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 مقدمه

که دستشان از  يين وآنهاين و منافقين منحرفيد که اين نفوذ نکنند. شما مطمئن باشين منحرفين انجمن ها از اين ايد توجه کنند که در بيبا ياسالم يانجمن ها»

 ياست، م يجهات کمال انسان يکشور خصوصًا در دانشگاه که مرکز علم و مرکز همه  يخواهند در همه جا يکه شده م يله اين کشور کوتاه شده است، با هر حيا

 «خواهند نفوذ کنند.

(1661آذر  6م وحدت، مورخ يان/دفتر تحکيدانشجو ياسالم يانات حضرت امام )ره( در جمع فعاالن انجمن هاي)ب  

 

 «بودند. يام اسالمنظ يده هاين پديدبخش ترين و نويانقالب از جمله موفق تر يروزيپس از پ ين سالهايدانشگاه ها در نخست ياسالم يانجمن ها»

 (1631ور يشهر 2م وحدت، مورخ يام رهبر انقالب خطاب به دفتر تحکي)پ

 

 م وحدت است.يخچه دفتر تحکيرامون تاريبرگرفته از دو مقاله منتشره پد، يش رو داريآنچه  در پ

( و 1633ور يشهر 22(  م وحدتيل دفتر تحکيلگرد تشکساين يم 66به مناسبت م وحدت( يالت دفتر تحکير سابق تشکيان )دبيريام يمقاله نخست به قلم مهد

به مناسبت  ان(يدانشجو ياسالم ي)فعال سابق انجمن ها يرضا نساجقلم به  ت الف منتشر شده و مقاله دوم هميدر سا 1621در مهر ماه د يجد يليآغاز سال تحص

جهت ارائه ک جزوه يراست مجدد به صورت ين دو مقاله پس از ويت. ايهمان سادر  1621اسفند ماه  ( در1631م وحدت)اسفند ين سالگرد انشقاق دفتر تحکيم11

 م شده است. يتنظ (1622رماه ي)ت مشهد يان دانشگاه فردوسيدانشجو يدر دوره آموزش انجمن اسالم

 رد. يقرار گ ياسالم يفاده فعاالن انجمن هاد که مورد استيام
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 مسلمان است ييخ جنبش دانشجويکه تار يتشکل

 م وحدت يخچه دفتر تحکيبر تار يورمر

 م وحدت(يالت دفتر تحکير سابق تشکيان )دبيريام يمهد

 يروزيدر پ ييشود که نقش بسزا يم« انيدانشجو ياسالم يانجمن ها»د، ذهن همگان متوجه يآ يان ميران سخن به ميدر ا« مسلمان ييجنبش دانشجو»هرگاه از 

ن حرکت يکه نخست 1621دانشگاه تهران در سال  يان در دانشکده علوم پزشکيدانشجو ين انجمن اسالميس نخستيسداشته اند. از تأ يت انقالب اسالميو تثب

 يد ميحضور داشته اند و ام ياسالم يدر انجمن ها يگذرد. افراد شاخص يسم بود، تاکنون هفت دهه ميت و کمونيبها ينيدر دانشگاه در مقابل امواج ضد د ياسالم

 22در  ياسالم يوارد نقطه عطف شد که انجمن ها يان زمانيدانشجو ياسالم يخ انجمن هايت کند. اما تاريرا ترب ييروهاين نيباز هم بتواند چنن تشکل يرود که ا

جه انجمن يدر نتو « ديم وحدت کنيد و و تحکيبرو»دار امام)ره( به آنان فرمود: ين ديعت کردند. در ايشان بيده و با ايخدمت حضرت امام )ره( رس 1633ور يشهر

به « سراسر کشور يان دانشگاه ها و مراکز آموزش عاليدانشجو ياسالم يه انجمن هاياتحاد»را به عنوان « م وحدتيدفتر تحک»دور هم جمع شده و  ياسالم يها

 وجود آوردند. 

 

 يان اعضايم ي، اختالفات1633ور ماه يت در شهردم وحيحکت دفتر تيان مسلمان، از همان آغاز فعاليبر وحدت عمل در دانشجو يرغم خواست امام)ره( مبنيعل

ه، ياتحاد يمرکز يرخ داد که دو عضو شورا ياسالم يبه دست فعاالن انجمن ها ير النه جاسوسيان تسخين اختالفات در جريوجود داشت. اول ياسالم يانجمن ها

شنهاد يکا اعالم کرده و پير سفارت امريت معلم، مخالفت خود را با تسخينعت و تربعلم و ص ينژاد از دانشگاه ها يديس ينژاد و محمدعل يان محمود احمديآقا

جناح  يم وحدت( بر رآيدفتر تحک يمرکز ين شوراياول يگر اعضايطرف )د يو ب يرداماديان اصغرزاده، ميآقا يرا دادند. اما از آنجا که را ير سفارت شورويتسخ

شتر شد. در مقابل يکه انجام داده بودند، ب يت کارير کننده تحت الشعاع اهميرفت، قدرت و قاطبه جناح تسخيذکا صورت پير سفارت امريد و تسخيمخالف چرب

م را به دست يتحک يمرکز ين دوره شورايدانستند، دوم يم مهمتر ميکه مسئله گروگانها را از کار در تحک يحاضر در النه جاسوس يروهاياب نيجناح راست در غ
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، فراكسيوني از چند انجمن اسالمي با حضور دانشجويان 1632ن افراد در اواخر سال يدر دانشگاه ها بود. ا يام آنها هم انقالب فرهنگن اقديگرفت. مهمتر

جمهوري  نصير و چند انجمن اسالمي ديگر به وجود آوردند. مبناي اين اكثريت و اقليت در بين نيروهاي وفادار به هاي ملي، علم و صنعت ايران، خواجه دانشگاه

موسوم به راست و چپ را در  يکه در انتخابات مجلس دوم، جناح بند ياسالمي، بيشتر، پذيرش يا رد نظرات آراء دكتر بهشتي و مرحوم مطهري بود. همان اختالفات

 م وحدت رقم زد.ير تحکت مبارز و دفتي، جامعه روحانياسالم ي، حزب جمهورين انقالب اسالميل سازمان مجاهديمختلف از قب ياحزاب و گروه ها

و دفتر  ياسالم يب انجمن هايها، رق يتش را آغاز کرده بود، از نظر خط اماميانقالب فعال يروزيکه از اوان پ ياسالم يحزب جمهور يين زمان، شاخه دانشجويدر ا

با  يمرکز يشورا يم و عدم همکاريا با وجود تحکان دانشگاه را در دست داشته باشد، امياش جر ييخواست که شاخه دانشجو يشد. حزب م يم محسوب ميتحک

 ت پرداخت. يها به فعاال دانشگاه ياسالم يها با دفتر بطور مستقل با انجمن يکه حزب، بدون هماهنگ ييان شد. تا جاينما يادي، اختالف زييشاخه دانشجو

