقعی از نيروهای طبيعت است که خدایان یا خدا را از تک تک 

این روند تا آنجا پيش رفته است که به ... مواضع شان بيرون می راند
 دیگر با ولی در جاهای". لحاظ نظری می شود آن را پایان یافته تلقی کرد

روبرو ) ، فصل اول ، بخش چهارم " کاپيتال"مثًال در ( این تأکيد آنها 
هستيم که مذهب تنها با رهایی از جامعه طبقاتی و برقراری سوسياليسم 

  .از بين می رود
 آنها در عين مخالفت با مذهب ، با هر نوع اقدام سياسی برای – ٦

 انگلس در سال مثًال. ممنوعيت و سرکوب آن به شدت مخالف بودند
 ، در نقد برنامه کمونارد های بالنکيست مهاجر ، از هر اقدامی ١٨٧٤

در آنتی دورینگ ، بخش سوم ، ( یا . برای ممنوعيت مذهب انتقاد می کند
از اویگن دورینگ که مدافع ممنوعيت مذهب بوده انتقاد می ) فصل پنجم 

رک نيز فراتر رفته کند و او را متهم می کند که در این زمينه از بيسما
آنها . است و یادآوری می کند با سرکوب مذهب نمی شود آن را از بين برد

جنگ "در ( مثًال مارکس . خواهان جدایی کامل مذهب از دولت بودند
با لحن ستایش آميزی از اقدامات کمون ) ، بخش سوم " داخلی در فرانسه

ليسا و مصادره پاریس یاد می کند که از طریق قطع حمایت دولتی از ک

و کشيشان " نيروی مذهبی سرکوب را در هم شکست"موقوفه های آن ، 
را به خلوتگاه زندگی خصوصی فرستاد تا مانند پيشينيان قدیس خود از 

در نقد پيش نویس  ( ١٨٩١یا انگلس در سال . صدقات مومنان تغذیه کنند
 خواست) برنامه ارفورت حزب سوسيال دموکرات آلمان ، بخش دوم 

جدایی مذهب از دولت را به عنوان یکی از مطالبات سياسی مهم به این 
تمام انجمن  های . جدایی کامل کليسا از دولت: "صورت یادآوری می کند

مذهبی ، بدون استثنا ، باید از طرف دولت به عنوان انجمن های 
آنها باید از هر نوع حمایت از منابع عمومی و از . خصوصی تلقی بشوند

نمی توان آنها را . (  اعمال نفوذ در مدارس عمومی محروم شوندهر نوع
از تشکيل مدارس خودشان ، با منابع خاص خودشان و آموزش مهمالت 

 . ) " . خودشان در آنها بازداشت
  :مارکسيست های حزب سوسيال دموکرات آلمان -ب 

با گسترش نفوذ توده ای حزب سوسيال دموکرات آلمان بود که در یک  
مارکسيسم به جریان فکری بی  ) ١٩١٤ تا ١٨٧٥از (  چهل ساله دوره

و در بطن این حزب بود که . رقيب در جنبش کارگری تمام اورپا تبدیل شد
بسياری از نظریه پردازان با نفوذ مارکسيسم در دوره یاد شده ، آوازه 

غلبه قطعی مارکسيسم بر جریان های سوسياليستی دیگر در داخل . یافتند
ب و از طریق آن در احزاب اورپایی دیگر ، ماتریاليسم را با این حز

البته رواج بينش پوزیتویسم علمی در فضای . سوسياليسم گره زد
که در آلمان ( روشنفکری آلمان و اورپا ؛ گسترش نفوذ داروینيسم 
" معمای جهان"مخصوصًا از طریق کتاب عامه فهم ارنست ِهِکل به نام 

؛ و ضعيف شدن تحرک ) نبش فکری تبدیل شد  عمًال به یک ج١٨٩٩در 
 -  مبارزه فرهنگی –" کولتورکمپف"کليسای کاتوليک زیر فشار سياسِت 

دوره بيسمارک ؛ نيز عواملی بودند که بی اعتنایی به مذهب نهادی را در 
   ). ٥٨ – ٦١ ، ص ١٩٨٧مک لالن ، (ميان روشنفکران تقویت می کردند

 در برنامه گوتا ، مذهب را ١٨٧٥ال حزب سوسيال دموکرات آلمان در س
 در برنامه ارفورت ، ١٨٩١و در سال . اعالم کرد" یک مسأله خصوصی"

که نخستين برنامه کامًال مارکسيستی بود ، دوباره همين موضع را مورد 
ولی رهبران تاریخی حزب ، یعنی اوگوست ببل و ویلهلم . تأئيد قرار داد

ه منطقی و تاریخی سوسياليسم اعالم ليبکنشت ، هميشه بی خدایی را نتيج
نتيجه عملی سياست حزب در رابطه با مذهب ، تمرکز روی . می کردند

مقابله با موضع گيری های  سياسی و اجتماعی کليسا بود که عمومًا 
و این بعضی از رهبران حزب را وسوسه . محافظ کارانه و ارتجاعی بودند

لترناتيو در مقابل مذهب می کرد که سوسيال دموکراسی را یک مذهب آ
که مارکس و انگلس به عنوان ( مثًال یوزف دیتسگن . رسمی قلمداد کنند

او را می ستودند که مستقل از آنها به دیالکتيک " کارگر فيلسوف"یک 
 سلسله مقاالتی با ١٨٧٠در اوایل دهه ) ماتریاليستی دست یافته است 

وشت که در آنها از در ارگان حزب ن" مذهب سوسيال دموکراسی"عنوان 
جمله گفته می شد ، آموزش های سوسياليسم مصالحی برای یک مذهب 

جدید فراهم می آورند که برخالف هر مذهب دیگری ، نه تنها به دل و   
عاطفه ، بلکه هم چنين به خرد انسانی تکيه می کند و با شکل مذهبی 

های خود و مراجعه شورانگيزش به دل و روح انسانی از همه دانش 
یا حتی خوِد ویلهلم ليبکنشت در سخنانی خطاب . زمينی متمایز می گردد

یک مذهب "به  نمایندگان رایشتاگ ، گفت ، نگرش سوسيال دموکرات ها 
در این نوع ". است ، اما نه مذهب پاپ ها ، بلکه مذهب انسانيت

برخوردها معموًال اشاراتی می شد به بعضی شباهت های موجود ميان 
  .  مسيحيت نخستين و سوسياليسمارزش های

اما اگوست ببل هميشه از هر نوع ابهام و دو پهلو گویی در باره رابطه 
هم "او مسيحيت و سوسياليسم را . مذهب و سوسياليسم اجتناب می کرد

و در کتاب معروف خود به نام . می دید" چون آب و آتش در مقابل هم
آنتی "یافت و در کنار  انتشار ١٨٧٩که در سال " زن در سوسياليسم"

به پر خواننده ترین کتاب سوسيال دموکراسی تبدیل شد ، تأکيد " دورینگ
می کرد که گسترش علوم طبيعی افسانه ها و توهمات مذهبی را قدم به 
قدم عقب می راند و در جامعه نوین سوسياليستی هر نوع مذهب از بين 

  .خواهد رفت
سی آلمان ، کارل کائوتسکی و از ميان نظریه پردازان سوسيال دموکرا

نظر اوليه . هاینریش کونو مطالعات متمرکزتری در باره مذهب انجام دادند
کائوتسکی در باره آغاز شکل گيری مذهب، همان تأکيد بر ترس از طبيعت 

ریشه های فکری مذهب ، علل اندیشه و احساس مذهبی ، در وجود :" بود
هفته است که در برابر آنها نيروهای فوق انسانی و غير قابل فهمی ن

انسان ناتوان است و فعاليت آنها را نه می تواند کنترل کند و نه پيش بينی 
؛ نيروهایی که چنان نفوذ تعيين کننده ای در ایجاد رنج ها و مصيبت های 
". انسان دارند که او احساس می کند باید خشم آنها را فرو بنشاند

 طبيعی و اجتماعی تقسيم می کرد و کائوتسکی این نيروها را به دو نوع
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معتقد بود که در دوره کمونيسم اوليه نيروهای اجتماعی نقشی نداشتند و 
و بنابراین معتقد بود که ریشه . انسان خود را بخشی از طبيعت می دید

اجتماعی مذهب تنها با ظهور توليد کاالیی اهميت پيدا می کند و در دوره 
 تحت تأثير کتاب ١٩١٣اما در سال . تباستان خيلی برجسته نبوده اس

کونو ، نظر او عوض شد و پذیرفت که مذهب از همان آغاز پایه اجتماعی 
او هميشه بر ) همان طور که مک لالن یادآوری می کند ( اما . داشته است

کارکرِد متحد کننده مذهب در مقابل نيروهای تهدیدآميز تأکيد داشت و 
و از این . را از اخالق اجتماعی می گيردمعتقد بود که مذهب نيروی خود 

 بروول و دورکيم وجود -لحاظ شباهت زیادی ميان نظر او و کارهای ِلوی
برمبنای این نظر ، توجه به خدایان نتيجه نياز اجتماعی است و . دارد

انسان های اوليه کمتر از مثًال انسان دوره رنسانس که گاه به گاه به خدا 
ند ؛ و اکثر انسان های معاصر که تقریبًا در فقر نياز داشت ، مذهبی بود

  .دائمی به سر می برند ، نياز بيشتری به خدا احساس می کنند
کائوتسکی در باره تکوین مسيحيت نيز مطالعات وسيعی انجام داد و کتاب 

او احتماًال مهم ترین کاری است که مارکسيست ها " بنيادهای مسيحيت"
يل او ، به ویژه در رابطه با ساختار طبقاتی تحل. در این باره نوشته اند

جامعه یهود در دوره ظهور مسيحيت و ساختار طبقاتی جامعه روم در 
مک . دوره گسترش مسيحيت در آن ، از اهميت ویژه ای برخوردار است

لالن ضمن این که نظر کائوتسکی را در باره خوِد مسيح ، حواریون او و 
 اطالعات تاریخی کافی در اوایل قرن مسيحيان نخستين ، به خاطر نبوِد

بيستم ، کهنه شده می داند ؛ ولی می گوید ، جالب ترین بخش های کتاب 
کائوتسکی آنجایی است که او طرح خالصه انگلس را در باره جامعه روم 

کائوتسکی نيز مانند انگلس ، . و زوال فکری آن گسترش داده است
 می دانست ؛ در حالی که "پرولتری"مسيحيت نخستين را نوعی جنبش 

مطالعات بعدی نشان داده اند که این جنبش بيشتر خصلت خرده بورژوایی 
اما او برخالف نظر انگلس معتقد بود که هدف مسيحيت . داشته است

. نخستين ایجاد جامعه آرمانی در روی زمين بود و نه در ملکوت آسمان
ر باره جنبه هم چنين یکی از ضعف های تحليل کائوتسکی سکوت او د

یکی از ویژگی های تحليل کائوتسکی . معاد شناسانه تفکر عهد جدید است
در باره مسيحيت ، اعتقاد اوست به این که کليسای کاتوليک از زمان 
سقوط امپراتوری روم تا اواخر قرون وسطی نقش مثبت و مترقی در 
 تداوم تحوالت اجتماعی داشته و برعکس ، رفورماسيون در مقایسه با

البته او این . دوره قبل ، از جهات زیادی یک دوره عقب گرد بوده است
نظر را بعدها تا حدی تعدیل کرد و نقش متفاوت رفورماسيون و پایه 
  .طبقاتی مختلف آن در کشورهای مختلف را مورد توجه بيشتری قرار داد

نظر کائوتسکی در باره آینده مذهب به طور شگفت انگيزی مبهم و 
 از یک طرف او همان نظر مارکس و انگلس را تکرار می کند .دوپهلوست

که پيشرفت علوم طبيعی و تکنولوژی فضای مذهب را تنگ تر می سازد ؛ 
ولی از طرف دیگر معتقد است که شرایط جامعه معاصر بازگشت به مذهب 
را تقویت می کند و هم طبقات بهره کش برای حفظ موقعيت خود از مذهب 

و هم طبقات بهره ده زیر فشار بی ثباتی وبی پناهی استفاده می کنند 
اما به طور کلی ، در رابطه با . اجتماعی پناهگاهی در مذهب می جویند

نقش اجتماعی مذهب ، کائوتسکی خود را ادامه دهنده راه مارکس و 
ولی البته نظر او نسبت به مذهب ، در مقایسه با نظر . انگلس می داند

انه است ؛ در عين حال که نگرش نو مارکس و انگلس کمتر خصم
داروینی او در باره نقش آگاهی ، باعث می شود که مذهب را شکل بی 

