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 سالگرد يادمان بيستمين
  کشتار زندانيان سياسی ايران

 !را با شکوه هر چه بيشتر برگزار کنيم 
 

هشت سال جنگ پس از ، 67بيست سال پيش ،در تابستان سال 
خانمان سوز با عراق ، جنگی که حاکمان اسالمی آنرا نعمت الهی 

خمينی جالد از هراس اوج گيری جنبش ضد جنگ معرفی ميکردند، 
مردم زحمتکش ايران با پذيرش ناگزير آتش بس، جام زهر شکست 

اما خمينی که جنگ را نعمت ميدانست چرا که با وقوع . را سرکشيد 
آن جنبش آزاديخواهانه مردم را در سايه جنگ با دشمن خارجی 

رم شدن نبرد قرار داده بود و با پايان جنگ  بار ديگر کابوس گ
داخلی و تند شدن شتابان نبض مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در 

و از آنجا که شعار آزادی   برابر چشمان هراسان او ظاهر شده بود،
با  زندانی سياسی کانون ملتهب و قابل اشتعال اين مبارزات بود ،

فرمان قتل عام زندانيان سياسی و تشکيل کميسيون مرگ و قتل عام 
به استقبال نبرد  اران زندانی سياسی در زندانهای سراسر کشور،هز

ناگزير داخلی با جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم 
اين حادثه دهشتناک که تنها با حوادث کم . زحمتکش ايران رفت

نظيری از نوع کوره های آدم سوزی فاشيسم هيتلری قابل قياس 
 مبارزاتی جمهوری است ،  بطور برجسته خصلت اصلی روش

روشی که  .اسالمی را از همان آغاز با مردم آزاده ايران نشان ميدهد
از محاکمه های بی رويه آغازانقالب و سرکوب خلق ترکمن و 
اعدامهای خلخالی در کردستان شروع ميشود و با اعدامهای گسترده 

 و قتلهای 67 و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 60سال 
درهر دوره ای خمينی . تداوم می يابد......  دگرانديشان وزنجيره ای

وپس از مرگش، وارثان او با بکارگيری سرکوب خشن خواهان 
اما هر بار جنبش  خشکاندن جنبش های متنوع مردم بوده اند،

ناميرای مردم ازخاکستر خود سربرآورده و در اشکال بديع و تازه 
زنان،  دانش جويان؛جوانان و  در جنبش کارگران و زحمتکشان،

  . و در جويبارهای متعدد جاری شده است....مليتها،
اکنون که در آستانه بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی 
ايستاده ايم ، جانشينان خمينی که درتمام اين بيست سال نيز داس 
سرکوب و مرگ را همواره درحرکت  داشتند، ناتوان از حذف مقوله 

شکاندن جنبشهای اجتماعی ، بيش از هر زمان زندانی سياسی و خ
به منزله يک حکومت فاشيستی در انظار جهانيان افشا شده اند و 
تحت تاثير مبارزات قهرمانانه خانواده های زندانيان سياسی و همه 

بل يادمان م دادخواهی  در گلزار خاوران که سآزاديخواهان، مشعل
واره فروزان و جان باختگان راه آزادی و برابری است، هم

  . نورافشان در اهتزازاست
با توجه به استحکام و پايداری جنبش دادخواهی هزاران انسانی که 
به جرم دگر انديشی زندانی و شکنجه شده و در اسارت قتلعام شدند، 
و موفقيت های اين جنبش در طرح و پيشبرد شعار محاکمه آمرين و 

صالحه بين المللی و به عاملين اين جنايات در يک دادگاه بيطرف و 
جرم جنايت عليه بشريت،می بايد همچنان اين جنبش دادخواهی را 
به منزله يکی از حلقات مهم و چاشنی گسترش مبارزه آزاديخواهانه 
مردم ايران در چنگ گرفت و با ثبت ماندگار آن در حافظه تاريخی 
قی مردم ايران، اجازه نداد که در هيچ شرايطی، دگر انديشی جرم تل

  .شود و با هيچ ترفندی،شکنجه و اعدام اجازه ظهور يابد
هم صدا با مادران و همسران  ما هم صدا با اکثريت مردم ايران ،

هم صدا با فرزندان اعدام شدگان که دالوری و  داغديده ،
آرمانخواهی مادران و پدرانشان در چهره اين يادگاران جوان 

  :منعکس است، هم آواز ميشويم که
 ! سياسی آزاد بايد گردد زندانی

  !شکنجه و اعدام تحت هر شرايطی ممنوع بايد گردد
 ! زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی

     
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

  2008 ـــ اوت 1387شهريور 

……………………………………  
                         

 *توجه * 
رخ  ه  پيش روی شماست، حاویمقاله پزوهشگرانه ای ک  نظرات و یب

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

بنابر تناسب ضرورت طرح شان، در اپوزيسيون مترقی ايران ، کمتر 
  مورد توجه قرار گرفته است، لذا مقاله

راه " در نشريه "  رويارويی سوسياليسم و مذهب از کجا بر ميخيزد"  
  در چند شماره،  پياپی درج  - بعلت محدوديت صفحات نشريه -" کارگر 

  . بخش اين مقاله را منتشر مينمائيم سومين و آخريناينک. ه استشد
 به  زین  آرش101البته الزم به يادآوری است که اين مقاله در شماره  

  .رسيده استچاپ 
 . بخش اين مقاله را منتشر مينمائيمسومين و آخريناينک 

  رويارويی سوسياليسم و مذهب 
  از کجا بر می خيزد

 محمد رضا شالگونی

 
   :ماترياليسم مارکسيستی و سوسياليسم

 انديشه مارکسيستی بنحو همه جانبه ای با ماترياليسم درهم تنيده شده 
رخشان ترين جنبه های سنت به نظر من ، اين يکی از د. است

 سه دهه گذشته ، حتی از طرف –مارکسيستی است که البته  در دو 
اما تقريبًا در همه . بعضی جريان های چپ مورد انتقاد قرار گرفته است

اين انتقادات ، مالحظات ومصلحت های سياسی ، حساسيت به متد علمی 
ی مالحظات سياسی در اهميت حيات. و تيزی تحليل را به حاشيه می رانند

برای مارکسيسم ترديدی نمی توان داشت ، چرا که مشغله اصلی آن 
اما همين دگرگون سازی فاعلی آزاد می طلبد ؛ . دگرگون کردن جهان است

فاعلی که به هيچ تقديری گردن نگذارد و پيش هيچ قدرتی زانو نزند و 
سيستی يک فراموش نبايد کرد که ماترياليسم مارک.دست بر سينه نيايستد

بهتر ( بی خدايی مارکس با تأکيد بر خدايی يا . ماترياليسم اجتماعی است
بنياد نقد غير مذهبی چنين : " خداگونگی انسان شروع می شود) بگوئيم 
در اينجا ". انسان مذهب را می سازد ، مذهب انسان را نمی سازد: است

 در مقابل فرد ، نوعِ  انسان است و نه انسان فردی که" انسان"منظور از 
بی خدايی مارکسيستی چيزی نيست جز . ديگری قرار داده شده است
نسب نامه بی خدايی مارکس را نه در . انسان گرايی فعال و پر شور

نسِب اين بی . فردگرايی بورژوايی ، بلکه دقيقًا در مقابله با آن بايد ُجست
نيد بگوئيد ، يا می توا( خدايی از طريق ماترياليسم فوئرباخ به مونيسم 

انسان برای : "اسپينوزا بود که گفت. اسپينوزا می رسد) پان ته يسم 
کافی است اين کالم او را با گفته به همين اندازه معروِف ". انسان خداست

انسان برای : "که گفته است( فيلسوف ماترياليست هم عصرش ، هابس 
 مارکس کجا را مقايسه کنيد تا معلوم شود ماترياليسم" ) انسان گرگ است
هدف ماترياليسم مارکس پی افکندن شورش اجتماعی . نشانه می گيرد

افزودن . عليه همه قدرت های زورگوی تحميل شده بر گرده انسان است
پاسکالی به اين ماترياليسم " نگرش تراژيک"کانتی يا " دستور مطلق"

ن نه به دليل اين که اي.  آن را تقويت نمی کند، از نفس می اندازد
ماترياليسم اخالقی نداشته باشد ، بلکه به اين دليل که می خواهد 

وقتی کانت از . تبارشناسی اخالق جامعه طبقاتی را به زير آفتاب بکشاند
اين آسمان پر ستاره در باالی سرم و از اين قانون اخالقی در درون "

صحبت می کند ، برای محکم تر کردن پايه های اخالق مورد " سينه ام
 خود ، منشأ آن را به پشت ابرها می برد و بر آن است که اگر نظر

اما . دستورات اخالقی منشأ فرا انسانی نداشته باشد ، درهم می شکند
ماترياليسم مارکس با دست گذاشتن روی تبارشناسی اجتماعی اخالق 
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نشان می دهد که همه مطلق های اخالقی ، و در کنار آنها خوِد خدا ، 
و جالب اين است که همه مطالعات علوم . ان استساخته خوِد انس

اجتماعی و علوم طبيعی اين تأکيد مارکس بر زمينی بودن آنها را تأئيد می 
کنند و آنهايی که در پی انکار منشأ زمينی اخالق و مذهب و خدا هستند ، 
از کانت و پاسکال گرفته تا تالکوت پارسونز و ميرسيا الياد به ايمان 

. يا نوعی تجربه درونی و اشراقی پناه می برند) يسم فيده ( گرايی 
استدالل کسانی که می ترسند نقد ماترياليستی اخالق ، هم بستگی انسانی 
و تعهد افراد به منافع نوعِ  انسانی را تضعيف کند ، در خوشبينانه ترين 
حالت به استدالل کسی می ماند که برای مقابله با نژادپرستی ، نظريه 

کنار بگذارد و با چسبيدن به افسانه آفرينش ، بکوشد مردم را تکامل را 
  .   قانع کند که نسِب همه مان به پدر و مادر واحدی می رسد

اما تأکيد ماترياليسم تاريخی مارکس بر منشأ انسانی اخالق برای بی 
اهميت کردن آن نيست ، برای نشاندن آن در بستر دگرگونی های تاريخی 

" ملکوت"خالق آگاهانه انسانی در دورنمای تاريخی و ارج گذاشتن به ا
در پاسخ آنهايی که کمونيست ها را به نفی مذهب ، اخالق ، . آزادی است

حقايقی ابدی "فلسفه ، سياست و حقوق ، ومهم تر از آن ، به نفی 
در مانيفست ، ( متهم می کنند ، مارکس " همچون آزادی ، عدالت وغيره

يده اين اتهام چيست؟ محرک تاريخِ  همه چک: " می گويد) بخش دوم 
جوامع تاکنونی ، تضادهای طبقاتی بوده است که در دوره های مختلف ، 

اين َاشکال هر چه بوده باشند ، استثمار بخشی . اشکال مختلف داشته اند
از جامعه توسط بخشی ديگر ، حقيقت مشترک همه سده های گذشته 

اعی در طول قرن های متمادی پس جای تعجب نيست که شعور اجتم. است
، عليرغم تنوعات و تفاوت ها ، در نوعی قالب عمومی حرکت کرده است 
. ؛ قالبی که فقط با محو کامل تقابل طبقاتی به تمامی از ميان می رود

انقالب کمونيستی قطعی ترين گسست از مناسبات مالکيتی است که از 
 در مسير پيشرفت اش گذشته برجای مانده اند ؛ پس جای تعجب نيست که

". ، از افکاری که پسمانده گذشته هايند ، به قطعی ترين شکلی بگسلد
تأکيد مارکس به معنای اين نيست که اخالق کمونيستی هيچ عنصری از 
گذشته در خود نخواهد داشت ، زيرا او منکر عناصر مثبت و با ارزش در 

س از عناصر ميراث گذشته نيست و همان طور که اشاره شد او و انگل
با ستايش ياد می ) يعنی مذهب دوران باستان ( ارجمند مسيحيت اوليه 

او . کنند و حتی جنبه هايی از آن را با سوسياليسم قابل مقايسه می دانند
با همين . می خواهد آينده گروگان گذشته و زمين گروگان آسمان نباشد

 می کند که تأکيد) در تز سوم در باره فوئرباخ ( جهت گيری است که 
هدف تأکيد او اين است که به ". آموزش دهنده خود به آموزش نياز دارد"

هشدار ) يا می توانيد بگوئيد ، انسان زحمتکشِ  رهايی جو ( پرولتاريا 
از زبان فيلسوفان و پيامبران " حقايق ابدی"بدهد که نيازی به آموختن 

 مصلحت انديشی گذشته يا ناجيان و آموزگاران مدرن و گردن گذاشتن به
تزهايی در باره "مارکس چند سال پيش از نوشتن . های آنها ندارد

پرومته در "، در پيش درآمد رساله دکترای خود ، از زبان " فوئرباخ
مطمئن باشيد ، من اين : " آورده بود که) در نمايشنامه آخيلوس" (زنجير

که بنده بهتر . سرنوشت مصيبت بارم را با بندگی شما عوض نخواهم کرد
آيا ترديدی ".  اين صخره باشم ، تا فرزندی فرمان بردار برای زئوسِ  پدر

  وجود دارد که پرومتۀ مارکس همان پرولتارياست؟ 
اما آيا پرولتاريا برای رسيدن به سوسياليسم ، نخست بايد همه اعتقادات 
مذهبی را کنار بگذارد؟ جواب اين سؤال از نظر مارکسيست ها قطعًا منفی 

) در کنار ضرورت مبارزه با تاريک انديشی مذهبی ( در واقع اين . تاس
مسلم است که . دومين نقطه هم رأيی مارکسيست ها در باره مذهب است

و مارکس و . است" روشنگری"مارکسيسم وارث سنِت جناح راديکال 
انگلس دست آوردهای فکری آن را برای شکل گيری پيکار طبقاتی 

اما همان طور که پيشتر اشاره . يار کارساز می دانندآگاهانه پرولتاريا بس
کردم ، آنها ضمن اين که مانند متفکران عصر روشنگری ، مذهب را 
مجموعه ای از اعتقادات َوهم آلود می دانند و نقش اجتماعی آن را ، 
مخصوصًا در دنيای امروز ، در مجموع محافظه کارانه ارزيابی می کنند ؛ 

عصر روشنگری ، آن را صرفًا ساخته و پرداخته ولی برخالف متفکران 
شارالتان ها نمی دانند ، بلکه کارکردی اجتماعی برای آن قائلند که تا دوام 

بنابراين ، وقتی از جنبش انقالبی . دارد ، موجوديت اش ادامه خواهد يافت
پرولتاريا صحبت می کنند ، هرگز منظورشان جنبش انقالبی کارگران بی 

که در برخورد با ( فقط آنها ، بلکه حتی پلخانف و لنين نه. خدا نيست
مخالف گنجاندن ماترياليسم در برنامه های ) مذهب موضع تندتری دارند 

، " کمونيستی" دولت های –در واقع قبل از تکوين حزب . حزبی هستند
هيچ مارکسيستی خواهان گنجاندن ماترياليسم در برنامه های حزبی و 

فراموش نبايد . ی در عضوگيری های حزبی نيستگذاشتن شرط بی خداي

کرد که حتی در دوران استالين ماترياليسم ديالکتيک و بی خدايی رسمًا 
  . جزيی از اصول برنامه حزب کمونيست شوروی شمرده نمی شده است

