
    ۶ صفحه

انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستـا در       
  پرانتزي كه در دوم خـرداد  ۱۳۸۱نهم اسفند ماه  

در اين انتـخـابـات      .    باز شده بود، را بست     ۱۳۷۶

نزديك به بيست و هشت ميليون نفر، پـنـجـاه و             
.  يك درصد،  از واجدين شرايط شركت نـكـردنـد    

اين رقم در شهرهاي بزرگ به مراتب بـيـشـتـر             
 تا بيـسـت     ۱۲بوده و در صد شركت كنندگان به        

در تـهـران، كـه      .   و پنج درصد كاهش يافته است     
 در صد از   ۱۲يكي از حوزه هاي مهم است، تنها        

واجدين شرايط در راي گيري شركت كـردنـد و         
 در صد آرا را ۴,۱۵نماينده اول انتخاب شده تنها     

بيشترين نمايندگان انتـخـاب     .   بدست آورده است  
شده در تهران و شهر هاي بزرگ از چهره هـاي           

 . وابسته به جناح خامنه اي مي باشند
 : از اين انتخابات چند نتيجه مي توان گرفت

 و اخـيـر       ۱۳۷۶دو راي گيري  دوم خرداد      - 
انتـخـابـات دوم خـرداد         .   بسيار به هم شبيه اند    

بزرگي بود به جناح در قـدرت در     ”نه “ ،   ۱۳۷۶
نـاطـق    “در آن انتخابات ندادن راي به . آن زمان 
، نماينده رسمي جناح در قدرت، برجستـه        ”نوري

بزرگ مردم به اين جناح ارزيابـي   ”نه “گرديد و  
اكنون عدم شركت مردم در انتخابات اخـيـر     .   شد

و شكست چشمگير نامزدهاي انتخاباتي وابستـه       
بـزرگ بـه آنـهـا          ”نـه  “به جناح اصالح طلبان،     

 ”نـه “از جمع جبري اين دو       .   ارزيابي مي شود  
مي توان نتيجه گرفت كه مـردم در روز نـهـم               

 به كليت حكومـت اسـالمـي ايـران          ۱۳۸۱اسفند  
اگر چه همينجا بايد تاكيد كـرد كـه            .”نه“گفتند  
 خود بيانگر عـمـق     ۱۳۷۶دوم خرداد  ”نه“همان  

نارضايتي مردم از حكومت اسالمي و خـواسـت         
تغيير و تحول بود و جناح دوم خرداد بر بسـتـر            
اين نارضايتي و شعارهايي كه مـورد خـواسـت        
مردم بود، موفق به جلب نظر آنها و سهيم شـدن         

 .در قدرت با جناح خامنه اي شد
تنها ناظر بر اصالح طلبان حكومتي       ”نه“    اين      -

بلكه مجموعه نيروهاي سياسي را كه در        .   نيست
اين مدت با اميد به تحول در حكومت از سياست          
هاي اصالح طلبان به اشكال گوناگون حمايت مي        

آراي نمـايـنـدگـان      .   كردند را نيز شامل مي شود     
شاخص دو جريان اپوزيسيون قانوني جمهوري       

و جريانات موسوم به     ”نهضت آزادي “اسالمي،  
اين جريانـات   .   بسيار نازل است   ”مذهبي  –ملي  “

كه در اين اواخر خود را به عنوان آلترنـاتـيـو و          

جريان سوم در مقابل دو جناح حكومتي طـرح      
مي كردند، نيز در اين انـتـخـابـات شـكـسـت               

عضو شـوراي     ”غالمعباس توسلي “.   خوردند

در مورد عـلـت راي        ”نهضت آزادي “مركزي  
نياوردن نهضت آزادي به خبرنگـاران گـفـتـه           

متاسفانه هواداران ما هـم مـانـنـد          “:   است كه   
ديگر اقشار جامعه در اين انتخـابـات شـركـت        

به ديگر سخن اين نـيـروهـا در بـه              ”. نكردند
حركت درآوردن هواداران خود نـيـز نـاتـوان           
هستند، كـه خـود نشـان از افـول اعـتـبـار                   
سياستهاي آنها در بيـن طـرفـدارانشـان مـي             

