
 

 
 
 
 

" شيرين عبادی " تأملی بر سخنان 
 در مورد رابطه اسالم و حقوق بشر

 
  com.arash@funtrivia   آرش کمانگر  
 

تاريخ جوامع بشری، رژيم های ارتجاعی 
اينوع . متنوعی را تجربه نموده است

نظامات استبدادی، عليرغم دستاوردهای 
تيک مردم در جهان معاصر، دمکرا

کماکان در بسياری از کشورها به سلطه 
. مبتنی بر بی حقی عمومی ادامه ميدهند

رژيم هايی که به رغم حراست از نظام 
 اقتصادی سرمايه داری، به -اجتماعی

داليل گوناگون، حتی حاضر به پذيرش و 
اجرای دمکراسی نيم بند بورژوايی 
ر وآزاديهای فردی و مدنی رايج د

کشورهای عمومًا پيشرفته کاپيتاليستی نيز 
نيستند واز ديکتاتوری سياسی عريان 

  .پيروی می کنند
فاشيسم، بناپارتارتيسم؛ صهيونيسم، 

 کودتايی، آپارتايد، -حکومت های نظامی
توتاليتاريسم  ايدئولوژيک و يا حزبی، تئو 
کراتيسم، شوونيسم، راسيسم،  سکسيزم و 

ون حکومت يا همگی اشکال گوناگ..... 
سلطه مبتنی بر تبعيض حقوقی ميان 
شهروندان، محسوب ميگردند که بنا به 
ويژگی های هر کشور و رژيم سياسی 
حاکم بر آن، يکی يا تلفيقی از اين نوع 
شيوه های استبدادی و ارتجاعی را معمول 

از اينرو در پيکار گريز ناپذير . ميدارند
برای استقرار آزادی و دمکراسی و 

ن به عدالت و منزلت انسانی، مهم رسيد
است بدانيم که در جغرافيای سياسی معين 
با کدام شکل يا اشکال استبدادی حکمرانی 

چنين ارزيابی، به ما کمک . مواجه ايم
خواهد کرد که با مشخص کردن آماج 
اصلی تعرض جنبش توده ای، مانع مقدم 
بی حّقی عمومی را شناسايی و به مصاف 

 با متمرکز شدن حول آن بطلبيم، بطوريکه
نقطه يا نکته محوری يا رگ حيات استبداد 
حاکم، بيشترين شکاف و زمين لرزه را در 

 نظام موجود بر آن کشور پديد آوريم، به 
 

 
 
 
 
 

نحوی که با پيروزی مردم در اين چا لش 
 سرنوشت ساز، ميتوان گامهای بعدی برای 
تحکيم مبانی آزادی و حقوق بشر را با 

  .بيشتری  برداشتصالبت 
برای نمونه رژيم آفريقای جنوبی تا همين 
  يک دهه پيش، يک رژيم استبدادی بود که

  

  
 

آن هم اساسًا (در آن  اقليت سفيد پوست 
يک حکومت مبتنی بر ) بخش ثروتمند شان

بی حقی عمومی اکثريت سياهپوست 
  .ورنگين پوست بر پا کرده بود

د را ماهيت ارتجاعی اين رژيم عمدتًا خو
در ايدئولوژی آپارتايد بازتاب ميداد، يعنی 
نظامی مبتنی بر جدايی نژادی و اعمال 

به همين . سيستماتيک تبعيضات راسيستی 
خاطر مردم آفريقای جنوبی و حاميان بين 
المللی آنها بدرستی با متمرکز شدن حول 
اين نهاد و سمبل اساسی رژيم آپارتايد، 

ود موفق توانستند در مبارزه عادالنه خ
شوند و آن رژيم منفور را به يکی از 
 .منزوی ترين حکومت های دنيا تبديل کنند

  2ادامه در صفحه 
  
  

اعتصاب عليه خصوصی سازی صنايع "
  "پتروشيمی گسترش می يابد

  7در صفحه 
  

  اعتصاب عليه"
  " اضافه کاری اجباری

  4در صفحه 
  
  

  ويگن از ميان ما رفت
  7در صفحه 

  "دمکراتيک"قرائت 
روزه سياسی و  ز اسالم،ا

   مواضع تحکيم وحدت
  de.roozbeh@freenet.t     تقی روزبه

  
ظاهرا فرارسيدن ماه رمضان و ايام 
روزه، موجب آن شده است که مبارزه 
برای آزادی زندانيان سياسی نيز رنگ 

روند فوق حتی . و بوی مذهبی پيداکند
 از آغاز ماه رمضان و با آغاز قبل

اولين مراسم برگزاری روزه سياسی 
تالش های زيادی بکار . شروع گرديد

گرفته می شود که اعتراضات فعالين 
سياسی، دانشجويان و اصالح طلبان را 

گرچه گزينش اين . دراين قالب بريزند
شيوه از مبارزه با استناد به داليلی از 

ن آن سوی طراحان و سازمان دهندگا
توجيه می گردد، اما در تحليل نهائی 
ريشه در برخی تحوالت مطعوف  به 
مشی سياسی اصالح طلبان دولتی و 
روندهای جهانی دارد که مستلزم 

  .بازکاوی است
 می دانيم که شکل مبارزه عموما 
تابعی است از محتوا و نوع گفتمان 
حاکم بر مبارزه، که خود متقابال بستر 

اگير کردن محتوا مناسبی را برای فر
در مقطع انقالب . فراهم می سازد

، چنان که مردم ايران بخشا 57بهمن 
شاهد آن بوده اند، اشکال مبارزاتی 
عاريت گرفته از سنت های مذهبی، 
نقش مهمی در فراهم ساختن زمينه 
فرادستی گفتمان مذهبی بر جنبش ضد 
استبدادی و نهايتا بقدرت رساندن 

) حانيترو(متوليان مذهب شيعه 
و اگر در نظر بگيريم که يکی . داشت

از وجوه اصلی مبارزه مردم ايران در 
دين  شرايط کنونی مبارزه برای جدائی

از دولت است، آن گاه به بيگانگی اين 
شکل از مبارزه با آن چه که در زير 
پوست جامعه می گذرد پی خواهيم 

