
  ديع و تائيضرورت اتحاد وس د بريبا تاآ
  اسی طرفداران تحوالت در داخل آشوريروهای سين نظر

  به سوی مرحله دوم انتخابات
   هاشمی رفسنجانی  با رای به

  
ن يخی در مرحله اول اياست جمهوری، پس از رای سازی و تقلب تاريمرحله دوم انتخابات ر

 بزودی برگزار -ن و آروبیي معـوم خرداد  و ددای جبهه اصالحاتيانتخابات و حذف دو آاند
ن آه در مرحله نخست، چگونه يا. ای به مراتب دشوارتر از مرحله نخست مرحله. شود  می

ها   است جمهوری از صندوقيدن لباس ريلی تهران را برای پوشيتوانستند شهردار تحم
ران پنهان يابان ايخ درآورند و در مرحله دوم بگنجانند، امروز بر آمتر آسی در آوچه و

ز، امروز بر همگان آشكاراست، مگر آنها آه يخی نين تقلب تاريهای ا  زهيدالئل و انگ. است
ا اگر هم دارند، آن را جدی يا باور ندارند و يران يا در" حكومت سپاهی"هنوز به توطئه 

متعددی ش، بصورت جدی برداشته شد و به شهادت مطالب يز از دو سال پين خيا. نگرفته اند
 اسی و هم در چارچوب مصاحبهيرهای سي هم در مقاالت و تفس-نه، ين زميا آه راه توده در

 .ستيها نبود و ن  زی نا آشنا برای توده ایي منتشر آرده، گام و خ-وئیيهای راد 
ن يفاجعه آنجاست آه چن. ستيران، هنوز همه فاجعه نيج در ايقبضه قدرت توسط سپاه و بس

های نظامی را   ه داری غارتگر و تجاری است آه ماجراجوئیيامی سرماتی، بخش نظيحاآم
های   تيها و حاآم  ان در دولتيزتر از حضور نظاميخ عنی، حتی خطري. آند  ز دنبال میين

ران، برای نابودی استقالل ملی، برای برپائی جنگ داخلی، يبرای اشغال ا. هيپاآستان و ترآ
ران آه طی چند دهه به آارخانه، يی آن بخش از درآمد نفتی اران و نابوديبرای تكه تكه شدن ا

رانی و رفتن يران و اياه نشاندن ايخاك س ل شده و بريتبد... سات صنعتی، شهرسازی ويتاس
ن فاجعه يها، و از ا ن مطلوب تر برای آنيچ حكومتی از ايكا هيل و امريت اسرائيمومير قيز

پول "آشور و سلطه طالبانی و  افتادن حمام خون درراه . ستيرانی نيرانی و ايبارتر برای ا
اسی و ين فاجعه را، همراه با ترور و آشتار مبارزان سيران، ايك دوران در ايی برای  "پوت

ن فاجعه همسوست و يت با اين آه چه بخش از روحانيا. آند  شه آامل میياهل قلم و فكر و اند
 د، دريران به آجا خواهد انجاميا  درونين آه سرانجام حكومت روحانيا ست ويچه بخش ن
ن يشود فراتر از ا  ران چه میين آه سرنوشت ايد گنجانده شود، اما اياسی بايمحاسبه س

روند تا بدان جامه تحقق   آنچه پس از تدارآی چند ساله می. همسوئی استا نايهمسوئی و 
های خارجی پس از   ت است، آه قدر57ه انقالب ي ساله توطئه عل26ان مرحله يبپوشانند، پا

م يای آه شاهد آن هست ر، سرانجام آن را توانستند تا مرحلهيهمه آزمون و خطاهای دو دهه اخ
ن همان فاجعه طبس و آودتای نوژه است، آه هر دو به جنگ داخلی و نابودی يا. ش ببرنديپ

 آن دو گريران و ادامه جنگ با عراق روی ديد، چنان آه حمله عراق به ايانجام  آشور می
  د داشت آه طرح حكومت سپاهی با بهرهيد ترديز نبايای ن حتی برای لحظه. آودتای ناآام بود

تی جمهوری يهای نظامی و امن  ن ارگانين و آاربدست تريق در حساس تريری از نفوذ عميگ
  .ش برده شده استين مرحله پياسالمی تا ا

است جمهوری باقی مانده، يتخابات رما، امروز و در فاصله چند روزی آه به مرحله دوم ان
 نهيشيست و چه پين آه احمدی نژاد آيصرفنظر از ا. ميای را در برابر خود دار ن صحنهيچن