بخشي از اپوزيسيون خارج از كشـور،      .   باشد
كه در سال هاي اخير از اصالح طلبان حمايـت          
كرده و مردم را به شركت در اين انـتـخـابـات             
دعوت كرده بودند، نيز نمي تـوانـنـد بـري از              

 . نتيجه اين شكست باشند
   عدم شركت مردم در اين انتخابات همچنيـن     -

پـس از دوم خـرداد           ”انتخابـات “به افسون   
مـردم  .    در حكومت اسالمي پـايـان داد         ۱۳۷۶

دريافته اند كه در سيستم حكومـت اسـالمـي،           
بين نمايندگان برگزيده مردم و نمايندگان خود       
برگزيده مذهبي، دومي ها دست باالي قدرت را     

. نيز برخـوردارنـد   ”قانوني“دارند و از حمايت     
بيهوده بودن انتخابات آشكار شده و تـجـربـه          
يكبار ديگر نشان داد كه در حـكـومـت هـاي               
خودكامه، انتخابات آزاد افسـانـه اي بـيـش              

راي  اگر بپذيريم كه در چند سال اخير،       .     نيست
گيري ها بيشتر به يك سيستم نظـر سـنـجـي             
تبديل شده بودند تا كاركرد واقـعـي خـود را             
داشته باشند، بايد گفت كه ايـن آخـريـن راي             
گيري خود حسن ختامي بود بر راي گيري در    

راي گيري آينده تنـهـا مـي         .   جمهوري اسالمي 
تواند راي گيري بر سر موجوديت كـل رژيـم          

 .باشد
     جناح خامنه اي سرمست از شكست جنـاح          -

رقيب، دايره محاصره اصالح طلبان را تنـگـتـر          
تهاجم خود به مـردم و تـحـديـد            .   خواهد كرد 

خـواهـد   .   آزادي ها را شديدتر ادامه خواهد داد      
كوشيد تا در خال بوجود آمده از بي اعتـبـاري           
اصالح طلبان، بيشترين حد ممكن مـخـالـفـان            
رژيم را سركوب كرده و پـايـه هـاي اقـتـدار               

اين اقدامات را آغـاز     .   پليسي خود را محكم كند    
كرده و در روزهاي آينده بايد شاهـد تشـديـد        

دستگيري ها، بستن روزنامه ها و تـهـديـدهـاي            
 .رنگارنگ اين جناح بود

     شكست اصالح طلبان در اين انتخـابـات در               -
واقع به معني شكست ايده امكان اصالح پـذيـري          

بـي عـمـلـي       .   اين رژيم در بين مردم مي بـاشـد      
اصالح طلبان در مقابل تهاجمات جناح خامنه اي         
و عدم وفاداري به شعار هاي خود، كه قبل از هر          
چيز ريشه در ماهيت اين نيرو داشت، به تـدريـج           
اميد مردم به امكان تحول در درون اين حكومـت          
را كاهش داد، تا جاييكه امروز بيش از نيـمـي از           
واجدين شرايط، پاي صندوق هاي راي حـاضـر          

تحليل گران دوم خردادي مي كوشنـد  .   نمي شوند 
 بخشـي     تا ضمن پذيرش محدود اشتباهات خود ،      

از اين شكست را به گردن مردم و جناح مـقـابـل             
آنها سعي خواهند كرد تا فضاي يـاس        .   بياندازند

و سرخوردگي را برجسته كرده و از دست دادن         
موقعيت سياسي خود را ناشي از اين بي تفاوتـي         

بخشي از هواداران اصالح طـلـبـان     .     مردم بدانند 
نيز با طرح تحليلي هايي باب ميل خود نـتـيـجـه              

و يـا     ”خودزني كـرده انـد     “گرفته اند كه مردم   
 .مرتكب شده اند ”اشتباه تاريخي “

كرده اند همـان   ”خودزني“ اين مردمي كه ظاهرا  
مردمي هستند كه كمتر از دوسـال پـيـش پـاي              
صندوق هاي راي رفتند و بيش از بيست ميليـون        

