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168    شماره 2003 ژوئن8-1382 خرداد 18شنبه يك ارژنگ بامشاد          : سردبير)       راه آارگر(روزنامه سياسي آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران 

 
 و  تقالى رژيم براى مهار جنبش

 ! تير18پيشگيرى از برگزارى سالگرد 
 

 دانشجويى و    ن سالگرد خيزش  ماه ديگر چهارمي   حدود يك 
مراسم امسال هم بدليل     .  تير، فرا خواهد رسيد        18مردمى  

بحران فروپاشى جمهورى اسالمى و هم بدليل فراخوان                    
گسترده تشكلهاى دانشحويى و نيروهاى اپوزيسيون براى                
برگزارى پرشكوه آن ، موجى از وحشت در ميان                                   

ه همين   سردمداران حكومت اسالمى ايجاد آرده است ، ب                
 جارى ، رژيم و         , حالت فوق العاده         ,خاطر و آال بديل         

 ، در هفته هاى اخير سعى در پديد                  باندهاى فاشيستى اش    
 بويژه  -آوردن موجى از رعب و سرآوب در سطح جامعه            

 .  داشته اند -در محيطهاى دانشگاهى 
صدور احكام شديد و قرون وسطايى عليه فعالين  ملى                    

 سراسرى به        ، يورش      ن دگرانديش  مذهبى  و ديگرمتهمي        
 -زنان بدليل نافرمانى مدنى آنها در برابر حجاب اجبارى                 

 آغاز شده ً  مخالفت با مانتوهاى آوتاه ًآه اينبار با اسم رمز      
رفراندم سمبليك دفتر تحكيم وحدت در                ، بر هم زدن           -

 وسيعى داشت ،       دانشگاهها آه در تهران و همدان انعكاس          
دانشجويان دانشگاه يزد براى پايان دادن به         اعمال فشار بر     

تحصن خود و نيز بر آارگران چيت سازى بهشهر براى                  
 آه سبب جلب            خاتمه دادى به اعتصاب غذاى خويش                  

همبستگى بيسابقه مردم شهر شده است ، سرآوب وحشيانه             
تظاهرات جوانان و تهيدستان فوالد شهر  اصفهان ، صدور            

زان زندانى حزب دمكرات        حكم اعدام براى يكى از مبار           
آردستان ايران ، تعقيب و شليك گلوله بسوى تعدادى از                      

 18جوانان در اصفهان آه مشغول چسباندن فراخوانهاى                
 دانشجويان   ً  آه بنا به اطالعيه      ,تير بر روى ديوارها بودند      

 ساله اهل     22 منجر به مرگ يك جوان                  مبارز اصفهانً  
مان امينى  گرديد ،           استان چهارمحال بختيارى بنام  رح             

دستگيرى و ضرب و شتم يكى از فعالين حزب ملت ايران               
 حاجى  ، تهاجم به برنامه سخنرانى           در بوآان بنام  سياوش     

جبهه ملى خوزستان براى پرويز ورجاوند ، دستگيرى                      
  الوفاقً ًتعدادى از فعالين عرب در اهواز آه عضو حزب                

 بسيجى  ، يورشهستند  آه در شوراى شهر ، اآثريت دارند   
 دانا و سعيد مدنى در         ها به مراسم سخنرانى فريبرز رئيس       

دانشگاه بين المللى  خمينى  تهران ، محاصره فرودگاه                         
 استاندارى خراسان براى جلوگيرى از                     مشهد و سپس       

 انصار حزب      و تالش    سخنرانى    مزروعى نماينده مجلس       
گيرى اهللا براى دستگيرى و ضرب و شتم نامبرده ، دست                     

شمارى از دانشجويان فعال در نيشابور و اقداماتى از اين                 
دست ، همه و همه نشان ميدهند آه رژيم در اوج انزواى                   

 ، چاره اى جز          داخلى و بين المللى و براى حفظ حياتش               
از . تشديد سرآوب و تكيه بر سرنيزه هاى عريان نمى بيند             

 ً آنند آه    اينرو جنبشهاى اجتماعى براى اينكه به رژيم ثابت         
 بر سرنيزه   ً و به او بفهمانند آه          بر شاخ نشسته ، بن ميبردً      

چاره اى   ! ميتوان تكيه آرد ، اما روى آن نميتوان نشستً             
 مبارزه ، تقويت صفوف خود، ايجاد ارتباط و              جز گسترش 

 و ايجاد و توسعه نهادها و تشكلهاى                هماهنگى بين خويش    
ز طريق سنگربندى     تنها ا  . مردمى و مستقل خود ندارند            

 مبارزه ، همبستگى و تشكل است آه                توده اى و گسترش      
 را    ميتوان موج جديد سرآوب را به عقب راند و جنبش                     

گامى ديگر بسوى سرنگونى رژيم اسالمى از طريق يك                   
 .انقالب توده اى نوين ، هدايت نمود 

    ) راه آارگر(آميته مرآزى سازمان آارگران انقالبى ايران 
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  !نگاهى مجدد به جنگ عراق
جنگ نفت ؟  كنترل جريان انرژى 

 جهان
 روبن مارآاريان 

                                
ات ميليونى ضد جنگ يكى از شعارهاى                 در تظاهر  

عمومى آه ميليون ها انسان در سراسر جهان آن را فرياد                  
اين شعار افشاگر،   ! بود" نه به جنگ براى نفت        :" مى زدند

 و نيز         اگر چه خشم مقامات دولتى آمريكا و انگليس                         
نظريه پردازان و مدافعان جنگ جهانخوارانه عليه عراق را          

 انگيزد اما بى شك حقيقتى غيرقابل          برمى انگيخت و بر مى       
مى سازد آه از آن مى توان به               و افشاء      ترديد را منعكس     

يكى از   " ديپلماسى نفت  . "نام برد  " ديپلماسى نفت  "عنوان   
بازوهاى مهم سياست جهانخوارانه براى بناى امپراطورى            

اين ديپلماسى . بالمنازع آمريكا در سطح جهان بوده و هست       
 اى را تعقيب مى آند آه عبارتند ازهدف هاى چندگانه 

اوًال، به چنگ آوردن منابع نفتى هر چه وسيع تر براى            
  ، آنترل شريان جارى شدن انرژى در سطح جهان

ثانيًا،آنترل قيمت هاى نفت و تامين و تضمين نفت                       
ارزان به مثابه يكى از شرايط رونق نظام اقتصادى                                

 سرمايه دارى،
ت نفتى با دالر و به اين                  ثالثًا، حفظ رابطه معامال         

ترتيب تامين سرورى دالر به مثابه ارز اصلى معامالت                   
 ،تجارى واقتصادى در سطح جهان

رابعًا، تقويت موقعيت انحصارات بزرگ آمريكائى و            
اعطاى موقعيت مساعد به آن ها در رقابت ميان انحصارات            

 .وابسته به قدرتهاى ديگرى سرمايه دارى
تم ذخائر نفتى جهان شروع به             از دهه نود قرن بيس          

 پيدا آرده و نرخ پايان ظرفيت بهره بردارى از                            آاهش
چاه هاى نفتى به نرخ آشف منابع جديد نفتى پيشى گرفته                     

 ميليارد 22استخراج نفت در شرايط حاضر در حدود . است
بشكه در سال است در حالى آه آشف منابع جديد نفت در                  

آارشناسان . شكه مى شود   ميليارد ب    6سال حداآثر بالغ بر         
زمين شناسى بر اين  عقيد ه اند آه دوران طالئى آشف پى                 
در پى منابع نفتى در سطح جهان به پايان رسيده است و                      
دوره اى آه در آن هر روز منابع نفتى جديد آشف مى گرديد            

