
  "پس از ثبت نام کانديداها"آغاز مرحله 

  دولت ائتالفی
  پيش از رای گيری

 باید تشکيل و اعالم شود
  

 را به يک حداقل هاشرايط، توازن نيرو، امکانات و خطرات پيش رو، تفاهم بر سر 
 8دراين  اين توازن چگونه بود؟ 1376اين که در خرداد . ضرورت تاريخی تبديل کرده است

يت ها استفاده شد يا نشد؟ اشتباهات کجا بود و يا نبود؟ اختالف نظرهای از همه ظرفسال 
" سخن از امروز"امروز بايد . داخلی چقدر عمل کرد؟ همه و همه مربوط به ديروز است

لباس نظامی نيز " مرگ بر ضد واليت فقيه"گفت و از تمرکز قدرتی که زير شعار فاشيستی 
  .برتن کرده جلوگيری کرد

  
ايران خاتمه يافت و مرحله دوم اين انتخابات با جدال  نديداهای رياست جمهوری درثبت نام کا

خود رد "در واقع يکبار . بر سر تائيد و يا رد صالحيت ها در شورای نگهبان آغاز شد
کردن ها توسط همه کسانی که صالحيت بدست گرفتن سکان رياست جمهوری را " صالحيت

ن در شورای نگبهان وارد ميدان نشدند انجام شد و آنچه داشتند، اما از بيم رد صالحيت شد
  !آغاز شده، رد صالحيت های رسمی در شورای نگهبان است

 و ی فاصله ای چند هفته ای باقی است،هنوز تا رسيدن و يا نرسيدن به پای صندوق های را
  !اين فاصله در منطقه ای که حوادث در آن می جوشد، فاصله اندکی نيست

ع گيری های همين معدود چهره هائی که اميد به تائيد صالحيت خود توسط از ميان موض
بی اعتناء به بازی کهنه تشويق ثبت نام عده زيادی که اساسا مطرح ( دارندرا شورای نگهبان 

 برنامه ای مشخص - دو صف بندی فکری)نيستند که رد صالحيت شوند و يا تائيد صالحيت
  .است

مافيای قدرت و پول، که همچنان بر طبل خودی و گروه ضد اصالحات وابسته به  -1
 خودی را پيش انداخته  و فرماندهانغير خودی می کوبد و دراين مرحله نظامی ها

  .است
گروه طرفدار اصالحات و حقيقت بينی که از ضرورت آشتی ملی، ايران برای همه  -2

 .ايرانيان و وحدت ملی سخن می گويد
حتی هاشمی رفسنجانی نيز در . د و هم در گروه دومهم در گروه اول روحانيون وجود دارن

اين مرحله با شعار پذيرش اشتباهات گذشته و اتحاد ملی به ميدان آمده و حساب خود را از 
حساب گروه اول جدا کرده است، البته نه با آن صراحتی که امثال دکتر معين و دکتر ابراهيم 

  .حدتی سخن گفته و می گوينديزدی و يا دکتر محمدرضا خاتمی از ضرورت چنين و
هر دو گروه می گويند خطر خارجی جدی است، اما راه حلی که ارائه می دهند بکلی با 

  . يکديگر متفاوت است
گروه اول می خواهد کابينه نظامی تشکيل بدهد و در کنار مجلس نيمه نظامی، به دو بازوی 

ميان روحانيون و هم  اند، اما هم در را پيش انداخته رهبرآنها . دنمسلح واليت فقيه تبديل شو
در ميان غير روحانيون، از روز آشکارتر است که بر سر اولين پيچ، آنها رهبر را پشت 

 اين، مطلوب .را تشکيل خواهند داد" نظامی"سرخواهند گذاشت و حکومت ظاهر و باطن 
ع قدرت را ترين حالت برای امريکا و انگلستان است، چرا که تجربه چانه زنی با اين نو

آنها حتی بارها به ارتش صدام حسين توصيه مستقيم کردند که صدام را . هميشه داشته اند



حتی ژنرال . برکنار کرده و قدرت را بدست بگيرند تا امريکا با آنها وارد مذاکره مستقيم شود
  .ابتدا پيش انداختند های فراری ارتش صدام حسين را در

