6

ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 16آذر 1396

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3028

آﯾﻨﻪ دﯾﺮوز

آﯾﻨﻪ

 ۹سال پیش در چنین روزی
روحانی ناامید و ناامیدترمان میکند
 شهال الهیجی :در قانون اساسی ما نوشته شده هیچ
کتابی نباید قبل از چاپ بازنگری شــود .پس چرا ما باید
کتابمــان را بدهیم کــه روی آن صحــه بگذارند؟ چه
فرمول و قانونی است؟ با یکی از مسئوالن صحبت کردم
و او گفت ما به شما مشاوره میدهیم که شما بعدا گرفتار
نشوید و پس از چاپ کتاب را خمیر نکنید .مگر ندیدید چه
اتفاقی برای فالن ناشر افتاد؟ این اما برای من قانعکننده
نبود چون تا حدودی قانون میدانستم .طبیعی است به
لحاظ حقوقی کســی نمیتواند از قانون اساسی تخطی
کند ولی ما در جنگ بودیــم و هیچکس توان مجادله با
مســئوالن را نداشــت .اگر اعتراضی میکردیم میگفتند
حرف شــما برخالف مصالح ملی است ،در نتیجه ما هم
چیزی نمیگفتیــم .در ایران هیچکــس دغدغه فرهنگ
ندارد .اگر نشر را یک صنعت بدانیم این صنعت در حال
اضمحالل اســت .خیلیها میگویند به خاطر اینترنت و
فضای مجازی است .به نظر من اینطور نیست .بسیاری
از نویســندههای مــا بهمحض اینکه متوجه میشــوند
کتابشان ممنوع است آن را در اینترنت عرضه میکنند.
طبیعتا چون کتاب سانســور ندارد خواننده بیشتری پیدا
میکند .هیچ جــای دنیا کتاب مجــازی باعث تعطیلی
کتاب کاغذی نشده ...سیاستهای کالن تغییری نداشته،
هرچند پاسخگویی مسئوالن اداره کتاب بهتر شده است.
خیلی برای آقای روحانی تبلیــغ کردم .با اینکه در ایران
نبودم مرتب مقاله نوشــتم و فعالیت کــردم .اما حیف.
من با شــوق رأی دادم .به این دلیل که باور کردم و حاال
متوجه شدهام که باید بسیار دیرباور بود و هیچکس را به
راحتی باور نکرد .و این بیاعتمادی در نهایت برای کشور
و حاکمیت بسیار خطرناک است.

 ۱۰۰هزار فارغالتحصیل بیکار دکترا فرصت یا تهدید
 دو ســال آینــده صــد هــزار دانشــجوی دکتــری
فارغالتحصیــل میشــوند و درحالحاضر نیــز  ۳۰هزار
بیکار با مدرک دکترا داریم .درحالیکه بازار کار کشــش
این همه دکتر را ندارد و این نهتنها فرصت نیســت ،بلکه
تهدیدی بزرگ و خطرناک اســت .خروجی دانشــگاهها
در مقطع دکترا حکایــت از جوانانی دارد که مدت زمان
طوالنی از بهترین ســالهای زندگیشان را صرف درس
و تحصیل میکننــد ،اما در نهایت جز یک مدرک کاغذی
چیزی به دست نمیآورند .در اغلب دانشگاههای کشور
در هفته منتهی به  ۱۶آذر یعنی روز دانشجو برنامههای
نمایشی نظیر سخنرانی برخی چهرهها و برخی تحرکات
انجمنها و بسیج دانشجویی نظیر توزیع بروشور و امثال
آن را شــاهدیم .هیجانات مقطعی که شاید برای دوران
کارشناسی پاسخگو باشــد و دانشجویان را ارضا کند ،اما
در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجویان با حقایقی
ملموستر از ســخنرانی چهرهها و دست و هورا کشیدن
مواجهاند.

