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مه نخست مقاله مقدم خوانندگان گرامی عرض شد بنابه دالیل خاصی پيش بينی دقيق روند تکامل وقـایع                  همانطوری که در ني   
چونکه بر خالف استداللهای عقالنی و یک سياست سنجيده و         . بعد از انتخابات هفتمين دوره مجلس امری غير ممکن ميباشد         

 احساس برانگيز مقطعـی و شـرایط خودجوشـيده حاصـل از     دراز مدت، اغلب بروز حوادث سياسی در ایران بيشتر بازده تحرکات 
لذا بسياری از حقایق بر ما آشکار نيست و از         . سياست مقاومت  و یا اینکه سياست حساب شده از طرف بيگانگان بوده است             

که تصور قـانع    این رو پيش گویی ما از حوادث سياسی با تکيه بر تجربيات گذشته همچنان فاقد اعتبار علمی خواهد بود و با این                     
کننده ای از انگيزه و ذات حقيقی حوادث نداریم پيش گویی و تخمين سناریوها بيشتر برای سامان دادن به اطالعات پراکنـده و                       

 .گاه متناقض ميباشد
 

 سال گذشته و بخصوص مجلس ششم نشان داده است که نه ميزان رای مردم و نه قوه های مقننـه و اجرائـی کـه                          ٢۵تجربه  
هسـتند کـه گرداننـدگان    ) جناح راست حاکميت دوگانـه  ( مور قرار دارند بلکه نهادهای انتصابی زیر پوشش والیت فقيه           در راس ا  

اصلی نظام ميباشند و با ساختار موجود، انتخابات مجلس هفتم حتی در فضای کامال دمکراتيک حامل تغييرات بنيـادی نخواهـد    
تای احيای حکومت مردم ساالری دینی معتقدند کـه مشـکل اساسـی ایـران         نيروهای اصالح طلب حاکميت دوگانه در راس      . بود

در حالی کـه حقيقـت ایـن اسـت          . نبودن حاکميت قانون ميباشد و در نتيجه وظيفه خود را الزام حاکمان به رعایت قانون ميدانند               
ردم سـاالری در کشـور مـا    که تناقضها و ابهامات موجود در قانون اساسی عامـل اصـلی مـانع اسـتقرار حکومـت دمکراتيـک و مـ        

 قانون اساسی تفسير قانون به عهده شورای نگهبان انتصابی که در خارج از حيطـه نظـارت و سيسـتم                     ٩٨طبق اصل   . ميباشد
مردم ساالری واقع شده است و در همان قانون ٌ والیـت مطلقـه فقيـٌه  یکـی از ارکـان بسـيار مهـم نظـام شـمرده ميشـود کـه                                  

ی، نظامی و قوه قضائيه را بر مبنای انتصاب ميگرداند  و در حقيقت مصلحت رهبر ماورای قانون عمل                   نهادهای اقتصادی، تبليغات  
بنابر این باور در ظرفيت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در برآورد خواسته های دمکراتيک در یک افق طـوالنی و                     . ميکند

 . ر سرابی بيش نيستمحور قرار دادن آن در پيشبرد تز مردم ساالری دینی در کشو
 

در . چنانچه در بخش اول مقاله نيز ذکر شد جنبش اصالح طلبان از یک طيف وسيع با انگيزه های گوناگونی تشکيل شده است              
حالی که بخش بزرگی از جنبش خواهان حفظ نظام موجود و کرسی کسب شده هستند تعداد معدود افراد دلسوز جنبش بـه                      

تهای حرکت دوم خردادی فرا رسيده و برای حفظ ارزشهای اسالمی در گزینه هـای آینـده مجبـور            این حقيقت پی برده اند که ان      
در واقع تجدید نظر در رد صالحيت کاندیدهای مجلـس هفـتم وحتـی کسـب اکثریـت                  . به فراخوانی در برگزاری رفراندوم هستند     

تنهـا جوابگـوی افکـار غالـب در ميـان دوم      ) د در صـ ۵٠ ـ  ۴٠(کرسی توسط اصالح طلبان در مجلس ولو بـا ميـزان رای کـم مـردم     
 .خردادیها خواهد بود و استدالل اصالحات از درون همواره در ميان آنها تا چندی دیگر بقوت خود باقی خواهد ماند