نمي توان با حركت سياسي     .   راي به خاتمي دادند   
هرگاه كه حركـت  .   مردم برخوردي دوگانه داشت   

مردم باب ميل بود، مورد تقدير قرار مي گيرند و          
مي شوند و هـرگـاه      ”قهرمان بزرگ ايران  “ملت  

كه گامي در جهت خالف تحليل هـاي سـيـاسـي             
دوستان برداشتند، نه تحليل هاي اينان، بلكه ايـن         

آن بخش از نيروهـاي  .  مردم اند كه خطا كرده اند 
سياسي ايران، اعم از اصالح طـلـبـان داخـل و               
خارج و دوستدارانشان، تا زماني كه بر امـكـان            
اصالح اين سيستم حكومتي از درون پـافشـاري         
كنند، ناگزيرا مسيري جز جداشـدن از حـركـت            

 .   جامعه و انزواي بيشتر را طي نخواهند كرد
.     جمعيت جوان ايران اما سيماي ديگري دارد           -

ويژگي يك جمعيت جوان در تحرك، پـويـايـي و            
دقيقا همين ويژگي اسـت      .   نگاه آن به آينده است    

كه تنها پس از پنج سال، نقش ديگري در صحـنـه    
يقينا بخش هايي از     .   سياسي ايران بازي مي كند    

ولـي  .   جامعه دچار ياس و سرخوردگي شده اند        
اين پديده اوال عمومي نـيـسـت و دومـا تـداوم                

بزودي جمعيت جوان براي برون     .   نخواهد داشت 
رفت از بحران در جستجوي راه حل، امكان هـاي   

 .ديگري را خواهد آزمود
 

در مقابل اين شرايط سياسي جـديـد وضـعـيـت         
 :نيروهاي اپوزيسيون به چه گونه است
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    ۷ صفحه

  راي منفي مردم تنهـا       -اپوزيسيون مذهبي رژيم    
اشتـبـاه   .   به جناح خامنه اي و اصالح طلبان نبود       

خواهد بود اگر نارضايتي مردم ، صرفا ناشي از         
در بيسـت و     .   مديريت بد حكومتي ارزيابي شود    

چهار سال گذشته حكومت و مديريـت جـامـعـه            
سـردمـداران   .   تلفيقي از دين و دولت بوده اسـت       

حكومت مدام بر اين تلفيق تاكيد كرده و آن را             
شكست ايـن    .   امتياز اين حكومت قلمداد كرده اند     

حكومت ، شكست ايده تلفيق دين و دولت نيز مي          
اپوزيسيون ديني چنانچه بر تلفيق ديـن و         .   باشد

دولت تاكيد داشته باشد، شانسي براي مقبوليـت        
اين مسـئلـه شـامـل سـازمـان             .   نخواهد داشت 

 . مجاهدين خلق  هم مي شود
  سلطنـت طـلـبـان و كـانـديـد                -سلطنت طلبان   

پادشاهي آنان، رضا پهلوي ، اميد فـراوانـي بـه            
گسترش نارضايتي مردم و بي اعتباري اصـالح         

مقايسه اوضاع اجتماعـي زمـان     .   طلبان بسته اند  
شاه با اين رژيم و تبليغ يك تصوير غير واقـعـي            
از آن زمان براي جمعيت جوان ايران،  امتـيـازي       

در شرايط حـاضـر   .   است كه از آن بهره ميگيرند   
مشكل است كه ميزان نفوذ نيروهاي مختـلـف و           

ولـي  .   از جمله سلطنت طلبـان را بـرآورد كـرد            
روشن است كه امكانات وسيع مالي ، حـمـايـت          
هاي پنهان و آشكار امريكا از آنـان و زمـيـنـه               
اجتماعي آماده، عوامل مهمي در جلب حـمـايـت           
. بخشي از مردم به سلطنت طلبان مـي بـاشـنـد             

سلطنت طلبان تبليغات خود را از ايـن پـس دو              
چندان خواهند كرد به اين اميد كه جـاي خـالـي              

