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البتـه مواقعـی هم بـود که موضعـی را آنها اتخـاذ میکردند

اولیـن دلیل حسـاس و تعیینکننده و همچنیـن راهبردی،

امـام(ره) تحکیـم نبایـد به دسـتگاههایی کـه اعضای حزب

میشـد و آنهـا درمورد آن سـوال داشـتند.

تحکیـم اسـت کـه در مقاطعـی در دهههـای  60و  70رخ

تحکیـم هـم نظرشـان این بـود که برخـی اعضای حـزب که

کـه مـا بـا آن مشـکل داشـتیم و موضعـی از طرف مـا گرفته

آسیبشناسی جنبش دانشجویی در گفتوگو با سیدعباس نبوی
به بهانه دیدار تاریخی امام (ره) با انجمنهای اسالمی

خبرنگار

مشـابهی بـه دوسـتان مـا داده بودنـد کـه مـن هنـوز هـم
نسخهای دسـتنویس را که یکی از دوسـتانمان که در آن

جلسـه تهیه کـرده بـود ،دارم .همین شـد کـه گروههایی از
دانشـجویان دانشـگاههای تهران ایجاد شـد و حرکتهایی
مشـابه اردوهـای جهـادی امـروزی شـکل گرفـت .بعدهـا

کـه ایـن گروههـا از مناطـق محـروم بـه تهـران بازگشـتند،
تعـدادی از دوسـتانمان سـازمانی به نـام جهاد سـازندگی
بـرای سـازماندهی گروههـا تشـکیل دادنـد.

در سالهای اولیه انقالب دانشجوی دانشگاه تهران بوده است ،عالوهبر اینکه دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه

کشـــور یا همان دفتر تحکیم وحدت بوده اســـت .گفتوگوی بسیار جذاب و خواندنی که از لحاظ تاریخی دارای نکات بسیار مهم و حائز اهمیت است .بهخصوص برای فعاالن
جنبش دانشجویی سالهای پس از انقالب پرداختیم که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

درمـورد نحوه ورودتان بـه فعالیتهای دانشـجویی در

وضعیـت ادامـه پیـدا کـرد تـا باالخـره بـا هماهنگیهایـی

را در انجمـن اسلامی دانشـجویان دانشـگاه تهـران

 13آبانمـاه بهعنـوان روزی کـه قـرار شـد اعتراضـات را بـه

ایجـاد شـده بـود و از جملـه سـازمان جهادسـازندگی ادامه

مهر سـال  57بود که من بهعنوان دانشـجوی جدیدالورود

بدهیـم ،انتخـاب شـد .ایـن حکایـت کلـی تسـخیر النـه

کـه کشـور در آسـتانه انقلاب بـود و درگیریهـا حـرارت

مـن پاسـخ میدهم.

آغـاز کردید؟

رشـته مهندسـی مکانیـک وارد دانشـگاه شـدم .از آنجایـی
بسـیار زیـادی داشـت ،همـان روزهـای اولیـه بازگشـایی

جاسوسـی اسـت .حاال اگر سـوالی درمورد جزئیات دارید،

اصغـرزاده ،حبیباللـه بیطـرف و آقـای احمدینـژاد و...

انجام شـده بـود کـه در نتیجـه ایـن صحبتهـا ،دو انجمن

دانشـگاهها و در روزهـای اول مهـر ،خواهناخـواه درگیـر

مجمـوع صحبتهایـی کـه در جلسـات تصمیمگیـری

دانشـگاههای علموصنعـت و تربیتمعلم گفتـه بودند برای

ورود به دانشـگاه هـم فعالیتهای انقالبی داشـتم ،خیلی

میشـد ،چه بود و چه دالیلی موجب شـد دانشجویان

مالحظاتی درمورد دانشـگاه شـهید بهشـتی که آن زمان به

اعتراضـات در دانشـگاه شـدم .البتـه از آنجایـی کـه قبل از
زود توانسـتم با دانشـجویان انقالبی دانشـگاه ارتباط برقرار

کنـم .مبـارزات ما در دانشـگاه تـا بهمنماه ادامـه پیدا کرد

و بعد از  22بهمن  57و پیـروزی انقالب ،فصل جدیدی در
فعالیتهـای انقالبـی در دانشـگاه آغاز شـد.

