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تعويق کنگره جبهه دوم خرداد و احاله  
برگزاری آن به زمانی نامعلوم و حداقل تعيين      
تکليف لوايح رئيس جمهور، نشاندهنده فقط   
عمق اختالفات در اين جبهه نبود، بيش از هر    
چيزی بيان فقدان زمينه توافق بر سر مسائلی    
است که اين جبهه مجبور به پاسخگوئی به آن  

دامه حيات اين جبهه ضروری   ها ست و برای ا
�. هستند

گره چندان با استقبال مواجه     نبرگزاری اين ک
پيشتر و قبل از آن که اين کنگره حتی  . نبود

تدارک ديده شود، مجمع روحانيون مبارز 
. اعالم کرده بود که در آن شرکت نمی کند

اگرچه بعدتر اين عدم شرکت به شرکت بعنوان 
ت آن رسما بيان عل و ميهمان تغيير پيدا کرد،

ريانات مختلف   جولی روشن بود که بين . نشد
اين جبهه بر سر نه شرکت و يا عدم شرکت، 
بلکه اصل مساله يعنی دستور کار اين کنگره      

بيهوده نبود که بعد از . اختالف موجود است
و کله کارگزاران  مجمع روحانيون مبارز سر

سازندگی پيدا شد و بعد از يک خواب   
نی اعضای اين حزب خانگی      زمستانی طوال

آقای رفسنجانی پشت ميکروفون قرار گرفتند  
حزب .  تاخير اين کنگره شدند  خواستارو

همبستگی نيز که بعد از انتخاب اصغر زاده به       
دبيرکلی، خواب قدرت می بيند، سعی کرد که 

�. از قافله عقب نماند

در توضيح رسمی تاخير ی تبريزی موسو
قعی اين تاخير اشاره  کنگره به نحوی بر علل وا

ريزی اول اين که برنامه «: کرده، اعالم داشت  
 تقديمی آقای  دو اليحهتقديمکنگره پيش از 

خاتمی، در مورد اختيارات رييس جمهور و 
 انجام شده و مباحث    انتخاباتاصالح قانون 

مطروحه در استراتژی دوم خرداد، بر اين   
 اما تقديم اين دو    بود، اساس طراحی شده   

يحه شرايط جديدی را در تحوالت داخلی    ال
توجه به «وی افزود که » .موجب شده است

 گانه برای  ۱۸های پيشنهاد مختلف گروه
ی مختلف راهبرد و راهکارهای آينده،   محورها

بررسی و تدوين دقيق آنها، وقت بيشتری را   
المللی و خطر طلبيد و همچنين تحوالت بينیم

ت فراهم عمليات نظامی در منطقه و ضرور  
�تر، دليل ديگری برای   شرايط باثباتآمدن
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تعويق کنگره و گنجاندن مباحث سياسی     
�». آن استقطعنامهخارجی در 

در کنار توضيحات موسوی، داليل ديگر نيز از  
طرف جريانات مختلف مطرح شد که بيشتر بر 
وجود اختالفات جدی در ميان اين جبهه تاکيد      

 شورايعالی  رييس  که از جمله اين. داشتند
 اساسا علت تاخير را ظاهرا  حزب همبستگی

حزب مشارکت دانسته و   » زياده طلبی های «
 برگزاری پيش کنگره شرايطی در« افزود که 

ای خودشان    به وجود آمد که احساس شد عده  
و در نهايت خود را  گردن باالتر را يک سر و 

دانند و سهم بيشتری    برادر بزرگتر ائتالف می 
از طرف مشارکت  �..»خواهند ی م در ائتالف  را

ی مطالبات شخصی و   بعض«پاسخ داده شد که  
. »فردی در درون جبهه دوم خرداد وجود دارد 

دست آخر اين که مجمع روحانيون مبارز   
�.احساس می کند که به بازی گرفته نمی شود 

هيچکدام از   اين کنگره علت واقعی تاخير ولی 
�. بودن مسائل   اين 

ارسال دو اليحه به مجلس برای حذف    اعالم  
نظارت استصوابی و تبيين اختيارات رياست    
جمهوری از طرف خاتمی، برای بسياری از 
اصالح طلبان حکومتی، نقطه فرجی بود که بعد 
از مدت ها به جبهه دوم خرداد بايد جانی        

