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سرمقاله

چه تضمینی وجود دارد 
که این تجربه نیز، مانند 

تجربه های پیشین 
وحدت شکست نخورد؟

پاسخ:

  1. وظیفــه اصلی جبهــه مردمی نیروهــای انقالب 
اسالمی دو چیز است:

الف. سازمان دادن و متشــکل کردن نیروهای انقالبی 
در سراسر کشور 

ب. رسیدن به کاندیدای واحد در انتخابات 96. 
آنچه جبهه می تواند درباره آن تضمین بدهد، همین دو 
کار است و تضمین اینکه کاندیداهای حاضر در صحنه 
به نظر نهایی جبهه تمکین کنند نیاز به رایزنی دارد که 

در حال انجام است.
2. کسانی که در سال 92 
دور هم نشســته بودند، 
کاندیدا بودند و در ماندن 
در صحنه منافع داشتند 
اما اعضــای جبهه خود 
کاندیدا نیســتند -اساسا 
یکی از شــروط عضویت 
در هیئت رییســه جبهه 
این است که فرد کاندیدا 
نباشد- و بنابراین تقریبا 
با اطمینان صــد درصد 
می تــوان گفــت جبهه 
مردمی به یک کاندیدای 

واحد خواهد رسید.
3. بــه جــای اینکه در 
یک اتاق دربسته تصمیم 
گرفته شود که چه کسی 

بماند و چه کســی برود، در دو مجمــع از تعداد قابل 
توجهی از نیروهای انقالبی نظرخواهیم گرفت. 

4. به دلیل رو به افول بودن دولت روحانی و احســاس 
مشترکی که همه اضالع جبهه انقالب درباره خطرات 
تداوم این دولت دارند، این بار امکان و احتمال رسیدن 

به اجماع بسیار باالتر است. 
5. حتی بــا فرض اینکــه تضمینی برای رســیدن به 
کاندیدای واحد وجود نداشــته باشــد، باز هم جریان 
انقالبی نباید از تالش در این باره دســت بردارد چرا که 
برای پیروزی در انتخابات 96 تردیدی نیســت که باید 

یک کاندیدا در انتخابات 96 معرفی شود. 

   نخســت. در زمان تبعید رهبرانقالب به ایرانشهر، 
کیفی به ایشان رسید که حاوی اعالمیه های گروه های 

مبارز علیه رژیم شاه بود.
از جمله ی آنها، اعالمیه ها و کتاب هایی بود که گروه 
فرقان نوشته بودند و بعضی از سوره های قرآن را تفسیر 
کرده بودند. آقا تورقی کردند و از همان صفحه ی اول 
کتاب ایراد گرفتند. ایشان گفتند این ها هر کسی 
هستند، خیلی بی سواد هستند و از دین و اسالم چیزی 
نمی دانند. اعالمیه ی گروه فرقان را هم خواندند که 
اعالمیه ی بدی بود. مثاًل در آن آمده بود که در مبارزه 
با رژیم، نمی شود که بازاری و روحانی و دانشجو و 
کسبه با هم متحد باشند، بلکه مبارزه مردان آبدیده 
می خواهد و این گونه مبارزه، مشت کوبیدن بر ِسندان 
است. آقا اما گفتند که در این انقالب هرچه یاران ما 
بیشتر باشد، این چه ایرادی دارد؟ چه کسی گفته که 

یک گروه خاصی باید باشند؟
البته آقا همیشه در جواب کسانی که معتقد بودند که 
در مبارزه، چپ و مسلمان نداریم و همه ی گروه های 
مبارز باید به هم بپیوندیم، مخالف بودند و می گفتند 

که راه  ما باید با گروه هایی مثل کمونیست ها جدا باشد
دوم. مطئمنا یکــی از متون مهــم در این زمینه، 
مربوط به بیانات رهبرانقالب با نمایندگان فراکسیون 
انقــالب در دی مــاه 88 اســت. ایشــان خطاب به 
اعضای این فراکســیون میفرماینــد: وحدت مهم 
است، حاال ما در سطح کشور هم معتقد به وحدتیم، 
در ایــن مجموعه معتقد بــه ارزش هــا و اصول هم 
معتقد به وحدتیم. این را باید حفــظ کرد، ولو با یک 

اغماض هایی، بعضی از این اغماض  ها ممکن اســت 
اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند ولی خب 
بکند آدم حق را باید ببیند چیست، یک جا هایی باید 
برخی از اغماض  ها را انجــام داد برای یک مصلحت 
بزرگ تری کــه حاال در این مــورد بحث ما مصلحت 
اتحاد و اتفاق و عــرض کنم با هم بــودن و یک صدا 