دانشـجویان درمـورد عملکـرد آمریـکا در کشـور انجام
پیـرو خـط امـام بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه  13آبانماه

باید دسـت بـه چنیـن اقدامـی بزنند؟

بحثهـای بسـیاری شـکل گرفـت و بـه صـورت همزمـان
فعـاالن انقالبـی دانشـگاههای تهـران از جملـه امیرکبیـر،

صنعتـی شـر یف  ،علـم و

آن روزهـا در قالـب انجمن اسلامی در دانشـگاه تهران

صنعـت  ،تر بیتمعلـم و

نـه! فعالیتهـای مـا بیشـتر بـا عنـوان پیـروان خـط امـام

موضوع شده بودند .سرانجام

دانشـجویان دانشـگاه تهـران فعـال نبـود .ماههـای بعـد از

بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه

فعالیـت میکردید؟

شـناخته میشـد .قبـل از انقلاب انجمـن اسلامی
انقلاب بـود کـه تعـدادی از بچههـای انقالبـی دانشـگاه

تصمیـم گرفتیـم در قالب انجمـن اسلامی فعالیتهایمان
را ادامـه بدهیـم .آن موقع تعـدادی اتاق در دانشـکده فنی

وجـود داشـت کـه مربـوط بـه انجمـن اسلامی بـود ولـی
تقریبـا فعالیتـی در آنهـا انجـام نمیشـد .مـا هم بعـد از آن
کمکـم فعالیتهایمـان را وارد چارچـوب انجمـن اسلامی

کردیـم و بعد از تنظیم اساسـنامه برای انجمـن ،کارهایمان
تشـکیالتیتر شـد .چنـد مـاه بعـد هـم انتخابـات برگـزار

کردیم و مـن هم بهعنوان یکـی از اعضای انجمن اسلامی
دانشـکده فنـی انتخـاب شـدم.

چـه سـالی بهعنـوان دبیـر انجمـن اسلامی دانشـگاه
تهـران انتخـاب شـدید و وضعیـت دانشـگاه تهـران در

آن مقطـع چگونـه بـود؟

د ا نشـگا ه مـا د رگیـر ایـن
اواخـر  58بـود کـه مـا باالخره

بایـد یـک کاری علیـه آمریـکا
انجـام دهیـم و همـان موقـع

بـود کـه ایـده اصلـی تسـخیر
سـفارت توسـط آقـای ابراهیم

اصغـرزاده مطرح شـد و با این
اسـتدالل کـه سـفارت آمریـکا

تبدیـل بـه محـل توطئـه علیه
ا مـا م شـد ه ا سـت  ،سـا یر

دانشـگا هها را هـم پـای کار

آوردیـم .یـادم هسـت روز 13
آبـان ما هـم از طرف دانشـگاه

تهـران حـدود  110نفـر را بـه

اتفـاق آقـای بیطـرف و آقـای
شـمسو ها بی بـه سـمت

همـان سـال  58بـود .چنـد ماهـی از جریانـات تسـخیر

سـفارت آمریـکا بردیـم.

اسلامی دانشـگاه تهـران برگـزار شـد و مـن بهعنـوان یکی

گفتـه شـد ه عـد ها ی ا ز

النـه جاسوسـی نگذشـته بـود کـه انتخابـات انجمـن

از اعضـای شـورای مرکـزی انجمـن انتخاب شـدم .بعد هم
بـا اعتمـاد سـایر اعضـای شـورای مرکـزی بهعنـوان دبیـر

انجمـن اسلامی دانشـگاه انتخاب شـدم .البتـه دلیل این
اعتمـاد بچههـای دانشـگاه بـه مـن در آن روزهـا حضـور

پررنگـم در جریـان تسـخیر النـه بـود و بهخاطـر همیـن هم
مراتـب تشـکیالتی را بـا سـرعت خیلـی زیـادی طـی کردم.
تا ایـن حد که چنـد ماهی از دبیـریام در انجمن اسلامی

دانشـگاه نگذشـته بـود کـه مـن بـا وجـود سـن کمـی کـه
نسـبت به سـایرین داشـتم ،بهعنـوان عضو شـورای مرکزی

دفتـر تحکیـم نیـز انتخـاب شـدم.

انجـام دهیـم .دانشـجویان
د ا نشـگاه هـم سـوار شـد ه

بودنـد و آمـده بودنـد .بـه ایـن

میگفتیـم .آقـای موسـویخوئینیها بـا آنهـا صحبـت و از

آنهـا تشـکر و آنها را مرخص کـرد .ما هم در اصلی را بسـتیم
و دیگـر آنها را بـه داخل راه ندادیم .به این ترتیب توانسـتیم
محیـط امنتـری در داخـل النـه ایجـاد کنیم.

واقـف بودند.

شـورای تحکیـم بودیـم ،مسـاله شـد و همـان فروردینمـاه

برنامهریـزی انقلاب فرهنگـی داشـتیم .همیـن حوالی بود

سـیدزاده کـه آن زمـان تندتریـن مـا در انقالبی بـودن بود،

فراخوانـی کردیـم و جلسـاتی هـم با شـورای عمومـی برای
کـه جریاناتی در دانشـگاه تبریـز رخ داد و ما هـم بالفاصله

انقلاب فرهنگـی را اعلام کردیـم .تعطیلـی دانشـگاه تـا

تعطیل شـدن چنـد سـاله دانشـگاهها شـد .میتوانید

دسـتور بازگشـایی دانشـگاهها را صـادر کردنـد.