ابهام در تنظيم رابطه دو نقطه هم رأيی مارکسيست ها ، يعنی تأکيد بر 
ی مذهبی ، و تأکيد بر خطر جدا کردن ضرورت مبارزه با تاريک انديش

جنبش انقالبی کارگران بی خدا از کل جنبش انقالبی طبقه کارگر ، باعث 
شده است که بعضی جريان های چپ تأکيد بر نقطه اول را ناالزم و حتی 

مثًال اوتو مادورو ، فيلسوف و جامعه شناس . نادرست بنامند
ورتًا عاملی محافظه کارانه نومارکسيسِت ونزوئاليی ، می گويد مذهب ضر

و گاهی تنها ( غالبًا يکی از مجراهای اصلی "در جامعه نيست ، بلکه 
. کی.يا جی". َدم دست برای شکل گيری انقالب اجتماعی است) مجرای 

نلسون مدعی است که واقعيت های اجتماعی نظر مارکسيست ها و 
. تأئيد نمی کندفونکسيوناليست ها را در باره نقش محافظه کارانه مذهب 

و برای اثبات ادعای خود به نمونه هايی از حوادث دهه های اخير اشاره 
نقش کاتوليسيسم در جنبش جمهوری خواهی ايرلند، نقش مارتين : می کند

 ، ١٩٦٠لوترکينگ و جريان او در جنبش حقوق مدنی امريکا در دهه 
 ، ١٩٧٠ و ١٩٦٠شاخه های مختلف الهيات رهايی بخش در دهه های 

نقش خمينی در رهبری انقالب ايران ، نقش کليسای کاتوليک در شکل 
لهستان ، نقش فعال کشيشان سياه و مخصوصًا " همبستگی"گيری جنبش 

به نقل از . ( اسقف توتو در مقاومت عليه رژيم آپارتايد افريقای جنوبی
   ).٤٦٢ – ٣ و ٤٥٣ ، ص ١٩٩٥هاراالمبوس ، " جامعه شناسی"

بدفهمی : ن انتقادات بر بدفهمی مضاعفی بناشده اندبه نظر من ، اي
ازنظريه مارکسيستی در باره مذهب ، و بدفهمی از نقش مذهب در بستر 

اوًال همان طور که پيشتر : به چند دليل. دگرگونی های اجتماعی معاصر
اشاره کردم ، مارکسيسم مدعی نيست که مذهب هميشه و در همه سطوح 

نظر مارکسيسم در باره . محافظه کارانه داردو حوزه های اجتماعی نقش 
نقش محافظه کارانه مذهب ، عمدتًا ناظر به دوران مدرن و پيکارهای 

به عبارت ديگر ، مارکسيسم منکر . طبقاتی معطوف به سوسياليسم است
اين نيست که مذهب تحت شرايط معينی ، حتی در دوران معاصر ، می 

 داشته باشد ؛ ولی در مقابله با تواند نقش مثبتی در تحوالت اجتماعی
بهره کشی و همه اشکال و شرايط دوام آن ، در مجموع نقش مذهب را 

نقد "در مقدمه ( ثانيًا اگر به گفته خوِد مارکس . محافظه کارانه می بيند
توجه کنيم ، می بينيم که از ديدگاه او ، دگرگونیِ  " ) اقتصاد سياسی

تماعی را نمی توان با دقِت علوم روابط اج" صورت های ايدئولوژيِک"
همچنين او در يکی از فشرده ترين و جامع ترين جمع . طبيعی رديابی کرد

در ( بندی های نظريه اش در باره رابطه دولت با ساختار اقتصادی جامعه 
يادآوری می کند که زير ساخت  ) ٤٧، فصل " سرمايه"جلد سوم 

جربی بی شمار متفاوت ، می اقتصادی واحد ، در نتيجه اوضاع و احوال ت
تواند با روساخت سياسی بی نهايت متنوعی همراه باشد که شناختن آنها 

بی ترديد ، . فقط از طريق تحليل شرايط مشخص تجربی امکان پذير است
اين مالحظه مارکس در باره دولت ، با قطعيت به مراتب بيشتری ، در 

ی که ياد می شود ، معموًال ثالثًا در نمونه هاي. باره مذهب نيز صادق است
نقش مثبت مذهب در برانگيختن اعتراض در يک سطح ، به معنای نقش 
مثبت آن در همه سطوح اجتماعی تلقی می شود ؛ در حالی که واقعيت 

مثًال ما . های تجربی ضرورتًا درستی چنين تعميمی را تأئيد نمی کنند
انگيختن انقالب ايران ايرانی ها بهتر می دانيم که هرچند نقش مذهب در بر

عليه ديکتاتوری شاه غيرقابل انکار است ، اما نقش آن در طول مسير 
انقالب و در مجموعه حوادث چند دهه اخير تاريخ ايران ، نه تنها محافظه 

همين نقش متناقض مذهب را می . کارانه ، بلکه فاجعه بار بوده است
به . ن نيز رديابی کردشود مثًال در مجموعه تحوالت چند دهه اخير لهستا

نظر من ، تجربه الهيات رهايی بخش ، تجربه بسيار اميد بخشی است که 
کمونيست ها به هيچ وجه نبايد آن را ناديده بگيرند ؛ اما حتی دادن کارت 

زيرا موضع بعضی از اين . سفيد به همه جريان های آن قابل دفاع نيست
 برخورد با حقوق هم جنس جريان ها مثًال در مورد برابری زن و مرد يا

به طور . گرايان و بعضی حوزه های ديگر ، آشکارا محافظه کارانه است
کلی ، کاهش دادن هدف های سوسياليسم به رهايی از ديکتاتوری ، 

به قول مارکس در ( استعمار ، ستم ملی يا تبعيض نژادی و در يک کالم 
. مسأله است، پاک کردن صورت " رهايی سياسی"به " ) مسأله يهود"

است که بدون رهايی از همه اشکال ستم و " رهايی انسانی"سوسياليسم 
  .  بهره کشی و نابرابری ، دست نيافتنی خواهد ماند

 تاريک انديشی مذهبی در تمام تاريخ .ابهام در نظريه مارکسيستی مذهب
طوالنی خود، هرگز با چالشگر پيگير و سمجی چون مارکسيسم روبرو 

يش از ظهور مارکسيسم ، مخاطب همه منتقدان تاريک پ. نبوده است
انديشی مذهبی ، نخبگان و دانش آموختگان بوده اند ؛ مارکسيسم نخستين 
جنبش روشنگری بوده که خطاب به توده محرومان و محروم ترينان 
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سخن گفته است ، خطاب به آنانی که آرام و سر به راه نگهداشتن شان ، 
همچنين . افتۀ نگهبان نظم شمرده می شودوظيفه اصلی مذهب سازمان ي

مارکسيسم نخستين جنبش روشنگری است که نورافکن خود را روی 
تناقض اخالقی مذهِب سازمان يافته متمرکز کرده است ، بر تناقض ميان 
الاليی خواندن برای تهيدستان و محرومان ، و گره خوردن با ثروتمندان و 

کسيستی مذهب ابهام ها و گسست با اين همه ، نظريه مار. بهره کشان
در اينجا من به بعضی از آنها اشاره . هايی دارد که از کارآيی آن می کاهند

  .می کنم
 چشم گيرترين ويژگی مطالعات مارکسيستی در باره مذهب ، محدود – ١

تقريبًا هيچ يک از نظريه پردازان پرنفوذ مارکسيست . بودن آنهاست
خوِد مارکس نمونه . مذهب انجام نداده اندمطالعه همه جانبه ای در باره 

در واقع معروف ترين توصيف او از مذهب در نوشته . بسيار گويايی است
را اعالم " نقد مذهب) "يا بهتر بگوئيم ، پايان ( ای آمده است که تکميل 

همه . و اين اشاره ای است به مطالعات فوئرباخ در باره مذهب. می کند
مذهب ، در البالی بحث های مربوط به مسائل حرف های مارکس در باره 

اما حتی او نيز ، . مورد انگلس ، البته فرق می کند. ديگر بيان شده است
 دو مورد ، در جريان بحث های ديگر است که به تحليل –جز در يکی 

کائوتسکی ، بی ترديد تحقيق " بنيادهای مسيحيِت. "مذهب می پردازد
، اما بيش از آن که در باره چيستی متمرکز و بسيار با ارزشی است 

همين را در . مذهب باشد ، جامعه شناسی تاريخی مسيحيت نخستين است
باره آثار ديگر نظريه پردازان پرنفوِذ دوره گسترش مارکسيسم نيز می 

اين ارزيابی ، مسلمًا در مورد افرادی مانند ارنست بلوخ صادق . توان گفت
امثال بلوخ در سنت مارکسيستی ، اما فراموش نبايد کرد که . نيست

معموًال نويسندگانی آئين شکن تلقی شده و مورد بی توجهی قرار گرفته 
البته ، محدود بودن مطالعات مارکسيستی در باره مذهب ، از ارزشمند . اند

با توجه به دست آوردهای نسبتًا موفقِ  ( بودن آنها نمی کاهد ، بلکه 
نشان می دهد که با از ) انديشی مذهبی پيکار مارکسيست ها عليه تاريک 

ميان برداشتن ابهام های موجود و پرداختن نظريه منسجمی در باره 
چيستی مذهب ، می شد و می شود دست آوردهای به مراتب بهتری 

  .داشت
 يکی از ابهام های نظريه مارکسيستی مذهب اين است که از يک – ٢

 مثًال در همان نوشته .طرف نقد مذهب را بسيار با اهميت می شمارد
... نقد مذهب مقدمه هر نقدی است : "... معروف مارکس گفته می شود

مذهب نظريه عمومی اين جهان ، چکيده جامع آن ، منطق عامه پسند آن 
، مايۀ آبروی معنوی آن ، غيرت آن ، تأئيد اخالقی آن ، مکمل پر ابهت 

ين ، نقد مذهب ، نقد بنابرا... آن ، و منبع عمومی تسلی و توجيه آن است
اين ". نطفه ای دره اشک هاست ، دره ای که مذهب هاله تقدس آن است

توصيف کوبنده ، قاعدتًا مخاطب اش را متقاعد می کند که نقد مذهب 
اما از طرف ديگر ، درنگ بيشتر در نقد مذهب ، بی . بسيار مهم است

اين ، به بنابر: " ... در همانجا گفته می شود. حاصل شمرده می شود
محض اين که جهانِ  فراسوی حقيقت از ميان برخاست ، وظيفه تاريخ 

به محض اين که شکل مقدس از خود . است که حقيقت اين جهان را دريابد
بيگانگی انسانی بر مال شد ، وظيفه بی واسطه فلسفه ای که در خدمت 

نقد بدين سان ، . تاريخ باشد ، است که اشکال نامقدس آن را برمال سازد
آسمان به نقد زمين تبديل می شود ، نقد مذهب به نقد حقوق و نقد الهيات 

  ". به نقد سياست
اول اين که . اين ابهام دو برداشت متفاوت می تواند به وجود بياورد

مذهب صرفًا بازتاب واژگونه روابط اجتماعی است ؛ بنابراين ، دليلی ندارد 
عی واقعی ، باز همچنان به تحليل بعد از فهميدن رابطه آن با روابط اجتما

سخن ديگری از مارکس می تواند اين . تصوير واژگونه آنها بچسبيم
که حدود يک سال پيش از " مسأله يهود"در ( او . برداشت را تقويت کند

مذهب خود محتوايی ندارد و نه با : "می گويد) مقاله باال نوشته شده 
ميماند ، و با از ميان برخاستن تکيه بر آسمان بلکه به اتکاء زمين زنده 

". واقعيت واژگونه ای که نظريه آن است ، به خودی خود فرو می پاشد
برداشت دوم می تواند اين باشد که مذهب شکل بدوی حقوق و سياست 
است ، بنابراين ، با پرداختن به نقد حقوق و سياست ، نقد مذهب نيز 

نقد نطفه "به عنوان توصيف مذهب . مضمون روشن تری پيدا خواهد کرد
روابط اجتماعی واقعی ، در متن باال ، اين برداشت را می تواند تأئيد " ای
، ..." لودويگ فوئرباخ"در ( همچنين در تأئيد آن به سخن انگلس . کند

می توان استناد کرد که رابطه مذهب را با زندگی واقعی ، ) بخش چهارم 
  . ژيک ديگر می داندپرت تر و بيگانه تر از همه اشکال ايدئولو

پذيرش برداشت اول ، با توجه به نظريه مارکسيستی در باره روابط زير 
بنايی و روبنايی ، اين سؤال را پيش می آورد که مگر حقوق يا سياست ، 

ديگر ، بازتاب واژگونه روابط " صورت های ايدئولوژيک"و به طور کلی 

مطالعه مشخص و متمرکز اجتماعی پايه ای نيستند؟ اما آيا اين از اهميت 
می کاهد؟ پاسخ مثبت به " صورت های ايدئولوژيک"روی هر يک از اين 

اين سؤال به نفی تأکيدات مکرر خوِد مارکس و انگلس بر پيوند 
اما پذيرش برداشت . ديالکتيکی و کنش متقابل زيربنا و روبنا می انجامد

 حقوق يا دوم ، خواه ناخواه باعث می شود که رابطه مذهب نسبت به
سياست را مانند رابطه مثًال باستان شناسی به تاريخ يا رابطه انسان 

چنين فرضی مسلمًا گمراه کننده است ، . شناسی به جامعه شناسی بدانيم
زيرا مذهب هر قدر هم که قديمی تر از حقوق يا سياست باشد ، فقط به 

قش بسيار گذشته مربوط نمی شود ، بلکه در امروزِ  جوامع انسانی نيز ن
  . فعالی دارد

نقد "به نظر می رسد مارکس و انگلس ، بعداز کار فوئرباخ ، عمًال 
را تمام شده تلقی کردند و يا به خاطر تمرکزشان روی کار سنگين " مذهب

نقد اقتصاد سرمايه داری ، ديگر مجالی برای پرداختن به مذهب پيدا 
لعات مربوط به و در هر حال سرمشق آنها کم توجهی به مطا. نکردند

  .مذهب را در ميان مارکسيست ها به يک سنت تبديل کرد
 ابهامی ديگر در نظريه مارکسيستی مذهب اين است که از يک سو – ٣

جدا کردن کارگران بی خدا و معتقد به مذهب را ، حتی در عضوگيری های 
حزبی ، نادرست می داند ؛ و از سوی ديگر ، احزاب 

اين .  تبليغ فعال عليه مذهب توصيه می کندکمونيست را به/سوسياليست
زيرا . ابهام در مارکسيسم روسی به يک تناقض آشکار تبديل می شود

پلخانف و لنين و ديگران جای ابهامی باقی نمی گذارند که حزب بايد عليه 
اما آنها نظر خود را از پاره ای موضع . هرنوع باور مذهبی تبليغ کند
مثًال همان طور که در . لس استنتاج می کنندگيری های خوِد مارکس و انگ

به ) ، بخش چهارم " نقد برنامه گوتا"در ( باال اشاره کردم ، مارکس 
رهبران حزب سوسيال دموکرات آلمان يادآوری می کند که ضرورت 

اگر منظور . را در برنامه حزبی بگنجانند" جادوگری مذهب"مبارزه عليه 
ی باشد ، مسلم است که حزب با بيان او مبارزه با تاريک انديشی مذهب

روشن مطالبات خود رسمًا می تواند به آنها اعالم جنگ بدهد ، بی آن که 
ضرورتًا نيازی به اشاره به منشأ مذهبی يا غيرمذهبی آنها داشته باشد ؛ 
اما اگر منظور او مبارزه عليه هرنوع اعتقاد مذهبی باشد ، آيا اين توصيه 