پيش برد مبارزه عليه استبداد حاکم .برد
 تمسک به گفتمان با وساطت مذهب،

مذهبی و عاريت گرفتن از 
سازوکارهای آن، چيزی جز کوبيدن 
مهر مذهب برپيشانی جنبش ضد 

  استبدادی و الجرم قرار دادن آن در
  5ادامه در صفحه 
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جمهوری سکوالر يا 
!مردمساالری دينی؟  

  
  com.arash@funtrivia   آرش کمانگر  

  1 صفحه از هادام
 اين مسئله - اسرائيل-در کشوری ديگر

 -خود را در قالب يک ايدئولوژی مذهبی
قومی يعنی صهيونيسم نشان ميدهد که از 

"  گيری، در رويای ايجاد بدو شکل
از نيل تا فرات، " امپراتوری قوم يهود

بوده است، حتی اگر تحقق تدريجی اين 
رويای ارتجاعيی و مضحک، به قيمت بی 
خانمانی و قتل عام فلسطينيان و اعراب 

صهيونيست های حاکم بر قدرت . تمام شود
سياسی اسرائيل، در حالی بر عليه خلق 

ی سيستماتيک فلسطين مرتکب سرکوب ها
ملی و نژادی می شوند که خود شعارهای 
تند و تيزی عليه گونه ديگری از نژاد 
پرستی يعنی نازيسم سر می دهند که در 
جريان جنگ جهانی دوم، سبب کشتار 

  !!ميليونها يهودی ساکن اروپا شد
در ايران نيز همچون دهها کشور ديگر، ما 
شاهد اختناق و فقدان آزاديهای اوليه 

ج در منشور جهانی حقوق بشر مندر
هستيم، منتهی ديکتاتوری حاکم بر ايران 
دارای يک ويژگی اساسی است که 
ارتجاعيت آن قبل از هر چيز و بيش از 
هر چيز از طريق آن خود را باز تاب 

جمهوری اسالمی ايران اعمال . ميدهد
کننده استبداد سياسی، مردم ساالری و ستم 

ست، ولی ملی و  قومی بطور توأمان ا
آنچه کاراکتر عمده اين رژيم را شکل 
ميدهد و آنرا از بسياری رژيم های 
استبدادی معمولی در دنيای معاصر منفک 
ميکند، خصلت تئوکراتيک و کلريکاليستی 

يعنی سيستمی که در آن دستگاه . آن است
حکومت به نحو ارگانيکی با دستگاه دين 
تلفيق، ادغام وعجين شده است، به همين 

به چنين "  خالفت"طر اطالق واژه خا
رژيمی بيشتر بامعيارهای جامعه شناسانه 

اين رژيم تا . و تاريخی تطبيق می کند
حدود زيادی با رژيم های اروپايی دوره 
قرون وسطی شباهت دارد، با اين تفاوت 

 اجتماعی آن برهه -که فرماسيون اقتصادی
از تاريخ اروپا فئوداليسم بود اما فرماسيون 

در . م بر ايران امروز کاپيتاليستی استحاک
اروپای قبل از رنسانس، کليسا و قوانين 
دين مسيحيت بطور همه جانبه در آپارات 

از سيستم . قدرت سياسی ادغام شده بود
قضايی گرفته تا نظام آموزشی، همگی از 
اصول پوسيده کليسايی و تفاسير ارتجاعی 

در . اسقف ها و کشيش ها تبعيت ميکردند
 دوران تاريک و خفقان آلود که به دوره آن

انگيزاسيون نيز معروف شده، دهها هزار 
د بدليل انسان آزاده، روشنفکر ودانشمن

عقايد و آرای متفاوت شان به دادگاه و 
شکنجه گاه کشيده شده و انبوهی از آنها 

  .زنده زنده در آتش سوختند
اکنون اما با گذشت چند قرن از يکه تازی 

 آنيم که همان دوره وحشت و کليسا، شاهد
ستم مذهبی، اينبار با وساطت اسالم و آيت 
اهللا ها و ماليان مفتخور احياء شده و کل 
خاور ميانه را به محل خود نمايی 

  .بنيادگرايی اسالمی مبدل نموده است
البته ادغام دين و دولت در ايران، عالوه 
بر تفاوت در نوع مذهب و برهه تاريخی 

، يک فرق ديگر نيز با ابراز وجود آن
عصر انگيزاسيون در اروپای قرون 
وسطی دارد و آن اينکه روحانيون 
مسلمان، تنهااز طريق مذهبی يا شرعی 
کردن قوانين حکومتی، قضايی و 
آموزشی، تئوکراسی را متحقق نمی کنند، 
بلکه خود به مثابه حکمران بر مسند قدرت 

" کاست"سياسی تکيه زده و همچون يک 
در .  حکومتی را در دست دارنددستگاه

اروپای قرون وسطی، قدرت سياسی اساسًا 
در يد اختيار شاهان و در سطوح محلی، 

) فئودالها( در دست فرمانداران وخوانين
بود و اسقف ها و کشيش ها، اگر چه به 
شاهان و حکام، توصيه های شرعی خود 
را ارائه ميدادند اما مستقيمًا اهرمهای 

. را در دست نداشتندصدارت و وزارت 
در آن دوره همانطور که گفته شد، امر 
ادغام دين و دولت اساسًا از طريق شرعی 
کردن قوانين و تعهد حکومت ها به اجرای 

در ايران . احکام مذهبی پی گرفته می شد
کنونی اما نه تنها اين مشخصه عصر 
انگيزاسيون با جديت دنبال شده، بلکه خود 

دن اصل واليت فقيه در آيت اهللا ها با گنجان
قانون اساسی و سپردن اختيارات خدايی به 

، مستقيمًا در نقش شاه و )رهبر(ولی فقيه
خليفه و سلطان ظاهر شده اند، به همين 
خاطر ادغام دين و دولت در کشور ما به 
مراتب مشمئز کننده تر از دوران تفتيش 

  .عقايد در اروپاست
ز که به تاريخ چند هزار ساله کشورمان ني

نگاه می کنيم، همواره می بينيم که در 

بارگاه و دربار شاهان، عالوه بر حضور 
و ( شاعر و وزير و منجم و حکيم و دلقک 

روحانيون نيز ) صد البته حوريان حرمسرا
مثًال در دوره ساسانيان ، . وجود داشتند

موبدان در قصر شاهان بعنوان مشاور 
 در همين. مذهبی انجام وظيفه ميکردند

" ايت اهللا های" دوره بود که به تحريک 
دين زرتشت، هزاران نفر از مزدکيان قتل 

  .عام شدند

  
  

