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علی تاجرنیا و عباس سلیمینمین در میزگرد »شرق« بررسی کردند:

آﯾﻨﻪ دﯾﺮوز

اعتراض ،حق چه کسانی است؟

 ۹سال پیش در چنین روزی

آﯾﻨﻪ

خواستیدنکوهشکنیداماستودید
 عبداﷲ گنجی :اخیرا فیلمي از جلسه خبرگان رهبري
خرداد  ۱۳۶۸در فضاي مجازي و تلویزیون فارسي ملکه
انگلیس پخش شد که در آن مقام معظم رهبري بهشدت
استدالل ميکند که من خود را شایسته رهبري نميدانم
و بــراي آنکــه از او درگذرند با نهایــت تواضع التماس
ميکند و از برخي حاضران جلســه ميپرســند »شــما
فردا حکم مرا ميپذیرید؟« بدون تردید دسترســي به این
ویدئو که از اسناد حاکمیتي است از عهده هر بيسروپایي
برنميآید و گویي اتاق شیشهاي مدنظر روحاني در چنین
مواردي مصداق ميیابــد ...دو نکته دیگر که ذهن را به
افشــاکنندگان ویدئو نزدیكتر ميکند این است که ناشر
ميگوید ارســالکننده اصرار دارد کــه ]این فیلم[ هرچه
سریعتر و در ســالگرد فوت هاشمي پخش شود و نکته
ســوم اینکه ارســالکننده اصرار دارد در همین روزهایي
که برخي شــعارهاي ساختارشکن دادهاند ،پخش شود.
امروز و پس از  ۲۸سال این ویدئوي جلسه خبرگان نهتنها
موجب افتخار مقام معظم رهبري است که افتخار همه
کســاني است که در این  ۲۸سال عماروار پا در جاي پاي
وي گذاشتند و لحظهاي دچار تردید نشدند.

نقدیکبیانیه
  ۱۶نفر از چهرههاي اصالحطلب که شــماري از آنها
در فتنه  ۸۸دستگیر و محاکمه و مجازات شدند ،با انتشار
بیانیهاي دخالــت آمریکا در امور داخلي ایران و حمایت
ترامپ از آشــوبگران را محکوم کردند .این اقدام خوبي
بود که حساب برخي از اصالحطلبان از حساب منافقین
و سلطنتطلبها و ضدانقالب در ناآراميهاي اخیر جدا
شــود .چه خوب بود این جماعت که هشت ماه کشور را
در ســال  ۸۸به بهانه تقلب به آشوب کشاندند ...اجازه
نميدادنــد امنیت و اقتدار ملي در آن ســال به مخاطره
بیفتد و دشمن به همین بهانه تحریمها را تشدید کند .در
بخشي از بیانیه آنها آمده است» :اعتراض را حق عمومي
مــردم ميدانیم .ما از حــق اعتراض شــهروندان دفاع
ميکنیم «.اینکه مــردم نقدي به عملکرد دولت یا حتي
اعتراض داشــته باشــند ،چیز عجیبي نیست .حتي براي
این نقد و اعتراض ،تجمع اعتراضآمیز داشته باشند ،آن
هم عجیب نیســت .این چیزي نیست که نیاز به رسمیت
شــناختن یا نشناختن داشته باشــد .مردم از اول انقالب،
اجتماعات اعتراضآمیز علیه عملکرد برخي مســئولین،
زیاد داشتهاند .حتي براي این اجتماعات مجوزي از وزارت
کشــور نگرفتند ...این چیزي نیســت که  ۱۶نفر بنشینند،
بیانیه بدهند

