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  آرش کمانگر

  
بشر از هزاران سال قبل تا کنون، در پي يافتن پاسخ براي سوانح و 

 توفان، آتشفشان،.  رويدادهاي ويرانگر در طبيعت پيرامون خود بوده است
گردباد، سيالب، برخورد شهاب سنگها به کره زمين، بهمن و باالخره 
زمين لرزه، همواره در طول قرون رخ داده اند و تا امروز، انسان 
نتوانسته از وقوع آنها جلوگيري کند، هر چند که در زمينه پيش بيني اين 

ساني و جايع انحوادث و اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از تبديل آنها به ف
  . فت هاي قابل توجهي داشته استراقتصادي وسيع، پيش

مثًال در ارتباط با زمين لرزه، اگر چه نتوانسته جلوي وقوع آنرا بگيرد، 
 مناطق زلزله خيز را  ثانيًاعلت وقوع آنرا کشف کند،اوًال اما قادر بوده 
، ً با ارتقاع کيقيت و استقامت مساکن و ساختمانها ثالثاشناسايي کند و

از اينرو گرچه . جلوي تلفات جاني و مالي وسيع و هول انگيز را بگيرد
است و حرکت و ) و فعًال اجتناب ناپذير ( زمين لرزه يک رويداد طبيعي 

ريزش اليه ها و گسل هاي کره زمين، عامل وقوع آن محسوب مي شود، 
 اما تبديل شدن آن به يک فاجعه انساني، ديگر بهيچوجه طبيعي نيست و با
توجه به پيشرفتها و توانائيهاي فعلي بشريت، کامًال غير طبيعی و اجتناب 

  2 بقيه در صفحه                              .پذير است
  
  

  زلزله بم و زلزله انتخاباتی
 

  بهروز سورن                                                    
de.@yahoo001Sooren   
  

از شهر تاريخی بم وساير روستاها ونقاط استان محروم کرمان هنوز وپس ازسپری 
شدن روز هايی دردناک و طاقت فرسا صدای آوار و ضجه ده ها هزارمصيبت ديده 
فاجعه انسانی زلزله بگوش می رسد و ترديدی نيست که درجه گستردگی و وسعت 

با فقر و فالکت ايجاد شده ازجانب اين نظام " طبيعی"تخريب و صدمات اين فاجعه 
درارتباط مستقيم قرار دارد و امروز می توان اوج بی لياقتی وجهتگيری اقتصادی اين 
نظام در راستای تامين منافع سرمايه داران، تجار کالن سرمايه بازار، آقازاده ها و بی 

زحمتکشان شريف ايران را توجهی عامدانه آنان نسبت به شرايط زيستی کارگران و 
شرايط زيستی مردم عليرغم اينکه کشورمان سرشار از منابع . بخوبی مشاهده کرد

سرپناه های . طبيعی و ملی است، بارها زير خط فقر و استانداردهای زندگی قرار دارد
گلی، ويران و قديمی، ساختمان های غيراستاندارد و نامناسب در برابر حوادث ه کا

امی ناشی از فقر، محروميت و زيستن درشرايطی غير انسانی است، طبيعی که تم
دستاورد اين نظام می باشند و مردم کشورمان خود به وضوح نتايج آن را بر روی 

  4                         بقيه در صفحه .پوست و استخوان خويش حس می کنند
   

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  در ايران  اعالميه کميته اتحاد عمل برای دمکراسی    
  به ياری آسيب ديدگان زلزله بشتابيم

  5 فحهدرص
  

   پيام تسليت کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران        
   به خانواده های قربانيان زلزله بم               

  3 فحه                             در ص                              
  

  رفيق سعيد افشار   تسليت به            
  8حه صف                            در                         

  
  

  
   خانم عبادي، قانون گرايي را با حقوق بشر قاطی نکنيد

  
             محمدرضا شالگوني                                                     

                                      
ي جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي، براي جنبش آزادي خواهي اعطا

مردم ايران حادثه فرخنده اي بود و مسّلمًا مي تواند در تقويت اين جنبش و 
مخصوصًا رساتر ساختن فرياد مظلوميت زنان ايران تأثيرات چشم گيري 

موقعيت اّما اين جايزه در شرايط امروز ايران، برنده اش را در . داشته باشد
و شيرين عبادی مسّلمًا دشواري . بسيار حّساس و دشواري قرار مي دهد

اين موقعيت را لمس مي کند ولی گاهي به نظر مي رسد حساسيت آن را به 
او يک سلسله تأکيداتي دارد که اصرار روي آنها . درستي در نمي يابد

ّال خور ممکن است اثرات مثبت اين جايزه را از بين ببرد و يا حتي به ُم
براي اين که بتوانم منظورم را برسانم، قبًال بايد چند . شدن کامل آن بيانجامد
   6 فحه   بقيه در ص                  .نکته را توضيخ بدهم

  
_____________________________________________________  

  

  عهد تجديد روز يماه د 11 باد گرامی      

  5 در صفحه    انسازم شهدای با         
  

   »غمنامه بم«        
 حسن حسام     شعری از 

  8فحه در ص               
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  فحه یکدنباله از ص  
   

  ! زلزله ای طبيعی ، فاجعه ای غير طبيعی              
  

در زمان هاي قديم، که عقل بشر هنوز قد نميداد که ريشه هاي 
علمی برخی سوانح طبيعي را در یابد، معموًال به افسانه هاي 

ن بر بخشي از مردم تصور ميکردند که زمي. خرافي روي مي آورد
اين حيوان هر گاه احساس . سر شاخ گاو یا حيواني قرار دارد

خستگي نمود، زمين را حرکت داده و از اين شاخ بر آن شاخ خود 
پاره اي هم که بـت هاي خود ساخته شان را مي . قرار ميدهد

خود ميدانستند " بت اعظم"پرستيدند، زمين لرزه را ناشي از خشم 
در پاسخ به اين . قبيله رضايت نداردکه گويا از عملکرد و چاکري 

غضب خرافي، بخشي از مردمان با قرباني کردن حيوان و حتی 
انسان، سعي در فرونشاندن عطش خشم آلود بت خداي گونه خود 

بعدها که اديان مبتني بر يکتا پرستي پديد آمدند و بت ها . ميکردند
ر پايان مطرود و مفلوک گشتند، بر اين گونه افسانه هاي خرافي مه

گذاشته شد، اما بجاي آن، موهومات و خرافات جديدي براي تشريح 
جاي . علل بروز سوانح طبيعي ويرانگر بويژه زمين لرزه، اختراع شد

نامرئی و اليتناهي " موجود" بت يا بتهاي دست ساز انسانها را 
مثًال آموزه هاي دين اسالم و بسياري ازاديان، در . گرفت" خدا"بنام 

ويداد طبيعي اما ناخوشايند زمين لرزه، سرشار از تحليل توضيح ر
هاي خرافي و ضد علمي است که در طول قرون بر ذهن ميليونها 

عباراتي نظير . انسان رسوب کرده و دائمًا تکرار و باز توليد مي شود
گناه ما چه " و يا "  اي خدا، ما چه کرديم که اسير اين بال شديم: " 

مگر بنده گي و ايمان ما " و یا " ا غضب کرديبود که اين چنين بر م
..... و " بر تو ثابت نشده بود که خواستي مجددًا ما را امتحان کني 

که معموًال از زبان بستگان قربانيان فاجعه بيان مي شود، عمق اين 
رسوبات ضد علمی نشات گرفته از آموزه هاي مذهبي را به اثبات 

 زمين لرزه گرچه دردناک و مصيبت بر مبناي اين آموزه ها،. ميرساند
" حکمت"است که پشت آن " مشيتي الهي" آفرين است، اّما 

يا محصول خشم و غضب خدا " مشيت"اين !! بسيار خوابيده است
را از " عظمت قدرت پروردگار" از بنده گان تقصير کار خود است که 

مين ز" (  شوک تراپي " ياد برده اند، لذا الزم مي شود از طريق یک 
اين قدرت و فاعل مطلق را به همگان ياد آوري نمود، و يا ) لرزه 