از طرف ديگر با طرح اين . دوباره می بخشيد
ش، اين دو اليحه به عنوان آخرين تير ترک

مطرح شد که اگر اين دو اليحه از  سوال هم
زير تيغ شورای نگهبان و مجمع تشخيص 

. ، چه بايد کرد ندمصلحت رفسنجانی نگذشت
پاسخ صريح بخشی از نيرو های جبهه دوم     
خرداد به اين سوال و طرح خروج از حاکميت، 
يعنی استعفای دسته جمعی از رئيس جمهور تا      

عالوه بر آن که   نمايندگان مجلس و غيره،   
 خروج از  وخشم جناح مقابل را بر انگيخت  

حاکميت به خروج بر حاکميت تفسير شد، در 
اردوی خود دوم خردادی ها نيز شکاف   

آن ها که به نام دوم خرداد و با اتکا    . انداخت
، اينک    زده اندبه رای دوم خرداد به قدرت تکيه 

موقعيت خود را در خطر ديده، به صرافت مرز 
هنوز لوايح . نده ا  با اين ايده برخاست بندی

رئيس جمهور حتی در صحن علنی مجلس     
مطرح نشده اند که بتدريج اکثريت نيرو های     
دوم خردادی از طرح خروج از حاکميت فاصله 

می گيرند و عمال در استدالل خود در مقابل     
طرفداران اين شعار تفاوت چندانی با جناح مقابل        

� . خروج در خطر می بينند  ندارند و نظام را با اين 
جبهه دوم خرداد محصول يک موفقيت  
انتخاباتی بود که دست اندرکاران آن نيز به 

ه برای ادامه  ه اين جب . ابعاد آن باور نداشتند 
بهره گيری از پتانسيل موجود در جامعه در     

 از دوم خرداد شکل گرفت و  د عانتخابات ب
حاصل آن چنگ انداختن به دو قوه از قوای      

گانه حکومتی در جمهوری اسالمی بود و   سه 
نی در اثر اين موفقيت ها به  ابار ديگر کس

 برگشتند که امکان چنين بازگشتی   مورمصدر ا
به همين دليل نيز     . را در خواب هم نمی ديدند   

ده هايی  عسر هر بزنگاه جدی بر سر عمل به و
که به مردم داده شده بود، بيش از آن که در    

، به چانه زدن بر سر   انديشه مقاومت باشند
حفظ پست ها و امتيازات به دست آمده  
مشغول شدند و کم مايه ترين جريانات در 

 در بيشترجبهه دوم خرداد برای گرفتن سهم 
اردوی خود، روی رای تمايل جناح رقيب شرط 

 تبليغات برای منزوی کردن   بابستند و 
جريانات پر قدرت در اين اردو آذوقه الزم را  

در هر برهه حساسی که اصالح  . دتدارک ديدن
طلبان حکومتی پشت سر گذاشتند و عموما   
عقب نشستند، فشار تهاجم به يک بخش از اين 
جبهه در عين تشديد همواره با تجليل از بخش  

هر جا که مشارکت و . ديگری از آن همراه بود
مجاهدين انقالب اسالمی زير ضرب برده شده    

اصوليت از مجمع روحانيون به دليل  ازاند،  
طرف دستگاه واليت تعريف و تمجيد شده   

حاصل اين همه اينک شکافی است که       . است
» انحصار طلبی«صدای . دهان باز کرده است

مشارکت ورد زبان نه فقط دستگاه واليت که  
حرف دل مجمع روحانيون کروبی تا همبستگی 

�. و کارگزاران هاشمی رفسنجانی است 

در  ن آرايشی با چني اکنون جبهه دوم خرداد 
از  . آستانه خاکريز ديگری قرار گرفته است

 بخش اعظم اين مجموعه با توجه به طرف
سابقه امر بعيد است که مقاومتی سازمان داده     

آن چه از همين حاال قابل پيش بينی  . شود
است، هزيمتی ديگر و تکرار تجاربی مثل عقب 
نشينی در ماجرای قتل های زنجيره ای، حمله 

 دانشجويان، توقيف دسته جمعی     به خوابگاه
شايد پاداش اين آخرين    . است.. روزنامه ها و 

در صفوف جبهه دوم خرداد   خوش خدمتی 
�تصويب سر ودم بريده آخرين صدور اجازه 

 �لوايحی که. لوايح رئيس جمهور خاتمی باشد
��۵ادامه در صفحه

جبهه دوم خرداد در پايان راه ؟
 مسعود فتحی