. ای جلو انداخته اند ن نقشهيش بردن چنيای در جمهوری اسالمی دارد، امروز او را برای پ 
و را در گام بعدی جا گذاشته ا ايافت و يها را خواهد   ا خود توان ماجراجوئیيای آه   چهيباز

خ مكتوب حكومت يبه تار. ن او خواهند آرديو ماجراجوی آهنه آارتر و جسورتری را جانش
د مراجعه آرد و الگوی طالبان يا پول پوت در آامبوج بايژنرال سوهارتو در اندونزی و 



زی و يقرستآن ف. افغانستان را در برابر خود قرار داد تا صحنه واقعی را بتوان مجسم آرد
ران پشت آن جمع شده اند، حتی اگر يا ان طرح حكومت سپاهی دريزی آه مجريفسادگر

ا يم ثروت در آامبوج و يجی فراتر از تقسيها صداقتی هم داشته باشند، نتا شماری از آن
افغانستان، تحت نام  م و جهانی قاچاق مواد مخدر دريهای عظ  آه شبكه تی يعدالت و امن

ن يآه، اندك صداقتی را هم درا یحال در. دادند نخواهد داشت  شعار آن را میحكومت طالبان 
های قاچاق  ست آه دارندگان شبكهيبانه ايها شعارهای عوامفر نيا. نه نمی توان متصور شديزم

به اعتراف محسن رضائی در (مواد مخدر، رد و بدل آنندگان سپاهی جواز قاچاق مواد مخدر
ر مرغ و يای واردات شيهای قاچاق، ماف  ، دارندگان اسكله)اباتی اش انتخـونی يزيمصاحبه تلو

ها   نيخ نشيقه و دختران و پسران خردسال به شيجان آدمی زاد و صادرات قاچاق نفت و عت
كاری آارگران، اخراج آارگران، نابودی آشاورزی ين است آه درباره بيهم. داده اند سر

  . ی از دهان امثال احمدی نژاد نمی شنودد ملی، آسی حتی آالميآشور، نابودی تول
شود و چنان   ن خطری برگزار میياست جمهوری در آستانه تحقق چنيانتخابات دور دوم ر

هاشمی  نه حكومتی آن را فراهم ساخته اند، آه حتیيمصمم به تحقق آن هستند و چنان زم
  د میيز آنجا تشدم اين بيا. م شكست استين مرحله حضور دارد، در بيا رفسنجانی، آه در

ر فشار جنگ روانی طرفداران يشود آه مردم مرحله دوم انتخابات را جدی نگرفته و ز
حكومت سپاهی، دچار رخوت شده و عرصه را برای مانور و تقلب طرف مقابل خالی 

  .بگذارند
، )تيحتی از درون حاآم(یدای انتخاباتين آانديا مطلوب تريامروز، بحث نه بر سر مطلوب 

ای  فاجعه. ن فاجعه استيری از اين اجماع و اتحاد ملی برای جلوگيبحث بر سر بزرگتربلكه 
های مبارز داخل آشور برای  ن چهرهيملی و شناخته شده تر اسی ويروهای سيآه تمام ن

  افتهيهاشمی رفسنجانی  مانده  گانه راه حل را رای به تنها نامزد باقیيری از تحقق آن يجلوگ
ها نه  یتوده ا. آنند  ر گلوی خود احساس میيزه حكومت سپاهی را زيسرنها آه  همان. اند
 -اب حكومت سپاهیيطرفی آب به آس  بی  نيتوانند با ا  طرف باقی بمانند و نه می  بی  توانند  می
ز همسو با تمام يها ن ل است آه آنين دليبه هم. زنديباال بر اد شده دريتی، از نوع يامن
اسی داخل آشور، شرآت در انتخابات يمی و مبارز سيهای قد   و چهرهملی اسی ويروهای سين

نه تنها . آنند  ه میيد و توصيهاشمی رفسنجانی را تائ است جمهوری و رای بهيدور دوم ر
هاشمی رفسنجانی، با هدف  انتخابات و رای به آنند، بلكه مردم را به شرآت در  ه میيتوص
ن حال آه نفی حكومت ين رای، در عيا. آنند  ق میيشواد شده در باال تيری از فاجعه يجلوگ
هاشمی رفسنجانی   ه و منشوری است آهيانياد شده در باالست، رای به آن بيتی ي امن-سپاهی

ازهای يری از اشتباهات گذشته و نيات، فاصله گيرش واقعيل دولت آشتی ملی و پذيبرای تشك
ظراتی است آه وی در دانشگاه و در رای به آن ن. ران منتشر ساخته استيامروز مردم ا
بحث بر سر امروز و . ان اعالم داشته و نسبت به وفاداری به آن تعهد سپرديبرابر دانشجو