  ناشي از اراده خدا براي آزمايش و امتحان مجدد 
  .بنده گان خود است

در بسياري از اديان " بهشت و جهنم"  "خرافه" معلوم نيست وقتي 
" گناهان"را به سزای  " الکتاب" تعبيه شده اند تا انسان خطاکار و 

انند و يا مومنان را بخاطر بنده گي و خدمات شان پاداش خود برس
در همين دنيا، " آخرت" دهند، ديگر چه ضرورتي است، قبل از 
يعني بدون جدا کردن !! حساب مردم را برسند، آنهم فّله اي 

همه را با " کافران و منافقان و دنيا پرستان"از " بندگان پرهيز کار"
ير و کبير هم رحم نکنند و از هم زير خاک مدفون کنند و به ضغ

  !کودک شش ماهه تا سالخورده هفتاد ساله نگذرند؟
البته اکثر اديان بزرگ موجود يکي دو هزار سال قبل بوجود آمدند، در 
آنزمان دانش بشر هنوز قادر به تحليل علمي بسياري از حوادث و 

ن خشم و يا امتحا" رويدادها نبود، از اينرو تئوري پردازي در مورد 
دانستن، مصيبت هايي چون زمين لرزه، بي هيچ چالشي " الهي

توسط انبوه انسانها پذيرفته مي شد، اما تکرار اين جعليات خرافي 
در قرن بيست و يکم و در عصر فوران علم و تکنولوژي، بيش از آنکه 
نشانه پايبندي به آموزه هاي اورجينال دينی باشد، صرفًا پرده 

تجاعي و ضد مردمي دولتها و نظاماتي ساتري است بر ماهيت ار
که از زير بار مسئوليت ،  شانه خالي مي کنند و هيچ تالشي براي 
جلوگيري و پيشگيري از ابعاد هولناک تلفات جاني و مالي بعمل 

بعيد است دست اندرکاران اين رژيم ها و سيستم ها، . نمي آورند
بديل آن به ندانند که علل زمين لرزه چيست و راه جلوگيري از ت

فاجعه کدام است ؟ آنها عمدًا سر خود را در طويله خرافات مذهبي 

فرو ميبرند تا از روبرو شدن با پرسشهاي ساده اما رسوا کن
  . قربانيان و آسيب دیده گان فاجعه، خالص شوند

  
آنها لرزش زمين را به آسمان نسبت ميدهند تا مبادا پايشا

ط" ت دیده گان، آنها را همچون زمين کنده شود و خشم مصيب
  .پاکسازي کند" اوژياس

  
به همين خاطر سخنان رهبرجمهوري اسالمي در فرودگاه شهر 

خامنه اي در جريان اقامت چند سا. هيچ تعجبي بر نمي انگيزد
و هراس آلود خود در بم ويران شده، در حلقه محاصره محاف

چه ناگوار و مصيبت زا بود، اما که اين زلزله اگر : خود، گفت 
امتحان الهي بود، وي افزود که گاهي پروردگار بي همتا، از د

خامنه اي!!  اين آزمايشها، برکات معيني را به ارمغان مي آورد
دانستن فاجعه ک" امتحان الهي" تنها مي خواهد از طريق 

جمار"بجاي دهها هزار انسان در بم، نگاه عضب آلود مردم را 
متوجه کند، بلکه اين انتظار شوم را هم دارد" آسمان"بسوي 

اين زمين لرزه، به لحاظ سياسي ، براي رژيم بحران زده و منز
او اميد دارد که مردم ايران و جه. برکت و نعمت نيز به همراه آورد

بخاطر زلزله بم، شوک ناشي از آن و ضرورت همدردي و کمک
انيان، براي مدتي دست از سر او بردارند تا به خيال خام، خوقرب

 جنگ ايران و عر59تثبيت کند؛ بيخود نبود که وقتي در شهريور 
دانست و از آن ب" نعمت الهي: شعله ور شد، خميني آنرا يک

تثبيت حکومت اسالمي نوپا و سرکوب خشن مخالفين و ناراض
نيز خامنه اي و شرکاء اميد دارند باکنون . سياسي بهره جست

اندکي از انزواي جهاني خود بکاهند " ميمنِت برکِت زلزله در بم
اما . بروز مجدد حرکات و شورشهاي توده اي ممانعت نمايند

  .انتظار، رويائی بيهوده بيش نيست
چرا که فاجعه زلزله در بم و ابعاد وسيع خسارات جاني و مالي 

م. ديگر بر جرائم بيشمار رژيم اسالمي افزوده استجرمي 
ايران و جهان و بيش از همه بازماندگان زلزله بم از خود ميپرس
چرا درست چند روز قبل از زلزله بم، زمين لرزه اي به فوت 
ريشتر در کاليفرنياي آمريکا رخ ميدهد و فقط دو کشته و تعدا

ن ميزان زلزله در بم، دو سوم مجروح بجاي ميگذارد، اما همي
 هزار نفره را ويران و سبب مرگ دهها هزار و مج200 ستانشهر

  ! شدن دهها هزار نفر ديگر مي شود؟
مردم از خود ميپرسند، چرا کشور و جزایر زلزله خيز ژاپن، زمين 
هايي با قوت هفت يا هشت ريشتر را تحمل مي کنند، اما

از بوئين زهرا تا طبس( ما در چند ده سال اخير کشور زلزله خيز 
هر بار که زمين با همين قدرت لرزید، هزا...) گلباف تا رودبار و 
مس: پاسخ اين پرسش بسيار ساده است! نفر قرباني شدند؟

نامناسب و عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ساخت و سازه
رًا چند دهه است که بن ، ظاهجالب است بدانيم که در ايرا

   نميتوان کلنگ هيچ) پروانه ساخت ( جوز ادارات دولتی م
 بقيه در صفحه                                                            
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   2دنباله از صفحه 
  ............ زلزله ای طبيعی                              

  
  الوه توليد و توزيع بسياري از اقالمبع.  ساختماني را به زمين زد

ساختمان سازي، تحت کنترل دولت و یا موسسات وابسته به آن 
  .از اينرو جرم حاکميت سنگين تر مي شود. است

ترديدي نيست که هيچ انسان و خانواده اي از اينکه مسکن 
مناسب، مستحکم و با استانداردي داشته باشد، بدش نمي آید، 

 در دوران حکومت سلطنتي و چه در دوران خالفت چه( اما در ايران 
اکثريت زحمتکش مردم، بدليل فقر و نابرابريهای طبقاتي ) اسالمی 

حاکم بر جامعه، حتي اگر بخواهند، نميتوانند مخارج سنگين ساخت 
اين اکثريت لگد . و ساز يک خانه يا محل کار مناسب را تأمين کنند

که " سابه باني" ندارند، " هسر پنا"مال شده، از مسکن تصوري جز 
به همين خاطر خانه . آنها را از آفتاب و باران و سرما محافظت کند

  .هاي گلي بمي ها در يک چشم بهم زدن فرو مي ريزد
 اکنون پرسش اين است که اگر ادارات دولتي از صدور مجوز و 
پروانه ساخت براي اين اماکن غير استاندارد و فاقد مصالح 

سب، خود داری ميورزيدند چگونه مي توانستند ساختماني منا
جواب مردم بي خانمان را بدهند که اولين آرزوي زندگي شان، بعد 
از غذا و پوشاک، داشتن يک سر پناه است؟ وقتي دولتي مسئول 
از احداث يک ساختمان غير استاندارد جلوگيري مي کند، در مقابل، 

چنين .  تشويق نمي کندمردم را به خوابيدن در خيابانها و بيابانها
دولتي يا خود هزينه احداث ساختمانهاي مناسب را بعهده مي گيرد 
و آنرا در اختيار تهيدستان شهر و روستا قرار ميدهد و يا با تأمين وام 

و بلند مدت و نيز تأمين مصالح ساختماني ) یا کم بهره ( بي بهره 
 محروم مناسب با قيمت ارزان براي زحمتکشان، به اين اکثريت