ان خط امام از دو اقدام عمده يدانشجو ييرها يبه معنا يانقالب فرهنگ ياتيملند عيدانشگاه ها پس از دو سال فرا يير و پس از آن بازگشايتسخ يان ماجرايبا پا

 يکه از النه جاسوس ييان چپ گرايدا کرده بود، دانشجويهم افول پ ييدانشجو يت هايل شده و فعالين مدت تعطيکه دانشگاه ها در ا يطيخود بود. در شرا

ورود رند. يم را از نو در دست گيدند تحکيدانستند، کوش يدانشگاه ها م يدر قبال فضا يد مسئول کوتاهم را بعد از رفتن خويدفتر تحک يمرکز يبرگشته و شورا

ان عالقه مد يچپ گراد، يراست گرا انجام يروهايه نيم، اختالفات را دو چندان کرد و سرانجام به تصفيتحک يمرکز يو سپس شورا يعموم ين افراد به شورايا

دند. يکسب اجازه به خدمت حضرت امام )ره( رس يبراهم شرکت کنند و لذا  يانتخابات يت هايدانشگاه ها، در فعال ياسيس يت هايفعال يايبودند تا عالوه بر اح

ه عضو( ب 61د )مرکب از يجد يعموم ينفر، شورا 13ن يپس از ورود الذا « کنم. يت ميد و من به موقعش حمايشما اقدام کن»ند: يگو يشان استقبال کرده و ميا

دگاه متفاوت درباره نحوه حضور در انتخابات وجود داشت، يبود که دو د ين درحالينمود. ا يانتخابات يت هايل شد و شروع به فعاليم تبديتحک يته انتخاباتيکم

چپ بودند، معتقد به حضور  يروهايگر که عمدتا از نيدند و گروه ديورز ياصرار م يانقالب يارهاين معييمصداق بوده و بر تب يز از معرفيمعتقد به پره يگروه

دگاه خود را غالب يف دين طيم، ايتحک يعموم يها در شورا ينفر از خط امام 13ان با حضور ين ميا مستقل بودند. در ايمشترک  يست انتخاباتيم و ارائه ليمستق

 ياسالم يت جناح چپ حزب جمهوريست مورد حماين ليود داشت. ادرباره آن هم وج ييه هايارائه داد که حاش يجداگانه ا يست انتخاباتيم ليکرد و دفتر تحک

 ت کردند. ياز آن حما يه ايبا صدور اطالع ينه نخست ويدر کاب ين موسويتن از وزرا و معاون 7بود( قرار گرفته و  ي)که نماد آن مهندس موسو

، 62در سال »د: يگو ين باره مينژاد در ا يرا به همراه داشت. دکتر احمدشان ير، مخالفت گروه مقابل ايت نخست وزيست مورد حمايم از ليتحک يت چپ هايحما

در « ست جداگانه منتشر شود.ين شد که دو ليجاد دعوا شد و منجر به اين امر سبب ايم داده شد که هميبه نام تحک يستيک ليان انتخابات مجلس دوم، يدر جر

 م شکل گرفت:يف درون تحکيم بود، سه طيفتر تحکد 61نشست سال پس از  يده که مدتين اختالف عقيجه اينت

تهران و  يچهره ها يت معلم، علم و صنعت و برخيف تربيو... )ط ي، حشمت اهلل طبرزديدنژاد، صادق محصوليس ي، محمد عليثمره هاشم يف راست: مجتبيط

 ر(يرکبيام

 و...  يمقار ي، عليد احمدي، وحين محمدي، حسيد عباس نبويانه: سيف ميط

 يف زادگان و... )کساني، شريان، شمس وهابيصفار ي، عليراد، محمدرضا خاتم يشکور يم اصغرزاده، عليچپ: ابراه فيط

 بازگشته بودند( يکه از النه جاسوس

شتر فعاالن انجمن يکه ب ين صدر و مخبر دزفولي، شهاب الدين محمديسرخو، حس يچون مرتض يان کسانين ميدر ا

م اخراج شدند. اعتراضات يتحک يو مرکز يعموم يم از انجمنها و شورايم تحکيتحک يگراف چپ يتهران بودند، توسط ط

 يآنها توجه يها چپ ها در دهه شصت، به درخواست ياسيس يهم تحت فشار هژمون يريآنان به وزارت علوم و نخست وز

ام هر دو گروه به يحال در آن ار ماجرا نباشند. در هر يگيگر پينشد. وجود جنگ و مسائل مهمتر کشور هم باعث شد که د

نفر از آنان به  61ش از يجنگ حضور داشتند و ب يهر حال به نظام و انقالب و امام اعتقاد داشتند و اکثرا در جبهه ها

 دند. يشهادت رس

 نيد شهاب الديو س ي، مخبر دزفولير و تهران بودند، همچون عزت اهلل ضرغاميرکبيشتر از اميم که بيتحک يها ياخراج
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دان يم يليخود را در مسجد جل ين تشکل برنامه هايدر دانشگاه تهران بود. ا ييدانشجو يک تشکل مذهبيس کردند که يالزهرا را تاس ينيئت ديصدر، ه

له يبوس 63ال ن انجمنها انجمن علم و صنعت بود که سرانجام در سين ايشد. آخر يهم شامل آن م يکن يت اهلل مهدويآ يکرد که سخنران يبرگزار م يفردوس

ها  جناح چپ جدا شد. پس  يم وحدت از خط اماميب، سرنوشت جناح راست دفتر تحکين ترتيبدشود.  يه ميخارج از دانشگاه سرکوب و تصف يچپ گرا يروهاين

شده و  يياجرا يت هايوارد فعال م،يتحک يعموم يحاضر در شورا يها يو بخصوص اخراج آنان از انجمن دانشگاه تهران، اکثر جناح راست 61سال  يه هاياز تصف

افتاد كه به همراه يك نفر ديگر از فراكسيون اقليت در  يدوش حشمت اهلل طبرزد يت ها روينداشتند، لذا عمده بار فعال يالتيتشک يبه کارها يچندان يرغبت

پرداخت،  تر كه به صورت جداگانه به اعالم مواضع ميفراكسيون اقليت دف 1664تا  1662عضويت داشت. از سال  62ـ 61شوراي مركزي دفتر تحكيم در سال 

اتحاديه »صدايي بودن فعاليت دفتر تحكيم وحدت پس از انقالب فرهنگي در دانشگاه بود. از اين رو،  تصميم گرفت به يك مركزيتي برسد. دليل اين امر، تك 

ن تشکل تا يتشكيل شد كه طبرزدي هم عضو آن بود. اما ا 1664در سال « ييدانشجو ياسالم يه انجمنهاياتحاد»ا ي« التحصيالن انجمن اسالمي دانشجويان و فارغ

ه يژه پس از تصفيانجام دهد و بو يمهم ير در قدرت بود و چپ ها همه امور را قبضه کرده بودند نتوانست اقداميبه عنوان نخست وز ين موسوبيرحسيکه م يزمان

