
 

  یاسيد سيش جديآرا
  در جبهه راست و مخالف اصالحات

  
 ی بی، مجموعه ای اسالمی در جمهوریکدست کنونیت ي شود، دولت و حاکمیتالش م

 و ین که رایا.  شودیرون آمده و دولت باصطالح توده ها معرفيسازمان، از دل مردم ب 
شه ی مردم از ری آگاهت نقش داشته و اساساين حاکمی کار آمدن ایانتخاب مردم چقدر در رو

 است مستقل یا هست، خود بحثیزان بوده و ي  آن تا چه می و فکری طبقاتی هایها و وابستگ
رون ينجا بیبحث ما درا. د بدان پرداخته شودیز باين نیش از ايکه بدان پرداخته شده و ب

ژه ی است، بویت کنوني حاکمید قرار دادن شکل سازمانی و در معرض دیدن، در روشنائيکش
  : الزم استین روشنائیل ايبه دو دل

 خواهد ین دو انتخابات را میت ای هداین سازماندهیم و ای روی به سمت دو انتخابات م-١
  .انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراها: ار داشته باشديدراخت

فت و ایز خواهد يد ادامه و تکامل نی تردی بروز کرده که بی اختالفاتین سازماندهی در ا-٢
. ر گذاراستي تاثیه حکومتي و حاشیز بر هر نوع جبهه و تشکل درون حکومتين تکامل نیا
 در یندگان مجلس هفتم که هر نوع دوگانگیدار با نمای رهبر در دی درست برخالف ادعایعنی

  .کدست اعالم آردیکپارچه و ی را ی کرد و حکومت کنونی را نف- در گذشتهیت، حتيحاکم
  ی و تالش برای به منافع اقتصادیگری دیاسيز، مانند هر رقابت سيتالفات نن اخی ایشه هایر

 گردد، یا حفظ منافع موجود باز میشتر و ي منافع بیا حفظ  قدرت برایشتر و يکسب قدرت ب
  .غ کننديک ارائه دهند و تبلیدئولوژی و ای مذهبی آن انواع بهانه هایگرچه برا

  
ک ی، پس از ی محمد خاتمیاست جمهوریاز دوره دوم ر از آغیعنیمه دوره اصالحات، ياز ن

 یاس و سرخوردگیجه انتخابات دوم خرداد و آغاز روند يز با نتي ساله مقابله توطئه آم۴دوره 
ن جنبش، ستاد پنهان مقابله با ی در ایزي ستی و خاتمی در جنبش دانشجوئیو رشد ماجراجوئ
 ی فشار، احزاب و سازمان هایاج بر ضرورت جمع کردن همه گروه هیاصالحات، بتدر

و درواقع (  کردندی، که درجبهه پراکنده مقابله با اصالحات عمل میاسي و سیمه نظامين
ده و ي که پاشید و با هدف ِدُرو کردن بذریک تشکل جدی، در ) بودندیاتي عملیسرگرم کارها

، حمله به یشیما فریان دوره ترور، قتل، بستن مطبوعات، محاکمه هایپا. دند افتادي پاشیم
ست ی بایم... ون، فلج کردن مجلس ششم ویزی، سانسور اصالحات در تلویتجمعات دانشجوئ

  .ديد و رسي رسید می جدیک سرانجام سازمانیبه 
س مجلس پنجم که يت و رئيرکل جامعه روحاني، مشاور ارشد رهبر، دبی اکبر ناطق نوریعل

ن يرحسي مقابله با دولت میس سوم را برا نفره مجل٩٩ون ي فراکسینيت اهللا خمیاز زمان آ
 شکست یاو که از فردا. ن را برعهده گرفتی نوی کرده بود، سازماندهی رهبریموسو

جاد ینک به ضرورت ایدرانتخابات دوم خرداد، در ستاد مقابله با اصالحات فعال شده بود، ا
ا از چنگ  شهرهیدن شوراهايرون کشيک تشکل همسو از مخالفان اصالحات، با هدف بی

 هنوز در زندان -ی عبداهللا نور-س آنين رئي که نخستیشورائ. دان شدياصالح طلبان وارد م
  .نيمه فلج و خانه نشي ن-انی حجار-ن اويبود و جانش