حق اعتراض تا کجا به رســمیت شــناخته میشود؟
ریشــه رخدادهای اخیر اقتصادی بود یا سیاســی؟
آیــا جریانهای سیاســی از اعتراضــات اخیر مردم
سوءاســتفاده کردند؟ »علی تاجرنیا« ،نماینده ســابق
مجلــس و فعــال سیاســی اصالحطلــب و »عباس
ســلیمینمین« ،روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه تاریخ
معاصر ،با گرایش اصولگرا در میزگردی که در روزنامه
»شرق« برگزار شد ،درباره اتفاقات اخیر مناظره کردند.
ســلیمینمین معتقد اســت این اعتراضات یک گام
به جلو در توسعه سیاســی و بهرسمیتشناختن حق
اعتراض مردم بود ،اما تاجرنیا معتقد بود تا زمانی که
این اعتراضها نهادمند و متشکل انجام نشود و برای
آن مرز تعیین نشود ،کور است و بیاثر.
شــرق :نظر شــما درباره رخدادهای اعتراضی اخیر
چیســت؟ این ماجرا از مشــهد شروع شــد و کمکم
به شــهرهای دیگر هم تســری یافت .ابتدا شعارهای
معیشــتی و اعتراضات برخی مالباختگان مؤسسات
مالــی بود ،اما کمکــم جنبههای دیگــری هم به این
اعتراضات اضافه شد.
ســلیمینمین :به نظر مــن کشــور دارد وارد یک فاز
جدید میشــود .همزمان که ما در ارتباط با مســائل
ملی منطقهای وارد یک فاز جدید شدهایم که بتوانیم
خودمان را بهلحاظ اقتصادی و سیاســی بسط دهیم
و کشــورهای همگون میســازیم کــه موفقیتهای
چشمگیری پیدا کردهایم در مســائل داخلی هم یک
گام بلند برداشــتهایم .این گام بلند چیســت؟ تا االن
توانسته بودیم تودهها را بهعنوان عوامل تعیینکننده
در انتخابــات تثبیت کنیم .نمیشــود کتمان کرد که
نظام جمهوری اسالمی توانســت کانون قدرت را به
تودهها بازگردانــد .کانون قدرت را که برای ســالها
از تودهها گرفته شــده بود به آنهــا بازگرداند ،اما یک
گام دیگر اساســی داریم برمیداریم کــه قابل تفاخر
اســت .کشوری که التهابات مختلفی دارد و فیمابین
انتخاباتش هم بتواند شــرایطی را رقم بزند که مردم
بتوانند بازهم تعیینکننده باشــند .یکی از مشــکالت
مردم ایــن بود کــه میگفتند مــن رأی میدهم ،اما
ایــن فیمابین دو انتخابات خیلی نقشــی ندارم .االن
کشــور وارد فازی شــده که در میانه دو انتخابات هم
با بهرسمیتشــناختن حق اعتراض جمعی دارد یک
ظرفیــت و امکان دومی را به رســمیت میشناســد.
مردم در اتوبوس و تاکســی از صدر تــا ذیل به همه
اعتراض میکردند ،اما آمادگی برای اعتراض جمعی
نداشــتیم .در هیچکــدام از دولتهــا نداشــتیم ،نه
خاتمی ،نه هاشمی و نه احمدینژاد .االن این ظرفیت
هم در ســاختار نظام هم در دستگاههای ذیربط در
حال ایجادشدن است
تاجرنیــا :یعنی شــما االن ایــن اعتراضــات را تأیید
میکنید؟
ســلیمینمین :خیر؛ اجازه بدهید صحبــت من تمام
شود .در این یکی ،دو سال اخیر ما اعتراضات کارگران
کارخانههایی که تعطیل شده بود یا حقوقشان عقب
افتاده بود یا مالباختگان مؤسســات مالی را داشتیم
که بــا وجود تمایل برخی سیاســیون کــه باید با این
تجمعــات تند برخورد شــود ،برخورد تندی نشــد و
با آنها برای حل این قضیه تعامل شــد و صدایشــان
شنیده شــد .بودجههایی به کارگران هپکو یا جاهای
دیگــر تخصیص داده شــد .ما به این ســو رفتیم که
بتوانیــم یواشیواش تحمل کنیم یــا با برخی خطاها
اعــالم مخالفت شــود .کشــور در این  ۴۰ســال وارد
این فاز نشــده بود و گاه آن را بهنوعــی زیانبار برای
منافع ملی احســاس میکرد ،االن دارد به این سمت
میرود که حق اعتراض به رسمیت شناخته شود .چه
اصالحطلب چه اصولگــرا .به نظر من علت اینکه از
برخی اعتراضات بهرهبرداری شــد که از مسائل مردم
به سمت شــعارهای ساختارشکنانه برود این بود که
این روند مخدوش شــود .به نظر مــن با وجود اینکه
ســرمایهگذاری بیرونی از خارج از کشــور هم صورت
گرفــت ،اما ما توانســتیم تثبیتش کنیم .یعنی کســی
نگفــت جامعه ما آمادگی شــنیدن حــق اعتراض را
ندارد .یعنی فردا کارگران فالن کارخانه که بر اثر فالن
تدبیر غلط تعطیل شده میتوانند بیایند مجوز بگیرند
و راهپیمایی کنند.
تاجرنیا :آنوقت مثال در برابر تصمیم رد صالحیتها
هم میتوانند مجوز بگیرند و اعتراض کنند؟
سلیمینمین :اگر عناصری که در این قضیه ضرر دیدند
تعــداد قابلتوجهی بودند و توانســتند مجوز بگیرند،
بله.