در سطح ) دست کم(ی کارگران مذهبی از غيرمذهبی ، خواه ناخواه به جداي
  حزبی نمی انجامد؟ 

در هر حال ، اين ابهام مايه آشفتگی های زيادی در جنبش سوسياليستی 
بوده است ، نه فقط بعد از انقالب اکتبر و غلبه مارکسيسم روسی ، بلکه 

همان طور که قبًال اشاره کردم ، بعضی از رهبران . حتی پيش از آن
ال دموکراسی آلمان ، آن را نوعی مذهب در مقابل مذهب متعارف سوسي

به نفع سوسياليسم " رقابت"به تجربه می دانيم که اين . معرفی می کردند
نيست ، زيرا نه تنها به شکاف در جنبش کارگری دامن می زند ، بلکه به 
اين شکاف رنگ تعصب آلودی می دهد که فائق آمدن برآن کار آسانی 

مذهبی و غير ( ياليسم بدون پيکار عليه تاريک انديشی سوس. نيست
، و همچنين بدون پيکار برای متحد ساختن و متحد نگهداشتن ) مذهبی 

. بخش های مختلف طبقه کارگر ، رويايی دست نيافتنی خواهد ماند
بنابراين ، همه چيز و از جمله سرنوشت خوِد مارکسيسم به عنوان يک 

هم آهنگ کردن و هم آهنگ نگهداشتن اين دو جريان فکری انقالبی ، به 
مارشال برمن ، در مقاله ای که به . پيکار موازی و حياتی بستگی دارد

مناسبت صد و پنجاهمين سالگرد مانيفست کمونيست نوشته ، خاطره 
نقل می ) تئوريسين بزرگ روابط بين الملل ( زيبايی از هانس مورگن تاو 

 همين نکته مورد بحث ما روشنايی کند که به يک لحاظ می تواند به
پدر مورگن تاو پيش از جنگ جهانی اول در يک محله کارگری : بياندازد

شهر کوبورِگ باواريا در آلمان پزشک بوده و موقع عيادت از بيمارانش ، 
بسياری از . غالبًا پسر کوچک اش  را نيز با خود همراه می برده است

بيماری سل بودند و پزشک برای نجات بيمارانِ  در حال مرگ او ، گرفتار 
آنها عمًال نمی توانسته کاری انجام بدهد و تنها به آنها کمک می کرده که 

و وقتی آخرين خواست آنها را می پرسيده ، بسياری . با عزِت نفس بميرند
از کارگران می خواسته اند که هنگام دفن ، همراه مانيفست کمونيست به 

ک شان خواهش می کرده اند مواظب باشد که گور سپرده شوند و از پزش
 ). ٢٥٣ ، ص ١٩٩٩برمن ، ( کشيش مانيفست را با انجيل عوض نکند 

بی ترديد ، اين خاطرۀ هيجان انگيز نشان دهنده عمق گره خوردگی 
اما . انبوهی از کارگران آن دوره آلمان با آرمان بزرگ سوسياليسم است

 کند که آيا همه کارگران باواريا بی درنگ اين سؤال به ذهن آدم خطور می
يا حتی کوبورگ احساسات مشابهی نسبت به مانيفست و انجيل داشته اند؟ 
به تجربه آن چه چند سال بعد در آلمان اتفاق افتاد ، می دانيم که جواب 

  . اين سؤال منفی است
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 کم توجهی به مطالعه همه جانبه مذهب در ميان مارکسيست ها باعث – ٤
در نتيجه ، در نوشته های . از سطح کلی فراتر نرود" د مذهبنق"شده که 

متفکران اصلی دوره گسترش مارکسيسم ، با نظريه منسجمی در باره 
. مذهب که بر تعريفات و مفهومات دقيقی استوار باشد ، روبرو نيستيم

مثًال وقتی از نقش اجتماعی مذهب ، يا از ضرورت مبارزه با مذهب ، 
بًا معلوم نيست منظور دستگاه مذهب است يا صحبت می شود ، غال

مجموعه باورهای مذهبی مومنان ؛ صحبت از مذهب مسلط در جامعه 
غالبًا تمرکز روی کارکرد مذهب در تنظيم رابطه . است يا مذهب اقليت

طبقات ، که البته به درستی مشغله اصلی مارکسيست هاست ، کارکرد 
در نتيجه ، حتی در رابطه با . هدهای ديگرِ  مذهب را در سايه قرار می د

مثًال يکی از مهم . کارکرد طبقاتی مذهب مسائل مهمی در ابهام می مانند
ترين مسائلی که در اين نوشته ها بی جواب می ماند ، يا فراتر از آن ، 
حتی به صورت سؤال طرح نمی شود ، اين است که چگونه مذهب می 

يان طبقات ، پيوند مومنان تواند عليرغم ستيزهای کم و بيش دائمی م
طبقات باال و پائين را حفظ کند و به قول معروف ، گرگ و ميش را در 

همان طور که در باال اشاره کردم ، اين يکی . کنار هم به آبشخور بياورد
از سؤاالت مهمی بوده که ذهن متفکر بزرگی مانند آنتويو گرامشی را در 

  . داشته استبه خود مشغول می " يادداشت های زندان"
مجموعه اين ابهام ها وگسست ها نشان می دهد که جنبش سوسياليستی ، 
مخصوصًا در قرن بيست و يکم که سرمايه جهانی فاصله ميان پيروان 
مذاهب مختلف را از ميان برداشته ، به تقابل های مذهبی دامن زده و 

ژی ابعادی جهانی بخشيده است ، برای دست يافتن به مبانی يک استرات
منسجم در قبال مذهب ، به ابزارهای نظری دقيق تر و کارآمدتری نياز 

فراموش نبايد کرد که شکل گيری اوليه نظريه مارکسيستی مذهب . دارد
در دورانی و در مناطقی از جهان صورت گرفته که مارکسيست ها عمدتًا 
با مسيحيت روبرو بودند و حتی تصادم ميان شاخه های مختلف آن 

و بنابراين از مسائل مربوط به رويارويی های . روکش کرده بودآشکارا ف
  .کنونی مذاهِب گوناگون چندان خبری نبود

  مذهب و مسأله مرگ
حوادث دهه های اخير بعضی از مارکسيست ها را نيز به تأمل بيشتر در 
باره مذهب و توضيح علل و پی آمدهای فعال شدن بنيادگرايی های مذهبی 

 ميان کارهای با ارزش قابل توجهی هم صورت گرفته وا داشته و در اين
يکی از اين کارها مطالعه ای است که آلکساندر ساکستون ، . است

مارکسيست امريکايی در باره مذهب انجام داده و چکيده مطالعات پانزده 
در سال " مذهب و چشم انداز انسانی"ساله اش را در کتابی با عنوان 

ظر من ، اهميت کار ساکستون در اين است به ن.  منتشر کرده است٢٠٠٦
که روی مسأله مرگ متمرکزمی شود و آن را پايه روانی کشش به مذهب 

تز ساکستون می تواند . در زندگی تک تک افراد انسانی معرفی می کند
. يکی از گسست های اصلی در نظريه مارکسيستی مذهب را پر کند

اعی مذهب متمرکز بوده مارکسيست ها تاکنون روی توضيح کارکرد اجتم
او با دست گذاشتن روی . اند و زمينه روانی آن را تقريبًا ناديده گرفته اند

رابطه مذهب و مسأله مرگ ، سعی می کند به هسته مرکزی مذهب ، يعنی 
بخش ثابت آن در همه مذاهب و در همه دوران های جامعه انسانی ، 

مرکزی مذهب محکم تر ساکستون معتقد است که هسته . روشنايی بيندازد
اما او نقش . از آن است که به اين زودی ها و به سادگی از بين برود

اجتماعی مذاهب سازمان يافته و رقابت و دشمنی های آنها را در قرن 
بيست ويکم ، مخصوصًا با توجه به بحران زيست محيطی کنونی و احتمال 

می داند و برای استفاده از سالح های کشتار توده ای ، بسيار خطرناک 
مقابله با اين خطر ، ضرورت همکاری با مذهبی های مترقی را مورد 
تأکيد قرار می دهد و اين همکاری را مخصوصًا برای متحد کردن جنبش 

با توجه به اهميت کار . سوسياليستی طبقه کارگر تعيين کننده می داند
  می آورمساکستون ، در زير گزارش بسيار کوتاهی از تزهای اصلی او را

 .  
 از نظر ساکستون دست يافتن به تعريفی جامع از  مذهب چيست؟– ١

تعريف پيشنهادی خود . مذهب برای تحقيق علمی در باره آن اهميت دارد
روحی فوق انسانی ) يا نيروهای ( مذهب اعتقاد به نيرو : "او چنين است

) از آن يا بر فر( و فوق طبيعی ، اما انسان گونه ای است که در طبيعت 
) آنتروپومورفيستيک " ( انسان گونه"از نظر او صفت ". عمل می کنند

بايد توجه داشت که . در اين تعريف ، تعيين کننده وغير قابل حذف است
اين يک تعريف کمينه است و او با اين تعريف می کوشد ، به پيروی از 

تا ادوارد تايلور ، روی فصل مشترک همه باورهای مذهبی دست بگذارد 
همچنين بايد توجه . عموميت کشش به مذهب در ذهن انسان را نشان بدهد

به مفهومی " خدا"داشت که هر نوع اعتقاد به مذهب ، ضرورتًا اعتقاد به 
زيرا در . می بينيم ، نيست) مونوته يست ( که در مذاهب يکتا پرست 

ی مذاهب يکتا پرست خدا يک هستی فراطبيعی است و به اين اعتبار ، درک
( در حالی که در مذاهب يگانه گرا . دوگانه گرا از هستی وجود دارد

) پان ته يسم ( و يا در اعتقاد به همه خدايی يا وحدت وجود ) مونيست 
خدا و طبيعت جدا از هم نيستند و هستی به خالق و مخلوق تقسيم نمی 

/ چون که بی رنگی اسير رنگ شد"مثًال وقتی مولوی می گويد . شود
و همين . ، به همين وحدت اشاره می کند" با موسيی در جنگ شدموسيی 

طور هر اعتقاد به نيروی روحی ، ضرورتًا اعتقاد به هستی واحد يا 
با اعتقاد ) آنی ميسم ( مثًال در روح باوری . اعتقاد به خدای واحد نيست

بنابراين ، ساکستون که در پی . به نيروهای روحی گوناگون روبرو هستيم
ن فصل مشترک ميان همه اعتقادات مذهبی و نيز ميان مذاهب  ِ يافت

و روح باوری است ، در تعريِف خود می کوشد اختالفات " تکامل يافته"
  .آنها را دور بزند

زمانی نه چندان : "  تز مرکزی ساکستون چنين است. سرآغاز مذهب– ٢
و پا دور در گذشتۀ سياره ما ، حيوانی که احتماًال بعضی وقت ها روی د

راه می رفت و الی پاهايش را با انگشتانش می خاراند ، به وجوِد فردیِ  
اين دو دريافت . خود آگاهی يافت و مرِگ بازگشت ناپذير را بازشناخت

شايد جداگانه حاصل شده باشند ؛ اما هنگامی که برداشت دوم استوار 
ل برجای نشست ، حيوان مذهب را ابداع کرد و به نخستين انسان تبدي

   )٥٥ ، ص ٢٠٠٦ساکستون ، ". ( شد
ساکستون عمدًا تز خود را به اين صورت بيان می کند و عمدًا آن را يک 

اما می گويد ، اسطوره من از . اسطوره می نامد ، يک اسطوره جديد
اسطوره های قديمی مانند گيل گمش ، موسی يا پرومته ، کوتاه تر و ساده 

باورکردنی تر از اسطوره های جديدی تر است و نيز احتماًال ساده تر و 
و منظور او از . مانند آنچه تايلور ، دورکيم يا فرويد بيان کرده اند

او می گويد اسطوره های قديمی . اسطوره جديد ، البته ، فرضيه است
معموًال اعتقاد به نيروهای فوق طبيعی را منتقل می کنند ؛ اما فرضيه ها 

ت علمی درستی و نادرستی آن امکان پذير مطلبی را بيان می کنند که اثبا
در تز ياد شده ، " ابداع"و يادآوری ميکند که با آوردن کلمه . باشد

به هر حال او . خواسته است يک فرضيه را بيان کند و نه يک اسطوره را
می نامد ، " بحران آگاهی"با اين فرضيه ، چيزی را بيان می کند که آن را 

 گويد چون نياگان ما پيش از انسان شدن ، به او می. آگاهی از مرگ فردی
صورت گروهی می زيستند ، پس بحران آگاهی بدون زمينه اجتماعی 

اما چون نخستين يورشِ  بحران ، روانی بود و با . تصور ناپذير است
آگاهی از مرگ فردی فرود آمد ، نخست بايد آن را به عنوان يک حادثه 

  . سی کرددرونی و يک تجربه درون نگرانه برر
ساکستون با تأئيد نظريه جا افتاده ای که مذهب را محصول ترس ميداند ، 
يادآوری می کند که شايد دقيق تر و بهتر آن است که سرآغاز مذهب را نه 

چکيده . در وحشِت تنها ، بلکه در همنوايی وحشت و اميد جای بدهيم
ت يک برای غالب جانوران ، وحش: توضيح او در اين باره چنين است

چيزِ  گاه به گاهی و آنی است که با خطر بی واسطۀ مرگ برانگيخته می 
و در ميان حوادث تهديد کنندۀ زندگی ، فاصله های تغذيه خون . شود

شايد ما : "والتر بورکرت گفته است. سردانه و بازيافت آرامش قرار دارند
توانند از خود بپرسيم که چگونه گله گور خرها و گوزن های افريقايی می 

اما فقط در لحظه ... شيرها حمله خواهند کرد. در حضور شيرها بچرند
خطر بی واسطه است که يک حيوان به گريز می افتد ؛ ديگران نيروی 
خود را ذخيره می کنند و به چرا ادامه می دهند و به زودی حيوانی هم که 

.  شودتوانست اين بار از چنگال جانور مهاجم بگريزد ، به آنها ملحق می
آنها چه می توانند بکنند؟ اما انسان ها از آنجا که آگاهانه می کوشند 
محيط شان را کنترل کنند ، خاطره های شان را به حافظه بسپارند و آينده 
". را پيش بينی کنند ، نمی توانند حضور کشدار شيرها را فراموش نمايند

رماندگی که بر آگاهی موارد وحشت را ، همراه با واکنش های آکنده از د
وحشت و واکنشی که به طور بی . می انگيزد ، دائمی و بی امان می سازد

پايان ادامه يابد ، برای موجود زندۀ محکوم به آگاهی به نحو مرگ باری 
پس آگاهی را بايد نفرين شدگی بدانيم يا هم چون . مختل کننده خواهد بود

ما تکامل با دادن ا. نقطه اوج تکامل و پيروزی ارج بگذاريم؟ هر دو
 به ويژه جانوران شکارگری که –موهبِت الفت به بعضی انواع گزين شده 

 اين بن بست –بچه های محدودشان به مواظبت طوالنی مادری نياز دارند 
اين موهبت برای جانوران شکارگر که وضعيت . را پيش بينی کرده بود

د ، شايد زيستی شان با تحميل مرگ بر موجودات ديگر تعريف می شو
اما برای آنها الفت همچون پادزهرِ  مرگ عمل . طنز آميز به نظر برسد