داشتن و این هاست.
ســوم. در جریان انقالب اسالمی گروه ها و فکرهای 
مختلفــی وارد عرصه ی مبــارزه شــدند. انقالبیون 
می توانستند بنشینند و با یکدیگر بر سر قرائت  معیار 
از اسالم، مدل حکومتی مطلوب، شــیوه ی انقالب و ... 
با یکدیگر مباحثه کنند و با هــدف »وحدت« به جاِن 
یکدیگر بیفتند! ولی به جای این کار نیروی خود را صرف 
مبارزه با شاه کردند. یکی با سخنرانی، دیگری با عملیات 
چریکی، یکی متمرکز بر مبارزان خارج از کشور، دیگری 
مشــغول در قم، و بعضی از درون رژیم شاه. و سرانجام 
توده های عظیم مردم پای کار آمدند و همه ی جریان ها 
در دریای امام به یکدیگر رسیدند. اختالفات بود، ولی 

وحدِت ناظر به هدف مشترک شاه را به زیر کشید.
چهارم.  امروز جریان انقالبی بدون شــک نیازمند 
وحدت است، ولی این وحدت هیچ گاه با بحث کردن 
و بگومگو شکل نمی گیرد. رمز وحدت حرکت است. 
حرکت الزمه ی ایجاد جریان اجتماعی است. با گفتن 
از جریان »جریان« ایجاد نمی شود بلکه باید حرکت 
)و نه صرفــا جنب و جوش( کرد، َعلَمی برداشــت و 
به راه افتاد تا انگیزه های عمومی برای پیوســتن به 

جریان بیدار شود. 

چه ایرادی دارد
 یاران انقالب بیشتر باشند؟

خبر ویژه
پلس از فلوت آقلای هاشلمی، در جلسله اخیلر اصلاح طلبان، 
طیفلی از ایشلان در جلسله می گویند اگلر واقعاً آنقلدر وضعیت 
ما بعلد از فوت آقلای هاشلمی به هم ریختله اسلت، ناچاریم تمام 
توان خودملان را بله انتخابات ریاسلت جمهوری معطلوف کنیم 
که انتخابلات را ببریم و اگلر ببازیم برای همیشله تمام شلده ایم.

جستارهایی درباره ی تفکر رهبرانقالب پیرامون وحدت نیروهای انقالبی

 به جای اینکه در 

یک اتاق دربسته 

تصمیم گرفته شود 

که چه کسی بماند و 

چه کسی برود، 

در دو مجمع از 

تعداد قابل توجهی 

از نیروهای 

انقالبی نظر

خواهیم گرفت 
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صادق کوشکی : 
اگر »روحانی« برنده انتخابات باشــد، مقصر برادرانــی اند که حاضر به 

وحدت در انتخابات نشده اند.

خط حزب ا...

صفحه

2

نمیشود از دشمن
منتظر غرب نباشیم! انتظار محبت داشت

 ننشینید دیگران برای شــما کار کنند. خودتان کار کنید. ملت خودش کار بکند. هم خودش 
عملی را که می خواهد انجام بدهد خوب انجام بدهد؛ هم به رفیقش بگوید خوب انجام بده؛ هم 
به جامعه ُکلُُّکْم َراٍع َو ُکلُُّکْم َمْسُئوٌل همین است. همه مســئولیم در مقابل ملت؛ و مسئولیم در 
مقابل خودمان. خــودم را اصالح کنم، دیگران را هم اصالح کنم؛ به هــر مقداری که می توانید. 
بازننشینید به اینکه من اهل منبر نیستم نمی توانم یک جامعه ای را دعوت کنم؛ من اهل خطابه 
نیستم. نخیر، شــما همان مقداری که می توانی خودت عمل بکن؛ به رفیقت هم با همان زبانی 
که داری بگو که  خوب عمل کن. او هــم خودش عمل کند، به رفیقــش بگوید. اگر یک همچو 
حسی در یک مملکت پیدا شد، مملکت زود اصالح می شود. ما ننشینیم که دیگران برای ما کار 
بکنند. ما ننشینیم که از غرب برای ما وارد بشود. ما خودمان کار بکنیم و خودمان کارهایمان را 

