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    تحليلي از اوضاع سياسي ايران در دو سال گذشتهتحليلي از اوضاع سياسي ايران در دو سال گذشتهتحليلي از اوضاع سياسي ايران در دو سال گذشتهتحليلي از اوضاع سياسي ايران در دو سال گذشته
 

    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
بحران همه جانبة سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه جامعة ايران را در بر گرفته است، در دو سال گذشته نيز دامنه و ژرفاي 

 بحران بوده و هست، ادامة حاكميت رژيم استبدادي اسالمي بر اين سرزمين، كه عامل ايجاد و يا تشديدكنندة اين. بيشتري يافت
دعواهاي دستجات مختلف حكومتي بر سر حفظ و يا . ماندگي آن را شدت بخشيد فرصتهاي ديگري را نيز از دست آن ربوده و عقب

افزايش سهم خويش در اقتدار سياسي و موقعيتها و منافع اقتصادي، همچنان ادامه يافت، و تالشهاي يكي از جناحهاي حكومتي براي 
در همين حال تحوالت . بطوركلي ناكام ماند  اي اصالحات، در چارچوب اين نظام، به منظور تخفيف عوارض بحران فراگير، انجام پاره

، و خصوصاً در وضعيت منطقه، در دورة اخير، به روشني نشان داد كه در حالي كه اين كشور، بيش از وسيع در عرصة جهاني
ها،  ، حاكمان آن فارغ از هرگونه مالحظه نسبت به منافع ملي و سرنوشت آيندة تودهاي است پيش، در معرض تأثيرات جهاني و منطقه

 .كنند عمل مي
مبارزات . اما گسترش جنبشهاي اجتماعي، بي ترديد، يكي از ويژگيهاي اصلي تحوالت جامعة ما طي دو سال اخير بوده است

 عليه رژيمي كه اينهمه را از اكثريت عظيم  برابري و عدالت،اقشار مختلف مردم براي آزادي، حق مشاركت آزاد در تعيين سرنوشت،
در جوامع دموكراتيك، فعاليتها و . هاي گوناگون، ادامه و گسترش يافت ها سلب كرده است، در اين دوره نيز، در اشكال و شيوه توده

اما در جامعة استبدادزدة ما، نبود . ندده جنبشهاي سياسي و اجتماعي، تا اندازة زيادي، مبارزات طبقاتي جاري را نيز بازتاب مي
 . احزاب، مطبوعات و تشكلهاي آزاد و مستقل، مانع از آنست كه مبارزات اقشار و طبقات مختلف، به روشني، تبلور يابند

 
 گسترش جنبشهاي اجتماعي
مبارزة خود را به نمايش ، بخشي از قدرت و پتانسيل مقاومت و ١٣٨٠ و در نيمة دوم سال ١٣٧٩طبقة كارگر ايران، در پائيز 

و اين در حالي بوده كه اختناق و سركوبگري رژيم كماكان برقرار و باقيماندة توهمات نسبت به دستجاتي از حكومت هنوز . گذاشت
لكن . بر جاي بوده، و عالوه بر اينها، انبوه كارگران با شديدترين فشارهاي معيشتي، عدم امنيت شغلي و بيكاري روبرو بوده است

كه سالها سخن گفتن از آن ممنوع بوده و هنوز هم به (روز همين حد از مبارزات كارگران نيز موجب آن بوده است كه حق اعتصاب ب
ها و  اعتصاب، گردهمايي، تحصن، بستن جاده. در بين برخي مسئوالن و مطبوعات حكومتي مطرح شود) رسميت شناخته نشده است

مبارزة كارگران بوده كه در صدها كارگاه و كارخانه و دهها واحد بزرگ صنعتي و معدني راهپيمايي از جمله اشكال مقاومت و 
 نيز  “مجلس اصالحات”ولي . هاي اعتراضي كارگران در اين دوره بوده تجمع در مقابل مجلس يكي ديگر از شيوه. بوقوع پيوسته است

معافيت ”اين مجلس، نه تنها اقدامي دربارة لغو قانون . رددر عمل نشان داد كه در دشمني با كارگران دست كمي از سلف خود ندا
پرداخت مقرري ”نكرد بلكه با رد اليحة ) مصوبة مجلس پنجم(“ كارگاهها و مشاغل داراي پنج نفر شاغل و كمتر از شمول قانون كار

تة صنعتي را به بيكاري و ، صدها هزار كارگر اين رش“بازسازي صنايع نساجي”و تصويب قوانيني مانند قانون “ بيمة بيكاري
مقابله با اخراج و مبارزه براي دريافت حقوق معوقه، در اين دو سال نيز، موضوعات عمدة مبارزات صنفي . گرسنگي محكوم ساخت

هايي از هماهنگي و همكاري در بين كارگران معترض واحدهاي  نشانه. كارگران و، در واقع، دفاع آنان از حق كار و حياتشان بود
مانند تظاهرات و راهپيمايي بيش از ده هزار نفر از كارگران نساجي اصفهان و درگيري و دستگيري تعدادي از آنها به (ف مختل

هرچند كه پراكندگي صفوف مبارزات كارگران و فقدان تشكلهاي . در اين دوره آشكار گرديد) ٨٠وسيلة مأموران رژيم در مهر 
 .ساسي طبقة كارگر ايران استمستقل كارگري، هنوز هم يكي از معضالت ا

نبود تشكلهاي دموكراتيك سراسري در ميان معلمان و فرهنگيان نيز از مشكالت اصلي اين قشر زحمتكش جامعة ماست كه در 
معلمان ايران، در . زير ساية حاكميت جمهوري اسالمي، عالوه بر تحمل اختناق، با فقر و محروميتي بيسابقه مواجه شده است

 و ٧٩هاي مكرر مسئوالن حكومتي، و به خاطر افزايش حقوق، در دو نوبت، در دي  ضع بد معيشتي و عدم اجراي وعدهاعتراض به و
، دست به تجمعات و تظاهرات وسيع زدند كه در مورد اخير، بسيار گسترده و دربرگيرندة بسياري از شهرهاي كشور ٨٠زمستان 