ن مصاحبه ی از مهم تریکی، که )١٣٨۵ن ی فرورد١۶(خود او، در مصاحبه با روزنامه شرق
  :دی گوی است معتبر میر و سندي دوران اخیها
  
ت مبارز، جامعه ي، روحانی اسالمموتلفهمرکب از (  روان خط امام و رهبرىيجبهه پ... «

 از یان اسالم، انصارحزب اهللا، حزب اهللا، بخشي به شمول فدائ-ثارگرانی، اني مهندسیاسالم



 

قبل از انتخابات  ....) و- شدندی ها ظاهر می سپاه که در نقش لباس شخصیج و حتيبس
م و در ین طرح را دنبال کردی باهنر ای، آقای عسگراوالدیمن، آقا. ل شديشوراها تشک
ن اسم یم اي آن انتخاب کنی برایم اسمي خواستیوقت.  کردندیثارگران هم شرکت میجلسات ما ا
 اسالم، انقالب،:  داشتچهار اصلن جبهه ی ا".انقالب روهاىيشوراى هماهنگى ن" ميرا گذاشت

  » .و رهبرى امام 
  

ن تاکنون یق تر از اي جبهه راست، دقیروهايد نی جدیم در باره سازماندهي کنیما فکر نم
  .  گفته شده باشدیسخن
 فشار در ی انصار حزب اهللا و گروه هایقت و بدنبال فاش شدن طرز عمل و ارتباط هايدرحق
 انصار حزب اهللا، که به پرونده یاسيغات سيمسئول تبل" یميفرشاد ابراه"ان اعترافات یجر

 یوکال (ی، حجت االسالم رهامین عبادیري شدن شیان مشهور شد و زنداننوارساز
و محکوم شدن تاج زاده به ممنوع بودن از )  دانشگاهیخون به کوي شبیان در ماجرایدانشجو

د ین تجدين نخستی وزارت کشور، ایاسي و عزل او از معاونت سیت حکومتيهر گونه مسئول
 نوارسازان در بالن جناح راست بوجود ی ماجرا کهیسوراخ هائ. سازمان جبهه راست است

ت یگران را در هدای، ذوالقدر و دی نبوی، مرتضیآورده و نقش و رابطه امثال باهنر، جنت
 فشار فاش ساخته بود، در ی گروه هایان و رهبری دانشجوی، حمله به کویره اي زنجیقتل ها

ش ین آرایدرا. صحنه بازگشت به یگریش دید وصله شد و جبهه راست با آرای جدیسازمانده
د به صحنه ی باینی نویها و وعده ها د و ناشناخته و با حرفی جدید، نفرات تازه، چهره هایجد
ن ی تریتين امنیا. داشتندي نگه میدا مخفي پشت صحنه و پشت سر را اکی آمدند و رابطه هایم

  .دی جدی رابطه های گذشته و بنایقطع رابطه ها. دستور بود
د در ی جدیان شکاف های که ظاهرا در جر– ی اکبر ناطق نوری همان مصاحبه علباز هم از

  :دي بخوان-جبهه راست زبان گشوده
  
هر کدام از احزاب . می مختلف در شهرها وارد صحنه شدیما با اسام ،انتخابات شوراهادر  «

  در تهران. آن گذاشتندی خودشان را اعالم کردند و اسم گروهشان را هم پاداهای آاندجبهه،
   ».ت آرديفعال آبادگرانشوراى هماهنگى مرآز با نام 

  
 که ی جبهه راست با همه شعارهائی که در دوره دوم انتخابات خاتمیشکست مانورهائ

 داده و یر دفاع دولت خاتمی وزیس دانشگاه آزاد و شمخاني رئی ها، امثال جاسبیچ موتلفه
 مردم و ی ناآشنا برایها نام.  داشتینقش مهمد یک جديجه مانده بود، در اتخاذ تاکتينت یب

 ی های ها، همان اهداف و وابستگی مردم، اما اهداف و وابستگی ناآشنا تر برایچهره ها
 همسو با آن، یو تشکل ها... یان، ترقي، بادامچیر عسگراوالديرهبران موتلفه، نظ. یسنت
 یر مرتضياد رسالت نظين مهندسان و شخص محمدرضا باهنر، رهبران بیر جامعه اسالمينظ
گران بخت خود را در ی و دیت مانند شخص ناطق نوري، رهبران جامعه روحانینبو