انجام بدهیم. غرب را فراموش کنیم.   امام خمینی)ره(؛ 07 آبان 1358  

  نگاهمان به بیرون نباشد. این معنایش این نیست که از امکاناتی که در بیرون هست 
استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفّیت داخلی 
کشــور ندوزیم. در بیرون از مجموعه ی کشــور و نظام جمهوری اسالمی، جبهه ی 
بزرگی وجود دارد که با همه ی توان از سی و چند ســال پیش به این طرف کوشیده 
نگذارد که این انقالب ریشه دار بشود. نمیشود از دشــمن و روشهای خصمانه ای که 
کرده، انتظار دوستی و محّبت و صمیمّیت داشت. نمیگوییم از اینها استفاده نکنید، اّما 
میگوییم اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، چشم به آنجا ندوزید، چشم به داخل بدوزید. 
در داخل کشــور خیلی امکانات وجود دارد که اگر چنانچه بتوانیــم از این نیروهای 
داخلی استفاده کنیم، کلید حّل مشکالت اینجا است؛ یعنی در درون کشور و امکانات 

داخلی کشور است که از اینها میشود خردمندانه بهره برداری کرد.  1392/06/06

   آیت هللا نوری همدانی:

  سالم بنده را به آن مجمع برسانید و بگویید نظر بنده 

این است: اگر این فرقه این را انتخاب کند،

آن فرقه آن را انتخاب کند، کال شکست خواهند خورد 

و بدتر هم خواهد شد اگر شکست بخورند.

ما میخواهیم یک کاری بکنیم که شکست نخوریم.

اگر شما افراد متعدد باشید شکست خواهید خورد.      
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نادر طالب زاده: 
نســبت به آینده جبهه احســاس خیلی مثبتی دارم / کشــور در زمینه 

فرهنگی به شــدت نیــاز به یک جو مســتمر بــرای باال کشــیدن دارد /

امیدواریم جبهه مردمی همان اتمسفر مورد نیاز باشد.

  1. درباره ی بحث »انتخاب اصلح« هنگامی که 
از تفضیل سخن می گوییم باید توجه داشت که 
از مفهومی نسبی سخن گفته می شود. از جمله 
آسیب های موجود در برخی از احزاب و گروه 
های سیاسی این است که تا پیش از مشخص 
شدن گزینه های انتخاباتی، بدون مقایسه نقاط 
قوت و ضعف نامزدها، گزینه مدنظر خود را به 
را  گفتگو  باب  و  کرده  انتخاب  مطلق  صورت 

درباره انتخاب اصلح می بندند. 

2. یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته به 
چالشی میان نیروهای انقالب تبدیل شده است، 
دوگانه »اصلح« و »صالح مقبول« است. قطعاً 
عدول از انتخاب اصلح درست نیست اما حضور 
در یک فعالیت سیاسی نیاز به طراحی همزمان 
برای »انجام تکلیف« و »کسب نتیجه« است. 
اصلح کسی است که عالوه بر داشتن شاخص 
های مطلوب، زمینه کسب آرای مردم را هم 

داشته باشد. 

3. ممکن است در فرآیند »طراحی شاخص ها« 
و »تطبیق آنها با مصادیق«، گروهی متناسب به 
سلیقه خود این کار را انجام دهد. اما استفاده از 
افکار گوناگون و گفتگو با جریانات مختلف در 
داخل چارچوب انقالب، عالوه بر برکات زیادی 
که دارد، احتمال خطا را کمتر و افق دید را 
وسعت می بخشد. البته احتمال سهم خواهی 
گروه ها و احزاب هم در این فرآیند محتمل 
است. یکی از ضرورت های آن، اغماض نسبت به 
برخی از موضوعات غیراصولی است. رهبر معظم 
انقالب در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون 
انقالب اسالمی مجلس هشتم تصریح می کنند: 
اصول  و  ارزشها  به  معتقد  مجموعه  این  »در 
معتقد به وحدتیم؛ این را باید حفظ کرد، ولو 
با یک اغماض هایی. بعضی از اغماض ها ممکن 
است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند؛ 
خوب، بکند؛ ولی آدم باید ببیند حق چیست. 
یک جاهایی باید برخی اغماض ها را برای یک 
مصلحت بزرگتری انجام داد؛ که حاال در این 
مورد بحث ما، مصلحت اتحاد و اتفاق و با هم 
بودن و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و 

اینهاست.«

محمدباقر قالیباف:
  افرادی که خودشــان 
در  دهــه  دو  حداقــل 
شهرســازی،  حوزه های 
سیاســی و اداره کشــور 
مسئولیت داشته اند، حاال 
به جای اینکه درباره کارنامه عملکرد خودشــان 
پاسخگو باشند، با آمار و تحلیل غلط تر در نقش 
اپوزوسیون سخن می گویند اما این انصاف نیست.

   همه پاســخگویی ناکارآمدی های دولت بر 
عهده شهردار تهران نیست و ضعف های دولت 

را هم نباید شهردار تهران جواب دهد.