و اما برای انسان های شکارگر ، آگاهی که وحشت مرگ را . می کند
پيونِد . گريزناپذير ساخته است ، ولع پيونِد دائمی را نيز چاره ساز می کند

يف های ظريف مادر و فرزندی ، مانند تمايالت جنسی به وااليش ها و تلط
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خيال "همين فرايند روانی است که پل رادين آن را . کارانه ميدان می دهد
  . می نامد" پردازی های جبرانی

با توصيف تفصيلی چنين فرايندی است که ساکستون فرضيه اش را به 
هنگامی که پيدايش آگاهی ، دانايی به : "صورتی قطعی تر ، طرح می کند
اگان ما با نسبت دادن پنداشت هايی انسان مرگ فردی را تحميل کرد، ني

گونه به طبيعت ، در پیِ  پناه از اين وحشت برآمدند و به آن پنداشت ها 
   ).  ٦٣ص ". ( هم چون موجودات روحی ، واقعيت بخشيدند

:   چکيده نظر ساکستون در اين باره چنين است.مذهب" تکامل "– ٣
ر موقعيت هايی به شدت پنداشت های موجودات روحی ، در آغاز بايد د

محلی ظاهر شده باشند ، در آن صخره ، اين چشمه آب ، آن غار يا فالن 
اين جايگاه ها همچون محل سکونت . لبۀ ليز سنِگ برآمده از ميان آب

موجوداتی نامرئی در می آيند که با ما تماس های آشنای مهربانانه يا 
وظيفه روانی . است) يسمآنی م(اين روح گرايی . دشمنانه برقرار کرده اند

اما چگونه اين ارواح محلی به . آن در بی واسطه گی مطلق آن نهفته است
اعماق جهان راه يافته اند؟ با اين سؤال است که خيال دامنه های يک 

و اين يگانه . نيروی آفرينش گرِ  سايه وار را لمس می کند و باز می گردد
. گر سکۀ روح گرايی استيگانه گرايی روی دي. است) مونيسم(گرايی 

رشته مفهوم پردازی ها از . اين دو سو تقسيم ناپذير ، ولی در تنش اند
روح گرايی شروع می شود و به طرف موجودات روحی بزرگ تر و 

چرا؟ توضيحات متعددی در باره اين حرکت . نيرومند تر حرکت می کند
 جامعه .تايلور آن را صرفًا حرکت فکری صعودی می بيند. وجود دارد

شناسانی مانند دورکيم و وبر آن را تابعی از پيدايش واحدهای سازمان 
 - از گروه به قبيله ، از قبيله به شهر( اجتماعی بزرگ تر و کارآمدتر 

اما ساکستون قبل از هرچيز بر ضرورت . می دانند) دولت و غير آن 
ز به آن چه در آغا: تمرکز روی فهم منطق درونی اين حرکت تأکيد می کند

کشف موجودات روحی دامن زد ، نياز روانی به نيرومند شدن در مقابل 
اما ارواح آنی ميستی در . وحشت های طبيعت ، يعنی در مقابل مرگ بود

و سر انجام ، همه موجودات روحی که در درون . درون طبيعت جای دارند
ر دفاع طبيعت و تابع آن پنداشته می شوند ، به لحاظ مفهومی قاعدتًا بايد د

اين پويايی است که مفاهيم . از انسان ها در مقابل طبيعت ، ناتوان شوند
، وحدت ) پولی ته يسم ( الوهيت را از روح گرايی به طرف چند خدايی 

که شايد ) مونوته يسم ( ، و نهايتًا به يکتا پرستی ) پان ته يسم ( وجود 
) مونيسم(از تصور هر موجود روحی شخصيت يافته به يگانه گرايی 

حتی وحدت وجود ، عليرغم جذابيت های . نزديک تر باشد ، پيش می راند
زيادی که دارد ، نمی تواند نياز به دفاع در مقابل طبيعت را ارضاء کند ؛ 
زيرا الوهيِت پان ته يستی ، به خاطر اين که مساوی با طبيعت است ، در 

به اين ترتيب .  آندرون طبيعت باقی می ماند و نه بيرون از آن و بر فراز
، جستجوی امنيت روحی در يکتا پرستی ، يعنی انديشه خدای آفريدگار 

  . شخصيت يافته است که به نقطه توقف منطقی خود می رسد
 حتی هنگامی که -مفهوم آفريدگار . اما حرکت معکوسی هم وجود دارد

همچون پدرساالر ريش سفيِد آشنايی که انگشت جادويی اش را به طرف 
.  تصوير می شود ، يک انتزاع فکری باقی می ماند-ان دراز کرده انس

چنين خدايی بيش از آن دور است که نگران اين غار يا آن چشمۀ آب ، 
. درِد آرتروز زانوی من يا شيفتگی شوهرم به زن سليطۀ دمِ  در مان باشد

بنابراين از جمع خدايان دوباره به روح گرايی باز می گرديم ، به قديس 
ی محلی ، به ضريح های کنار جاده ، به تعويذها و دعاهای اتوموبيل ها
اين بازگشت ، به لحاظی به خاطر فرار از انحصار روحانيت حرفه ای . ها

به سوی " پيشرفِت"و دستگاه های مذهبی نهادی است که در تاريخ ، 
مذهب ، بنا به اين فرضيه ، از پيوند . يکتاپرستی را همراهی می کنند

.  با موجوداتی روحی که َدم دست احساس می شدند ، آغاز شدعاطفی
دسترسی به خدايی که دست اش به عالم نظم می بخشد ، به هر حال ، 
آسان نخواهد بود ؛ مخصوصًا هنگامی که به لحاظ تاريخی ، ظاهرًا به 
پشت ديوارهای معابد رسمی و سلسله مراتِب روحانيت انحصارگر پس 

 پنهان همچنين خدايی است که عارفان در پی اش اين خدای. کشيده باشد
بنابراين ، . اما او در عميق ترين سطحِ  انتزاع مفهومی قرار دارد. هستند

حرکت های معکوس دوباره می توانند آسمان و زمين را با فرشتگان و 
 - همان گونه که در مسيحيت و اسالم می بينيم-شياطين پر کنند ؛ اينها

 آن گونه که در -رستانه شان نظم داده می شوند ؛ يا بوسيله پادشاه يکتاپ
 در ميدان نيروی يک آفريدگار -هندوگرايی و بوداگرايی ديده می شود

  . يگانه گرايانه مهار می شوند
  تز مرکزی ساکستون پيدايش مذهب را در . جنبه اجتماعی مذهب– ٤

قات و دوران شکارگری انسان قرار می دهد ؛ يعنی پيش از شکل گيری طب
تا آنجا که من می دانم ، انسان شناسی جامعه : او می گويد. جامعه طبقاتی

پيشينی را که در آن اصًال از باور مذهبی خبری نبوده باشد ، نشان نمی 

به اين ترتيب ، مذهب در بين باستانی ترين و همگانی ترين . دهد
ان ، شايد پيوستگی های فرهنگی است و مانند توانايی ابداع و يادگيری زب

آنچه به روشن ترين نحوی انسان . " مقدم بر فرهنگ انسانی بوده باشد
را از انواع ديگر متمايز می سازد و به او قدرت کنترل بر آنها را می 

 که به وسيله زبان از -فرهنگ . بخشد ، فرو رفتن او در فرهنگ است
ای حمايت  شايد بدون به ميان آمدن موجودات روحی بر-آگاهی به بار آمد 

از آگاهی در برابر وحشِت فلج کنندۀ مرگ ، زهدان باروری پيدا نمی 
حتی فراتر از اين ، ساکستون پيدايش مذهب را به دوره ای نسبت ". کرد

می دهد که هنوز تکامل بيولوژيک انسانی به طور قطعی پايان نيافته 
 تأکيدی اما او با همه ). ١٨٠ – ١٩٣در اين باره نگاه کنيد به ص .( بود

که روی توضيح روان شناختی زمينه پيدايش و دوام مذهب دارد ، آن را 
کافی نمی بيند و توضيح فرهنگی يا اجتماعی مذهب را ضروری و حياتی 

  .می داند
ساکستون اين ادعا را که مذهب اخالق را به وجود آورده ، نادرست می 

اعی ميان اعضای داند و می گويد مبنای اخالق ، يعنی روابط متقابل اجتم
گروه ، پيش از زبان و حتی پيش از شکل گيری انسان کنونی وجود 

اما او نقش مذهب . داشته و با پيدايش گروه های انسانی شکل گرفته است
با انتقال به جوامع کشاورزی و . را در حفظ اخالق اجتماعی مهم می داند

بری طلب شکل گيری نابرابری های اجتماعی ، بهره کشی ، اخالق برا
و به موازات اين ، در جوامع کشاورزی ، . جوامع ابتدايی را کنار می زند

تشريفاِت تنظيم رابطه ميان جامعه و موجودات روحی از طريق مهارت 
های جديدی انجام می شود و به ترتيب ، گروه اجتماعی روحانيان به 

وند وجود می آيد که افراد با نفوذی هستند و با رؤسا و جنگجويان پي
. دارند و از نابرابری های گسترش يابنده نفع می برند و حمايت می کنند

از يک سو انسجام تجمعات : در اينجا مذهب نقش دوگانه ای بازی می کند
انسانی را در دوره از هم پاشيدگی جوامع شکارگر و انتقال به جوامع 
 و کشاورز حفظ می کند و از سوی ديگر به نابرابری و بهره کشی جنسی

طبقاتی در حال شکل گيری مشروعيت می بخشد ؛ از يک سو ، از 
پاسداری می کند ، و " ديگران"همبستگی جامعه برای مقابله با طبيعت و 

  .از سوی ديگر ، به منافع بهره کشان درون جامعه تقدس می بخشد
  از نظر ساکستون، مذهب که برای . مذهب و امپراتوری شيطان– ٥

ی ، يعنی وحشِت مرگ به وجود آمده بود ؛ با شکل مقابله با شر طبيع
شر اجتماعی از . گيری جامعه طبقاتی ، شر اجتماعی را ابداع می کند

در جوامع شکارگر که انسان در دسته . ستيز درون گروهی بر می خيزد
های کوچک و اجتماعات پراکندۀ دور از هم زندگی می کرد ، هويت 

در اين دوره ، . وه محدود می شداخالقی احتماًال به اعضای هر گر
. برخورد دسته های مختلف با يک ديگر ، اتفاقی ، ولی غالبَا خون بار بود
. آنها يک ديگر را مانند حيوانات مهاجم يا حتی خطرناک تر می نگريستند

بنابراين برای هرگروه معين ، اکثريت موجودات انسانی ، به قلمرو بيگانۀ 
ا تحت نفوذ مذهب ، شر اجتماعی به طرف شر ام. شر طبيعی تعلق داشتند

اين حرکت با همان . طبيعی لغزيد و هر دو به سوی شر مطلق رانده شدند
خدای . منطق حرکت از روح گرايی به طرف يکتاپرستی پيش می رود

آفريدگار واحد ، بايد نه تنها آفريدگار طبيعت ، بلکه همه انسان های ديگر 
فکری ، شر و خير را از هم جدا می نمايد ، اين حرکت . نيز انگاشته شود

از قالب های طبيعی و اجتماعی انتزاع می کند و به آنها خصلت خدايی می 
روحانيت بخشيدن به شر و ارتقاء آن تا سطح کيهانی ، هزينه . بخشد

ستيز اجتماعی را برای طرف های درگير در آنها افزايش می دهد ، 
می بخشد و زرادخانه بهره کشان جنسی مدافعان اخالق اجتماعی را نيرو 

  . و طبقاتی را به شدت تقويت می کند
از طرف ديگر ، روحانيت بخشيدن به شر ، دشمنی ميان پيروان مذاهب 

: " ساکستون می گويد. مختلف را پر دامنه تر و خونبارتر می سازد
مذهب و ". فرهنگی که با بهره کشی می ماند ، گروگان مسأله شر است

 سراسر تکامل فرهنگی انسان دوش به دوش هم حرکت کرده جنگ در
آموزش غالب مذاهب در بعضی از زمان ها و بعضی از مذاهب در . اند

. همه زمان ها ، اکثريت بشريت را محکوم به تباهی و عذاب دانسته اند
مذهب که ظاهرًا برای . مذاهب به طور ريشه ای در مقابل هم قرار دارند

جود آمده ، نه تنها در مقابله با آن شکست خورده و مقابله با شر به و
نيروی خود را تحليل برده است ؛ بلکه از مسأله شر يک امپراتوری 

  . ساخته است ، امپراتوری شيطان
با توجه به نگرش مذهب به مسأله شر ، ساکستون می گويد، مذهب با 

 تقويت اين که در بخش بزرگی از تاريخ انسانی در کمک به بقای انسان و
همبستگی جامعه انسانی نقش مهمی داشته ، ولی اکنون که بشريت در 
سايه بحران زيست محيطی و خطر به کارگيری سالح های کشتار توده ای 

زيرا اوًال مذاهب به خصومت . قرار گرفته ، نقش مخربی پيدا کرده است
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ه های موجود دامن می زنند و عمًال در ميان پيروان خود ، بی تفاوتی ب
ثانيًا با اشاعه اعتقاد به مشيت .  مذاهب ديگر را تقويت می کنندرنج پيروان

خواهد ، خطر  الهی ، و خدای همه دان و همه توانی که رستگاری ما را می
زيست محيطی و جنگ های هولناک هسته ای را در نظر پيروان خود کم 

  . اهميت جلوه می دهند
نقد مارکسيستی مذهب را نا   سکستون . ضعف نقد مارکسيستی مذهب– ٦

موفق می داند و معتقد است که مارکسيست ها بايد به يک نظريه ماترياليستی 
او می گويد مارکس و انگلس عمًال از نظريه . در باره مذهب دست يابند

فوئرباخ در باره مذهب فراتر نرفتند و بعدها به خاطر کارهای بسيار مهم تری 
و بعد از آنها . اختن به مسأله مذهب را نيافتندکه در دست داشتند ، مجال پرد

نيز مارکسيست های ديگر نياز به تمرکز بيشتر روی اين مسأله را احساس 
نکردند ، زيرا در دوره پيشروی سکيوالريسم و عقب نشينی اجتماعی مذهب 

ساکستون . قرار داشتند و فکر می کردند که مذهب در حال از بين رفتن است
ه ميان اوج گرفتن روشنگری قرن هژدهم تا نيمه قرن بيستم دوره دويست سال

را ، دوره پيشروی سکيوالريسم می نامد و معتقد است از نيمه قرن بيستم به 
با توضيحاتی که . اين طرف ، انديشه مذهبی ضد حمله خود را آغاز کرده است

 دادم ، روشن است که از نظر او ، ضعف اصلی نظريه تاکنونی مارکسيستی در
باره مذهب ، بی توجهی ، به مسأله مرگ فردی است ؛  مسأله ای که هميشه 

  .بر ذهن تک تک افراد انسانی سنگينی می کند
ساکستون معتقد است که ضديت مارکسيسم با هرنوع اعتقاد مذهبی ، مانعی 
جدی بر سر راه عملی شدن طرح اصلی خوِد مارکسيسم ، يعنی اتحاد طبقاتی 

البته او خواهان عدم انتقاد از مذهب يا اعتقادات . رده استکارگران ، ايجاد ک
او می گويد واگذاشتن ابتکار . مذهبی نيست و حتی آن را خطرناک می داند