 
و بدون توجه به نتایج انتخابات ميتوان گفت که انعطاف نظام در مقابل اصالحات بيش از این ممکن نيسـت مگـر اینکـه در پایگـاه                 

از آنجـائی کـه مشـروعيت آنهـا بـا           . بينش مهره های اصـلی آن از جملـه رهبـر و آقـای رفسـنجانی تغييـرات اساسـی رخ دهـد                      
استدالل به مذهب الهی بر پایه خشونت، اختناق و نابودی مخالفـان خوداسـتوار شـده اسـت انتظـار تغييـر بيـنش در راسـتای                           

 جانبـاز سـاده دل افراطـی کـه          ١٠٠٠٠رف دیگر با تکيه بر حمایـت حـداقل          از ط . استدالل دیالوگ چندان منطقی به نظر نميرسد      
خود را در لباس یاران امام حسين در صحرای کربال ميبيند عقب نشينی داوطلبانه از موضع قـدرت چنـدان منطقـی نيـز بـه نظـر                       

 .تلذا چشم اندازی در روند تغيير موازنه نيروها در صحنه سياسی آینده کشور متصور نيس. نميرسد
 

بنظر نویسنده سناریوهای مختلفی در روند تکامل حوادث در ایران قابل پيش بينی هستند و به احتمال زیـاد آنهـا در کـل تحـت                          
 :پوشش یکی از سه جریان زیر ظاهر خواهد شد

 
از خـواب   را  ) رهبـر و نهادهـای منسـوب آن       ( تحریم کامل مجلس و سایر انتخابات شاید سردمداران حکومت دینی           . رفراندم. ١

رهبـر بعنـوان یـک فقيـه عـادل،          . زمستانی بيرون آورده و وادار به درک اینکه اکثریت مردم خواستار نظام اسالمی نيستند بکنـد               
مسلمان دل سوز و آینده نگر برای حفظ ارزشهای دینی در رژیمهای آینده به خواست اکثـر مـردم احتـرام گذاشـته و دعـوت بـه           

منه ای هنوز با این حقيقت بریان که برای اکثـر شـهروندان ایرانـی معلـوم هسـت بصـورت جـدی                        شاید آقای خا  .  رفراندم ميکند 
نقطـه برخـورد جـدی     . روبرو نشده است و در صورت قهر کامل مردم با صندوقهای رای مجبور به پذیرفتن خواسـت مـردم بشـود                    

مردم با تجربه از تحریم و یـا مشـارکت خـود در             . دیگر ميان مردم و حاکميت حتما در انتخابات ریاست جمهوری بعدی خواهد بود            
انتخابات مجلس هفتم آگاهانه و مصمم تر عمل خواهند کرد و ای بسا تعجب آور نخواهد بود که نوگرایان دینی بـا درک شـرائط                         

اقف شده اند نوگرایان و روشنفکران دینی بر این حقيقت و. عينی و ذهنی جامعه  با شعار و وعده رفراندم وارد انتخابات بشوند            
 جز تکرار افکار سده هـای پيشـين چيـزی    ۵٧که فرایند انکشاف نظری در حوزه علوم دینی و اندیشه های فقهی بعد از انقالب     

بيش نبوده وطبعا باید رفرم فقه و شریعت را به دوره بعـد از رنسـانس دینـی در ایـران انتقـال داد و تـا دیـن زدائـی بـه اوج خـود                                    
 .  اسالمی را در یک جامعه سکوالر آینده کشور در همصدای با مردم تضمين نمودنرسيده جایگاه ارزشهای

 
تردیدی نيست که کشمکشهای سياسی در ميان نوگرایان و سنت گرایان دینـی پـس از انتخابـات مجلـس هفـتم بـه اوج خـود         

 خواهند پنداشت و از تمـام       سنت گریان هرگونه تغييرات اساسی را قدمی در فروپاشی حوظه قدرت و نفوذ خود             . خواهد رسيد 
از طـرف دیگـر بـا گذشـت هـر روز فشـار از پـایين بـه                   . امکانات موجود جهت جلوگيری ازبرگزاری رفرانـدم اسـتفاده خواهنـد کـرد            