آزموده و ) یاست جمهوریانتخابات دوره هشتم ر (یانتخابات مجلس ششم و دوره دوم خاتم
 بود که ین درحالی دهند و ای نمی رایگر مردم به آن اسامین حاصل کرده بودند که ديقی

 از دست طرفداران اصالحات، همانا یدن ابزار حکومتيرون کشي بیانه جاده براگیهنوز 
چ و خم ها را هم داشته يجاده انتخابات بود، گرچه هموار نباشد و انواع دست اندازه ها و پ

  . باشد
 یها م انتخابات و منفعل کردن مردم، باز گذاشتن کانالی تحرینه سازيغ و زميک تبليتاکت
دان دادن به يدند و مي کوبیم می که بر طبل تحری لس آنجلسیون هایزی و تلویوئیراد

ت بودند، يت انداختن حاکمي و از مشروعیهر انتخابات" یم انقالبیتحر "ی که مدعیانیدانشجو
 یها و را  صندوقی رفتن به پای و مسنجم ساختن آن برای خودیرويج نين حال، بسيو درع



 

 رهبران جبهه راست، کامال ی مردم و آشنا برای ناآشنا برایها  با نام ها و چهرهیهائ ستيبه ل
  . جبهه راست واقعا درخشان بودیاست براين سیحاصل ا. مراعات شد

 شهر بدست جبهه راست ی دادن، شورایط راین شرای واجدی در صد را٢ر۵در تهران با 
 یز شهرها ایاريدر بس. ن اصالح طلبان شدندیگزین جبهه جاید ایافتاد و کارگزاران جد

ک و انفعال مردم مطمئن ين تاکتیجه ايآنها چنان به نت. ن بوديجه هميز نتيران نیگر ایبزرگ د
 ی شرکت درانتخابات شورایران را هم برای ای رهبران نهضت آزادی برخیبودند که حت
دان فرستادند اما سد راه هرگونه ارتباط آنها با مردم و محروم ساختن آنها از يتهران به م

جه انتخابات وجود ي هم که نسبت به نتیاندک نگران.  شدندیونیزی تلویغاتي از تبلیريگ رهبه
 برد، همراه با ارائه چاره ی رهبر که روز انتخابات در بندرعباس بسر میداشت، در سخنران

 یت برخيد صالحي نداد، بلکه از تائین انتخابات رایاو نه تنها خود در ا. افتیآن بازتاب 
اگر هم : ن حضور گفتی ها انتقاد کرد و خطاب به منتقدان و مخالفان ای مذهب-یلون و ميمل
  )نقل به مضمون!(ت شونديد رد صالحیآورند باي بیرا

د و البته ی از امکانات جدیري، با بهره گین سازماندهي ضد اصالحات، با همیستاد رهبر
 ین مرحله شورای درا.ر مجلس برداشتي تسخی را برایمسنجم تر و پرقدرت تر، گام بعد
 را به خدمت گرفت و درکنار آنها، ی حزب موتلفه اسالمینگهبان تمام امکانات شهرستان

 یدی را با استفاده از بودجه جدی فشار و لباس شخصیج، حزب اهللا و گروه هاي بسیروهاين
ون دالر يلي م۵ون دالر اضافه بر يليم٧ر۵(که به کمک رهبر از چنگ دولت در آورده بود 

در تهران، و . سازمان داده و به خدمت گرفت)  نگبهان بودی که در دست شورایبودجه ثابت
 یش آنها را در گروه هاي مشرف به غرب، در شهرک غرب تهران، از مدت ها پیها در تپه
  . و ارتباط داده بودندین موتورسواری نفره تمر۵٠
  

د داشت که یتوجه با (  نگهبانیاز طرف شورا" یبي حبیمحمد نب"ن انتخابات يدرهم
 آن را ی رهبری است که ناطق نوری در ستادیرکل وقت موتلفه اسالمي دبیعسگراوالد
 یبي حبین انتخابات؛ محمد نبیپس از ا! مسئول نظارت بر انتخابات تهران شد) برعهده دارد