ﻋﮑﺲ :رﺋﻮﻓﻪ رﺳﺘﻤﻰ،ﺷﺮق

صفآراییناگزیرطبقاتی
 محمد مالجو :محتمل است وقت شروع ناآراميهاي
ديماه را سیاســيکاري یك جنــاح بر ضد جناحي دیگر
تعیین کرده باشــد اما علت گســترش ناآراميها را باید
در جایي دیگر جســتوجو کرد .اینجا هم پاي مؤلفهاي
اقتصادي در بین است و هم پاي مؤلفههاي سیاسي .جرقه
ناآراميها و بخش مهمي از نیروي محرکه اشاعهشان در
حوزه اقتصادي رقم خورد اما آنچه شعلههاي ناآراميها
را را دمافزا کرد ،نارضایي از نابرخورداري از حداقلهایي
از حقوق مدني و سیاسي شــهروندي هم بود .خصلت
طبقاتي ناآراميها عیان است و ما به عریانترین شکلها
شــاهد نوعي صفآرایــي طبقاتــي بودهایم کــه البته
درهمتنیده با ســایر عوامل غیرطبقاتي نیز بوده است....
کنندگان فعال در
پایگاه طبقاتي بخش بزرگي از مشارکت
ِ
ناآراميهاي ديماه در قیاس با گذشــتهها بیش از پیش
به طبقات پاییندســتتر جامعه برميگشــته است که
نه تشــکلیافتگي و سازماندهي داشــتهاند و نه رهبري
سیاسي ...آنچه در ديماه  ۹٦اتفاق افتاد فقط محصول
عملکرد دولتهاي یازدهم و دوازدهم نیست ،اما دولت
فعلي از این حیث شاخص است که تمام خطاهایي را که
دولتهاي قبلي جداجدا انجام ميدادند ،در خود متراکم
و انباشــته کرده است و به این اعتبار ،دولتهاي یازدهم
و دوازدهم هم در نوع جهتگیري اقتصاديشــان و هم
در نوع سوگیري سیاسيشان اصوال نقش فراواني در بروز
ناآراميها داشــتهاند ...سرشت دوگانه قدرت سیاسي در
ساختار سیاسي ماست که بنا بر عللي که اینجا از کنارشان
ميگذرم ،وضعیت تضعیف مستمر تولید در اقتصاد ایران
را رقم زده اســت .اکثریت بازنده آنگاه که موفق نشــود
خواســتهها و مطالباتش را از مجراي سیاســت رسمي
به تاالرهاي قدرت سیاســي برساند چهبســا خواسته یا
ناخواسته براي انتقال صداي گلهمندانهاش به سیاست
غیررسمي رجوع کند .ديماه  ۹٦چنین شد.