دانشجو بازیگر قدرت نیست
 جعفــر توفیقی :همه بهخوبــی میدانند که هر پنج
برنامه توسعه کشــور را چه افرادی با چه نوع دیدگاهی
نوشــتهاند ،موضوعی که میتواند بهخوبی نشــان دهد
که آمارها هرچند که متناقض و یکســان نیســتند ،اما باز
به اجبار چارهای جز انتشــار آنها نبوده اســت .آمارهایی
که حکایت از تعمیق فقر در کشــور میدهند و هشداری
به دولت دوازدهم اســت که در برنامه ششــم توســعه
بازنگری جدی به عمل آورد.
بازگشت برای رنسانس علمی
 حسن اسدیزیدآبادی :ما همچنان معتقدیم فعال
دانشــجویی باید آرمانهای اساسی ملی ازجمله آزادی
و عدالت و دموکراسی و حقوق بشر را پیگیری کند؛ البته
بخشی از اینها به رابطهاش با دیگر نیروهای تحولخواه
برمیگردد ،اما بهطورکلی بهویژه در بحث حاکمیت چند
نکته باید مدنظر قرار گیرد؛ اوال اینکه جنبش دانشجویی
نباید مســئلهاش اســاس نظام بوده و براندازی و تغییر
رژیم نباید در سوگیریهایش باشد؛ چون تغییر در ساخت
قدرت با جنبش دانشــجویی بیارتباط اســت؛ چون نه
چنین رســالتی دارد و نباید داشــته باشد و نه به نفعش
است که داشته باشد ،ولی درعینحال جنبش دانشجویی
بایــد تالش کند بر آرمانها تأکید کرده تا ســاخت قدرت
هر چه بیشــتر با آنها هماهنگ شود و درعینحال ،نباید
دنبال روایتهای کالن از آرمانها باشــد و باید آنها را در
چارچوب دانشــگاه پیگیری کند؛ مثال درباره آزادی بیان،
دانشجو باید با آن بخشی از قدرت که به دانشگاه مربوط
است تعامل و رایزنی کند و درعینحال هزینه هم بدهد.

دانشگاههای ایران غیرسیاسی شدهاند
 هوشــنگ ماهرویان :من فکر میکنم کشوری که هر
ســال به میزان دانشجویان و تحصیلکردههایش افزوده
میشــود نباید در شیب کاهش تیراژ کتاب و روزنامه قرار
داشــته باشــد .جمعیت ما از ســال  ۱۳۳۲تا امروز سه،
چهار برابر افزایش پیدا کــرده ،میزان تحصیلکردههای
ما به مدد دانشــگاهها ،افزایش چشــمگیری داشته ،اما
عمال دکههای روزنامه بیرونقتر شــدهاند ،تیراژ کتابها
به حدی کم شــده که شرمآور است؛ تازه این تمام ماجرا
نیســت ،بلکه همین تیراژ کم هم خواننده ندارد؛ تا جایی
که یک کتاب مهم منتشر میشود و تمام .بیآنکه کسی
در اهمیت یا بیاهمیتبودن آن چند خطی قلمی کند.
politics@sharghdaily.ir

