
    ۷ صفحه

همانطور که شاهديم طی ماههای اخـيـر بـحـث          
اتحاد ، ائتالف و همکاری به مشغله اصلی فعالين         

 تبديل شده   - بويژه در خارج از کشور       -سياسی  
است که به خودی خود امری است مثبت و مـی            

اما درگير شـدن در     .   بايست از آن استقبال کرد      
چنين مباحثی هر گاه با واقع بيـنـی الزم تـوأم               
نگردد، نه تنها به وقت تلف کردن بی جا مـنـجـر             
خواهد شد،  بلکه مي تواند ما را از هدف اصـلـی             
خود که همانا قرار دادن کشور بر ساز وکـاری           

دموکراتيک و فراهم نمودن بستر تـوسـعـه و          
عدالت در کشـور مـی بـاشـد، دور             

 . سازد
اگر از برخی جوانـب فـرعـی         
ــل         ــده دالي ــم ــم، ع ــذري ــگ ب
طرفداران پر شتاب ائـتـالف       
در سطوح اپوزيسيون خـارج     

از کشور را مـی تـوان در دو            
 : محور زير خالصه کرد 

بن بست سيستم جمهوری اسـالمـی،        :   الف  
که بدنبال شکست هر دو جنـاح عـمـده آن در               

 . انتخابات شوراها جلوه بارز تری يافته است
تأثير عوامل خارجی، بويژه محاصره ايـران       :   ب  

توسط ارتش آمريکا، عزم رهبران فـعـلـی ايـن             
کـه رژيـم     "   ياغی" کشور به تعيين تکليف با دول       

حاکم بر کشور ما نيز در زمره آنها قرار گرفـتـه        
 . است

البته به اين دو عامل ، عنصر پـايـدارتـری نـيـز               
افزوده می شود که همان نارضايتـی مـردم از            
رژيم سرکوبگر و ضد بشری جمهوری اسالمـی        
است که با درجات مختلف در تحليل ها منعـکـس     

 . است
آنچه جای آن ، به شدت در مباحث فوق خـالـی             
است ، ارزيـابـی از سـطـح جـنـبـش مـردم،                    
روانشناسی آنها، قدرت سازمانيابی بـويـژه در         
راستای اهداف و مسيری که نيروهای مستقل و         

 و   -آزاديخواه در صدد انجام آن می بـاشـنـد             
امکاناتی است که شکل گيری ائتالفی در خارج از      

در .   کشور می تواند از آن بـرخـوردار گـردد             
برخی از طرح های هفته های اخير نشانه هـائـی           
از ضرورت هماهنگی با تشکل های مدافع آزادی        

اما همان طـور     .   در داخل کشور، ديده می شود       
که همگان شاهديم، هنوز نه در بين اين نـيـروهـا      
زبان و گفتمان کمابيش واحدی وجود دارد و نـه          
. بر اهميت حياتی چنين امری اتفاق نـظـر اسـت           

البته اين نقيصه جهتی دو جـانـبـه دارد و کـم                
نيستند آزاديخواهانی در داخل کشـور، کـه در           
تور تابو های هدفمند طـنـيـده بـه دور شـان،                 
همچنان گرفتارند و بر اهميت دفـاع آشـکـار از             
ضرورت هماهنگی تمامی آزايخواهان، در داخـل       

 . و خارج، سخنی به ميان نمی آورند

 ويا به روايت بخشـی  ۵۷ما ايرانيان اگر انقالب   
" موش زائيدن کوه    " بهمن ماه و يا     "   قيام  " از ما   

را فراموش کرده باشيم، ال اقل صحنه تحوالت        
در عـراق    .   امروز عراق را در پيش رو داريـم        

کنونی نه تنها ديکتاتوری حاکم نيست، بـلـکـه           
فعال از هيچ گونه حکومتی نمی تـوان سـخـن             

هرج و مرج و غارت، فقر و فال کـت بـر              .   گفت
شهر های ويران، حکم می راند و در هر گوشه          
ای شيخ و کدخدا و رئيس قـبـيلـه ای اعـالم                