من نوعــی میخواهــم برای یــک تجمع
تاجرنیــاِ :
درخواســت بدهم بــا این عنوان که فــالن نهاد حق
نــدارد وقتی هــزار پیمانــکار ریز و درشــت در حال
ورشکستشدن هســتند در پروژههای اقتصادی ورود
کند .ایــن را بهعنوان مثال گفتم چون شــما همواره
داریــد دولت را مخاطــب قرار میدهیــد ،میگویید
کارمندان یــا کارکنان کارخانههــا میتوانند اعتراض
کنند
ســلیمینمین :وقتی این قضیه تثبیت شد و جا افتاد،
دولت آتی هم هرکســی باشــد بایــد تحمل خودش
را بــاال ببرد و ظرفیتســازی کند کــه زیاندیدگان از
تصمیمات دولــت ،بتوانند اعتراض کنند و دولت هم
بپذیــرد و عقبنشــینی کند؛ بنابراین بــه نظر من این
بحثی اساسی برای جامعه اســت ،یعنی تأثیرگذاری
جامعه روی سرنوشــت خودش یک مرحله ارتقا پیدا
کرده است .توسعه سیاسی ما یک گام بلند برمیدارد.
تاجرنیا :من اصال معتقدم این بحثی که شما میکنید
نازلترین شــکل تأثیرگذاری مردم در بحث اثرگذاری
در تعیین سرنوشــت و ترویج پوپولیســم اســت .اگر
قرار شــود در جامعه ظرفیت ایجاد شود ،این ظرفیت
جنبههای مختلف دارد؛ اوال نباید سیاسی باشد ،یعنی
نگاه ما نباید به این شــکل باشــد که بــا اعتراضات تا
زمانــی کــه علیه جنــاح مقابل من اســت همراهی
کنیــم ،وقتی رســید به خــود ما بگوییــم اعتراضات
ساختارشکنانه شده اســت .من تا اینجا با بحث شما
موافقم که اگر اعتراضات در این دولت نهادینه شد در
دولت بعدی هم اثرگذار و نهادینه خواهد شد و این را
مثبت میدانم ،اما بحثی که وجود دارد این است که
اگر پذیرش حق اعتراض یک باور باشد ،ما باید ظواهر
و جنبههای دیگر آن را هم ببینیم.
االن خیلــی از ائمه جمعه هم معترض شــدهاند
که مردم گرســنهاند و مشــکل دارند و حق دارند که
بگویند .شــما میدانید که در همان  ۲۴ســاعت اول
اعتراضات و راهپیمایی که از مشــهد آغاز شد ،نیروی
انتظامی با کســی برخوردی نکــرد درحالیکه مردم
راحت مرگ بر روحانی گفتند و آرام راهپیمایی کردند
و کسی متعرضشان نشــد .در باقی شهرها هم وقتی
مردم دیدند کسی متعرض این راهپیمایی نشد ،گفتند
پس ما هــم همراه شــویم و بیاییــم در خیابان .من
هــم باور دارم که بخش عمده این اعتراضات ریشــه
معیشــتی و اقتصــادی دارد اما کنــار آن مردم حس
کردند حاال کــه این حق را داریم کــه اعتراض کنیم،
درباره بحث فســاد و عدالت یا برخی نهادهای دیگر
هم نقدها و اعتراضاتی داریم .اگرچه من این شــکل
از اعتراضات را کور میدانم و اصال اثرگذار نمیبینم.
مــن معتقدم اگر بــه اعتراضات و مراجعــه به آراي
عمومی بــاور داریم کار دیگری انجــام دهیم .بیاییم
به رفراندوم مراجعه کنیم .مــردم نمایندگانی دارند.
در حوزه سیاســی احزاب را دارند ،در حوزه اجتماعی
تشکلهای مدنی را دارند .در حوزه مشاغل ،اصناف و
برخی سندیکاها را دارند .نمیشود که مردم وقتی به
خیابان میریزند ،بگوییم ظرفیتها افزایش پیدا کرده
اســت اما وقتــی  ۱۰نفر نامهای منتشــر میکنند آنها
را احضــار کنیم و بگوییم چرا ایــن حرفها را زدهاید.
صحبتهــای بهمراتب آرامتــر و در چارچوبتر زده
میشود اما تحمل نمیشود؛ چون تصور میشود که
بحث تشــکیالتی اســت و اگر نضج گرفت و هدفمند
شــد اثرگذاری دائمی پیــدا خواهد کــرد .از نظر من
اعتراضات اخیر اصال همهجانبه و همهگیر نبود.
سلیمینمین :شــما دارید بحث سوءاستفاده را مطرح
میکنیــد .من همــان حرکــت اولیه مشــهد را هم
سوءاســتفاده جریانی میبینم که حس کرد میتواند
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شماره تقاضا و مناقصه
شرح مختصر اقالم درخواستي
مبلغ تضمین اقالم درخواستي
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
مبلغ برآوردي مناقصه

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /۱۲۳۴۲۰۲ت ۵۰۶۵۹ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲
هیات وزیران ميباشد.
۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

۹۶/۱۲/۰۸

تاریخ گشایش پاکات فني

۹۶/۱۲/۱۸

تاریخ گشایش پاکات مالي
آدرس و تلفن مناقصه گزار

ت دوم

تقاضاي شماره  I-9640043-Bsمناقصه شماره 96/059
تامین قطعات  P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYSﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ SIEMENS
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان  ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ميباشد.

۹۶/۱۱/۱۷

۹۷/۰۲/۰۵
استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي،فاز  ۲و  ۳مدیریت بازرگاني ،اداره خرید

مناقصــه گــران ميتواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه ســایت WWW.SPGC.IR
مراجعه و یا با شماره تلفن  ۰۷۷۳۱۲۲۳۳تماس حاصل فرمایند.