مداخلة . اي از فعاالن انجاميد خالت نيروهاي انتظامي به درگيري و دستگيري عدهدر هر دو مورد، حركتهاي اعتراضي آنها با د. بود
مدارس به اين قضيه و لوث كردن ) مأموران تفتيش عقايد(“ امور تربيتي”اي براي وارد كردن موضوع مسئوالن  عوامل جناح خامنه

، ضمن آن كه دولت و مجلس هم از پاسخگويي به طلبانه و آزاديخواهانة اكثريت عظيم فرهنگيان به جايي نرسيد اعتراضات حق
اگرچه اين مبارزات صنفي معلمان به نتيجة مطلوب نرسيد، . خواستهاي آنان طفره رفته و حتي آنها را از اينگونه حركات منع كردند

يرات آن بر ديگر جنبشهاي هاي ايجاد تشكلهاي مستقل آنان را مساعدتر و پتانسيل مبارزاتي اين قشر انبوه، و تأث ولي در عمل زمينه
 .اجتماعي را نمايانتر كرد
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جنبش دانشجويي ايران كه در دورة اخير پيشتاز و بر ديگر تحوالت اجتماعي و سياسي بسيار تأثيرگذار بوده، طي اين دو سال 
بودند، ضمن آن كه  شاهد ادامه و گسترش حركات صنفي ٧٩اكثر دانشگاههاي كشور در سال . هم، با افت و خيزهايي، تداوم يافت

دانشجويان با انتشار نشريات، تشكيل . شدند برخي از آنها سريعاً به حركاتي سياسي و طرح شعارهاي ضد استبدادي تبديل مي
به استمرار ... و)  آذر١٦و بويژه سالگرد (گروهها و انجمنهاي مختلف، برگزاري مراسم و سخنراني به مناسبتهاي گوناگون 

در همين حال تداوم سركوبگريهاي رژيم و حتي تشديد آنها به شكل ربودن و شكنجه و زنداني كردن . دندفعاليتهاي خود كوشي
تعدادي از دانشجويان فعال، احضار و بازداشت گروه ديگري از رهبران و مسئوالن تشكلهاي دانشجويي، حمله به مراسم و 

كه سرانجام نيز به انشعاب عملي و (ال فشارهاي گوناگون ديگر ها و يا بستن برخي ديگر از نشريات دانشجويي، و اعم گردهمايي
در اين دوره، بحثهاي .  به وجود آورد٨٠، يك افت نسبي در تحركات دانشجويان در سال )انجاميد“ دفتر تحكيم وحدت”رسمي در 

ن اين جنبش نيز رواج افزونتري مربوط به استقالل تشكلها و جنبش دانشجويي از احزاب، ارگانها و نهادهاي حكومتي و دولتي، درو
گيري اولية انجمنها و تشكلهاي مستقل دانشجويي از يكسو، و طرح علني انتقاد نسبت به ساختار سياسي  يافت كه بي ارتباط با شكل
 .طلبان حكومتي از سوي ديگر، نبود رژيم و يا عملكرد اصالح

ستيز رژيم اسالمي كه زنان جامعة ما را، هر چه بيشتر، به  نتحوالت جمعيتي، آموزشي و فرهنگي جامعة ايران و سياستهاي ز
مشاركت و حضور زنان، نه فقط در . آورد، در اين دور هم كامالً نمايان بوده است عرصة فعاليتها و مبارزات اجتماعي آورده و مي

دانشجويان و معلمان و وكال، و حتي فعاليتها و مراسم و اجتماعات فرهنگي و هنري، بلكه در حركتها و جنبشهاي صنفي و اجتماعي 
برگزاري مراسم مستقل ويژة روز جهاني زن، فعاليتهاي مطبوعاتي و . تظاهرات مربوط به مسابقات فوتبال، نيز چشمگير بود

 انتشاراتي دربارة مسايل زنان و ايجاد تعاونيها، كانونها و انجمنهاي كوچك و بزرگ در ارتباط با موضوعات گوناگون، از جملة
اينهمه، طبعاً، هيچ تطابقي با سطح نيازها و خواستهاي زنان ايران كه . هاي روند گسترش مشاركت و جنبش زنان بوده است نشانه

و اينهمه، غالباً بدون حمايت . ها از جانب حكومت اسالمي هستند، ندارد كشي هنوز هم در معرض شديدترين تبعيضات و حق
كه چند طرح و اليحة مصوب آنها در مورد مشكالت جاري زنان جامعة ما نيز، طبق معمول، حكومتيان مدعي اصالحات حاصل آمده 

 .شوراي نگهبان رژيم روبرو شده است“ سد سديد”با 
اي   نشريه بسته شده و عده٦٠با وجود تداوم تهاجمات سركوبگرانة دستگاه قضايي و ديگر ارگانهاي رژيم، كه طي آن بيش از 

ان به جمع همكاران زنداني خويش پيوستند و جلب و بازجويي و يا حبس نويسندگان و هنرمندان و وكالي نگار ديگر از روزنامه
مبدل گشت، فعاليتهاي فرهنگي، صنفي و “ عادي”، به روالي “كنفرانس برلين”كنندگان در  معترض و مبارز و از جمله محاكمة شركت

هرچند كه خودسانسوري بر مطبوعات . واه، در اشكال مختلف، ادامه يافتنگاران مستقل و آزاديخ اجتماعي روشنفكران و روزنامه
جوانان، از دختر و پسر، دانشجويان و . رساني، افشاگري و ارتقاي آگاهي متوقف نگرديد باقيمانده غالب شد، ولي تالش براي اطالع

 .آموزان نقش مهمي در گسترش اين تالشها داشتند دانش
آفرين عمده جنبشهاي اجتماعي ديگري هم بودند كه زمين زير  دهند، نقش  جامعة ما را تشكيل مياما جوانان كه اكثريت وسيع

اي  پاي ماليان حاكم را به لرزه درآورده و بر همگان آشكار ساختند كه اين سرزمين به لحاظ اجتماعي و سياسي نيز در منطقه
، بود كه طي آن ميليونها نفر، در تهران و ٨٠تيم ملي فوتبال، در پائيز مهمترين اينها، در رابطه با مسابقات . واقع است“ خيز زلزله”