اقتدارگری افزوده ميشود و در نتيجه حيطه نوگرایان دینی در جذب جوانان کامال بستگی به تفسير آنها از حکومت سکوالر آینده 
جبهـه مشـارکت،    (بررسـی موضـع سياسـی اصـالح طلبـان           . هوری دمکراتيک اسالمی یا جمهوری ایران، خواهد بود       کشور، جم 



طی چند سال اخيـر نمـاینگر سـوق تـدریجی آنهـا      ) همبستگی، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و جمعيت موتلفه اسالمی       
 . بسوی گرایش نوگرائی دینی بنوع تفکيک دین از سياست نشان ميدهد

 
یک نگـاه کوتـاه بـه رونـد     . ر این حقيقت که رفراندم در مورد نظام سياسی آینده ایران امری اجتناب نا پذیر است شکی نيست                 ب

. در اینجا موضوع بحث بر سر زمان و روش برگزاری اسـت    . تکامل حوادث سياسی جهان در دو دهه اخير گویای آشکار آن است           
فرض کنيم قهر مردم بـا صـندوق انتخابـات مجلـس هفـتم کامـل باشـد و                . تی دارد بنظر نویسنده درجه ميزان تحریم اهميت حيا      

مشروعيت حقوقی و سياسی نظام در درون و بيرون مرزها سـلب ميشـود و چنـين اتفـاق     .  درصد بيفتد٢٠ميزان مشارکت زیر    
جی با ایران، اعتـراض هـای       عالوه بر تغيير اساسی در مناسبات دولتهای خار       . هرگز در صحنه سياسی ایران بی توجه نميگذرد       

سياسی پراکنده در گوش و کنار کشور و جنبش دانشجوئی مشروعيت حقوقی و مردمی پيدا ميکنند و همانند بازده بر شدت                     
در این گير و دار مبارزه مسـالمت آميـز و شـجاعانه مـردم، حاکميـت بعنـوان در حـين عقـب نشـينی،                          . اعتراضات افزوده ميشود  
 .ه کسب اداره امور نهادهای انتظامی و امنيتی ميشود و بدنبال آن تضمين برگزاری رفراندمنوگرایان دینی موفق ب

 
در هر شرایطی یک نوگرای دینـی موفـق بـه گذشـتن از         . نقطه عطف دیگر رد صالحيت کاندیدهای ریاست جمهوری خواهد بود         

ایران بعد از انتخابات مجلس خاموش بشود که آن فيلتر شورای نگهبان خواهد شد مگر آنکه اعتراضات مردمی و دانشجوئی در          
مردم بار دیگر باميد تغييرات بنيادی به پای صندوقها کشيده خواهند شد و اینبار بر خالف آقـای خـاتمی،         . هم قابل تصور نيست   

. خواهـد کـرد   رئيس جمهور جدید با تمام قوت قلب در برگزاری رفراندم و یا تغيير سيستم سياسی ایران بصورت تدریجی تالش                    
در اینجا باید خاطر نشان شد که اغلب محاسبات مردم در رای دادن به نمایندگان مجلس با محاسبات روشنفکران فـرق ميکنـد        

 . در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری اغلب یکسان ميباشد
 

 در بيرون مرزها با وجود انـواع مختلـف          با اینکه مخالفان حاکميت دوگانه صاحب یک تشکيالت قابل اعتماد مردم در داخل ندارند               
تشکيل جبهـه   . سازمانهای اپوزیسيونيستی قدیم، اینبار مخالفان وارد مرحله جدیدی از ارزیابی فکری  و سازماندهی شده اند               

صـداقت بـه حقـوق بشـر و مهـارت در اداره امـور،         . جمهوری خواهان نمونـه بـارز ایـن نـوگرائی در سياسـت اپوزیسـيونی اسـت                
بدون توجه به روند حوادث در داخل ایران     . ئی هستند که شروع به ریشه انداختن در حوزه افکار این نوگرایان کرده است             ارزشها

