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ا كلّهاي داخلي حكومت چه در بخش آخوندي و چه در بخش م ناخالصي ي تصفيهديگر دهه از تشكيل جمهوري اسالمي  يك پس از
ها و افرادي كه هر يك از ظنِ خود براي سهيم شدن در قدرت به گروه خميني پيوسته بودند، به تدريج با  تشكل. گرفته بودسرانجامي 

نيروي توسط  ،داد رخ ميآلودي كه  شتاب تماعيِسياسي و اجرويدادهاي  بستردر با اين گروه هايشان  مواضع و هدفاختالف روشن شدنِ 
 - داري رانت ساختارِ سرمايهپيرامونِ وكراتيك يت يك غشأفرايند انعقاد كه از  ي حكومت پرتاب شدند گريز از مركزي به خارج از گردونه

به همراه  ،عراقبا  ي جنگ بود در سايهتب و تابِ انقالبي مردم و مبارزاتي كه در نقاط مختلف كشور جاري  ]1[.گرفت نيرو ميمحور 
ط براي آغازِ جنگي يبار شرا نخستينبراي  اكنون. ز و سپس سازمان مجاهدينِ خلق فروكش كردهاي ماركسيستي مبار سركوبِ گروه

و مجهز شده بودند  تقويتو حاال در فرايند سركوبِ رقباي مشترك  ]٢[ جدي ميان دو جناح حكومتي كه از آغاز در نطفه وجود داشتند
  قدرت. مِيتقسفراهم شده بود: جنگي با مضمون 

ي خط مقدم جبهه، يكي  گراي اصلي، دو طيف افراطي شكل گرفت تا به مثابه ي دوم در دو سوي دو جناح اصول در طيِ دهه     
ي جناحي و به بازي  ي مبارزه و ديگري كاريكاتوري از حكومت مشروطه را براي اجتماعي كردنِ دامنه  كاريكاتوري از حكومت مشروعه

ينِ عقب مانده و قشرِ يامعه از سوي ديگر و حتي به بازي گرفتن قشر پاجهاي مياني نوين  تي از يكسو و اليههاي مياني سن گرفتنِ اليه
  ي كارگر  پيرامونِ منافعِ جناحين به نمايش گذارند. باالي به اصطالح اعيانِ طبقه

ساالر،  طلبِ مردم مدار و اصالح ف افراطيِ واليتگراي اصلي به كمك دو طي اين بازيگردانيِ اجتماعي پيرامونِ منافع دو جناحِ اصول     
رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني پس از جنگ  فرمايشيِانتخابات   يكي از هنرهاي نمايشي جمهوري اسالمي بود كه، پس از دو دوره

ست جمهوري در قامت وي را مي كردن پست ريائمصلح و حتي تغيير قانون اساسي و دا - و ديكتاتور» اكبر شاه«ي قدر قدرتيِ  بهيكه شا
انتخابات رياست جمهوري، مجلس و  بازيِسيد محمد خاتمي آغاز شد و به گرد آن  رياست جمهوريِي  در افواه رايج كرده بود، با دو دوره

در خاورميانه  توان گفت هيچ حكومت ارتجاعيِ ديگري شد. هنري كه مي به خوبي  اجرا با رقابتي كنترل شده شوراهاي شهر تا دو دهه 
  ي آن نبود. هئقادر به ارا

طلبِ حكومتي، با وجود تسلطي كه از نظر مأموريت تاكتيكي بر خود داشت، به دليلِ  طيف اصالح ٧٦اما از همان آغاز سال      
خواه جامعه براي  راسياي در معرضِ فشار قشرهاي دموك ، تا اندازههاي دموكراتيك واقعيِ جامعه استهيِ صوريِ مشيِ خود با خويهمراستا

ي در خود هاي متعدد بندي ايجاد دسته افزوده شد و ضمنِعبور از بازي حكومتي قرار گرفت؛ فشاري كه در طول يك دهه بعد به تدريج 
از  كردناچار را نزاع چنان باال بگيرد كه هم سيد محمد خاتمي  ٨٨ي پيش از انتخابات  ، باعث شد كه در دورهطلبان حكومتي طيف اصالح

به جاي يك  كردناگزير به رهبري هاشمي رفسنجاني را  جناح اصولگراي اعتداليبه تبعِ آن پذيرفتنِ ريسك كانديداتوري امتناع كند، و 
 خارج از گودي مثل ميرحسن موسوي را كه چيزي براي از» پاك و منزه و فراجناحيِ«شخصِ يك ال قبايِ  شخصيت سياسيِ معتبر،