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3058

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻲ

در راستای مسائل حزبی جناحی به آن اعتراض جهت
بدهــد .این بحثهای نامه چنــد نفر از اصالحطلبان
را هم سوءاســتفاده جریانی میدانم .این را یک ســم
میدانم؛ چون تازه در ابتدای حرکت هستیم .من رفته
بودم خیابان کارگر کتاب بخرم؛ دیدم پلیس ایســتاده
و یک خط خیابان را مردم تســخیر کردهاند و شــعار
میدهند .مالباختگان مؤسســات مالی بودند .برای
مــن مایه تفاخر بــود که یواش یــواش این تحمل در
حال ایجادشدن اســت .قطعا شما هم تأیید میکنید.
مــن این رونــد را میگویم ،نه سوءاســتفادههایی که
جریانهای سیاســی داخلی و جریانهــای خارج از
کشــور میکنند .ما اگر توانســتیم فیمابین انتخابات
مردم را در تأثیرگذاری به صورت قانونمند مشــارکت
دهیم هم احســاس یــک نوع ســرزندگی در جامعه
ایجاد میشــود .علت اینکه در جامعه یأس احساس
میشود این اســت که فکر میکنند قول میدهند اما
ما را تا انتخابات بعدی رها میکنند.
تاجرنیا :خب این زمینه کجاست؟ من بحثم این است
کــه مردم االن میتوانند بیاینــد و بگویند آقای دولت
چرا بنزین یا تخممرغ گران شده یا چرا به این مؤسسات
مالی رســیدگی نمیکنید .تا اینجا خوب اســت؟ اگر
آمدند و گفتند چرا پول کشــور ما جاهای دیگر هزینه
میشــود ،دیگر اینجا بد اســت؟ من خودم به لحاظ
نگاه سیاست خارجی میگویم ما باید منافع ملیمان
را دنبال کنیم .همانطور که آمریکا منافع ملیاش را
در خلیــج فارس دنبال میکند ،ما به طریق اولی حق
داریــم منافع ملیمان را در ســوریه تعریف کنیم اما
میخواهم بگویم این تحملپذیری اگر واقعی است،
باید همه جا دیده شــود .ائمه جمعه میگویند آنجا
که مردم میگویند گرانی است و وضعیت معیشت بد
است -که من هم معتقدم ریشه اعتراضات معیشت
اســت -دولت توجه کن؛ اما اگر آمدند فالن خواسته
را طرح کردند ،با او به شدت برخورد کنید چون اینجا
دیگر پای آمریکا در میان است.
ســلیمینمین :بله من که معتقدم ایــن نوع برخورد
و نگاه هم قطعا خطاســت .من میگویم اگر عدهای
آمدنــد درباره گســترش حــوزه نفوذ مــا در منطقه
حرفهایی داشتند ،اجازه دهیم حرفهایشان را مطرح
کنند .یعنی بفهمیم که قشری انتقاد دارند و برایشان
ابهام وجود دارد و متأثر از عواملی هســتند که خیلی
متوجه منافع ملی نیســتند .من هم مثل شما اعتقاد
دارم کــه اگر ما توســعه صــادرات میخواهیم ،باید
کشور همراه درست کنیم و کشور همراه درستکردن
بدون سرمایهگذاری ممکن نیست .تا زمانی که صدام
بر عراق حاکم بود ،ما امکان صادرات نداشــتیم .من
مســئول موظفم جامعه را اقناع کنــم .ما اینجا نباید
مشــوق باشــیم که بریزید در خیابان که چرا در لبنان
ســرمایهگذاری کردیم .نیروهای فهیــم هر دو جناح
که میدانند ضرورت گسترش فعالیتهای اقصادی،
سرمایهگذاری است ،باید در مقام اقناعسازی برآیند.
تاجرنیا :اگر به این باور رســیدهایم الزمهاش این است
که مثال همه جریانهای سیاســی بتوانند در دانشگاه
حرفشــان را بزنند .وقتی ما فضا را میبندیم ،وقتی به
روزنامه بابت یک عکس یا تیتر تذکر میدهیم یا وقتی
حزبی میخواهد تشکیل شود به اعضایش میگوییم
 ۱۵نفر را باید کنار بگذاری ،وقتی درخواســت تجمع
میکند ،موافقت نمیکنیم ،وقتی دانشــگاه آزاد یک
لیست میدهد که فقط این افراد حق سخنرانی دارند؛
این یعنی به آن باور نرســیدهایم که بین دو انتخابات
اعتراض شود.
سلیمینمین :زمان گذشــته یک بار من را به دانشگاه
آزاد دعوت کردند؛ بعــدش رئیس را عزل کردند .این
بستگی به تحملها دارد.
تاجرنیــا :مــن نمیخواهم بحــث مصداقــی کنم؛
میخواهــم بگویــم که بــاور به بحث حــق تعیین
سرنوشــت توســط مردم الزاما بهرسمیتشــناختن
تجمع طرفداران مالباختگان نیست .اتفاقا روشهای
اصلی آن روشهای توسعهیافتهای است که در قالب
جامعه مدنی اتفاق میافتد و اگر جامعهای خواست
برود سراغ موضوعی به اصل رفراندوم مراجعه کند.
خیابان که میزانالحراره رأی مردم نیست.
سلیمینمین :رفراندوم درباره مؤسسات مالی؟
تاجرنیا :نه بهعنوان مثال مطــرح کردم .میخواهم
بگویــم کــه این بحثــی کــه شــما میفرمایید کف
بهرسمیتشــناختن حق اعتراض است .مهمتر از آن
باید در ســاختار باالتر اتفاقاتــی بیفتد که انجمنها و
ســندیکاها بتوانند مطالبات ذینفعان خود را مطرح
کننــد .وقتی یک ســندیکا مطالبهای طــرح میکند،
با رئیــس آن برخــورد نکنیم .وقتی دانشــجویی به
ترکیب شــورای فرهنگی دانشــگاه اعتراض میکند،
با او برخورد نکنیم؛ امــا وقتی بحث صرفا اقتصادی