با شتاب گرفتن روند صنعتى    . براى هميشه سپرى شده است    
نقاط جهان نياز به نفت       شدن چين و هند و برخى ديگر از             

 چرخ صنعت  در بازار              به عنوان انرژى اصلى گردش          
به اين   .  يافته و خواهد يافت         جهانى هر چه بيشتر افزايش        

ترتيب ديپلماسى نفت و به بيان روشن تر آنترل منابع نفتى                
 به دست گرفتن شيشه عمر صنعت و اقتصاد                جهان هدفش 

ود را بر جريان نفت     جهان بوده و دولتى آه بتواند آنترل خ        
جهان اعمال آند خواهد توانست اراده خود را بر جهان                       

اهميت به چنگ گرفتن منافع نفتى براى           . سرمايه ديكته آند 
آنترل جريان انرژى در جهان يكى از محورهاى اصلى و              
ثابت سياست خارجى دولت آمريكا براى تحكيم موقعيت اين            

 جهانى     آشور به عنوان نيروى هژمونيك در اردوى                         
 از   سرمايه دارى در تمامى طول قرن بيستم  و به ويژه پس              

 . جنگ جهانى دوم بوده است
 نخواهند آرد آه چه             مردم ايران هيچ گاه فراموش           

هزينه سنگينى براى ملى آردن منابع نفتى خود و رها                          
دولت .  پرداخته اند  ساختن آن از چنگال آمپانى نفتى انگليس        

 مرداد، حكومت ملى دآتر         28ى   آمريكا با طراحى آودتا      
  آه از نظر قدرتهاى امپرياليستى جرم اصلى اش_ مصدق را

سرنگون آرده و         _ ملى آردن منابع نفتى ايران بود                    
حاصل اين آودتا   . محمدرضاشاه را دوباره به قدرت رساند       

مبدل شدن ايران به نومستعمره آمريكا، برقرارى ديكتاتورى  
ال ديگر، به تاراج رفتن           س  25مطلق العنان پهلوى براى        

منابع و ثروت هاى عظيم آشور و سرآوب بى رحمانه هر               
 !گونه صداى مخالف بود

 و    آنترل شبه دولت هاى شيخ نشينهاى خليج فارس                
عربستان توسط آمريكا و متقابًال وابستگى شيوخ نفتى به                   
قدرت نظامى، سياسى و امنيتى دولت آمريكا نيز نيازى به               

 از انقالب ايران سياست هاى               پس. اردشرح و بسط ند          
ماجراجويانه و تحريك آميز دولت اسالمى بهترين بهانه را             
براى تجمع عظيم نيروى نظامى و ميليتاريزه آردن خليج                 

اشغال آويت   .  توسط دولت آمريكا را فراهم آورد                فارس
 نيز نشان    توسط دولت بعثى عراق وجنگ اول خليج فارس          

  آمريكا بر سلطان نشين هاى خليج فارسداد آه تهديد حاآميت 
غيرقابل تحمل بوده و دولت آمريكا در صورت تهديد                            

 بر آنترل منابع نفتى هيچ ترديدى براى                                حاآميت اش
در . لشكرآشى و جنگ نظامى به خود راه نخواهد داد                      

 و ساير ديكتاتورهاى         ارتباط با شيخ نشين هاى خليج فارس         
هستند صدالبته آه دمكراسى     نفتى اى آه مطيع دولت آمريكا        

و حقوق بشر اصًال مطرح نيست؛ حتى اگر  نظام هاى از                   
درون پوسيده و فاسد آن ها به لحاظ قضائى در عصر                             

 و گردن زدن و بريدن دست        شتربانى قرار داشته و قصاص    
 .و پا شيوه مرسوم مجازات  باشد

  اما فقط حوزه هاى بزرگ منابع نفتى نظير خليج فارس          
ى خزر نيست آه عرصه هاى مورد عالقه ديپلماسى            و دريا 

هر جا بوى نفت اين        . نفت دولت آمريكا را تشكيل مى دهد         
طالى سياه به مشام برسد براى سياست گردانان آمريكا در               

نمونه صحراى    . بر پاشنه ديپلماسى نفت خواهد چرخيد                
 دولت آمريكا در آنترل همه ذخائر نفتى آن             غربى،  عطش  
 از ساليان سال آه          پس. ت را نشان مى دهد      هم به هر قيم      

 مطرح   مسئله استقالل صحراى غربى از استعمار مراآش           
بود آوفى عنان دبير آل سازمان ملل متحد جميز بيكر وزير 
پيشين خارجه آمريكا را به عنوان فرستاده ويژه خود مامور           

همراه با نمايندگان   " بيكر. "حل و فصل مسئله صحرا نمود       
 شده و  وارد مذاآره با دولت مراآش "تكزان"ى  انحصار نفت

 نفت از دولت        در ازاى دريافت اجازه استخراج و فروش            
 و ِالف        Texan براى انحصارات نفتى تكزان                  مراآش

ELf          واگذار آرده و مردم           صحراى غربى را به مراآش 
را رسمًا از حاآميت بر منابع آشورشان         " صحراى غربى "

رزه مردم صحرا براى دست يابى      اآنون مبا . محروم ساخت 
 . به استقالل به عنوان تروريسم قلمداد مى شود

در آمريكاى التين دولت آمريكا در صد براندازى                       
 جمهورى منتخب اين آشور است آه           حكومت چاوز رئيس   

.  گرفته است سياست مستقلى در برابر برادر بزرگ در پيش
ست آشانده  اگر چه يك آودتاى آمريكائى عليه چاوز به شك            

شده است اما دخالت علنى آمريكا از طريق حمايت هاى                      
  مالى، سياسى، تبليغاتى و ديپلماتيك از اپوزيسيون وابسته اش        

در ونزوئال به امرى روزمره در سياست آمريكاى التين                   
 . مبدل شده است

نفت حوزه درياى خزر و رقابت براى آنترل منابع                   
ناطق فعال ديپلماسى نفت      نفتى اين منطقه نيز به يكى از م            

اشغال . در سياست خارجى آمريكا مبدل شده است                             
افغاانستان به بهانه جنگ عليه تروريسم موجب شد تا دولت            
آمريكا جا پاى خود را در جمهورى هاى نفتى آسياى ميانه                 

در مقايسه با امكان     ) تحكيم آرده و آنترل يك شاهراه بديل          
ايران  آه        صدور نفت حوزه درياى حزر از طريق                          

ارزان ترين و بهترين راه است و يا از طريق آذربايجان و                 
براى انتقال نفت     ( ترآيه و باالخره روسيه و درياى سياه             

درياى خزر و جمهورى هاى آسياى ميانى به درياهاى آزاد             
اآنون رقابت    . از طريق افغانستان را به دست بگيرد                     

اى تسلط بر    بى سابقه اى ميان دولت هاى آمريكا و روسيه بر         
منابع نفتى جمهورى هاى آسيائى و درياى خزر وجود داشته           
اما دولت آمريكا از طريق جنگ افغانستان و احداث                              
پايگاه هاى نظامى در جمهورى هاى آسياى ميانه و دادو ستد            

 مى آند دست باال را در        با حكمرانان اين جمهورى ها، تالش     
 !دا آندبهره بردارى از منابع نفتى اين منطقه پي

اگر منابع نفتى درياى خزر تنها يك و نيم تا دو صد                    
منابع نفتى آل جهان است عراق دومين آشور دنيا به لحاظ              

جهان در اين     درصد آل ذخائر نفتى    11ذخائر نفتى بوده و      
 قبل از شروع جنگ، ريچارد لوگان              . آشور قرار دارد      