در نشستی با حضور داوود سلیمانی ،علی سیاسیراد و علی باقری بررسی شد

علل افول تحکیم وحدت
شرق :نشســت دفتر تحکیم وحدت ،از ظهور تا افول
به همت انجمن اندیشــه و قلم در مجتمع فرهنگی
الرحمــن با حضور داوود ســلیمانی ،علــی باقری و
علیرضا سیاســیراد ،از اعضای ادوار تحکیم وحدت،
برگزار شد.
سلیمانی :ما هم چندان دموکراتیک نبودیم
به گزارش روابطعمومی انجمن اندیشــه و قلم،
داوود ســلیمانی ،عضــو ســابق جبهه مشــارکت و
نماینده مجلس ششــم ،در این نشســت با اشاره به
پیشــینه حضورش در دفتر تحکیم وحدت گفت :در
آن زمان در دانشــگاه تهران  ۹تا  ۱۱گروه دانشجویی
بود که شــورای دانشــجویی را تشــکیل میدادند و
یکی از آنها انجمن اســالمی بود و یکی هم سازمان
دانشــجویی بود کــه متعلق به ســازمان مجاهدین
خلق )منافقین( بــود و بقیه گروهها هم چپ بودند.
در آن شرایط ،چند ویژگی دفتر تحکیم وحدت داشت
که اوال بهشــدت ایدئولوژیک بود ،دومین ویژگی این
بود که عالوه بــر ایدئولوژیکبــودن ،خطامامی بود
و تســخیر ســفارت هم با همین عنوان انجام شــد.
دفتر تحکیم وحــدت خطهای دیگــر را برنمیتابید
و فقــط خط امام را قبول داشــت و بهشــدت از آن
دفاع میکرد .ســومین ویژگی هم عدالتگرابودنش
بود که در پوســترهای تبلیغاتی مــا جنگ فقر و غنا
را هم میبینید که همــه از دیدگاههای امام میآمد.
ویژگی بعــدی هم ضدآمریکاییبودن بود و مرزبندی
ما با راست مثل طبرزدی و احمدینژاد بود که طیف
راســت تحکیم پیش از ما بودنــد و مثال احمدینژاد
یکی از مخالفان تســخیر النه بــود و میگفت بروید
سفارت شوروی را بگیرید .سلیمانی ادامه داد :ویژگی
دیگر غیرمنعطفبودن و جزمگرابودن بود و ما کسی
غیر از تحکیم را به رسمیت نمیشناختیم .البته فضا
را هــم باید دید کــه در آن زمان بچههــا از خیلی از
گروهها ضربه خورده بودند و این موضوع اثری روحی
در آنها داشــت که بایستند و نگذارند گروههای دیگر
بیایند که تا سال  ۶۸این تعدد وجود نداشت .اما از آن
زمان ،طبرزدی و ...میروند برای آقای هاشمی ستاد
میزنند و اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویی و
فارغالتحصیالن سراســر کشور را به وجود میآورند.
آن زمان اســت که کمکم تشکلها به وجود میآیند
و آنان هم کامــال غیردموکراتیک بودنــد .هرچند ما
هم چندان دموکراتیک نبودیم اما ما از پایین انتخاب
میشدیم ولی گزینش داشتیم و مثل شورای نگهبان
کار تأیید صالحیت انجام میشد.
علی باقری :بحران چپ و راســت در تحکیم جدی
بود
در بخش دیگری از این نشست علی باقری ،عضو
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،با بیان اینکه ظهور
دفتر تحکیم حاصل شــکاف بین نیروهای مســلمان
انقالبــی خطامامی با ســایر جریانات سیاســی بود،
گفت :تحکیم تشکیالتی بود که در آن انسجام فکری
و سیاسی تا حدود زیادی وجود داشت .نیروی انسانی
در تحکیــم ،اعضا و کادر آن ،سیاســتورزانی قدر و
قابــل هماوردی بــا سیاســتورزان عمومی جامعه
بودند ،قوت و انســجام تشکیالتی و نیز برخورداری از
حمایت حداقل بخشــی از حاکمیت سیاسی از دیگر
ویژگیهای تحکیم بــود و دفتر تحکیم همانقدر که
مخالف یا رقیب جدی در حاکمیت داشت ،به همان
اندازه یا بیشتر از حمایت بخشی از حاکمیت آن موقع
برخوردار بود.
او ادامــه داد :تحکیم در چنین شــرایطی شــکل
گرفــت و جلــو آمــد و در ادامــه دفتــر تحکیــم با
شکافهای سیاســی و بحرانهای سیاسی متعددی
مواجــه بود کــه در طــول دو دهه فعالیــت به آن
برخورد .در ابتــدای دهه  ۶۰و بعد از حذف جریانات
معاند و یکدستشــدن حاکمیت ،تحکیم وحدت با
شــکاف چپ و راســت در جامعه مواجه شد که از
ســال  ۶۱ – ۶۰آغاز شــد و این شکاف ،در تحکیم هم
در ابتدا جــدی بود بهطوریکه اگر اعضای شــورای
مرکزی تحکیم در سال  ۶۱را ببینید و برایند مواضع را