در پـی    "   قوای آزاديبخـش  "   حکومت می کند و     
ايـن  .   آزمودن شانس مهره هـای خـود اسـت          

الـبـتـه در      .   سرنوشت عراق عرب زبان است       
شمال اين کشور وضع تا حدود ی متفاوت تـر          

در کردستان عـراق هـمـان طـور کـه              .   است
شاهديم حکومتی خودمختار حاکم است که از        
عمر آن حدود يک دهه می گذرد، حساب هـای      
خود را در درون، متأسفانه، حتی با يک جـنـگ        
خونين، تصفيه کرده است و امـروز کـه بـا               
شرايط کامال مشابه، با آنچه در ساير بـخـش           
های کشور وجود دارد، مواجه می شود، با بـر     
نامه ای نسبتا روشن به تقويت موقعيت خـود،     

 . با حداقل تلفات اقدام می کند
اين دو تجربه ،خارج از هر ارزيابي ای کـه از        
مضمون آن داشته باشيم، برای تشکـل هـا و            
شخصيت های سياسی ای که در صدد ايـجـاد          

و فـراتـر از آن قـدرت            )   آلتر نـاتـيـو    (   بديل  
جانشين، يا مي باشند از اهميت کـلـيـدی بـر              

دست يابی به حدی از تـوافـقـات          .   خوردار است 
به فرض اين کـه در        ( کلی، در پشت ميز مذاکره      

يک بحث است و اجـرای     )   انجام آن جدی باشيم     
آن در ابعاد جامعه بحران زده و اسـتـبـدادزده             

مـی  " مادر تمام آتليه ها " در نشست  .   بحث ديگری 
توان به راحتی برای عراقی ها برنامه نـوشـت و       
دولت تعيين کرد و آقای احمد چلبی را بـر رأس            

اما بر تخت نشاندن آن در بـغـداد،           .   آن گماشت 
حتی با قدرت اولين ارتش جهان، موضوع ديگري      

درحالی که در کردستان عراق بـه دلـيـل            .   است
نقش مهم دو حزب عمده کرد در رهبری مـردم،           
نگرانی نه از بابت خأل قدرت، که از افـزايـش             
قدرتی است که در شريط کنونی بـه دسـت       
آورده اند و همسايگان آن ها، با اغراضـی          

 . خاص بدان دامن می زنند
وقايع عراق بار ديگر اين واقعيت تاريخی را      
به ما گوشزد می کند که تحوالت اجتماعـی و           
سياسی را در پيوندی جدا ناشدنی از هم ببينـيـم          
و به جای تمايالت شيرين، بر واقعيات زمـيـنـی            

نکاشتـه در فـکـر        "   و بقول معروف .   تکيه نمائيم 
 ". درو کردن نباشيم 

با چنين نگرشی، من ضمن ارج گذاشتن به تـمـام           
تالش هائی که ظرف چند سال گذشته و بـويـژه            
ماه های اخير در سطح فعالين سياسی، اجتماعی        

) عمدتأ( خارج از کشور در جهت تفاهم و نزديکی         
نظری صورت گرفته است و با اشـاره بـه ايـن              
واقعيت که بدنبال اشغال عراق توسط آمـريـکـا،           
ممکن است حوادث در ايران اشکال کامـال غـيـر            
مترقبه به خود گرفته و تمام نقشه ها نـقـش بـر              
آب شود، فکر می کنم جا دارد به جای پرداختـن           
به برخی کليات که همان طور که پيشتر گفته شد          
در شرايط فقدان سازماندهی و ارتباط ارگانـيـک         
مــردمــی، حصــول آن الاقــل آن طــور کــه               
آزاديخواهان در طلب آن اند، چـنـدان مـعـلـوم              
نيست، به راه حل هائی بيانديشـم کـه شـانـس               
موفقـيـت در مـيـسـر آزادی، دمـکـراسـی و                   
مردمساالری را که در محور تمامی منـشـورهـا،          
پالتفرم ها و ميثاق ها بدرستی قرار گرفته است،          