بعد از فتح ايران توسط اعراب مسلمان و 
تبديل اسالم به دين رسمی کشور، وجود 
شيخ در کنار شاه، همواره جزيی تفکيک 
ناپذير از حکومت های سلطنتی بود که 

 صفويان نقطه اوج آن را در زمان سلسه
می بينيم که رسمًا و وسيعًا شيعه دوازده 

با اين . امامی به مذهب حاکم تبديل شد
همه، هيچگاه در تاريخ ايران، مشاهده نشد 

" واليت مطلقه فقيه"که ما چيزی نظير 
يعنی زمخت ترين شکل نظام تئوکراتيک 
داشته باشيم، اين بايد از هر لحاظ مايه 

در عصر شرمنده گی ايرانيان باشد که 
مدرنيته، در دوره دست اندازی به کائنات، 
خود را اينچنين اسير حکومت و نظامی 
ببينند که متعلق به عصر شترخوانی، 
عصر جهل آفرينی ها و جهل پراکنی 

 يک ربع قرن است که اين .هاست
ترميدور چند قرنی، سايه شوم خود را بر 

 با اين همه. کشورمان حاکم کرده است
جای بسی خوشحاليست که کشور ما شاهد 
جوش و خروش يکی از عظيم ترين جنبش 

ر جهان است که کسب های سکوالر د
  و تميتواند تأثيرات مثبآن،پيروزی در
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اور  دامنه داری برديگر کشورهای خ
ميانه بر جای گذارد و با مدفون کردن 

دوران معاصر " جمهوری اسالمی"اولين 
در موطن خود، زمينه  را برای پس راندن 
ديگر نيروهای اسالمی بنياد گرا در منطقه 

بنابراين مبارزه برای پايان . فراهم کند
دادن به حاکميت تئو کراتيک در ايران و 
تالش پيگير برای استقرار حکومت و 
جامعه ای عرفی، مدرن، آزاد و سکوالر، 
ّپله نخست هر حرکت مدعی ترقيخواهی و 

فرد يا . دمکراسی محسوب می شود
نيرويی که نتواند قاطعانه از ايده جدايی 
کامل دين از دولت و تبديل مذهب به امر 
خصوصی انسانها و اصوًال لغو هر نوع 

در حين محترم شمردن ( مذهب رسمی 
 مذاهب و انديشه های ضد آزادی بيان کليه

دفاع کند، دمکرات محسوب نمی ) مذهبی
  .شود

متاسفانه سخنان خانم شيرين عبادی در 
جريان سفر به خارج و مصاحبه هايی که 
بعد از اعالم خبر دريافت جايزه صلح 
نوبل به ايشان داشتند، در مواردی با عقب 
ماندن از جنبش سکوالريستی مردم 

جمهوری "از کشورمان و کوتاه آمدن 
اصالح "بنوعی هيزم در اجاق " الئيک

و حاميان آنها ريخته " طلبان دو خردادی
اند که ميخواهند تحت عناوينی چون 

واليت " ،  "مردمساالری دينی"
جمهوری دمکراتيک " ، "مشروطه
بنوعی حکومت دينی را حفظ ...و" اسالمی
  .کنند

بدون ترديد تالش خانم عبادی و همکارن 
 برای دفاع از حقوق و همرزمانش

کودکان، زنان، زندانيان سياسی، خانواده 
های قربانيان جنايات رژيم و در يک کالم 
مبانی منشور جهانی حقوق بشر، آنهم در 
درون جهنم و زير تيغ جالدان، از هر 
لحاظ قابل تقدير است و ما نيز همچون 
اکثريت مردم آزاديخواه کشورمان، اهدای 

 را جزئی از موفقيت جايزه نوبل به ايشان
و پيروزی جنبش سکوالر و ضد استبدادی 
ايران ميدانيم و بر خالف تعدادی از 
گروههای فرقه گرا که در اعالميه های 
خود همسو با تماميت خواهان رژيم، از 
اين مسئله غمگين و خشمگين شدند، 
صميمانه به مردم ايران و خود خانم 
ن شيرين عبادی تبريک می گوئيم، اما اي

مسئله باعث نمی شود که در راستای همان 
مبانی آزادی و دمکراسی، محدوديت های 

بينش عبادی و ديگر هم فکران او را در 
در طيف ( داخل و خارج از کشور

رفرميستهای مخالف  به زير کشيدن 
  .به نقد نکشيم) جمهوری اسالمی

خانم عبادی در پاريس طی مصاحبه ای با 
وی يک زن که :  خبرنگاران، گفتند

مسلمان است و به هيچ وجه ميان اسالم و 
وی در . حقوق بشر تضادی نمی بيند

از اين هم فراتر " نيوزويک " مصاحبه با 
رفت و در پاسخ به سئوال خبرنگار که 

آيا حقوق بشر می تواند در : " پرسيده بود
يک جمهوری اسالمی وجود داشته باشد؟ 

م بين يک جمهوری اسالمی، اسال: "گفت" 
و حقوق بشر تناقضی وجود ندارد، اگر در 
بسياری از کشورهای اسالمی حقوق بشر 
نقض می شود، به علت تعبير غلطی است 

عبادی در همين ." که از اسالم می شود
من بر اين باورم که هنوز : " راستا افزود

هم امکان دارد رژيم را اصالح کرد، اما 
اکنون برای اقدام و تفکر پراگماتيک 

  ."!!ن وقتی باقی نمانده استچندا
شيرين عبادی در نخستين روز پس از 
بازگشت به تهران در گفتگويی در محل 
کانون مدافعان حقوق بشر که در روزنامه 

انعکاس يافت، در تداوم همين " شرق"
اعطای جايزه صلح به يک : " تفکر گفت 

زن مسلمان اين معنا را دارد که اسالم دين 
.... ين کشتن نيستترور نيست، اسالم د

( اسالم دين صلح و برابری است و جهان 
." آنرا تائيد کرد) با اعطای اين جايزه

 آبان خبر از 4خبرگزاری ايرنا هم روز 
ديدار شيرين عبادی با اعضايی از مجلس 

گويا فراکسيون زنان . شورای اسالمی داد
مجلس اين دعوت را بعمل آورده بود که 

يات رئيسه در آن سه تن از اعضای ه
مجلس و چند نماينده ديگر نيز حضور 

حرفهايی که   ايرنا از زبان عبادی . داشتند
او از . نقل کرده، براستی تکان دهنده است