میان رفتند .االن نه ســازمان مجاهدین انقالب وجود
در مطبوعات آن روز دنبال کنید ،کامال راست است و
دارد ،نه جبهه مشــارکت و کل آن سازمانهای خط
از سال  ۶۲جریان چپ بر آن غلبه میکند.
امام تجدید ساختار پیدا کردند و در نهادهای جدیدی
باقــری گفت :تحکیــم از زمــان والدت اینگونه
قــرار گرفتهاند و این نشــان میدهد کــه اضمحالل
نبود که در پر قو فعالیت کرده باشــد و یکدفعه در
دفتر تحکیم یک فروپاشــی از منظر مشکالت درونی
دهه  ۸۰با مشــکالتی وحشــتناک مواجه شده باشد
نیست بلکه ما با یک مســئله بیرونی مواجه بودیم.
که موجب افول شــود .من مدعی هســتم بسیاری از
ما ســال  ۶۹تا  ۷۲با مشکالتی مواجه بودیم و مرتب
این شــکافها و بحرانهایی کــه تحکیم در دو دهه
تجربه میکردیم که بچهها دور هم جمع میشــدند
فعالیتش گذراند ،بهمراتب شــکافها و بحرانهای
و نمیتوانستند انتخابات را هم برگزار کنند اما تشکل
عمیقتــری نســبت به آن چیــزی بود کــه در دهه
مضمحل نشــد تا ســال  ۷۳ – ۷۲کــه دوباره هیئت
 ۸۰تحکیــم را با افول روبهرو کرد امــا تحکیم با آن
مرکزی مشخص شد و کارها راه افتاد اما در سال ۸۴
بحرانهای عمیقتر از هم فرونپاشید.
دیگــر این امکانپذیر نبود و دلیل مهمش این بود که
او بــا بیان اینکه بحران چپ و راســت در تحکیم
انشعاب در تحکیم مثل انشعابی بود که بیرون از آن
جــدی بود اما تشــکیالت اینقدر انســجام ،قدرت و
اتفاق افتاد.
خودانگیختی داشــت که این بحران را در درون خود
هضم کرد ،گفت :البته این بحران بهنفع جریان چپ
او افــزود :همانطــور کــه در دهــه  ،۶۰تحکیم
تمام شــد که این هــم جلــوهای از واقعیت جریان
تحتتأثیر گرایش غالب جامعه و دانشــگاه ،گرایش
دانشــجویی و انجمنهای اســالمی در آن زمان بود
چــپ داشــت و نیروهای چــپ در اکثریــت بودند،
و هیــچ اتفاق ویژهای نیفتاد و کودتایی نشــد .شــاید
در دهــه هفتاد هــم گرایــش اصالحطلبانه همین
بتوان گفــت  ۹۰درصد نیروهای دانشــجویی در آن
وضعیت را داشــت و با مشــکالتی که برای جنبش
زمان گرایش چپ داشــتند .بنابراین به شکل طبیعی
اصالحــات در ایران بــه وجود آمــد و انتظاراتی که
وقتی رأیگیری در تشکیالت دانشجویی انجام میشد
دولت آقای خاتمی به هر دلیلی نتوانســت پاســخ
اینها رأی میآوردند ،آن هم به شــکل تقریبا مطلق و
دهــد و انتظارات بیــش از ظرفیتهایــی که وجود
جریان راست در تحکیم عمال در فضای دموکراتیکی
داشت ،اوج گرفت و ما با مشکل مواجه شدیم و این
که غلبه ۹۰درصدی چپ داشت
دیــوار روی همه مــا فروریخت
و تکســاحتیبودن به رسمیت
و تحکیــم هــم از ایــن قاعده
سیاسیراد :دفتر تحکیم بهدلیل
شــناخته شــده بود ،نتیجهاش
مســتثنا نبود .همــه گروههای
ساختار سازمانی و تجربهها و
این شــد که شــکاف بین چپ و
اصالحطلــب در انتخابات ۸۴
سنتهای تشکیالتی ،اگر بادهای
مخالف با این شدت وزیدن
راست بهنفع جریان چپ و کامال
همین وضعیت را داشــتند .یک
نمیگرفت تا سالهای سال
مسالمتآمیز حل شد.
عــده از آقای کروبی ،یک عده از
دوام میآورد ،چون مکانیزمهای
آقای معین و یــک عده از آقای
سیاسیراد :تحکیم به فعالیت
حل اختالف و مکانیزمهای
هاشــمی حمایــت کردند و کل
و ساختار جنبشی نزدیک شده
سیستم
تصمیمگیریاش فعال بود،
بدنه منســجمی که قبل از این
بود
هدایتش دموکراتیک بود ،امکان
بهطــور منســجم در انتخابات
در بخــش دیگــری از ایــن
چرخش نخبگان در آن بهراحتی
نشســت علیرضا سیاســیراد،
میآمدنــد و هماهنــگ بودند
فراهم بود و اصال مشکل داخلی
انگار دعوایشــان شد؛ علت هم
عضو حزب کارگزاران سازندگی
نداشت که فروبپاشد