. کمک مي کند که محل کار و زيست مناسبي براي خود بنا کنند
اما چون حکومت هاي نفت خوار ايران، نخواسته اند زير بار 
مسئوليت اجتماعي و انساني خود بروند، الجرم با صدور فله اي 
پروانه ساخت براي ساختمانهاي غير استاندارد، تالش کرده اند که 

اين . دم جوياي مسکن ، خالص کنندگريبان خود را از چنگ مر
حکومتها، از سوئي ديگر بدليل فساد و رشوه خواري و باند بازي، از 
قبل انحصار توليد، واردات و توزيع مصالح اساسي ساختماني بويژه 
آهن و سيمان، سودهای هنگفتي را نصيب اقليت کوچکي از  

  .عوامل وابسته به حکومت مي کنند
، بخش قابل توجهي از مصالح ساختماني را  اين اقليت سرمايه دار

راهي بازار سياه مي کنند که نرخ آنها چندين بار بيشتر از نرخ هاي 
در چنين آشفته بازاري که زحمتکشان . سهميه اي و دولتي است

براي تأمين قوت اليموت خود مانده اند، دستيابي به آهن و سيمان 
 سر ناچاري به دم حکم دسترسي به کيميا را دارد، لذا از... و

آب و خاک و کاه و : دست ترين و ارزان ترين مصالح اطراف خود نظير
از اينرو حماقت محض خواهد . روي مي آورند... خشت هاي گلی و

بود که اکثريت مردم را بخاطر ساخت اماکن غير استاندارد، مورد 
انگشت اتهام بايد تمامًا بسوي رژیم سياسي و . شماتت قرار دهيم

  . اجتماعی حاکم بر ايران بچرخد– اقتصادي نظام
 اگر کشور ما، سر زميني فقير و فاقد صنعت و معدن و منابع و 
ثروتهاي طبيعي بود و اگر دولت فقير و بي بودجه اي ميداشتيم که 
عليرغم ميل به کمک ، بدليل نداشتن منابع مالي الزم قادر به 

بود، شايد مي تأمين مصالح ساختماني مناسب براي همه مردم ن
شد رژيم حاکم را هم بي تقصير دانست و گناه را به گردن 
کشورهاي ثروتمند و پيشرفته انداخت که حاضر نيستند با لگام زدن 
بر حرص و آز امپرياليستي خود، به ياري ملل فقير وعقب نگه 

  .داشته شده بشتابند
ر چرا که د. اما اين ها در مورد کشور و حکومت ما صدق نمي کند

ايران همه مصالح اوليه ساختمان سازي وجود دارند و دولت نيز به 
اگر بودجه . در آمد هنگفتي دارد) نفت(ميمنت وجود طالي سياه 

کشور توسط باندهاي حاکم و آقازاده ها غارت نشود، اگر هزینه يک 

که وظيفه اي جز سرک( ماشين عريض و طويل نظامي و امنيتی 
وجود نميداش) داد مذهبي حاکم نداردمردم و حفظ سيادت استب

اگر ميلياردها تومان از بيت المال خرج تقويت گروههاي بنياد گ
مرتجع اسالمي در اقصي نقاط جهان نمي شد، اگر صدها ميل
دالر از بودجه کشور صرف تداوم جنگ هشت ساله با عراق به ا

 در آمد حيانمي شد و اگر" گشودن راه قدس از طريق کربال" 
ناشي از صدور نفت، صرف ماجراجوئيهايي نظير دست يابي

 اما بتدر- اگر نه يکباره- سالح هسته اي نمي گرديد، مي شد
استاندارد مسکن و واکسينه کردن آن در برابر زمين لرزه را باال 

 سال گذشته، هيچ قدمي براي دستيا25اما اين رژيم در تمام 
از اينرو تلف شدن دهها هزار ان. ف بر نداشته استبه اين هد

در بم را بايد جنايتي هولناک عليه بشريت دانست که جمه
  . اسالمي عامل اصلي آن بشمار مي آيد
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)راه کارگر(انتسليت کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی اير

  
  های قربانيان زلزله بم به خانواده          

  
 5.27 ريشتر، در ساعت 6.3وقوع زلزله شديدی باشدت  

امروز شهربم در استان کرمان را در هم کوبيد و موجت تخ
براس. ساختمان ها و تلفات هولناک انسانی شد% 90بيش از 

ر فقدان کمک رسانیگزارشهای دريافتی، تلفات انسانی بخاط
 نفری شهشتاد هزار از جمعيت. لحظه در حال افزايس است

 کشته شده اند و ده ها هزار نفر نيز مجروح گرهزار نفدهها
آنچه به اين فاجعه ابعاد گسترده ای بخشيده وجود مناطق. اند

ساختمان های خشت و گلی بوده است که موجب شده که در
ه از آنها جز تلی از خاک آميخته با ساکنين مدفون وقوع زلزل

بر اساس گزارش ها دو بيمارستان . در زير آوار ، بجا نماند
شهر نيز دراثر زلزله تخريب شده و بدين ترتيب امدادرسانی فو

  .ممکن نيست
بی ترديد تجريه موارد مشابه نشان داده است که درچنين موا

ه و برخاسته از روح همبستگی ساير ناقدامات خود انگيخت
ايران با مناطق زلزله زده و نيز فشار افکار عمومی به د
اندرکاران دولتی برای انجام وظايف خود، بيشترين نقش عمل

در کاهش رنج و جراحت و رسيدگی فوری به بازماندگان 
ازکودکان و زنان و مردان بی خانمان و بيرون کشيدن مجروجي
زير آوار و کمک رسانی برای انتقال سريع به بيمارستان ها دا

بی شک  مردم ساير نقاط ايران و نيز ايرانيان خارج ک. است
 .ازهيچ کمکی به نجات بازماندگان اين فاجعه دريغ نخواهند کرد

وقوع )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
 به مردم ايران، بويژه اهالی زحمتکش و صفاجعه سهمناک را

ديده بم تسليت گفته و خود را در غم  خانواده هايی که عزيزان
   .اند شريک می داند را در اين فاجعه از دست داده

            
  )راه کارگر(  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  اله از صفحه يکدنب
  

   زلزله بم و زلزله انتخاباتی                 
    

  
  

روزهای آتی و در رابطه با انتخابات جاری همه راه ها به مردم ايران 
، به مردمی که دهه ها تحت ستم و جور حاکمان اسالمی قرار 
داشتند، دردهای بيشمار برسينه دارند و در برابر حوادث طبيعی از 

ها بار بيشتر از بسياری از مکان های ديگر در جهان اين نوع صد
خسران تحمل می کنند و بار گران آنرا بردوش می کشند، ختم 

برهمه ماست که با تحريم انتخابات به تمامی آنانی که . ميشود
جزسايه سياهی و تباهی برکشورمان و بر زندگی کارگران و 

فردايی بهتر زحمتکشان ارمغانی ببار نياوردند، بگوييم که ما 
وسرشارازعدالت اجتماعی را برگزيده ايم که نشانی ازتحجر، 
شکنجه، اعدام ، سنگسار ، واليت فقيه و فقر و محروميت نداشته 

 . باشد
اسفند ماه امسال، روز نيازجمهوری اسالمی به مردم ايران يعنی 
همان کسانی که در دانشگاه ها، مدارس، کارخانجات و در صحنه 

  . ها با يورش ضد بشری آنان روبرو بوده اند، می باشدخيابان سال 
در روزهای آينده و لحظات آتی فقها و اصالح طلبان مجيزگوی آنان 
دردولت چشم به دست های توانای کارگران و زحمتکشان شهر و 
روستا، متفکرين و دانشجويان رزمنده و جوانان پرشور و جسور ايران 

  . دارند
 روز تصفيه حساب اکثريت مردم ايران با روزانتخابات مجلس هفتم،

حکومتی است که بوی خون و فقر و بحران می دهد و يادآور آن 
خواهد بود که حکومت ها بدون مشروعيت مردمی و جدا از آنان، 
پوشالی بوده و دربرابر اراده متحد و يک پارچه اقشار و طبقات 

  . تشکيل دهنده آن جامعه تاب نخواهند آورد
امروز حريصانه به حضوردرحوزه های انتخاباتی مجلس کسانی که 