یقينا این ارزشها در آینده نزدیک پایگاه وسيعی در ميان ایرانيها کسب خواهد کرد وطبعا ميزان سـهم جمهـوری خواهـان از ایـن                    
نویسنده بر این باور است که با رفـع کمبودهـای موجـود در ميـان         . حقوق بشر خواهد بود   پایگاه در گروء صداقت حقيقی آنها به        

بينش شوینستی بعضی جمهوری خواهان و با گسترش قدرت تشکيالتی، آنها رقيب سرسـخت نوگرایـان مـذهبی در نشـکيل           
و بـدون شـک کليـد سياسـت         امروز اعتماد مردم گوهر گرانبهائی هست کـه بسـادگی بدسـت نميایـد               . دولت گذار خواهند بود   

 .    فردای ایران است
         

      
تصور اینکه ایران ميتواند در دهه بعدی در آستانه جنگ داخلی قرار گيرد برای اکثر ایرانيان از جمله خود بنـده                     . جنگ داخلی . ٢

 اتفـاق را در هـر نـوع خـود مـورد        حال اینکه ما باید بدور از ایـن تصـورات و فرضـيات شـرایط عينـی قابـل                  . غير ممکن بنظر ميرسد   
در دو حالت استثنائی، یعنی در صورت پيدایش موازنـه یکسـان قـدرت عمـل بـين اقتـدارگرایان و مخالفـان و                . بررسی قرار دهيم  

 .دیگری در صورت رشد یکجانبه  جنبشهای ملی ـ قومی، احتمال جنگی داخلی قابل پيش بينی است
 

 سـال گذشـته جنبشـهای ملـی ـ قـومی بـرای احيـای حقـوق          ۶ـ۵ع هستند در عرض همانطوری که بسياری از هموطنان مطل
تشکيل جبهه ملی بلوچستان، سازمانهای عربی، انسجام کردهای ایرانی بدنبال تشکيل           . شهروندی بشدت رشد کرده است    

صدیق رشد سـریع ایـن   ایالت کردستان در عراق و شرکت ميليونی مردم آذربایجان در مراسم قلعه بابک اسناد و شواهدی در ت             
 نشـریه  ٣٠اگر مشخصا به جنبش ملی آذربایجانيها دقت کنـيم ميبينـيم کـه نزدیـک بـه      . جریانات ملی ـ قومی در ایران هستند 

دانشجویی و دهها انجمن غير رسمی با وجود فشار و تهدیدهای دولتی در عـرض جنـد سـال اخيـر ایجـاد شـده و همچنـان در            
ن جنبش ملی برون مرزآذربایجانيها روزبروز قویتر ميشود و بنظر ميرسـد اشـباح جنـبش بمـوازات                  عالوه بر آ  . حال فزونی هستند  

 .داخل پيش ميرود و هيچ مانعی قابل جلوگيری از رشد آن نيست
 

بنابر این در پی کشمکشهای سياسی آینده در صورت فراهم شدن فرصت مناسب سازمانهای ملی ـ قومی که در حال شکل  
بدین صورت ضمينه برای اعمال خشونت ایجاد ميشود و مـا شـاهد             . شدت کامل وارد ميدان عمل خواهند شد      گيری هستند با    

البته بنظر نویسنده تحقق چنين سناریوئی خيلی کم ميباشد اما بی          . توسعه یک موج جدیدی از نوع جنگ داخلی خواهيم بود         
 .توجهی به احتمال بروز آن سهل انکاری غير قابل بخشش خواهد بود

 
نوع دیگر جنگ داخلی در ایران ناشی از انفجار انقالبی نسل جوان خواهـد بـود کـه در صـورت امکـان تشـکل رغبـت بزرگـی بـه                    

دیگـر  ) منظور نيروی انتظامی و امنيتـی (در چهار ـ پنج سال آینده دولت مرکزی  . سياست قهرآميز و خشونت نشان خواهند داد
تراضـات سياسـی پراکنـده و جنبشـهای ملـی ـ قـومی را بـه شـدت قبلـی خـود            قادر به خفه کردن جنبشهای دانشـجوئی، اع 

این جنبشها به حدی در حال توسعه هستند کـه در صـورت همـاهنگی بـه یـک نيـروی موازنـه در مقابـل نيروهـای                            . نخواهد بود 
 ٧٠ا از آنجائی که قریـب بـه   با اینکه روشنفکران ایرانی اصرار در مبارزه مسالمت آميز ميکنند ام. امنيتی نظام تبدیل خواهد شد 

