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 .۱اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻈﺎ ﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۸۸ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻀﻮر ﺿﻌﯿﻒ و
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻗﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻋﻠﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻃﻨﯿﻦ
ﺷﻌﺎر ﻫﺎی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﯾﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد ،ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﻗﻢ زد .اﯾﻦ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری و درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﺋﯽ ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
 .۲ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻣﻮزه
دوران  ۸ﺳﺎﻟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﻗﺮار
داد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی
از راه ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ .ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻘﻂ زﺑﺎن زور و اﺟﺒﺎر را ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزﻣﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻟﻮ در ﮐﺎدر ﻧﻈﺎم )ﭼﻮن ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻨﮕﺴﺎر و اﻋﺪام؛
ﻟﻐﻮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺠﺎوز و ازار ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ازادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ(
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت وﺳﯿﻊ ﺑﺮای ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ
 .۳در ﭘﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺸﺪ ﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺧﻮد ﮐﺎﻣﮕﯽ اﺣﻤﺪی
ﻧﺰاد ،ﺣﺬف اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از ﻧﻈﺎم ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻃﯿﻒ اﺻﻮل
ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﻘﺎرت ﺑﺎر ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﻧﯿﺎت ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
 .۴ﺗﺮﮐﯿﺐ و آراﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ

)ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻨﺎح اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ( و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن و
ﺳﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ،ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ درون ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮل
ﮔﺮاﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار
داده ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﺗﺎب
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﯾﺎروﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻧﻬﻢ
ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺎل  ۹۰ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد ،دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داراﺳﺖ .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ
را زﯾﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ دراﻣﺪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﻔﺘﯽ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و واﮔﺰارﯾﻬﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺰﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. .او
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﻌﺎر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﺣﺠﺎب و ﭘﺎره ای اﻣﻮر اﺳﻼﻣﯽ روی ﺟﻠﺐ آرای ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻨﻤﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﻦ اش در دﺳﺘﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ و در ﺣﺰب ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ روﺑﺮو
ﺳﺖ.
 .۵ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ از اوﺧﺮ
آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻮک ﺑﺰرگ و ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ای را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر
ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
ﮐﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم رﺑﻮده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺻﺮف ﮔﺴﺘﺮش ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﺒﺪاد و دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺰ
ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺟﺰ ﮔﺴﺘﺮش واردات ،رﮐﻮد .و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺪا
ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮان ﮐﺸﻮر را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮده ای و ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻬﻤﯽ در آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

 .۶ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﮔﺬ ار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﻮر از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺑﺮ ﮔﺰاری ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت را در
دﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ
دﯾﻦ و دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ .ﭘﯿﺸﺮط اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد وﺟﻮد ﯾﮏ ﻗﺪرت دو ﮔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻓﺮاروﺋﯽ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺒﺎره ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ؛ ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮدن ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻗﻮای ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم
اﺳﺖ .ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮان رژﯾﻢ در
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.