 . ممکن تر سازد
 و اما اهم چنين راه حلی چه می تواند باشد ؟ 

به نظر ميرسد بر اين نکته اتفاق نظر بـاشـد کـه              
اگر تمام حيات تاريخی، اجتماعی، سـيـاسـی و            
فرهنگی يک جامعه را حکومت آن رقم نمی زنـد،           
اما تا رسيدن به آن جامعه رؤيائی و ايده آل کـه            
معلوم نيست کی بشر بدان دست خواهد يـافـت،           
قبل از هر چيز در لحظه اين حکومت ها هسـتـنـد            
. که بطور عمده سرنوشت جوامع را رقم می زنند        

در جوامع استبدادی اين نقش تعيين کننده تـر و           
 سال ۲۴در سيطره استبداد دينی همانطورکه طی      

گذشته شاهد بوده ايم، کوچکترين رفتار انسـان         
ايرانی از دستبرد حاکمان خـودکـامـه مصـون            
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 در بحث اتحاد ، ا ئتالف و همکاری
 .بر واقعيات زمينی تکيه نمائيم
 رضا اکرمی

مطلوب ترين شکل تحول،که انـجـام آن         
اجتناب ناپذير شده است، وادار کردن رژيم       
به پذيرش آزادی تمامی احزاب سيـاسـی،        
اجتماعات، تشکال ت صنفی و سنديکائـی،       
آزادی مطبوعات و انحالل تمامی ارگانهائی      
که در سرکوب مردم به کار گرفـتـه مـی            
شوند، آزادی زندانيان سياسی و امـکـان         
بازگشت ايرانيان خارج از کشور به ايـران         

 . می باشد
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تالش مردم و فعالين سـيـاسـی از           .   نبوده است 
 بدين سو برای وادار کـردن چـنـيـن           ۷۶خرداد  

حکومتی به پذيرش آراء خود تاکنون بی حاصـل       
مبارزه مردم بدلـيـل عـدم امـکـان            .   مانده است 

فعاليت احزاب مستقل از حکومـت، اسـاسـا بـا              
واسطه صورت گرفته است و نيـروئـی کـه بـا              

مجددا )   هر چند سر و دم بريده     ( شعارهای مردم   
در قدرت سياسی صاحب سهم گرديده، اگر چـه         

" نظام" برعمر رژيم چند صباحی افزود، اما هم به   
 چرا که از اصالح آن طـفـره           -خود خيانت کرد    

 .  هم به مردم-رفت
نيروهای سياسی منتقد و مخالف رژيـم بـدون           
اينکه به تحليل همه جانبه شرايط جديد بنشينـنـد          
و در مشی سياسی و خطوط راهـنـمـای خـود              
بازنگری نمايند، عمال به تفسـيـرگـر حـوادث و             

در باال و نه تغيير گـری       )   له يا عليه  (مداخله گری   
 . در تحوالت اجتماعی، سياسی تبديل شدند

بر چنين زمينه ای شواهدی وجود ندارد تا بتوان         
 ۷۶گفت جامعه ايران امـروز از دوم خـرداد               

با قاطعيت می توان گـفـت در          .   سياسی تر است  
حال حاضر اکثريت بزرگی از مردم با حکـومـت          

 امـا    -اين بار با تمامی جنـاح هـای آن          .   مخالفند
چشم انداز برون رفت از وضعيت موجود، الاقـل         

در مذاکرات بين   "   ظاهرا.   سابقه و سنت درنيايد   
خاتمی و رفسنجانی، توافقی صورت گـرفـتـه          

و رئـيـس     .   بود که به همين ترتيب عمل شـود        
هم ديگر اين موضوع را بعنوان يکی از        "   مجمع" 

موارد اختالف شورای نگهبان و مـجـلـس، در           
اما شورای نگـهـبـان نـه       .   مطرح ننمايد"   مجمع" 