با موضعيِ تهديدآميز، مثلِ موضعي كه در دور اولِ رقابت اي  دهي سرگشا نامه طيِبه ميدانِ نمايش بفرستد و دست دادن نداشت 
مردمي ايجاد در مقابلِ اين وضعيتي كه فشارِ  ناح رقيب را از تقلب بر حذر دارد. جاز اعتبارِ خود استفاده كند و اتخاذ كرد، انتخاباتيِ خاتمي 

به ريسك پشتيباني از ماجراجوي يك القباي ديگري به نام  شدناچار هم اي  كارِ اصولگرا به رهبري خامنه جناح محافظهكرده بود، 
  بدهد.تن مدار  نژاد از طيف افراطيِ واليت محمود احمدي

، حكمِ يورشي بدون مالحظه را ندطلبان ناخرسند بود ي اصالح نشينيِ آگاهانه كه از عقب هاي ميانيِ جامعه سبز براي اليه جنبشِ     
از آن پيشاپيش انفجاري كه خاتمي  .از مدارِ منارعات جناحي را فعال كند خارج شدنتوانست ناخواسته چاشني انفجاريِ  داشت كه مي

فراتر دانيِ اجتماعي خيلي از بازيگر ميداني كه ديگري در يامتناعِ دورانديشانه از ايفاي نقشِ فداه و نشينيِ آگاهان هراسيده بود و با عقب
 ي پشتوانهِ عينيِ خود از جناح اعتدالي به  تبديل شده بود، ضمنِ نشان دادنِ استقالل ميان دو جناحتمام عيار لِ ئدورفته و به يك 

مانع از بود، هشت سال رياست جمهوري ساخته و پرداخته طي  دولتي تشكيالت مناسبي كه با استفاده از امكانات وسيعِبرخورداري از 
ي ا هاشمي رفسنجاني در نامه بسته بود. انفجاري كه آنبيني اميد زيادي به  اي قابلِ پيش راي آيندهرسي شد كه ب نابوديِ تشكيالت نو

شود كه اين اقدام انتحاري در آن هنگام تا چه اندازه از سرِ  و حاال معلوم مي ترسانيده بوداز آن چشم رقيب را  ،گفته شده ي سرگشاده
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ششم ديِ  .بودي خود دور شده  آراسته شده بود از هدف اوليهي نمايشي كه ابتدا براي دوره كردنِ مردم  وميدي بوده است و چقدر صحنهن
كار به  ي متقابلي را از سوي جناح محافظه مالحظه زمان در سمت مقابل يورشِ بي و همرا لمس كرد،  شاسي انفجار(روز عاشورا)  ٨٨

همزمان به حريمِ هاشميِ رفسنجاني و سيد محمد خاتمي تجت نام طلحه و زبير تحريك طلبي و  اصالحي اعتدالي و  پيشقراوالنِ جبهه
در خأل ايجاد شده در فضاي بين دو جناحِ كه باز كرد، » اي جريانِ انحرافي«ي خود جا را براي  گي نيز به نوبه مالحظه البته اين بيكرد. 

خس «كرد كه از برگزار  يدود در ميانِاش را  كه مراسمِ تحليفتشكيل شود  »منتخبي« يس جمهورِيپيرامون دفترِ  راصلي، توانست در 
  .استخ برميها  خيابان » و خاشاك

كه مبادرت كرده بود  مردمي به آنروي از  نادم و پشيمان از ريسكي كه در دنبالهجناح اعتدالي  ،»فتنه«آميزِ پس از  ي عبرت در دوره     
از تمام توان خود براي بازگشت كه  از آن پس با خود عهد كرده استشد كه  نوا هم يكار با جناح محافظهي بازي را به هم زدند،  قاعده

طلبان  اصالح طلبان محروم كند. اصالح رقيبِ خود را از امكانات اجتماعيِاستفاده كند و تا سرحد امكان  ٧٦قبل از به انتخابات فرمايشيِ 
، با احتياط رياست جمهوري گذرانيده بودند، باز در انتخابات دور دوم» خارج از حكومت«در وضعيت را  ٩٦ي تا انتخابات  ساله ه هشتنيز ك

ظاهريِ سيد حسن روحاني  با پيروز كردنِي خود را  ا نزاكت موقعيت پشت جبههخود را به خيابان آوردند و در كمال ادب و نادم ِ هوادارانِ 
   رسميت دادند.