Richard Lugan               سناتور جمهورى خواه آمريكا از
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چنانچه روسيه و    "  اعالم آرد       يكى از سخن گويانش   طريق  
فرانسه خواهان سهم در نفت عراق هستند بايد در عرصه                 

. نظامى و تقبل هزينه هاى جنگ به وظيفه خود عمل آنند                  
در چنين شرايطى است آه آن ها قادر خواهند شد به                     تنها

اما روسيه و فرانسه     ." منابع نفتى عراق دسترسى پيدا آنند        
ه به تجربه جنگ خليج اول مى دانستند آه سر آن ها                با توج 

آه در هر صورت در          ) نه فقط در تسلط بر منابع نفتى              
اختيار ادولت آمريكا و انحصارات وابسته به اين آشور                     

 از   بلكه در  تقسيم غنائم نيز مانند ساليان پس               ( بود خواهد
 از پايان جنگ اول      پس. جنگ اول خليج بى آاله خواهد ماند     

، انحصارات آمريكائى  معامالت بزرگ در                  يج فارس  خل
بازسازى آويت، عربستان و ساير شيخ نشين ها را به                            
انحصار خود درآوردند و براى متحدين آمريكا در جنگ                  
اول خليج چيزى جز پرداخت هزينه هاى جنگ آمريكا باقى            

 . نماند
 نفت و به بيان ديگر آنترل          واقعيت اين است آه نقش      

 از سقوط بلوك شرق و پايان جنگ            رژى جهان پس  منابع ان 
در دوره جنگ سرد       . سرد اهميت آيفًا جديدى يافته است           

دولت آمريكا براى حفظ هژمونى خود بر اردوى آشورهاى          
آه هسته مرآزى نظام سرمايه دارى       _اصلى سرمايه دارى     

تهديد بلوك . دستاويز مهمى داشت_ جهانى را تشكيل مى دهد 
در متن جهانى دو قطبى دولت              ! بقشرق و شوروى سا        

آمريكا با برخوردارى از نيروى نظامى و اتمى برتر از                    
توان ( آشورهاى مرآز سرمايه دارى         )  ساير شرآايش    

 را    بازدارى و مقابله با ابرقدرت اتحادشوروى و اقمارش              
اما با فروپاشى بلوك شرق و پايان جنگ سرد اتكاء             . داشت

 جنگ سرد به سپر نظامى       در  و نياز آشور شرآاى متحدش    
ما شاهد تالشهاى متعددى براى ايجاد نيروى          . آمريكا رفت 

از جمله از سوى دولت هاى فرانسه و              ) نظامى مداخله گر  
براى ايجاد   ( آلمان و بخشى از آشورهاى اتحاديه اروپا                

  نيروى نظامى بديل در برابر دولت آمريكا و آاهش                               
  ت آمريكا تالش    اآنون دول  . وابستگى به اين آشور هستيم         

مى آند به برآت حادثه تروريستى يازدهم سپتامبر شبح                       
تروريسم را به عنوان يك تهديد بين المللى همگانى جايگزين           
شبح شوروى در دوره جنگ سرد ساخته و آاربرى سپر                  

اما واقعيت اين است آه به              . نظامى خود را توجيه آند           
 خود   آه_ "تروريسم بنيادگراى اسالمى      "اصطالح تهديد       

العملى در برابر سياست هاى جهانخوارانه و                                  عكس
امرى نيست آه     _ امپرياليستى بويژه دولت آمريكا مى باشد        

بتوان آن را جدى گرفت؛ و متحدين ديروز و رقباى امروز             
در چنين شرايطى به        . آمريكا نيز آن را جدى نمى گيرند            

دست گرفتن آنترل منابع انرژى و پاسدارى براى جارى                 
 به قيمت ارزان، حربه جدى ترى از هر نوع                          شدن آن   

دشمن سازى براى توجيه آارآئى سپر نظامى و به خط                         
 .آردن اردوى سرمايه  است

آن چه آه در باال گفته شد تنها فرضيه نيست بلكه                          
 از پايان جنگ عراق مى توان حقايق عريان                     امروز پس  

" نابودى سالحهاى آشتار      . "جنگ نفت را مشاهده آرد             
راى آشورى آه دوازده سال تحت آنترل سازمان             جمعى ب 

ملل و تحت يكى از شديدترين تحريم هاى بين المللى قرار                   
داشته و دچار خونريزى داخلى شده بود بهانه  و دستاويزى              

درجريان جنگ نه رژيم رو به زوال عراق از              .  نبود  بيش
 از جنگ و اشغال          چنين سالحهائى استفاده آرد و نه پس            

و تسليم و يا دستگير شدن بسيارى از                             آامل آشور         
دست اندرآاران بلندپايه نظامى تا آنون اثر و  خبرى از                      

درجنگ آن چه آه قبل     . چنين سالحهائى به دست آمده است      
هاى اشغالگر آمريكا و           از هر چيز طرف توجه ارتش                

 آمريكا و     ارتش. قرار داشت منابع نفتى عراق بود             انگليس
روى همه جا ابتدا چاه هاى       ريان پيش  در ج   متحد انگليسى اش 

در بغداد در حالى . نفتى را تحت حفاظت خود قرار مى دادند   
آه تمامى موزه هاى شهر آه حاوى بزرگترين گنجينه                          
قديمى ترين تمدن بشرى بود غارت مى شد سربازان                               
آمريكائى مشغول حفاظت از وزارت نفت بوده و آارى به               

در . ى قرن جديد نداشتند      آار اين بزرگترين ايلغار فرهنگ        
ميان حيرت ساده انديشان روشن شد آه وزارت دفاع آمريكا    
قبل شروع جنگ امتياز بهره بردارى از نفت عراق را به                

ديك چينى معاون    ") هالى برتون    " انحصار نفتى آمريكائى   
(  جمهورى ده سال رياست آن را به عهده داشته است             رئيس

 مقاله منتشر شده در             بر اساس  . واگذار آرده شده است        
در ماه    (  ژانويه   16روز    ")وال استريت ژورنال   "نشريه    
 جلسه اى        ديك چينى همراه با ستادش                         2002اآتبر      

باشرآت هاى نفتى برگزار آرده و با آن ها در مورد نحوه                  
 از صدام         نفت عراق در دوره پس                استخراج و فروش      

هيچ  زمانى است آه رسمًا      2002اآتبر  . مذاآره آرده است  
گونه تصميمى در باره جنگ با عراق اتخاذ نشده بود اما به              

 از   طور غيررسمى در باره سرنوشت منابع نفتى عراق پس         
اآنون اين   . سقوط صدام بحث و تصميم گيرى شده است                

آه از سوى    ( Charlie Cray)مسئله توسط چارلى آرى      
سوءاستفاده هاى انحصارات      ( Citizen Works )شكبه

جنگ با عراق را تعقيب مى آند تحت بررسى           آمريكائى از    
آمريكا آه به مدت دوازه سال تمام و به قميت نابودى               .است

عراق و مرگ صدهاهزار آودك و سالمند و مردو زن                        
 تحريم هاى اقتصادى عراق نبود براى                 حاضر به آاهش     

استخراج سريع نفت همه طرفين شوراى امنيت سازمان ملل 
ده و در جريان يك مانور               متحد را تحت فشار قرار دا               

به ) ديپلماتيك چند هفته اى آه مضمون آن تهديد و تطميع                  
مهر شوراى  ( ويژه دولت هاى فرانسه، روسيه و آلمان بود           

امنيت را بر تحريم ها آوبيده و در آينده بسيار نزديك نفت                   
  عراق را از طريق انحصارات نفتى آمريكائى به فروش                  