او مدافع همان موضع حزب . ربط شونده ای از ایده آليسم اخالقی بداند
سوسيال دموکرات آلمان است که مذهب باید از صحنه سياست بيرون 

  .سته شودنگری" مسأله خصوصی"رانده شده و به صورت یک 
هاینریش کونو در ميان مارکسيست ها اولين کسی بود که متمرکز ترین 

تز اصلی کتاب او که در . مطالعه را در باره منشأ تکوین مذهب انجام داد
منتشر شد ،  تأکيدی "  منشأ مذهب و اعتقاد به خدا" با نام ١٩١٣سال 

رخاسته است ب) آنی ميسم ( بود بر این که مذهب در آغاز از روح باوری 
در نيمه قرن نوزدهم ، سانسکریت . و نه از پرستش نيروهای طبيعت

شناسانی مانند ماکس مولر در مطالعات شان در باره منشأ افسانه های 
هندواورپایی به این نتيجه رسيده بودند که مذهب با خصلت خدایی 
بخشيدن به نيروهای طبيعت آغاز شده و خدایان جز پدیده های طبيعی 

و نظرات مارکس و انگلس در باره . يت یافته چيز دیگری نيستندشخص
کونو این نظریه . منشأ مذهب نيز تحت تأثير همين مکتب شکل گرفته بود

او با تکيه بر مطالعات انسان شناسی و مخصوصًا اثر . را به انتقاد گرفت
منتشر شده در سال " ( فرهنگ نخستين"معروف ادوارد تایلور ، به نام 

استدالل کرد که نه حوادث طبيعی بيرونی ، مانند رعد و برق و )  ١٨٧١
توفان و زمين لرزه ، بلکه طبيعت خوِد انسان ، تولد و زندگی ومرگ خود 

بعالوه ، انسان . او بود که نخستين معماهای اصلی را در ذهن او کاشت

حتی در ابتدایی ترین مراحل تکامل خود ، به صورت گروهی زندگی می 
این زندگی جمعی ، نفوذ به سرعت فزاینده و دائمًا گسترنده ای بر کرد و 

دنيای مفهومی او می گذاشت و حتی تصورات انسان از طبيعت با فنونی 
بدفهمی . که او برای کسب معيشت اش به کار می گرفت ، مشروط می شد

های برخاسته از پدیده هایی مانند رویاها و از حال رفتن ها بود که در 
سپس .  روح باوری را در ميان انسان های نخستين به وجود آوردآغاز ،

اندیشه تسکين دادن به روح مردگان و دادن هدایا برای موفقيت در جنگ 
ها به ميان آمد و از آنجا گروهی از نخبگان به وجود آمدند که کارشان 

و در مراحل بعدی ، همراه تکوین قبایل . سرو کله زدن با این ارواح بود
به همين دليل ، در .  تر ، سلسله مراتبی از خدایان به وجود آمدبزرگ

جاهایی مانند بعضی مناطق افریقا که قبایل بزرگ شکل نگرفتند ، خدایان 
قبيله ای و سلسله مراتب خدایان به وجود نيامدند و فقط پرستش 

اما پرستش طبيعت در مراحل بعدی با گذار . خویشاوندان مرده تداوم یافت
ورزی به ميان آمد ، یعنی هنگامی که وابستگی انسان ها به پدیده به کشا

های طبيعی مانند باران و غيره ، برای بارورتر کردن کارشان ، آغاز 
کونو از طرف کائوتسکی  ). ٧٦ – ٧٩به نقل از مک لالن ، ص ( گردید 

به عنوان نخستين مارکسيستی که گزارشی ماتریاليستی از منشأ مذهب به 
ه ، مورد ستایش قرار گرفت ، اما مک لالن می گوید ، در روی دست داد

کرد او چندان چيز مارکسيستی ویژه ای وجود ندارد ؛ حداکثر چيزی که او 
نشان داد این بود که نتایج قوم نگاری پسا تایلوری بهتر از نظرات قبلی با 

  .رویکرد مارکسيستی خوانایی دارد
ان و سایر احزاب سوسيال به طور کلی حزب سوسيال دموکرات آلم

)  در انترناسيونال دوم گرد آمدند ١٨٨٩که از سال ( دموکرات اورپایی 
مذهب را یک مسأله خصوصی اعالم می کردند ، همه خواهان جدایی کامل 
مذهب و دولت بودند و درعين حال همه در مقابله آشکار با دستگاه های 

جریان های رفرميست حتی . کليسایی و سياست های آنها قرار داشتند
درون این احزاب ، در حالی که در بسياری از حوزه های حياتی سياست 
های سازش کارانه ای را تبليغ می کردند ، در رابطه با مذهب ، خواهان 

مثًال وقتی ادوارد برنشتين . تجدید نظرهای برنامه ای چشم گيری نبودند
حوزه فلسفی نيز به ضرورت تجدید نظر در مارکسيسم را مطرح کرد ، در 

و روزا . دیدگاه نوکانتی گرائيد ، اما خواهان سازش با مذهب نشد
شاخص ترین چهره ) از اولين سال های قرن بيستم ( لوگزامبورگ که 

جناح انقالبی حزب محسوب می شد و مبارزه همه جانبه ای را عليه 
ر از رویزیونيسم برنشتين پيش می برد ، در رابطه با مذهب موضعی تندت

" ( سوسياليسم و کليساها"مثًال او در مقاله ای با عنوان . دیگران نداشت
به جای )  برای حزب سوسيال دموکرات لهستان نوشت ١٩٠٥که در سال 

حمله به مذهب ، به افشای مواضع ارتجاعی کليساهای شاخه های مختلف 
دشمنی مسيحيت می پردازد ؛ و از آن فراتر ، آنها را متهم می کند که در 

با کمونيسم ، در واقع حواریون مسيح را محکوم می کنند ، چرا که آنان 
  .بودند" کمونيست های پرشوری"

  :مارکسيسم اتریشی -پ 
 به لحاظی در ميان احزاب سوسيال دموکرات اورپایی یک استثنا محسوب 

زیرا این جریان گر چه مانند همه جریان های دیگر سوسيال . می شد
ا بر ضرورت جدایی دولت و مذهب تأکيد می ورزید ، ولی دموکراسی اورپ

بر خالف نظر مسلط در ميان سوسيال دموکرات ها ، در مجموع نظر 
و به خاطر همين نگرش استثنایی . خوش بينانه ای نسبت به مذهب داشت

است که نام بعضی از نظریه پردازان آن در غالب بحث های مربوط به 
باید توجه داشت که این جریان . ميان می آیدرابطه مارکسيسم و مذهب به 

محصول فضای اجتماعی و روشنفکری دهه های پایانی امپراتوری اتریش 
  .بود و از جریان های فکری مختلفی تأثير گرفته بود

حزب سوسيال دموکرات اتریش زیر نفوذ مستقيم حزب سوسيال دموکرات 
سس آن در سال آلمان و شخص کائوتسکی شکل گرفت که در کنفرانس مؤ

 فعاالنه شرکت کرد و تا آخر رابطه شخصی نزدیکی با ویکتور ١٨٨٩
و نظریه ) بنيان گذار و متحد کننده جریان های موسس حزب ( آدلر 

از طرف دیگر ، غالب نظریه پردازان مهم . پردازان اصلی آن داشت
مانند کارل رنر ، ردولف هيلفردینگ ، ماکس آدلر ، ( مارکسيسم اتریشی 

شاگردان کارل ) وبعدها ، اتو باوئر ، فردریش آدلر و گوستاو ِاکشتاین 
گرون برگ بودند که استاد دانشگاه بود وبعدها نيز نخستين مدیر 

مکتب "معروف به" ( موسسه پژوهش های اجتماعی فرانکفورت"
درک مادی "... تز اصلی گرون برگ این بود که . شد" ) فرانکفورت

هدف آن ... سفی است و نه می خواهد باشد تاریخ نه یک سيستم فل
تجریدات نيست ، بلکه دنيای مفروض مشخصی است که در جریان تکامل 

بنابراین مارکسيسم را یک علم اجتماعی می دید ". و دگرگونی قرار دارد
که باید به شيوه ای دقيق و منظم ، از طریق تحقيقات تاریخی ، اجتماعی 
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پدر مارکسيسم " دليل ، بعضی ها او را به همين. و منطقی تکامل یابد
همچنين مارکسيسم اتریشی از پوزیتویسم ارنست . ناميده اند" اتریشی

" محفل وین"ماخ ، نيز شدیدًا تأثير پذیرفت و از این طریق با فيلسوفان 
بعالوه ، ماکس آدلر شدیدًا تحت . نيز تا حدی خویشاوندی فکری داشت

بسياری از نظریه پردازان . ر داشتتأثير فلسفه نوکانتی آلمان قرا
مارکسيسم اتریشی در قبال جنگ جهانی اول و انقالب اکتبر موضعی 

" سانتریستی اتخاذ کردند و به ابتکار فردریش آدلر بود که انترناسيونال 
به وجود آمد که تالش می کرد انترناسيونال کمونيست را با " دو و نيم

 کنيد به مقدمه تام بوتومور بر نگاه( سوسيال دموکرات ها آشتی دهد 
   ).١ -٤٤ ، ص ١٩٧٨، " مارکسيسم اتریشی"

ماکس آدلر اولين مارکسيست سرشناس اورپایی بود که تحت تأثير فلسفه 
او فلسفه کانت را همچون . کانت ، نگرش تأئيد آميزی به مذهب پيدا کرد

" یسوسياليسم علم"فلسفه سوسياليسم می دید و سعی می کرد آن را با  
و در راستای تئوری شناخت کانت ، استدالل می کرد . مارکس آشتی بدهد

که علم نمی تواند خدا را اثبات یا رد کند ، اما مذهب اتحاد دو حوزه 
باور به پيوستگی این دو و ضرورت پيوستگی "طبيعت و اخالق است و 

بنابراین ، خدا اصل بنيادینی است که عقالنيت و معناداری جهان ". شان
. را تضمين می کند و بدون آن جهان خالی و بی معنا خواهد بود

خودمختاریِ  خرد عملی است که تصور خدا را مفروض می گيرد و بدون 
آشتیِ  سزاواری و پاداش از طریق خدا و جاودانگی ، زندگی انسانی 

پس خدا ، برخالف پندار متافيزیک قدیم ، یک چيز . تحمل ناپذیر می گردد
آدلر ". خصلت ویژه آگاهی ماست" به جهان نيست ؛ بلکه بيرونی نسبت

می گفت ، برای کانت ، حوزه خرد مساوی است با جهان اجتماعی ؛ 
که برای شرط امکان اش به چيز دیگری " هدف"وتعریف خدا به عنوان

اندیشه پيشرفت . نياز ندارد ، دربر دارنده مفهوم تکامل و پيشرفت است
ت پيشرفت نه از تئوری یا اخالق ، بلکه فقط به مذهب می انجامد و حتمي

آدلر با استناد به تزهای مارکس در باره . از آگاهی مذهبی حاصل می شود
در رابطه با  مناسبات اجتماعی ) عمل ( فوئرباخ ، بر محوریت پراکسيس 

تأکيد می ورزید و یادآوری می کرد که تصميم گرفتن ، ارزیابی کردن ، 
ستن و باور کردن چيزهایی هستند که تمامًا برای اراده نمودن ، اميد ب

جامعه شناسی علمی می تواند تضادهای . عليت اجتماعی ضرورت دارند
پيشرفت در تکامل تاریخی تنها "یک شيوه توليد را کشف کند ؛ اما 

هنگامی حاصل می شود که اراده برای بهبود و باور به دستيابی به این 
عوامل علّی برای پراکسيس انقالبی شکل هدف وجود داشته باشد ، یعنی 

و او از اینجا نتيجه می گرفت که ضرورتی به رد اندیشه های . بگيرد
فراتر از این ، به نظر آدلر همه جنبش های انقالبی . مذهبی وجود ندارد
در خود دارند که همان موعود گرایی است و " مذهبی"توده ای عنصری 

دهد ، علی رغم همه عبارت پردازی هر حزبی که این عنصر را از دست ب
به نظر آدلر . های انقالبی ، در دوره های بحرانی شکست می خورد

 یادآور هولناک ١٩١٤رویکرد حزب سوسيال دموکرات آلمان در اوت 
او می گفت ، مارکسيسم تئوری علمی تکامل اجتماعی . همين حقيقت بود

که مارکسيسم به آن " عامل ذهنی"است ؛ اما این به معنای آن نيست که 
دانش مربوط به پيدایش ضروری . معترف است ، از کارکردن باز می ماند