ایــن بود که در بیــرون به دیوار
نیز بــا بیان اینکــه دفتر تحکیم
خــورده بودیم .سیاســیراد با
تقریبا سه دهه یکی از مهمترین
ســازمانهای فعال سیاســی در کشــور بود ،گفت:
بیان اینکه دفتر تحکیم بهدلیل ســاختار سازمانی و
امــکان تحلیل این نهــاد اجتماعی بــدون توجه به
تجربهها و سنتهای تشکیالتی ،اگر بادهای مخالف
با این شدت وزیدن نمیگرفت تا سالهای سال دوام
زمینه فعالیت آن قابل انجام نیســت و اگر بخواهیم
میآورد ،گفــت :چون مکانیزمهــای حل اختالف و
به ویژگــی متفاوت دفتر تحکیم بــا بخش عمدهای
مکانیســمهای تصمیمگیریاش فعال بود ،سیستم
از فعالیتهای دانشــجویی اشــاره کنیــم ،موضوع
هدایتش دموکراتیک بود ،امــکان چرخش نخبگان
شبکهایبودن تحکیم اســت .این سازمان از معدود
در آن بهراحتــی فراهم بود و اصال مشــکل داخلی
ســازمانهایی بود که در تمام دانشــگاههای کشــور
نداشــت که فروبپاشد .مسئله ،مســئله جمعبندی
اعضایش فعال بودند و از دل ساختار بسیار منظمی
جریان رقیــب از پایگاه اصالحطلبان بود و اینکه این
آمده بودند و ســختترین و پیچیدهترین موضوعاتی
پایگاه نباید در فضای سیاســی حضور داشــته باشد،
که میتوانست سبب فروپاشی این نهاد شود ،در دل
مهمتریــن پایگاه آنان هم دانشــگاه بــود .آن زمان
آن مطالعه میشــد و دائما به بازســازی و تغییرات
رســانههای ارتباطجمعی مثل امروز وجود نداشت
ایدئولوژیک و دگرگونی در کادر اداره کننده و اعضا در
و دانشــگاه در ایــن زمینه نقش اســتراتژیکی را ایفا
طول سه دهه پرداخته شده بود.
میکرد .با قدرتگرفتن ایــن نگرش ،اولین جایی که
او افزود :این ســاختار شبکهای و امکانی که برای
باید تکلیفش روشــن میشــد ،دانشــگاه بود .عضو
ارتباط میان دانشــگاههای مختلف پدید آمده بود ،در
ســابق دفتر تحکیــم گفت :برخــی نیروهایی که در
پایداری این ســازمان نقش حیاتی داشت .چیزی که
تمام دهه  ۶۰و  ۷۰از حفظ ساختار شبکهای تحکیم
اساســا فعالیت دفتر تحکیم را از حالت فعالیت یک
در دانشــگاهها بهطورکلی و با همــه اختالفاتی که
ســازمان به فعالیت و ساختار جنبشــی نزدیک کرد
با تحکیم داشــت ،اســتقبال میکردند ،در دهه ۸۰
و ســاختار واقعا تکی در دفتر تحکیم وجود داشــت
جمعبندی دیگری داشتند .بنابراین به نظرم میرسد
و همــه نگرانی مــا در دورهای که امکان فروپاشــی
که بازخوانی تجربــه تحکیم برای نیروهای جدیدی
تحکیم مطرح شــده بود ،این بود که بازسازی مجدد
که میخواهند در دانشگاهها کار سیاسی کنند ،واجد
این ساختار دیگر ممکن نیست .وقتی یک شبکه ملی
یک پیام مهم است؛ علت فروپاشی دفتر تحکیم این
ارتباط و هماهنگی وجود دارد ،ازبینرفتن آن اینطور
بود که یک تشکیالت دانشجویی در قامت یک حزب
نیســت که شــما بتوانید مجــددا و بهراحتی چنین
سیاســی عمل میکرد و نمیتوانســت دوام بیاورد.
چیــزی را احیا کنید .الاقل دو دهه تجربه پشــت آن
نمیتوانســتیم بهعنوان یک نیروی سیاســی آماتور
قرار داشت.
از مجلس دوم تا مجلس ششــم و شــورای شــهر
عضو ســابق دفتر تحکیم وحــدت تأکید کرد :اگر
دوم لیســت بدهیم اما این کار را کردیم و هیچکس
بخواهم چند عامل اساســی در رسیدن دفتر تحکیم
نمیپرســید که شــما بهعنــوان یک دانشــجو ،چه
به نقطه اضمحالل تشکیالتی را بیان کنم ،باید بگویم
امکانی دارید که در ســطح شــهر تهران مثال به پول
که بخش عمدهای از ســازمانهای سیاســی مربوط
آن زمان ،چند  ۱۰میلیــون تومان بیلبورد بزنید و این
به خط امام با همه تحوالت ایدئولوژیک و ســازمانی
پول را از کجا میآورید؟
که داشتهاند ،همهشــان تقریبا همزمان با تحکیم از