 !خواهد رساند
 ديپلماسى نفت و ديپلماسى نفت تنها             جنگ نفت ادامه    

يكى از بازوهاى سياست دولت آمريكا براى توسعه و تعميق 
نظامى آردن جهان، شكل دادن به جغرافياى سياسى منطقه              

، خاورميانه و جهان در راستاى برقرارى                      خليج فارس   
امروز اما قدرت    . امپراطورى بالمنازع آمريكائى مى باشد      

ارى دولت آمريكا پا به عرضه             جديدى در برابر جهانخو       
ظهور نهاده است آه خود را به صورت افكار عمومى                        

 عظيم جهانى براى صلح و عليه سلطله طلبى  جهانى و جنبش
نه به جنگ   " شعار  . سرمايه در سطح جهانى نشان مى دهد       

 خصلت   شعارى آه اآنون از طريق اين جنبش         " براى نفت 
توده اى ترين شكل    جهانى پيدا آرده است به موجزترين و              

ممكن جهانخوارى امپرياليستى دولت آمريكا را عريان                      
اين شعار در برابر ادعاى            .  مى طلبد   ساخته و به چالش        

اصلى دولت آمريكا دائر بر تهديد سالحهاى آشتار جمعى                
اآنون . عراق و ضرورت جنگ براى نابودى آن مطرح شد     

 مشاهده   از جنگ مى توان حقانيت هر يك از اين دو را               پس
                !آرد

 
---------------------------------- 

 خارج كردن اليحه
 از  كنوانسيون رفع تبعيض"الحاق ايران به 

 "زنان سازمان ملل متحد
  از دستور كار مجلس

            آزاده ارفع 
  

آنوانسيون رفع هرگونه     "1358 آذر سال      27در      
مجمع عمومى سازمان ملل      در  "  عليه زنان    تبعيض

 شهريور   12آن از      متحدبه تصويب رسيد و اجراى        
 44تا آنون   .  براى آشورهاى عضو الزامى شد      1360

  آنفرانس" آشور عضو سازمان               56آشور از        
 12به اين آنوانسيون پيوسته و " آشورهاى اسالمى

. به آن ملحق شده اند    " شرط و تحفظ  "آشور با حق    
   ماده است آه بر اساس        29اين آنوانسيون داراى      

براى " شرط و يا تحفظ "يكى از بندهاى آن امكان حق   
. آشورهاى عضو به رسميت شناخته شده است           

 دسامبر  18هيئت دولت جمهورى اسالمى ايران در         
 الحاق خود به اين آنوانسيون را به صورت                 1979

يعنى )1380 آذر ماه سال     28در.  مشروط اعالم نمود  
( ل الحاق به اين آنوانسيون      از بيست وسه سا      پس

آابينه جمهورى اسالمى آنوانسيون را به صورت              
.  داده شد   اليحه جهت رسيدگى و تصويب به مجلس       

اما اليحه ارائه شده توسط دولت حتى در دستور آار           
آميسيونهاى مربوطه قرار نگرفته و اخيرًا از دستور            

 .  خارج شد آار مجلس
 از    آن هم پس    جلسخارج شدن اليحه از دستور آار م      

نظر در باره آن        سال تاخير در بررسى و اظهار          23
آميز شده    موجب بپاخواستن سروصداهاى اعتراض      

جالب اينجاست آه تا آنون هيچ نهادى                . است
  را    مسئوليت خارج آردن اليحه از دستور آار مجلس        

بحث " آى بود بود من نبودم"بعهده نگرفته و به حكم 
ن  اليحه از دستور آار             حول چگونگى خارج شد       

  فراآسيون زنان مجلس   .  همچنان ادامه دارد    مجلس
   مجلس   آرده و از رئيس      نيز عليه اين اقدام اعتراض      

. خواسته است آه علت خروج اليحه را روشن نمايد          

 به نوبه خود اعالم آرده است آه در               مجلس  رئيس
 دخالتى    خارج آردن اليحه از دستور آار مجلس              

 فراآسيون   وى در پاسخ به اعتراض      . ستنداشته ا 
من دخالتى در خارج شدن اين        :"  گفت  زنان مجلس 

دو نامه از بزرگان .  نداشتم اليحه از دستور آار مجلس
قم در اين مورد به دست ما رسيد آه ما هم از دولت              

 را برمبناى اظهارات اين بزرگان          خواستيم، تا نظرش   
  رنجاتى رئيس  پو: "وى اعالم آرد آه      ." اعالم آند  

 به من گفت آه اين اليحه  آميسيون فرهنگى مجلس
ما . آاستى هايى دارد آه بايد مورد اصالح قرار گيرد          

."  اليحه را از دستور آار خارج آرديم        نيز بر اين اساس   
آميسيون  "  ها رئيس       در ادامه اين آشمكش          

نيز اعالم آرد آه اين اليحه آاستى "  فرهنگى مجلس
 مخالف خارج آردن آن از دستور آار           هايى دارد ولى  

 .  بوده است مجلس
 جمهورى اسالمى آه مى خواهد        اگر در مجلس        

به خود ظاهر اصالح طلبانه بدهد دارند دنبال چگونگى        
 مى گردند اما    خارج شدن اليحه از دستور آار مجلس       

جناح اصلى يا حاآم جمهورى اسالمى آه حافظ               
آنوانسيون " ر ضديت با    قوانين و آيان اسالم است د     

. ترديدى به خود راه نمى دهد     "  عليه زنان   رفع تبعيض 
 نمايندگان زن     حوزه علميه خواهران در برابر اعتراض       

 در باره خارج آردن غير قانونى اليحه الحاق              مجلس
نامه اى  "   عليه زنان   آنوانسيون رفع تبعيض  "ايران به   
: آمده است در اين نامه    .  ارسال آرد    مجلس  به رئيس 

 در نهادها و    1376بحث از مفاد آنوانسيون از سال        " 
مراآز حوزوى آغاز گرديد و از آن زمان تا آنون مطالعات 
. و مباحثات قابل توجهى در اينباره انجام شده است          

نتيجه مطالعات انجام شده نشان ميدهد آه اوال               
الحاق به اين معاهده نه تنها مصالح جامعه زنان را               

يكند بلكه بر پيچيدگى و تنوع مشكالت آنها         تامين نم 
مى افزايد و ثانيا معاهده مذآور در آليت خود همسو          

 . "و مطابق با اهداف و موازين اسالمى نيست
، در رابطه با نظر      1380 بهمن   17در روزنامه آزاد،          

، 1376در سال     :" رهبران اسالمى آمده است آه        
راى عالى   آنوانسيون براى بررسى در اختيار شو           

 از بررسى هاى        انقالب فرهنگى قرار گرفت، پس        
اين . نهايى، اآثريت اعضا با تصويب آن مخالفت آردند       

آنوانسيون از سوى واحد مطالعات و تحقيقات مرآز           
 هاى صدا و سيما، مرآز تحقيقات فقهى قوه         پژوهش

قضائيه نيز از نظر حقوقى ، فقهى، اجتماعى و                   
رفت، از مقام معظم       فرهنگى مورد بررسى قرار گ        

رهبرى و چند تن از مراجع عظام و علما نيز نظر                    
خواهى شد، در همان روزها جمعى از طالب و                   
فضالى حوزه علميه قم طى دو نامه جداگانه خطاب           
به علماى اعالم و مدرسين حوزه هاى علميه و                  
اعضاى شوراى انقالب فرهنگى نظر منفى خود را             

يون اعالم آردند، به نسبت به پيوستن به اين آنوانس
  دليلش. اين ترتيب پيوستن به اين اعالميه تحريم شد

مفاد آنوانسيون با بسيارى از احكام       "نيز اين بود آه      
 و تضاد است، مگر آن آه موارد               اسالم در تعارض    