برخي از اين . ، به خيابانها ريختند تا با شادي و سرور و يا خشم و اعتراض، نفرت خود را نسبت به حاكمان ابراز كنندغالب شهرها
مرگ بر جمهوري ”و “ اي مرگ بر خامنه”ارهاي تظاهرات، در اثر دخالت مأموران و مزدوران رژيم، به درگيري شديد منجر و شع

در يك مورد، بيش از دو هزار نفر دستگير و تعداد زيادي از اماكن دولتي مورد حملة تظاهركنندگان واقع . انداز شد طنين“ اسالمي
ر اكثر مردم، خصوصاً نارضايتي و تنف. اين قبيل حركات كه قبالً نيز به دفعات رخ داده، حالتي اساساً خودانگيخته دارند. شدند

ايست كه برد يا باخت تيم ملي فوتبال، و يا مراسم چهارشنبه سوري و سيزده بدر و امثال اينها،  جوانان، از رژيم حاكم به اندازه
هاي محروم باشد،  تواند زمينه ساز اعتراض و انفجار خشم فروخفتة توده عالوه بر بي آبي، قطع برق، كمبود سوخت و غيره، نيز مي

مثالً در عجبشير، سبزوار (تواند موجب بروز تظاهرات گسترده  همانطور كه خواست شهرستان و يا استان شدن اين يا آن منطقه مي
 .بشود...) و

 نيز در سنندج و سقز و برخي شهرهاي ديگر تكرار و انجام شد، از ٧٩تظاهرات ضد حكومتي، چنان كه مثالً در بهمن و اسفند 
پيشبرد سركوبگري طي ساليان طوالني، تداوم تبعيضات شديد و . گيرد اي حق طلبانة ديگري هم سرچشمه ميها و خواسته انگيزه

حتي اهانت، از صدا و سيما و بلندگوهاي رسمي رژيم در حق خلقهاي تحت ستم ايران و بويژه خلق كرد، نتوانسته است مبارزات 
ار مردم، اينان نيز به مبارزه براي تأمين آزادي و عدالت و براي حق تعيين همراه با ديگر اقش. عادالنة اين خلقها را متوقف نمايد

هاي زندانيان سياسي  نشنيان و تالشها و مبارزات خانواده نشينها و اجاره مبارزات دهقانان، حاشيه. اند سرنوشت خويش ادامه داده
 . نيز، در اين دوره، در ابعادي گوناگون، استمرار يافته است

 



 ٣

    وع مبارزات مردموع مبارزات مردموع مبارزات مردموع مبارزات مردماشكال متناشكال متناشكال متناشكال متن
هاي مبارزات صنفي، اجتماعي و سياسي اقشار مختلف مردم، سه دستة كلي را در  در يك جمعبندي عمومي، اشكال و شيوه

هاي تدريجي تأكيد دارد و بخشي از مبارزات و تالشهاي جاري جوانان،  دسته اول كه بيشتر بر اشكال قانوني و شيوه. گيرد برمي
رساني  گيري از امكانات نوين ارتباطي و اطالع استفاده از مطبوعات موجود، بهره. شود نفكران را شامل ميدانشجويان، زنان و روش

در خالل سالهاي گذشته، و . شود و ايجاد كانونها و انجمنهاي مختلف، به عنوان ابزار و روشهاي فعاليت، بيشتر مورد توجه واقع مي
نهاي حكومتي، صدها انجمن، نهاد مدني و صنفي و صدها سازمان غيردولتي در به رغم كارشكنيهاي وزارت كشور و ديگر ارگا

. اند سينما، هنر و ورزش شكل گرفته. هاي بسيار گوناگوني چون مسايل زنان، كودكان، جوانان، بهداشت، محيط زيست عرصه
رگانهاي سركوب رژيم معطوف به جلوگيري فعاليتها و امكانات غالب اين نهادها هنوز بسيار محدود است و از آنجا كه توجه عمدة ا

اي چون تشكل كارگران، كانون نويسندگان، كانون وكال،  از فعاليت و يا خنثي كردن و يا وابسته ساختن نهادهاي بزرگ و عمده
امكان بسيار مهمي لكن پيداست كه رشد و نمو آنها . اي پا بگيرند اند تا اندازه نگاران است، آنها توانسته تشكل پزشكان و يا روزنامه

دستة دوم، . شود براي گسترش جنبشها و مبارزات دموكراتيك و، متقابالً، خطر بزرگي براي رژيم استبدادي حاكم محسوب مي
در . اي اشكال غيرقانوني را هم به كار گرفته و سازماندهي حركتهاي نسبتاً وسيعتري را در مد نظر دارد عالوه بر اشكال قانوني پاره

هاي آزاد و مستقل، پيشبرد اين شيوه از مبارزات، غالباً به اعتصاب و تظاهرات خياباني منجر  لها، احزاب و روزنامهنبود تشك
در اين اشكال متجلي ) شاليكاران و چايكاران شمال(بخشي از مبارزات جاري كارگران، معلمان، دانشجويان، دهقانان . شود مي
طة اطالع قبلي از تدارك و سازماندهي اين تحركات و هم به دليل ايجاد و بسيج ارگانهاي هرچند كه رژيم حاكم، هم به واس. شود مي

. متعدد ويژة مقابله و سركوب اينگونه حركات، همواره آمادة قلع و قمع آنها بوده است،ولي اين مبارزات هيچگاه متوقف نشده است
خشم و نفرت آنها بوده و بالفاصله مسئوالن و مراكز هاست كه بيانگر طغيان  دستة سوم، حركتهاي دفعي و خودجوش توده

بيني نيست، اگرچه واقعيات  از اين نظر، وقوع آنها و تدارك مقابله با آنها، به سهولت قابل پيش. دهد حكومتي را آماج خود قرار مي
بديهي . كانهاي بزرگي استملموس جامعه به روشني گواه آنست كه بسياري از شهرها و حاشية شهرها آبستن چنين انفجارها و ت

اي را پديد آورد،  تواند به شكلي ديگر تبديل شده و يا شيوة تازه است كه توسل به اين شكل يا آن شيوة مبارزه، دائمي نبوده و مي
 در دورة .پذيرند همانطور كه مبارزات و جنبشهاي جاري طبقات و اقشار مختلف كامالً متمايز از يكديگر نبوده و از همديگر تأثير مي