 شد.  کوتيدانشگاه تهران و علم و صنعت، عمال با يها

م وحدت هم رو به افول گذاشت و يد، قدرت دفتر تحکيف جناح چپ انجاميت جناح راست و تضعيس جمهور، که به حاکميبه عنوان رئ يرفسنجان يبا انتخاب هاشم

دست  يو هاشم يفت و طبرزدت قرار گريت و مظلوميم وحدت در موضع اقليد که دفتر تحکيرس ييافتند. کار به جايراست گرا هم فرصت ابراز وجود  يانجمن ها

ها سخن گفت و  يميتحک يه انحصارطلبيعل 71رماه ينماز جمعه در ت يدر خطبه ها يرفسنجان يم در هم شکند. هاشميمنه دفتنر تحکيبه دست هم دادند تا ه

م يالت تحکين واکنش، دفتر تشکيفاصله پس از ارا دادند و بال يو طبرزد يها پاسخ هاشم يميت کرد. تحکين موضع حماياز ا يه ايانيهم با ب يالت طبرزديتشک

ود وساطت رهبر انقالب، که فرمودند "خدا يها از ساختمان اخراج شدند. اگر ن يميابان خارک به اشغال درآمد و تحکيه در خيواقع در ساختمان دانشکده قوه قضائ

، ييم که کل جنبش دانشجويشد و نه تنها تحک يک طرفه ميبار معادله به طور کامل  نيد ايباشند"، شا ياسيما س يگذارند دانشگاه ها يرا که نم يلعنت کند کسان

 رفت.  يان مياز م

با  يديه جدين تشکل خارج و اتحادي، از ايهمچون محسن سهالنالتحصيالن"  "اتحاديه انجمن اسالمي دانشجويان و فارغاز فعاالن  يام، گروهين ايالبته در هم

که  يشد. طبرزد يه به نفع شخص طبرزديک طرفه شدن اتحادين انشعاب موجب يل دادند که ايان را تشکيدانشجو يه جامعه اسالميادعنوان کامال متفاوت اتح

را بر عهده داشت، انتظار داشت که در دولت دوم  72در سال  يهاشم ياست ستاد انتخاباتيو سپس ر 63در سال  يهاشم ييدانشجو ياست ستاد انتخاباتير

الن دو يه فارغ التحصي، اتحاديسم و انحراف در طبرزديکاليشد. پس از بروز راد يکباره منتقد هاشمين اتفاق رخ نداد و او به ياو پست وزارت دهند، اما ابه  يهاشم

از  ياشته، در انتخابات بعدبر عهده د يوضيع يآن را لطفعل يرکليکه تا کنون دب« ييدانشجو ياسالم يه انجمنهاياتحاد»از آن تحت عنوان  يشاخه شد و انشعاب

جنبش اعتدال »ه امروزه به نام ين اتحاديت کرد. ايت مبارز حمايست جامعه روحانيل

 شود. يشناخته م« ياسالم

الت بشمار يتشک يو سه تن از دوستانش که افراد اصل يطبرزد ير نگرش کلييپس از تغ

 يکردند تا تشکلها يسعده و يخود برگز يرا برا« ييجبهه متحد دانشجو»آمدند، نام  يم

( را به يمنوچهر محمد ير کلي)به دب« انيدانشجو يه ملياتحاد»م و يمنجمله تحک يگريد

ان مذکور امروزه خود را يم ناکام ماند. رهبران جريخود جذب کنند که البته در جذب تحک

است ين دوره رين تشکل در انتخابات ششمينامند. ا يز ميران نيک ايجبهه دموکرات

را نامزد کرد و پس از رد  ير کل خود حشمت اهلل طبرزدي( دب۶۷۳۱)دوم خرداد  يرجمهو

انات ين جريپس از ا يطبرزد .م کردينگهبان، انتخابات را تحر يتوسط شورا يت ويصالح

 يشد اما با عدم توجه آنها روبرو شده و به سمت جبهه مل يمذهب -يمل يروهايمتوجه ن

 نفر عضو ندارند.  31هم رفته،  يو حقوق بشر است که رو يک و دانشجوبين تشکل دموکراتير کل چنديبامروزه د يد. طبرزديل گرديمتما
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انجمن  يم وحدت هم بعدها در دهه هفتاد به انتقاد از جناح چپ پرداخته و به همراه برخياز تحک يم وحدت بود. البته جناح کوچکين سرنوشت جناح راست تحکيا

 ياسالم يه انجمن هاياتحاد»را با عنوان  يديه جديس، اتحاديتازه تاس يانجمن ها يز برخيم وحدت نشده بودند و نيتحک چ گاه عضويکه ه ياسالم يها

 ل دادند. يم وحدت تشکيو در انتقاد از استحاله دفتر تحک 1673آبان سال  16در « ان مستقليدانشجو

و مجلس  ياسالم يدر انتخابات شوراها يروزيج خارج و با پيت به تدريکشور از موقع اقل ياسيم و جناح چپ سيتحک 76در انتخابات دوم خرداد  يخاتم يروزيبا پ

شها و خطوط يون با توجه به نفوذ گرايم وحدت دو فراکسياز دوم خرداد به بعد درون دفتر تحکسه گانه کشور را از آن خود سازند.  يششم توانستند دو قوه از قوا

ون با طرح مسئله ين دو فراکسيکردند. ا يت ميون مدرن فعاليو فراکس يون سنتيشکل، مطرح بود که تحت عنوان فراکسن تيرون دانشگاه در ايب يفکر

تواند به  يکه معتقد بودند اصالحات درون نظام م يعده ا اصالحات شد. ياجرا ين امر باعث مطرح شدن دو تفکر در راستايافت و همي"اصالحات" ظهور و بروز 

رون از يدر خصوص انجام اصالحات، نگاهشان به ب ي" معروف شدند. در مقابل عده ايموفق باشد، به "سنت يقانون اساس يبدون خروج از مرزهاند و يثمر بنش

درن به ون ميل دادند. نگاه فراکسيتشک يافشار يعل يون "مدرن" را به رهبرينها هم فراکسيل نبودند. ايدهد، قا ينکه اصالحات داخل ميت بود و به ايحاکم

 ت نظام بود. يت و اسالمين بخش جمهوريجاد تعادل بيا يافشار يو به قول عل يارات رهبري، کاهش اختير قانون اساسييه تغياصالحات در سا

ن و ينفرانس برلدر ک يرخ داد و دوم حضور افشار 73 يش از شروع کار شورايدانشگاه پ يحادثه کو يکيط دامن زد، يکال شدن شرايز به راديدو چآن سالها  در

اصالحات که خواستار باال بردن سقف مطالبات  يف افراطير طيتحت تاث يجه افشاريکرد. در نت ييکه عمال او را بدل به قهرمان جنبش دانشجو يشدن و يزندان