سوسياليسم ، نمی تواند جای باور به سوسياليسم را بگيرد ؛ زیرا پيدایش 
  .ضروری تنها از طریق همين باور معنا پيدا می کند

ین که اول ا. مک لالن سه نکته مهم را در باره نظر آدلر یادآوری می کند
او مفهوم محدودی از مذهب را در مّد نظر دارد و غالبًا مذهب را به حد 
اخالق کاهش می دهد و حداکثر ، مذهب را ، مانند شالیرماخر ، عبارت از 

دوم این که آدلر . یک احساس وابستگی مبهم به چيزی بزرگ تر می داند
که می در پی نشان دادن رابطه ای ميان مارکسيسم و مذهب نيست ، بل

خواهد نشان بدهد که حوزه های عمل کرد آنها چنان از هم جدا است که 
سوم این که او چنان تفسيری از تزهای . ضرورتًا قابل جمع هستند

مارکس در باره فوئرباخ و نيز آنتی دورینگ انگلس به دست می دهد که 
( در مقابل ماتریاليسم ) جامعه شناسانه ( آنها را نوعی مارکسيسم 

زیرا  می خواهد مارکسيسم را به علم تجربی . پلخانف قرار بدهد) فیفلس
در واقع ، او در مورد مارکسيسم نيز مانند مورد . جامعه کاهش بدهد

   ). ٨٤ –٨٩مک لالن ، ص . (ر مد نظر داردمذهب ، مفهوم محدودی را د
 در ١٩٢٧اوتو باوئر ، نظریه پرداز دیگر مارکسيسم اتریشی نيز در سال 

رابطه " سوسيال دموکراسی ، مذهب و کليسا" ی با عنوان کتاب
در این . سوسياليسم و مذهب را به تفصيل مورد بررسی قرار داده است

بررسی ، باوئر می کوشد نشان بدهد که سوسياليسم و مذهب غير قابل 
و این کار را با جدا کردن کليسا و سلسله مراتب و سياست . جمع نيستند

با استناد به گفته .  مذهبی مردم عادی آغاز می کندهای آن از باورهای
مارکس در مانيفست کمونيست ، باوئر مذهب را ابزار کنترل اجتماعی 

بورژوایی معرفی می کند و می گوید اندیشمندان برجسته بورژوازی در 
دوران روشنگری مخالف مذهب بودند ؛ اما حاال که آنها در جایگاه طبقه 

به همين ". مذهِب توده ها باید حفظ شود" گویند مسلط قرار دارند ، می
منظور ، آنها حتی شناخت شناسی کانت را احيا کرده اند و علم را به 
حوزه پدیده های قابل مشاهده محدود می کنند تا فضایی برای مذهب باز 

هرچند با پيشرفت علم ، بورژوازی غير مذهبی شده ، ولی نقش . کنند
. اریا از طریق سرمایه داری ، تقویت شده استسنتی مذهب در ميان پرولت

حاال قدرت های اجتماعی همان طور برای توده زحمتکشان ناشناخته و 
کنترل ناپذیر شده اند که پيشتر نيروهای هولناک طبيعی برای بشر 

بنابراین ، همان طور که مارکس می گوید . ترساننده و کنترل ناپذیر بودند
ا مذهب هميشه و همه جا ضرورتًا در کنار ام. ، مذهب افيون مردم است

ارتجاع نبوده است و در دوره های تاریخی مختلف هر طبقه ای روایتی 
باوئر از این مقدمات نتيجه می . خاص خود از مسيحيت را پرداخته است

مذهب تا زمانی افيون مردم است که مردم سلطه سرمایه داری " گيرد که 
ی کنند ؛ اما مذهب ایدئولوژی نخستين و را بدون جنگيدن عليه آن تحمل م

او می گوید ".ابتدایی ترین شورش های پرولتاریا را نيز شکل داده است
تقریبًا به طور انحصاری در ميان پرولتاریا پایه دارد و " حقيقی"مذهِب 

آه "مذهب به عنوان . بورژوازی تنها در زمينه های اجتماعی مذهبی است
 است که به وسيله طبقات زحمتکش به کار هنگامی پذیرفتنی" مظلومان

بسته شود ؛ اما هنگامی که به وسيله اسقف های انگل صفت به کار 
  .گرفته می شود ، قطعًا پذیرفتنی نيست

باوئر ضمن استناد گسترده به مارکس و آنتی دورینِگ انگلس در باره کارکرد 
آن در جامعه مذهب در جامعه طبقاتی ، نظر آنها را در باره از بين رفتن 

او می گوید انسان جامعه سوسياليستی مسلمًا . سوسياليستی زیر سؤال می برد
از پندارهای مذهبی عاميانه ای که ریشه در مصيبت های جامعه طبقاتی دارند 

، فرهنگی بسيار رنگارنگ ، با  ، آزاد خواهد شد ؛ اما جامعه سوسياليستی
 در معنای فلسفی آن ، آیا نمی فردیتی قوی خواهد داشت و بنابراین ، مذهب

تواند در چنين جامعه ای شکوفا بشود؟ البته او خود جواب مثبت به این سؤال 
باوئر می گوید . نمی دهد ولی یادآوری می کند که پاسخ آدلر به آن مثبت است

، همان طور که مارکس گفته است ، کليسا مسائل دنيوی را به مسائل 
 طبقاتی ميان پرولتاریا و بورژوازی را پيکار کالمی تبدیل می کند و پيکار

در مقابل ، سوسيال دموکراسی . ميان مسيحيان و خدانشناسان می نمایاند
باید مسائل کالمی را به مسائل دنيوی برگرداند و تالش نماید مذهب را به 

زیرا سوسيال دموکراسی علی . یک مسأله غيرحزبی و شخصی تبدیل کند
نه اش ، بدون شکل دادن به بلوکی که ، دست کم ، رغم منشأ آزاد اندیشا

بخشی از کارگران ، خرده بورژوازی و دهقانان مذهبی را دربر داشته 
او در اثبات درستی چنين سياستی دو دليل . باشد ، نمی تواند قدرت بگيرد

اول این که از دیدگاه ماتریاليسم تاریخی روشن است که مذهب : می آورد
آورد و در این فاصله وظيفه حزب این است که کل طبقه مدتها دوام خواهد 

دوم این که  . کارگر را متحد سازد و به مالحظات فلسفی اولویت ندهد
ماتریاليسم فلسفی کاهش گرایانه ای که از علوم طبيعی گرفته شده ، 

همان طور که پزشکان و زیست . ضرورتًا جزئی از مارکسيسم نيست
ل حرفه ای شان ، می توانند در باره شناسان ضمن هم رائی در اصو

معنای جهان اختالف نظر داشته باشند ؛ چرا مارکسيست ها نتوانند در 
عين توافق در باره تکامل جامعه انسانی ، نظرات متفاوتی در باره منشأ و 
معنای جهان داشته باشند؟ پلخانف و لنين ماتریاليسم برگرفته از علوم 

اما فریدریش آدلر . ينی خود تبدیل کرده اندطبيعی را به جزئی از جهان ب
گرچه یک ماتریاليست تاریخی واقعی است ، بر پایه کارهای ماخ راه 
دیگری برگزیده و منکر این است که مارکسيسم به طور ذاتی نفی کننده 
. خدا است ؛ و ماکس آدلر برپایه نظرات کانت به همان نتيجه رسيده است

داوری کند که کدام یک از این جهان بينی ها باوئر می گوید ، نمی خواهد 
درست است ؛ بلکه می خواهد نشان بدهد که طرفداران سوسياليسم علمی 
مانند اینها می توانند جهان بينی مبتنی بر ماتریاليسم ضدمذهبی ، پوزیتویسم 

باوئر . بی تفاوت نسبت به مذهب ، یا ایده آليسم انتقادی مذهبی داشته باشند
که هرچند وجود سازمان آزاد اندیشانه در درون حزب ضروری معتقد است 

او . است ، ولی این سازمان نباید نگرش های خود را بر کل حزب تحميل کند
می گوید ، تبليغات ضدمذهبی به عنوان یک هدف سياسی مقدم ، یک اندیشه 
قدیمی ليبرالی است که متأسفانه به وسيله بلشویک ها احياء شده است ؛ زیرا 

او می گوید . نها نمی خواهند بپذیرند که مذهب یک مسأله خصوصی استآ
بلشویک ها به این دليل می توانند فقط غير مذهبی ها را عضوگيری کنند که 

اما چنين . حزب شان یک حزب پيشاهنگ است و نه حزب کل طبقه کارگر
       . سياستی برای کشورهای سرمایه داری پيشرفته غرب مناسب نيست

  .بقيه در شماره آینده                                                           

……………………………………… 
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 یاد یاران یاد باد
 

 
  شهاب

 داریم به بيستمين  سالروز قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 
یاد آوری چنان روزهایی اگر چه درد ..  نزدیک می شویم67سال 

اما به فراموشی سپردن آن می تواند درد ناک و گاهی کشنده  است 
ناکتر باشد اگر باز هم تاریخ در زمانی دیگر و مکانی دیگر تکرار 

  .شود
هنوز خيلی از باز . گفته ها زیاد است ولی ناگفته ها هم کم نيستند

هنوز .ماندگان داخل و یا خارج کشورلب به سخن باز نکرده اند
آن قتل و عام نپرداخته کسانی از درون رژیم به افشای جزئيات 

هنوز در ميان مردم ما روشن نيست  که قتل عامی با آن ابعاد . است
 سال پيش برنامهای به مناسبت 4وقتی بی بی سی حدودًا . رخ داده

 را به درون جامع 67سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال 
 آن فرستاد تعداد مختصری ایميل کردند که ابعاد قتل عام نمی تواند

باشد واقراق به نظر می رسد و گفتند که شاید همان باز مانده های 
رژیم سابق بودندکه رژیم فرصت پيدا کرده به پرونده آنها رسيدگی 

اگر چه ایميل ها متعلق به فرزندان اعدامی ها یا زندانيان !. (کند
پس . ولی متا سفانه نا باوری به چنان کشتاری وجود دارد.) بودند

که ما در برابر همه عزیزان از دست رفته وظيفه روشن است 
سنگين و تعهد اخالقی داریم که نه تنها نگذاریم این موضوع کم 
رنگ شود بلکه به عنوان نقطه ضعف رژیم و توضيح و ماهيت ضد 

از این رو نه تنها هر ساله . انسانی بودن رژیم  از آن  استفاده کنيم
ه تا به محاکمه کشيدن و بلکه برنامهای تداوم دار الزم است ک
چرا که به باور من یکی . افشای همه ابعاد جنایت ادامه داشته باشد

از نقاط ضعف رژیم و پاشنه آشيل آن همين قتل عام ناجوانمرانُه 
ما اگر از فقر، از بدبختی، نارضایتی، و هر مشکل .  ميباشد67سال 

 عمومی اجتماعی دیگر سخن بميان بياوریم اصًال نميتواند افکار
مردم داخل و خارج کشور را تا این حد که هيچ انسانی حتی در 
جنگ  حق ندارد با اسير نا توان بد رفتاری بکند چه برسد که آنها 

در واقع ....  تجاوز ، اسير کشی و. را به قتل برساند تحریک کند
همان است که نمونه های کوچکش در زندان ابوغریب اتفاق افتاد و 

 آن ماجرا خبر داریم و ميدانيم  این رژیم همان کار همه  ازعاقبت 
  . را در ابعادی بسيار وسيع ترش انجام داده

ما بطور کلی از فردای انقالب یعنی با به قدرت رسيدن حکومت 
قع دهُه در وا. اسالمی موارد سرکوب مخالفين را بسيار داشته ایم

 یکی از خونبار ترین دوران سياه یک نظام حکومتيست در 60
ولی در تمام این زمان هميشه توجيح حکومت برای سرکوب . ایران

این بوده که مخالفين  دست به اسلحه برده اند یا قصد بر اندازی 
داشته اند و  یا توجيحاتی دیکر که مثالًُ آنها از خودشان دفاع کرده 

بغير از این است .  اسير کشی اساسًا توجيح پذیر است؟ولی آیا!. اند
. که حکومت برای حفظ قدرت حاظر است دست به هر کاری بزند

 کسانی را به قتل 67یادمان نرود که این رژیم در تابستان سال 
رساند که بعضًا طرفدارانش بودند، کسانی را کشت که طبق قوانين 

کسانی را از دم تيغ . شتندخودش آنها محاکمه شده و حکم زندانی دا
یعنی آنها را نتوانسته ) تا اطالع ثانوی( گذراند که معروف بودند به 