ويژگي تبليغات سلطـنـت   .   اصالح طلبان را پركنند   
طلبان در اين دوره كلي گويي و طرح شعار عـام           

با اين اميد كه پس از سرنگونـي        .   دمكراسي است 
رژيم حاكم و در خال يك آلترناتيو معتبر، با تكيه          
بر يك نوع رفراندوم و بـا راي مـردم مـجـددا                

به اين .   حكومت پادشاهي را در ايران برپا سازند     
ترتيب دمكراسي خواهي آنان بـه سـرنـگـونـي             
حكومت خودكامه فعلي و انجام يك راي گـيـري           
عمومي براي بازگشت پادشاه به قدرت مـحـدود         

از اين زاويه هم شعار همه بـا هـم را            .   مي شود 
تبليغ كرده و خواستار شكلگيـري يـك جـبـهـه              

 .عمومي هستند
  اپوزيسيـون    -اپوزيسيون جمهوري خواه الئيك     

جمهوري خواه الئيك از نيروهـاي گسـتـرده و            
ويژگي ايـن    .   طيف هاي مختلف تشكيل مي شود     

. نيرو پراكندگي و فقدان يك عينيت سياسي است        
اين جمع پراكنده نه برنامه مـدونـي دارد و نـه            
. سياست روشني در قبال سرنگونـي حـكـومـت          

مطلق كردن شيوه   .   خواستار تغيير حكومت است   
گذار به حكومت جانشين، گذار مسالمت آميز،  و         
مهمتر از آن نداشتن تعريف روشـن از شـيـوه             
گذار مسالمت آميز، عمال جمهوري خواهان را به        

حمايت از اصالح طلبان و تاكيد يك جانبـه بـر           
انتخابات در جمهوري اسالمي، بـراي تـحـول          

اكنون كـه كـفـگـيـر        .   تدريجي از درون، كشاند   
انتخابات در جمهوري اسالمي بـه تـه ديـگ              

تغيير حكـومـت از طـريـق          “خورده و افسانه    
خاتمه يافته، اين مجمـوعـه       ”صندوق هاي راي  

بايد راهي براي گشايش بن بست كنوني خـود       
بيابد و همزمان بايد سياست  نادرست حمايـت   

يـقـيـنـا     .     از اصالح طلبان را نيز توضيح دهـد        
كـه   ”انتخابـات آزاد   “بازگشت به شعار قديمي     

از جـانـب       ،۱۳۷۶سال هاي قبل از دوم خرداد     
جهموري خواهان داده مـي شـد، امـروز بـا              
تجربه انتخابات در چند سـال اخـيـر روبـرو             

تفكيك اين انتخابات از آنـچـه تـاكـنـون            .   است
صورت گرفته و بويژه توجيه ممكن بودن يـك         
انتخابات آزاد در اين حكومت كـار دشـواري           

به ميزاني كه اين نيرو راه حل منطقـي و    .  است
قابل اجرا براي پايان دادن به حكومت اسالمـي        
در ايران و شكلگيري يك حكومت جـمـهـوري           
عرفي، به تعريف خود آنها  پيدا كند ، خـواهـد             

 .توانست در بين مردم نفوذ يابد
  مـجـمـوعـه         -نيروهاي چپ و سوسياليست     

نيروهاي چپ و سوسياليست كه در سال هـاي   
اخير طيف وسيعي، از سوسيال دمكراتـهـا تـا           
كمونيست هاي ارتدكس را تشكيل مي دهـنـد،          
در كليت بسيار پراكنده بوده و ابزار تبـلـيـغـي           
محدودي دراختيار دارند، در حالي است كه در        

نيروي چپ و دمكرات از وزن قـابـل              جامعه ، 
مجموعه نـيـروهـاي      .   توجهي برخوردار است  

چپ بار شكست جنبش جهاني كمونيسـتـي و           
سياست هاي نادرست كمونيسم دولتي را بـر         

همچنين اشتباهات سيـاسـي     .   دوش خود دارند  
سال هاي اول انقالب و راستروي هـا و چـپ             
روي ها، عمال اعتبار چپ را بشدت كاهش داده         