م يم تصميتحک يان سنتياز آن رخدادها، جر" شد. پس ياز جمله طرح شعار "عبور از خاتم يک به اقدامات تنديبودند، تحر يتحت فشار گذاشتن خاتم يجامعه برا

ک ماه بعد از ي شود. يآغاز م 73 يمرکز يانتخابات شورا يم برايتحک يون سنتيفراکس ينه سازيو از آنجا زم ستديبا يافراط ين رفتارهايرد در مقابل ايگ يم

کرد و در انتخابات  يگر خود را سازماندهيما موافق نظام داشت، بار دچپ ا يشهايم وحدت که گرايتحک ي، جناح سنت73م و در آذرماه يمستقل ها از تحک ييجدا

م يتحک يو مرکز يعموم يدر امور شورا يمذهب -يانات مليز جرياصالح طلبان و ن يد. اما پس از آن، دخالت هايرس يروزيم وحدت به پيتحک يمرکز يشورا

به  ياپيدو سال پ يمرکز يکه انتخابات شورا يه شد به نحويش تنش ها در اتحاديگروه و افزا نيت منسجم و موثر ايمانع از فعال 31تا  73 يسالها يوحدت در ط

 ل نشد. يد تشکيجد يد و شورايجه نرسينت

که در  يف سنتين، طيت جبهه مشارکت و سازمان مجاهديو مدرن با محور يت دو جناح سنتيحکم يشکست گفتگوها يدر پ

بود، بر آن شد تا نشست دفتر تحكيم وحدت با عنوان  -ييطباطبا يدمهديس –ت م وحديالت تحکير وقت تشکيرأس آن دب

د که با يراز داراي حق راي برگزار نمايبا حضور اكثريت دانشگاه ها در دانشگاه ش« گامي به سوي استقالل جنبش دانشجويي»

ت جبهه مشارکت، يف مدرن با حمايط ياز انجمن ها يد. در مقابل گروهيان رسيت به پايد با موفقيجد يمرکز يانتخاب شورا

ر پا گذاشتن مصوبات يبرگزار و ضمن ز ييدر دانشگاه عالمه طباطبا 31اسفند  17_16در  يرقانونيرا به طور غ يگرينشست د

 کردند.   يرا معرف يجداگانه ا يمرکز يراز، شورايو ش يالن، بهشتيه در گياتحاد يقبل ينشست ها

ت يت هر دو شورا را برسميوحدت و رفع اختالف تالش خواهد کرد، اما در نها يکرد که برا اعالم يوزارت علوم دولت خاتم

و منتخب دانشگاه عالمه « رازيف شيط»راز انتخاب شده به يالن و شيکه در نشست گ يمرکز يب شوراين ترتيشناخت. بد

ف مدرن غلط بوده است. يئتالف شان با طبعد اصالح طلبان که متوجه شدند ا يافتند. کميشهرت « ف عالمهيط»به  ييطباطبا

ت نشناختند. در يگر آنها را برسميده بودند، دياصالح طلبان را د يانت هايها که خ يرازيف شيفرستادند، اما ط يراز در ساريف شيم طيبه نشست تحک يندگانينما

 34بعد در سال  يش گرفتند. کميت را در پيده و راه خروج از حاکمخط امام و دوم خرداد خارج ش يروهايز رسما از جبهه نيف عالمه آنان نيط ينشست بعد

« مدرن»ون موسوم به يف عالمه جدا شدند تا تنها فراکسياز ط« يخواه مل يدموکراس»و « يروشنگر»ون يف عالمه با شکست مواجه شد و دو  فراکسيانتخابات ط

 کا و در خدمت نومحافظه کاران جنگ طلب هستند. يهم اکنون پناهنده امر يو اکبر عطر يافشار يشاخه آن عل يکه چهره ها يفيبماند. ط يباق

معتقد به  ياسالم يد، انجمنهايف روزنامه کارگزاران انجاميکه به توق 1637روزه مردم غزه در سال  22ف عالمه در رابطه با جهاد يه موهن طيانيپس از انتشار ب

ن يو ممانعت از سوء استفاده ا يم وحدت باشند، خواستار برخورد قانونينام دفتر تحک يها در لوا ين شاهد هتاکيش از ايتوانستند ب يمرامنامه و اساسنامه که نم

ن آشکار به خود آمده بودند، ين توهين علوم و بهداشت هم که از اين وزارتيجه مسئوليم وحدت شدند. در نتيو دفتر تحک ياسالم يگروهک از عنوان انجمن ها

علوم،  هاي اسالمي دانشگاهيان وزارتين هاي مركزي نظارت بر تشكل هاي هيات ن گروهک در دانشگاه ها را در دستور کار قرار داده و "دبيرخانهيت ايموضوع فعال
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رامنامه دفتر اساسنامه و م»ل عدول مكرر از يم وحدت به دليالت دفتر تحکير تشکيبهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در پاسخ به نامه دب تحقيقات و فناوري و

  .ندرا مورد تأكيد قرار داد« طيف عالمه»طي چند سال گذشته، غيرقانوني بودن « تحكيم وحدت

ه وفادار مانده و يشدند، همچنان به اساسنامه و مرامنامه اتحاد يراز شناخته ميف شيش تر با عنوان طيکه پ ياسالم يب در حال حاضر فعاالن انجمن هاين ترتيبه ا

رود تا  يکشور بوده و هست و م يين تشکل دانشجوين و موثرتريتر يميکه قد يه ايرا حفظ کرده اند. اتحاد« م وحدتيدفتر تحک»و  ياسالم ياسنگر انجمن ه

 گر برافرازد.  يرا بار د« خط امام)ره(»پرچم استقامت بر 

 

 

 م از وحدت افتاد؟يچگونه تحک

 وحدت ميتحک دفتر انشقاق روز شمار

 ان(يدانشجو ياسالم يابق انجمن ها)فعال سيرضا نساج

ف يبه دو طسر کشور( سرا ينشگاه ها و مراکز آموزش عالان دايدانشجو ياسالم يه انجمن هاي)اتحادم وحدتيانشقاق دفتر تحکسالگرد ن يازدهمي ؛ن روزهايا

ن يکنند، ا ياصالحطلب طرح م يف آنچه که رسانه هابرخالاست.  1631( در اسفند يمذهب -ي( و عالمه)با تفکر مليو چپ مذهب يراز)با تفکر خط اماميش

؛ رازيش يم وحدت در دانشگاه صنعتيدفتر تحک ين نشست سراسريآخر يکه دو هفته پس از برگزار ندو...( بود ي، اکبر عطريافشار يف مدرن)عليسردمداران ط

ن آنها ين ايف عالمه مشهور شدند(. بنابرايه فراخوانده و انشعاب کردند)که به طدر دانشگاه عالم يرا به نشست دوباره ا ياسالن ي، انجمن هايرقانونيغ يدر اقدام

 راز موسوم شد(.يف شي)که بعدها به طيف سنتيم وحدت انشعاب کرده اند نه طيبوده اند که از دفتر تحک

