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  و" جبهه مشارکت ایران اسالمی"پيروزی بزرگ 

   کاندیداهای طرفدار جنبش مردم در انتخابات شورا ها  

  
  کنگره شورا ها تشکيل خواهد شد؟

شوراهای شهر و می تواند ارگان مطبوعاتی " شورا"روزنامه 
   روستا شود
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براساس نتايج اعالم شده، . نهائی و رسمی نخستين انتخابات شوراهای شهر و روستا، سرانجام اعالم شدنتايج 
ه های ملی، مخالفان ارتجاع مذهبی و طرفداران جنبش عمومی کانديداهای جبهه مشارکت اسالمی  و بسياری از چهر

  .  ايران، که بصورت مستقل خود را کانديدای اين انتخابات کرده بودند، به پيروزی بزرگ دست يافتندمردم
برگزار شد، عليرغم " ارتجاع ـ بازار" که در محاصره انواع کارشکنی ها و توطئه های جبهه اين انتخابات،  
 مردم ايران يکبار ديگر . مردم ايران بود عمومیبزرگی برای جنبش ها و نواقص انکار ناپذير آن، پيروزیهمه کمبود

 اين انتخابات،. ش های حکومتی سر آشتی ندارند و با کدام چهره ها و رونشان دادند، که خواهان چه تحوالتی هستند
انتخابات پنجمين دوره مجلس اسالمی تا انتخابات همچنين نشان داد، که مردم ايران طی دو سال گذشته ودر فاصله 

با گرايش های سياسی و وابستکی های اقتصادی چهره های حکومتی   در چه وسعت عظيمیشوراهای شهر و روستا
طرد تقريبا يکپارچه کانديداهای وابسته به جمعيت موتلفه اسالمی و شکست جامعه .  سال گذشته آشنا شده اند20

 انتخابات اخير شوراها، رويداد مهمی است که در تحليل رويدادهای جاری ايران بايد عميقا آن راروحانيت مبارز در 
 ساعت پس از اعالم نتايج قطعی انتخابات، شورای رهبری 24اين شکست به گونه ای بود،  که . در نظر داشت

که عليرغم همه پرخاش ها و تهديد موتلفه تشکيل جلسه داد و حاج حبيب اهللا عسگراوالدی در آن سخنانی ايراد کرد، 
تزلزلی که حکايت از جدائی های جدی .  متزلزل اين جمعيت را در جبهه راست نشان می دهدهای آشکار آن، موقعيت

به موجب برخی گزارش ها و اخبار رسيده، . و صف بندی های جديد در جبهه راست دارد" ارتجاع ـ بازار"در جبهه 
" ارتجاع ـ بازار" انجام انتخابات شوراها تا روز اعالم نتايج قطعی آن گذشت، جبهه  ازدر طول تمام روزهائی که

اين فشار حکومتی بيش از همه . سنگين ترين فشارهای توطئه آميز را برای جلوگيری از اعالم شمارش آرا بکار برد
 روز به تاخير 10ت تهران نزديک به و به همين دليل اعالم نتايج انتخابادرباره نتايج انتخابات تهران بکار گرفته شد 

  )اخبار مربوط به شمارش آراء را در ادامه می خوانيد.(افتاد
انتخابات شوراها نشان داد، که عزم يکپارچه مردم ايران برای طرد توطئه گران و مخالفان تحوالت در   

وری دوره هفتم در ايران به ايران، عليرغم همه جنايات و توطئه هائی که طی دوران پس از انتخابات رياست جمه
جداسازی . گسترش يافته و به عزمی ملی تبديل شده است تا دورافتاده ترين روستاهای ايراناجرا گذاشته شد، 

توسط مردم شهر و " ارتجاع ـ بازار"کانديداهای طرفدار جنبش عمومی مردم ايران از کانديداهای مورد حمايت جبهه 
اين واقعيت را در ارزيابی انخخابات شوراها نبايد از نظر دور داشت، که ميليونها  .بودروستا نشانه بزرگی از اين امر 

 عمدتا برای مردم. نفر از رای دهندگان در حالی پای صندوق های رای رفتند که شناخت دقيقی از نقش شوراها نداشتند
ره ای از برنامه ها و ديدگاه های تحميل شکست به کانديداهای مورد حمايت بازار و روحانيت مبارز و حمايت دوبا