با بررسی : " جمله در اين ديدار گفت
تاريخ مجلس  و شيوه برگزيدن نمايندگان 
می فهميم که کارنامه مجلس ششم پر 

يون وی که در محل کميس." افتخار است
برنامه و بودجه مجلس سخن می گفت 

آنچه در مجلس ششم رويه شد، : " افزود
بايد در دوره های قانونگذاری بعدی نيز 
ادامه داشته باشد، که اين نويد دمکراسی 

ايرنا باز هم از قول عبادی می ." است
مجلس ششم به جهان اعالم کرد :  " نويسد

که جامعه ايرانی بر خالف تبليغاتی که 

سفانه غرض هم  پشت سر دارد، آنچنان متا
  ."سياه نيست

" بدين ترتيب خانم عبادی که قرار نبود
باشد و نقش هميشگی خود را " سياسی

دفاع از حقوق بشر در برابر صاحبان 
قدرت ميدانست، تحليلی از اسالم، اصالح 
پذيری جمهوری اسالمی، پر افتخار بودن 
بيالن مجلس سترون و فرمايشی ششم و 

 آلود بودن تبليغات جهانی در مورد غرض
حاکم بر کشورمان ارائه " سياه" شرايط 

می کند که نه تنها سياسی، بلکه مماشات 
طلبانه و عاری از ترقيخواهی يک انسان 

  .مدرن آزاديخواه و سکوالر است
اگر خانم عبادی بجای همه اين سخنان، 
مطرح می کرد که مسلمانان می توانند با 

امل دين از دولت و مبانی پذيرش جدائی ک
حقوق بشر، بدل به انسانهائی آزاد و 
ترقيخواه شوند، اشکالی به اين موضع 

چرا که الزمه ايجاد يک . ايشان وارد نبود
( جامعه و دولت سکوالر، آته ايست 

شدن اکثريت مردم ) المذهب يا ضد مذهب
به تجربه شکل گيری و ايجاد . نيست

 که نگاه می دولتهای سکوالر در جهان نيز
کنيم، می بينيم اکثريت مردم آزاديخواه بی 
آنکه الزامًا آته ايست شده باشند، از امر 

حتی . ايجاد دولت عرفی دفاع کرده اند
امروز نيز آته ايست ها اکثريت جمعيت 
اين کشورها را تشکيل نمی دهند، اما در 
آزاديخواهی و احترام اکثريت مردم نسبت 

ضمن . ی نيستبه مبانی حقوق بشر شک
اينکه اين نکته را نيز نبايد ناگفته گذاشت 
که يک فرد ياجريانی می تواند آته ايست 
باشد اما بويی از آزاديخواهی و دمکراتيسم 

  .نبرد
اما خانم عبادی به اين بسنده نمی کند و با 
به زير سئوال بردن همان مبانی دمکراسی  
که از آن دفاع می نمايد، سخن از عدم 

با موازين " جمهوری اسالمی"تناقص 
حقوق بشر و بيالن پر افتخار مجلس ششم 

مردم ساالری "اين همان معجون . می کند 
است که خاتمی و طيف او در تمام " دينی 

 مشغول 76سالهای پس از دو خرداد 
تجويز آن به مردم بودند  و اکنون هر 
ناظر بی طرفی اعتراف می کند که راه 

ابی بيش نيست اصالح حکومت دينی، سر
و اکثريت مردم نيز به بن بست و سترونی 

تعجب اين است که عبادی . آن پی برده اند
. چگونه نمی تواند اين تناقص راهضم کند

 وبا هر پسوند( تناقض ميان دولت مذهبی 
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و )  پيشوندی که ميخواهد داشته باشد
خانم عبادی بعنوان يک ! دمکراسی؟

از يک دولت حقوقدان البد ميدانند که وقتی 
دينی سخن می گوئيم، آن بدين معناست که 
رژيم مذکور اوًال دين يا مذهب خاصی را 
بعنوان مرام و باور رسمی کشور برگزيده 
و ثانيًا بر مبنای اين گزينش تبعيض آمير، 
متعهد می شود که امور جامعه و دولت را 
بر مبنای آموزه های اين مذهب رسمی 

ی اوًال حق تحقق چنين امر. هدايت کند
برابر همه شهروندان برای انتخاب شدن به 
مقامات حکومتی را از آنها سلب می کند و 
ثانيًا مقوله دولت را که می بايست بر 

 اقتصادی -مبنای برنامه های سياسی
که در آن يهودی يا ( اداره شوند) طبقاتی(

" کافر" مسيحی يا بهايی، يا مسلمان يا 
) اعراب نداردبودن انسانها هيچ محلی از 

با پيش شرط قرار دادن يک مکتب و 
جهان بينی، به شدت ايدئولوژيک می کند 
که در اين صورت نفس کشيدن برای 
صاحبان مکاتب غير، امکان ناپذير يا 

  .دشوار می شود
ادعاهای خانم عبادی در مورد ماهيت 

درست . اسالم هم جای بحث بسيار دارد
 معنای است که به لحاظ لغوی، اسالم همان

صلح را ميدهد، اما اين فقط يک تعارف 
مثل اينکه ايشان . بيش نبوده است

بالد "به "   سپاهيان اسالم"لشگرکشی 
را فراموش کرده اند، ) ايران"(مجوسان

جنگ تجاوز کارانه ای که اگر رخ نميداد، 
حتی خانم عبادی نيز نمی توانستند موقع 

" مسلمان" دريافت جايزه نوبل، صحبت از
ادعای مخالفت اسالم با کشتار . دن بکنندبو

و دفاع آن از برابری را نيز ميتوان با 
تکيه بر آيات بيشماری از قران و نيز 
سنت پيامبر و حکومتهای صدر اسالم و 
از جمله قتل عام هزاران مدافع حق 

توسط امام )  خوارج(انتخاب رهبری 
بعالوه همين مسئله . علی، براحتی رد کرد

ادی بدون حجاب، آرايش کرده که خانم عب
ودر حال روبوسی با يک غير 

جايزه شان را دريافت " نامحرم "مسلمان
می کنند، اگر چه شايسته تقدير از شجاعت 
وی است، اما ذکاوت زيادی نمی خواهد 