د جلوی تمرآز يامروز با. د گشوديروزی آه دفتر آن را بموقع باين لحظه است، نه بر سر ديا
پس از ثبت نام ، استی است آه راه توده بالفاصلهين همان مشی و سيا. قدرت را گرفت

ن ستون منتشر ساخت و در آن به دالئلی اشاره آرد آه يهم است جمهوری، دري رنيداوطلب
هر جنبش و هر حرآت . دهد  ش از آن زمان؛ صحت و درستی خود را نشان میيامروز ب

م در فاصله دو مرحله از انتخابات يآن  آموزد و ما تصور می  اجتماعی گام به گام تجربه می
 ران باندازه آافی از تفرقه و خطرات رخوت ويز جنبش عمومی مردم اي جمهوری ناستير

حتی تقلب و رای سازی در انتخابات مرحله اول، چنان آگاهی و . انفعال درس گرفته است
ری از يت موجب شد، آه ارزش آن، آمتر از جلوگياتحادی را در آشور و شكافی را در حاآم

اسی از خطرات تفرقه و تن ندادن يان آه مبارزان و احزاب سهمچن. ستيتقلبی آه انجام شد ن
ده شده بود و يرو تدارك دياگر اتحاد و تجمع حداآثر ن. ن اتحادها درس گرفته انديع تريبه وس

ده و مردم را دعوت به ياسی آنار نكشيهای با نفوذ س  م انتخابات، چهرهير فشار مشی تحريز



ا طرفداران اصالحات با درك توازن يآردند و    میانتخابات و رای به اصالحات شرآت در
د راه بر يآردند، درهمان مرحله اول با  ت میين فرد درانتخابات حمايروها، از ممكن ترين

ن نگرانی و هراس ملی از يد، امروز چنيصورت، شا نيا در. شد  حكومت سپاهی بسته می
دای يون آراء سه آانديلي همان ده محتی با. سرانجام انتخابات مرحله دوم در آشور حاآم نبود

ان مرحله اول انتخابات و آشكار شدن تقلب يه پايانيران در بياصالح طلب آه حزب توده ا
می شد سرنوشت مرحله اول انتخابات را رقم "انتخاباتی بدرستی بدان اشاره آرد و نوشت 

حالی است آه اگر  ن دريز بدرستی بدان اشاره شده است و ايه نيانيامری آه در آن ب". زد
م، اساسا راه بر تقلب انتخاباتی بسته شده و طرد حكومت يهاشمی را هم به آن اضافه آن  آراء

ق يرا هنوز درك عمين ممكن نشد، زيا. شد  روز میيسپاهی در همان مرحله اول انتخابات پ
م از يدواريما ام. ت وجود نداردين حلقه حاآميف تريورش به ضعيرو برای يج همه نياز بس

خی هر تحولی در ين ضرورت تاريتجربه مرحله اول انتخابات حداآثر درس ممكن از ا
  .جامعه گرفته شده باشد
گر يكبار دياست جمهوری را ين انتخابات ريان مرحله ثبت نام داوطلبيسرمقاله راه توده، در پا

ن اتحادها، يع تريبا وسم يم، چرا آه همچنان اعتقاد داريآور  د بند بند آن در ادامه میيو با تائ
است ين مشی و سيا. روزی استيك پي روی مقابل را به عقب راند، يم گام نيحتی اگر بتوان ن

  : ديبخوان. ران استيخی حزب توده ايتار
  

  "داهايپس از ثبت نام آاند"آغاز مرحله 

  یدولت ائتالف
  یريش از رای گيپ
  ل و اعالم شوديد تشكیبا

      
ك ضرورت يها را به  ش رو، تفاهم بر سر حداقليمكانات و خطرات پرو، ايط، توازن نيشرا
 سال از 8ن يا ن توازن چگونه بود؟ دري ا1376ن آه در خرداد يا. ل آرده استيخی تبديتار

ا نبود؟ اختالف نظرهای داخلی چقدر يا نشد؟ اشتباهات آجا بود و يها استفاده شد   تيهمه ظرف
گفت و از تمرآز " سخن از امروز"د يامروز با. روز استيعمل آرد؟ همه و همه مربوط به د

تن آرده  ز بريلباس نظامی ن" هيت فقيمرگ بر ضد وال"ستی ير شعار فاشيقدرتی آه ز
   .ری آرديجلوگ

ن يافت و مرحله دوم ايران خاتمه يا است جمهوری دوره نهم دريداهای ريثبت نام آاند
كبار يدر واقع . ها در شورای نگهبان آغاز شد تيحا رد صاليد و يانتخابات با جدال بر سر تائ