  .محمد خاتمی به پای صندوق های رای رفتند
 بی شک بزرگترين ضعف انتخابات شوراها و هر انتخابات ديگری که در ايران برگزار شود، همانا عدم  

لکه در اين غيبت نه تنها در کارزارهای انتخاباتی، ب. حضور احزاب سياسی قديمی و شناخته شده ايران در آنهاست
 انتشار اعالميه های مستقل از احزاب و سازمان های وابسته به حاکميت، در .لحظه لحظه جنبش کنونی محسوس است

دکتر محمد مصدق، دکتر حبيب اهللا پيمان، مهندس انتخابات اخير شوراها، که اغلب با عکسهائی از آيت اهللا طالقانی، 
انتشار يافت و با استقبال مردم روبرو شد، خود بيان بی تفسير خواست  ديگر از مليون ايران عزت اهللا سحابی، و برخی

  .و نياز جامعه جوان ايران برای حضور احزاب سياسی و مستقل از حکومت در جامعه است
را بر آن نهاده اند، توانست در انتخابات " حزب"که نام " جبهه مشارکت ايران اسالمی"ترديد نيست، که   

حکومتی ايفاء کرده و ضرورت اتحادهای يجاد هماهنگی بين نيروهای حکومتی و پيرامون شوراها نقش مهمی در ا
همچنين نشان دهنده شکست آن پلی بود، که حزب کارگزاران نتايچ انتخابات، .  نمايش بگذاردسياسی را در ايران به



بات بايد درس های الزم را  نتيجه انتخا.سازندگی می خواست بين جبهه مشارکت اسالمی و جناح راست حاکميت بزند
نزديکی و دوری تشکل های شناخته شده کنونی ايران به .ن داده باشدابه طرفداران و برپاکنندگان اين نوع پل ها نش

برخی .  نيز دارای اهميتی قابل توجه است"راست"يکديگر و شکل گيری برخی جدائی ها و پيوند های جديد در جبهه 
ر عدم قبول کانديداهای مشترک بين جمعيت موتلفه اسالمی و حزب کارگزاران شکاف ها در جبهه راست، که د

سازندگی آشکار شد و با شکست سنگين جمعيت موتلفه در انتخابات اخير و تشکيل جلسه فوق العاده شورای رهبری 
ی اختالف نظرات و اين جمعيت وارد مرحله تازه ای شد، به همان اندازه بايد مورد توجه قرار گيرد که برخی نشانه ها

در جبهه مقابل نيز، نتايج انتخابات اخير شوراها و در . بايد با دقت پيگيری شودديدگاه ها در جامعه روحانيت مبارز 
ورود . فاصله اين انتخابات و انتخابات آينده مجلس اسالمی، بی شک مردم ايران شاهد اتحادهای جديد خواهند بود

 و سرمايه داری بازاری ايران در انتخابات شوراها و تحوالت و مخالف ارتجاع مذهبیکانديداهای مستقل، اما طرفدار 
اين جبهه برای . پيروزی آنها، بی ترديد عرصه جديدی را در برابر جبهه مشارکت ايران اسالمی قرار داده است

ای مستقل از حاکميت، اما نزديک شدن به هويتی که می خواهد آن را نمايندگی کند، چاره ای جز نزديکی به اين نيروه
و " خودی"به اين ترتيب، زمينه های عينی ترک استراتژی تقسيم جامعه به نيروهای . هد داشتمورد حمايت مردم نخوا

  .فراهم شده است" غيرخودی"
 شواهد و قرائن نشان می دهد، آشنائی منتخبين مردم در شوراها، با وظايف قانونی که بر عهده آنگونه که  
هر چه  با توجه به اين ضرورت است، که کنگره های محلی شوراها در هر استان .رورتی تاخير ناپذير استدارند، ض

  .ها مقدمات تشکيل کنگره سراسری شوراها فراهم شود زودتر بايد تشکيل شود و در همين کنگره
مد يزدی، رئيس پاسخی است به اظهارات اخير آيت اهللا محتشکيل هر چه سريع تر کنگره سراسری شوراها،   

ه و آنها را قوه قضائيه، که در نماز جمعه تهران نقش شوراها و نمايندگان منتخب مردم در آنها را ناچيز توصيف کرد
 بر خالف  اين در حالی است، که شوراهای منتخب مردم،!از هر گونه دخالت در امور سياسی مملکت بر حذر داشت