هفتم دعوت می شوند،همان اکثريتی هستند که تا ديروز و تا 
همين امروز جزبا چماق، بسيجی وسپاهی، جز با لباس شخصی و 

آنان روبرو " حرام و حالل"گارد ويژه آنان، و جز با بمباران فتوی و 
خواهی خود را تا کنون به نبوده اند و تاوان عدالت جويی و آزادی 

وقت آن است که مردم ايران درکنار نيروهای . سختی پرداخته اند
اصيل ومستقل در داخل واپوزيسيون انقالبی ودمکرات درتبعيد، با 
تحريم قاطع انتخابات فرمايشی رژيم به جهانيان نشان دهند که نه 

ايد است و ب" غير خودی " زندانيان سياسی دربند بلکه اين رژيم 
". پس گردنی " چه با زبان خوش و مسالمت آميز و چه با . برود

رفتن وحذف شدن اين نظام جنايتکار وضد بشری تنها انتخاب مردم 

ستم ديده ايران برای آينده ای آزاد وسرشار از عدالت و همدرد
  . انسان هاست 

وبمردم ايران انتخاب ميان بد و بدتر را به تجربه بيهوده می دانند 
آنان هيجان سازی های بی ربط با سرنوشتشان و بازارگرمی
جناح برای اين انتخابات ترفندی شناخته شده است وبخوبی 

برگزاری انتخابات و اکث" وعده شده " دانند که دربهترين اشکال 
يافتن اصالح طلبان در مجلس هفتم، اين نهاد فراتر از مجل

  .  کار نخواهد رفتششم سازشکار، پرگو و کم
کارگران و زحمتکشان ايران با تحريم انتخابات مجلس هفتم نه 
دست ردی چند باره به سينه متحجرين حاکم خواهند زد، بلکه
اصالح طلبان سازشکار با جناح سرکوبگرهمانند انتخابات شوراها
ديگر نشان خواهند داد که درجستجوی آزادی، دمکراسی و عد

هم چنان که نامشروع بودن اين نظام را. ام و پرعيار هستندتم
معرض ديد جهانيان خواهند گذاشت و به متحدين بين المللی 
نشان خواهند داد که حمايت ازحکام، بازکردن جبهه ای است
دربرابر مردم ايران صف آرايی کرده است، هيچ نيرويی نخو

  ن بايستد توانست دربرابراراده واحد آنا
و دستيابی به آزادی، دمکراسی وعدالت اجتماعی تنها راه ب
رفت از بحران های خارجی و جهنم ناقض حقوق بشر بر ايران ا

  . و تحقق آن درافق نزديک پيداست
اين تحريم همچنين عرضه کننده يک قدرت و نيروی به ظ
نياخاموش است که بطور بالقوه توان جابجايی های سياسی ب

را در خود نهفته است، سيلی است بنيان کن که در ش
مناسب می تواند طومار بيداد را درهم پيچيده و استبداد را به م

  . را فرستاد" خاندان شاهنشاهی" و زباله دانی بفرستد که 
در حقيقت تحريم اتنخابات رد پديده های ناهنجاری است

است" عرفی جامعه با جمهوری اسالمی در روند زندگی 
از مذهب و باورهای مردم به اين جامعه تحميل نم" ابزاری
  . است

رای منفی به حجاب اجباری، سانسور، سنگسار، قطع اعضای 
  . غيره است... آدمی، اعدام، شکنجه، ترور، آدم ربايی و

هنوز داغديدگان زلزله های پيشين بياد می آورند که چگونه حم
 جنسی جامعه بين الملل مانند پتو و چادر از بازار سياه سهای

آوردند و سودجويان و عوامل توزيع جمهوری اسالمی، زلزله زد
را تنها گذاشتند و به غارت کمک های اهدايی از جانب م

  . پرداختند
مردم کشورمان با تحريم انتخابات خواهند گفت که باالترازسيا

ه سنگين و پليد اين رژيم را که بيست و رنگی نيست وساي
  . سال بر همه ابعاد زندگی خود حس کرده اند، نمی خواهند

تحريم انتخابات ازجانب مردم ايران همچنين يادآورآن خواهد شد
محکوميت حکومت درنقض حقوق بشر در کشورمان بيهوده نب

  . است و زمينه های عينی بی شماری داشته است
تخابات مجلس هفتم سالح های سپاهی، بسيجی، چماروز ان

زنجير لباس شخصی های رژيم ثمری نخواهد داشت و برنده ت
ابزار، سالح تحريم خواهد بود که دردست توانای کارگر
زحمتکشان، جوانان، دانشجويان و ساير اقشار کشورمان خو

  . بود
 آنان، خالی باصالح طلبان حکومتی و پشت جبهه غير حکومتی

حوزه های انتخاباتی را دال بر بی تفاوتی مردم نسبت به اين مق
سياسی ميدانند حال آنکه تحريم انتخابات غير دمکراتي

تشريفاتی مجلس هفتم از جانب مردم کشورمان عين دخالت
سياست و تفاوت گذاری ميان آزادی و دمکراسی واقعی با استب

است و اين چنين نشان می دهند" ان دروغينآزادی سراي" و
بلوغ سياسی آنان در تمايز ميان انتخاباتی آزاد و يا هدايت شد

  .تشريفاتی از نوع مجلس هفتم را نمی توان ناديده گرفت
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    کميته اتحاد عمل برای دمکراسی در ايران       
  

  به ياری آسيب ديدگان زلزله بشتابيم
  
ه ر صبحگاه روز جد ه   ۵مع نج و بيست و هشت دقيق اعت پ اه، در س  دی م

تان           اس ريشتر،  اس ه مقي م ب درت شش و سه ده ه ق رزه ای ب ين ل داد، زم بام
تاهای اطراف                وج و روس کرمان، بويژه  شهرهای بم، جيرفت،گلبافت و طهن

ار آورد  ی بب ارات فراوان د و خس هرها را لرزان ن ش ان . اي وز  امک ه هن گرچ
ه دشوار ا           ارزيابی از آمار تلف    ی    ات و زخمی ها و خسارات اين حادث ست، ول

 زخمی صحبت به ميان آورده می       در برآوردهای اوليه ازدهها هزار کشته و        
ين            . شود ا  ٦٠گفته می شود که شهرهای بم، جيرفت،گلبافت و طهنوج ب  ٨٠ ت

درصد آسيب ديده اند و  و روستاهای اطراف اين مناطق بعضا تا صد درصد 
يش از دو             . تخريب شده اند   دمت ب ا ق م ب ه ارگ ب همچنين گزارش شده است ک

ده                هزار سال، که از قديمی ترين بناهای خشتی جهان است، بشدت تخريب ش
  .است

ه شکل                  ردم و ب دتا از جانب م دگان عم ه آسيب دي کمک رسانی و رسيدگی ب
ی رود يش م ودی پ يب   . خودبخ ه کمک آس افی ب ه و ناک ايل اولي ا وس ردم ب م

ا   دگان و کس تابند      دي د، می ش ده ان ا آوار مان ر خرواره ه زي ای  . نی ک ماشين ه
ا ده  اه ت ه گ ای منطق تان ه د و بيمارس ل مجروحين مشغول ان ه حم شخصی ب

د  ه ان روحين را پذيرفت ود مج ت خ ر ظرفي ون  . براب ا کن ه ت ی ک ات دولت امکان
اد                   ا ابع ده است، در مقايسه ب ه ش دگان در نظر گرفت ه آسيب دي برای کمک ب

  . يز استفاجعه ناچ
ه    درت و دامن ا ق ايي ب ه ه ن، زلزل ر ژاپ رفته نظي ورهای پيش روزه در کش ام
ا                  يچ ي ا ه ا ي ات انسانی آنه وسيعتری از اين زلزله رخ می دهد، درحاليکه تلف

ه              . بسيارمحدود می باشد   ا دو زلزل ا و پانام در همين يک ماه گذشته در امريک
ات دو کشور از سه          ع تلف داد و جم درت رخ ين ق ا هم ر تجاوز نکرد   ب در . نف