 ."  اصالح شود تعارض
 قصد دارند اليحه الحاق      نمايندگان زن مجلس       
را مجددا "  عليه  زنان  غيضآنوانسيون رفع تب  "ايران به   

ترديدى نيست آه   .  قرار دهند   در دستور آار مجلس    
حتى اگر آنوانسيون مزبور بدون هيچ تغييرى در                 

 محال    اسالمى به تصويب رسيده و به فرض          مجلس
از سدشوراى نگهبان نيز بگذرد منشاء هيچ نوع                 
تغييرى در رژيمى آه بردگى زنان از ارآان اصلى                 

اما با توجه به آن       . ت، نخواهد شد   موجوديت آن اس   
چه آه در باال گفته شد در جمهورى اسالمى حتى             
فرصت  بررسى به اين آنوانسيون و مثله آردن آن با            
. قوانين ضدزن قرون وسطائى نيز داده نشده است           

 از بيست سه سال خاك خوردن در بورآراسى              پس
رژيم اسالمى، خاتمى مى خواهد مباحثات مربوط به        

نوانسيون همچون سالحى در مبارزه جناحها          اين آ 
اما اصالح طلبان حكومتى آه در         . بهره بردارى نمايد 

 اآثريت دارند از تبديل آردن اين آنوانسيون به  مجلس
ابزار مبارزه با جناح مخالف عميقًا وحشت دارند زيرا            

 از زنان پته آل  مى دانند آه باز شدن بحث رفع تبعيض 
عه بر روى آب انداخته و به              رژيم را در انظار جام        

رسوائى جديدى براى آليت نظام جمهورى اسالمى        
 !مبدل خواهد شد
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!بسوي کدام ناجي چنين شتابان ؟  
              

    تقي روزبه 
 سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد

 آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد 
 :اين وطن وطن شود اگر

من اسالمي وابسته به       حدود بيست و چند انج        
تشکل دانشجويي تحکيم وحدت اخيرا  بيانيه اي تحت             

انتشار " بگذاريد اين وطن دوباره وطن شود          "عنوان   
داده اند که در پاره اي از سايت ها و از جمله                                  
راديوها و رسانه هاي فارسي زبان خارجي انعکاس              

آن ها در اين بيانيه ارزيابي خود را         . گسترده اي يافت  
ضاع سياسي پس از  تهاجم دولت آمريکا به                     از او  

سند . عراق و سقوط ديکتاتور عراق ارائه داده اند                 
فوق از اين نظر که  گوشه هايي از آن چه را که در                  
ميان برخي از اليه هاي اجتماعي، بويژه درميان نسل          
جوان و دانشجويان مي گذرد نمايان مي سازد، واجد              

 .اهميت است
ه در اين بيانيه مطرح      مي توان گفت آن چه  ک       

شده است، به نوبه خود فرصتي را براي گشودن باب             
نقد و گفتگوي سازنده حول يکي از مهم ترين                                
پروبلماتيک هاي جامعه جوان و پرالتهاب کنوني                     

اين سند به خوبي نشان          . کشورمان فراهم مي سازد      
مي دهد که مبارزه عليه استبداد حاکم ، همانطور که                

ن داد  و عليرغم  زمينه ها  و                          انقالب بهمن نشا     
فرصت هاي بزرگي که اين گونه انقالب ها  و                              
برآمدها فراهم مي آورند، بخودي خود به معني                           
چيرگي آگاهي دمکراتيک بر اردوي ضد                                        

انديشه دمکراسي باوجودتالش ها و               . استبدادنيست
مبارزات دهه هاي متمادي هنوز درجامعه ما يک                    

 روندي است که بايد        برعکس. داده تثبيت شده نيست     
در دل مبارزه عليه استبداد حاکم پرورده شده و                           
ازطريق آگاهي و شکل گيري نهادها و تشکل هاي                   

ازهمين رو  . حامي آن پايگاه واقعي و نيرومند پيداکند        
راهبرد ترکيب گفتگو و روشنگري با اقدا مات عملي            
و سازمانگرانه براي بزيرکشيدن استبداد حاکم                            

دمکراسي يعني حق        . اپذيراستضرورتي تخطي ن       
حاکميت مردم برسرنوشت خود، جز از طريق تقويت          
اين آگاهي و شکل گيري تشکل هايي که همبستگي                   
. مردم را  به نمايش به گذارد، دست نيافتني است                       

دموکراسي در معناي فوق به هيچ وجه نمي تواند                      
جنبه عاريتي داشته و دريک سيني طالئي به مردم                   

نين درکي از دموکراسي که بايد آنرا              چ. تقديم گردد  
درک قيم مأبانه از دمکراسي ناميد چيزي جز مسخ                  

مقايسه مفاد اين بيانيه با اين بينش          . اين مفهوم  نيست    
نشان دهنده آنست که تا چه حد تلقي تنظيم کنندگان از              

 .مردم ساالري، شکننده و تناقض آميز است
 نوشته حاضر مي تواند تنها به برخي از                       

اما قبل از هرچيز بايد        .ناقضات اين بيانيه به پردازد       ت
اين نکته را خاطر نشان سازم  که اوال وجود چنين                    
گرايشاتي در جامعه اي که درحال پوست اندازي                      
وگذر از دوره اي به دوره ديگراست و درميان نسلي             
که بداليل متعدد و از جمله بدليل سرکوب و عملکرد               

جامعه با بحران گسست     نظام اسالمي و ساختار سني         
نسلي و  موانع انتقال  تجارب و آگاهي مواجه است،                
و درهمان حال در فضاي بسته سياسي و فرهنگي                     
داخلي و در معرض آتش بار سنگين تبليغات برون                  
مرزي قدرت هاي وابسته به شرکت هاي فراملي                       
قرار دارد، چندان غير طبيعي نيست و هنوز نمي                      

.  ئي و رسوب يافته تلقي کرد           توان آن را انديشه نها         
ثانيا اين گرايش بازتاب گرايش همه دانشجويان نيست          
و حتي در سطح  تشکل هاي مجاز هم، تنها گرايش                  
فکري بخشي از تشکل هاي رسمي را نمايندگي مي                

چنان که درهمين روزها، ما اطالعيه مهم                        . کند

دانشجويان دانشگاه تبريز به مناسبت اول ماه مه را                 
تيم که در آن شاهد مرزبندي بسيار  قاطع و                   هم داش  

اميدوارکننده  هم با خودکامگان حاکم و هم با                                  
مداخالت خارجي، بويژه با اهداف دولت آمريکا                        

وانگهي قرائن و شواهد حاکي از آن است که                . بوديم
حتي در سطح تشکل تحکيم  وحدت نيز بيانيه فوق                    

 تشکل  تنها بازتاب دهنده گرايش و نظر بخشي از اين           
به عنوان مثال مصاحبه هايي که       . است و نه همه آن        

راديو فردا در پي انتشار اين بيانيه با شماري از                          
دانشجويان وابسته باين تشکل به عمل آورد آنان بر                  
ضرورت تلفيق مبارزه عليه استبداد داخلي و                                

عالوه برآن متن     . مداخالت خارجي پافشاري داشتند       
آشکار و احکام ناسخ و           اين بيانيه حاوي تناقضات           

چنان که از يک سو جنگ را محکوم              . منسوخ است 
مي کند و از سوي ديگر آنرا فرصتي براي دمکراسي        

يا آن که مي        . در عراق و منطقه بشمار مي آورد               
پذيرد که آمريکا فقط به دنبال منافع خود در عراق و               
منطقه است و درعين حال تهاجم آمريکا را پيام آور                 