، پايه های "رفتار"که بدانيم همه اين 
. مقدس اسالم ناب محمدی را لرزانده است

يز نشانه بعالوه خود طرح اين بحث ن
  .نوعی ايده آليسم تاريخی است

چرا که حقوق بشر و موازين اوليه 
دمکراسی در جهان معاصر، پديده هايی 
نوين و مدرن محسوب می شوند و اصوًال 
در هزار يا دو سه هزار سال قبل، نه تنها 
اسالم، بلکه مسيحيت و يهوديت و 

نيز بدليل شرايط تاريخی و ... زرتشتيت و 
 اقتصادی آن قرون، -ماعیمناسبات اجت

نمی توانسته اند با موازين امروزی حقوق 
بشر خوانايی داشته باشند و کسی چنين 

  . انتظار بيهوده ای هم از آنها نداشته است
به جای اينوع نظريه پردازيهای غير 

 غير علمی، خانم عبادی زيبنده -تاريخی
است که بخصوص اکنون که شهرتی 

 در همان راستای عالمگير پيدا کرده اند،
مبانی امروزی حقوق بشر، ّهم خود را 
مصروف دفاع از کودکان، زنان، زندانيان 

کنند و در همين راستا، .... سياسی و 
جانانه از جدايی کامل دين از دولت و نظام 
آموزشی، حمايت نموده و تحت تأثير 

و " مردم ساالری دينی"بيراهه هايی چون 
قرار " بجمهوری اسالمی مصلح  و خو"

در غير اينصورت، اسباب . نگيرند
پشيمانی آن دهها هزار نفری را فراهم 
خواهند نمود که با شور و عشق 
آزاديخواهانه، فرودگاه تهران را جهت 
استقبال از وی به اشغال خود در آورده 

  .بودند
شيرين عبادی، اگر ميخواهد يکی از سمبل 
های دوست داشتنی مردم باقی بماند، 

 اين ندارد که خود را به آنها راهی جز
 29/10/2003 !برساند

  
  
  

  اعتصاب عليه "
  "اضافه کاری اجباری

  
کارورزان جراحی بيمارستان سينا به 
دنبال عدم رعايت درصد تقسيم 
کارورزان و افزايش فشار کاری از 

  . آبان ماه اعتصاب کرده اند8پنجشنبه 
  

خبرها حاکيست که کارورزان جراحی 
بيمارستان سينا از اول آبانماه از 
راههای قانونی موضوع را پيگيری 
کرده و پس از عدم پاسخگويی 

دررفع مشکل از روز هشتم مسئوالن 

آبان ماه از حضور در بخش ها 
خودداری کردند و فقط در اورژانس 

دبير شورای صنفی . حاضر شدند
مرکزی دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشگی تهران در اين رابطه هشدار 
داده است که در صورت عدم 
پاسخگويی مسئوالن در حل مشکالت، 
 از يکشنبه کارورزان در اورژانس نيز

آئين نامه شرح . حاضر نخواهند شد
. وظايف کارورزان تعيين کرده است

در حاليکه بر خالف اين آئين نامه، که 
تنها ده شب کشيک برای کارورزان 

 شب 15معين شده، آنان مجبورند که 
  .در ماه کشيک داشته باشند

  
اين در حاليست که رئيس دانشکده 
پزشکی از زير بار مسئوليت شانه 

ند و رئيس دانشگاه نيز، خالی می ک
پس از چندين روز اعتراض و دو روز 
اعتصاب، مجبور شده است که 
رسيدگی و پيگيری خواست کارورزان  

  . را صادر کند
  

تان ها اضافه کاری اجباری در بيمارس
و مراکز پزشکی سراسر کشور در 
حالی به اجرا در آمده است که در 
اعتراضات و اعتصابات دو ساله اخير 

تاران و کادر درمانی در سراسر پرس
کشور، لغو اضافه کاری اجباری به 
صورت يک خواست محوری مطرح 

  .شده است
  

 راه –سازمان کارگران انقالبی ايران 
کارگر از خواست ممنوعيت اضافه 
کاری اجباری وبرای کاهش ساعات 
کار برای همه کارگران و پرستاران 
مزدبگيران کشور و افزايش دستمزد 

ناسب با تورم حمايت می کند و ها مت
همه پرستاران و کادر درمانی کشور 
را به حمايت از خواست کارورزان  
جراحی بيمارستان سينا برای لغو 

  .نداضافه کاری اجباری فرا می خوا
  
  

  -سازمان کارگران انقالبی ايران
  کارگر راه 

  82 آبان ماه 10
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  "دمکراتيک"قرائت 

روزه سياسی و  ز اسالم،ا
   مواضع تحکيم وحدت

  de.roozbeh@freenet.t     تقی روزبه
  1از ص ادامه 

چهارچوب موازين مورد قبول 
حاکميت کنونی نيست و بهمين دليل در 
-بيراهه بردن جنبش ضد استبدادی

دمکراتيک کنونی می تواند پی آمدهای 
اگر در . زيانباری بهمراه داشته باشد

نظر بگيريم که مسأله عمده کنونی 
مردم ايران نه قرار دادن قرائت 
جديدی از اسالم در برابر قرائت 

واهان، بلکه جدائی دين از تماميت خ
حکومت و  پائين کشيدن کل دستگاه 
حاکم و استقرار مردم ساالری است، 
آنگاه به عواقب منفی تالش های فوق 

اما قبل از . بهتر پی خواهيم برد
پرداختن به پی آمدهای ناشی از ناهم 
خوانی اين شکل از مبارزه با روندهای 
عمومی معطوف به دمکراسی، بهتر 

 به داليل و هدف های طراحان است که
و توجيه کنندگان اين شکل از 

  .بپردازيم) روزه سياسی(مبارزه
چنان که مشهود است مبتکر 
روزه سياسی اصالح طلبان و مجلسيان 

آن ها دليل اصلی خود در . بوده اند
اتخاذ اين شکل از مبارزه را، در 
مسالمت آميز بودن و آسيب پذيری 

 اما واقعيت .کمتر آن عنوان می کنند
آنست که اوال اشکال مسالمت آميز و يا 
باصطالح مقاومت مدنی نمی تواند فقط 

و چنانکه در . باين شکل منحصر شود
سال های اخير شاهد بوده ايم، جنبش 
ضد استبدادی بطور اعم و جنبش 
دانشجويان بطور اخص در برگيرنده 
انواع مبارزات مسالمت آميز بوده 