باقــری :تحکیــم بــار فقدان تحــزب را بــه دوش
میکشید
در ادامه این نشســت علی باقــری در واکنش به
سخنان سیاســیراد تأکید کرد :اینکه تحکیم در دهه
 ۶۰در انتخابات فهرســت میداد و کسی معترضش
نشــده بود یا اینکه پول از کجا آورده بود ،برمیگردد
به اینکــه تحکیم در انتخابات مجلس دوم و ســوم
فهرســت داد و شــاید یکی از عوامل تشکیل مجمع
روحانیون مبارز شــد؛ چون درواقع بار فقدان تحزب
در جامعــه ما را بــه دوش میکشــید .تحکیم یک
رســالت برزمینمانده در جامعهای را که به ســمت
انسداد و یکدستسازی فعالیت سیاسی رفته بود ،با
برگزیدن نقش نایب فاعل احزابی که در شرایط جنگ
در جامعه غایب بودند ،انجــام داد که اتفاقا یکی از
درخشانترین تأثیرگذاریهایش بود.
او ادامه داد :این را که افول دفتر تحکیم همزمان
با افول دیــدگاه خط امامی در عرصه سیاســی بود،
هــم نمیتوانم قبول کنــم؛ چراکه اوال انشــعاب و
دوپارهشدن تحکیم در اسفند  ۸۰انجام شد؛ اما سایر
تشــکلهای خط امامــی ما همچنــان پابرجا بودند.
ســازمان مجاهدین انقالب اســالمی تعطیل شــد و
تعطیلی آن حاصل بنبست تشکیالتی یا ایدئولوژیک
نبود .من افول تحکیم را یکســره بــه عوامل درونی
محدود نمیکنم .مــن معتقدم افول تحکیم حاصل
دو جریــان کلی مــوازی بود ،یک جریــان بیرونی که
به این جمعبندی رســیده بود که البــد دفتر تحکیم
بهعنــوان یک جریان تأثیرگذار و دارای قدرت بســیج
مردمی و با ســابقه ممتاز نباید ادامه حیات داشــته
باشد؛ اما این فشــارها در سالهای دهه  ۷۰هم بود.
ما مقطعی داشــتیم که بعد از رویکارآمدن مجلس
چهــارم آن قدر فشــار زیــاد بود که کســی نمیآمد
کاندیدای شورای مرکزی شود ،بهزور میآمدیم و یک
جمع چهــار ،پنجنفرهای را تشــکیل میدادیم تا این
پرچم روی زمین نماند .حتی گاهی آن جمع محدود
هم که شکل میگرفت ،جلسات شورای مرکزی را در
خانه تشکیل میدادیم و خیلی از اعضا به ساختمان
مرکزی دفتر نمیآمدند .من عواملی درونی را هم در
کنار عوامل بیرونی در افول تحکیم مقصر میدانم.
سیاسیراد :برای حذف تحکیم توافق کردند
در ادامه سیاســیراد نیز در واکنش به ســخنان
باقــری گفــت :وقتــی از افــول جریانات خــط امام
میگویم ،باید به این نکته توجه داشته باشیم که کل
جریان اصالحات از پایان دهه  ۷۰با بحران دســتاورد
روبهروســت .ایــن را نمیتوانیم انــکار بکنیم .ما در
انتخابات شــورای دوم در سال  ۸۲که شاید آزادترین
انتخابات از زمان مشــروطه تا آن دوره بود ،در تهران
 ۴۰هــزار رأی آوردیم؛ بنابراین وقتی پــروژه ملی در
ســطح اصالحات با بحران دستاورد مواجه میشود،
بهطــور اتوماتیک ســؤال ایجــاد میکنــد .آنچه از
ویژگیهای دفتر تحکیم وحدت مثل روحیه انقالبی و
ایدئولوژیک و ضدآمریکاییبودن مطرح شد ،در دهه
 ۷۰کجایند؟ چرا نیستند؟
او ادامــه داد :اگــر دفتر تحکیــم از اواخر دهه ۶۰
دوام آورد ،بــه این دلیــل بود که بخــش عمدهای از
نیروهــای درون حاکمیت جمهوری اســالمی تمامقد
ایســتاده بودند کــه ما را نگه دارنــد و در دهه  ۷۰هم
بخش عمدهای از نیروی سیاســی حاکم در جمهوری
اســالمی ایستاده بود که تحکیم به فروپاشی نرسد؛ اما
اواخر دهه  ۷۰و اوایــل دهه  ۸۰توهمی به وجود آمد
که اصالحات برگشتناپذیر اســت و اینکه ما  ۲۰هزار
عضو در سرتاسر کشور داریم و در دانشگاهها میتوانیم
عضوگیری کنیم و دفاتــر حزبیمان را راهاندازی کنیم.
پس به وجــود دفتر تحکیم نیازی نداریم .در شــرایط
فقــدان حمایت آن نیروی سیاســی کــه هزینه اصلی
ســوءمدیریتش و تدبیرش در هدایت جریان اصالحات
را بچههای دانشگاه دادند ،رفت و برای حذف تحکیم
توافق کرد .عضو سابق دفتر تحکیم وحدت تأکید کرد:
در درون تحکیم هم مشــکالتی وجود داشت که منکر
آن نیستم .ما در انتخابات مجلس ششم التماس کردیم
که بچهها فهرســت ندهند .شعار برگشت به دانشگاه
را چرا مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه بیرون از دانشــگاه
مزیتی نداشتیم .معلوم است که حضور دانشجوی دو
سال کارسیاســیکرده در شورای مرکزی نیروهای خط
امام کنار  ۱۶گروه سیاســی حرفهای بالموضوع است و
خندهدار .شما االن از اعضای ادوار تحکیم سؤال کنید،
همه از دست احزاب شاکی هستند ،میگویند احزاب ما
را دور زدند ،ما پیادهنظام احزاب شدیم .انگار قرار بوده
که احزاب پیادهنظام اینها بشــوند ،انگار قرار بوده اینها
احــزاب را مدیریت کنند و احزاب دنبال اینها راه بیفتند
و بروند .کجای دنیا ممکن است که یک نیروی سیاسی
حرفــهای را یک نیروی آماتور اداره کنــد؟ او در ادامه
سخنانش گفت :از نظر من فعاالن دفتر تحکیم وحدت
در سه دهه گذشته بخشی از یک نیروی سیاسی جدی
درون جمهوری اســالمی بوده که بــه میزانی که آنان
موفقیت پیدا کردند ،این نیرو هم در دانشــگاهها فعال
بوده اســت و به میزانی که آنان حذف شــدهاند ،اینها
هم آسیب دیدهاند.
سلیمانی :فهرستدادن را امام برای ما ایجاد کرد
در بخــش دیگری از این نشســت داود ســلیمانی
بــا تأکید بــر اینکه اگر اســتراتژی تحکیــم در دورهای
عدالتطلبــی ،صدور انقــالب و تقویــت جنبشهای
آزادیبخــش بود ،معنیاش این نیســت کــه اگر این
اســتراتژی عوض میشــود ،خــط امام هــم فراموش
میشــود ،گفت :آنجایی که در زمان انتخابات آیتاﷲ
محفوظــی بهعنوان نماینده آیــتاﷲ منتظری در برابر
بچههــای ما جبهــه گرفت که شــما چرا بایــد دنبال
فهرست بروید و بهتر است معیارها را به مردم بدهید...
ادامه در صفحه ۷