آن، مورد نظر اصالح طلبان و بخصوص جبهه  ياتانتخاب جيو نتا يبرگزاراصل که م وحدت انتخاب شد يدفتر حک يمرکز يبرگزار و شورا يطياشر راز درينشست ش

 ،م وجود داشتي( در دفتر تحکيو اصالحطلب افراط يمذهب ي)مل« مدرن»انه رو( و يو اصالح طلب م يخط امام«)يسنت» يف اصليمشارکت نبود. در آن زمان دو ط

داد  يح ميو ترجن باره داشت يدر ا يش معتدل تريگرا« يانقالب اسالمن ياهدسازمان مج»که  ي، در حالبودند ها خواستار غلبه جناح همسو با خود يمشارکت

ها بر  يکه البته سرانجام خواست مشارکت. رد تا هم منشعب نشود و هم معتدل بمانديم را در دست بگيار تحکياختالفات درون خود را حل کند و اخت يف سنتيط

 يفشار جناح هان غلبه کرد، هرچند که يسازمان مجاهد يشياندت مصلح

 يشدن آن و گم شدن صدا يم وحدت در افراطيبه دفتر تحک ياسيمختلف س

 ر نبود. يتأث يل و معتدل بياص يروهاين

 يگريبه بر دلغ يبرا م وحدتيدفتر تحک فيمجادله دو ط ين روزها؛ روزهايا

د يم واقع در کوچه شهياست که سرانجام به دعوا در مقابل ساختمان در تحک

 يرويم وحدت با مداخله نيد. ساختمان دفتر تحکيانجام« يگيرجب ب»

، همه مدارک و اسناد و يتيامن يپلمپ شد و چند سال بعد نهادها يانتظام

ف يم)طيتحک يف قانونيامکانات آن را مصادره و ساختمان را بدون اطالع به ط

 يرقانونيغ ييدانشجو يئت نظارت بر تشکلهايه ياز سو 37عالمه در سال 

مجادالت آن روزها موجود عکسها و اسناد شده بود( به فروش رساندند. اعالم 

 . دهد يمقت يحقبر  ياست و گواه
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نه ف مدرن به بهاياز طرفداران ط ي، مواضع خود را اعالم کند، عده ايخبر يراز به تهران بازگشت تا در نشستيمنتخب در نشست ش يمرکز يکه شورا يروز

د به دفتر شدند. يجد يمرکز يشهر تهران( در دفتر تجمع کرده و با چوب و چماق مانع از ورود شورا ياسالم يب از انجمن هاکتهران)مر ينشست شورا يبرگزار

راز دفتر يف شير و طيرکبيانجمن ام يف سنتيط ي)از اعضايلوفزد يچهره مصطفتوان  يو م ستا دسنا موجويا يع آن روز همچنان در خبرگزاريوقا يعکسها

که در دست گرفته تا  يبا چماق «ياکبر عطر»ست. عکس ين ين خبرگزاريو ايک عکس مهم در آرشيناخت که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اما م( را شيتحک

بش نست جنيره قطر منتشر کرد و نوشت: "ايس الجزيت شبکه تازه تأسيساهمان زمان ن عکس را يد. ام شويها به ساختمان تحک يزرايف شيرود طمانع از و

 ! " رانيا ييدانشجو

نبرد؛  يپ يافراط يچماق به دست ها يت واقعينگرفت و به ماه يتر را جدين تيا يآن زمان کس

کا سر درآورده و درخواست کمک ياز کنگره امر يافشار يو عل ياکبر عطر يوقتچند سال بعد اما 

که جبهه  ييدانشجوجنبش آن نست يکردند، معلوم شد که ا ييکايامر رندگان محافظه کايبه نما

ت مدرس خط خود را يو ترب يتهران، بهشت يها به دنبال آن بودند. آن زمان انجمن ها يمشارکت

د در يم درست را باير بود. تصميگر ديده که دياما چه فا جدا کردند، يافشار يع عليف مطيط از

ها، جانب  يتاطاعت محض از مشارک يبه جا 31مکان درست گرفت. اگر آنان در اسفند  وزمان 

د. يرس ينجا نميم وحدت به ايم را گرفته بودند، سرانجام دفتر تحکيل دفتر تحکيف اصيط

 پس از دوم خرداد داشت.  يبحران يشه در روزهايکه ر يسرانجام

 (. 1673ر يت 13دانشگاه) يکو يم وحدت پس از آشوب هايم به اوضاع دفتر تحکيد برگردين اوضاع؛ باياز ا يآگاه يبرا

رون دانشگاه، مطرح بود که تحت يب يشهايون با توجه به نفوذ گرايم وحدت دو فراکسياز دوم خرداد به بعد درون دفتر تحکها:  يياروين روينخست نه انشقاق،يزم

 يو بدون خروج از مرزهاند يتواند به ثمر بنش يکه معتقد بودند اصالحات درون نظام م يکردند. عده ا يت ميون مدرن فعاليو فراکس يون سنتيعنوان فراکس

چون  ييکه با چهره ها يوجود داشت، انجمن دانشگاه تهران و بهشت يهم اختالفات يون سنتيمعروف شدند. درون فراکس «يسنت»موفق باشد، به  يقانون اساس

ت يرون از حاکميام اصالحات، نگاهشان به بدر خصوص انج يل داشتند. در مقابل عده ايشدند، به جبهه مشارکت تما يشناخته م يخ و اوحديو ش ي، قباديحجت

ون مدرن به اصالحات در يل دادند. نگاه فراکسيتشک يافشار يعل يرا به رهبر« مدرن»ون ينها هم فراکسيل نبودند. ايدهد، قا ينکه اصالحات داخل ميبود و به ا

 ت نظام بود. يت و اسالمين بخش جمهوريل بجاد تعاديا يافشار يو به قول عل يارات رهبري، کاهش اختير قانون اساسييه تغيسا

( هوادار يد بهشتيت مدرس، شهيان دانشگاه تهران، تربيدانشجو ي)انجمن اسالميف سنتيط يف هم هر کدام شامل دو شاخه بودند. شاخه اين دو طيالبه خود ا

، 31سال  ياست جمهوريان انتخابات ريراصغرزاده(. اما در ج ميابراه يرکلي)به دب يف مدرن هم طرفدار حزب همبستگياز ط يحزب مشارکت بودند و شاخه ا

ف مدرن روانه شد و يبا اشاره جبهه مشارکت، کم کم به سمت ط يف سنتياز ط يوست و بخشيپ يف سنتيهمسو بود، به ط يف مدرن که با همبستگياز ط يبخش

 . ل داديرا تشک« م وحدتيدفتر تحک»ف عالمه يسرانجام هم با وحدت با آنان؛ ط

م وحدت را به يو دفتر تحک ياسالم يکه جو انجمن هاآمد  يبه شمار م دانشگاه يپس از واقع کو ين نشست انتخاباتياولن يا : اهواز 73مهر ماه  ينشست انتخابات