مطرح میشود که یک جمعیت تودهوار بدون تشکل
و ساماندهی به خیابان میریزند و اگر اتفاقی رخ داد،
راحتتر میشــود با آن برخورد کــرد ،دفاع میکنیم
و میگوییم خوب اســت .من هم که میگویم خوب
اســت .اگر این اعتراضات رخ داد ،خوب اســت؛ اما
آیــا امروز پیمانــکاران تهران وقتی خواســتند مجوز
بگیرند جلوی قــرارگاه خاتماالنبیــا بگویند از وقتی
تــو پروژههای مــا را گرفتی ،ما آســیب دیدیم ،آیا به
رسمیت شناخته میشود؟
سلیمینمین :بله ،مشکلی ندارد.
تاجرنیا :به نظر من تا زمانی که به دولت بازمیگردد،
این اعتراضات تحمل میشود.
ســلیمینمین :اینطور نیســت .من فکر میکنم اگر
امــروز آقایــان دولتیها یــا منتقدانشــان بردباری
سیاسی نشان دهند ،این به سایر بخشها هم تسری
پیدا میکند.
تاجرنیا :رؤسای جمهور سابق و اسبق را مقایسه کنید
یکــی حتی گاهی یک مراســم ختم ســاده هم نتواند
شرکت کند؛ اما آن یکی آزاد است این همه حرف بزند،
همه را به چالش بکشد ،آیا این برخورد عادالنه است؟
سلیمینمین :این بحث ربطی به بحث االن ندارد.
تاجرنیا :چرا ندارد؟ به خدا دارد.
ســلیمینمین :ندارد .برای این قضیه باید بحثهای
ســال  ۸۸را مرور کنیم تا به یک نتیجه برســیم .من
حرفــی نــدارم .میتوانیــم در یک جلســه جداگانه
صحبت کنیم.
تاجرنیا :بله من بهعنوان جمله معترضه طرح کردم
حق با شماست ،ربطی نداشت.
سلیمینمین :من معتقدم که اگر یک نوع کالننگری
و بردباری سیاســی داشته باشیم ،میتواند این بحث
یــک گام بــه جلو باشــد .خطابم هم بــه گروههای
اصولگرا و هم اصالحطلب است.
تاجرنیا :ولی این بخش نازل توســعه سیاسی است،
آقــای ســلیمینمین .بخــش اصلی این اســت که
این اعتراضات نهادمند شــود .احزاب و ســندیکاها و
انجمنهــا بتوانند اعتراضات و انتقــادات را مدیریت
کنند.
ســلیمینمین :بخش نازل نیســت؛ بلکه اصال نقش
کلیدی دارد؛ یعنی مشارکتدادن مردم درباره اصالح
تصمیمات غلــط و برخورد با برخی خطاها که باعث
شود جامعه حس کند اثرگذار است ،به نشاط جمعی
هم کمک میکند.
شرق :آقای ســلیمینمین ســطح ایــن اعتراضات تا
کجاســت؟ آیا صرفا تصمیماتی که در سطح دولت
گرفته میشود ،با اعتراضات مردمی اصالحپذیر است
یا وقتی در باقی ســطوح حاکمیتــی هم تصمیماتی
گرفته میشــود ،این حق برای مردم وجود دارد که با
اعتراض خواستار اصالح آن شوند؟
سلیمینمین :قطعا میتواند بسط پیدا کند؛ یعنی اگر
ســطح درگیری جامعه با آن زیاد باشد .زمانی است