چنين تناقضاتي نه فقط درمتن            . ي داند  دمکراسي م  
بيانيه وجود دارد بلکه حتي درمتن پراتيک تحکيم                     

بعنوان نمونه  . وحدت نيز به نحو نماياني وجود دارد          
هم زمان باهمين بيانيه، ما شدهد بيانيه ديگري از                       
جانب تشکل هاي وابسته به اين جريان حتي با شمار               

 هستيم که به     امضاهاي افزونتري نسبت به بياينه فوق       
مقابله با سياست خصوصي سازي دانشگاه ها بر مي             

که اگر نيک نگريسته شود روشن مي شود که            . خيزد
با طرح يک مطالبه مهم اجتماعي خود را دربرابر                   
يکي از شاخص ترين سياست هاي امواج جهان گستر          

يعني همان جان مايه سياست     . نئوليراليسم قرارمي دهد  
ي بزرگ سرمايه داري که          هاي اقتصادي قدرت ها       

ازهمين منظر حکومت اسالمي را بخاطر آن که                        
دراجراي همه جانبه اين سياست ناتوان است، مورد               

 .  شماتت قرار مي دهند
بااين همه مواضع بازتاب يافته در بيانيه                         
درجاي خود داراي زمينه هاي داخلي و بين الملي                     
نيرومندي است که بدون يک چالش همه جانبه نظري            

سياسي با آن، مفهوم دمکراسي و نوع معيني از                      �
نوعي که متضمن بازتوليد      -مبارزه عليه استبداد حاکم     

 درجامعه ما نخواهد توانست بستر       -استبداد نوين نباشد  
چرا که رشد اين        . تاريخي و شايسته خود را بيابد             

گرايش نهايتا مي تواند مبارزه عليه استبداد را سترون          
آن چه که از در به بيرون              ساخته و موجب گردد،          

رانده شده است  مجددا در هيأت جديدي از پنجره                       
 . وارد شود

درنقد بيانيه فوق مي توان نکات زير را مورد           
 :تأکيد قرار داد

 برخورد واکنشي و  غير کنشگرانه
نگاهي به مجموعه بيانيه نشان مي دهد که در            
 آن وجه واکنشي و فراتر از آن  استيصال و ناتواني و            
بيگانگي نسبت به توانائي هاي خود و نيروي نهفته                  
در اعماق، بر وجه کنشي و مبتي بريک  استراتژي                

داليل متعددي براي اين وضعيت     . آگاهانه برتري دارد  
دراينجا به برخي از مهمترين       . مي توان جستجو کرد    
 : آن ها اشاره مي کنم

جمهوي اسالمي بعنوان يک نظام نابهنگام                   
دو وجه   .  بزرگي گرديده است        موجب گسست هاي     

برجسته اين گسست را مي توان هم در بعد داخلي                      
يعني گسست مبارزه مردم و نسل جديد از مبارزات و           
مطالبات يکصدسال گذشته و از مطالبات بزرگ بر                
آورده نشده آن و نيز در عدم انتقال انباشت تجربه  و                
پتانسيل آگاهي هم اکنون موجود در ميان اليه هاي                    

شرو و معين اجتماعي جامعه به نسل سوم انقالب                 پي
ديد، و هم در بعد خارجي درگسست از تحوالت جهان           
بيروني و فقدان پيوندهاي متقابل و  همبستگي الزم با             

در واقع   . مارش جهاني مخالف نظم حاکم برجهان              

جمهوري اسالمي به مثابه نماينده واپسگرائي و                         
" ار جهاني   استکب"مبارزه از موضوع ارتجاعي با                

مهر ناموزوني و گسست ناشي از نابهنگامي خود را             
برگورکنان و نسل نابود کننده خود نيز حک کرده                      

بيش از دو دهه سلطه نظام قيم ساالر، با سست             . است
کردن  سيستماتيک پايه هاي توانمندي فرهنگي و                      
سياسي و اقتصادي جامعه، موجب  نزار شدن                              

 .اني نيز شده استمطالبات و آرزوهاي شايسته انس
  بنا به يک قانون فيزيکي،هرچه پاندول                       
بسمت منتها عليه راست کشيده شود، ميل بازگشت آن           

براساس . به متتها عليه سمت چپ نيرومندتر مي شود         
همين حرکت پاندولي متداول در جوامع استبدادي،                  
اگر انقالب بهمن با تراژدي قرباني کردن آزادي به                 

هم راه شد و فرصت طاليي به           بهانه سراب استقالل      
وسعت يک انقالب را بباد داد، عمل کرد جمهوري                  
اسالمي با برانگيختن احساسات عمدتا واکنشي مي                 
تواند بازتوليد کننده فاجعه بگونه ديگري و البته اين                 

اين بار نيز نه خود       . بار در چهره کميک خود گردد        
آزادي بلکه اين سراب آزادي است که تشنگان را                      

ي خود فرا مي خواند که درصورت تسخير                          بسو
انديشه هاي توده ها، مي تواند فرصت بزرگ ديگري           

بديهي . را براي نيل به آرمانهاي دمکراتيک بباد دهد           
است که در چنين صورتي، همانطور که تجريه يک               
صد سال گذشته نشان مي دهد، قربانيان واقعي دراين            

نابراين عدم  ب. ميان هم آزادي و هم استقالل بوده است         
 با   -يعني نخواستن نظام کنوني      -تلفيق خواست  منفي       

يعني داشتن تصوير روشن از آن چه در          -آگاهي مثبت 
 بويژه با توجه به گسست نسل ها و          -جستجويش هستيم 

. جوان بودن جامعه، خطري جدي محسوب مي شود             
متقابال بايد اضافه کرد که براي کاستن از بار                                 

گري در راستاي سرنگون     واکنشي و تقويت وجه کنش     
ساختن نطام واپسگرا و ضد دمکراتيک، هيچ راهي               
بجز دامن زدن به چالش گفتمان دمکراسي با ساير                   
گفتمان هاي شبه دموکراتيک برپايه تجارب زنده و                 
واقعي خود مردم، دفاع از مطرح شدن هرچه بيشتر              
مطالبات اجتماعي و مشخص و تشکل يابي حول اين              

 پيوندهاي اين جنبش با  جنبش                 مطالبات، و تحکيم     
 . اعتراضي بين المللي عليه نظم جهاني وجود ندارد

در واقع بيانيه در کنه خود قبل از هرچيز                       
حاوي يک آگاهي کاذب، واکنشي و غير تاريخي                       
نسبت به تحوالت واقعي ايران، عراق و منطقه و                      
جهان است و دربرگيرنده اين پيام به سردمداران که با       

از سرنوشت صدام و خطر مداخله                   درس گيري        
نظامي آمريکا خود داوطلبانه از خر شيطان پائين                     
بيايند و گرنه درب قلعه را بروي بيگانگان براي                       

 .پائين کشيدنتان باز خواهند کرد
اما مي دانيم که اوال رژيم هاي استبدادي چنان          
که درمورد صدام هم شاهد بوديم بخودي خود پائين                 

موفق خود تحکيم وحدتي ها درطي       نمي آيندو تجربه نا   
چندين سال گذشته که به غلبه عقالنيت در نظام حاکم              
و عقب نشيني آن دل بسته بودند، نيز همين و اقعيت                 

رژيم هاي استبدادي را بايد پائين         . را اثبات مي نمايد     
کشيد و اين ميسر نمي شود مگر آنکه خود مردم وارد            

الب بهمن يک    اگر مردم توانستد در انق      . صحنه شوند 
استبداد به مراتب  نيرومندتر ازلحاط امکانات مالي و            
اقتصادي و نطامي و بهره مند از حمايت هاي قدرت               
هاي بزرگ جهاني را سرنگون سازند چرا نتوانند                   
رژيمي را که پايگاه نفوذش  به ده درصد هم نمي                       
رسد و دچار منازعات فرسايشي دروني هم هست و               