ورود به  يبرابه حد نصاب الزم  سچ کيهدهند که  يخود را ارائه م يست انتخاباتيل يف سنتيهر کدام از دو طن نشست يدر اساخته بود.  يشدت متشنج و افراط

 .رسد ي)دو سوم آراء حاضر در نشست( نمم يجدبد تحک يمرکز يشورا

ق و يخ( تعليم شيم )ابراهيالت تحکير تشکيم توسط دبيتحک يعموم يشان در شورايانجمن که حق را 3 ت معلم تهران:يدانشگاه ترب 73آبان  3ن انشقاق؛ ياول

م جدا شده و به يرون کند، از تحکيشان را از انجمنها بيم اعضايو مرامنامه تحک يفکر يل انتقاداتشان به عدول از مبانيه دلداشت ب يم سعيتحک يمرکز يشورا

 س کردند. يان مستقل را تاسيدانشجو ياسالم يه انجمنهايم نشده بودند، اتحاديانجمن که تاکنون عضو تحک 11همراه 
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 يالزم م ، به حد نصابيرا 41با کسب  ييطباطبا ،دور دومدر رسد.  يبه حد نصاب الزم نم يچ کسي، هيريگ يرا ر اولدر دو ر:يرکبيام 73آذرماه  يلينشست تکم

 يروز ميف مدرن پيالبدل برط يعل يک رايو  ياصل يرا 4با احتساب  يف سنتيجه طيآورند. در نت يم يراف يدو طک يک به يه هم در توافق و معامله يرسد و بق

 .شود

گذاشته  يمختلف شورا را به را يت هاين جلسه مسئوليدر ا :يمرکز يراجلسه شو

 يان تهران و بهشتيکه جر هر چند، است يف سنتيت طيموفق ،يريگ يجه رايو نت

 يت هايسکوالر از مسئول ف مدرن ويکنار گذاشتن طاز ه خود مانع با مسامح

الت يشک)تيمنوچهر، (ي)فرهنگيحجتالت(، ي)تشکييطباطباشوند:  يم يديکل

 ي)عل ي(، صالحي)روابط عموم فاتح(، ي)حقوقي(، عطرياسي)سي(، افشاريداخل

 البدل( يالبدل( افضل)عل

انتخابات  تسيدا از لي، سه کاندمشارکتجبهه  راز :يدانشگاه ش 73ماه_بهمن  يد

 ها، ينيخوئ يموسواکبر  يعلکه  کند يم واگذار ميمجلس ششم خود را به تحک

 ينجا مانع از رايدر ا يآورند. افشار يم يرا يديسعثم يمقت جو و يحقفاطمه 

ان توسط يک جريون مدرن يدرون فراکس جهيدرنت شود يم يتوکل يآوردن عل

ن او حزب کارگزار يد که عقبه آن بعدها به حزب همبستگيبوجود آ يتوکل

 متصل شد.  يسازندگ

 يپاسداشت عل»ن نشست با عنوان يار: يخواجه نص 72بهشت ينشست ارد

شود.  يبرگزار م ن بازداشت شده بود،يکه بعد از شرکت در کنفرانس برل« يافشار

با  يکنند که حضور سحاب ين را دعوت ميو محسن آرم يعزت اهلل سحاب ،مدرن ها

مدرن ها  يريدرگن امر به ياد. شو ين مواجه ميآرم و شخص يف سنتيمخالفت ط

در  يمرکز يشورا يعضو سنتپنج انجامد.  يم ييضاح طباطباياستو ها  يسنتبا 

 يعموم يدهند و مدرن ها با مخالفت شورا يضاح استعفا مين استياعتراض به ا

 ف است.يندو طين مواجهه اين نخستيکنند. ا يم ينيمواجه شده و عقب نش

ران يدر جمع دب يافشار ين نشست عليدر ا دانشگاه گرگان:  72نشست مرداد  

 کند.  يدا ميکند که در مطبوعات به شدت جلوه پ يرا مطرح م «ياز خاتم عبور»همچون طرح " يکاليم مباحث راديدفتر تحک ياسيس

ف يحه اصالح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس، طيبر خروج ال يمبن يشات رهبريو فرما يات دوم خرداديف نشريدر اعتراض به توق مشهد: 72نشست مهرماه 

ن يشکست ا ي. در پکند يماجرا ک روز در دانشگاه عالمه يبه مدت و  بيتهران تصو يعموم يدانشگاه ها در شورا يليطرح تعط يو افشار يعطر يبه رهبرمدرن 

م يدفتر تحک يتوسط روابط عموم يدهد نامه ا يشنهاد ميرفع فتنه پ يبرا ييشوند و طباطبا يطرح، اصالح طلبان دچار هراس از برخورد نظام با قانون شکنان م

 وزش بطلبند. نوشته شده و پ

جنجال  يبا توجه به دعاو يف سنتيدعوت کند. ط يسخنران يور و سروش را برايکوشد، کد يف مدرن مين نشست طيدر ا خرم آباد:در  72ور يشهر 2نشست 

شهر انصار حزب اهلل با واکنش ور و سروش در شهر خرم آباد يرد و سرانجام حضور کديپذ يشود. سروش نم يمصباح م يز سروش خواستار مناظره او با آقايبرانگ

 .ابدي يخاتمه م يريجه گينشست بدون نتجه در روز چهارم يدر نت شود. يمواجه م

، طرح اصالحات در يش عبور از خاتميدر هما يدانشگاه تهران، افشار يدر دانشکده دندانپزشک 72آبان  6در دانشگاه تهران:  72آبان  ،يش عبور از خاتميهما

ک قهرمان يشه منتظر ينشان دهنده آن است که جامعه هم يد: "طرح پروژه عبور از خاتميگو يش مين همايدر واکنش به ا يکند. خاتم يت را مطرح ميحاکم
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 يتهايدر کشور و سرکوب شدن شخص يخودکامگ ياليو است يخيتار يمارين نشانه بيبندند، ا يدل م يگرياست. مردم با عدم مشاهده تحول دلخواه به قهرمان د

 ".مردم است ياقعو

انسداد »با موضوع  يشيات رفته اند، همايسفر عتبات عالبه که  يمرکز يشورا ياب اعضايدر غ يافشار ک:يتکن يپل 72آذر ماه  "رانيدر ا ياسيانسداد س"ش يهما

 ين سخنرانيا دهد. يانجام م يزين آميتند و توه يسخنران يسحابکند و به همراه عزت اهلل  يبرگزار م «ض و فسادين به تبعيمسئول ييران و پاسخگويدر ا ياسيس

  شود.  يم يافشارمجدد موجب بازداشت بعد  يمدت

، يافشاردر مقابل طرح : ت مدرسيترب 72آذر  ينار مدد به خاتميسم

 ينار فرهنگيسم يم را ملزم به برگزاريتحک ينگواحد فره ييطباطبا

ش که ين همايکند. در ا يم« يعبور از خاتم»ش يدر پاسخ به هما

اصالح طلبان )که در واقع خودشان  يت ظاهريو حما يخشم افشار

 يزم و باال بردن سقف مطالبات از خاتميکاليرا به سمت راد يافشار

را  «يمدد به خاتم»طرح  ييزد، طباطبايانگ يسوق دادند( را برم

 کند. يمطرح م

انتخاب  ين نشست براينخست :ت معلم تهرانيترب ينشست مقدمات

د ييته تاي)کم قيتحق يشورا( با انتخاب 72-31د )يجد يمرکز يراشو

 يان مين انتخابات به پايدر امدرن ها  يروزيپ داها( ويت کانديصالح

انتخاب  ياحيرر يتاجمرضا  و ان پناهينب ژي، زيعبداهلل مومن رسد.