 ميليارد تومـان ديـگـر بـه           ۱۲تنها به افزودن    
بودجه ساالنه خود و تصويب رسمـی آن در           

اصرار داشت، بلکه تهـديـد مـی         "   مجمع" جلسه  
کرد که درحالت عدم تعيين تکـلـيـف بـودجـه             

نـمـی   "   قانونـی " اساسا اليحه بودجه را     "   شورا" 
، " مـجـمـع   "  اسفند    ۲۴درنهايت، در جلسه    .   داند

رفسنجانی مسئله بودجه شورای نگـهـبـان را          
مطرح کرده و خواستار تصميم گيری اعضـای        

خاتـمـی، کـروبـی و         .   در اين باره شد"  مجمع" 
" تلفيق بودجه " مجيد انصاری، رئيس کميسيون     

" مجـمـع  " مجلس، در اعتراض به اين امر، جلسه  
هم با تصويب افـزايـش   "   مجمع.   " را ترک کردند  

 ۸۲ ميليارد تومان ديگر در بـودجـه سـال              ۶
شورای نگهبان و درج آن در رديف بودجه، به         

 . کار خود در اين مورد پايان داد
اين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نـظـام کـه         
نشانه آشکار ديگـری از جـانـبـداری آن از               
شورای نگهبان و تضعيف بيشتر مجلس بـود،         

اعتراضات زيادی را در محافل دولتی ، مجلس و    
مطبوعات بوجود آورد، هرچند که جناح خـامـنـه          

کار خود را پيش بـرده       "   ای و همدستان آن عمال    
معاون پارلمانی رئيس جمهوری، با انتقـاد      .   بودند

از اقدام مجمع تشخيص مصلحت در ايـن بـاره            
. بحث رقم بودجه، موضوعی فرعی اسـت       :   " گفت

کروبی هـم در      " .   اصل مسئله بدعت گذاری است 
 اسفند مجلس، با اشاره به اين کـه  ۲۵جلسه علنی  

مسئله افزايش بودجه شورای نگهبان بـه دلـيـل        " 
اما اين اتفاقـی کـه افـتـاده         . . .   مبلغ و پول نيست     

مـجـمـع تشـخـيـص         :   " گفت"   بدعت جديدی است  
بـا  :   " و افـزود   "   مصلحت نظام، خالف کرده اسـت     

اگـر  .   اين شرايط که نمی توان بودجـه را بسـت           
شرايط اينگونه پيش برود، از اين پس بودجـه را       
شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظـام        

نيز بـا صـدور     " مجمع"روابط عمومی ". می بندند 
هـجـمـه    "  اسفند، با انتقـاد از         ۲۷اطالعيه ای در    

گسترده و بی اساس برخی رسانه هـا، افـراد و          
به تصميمات قانونی مـجـمـع و زيـر             . . .   محافل  

بر نمايندگان مجلس "   سوال بردن اين نهاد قانونی    
هم منت گذاشته است که برخی از موارد اختالفی         
که از طرف مجلس تصويب ولی توسط شـورای      

زحمات اعضـای    " نگهبان رد شده بود، در نتيجه       
 ! به تصويب رسيده است" مجمع، مجددا
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مردم ايران تنها در مسير چنين مبارزه ای قـادر        
خواهند شد تا همگامان پيگير خود را بيابنـد، بـه      
بسيج حداکثر ظرفيت ها وامکانـات خـود اقـدام            

و راه را بر آن چنان تحول دمـکـراتـيـکـی              .   کنند
بگشايند که پيروزی آن بر ساختار اسـتـبـدادی           

 . متضمن موفقيت گردد
تن دادن جناح های رژيم بـه مـطـالـبـات فـوق                 
متأسفانه آرزوئی است محال ، اما جانـبـدار هـر       
شکلی از تحول در ايران آينده باشيم، چنـان کـه       
تجارب بسياری از کشورها در دهـه گـذشـتـه             
نشان مي دهد، هر گونه تحولی  از همين منزلگـاه      