، بشود ها طلبان اگر بخواهد محدود به انتخابات همزمان نشان داد كه قدرت اجتماعي اصالحرياست جمهوري،  آخرين انتخابات اما    
يس جمهورِ توي يت رييك راست در هي  يس جمهور اعتدالييراز ابتدا معلوم بود كه به اين معني كه  حاصل از آب در خواهد آمد. بي

ي بارِ  ي كه به حكمِ تخليهيكند؛ پيوندها ميطلبان قطع  پيوندهاي خود را با اصالح شود و  ميكار ظاهر  ي جناحِ محافظه صندوق مانده
  جدي باشند. توانند نمي ديگر اصوالً ٨٨و بدتر پس از  ي بد برقيِ غيرِ همنام در رابطه

پس از آشكار  ي كه فقط چند ماهيها گذرد، شورش مي ٩٦دي هاي انقالبيِ  در سالي كه از پسِ شورشي چهارم،  حاال در پايانِ دهه    
ديگر هنر ، طلبان بر پا شد ي اصالح كننده طلبان و از يك نظر در واكنش به موقعيت نوميد انتخاباتي اصالح يشدنِ بي ارزشيِ آرا

تضاد خارجي جمهوري اسالمي و  است. به موازات مشروعيت جمهوري اسالمي پايان يافته بازيگردانيِ اجتماعي جمهوري اسالمي
، اما اي فروكش كرده طح رسمي تا اندازهتضادش با زحمتكشان جامعه، تحت تأثير متقابلِ يكديگر، باال گرفته و تضاد جناحي اگرچه در س

كند و در هر يك از  ي بحران جمهوري اسالمي نقش بازي مي پايه همچنان در سه» حفظ قدرت«رِ حكومتي و با موضوعيت در بنِ ساختا
  هاي حكومتي فعال است.  ارگان
خواه، تا تك و توكي حتي  طلب حكومتي كه بخشي از آن حاال عادت كرده است خود را غير حكومتي بخواند، از سنتي، تحول اصالح     
سازد كه بايد در اين ميانه تكليف خود را روشن كند: در چارچوب جمهوري اسالمي راهش  داز، از داخل و خارج ، طيف رنگارنگي را ميبران

هاي اصلي،  جناحو او خود به بيهودگيِ آن واقف شده است. به سوي حكومت مسدود شده و كسي ديگر به فكر هنر نمايشي او نيست، 
كند  اش ديگر نه به افكار عمومي اقتدا مي ند و حامي جناحيكن خارجي و مصاف داخلي آماده ميي  يافته سازماننشينيِ  خود را براي عقب

هواداران وفادارش و  ،جويند كلِ جمهوري اسالمي تبري مي و تبعاً ازهواداران از او و در بسيجِ افكار عمومي، بخشي از نقش ا و نه تبعاً به
اي  با توجه به پشتيبانيِ گفتمانيِ گستردهنيز هاي خارجي  دانند. با اين وضعيت قدرت فايده و مهمل مي اش را بي خاصيت ميانجيگرينيز 

اند، همين روزهاست كه از  اي وي در خارج و داخل كرده ها و مؤسسات مرتبط از وي و اعضاي دور و نزديك جبهه كه در رسانه
  انداخته، دلسرد شده و عطايش را به لقايش ببخشند.  ني كه بر او سايهتحركي و ترديد سنگي بي

طور كه صاحبان قدرت در ساختارِ استبدادي جمهوري اسالمي ناگزيرند به خود ديگر نه  در غروبِ مشروعيت جمهوري اسالمي، همان     
اي كه اركان  سبِ مجدد قدرت در  فرايند گُسست احتماليصرفاً به عنوان اركانِ يك رژيم مستقر بلكه همزمان به عنوان يك كانديداي ك

طلب حكومتي نيز در مسير ناگزيري قرار گرفته است  د، همانطور هم اصالحنفعلي قدرت را به هم خواهد زد، در كنار رقباي ديگر نيز بنگر
ها كار  ي ديگر بپردازد. دهه ه مقابلِ آلترناتيوهاي بالقوكه بايد براي حفظ خود به ارزيابيِ عينيِ امكاناتش براي تبديل شدن به آلترناتيو، در 

طلبِ جمهوري اسالمي به عنوان يك نيروي سياسيِ قادر  تشكيالتي و كشمكش بر سر قدرت به هر حال اعتباري اجتماعي براي اصالح
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ي يقاً فاقد آن هستند. اين چنين نيروط موجود مطليهاي سياسيِ مخالف يا برانداز ديگر در شرا ي گروه به عمل فراهم كرده است كه همه
ها  اي است، كه در صورت فروپاشيِ جمهوري اسالمي، آن شده هاي خارجيِ ذينفع از جمله امپرياليسم آمريكا نيز امكان شناخته براي قدرت
تر و  ي عمالً ضعيف القوهدارد كه در صورت استفاده از آلترناتيوهاي رژيم چنجِ ب مي اندازهاي مسيري ناشناخته مصون نگه را از دست

 ،ي ناماليمات همكاري با آلترناتيو جمهوري اسالمي در مقابلِ سلطنت استبدادي ممكن است بر سرِ راهشان پيدا شود؛ تجربه  ناشناخته
  به همراه داشته است كه بايد رعايت شود.از حركت در مسير ناشناخته  ييبها ي گران كننده هاي نهي ود درسخ