 شوند. يم

م ينده تحکيرا به عنوان نما يي، طباطبايمرکز يشورا يکند. اعضا يدار ميهبر انقالب دم با ريدفتر تحک يعموم ي، شورا72در آذر ماه : 72آذر  يدار با رهبريد

 يافشار يشود، درخواست آزاد يد مييم و در شورا تايآن را تنظ يين متن که طباطباينند. در ايگز يبر م يانات رهبريش از بيم پيتحک يجهت قرائت متن سخنران

ون انجمنها آماده و به يتوسط افراط يزين آميگر متن تند و توهيخورد. از طرف د يبه چشم من متن يدر اه بود( هم ر شديدستگن يبه خاطر کنفرانس برل)که 

رد و سرانجام يپذ ينم ييم نوشته شده است. اما طباطبايدر خارج از مجموعه تحک يشود توسط افراد يآورند تا آن را بخواند که بعدها معلوم م يفشار م ييطباطبا

 شود.  يبه جناح راست متهم م يون به وابستگيکند از جانب افراط يه مطرح ميکه نسبت به قوه قضائ يو جد يانتقادات منطق با وجود

جاد يا يف سنتيط يدايبر سر طرح کاند يدياختالف شد يف سنتيدر ط ييو جناح طباطبا يان جناح تهران و بهشتين نشست ميدر ا : 72ماه  ينشست اصفهان د

دهند. از  يانجام م يکه آزاد شده است، توافقات پشت پرده ا يافشار يف مدرن به رهبري( با طيهشتو ب تهراندانشگاه و جناح او ) يگر حجتيد يسو شود. از يم

 يد مييا تاتش ريصالح ق مجددايتحق يشورا ،يف سنتياعتراض طبا  کند. يم ييت طباطبايرد صالحف مدرن، اقدام به يق وابسته به طيتحق يگر شورايد يسو

 .افتد يجه نشست از حد نصاب ميدر نت، شود يآنها مون يآبستراکس و يف سنتينه آنها سبب اعتراض طاکند که رفتار دوگ

ف و يف مدرن در نبود او ضعيشده است، ط يک مجددا زندانيتکن يش پليتندش در هما يل سخنرانيبدل يکه افشار يدر حال :ز يتبر يلينشست تکم 72ماه  بهمن

 توانند حد نصاب الزم  را در دور کسب کنند.  يف نميچکدام از دو طيه يرسد ول يم ف مدرنيآراء ط يکينزدبه  يف سنتياب او آراء طيشود. در غ يتوان منا

را مطرح کرده  يخاتم ن عبور ازيش از ايکه پ يل به افشاريمتما يک است. مدرن هاينزد 31 ياست جمهوريانتخابات ر:  31ت مدرس، خرداد ينشست دانشگاه ترب

مدرن ها  يالتيضعف تشک و يف سنتيبا تالش ط .يل به ادامه کار خاتميمتما يسنتف يغرزاده اند و طاص يداتوريبدنبال کاند يل به توکليان مدرن متماياند، جر

 . رسد يبه تصوب م يرا 36از  يرا 63در روز سوم نشست با  يت از خاتميحما( يافشار ياب علي)در غ

از  .رديگ يمورد اعتراض مدرنها قرار م اميپ شود که متن يآغاز م ياسالم يبه انجمنها يام رهبريبا پ انهيسال ياردو : 31ور يانه دانشگاه تهران شهريسالنشست 

ف مدرن که يجه طيرسد، در نت يم( ميتحک يرآ 61از  يأر 23 -26گذشته ) يست هاشان مدرن به حداقل خود در طول نيآراء جر ن نشستيگر در ايطرف د
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بر  يمبن يمرکز يه شورايبر عل يه ايانيبف مدرن يوابسته به طق يتحق يشورا زند. يم يديدست به اقدام جدکند انتخابات را واگذار خواهد کرد،  ياحساس م

 يت دانشگاه تهران شورايرير دانشکده مدشود تا در ادامه نشست د يسبب م آنها ير قانونيکند. اقدامات غ يبودن آن صادر م ير قانونيو غ ان کار شورايپا

 ل شود. يتشک يعموم يشورا يريگ يبا را يديق جديتحق

د ينبا يانيچ جريه_1 کند: يصادر م يو قطعنامه ا شود ي، برگزار مت حول جبهه مشارکتين حکمياالن. يدو هفته مانده به نشست گ :ت اول اصالح طلبانيحکم

داشته  يمرکز يالبدل در شورا يو دو نفر عل ينفر اصل 6ان مدرن يالبدل و در مقابل جر يک نفر عليو  ينفر اصل 4 يتان سنيجر_2 را حذف کند. يانيچ جريه

ت يد صالحييد شد، تايکه کاندت شود، هريد رد صالحينبا يانيچ جريچ کس از هي_ ه4 .ندارد يداتوريحق کاند يکس يقبل يمرکز يشورا ياز اعضا_6 باشند.

 «گر برگزار شود.يک دانشگاه ديگر در يک زمان ديشود. نشست در  يکن اعالم مين فعال کان لم الينشست گ_3 شود.

اصول مصرح اساسنامه و  يها و پا گذاشتن رو يدخالت مشارکت يکه به معنارا  يمعن يبن قطعنامه يه ايالت اتحادير تشکيبه عنوان دبو شخص او  ييطباطباف يط

 .رديپذ ينمم است يمرامنامه تحک

ام دکتر يبا پ 31مهرماه  22_26الن در ي، نشست دانشگاه گيمرکز يانتخاب شورا يبرا يقبل ياز نشستها يريجه گيعدم نت يدر پ:  31الن مهر ماه ينشست گ

در  يعيمحض بود و بطور طبت ياقلدر در آن زمان که ان مدرن ين بعدها مورد انتقاد اصالح طلبان واقع شد. جريام دکتر معيپ که شود ير علوم آغاز مين وزيمع

در تشان يبرگزار کنند، اما جمع يم در تهران در همان ساعت و همان روز نشست موازيکنند تا در دفتر تحک يتالش م يعطر يبه رهبر ،شد يانتخابات حذف م