ه جهاني هم قرار دارد به             تحت فشار هاي بي سابق          
بي ترديد يکي از بزرگترين موانع اين            . پائين بکشند  

کار در سال هاي گذشته  توهم اصالح نظام از باال                    
بود که  تحکيم وحدت خود نمونه برحسته اي از آن                   
بود و مانع ديگر بي اعتنائي به آن نيروي سرنوشت                

 . ساز متراکم در اعماق
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 توانائي تحقق     شکاف بين انباشت مطالبات و         
 اين مطالبات

 شکاف بين مطالبات و توانائي موجب                            
سرخوردگي و استيصال و فراهم آمدن بستر مناسبي              

درجامعه کنوني  . مي گردد " ناجي"براي اميد بستن به     
ايران شکاف فوق يک واقعيت مشهود و  درعين حال            
بسيار مهمي  است که انعکاس  خود را در بيانيه                         

شکاف مزبور  . ايش گذاشته است   مورد نظرنيز به نم     
جز از طريق سازماندهي اقدام جمعي و گوش و                         
پوست دادن به اعتراض هاي بي شمار ولي پراکنده                 
و به ميدان آمدن مردم بشدت ناراضي از اوضاع                       
کنوني پرشدني نيست و اين تصور که اين خأل مي                    
تواند توسط قدرت هاي بزرگ خارجي به سود مردم              

 .ي بيش نيستپرشود، تصور باطل
البته درهمين جا بايد يک واقعيت را مورد                    

اکنون مدت هاست که مردم ايران و            . تأکيد قرار داد   
بويژه مبارزان به نقش آفريني روز افرون عوامل                    
برون مرزي در روندهاي داخل کشور  پي برده و در       
صدد استفاده از آن هستند که درجاي خود يک آگاهي             

 و مي توان آن را در داد          واقعي و مثبت تاريخي است     
خواهي ها از مجامع و نهادهاي بين المللي، نظير                      

و بطور کلي    ... حقوق بشر و سازمان جهاني کار و           
تالش براي کاناليزه کردن فشارهاي خارجي به سوي           

اما اگر اين        . حکومت سرکوب گر مشاهده کرد               
رويکرد درست با مبالغه درنقش آفريني عوامل                         

 جايگزين عوامل محرکه داخلي      خارجي بخواهد آن را   
کاناليزه کردن    . کند، به نتايج بس نادرستي مي رسد            

فشارهاي بين المللي در وجه مثبت خود براي تقويت              
جنبش و آرمان هاي مترقيانه يک ملت بسيار الزم                    
بوده و امروزه بيش از هرزمان ديگري مؤثر است                 
اما جايگزين کردن آن با عوامل داخلي جز قرار دادن           
هرم بر نوک تيز خود و  جز توهم پراکني والجرم                    
بيگانه شدن از منشأء توانمندي دمکراتيک و بالنده،                 

امروزهم چون هميشه، بهره          . نتيجه ديگري ندارد      
گيري از فرصت هاي جهاني جز با نقش آفريني                         
عوامل داخلي و اراده متشکل کارگران و زحمتکشان           

 . يک ملت دست يافتني نيست
 بد و بدترچرخه باطل 

 بيانيه درجايي با ستايش از فرمول تباه کننده             
گزين بين بد و بدتر و يا شرکمتر و شربيشتر،                               

يعني آناني را که تالش مي        _مدافعان گزينش اصولي     
کنند که با تقويت خصلت کنشکري و شفاف کردن                    
مطالبات اثباتي مردم، شالوده يک استراتژي و                            

 سازند به باد          تاکتيک مبارزاتي کارساز را فراهم             
سخره گرفته و با طرح عدم امکان پائين کشيدن                          

استراتژي "مرتجعين توسط مردم، رسما به دفاع از               
استيصال از اين ستون به آن ستوج فرج است،                             
پرداخته و خود را به سطح اين ضرب المثل عاميانه               
که به بين باد از کدام سو مي وزد، تنزل مي دهد که                  

ضع رزمنده  و شناخته شده           بالکل با سنت ها و موا          
اين گرايش   . جنبش دانشجويي کشورمان بيگانه است        

که خود ناشي از شکست نگاه به باالي چندسال                            
گذشته و نقد ناکافي آن سرچشمه مي گيرد، در واقع                  
همان نگاه را و اين بار در قالب دخيل بستن به قدر                    

 .قدرت بيرون از مرزها هم چنان يدک مي کشد
گيريم که هيچ چيز خطرناک تر       اگر در نظر ب    

از تهي شدن مردم و روشنفکران يک کشور از                          
مطالبات بنيادي چون آزادي، استقالل و عدالت                           
اجتماعي نيست، دراين صورت به  جرئت مي توان                
گفت که غلبه اين منطق بر جنبش مي تواند موجب                    

درمقطع انقالب همين       . بروز فاجعه بزرگي گردد          
ن سلطنت و جمهوري            منطق در قالب گزينش بي               

همين منطق در    . اسالمي رخ داد و نتايجش را ديديم           
 سال گذشته با دخيل بستن به اصالح طلبان خود                     6

رانشان داد که واکنش هاي امروز تحکيم وحدت نيز              

بخشا ناشي از سرخوردگي ناشي از همان سياست                   
تعميم همين بينش درمورد دوگزينه جمهوري             . است

ت آمريکا به مثابه شر بد در             اسالمي و مداخله  دول        
برابر شر بدتر نشاني از دلبستگي به همان منطق                      

البته بايد اين را هم  اضافه کرد که تسلط اين                   . است
منطق بر کل جنبش دانشجويي با توجه سنن مبارزاتي           
اين قشر  و وجود مايه هاي نيرومند آگاهي مثبت و                   
تاريخي درميان اين قشر چندان آسان  بنظر نمي                         

 .  سدر
بي ترديد در راستاي تحقق مطالبات پايه اي،             
تفاوت بين شر بدو بدتر واقعيت داشته و مي تواند                      

اما پيش   . مورد بهره برداري اصولي نيز قرارگيرد           
شرط اين بهره برداري اصولي وجود يک جنبش                      
مستقل و خود پو است و گرنه بهره گيري از تضاد                   

تجربه شس  همانگونه که در      -بين شر کم و شربيشتر       
 خود به عنوان يک شبه             -سال اخير شاهدش هستيم       

استراتژي کاذب، جايگزين يک  استراتري واقعي                   
مبارزاتي و معطوف به تقويت جنبش هاي اجتماعي و          

 .ضداستبداد مي شود
 :آگاهي کاذب

بينش فوق فقط در سطح متد متوقف نشده و                  
براي توجيه خود به تئوري سازي هاي مبتني بر                        

 :ب نيز متوسل مي شودآگاهي کاذ
وقتي بيانيه در اوج انزجار نسبت به نظام                      

که البته درجاي خود بسيار مثبت بوده و نقطه          -واليت  
  به جاي رويکردبه          -قوت بيانيه را تشکيل مي دهد           

فعال سازي پتانسيل عظيم نهفته در اعماق براي                         
سرنگون ساختن آن، به تقديس عمل کرد و هدف هاي            

جات مردم عراق و شروع بهار               دولت آمريکا و ن        
عراق و اجابت حول حالنا مي رسد، براستي ما شاهد             
فوران آگاهي کاذب و شوق و شعف کودکانه برخاسته           

بايد از بيانيه نويسان          . از اين آگاهي کاذب هستيم            
پرسيد، واليت فقيه در کنه خود چيست بجز پذيرش                  
. اصل قيم ساالري برمردم صغير توسط ولي فقيه                    