 موتلفه یرکلي جبهه راست، به دبی نگهبان و ستاد رهبری کامل با شورایبه پاس همسوئ
  . ماندی باقیه بر موتلفه همچنان در دست عسگراوالديد، گرچه نظارت عالي رسیالماس

آنها که به مجلس برده شدند عمدتا برگمار شدگان ستاد جبهه راست بودند، که مانند انتخابات 
درست کرده بودند به " آبادگران" که بنام یستي مختلف و در راس آنها، با لیشوراها با نام ها

ات يا عملیت در سپاه و ی، عضویات نظامي نفر از آنها سابقه عمل٧٠ حداقل .مجلس رفتند
. ثارگران و آبادگران متشکل شده بودندی داخل و خارج از کشور را داشتند و در ایترورها

ا یان جنگ با عراق و يج خانواده قربانيي گمراه ساختن مردم و تهی بود براینها نام هائیا
 آبادگران و ین جمع به رهبریان اي از میکسان. وحان جنگن و جانبازان و مجريمعلول

 ی ناطق نوری کامل با ستاد جبهه راست به رهبریثارگران برگمارده شده بودند که همسوئیا
 استفاده یه دانشگاهي که از سهمیثارگری و ایجي نگهبان داشتند، واال هزاران بسیو شورا

 مسئله دار ی کمین و آن روحانیه و مقلد ا شدی روحانیا حتیکرده و درس خوانده بودند و 
 تمام ی بود که برایدیقت نام جديثارگران در حقیا. ن جمع راه داده نشدندیز به ايشده بودند ن
 یحت. ان اسالم انتخاب کرده بودندي پراکنده حزب اهللا و انصارحزب اهللا و فدائیتشکل ها
در " یهاشم"که با نام مستعار " دن ارجمنید جمال الديس" ري نظی شناخته شده ایچهره ها
ران را به رگبار ی این با مسلسل رهبران کردهايکونوس در برلي ترور رستوران میماجرا

نده جهرم به یاو بنام  نما. ثارگران و آبادگران به مجلس هفتم رفتندین ايبسته بود در کنار هم
 را در اتوبوس یم چه کساني باشد تا بدانیک نمونه کافین يد سابقه همیشا. مجلس برده شد

ارجمند :  مردم به مجلس بردندی خبری انفعال و بیریچراغ و با موتور خاموش، در سراز یب



 

 کشتند و در یشان را می که بعد از انقالب مخالفان و دگراندیگروه.  ها بودیاز گروه قنات
  ! انداختندی جهرم میقنات ها
د در یرکل وزارت کشور انجام شد که بای مدیقن گفتگو با مشفیز، مستند ترينه نين زمیدر ا
  :او گفت.  ثبت شودی اسالمیخ جمهورین دوره از تاریخ اینه تاريس
  
ان ينظام م و مجلس هفتم آغاز ورودی داری نفر نظام٧٠تا  ۶٠ن يهم اآنون در مجلس ب... «

 یبخشآه   موجب شده استیرونياز پشتوانه بآنها  یبه صورت پنهان و برخوردارمجلس به 
حاال ب شود و یتصو  آنانیها ا در جهت خواستیان و ين در مجلس به نفع نظامياز قوان

 یكی کهدارد  حكومت وجود ی برای خطرات .گرفته اند اريز در اختين  رایسالح قانون گذار
ار ي در اختیجمهور استی و ری از دستگاه قانون گذاری بخشیوقت.  ستاز آنها آودتا

.  آند یدا مي و شبه کودتا پینظام ك حالت آامًالیت آشور ين حالت وضعیان باشد در اينظام
دوم خرداد ( ».ز فعال اندين یعرصه اقتصاد ان دري از نظامی است آه بعضین در حالیا

  » امروزیت خبری سا-١٣٨۴
 بنام ین کردن عده اي درباره دستچین مصاحبه اشاره به همان نکته اي از همیگریدر بخش د

  : استی شود که خواندنیثارگر می از نام ایر همسوها و بهره برداريه غيتصفثارگر و یا
 ش به راست و نهیس آموزش و پرورش بود و نه گراي که رئیدر سمنان جانباز ...«
 ردبود س آموزش و پرورش ي رئیوره خاتمنکه در دیاتهام ا ب،ش به چپ داشتیگرا