ه                       م، هيچگون ازه ساز شهر ب ه، در يکی از شهرک های ت جريان همين زلزل
ار               . تلفاتی ثبت نشده است    ا حوادث مرگب ه ب اين نشان می دهد که امکان مقابل
  .طبيعی وجود دارد

د           رار دارن ا        . مناطق مختلف ايران بر روی خط زلزله ق ته های دور ت از گذش
ورهر  داران کش ون، قدرتم ی    کن وادث طبيع ا ح ه ب رای مقابل ه ای ب گز برنام

ه    . نيانديشيده اند  بويژه جمهوری اسالمی در کمال بی مسئوليتی به جای برنام
ريزی برای باال بردن امکانات ايمنی مردم، مدرن کردن دستگاه سرکوب را          

ه جای     . در دستور کار خود قرار داده است     ه ، ب وع زلزل اين رژيم پس از وق
انات کمک رسانی ، در اولين واکنش ، اعالم سه روز عزای      بسيج کردن امک  

  .عمومی در سراسر کشور کرده است
ن    کميته اتحاد عمل برای دمکراسی با اندوه فراوان، به بازماندگان قربانيان اي

دردی ه و هم ليت گفت ه تس ان  زلزل تان کرم ردم مصيبت زده اس ا م ود را ب  خ
کميته اتحاد عمل برای دمکراسی همه همميهنان  انساندوستی . ابراز می دارد 

تادهای            اد س ا ايج ا ب د ت را می خوان د، ف را ، که از وقوع چنين فجايعی متاثرن
ا را       رده و آنه ع آوری ک ی را جم ای مردم ک ه انی ، کم ک رس تقل کم مس

  . زله زدگان قرار دهندمستقيما در اختيار زل
  

    در ايرانآميته اتحاد عمل براي دمكراسي
  ٢٠٠٣ دسامبر ٢٦ / ١٣٨٢ دی ۵

حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق : متشکل از 
  )راه کارگر(ايران، سازمان کارگران انقالبی ايران 

 
 

  
  

   روز يماه د 11 باد گرامی     
 سازمان یشهدا با عهد تجديد   

 
شهدا روز شکوهی رضا علي باختن جان سالروز دي يازدهم
انتخا .رسد مي راف )کارگر راه ( ايران انقالبي کارگران سازمان

مق خاطر به نه ما سازمان شهداي روز عنوان به روز اين
ا اين خاطر به بلکه ما سازمان اول دبير عنوان به او تشکيالتي

 در مبارزه درخشان هاي نمونه و ها مبلس از يکی ما اونزد که
 11 آوري ياد .رود مي شمار به سوسياليسم و دموکراسی آزادی،
ر دست از ياران از بزرگداشتي چيز هر از قبل کارگريها راه نزد

بد زندگي از رابرتر ظلم عليه تالش در مرگ " که ماست
سنگ هم با ستا سازمان اعضای عهد تجديد و دانستند مي"آزادي
آزاد راه در آنان برنامه و پرچم برافراشتن در خود باخته جان

 .سوسياليسم و دموکراسی
اسال جمهوري که رسد مي فرا دي يازده شرايطي در امسال

 را خود کنترل دارد و داده دست از کامًال را خود مشروعيت
شد آب بر نقش رژيم اصالح به اميد .دهد مي دست از نيز اوضاع
مبارزا .است شده نامساعد رژيم براي نيز المللی بين شرايط

د محاصره حلقه خلقها دانشجويان، زنان، جوانان، ، کارگران
با دموکراسی و آزادي مدافعان تالش و نموده تر تنگ را رژيم
 .است ساخته ور شعله ها دل در را اميد از اي

الهام با و کمونيستي واالي ایه ارزش از پاسداري با ما سازمان
جمهو سرنگوني براي مبارزه مان سازمان شهدای ارواست عزم

 حياتي گام را دموکراتيک سياسي نظام يک استقرار و اسالمي
 سوسياليسم به گذار براي تالش و کشورمان رهايي براي اوليه
 .داند مي ايران مردم کامل یرهاي راه تنها
ت با که بنديم مي پيمان مان سازمان شهداي با رديگ بار يک ما

ه مشترک آرمان تحقق تا و کنيم مبارزه مان اهداف راه در وجود
.دهيم ادامه را پيکار سوسياليسم و دموکراسي آزادي، راه مدافعان
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  دنباله از صفحه يک 
  
  ، قانون گرايی را با حقوق بشر قاطی نکنيد انم عبادی  خ   
  

اول الزم است تأکيد کنم که من با نظر کساني که شيرين عبادي را شايسته جايزه 
نوبل نمي دانند يا اصًال خوِد اعطاي اين جايزه به يک ايراني را نوعي توطئه سياسي 

ه صلح نوبل يک جايزه ا لبّته منکر اين نيستم که جايز. مي دانند، موافق نيستم
اّما . سياسي است و کميته نروژي نوبل گرايش آشکارا محافظه کارانه اي دارد

فراموش نبايد کرد که همين کميته به نلسون ماندال و مارتين لوترکينگ هم جايزه 
بعالوه کميته های سوئدی نوبل هم که در حوزه هاي به اصطالح غير . داده است

ر مسايل اجتماعی، مجموعًا گرايش محافظه کارانه اي را سياسي جايزه مي دهند، د
براي پي بردن به اين گرايش کافی است فقط نگاهي به فهرست . به نمايش مي گذارند

در اعتراض به اين گرايش بود که ژان ُپل . برندگان نوبل در ادبيات و اقتصاد بيندازيد
داري کرد و به گفته خودش  از پذيرفتن جايزه نوبل ادبيات خود 1964سارتر در سال 

با اين همه، جايزه های . که بر سرش مي افتاد، کنار کشيد" از زير آجري طاليي" 
ششگانه نوبل هنوز هم پر نفوذ ترين جايزه هايي  هستند که به برندگان شان در 

به همين دليل، اعطاي جايزه صلح نوبل به يک زن . سطح جهاني اعتبار می بخشند
وق بشر، صرف نظر از هر محاسبه اي که پشت آن بوده باشد، به ايرانی مدافع حق

گسترش آگاهي مردم نسبت به حقوق بشر کمک مي کند و اين ، به نظر من، مّهم 
و اّما در باره شايستگي شخصي . ترين معيار داوري در باره اين جايزه بايد باشد

رکز مي شوند که شيرين عبادي، منتقدان بيش از همه روي اعتقادات مذهبي او متم
زيرا در کشوري که گرفتار حکومت مذهبي . تصادفًا به لحاظ عملی، نقطه قوت اوست

است و پاي بندي بخش بزرگي از مردم به احکام شريعت يکی از مهم ترين موانع 
پذيرش اصول بنيادی حقوق بشر محسوب مي شود، بر کشيدن يک زن مسلماِن 

گذارتر باشد تا کسي که برايش گوش شنوايي مدافع حقوق بشر مي تواند بسيار اثر 
فراموش نبايد کرد که در ايران امروز يک شورش . در ميان مذهبي ها وجود ندارد

توده ای عمومي عليه حکومت مذهبی در جريان است و آن چه به اين شورش ژرفا 
و گستره واقعًا بي سابقه مي بخشد و آن را به يک چرخش فرهنگي واقعًا تاريخي 

البته اين به معناي . ل مي کند، روي گرداني مذهبی ها از حکومت مذهبي استتبدي
آنها پيشگامان مقاومت در مقابل حکومت . بي وظيفه شدن غير مذهبي ها نيست

مذهبي بوده اند و بدون آن مقاومت های طوالني و جسورانه، اين چرحش تاريخی 
 سنگين به عهده دارند و و هنوز هم آنها وظايفی بسيار. نمي توانست شکل بگيرد

 درستي از دست آورد کنوني شان آنها قبل از همه بايد درک. در پيشراهي طوالني 
داشته باشند و بايد در يابند که مذهبي هاي مخالف حکومت مذهبي، هر چند ممکن 

حکومت . است در جاهايي همراه آنها باشند ولی ضرورتًا با آنها هم عقيده نيستند
پيشرو و دموکراتيک با ابتکار و پيش گامي مذهبي ها پا نمي ) والرسکي(غير مذهبي 