مبارزه با تاريک انديشی مذهبی به مذهبی های ميانه رو اشتباه بزرگی است ؛ 
بارزه زيرا حتی اگر خواهان تقويت معتقدان ميانه رو مذهب هستيم ، ابتکار م

فراموش نبايد بکنيم که خوِد آنها در بعضی حوزه ها . را نبايد به آنها بسپاريم
  .با تاريک انديشان اشتراکات انکار ناپذيری دارند

  نکته پايانی
حتی اگر با هيچ يک از تزهای ساکستون موافق نباشيم ، دست کم بايد بپذيريم 

ا اين که بعضی من ب. که او روی مسائل بسيار مهمی دست گذاشته است
تزهای او را قانع کننده نمی يابم و نيز ناپيوستگی هايی ميان بعضی از تزهای 
او می بينم ، اما معتقدم ، تز مرکزی او ، يعنی رابطه مذهب با مسأله مرگ 

ی از فردی ، به جنبه مهمی از روانشناسی انسانی روشنايی می اندازد و يک
او خود با پای بندی به . دالئل دوام مذهب در جامعه انسانی را نشان می دهد

منطق مطالعه علمی ، کارش را يک فرضيه می داند ، يعنی آغاز راه و نه 
  . پايان آن

نخست اين که کمونيست ها : در هر حال ، دو نکته را بايد به خاطر بسپاريم
. پيکار برای سوسياليسم پيشروی کنندنمی توانند با ناديده گرفتن مذهب ، در 

و مشکل . مذهب هنوز همچنان با ماست و به سادگی نيز از ميان رفتنی نيست
اين است که نه می توان با مذهب کنار آمد ، و نه می توان همه معتقدان به آن 

مگر نه اين است که پايگاه اصلی مذهب در ميان همان . را مرتجع ناميد
و سرنوشت بشريت را رقم می زنند؟ دوم اين که مبارزه طبقاتی است که اميد 

با تاريک انديشی مذهبی ، به نظريه ماترياليستی منسجمی در باره مذهب نياز 
  .  دارد که ما هنوز با آن فاصله داريم

******  
به کار برده ام ، زيرا گرچه " دين"را مترادف " مذهب"در اين نوشته ] ١[ 

سالمی معنای يکسانی ندارند ، ولی در فارسی اين دو اصطالح در ادبيات ا
امروزی مترادف هم به کار می روند و اولی فعال تر از دومی به کار گرفته 
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  نبرد جانگداز سارا
" ای عمده جنگ ساالران بينادگرای اسالمی، يک پ

 .افغانستان هستند  وارداتی"مکراسی 
سارا بعد از اينکه مورد تجاوز قرار گرفت، لخت و درحاليکه شورت به 
 . تن نداشت و از بدنش خون می چکيد خانه را افتان و خيزان ترک ميکند

, دمکراسی وارداتی,در افغانستان بنيادگرايی اسالمی و :روشنگری
بهای آن را مردم افغانستان می . دا کرده اندآمريکاراهی برای همکاری پي

آنها در . پردازند، اما بيشتر و سنگين تر از همه زنان وکودکان
دشوارترين و خطرزاترين شرايط عليه بيدادی که بر آنها می رود دالوارنه 

سارا و شوهرش نمونه ای از اين مبارزه را به نمايش . مبارزه ميکنند
 نيرومند تمايلی ندارند اين مبارزه را زير هرچند رسانه های. ميگذارند

نور پروژکتورهای خود قرار دهند، اما آنها برای دادخواهی از جان گذشته 
به , مانع,افغانستان , دمکراسی اسالمی,سارا در راه نامزد انتخاباتی . اند

 مردانش را به سراغ سارا  " دمکرات شده"شمار می آمد، جنگ ساالر 
بقيه داستان را کيت کالرک از کابل . ه او تجاوز کنندفرستاد تا گروهی ب

  . گزارش کرده است که چکيده کوتاهی از آن را ميخوانيد
 رئيس جمهور افغانستان مردان متجاوز را عفو کرد              

 2008 اوت 24يک شنبه 
حميد کرزای رئيس جمهورافغانستان سه مرد را که به اتهام تجاوز 

 دادگاه عالی افغانستان محکوم شده بودند، مشمول گروهی به يک زن در
و خانواده ی او -زنی که مورد تجاوز قرار گرفته -سارا. عفو قرار داد

وقتی از اين عفو خبردار شدند که ديدند مردها به روستای محل تجاوز باز 
 . گشته اند

قضيه سارا نگرانی هايی را که در مورد روابط نزديک رئيس جمهور 
ر وجود دارد، به  و متهمان به جنايات جنگی و نقض حقوق بشافغانستان

  . نمايش ميگذارد
. تجاوز به سارا بطور علنی و به شيوه ای وحشيانه صورت گرفته بود

 روی داد، وقتی که افغانستان در آستانه 2005ماجرا در سپتامبر 
انتخابات پارلمانی بود و مولوی اسالم قدرتمندترين فرمانده محلی قصد 

اشت در انتخابات شرکت کند، اين در حالی بود که او متهم بود چه در د
 که مجاهد بود و چه دردوره فرمانداری تحت حکومت طالبان 80سالهای 

 .  مرتکب جنايات متعددی شده است91ها و يا بعد از سقوط آنها در سال 
جويان تحت فرماندهی مولوی  به گفته سارا نگهبانان شخصی و جنگ

.  جستجوی مردان جوانی بودند که در انتخابات به او کمک کننداسالم در
يک روز بعد از ظهر هنگام نماز مردان : دالور شوهر سارا تعريف ميکند

از . مسلح به در خانه ما آمدند و پسر مان اسالم الدين را با خودشان بردند
 . آن شب ببعد ديگر هيچکس پسرم را نديده است

د چگونه همسرش سارا در جستجوی فرزندش در ادامه شرح ميده دالور
دو بار جلوی فرمانده مزبور را ميگيرد و در مقابل عموم پسر ش را 

جويش به در خانه ما  بعد از بار دوم فرمانده و سه جنگ" :  ميخواهد
 متری بردند و در مقابل 200آمدند و همسرم را به خانه ای در فاصله 

  "..چشم مردم به او تجاوز کردند
ا و دالور عليرغم همه خطراتی که آنها را تهديد ميکرد ساکت نمی سار

حاال آنها مقداری سند . شوند و تصميم ميگيرند قضيه را به دادگاه بکشند
و نيز يک گزارش پزشکی قانونی دارند که گواهی ميدهد سارا يک زخم 

.  ميلی متری در پائين تنه اش دارد که با نوک خنجرايجاد شده است17
بعد از اينکه مورد تجاوز قرار گرفت، لخت و درحاليکه شورت به سارا 

. تن نداشت و از بدنش خون می چکيد خانه را افتان و خيزان ترک ميکند
زن و شوهر به خاطر تصميم به دادخواهی و تعقيب چهار مرد متجاوز 

آنها به دادگاه، . مجبور ميشوند مخفی شوند ولی مبارزه را رها نمی کنند
، شخص رئيس جمهور، سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل پارلمان

به گفته سارا و دالور يکی از مردانی که در تجاوز . شکايت می برند
شرکت داشت با پرداخت پول و به کمک ارتباطاتی که داشت مکررا مانع 
اجرای عدالت ميشود ، بويژه بعد از اينکه فرمانده او مولوی اسالمی به 

 . نتخاب ميشود و بطور قاطع از متجاوزين حمايت ميکندنمايندگی مجلس ا
سه مرد متهم به تجاوز در .  مولوی اسالم ترور ميشود2007در ژانويه 

يکی از .  سال زندان محکوم ميشوند11دادگاه مجرم شناخته شده و به 
دو مجرم ديگر به نام های نور . آنها به نام عبدل بصير در زندان می ميرد

فرمانده از اتهام . مد در ماه مه از زندان آزاد ميشوندمحمد و خير مح
کپی عفو نامه آنها امضای شخصی کرزای را زير خود . تبرئه ميشود

 . دارد
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وقتی اين کپی به سخنگوی کرزای همايون حميدزای نشان داده شد او 
حالتی به خود گرفت که گويی شوکه شده است و گفت غير ممکن است 

ن را امضا کرده باشد، ولی حاضر نشد توضيح رئيس جمهور آگاهانه آ
او قول دارد اين ماجرا و همچنين .بدهد عفو نامه چطور صادر شده است

ماجرای پسر گم شده را که هنوز معلوم نيست چه بر سر او آمده مورد 
 . بررسی قرار دهد

ولی يکی از فعاالن حقوق بشر گفت با اينکه او به خاطر نمی آورد در 
تا اين سطح باال ست کرزای شخصا عفو داده باشد، ولی قضيه ای که 

از طرف ديگر مير احمد . فساد در دستگاه پليس و دادگستری بيداد ميکند
جوينده يک نماينده مجلس گفت قضايای مشابه سارا ديگر به يک امر 

دستگاه پليس و دادگاه عمال تحت کنترل فرماندهان . عادی تبديل شده است
 فرماندهان محلي، جنايتکاران جنگی هستند که  ":او گفت. محلی است

آنها اکنون جسورتر شده اند و هر . هنوز گروه های مسلح خود را دارند
  "..جنايتی که بخواهند، انجام ميدهند

با اينکه در افغانستان بعد از تجاوز . سارا و دالور دوباره مخفی شده اند
ور به اينديپندنت اجازه حرف زدن آن خطرات زيادی دارد ولی سارا و دال

 ما تا کنون ": دالور در اين مورد گفت. دادند داستان شان منتشر شود
زمين ما را . پسرمان را از دست داده ايم، حيثيت مان را از دست داده ايم

خانه مان را از دست داده . فروخته ايم تا هزينه های دادگاه را بپردازيم
 برگرفته از سايت روشنگر".        م؟ دست بدهيديگر چه داريم که از. ايم

…………………………………….... 
در نتيجه بمباران های هوائی توسط نيروهای : سازمان ملل 

.  نفر از مردم افغانستان کشته شدند90ائتالف در افغانستان، 
  .اند گناه بوده اآثر اين قربانيان زنان و آودآان بي

، مدارآى در دست دارد آه اعالم آرد) شنبه سه(سازمان ملل امروز :ايسنا
 تن از غير نظاميان در هفته گذشته در افغانستان در 90دهد  نشان مي

اآثر اين . حمالت هوايى نيروهاى ائتالفى تحت فرمان آمريكا، آشته شدند
  . اند گناه بوده ان و آودآان بيقربانيان زن

 به گزارش خبرگزارى رويترز، تلفات غير نظاميان در افغانستان موجب
 . انستان و نيروهاى ناتو شده استبوجود آمدن شكاف ميان دولت افغ

پيشتر حامد آرزاى رييس جمهور افغانستان، اظهار آرده بود آه انجام 
 مردم اى نداشته است و فقط منجر به آشته شدن حمالت هوايى هيچ ثمره
  . عادى افغانستان شده است

اى اعالم  انستان، طى بيانيه فرستاده ويژه سازمان ملل به افغ "آاى آيده" 
ماموريت امداد  (UNAMAداشت، در تحقيقات انجام شده از سوى 

آه بر اساس شهادت شاهدان و سايران است، ) سازمان ملل در افغانستان
دهد در حمالت  نشان ميايم آه  به اسناد و مدارآى متقاعد آننده دست يافته

 قربانى شامل 90اين . اند  غير نظامى آشته شده90هوايى نيروهاى ائتالف 
  . باشد  مرد مي15 زن و 15 آودك، 60

. ارتش آمريكا نيز تحقيقاتى را در خصوص اين مساله آغاز آرده است
ارتش آمريكا روز جمعه اعالم آرده بود آه از آشته شدن غير نظاميان در 

 "دندشين"به منطقه " تنها يك حمله هوايى"عملياتى آه از آن به عنوان 
  .  در غرب افغانستان قرار دارد "دشيندن" . رده، اطالعاتى نداردنام ب

هاى  اند، در يورش جت نيروهاى ائتالف تحت رهبرى آمريكا اعالم آرده
 شبه نظامى 30بان جنگى اين نيروها به مواضع يكى از فرماندهان طال

 . اند آشته شده
UNAMAمنطقه هاى الزم به   تيم حقوق بشر خود را براى انجام بررسي

ان اين اعضاى اين تيم با مقامات محلى و روستايي. شيندند فرستاده است
  . اند منطقه مالقات آرده

 گفتند، سربازان افغان و خارجى UNAMAروستاييان منطقه به اعضاى 
 شدند، "شيندند"ى   اوت وارد روستاى نواباد در منطقه21در تاريخ 

ت هوايى نيز ميد و حمالعمليات اين نيروها چندين ساعت به طول انجا
  . پس از آن شروع شد

تخريب هفت تا هشت خانه در بمباران : در بيانيه سازمان ملل آمده است
اين حمالت صدمات جدى . هوايى نيروهاى ائتالف مشهود و روشن است

بوميان محلى قادر به شمارش . ها وارد آورده است ديگر نيز به ساير خانه
  . باشند سن و جنسيت قربانيان مي، تعداد تلفات و حتى ذآر نام

اين حادثه موجب نگرانى شديد سازمان ملل است و من : آيده اظهار داشت
ام آه امنيت و سالمت غير نظاميان بايد باالتر از هر  بارها تكرار آرده

 .هاى نظامى قرار گيرد ام عملياتاى ديگر در انج مساله
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*ديدگاه *   
 حزب کمونيست ايتاليا در بوته آزمايش

اکثريت شدن جديد چپ ها در ريفونداسيونه کمونيستا می تواند در 
آينده بخش بزرگی از اعضای اين حزب را برای مبارزه طبقاتی 

يا اينکه هنوز هم جناح رفرميست خواست . بيشتر هم آواز سازد
 منحل کردن حزب کمونيست را به پيش خواهد برد؟

Gerhard Feldbauer 
Jungewellt 

ناهيد جعفرپور: برگردان   
پارتيتو دال " جوالی در توسکانا هفتمين کنگره 27 تا 24از تاريخ 

در اين کنگره در يک فضای  تلخ . برگزار گرديد" ريفونداسيونه کمونيستا
 نماينده در باره آينده اين حزب 650 جريان در ميان 5اختالفات درون حزبی، 

 جريان عبارت بودند از هواداران پايولو 5اين . جدل می نمودندبا هم بحث و 
که تا انتخابات ( فررئوس، سپس فراکسيون دور و بر فايوستو برتينوتی 

و نيکوال وندوال، مارکسيست ) پارلمان در ماه آپريل دبير ملی حزب بود
جمعند که دومينيکو " ل ارنستو" لنينيست هائی که دور و بر نشريه 

" اسره کمونيستی"  فيلسوف هم به آنها تعلق دارد، همچنين جناح لوسوردوی
وابستگی داشت و در نهايت گروه کوچک " ل ارنستو" که سابقا به نشريه 

  ).داس و چکش" ( فالسه ا مارتلو" تروتسکيستی 
" در برنامه کنگره اشغال مقام های رهبری و مشخصا انتخاب دبير ملی 

  .ف قرار داشتدر صدر وظاي" ناسيونال سکرتر
برتينوتی حزب را با اين هدف به مبارزه انتخاباتی کشاند که آنرا منحل سازد و 

از نکات . بعنوان جريانی آزاد به يک حزب چپ غير کمونيستی وارد نمايد
انتقادی اين بود که وی بدون يک بحث پايه ای با دومين حزب کمونيست، 

مابقی جداشدگان چپ ( تيکا سينيسترا دمکرا" حزب کمونيست های ايتاليا، 
های دمکرات که با حزب مرکزی کاتوليکی برای يک حزب دمکراتيک متحد 