 سال تشکيل ميدهد و آنها فاقد پختگی سياسی هستند هيچ بعيد نيست که بـدنبال                ٣٠در صد کل جمعيت را نسل جوان زیر         
بدین صورت انقالب تدریجی . همسوئی با تعداد معدود نوگرایان دو آتشين جبهه مسلحانه جدیدی در براندازی نظام راه بيندازند     

البته بارها اصالح طلبان از این خطـر بعنـوان تهدیـد            . جدیدی در روند تکامل سياست در کشور را باز خواهند کرد          مسلحانه فصل   
جدی خواستار مشارکت مردم در انتخابات شده اند و استدالل کرده اند که چنانچه اصالحات از درون نظام نتيجه ندهـد انقـالب                       

 . مردم ایران بجا خواهد گذاشتجای آن را خواهد گرفت که هزینه های سنگينی به
 
.  بدنبال حوادث اخير در افغانستان و عراق تعدادی از مخالفان رژیم به انتظار منجـی خـارجی نشسـته انـد                     . منجی خارجی  .٣

 .نویسنده بر این باور هست که به دالیل زیر دخالت نظامی امریکا در ایران هرگز عملی نخواهد شد
 

رج بوش، در صورت پيروزی مجدد در انتخابات امسـال سـخت درگيـر ریشـه کنـی تروریسـم بـين                     ـ رئيس جمهور امریکا، آقای جو     
اگـر انگيـزه اصـلی امریکـا        . المللی و محصول برداری از جنگ عراق خواهد بود و خواهان ماجراجوئی دیگری در ایران نخواهد بود                



 مراکز تحقيقاتی بنظر نميرسد بحـران انـرژی قبـل از    نابودی تروریسم جهانی نباشد بلکه کنترل بر ذخایر نفتی ایران باشد طبق       
بنابر این دولت امریکا حاضر به پرداختن هزینه سنگين جنگ دیگر نخواهد بود اما بمراتب بودجه . نيمه دوم دهه آینده ظاهر شود

 . صرف هزینه براندازی نظام جمهوری اسالم را افزایش خواهد داد
 

ایـن بـدین   . و ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه بافت دینی استوار شـده اسـت        ـ بر خالف رژیم صدام حسين، پایگاه        
هـر نـوع   . معناست که با اینکه اکثر مردم مخالف نظام هستند اما مخـالف دیـن اسـالم بعنـوان منبـع ارزشـها و سـنتها نيسـتند               

رزشـهای ایرانيـان تلقـی خواهـد شـد و      تهاجم نظامی از سوی امریکا حامی اسرائيل مستقيم متـرادف بـا حملـه بـه سـنت و ا                 
 .بدنبال آن آمادگی برای مقاومت عليه امریکائيان متجاوز بيش از تصور رشد خواهد کرد

 
ـ اتحادیه اروپا که در رقابت با امریکا در صحنه اقتصادی و سياسی جهان تجربه تلخی کسب کرده اند و سخت نگران یکه تـازی                         

مگر اینکه در پی انتخابات مجلس هفتم حمایت دولت ایـران از  . لوگيری از جنگ خواهند کردآنها هستند تمام تالش خود را در ج     
 .تروریسم و تالش به دستيابی به سالح هسته ای افزایش یابد و نگرانی اتحادیه اروپا را برانگيزد

 
.  و رعایـت منـافع امریکـا خواهـد بـود           ـ سردمداران نظام ایران با توجه به وقایع عراق و افغانستان در صورت الزم حاضر به احترام                

 .قابل تذکر هست که در این مورد حاکميت همچنان با شعارهای ضد امریکائی به انعطاف خود ادامه خواهد داد
 

همانطوری که در اوایل مقاله ذکر شد نویسنده واقف به نواقص آینـده نگـری خـود ميباشـد و پـيش گـویی خـود را بيشـتر بـرای               
 .عات پراکنده و گاه متناقض بحساب مياورد و باميد باز کردن دریچه ای دیگر برای نگرش سياسی سامان دادن به اطال
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