هر گاه چنين خط مشی يی راهـنـمـای          .   می گذرد 
بخش بزرگی از اپوزيسيون قرار گـيـرد، بـدون           
ترديد می بايست نسبت به تاکتيک های عملی آن          
نيز فکر کرد و از همين منظر نـقـش نـيـروهـای               
آزاديخواه و دمکرات در داخل کشور، چه آنها که      
با هويت و نام تشکلی فعاليت می کنند وچـه آن             
لشکر انبوه چپ و دمکرات هائی کـه بـه دلـيـل               
سرکوب، بدون هويت سياسی جمعی و مستـقـل،         
به تالشی فعاالنه، اما به لحاظ نتيجه، بعضـا کـم            
حاصل در اين سال ها دست زده اند، برجسته تر      

 . خواهد بود
 

 . در صحنه داخلی، کم رنگ تر شده است
هر گاه پارامترهای فوق را در کـنـار بـحـران             
تاکنون اليـنـحـل درون حـکـومـت، بـحـران                

 که احتماال با سرازير شـدن نـفـت           -اقتصادی  
 و   -عراق در بازار جهانی تشديد خواهـد شـد         

ناهنجاري های گسترده که طاعون وار جامعـه        
ما را در قعر خود فرو می برند، قرار دهيم و با    
معيارهای دهه های گذشته به تحليل بنشينيـم،         
وقوع کودتائی درفضای کنونی ايران غير قابـل    

اما همانطور که در مورد عـراق        .   انتظار نيست 
شاهد بوده ايم، ايران نيز بـه حـوزه اهـداف              
بالواسطه سياست گذاران آمريکائی وارد شده      
است و اقداماتی از اين دست نيز از تـيـررس             

 . سردمداران کاخ سفيد خارج نخواهد ماند
در چنين شرايطی مطلوب ترين شکل تـحـول،          
که انجام آن اجتناب ناپذير شده اسـت، وادار           
کردن رژيم به پذيرش آزادی تمـامـی احـزاب           
سياسی، اجتمـاعـات، تشـکـالت صـنـفـی و               
سنديکائی، آزادی مطبوعات و انحالل تـمـامـی         
ارگانهائی که در سرکوب مردم به کار گرفـتـه          
می شوند، آزادی زندانيان سياسی و امـکـان           
بازگشت ايرانيان خارج از کشور به ايران مـی          

 . باشد

شورای نـگـهـبـان      .   تومان تعيين و تصويب نمود    
نيز بدون آن که زحمت طی مراحل ديگر جـهـت            
تغيير و يا افزايش بودجه خود را بـدهـد، ايـن               

 مـورد ديـگـر      ۱۱موضوع دعوا را نيز، به همراه       
اختالفات باقيمانده بين آن و مجلس، به مـجـمـع        

 . تشخيص مصلحت نظام برد
با آغاز رسيدگی به اختالفات مجلس و شـورای          

، طبق معمول وسـاطـت و       " مجمع" نگهبان در آن  
چانه زنی در ايـن مـورد هـم شـروع شـد و                   

 -کميسيونی هم از نمايندگان طـرفـهـای دعـوا              
 تشـکـيـل      -دولت و مجلس و شورای نگـهـبـان        

نظر مجلس آن بـود کـه بـه صـورت                .   گرديد
مبلغی بر بودجه شورای نگهبان افزوده      "   توافقی" 

" مـجـمـع   " شود، ولی اين امر بصورت مصـوبـه          
چـنـان   .   دولت نيز با مجلس هم نظر بـود .  درنيايد

اعـالم داشـت کـه        "   مجمـع " که خاتمی در جلسه     
 ميليار تـومـان ديـگـر بـه            ۶دولت حاضر است    

شورای نگهبان پرداخت کند، اما ايـن رقـم بـه              
عنوان رديف بودجه درج نشـود تـا بصـورت              

 

 ...بودجه دولت  
 ۶ادامه از صفحه 