و سبزها برای ايجاد به اصطالح چپ های رنگين کمان متحد ) شده بودند
چپ های رنگين کمان می بايست مدل حزب چپ جديد را به تصوير . شدند

ا از طريق صرف نظر خصوصيات بارز سياسی اين حزب جديد صريح. درآورند
نمودن از پرچم سرخ با  داس و چکش که سنتا سمبل حزب بوده است و زير 
اين پرچم تا به امروزهم هنوز در ايتاليا در گردهمائی ها صدها هزار نفر متحد 

در . می شوند و در هيچ گردهمائی بخشی از آن کم نشده است، نشان داده شد
. زير اين پرچم سرخ تظاهرات نمودند يک ميليون انسان در 2007اکتبر سال 

در هر حال نتيجه اين تالش های رفرميستی شکست فاجعه بار انتخابات 
 ميليون رای دهنده کمونيست اين خود 2،5برای . پارلمان آپريل امسال بود

  . دليل تعين کننده ای بود که به اين طرح رای ندهند
زير چهار درصد حد  درصد به 3،1به اين صورت چپ های رنگين کمان با 

نصاب افتادند و برای اولين بار بعد از تاريخ جنگ، کمونيست ها و چپ ها در 
آنهم  درست زمانی که از جانب دولت بشدت . پارلمان ديگر نماينده ای ندارند

راست سيلويو برلوسکونی ديکتاتور رسانه ای خطرات قويا فاشيستی و 
  . راسيستی انتظار می رود

دارانش در هفته گذشته آماده نبودند که خط رفرميستی خود را برتيونتی و هوا
جنبش  يح نمايند بلکه بر عکس آنها می خواستند که با تصميم ايجادحتص

را به ريفونداسيونه کمونيستا انحالل ،جمعی تمامی چپ ها در نشست مجلس
  .تصويب برسانند

 بحث ها بار ديگراختالفات نظری موجودی را که سال هاست درحزب
ريفونداسيونه کمونيستا ميان نيروهای انقالبی و نيروهای رفرميست به زير 

تا بدان وسيله چهره ) سرپوش گذاشته می شوند( فرش جاروب می شوند 
به اين صورت  بحث ها به . اتحاد در حزب را حفظ نمايند، مشخص نمود

مقياس انفجار يک آتشفشان که اصال انتظارش را نمی رفت، خود را نشان 
اگر اين شکست اتفاق نيافته بود بيشک اين روند همچنان ادامه می . دادند

يافت و تنها به هدف رفرميست ها ياری می رساند که حزب کمونيست را منحل 
  . البته اين شکست انتخاباتی می تواند بعنوان راه عالج هم ديده شود. سازند

ن يعنی منطقه ای   مورد توجه برتينوتی که پريزيدنت آپولي "وندوال فرد" 
است که هنوز تحت ائتالف چپ ها حکومت می شود، بعنوان سخنگوی 

در روزهای قبل از جلسه حزب رسانه های . رفرميست ها عمل می نمود
بورژوازی تبليغ کرده بودند که فراکسيون برتينوتی اکثريت را خواهد آورد اما 

از . زم را کسب نمايد درصد آراء نتوانست تائيديه ال47،5پيشنهاد وندوال با 
 درصد آراء را بدست 40آنجا که گروه پائلو فررئو برای قطعنامه اش تنها 

" سپس . آورد، وندوال قاطعانه خواهان اين شد که رياست حزب را بعهده گيرد
 که سابقا عضو گروه رهبری حزب بود بر عليه وی برخواست  "پائلو فررئو

  . ان ناسيونال سکرتر انتخاب گرديد رای بعنو304 رای در مقابل 342و با 
"  ساله که سابقا کارگر فلزکار بوده است در جوانی اش به 48  "فررئوی"

سازمانی که از . دمکراسی پرولتاريائی تعلق داشته است" دمکراسيا پرولتاريا
به مفهوم "  لوتا کونتينوا" گروه ضد فاشيستی افسانه ای منحل شده ی 

هزاران نفر از اعضای اين سازمان .ال بر می خيزدچپ راديک" مبارزه دائمی"
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 به خاطر رد کردن سياست رفرميستی دولت مشترک 60در آواخر سال های 
از " دمکراسيا کريستيانا" حزب کمونيست ايتاليا با سازمان بزرگ بورژوازی 

  .حزب کنار گذاشته شدند و يا خود بيرون آمدند
 از اين 1976نموده و در سال لوتا کونتينوا در مبارزه مسلحانه شرکت 

در " دمکراسيا پرولتاريا" در همان سال سازمان . مبارزه کناره گيری نمود
در .  درصد آراء به مجلس راه يافت1،5انتخابات پارلمان شرکت نمود و با 

. "  درصد آراء را کسب نمود1،7 اين سازمان در انتخابات 1987سال 
فرميستی حزب کمونيست ايتاليا را رد همچنان حرکت ر" دمکراسيا پرولتاريا

 حزب کمونيست ايتاليا به حزب چپ 1991نموده و بعد از اينکه در سال 
تغيير يافت، " پارتيتو دمکراتيکو دال سينسترا، پ د س" سوسيال دمکراسی 

  .شرکت نمود" ريفونداسيونه کمونيستا" در تاسيس 
تيبانی نمود و در فاصله فررئو در گذشته از روند شرکت در دولت برتينوتی پش

 در دومين دولت رومانو پرودی معاون نخست 2008 و 2006سال های 
بود که از لهجه ای " پ ار س " وی يکی از محدود نمايندگان . وزير شد

بعد از تظاهرات گسترده بر عليه پايگاه های آمريکا . انتقاد آميز برخوردار بود
 از رئيس دولت خواست که به 2007در ويسنسا در شمال ايتاليا در فوريه 

بعد از آن وی با اين وجود به خواسته های فراکسيون . ندای مردم گوش کند
برتينوتی گردن نهاد و برای ماندن ارتش در افغانستان و انهدام بيشتر خدمات 

 به نحوی ،وی اکنون در جلسه مجلس بر عکس برتينوتی. اجتماعی رای داد
  .برخورد می نمايدانتفادانه با شرکت در دولت 
  برگشت به مبارزه طبقاتی

خواسته های فررئو خود را در نوشته سياسی ای که از سوی اکثريت 
نوشته ای که . نمايندگان مجلس مورد قبول قرار گرفته است انعکاس می دهد

خواهان اين است که عالمت داس و چکش در پرچم سرخ و سمبل حزب حفظ 
و همچنين ليستی  از اقدامات مبارزاتی و شود و خواهان چرخش به چپ بوده 

اين نوشته خواهان زنده شدن مجدد مبارزه . آکسيون ها را ارائه می نمايد
طبقاتی بربسترپايه های اجتماعی و طرح مشکالت سياسی در فضای يک 
اپوزيسيون مبارزاتی تعيين کننده بر عليه دولت برلوسکونی است و همچنين 

رگری چپ و دفاع از قانون اساسی جمهوری و برای بنای اتحاديه های کا
در نوشته قيد شده است که حزب بايد . ريشه های ضد فاشيستی اش می باشد

مجددا در جنبش ضد جهانی سازی و جنبش صلح شرکت نمايد و بر عليه 
جنگ های کنونی سراسر جهان، بر عليه ناتو و بر عليه تمامی پايگاه های 

ای آمريکا در ويسنسا شروع می شود بر خيزد نظامی خارجی که از پايگاه ه
  . و خواهان خارج شدن ارتش ايتاليا از تمامی صحنه های جنگی باشد 

در نوشته بروشنی تاکيد شده است که حزب در انتخابات آتی اتحاديه اروپا بايد 
اين . با ليست خودش و همچنين سمبل داس و چکش حزبش وارد عمل شود

اع کنونی مسلما بعنوان يک برنامه ای دمکراتيک نوشته می تواند تحت اوض
اين واقعيت که به بيخطر . و انقالبی و ضدسرمايه داری ارزش گذاری گردد

نشان دادن دولت برلوسکونی پايان داده می شود و اين دولت با کابينه اش 
بعنوان دولت و کابينه راست ارزش گذاری می شود، اين اميد را زنده می کند 

نين در خودش به يک بررسی عميق دست زده و با روی آوردن که حزب همچ
به اشکال جديد تصميم گيری، خطرات راسيستی و فاشيستی دولت برلوسکونی 

نقطه ضعف اين نوشته اين است که ازجهان بينی پايه ای حزب . را دور  زند
شايد هم دليلش اين است که اين نوشته کاراکتری . دور نگاه داشته می شود

  .ی داردتوافق
 40 از آنجا که خودش به تنهائی در هفتمين کنگره در حدود جناح فررئو

درصد نمايندگان را پشت سرش داشت و از اين روی نمی توانست به تنهائی 
وندوال برخيزد، لذا اکثريت شدنش را که در /بر عليه فراکسيون برتينوتی 

فالکو " و ) رصد د8" ( ل ارنستو"  درصد می شد، توانست با آراء 52حدود 
آنچه که به نفع فررئو عمل نمود چيزی . بدست آورد)  درصد3،5" ( ا مارتلو

فراخوان : در باره اش سکوت گرديد" ليبراسيونه" بود که در روزنامه چپ 
  . شخصيت کمونيست برای نجات جنبش کمونيستی سنتی ايتاليا100

  ).لت روزنامه يونگه و20.4.2008 و 23.4.2008در شماره های (
اين فراخوان خطابش به تمامی کمونيست های ايتاليا و احزاب کمونيست ايتاليا 
بود که سازمان های خود را رها نکنند بلکه اين سازمانها را برای ايجاد خانه 

فراخوان از سوی روزنامه ليبراسيونه . مشترک کمونيست ها آماده سازند
ان فورا بعد از انتشارش تحريريه ل ارنستو که ازاين فراخو. علنی نگرديد

اليويرو ديليبرتو ناسيونال . پشتيبانی نمود، آنرا در پهنه اجتماع علنی نمود
برای فررئو بعد از انتخاباتش پيام بهترين آرزو ها " پ د ک ای" سکرتر 

برای کار بهتر و همچنين همکاری ای فعاالنه ميان دو حزب را 
   )29.7.2008روزنامه يونگه ولت .(فرستاد

آمادگی حزبش را اعالم نمود ) اليورو( رست قبل از جلسه هفتمين کنگره وی د
که البته در شرايط کنونی . متحد شوند" ريفونداسيونه کمونيستا"که با حزب 

  .يک چنين قدمی را فررئو رد نمود
هم از همان شرايط متضاد جنبش کمونيستی ايتاليا " پ د ک ای" برای مثال 

 کوسوتا رئيس اسبق اش که سال ها عضويت دفتر آرماندو: برخوردار است
 ازبنيان گذاران  1991سياسی حزب کمونيست ايتاليا را داشت در سال 

 اين حزب را ترک نمود و 1998وی در سال . بود" ريفونداسيونه کمونيستا"

دليل اين کار هم پشتيبانی . حزب دمکراتيک کمونيستی ايتاليا را بنيان نمود
مسئله ای که . بود)  1998ـ 1996( از اولين دولت پرودی پارلمانی کوسوتا 

زيرا که ايتاليا در خشونت ناتو بر عليه . در ريفونداسينه امکان ناپذير بود
يوگسالوی شرکت نموده و می خواست انهدام خدمات اجتماعی در کشور 

 نفر 130000در حدود يک پنچم اعضای آنزمانی که . خودش را به پيش برد
. مچنين در حدود يک سوم نمايندگان پارلمان از وی پيروی نمودندبودند و ه

. حزب کوسوتا وارد دولت شد و پرودا هم دو مقام وزارت را به وی اهدا نمود
اين حزب .  عضو دارد20000به طور تخمينی " پ د ک ای" امروز حزب 

 دبير کنونی اش ارزيابی انتقادی به شرکت در نظارت اليويرو دلی برتوتحت 
 10در باره موضع .  نموده است2008 تا 2006دولت در فاصله سال های 

  . سال پيش حزب با سکوت برخورد می شود
  اپورتونيسم برتينوتی 

توضيحات فررئو و نوشته سياسی مورد قبول واقع شده ، نقدهای بسياری به 
در باره اين بار . برتينوتی و توسعه اپورتونيستی حزب توسط وی می نمايد

 با خود حمل می کند تا 1991ن که حزب از زمان تاسيسش در سال سنگي
دومينيکو لوسوردو . کنون به هيچ وجه بصورت باز صحبت نشده است

روزنامه يونگه . ( ارزيابی می کند که برتينوتی هيچگاه کمونيست نبوده است
   ).20.4.2008 و 19.4.2008ولت 

 که با حزب کمونيست وی سال های سال رهبر بزرگترين اتحاديه کارگری
 1991زمانی که دردسامبر . ايتاليا در رابطه تنگاتنگ قرار داشت، بود

رفرميست های حزب کمونيست ايتاليا حزب را به حزب سوسيال دمکراسی 
تبديل نمودند، وی در ابتدا در حزب چپ باقی ماند ـ و در حزب تازه تاسيس 

رگيو گاراوينی به مقام  به جای س1994ريفونداسيونه وارد گشت و در سال 
  .  ناسيونال سکرتر انتخاب گرديد

زمانی که راه رسيدن برتينوتی به رهبريت حزب ريفونداسيونه را دنبال  کنيم 
 همواره غالبا مواضعی دو پهلو 2000با کمی دقت خواهيم ديد که او از سال 

 هائی ايده" وی در همان سال کتابی را علنی نمود بنام  . و متضاد داشته است
در اين کتاب از آن سازمانی که در باره  )". 2000مايلند سال ( که نمی ميرند 

 با 2002در سال . ايده هايش قلم فرسائی شده است نامی برده نشده است
وجود اينکه جلسه کنگره چشم اندازهای سوسياليستی را تائيد نمود اما 

 مارکس و حتی همزمان نه تنها به نظرات تاريخی لنين بلکه همچنين به
گرامشی هم برخورد نموده و بررسی های لنين در باره امپرياليسم را بعنوان 

کنگره . تعريف نمود" تفسير نامناسب از شکل رهبريت سرمايه داری جديد" 
اعالم انصراف طبقه کارگر از نقش رهبری کننده اش را نمود و بجای آن 

  .ختپيشنهاد جنبش های غير دولتی جهانی را تصويب سا
 خود را بعنوان 2005سخنرانی برتينوتی در ششمين نشست حزب در سال 

سخنرانی  که وی در آن برنامه دولت آلترناتيو را . عوام فريبی مطلق نشان داد
اعالم نموده و در اين برنامه راه بسوی رفرم های اجتماعی و ساختاری را 

مشخص ) دمکراسی اجتماعی اقتصادی( برای برقراری دمکراسی مردمی 
نموده و راه های جديد برای تغيير جامعه بمفهوم باال بردن قدرت خريد و باال 

وی از آنتاگونيسمی . بردن مزدها و حقوق بازنشستگی وغيره را نشان داد
بجز دو بند برگشت . سالم ميان رفرميست ها و چپ های راديکال صحبت نمود
 اجرای رفراندوم، مابقی ارتش از عراق و لغو ابالغيه دولت برلوسکونی برای

برنامه از سوی حزب ريفونداسيونه و همچنين خود برتينوتی که برای تحقق 
اين برنامه بعنوان رئيس پارلمان امکانات قابل توجه ای را در اختيار داشت، 

  . کامال با بی توجه ای برخورد گرديد
 که  وی اعالم نمود2007فوريه / در زمان بحران دولت پرودی در ژانويه 