و اهميت نقش افرادي مانند شيرين . گيرد، ولی بي همراهي آنها هم پا نمي گيرد
نگاهي به بازتاب هاي گسترده مراسم اعطاي نوبل صلح . عبادي از اين جاست

ان بودن عبادي به امسال، در دو هفته گذشته، ترديدي نمي گذارد که دقيقًا مسلم
در شرايطي که بنياد گرايي هاي اسالمي . جايزه امسال اهميت بي سابقه اي داده است

و مسيحي مي کوشند مسلماني را در ضديت با مدرنيته معرفي کنند، روايت عبادي از 
و به عنوان اولين زن . اسالم مي تواند تمايل انبوه عظيمی از مسلمانان را بيان کند

 ها زن  مسلمان مخالِف زه نوبل، او مي تواند براي ميليونه جايمسلمان برند
همين زن بودن و . هنجارها و ارزش هاي قرون وسطايي، سرمشقي الهام بخش باشد

مسلمان بودن عبادي است که بازتاب جايزه نوبل امسال را از محدوده ايران بسيار 
  .را بر انگيخته استفراتر برده و از مراکش تا مالزي، توجه مسلمانان بسياري 

نکته ديگري که بايد در نظر داشته باشيم، محدوديت هايي است که زندگي در ايران 
مخالفت با يک رژيم استبدادي تاواني دارد که گاهي . بر شيرين عبادي تحميل مي کند

قتل هاي زنجيره "کافي است قتل عام هاي زندانيان سياسي و . تحّمل ناپذير مي شود
به . نجيره اي بي پايان بيرون از زندان ها را به خاطر داشته باشيمو غير ز" اي

همين دليل، مخالفان جمهوري اسالمي در داخل کشور، غالبًا ناگزير مي شوند به 
البته هميشه جان هاي شجاعي هستند که براي . درجات مختلف خود را سانسور کنند

هست و نيست شان را داو زنده نگه داشتن مقاومت، دست از سرو جان مي شويند و 
اند و چراغي که بر بلندي افروخته مي شود " نمک جهان" آنها بي ترديد. مي گذارند

. اّما آنها، هر قدر هم شمارشان باال برود، در اقليت اند. تا به همگان روشنايي بخشد
و ار همه نمي توان خواست . در حالي که آزادي با مقاومت همگاني به دست مي آيد

در هر حال، همه قراين حکايت از آن دارند که شيرين .  از سرو جان بشويندکه دست

عبادي خود را در موقعيت دشواري مي يابد و نگران واکنش هاي آخوندهاي 
تأکيدات مکّرر و ظاهرًا متناقص او که يک فرد سياسي نيست و صرفًا يک . است

وگرنه حقوق داني که. خيزد حقوق بشر است، احتماًال از اين نگراني بر مي 
کتاب در دفاع از حقوق بشر نوشته، بعيد است نداند که عميقًا در سياست د

ترس مانند گرسنگي" انصافًا او نگراني اش را پنهان نمي کند و مي گويد. است
در مصاحبه با هفته " ( غريزه است که خواهي نخواهي به سراغت مي آيد

و نگراني اش مخصوصًا در باره خانواده) 2003 دسامبر 15" تايم"آمريکايي
البته جايزه نوبل حريم امنيتی قابل توجهي براي او به وجود آورده اس. هست

اّما فرمان روا. آخوندها مي دانند که با او نمي توانند مثل ديگران برخورد کنند
انند که اگر در قدرت نباشند که خون دهها هزار انسان را به گردن دارند و مي د

در پشت ميز محاکمه و حسابرسی قرار خواهند گرفت، به هر کاري مي توانند د
 سال پيش از شيرين عبادي برنده جايزه 12سرگذشت زن ديگری که . بزنند

آنگ سان سوکي، رهبر جنبش آزاديخواهي ب. نوبل شده است را همه مي دانيم
را، جز در دوره هايي کوتاه، در حبس خانگي به سر برده و ج سال گذشته 14

فراموش نبايد کر. عمًال نتوانسته از مصيبت هاي او بکاهد) 1991در ( نوبل 
آخوندهاي حاکم بر ايران از نظاميان حاکم در برمه خشن تر هستند و بيش از

  .حکومت خود را در خطر مي بينند

  
توضيح اش را الزم مي دانم اين است که تأکيد شيرين عبادسومين نکته اي که 

حقيقت اين اس. امکان آشتي اسالم و حقوق بشر ضرورتًا نادرست نيست
برداشت هاي مختلفي از اسالم مي تواند وجود داشته باشد، همان طور که بردا

 آن که با مچنين برداشت هايي بيش از. هاي مختلفی مثًال از مسيحيت وجود دارد
تاريخی اسالم يا مسيحيت ارتباط داشته باشند، با ذهنيت و نگرش با آن بخ

همه مي دانيم که اصول بنيادي حقوق بشر، . مسلمانان يا مسيحيان ارتباط دارند
به جزيی از نظام ارزشي پذيرفته شده جوامع عربي تبديل ) الاقل در حرف(

دانيم که اکثريت مردمان اين جوامع هنوز هم خوو در عين حال مي . است
اّما مسيحيت آن گونه که در منابع تاريخي اش بيان مي شود. مسيحی مي دانند

پا. ترديد با حقوق بشر و بسياري از مّسلمات دنياي امروز آشتي ناپذير است
ت سال سال پيش همه مسيحيان ربا را حرام مي دانستند؛ غالب آنها تا دويس

 هشتاد سال پيش، اکثريت شان -برده داري را مجاز مي شمردند و تاهمين هفتاد
ولي حاال مي دانيم که بانک داري يکي از ا. را اليق داشتن حق رأی نمي ديدند

تا جايي که حتی کليساي کاتوليک اداره شبکه گس. اساسي جوامع غربي است
ر از اجراي مراسم عشاء رباني نمي داند؛ و بانک هاي اش را کم اهميت ت

اگر برداشت مسي. جرأت دفاع از برده داري يا مخالفت با حق رأی زنان را ندارد
از مسيحيت چنين عوض شده، چرا برداشت مسلمانان از اسالم نتواند عوض 
ذهنيت و نگرش مسلمانان نيز بيش از آن که محصول منابع تاريخی اسالم با

يعِني کتاب(مثًال به روايت قرآن . تحت تأثير زندگي اجتماعي آنها شکل مي گيرد
خورشيد هر روز صبح از م) همه فرقه هاي اسالمي آن را کالم خدا مي دانند

زمين بر مي آيد و شامگاه در مغرِب زمين در چشمه اي ِگل آلود فرو مي رو
خدا آنها را براي محکم نگه داشتن زمين آفکوهها هم چون ميخ هايي هستند که 

اّما مي دانيم که هم اکنون اکثريت مسلمانان تمي توانند چنين تّصوري از . است
يا ترديدی نمي توان داشت که قرآن برده داري را امر پذيرفته شده. را هضم کنند

ي کنند از آن دفاع اّما اکنون حتي مسلمانان فاناتيک نيز معموًال جرأت نم. نگرد
تغيير شرايط اجتماعي مي تواند متعّصب ترين مسلمانان را نيز تجديد نظر در مو

مثًال در همين کشور خودمان، يکی از حوادثي که چهل سال پ. شان ناگزير سازد
اّما پا. خمينی را به مخالفت عليه شاه بر انگيخت، اعطاي حق رأي به زنان بود

عد، وقتي او به قدرت رسيد، شرکت زنان در انقالب چنان گسترده بود که سال ب
بنابراين خمينی نيز ترجيح داد، آن چ   .جرأت مخالفت باحق رأی زنان را نداشت

           7بقيه در صفحه 
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   6دنباله از صفحه 
  .............  خانم شيرين عبادی                                            

  
پس، مشکل . که قبًال از مسّلمات اسالم معرفی مي کرد، بي سرو صدا کنار بگذارد

اگر اکثريت مسلمانان حقوق بشر را . اصلي ما ذهنيت و نگرش مسلمانان است
لبه خواهد يافت که با حقوق بشر از اسالم غ) يا برداشت هايي( بپذيرند، برداشتی 