آنها نه تنها بايد براي سرنگوني حكومت       .   است
ديكتاتوري ايران و شكلگيري يـك حـكـومـت            
دمكراتيك متكي بر اراده مردم مبارزه كنـنـد ،           
بلكه ناگزيرند سـيـمـاي نـويـنـي از چـپ و                  
سوسياليزم را نيز تعريف كرده و آن را بـا              

در سال هاي اخـيـر      .   اقبال مردم روبرو سازند   
. جنبش چپ ايران به دو بخش تـقـسـيـم شـد              

بخشي از اصالح طلبان حمايت كرده و ناگزيـر         
امروز بايد پاسخگوي سيـاسـت غـلـط خـود             

بخشي ديگر اگر چه با اصالح طـلـبـان           .   باشند
مرزبندي داشتند، ولي گروهي از آنـان  بـر              
اصول ارتدوكسي خود تكيه كـرده و بـدون            
توجه به شرايط اجتماعي و زمينه عملي تحقـق         
شعار هاي خود، سياستي غير واقعـي را پـي            

رمانتيسيـسـم   .   گرفته و همچنان ادامه مي دهند     
انقالبي يقينا اقليتي از جوانان پـرشـور را بـه             

خود جلب خواهد كرد ولي جايي در تحوالت آتي         
بخشي ديگر تاكنون موفق شـده     .     نخواهد داشت 

اند نسبتا سياستي متعادل را در قبـال تـحـوالت            
اما در مجموع هيچيك سياسـت      .   ايران دنبال كنند  

روشن و مشخصي براي سرنـگـونـي رژيـم و             
شكلگيري يك حكومت دمكراتيك متكي بـر اراده         

چپ ايران به ميزاني كـه بـتـوانـد،         .   مردم ندارند 
 سيماي دمكراتيـكـي از         ضمن حفظ وجه انقالبي،   

خود ارائه كند، قادر خواهد بود منشاء تحول در          
مبارزات مردم بوده و در راديـكـال تـر كـردن              
جنبش مردم و گسترش هـر چـه وسـيـع تـر                 

 .  دمكراسي نقش اساسي ايفاء كند
 

شكست سياست هاي اصالح طـلـبـان، تـهـاجـم             
نظامي امريكا به عراق  و تحوالت مهمي كـه در             
منطقه در پيش است، از چنـدي پـيـش زمـيـنـه                
مناسبي را براي تحرك بيشتر اپـوزيسـيـون و            
كوشش بيشتر براي همگرايي و شكـل دادن بـه          
. ائتالفها و همكـاري هـا، فـراهـم آورده اسـت               

متاسفانه پراكندگي بسيار اپوزيسيون و فـقـدان         
يك سيماي سياسي روشن و مشخص اكثر ايـن          
نيروها از يكسو و سياليت سياسي برخي از آنها         
از سوي ديگر، عمال تا كنون شكلگيـري ائـتـالف          

اين انتخابات پروسـه  . هايي را ناممكن كرده است 
ايزوله شدن و تجزيه هرچه بيشتر نيروهايي كـه         
بدنبال تحول در درون حكومت بودند، را تسريـع        

و همزمان ايده شكلگيري يـك ائـتـالف           .   مي كند 
يـك  .   جمهوري خواهي را تشديـد خـواهـد كـرد           

ائتالف جمهوري خواهي بدون برنامه روشـن و         
 تنها بر محور تغيير حكومت و ايجاد يـك            شفاف،

بسيار شكننده بوده و زمـيـنـه يـك               جمهوري،  
شكست ديگر و رشـد آلـتـرنـاتـيـوهـاي غـيـر                 
دمكراتيك همچون حكومت سلطنتي موروثـي را        

يك ائتالف دمكراتيك تنـهـا   .   بدنبال خواهد داشت 
زماني مي تواند پايدار و موثر باشد كه با هـدف            
تامين و تضمين حقوق دمكراتيك مردم و بر پايه         

 . اعمال اراده مردم شكل گرفته باشد
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