نقطه اوج . ميبايست ازدولت جديد برلوسکونی به هر صورت جلوگيری شود
اين زيان ها اين بود که حزب اعتماد سياسی خود را از دست داد و در 
انتخابات شکست خورد و چه در حزب ريفوداسيونه و چه دولت و پارلمان 

ندن انهدام بيشتر خدمات اجتماعی، از جمله باال بردن سن بازنشستگی و ما
آخرين خيانت به جنبش صلح بود که . ارتش ايتاليا در افغانستان تائيد شد

  . خواهان برگشت ارتش به ايتاليا شده بود
.  همواره برتينوتی ساالنه مصاحبه نموده است2005 تا سال 2002از سال 

 در انتشارات مونداتوری و به زبان آلمانی در 2007اين مصاحبه ها در سال 
منتشر " فايوستو برتينوتی" انتشارات کارل ديتز برلين با نام  در 2008بهار 
در اين مصاحبه ها در ). مصاحبه با کمونيست های رفرميست ايتاليا. (گرديد

باره برخی از موضوعات اجتماعی و رهبريت جهانی آمريکا و مسئله جنگ 
  .صحبت می شود

 می برد  و نام" چپ های سياسی" برتينوتی در اين مصاحبه ها بيشتر از 
 در ششمين نشست حزب بکار 2005واژه چپ های انقالبی را که وی در سال 

برده بود برای اينکه بتواند تائيديه نمايندگان را برای شرکت در دولت بگيرد، 
زمانی که اين کتاب بزير چاپ رفت برتينوتی سخت . بفراموشی سپرده می شود

 مجلس و سنا وارد خواهند مطمئن بود که چپ های رنگين کمانش  مجددا به
شد و مصاحبه وی می تواند مرجعی برای حزب چپ غير کمونيستی طرح 

  .ريزی شده وی باشد
لوسوردو ارزيابی می کند که برتينوتی برای جنبش کمونيستی هيچ ارزشی 

 مجددا 1991قائل نبوده و بعد از منحل شدن حزب کمونيست ايتاليا در سال 
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 19روزنامه يونگه ولت .( ونيست را از بين ببردتالش نموده است تا حزب کم
  ).20.4.2008و 

  وندوال تهديد به انشعاب می کند
ارزش گذاری " چرخش بسوی چپ" اگر که نشست اخير حزب را بعنوان 

نمائيم، در اين صورت مسئله مهم اين است که اين چرخش عمال هم پياده 
رسد که هنوزبه نتيجه مبارزه برای پياده کردن اين خواست بنظر می . شود

دبير ملی جديد از وندوال دعوت نموده است که در رهبری . قطعی نرسيده است
سندی که خواهان . جديد همکاری نمايد و در تحقق سند سياسی شريک باشد

.  ديگران را فراخوانده است که اتحاد حزب را حفظ نمايندوی. اتحاد چپ هاست
ر طرح انحالل حزب ريفونداسيونه و تشکيل وندوال و بعد از او برتينوتی خواستا

 ، ساعت بعد از نشست کنگره 24درست . يک حزب چپ غير کمونيستی می باشند
ريفونداسيونه پر ال " وندال تهديد به انشعاب فراکسيونش نمود و اعالم ايجاد يک 

  )30.7.2008ليبراسيونه به تاريخ . ( را نمود" سينيسترا
  . تيبانی از اين پروژه يک روزنامه را بنيان گذاردبرتينوتی می خواهد برای پش
بايد حساب کرد که فررئو تنها اکثريتی محدود را در . هنوز همه بحث ها باز است

اختيار داشت و ميبايست وارد يک ائتالف با چهار جريان شود ـ فراکسيون خودش 
  . ، ل ارنستو، اسره کمونيستی و فالکه ا مارتلوـ 

يا اينکه آنها به واقع : دوال بايد روی دو مسئله حساب کردروی برتينوتی و ون
انشعاب خواهند نمود و يا تالش خواهند کرد با کمک رسانه های بورژوازی که 

اما شايد هم تالش کنند با . فررئو را بعنوان افراطی معرفی می کنند حرکت نمايند
  . رشوه دادن اکثريتی را برای خود کسب نمايند

در اينجا می توانند فاکتور . عه آينده حزب ريفونداسيونه ربط داردهمه چيز به توس
اگر که فررئو بتواند رهبريت جديد حزب را پشت سر : های متفاوتی نقش بازی کنند

وندوال استفاده نمايد / خود بکشاند و همچنين از انعکاس شکست پروژه برتونيتی 
  و با اپورتونيسم آنها مبارزه کند؟

اند مبارزه ای را که با آن در نشست اخير حزب خود را نشان داد آيا فررئو می تو
حفظ نمايد و به اين خاطر مصمم برای تجهيز پايه فعاليت نمايد؟ آيا او می تواند اين 
بحث را در افکار عمومی به پيش برد و از همه مهمتر آيا او آماده است که تکيه 

اما . ء نمايندگان را بدست آورد درصد آرا8نمايد؟ او تنها " ل ارنستو" به گروه 
  .نفوذ وی بر پايه  از اهميت باالئی برخورداراست

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر که برتينوتی و وندوال بتوانند اکثريت را مجددا از آن 
خود کنند؟ اين خود باعث ايجاد وضعيتی خواهد شد که درست در سال های 

هم زمانی که سنتريست های تحت  در حزب سوسياليست اتفاق افتاد آن1920/21
گياسينتو منوتی سراتی نخواستند رفرميست ها را کنار بگذارند و برای گرامشی و 
اوردينيوويست ها راهی نماند جز اينکه حزب را ترک نمايند و حزب کمونيست را 

  .بنيان گذاری کنند
  ".م ديدخواهي " :" وديامو" : ايتاليائی ها در چنين شرايطی با عالقه می گويند

تاريخ ايتاليا از " از نويسنده اين مقاله در حال حاضر کتاب :  توضيح مترجم
 صفحه 360که توسط انتشارات پاپی رزا در کلن در " ريسورگيمنتو تا به امروز

  .انتشار يافته است، بيرون آمده است

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

قتل عام ممانعت از حضور بازماندگان 
  در خاوران67شدگان 

جاري طبق سنت هر ساله ، خانواده هاي زندانيان سياسي قتل عام شده  صبح روز
جهت گراميداشت و برگزاري مراسم يادبود عزيزان خود عازم  1367 تابستان
 .تهران گرديدند خاوران در جنوب شرقي گورستان

 انواده هايي که سابقهدستگاه امنيتي از روزهاي گذشته با تهديد تعدادي از خ
 شرکت در اين بزرگداشت را داشته اند قصد خود را جلوگيري از برگزاري اين
 مراسم اعالم نمود ، ساعاتي پيش که خانواده ها و افرادي که قصد شرکت در اين

انتظامي و  مراسم را داشتند عازم منطقه مذکور گرديدند با حجم زيادي از نيروهاي
 .لباس شخصي روبرو شدند

قرارگاه حزب اهللا در حدفاصله يک کيلومتري گورستان  از نيروهاي موتورسوار
اعزام و همچنين نيروهاي انتظامي با حضور در منطقه  خاوران به منطقه مذکور

متري گورستان خاوران در مسير اصلي اتوبان به  500خاورشهر ، حدفاصل 
شين را مستقر نموده اتومبيلهاي پليس با تعدادي سرن فاصله هاي اندکي از هم
را مسدود  "لبه زنک"ورود به گورستان در ابتداي خيابان  بودند و اصلي ترين راه

 .و ازهرگونه تردد فرد و حرکت به سوي گورستان جلوگيري مينمودند
 گزارش گرديده است در پي حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در منطقه مذکور

 سم را داشته اند بازداشت گرديده اند ،تعدادي از افرادي که قصد شرکت در مرا
 .هويت افراد مذکور مشخص نمي باشد
محمد علي منصوري ، علي صارمي ، محسن " اين در حالي است که همچنان آقايان

به اتهام شرکت در بزرگداشت در سال گذشته دستگير  "نادري و ميثاق يزدان نژاد
. ن در زندان به سر ميبرنديکسال بالتکليف و همچنا گرديده بودند پس از گذشت

بين الملل در طي روزهاي اخير با اقدام به صدور  شايان ذکر است سازمان عفو
از برخورد دستگاه امنيتي با خانواده ها و شرکت  اطالعيه اي نگراني خود را
   8/6/87       فعاالن حقوق بشر در ايران.اعالم داشته بود کنندگان در مراسم خاوران

…………………………………  

 موج وسيع دستگيری ها در ايران
متعاقب خبر ديروز ما ، مبنی بر ناروشنی وضعيت عليرضا ثقفی ، بر پايه 
منبع خبری منعکس شده در زير ، نامبرده در زندان اوين بازداشت شده است 

 .  
همينطور اخبار دريافتی گواه اين است که برای جلوگيری از تجمع مادران ، 

 در گلزار خاوران ، 67 و 60ختگان اعدام های پدران و بستگان جانبا
 امين سال اين جنايت ، دست به خانه 20نيروهای امنيتی رژيم در آستانه 

گردی های وسيع زده اند و فعالين بسياری را دستگير و تحت بازجويی قرار 
  .داده تا با ايجاد ترس و رعب مانع اجتماع خانواده ها در گلزار خاوران گردند 

 ما ضمن محکوميت اين دستگيری ها و احضار ها ، خواهان آزادی  سازمان
همه دستگير شده گان و بر پايی هر چه باشکوهتر ، يادمان بيستمين سالگرد 

 سايت راه کارگر             . اين قتل عام ها می باشد 

……………………………………….  

 !بی خبری از وضعيت عليرضا ثقفی در ايران  

 
از ايران ، آقای " کانون مدافعان حقوق کارگر" به گزارش وبالگ 

عليرضا ثقفی خراسانی ، عضو کانون نويسندگان ايران، به دنبال يک 
 شهريور 5 صبح روز سه شنبه 11احضار تلفنی در روز دوشنبه، ساعت 

واقع در خيابان صبا مراجعه و از آن زمان ) اطالعات( به دفتر پيگيری ماه
به بعد به منزل باز نگشته است و از او هيچ گونه اطالعی در دست 

اين درحالی است که در )  نيمه شب روز سه شنبه12ساعت . (نيست
مراجعه به دفتر پيگيری، آن دفتر اظهار می دارند که ظهر روز سه شنبه 

  .ايشان خاتمه يافته و از آن محل خارج شده اندتحقيق از 

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

 در آستانه برگزاری بيستمين سالگرد کشتار سراسری
 تعدادی از فعالين و افراد 67زندانيان سياسی تابستان سال 

  .سرشناس در تهران به دادستانی احضار شده اند
   غچه می کارمدست هايم را در با"

  سبز خواهم شد 
   ".می دانم، می دانم، می دانم

بنا بر خبرهای رسيده از ايران در آستانه برگزاری بيستمين سالگرد 
 در زندانهای رژيم 67کشتار سراسری زندانيان سياسی تابستان سال 

جمهوری اسالمی تعدادی از فعالين اجتماعی و افراد سرشناس در تهران 
  .  اندار شدهبه دادستانی احض

بدين وسيله رژيم اسالمی با تهديد، ايجاد جو رعب و وحشت تالش ميکند 
تا مانع از حضور تعداد کثيری از فعالين اجتماعی و مردم در مراسم روز 

خاوران که هم سنبل مبارزه، ايستادگی .  شهريور در خاوران گردد8جمعه 
بشری رژيم و مقاومت زندانيان سياسی و هم سنبل يکی از جنايات 

   1387 شهريور  5." جمهوری اسالمی است

............................................. 
 گرديد اسانلو ، به زندان مخوف رجايي شهر کرج تبعيد منصور
اسانلو ، رئيس سنديکاي کارگري شرکت واحد تهران و حومه که  منصور

 سال 5عليه نظام به راه اندازي تجمع غيرقانوني و تبليغ  پيشتر به دليل
گرديده بود و نيزهمچنان پرونده اي مفتوح و در حال  حبس تعزيري محکوم

  .دارد رسيدگي با اتهامات مشابه
 زندان اوين به زندان مخوف رجايي شهر کرج 350صبح روز جاري از بند 

اين زندان در طبقه بندي سازمان زندانها محل نگهداري . گرديد  تبعيد
 قضائي با بهره گيري از -  مي باشد و سيستم امنيتي خطرناک زندانيان

رجايي شهر اقدام به ايجاد تبعيدگاهي رسمي نموده  فضاي خطرناک زندان
  .زنداني سياسي در آن به سر مي برند 50است که هم اکنون بيش از 

آقاي اسانلو از ناراحتي هاي جسمي متعددي همچون ناراحتي قلبي و بينايي 
نون مورد چندين عمل جراحي قرار گرفته است و رنج است و تا ک در

  فعاالن حقوق بشر در ايران      .خدمات پزشکي مي باشد همچنان نيازمند

............................................. 
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 به ياد    
   قتل عام شدگان شهرم لنگرود

 اميرجواهری لنگرودی 
 ٢٠٠٨ برابر١٣٨٧تابستان 

 : تقديم به 
   پسران، همسران و برادران، خواهران دختران و

                        و مادران، پدران وهمشهريانم
  :  بقول شاملوی بزرگ 

  
  ....     برای آنان که عشق شان زندگی است 

       و نه آن ديگرانی که می سازند
      دشنه

          برای جگرشان
     زندان

          برای پيکرشان
     رشته
  ای گردن شان       بر

  : انگيزه اين نوشتار 
 ، ۶٧ وبيست سال از تابستان ۶٠ بيست وهفت سال از تابستان  

دو کشتار جمعی فعاالن سياسی در زندان های حکومت اسالمی 
نسل و . ايران ونزديک سه دهه از موجوديت نظام می گذرد

تباری که جهان را زيبا و برای همه می خواست ، تاوان 
.  ودی آرمان هايش را با خون خود پرداختاعتراض به ناب

نظامی که نمی خواست و نتوانست، آرمان زيبای آنان را پاس 
بدارد از اينرو يکايکشان را به خاک و خون انداخت و اين 

  . عزيزان را در مکان های بی و نام نشان ، مدفون شان ساخت
 از نگاه من؛ زندان، شکنجه، کشتارواعدام ، پاسخ هميشگی 

سلطنتی وديکتاتوری اسالمی به سرکوبگر دو نظام  ميت هایحاک
مبارزات مردمان ايران عليه ظلم، تباهی و بی عدالتی در 
کشورما بوده و به عنوان بخشی از تاريخ و زندگی ما بايد ثبت 

  . گردد و به آيندگان سپرده شود
 ما شاهد فوج وسيع دستگيری هايی ۵٧ درايران بعد از قيام 

ها، محله ها، مدارس ، دانشگاه ها ، کارگاه ها که، خيابان 
وکارخانه ها، کتابفروشی ها و چاپ خانه ها، روستا ها را 

،  ۶٧ و۶٠ قتل عام خونين سالهای دربرمی گرفت، بوديم و در
حاکميت نشان داد که کوچکترين اعتراض را با خشونت و کشتار 

 .کرد پاسخ خواهد گفت و از زدن هيچ مخالفی خودداری نخواهد 
نفرت انگيز و   نيزازاين ُکشتار لنگرود شهرکوچک شما لی ما

من نيز چون ديگر همشهريانم اين جوانان . بی نصيب نماند هولناک
آنچه که قطعی است ؛ هيچ يک از اينان . پاک باخته را می شناختم