 احمدینژاد در دیدار رئیسجمهور اکوادور :روابط
ایران و اکوادور نوپا ولی در حال گسترش است
 کدخدایی ،سخنگوی شــورای نگهبان از مغایرت
طرح اصالح قانــون انتخابات ریاســتجمهوری با
اصول قانون اساسی خبر داد
 محمــد البرادعــی ،مدیرکل آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی :تحریمها موضع ایران را سختتر میکند
 محمدیان ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاهها :مردم اجازه نمیدهند افرادی که به خط
امام اعتقاد ندارند به پستهای کلیدی نظام تکیه زنند
 حســینیان ،نماینده مجلــس :احمدینژاد قطعا
کاندیدای اجماعی اصولگرایان خواهد بود

 البرادعی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
غرب نقش ایران را در منطقه بپذیرد
 ســیدمحمد خاتمی :عدل در عدالــت اقتصادی
خالصه نمیشود
 عادل نژادسلیم ،معاون وزیر نفت :بدهی خارجی
نشانه جذب سرمایه در پتروشیمی است
 بیاطالعی جشنســاز ،مدیرعامل شــرکت ملی
نفت از وضعیت یکــی از بزرگترین میادین نفتی :از
وضعیت پروژه اسفندیار اطالع دقیقی ندارم اما پروژه
متوقف نیســت و عملیات اجرائی آن در حال انجام
است
 کدخدایی ،ســخنگوی شــورای نگهبان خبر داد:
اصالح قانون انتخابات رد شد
 کروبی ،دبیر کل حزب اعتماد ملی :دانشــجویان
چارچوب فعالیت سیاسی را مشخص کنند
 عباسزادهمشکینی ،مدیرکل سیاسی وزارت کشور:
دشمن به دنبال کاندیدایی به جز احمدینژاد