بودند متهم به کاری عليه حکومت بکنند وفقط برای رو کم کنی و 
گرفتن انزجار به آن ها فشار می آوردند مثل هواداران توده ای ها 

که مدتها بود یا اکثریتی ها و سر آخر کسانی را به قتل رساندند 
 پس روشن است که. حکمشان پایان گرفته و منتظر آزادی بودند

. نيست یا مجاهد یا جریانهای دیگر نبودندوموضوع مخالفين کم
موضوع شرایط تاریخی بود که رژیم در آن گرفتار آمده بود و قصد 
داشت به هر قيمت حتی اگر هزاران هزار کشته می شوند به قول 

و ضمنًا شمشير را از رو بستند که مردم بدانند ! خمينی دفع شر کنند
که آنها  اسير را بر خالف قوانين بين المللی می کشند  چه برسد به 

این شرایط و به ویژه این قتل عام اساسًا با . شما که دفاعی ندارید
این قتل عام حتی .  فرق داشت 65 تا 60قتل عام درسالهای 

این کشتار بی .  وا داشتطرفداران خودشان را هم به اعتراض
حساب قلب هر انسانی را در هر کجای دنيا می توانست به درد 

مسلم است که !. چرا ما باید به این موضوع توجه نکنيم. بياورد
رژیم جمهوری اسالمی امروز نمی تواند مثل آن سالها رفتار کند 
حمایت های داخلی و خارجی از زندانيان از زمين تا آسمان تفاوت 

 در واقع از سياه ترین دوران زندان به 64 تا 60سالهای . ه کرد
من از گذشته ها در زندانها .(  استرص معاباورم من در طول تاریخ

سالهایست که زندانيان را در دخمه های به نام قبر، ). اطالعی ندارم
ماه ها نگه می داشتند و در واقع با روشی به ...تابوت، قيامت و

ر علمی و پيچيده در مغز آنها اندیشه های ظاهر ساده ولی بسيا
و سالهایيست که زندانيان را . الغایی خودشان را تزریق می کردند

برای مدت نامعلومی مثل یک تکه گوشت از درب ها ی فلزی 
سالهایست که برای .   معروف آویزان ميکردند209راهروهای بند 

 بند ها تعداد شالق شمارشی وجود نداشت  و حتی آنها هم که در
سالهای زندگی کردند آنقدر )گروهکی و نه سياسی(بعنوان زندانی 

فشار های روزانُه توابين و پاسداران را می داشتند که هر روزه 
 داشتن حتی یک 64 تا 60وقتی سالهای . آرزوی مرگ می کردند

خودکار جرم بود و از صبح تا شام باید به تلقينات بيمار کنندُه زندان 
 کردی معلوم است که با امروز و حتی سالهای بعد از بان توجه می

 کاری 67اما حرف اینجاست که کشتار سال .  هم فرق می کرد64
صد در صد غير قابل توجيح است  و همين ضعف در واقع نقطه 

ما نباید از . قوت بازماندگان برای به محاکمه کشيدن این رژیم است
مام طول سالهای وحشی ما زندانيان آن دوره در ت. آن غافل شویم

گری رژیم در زندانها حضور داشته ایم و مستقيم مورد هدف رژیم 
قرار داشتيم  اگر چه این مقابله بسيار نا برابر و ناجوانمردانه بود 

 این بود که اساسًا زندانيان ، مخالفين رژیم 67ولی فرقش با کشتار 
ی تراشيد اما بودند که به هر حال رژیم برای کشتن آنها  توجيحاتی م

 در واقع اعالن جنگ با مردم بود 67قتل عام زندانيان سياسی سال 
و نه تنها مرز دیوانگی رژیمی را نشان می داد که حتی از کشتن 
اسير هم بر خالف عرف و قانون هيچ عبایی نداشت بلکه معلوم کرد 
که رژیم  برای حفظ قدرت هيچ خدایی را هم نمی شناسد و این در 

يف مردم را روشن خواهد کرد که گول حرفهای مقطعی واقع تکل
رژیم را نخورید که افعی است خفته و به باور من برای )اصالحات (

به زانو در آوردن چنين رژیمی نباید از نقطه ضعفش که حتی 
 .فتن آن را هم  ندارد قافل شدجرعت به گردن گر

  21/ 06/ 2008،  بهشن                                                  

…………………………………… 
  

 کشتارهای دهه مقاومت های قربانيانیاد با بزرگداشت 
 حافظه  ایران، توسط رژیم جمهوری اسالمی60

 !تاریخی جامعه را زنده نگه داریم 
  در خلوت روشن با تو گریسته ام"

   برای خاطر زنده گان
   و در گورستان تاریک با تو خوانده ام

  ها را زیباترین سرود
   زیرا مرده گان این سال

  ! " عاشق ترین زنده گان بوده اند 
  احمد شاملو                           

............................................. 
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  انگشت نگاری
,  تير در این ستون مطلبی منتشر شد تحت عنوان31روز . روشنگری

مطلب مربوط بود به . ,گذار دشوار ازفاصله های کوتاه دهکده جهانی
وضعيت وخيم پناهجویانی که می کوشند خود را از طریق دریا به سواحل 

عکاس روزنامه گاردین با تصاویر و اخبار غم انگيز خود . ایتاليا برسانند
به قول آقای باراک (, همشهری جهانی, نشان داده بود فاصله بين دو نوع 

ه که بسياری از پناهجویان در آنقدر عظيم شد, دهکده جهانی,در ) اوباما
تالش برای عبور از آن جان خود را از دست ميدهند بی آنکه نام و 

  .نشاني، حتی شماره ای از آنها بر سنگ گورشان ثبت شود
.  ساعت از درج این مطلب نگذشته بود که شاهد از غيب رسيد24هنوز 

: ردروزنامه ایندیپندنت عکسی منتشر نمود که آنرا چنين توصيف ک
 , .تصویری که ایتاليا را شرمنده می کند,

دیوار , همسایه,این تصویر دیگر مربوط به پناهجویان نيست،در رابطه با 
شرح تصویر به نوشته ایندیپندنت این . به دیوار در درون کشور است

  : است
در کنار . یکی از روزهای مطبوع تعطيل آخر هفته در سواحل ناپل است, 

چند متر آن طرف تر، . فتاب جنوب ایتاليا لذت ميبرندصخره یک زوج از آ
که غرق شده اند، از زیر حوله های شنا که , روما,پاهای دو دختربچه ی 

  . صورت وبدن آنها را می پوشاند بيرون زده است
 ساله، شب گذشته به خاک 14 ساله و ویولتا 16دخترها، کریستينا 

 , ...سپرده شدند
. ا هستند که در فارسی آنها را کولی ميخواننده, جيپسی,همان , روماها,

وقتی مقدمات جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی چيده ميشد، آنها 
بودند که در اغلب کشورهای اروپایی به , گروه های قومی,جزء نخستين 

در اردوگاه های مرگ نازی . تحت تعقيب قرار گرفتند, نژاد پست,عنوان 
مراه یهودی هاو کمونيست ها و دیگران قتل ها نزدیک یک ميليون آنها ه

نبودند که کسی به , مفيد,هرچند برای قدرت های پيروز آنقدر . عام شدند
پس آزار آنها ادامه . برای آنها باشد, سرزمين موعود,فکر ساختن یک 

یافت، در شرق و غرب اروپا، قبل و بعد از فروریختن دیوار برلين، تا هم 
 درست مثل دوره ی صعود 70تا همين پایان دهه در سوئد و نروژ .اکنون

ایدئولوژی فاشيستی قبل از جنگ جهاني، زنان آنان را اخته ميکردند 
 در بحبوحه اوج گيری 90در آلمان در دهه . نزایند, مثل خود,تا

ایدئولوژی و سياست نئوليبرالی ده ها هزار تن آنها را به اروپای شرقی 
 . اخراج کردند

اما برلسکونی موتلف فاشيست هاست و راه . کونی استحاال نوبت برلس
های بدیع آنها را، چنانکه پائين تر خواهيم دید، فراموش نکرده و پاس 

آتش زدن اردوگاه آنها در آغاز تابستان امسال کسی را حيرت زده .ميدارد
نکرد، زیرا زمينه چينی های دولت آقای برلسکونی که بعدهم دست یاری 

يس اتحادیه اروپا را پشت آن را گرفت، راه چنين آقای بارروسو رئ
 . حمالتی را باز ميکرد

ایندیپندنت نوشته است کریستينا و ویولتا از کمپی آمده بودند که به آتش 
 ساله خود، دیانا، و یک 9آن شب شنبه آنها همراه خواهر . کشيده شد

روش  ساله به نام مانوئال به ساحل ناپل آمدند تا با ف16دختر عموی 
آدامس و اسباب بازی های رنگی به مسافران ساحلی چند شاهی به دست 

ساعت دو بعد . ولی هوا در طول روز به طرز وحشتناکی گرم بود. آورند
ازظهر بود و اوج گرما، و دخترها با اینکه شنا بلد نبودند به فکر افتادند 

 دو دختر کریستينا و ویولتا اندکی از. با رفتن توی آب خود را خنک کنند
موج بزرگی که ناگهان فرا رسيد آنها را در کام خود . دیگر دورتر رفتند

  . کشيد و اندکی بعد به ساحل پس داد
اما . تا اینجا با حادثه ای شوم روبرو هستيم که هر از گاه اتفاق می افتد

آنچه ماجرا را متفاوت ميکند تاثيرواقعه، یا بهتر بگوئيم عدم تاثير، آن بر 
 . احلی استزندگی س

اجساد دو دختر را ازدریا تحویل گرفتند، خواهر کوچک تر و دختر عمو را 
برای شناسایی و سواالت دیگر نزد پليس بردند و اجساد دخترها را روی 

یک آدم نيکوکار حوله ای داد تا جاهای حساس ,. شن های ساحل گذشتند
  , .گرفته شدپيکر ها را بپوشانند و بعد زندگی ساحل بصورت عادی از سر

مردم به گرفتن آفتاب، خوردن بستني، شنا و تفریح ادامه دادند، مثل 
معمول، با این تفاوت که اجساد دودختر بچه هم آنجا زیر آفتاب و زیر 

انزو اسپوزیتو . حوله آرميده بودند و دیگر احساس گرما آزارشان نميداد
ت گفت یک عضو بزرگ ترین سازمان جيپسی های ایتاليا به ایندیپندن

واقعه وحشتناک غرق شدن دخترها بود، ولی یک واقعه وحشتناک تر هم 
این آن چيز وحشتناک دیگر است، مردم : وضعيت عادی,: در جریان بود

. به گرفتن آفتاب ادامه دادند، سه ساعت تمام، در فاصله چند متری اجساد
و نمی شود شاهد مرگ د. آنها می توانستند به یک ساحل دیگر بروند

دختر جوان باشيد و بعد طوری رفتار کنيد که گویا هيچ اتفاقی نيفتاده 
 , .این نشان دهنده عدم حساسيت وبی احترامی است. است

این بی تفاوتی ثابت ميکند که دیگر بسياری ,: ایندیپندنت یادآوری ميکند
از ایتاليایی ها احساسات انسانی خود را نسبت به روماها از دست داده 

 , .ن در حالی است که آنها نسل ها در کنار هم زیسته انداند، ای
 :و در توضيح زمينه شکل گيری این بی تفاوتی اضافه ميکند

این بی تفاو تی بوسيله اخبار تحریک آميز منتسب به روماها و اشتباه , 
شایع مبنی بر عوضی گرفتن روماها با پناهجویان غير رومای رومانيایی 

دولت برلسکونی کارزار .  شده اند، تشدید ميشودکه به ایتاليا سرازیر
گسترده ای عليه روماهاها به راه انداخته است که با اعالم انگشت نگاری 
از کليه جيپسی ها ی ایتاليا، توسط وزیر کشور او روبرتو مارونی به اوج 

این اقدام در داخل و خارج ایتاليا محکوم شده و آن را . خود رسيد
 توسط فاشيست ها صورت 30ت نژادی که در دهه بازگشت به ثبت هوی
 ژوئن امسال 19انگشت نگاری از روما های ناپل در . گرفت تلقی کردند

 , .آغاز شد
: ایندیپندنت در توضيح سابقه حضور روماها در ایتاليا می نویسد

تعداد آنها . روماهای ایتاليا هفت قرن است که در این کشور زندگی ميکنند
 700 است که عمدتا در شرایط بسيار نامساعدی در  نفر15000حدود 