جه آسيب پذيری وانگهی، اگر در. است
را تابعی از ميزان توان اشاعه و 
فراگير شدن مبارزه بدانيم، برعکس 
اين شيوه بدليل همان بار مذهبی خود 
قادر نيست جز بخش معين و محدودی 

و درست بدليل همين کم . را جذب کند
دامنگی، بر  آسيب پذيری خود می 

عالوه بر آن، شکل و نوع . افزايد
هدف خود در مبارزه نمی تواند با 

تناقض قرارگرفته و آن را تحت 

اگر بپذيريم که . الشعاع خود قرار دهد
هدف از مبارزه نفی استبداد آن هم 
ازنوع  مذهبی آن است که موجوديت و 
فعاليت مستقالنه نيروهای دگر انديش 
را برنتافته و آنها را نابود و يا زندانی 

می سازد، و قربانيان و يا زندانيان نيز  
 نوع گرايشات عقيدتی و فکری را همه

شامل می شوند، پس اتخاذ اين شيوه از 
مبارزه نه قادر به مبارزه مؤثر عليه 
استبداد حاکم باخود ويژگی مذهبی 
است و نه قادر است که هواداران همه 
. گرايشات را به دور خود گرد آورد

مگر آن که بپذيريم، همانگونه که 
ط گاهی ابراز می شود، مبارزه فق

برای رهائی بخشی از زندانيان يعنی 
يعنی زندانيان وابسته به جريانات معين 
و صدالبته مذهبی صورت می گيرد که 
دراين حالت خود به معنای تغيير 
صورت مسأله بوده و مغاير با شعار 
آزادی بی قيد و شرط همه زندانيان 

  . سياسی است
عبداله مؤمنی دبير تشکيالت 

عالمه طيف (دفتر تحکيم وحدت
که (، اخيرا در سخنانی)طباطبائی

درسايت اميرکبير و سايت امروز درج 
در توجيه بکارگيری اين شکل از ) شد

مبارزه، مدعی شده است در شرايطی 
که هيچ گونه راه کار و ساز و کار 
مسالمت آميز برای پيگيری خواسته 

بقول وی (هايی چون تحقق حقوق
زندانيان سياسی وجود ) برخی از

ته باشد، روزه سياسی يک حرکت نداش
اما در . نمادين اعتراض گونه است

اينجا می توان پرسيد که آيا براستی 
هيچ گونه راه کار و ساز وکار 
مسالمت آميزی غير از روزه سياسی 

و آيا انبان جنبش  وجود ندارد؟
دانشجويی و مردمی،عليرغم 
بکارگيری آن همه اشکال متنوع 

ير، مبارزاتی در طی ساليان اخ
. براستی تهی از اشکال مناسب است ؟

اما واقعيت آنست که منطق آقای عبداله 
مؤمنی بشدت سست و شکننده است و 
شايد با وقوف به اين شکنندگی است که 
خود وی در جای ديگری از 
گفتگويش، حکم فوق را ابطال کرده و 
می گويد معتقدم که ساز وکارهای 
ديگری برای ابراز مخالفت وجود 

ند و روش اعتراضی محصور به دار
  .روزه سياسی نيست

 اما اگر از توجيهات عبداله 
مؤمنی در مورد روزه سياسی بگذريم 
و نگاه جامع تری به اين مسأله 
بيافکنيم،معلوم می شود که اختراع و 
کشف اين شکل از مبارزه از 
مالحظات تاکتيکی فراتر رفته و 
بعنوان بخشی از تالش هايی که هدف 

هم تری را دنبال می کنند های م
که می توان آن ها . محسوب می شود

را در تالش برای نجات پروژه 
شکست خورده اصالح نظام از درون، 
آشتی پذير وانمودکردن دموکراسی و 

و " مردمساالری دينی"مذهب در قالب 
باألخره بهم ريختن صفوف مدافعان 
دموکراسی و آزادی و برابری و 

 نظام از بحران دريک کالم نجات دادن
موجوديتی که گريبانگيرش شده است، 

اهداف فوق در چهار . خالصه کرد
چوب راهبردی است که مؤلفه های 
داخلی و بين المللی خود را داشته و 
براين پايه بنانهاده شده که بابهره گيری 
توأمان از روندهای داخلی وجهانی، 
می توان بن بست کنونی را گشود و 

دار به تمکين در جناح حاکم را وا
برابر در برابر روند مردمساالری 

  .کرد
راهبرد فوق در واقع تالش 

نعش "مجددی است برای زنده کردن 
ای که سعيد حجاريان مدتی "مرده 

رويکرد . پيش خواستار دفنش شد
مزبور که با احساس نوعی دوپينگ 
شدگی همراه است، توش و توان خود 

للی را اساسا از تحوالت جديد بين الم
وام گرفته و درسودای آنست که  يک 
بار ديگر بخت خود را برای تسخير 

گرفتار . صحنه سياسی ايران بيازمايد
شدن آمريکا در باتالق افغانستان و 
بويژه عراق، برای کشورهای عمده 
اروپايی اين فرصت را فراهم ساخته 
است که شعار دموکراتيزه کردن اسالم 
بطور اعم و دمکراتيزه کردن 
جمهوری اسالمی بطور اخص، يعنی 
مشی شکست خورده قبلی خود را 

راه فشارهای تازه ای، مجددا به بهم
کسب . صحنه مقدم سياسی براند

موفقيت اوليه و نسبی اين سياست در 
 بعقب راندن جمهوری اسالمی در
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الحاق "ماجرای موسوم به بحران 
، اميدهای تازه ای را "به پروتکل اتمی

تعميم اين رويکرد به در مورد امکان 
ساير عرصه ها،هم داخلی و هم 

گرچه هنوز (خارجی، بر انگيخته است
زود است که از تغيير کلی سياست 
آمريکا نسبت به دولت ايران سخن راند 
اما تاهمين جا، دولت آمريکا اعالم 
کرده است که تغيير سياست های 
جمهوری اسالمی را به تغيير حکومت 

بيرون ترجيح جمهوری اسالمی و از 
کشف رويکرد فوق توسط ). می دهد

جبهه مشارکت و سرمايه گذاری بر 
روی آن را بايد از وجوه اصلی 
استراتژی اين جريان در کنگره اخير 

فاصله گيری شتابان . خود بشمار آورد
پنجمين کنگره جبهه مشارکت از 
مسائل و بحث های مطروحه قبلی 
چون تغيير قانون اساسی، خروج ار 