کــه دو نفر را به ناحق شــورای نگهبان ردصالحیت
کرده است .ســطح کار عمومی نمیشود و میتواند
یــک جریــان حزبی وارد میدان شــود؛ امــا عمومی
نمیشود.
تاجرنیا :من معتقدم وقتی تریبونهای رســمی دنبال
این هســتند که راهپیمایی بعد از نماز جمعه تهران
را مصادره کنند درســت نیســت .این وقتی میتواند
درست باشــد که بگویند مثال شنبه کسانی که موافق
این کار هســتند ،بیایند بیرون و فردا یکشــنبه آنهایی
که مخالف هستند ،بیرون بیایند .نه اینکه با کسی که
شــنبه بیرون میآید ،یک جور برخورد شود و با کسی
که یکشنبه میآید ،یک برخورد دیگر .اینکه نمیشود.
ســلیمینمین :اگر هر دو مســیر قانون را طی کنند و
مجوز بگیرند. ...
تاجرنیا :کــدام راهپیمایی بعد از نمــاز جمعه مجوز
دارد؟ انصار حزباﷲ در این  ۲۰ســال هر وقت دلش
خواسته ،تجمع برگزار کرده و هیچکس هم متعرض
نشده است.
سلیمینمین :خیلــی وقتها هم متعرضشان شدند.
اجازه دهید .من این را یک گام بلند در توسعه سیاسی
میدانم کــه همه جریانات کــه در قضیهای ذینفع
هســتند و در قضیهای متضرر شــدهاند ،بیایند مسیر
قانون را طی کنند تا دســتگاههای ذیربط برای همه
آنها یک شــرایط و امنیت الزم و یکسان ایجاد کنند تا
مطالبات خودشــان را طرح کنند تا کمی صدایشــان
باالتــر برود .صدای فردی من یک بازتاب دارد؛ اما اگر
 ۱۰نفر شــدیم ،صدای بلندتری داریــم؛ اما این  ۱۰نفر
سیاسی نیســتیم ،دنبال سوءاستفاده از ماجرا نیستیم؛
چــون همه ما مال باختهایم .ما اگــر در کنار هم قرار
گرفتیم ،باید شرایط یکســانی داشته باشیم؛ یعنی به
قول شــما اگر مثال قرارگاه خاتماالنبیا ،حق کسانی را
گرفته و متضرر شــدهاند ،بتوانند اعتراض کنند؛ مانند
کسانی که از فعالیت مؤسسات مالی متضرر شدهاند.
همه باید در حق اعتراض شــرایط یکســانی داشــته
باشیم.
تاجرنیــا :بــاور کنیــد مســئله این اســت که شــما
تضمینکننده اینها نیستید.
سلیمینمین :عرض کردم اگر ما سوءاستفاده نکنیم،
تاجرنیا :سوءاستفاده نیست.
ســلیمینمین :من میتوانم فرازهایی از صحبتهای
اصالحطلبان یا اصولگرایــان در این ماجراهای اخیر
بخوانم برای شــما که درصدد سوءاســتفاده برآمده
بودنــد .ای کاش اینقدر کالن نگری میداشــتند که
مــا بتوانیم بــرای تأثیرگذاری مردم یــک گام به جلو
برداریم .این به خویشــتنداری جریانات سیاســی نیاز
دارد .این نگاه که فکــر کنند از هر ماجرایی میتوانند
نان خود را به تنوز بزنند ،یک نگاه نازل است.