. اردوگاه در اطراف شهرهای بزرگ مثل رم، ميالن و ناپل زندگی ميکنند
آنها کمتر از سه دهم درصد جمعيت ایتاليا را تشکيل ميدهند که یکی از 

ولی فقر و مقاومت آنها در حل شدن . کمتر مراکز تراکم آنها در اروپاست
ه است که بيش از هر جمعيت دیگری در ایتاليا مورد در جامعه باعث شد

هجوم هزاران مهاجر رومانيایی . سوء ظن قرار گرفته و انگشت نما شوند
در سال گذشته نيز این نظر را در ميان بسياری از ایتاليایی ها تقویت 
کرده که اردوگاه ها و اردوگاه های بدمنظر آن ها علت مشکالت آنها 

بنا بر یک گزارش بيش از دوسوم .  دزدی متهم ميکنندهستند و آنها را به
ایتاليایی ها خواهان اخراج روما ها هستند چه پاسپورت گرفته باشند چه 

 . نگرفته باشند
دامن زدن به بيگانه ستيزي، تقویت ناسيوناليسم افراطی و هشدار نسبت 

، بهترین ابزار قدرت های ,تهدید برای امنيت سياسی و اجتماعی, به
دولت . پسگرا برای تقویت موضع خود در جامعه به شمار می آیدوا

برلسکونی نيز به همين منظور اعالم کرد از همه جيپسی های ساکن 
 . ایتاليا انگشت نگاری به عمل خواهد آمد

عالوه بر سازمان های حقوق بشري، پارلمان اروپا نيز این اقدام را 
وپا نقش سمبوليک دارد و ولی چنانکه ميدانيم پارلمان ار. محکوم کرد

. اتحادیه اروپااز باال توسط بوروکرات های غير منتخب اداره ميشود
سازمان های حقوق بشر نيز اگر مستقل باشند،معموال به هيچ گرفته 

 . ميشوند
رئيس اتحادیه اروپا خوزه مانویل باروسو در مقابل محکوميت ها به یاری 

خبری در رم گفت مطمئن دولت برلسکونی شتافت و در یک کنفرانس 
اوتاکيد . است این کار با احترام به قوانين اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت
 , .کرد همکاری خوبی بين ایتاليا و شاخه اجرایی اتحادیه اروپا وجود دارد

باروسو برای تایيد اقدام نژادپرستانه دولت برلسکونی از به کارگيری آن 
 توجيه نقض حقوق بشر و آزادی ها هم بهانه آشنای همه دولت ها برای

را توجيه قابل قبولی , نگرانی درمورد امنيت کشور, خودداری نکرد و
 . شمرد
عموما، و ما که زیر شمشير یک رژیم به شدت , جهان سوم,مردم 

سرکوبگر زندگی می کنيم بطور اخص، به خوبی ميدانيم زیر این بهانه چه 
سرکوب گسترده حقوق بشر . ستجنایت های موحشی که صورت نگرفته ا

 سال کشتار، پاکسازی قومی و 60و جنایت های بی سابقه در ایران، 
همه ... زمين دزدی در فلسطين و اسرائيل، نابودی افغانستان وعراق

با توجه به این جنایات تکان دهنده، . وهمه با همين بهانه پيش رفته اند
تحادیه اروپا دیگر ا, کوچک,آقای باروسو ميتواند ادعا کند قصور 

به هرحال مردم برای اینکه آفتاب بگيرند به امنيت و . سروصدا الزم ندارد
 . ها نياز دارند, کولی,، و ,اراذل و اوباش,محافظت از شر دزدان، 

طنز قضيه این است که حفظ امنيت شهروندان در چارچوب این سياست 
دی و فسادش در ضد انسانی به کسی سپرده شده که انبوه پرونده های دز

 . دادگاه های ایتاليا دست به دست ميشود
کاربدستان رژیم اسالمی دروغ نمی گویند که ایدئولوژی و سياست آنها 

  روشنگری: برگرفته از سایت     . جهانی شده و به همه جا صادر ميشود

.............................................  
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  *دیدگاه * 
  پر تکبرقلعه نشين حماسه های 

  هژیر پالسچی
تجدید چاپ های پياپی کتابهای شاملو، انتشار پوسترهای گوناگون از او 
با ژست های مختلف، حضور هميشگی او در نشریات فرهنگی و هنري، 
و همين اواخر هياهوی نفرت انگيز در تقسيم ماترک او همه و همه نشانه 

ن او را زیر هایی است از مازاد شاعری که پس از مرگش هم نمی توا
و به باور من این همه تنها بدان دليل . اخيه ی عرصه ی نمادین کشيد

غول زیبای شعر "یا لقب " شاملو شاعر بزرگی بود"نيست که مثلن 
کنش اجتماعی شاملو و رابطه ی توامان و . را به دوش می کشيد" فارسی

 هویتی پرداخته است ورای" شاعر"دیالکتيکی او با شعر و جامعه از 
از قضا به باور من آنچه که شاملو را ماندگار می کند بيش از ". شاعر"

  . آنکه هویت شاعرانه ی او باشد، هویت اجتماعی اوست
  دستی که خطی گستاخ به باطل می کشد 

چند سالی است نوليبرالهای وطنی تالش می کنند خط باریک اما قرمزی 
ته فاصله می اندازد، را که ميان روشنفکر مستقل و کارمند فرهنگی وابس

. آنها اما اولين کسانی نيستند که کمر به چنين کاری بسته اند. پاک کنند
. پيش از آنها کسانی دیگر نيز درست بر همين مسير گام برداشته اند

کسانی که از قضا نوليبرال های وطنی ادعای مقابله با آنها را دارند ولی 
یی را دنبال می کنند که آنها در موقعيتی متناقض نما درست همان پروژه 

که از طنز روزگار خود " آنهایی. "تئوریسين و جاده باز کن آن بوده اند
  . دو طيف متخاصم بودند و روبه روی هم

 بر اریکه ی 57کسانی بودند که در پی انقالب " آنها"یک بخش این 
 "انقالبی"قدرت نشستند و اعتقاد داشتند شاعر و نویسنده و هنرمند باید 

آنها اما چون از سنت برآمده بودند و حامالن فرهنگ . باشد و مسلمان
. سنتی بودند در عرصه ی هنر و ادبيات مدرن حرفی برای گفتن نداشتند

پس حوزه ی هنری را راه انداختند تا در مقابل هنر و ادبيات دگراندیش 
 رفته حاصل کار البته به آنها نشان داد که مسير را اشتباه. ایستادگی کنند

  . اند
در این مسابقه ی سرکوبگرانه از غزلُسرایی و مدیحه خوانی کاری برنمی 

اگر تمامی نهادهای حکومتی هنر و ادبيات در دست حکومت بود، اگر . آمد
بودجه های کالن برای توليدات هنری و ادبی حکومتی صرف می شد، اگر 

کومتی شبانه چهره های به زور تبليغات فرهيخته شده ی هنر و ادبيات ح
روز از تمامی رسانه های جمعی به جامعه ی ایرانی حقنه ميشد اما کافی 
بود نوای دیگری به گوش رسد تا بساط آراسته ی ذبح شرعی هنر و 

آثار تکه پاره شده ی هنرمندان و . ادبيات مستقل را در هم بریزد
نویسندگان و شاعران مستقل به محض ظهور در عرصه ی اجتماعي، 

 به گفتمانی جمعی ميشد که از چشم تئوریسين های سرکوب پنهان تبدیل
  . نبود

از آن پس بود که کارمندان هنر و ادبيات حکومتی شيوه دیگر کردند و 
برای مقابله با هنر و ادبيات مستقل که به رغم سرکوب و سانسور، زنده 

آنها . و پابرجا مانده بود رفتند که با ادبيات و هنر روز جهان آشنا شوند
که زمانی محتواگرایانی سخت سر بودند، اهميت فرم را در نتيجه ی 

با این همه از ميان . شکست سياست های سرکوبگرانه شان دریافتند
حوزویان آنهایی که برای سرکوب هنر و ادبيات دگراندیش مجبور شده 
بودند با هنر و ادبيات روز جهان آشنا شوند، طریق دگرگونی پيمودند و 

آنها کسانی بودند که اگر . ندک از دایره ی حکومتيان اخراج شدنداندک ا
در سنگر حکومت ایستاده بودند به هوای صله و سهميه نبود که می 

آنها در تصور موهوم . خواستند جهانی را به شيوه ی خود دگرگون کنند
این بودند که در خيابانهای پاریس و لندن و نيویورک و مسکو نماز 

اهد شد و نماز جمعه و دسته های عزاداری محرم به جای جماعت برپا خو
راهپيمایی های عظيم ضدجنگ و اعتصاب های کارگري، خيابان های 

آشنایی با سپهر جهانی هنر و ادبيات آنها را . جهان را تسخير خواهد کرد
از پيله های ایدئولوژیک بيرون کشيد و به ناگاه جهان دیگری را کشف 

  .  آگاهی چشيدند و چنين بود که مترود شدندآنها از شربت. کردند
البته هنوز مانده بودند کسانی که صله می گرفتند و مدیحه می سرودند اما 
حاصل کار، تئوریسين های فرهنگی و ادبی سرکوب را متوجه این کرد که 

پس . هنر و ادبيات حکومتی توان مقابله با هنر و ادبيات مستقل را ندارد
ع گستردند و شاعران و هنرمندان و نویسندگان را به بساط تهدید و تطمي

آنها البته دیگر از . تاخت زدن استقالل شان با آسایش و راحتی فراخواندند
شاعر و نویسنده و هنرمند مستقل نميخواستند مدیحه خوان حکومت 
باشد، همين که او را به جشنواره یی حکومتی می کشاندند، همين که او 

 یی حکومتی مشارکت ميدادند، همين که او را در ظرف را در اهدای جایزه

، کارمند صدا و سيما یا یکی از صدها مرکز "چهره های ماندگار"
اینک که . فرهنگی حکومتی می گنجاندند کافی بود تا او را اخته کنند

حکومتيان، مداح و صله بگير به حد کفایت و به اندازه ی استفاده در 
ند، باید هنرمند مستقل معترض را که در برابر برنامه های تبليغاتی داشت

و این وابستگی گاه . سانسور و سرکوب سخن ميگفت وابسته می کردند
شيک و خانه های امن در زیرزمين های نمور نهادهای امنيتی و هتل های 

به دست می آمد و گاه در دعوت نامه های رسمی برای شعرخوانی در فالن 
برای حضور در مشاورخانه ی فالن نهاد و جشنواره و قراردادهای چرب 

تئوریسين های . امکانات عظيم برای همراهی با فالن پروژه ی فرهنگی
سرکوب فرهنگی توانستند بند ناف برخی را چنان به ریخت و پاش های 
حکومتی وصل کنند که آن برخی دیگر نخواهند و نتوانند بر عليه سانسور دم 

 . بزنند
د کسانی که با حراست از کانون نویسندگان ایران به در این ميان اما بودن

عنوان نهادی مستقل از قدرت، از طریق مقابله با جریانی که تالش ميکرد 
کانون را به مسلخ ثبت حکومتی بکشاند، و نيز با حضور اجتماعی خودشان 
به عنوان هنرمند و شاعر و نویسنده ی مستقل در مقابل ژاژخوایی های 

به همين دليل بود شاید که توپخانه ی . د و ایستاده اند هنوزحکومتی ایستادن
تخریب حکومتی بر سر اینان باریدن گرفت و تهدید و تطميع و توهين که 
کارساز نشد، کسانی از ميان ایشان را به ضيافت مفتول مسين و کارد سالخی 

 . مهمان کردند تا دیگران حساب کار خود بکنند
ه احمد شاملو به عنوان یکی از نمادین ترین چهره طبيعی است که در این ميان

. های هنر و ادبيات مستقل سهم زیادی از این هجمه ی پرهيمنه داشته باشد
نيمه ی "لقبش دادند، " پير سلطنت آباد"تالش کردند او را منزوی کنند، 

او را در روزنامه های امنيتی افشا کردند، برایش پرونده ی قتل " پنهان
او را در برنامه ی هویت قلب کردند، " هویت"ه تمسخرش گرفتند، پرداختند، ب

همکار ساواک و دربار و پروژه ی تهاجم فرهنگی دانستندش و حتا مرگش را 
  . او را فراموش و بدنام می خواستند. به سکوت برگزار کردند
اما که درست در جبهه ی متخاصم ایستاده اند " آنها"بخش دیگری از این 

حقيری بودند که ادبيات و هنر را جز در خدمت حزب و سازمان کميسرک های 
مدل های وطنی همان هایی که پازولينی را از . نمی خواستند و نمی پسندیدند