است يت بدست گرفتن سكان ريها توسط همه آسانی آه صالح آردن" تيخود رد صالح"
دان نشدند انجام يت شدن در شورای نگبهان وارد ميم رد صالحيجمهوری را داشتند، اما از ب

  !تهای رسمی در شورای نگهبان اس تيشد و آنچه آغاز شده، رد صالح
ن يای باقی است، و ا ای چند هفته های رای فاصله  دن به پای صندوقيا نرسيدن و يهنوز تا رس

  !ستيجوشد، فاصله اندآی ن  فاصله در آشوری آه حوادث در آن می
ت خود توسط شورای يد صالحيد به تائيهائی آه ام های معدود چهره ریيان موضع گياز م

ستند يادی آه اساسا مطرح نيق ثبت نام عده زيزی آهنه تشواعتناء به با  بی (نگهبان را دارند
  .ای مشخص است  برنامه-دو صف بندی فكری) تيد صالحيا تائيت شوند و يآه رد صالح

ای قدرت و پول، آه همچنان بر طبل خودی و ي ـ گروه ضد اصالحات وابسته به ماف1     
  .ش انداخته استيهان خودی را پها و فرماند  ن مرحله نظامیيا آوبد و در  ر خودی میيغ



ران برای همه ينی آه از ضرورت آشتی ملی، ايقت بي ـ گروه طرفدار اصالحات و حق2    
  .ديگو  ان و وحدت ملی سخن میيرانيا

ز در يهاشمی رفسنجانی ن  حتی. ون وجود دارند و هم در گروه دوميهم در گروه اول روحان
دان آمده و حساب خود را از يشته و اتحاد ملی به مرش اشتباهات گذين مرحله با شعار پذيا

م ين و دآتر ابراهيحساب گروه اول جدا آرده است، البته نه با آن صراحتی آه امثال دآتر مع
  .نديگو  ن وحدتی سخن گفته و میيا دآتر محمدرضا خاتمی از ضرورت چنيزدی و ي

دهند بكلی با    ارائه میند خطر خارجی جدی است، اما راه حلی آهيگو  هر دو گروه می
  . گر متفاوت استيكدي

مه نظامی، به دو بازوی يل بدهد و در آنار مجلس نينه نظامی تشكيخواهد آاب  گروه اول می
ون و هم يان روحانيش انداخته اند، اما هم در مي را پرهبرها  آن. ل شونديه تبديت فقيمسلح وال

ها رهبر را پشت  چ، آنين پيه بر سر اولون، از روز آشكارتر است آير روحانيان غيدر م
ن، مطلوب يا. ل خواهند داديرا تشك" نظامی"خواهند گذاشت و حكومت ظاهر و باطن  سر
ن نوع قدرت را يكا و انگلستان است، چرا آه تجربه چانه زنی با اين حالت برای امريتر
م آردند آه يه مستقين توصيها حتی بارها به فرماندهان ارتش صدام حس آن. شه داشته انديهم

. م شوديكا با آنها وارد مذاآره مستقيرند تا امريصدام را برآنار آرده و قدرت را بدست بگ
  .ش انداختندين را پيهای فراری ارتش صدام حس  حتی برای مدتی ژنرال

ران را برای يد، ايگو  فی آه اآنون از اتحاد و آشتی ملی سخن میيگروه دوم، به شمول تمام ط
شناسد، راه حل   ستی میيرا شعاری فاش" ر خودیيخودی و غ"خواهد و   ان میيرانيهمه ا

س يشی و انتخاب رئيبحران داخلی و دفاع از استقالل آشور را نه در برپائی انتخاباتی فرما
ون گروه اول، بلكه در زنده ير روحانيون و غيها و روحان  جمهوری آه منصوب نظامی

ها  آن. داند  ن سطح ملی میيت، در گسترده تري تحول در حاآمشه امكانيساختن دوباره اند
ت جمهوری يت در حاآميها، تنها دور زدن و حذف آامل روحان  دانند آه خطر نظامی  می

بلكه ) ز روبرو شوديتواند در لحظاتی با استقبال عمومی ن  امری آه حتی می( ستياسالمی ن
م يامری آه اگر به جنگ داخلی و تقس. ست ا57انی بر انقالب ين و پايگذاردن نقطه خون

ن يس به هميكا و انگليآشور و نابودی استقالل ملی منجر نشود، در معامالت پشت پرده با امر
  .ديجه و سرانجام خواهد رسينت

آند و شعار خود را بر محور   اد میيگروه اول از تمرآز قدرت بعنوان راه حل بحران آشور 
نه تنها شعار، بلكه خط مشی شورای نگهبان . م آرده استيتنظ" هيت فقیمرگ برضد وال"