و مسکوت ... ميت و رفراندوم وحاک
گذاشتن کامل يافته های کسانی چون 
چون سعيد حجاريان در مورد شکست 

علوی تبار " بسوی آينده"اصالحات و 
مبنی بر به بن رسيدن پيشروی 
برمبنای ساختارهای کنونی را، بايد در 

نزديک شدن . همين راستا جستجو کرد
تسليم (هرچه بيشتر به مشی نرمخويانه

محمد خاتمی برپايه استفاده گام ) نهطلبا
بگام از ظرفيت های نهفته در قانون 
اساسی، شعار تفسير دموکراتيک از 
اسالم و تأکيد بر وجود قرائت ديگری 
از قانون اساسی و واليت فقيه، شاه 
بيت مشی جبهه مشارکت را تشکيل 
می دهند که در واقع چيزی جز زدودن 

به پيرايه ها و صراحت بيشتر دادن 
همان سياست قديمی يعنی تالش برای 

  .تحقق واليت مشروطه نيست
جبهه مشارکت با مصادره و . 

مسخ شعار جبهه فراگير دمکراسی، 
-تالش می کند که ائتالفات جديدی را

بجای ائتالفات تاکنونی خود که دچار 
شکاف های عمده شده و دورانش به 

 برپايه همان مشی -سر رسيده است
يت مشروط و شکست خورده وال

قرائت مردم ساالرانه از مذهب 
بديهی است که اختراع . سازمان دهد

روزه سياسی در اين شرايط زمانی و 
مکانی  نمی تواند از سر تصادف 

بهمين دليل بايد گفت که روزه .باشد

سياسی هيچ ربطی به جنبش خود 
جوش و خود پوی مردم نداشته و 
شکلی از اعتراض است که از باال 

ه است، بقصد کاناليزه کردن وضع شد
مذهبی مردم و -مبارزات ضداستبدادی

دانشجويان در بستری مطمئن و کنترل 
  .شده

برای آن که در اين استنتاج خود 
تنها به قاضی نرفته باشيم، نگاهی به 

ارگان عملی (سرمقاله روزنامه ياس نو
پنجم آبان ماه، مفيد ) جبهه مشارکت
  .بنظر می رسد

زنامه ابتدا به سرمقاله نويس رو
آن را "تعريف روزه سياسی پرداخته و 

يک عمل سياسی ديندارانه در دفاع از 
می داند " حقوق مشروع انسانی ديگر

که در طی هفته های اخير وارد ادبيات 
دراين . سياسی کشور شده است
برخالف :"سرمقاله همچنين آمده است

کليشه های متعارف راه پيمائی 
 سياسی معنا روزه...واعتصاب غذا و
بعبارت ديگر،روزه . و پيغام دينی دارد

سياسی تفسير و قرائت ديگری از دين 
داران را بر ضد قرائت و تفسير 

  ".ديگری از دين نشان می دهد
اما عالوه بر آن، جذب مجدد 
بخشی از جنبش دانشجويی و بخشی از 
نيروهای خارج از حاکميت به مدار 

بهه، مورد نظر اين ج" ائتالف فراگير"
از ديگر هدف های اينگونه تالش ها 

  . است
نگاهی به بخش ديگری از 
سخنان عبداله مؤمنی نشان دهنده آنست 
که متأسفانه بخشی از جنبش دانشجويی 
عليرغم آن که در گذشته جدايی خود 
را از جبهه دوم خرداد و از هرگونه 
ائتالف با حاکميت اعالم کرده بود، اما 

يشه ای و پيگير بدليل فقدان يک نقد ر
از عملکرد گذشته خود، در يک 
چرخش جديد، مجددا خود را در برابر 
خطر پيوند مجدد با بخشی از حاکميت 
و ايفاء نقش تسمه نقاله برای رله کردن 
سياست های آن به بدنه دانشجويی و 

رويکرد فوق . جامعه قرار داده است
را نه فقط می توان در همکاری اين 

شجويی با اصالح بخش از جنبش دان
طلبان دولتی در برگزاری مراسم 
روزه سياسی مشاهده کرد، بلکه عالوه 
بر آن سخنان عبداله مؤمنی نيز نشان 

او در ادامه سخنان خود . گر آن است
وقتی اذغان می کند که اشکال ديگری 
غير از روزه سيايسی هم می توان 

با "يافت، اضافه می کند که 
تر و با تأکيد سازماندهی و انسجام بيش

بر مشترکات گروه های اصالح طلب 
دوم خرداد، می توان سازوکارهای 
ديگری را برای ابراز بيان اعتراض 

همانگونه که مالحظه می ". دنبال کرد
کنيد،بنظر می رسد که تحکيم وحدت 
به نقطه پيشين برگشته و در سودای 
يافتن اشکال مبارزه در همکاری 

 خرداد باگروه های اصالح طلب دوم
صرفنظر از نگاه به باال در . است

کشف و بکارگيری اشکال تاکتيکی 
مبارزه، که قاعدتا بايد در رابطه با 
ظرفيت ها و رويکردهای جنبش 

 مردمی جستجو -اعتراضی دانسجويی
شود، سخنان فوق درعين حال نشان 
دهنده چرخشی در مواضع پيشين اين 
جريان دانشجوئی مبنی بر دوری و 

 از جناح های حاکميت، در استقالل
موضع گيری ها و فعاليت های خود 

تغيير مواضع پيشين تحکيم . است
وحدت البته هنوز در کنگره و يا 
مجمعی بصورت رسمی صورت 

از اين . نگرفته و يا اعالم نشده است
رو بنظر می رسد که فعال بيشتر 

اما . خصلت پراگماتيستی دارد
نگيختن اگربتواند با موفقيت و بدون برا

مخالفتئجدی از پائين پيش برود، بی 
ترديد در روند خود می تواند به 
سياست رسمی اين تشکل نيز تبديل 

  . شود
ناشی از " دست آوردهای"

  :فشارهای استبداد
درغياب وجود تشکل های 
مستقل و مردمی نقش آفرين، يکی از 
دست آوردهای جناح حاکم در تشديد 
 سياست سرکوبکرانه خود، وادار
ساختن رقبا و مخالفان قانونی خود، به 
تقليل مطالبات خود و قرار دادن آن بر 
موازين و حد و اندازه هايی است که او 

طی اين روند معکوس در . می پسندد
شرايطی صورت می پذيرد که 
مطالبات اليه های گسترده مردم 