حزب کمونيست ایتاليا اخراج کردند، آراگون را در حزب کمونيست فرانسه 
تحت فشار گذاشتند که از شاعری سوررئاليست به شاعری در خدمت رئاليسم 

سياليستی فرو شود، ایتساک بابل را در شوروی تيرباران کردند و والدیمير سو
اینها نيز مانند گروه . مایاکوفسکی را به جایی رساندند که خودکشی کرد

از دیدگاه آنها هنرمندان و . پيشين، هنر و ادبيات را نمی فهميدند و نمی فهمند
 و نهضت های نویسندگان و شاعران موجوداتی هستند مشکوک و بيهوده

رادیکال هنری و ادبی مانند سوررئاليسم و دادائيسم انحرافی در جبهه ی 
و البته همواره آمادگی این را دارند که از هنرمند و نویسنده و شاعر . جهانی

چنين است که با ذره بين و بی آنکه درک درستی از هنر و . مرده استفاده کنند
شانه هایی در حد درک خودشان در ادبيات معترض داشته باشند به دنبال ن

 . توليدات هنری و ادبی درگذشتگان می گردند
چنين است که گرد جنازه ی شاملو و مختاری و پوینده و فروغ و نيما و 
هدایت و که و که خوش رقصی می کنند اما آنچه خود به عنوان ادبيات 

طيع شده قالب جماعت می کنند و بر صدر می نشانند، شعارهای تق" انقالبی"
و زیر هم نوشته شده یی است که به جای انقالب به کار منقلب کردن آدمی می 

آنها نيز همواره به کار محو کردن آن خط باریک و قرمز بوده اند که . آید
رهبران در تبعيد هم به مدیحه سرا نياز داشته اند و شاعر و نویسنده و 

  . هنرمند مستقل و معترض مدیحه سرا نبوده است
ليبرال های وطنِي امروز نيز درست پا جای پای همان دو طيفی گذاشتند که نو

آنها از دو منظر با شاعر و نویسنده و هنرمند . ادعای مقابله با آنها را دارند
اول اینکه آنان به خوبی ميدانند شاعر و . مستقل و معترض مشکل دارند

ر هرگونه یی از نویسنده و هنرمند مستقل و معترض از آنجایی که در براب
سلطه ایستاده است و از آنجایی که بزرگترین و مسلط ترین نظام سلطه، سلطه 

چنين است که روشنفکر . ی سرمایه داری است، ناگزیر بر ضد آن می شورد
درست به همين دليل . مستقل و معترض در چپ جهان ایستاده است

و . تقل در تضادندنوليبراليسم جهانی و نمونه های وطنی آن با روشنفکری مس
را به " قدرت متراکم ليبرالی"دیگر آنکه نوليبرال های وطنی اگرچه سنگ 

کل می کشند اما سری هم به توبره ی " بهار بغداد"سينه می زنند و برای 
بخشی از حاکميت ایران دارند که از رانت های اقتصادی و سياسی بی بهره 

سازی برای تلویزیون و رادیو و همين است که گاه و بی گاه از برنامه . نيست
گرداندن جشنواره های دولتی و مشاوره دادن به فالن نهاد حکومتی سردرمی 
آورند و باز همين است که نفس وجود روشنفکری مستقل و معترض را دليل 

و چه بازی غریبی که آنها نيز آنگاه که قرار است به . رسوایی خود می بينند
درست . زند، احمد شاملو را برمی گزینندروشنفکری مستقل و معترض بتا

  . همانگونه که اسالف شان چنين کرده اند
پس عجيب نيست که وقتی تئوریسين های سرکوب فرهنگی و نوليبرال های 
وطنی و پسله های ژدانف قرار است از شاملو بنویسند از ادبيات مشابهی 
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 امه ی امنيتیروزن" گمنام"عجيب نيست که وقتی ستون نویس . بهره می برند
یکی از چهره های بارز جریان روشنفکران چپ نمای : "کيهان می نویسد

ایران یعنی احمد شاملو که بيشترین سالهای عمرش را به عنوان روزنامه 
نویس و فيلمنامه نویس فيلم های آبگوشتی در خدمت رژیم پهلوی بود و از 

مامور " وانگاردآ"اوایل دهه ی چهل به عنوان شاعر نوپرداز و روشنفکر 
تزیين ظاهر رژیم شد و در سالهای آخر حيات این رژیم با برخورداری از 

و مطالعه در !! بورس های اعطایی فرح پهلوی برای معالجه ی تومور مغزی
او در حالی که هنوز . اروپا و آمریکا گذرانده بود، ناگهان به یاد وطن افتاد
کتاب " نشریه یی به نام عمر حکومت اسالمی به شش ماه هم نمی رسيد،

راه اندازی کرد و در آن جمهوری اسالمی را حکومتی فاشيستی " جمعه
، محمد قوچاني، نشریه گردان نوليبرالهای وطنی نوشته )1." (معرفی کرد

 با این زاویه ی دید 70تالشگران برای احيای کانون در آغاز دهه ی : "باشد
احمد شاملو رهبری ادبی آنها را بر انتقادي، انتظار داشتند که چهره یی چون 

عهده گيرد اما شاملو سکوت کرده بود و جز در گفت وگویی با مجله ی آدینه 
نسبت به احيای کانون ابراز رضایت نکرد ) که هرگز متن کامل آن منتشر نشد(

در همين ..." گند عالمگير بعِض قضایا "و در عين حال در مقاله یی به نام 
 به اینکه احيای کانون به جای نيازهای درونی محصول نسبت) آدینه(مجله 

اشاره ی شاملو به برخی بدگمانی ها . فشارهای بيرونی باشد هشدار داد
و فضای داخلی ) فروپاشی اردوگاه چپ(درباره ی تحوالت در فضای جهانی 

با همين زاویه ی دید .  بود70در دهه ی ) بهبود وضع آزادی های فرهنگی(
هرگز در جایگاه جالل قرار نگرفت و نتوانست رهبری ادبی نسل بود که شاملو 

و بابک سليم ) 2." (خود را بر عهده بگيرد و احياگر کانون نویسندگان شود
و قهرمان و رادیکال و همه چيز " آزادیخواه و برابری طلب"یزاده، دانشجوی 

در جریان : "تمام که یک راست از کون آسمان نازل شده است، می نویسد
چه ). این را من که خودم شاعرم می گویم(مبارزه یک شعر چه اهميتی دارد؟ 

کسی می گوید ارزش ایهام ها و ابهام ها و گوشه و کنایه های شاعران، برابر 
است با کسانی که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند، برنامه های عملياتی 

خاطر بود که برای ميدهند، و آکسيون برگزار می کنند؟ دقيقن به همين 
نخستين بار به صراحت گفتيم که ما هنر را از مبارزه آغاز می کنيم، نه 

یعنی این شاملوی رادیکال شما اگر واقعن مبارز بود نمی . مبارزه را از هنر
توانست مثل بچه ی آدم و بدون استعاره و ابهام بياید بيانيه بنویسد، عضو 

، و مبارزه یی عينی بکند؟ آیا چالق حزب شود، کار سازمانی کند، شعار دهد
عجيب نيست چرا که شحنه های حقير سلطه، چونان هم می ) 3" (بود؟

  . اندیشند
این همه اما وجهی از هویت شاملو را نشان ميدهد که شاملو را به قامت آنکه ما 

شاملو درست بر تراز این خط باریک و فاصله انداز . می شناسيم درآورده است
 و سنجه یی به دست می دهد تا فاصله ی ميان روشنفکر مستقل و ایستاده است

تعریفی که او از . معترض و کارمند فرهنگی حکومت و حزب و سلطه را بشناسيم
روشنفکر مستقل و معترض به دست ميدهد درست همانی است که قدرت در تمامی 

 قلم من یک: "شاملو مينویسد. اشکال گوناگونش با آن به ستيز ایستاده است
معتقدم که روشنفکر، فقط تا هنگامی که در موضع اعتراض ایستاده است می تواند 
به رسالت خود عمل کند، و به مجردی که به حکومت و ميز رسيد رسالت خود را 
ترک گفته به هيات یکی از پيچ و مهره های نظام حاکم درمی آید و به عبارت دیگر 

 بدبخت یک وکيل باشی محافظ قلعه از موضع اعتراض و هجوم درآمده به موضع
". انقالبی"می بينم نه " روشنفکر"من در ميان آنها نه . [...] تغيير مکان می دهد

نيست، به خصوص " انقالب"جانشين کسانی مثل جعفریان و نيکخواه شدن اسمش 
این مورد، خاص . که جانشين آنها هم از همان شگردهای نامبارک به کار بزند

دردشان در یک اصطالح عاميانه به بهترین و موجزترین عبارتی کسانی است که 
و !" هميشه آب به جوی آقا رفيع؟ یک بار هم به جوی آقا شفيع: "بيان شده است

آنها انقالبيون سر !" چرا هميشه شعبون؟ یه بار هم رمضون: "یا از آن موجزتر
در یک  [...] .دیوار هستند، گوش به زنگ آنکه عروسی در کدام خانه خواهد بود

که همه ی دردش " شارالتان سياسی"و " روشنفکر"کالم باید فرق گذاشت بين 
  ) 4." (رسيدن به ميز و قدرت است

و درک ضدسلطه اش از هویت روشنفکری مستقل و البته معترض را چنين بيان 
ممکن است بقال کاالیی را بفروشد که خودش آن را دوست نداشته باشد، : "ميکند

سخنی که از او می شنوید پيام . شاعر حرف دلش را ميزند. کاال که نيستاما شعر 
عواطفش را کنار بگذارد چون نسبت به جامعه متعهد است؟ چون . جان اوست

شعر انقالبی بنویسد؟ یعنی چه این حرف؟ " باید"جامعه انقالبی است شاعر هم 
 از جامعه است؟ مگر شاعر از جامعه حقوق می گيرد، یا جایی ایستاده که بيرون
مدح " می بایست"مثلن اگر جامعه عاشق قيافه ی مشنگ محمدرضا شاه بود شاعر 

تعهد امری نيست که به کسی بشود تحميل کرد، [...] آن الدنگ دوقازی را بگوید؟ 
هيچ قانونی از هيچ مجلس خبرگانی نگذشته است که بر اساس آن شاعر مجبور 

وقتی . گر بود خوش آمد و اگر نبود به سالمتا. باشد نسبت به جامعه متعهد بشود
سنگفرش ها غرق خون است و از همه طرف صدای گلوله می آید کدام ابلهی می 

  ) 5" (نشيند با ماه راز و نياز بکند؟ و اگر کرد کی می ایستد برایش کف بزند؟
شاملو این استقالل معترض و متعرض را درست در هياهوی انقالب و مشت به 

او از آنهایی نبود که . عينيت بخشيد" کتاب جمعه"يدن های پردشنام در آسمان کوب
. مشغول شوند" آن کار دیگر"در ویترین اجتماعی ادعایی کنند و در خلوت به 

نشان ميدهد که تا چه پایه توانسته " کتاب جمعه"آنگونه ميزیست که می گفت و 
.  اعتقاد داشتاست حضوری مستقل و معترض داشته باشد درست همانگونه که

عضو هيچ یک از احزاب نيستم زیرا اصولن : "درست به همان ترتيبی که ميگفت
نميتوانم فعاليت هایم را قاب بگيرم و به چيزهایی که امروز صالح است و فردا 

شاملو در کتاب جمعه هيچگاه به بهانه ی لزوم ) 6." (صالح نيست محدود کنم
وی آماده شدن نوآمده گان برای چيرگی بر آن ب همگام شدن با انقالب که حاال دیگر

آنچنان در گزینش . هم بلند شده بود، به انتشار شعر و داستانهای بی مایه رضا نداد
را به مجموعه یی " کتاب جمعه"شعر و داستان و طرح و عکس سخت گير بود که 

ابل با بی نظير از ادبيات معترض و انقالبی تبدیل کند، مجموعه یی بی بدیل و در تق
او البته در این راه تنها نبود و . هنر و ادبيات به زور سياسی شده و دستوری

. همراهانی داشت که نامشان را ميتوان البه الی صفحات کتاب جمعه جستجو کرد
کسی که در یقه درانی های مدافعان . شاملو اما در آن ميانه سرآمدترین بود

 دریوزگی پاره یی نان مسلمان شده به"تازه بر تخت نشسته گان که " روشنفکر"
او خود در . چون دیده باني، سرانجاِم چنين پيش درآمدی را فریاد کرد" بودند

. اکنون ما در آستانه ی توفانی روبنده ایستاده ایم: "شماره ی اول نوشته بود
. بادنماها ناله کنان به حرکت درآمده اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است