 مقــام معظم رهبری :ایران برای غزه از هیچ کاری
دریغ نمیکند
 احمدینــژاد :مقاومــت مردم فلســطین هر روز
قویتر خواهد شد
 اســتفان هادلی ،مشــاور امنیت ملی کاخ سفید:
ایران بزرگترین چالش اوباما در خاورمیانه است
 مزرعتی ،عضــو کارگروه طرح تحــول اقتصادی:
طرح تحول اقتصادی  ۱۵سال پشتوانه تحقیقاتی دارد

 مقام معظــم رهبری :بیــداری ملتها ،مقاومت
فلسطینیها را تقویت میکند
 آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی :وظیفه دولت آینده
سخت است
 با استفاده از تریبون مجالس عزاداری رخ داد :آغاز
حمایت انتخاباتی مداحان از احمدینژاد
 علیاکبر محرابیان ،وزیر صنایع و معادن دســتور
داد :تعلیــق فعالیت برخی شــرکتهای خارجی در
ایران
 قشقاوی ،ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به
درخواست بان کی مون از ایران برای تأمین امنیت
 هوشیار زیباری ،وزیر خارجه عراق :رابطه بغداد و
تهران بهتر شده است

 مقام معظم رهبری :کشــورهای اســالمی که از
کمک به فلســطین خودداری میکننــد ،باید تبعات
خطرناک اشتباه امروز خود را درک کنند
 احمدینژاد :امام خمینی)ره( فلسطین را احیا کرد
 سعید جلیلی ،دبیر شــورای عالی امنیت ملی در
آنکارا اعالم کرد :تأکید ایران و ترکیه بر توقف حمالت
رژیم صهیونیستی
 فعالیت شــرکتهای مظنون به تعلق ســهام به
صهیونیســتها با دســتور محرابیان ،وزیــر صنایع و
معادن تعلیق شد
 توصیه قشقاوی ،ســخنگوی وزارت امور خارجه
به دبیرکل ســازمان ملل :بان کی مون به مســئولیت
بینالمللیاش توجه کند
 آیتاﷲ مکارمشــیرازی :ملتهای مسلمان سران
عرب را از خواب غفلت بیدار کنند
 ســیداحمد خاتمی :حاکم نوکر اســرائیل در شأن
ملت غیور مصر نیست

 مقام معظم رهبری :جوانان امروز در خط اســالم
انقالب و امام حسین)ع( هستند
 کروبــی ،دبیرکل حــزب اعتماد ملــی :آیا انقالب
کردیم که اسالم اینگونه معرفی شود؟
 ســیدمحمد خاتمی :در برابر هیچ چیز جز قدرت
مطلق خدا نباید تعظیم کنیم
 علــی صوفی ،وزیــر تعــاون دولــت اصالحات:
مدتهاست که از مسیر توسعه خارج شدهایم
 حائریشیرازی ،امامجمعه شیراز :اساس بدبختی
ما این است که تورم را نمیفهمیم
 علی آقامحمدی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام :هدفمندکردن یارانهها الزاما به معنی پرداخت
نقدی نیست
 شمسالدین حسینی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی:
نمیتوانیم با این وضعیت قدرت اول منطقه باشیم
 علی مطهری ،نماینــده مجلس :برخی رفتارهای
هیئترئیسه ،مجلس را تضعیف میکند

 احمدینژاد :مسئله غزه نتیجه مدیریت ناصالح بر
مراکز قدرت جهانی است
 آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی :جنایت غزه در تاریخ
بینظیر است
 الریجانی ،رئیس مجلس :اگر رژیم صهیونیســتی
به جنایت علیــه غیرنظامیان عادت کنــد برای همه
کشورهای منطقه ایجاد مزاحمت خواهد کرد
 سیدمحمد خاتمی :احساسات پاک مردم در قبال
واقعه عاشــورا عامل تثبیت هویت شــیعی در تاریخ
است
 حســینی ،معاون امور بینالملــل وزارت خارجه:
مدارک ادعایی درباره مسئله هستهای ایران مجعول
است

 مقام معظم رهبری :دولتهای اســالمی تبعات
خطرناک یارینکردن مردم غزه را درک کنند
 احمدینــژاد :تنها راه مقابله بــا ظالمان جهانی
ایســتادگی در راه خدا و حاکمیت انسانهای صالح بر
جهان است
 آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی :فاجعــه غزه بیانگر
تکرار پیام کربال در هر زمان و مکان است
 آیتاﷲ هاشمیشــاهرودی ،رئیس قوه قضائیه:
سکوت خیانتبار حکام منطقه و مدعیان حقوق بشر
در تاریخ ثبت میشود
 اسحاق آلحبیب ،نمایندگی ایران در سازمان ملل:
برخی اعضای شورای امنیت در جنایات اسرائیل علیه
مردم فلسطین شریکاند
 حسن قشــقاوی ،ســخنگوی وزارت خارجه :نگاه
ایران به فلسطین مقطعی نیست