  ».ت شديصالح
ک حزب ین بار اشاره به حضور ي نخستی که بران مصاحبهي از همیگریا در بخش دیو 

 شود و در واقع نقش لباس ی نگهبان میر و در خدمت شوراي هزار نفره حقوق بگ٣٠٠
 ی شوراین گارد شهریا.  آلمان را برعهده آنها گذاشته اندی هایم نازی ها در رژیا قهوه

ل به دو حزب ین هر دو، تبدثارگران و آبادگران که اکنویوند دارد با تشکل اينگهبان است که پ
  .مي کنی شده اند و ما در ادامه به آن اشاره میاسيس

  :دی گویرکل وزارت کشور در همان مصاحبه می، مدیمشفق
 شعبه ۴۵٠٠٠ نظارت است به طور مثال اگر ی برایون دالريلي م١٢ر۵ بودجه  ازی بخش«

م ي ناظر خواه٠٠٠/٩٠م یري هر شعبه دو ناظر در نظر بگیبه ازا م وي داشته باشیاخذ را
  ».  دهدیم  هزار ناظر آموزش٣٠٠  به نگهبان اعالم کردیشورام که يني بیاما م. داشت

  
 در دستور کار ستاد یاست جمهوری ریعنین سنگر، ینگونه فتح شد و فتح آخریمجلس ا
 یثارگرانیار داشتند و اي شهر را دراختی که شورایآبادگران.  جبهه راست قرار گرفتیرهبر

 کامل یل داده بودند، تاکنون در همآهنگي را در مجلس هفتم تشکی نفره نظام٧٠ون يکه فراکس
 یس شوراي رئیآبادگران به رهبر.  کردندی جبهه راست و ضد اصالحات عمل میبا رهبر

. ل به حزب شدندیت تبديز از جمعيثاگران نیل به حزب شدند و ایتبد" چمران"شهر تهران 
ن حضور در جبهه يم، که در عید اما ناشناخته روبرو شدیو حزب جدب ما با دين ترتیبد

: دانستنديک صف می داشتند، چرا که خود را از یوند تنگاتنگ تريز پيگر نیکدیراست، با 
 همه آنها که تا انتخابات یعنی. ها یان اسالم، انصار و لباس شخصيج، سپاه، حزب اهللا، فدائيبس

 ستاد ضداصالحات بودند و حاال توان اعالم استقالل یاتي عملاده نظاميشوراها و مجلس هفتم پ
  !افته بودندیهم 

ون کم نفس و کم شمار طرفداران اصالحات يجبهه راست و فاتح مجلس هفتم، در مقابل فراکس
اعالم " انیون اصولگرايفراکس"ت خود را بنام یون اکثري نفرند، فراکس۵٠م که حدود یمال

 ی حاضر در جبهه راست به رهبری که وابسته به تشکل هایدگاننی مجموع نمایعنی. داشتند
  . داشتندیح مجلس با آن همسوئی به لوایا در بحث ها و رای بودند و یناطق نور



 

ت یثارگران و آبادگران را در مجلس تقوی، مواضع دو حزب ایاست جمهوریجه انتخابات رينت
ت مبارز و جامعه يتلفه و روحاندوار به حرکت مستقل از مويکرد و در واقع آنها را ام

ش از آن که جنبه ي پین استقالل طلبیاما ا!  محمدرضا باهنری مهندسان به رهبریاسالم
 ی فتح سنگر های است برایزي داشته و خیک داشته باشد، جنبه اقتصادیدئولوژی و ایمذهب

  .ی و مالیبزرگ اقتصاد
 شهر به ی افراد از شوراین برخنه، رفتي بر سر کابی فراموش نشدنیبحث ها و کشاکش ها

نه و جنجال بزرگ بر سر ينده مجلس هفتم به کابیا آن نماین و یوستن اي نژاد، پینه احمديکاب
ن ی نژاد، ای احمدیاز سو" یسردار محصول"ارد بنام يليک سردار میشنهاد يوزارت نفت و پ

  . شتر آشکار کردي ها را بیصف بند
 داشته اند که در ینه هائيش زميثارگران و آبادگران پیاد ی و دو مجموعه جدیسردار محصول