كارگر، دانشجو، اتحاد، ”و “ !معلم، كارگر، اتحاد، اتحاد”هايي از تالش براي پيوند اين جنبشها، با طرح شعارهايي چون  اخير، نشانه
 .مشاهده شده است“ !اتحاد

مناسبات ميان اما تا جايي كه به . تأثيرپذيري و تأثيرگذاري اين جنبشها بر اوضاع سياسي عمومي كشور نيز، جاي ترديد ندارد
گردد، اين قبيل حركتها مسلماً از تشديد اختالفات و تعميق  جناحهاي عمدة حكومتي و رابطة آن با جنبشهاي اجتماعي جاري برمي

چنان كه مثالً اعتراضات كارگران در . بينند برند و، متقابالً،از نزديكي و سازش ميان آنها زيان مي شكاف بين دستجات حاكم بهره مي
طلبان حكومتي نيز، بنا به  در همين حال، اصالح. ره، هر دو جناح اصلي رژيم را در برابر خود عمالً متحد و يكزبان يافتنداين دو

مشاركت وسيع در (اند كه جنبشهاي جاري را به شكل مورد نظر خويش  ماهيت و موقعيت نقش خود، همواره به دنبال آن بوده
 .سوق دهند) مذكور در باال(ستة اول دهاي  و يا حداكثر به شيوه) انتخابات

 
    طلبان حكومتي طلبان حكومتي طلبان حكومتي طلبان حكومتي     هاي اصالحهاي اصالحهاي اصالحهاي اصالح        عقب نشينيعقب نشينيعقب نشينيعقب نشيني

اگرچه اين . ديگري از رقابت و دعواي شديد بين آنها را به نمايش گذاشت“ روند”مناسبات جناحهاي حكومتي، در اين دوره هم، 
كارنامة .  زيادي را به حريف خويش واگذار كردندطلبان حكومتي امتيازات يكي از طرفين منجر نشد، ولي اصالح“ ناك اوت”رقابت به 

در واقع، . شود هاي گام به گام در برابر يورشهاي جناح غالب، خالصه مي خاتمي و جناح وابسته به او، بطور عمده، در عقب نشيني
ل اين مجلس در خرداد  شروع و در مقطع انتخابات مجلس ششم متوقف شده بود، پس از تشكي٧٨نشيني اينان كه از بعد از تير  عقب
شان بوده   طلبان، مقصود نهائي آنها و يا آخرين تير تركش مجلس از جانب اصالح“ فتح”گويي كه .  با شتاب بيشتري ادامه يافت٧٩

ولي فقيه در بارة منع طرح و بحث پيرامون اصالح قانون مطبوعات “ حكم حكومتي”نمايندگان مجلس، پس از دريافت و اجابت . است
، “نظارت استصوابي”اي، حذف يا تعديل  هاي انتخاباتي خود نظير پيگيري پروندة قتلهاي زنجيره ، در مورد ساير وعده٧٩داد در مر

 .تعريف جرم سياسي و تشكيل هيئت منصفه در محاكم سياسي و مطبوعاتي نيز نتوانستند كاري پيش ببرند
طلب، نه تنها سازماندهي مقاومتي را  از سوي جريانات اصالح“ بازدارندگي فعال”و يا “ آرامش فعال”طرح شعارهايي چون 

طرح بحثهايي . اي درآمد آنها در مقابل تهاجمات جناح خامنه“ فعال”هاي  موجب نگرديد بلكه عمالً در خدمت توجيه عقب نشيني
ئيس جمهوري، نظارت در مورد نقش ر(“ رفراندوم”قانون اساسي جمهوري اسالمي و يا برگزاري “ ظرفيت”پراكنده پيرامون 
، مذاكرات “چانه زني در باال”. طلبان حكومتي را آشكار ساخت بيش از هر چيز بي برنامگي و درماندگي اطالح) استصوابي و غيره

هاي متعدد، به منظور متقاعد كردن حريفان براي پيشبرد تدريجي و آرام اصالحات “هيأت”بي فرجام و يا تشكيل “ تذكرات”پنهاني، 
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ترس و امتناع از خروج از چارچوب . تر كرد ر، هيچ ثمري نبخشيد جز آن كه جناح مخالف اصالحات را در حمالت خود جريمورد نظ
توسعة ”هرگاه . اي حتي تنگتر از همان چارچوب، ميخكوب كرد طلبان حكومتي را، در عمل، در محدوده قانون اساسي، اصالح

 . بوده است“ انسداد سياسي”يا “ بست بن”ه اعتراف برخي از خود آنها، عمالً هدف اصلي آنها بوده باشد، حاصل آن، ب“ سياسي
 

 نيز، كه همراه با شكست سخت و رسوايي مكرر براي دار و دستة جناح ولي فقيه بود، ٨٠انتخاب مجدد خاتمي در خرداد 
الب به انتخاب دوبارة خاتمي گردن نهاده در اين دوره، جناح غ. تغييري اساسي در توازن قواي جريانات درون حكومتي پديد نياورد

بنابراين، برخالف . باشند، حذف كرده بود“ ساز مسئله”توانستند  طلبان را كه احتماالً مي و شوراي نگهبان هم نامزدهايي از اصالح
هاي  قبولي، بر مبناي وعدهدر اين انتخابات، خاتمي كارنامة قابل . ، برگزيده شدن خاتمي در اين انتخابات از پيش معلوم بود٧٦خرداد 

از اين رو هم، انتخاب . خود در چهار سال پيش، ارائه نكرده و هيچ برنامة روشني نيز براي دورة دوم رياست خويش، عرضه نداشت
ش هرچند كه تعداد آراي خاتمي، در اين دوره نسبت به دورة قبلي، افزاي. بود“ بدتر”و “ بد”وي، در اساس، در محدودة انتخاب بين 
و نسبت آراي ثبت شده به نام او هم از . هاي جدا شده از جناح رقيب نيز بر آراي خود بيفزايد داشت ولي وي نتوانست به ميزان رأي

