
  نگاهی به صف بندی های نوين در جنبش اصالحات و ضد اصالحات

  درس هائی که گرفتيم
  پيش است آینده ای که در

  
يالی  حکومت يکپارچه ای که دولت و مجلس را جمع کرده اند، نه آرامش و آسوده خخيمهزير آن 

ويدادهای ايران تازه آشنا با اخبار و ر هر. برپاسترقبا  بين ، که توفانیاز مزاحمين اصالح طلب
بندی های نظامی و روحانی و شخصی در جمهوری اسالمی می داند که با اولين حادثه  و گروه

که متفرق شوند، گريبان  مهم، اين خيمه از جا کنده خواهد شد و خلوت نشينان آن، پيش از آن
 .يکديگر را محکم تر از اکنون خواهند چسبيد

 نوع بروز بيرونی اختالفات و کشاکش ها در راس ارگان آنچه که تفاوت کرده است، انگيزه ها و
در . هاست و برای هر نوع تحليل اوضاع کنونی ايران ضروری است به اين نکته توجه شود

بر سر سلطه و برتری يک طبقه " نبرد که بر که"غير اينصورت دچار اين اشتباه خواهيم شد که 
ی پايان يافته و حکم نهائی را درباره و قشرهای وابسته به آن در حاکميت جمهوری اسالم

حالی که اينچنين نيست و نبرد مورد اشاره  در.  می توان صادر کرد57سرانجام قطعی انقالب 
اين واقعيتی آشکار است، اما بدان شرط که . اشکال و کيفيتی ديگر همچنان ادامه دارد، گرچه در

  .م تاريخی نکنيمبه چپ يا راست نيفتاده و احکام تخيلی را جانشين احکا
اختيار جناح راست و  بدين ترتيب است که ما در مجلس هفتم نيز، که قرار بود يکدست در

. تجاری جمهوری اسالمی باشد، شاهد روياروئی های روز به روز عريان تر و تند تر هستيم
گروهی به نمايندگی از سرمايه داری سنتی تجاری ايران در برابر گروه ديگری که سرمايه 

دعوا و اختالفی که . گرفته است تجاری را می خواهد نمايندگی کند قرارـاری مدرن و نظامی د
بر سر پست ها و مقامات در دولت جديد جريان دارد از اينجا ناشی می شود و نه بر سر نماز 
شب و يا امنيتی بودن اين وزير يا نظامی بودن آن ديگری، از شورای شهر آمده و يا از مجلس 

بحث بر سر نوع سمت گيری اقتصادی دولت با برتری يکی از اين دو . ينه رفته اين و آنبه کاب
  .جريان است، که البته، هر دو بر موج تحجر و خرافه ای که در جامعه گسترانده اند سوارند

ما در آينده نزديک شاهد . اما، هنوز از درون اين دو طيف نيز شاخه های جديدی جدا خواهند شد
د  و فقر ستيزی در جامعه تکيه خواهعلنی گروهی خواهيم بود که بر شعار عدالتشکل گيری 

جامعه  اره فقر گسترده در و نه چکردن عدالت در جامعه با اطالع است اما نه از نحوه پياده ،کرد
ناپذير در همين دسته بندی ها نيز، شکل گيری هسته های جديد اجتناب . ند کجاسترا می دا

 ساله و با 20ساختار کنونی نظام، در چارچوب برنامه  د فهميد درزودی خواهگروهی که ب. است
آنها به دو . فريب شعارهای تبليغاتی رهبر نه فقر جابجا خواهد شد و نه عدالتی در کار خواهد بود

  : شيوه عمل و انديشه خواهند پيوست
  

 و احزاب هيچ دردی پيوستن به صف کسانی که معتقدند بدون دمکراسی و آزادی مطبوعات -الف
  .در جمهوری اسالمی درمان نخواهند شد

  . وسوسه حل مسئله با استفاده از قدرت نظامی-ب



. در صف سنتی های راستگرا نيز شاهد بروز و شکل گيری شاخه های جديد سياسی خواهيم بود
شن اين صف نيز گروهی منتظر باد خواهند ماند تا تکليف خود را برای ماندن در قدرت رو در

  .کنند و گروه ديگری به نزديکی به طيف های ياد شده در باال خواهند انديشيد
همين سمت گيری و تحوالت در جبهه بندی ها، در  کليت خود، دولت جديد، ارگان های نظامی و 