چنين چيزي نه تنها شدني است، بلکه شدن اش و مخصوصًا . خوانايي داشته باشد
و براي ثمر بخش . سريع تر شدن اش، تا حدود زيادي به تالش هاي ما بستگي دارد

به : تر کردن تالش هاي مان، بايد از چشم انداِز دگرگوني تّصور روشني داشته باشيم
بسيار زياد ، اکثريت مسلمانان براي پذيرفتن حقوق بشر، قبًال المذهب احتمال 

نخواهند شد، بلکه تالش خواهند کرد با تأويل و تفسيرهاي جديدی از منابع تاريخی 
چنين تأويل و تفسيرهايي . اسالم، حقوق بشر را با اعتقادات مذهبي شان آشتی بدهند

عی خود فريبي خوش خيم مي تواند به لحاظ حقيقت تاريخی، در بهترين حالت، نو
اّما به لحاظ سياسي، حقيقت اجتماعي به مراتب مهم تر از حقيقت تاريخي . باشد
حقيقت اجتماعي همان ذهنيت موجود و فعال پيروان يک مذهب است که . است

بگذاريد مثالی . معموًال در موارد بسيار زيادي نيز با حقيقت تاريخی خوانايي ندارد
مهم ترين سند دينی مسلمانان است و تمام مذاهب فقهي اسالمي اعتبار قرآن : بزنم

در . منابع ديگر شريعت را تا آنجا قبول دارند که در مباينت با ّنص صريح قرآن نباشد
زناي " قرآن نه تنها از مجازات سنگسار خبري نيست، بلکه بر عکس مجازات 

اين در . ق اعالم مي شودبا بياني بسيار صريح و دقيق ، صد ضربه شال" محصنه
اّما . حالي است که هم در تورات و هم در انجيل ، سنگسار امري پذيرفته شده است

در دنيای ما اکنون مسلمانان هستند که بساط سنگسار را دو باره  ر ونق داده اند، نه 
شيرين عبادي در مصاحبه هاي اخيرش، چند  بار : مثالي ديگر. مسيحيان و يهوديان

ي آيت اهللا يوسف صانعي اشاره کرده است که مي گويد از نظر اسالم زن و به فتوا
اين تفسير آقاي صانعي ، به لحاظ اجتماعي، . مرد از حقوق برابري برخوردارند

تفسير خوش حال کننده و بسيار مفيدی است، اّما به لحاظ تاريخی، با منابع تاريخي 
ي زن امري بديهی تلقي مي شود و زيرا در اين منابع کهتر. اسالم خوانايي ندارد

ولي . ّنص قرآن نيز در اين باره صريح تر از آن است که بشود ناديده اش گرفت
مساله اين است که اگر صانعي ها و عبادي ها مي کوشند به دفاع از برابري حقوق 
زن و مرد بر خيزند، چرا ما بايد به عنوان مدافعان حقيقت تاريخی، در مقابل آنها 

م و مواضع شان را هو کنيم؟ ما مجبور نيستيم حقيقت تاريخي را ناديده بايستي
با هر توجيهي که ( بگيريم، اّما حتمًا بايد از روي آوردن مذهبي ها به حقوق بشر

  .استقبال کنيم)  صورت مي گيرد
با توضيحاتي که دادم اکنون مي توانم اميدوار باشم که حرف ام بدون ابهام و سوء 

همان طور که قبًال گفتم، خانم عبادي تأکيداتي دارد که مي توانند . ه شودتفاهم دريافت
او مي گويد اصالح طلبي در ايران شکست . به ّمال خور شدن جايزه نوبل کمک کنند

اين چيزي نيست جز چشم بستن به واقعيت هايي که جلو چشمان همه . نخورده است
در جمهوري اسالمی از آغاز حقيقت اين است که اصالح طلبي . مان جريان دارد

آن چه اصالح طلبي را براي دوره اي محدود به يک پديده . محکوم به شکست بود
مثبت تبديل کرد اين بود که مردم ايران از اصالح طلبان حکومتی به عنوان پوششي 

  . براي بيان مخالفت شان با نظام واليت فقيه استفاده کردند
با استفاده از  مجاري کامًال قانوني، ضربه جبران آن جنبِش خود به خودِي توده اي 

ناپذيري به رژيم وارد آورد، ولي درست به همين دليل، امکان پيشروي از مجاري 
. آن نوع حرکت حاال ديگر نه امکان پذير است و نه مفيد. قانوني را از بين برد

آن نوع شورش امکان ناپذير است به دليل اين که نه دستگاه واليت اجازه خواهد داد 
قانونِي انتخاباتي صورت بگيرد و نه مردم آن خوش بيني چند سال پيش را دارند که 

آن نوع حرکت حاال . گمان کنند از مجاري قانوني مي شود راهي به دهي پيدا کرد
مفيد هم نيست زيرا چيزي به آگاهي مردم نمي افزايد و جز در جا زدن و بنابراين 

در ايران . ندن فرصت هاي تازيخي کمياب، معنايي نداردفرسوده کردن مردم و سوزا
امروز، هر پيشروي جدي و چشم گير به طرف آزادي و دموکراسي از طريق مجاري 

يعني از طريق ناديده گرفتن قوانين فلج کننده . فراقانوني امکان پذير خواهد شد
. نبايدهاي آنجمهوري اسالمي و زير پا گذاشتن سازمان يافته و توده اِي بايدها و 

اين مايه تأسف است، ولي به خودي . البته خانم عبادي با اين ارزيابي موافق نيست
زيرا باالخره از همه نمي توان انتظار داشت که درک . خود، چيز خيلي مهمي نيست

بعالوه خود او اصرار دارد که يک فرد . درستي از اوضاع  سياسي داشته باشند
اّما مشکل . هد روي دفاع از حقوق بشر متمرکز شودسياسي نيست و صرفًا مي خوا

از آنجا آغاز مي شود که او از ارزيابِي اوضاِع مشخص فراتر مي رود و تأکيد مي 
اين تأکيدي . کند که ناديده گرفتن قانون به هرج و مرج و خشونت و فتنه مي انجامد
يافت جايزه است که مخصوصًا در مصاحبه ها و اظهار نظرهاي او پس از مراسم در

چنين تأکيدي نه تنها يک موضع گيري صريح سياسي ا. ، بارها تکرار شده است
که خواسته يا ناخواسته، عمًال به نفع رژيم تمام مي شود، بلکه پشت کردن به م

اين موضع گيري مخصوصًا وقتي از زبان کسي بيان مي . ذاتي حقوق بشر است
ترين چهره حقوق بشر در اين کشور تبديل که جايزه نوبل او را به شاخص 

است، مي تواند بسيار گمراه کننده باشد و بيش از همه، به درک نادرستي از ح
بايد به ياد داشته باشيم که حقوق بشر ربطي به قا .بشر در ميان مردم دامن بزند

 از ديدگاه ح.گرايي ندارد و اين دو مي توانند کامًال در مقابل هم قرار بگيرند
بشر، قانون هنگامي اعتبار دارد و تا جايي اعتبار دارد که ناشي از اراده مردم 

در غير اين صورت، ناديده گرفتن قانو. و حقوق بنيادي آنها را نقض نکند
اين حقي است که تمام اسناد تار. شورش عليه آن، حق انکار ناپذير مردم است

اع" مثًال  .  به طور ضمني يا صريح روي آن تأکيد دارندو پايه اي حقوق بشر
 ايالت شورش13  با اعالم جدايي 1776 ژوئيه 4آمريکا که در " استقالل 

بريتانيا، موجوديت اياالت متحد آمريکا را بنا نهاد، و در واقع نخستين اعالميه ح
ان: اين باره مي گويدمحسوب مي شود، در ) به معناي امروزي اين کلمه( بشر

ها برابر آفريده شده اند و آفريدگارشان به همه آنها حقوق جدايي ناپذيري ا
کرده است و حکومت ها تا جايي مشروعيت دارند که اين حقوق را رعايت کن