جستجو کرد " یشتازان سازندگيپ"د در ستاد یشه آنها را بایر. د گم شودیران نبایل اخبار ايس
، در یون دالر بودجه از دفتر مخصوص ويليک میکه به فرمان رهبر و با اختصاص 

 تهران را در ین الملليروز فرودگاه بآنها که ام.  آغاز به کار کردیل اقتصادی تعدیسالها
  ! اندیشتازان سازندگي خواهند همان پیقبضه خود م

ح یثارگر و آبادگر مبتکر لواین امر بود که دو حزب ای از این مرحله، آگاهین بخش ایمهم تر
ته يب کميجاد صندوق مهرالرضا بعنوان رقیج و سپاه اند، بشدت از اي بسیش بودجه برایافزا

ته يجه آور کمي محرمانه و سرگین پس بودجه های کنند تا از ای دفاع میلفه اسالمامداد موت
 کنند و یت دفاع مي دولت و حاکمیاست جنگيرد، از سين صندوق قرار گیار ايامداد در اخت

 به ید اقتصادی جدی قراردادهایژه طرح واگذارید دولت به مجلس و بویح جدیمشوق آمدن لوا
 یرا معتقدند هر اندازه فضای کنند، زی دفاع می بصورت تهاجمیماست اتياز س. ج انديبس

  . شودی آنها فراهم تر می و رهبری فرماندهی تر شود صحنه برایکشور نظام
مات يا تصمیدهد و ي می که در کشور روی از همه حوادث مهمیب، مجلس منزوين ترتیبد

ن بده بستان يال سرگرم هم شود، فعی گرفته می و اتمیاست خارجي که در ارتباط با سیمهم
ون اصولگرا بر يا فراکسی جبهه راست ی هایها و از همه مهم تر کنترل و نظارت دسته بند

نجا آغاز يز اتفاقا از هميه دار شدن جبهه راست نید و زاوی جدی هایصف بند! گر استیکدی
هراس موتلفه م و يثاگران و آبادگران و بیسه پول نفت به سمت اياز ُشل شدن سر ک. شده است
، ی، سازمان اقتصاد اسالمیته امداد، اتاق بازرگاني از کوتاه شدن دستش از کمیاسالم

 بازگرداندن ی ها برایت مبارز از گام آخر نظامي قرض الحسنه، هراس روحانیصندوق ها
 دوران ی سازیان خصوصی که درجریادهائي بنی و دست گذاشتن روینی دیآنها به حوزه ها

 ها که یاد رسالتيبن. ل شده اندی تبدی تصاحب کرده و به قدرت اقتصادی اقتصادلیبرنامه تعد
 آن همچنان یون درآن جمع اند و رهبري روحانی و اقتصادی مالیادهاين بني از همیبخش

  . استی نبویبرعهده مرتض
باز .  چگونه سر برآوردیاست جمهوریان انتخابات رین اختالف، درجریم اينيابتدا بب

  : با روزنامه شرقی به مصاحبه ناطق نورمیگرد یم
  
ما آقاى  یاصلداى ی آاند.تا شب آخر جلسات در دفتر من بود، یاست جمهوریدرانتخابات ر«
 ش من و گفت آه براى اداره آشور طرحينژاد آمد پ آقاى احمدى در آن روزها .دبوجانى یالر
آمد . مي جلسه گذاشت٣نژاد  م، براى آقاى احمدىیگذاشته بود ما براى همه دو جلسه. دارم

حرف  .شان صحبت آردندیربع فقط ا ساعت و سه كی .ادداشت آردمی. آرد انيطرحش را ب
 .ن را به خود او گفتمی من ا.ى بودیلى فضايخ  اویها

داى شوراى هماهنگى یگر آاندی آه من دك نامه براى من نوشت و گفتیاى آن روز  فرد
احزاب شوراى اما برخى از  .میست خودمان قرار نداديشان را در لیگر ایدهم ما  .ستمين

شان یاز ا)  بودندی همآهنگی در شورایکه از ابتدا(  ثارگرانیت ايجمع، از جمله هماهنگى



 

 با ما اختالفشان شد، در یاست جمهوری که آنها در سر انتخابات ریموقع .ت آردیآامًال حما
ت ي جمعالبته. ت بودي جمعنیسابق ا قائم مقام دارابىآقاى . مجلس هفتم حضور داشتند