ما در انتخابات آينده مجلس خبرگان . خواهد گرفت برروحانی را در خارج از مجلس نيز در
 اين شکل بندی ها و دسته بندی ها چگونه می خواهند در صحنه جديد رهبری خواهيم ديد که

 طيف بندی بحث بر سر دفاع از جمهوری و يا حکومت و سلطنت از درون همين. حضور يابند
  .ديدرس مردم قرار خواهند داد تر از گذشته خود را درها بيرون آمده و آشکار

های جديد در سپاه پاسداران و تغيير چالش بر سر تشکيل دولت جديد، برکناری و برگماری 
قطعی برخی امام جمعه ها در آينده نزديک و حتی تغيير ترکيب مجلس خبرگان در همين فاصله 

خيز برای قبضه مجلس . نيز، از رويدادهايی است که موج های باالئی توفان زير درياست
الش برای جلوگيری خبرگان و حتی تغيير رهبر از يک طرف، و وحشت از چنين حادثه ای و ت

از آن و تسليم نشدن از طرف ديگر، چرخش های آينده بيت و شخص رهبر را نيز موجب خواهد 
ارگان های  همانگونه که در مجلس و دولت کسانی از اين صف به آن صف می شوند، در. شد

 تفاوت اساسی اين دوره. ديگر نيز سمت گيری ها و يارگيری ها همين سرنوشت را خواهد داشت
 برتری جنبه های نظامی آنست و به همين دليل در يک  با گذشته،از چالش ها و درگيری ها

 قبضه - دليل و بهانه درست يا غلطهرـ به حادثه بزرگ اين احتمال که سپاه رويداد مهم و يا 
اين حادثه بزرگ، تنها . قدرت را يگانه راه حل پايان و يا کنترل اوضاع تشخيص بدهد زياد است

بلکه حوادث ديگر ) اين زمينه است  دررويدادی بزرگکه خود (  نظامی به ايران نيست حمله
عقبه های بيرون از مجلس و بيرون از . د شدنطبيعی و يا تحميلی و ارادی نيز نقش آفرين خواه
اشاره با هم حرف می زنند و مهم است که ما اين  پادگان های سپاه و بسيج فعال هنوز با تعارف و

 و تعارف ها را بدقت دنبال کنيم و هر کدام را در سر جای مناسب و دقيق خود قرار اشارات
از اين جمله است موضع گيری های اخير رهبران موتلفه اسالمی، برکناری قائم مقام . دهيم

 انتقاد آشکار هاشمی رفسنجانی از ميراث خواران سپاه ".ذوالقدر"قدرت طلب و کودتا خواه سپاه 
نماز جمعه تهران، هشدار خاتمی در مجلس خبرگان درباره خطر تحجر، بحث بر پاسداران در 

 سر هويت بخشی به اين مجلس، ارزيابی خاتمی در سخنرانی مشهد مبنی بر ايستادن تحجر
 دو دستگی در شورای در برابر رهبر که در نوع خود ارزيابی علنی بی نظيری بود،) حجتيه(

تشکيل يک ستاد ويژه خارج از . و پريشانی که سر هم کرده اندشهر تهران، کابينه در هم شکسته 
 که فرماندهان سپاه و پسر و ديد دولت و مجلس برای تعيين مديران و استانداران و معاونان دولت

 سابق و رئيس دفتر و منشی رهبر در آن حضور تصميم گيرنده دارند، متالشی کردن گروهبندی
که خود را " آقامحمدی"از مدار خارج کردن فردی مانند مسلط بر شورای عالی امنيت ملی و 

روياروئی ها و دسته بندی های جديد در قوه قضائيه، . اليق تر و برتر از علی الريجانی می داند
درباره بازرسی از زندان ها ) عليزاده(گزارش تکاندهنده و ناگهانی رئيس دادگستری مرکز که در

ر برای اعضای دولت که برای نخستين بار از دمکراسی و تجلی يافت و يا آخرين سخنرانی رهب
کنار عدالت خواهی نام برد و اين نبود مگر ترس از موقعيت خود و  باصطالح مردمساالری در

به . بهره گيری از مردمساالری برای جلب نظر و يارگيری های تازه در بيرون از طيف راست
ها وقتی  خودی خود اهميت ندارند، بلکه اهميت آناين ترتيب ما شاهديم که اخبار و رويدادها به 