جناج . آشکارا راديکال تر می شوند
ل حاکم درپی موفقيت آميز بودن اعما
 اين سياست در مورد محمد خاتمی و
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بخش باصطالح ارزشی اردوی 
جبهه دوم خرداد اکنون آنرا با جديت 
بيشتری در مورد جبهه مشارکت و 
مجاهدين انقالب اسالمی و تحکيم 

بی ترديد . وحدت نيز بکار گرفته است
فشارهای اخير وارد شده بر تحکيم 
-وحدت در پی خيزش  دانشجويی

رکنار تحوالت  تير، د18مردمی 
درونی جبهه دوم خرداد و شرايط بين 
المللی از عوامل دخيل در تغيير و يا 
الاقل نوسان در مواضع تحکيم وحدت 

جنبش دانشجويی تنها . بشمار می روند
با تقويت تشکل های مستقل خود و با 
افزايش فشار از پائين به تشکل های 
قانونی چون تحکيم وحدت می تواند، 

 سياست های حاکميت بر ارديکته شدن
جنبش دانشجويی واز پيوستن مجدد 
تحکيم وحدت به اردوی موسوم به دوم 

خط .خرداد، ممانعت بعمل آورد
راهنمای مبارزه مردم در لحظات 
کنونی نه قراردادن قرائت ديگری از 
مذهب در برابر قرائت حاکم و الجرم 
گل آلود کردن آب، بلکه مبارزه برای 

 مردم ساالر و برپاکردن يک نظام
  . سکوالر است

  31.10.2003  
  
  
  

اعتصاب عليه خصوصی "
سازی صنايع پتروشيمی 

  "گسترش می يابد
  

بدنبال واگذاری صنايع پتروشيمی 
اصفهان، اراک و خارک به بخش 
خصوصی و اعتصاب و ميتينک 
بزرگ کارکنان پترو شيمی اراک در 
روزهای دوشنبه، سه شنبه و 
چهارشنبه، اينک کارکنان پتروشيمی 

  .ندخارک نيز به اين اعتراض پيوسته ا
  

 آبانماه، کارکنان مجتمع 9روز جمعه 
پتروشيمی خارک، در اعتراض به 
واگذاری صنايع پتروشيمی به بخش 

 دست به اعتصاب زده و خصوصی
آنان با . جلوی مجتمع تجمع کردند

صدور قطعنامه ای و نوشتن طوماری 
اعتراضی به مقامات حکومتی، 

اعتراض شديد خود را به تصميم دولت 
  رت نفت آن به واگذاری اسالمی و وزا

صنايع پترو شيمی به بخش خصوصی 
اعالم کردند و خواهان لغو اين تقسيم 

کارگران تهديد کردند که در . شدند
صورت عدم دريافت پاسخ قانع کننده و 
لغو کليه بندهای بخشنامه ارائه شده 
توسط نعمت زاده رئيس سازمان 
صنايع پتروشيمی، مبنی بر منفک 

ل در شرکت های شدن کارکنان شاغ
واگذار شده به بخش خصوصی، 

  .اقدامات شديدتری انجام خواهند داد
  

گزارشات حاکيست که با انتشار نامه 
معاون وزير نفت و رئيس سازمان 
پترو شيمی در باره انتقال کليه کارکنان 
صنايع پترو شيمی به بخش 

اين صنايع در خصوصی، کارکنان 
اراک و خارک و اصفهان دست به 
ه لاعتراضات گسترده ای زده و مسئ

اين انتقال، خشم کارگران را بشدت 
کارکنان اين صنايع . برانگيخته است

اعتراض خود را به انتقال به بخش 
خصوصی اعالم کرده و خواهان آن 
هستند که هم چنان تحت پوشش 
. وزارت نفت قرار داشته باشند

ان صنايع پترو شيمی که تجربه کارکن
انتقال صنايع کشور به بخش 
خصوصی را در چندين سال گذشته 

مشاهده کرده اند شاهد بوده اند به عينه 
که سياست خصوصی سازی مساوی 
است با سياست اخراج و بيکار سازی 
کارگران، عدم امنيت شغلی و لغو 

ز امتيازات و دستاوردهای بسياری ا
کارگران انقالبی سازمان کارگران
 راه کارگر از خواست کارگران -ايران

صنايع پتروشيمی عليه سياست 
خصوصی سازی اين صنايع و برای 
حق کار و امنيت شغلی، برای 
ممنوعيت اخراج کارگران، برای 
افزايش دستمزدها و بيمه بيکاری 
مکفی و حق تشکل مستقل و حق 
اعتصاب حمايت می کند و کارگران 

 کارگران صنايع نفت ايران، خصوصًا
و پتروشيمی را برای حمايت از 
کارگران صنايع پتروشيمی اراک و 

           .خارک و اصفهان فرا می خواند
   راه کارگر–سازمان کارگران انقالبی ايران 
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 صدای او ماا  ، ويگن از ميان ما رفت** 

  * *!جاودانه خواهد ماند 

  
  

بعد از مدتها جدال با بيماری ، ويگن يکی از محبوب
  .ترين هنرمندان ايران ، زندگی را بدرود گفت 

که  طی نيم قرن اخير،زو معدود هنرمندانی بود جاو 
  .بی وقفه در عرصه موسيقی و آواز فعال بود

ترانه های خاطره انگيز ويگن ، مورد عالقه همه
  .نسلهای مردم کشورمان قرار داشت

ويگن" ما  نيز خود را در غم از دست دادن 
شريک ميدانيم و از صميم قلب به" دردريان 

 هنرمندان و کليه دوستدارانان ، خانواده ، بستگ
تالش  هنری ويگن عزيز تسليت      و  صدا

  .ميگوئيم 
  نشريه تک برگی -ه و احترام با اندو

 راديو برابری
شش عصر (راديو برابری هر شب ساعت هشت و نيم بوقت ايران 

بر روی ماهواره با مشخصات زير برنامه ) بوقت اروپای غربی
: می کندپخش  

Satellite: Hotbird         613East 
Freq.12597   GHz 

Transpoder: 94 
Symbol    Rate  :27500 

Fec:3/4 
CHannel  :GBTS  Feed ½ 

Right side of dual audio channel 
شما ميتوانيد برنامه های هر روز را بصورت ضبط شده ازطريق 

:ز گوش دهيدشبکه جهانی اينترنت ، در آدرس زير ني  
www.radiobarabari.net 
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