ثارگران یانظرات  ت مجلس تابعی اآثر.ار ندارديت مجلس را در اختیثارگران اآثریا
 ». ثارگران بودیا عضو شوراى مرآزى همان موقع هم نژاد  آقاى احمدى.ستين

 توان در اعالم ی را م-یاست جمهوری پس از انتخابات ر-ن شکاف در جبهه راستیادامه ا
اد ي بنیگر رهبریک عضو دی که یحزب. ز دنبال کردين" یران اسالمیشان اینواند"د ی جدحزب

ثارگران ی خود را همطراز ایاسيت سياد رسالت فعاليس کرده تا بنيتاس" انيرمحبيام"رسالت 
  .و آبادگران کند

دث م، نه تنها انتخابات، بلکه حوای رویش رو مي دو انتخابات پی، به سوین صف بندیما با ا
ت ی کسب حمایت مبارز برايا روحانی و یر موتلفه اسالمي اخی از نرمش هایبخش. ندهیمهم آ

بانه ی عوامفریها یها و سخنران ا وعدهی و ی مشارکت و محمد خاتمیا حتی و یدوباره رفسنجان
ل آنها به پشتوانه دولت خود، گسترش یت فقرا و محرومان و تبدی جلب حمای نژاد برایاحمد

 یها ا شکافیارات شوراها و يثارگران و آبادگران، دعوا بر سر محدود کردن اختی ایسازمان
 با یا همسوئیباف و ي به سردار قالیکی و نزدی شهرتهران که در دورید در شورایجد

ن یما در ا. نجا نهفته استیهمه در ا.... با آنیا عدم همسوئی چمران و یآبادگران به رهبر
، ی ملیروهاي نی های و جناح بندیم شکل بندی هنوز عادت دارم ویسالها عادت کرده بود

م؛ ين قرار دهير ذره بیم و زينير جناح راست را ببيا هر تشکل غی، اصالح طلب و یمترق
 تحول خواه را یروهايکه ضرورت دارد به همان اندازه که فعل و انفعاالت در جبهه نيدرحال

ر نظر ی وقفه زیاالت درجبهه روبرو را هم بن فعل و انفعيم، هميدهين قرار مير ذره بیز
ا چنان ی شود و یل ميک مرحله گذار، چنان گسترده تشکیک جبهه، در یگاه . ميداشته باش

ن روزنه به اشتباهات ین غفلت از کوچکتریل شود که کوچکتريد تشکیگسترده و پرتوان با
. د مورد توجه ما باشدیز باشد باي اگر روزنه نیشکاف درجبهه راست، حت.  انجامدیبزرگ م

مصاحبه افشاگرانه ناطق . ک روزنه باشدین فقط ی رسد ای است که بنظر نمین درحالیو ا
 که ی رسمیمه نظاميل دو حزب نيا تشکی  و یاسياد رسالت به حزب سيل بنیا تبدی و ینور

 ی کوچکیدادهایرو) ثارگرانیآبادگران و ا( نژاد بسرعت صادر شدیجواز آن در دولت احمد
 یها  از تشکلیت آنها، گاه باندازه آگاهی از هویستند، بلکه آگاهينه تنها کوچک ن. ستندين

ن بار ي نخستیژه که ما برایبو. ت دارنديست و تحول خواه در جامعه اهمياصالح طلب، رفرم
 یميچ عقل سليه. می شده ای نظام– یاسي دو حزب سی رسمیريران، شاهد شکل گیدر ا

 ها ین تحوالت و صف بنديد همی بایحت.  کندیل مواج را منع و رد نمي در سیاسيمانور س
خ ین جبهه تاریع تريد وسیجبهه ضد جنگ و دفاع از صلح، شا. ز دنبال کرديرا در دولت ن

، چشم را به یخین جبهه بزرگ و تاري چنیري توان در بستر شکل گیچگونه م. ران شودیا
  اب ها بست؟ين تحوالت و حضور و غی ایرو
ن بحث ی گشودن دروازه ایبرا.  که بدان ها اشاره شدی مسائلی است به روین، تنها فتح بابیا
 .د همت کردیبا
  