ه اکنون از اتحاد و آشتی ملی سخن می گويد، ايران را برای گروه دوم، به شمول تمام طيفی ک
را شعاری فاشيستی می شناسد، راه حل " خودی و غير خودی"همه ايرانيان می خواهد و 

تخاب رئيس بحران داخلی و دفاع از استقالل کشور را نه در برپائی انتخاباتی فرمايشی و ان
جمهوری که منصوب نظامی ها و روحانيون و غير روحانيون گروه اول، بلکه در زنده 

آنها می . ساختن دوباره انديشه امکان تحول در حاکميت، در گسترده ترين سطح ملی می داند
 دانند که خطر نظامی ها، دور زدن و حذف کامل روحانيت در جمهوری اسالمی نيست

بلکه گذاردن نقطه ) اند در لحظاتی با استقبال عمومی نيز روبرو شودمری که حتی می توا(
امری که اگر به جنگ داخلی و تقسيم کشور و استقالل .  است57خونين و پايانی بر انقالب 

ملی منجر نشود، در معامالت پشت پرده با امريکا و انگليس به همين نتيجه و سرانجام خواهد 
  .رسيد

بعنوان راه حل بحران کشور ياد می کند و شعار خود را بر محور  گروه اول از تمرکز قدرت
نه تنها شعار، بلکه خط مشی شورای نگهبان . انتخاب کرده است" مرگ برضد واليت فقيه"

اين، خود توطئه ايست شناخته شده . برای رد صالحيت ها نيز بر همين اساس تنظيم شده است
همين تاريخ سلطنت پهلوی نيز فاجعه  شته، بلکه درنه فقط در دوران های گذ. در تاريخ ايران

 سال پس از صدراعظمی 5(از آن مرحله ای کامل شد که تمرکز قدرت در دست رضاخان 
کامل شد و در دوران سلطنت پسرش نيز اين تمرکز قدرت پس ) کودتای انگليسی سيدضياء

 28، کودتای ) مصدقدولت(از طی مسير کشاکش بر سر کابينه و دولت غير وابسته به دربار
  . ساله به نقطه اوج رسيد2500مرداد و باالخره اعالم حزب فراگير رستاخيز و تاج گذاری 

از اين تمرکز ) حتی به شمول اشارات هاشمی رفسنجانی در دوران اخير انتخاباتی( گروه دوم
اند را همان مسيری می د" رهبرستائی"و " واليت پرستی"قدرت بدرستی نگران است و بازی 

گام بلندی که هم اکنون گروه اول سعی می کند (که در سرانجام خود به نظامی گری کامل
به ) در منطقه(ختم شده و اين نظامی گری در داخل به سرکوب فاشيستی و در خارج ) بردارد

توپ و تانک بازی خواهد انجاميد که امريکا برای مذاکره مستقيم با نظاميان صاحب قدرت 
چنان نيازمند که آن را مستقيم و غير مستقيم تشويق نيز . می نيازمند آنستدر جمهوری اسال

  .می کند
بدين ترتيب، جدال در مرحله دوم انتخابات، يعنی رد صالحيت ها در شورای نگهبان از چنين 

جدالی که از نظر ما، يگانه راه حل مقابله عملی با آن رسيدن به . بار تحليلی برخوردار است
ی است که براساس آن " درک واحد" حداقل ها، برای دستيابی به آن اکثريت و اتحاد بر سر

تکليف مردم را هرچه . بتوان، اين پيچ تند را عبور کرد و گروه اول را پشت سر گذاشت
زودتر بايد روشن کرد و اين ممکن نيست مگر ابتدا به جمعبندی واحد رسيدن و سپس آن را 

هر نوع کابينه ائتالفی و . گفتن و از آنها طلب ياری کردبا دالئل صريح و روشن به مردم 
 نزديک می بينيم، گروه دوم، که ما نيز خود را به اين طيفملی از سوی طيف نسبتا وسيع 

اين که جنبش در . بايد پيش از جنجال های تبليغاتی گروه اول، تشکيل و به مردم اعالم شود
ت هائی از دست رفت و يا نرفت، مربوط  در چه شرايطی بود و چه فرص1376دوم خرداد 

در .  و توازن قدرت و نيرو در اين لحظه گفتسخن از امروزامروز بايد . به ديروز است
 !سخن گفت" فردا"باره فردا، نه تنها می توان، بلکه بايد 