کند به  يد تا خود را به نشست برسانند و اعالم مکن يها دعوت م يآر حق ريدر آنجا رسما از سا ييطباطبارسد.  يم يأحق ر 13و  نفر  21_23حدود به ت ينها

 هآورد يرا 62هر کدام  يو جابر ييشود. طباطبا يکنند و نشست وارد انتخابات م يد مييآنها توجه خواهد شد. اعضا حاضر در نشست، موضع او را تا يخواسته ها

 شود.  يموکول م يليه افراد به نشست تکميقن بيي. تعابندي يمد راه يجد يمرکز يبه شورا يريگ يو در همان دور اول را

ن جلسات يدر ا .شخصا خواستار گفتگو شد ين بار بهزاد نبويا .ت مجدد گرفتيم به حکمينجا بود که جبهه دوم خرداد تصميدر ا : ت دوم اصالح طلبانيحکم

م يتحک يها يحق را 6/2رد و يم شکل گيدر تحک ييحق را 41ئتالف ک ايف تهران، يط يرا 16و  ييآن زمان طباطبا يرا 27_23ع ين بود که با تجميکوشش بر ا

مانده ينفر باق 3که از قبل انتخاب شده اند،  يو جابر يين صورت که به جز طباطباين شود. بدياجماع تام يبرا

ان ياما جرن شوند. ييتع يف سنتيان طيو با اختصاص چهار نفر به هر کدام از دو جر يتوافقشورا به صورت 

ت دوم اصالح طلبان ين شکل حکميبدند و يآ يف مدرن ائتالف کرده بودند، نميکه در خفا با ط يان و بهشتتهر

م گذاشتن مذاکرات عمال نشان يان تهران با عقيماند و جر يجه مينت ين انقالب بين بار حول سازمان مجاهديا و

 . ييل به طباطبايمتما يف سنتيف مدرن ائتالف کند تا طيدهد با ط يح ميدهد که ترج يم

د، عمال يجد يمرکز يشورا عضوالن و انتخاب دو يپس از نشست گ: يبهشت دانشگاه 31نشست بهمن ماه 

 يم ييه هايانيب 72ت معلم يق منتخب نشست تربيتحق يد وجود نداشت و شورايم و جديقد يمرکز يشورا

 يبود. انجمنها ياقد وجاهت قانونق در نشست دانشگاه تهران فيتحق يل انتخاب مجدد شورايداد که به دل

در  ي، نشست مشورتتيشکست حکم يپمانده بودند، در ينفر باق 3و انتخاب  يليمنتظر نشست تکم ياسالم

  را برگزار کند. يليالت نشست تکمير تشکيدب ،کنند يب ميتصو يأحق ر 62و برگزار  31بهمن ماه  23

ف تهران )و يد خود را به طيراز، اصالح طلبان که اميشدن نشست ش يبا قطع:  31اسفند  2_6راز ينشست ش

م را يت تحکيف مدرن، اکثريو ائتالف با ط ييف طباطبايدوار بودند با دور زدن طي( بسته بودند و اميعموم يدر شورا يأر 11_12ت مدرس با مجموع يو ترب يبهشت

به عنوان  يو نه کروب ياما با وجود آنکه تحت فشار جبهه مشارکت، نه خاتمکردند.  نشست آغاز ياز برگزار يريجلوگ يمجددا به چنگ آورند، تالش خود را برا

 يدانشگاه داراي حق راي آغاز م 67با شركت  «گامي به سوي استقالل جنبش دانشجويي» نشست با عنوانام ندادند، ين نشست پيدولت و مجلس به ا يروسا

، احمد علمشاهي، قاسم خواجه، محمدهادي پناهي، شوند: سيدمهدي احمدي يم انتخاب ميدفتر تحک يمرکز يمانده شوراينفر باق 3ر به عنوان يافراد ز و شود

 .آرش پورنعمت، سروي مهدي نصيري، رضا اميري، سيدمهدي منوچهري



 دفتر تحکيم وحدت را بشناسيم

وحدت تحکيم دفتر و دانشجويان اسالمی های انجمن با تاريخچه آشنايی جزوه  

      12                                                                      مبارزه )رسانه تحليلی خبری دانشجويان خط امام( 

راز شرکت نکرده اند )مدرن ها يکه در نشست ش يدهد. کسان يرخ م يري، درگيگيد رجب بيم واقع در کوچه شهيحکدر ساختمان دفتر تم: يدر دفتر تحک يريدرگ

انات مذکور نشست يکند. جر يشود و دفتر را پلمب م يوارد عمل م يانتظام يرويشوند. ن يم به دفتر ميد تحکيجد يمرکز يان تهران( مانع از ورود شورايجر و

 شود.  يت اصالح طلبان واقع مين عمل مورد حمايشناسند که ا يت نميراز را برسميش

کنند و  يبرگزار م ييبا شعار وفاق در دانشگاه عالمه طباطبا يت اصالح طلبان نشست مجدديان تهران با حمايف مدرن و جريط :31اسفند  17_16نشست عالمه 

 کنند. يانتخاب م يديجد يمرکز يراز شورايو ش يالن، بهشتير پا گذاشتن مصوبات نشست گيضمن ز

ت هر دو شورا را يوحدت و رفع اختالف تالش خواهد کرد، اما در نها يکند که برا ياعالم م يدولت خاتموزارت علوم  م:ياصالح طلبان با تحک يان دوستيپا

ف عالمه يبه ط ييراز و منتخب دانشگاه عالمه طباطبايف شيراز انتخاب شده به طيالن و شيکه در نشست گ يمرکز يب شوراين ترتيشناسد. بد يت ميبرسم

 د.يبا يشهرت م

 يندگانينماجه يف مدرن غلط بوده است. در نتي)که وابسته به جبهه مشارکت بودند( با ط يشوند ائتالف انجمن تهران و بهشت يبان که متوجه مبعد اصالح طل يکم

در نشست . ت نشناختنديگر آنها را برسميده بودند، دياصالح طلبان را د يانت هايها که خ يرازيف شيفرستند. اما ط يم يراز در ساريف شيم طيبه نشست تحک

ف يج طيبه تدررند. يگ يش ميت را در پيشوند و راه خروج از حاکم يخط امام و دوم خرداد خارج م يروهايآنان رسما از جبهه ن 31ف عالمه در زمستان يط يبعد

بازد و انجمن تهران  يها رنگ م يهبمذ-يبه مل يکيسم و نزديکاليان رشد راديآن بودند در جر يکه مدع يف مدرن هضم و تفکر خط اماميدر ط يتهران و بهشت

شوند. در حال حاضر  يف عالمه جدا مياز ط« يخواه مل يدموکراس»ون يبا عنوان فراکس يو انجمن بهشت (يا سنتي«)يروشنگر»ون يبا عنوان فراکس 34در سال 

 .ستيارشان نيم تنها انجمن تهران است که آنهم به طور کامل در اختيبضاعت جبهه اصالحات از تحک

 