بطن يک تحليل و شناخت از روندهای اجتماعی قرار بگيرند و گوشه  مشخص می شود که در
ی ايران اکنون مهم ترين رويداد بيرونی در که مسائل اتمدر اين . های تاريک را روشن کنند

جمهوری اسالمی است، حرفی نيست و ما هم گفتيم که از جمله حوادث مهمی که آينده تحوالت را 



خيز اتمی می تواند باشد، اما همه حوادث داخلی و ايران رقم خواهد زد، از جمله همين  در
اندازه يک بمب اتم برای ر کدام به  هها اجتماعی ايران را نمی توان اتمی ديد، گرچه خود آن

 خاطر داشته باشيم که دولت کنونی با شعار فقرما بايد به . تن ساختار نظام موثرنددگرگون ساخ
 ميليون نفر از راه کار و نه تجارت و 26ايران بيش از  زدائی بر سر کار آمده است و اکنون در

حاشيه .  ميليون اند26قشار در ميان اين فقيرترين طبقه و ا. يا کارمندی دولت نان می خورند
هاهستند و ما   ميليون نباشند، هم سرنوشت با آن26نشينان شهرهای بزرگ اگر بخشی از اين 

می دانيم که نسل جديد حاشيه نشينان شهرها همشهری های جديد همان حاشيه نشينان اند که در 
ر سپاه و بسيج نمی تواند متاثر و هر نوع تحولی د.  بزرگترين نقش را بازی کردند57انقالب 

حتی در .  ميليون نباشد26حتی با انديشه بهره گيری مثبت و يا منفی از اين حاشيه نشينان و آن 
صورت حمله نظامی به ايران و برای جلب همين نيرو، سياست ها و شعارهای ديگری در 

 15را از دهان حاکميت گيرد که بعيد است مردم آن شعارها و سياست ها  دستور روز قرار می
ساله اخير بپذيرد و آنجا که چنين بسيج و حمايتی اجتناب ناپذير می شود، چه چاره ای جز تغيير 

  ها باقی می ماند؟ ها و حتی به زير کشيدن آنه چهر
وقتی می گوئيم در زير خيمه وحدتی که دولت و مجلس را جمع کرده اند، توفان محبوس است، 

تماالتی است که اجتناب ناپذير می نمايند، گرچه در اشکال بروز و زمان مان به چنين اح نگاه
  در جناح راست جمهوری اسالمی طيفی بر. تغييراتی ايجاد شود، براساس رويدادهاها بروز آن

اين تصور است که دميدن در تنور اتمی می تواند وحدتی را بدنبال آورد، اما، حتی در ميان 
. اين تنور می دمند دانند تنها برای قبضه کامل قدرت در اتی که میهمين طيف نيز هستند جريان

اين تصورند که اين بار اشتباه دوران جنگ با عراق را  همانگونه که نظاميان و سپاهيانی بر
  . قدرت را کامل بدست خواهند گرفت جنگی،تکرار نخواهند کرد و در نيمه راه

  
  در جبهه روبرو

 شود، تمام طيف اصالح طلبان قبال در حاکميت و اکنون خارج وقتی از جبهه روبرو صحبت می
در آن طيف . می گيردی هميشه خارج از حاکميت را در بر از حاکميت و همچنين طيف ها

گسترده ای که از حاکميت خارج شده اند، ما شاهد واقع بينی های جديد و صف بندی های نوين 
ته از خوش خيالی های راست ترين جناح های که برخاس" طبقه متوسط"انديشه و توهم . هستيم

سوسيال دمکراسی اروپا بود، اکنون و پس از ضربه ای که مشی تحريم انتخابات به جنبش 
.  جای خود را به اين واقعيت داده که بايد سخنگوی اقشار و طبقات اجتماعی بوداصالحات زد

. ه اقشار و طبقات اجتماعی اند اليه های اجتماعی هستند که خود وابسته ب ازدانشجويان بخشی
از جمله سازمان ( نگاه انتقادی اصالح طلبان واقعی و پيگير. وقتی صد آمد، نود هم نزد اوست

 ساله اخير و پذيرش اين واقعيت که بايد به سمت طبقات و 8به گذشته ) مجاهدين انقالب اسالمی
مايت کرد، از اعتراضات اقشار اجتماعی رفت، بايد از خواست های طبقات محروم جامعه ح

زمينه های ... حمايت کرد، از شکل گيری دوباره سنديکاهای مستقل کارگری حمايت کرد و
وقتی . اين همان غفلتی است که در مجلس ششم شد. جديدی است برای گروهبندی های نوين