 به دخمه های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشيد تا می توان
اما رسالت تاریخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجویز . توفان بی امان بگذرد

هر فریادی آگاه کننده است، پس از حنجره های خونين خویش فریاد . نمی کند
  ) 7." (خواهيم کشيد و حدوث توفان را اعالم خواهيم کرد

زیت های استقالل او از هر نهاد سلطه جویی آنگاهی مشخص تر می شود که در م
آزادی صرف نظر از محتوای اجتماعی : " می نویسد14کتاب جمعه ی شماره ی 

اش، در رابطه با تاریخ ـ یعنی در رابطه با کل حرکت بشر و نه وضعيت موجود این 
ا، آزادی نوعی دستاورد، نوعی در این معن. یا آن جامعه ی معين ـ نيز معنایی دارد

حقيقت تحقق یافته ی برگشت ناپذیر است؛ و به همين اعتبار هم دارای ارزشی 
 . مطلق است و نه نسبی

روشنفکران یا آن دسته از مردمی را که چنين ناميده می شوند باید مدافع [...] 
 پایگاه روشنفکر کسی است که از. مفهوم آزادی به معنای عام و تاریخی آن دانست

دستاوردهای تاریخی جامعه ی بشری رو به آینده دارد و به سوی افق های دور 
روشنفکر اگرچه باید متکی به طبقات بالنده ی جامعه باشد . دست عمل می کند

هرگز نباید از خاطر ببرد که دستاوردهای تاریخ، از دیدگاه بشري، اصولی نيست 
الت روشنفکری البته رسالتی دشوار این رس. که بر سر آنها سازشی بتوان داشت

است، زیرا او را ناگزیر می کند عملش را بر اساس معيارهایی انجام دهد که معيار 
پس آزادی و . این یا آن طبقه ی معين نيست بلکه معياری عام است و همگانی

دموکراسي، به معنای عام و تاریخی آنها، هم زمينه ی الزم برای ایفای نقش 
روشنفکر فرزند آزادی است و .  و هم هدف فعاليت روشنفکریروشنفکری است

باید به خاطر آزادی زندگی کند، و به همين اعتبار، کشيدن باِر مالمت از هر سو، 
  . جزئی از ایفای نقش روشنفکری است

ما بر این باوریم که گوهر کار روشنفکری یک چيز است و گوهر فعاليت یک [...] 
و بزرگترین آموزگاران انقالبی در تاریخ . بی چيزی دیگرمبارز سياسی یا یک انقال

بشر نيز پيش از هر چيز، خود از کارگزاران فرهنگی بوده اند که بر پایه ی 
بگذارید ما نيز، اگر بتوانيم، . دستاوردهای فکری تمامی بشریت عمل کرده است

  ) 8." (چنين باشيم
می ) به آذین(اعتمادزاده و این درست در هنگامه یی است که چندی بعد محمود 

در مرحله ی تکاملی انقالب دموکراتيک ضدامپریاليستي، در مرحله ی : "نویسد
گذاری که انگيزه های متضاد طبقات و قشرهای ترکيب کننده ی جنبش انقالبی در 

قهر انقالبی بر . کارند، هيچ نظم سراسری نمی تواند چنان که باید مستقر شود
در نتيجه، آزادی هم به . ت و جز این نمی تواند باشدزندگی جامعه فرمانرواس

هم آزادی و . صورت حق یکنواخت و یکسان که همه از آن برخوردار باشند نيست
هم حقوق مدنی و سياسی تا آنجا رعایت می شود که، در هر لحظه از روند تکاملی 

، در کشاکش این احوال. [...] انقالب، مصلحت تحکيم گرایش غالب ایجاب کند
طبيعی است که آرایش صف ها به هم بخورد و ترکيب تازه یی از اتحاد صورت 

و باز طبيعی است که ضدانقالب و آنان که به انگيزه های طبقاتی در آستانه . بندد
پرچمی " قانون اساسی"و " دموکراسی"و " آزادی"ی کنارهگ یری از انقالبند از 

  ) 9." ( گروه مرتد نيست ـ بسازندبرای پيکار با انقالب ـ که دیگر از آِن این
و پيش از او حميد مومني، تئوریسين نسل دوم چریک های فدایی خلق نوشته 

در جامعه ی سوسياليستي، خطر احيای سرمایه داری به وسيله ی : "است
اگر دیکتاتوری پرولتاریا هشيار نباشد، . روشنفکران هميشه وجود دارد
زب و دولت و تحکيم تدریجی موقعيت خود و روشنفکران می توانند با نفوذ در ح

) کاپيتاليزم(باال بردن روزافزون مزایای خود، سوسياليزم را به سرمایه داری 
. [...] دولتی تبدیل کنند و خود کم کم به بورژوازی دموکراتيک حاکم تبدیل شوند

پس از نابودی کامل توليد و بازرگانی مستقل در جامعه ی سوسياليستي، 
گذشته از این . ن بزرگترین خطر برای جامعه به شمار می روندروشنفکرا

روشنفکران در طی دوران انقالب و در طی ساختمان سوسياليزم، سرسخت ترین 
از . دشمنان را برای حزب و دیکتاتوری پرولتاریا در دامان خود پرورش می دهند

رولتاریای پاسترناک گرفته تا سولژنيتسين و ساخاروف، روشنفکرانی هستند که پ
  ) 10." (شوروی افسار آنان را رها کرده است

" روشنفکری"او . شاملو اما با چنين نگاهی به روشنفکر مرزبندی مشخصی دارد
را تباری ميداند که آتش مقدس را حمل می کنند و البته سرنوشت خود و دیگرانی 

به مسلخی می رفت که  او با چشمان باز. چون خود را به نيکی می دانست
هواداران رنگ به رنگ اشکال گوناگون سلطه برای او آفریده بودند و خود می 

زمان سلطان محمود می کشتند که شيعه است، زمان شاه سليمان می کشتند : "گوید
که سنی است، زمان ناصرالدین شاه می کشتند که بابی است، زمان محمدعلی شاه 

که مخالف سلطنت می کشتند که مشروطه است، زمان رضا خان می کشتند 
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مشروطه است، زمان کره اش می کشتند که خرابکار است، امروز تو دهنش می 
زنند که منافق است و فردا وارونه بر خرش می نشانند و شمع آجينش می کنند که 

تو : اگر اسم و اتهامش را در نظر نگيریم چيزیش عوض نمی شود. المذهب است
دی هاست، حاال تو اسرایيل می کشند که آلمان هيتلری می کشتند که طرفدار یهو

طرفدار فلستينی هاست، عربها می کشند که جاسوس صهيونيست هاست، 
صهيونيست ها می کشند که فاشيست است، فاشيستها می کشند که کمونيست است، 
کمونيست ها می کشند که آنارشيست است، روس ها می کشند که پدرسوخته از 

 ميکشند که حرامزاده سنگ روسيه را به سينه چين طرفداری می کند، چينی ها
چه قصاب خانه یی است این دنيای ... ميزند، و می کشند و می کشند و می کشند 

اما قرباني، انسان اندیشمند، انسان آزاده، هيچ کجا در خانه ی خودش ! بشریت
  ) 11." (همه جا تنهاست، همه جا در اقليت محض است. نيست

کر مستقل و معترض است که در برابر هيچ قدرت سلطه شاملو اما نماد روشنف
طلبی سر خم نکرد، چنين است که آغاز سلطه بر جان انسان ایراني، آغاز بر هم 

و او در هيات نگاه بان هماره ی . زدن آن خط فاصله انداز باید از تخریب او بگذرد
 . این هویت مستقل و معترض ایستاده است

   سنگپاره در کف کودک
مه اما بيهوده بود اگر کژتابانه از شاملو تصویری می نمود برج عاج نشين و این ه

او ميدانست که . در زندگی شاملو از تنزه طلبی های مد روز نشانی نيست. متفرعن
مخاطبش را باید در خيابان جستجو کند و به همين دليل، دغدغه ی جدی آن را 

آن هم . ت به دست مخاطب برساندداشت که شعر و اندیشه یی را که آن را باور داش
 جهان در روزگار پرمشقتی که هنوز هيچ چشم اندازی از فضای مجازی و

 . انفورماتيک، دیده نمی شد
حضور جدی و البته موفق شاملو در عرصه ی روزنامه نگاری نشان می دهد که 

نها تالش برای انتشار نشریاتی که بيشتر آ. ارتباط با مردم برای او مهم بوده است
یا از سوی مدیرمسئول تعطيل شدند یا توسط دستگاه سانسور و سرکوب، کوشيدن 

پروای ننگ و . بيوقفه یی را حکایت می کند که اغلب بی هيچ قدر و مزدی می ماند
چنين بود که هرگاه فرصتی دست داد و . نام نداشت و نمی خواست وجيه المله باشد
درست به . زنش های اهالی لب گود نهراسيدفضا را آماده دید به ميدان آمد و از سر

همين دليل حتا در اطالعات ماهانه و کتاب هفته ی کيهان، بيرق ادبيات و هنر 
معترض و مستقل را برافراشت تا آنجا که ماموران امنيت خانه و روزی نامه 

او این جمله ی طالیی لنين . نویسان نان به نرخ روزخور ميدان را از او بازستانند
و تا آنجایی که " عمل دست ها را آلوده می کند"با تمام وجود درک کرده بود که را 

  . پای تاخت زدن شرافت در ميان نبود پيش ميرفت
در این ميان البته همواره کسانی را با خود همراه داشت که جوانان شورش ی 

ان در ميان آشنای: "کسانی که در مقام توصيف شان می نویسد. زمانه ی خود بودند
کارشان اغلب جدا از . ما شاعر، نویسنده، ادیب، موسيقيدان، نقاش و نقاد هست

آنان همه . یکدیگر است، اما شيرازه ی دوستی شان خصيصه ی یگانه یی است
دوستار و پرستار هنرند، گرد یکدیگر می نشينند، چای و قهوه و اندوه می خورند، 

غم .  رنج یکدیگر همدلی می کنندرنج می برند و از رنج خود سخن می گویند و با
 ) 12." (شان معصوم و انسانی است و به همين دليل عميق است و کشنده

و درست همين جاست که رابطه ی شاعرانه ی شاملو و جنبش اجتماعی رادیکال 
جنبش های " شهادت"او هيچگاه به مثابه ی مرثيه سرای . مشخص می شود

تحول ساختاری در فرم .  بود از رادیکاليسمرادیکال به صحنه نيامد که خود نمادی
شعری که در خدمت تحول رادیکال محتوای شعری بود، دستآورد زندگی شاعرانه 

  . ی شاملو است
هرجا که رفت گرداگرد او جایگاهی بود برای شورشی ترین فرزندان عرصه ی هنر 

که اخالق شورشيانی سودایی . و ادبيات که بر عليه پدران سنتی خروج کرده بودند
و هنر و ادبيات و فرهنگ و سياست ورزی جامعه ی سنتی را در تماميت خود 

چنين بود که در سال های نغمه خوانی مسلسل های . دگرگون می خواستند
سياهکل، شاعر جنبش مسلحانه شد و در صعب ترین سال های مقاومت فرهنگی 

حتا در اواخر عمر . دهه ی شصت، در کنار و پيشاپيش محافل ادبی و هنری ایستاد
که کهولت جان و موی سپيد توانش را تحليل برده بود، با یک پای قطع شده و 

درست . جانی سالخورده، جلوتر از بسياری سياه مویان سالم بدن پيش می رفت
همين حضور اجتماعی است که موجب شده شاملو از چنان مازادی بهره مند شود 

ین هنوزاهنوز هم با او به عداوت رفتار که نگاهبانان رنگارنگ عرصه ی نماد
  من همدست توده ام                            . کنند

باید این را هم نوشت که هرچند شاملو وطنش را دوست ميداشت و آنگاه که مجبور 
هرچند پروای کهنه سربازان استالينی را . شد تبعيدی غربت شود، طاقت نياورد

هرچند . ند کهير می زنند و کف به دهان می آورندنداشت که تا نام وطن می شنو
با این همه نام بردن از او با لقب پر . انسان ایرانی موضوع اصلی شعر شاملوست

  . وهنی است آشکار به او" شاعر ملی"طمطراق 
انسان ایرانی از قضا درست حکيم ابوالقاسم فردوسی است که زبان " شاعر ملی"

.  مناقب فر ایزدی و فر شاهی شعر می سرودشعرگوی طبقه ی مسلط بود و در
شاعر ملی اگر آنگونه که من درک می کنم باید ستایشگر طبقات مسلط ملی باشد، 