محسن رضایی:  
  بــا این شــیوه ای که 
دولت  در پیش گرفته ، این 
ی  گی هــا ند عقب ما
اقتصادی و معیشتی رفع 
نشده اســت و به همین 

دلیل نیز رهبری بر انقالبی گری تاکید دارند.
   پس از برجام هیچ بانک بزرگــی وارد مبادالت 
اقتصادی ما نشده که سرمنشــا آن نیز تهدیدات 

پنهان دشمن است.
   شــکل گیری وحدت انقالبی جای خوشحالی 
است و از جوانانی که پرچم لبیک یا خامنه ای بلند 

کرده اند حمایت می کنم.
   درس هایی که سال های گذشته گرفتیم را باید 

در مسیر پیش رو مدنظر قرار دهیم

الیاس نادران: 
   )در همایــش »مردم 
گله مندند«( شما که ادعا 
تحریم هــا  می کنیــد 
برداشته شــده و بهترین 
مدیریت ها را دارید پس 
چرا بیــکاری در دولت شــما از ابتــدا تاکنون 

افزایش یافته و به رقم بی سابقه رسیده است
   از ســال 92 مرتب رکود در کشــور حاکم 
اســت و علناً در حال عقب گرد هســتیم و در 
این شرایط می بینیم بر تعرفه واردات از ترکیه 

امتیاز می دهند.
   دولتی کــه وزیرانــش از قاچاقچی حمایت 
می کنند، نمی تواند ادعای مبارزه با فساد کند و 

چنین ادعایی یک ادعای مضحک است.
   متأسفانه یکســری عملکرد غربی ها را کپی 

می کنند و می گویند این اقتصاد مقاومتی است!

علیرضا  زاکانی:
    با مبلــغ اختالس در 
صندوق فرهنگیان به هر 
معلم 13 میلیون تومان 

وام می رسید.
   در کشور دو نگاه وجود 
دارد، یکی نگاه استقالل سیاسی و سرامدی در 
دنیا و جهان و دیگری مدیریت خسته و ناکارآمد 

و وابسته به خارج.
    ما هنوز به آن آزادی شعار “استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی” نرسیده ایم. باالترین آزادی، 

آزادی حق نظارت مردم بر مسووالن است.
   باید جعبه ســیاه تصمیم گیری های اجرایی 

کشور به  اتاق شیشه ای تبدیل شود.

محمد عباسی: 
 تشکیل جبهه مردمی 
انقــالب  نیروهــای 
اسالمی، ضرورت داشت.

  ملــت عزیــز ایــران 
همیشه در سایه وحدت 

به توفیقات ویژه ای دست یافته اند.
  آینده جبهه مردمی بــا اراده ای که از ابتدای کار 

این مجموعه دیده شده، خوب و روشن خواهد بود.
   انسجام نیروهای انقالبی حرکت مبارکی است.

عزت هللا ضرغامی:
  برخی اعضاء و مسووالن 
جبهه مردمــی نیروهای 
انقالب قبــل از برگزاری 
مجمع عمومی به صورت 
فردی و یــا گروهی با من 
جلسه داشتند و ضمن سؤال از تصمیم من در این 
خصوص، بر حضورم در صحنــه انتخابات تأکید 
داشتند آنان گفتند عده ای از اعضاء در این مرحله 
می خواهند برای انتخاب ده نفر اولیه، شما را هم 
پیشــنهاد دهند، من با این درخواست مخالفت 

نکردم یعنی با این عزیزان همکاری کردم.

زاد  :  رضا روستا آ
  جبهــه مردمــی تیم 
اجرایــی همــراه رئیس 
جمهور احتمالی آینده را 
هم  مــورد ارزیابــی قرار 
خواهد داد؛ این تیم تحت 

عنوان معاونین یا کابینه احتمالی است.

مصطفی 
طاهری یادداشت خبر

3 راهبرد کان انتخاباتی 
برای نیروهای مؤمن انقابی

صفحه
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یک جاهایی 

باید برخی 

اغماض ها 

را برای یک 

مصلحت 

بزرگتری انجام 

داد؛ که حاال در 

این مورد بحث 

ما، مصلحت 

اتحاد و اتفاق 

و با هم بودن 

و یک حرف 

زدن و یک 

صدا داشتن و 

اینهاست
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صــاحــب امتیـــاز:
جبــــهه مـــردمی 
نیروهـای انقـالب 
اســـــــــــــــــالمی

سابقه  بی  و  باشکوه  نشست    .1  
مجامع  منتخبان  نفری   3000
شهرستانی، استانی، قشری و حامیان 
امروز )5 اسفند 1395( در  جبهه 
و  معنویت  نشاط،  از  مملو  فضایی 