 آنها می کشد، نه تنها بايد مستقيما شهرداران شهرها را انتخاب کنند، بلکه خط و نشان هائی که رئيس قوه قضائيه برای
 رئيس قوه قضائيه، بعنوان. ائمه جمعه های شهرها خاتمه بخشندبعنوان منتخبين مردم، بايد بر يکه تازی های سياسی 

ا به اين حق و حقوق قانونی و  از آشنائی مردم و نمايندگان آنه"ارتجاع ـ بازار"يکی از بی پرواترين سخنگويان جبهه 
  !طبيعی شوراها وحشت دارد

ديدگاه های نمايندگان  قانونی شوراها و کنگره شوراها، همچنين امکان آشنائی هر چه بيشتر مردم با اختيارات  
  .سازدمی انتخاب شده در اين شوراها را فراهم 

اخبار مربوط . رگان مطبوعاتی شوراهاستدومين گامی، که بنظر می رسد بايد سريعا برداشته شود، انتشار ا  
، اما انتشار اين به فعاليت های محلی شوراها می تواند در نشريات محلی و يا نشريات بزرگ کشور منعکس شود

کنگره سراسری شوراها، ضامن قدرتمند انتشار و . نيست" شورا"اخبار، نفی کننده ضرورت انتشار نشريه مستقل 
  .واهد بودحيات ارگان مطبوعاتی آن خ

  
  اپوزیسيون خارج از کشور

  
ده چپ ـ انتخابات شوراها يکبار ديگر اين امکان را برای اپوزيسيون خارج از کشور ـ بويژه طيف گستر  

فراهم آورد، تا ميزان اطالع و آگاهی خود را از طيف بندی ها، جناح بندی ها و امکانات موجود سياسی در داخل 
  .کشور تدقيق کنند

از جمله جبهه ملی ـ نهضت آزادی ـ (  احزاب و سازمان های سياسی غير حکومتی داخل کشوردر حاليکه  
همگی ليست های انتخاباتی منتشر کرده و مستقيما وارد کارزار انتخابات شورا ها شدند،  ...) حزب مردم ايران و 

 رياست جمهوری و مجلس پنجم  عليرغم همه درسی که از شکست در تحريم انتخاباتاپوزيسيون خارج از کشور،
گرفته است، نتوانست خود را، حداقل با اپوزيسيون غير حکومتی داخل کشور هماهنگ کرده و مستقيما وارد جنبش 

اين اپوزيسيون، حداکثر درسی که از شکست در تحريم انتخابات رياست جمهوری گرفته بود، در . مردم ايران شود
اين در حالی است که جبهه بندی ها و جناح . تخابات شوراها به نمايش گذاشت برای شرکت در ان از مردمدعوت عام

بندی ها در جامعه اشکال انکارناپذير به خود گرفته و تا اپوزيسيون خارج از کشور صف خود را در اين جبهه بندی 
هاجر ايران می اين امر، بويژه شامل حال طيف چپ م.  جنبش قرار خواهد داشت عمال در حاشيهها روشن نسازد، 

هوادارن آن در داخل کشور چند گام جلوتر از سازمان های چپ خارج از کشور، در داخل کشور عمل کرده شود، که 
، بايد توجه داشت که مليون ايران و تشکل برای درک عميق تر اين ضعف اساسی. و با جنبش مردم حرکت می کنند

ر برابر فعاليت آنها در داخل کشور وجود دارد، بدليل حضور در های ملی ـ مذهبی، عليرغم همه محدوديت هائی که د
 نظرات و ديدگاه های خود را جامعه و امکان انتشار اطالعيه ويا مصاحبه های مطبوعاتی و راديوئی می توانند

ائيدی  و سازمان ها در جريان انتخابات شوراها تانتشار ليست کانديداهای مورد نظر اين احزاب. مستقيما مطرح کنند
  .است بر اين واقعيت

در ادامه مشی و سياست توده ای خويش برای حضور در جنبش عمومی مردم و " راه توده"در خارج کشور،   
حرکت گام به گام با مردم، همانگونه که در انتخابات مجلس پنجم، انتخابات رياست جمهوری عمل کرده بود، در 



الم داشت و حمايت خود را از کانديداهای جبهه مشارکت ايران انتخابات شورا ها نيز صريحا موضع خود را اع
مردم و غير وابسته به جبهه ارتجاع ـ بازار در اطالعيه دوم اسفند خود   جنبشاسالمی و کانديداهای مستقل طرفدار