بدين لحاظ، اين . برجستگيهاي اين انتخابات بود، به طوري كه بيش از يك سوم واجدين شرايط از شركت در آن خودداري كردند
، چنان كه برخي “عبور از خاتمي”اگر . بندي اجتماعي و سياسي در جامعة ما را ارائه كرد ز روند قطبانتخابات هم شاخص ديگري ا

 مطرح كرده بودند، تحقق نيافت، عبور از جمهوري اسالمي، در جريان اين انتخابات ساخته و ٧٩طلب در سال  جريانات اصالح
 .پرداختة خود آن، نمودي عيانتر يافت

اتمي، همانند كسب اكثريت كرسيهاي مجلس توسط نمايندگان طرفدار وي، نه بر اراده و توان وي براي اما انتخاب دوبارة خ
ائتالف (اگر تركيب دولت ائتالفي خاتمي . پيشبرد اصالحات موجود افزود و نه حتي از شدت و دامنة تهاجمات جناح متخاصم كاست

اي از توانمندي سياسي و اجرائي آن باشد، بايد گفت كه با هر ترميم و  انهنش) طلبان ميان دو جناح عمده و ائتالف درون جناح اصالح
اي براي قطع بازوان اجرائي و خالي  حمالت دار و دستة خامنه. تغيير كابينه طي دو سال گذشته، اين دولت باز هم ناتوانتر شده است

لكن بيشترين اين حمالت، در . زاده ادامه يافت جراني و تاجكردن زير پاي خاتمي، بعد از عبداللـه نوري، در اين دوره هم با حذف مها
 . اين مقطع، متوجه مجلس و محاصره و تضعيف و بي اعتبار كردن كامل آن بوده است

اي با بسيج و روانه كردن ارگانهاي انتصابي خويش، يعني شوراي نگهبان از يكسو و قوة قضائيه از سوي ديگر و  خامنه
، مجلس ششم را “قانوني”در پشتيباني از آنها، به عرصة منازعات قدرت و كشمكشهاي سياسي و “ ممجمع تشخيص مصلحت نظا”

از هر طرف محاصره كرده و عمدة توان و اختيارات آن را عمالً سلب و يا مصروف يك رشته حركات و اقدامات واكنشي نموده 
كند،  سازي، احضار و يا محكوميت نمايندگان فعال مي به پروندههاي گوناگون مبادرت  در اين كارزار، دستگاه قضائي به بهانه. است

هم باقيماندة اختيارات قانوني “ مجمع مصلحت”شوراي نگهبان وظيفة رد مصوبات مجلس، به هر ترتيب و عنوان، را بر عهده دارد و 
باب شده “ مجمع” نگهبان، به آن مثالً در مورد تصويب بودجة ساالنة دولت كه ارجاع آن، با همدستي شوراي(و عرفي مجلس را 

اي استان گلستان  چگونگي برگزاري انتخابات مياندوره. گيرد يكي پس از ديگري از چنگ آن خارج كرده و در دست خود مي) است
بر سر آن، به روشني بيانگر سرنوشتي است كه، در “ مجمع مصلحت”در سال گذشته و دعواهاي بين مجلس و شوراي نگهبان و 

آرايي هماهنگ ارگانهاي جناح ولي فقيه كامالً  منظور از اين صف. اوم اين اوضاع، در انتظار انتخابات مجلس بعدي استصورت تد
طلبان شوند بلكه  مقصود آنست كه نه تنها مانع از پيشبرد هرگونه اصالحات از سوي مجلس و دولت اصالح. آشكار و عيان است

كوشند حتي اصالحات و  به همين سبب است كه اينها مي. اسالمي، لغو و بي اعتبار كنندحتي ايدة اصالحات را، در قاموس جمهوري 
از همين روست كه اينها حتي در مورد . تغييرات محدود انجام گرفته طي دورة اخير را ملغي كرده و به وضعيت سابق بازگردانند

گذاري  مثالً تشويق و جلب سرمايه(ن حاصل است تصويب و اجراي طرحها و اقداماتي كه بر سر آنها توافق عمومي حكومتيا
بي اعتبار . زنند دست به كارشكني و اشكالتراشي در برابر مجلس و دولت مي) سازي مناسبات با مصر و بريتانيا خارجي، عادي
گيري نسبتاً بي سر و  سازي براي خروج و كناره طلبان و نتيجتاً نااميد كردن پايگاه اجتماعي آنها، در عين حال، زمينه ساختن اصالح

اش در  رفسنجاني كه بعد از رسوايي بيسابقه. اي است صداي آنها از عرصة سياسي، در چارچوب مقاصد و نيات جناح خامنه
رهبر و “ مجمع تشخيص مصلحت”كرده، چه در منصب رياست  اي عمل مي انتخابات مجلس، در اين دوره، در همدستي كامل با خامنه

 . ماز جمعه، از آن مقاصد همواره پشتيباني كرده استچه در تريبونهاي ن
 

    بيدادگستري جمهوري اسالميبيدادگستري جمهوري اسالميبيدادگستري جمهوري اسالميبيدادگستري جمهوري اسالمي
دستگاه قضائي گوش به فرمان رهبر و يكي از ابزارهاي اصلي در پيشبرد سياست سركوبگري رژيم، با عملكرد خود در 

در .  امروز ايران، واقعيت عيني بخشيده استاي يا تاريخي را، در جامعة افسانه“ ديوان بلخ”سالهاي گذشته، خصوصاً در دورة اخير، 
هرچند كه اين پرونده در ميان مردم تا (بندي گرديده و به بايگاني سپرده شد  اي لوث و سرهم حالي كه پروندة قتلهاي زنجيره
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شدند، “ رئهتب”رژيم در حمله به كوي دانشگاه “ لباس شخصي”و مزدوران ) شناسايي كامل آمران و عامالن آن مفتوح خواهد بود
محكوميت اينان، بواقع، . ، حبس، شكنجه و محاكمه شدند“اقدام عليه امنيت كشور”به اتهام “ كنفرانس برلين”كنندگان در  شركت

و اعضاي “  ملي ـ مذهبي”دستگيري و محاكمة گروه كثيري از نيروهاي . محكوميت آزادي انديشه و بيان در جمهوري اسالمي بود
در دادگاههاي غيرعلني و بدون رعايت حداقل موازين قانوني جدا از اين كه تهاجم “ براندازي”به اتهام “ نهضت آزادي ايران”