. برای منافع شخصی شان به رودررويی با نظام برنخواسته بودند
ردمان و ايستادگی در برابر نظام های انسان بلکه دفاع از منافع م

   .ستيز، موجب قتل آنان گرديد
تعداد قتل عام شدگان نسبت به جمعيت شهری چون لنگرود، بيش از 
. هر چيز نشانه ابعاد وسيع سبوعيت آدم خوارانه اين دو نظام است 

ما وظيفه داريم که نام اين عزيزان را در حافظه تاريخی مردمان ما 
    .نده نگاه داريممدام ز

اميد آنکه اين تالش کوچک ام ، بعنوان اولين قدم ،دوستان ديگر را 
نيز به اين کار، تشويق کند تا زمانی بتوانيم ، اسامی فرد فرد قتل 
عام شده گان کشورمان را از کوچکترين دهات و قصبات گرفته تا 

  .بزرگترين شهرها را به ثبت برسانيم
 بايد دربرابرافکارعمومی بشريت مترقی پرونده مستند اين جنايت

جنايت " قرارگيرد تاسند محکوميت آمران و عامالن آن به جرم 
 .در پيشگاه دادگاهی بين المللی عرضه گردد" عليه بشريت

در تکميل . هنوز کامل نيست ،   می دانم ؛آنچه در اين فهرست  آمده
ران، همسران، اين اقدام ازهمشهريان داغديده ام ، بويژه مادران، پد

فرزندان ، خواهران و برادران و وابستگان جان باختگان قتل عام 
ها ياری می طلبم تا اسامی ناشناس ، سال تولد، وضعيت شغلی، 

 و وصيت نامه ودر صورت امکان ياد محل اعدام، بويژه عکس افراد

 می تواند به اين نام ها، رنگ و جانی تازه وخاطره ای ازآنان
   .ببخشد
نگذاريم غبار .  تک تک ما، حفظ خاطرات اين عزيزان استوظيفۀ

زمان چهرۀ شجاع و دوست داشتنی شان را که گناهی جز عشق به 
  .انسان نداشتند، کدر کند

اين ميان حتی يک نام را هم ، نبايد در: " همچنان براين باورم که 
                                                           !" فراموش کرد

  
 )آذر١۶(سازمان فدائيان خلق ايرانناصر- اخوان اقدم لنگرودی -١
   اخوان اقدم    ا سداهللا      اعضاء هوادار سچفخا        – ٢
   مجتبی     سازمان مجاهدين خلق ايران   اصغر خانی – ٣
   امير        اعضاء هوادار سچفخا اصغرنژاد      – ۴
    سازمان مجاهدين خلق ايران رحيم      امجدی         – ۵
   استوار         موسی        سازمان مجاهدين خلق ايران– ۶
   مرتضی       سازمان مجاهدين خلق ايران اسماعيل نژاد  –٧
   قنبر           اعضاء هوادار سچفخا ارغند          – ٨
  علی اکبر       سازمان مجاهدين خلق ايران اکبری دهبنه ای  -٩
  حسن           سازمان مجاهدين خلق ايران                             اکبری          – ١٠
  )سهند( بهروز     اتحاد مبارزان کمونيست ايران بابائی       – ١١

مقطع قبل ازقيام بهمن (  محمود  چپ دمکرات  بابائی پور  – ١٢*
  )، توسط عوامل شاه

  زمان مجاهدين خلق ايران سامحمود        باطبی شلمانی  – ١٣
 مهران  سازمان مجاهدين خلق ايران                                          شبرنگ لنگرودی  – ١۴
   سازمان مجاهدين خلق ايران ساله15 عربزاده بحری  حامد  – ١۵
           سازمان مجاهدين خلق ايران کامبيز       بذری   -١۶

زمان (اعضاء سچفخا ) هادی(کامران  بنده خدای لنگرودی -١٧*
  )شاه اعدام شد

 يام تير خورد وروی چرخ نشست درمقطع ق    طيبه پيراسته  - ١٨
  و از قبل اين حادثه جان سپرد      

   پور حشمتی        ؟             سازمان مجاهدين خلق ايران–١٩
   سازمان مجاهدين خلق ايران )فاطمه( ترابی لنگرودی  منيژه - ٢٠
  سازمان مجاهدين خلق ايران)    مينو( منيره  ترابی لنگرودی– ٢١
    )سهند( اتحاد مبارزان کمونيست ايران سيد جليل     جواهری–٢٢
   سازمان مجاهدين خلق ايران    جعفری      عباس  - ٢٣
  ازمان مجاهدين خلق ايران   س  جعفری     علی اکبر– ٢۴
   سازمان مجاهدين خلق ايران   علی            حامدی  – ٢۵
   سازمان مجاهدين خلق ايران    رضا           حامدی  – ٢۶
    فرزانه             ؟     حبيبی   – ٢٧
   سازمان مجاهدين خلق ايران   حسينی      علی       – ٢٨
  سازمان مجاهدين خلق ايران     حميدی      گلی     – ٢٩
   اعضاء هوادار سچفخا   احمد        حسن پور  – ٣٠
   سازمان مجاهدين خلق ايران  علی       حسن زاده    – ٣١
  سازمان مجاهدين خلق ايران فريدون     حسن زاده  – ٣٢
   سازمان مجاهدين خلق ايران ادات  زهره الس  حداد زاده    - ٣٣
  سازمان مجاهدين خلق ايران     اسم        ق زاده  حسن -٣۴

  شورای اسالمی  روحانی نماينده مجلسسيدميرعلی نقی لنگرودی  خاوری–٣۵ 
  اعدام شد     ) حسينعلی منتظری داما د(ازمهدی هاشمی  به جرم طرفداری  
      سازمان مجاهدين خلق ايران                            خدا پرستی   حسين      – ٣۶

  سازمان مجاهدين خلق ايران ناصر           خدا پرست  -٣٧ 
   خدامی  مجيد              سازمان مجاهدين خلق ايران    – ٣٨ 

    سازمان رزمنده گان طبقه کارگر  علی     خيرخواهلنگرودی–٣٩
راه (سازمان کارگران انقالبی ايران  رحمت )  گلباغی(خشکدامن  - ۴٠

 ن جان خود را در راه آزادی و برابری نهاددر کردستا )کارگر
  سازمان مجاهدين خلق ايران    مجتبی   لنگرودی دواتچی–۴١ 

  علی        سازمان مجاهدين خلق ايران        دهقان نژاد– ۴٢
  ) اکثريت(  ديانک شوری  منصور  سازمان فدائيان خلق ايران -۴٣ 

   ايراندين خلقمجاه سازمان) صاحب(مهدی  لنگرودی ذبيحيان–۴۴
  پور رضا  سازمان مجاهدين خلق ايران مکرم لنگرودی ذبيحيان–۴۵
  سازمان مجاهدين خلق ايرانابراهيم      لنگرودی ذبيحيان–۴۶
  سازمان مجاهدين خلق ايران  )پروانه ( سکينه لنگرودی ذبيحيان–۴٧
  تقی    سازمان مجاهدين خلق ايران       راسخی–۴٨
  صوم    سازمان مجاهدين خلق ايران  مع  لنگرودی راسخی–۴٩
  مهدی    سازمان مجاهدين خلق ايران   لنگرودی راسخی–۵٠
  ، ٧۴سال( تعلق سازمانی نداشت)  نام پدرعلی ( رسولی  ؟ –۵١
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 )  ساعت اعدام گرديد۵شب بازداشت موقت، بعد از
  
    رزاقی      رسول    سازمان مجاهدين خلق ايران– ۵٢
  ) اکثريت( سازمان فدائيان خلق ايران احمد  ست  رضايی يگانه دو– ۵٣
  رصدی اعتماد لنگرودی سيد احمدعضو کميته مرکزی حزب توده ايران  -۵۴
   مجتبی        ؟  رضوی لنگرودی – ۵۵
            3 حسن      خط  رمضانيان     – ۵۶
   عبداهللا      سازمان مجاهدين خلق ايران  روحی دهبنه ی – ۵٧
        محمود       سازمان مجاهدين خلق ايران           رهبر – ۵٨
   ؟                           ؟   رهبر درياسری–۵٩
    زينالی     کاظم  سازمان مجاهدين خلق ايران –۶٠

  .   در لنگرود به دار آويخته شد١٣۶٣ ارديبهشت ٩    به تاريخ 
   ؟ لنگرودی      ؟          ) سلطاندوست( سلطانپور–۶١
    سالمکار    عطا      سازمان مجاهدين خلق ايران –۶٢
   شريعتی  غالمرضا    سازمان مجاهدين خلق ايران –۶٣
   شريعتی   محمد رضا   سازمان مجاهدين خلق ايران  –۶۴
   شعبانی   عبدالجبار    سازمان مجاهدين خلق ايران–۶۵
  ن علی          سازمان مجاهدين خلق ايرا  شعبانی  -۶۶

  .   در لنگرود به دار آويخته شد١٣۶٣ ارديبهشت ٩    به تاريخ 
   شهدی      سهراب    سازمان مجاهدين خلق ايران  –۶٧
 سازمان مجاهدين خلق ايران  ) بهزاد( سيعد قاسم  شهيدی –۶٨

   شيرازی    ابراهيم   سازمان مجاهدين خلق ايران  –۶٩ 
  خلق ايران شيرازی   طيبه     سازمان مجاهدين  –٧٠

  .        در مراسم شب عقد دستگير شد و تير باران شد
  )   آذر١۶( صادقی   راشد     سازمان فدائيان خلق–٧١
  صادقی   مهران   سازمان مجاهدين خلق ايران  -٧٢
سازمان ) اقدامی(   صدرايی نجفی اشکوری لنگرودی   حسين–٧٣

  )آذر١۶(فدائيان خلق
 علی    سازمان فدائيان گرودی   اشکوری لن صدرايی نجفی –٧۴
  )   آذر١۶(خلق
   صمد پور    فريبرز       اعضاء هوادار سچفخا –٧۵
   صفری    محمد     سازمان مجاهدين خلق ايران –٧۶

نادر   سازمان مجاهدين )  دکتر شيمی( صفری لنگرودی – ٧٧*
  ) اعدام زمان شاه         (     خلق ايران

   سازمان مجاهدين خلق ايران  ظفری   محمد    - ٧٨
  ؟     بهرام          گلسفيدیپور طاهر–٧٩
   عبدالهی     عبداهللا     سازمان مجاهدين خلق ايران –٨٠
    عزيزی     احمد  سازمان مجاهدين خلق ايران–٨١
    عزيزی   هرمز   سازمان مجاهدين خلق ايران–٨٢

  .ويخته شد در لنگرود به دار آ١٣۶٣ ارديبهشت ٩ به تاريخ 
   سازمان مجاهدين خلق ايران   )  دارا(  داريوش عرفانی –٨٣
رهبری سازمان اقليت بعد از ) هادی( غالميان لنگرودی احمد–٨۴

  انشعاب  
   غالمی نژاد  تقی     گرايش سياسی به سازمان فدائيان–٨۵

  درمالقات با برادرش در زندان مالک اشتر الهيجان    ) اکثريت(ايران خلق 
  سچفخا )  یمعروف به حسن داي(  حسن  فرجودی کياکاليه –٨۶*
  )   اعدام درزمان شاه( 
    ناهيد      سازمان مجاهدين خلق ايران  فرهاديان لنگرودی –٨٧

   فيروز   سازمان مجاهدين خلق ايران  فرهاديان لنگرودی  –٨٨  
 سازمان کارگران انقالبی  )پيروز( فيروز فخر ياسری –٨٩
  ) اه کارگرر(ايران
    فالح پور  بيژن     سازمان مجاهدين خلق ايران  –٩٠
    قبادی   سيد محمود     سازمان مجاهدين خلق ايران–٩١
   قربان نژاد   منير   سازمان مجاهدين خلق ايران –٩٢
           سازمان مجاهدين خلق ايران   قربان پور   قربانعلی –٩٣
        رزمنده گان طبقه کارگر        قريشی لنگرودی  رضا  سازمان –٩۴
  کانديد سازمان چريکهای فدايیعبد  (  زين العابدين  کاظمی –  ٩۵

         ) آذر١۶(از شهرستان لنگرود،بعد از انشعاب با سازمان فدائيان خلق
   کريمی  صادقی    سازمان مجاهدين خلق ايران– ٩۶
  ايران سازمان مجاهدين خلق )     علی( کيابی  امين-٩٧
   کياکاليی   سيد صادق                      ؟  – ٩٨
   لنگرودی    مينا      سازمان مجاهدين خلق ايران    –٩٩
   ؟        علی        سازمان مجاهدين خلق ايران  –١٠٠
    ؟      نادر       سازمان مجاهيدن خلق ايران    –١٠١

  دين خلق ايران      لنگرودی     زهرا       سازمان مجاه–١٠٢
   لنگرودی   قاسم          سازمان مجاهدين خلق ايران      –١٠٣
   لنگرودی    منيژه                      ؟  -١٠۴
  )  اکثريت(  لنگرودی    حسن   سازمان فدائيان خلق ايران-١٠۵
   لنگرودی   اکبر    سازمان مجاهدين خلق ايران  –١٠۶
  )    اکثريت(    سازمان فدائيان خلق ايرانعلی ) علوی(  ماهباز–١٠٧
    مجد زاده     حسن    سازمان مجاهدين خلق ايران         –١٠٨
    محمدی گلسفيدی  حسين     سازمان مجاهدين خلق ايران   -١٠٩
   محمودی   زينب      سازمان مجاهدين خلق ايران          - ١١٠
   مجاهدين خلق ايران  سازمان مرادی لنگرودی  محمد صادق -١١١
   مرادی لنگرودی  مسعود   سازمان مجاهدين خلق ايران –١١٢
   مسيحای لنگرودی      بيژن               ؟  -١١٣
   مسيحای لنگرودی  محمد     اعضاء هوادار  سچفخا  -١١۴
     سازمان مجاهدين خلق ايرانمنيژه  مسيحای لنگرودی    - ١١۵
  مهدی    اعضاء هوادار  سچفخا   مسيحای لنگرودی    – ١١۶
                                مطلبی لنگرودی    شاهپور     سازمان مجاهدين خلق ايران      -١١٧

  )  راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران  رضا   منصوری -١١٨ 
  ميثمی لنگرودی  حسن      حزب توده ايران -١١٩
  )اکثريت(  ميشينی لنگرودی ناصر سازمان فدائيان خلق ايران-١٢٠
  شهرستان لنگرود ازسازمان مجاهدين خلق کانديدحسن نيکفر-١٢١
   نيکفر شلمانی   علی  سازمان مجاهدين خلق ايران–١٢٢

   نوربخش     ؟        سازمان مجاهدين خلق ايران–١٢٣ 
  ن مجاهدين خلق ايرانمير ناطقی لنگرودی سيد ابوالقاسم  سازما  –١٢۴
   نجفی امير کياسر    محمد       سازمان مجاهدين خلق ايران–١٢۵
   نجاتی    محمد     سازمان مجاهدين خلق ايران–١٢۶
  )اکثريت(ازمان فدائيان خلق ايران هوشياری لنگرودی سيد خليل  س -١٢٧
   هدائی      بهمن      اعضاء هوادار سچفخا-١٢٨
    اصغر   سازمان مجاهدين خلق ايران يوسفی کنعانی –١٢٩
١٣٠-   
١٣١–   

…………………………………… 
 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.ahekargarr@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  اتحاد چپ کارگریسايت 

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.lletinbu-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 