ست شناخته شده ين، خود توطئه ايا. م شده استين اساس تنظيز بر هميها ن  تيبرای رد صالح
ز فاجعه يخ سلطنت پهلوی نين تاريهای گذشته، بلكه در هم  نه فقط در دوران. رانيخ ايدر تار

 سال پس از صدراعظمی 5( در دست رضاخان ای آامل شد، آه تمرآز قدرت از آن مرحله
ن تمرآز قدرت پس يز ايآامل شد و در دوران سلطنت پسرش ن) اءيدضيسی سيآودتای انگل
، آودتای )دولت مصدق(ر وابسته به دربارينه و دولت غير پرآشاآش بر سر آابياز طی مس

شاهنشاهی به  ساله 2500ز و تاجگذاری ي مرداد و باالخره اعالم حزب سراسری رستاخ28
  .دينقطه اوج رس

ن تمرآز ياز ا) ر انتخاباتیيهاشمی رفسنجانی در دوران اخ حتی به شمول اشارات( گروه دوم
 ری میي را همان مس"رهبرستائی" و "ت پرستییوال"قدرت بدرستی نگران است و بازی 

آند   سعی میگام بلندی آه هم اآنون گروه اول (داند آه در سرانجام خود به نظامی گری آامل 
به ) در منطقه(ستی و در خارج ين نظامی گری در داخل به سرآوب فاشيختم شده و ا) بردارد

ان صاحب قدرت يم با نظاميكا برای مذاآره مستقيد آه امريآن توپ و تانك بازی خواهد انجام
ز يق نيم تشوير مستقيم و غيازمند آه آن را مستقيچنان ن. ازمند آنستيدر جمهوری اسالمی ن

  .آند  می



ها در شورای  تيبررسی صالح"عنی يش انتخاباتی، يب، جدال در مرحله دوم پين ترتيبد
افتن يگانه راه برتری يجدالی آه از نظر ما، . لی برخوردار استين بار تحلياز چن" نگهبان

ست آه يتی و بازدارنده ايابی به آن توان اآثري و دستها اتحاد بر سر حداقلدن به يدر آن رس
چ تند را عبور ين پيتوان، ا نصورت است آه میيا در. شود خطرآغاز می" درك واحد"ابتدا از 

  . آرد و گروه اول را پشت سر گذاشت
ست مگر ابتدا به جمعبندی واحد ين ممكن نيد روشن آرد و ايف مردم را هرچه زودتر بايتكل
هر . اری آردنيها طلب ح و روشن به مردم گفتن و از آنيدن و سپس آن را با دالئل صريرس
ز خود را به يع گروه دوم، آه ما نيف نسبتا وسينه ائتالفی و ملی از سوی طي اتحاد و آاب نوع
ل و به مردم يغاتی گروه اول، تشكيهای تبل  ش از جنجاليد پيم، باينيب  ك میيف نزدين طيا

هائی از   تطی بود و چه فرصي در چه شرا1376ن آه جنبش در دوم خرداد يا. اعالم شود
 و از توازن قدرت سخن از امروزد يامروز با. روز استيا نرفت، مربوط به ديدست رفت و 

  !سخن گفت" فردا"د يتوان، بلكه با در باره فردا، نه تنها می. ن لحظه گفتيرو در ايو ن
ن يع تريدی را برای نوشتن دالئل وسيد صفحه سفيمی، بايبجای ورق زدن دفاتر قد

هر نوع . ديروزی رسيج شد تا در مرحله اول انتخابات به پيكپارچه بسيود و ممكن گش اتحاد
ن ييتع. ك گمراهی و فرصت سوزی استيشه و نقشه برای مرحله دوم انتخابات، خود ياند
دن زمان يش از رسيك برنامه آار عملی، پيم منشور اتحاد و تفاهم بر سر ينه، تنظيف آابيتكل

ت بر سر آن صندلی يا آن شخصين ي مهم تر از نشستن ا های رای،  رفتن به پای صندوق
  .شود  است آه خاتمی از روی آن بلند می

ش را خوب ياسی حزب خويها و اتحادهای س  خ نرمشيهائی آه تار  ن سخن برای توده ایيا
ری ينه قوام السلطنه برای جلوگيحتی شرآت در آاب. ستيبه خاطر سپرده اند، سخن ناآشنائی ن

خواهی و يقدرت در دربار و در دست شاه و فرصت سازی برای جنبش آزاداز تمرآز 
  !شاه -قوامری از اختالفات يران با بهره گياستقالل طلبی مردم ا

 