آمد، نمونة بارز ديگري از پايمال كردن آزاديها و حقوق فردي و  طلبان حكومتي به حساب مي آشكاري عليه پشت جبهة اصالح
اي، بسته شدند و زير   راجع به تبهكاران حرفه١٣٣٩استناد به قانون مصوب ها، با  در اين دستگاه بيدادگري، روزنامه. اجتماعي بود

مبارزه با مفاسد ”افشاي محتواي چند پروندة . ، نويسندگان و روشنفكران تحت بازجويي قرار گرفتند“ادارة اماكن”پوشش 
ز، فساد اقتصادي و مالي گسترده و ، كه در اصل براي تسويه حساب با رقيبان حكومتي گشوده شده بود، پيش از هر چي“اقتصادي

در كار نبوده و “ مفاسد اقتصادي”اي با  چپاولگري رايج در همة ارگانها و نهادهاي رژيم را برمال كرد، زيرا كه اساساً مبارزه
 .توانست باشد نمي

مي وزارت اطالعات و انواع گيري از قدرت سركوب و سرنيزة قوة قضائيه، سپاه پاسداران، نيروهاي انتظا اي با بهره جناح خامنه
و اقسام نهادهاي پليسي و امنيتي شناخته و ناشناختة ديگر، و با اتخاذ تاكتيكها و شگردهاي گوناگون، توانست كه تهاجمات 

طلبان  مستمري را عليه نيروها و عناصر مستقل آزاديخواه، معترض و مبارز، و همچنين عليه گرايشهاي راديكال درون اصالح
ها، در جهت اجراي  اللهي ها و حزب و يا بسيجي“ گروههاي فشار”يك روز . ازماندهي كرده و به مرحلة اجرا درآورد، سحكومتي

قوة قضائيه يا نيروي انتظامي وارد ميدان گرديد، “ حفاظت اطالعات”گردان بودند، روزي ديگر  همان سياستهاي سركوبگرانه، معركه
ها، رواجي دوباره يافت و يك روز ديگر بازداشتگاههاي  ها و سعيد امامي رسوم فالحيانربايي و شكنجه، به شيوة م روز بعد آدم

طلبان حكومتي از اينگونه  اصالح... و زندانهاي بي نام و نشان جهت حبس و اختفاي زندانيان سياسي، كشف و آشكار شد“ جديد”
تهاجمات، بيخبر نبودند، لكن بنا به ماهيت و موقعيت خود نهادها و ترفندهاي سركوبگري بي اطالع و از مقاصد نهفته در پشت اين 

در . اي باز كردند نتوانستند مقاومتي را در برابر آنها سازمان دهند و با عقب نشيني بيشتر، راه را براي حمالت بعدي جناح خامنه
. اعالم تذكري شرمگينانه اكتفاء كردندبسياري از اين موارد، خاتمي و ديگر مسئوالن عمدة جناح وي، سكوت، و يا به اظهار تأسف و 

گرفت، اكنون به  توانند دل خوش دارند كه، باالخره، برخي از دستگيريها و محاكمات كه قبالً مخفيانه صورت مي اينان البته مي
كومتي آنها لكن رقيبان و شريكان ح. است“ قانونگرايي”گيرد و اين هم نشانة پيشرفت  صورت علني و با رعايت تشريفات انجام مي

مورد نظر “ قانون”اند كه براي حفظ موقعيت و منافع ويژة خود از هيچ چيز رويگردان نيستند و بي قانوني،  آشكارا نشان داده
وضعيت ”برداري از تهديدات نظامي اخير دولت آمريكا، به منظور اعالم  آخرين ترفند جناح غالب رژيم، تالش براي بهره. آنهاست

اما تا جايي كه به شرايط واقعي كار و زندگي . اندازي موج ديگري از سركوب و خفقان بوده است شور به قصد راهدر ك“ العاده فوق
 .برند به سر مي“ العاده وضعيت فوق”شود، مردم ميهن ما سالهاست كه در  ها مربوط مي فردي و اجتماعي توده

 
    تشديد بحران اقتصاديتشديد بحران اقتصاديتشديد بحران اقتصاديتشديد بحران اقتصادي

اندازي  ين دوره نيز تشديد گرديد و عوارض عمدة آن چون گراني و بيكاري و بي چشمبحران اقتصاي گريبانگير جامعة ما در ا
. و فقر، محروميت باز هم بيشتري را بر دوش كارگران، زحمتكشان، معلمان، كارمندان و اقشار متوسط جامعه تحميل كردند

ن رابطة متقابل آن با اصالحات اقتصادي ضروري و ناديده گرفت“ اصالحات سياسي”غاز، با طرح اولويت  طلبان حكومتي، در آ اصالح
واگذار كرده و عمالً تداوم سياستهاي دورة رفسنجاني “ كارگزاران”ها، اين عرصه را اساساً به  در جهت تأمين نيازهاي عاجل توده

 در دورة اخير، شايد .اما اصالحات سياسي معهود به انجام نرسيد و بحران اقتصادي هم شدتي دو چندان يافت. را در پيش گرفتند
“ مسايل اقتصادي”هم در ارتباط با يأس و درماندگي در پيشبرد اصالحات مورد نظر، دولت خاتمي بر آن شد كه توجه بيشتري به 

اي هم، كه در مسئوليت اين نابسامانيهاي اقتصادي كامالً سهيم هستند، كوشيدند كه  در حالي كه دار و دستة خامنه. مبذول نمايد
نيز از محدودة همان سياستهاي تعديل “ بذل توجه”ولي اين . را به صورتي عوامفريبانه طرح و تبليغ كنند“ ت معيشتيمشكال”

سازي صنايع و مؤسسات  هدفهاي عمده اين برنامه كه در خصوصي. دولت گنجانده شده، فراتر نرفت“ برنامة سوم”اقتصادي كه در 
خش نظامي و امنيتي آن، بلكه بخش خدمات عمومي و اجتماعي دولت در زمينة بهداشت و نه البته ب(دولتي، كوچك كردن حجم دولت 