ختلف سرکوب شدند و مجلس ششم سکوت کرد، وقتی پرستاران در شهرهای مکارگران معترض 
. ارمندان در مقابل مجلس جمع شدند و مجلس نتوانست و نخواست با آنها پيوند برقرار کندو ک

برای شوراها و تعاونی . وقتی گام های بلند در لغو مصوبات ضد کارگری مجلس پنجم برنداشت
ها  ده. های روستائی طرح ارائه نداد و قيمت پايه خريد محصوالت کشاورزی را تصويب نکرد

 کارگران و دهقانان، پرستاران و کارمندان، به سود رانندگان و خدمه خطوط مصوبه به سود



که به دانشگاه  نقل شهری می توانست تصويب کند و پايگاه حمايت از مجلس را بجای آن حمل و
اينها درس های بزرگی است .  به اين اقشار و طبقات وصل کند و غفلت کردو دانشجو وصل کند

در سخنان، تصميمات جديد سازمانی و حتی برنامه اقتصادی و سياسی که خوشبختانه ما امروز 
پيشرو ترين احزاب طرفدار اصالحات مشاهده می کنيم و اين همان تکان بزرگ در صف 

کنار حاصل فاجعه بار مشی تحريم انتخابات  اين تکان و تحول بزرگ، در. اصالحات است
سوی روشنفکران مترقی اما بيشتر شوراهای شهر، مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم از 

خشمگين تا بيشتر واقع بين، اقشار متوسط شهری و جنبش دانشجوئی می تواند و بايد زمينه ساز 
  . جديدی را پايه ريزی کند- و نه قطعا سازمانیـپيوندهای عملی 

هر اندازه از ضرورت فرصت دادن به تشديد تضادها و رقابت های درون اردوگاه راست غفلت 
اين  بنابر. ها خواهد شد د، هزينه اين اختالفات و رقابت ها و تضادها متوجه اردوگاه مقابل آنشو

بايد به رشد تضادها و رقابت ها ميدان داد و درعين حال، به بازسازی و مستحکم سازی برج و 
سمت مقاومت ها و  و همه جانبه اجتماعی، جامعه را به بحران عميق. باروی اصالحات پرداخت

فجارهای جديد می برد، مهم آنست که در اوج اين انفجارها و مقاومت ها، نيروی منسجم و ان
از هر .  توان تاثير گذاری را بر اين انفجارها و مقاومت ها داشته باشد،پااليش شده مقابل

ابتکاری و با بهره گيری از هر امکانی بايد مانع يورش به نيروهای آلترناتيو شد، حتی اگر به 
لحظه شکاف در نيروهای مسلح و . اين نيروها متهم به راست روی و سازشکاری شوندظاهر 

پيوندهای جديد، لحظه ايست تاريخی که بايد از هم اکنون خود را آماده آن و برای آن سرمايه 
مرکزی ترين طرح های امريکا و انگليس سرکوب اين  ما ترديد نداريم که از. گذاری کرد

های مقاومت در برابر  در تمام سال. اين سخن امروز و ديروز ما نيست. تنيروهای آلترناتيو اس
انگليس در حساس ترين  اصالحات اين نظر خود را با صراحت و حتی با اشاره به نفوذ امريکا و

اين يگانه اميد اين . ارگان های نظامی و امنيتی جمهوری اسالمی برای تحقق اين امر بيان کرديم
آنها روی . ين کردن کارگزاران خود در راس حاکميت آينده استدو قدرت برای جايگز

ها صرفا  سازشکارترين افراد و جريانات به ظاهر ناراضی حکومت نيز حساب می کنند، اما آن
بنابراين حفظ نيروهای صادق و وفادار به استقالل کشور و . پل پيروزی قطعی خواهند بود

ک ضرورت است  و نبايد با شتابزدگی و عجله طرفدار آرمان های ملی و مردمی اصالحات ي
  .سرهائی را برباد داد که در آينده نه چندان دور نيازمند آنها هستيم

 همين دو تصويری که از روند حوادث و آينده رويدادها در برابر ديدگان سياسی است، نشان می
فرصت . نيستدهد که سکوت و رکود و انفعالی برای جنبش اجتناب ناپذير اجتماعی متصور 

کوتاهی برای نفس تازه کردن و بازسازی های جديد فراهم آمده است که بايد از آن بهره گرفت و 
 .آماده ادامه پيکار شد