هرگاه هر شکلي از حکومت به نابود کننده اين اهداف تبديل شود، اين حق  "
غيير بدهند يا بر اندازند و حکومت جديدي تأسيس کنند که بنياداست که آن را ت
منشور حقو" اين حق در متمم قانون اساسي آمريکا که ....".   آن اصول باشد

اع" بر پايه اصول بيان شده در 1791 دسامبر 15و در ( ناميده مي شود 
مثًال متمم. ودنيز به نحوي ضمني بيان مي ش) تدوين شده است" استقالل

تصريح مي کند که کنگره آمريکا قانوني تصويب نخواهد کرد که ناقض يا م
  .باشد... کننده آزادي مذهب و بيان و مطبوعات و تجّمع و 

که تقريبًا يک ماه بع( انقالب فرانسه نيز " اعالميه حقوق بشر و شهروند" 
 ملي فرانسه تصويب شد و بع از طرف مجمع1789 اوت 26آغاز انقالب، در 

 تبديل گرديد و در جهاني کردن انديشه حقوق بشر 1791مقدمه قانون اساسي 
را از " مقاومت در برابر ستم" در اصل دوم خود، حق ) تعيين کننده اي داشت

اع" و از همه مهم تر، . اعالم مي کند" حقوق طبيعي و غير قابل نفي بشر" 
 مجمع عمومي سازمان ملل م1948 دسامبر 10مّصوب "  ( حقوق بشرعمومي

آشکارا) در بند سوم( يعني مهم ترين سند بين المللي حقوق بشر، در مقدمه اش 
به رسميت" آخرين راه چاره" را به عنوان" شورش عليه استبداد و ستم" 

ميت انسان بر سرنوانديشه حقوق بشر قبل از هر چيز، پذيرفتن حق حاک.شناسد
و اين به خودي خود، نافي هر نوع حق فرمان روايي و قانون گذ. خويش است

سل) برعکس( ناشي از مذهب، رهبري موروثي، سنت و رسوم، مصلحت يا 
پيچي" در فصل " سرچشمه هاي تماميت گرايي" در ( رنت  آهانا. برتري است

اعالميه حقوق بشر در پ: "  بيان مي کنداين نکته را چنين") هاي حقوق بشر
معناي آن دقيقًا اين بود که از آن پس. دهم نقطه عطفي در تاريخ بودقرن هيج

اين اعالم. فرمان خدا يا رسومات تاريخی، بلکه انسان بايد منشاء قانون باشد
 ها بخمستقل از همه امتيازاتي که تاريخ به بعضی اليه هاي اجتماعي يا ملت

بود، رهايي انسان از همه قيمومت ها را رقم ميزد و اعالم مي کرد که از اين پ
که متفکر نسبتًا محافظه ک( عمدًا از هانا آرنت ". به بلوغ خود دست يافته است

نقل مي) بود ومخصوصًا مانند خانم عبادي با بد بيني به انقالبات مي نگريست
ه باشم که پذيرش حقوق بشر ضرورتًا نافي هر نوع قانون تحميل تاياد آوري کرد

  .بر مردم است، خواه طرفدار انقالب باشيم، خواه مخالف آن
ظاهرًا شيرين عبادي هر نوع سر پيچي از قانون را با توسل به خشونت مترادف

ترديد مبکه بي ( اّما آيا مي توان مهاتما گاندي يا مارتين لوتر کينگ را . داند 
مبلّغان خشونت معرفي ) نافرماني در مقابل قوانين ظالمانه و زورگويانه بودند

شورش عليه بي حّقي و قوانين و بي قانوني هاي ظالمانه ضرورتًا به  معناي ت
بعالوه، اين معموًال ديکتاتوري ها هستند که شکل خشن مبارز. به خشونت نيست
بنابراين ترس از خشونت احتمالِي انقالب . حميل مي کنندبه مخالفان شان ت

شورش هاي مردِم در بند، غالبًا به معناي ناديده گرفتن خشونتي است که 
آيا مردم ايران هم اکنون در زير خشونت به. زورگويي، بر مردم تحميل مي کند

ري اسالمنمي برند؟ خشونتي نهادي شده و روزمره شده که از طرف جمهو
مردم تحميل مي شود و ميليون ها انسان با تمام هستي خود آن را لمس مي کنند؟
در يک کالم، قانون گرايي و دعوت از مردم براي محدود کردن اعتراض 
مبارزات شان به چهارچوب قوانين موجود، جز دعوت آنها به تسليم در برابر با

و مردم ايران حق دارند از کس. ايي نداردو نبايدهاي جمهوري اسالمي معن
اکنون به عنوان شاخص ترين ايراني مدافع حقوق بشر شناخته شده است، بخو

  !خانم عبادي، قانون گرايي را با حقوق بشر قاطي نکنيد   :که
  2003 دسامبر 23                                                                          
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  غمنامه ى بم 
  پيشكش به بازمانده گان تبعيدى فاجعه ى بم

 
  وقتى آه بم به لرزه درآمد

  و خشت هاى خاآى غمخانه هاى خوابآلود

  با بادهاى آويرى رفت ،

  دريافتم آه گاهواره ى تبعيد 

       مانند گوِرسنگى     

  سرد است

  و خاُمش است   

[] []  

  وقتى آه  مادرِم

  تا چاره  اى  بجويد  

           دنبال دسِت من بود،    

  دريافتم آه دست هاى بلندم

      آوتاه است     

  و چتر آوچك آغوشم

              از دور   

  !تا زانوان خسته ى او هم نمى رسد

  

[] []  

  ....آه 

  اى بيست و چند ساِل پيش تر از امروز

  سلول هاى آوچِك اوين َدَرآه  

  سلول هاى قصر 

  سلول هاى آميته 

  هاى پر از اضطرابسلول 

       پر از شالق     

  !ياد شما به خير

[]  

  فرياد مى زدم آن جا 

  سرود مى خواندم     

  و اعتصاب غذا مى آردم         

  اين جا 

  .....          اما

  سرشك مى ريزم 

   حسن حسام      --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- 
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     تسليت به رفيق سعيد افشار                          
در جريان فاجعه زلزله بم ، بسياری از تبعيديان و ايرانيان خارج از کشور 

از آن ميان ، . تعداد زيادی از بستگان و عزيزان خود را از دست دادند 

ندگان رو از گردان ن شناخته شده جنبش چپ  از فعالي–سعيد افشار 

 و دهه نيز مادر عزيز و زحمتکش -  )  سوئد( برابری و راديو همبستگی 

در اين رابطه هيات هماه. از خويشان و دوستان خود را از دست دادند 

اتحاد چپ کارگری ايران ، با صدور اطالعيه ای مراتب تسليت خود را به

نشريه تک برگی راه ک. است کوشنده پيگير جنبش چپ ايران ابراز داشته 

نيز ضمن همدردی عميق با کليه خانواده های قربانيان زلزله بم ، خود ر

غم از دست رفتن مادر رفيق سعيد شريک ميداند و برای اين همرزم 

  . دارد آرزوی صبر و بردباری 

    تک برگی راه کارگر -   با اندوه و احترام  

   

  

 
ردم بم،برای بم ، برای م  

 برای اين پاره دل مان که ويران شده است،
برای اين عزيز ويرانه ، و اين عزيزان به ويرانه 

 نشسته
 برای اين وادی به اسارت نشسته

  
 بعد از 6 تا 3 ژانويه ساعت 4روز يکشنبه 

 ظهر   در هوسبى ترف
 T- Husby  Husbyträff 

 گرد هم ميائيم
  

سلی يابيمکالمی نداريم که تسلی دهيم يا ت  
 امانه فراموش ميکنيم، نه از پای می نشينيم

 گرد هم می آئيم
تا يادشان را زنده نگه داريم، تا دست در 

دست هم به ياری آن ها که مانده اند 
.بشتابيم  

  
  

عده اى از بمى هاى ساآن استكهلم آه 
عزيزان شان در زلزله مرگبار بم  از دست 

 رفتند
  

: تلفن اطالعات  
 736355335 0046  

0736285951 
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