شود، نه تنها بهبودي در  سازي نرخ ارز، خالصه مي ها و يكسان ، حذف تدريجي يارانه)و درمان، آموزش، مسكن و نظاير اينها
قيمتها و تشديد بيكاري، مشقات و محروميتهاي شرايط زيست و كار اكثريت مردم به وجود نياورده بلكه با دامن زدن به تورم 

 .بيشتري براي آنها به ارمغان آورده است
گذاريهاي الزم، بخش بزرگي از صنايع ايران فرسوده و از رده خارج شده است و بخشي ديگر هم توان  به دليل نبود سرمايه

عمدتاً به صورت قراردادهاي (هاي خارجي  تفاده از سرمايهگذاري با اس تنها عرصة مهم سرمايه. رقابت با كاالهاي وارداتي را ندارد
هاي جاري و نظامي  در بخش نفت و گاز بوده كه هدف اصلي آن استمرار جريان درآمدهاي نفتي به منظور تأمين هزينه) بيع متقابل
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خسارات بخش كشاورزي وضعيت چندان بهتري از صنعت كشور ندارد و . و حيف و ميلهاي دستگاههاي حكومتي است
توانست تكاني در   سال گذشته، مي٢-٣افزايش قابل مالحظة درآمدهاي نفتي در . خشكساليهاي اخير هم مزيد بر علت شده است

 .خرجيها شده و عمالً حيف و ميل گرديد اقتصاد زمينگير كشور پديد آورد، لكن آن نيز صرف خاصه
تيار و تحت كنترل دستجات و گردانندگان حكومتي و بستگان  بخش عظيمي از امكانات و ثروتهاي جامعه، كماكان، در اخ

اي با در دست گرفتن بنيادها و بنگاههاي بزرگ، كه غالباً به  دار و دستة خامنه. اند شهرت يافته“ ها آقازاده”آنهاست كه اخيراً با عنوان 
كنند، عالوه بر انباشت ثروتهاي كالن، نفوذ و  صورت نهادهاي اقتصادي ـ سياسي ـ مذهبي و به مثابه باندهاي مافيايي فعاليت مي

ديگر جناحهاي حكومتي نيز، هر كدام، بخشي از داراييهاي عمومي و يا موقعيتهاي . كنند قدرت سياسي خود را نيز تغذيه و تكميل مي
زعات جاري بين آنها اند، هر چند كه دعوا بر سر تقسيم مجدد آنها نيز همواره يكي از موضوعات منا اقتصادي را به چنگ آورده

 .اي از آنها بوده است بوده، و اختالف و افشاگريهاي متقابل در مورد قراردادها و درآمدهاي نفتي در سال گذشته هم، نمونه
معضل اقتصاديي و اجتماعي بيكاري كه با ورود انبوه جوانان به بازار كار طي سالهاي گذشته، اكنون ابعادي دهشتناك و 

، قطعاً تبعات خود را در عرصة سياسي نيز بر جاي )دهند  سال تشكيل مي٣٠ درصد بيكاران را افراد زير ٧٠(است بار يافته  فاجعه
هاي بهداشت  حتي در رشته(استخدام دولتي . التحصيالن دانشگاهي روز به روز حادتر شده است بيكاري در ميان فارغ. خواهد نهاد

ها، در اثر فقدان  عمالً متوقف گرديده و امكانات اشتغال در ديگر زمينه) ه استو درمان و آموزش كه شديداً مورد نياز جامع
گذاري كافي، بسيار محدود شده است، ضمن آن كه سيل اخراجها نيز هر سال جمع ديگري را به ميان انبوه چند ميليوني  سرمايه

 .اي از جامعة ما مستولي شده است زايندهانداز تيره و تار آينده، از اين لحاظ نيز، بر بخش ف چشم. راند بيكاران مي
پيامدهاي ناگوار اين نابساماني و فالكت، طبعاً در زمينة اجتماعي، در مورد رواج اعتياد، اشاعة فحشا، گسترش انواع بزهكاريها 

ران را ترسيم ذكر چند شاخص، به عنوان نمونه، تصويري از واقعيتهاي دردناك جامعة امروز اي. هم ظاهر شده است... و آفات و
 ميليون نفر است، ولي طبق برآوردهاي سازمان ملل، ايران جزو ٢بر پاية آمارهاي رسمي، تعداد معتادان در كشور حدود . كند مي

تراكم شديد در زندانهاي كشور به حدي رسيده است كه، . كشورهايي است كه بيشترين تعداد معتاد به ترياك و هروئين را دارد
بر . جود، ايران از لحاظ تعداد زندانيان، برحسب جمعيت كشور، در رديف دوم در سطح جهاني قرار گرفته استمطابق آمارهاي مو

. ، جمهوري اسالمي از حيث تعداد اعداميها غالباً در رديف دوم يا سوم قرار دارد“الملل عفو بين”پاية گزارشهاي ساالنة سازمان 
چنين است كه ! اند هاي جهاني ارتقاء داده ايران را به باالترين رده ها،  ند كه، در اين زمينهتوانند بر خود ببال گردانندگان اين رژيم مي

اند و فرار از اين  اكثريت عظيم مردمان اين سرزمين در ساية حاكميت اين رژيم ضد مردمي به چنين روزگار سختي گرفتار آمده
 .و مهاجرت به خارج نيز همچنان ادامه دارد“ جهنم”

 
    اي و جهانياي و جهانياي و جهانياي و جهاني    ت منطقهت منطقهت منطقهت منطقهمخاطرامخاطرامخاطرامخاطرا

المللي گذاشته شده و در آغاز نيز  و بهبود مناسبات بين“ تنش زدايي”سياست خارجي رژيم، كه در دورة خاتمي بر پاية 
اي و دستجات  كارشكنيهاي خامنه. موفقيتهايي را شاهد بوده است، در دورة اخير با اختالالت و ناكامي بيشتر روبرو گشته است

اند،  طلبان حكومتي كه در درون خود نيز در اين باره همداستان نبوده  اين عرصه هم مؤثر بوده، لكن اصالحوابسته به وي، در
، و فضاي مساعدي ٢٠٠١ سپتامبر ١١در پي رويدادهاي تروريستي دهشتناك . نتوانستند سياست روشني را اتخاذ و پيگيري نمايند
 كه براي خارج شدن از انفعال و بهبود روابط با غرب و از جمله دولت آمريكا، كه در آن مقطع فراهم آمده بود، دولت خاتمي كوشيد