بصیرت انجام شد.
2.  در این نشست درباره دو موضوع از 
حاضران رای گیری شد: 1. انتخابات 
شورای  اعضای  عنوان  به  نفر   30
مرکزی جبهه 2. انتخاب 10 نفر از 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

3. توضیح این نکته الزم است که 
به  نشست  این  در  موسس  هیئت 
انتخاب خود، به کار خود پایان داد 
و پذیرفت که در جمع کاندیداهای 
حضور  مرکزی  شورای  انتخابات 
داشته باشد و خود را در معرض رای 

بدنه قرار بدهد.
4. در مورد شمارش آراء نامزدهای 
رای  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
دهندگان در این مورد به 10 نفر رای 
داده اند و اسامی ده نفر برگزیده در 
مجمع دوم جبهه مردمی نیروهای 
انقالب که در اوایل سال آینده برگزار 

میشود، اعالم میگردد. 
5. روال مصوب جبهه این است که 
ده نفر از کسانی که بیشترین رای را 
در مجمع اول آورده باشند انتخاب 
می شوند و شورای مرکزی با آنها به 
مذاکره می پردازد. در این مذاکرات 
پای  از  ها،  برنامه  استماع  بر  عالوه 
بندی یا عدم پای بندی منتخبان به 
مکانیسم و شرایط جبهه نیز سوال 
خواهد شد. از آنجا که کسانی که در 
شدند  گذاشته  رای  به  اول  مجمع 
معرفی شده از سوی بدنه بودند، این 
احتمال هست که در میان آنها کسانی 
را  های جبهه  مکانیسم  که  باشند 
نپذیرند. پس از اتمام این مذاکرات، 
شورای مرکزی اسامی 10 نفر برتر را 
که ضمنا مکانیسم و شرایط جبهه را 
هم پذیرفته باشند به مجمع دوم ارائه 
می کند. بنابراین، گمانه زنی درباره 
اسامی منتخبان نهایی کامال خالف 

واقع است. 

شورای مرکزی توییت نوشت

اطالعیه
نخستین نشسللت هم اندیشللی نخبگان “جبهه منا” با 
حضور اعضای شللورای مرکزی جبهلله مردمی نیروهای 
انقاب اسللامی و نامزدهللای احتمالی مللورد حمایت 
ایللن جبهه، در مسللجد الرحمللن تهران برگزار شللد.

تقی دژاکام :
اینکه الریجانی بــه  جمنا گیــر داد و از  
حقوق های نجومی و مصوبــه مجلس هم دفاع 

کرد، بهترین هدیه بود به جمنا!
الریجانی مچکریم!

سیدمرتضی موسوی نژاد:
گرچه فضای جمنا خیلی مبهم است ولی 
از ترس حامیان دولت باید فهمید که در نتیجه 
اتحاد جمنا و  پایداری ان شاءاهلل پیروزی از آن 

ماست.

امیر قدیانی:
باید هم به آقای الریجانی حــق داد که از 
پاگیری یک جبهه مردمی-انقالبی هراس داشته 

باشند، به هر حال آسیاب به نوبت خواهد بود.

ابوعباس:  
آقای آشــنا به بچه های جبهه منا گفتن 
که دروازبانم اســتخدام کنن.آقــای محمدی 
درجواب گفتن که در گروه شما همه باید دروازه 

وایسن .جواب جالبی بود.

خداوند الموت:  
 بیاید خوشبین باشیم، صفدر حسینی  داره 
آروم آروم به زیستگاه اصلیش برمیگرده...به محیط 

زیست، میخوان نسلش منقرض نشه.

حامد طالبی:
 - صفــدر حســینی رئیس هیــات مدیره 

صندوق ملی محیط زیست شد.
- رهبری تیر95 درباره دریافت کنندگان حقوق 
نجومی: اینها لیاقت قرارگرفتــن دراین مراکز را 

ندارند.

خانم ف_نوووون:
  این که میبینی صفدر حسینی  رو دوباره بهش 
مسئولیت دادن تا کماکان حقوق نجومی  بگیره واسه 

اینه که حتما پول تو جیبی دخترش تموم شده  
  

صادق نیکو:
 اگر اینجا چین بود االن داشــتیم مراســم 
اعــدام صفدرحســینی رو از تلویزیــون  نــگاه 
می کردیم! ولــی اینجا مراســم معارفه پســت 

جدیدش رو باید تماشا کنیم.

 Tanzymiha
گاز به زاهدان 

نرسید، اما 
تبلیغش به 
بزرگراه های 
تهران رسید!

گام بعدی جبهه 
مردمی چیست؟