  .اعالم داشت
ارکت که آن را سياسی ترين روزنامه ايران و سخنگوی جبهه مش" صبح امروز"در داخل کشور روزنامه   

خالصه اين مقاله مهم را، که بنظر حزب توده ايران، . ايران اسالمی می شناسند، طی مقاله ای به اين امر اشاره کرد
  .، در بخش خبری اين اطالعيه می خوانيدعرصه های جديدی را در برابر احزاب چپ و بويژه حزب ما می گشايد

  
  "صبح امروز"سر مقاله مهم روزنامه 

  
سر مقاله خود را اختصاص به شرکت احزاب و سازمان " صبح امروز"ت شوراها، روزنامه پس از انتخابا  

، از بنيانگذاران روزنامه همشهری  و حزب "سعيد ليالز"مقاله به قلم اين سر. های سياسی در اين انتخابات داد
  .يافته استکارگزاران سازندگی انتشار 

 دولت محمد خاتمی نيز باز شناخته زنامه ايران، که سخنگویاهميت اين سرمقاله آنست که در سياسی ترين رو  
می شود، انتشار يافته و در حقيقت اشاره به عرصه های جديدی دارد، که برای احزاب سياسی قديمی در ايران مطرح 

  :می خوانيداساسی ترين بخش های اين سرمقاله، که مربوط به نکات ذکر شده می باشد را در زير . است
بيشتر گروههای سياسی اپوزيسيون کل نظام که در خارج کشور و بار منتشر شده در روزهای اخير، بنابه اخ  

عمدتا اروپای غربی مستقر هستند، در اظهارنظرهای رسمی يا با انتشار بيانيه، از برگزاری نخستين انتخابات 
حزب توده . تخابات فرا خوانده اندشوراهای اسالمی استقبال کرده و هواداران خويش را به مشارکت فعال در اين ان

تنها کمتر از دو سال پس از پيروزی جناب آقای .  فدائيان خلق و چند گروه ديگر، از اين زمره اندايران، سازمان
 ماه پس از تشکيل دولت وی، استراتژی ايشان مبنی بر تبديل معاندان نظام 18جمهوری و خاتمی در انتخابات رياست 

آن هم با وجود همه کارشکنی ها و . و مخالفان به متحدان آن، عمال نخستين ثمرات خود را داده استبه مخالفان قانونی 
  .سنگ اندازی هائی که تمام عمر کوتاه اين دولت را به خود مشغول کرده است

چه در عرصه داخلی و برخورد با مردم يا گروه های سياسی رسمی و غيررسمی و چه خارجی و برخورد با   
گسترش و ژرفا بخشيدن پايه های اقتدار خود از طريق افزودن بر تر حکومت ها،  ودولت ها، هنر بزرگکشورها

اجرای اين راهبرد طبعا بر پايه تجربياتی که احتماال ما نيز با نتايج تلخ آن چندان . دوستان و کاستن از دشمنان است
 گسترش پايه های زيرا اگر هدف اصلی از.  بردبيگانه نيستيم، با ابزار خشونت و اعمال زور راه به جائی نمی

حکومت و کاستن از دشمنان تجهيز همه منابع و امکانات کشور در خدمت پيشبرد اهداف و سياست های اقتصادی و 
به عنوان بخشی از استراتژی داخلی و بين " همگرائی"بدين سان ... د، راه خشونت خود نقض غرض استملی باش

و " گفتمان داخلی"مهوری، خور روندی در حال گسترش در سراسر جهان است، مفهوم المللی رياست محترم ج
نيز از درون همين روند و استراتژی برمی خيزد و کاستن از اصطکاک های داخلی و تنش های " گفتگوی تمدن ها"

  .بين المللی را به مثابه محصول در خود دارد
خود را " نان"کنند و به مخالفت جانانه با آن برمی خيزند که طبعا در اين روند و گرايش، نيروهائی زيان می   

تشنج آفرينی می جويند و از راهی جز تنش آفرينی قادر به ادامه حيات در صحنه معادالت اجتماعی داخلی و بين 
  .المللی نيستند

رفت و بر تداوم استقبال گروه های سياسی خارج از نظام از انتخابات شوراهای اسالمی را بايد به فال نيک گ  
 و به همان اندازه مهم، تفکر يکسو از اين طريق بر استحکام و پايداری نظام افزوده شده... ش آن پای فشردرو گست