تواند چنين موفقيتي را براي رقيب اصلي حكومتي خويش تحمل نمايد، باري  اي كه اصالً نمي اما جناح خامنه. اقداماتي را انجام دهد
آغاز تهاجم نظامي و بمباران افغانستان، همراه با . ر ساختكوبيده و كوششهاي دولت را بي اث“ مبارزة ضد استكباري”ديگر، بر طبل 

اي براي رجزخوانيهاي بيشتر و تداوم مواضع  تشديد لشكركشيها و جنايات رژيم اسرائيل در فلسطين، به نوبة خود، بهانه
و “ محور شر”ن در اما قرار دادن ايرا. اي شده و تناقضهاي موجود در سياست خارجي رژيم را شدت بخشيد جويانة خامنه خصم

تهديد نظامي آشكار عليه آن از جانب دولت جرج بوش، هم دستاويز كامالً مناسبي را در اختيار جناح غالب گذاشت كه با توسل بدان 
 .سعي كند كه نه تنها مذاكره با آمريكا بلكه بحث دربارة آن را هم در مجامع و مطبوعات ممنوع اعالم كند

اي نزديك، بسيار ضعيف است،  ستقيم نظامي آمريكا عليه ايران، در شرايط جهاني موجود و در آيندههر چند كه احتمال تهاجم م
هاي سياسي و اقتصادي تأثيرات زيادي بر اوضاع داخلي و در مناسبات ايران با ساير كشورها، بر جاي  اما اين تهديدات در زمينه

 خارجي در تعيين مقدرات و سرنوشت آزاد جامعة خود مخالفند، طبيعتاً از هاي مردم كه با هرگونه دخالت توده. گذارد گذاشته و مي
اگرچه ايران، به واسطة موقعيت ويژة . بينند جويانة دولت آمريكا زيان مي تبعات سياسي و اقتصادي تهديدها و سياستهاي سلطه

ولي . زرگ سياسي و اقتصادي جهاني استجغرافيايي، منابع نفتي غني و بازار بزرگ داخلي آن، همچنان مورد توجه قدرتهاي ب
نگاهي فقط به چگونگي مناسبات . تواند روابط آن با اروپاي غربي و حتي همسايگان خود را هم محدودتر نمايد تهديدات آمريكا مي
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يم بطور هاي آشكاري از انزوا و يا انفعال آن و درماندگي سياست خارجي رژ موجود جمهوري اسالمي با دولتهاي همجوار، نشانه
 . دارد كلي را معلوم مي

كه محصول مشترك خود امريكا، پاكستان و (“ طالبان”در پي لشكركشي آمريكا و متحدان آن به افغانستان و سقوط رژيم 
پذيري شديد حكومتهاي متحجر مذهبي آشكارتر شد، حضور و نفوذ قدرتهاي امپرياليستي، و  ، گذشته از آن كه آسيب)عربستان بود

و مقابله با “ مبارزه عليه تروريسم”دولت آمريكا زير پوشش . آمريكا، در اين منطقه هم ابعادي بسيار گسترده پيدا كردخصوصاً 
سازي كند بلكه به دنبال آنست كه  المللي زمينه ديگري در عرصة بين“ جنگ سرد”خواهد براي ايجاد و اشاعة  ، نه تنها مي“محور شر”

اگر جنگ خليج فارس، .  اقتصادي خود در اين منطقة نفتخيز و استراتژيك را تأمين و تضمين نمايدبرتري نظامي و سياسي، و مآالً
سابق و رويدادهاي دو سال گذشته در “ شوروي”حضور نظامي وسيع آمريكا در جنوب ايران را تداوم بخشيد، فروپاشي 

در ميان .  در شرق و شمال ايران را فراهم آورده استها و فرصتهاي الزم براي استقرار پايگاههاي نظامي آن افغانستان، زمينه
محور ”كند، رژيم حاكم بر عراق در  همسايگان غرب ايران نيز، در حالي كه رژيم تركيه غالباً همسو با مقاصد دولت آمريكا عمل مي

تمديدة اين كشور نيز و در معرض خطر شديد تهاجم نظامي آمريكا و انگلستان قرار گرفته است و مردم استبدادزده و س“ شر
 .برند همچنان زير فشارهاي محاصرة اقتصادي و ديگر تبعات دردناك جنگ خليج فارس به سر مي

اي كه ايران در مركز آن واقع است، طي سالهاي گذشته و بويژه در دورة اخير، دستخوش  در حالي كه جغرافياي سياسي منطقه
ناپذير دروني و يا تكرار شعارهاي عوامفريبانة  ان حكومتي درگير دعواهاي پايانتغييرات و دگرگونيهاي سريع بوده است، سردمدار

به عنوان مثال، بحر خزر، به لحاظ منابع نفت و گاز نهفته در آن، به خليج فارس ديگري، در مقياسي كوچكتر، تبديل . اند خود بوده
آميز اختالفات با همسايگان خود در اين زمينه، بر  متدر صورتي كه رژيم حاكم نتوانسته، نه امكان حل و فصل مسال. شده است

در شرايطي كه محاصرة سياسي و نظامي ايران، از نظر . برداري از آن منافع را فراهم آورد مبناي منافع متقابل، و نه امكانات بهره
ان و سركوب در داخل، تنها واكنش حضور و استقرار پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه، در اين دوره، كاملتر شده است، تشديد خفق

يابد  در چنين شرايطي، نه تنها تشنج و مسابقة تسليحاتي در منطقه شدتي مضاعف مي. مشخص و عملي رژيم در اين باره بوده است
رغ از هر گردانندگان جمهوري اسالمي، فا. كند بلكه خطر جنگ و يا مداخلة آشكار قدرتهاي بيگانه در امور داخلي هم افزايش پيدا مي

اي و جهاني هم، بيش از پيش، در معرض  هاي مردم، جامعة ما را در عرصة منطقه گونه مصالح ملي و منافع فعلي و آتي توده
 .اند مخاطرات جدي قرار داده

 
 
 

 