 البرادعی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
غرب قدرت ایران را به رسمیت بشناسد
 رافائل کــوره آ دلــگادو ،رئیسجمهــور اکوادور
در دیــدار با احمدینژاد :روابــط حداکثری با ایران را
خواستاریم
 سیفاﷲ جشنساز ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
خبر داد :امضای  ۳۰میلیارد دالر قرارداد نفت و گاز
 ابراهیــم فیــاض ،اســتاد دانشــگاه :محبوبیت
احمدینژاد در تمام کشورها بسیار باالست
 روحاﷲ حسینیان ،نماینده مجلس :پروژه »دولت
وحدت ملــی« فریبکارانه اســت دولت وحدت ملی
چیزی بیشتر از یک شرکت سهامی نخواهد بود
 کوچکزاده ،عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس:
کســانی که میخواهند دولت را از اکثریت بیندازند،
خارج از مجلس ستاد زدهاند

 حجتاالســالم ســعیدی ،نماینده ولی فقیه در
ســپاه :مردم دولتی میخواهند که به ارزشها پایبند
باشد
 مهــدی کروبــی ،دبیرکل حــزب اعتمــاد ملی:
وعدههایی نمیدهم که غیرقابل اجرا باشند
 محمــد کوثــری ،عضــو کمیســیون امنیت ملی
مجلس :مشــاورین احمدینژاد باید پاسخگوی عدم
حضور وی در همایش  ۳۰سال قانونگذاری باشند
 محمد سالمتی ،دبیرکل سازمان مجاهدین انقالب
اسالمی :جناح راست تالش کند خاتمی در انتخابات
حاضر شود
 حسینیبوشــهری ،عضو ارشــد جامعه مدرسین
حوزه علمیه :دولت وحدت ملی برای جوامعی است
که انسداد سیاسی دارند
 حســینیان ،نماینــده مجلــس :اختالفافکنی در
تریبون مجلس هشــتم از نــکات منفی این مجلس
است
 حبیباﷲ عسگراوالدی :بعضیها نه بزرگ آفریده
شدهاند و نه بزرگی به دست میآورند

 مقام معظــم رهبری :امت اســالمی گردنههای
دشوار را با ایمان و جهاد پشتسر میگذارد
 احمدینــژاد در دیدار با رئیسجمهــور اکوادور:
محدودیتی برای توسعه روابط با اکوادور نداریم
 شــاهصفی ،فرمانده نیروی هوایــی ارتش :اقتدار
نیروهای مسلح از تمامی جهات ضرورت دارد
 قدومی ،رئیس دایره سیاسی سازمان آزادیبخش
فلسطین :جنگ عراق با ایران اشتباه تاریخی عربها
بود
 حدادعادل ،رئیس کمیســیون فرهنگی :رســانه
سالح عرصه فرهنگ است

 البرادعی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
همه اقدامات ضد ایرانی شکست خوردهاند
 کدخدایی ،سخنگوی شــورای نگهبان اعالم کرد:
مقدمات نظارت بر انتخابات ریاســتجمهوری دهم
فراهم شده است
 متکی ،وزیر خارجه در دیدار همتای قرقیزســتانی
بر افزایش حجم مبادالت اقتصادی تأکید کرد
 پورمحمدی ،رئیس ســازمان بازرســی کشور :راه
موفقیت کشور در گرو اجرای درست قوانین است