ست که شما جوهر اين قيموميت را حفظ کرده             کافي ا 
يعني بجاي کاست      . و تنها مصاديق را عوض کنيد            

روحانيت و مذهب، نومحافظ کاران را قرار بدهيد و              
بگوييد که  آنها حق دارند بعنوان ارشاد کنندگان                          
دمکراسي و پيام آوران تمدن نوين، براي مردمان                    

 طريق  وحشي و عقب مانده ديار ديگر ولو آن که از              
جنگ و اشغال و خونريزي و کاربرد بمب هاي                          

را به ارمغان         " دمکراسي"هوشمند باشد، مذهب             
نقد از واليت فقيه  و فرار از چنگ آن، اگر                  . آورند

از اشکال معين خود فراتر نرود، وبه ريشه ها و پايه              
هاي  نظام قيم ساالر نپردازد، راهي بسوي                                     

اگر همچنان    بعنوان مثال     . دموکراسي نخواهد گشود    
به پذيرش مفهوم  ملت کبير و ملت صغير و قيموميت            
ملت کبير بر ملت صغير باور داشته باشد، همانگونه             
که درنمونه عراق چنين قيموميتي جلوي چشمان                       
ماقرار دارد، يک نقد بشدت سطحي و صرفا واکنشي            
و مبتني بر انديشه عاميانه ازاين ستون به آن ستون                  

والبته بايد اضافه      .  فقيه است     فرج بودن، از واليت       
کرد که اين نکته يعني پذيرش حق قيموميت و تمدن                 
ارشادي و آمرانه توسط قدرت آمريکا براي کاشتن                 
بذر مدرنيته و دمکراسي در کشورهاي جهان سوم،               
هسته اصلي تمامي احتجاجات و استدالل هاي همه آن           
کساني را تشکيل مي دهد که به ستايش از اقدامات                    

نانه نهفته در لشکرکشي هاي آمريکا در اين يا آن           متمد
گرچه اين هسته اصلي غالبا         . نقطه عالم پرداخته اند      

تالش مي کند که خود را  در پشت رنگ و لعاب هاي          
گوناگوني چون دمکراسي و مدرنيته و اجتناب                            
ناپذيري انتخاب بين گزينه بد و بدتر و نظاير اين                        

رآينه اين لعاب ها        ترفندها پنهان سازد،  اما اگر ه               
تراشيده شوند، جوهر واقعي يعني همان فرهنگ و                  

ديکتاتور -روح ذلت پذير بازمانده از استبداد آسيائي              

 و بکار گرفته شده در دوران مستعمراتي و                  -صالح
بازتوليد شده توسط سرمايه داري جهان گستر                              

بديهي است که  مبارزه            . معاصر، مرئي مي شود        
 مبارزه با اين گونه روحيه         براي مردم ساالري بدون     

و گرايشات چه در بدترين و ارتجاعي ترين نمود خود       
يعني واليت فقيه و چه در اشکال باصطالح نوين و                  

 . متمدنانه اش، ناممکن است
 در حالي که دولت آمريکا بخشي از پروژه                
خود براي تغيير حکومت در ايران را بر امکان                         

ذاري و  جهت       وقوع  انقالب و تالش براي تأثير گ               
 استوار مي کند و براي آن برنامه ريزي            -دادن به آن   

مي کند، اين گرايش با ناديده گرفتن عامدانه و يا نا                    
عامدانه اين امکان و ساير توانائي هاي مردم، ناتواني          
مردم را برخ آن ها کشيده و به ترويج فرهنگ پناه                     

زماني ناجي خميني بود،      . بردن به ناجي مي پردازد       
دوم خرداد خاتمي  و اصالح طلبان حکومتي                     در    

بودند و حاال هم ناجي در آن سوي مرز ها و                                   
 . درهمسايگي ما قرار دارد

 :خالصه کنيم
در پاسخ به درخواست بيانيه تحت عنوان                      

 : بگذاريداين وطن دوباره وطن شود، بايدگفت
 اين وطن وطن نشود اگر که شکاف بين                        

 تحقق آن ها،از         انباشت مطالبات و  ناتواني براي               
طريق تالش براي شکل دادن به اقدام جمعي و تقويت            
همبستگي مبارزات پراکنده و بيشمار کنوني حول                    

 مطالبات اجتماعي و سياسي شفاف پرنشود؛
و اگر جنبش دانشجويي به جايگاه خود به                      
عنوان عنصر روشنگري  و تقويت کننده همبستگي                

 درميان جنبش هاي اجتماعي بازنگردد؛
باألخره اگر که مبارزه بي امان براي                       و    

سرنگوني واليت فقيه با مبارزه با هرگونه قيم                              
ساالري در اشکال ديگري که در تالش بي يال و                       

نگراني . اشکم کردن دمکراسي هستند، ترکيب نگردد       
آن گونه که بيانيه مدعي آن است در ناتواني مردم  و                

ر يا   اين پتانسيل دي     . فقدان پتانسيل اعتراضي نيست        
زود سرازيرشده و شيرازه نظام حاکم را در خواهد                 

نگراني در ضعف عنصر روش گري و                    . نورديد
خطر مصادره انقالب توسط نيروهاي قيم مأب جديد و         

مدرن "يا بعبارت ديگر سلطه واليت مداران از نوع              
است و نيز  آن ها که دلشان براي                  " و پست مدرن    

ه شوک   آرزوي مستعمره شدن و گذراندن يک دور               
درماني مدرنيزاسيون  آمرانه و تحت سرپرستي                        

 .  قدرت هاي بزرگ لک زده است
 : به قول حافظ شيرين سخن

 سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد
 آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد

مادر سنجرى از فعالين خانواده هاى شهدا و زندانيان 
 سياسى

  !در دو رژيم استبدادى شاه و شيخ درگذشت
 ارديبهشت امسال در سن 30در ( ماه منير فرزانه )مادر سنجرى 

خبر درگذشت اين مادر شجاع و .  سالگى در فرانسه درگذشت80
ن خانواده هاى شهدا و زندانيان سياسى در هر دو مبارز آه از فعالي

رژيم ضد مردمى و استبدادى شاه و شيخ بود دل همه دوستداران 
مادر سنجرى آه مادر رفقاى . مبارزان راه آزادى را به درد آورد

شهيد خشايار و آيومرث سنجرى از چريكهاى فدايى خلق بود آه در 
رسيدند، از چهره هاى  توسط دژخيمان رژيم شاه به شهادت 50سال 

برجسته خانواده هاى شهدا و زندانيان سياسى بود آه در سازماندهى 
 از  مادر سنجرى پس.  موثرى داشت مبارزات اين خانواده ها نقش

 از شدت گرفتن  سقوط رژيم شاه در دوره جمهورى اسالمى نيز پس
سرآوب نيروهاى چپ و آمونيست از جانب رژيم جمهورى 

عقيب قرار گرفت و بناچار از آشور خارج و دوران اسالمى مورد ت
 . آهولت را در شرايط سخت تبعيد گذراند

مراسم خاك سپارى اين مادر رزمنده و وفادار به آرمان فرزندان 
 11 ماه مه ساعت 31 خرداد برابر با 10، در روز شنبه  قهرمانش

 برگزار ميشود آه طبعا فرصتى  صبح در گورستان پرالشز پاريس
ست براى مبارزان و دوستداران راه آزادى آه با شرآت در اين ا

مراسم نسبت به مبارزات اين مادر شجاع ورزمنده اداى احترام 
 . آنند

 ) راه آارگر(آميته مرآزى سازمان آارگران انقالبى ايران