تر اين كل نيز  ي كارگر ايران به عنوان بخش بزرگتر و راديكال ردم زحمتكش ايران به عنوان يك كل، و حتي براي طبقهبراي م     
اي از ظرفيت الزم براي  رهذدست كم كه  ،هنوز فكر يك انقالب اجتماعي در محاقِ نبود آلترناتيوي انقالبي در ميان تفكر ماركسيستي

هاي كورِ قيامِ بدون رهبري نيز دست كم در اذهان جمعيت  اسير است، و شكل ،ز خود بروز داده باشداي جامعه را  رهبري خالقانه
تجلي پر رنگي ندارد. آثار   هاي پنجاه، زمينه ي آگاهيِ اجتماعيِ باالتري برخوردار است، برخالف سال كارگري شهرهاي بزرگ كه از درجه

ها به  ي كارگر براي آن تشكيالتيِ خود طبقه - ر جاي ديگري در پراكندگيِ شديد سياسيكننده بيش از ه هاي رهبري اين فقدانِ تشكل
ي  تر و در اندازه ي چنين وضعيتي، در صورتي كه اوضاع وخيم توان انتظار نداشت كه با ادامه شود. نمي اي نمايان مي كننده مجاب نحو

ي كارگر شهرهاي  ي يك ُگسست سياسي حتي در نزد بخشي از طبقه آستانه طلبي نتواند در بيشتري از كنترل خارج شود، جريانِ اصالح
  هاي خارجي بدهد. هاي مياني به مشروعيت نسبيِ سياسيِ خود رنگ و بوي حكومتي مستقل و مورد پشتيباني قدرت بزرگ به همراه اليه

طلبانِ حكومتي  اي كه اصالح ي سياسي جانبه كار نسبتاً همه بايد خيلي ساده باشيم تا بتوانيم باور كنيم كه با اين امكانات تشكيالتي و     
بين باشند كه بتوانند در  اند، آن قدر ساده و غير واقع هاي دولتي در ميان جامعه در اختيار دارند و انجام داده با استفاده از مزايا و فرصت

تجربه و بي دست و پا باشند كه از  نكنند، و اين قدر بي بزنگاه ُگسستي سياسي به تشكيل حكومتي مستقل و مورد پشتيباني غرب اقدام
شان در تماس مستقيم با   هاي آن را در ذهن نپرورانند و از قبل براي احراز پشتيباني از خود از طريق بخشِ خارجيِ همين حاال وسوسه

ر بوده است كه همين اواخر صداي شازده قدر مؤث هاي شيطاني آن ي جهاني نبوده باشند. دست كم اين وسوسه اربابان قدرت سرمايه
اي در ايران، براي  ي ايجاد هيچ تشكيالت سياسييطلبان در آورد كه بدون داشتنِ توانا ها از اصالح كوچولوي پهلوي را عليه حمايت غربي

تر بوده است كه به  ا سبكهاي ماركسيست م آكل بيند. شايد هم خواب اين شازده از داش هاي رنگي مي جا خواب حكومت كردن در اين
  مشغولند. دلاو ي مجازي با طوطي  با فكر مغازله ه،جاي در بر گرفتنِ معشوق

     
                                                                                                      ها يادداشت

هاي نوفل  ت متحده و توافقگانِ اعزامي اياال كننده ي مذاكره ملي (كه طبق توصيهي  اي مثلِ نهضت آزادي و جبهه هاي سياسي تشكل 1
هاي  ي شخصيت ي حكومت جديد باشند)، به اضافه كننده خاطرات ابراهيم يزدي و جاهاي ديگر، قرار بود بخشِ ثابت و اتفاقاً اداره ،لوشاتو
ي مثل يها اله منتظري  و غيره؛  گروه اني، علي گلزاده غفوري و حتي آيتعلي تهر اله شريعتمداري، آذري قمي، شيخ اي مثلِ آيت مذهبي

اله پيمان،  اي مثل  مهندس بازرگان، حبيب مذهبي - هاي سياسي جاما، جنبش مسلمانان مبارز، مجاهدين انقالبِ اسالمي و شخصيت
اله و يداله سحابي، كه همگي عضو شوراي  ، عزت، رضا صدرميرحسين موسوي، ابراهيم يزدي زاده، ابوالحسن بني صدر، صادق قطب

  ه شدند.صفيبودند، همگي از ظن خود به جمهوري اسالمي نزديك شده بودند، مشمول اين ت ٥٧دي  ٢٢انقالب منتخبِ خميني در 
 .انحاللِ آن را دادخميني كه خود دستور تشكيلِ حزب جمهوري اسالمي را داده بود، پس از مدتي به دليل بروز اختالفات دروني دستور  ٢