شاید به همين دليل آن هنگام که شاملو نقد رادیکال . هرکه باشد شاملو نيست
 شاهنامه را آغاز کرد، آنگاه که نشان داد قهرمانان ملی شاهنامه کاوه و رستم تا

 مرداد شباهت دارند، این گونه از سوی 28" انقالب ملی"ه مایه به چماقداران چ
جناح های گوناگون بورژوازي، چه بورژوازی مسلط و چه بورژوازی مقهور و 

  . سرنگون شده و نمایندگان فرهنگی و ادبی اش مورد هجوم قرار گرفت
د اما هرگز به همين دليل است که شاملو هرچند بی برو برگرد شاعر مردم بو

او حنجره ی انبوه فرودستان و فراموش شده گان و زنجيریان . نشد" شاعر ملی"

زندگی است و چنين بود که در قامت شاملویی که ما کنون می شناسيم، ایستاده 
   همه ی خدایان را لعنت کرده ام                    . است

وشتار از جنس سياه و می توان برای آنکه ثابت کرد مثلن نگاه حاکم بر این ن
البته شاملو هم مانند همه ی انسانها "سفيدبينی های مرسوم نيست اینجا نوشت که 

این اما درست به اندازه ی همان نگاه سياه و سفيد به جهان، ." اشتباهاتی داشت
تعارفی لوس و سانتيمانتاليستی است که بيشتر به کار شانه . کریه و مهوع است
  . خالی کردن می آید

اگر شاملو، اگر حضور اجتماعی و هویت اجتماعی شاملو ستودنی است باید از 
باید گذر کرد چرا که شاملو خود با گذر از زبان و شعر نيمایی بود . شاملو گذر کرد

  . که توانست به نماد رادیکال ترین و اجتماعی ترین شاعر زمانه ی خود تبدیل شود
ی ما بتواند یا بخواهد با زبان شعری شاملو، اینکه شاعر رادیکال و انقالبی زمانه 

در کنار جنبش اجتماعی دگرگونی خواهانه بایستد، وهم خيال انگيزی است که تنها 
نه به این دليل که زبان شعری شاملو فاخرتر از آن است که . به کار استمنا می آید

این دليل که قابل دستيابی باشد یا گستره ی کلمات او بی مانند است؛ بلکه راست به 
هرچند مازاد شاملو در مقام هویتی اجتماعی همچنان باقی است اما شاملو در مقام 

و باور این پایان، نقطه ی آغاز شعر اجتماعی و رادیکال و . شاعر پایان یافته است
گذر از شاملو، اسطوره زدایی از شاملو و شورش بر عليه . انقالبی زمانه ی ماست

باید . ست که او خود بزرگترین آموزگار آن بوده استسنت شعری شاملو روشی ا
  .  کندقالده هامان بی گفتار ترانه یی آغاز

  : پانوشت ها
انقالب و . جلد دهم. سيمای کارگزاران فرهنگ و سياست. ـ نيمه ی پنهان1

  دفتر پژوهش های موسسه ی . 1381بهمن . چاپ چهارم. تهران. روشنفکران
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 اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه

 به نام آزادي
از کارگران نيشکر هفت تپه در  جمعي20/5/87 صبح امروز

خصوص  اعتراض به عدم تحقق وعده هاي مدیران شرکت در
 دست   مجدد به خواسته هایشانپرداخت مابقي مطالبات وعدم توجه

این کارگران .کشيدند و جلوي درب مدیر عامل تجمع کردند از کار
عدم پاسخگویي و بر آورده شدن خواسته  اعالم کردند در صورت

کارگري در این شرکت به  هایشان باردیگر دور جدیدي از اعتصابات
 کارگران راه خواهد افتادو روزهاي آینده با تعداد بيشتري از

گفتني است در دور گذشته اعتصاب، کارگران .اعتصاب مي کنند
دستمزد سه ماه از حقوق عقب افتاده خود را دریافت  موفق شدند

 چند روزه براي پرداخت  مبني بر مهلت   مدیران کنند و با وعده
  .برگشتند مابقي مطالبات کارگران به سر کار

 کارگري در این زم به یاد آوري است بر اساس گفته هاي فعاالنال
 شرکت طي روزهاي گذشته با توجه به اعالم واگذاري شرکت به

صنایع و معادن مدیران شرکت سعي در تحریک کارگران  سازمان
کارخانه را داشتند تا بدین وسيله با متشنج  براي برهم زدن نظم

تغييرات مدیریتي جلوگيري کنند به همين  نشان دادن جو هفت تپه از
 در  کامال مسالمت آميز وفقط  تجمع خود را ن کارگريدليل این فعال
: کردند و گفتند   عدم تحقق وعده هاي مدیران بيان اعتراض به

خواست کارگران هفت تپه در خصوص واگذاري شرکت کشت و 
نيشکرهفت تپه و بویژه خوراک دام اینست که به گونه اي  صنعت

پذیرد و نظر موازین کامال قانوني انجام  کارشناسي و بر اساس
 .قرار گيرد نمایندگان کارگران نيز مورد توجه

  19/5/87ن واحد کارگري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایرا     

…………………………………… 
  



 12

 
 

اعتصاب غذاي فرهاد وکيلي و اعتصاب سکوت فرزاد کمانگر 
 حيدریان و علي

 به نام آزادي
رهاد وکيلي و کمانگر معلم و فعال حقوق بشر که به همراه ف فرزاد

 متهم دیگر پرونده هر سه  علي حيدریان ، دو
بندهاي عمومي   از6/5/87به اعدام محکوم گشته اند در تاریخ 

ایام  زندانهاي اوین و رجایي شهر در حالي که در حال سپري نمودن
محکوميت خود بوده اند و حکم آنان نيز از دادگاه تجدید نظر به 

يل دامنه وسيع اعتراضات اجتماعي به نهایي رسيده بود ، بدل تائيد
محدود نمودن این افراد و اعمال فشار بر آنان به  این احکام و براي

 .گشتند  زندان اوین منتقل209بند 
بنابر گزارشات دریافتي هم اکنون فرهاد وکيلي بعلت بيماري در 

علي حيدریان و فرزاد کمانگر نيز در سلولهاي  سلول عمومي و
وزارت اطالعات اداره ميگردد به   که تحت مدیریت209انفرادي بند 

رویه ناعادالنه دستگاه  فرهاد وکيلي در اعتراض به. سر مي برند 
دست به اعتصاب  امنيتي و اعمال فشار بر این افراد از روز انتقال

 غذاي نامحدود زده است ، این در حالي است که چندي پيش آقاي
  .دندوکيلي در زندان سکته قلبي نموده بو

همچنين فرزاد کمانگر و علي حيدریان نيز در اعتراض به رویه 
سکوت نموده اند و با امتناع از صحبت نمودن  مذکور اعالم

این . فشارهاي دستگاه امنيتي شده اند خواستار پایان دادن به اعمال
فشارها آنان نيز دست به  افراد اعالم نموده اند در صورت تداوم

  فعاالن حقوق بشر در ایران  9/5/87:تاریخ . زداعتصاب غذا خواهند

............................................. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 پيام تسليت سندیکای کارگران شرکت واحد
 به مناسبت درگذشت خسرو جهانشاهی

 جامعه کارگری در سوگ یکی از فعالين 1387/5/15روز سه شنبه 
اسف و تاثر به اطالع می رسانيم در با کمال ت.مبارز سندیکایی نشست

آقای خسروجهانشاهی از کارگران مبارز سندیکایی و 1387/5/15تاریخ 
 . سالگی دار فانی را وداع گفت٧١عضو سندیکای کارگران نقاش در سن 

 سالگی فعاليت اجتماعی خود ١٤ در سن ١٣١٦خسرو جهانشاهی متولد 
 تجربه نمود و تا سال را شروع کرد و در همين سن اولين بازداشت را

 چندین مورد دستگيری به خاطر فعاليت های کارگری را در پرونده ١٣٥٧
خود به ثبت رساند ایشان بعد از پيروزی انقالب به همراه تعدادی از 
کارگران نقاش سندیکای کارگران نقاش را در جهت دفاع از حقوق صنفی 

هيچگونه  بدون ١٣٦٠این قشر زحمت کش دایر نمودند و در سال 
 .مجوزی این سندیکا از کار باز ماند

خسرو جهانشاهی در انجمن های ادبی و اجتماعی از جمله انجمن ادبی 
 به همراه همکارانش ١٣٨٤صابر حضوری فعال داشت تا اینکه در سال 

در جهت احيای سندیکای کارگران نقاش فعاليت سندیکایی خود را شروع 
که همانا دفاع از حقوق صنفی کارگران کرد و تا آخرین لحظه از راه خود 

 دقيقه روز سه شنبه ٣٠٫٢٢بود کنار نکشيد تا اینکه در ساعت 
 به دليل عارضه قلبی در منزل مسکونيش جان به جان 1387/5/15

  .آفرین تسليم کرد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصيبت وارده 

 همه کارگران عدالت خواه و حق طلب را به خانواده محترم خسروشاهی و
 .ایران و جهان تسليت می گوید
 روحش شاد و اميدش پایدار
  اتوبوسرانی تهران و حومه  واحدسندیکای کارگران شرکت

1387/5/16  

.................................................   

  گفتگویي بي پرده با"گزیده هائی از
 ". مشهداستاد اخراجي دانشگاه فردوسي

التدریس گروه تاریخ دانشکده  یکي از اساتيد حق "قشنگ جمشيد" 
معاصر  سال است به تدریس دروس تاریخ10فردوسي مشهد که حدود

   " ........ایران مي پردازد، از تدریس در دانشگاه محروم شده است
فعاالن حقوق بشر در   مجموعه" در نامه ای که توسط "قشنگ جمشيد" 

    : شده است مينویسدمنتشر" ایران
  :اتهاماتي که به من وارد مي شد عبارت بود از

 طرح مباحث سياسي در سر کالس درس-1 :
 ارتباط بسيار نزدیک با دانشجویان-2
  نداشتن طرح پژوهشي-3

در مورد اتهام اول عنوان کردم که من بعنوان یک مدرس وظيفه ام اطالع 
انم براي دانشجوها مفيد است است و بدون تعصب مطالبي را که بد رساني

در ترمهاي پيش هم گفتم در ترمهاي آینده هم خواهم گفت ،  خواهم گفت ،
نزدیکي به دانشجویان بود ، ایشان عنوان ميکردند شما  مطلب دوم بحث

با شما تماس گرفتند و گفتند شما کجا هستيد ،  در سفر علمي وقتي که
، یا من که از راهرو رد  !!نان هست گفته شده با دانشجویان در صف

من عرض کردم . هستند ميشوم چند تا از دانشجویان پشت کامپيوتر شما
دليل حضور  که ما تمام امکاناتي که در اختيارمان قرار گرفته به

 دانشجویان هست و اگر دانشجو نباشد استادي هم نيست و اگر یک
رد ؟ که دانشجو از من خواست مقاله اي را من پيدا کنم ، اشکالي دا

پاسخ دادند براي دانشجویان کامپيوترهاي جداگانه اي در نظر  ایشان
 .که بازهم من این را نپذیرفتم گرفته شده است

در نهایت در بحث موارد پژوهشي ، بنده عنوان کردم چه کارهایي را 
ام و نهایتًا دکتر وکيلي با دکتر عاشوري تماس گرفتند ، دکتر  انجام داده

یحًا گفتند اگر بخواهد همين رویه را ادامه بدهد ایشان صر عاشوري نيز
   "........ .دانشگاه نياد

 آقاي دکتر وکيلي بعنوان رهبر جناح اصولگراي گروه ..................." 
براي حذف من از نظر ایدئولوژیک هيچ مشکلي نداشتند و به نظر  تاریخ

ینکه بلحاظ وجداني دانشجویان را منحرف ميکردم اما از نظر ا ایشان من
مواجه نشوند پيشنهاد دادند به من که بعنوان کارمند در  هم با مشکلي

مشغول به کار بشوم و من گفتم چون با پول این  دانشگاه فردوسي مشهد
  " .، کارمندي را قبول نمي کنم ملت بورسيه شده ام براي تدریس

.................................................  

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشریه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ایميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  

  اره فاکس سازمانشم
43455804-1-33 

  سایت راه کارگر
net.rahekargar.www  

  سایت رادیو برابری
net.radiobarabari.www  

  سایت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org  

  ایرانسایت رادیو صدای کارگران
www.sedayekargaran.com  

  نشر بيدار
www.nashrebidar.com   
  نشریه انگليسی ایران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " دیدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
  . ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند ميشوند