  چنين باد. ، متروک و خشکانده خواهد شد سوی و تصور انحصار همه حقانيت در يکنگری، خشونت طلب
  

  توطئه جلوگيری از شرکت مردم در انتخابات
  

ن انتخابات رياست جمهوری، که خود را به حق بازنده هر انتخاباتی می دانند که در ايران برگزار طرد شدگا  
، به حربه نظارت شود، وقتی همه تالش آنها برای جلوگيری از برگزاری انتخابات شوراها با شکست روبرو شد

 بين هيات های اجرائی و نظارت، با آنکه هيات حل اختالف. استصوابی توسط هيات نظارت بر انتخابات متوسل شدند
، رای را به ابطال احکام رد صالحيت سرشناس ترين کانديداهای انتخابات شوراهای تهران داد، رهبر هيات نظارت

آيت اهللا موحدی ساوجی کوشيد در آخرين روز تبليغات انتخاباتی، بصورت فردی با اعالم رد صالحيت امثال عبداهللا 
مردم را سرگردان کرده و مانع ريخته شدن رای مردم به سود اين افراد به ... رزاده و نوری، سعيد حجاريان، اصغ

توسط توطئه گران سازمان " خرداد" با همين هدف، حمله موتور سوارهای مسلح به دفتر روزنامه .صندوق ها شود
استقبال از انتخابات، . دمردم تهران، عليرغم همه اين تالش های ضد ملی، پای صندوق های آراء حاضر شدن.داده شد

در تهران بويژه پس از پايان مراسم نماز جمعه و اطمينان مردم از برگزاری غير خشونت آميز انتخابات به اوج خود 
  . شب و در سه نوبت تمديد شد10رسيد و به همين دليل انتخابات تا ساعت 



  توقف در شمارش آراء تهران
  

 هزار نفر گذشت، با فشارها و تهديدهای بازندگان انتخابات متوقف 600آراء انتخابات تهران، وقتی از مرز   
شکست کانديداهای روحانيت مبارز و موتلفه اسالمی چنان افشاگرانه بود، که آنها به شرط اعلالم نشدن شمارش . شد

ه برندگان انتخابات تمام وحشت جبهه ارتجاع ـ بازار از آن بود، ک! واقعی آراء با اعالم نتايج انتخابات موافقت کردند
تهران، بويژه شخص عبداهللا نوری که با توطئه استيضاح جناح راست از پست وزارت کشور برکنار شد، با آراء 

کشاکش بر سر اين .  جنبش تبديل شودميليونی مردم به شوراها راه يافته وبه يکی از مطرح ترين چهره های روحانی
يعنی مقطعی که شمارش آراء متوقف ( هزار600نجام مبنای آراء را همان  روز ادامه يافت و سرا10تفاهم نزديک به 

 تن ديگر از کانديداهای ليست مشارکت ايران اسالمی برنده 12قرار گرفت و در عوض عبداهللا نوری و ) شده بود
                  .مطبوعات بود به اين امر به در هفته های آينده، بايد منتظر راه يافتن اخبار مربوط. انتخابات تهران اعالم شدند

    
  فوق العاده شورای مرکزی موتلفه و سخنان عسگراوالدیاجالس 

  
جمعيت موتلفه اسالمی، که پس از اعالم سخنان حبيب اهللا عسگراوالدی در جلسه فوق العاده شورای مرکزی   

همان آرزوئی است که رهبران شکست کمرشکن کانديداهای اين جمعيت در انتخابات شوراها تشکيل شد، نشان دهنده 
عسگراوالدی اين آرزو را که با شکست سنگين روبرو . اين حزب برای جلوگيری از شرکت مردم در انتخابات داشتند

  :شد، متکی به همان تفاهمی که در پشت صحنه بر سر شمارش آراء انتخابات تهران حاصل شد، چنين بيان داشت
جنجال آفرينی ها و مقاومت . درصد در انتخابات اخير شرکت نکردند 40آمار نشان می دهد که حداقل "...  

دست اندرکاران وزارت کشور در برابر نظارت مجلس، از جمله دالئل عدم شرکت مردم و دلسردی آنها در انتخابات 
                    ."نتايج انتخابات شهر تهران مبهم است. شوراها بود