مقدمـهای کـه قبـل از انقلاب فرهنگـی رخ داد ،ارائـه

در دانشـگاهها ایجاد شـد و سـرانجام امام(ره) در سال 62

ایـن شـد کـه هـدف الیحـه ایـن اسـت کـه نفـوذ جریـان

لیبـرال در دانشـگاه را بیشـتر کنـد و عملا جریـان انقالبی

آنهـا بـه عهـده مـن بـود .یـادم

اسـفند  58که احسـاس کردیم لیبرالها در شورای انقالب

در انجمنهـا از ایـن الیحـه بهعنـوان الیحـه اسـتقالل

میشـد کـه تعبیـر جالبـی بـود .ایـن رونـد ادامه داشـت تا

درحـال نهایی کردن الیحه هسـتند و این زنگ خطر را برای
مـا جدیتـر کـرد .همانموقـع هـم درگیریهـای بسـیاری

عالی انقلاب فرهنگی ادامه پیدا کـرد .اینکه این حرکت تا

جنبـش دانشـجویی مطـرح شـد ،ایـن بـود کـه اعضـای

جمله دبیرخانه سـتاد انقلاب فرهنگی و بعد از آن شـورای
چـه حدی توانسـت به مسـیر اصلی کـه ما مدنظر داشـتیم
پایبنـد بماند ،خـودش بحث مجزایـی را میطلبـد ولی اگر
بخواهـم نظـرم را راجع بـه ادامه مسـیر انقلاب فرهنگی به

بسـیاری داشـته باشد.

خوبـی کارها را انجـام دهیـم و عبارتی هم که بـه کار بردند
ایـن بود «برویـد تحکیم وحـدت کنیـد ».فلسـفه نامگذاری

مشـکلی کـه از همـان ابتـدا بـا آن مواجـه شـدیم ،ایـن بود
میزدنـد و تقریبـا در تمامـی فعالیتهـا مشـکل ایجـاد
میکردنـد .دو تـا از دفاتـری کـه سـرآمد ایـن جریـان هـم

بحث مواضع ضدآمریکایی امام مطرح شـد .سـوالی که در

مخالفزدنهـا خیلـی هـم دوام نیاوردنـد و بـه مـرور زمـان
در دولت و سـازمانهای مختلـف از اتحادیه خارج شـدند.

البتـه ایـن خـودش معضلی بـود کـه باعث ضعیفتر شـدن
مـا میشـد امـا بههـر حـال از ایـن طریـق اکثریت کسـانی

هـم نمیآیـی .بعدهـا آن دوسـت مـا وزیـر هم شـد و منشـأ

خدماتـی بـرای نظام شـد .ولی ایـن خاطره جالـب بین من
و او باقـی مانـد و او هـم بـه من گفت اگـر هم ایـن خاطره را

جایـی نقـل کـردم ،اسـم او را نیـاورم.

ایـن سـخنرانی امـام(ره) چنـد محـور داشـت کـه مهمترین

گاهـی دیـده میشـود عـدهای نـام انقلاب فرهنگی را

جریانـات انقلاب فرهنگی چقـدر بود؟

در جریـان انقلاب فرهنگـی اصلا حضـور نداشـت و هیـچ

حـس مشـترک داشـتیم و آن ایـن بـود کـه مطالبـی کـه در

مدیریتی کشـور دیده بودند و به سـمت دولـت رفته بودند.

قبلتـر هم گفتم کـه هویت خودشـان را در حضـور در بدنه

بعـد از تسـخیر سـفارت و اسـتقرارمان در داخـل سـفارت،

دانشـگاهها ارائـه میشـود هیـچ مبنایی در اسلام نـدارد و

دانشـگاه ملـی را کـه بـه همـراه مـا وارد النـه شـده بودنـد

از دانشـگاههای اروپایـی اسـت .بـه همیـن دلیـل معتقـد

بعد از آن هم برخی مسـئولیتهای دیگـر در همان منطقه

بـا روشـی از النـه بیـرون کنیـم .چـون خیلـی از آنهـا را
نمیشـناختیم و ممکن بود در میان آنها نفوذی هم باشـد.

خیلـی فکـر کردیـم و نهایتا نقشـه جالبـی طراحـی کردیم.
کارتهایـی بـرای همه صادر کـرده بودیم کـه ورود و خروج

دانشـجویان سـاکن النـه بـا آن کارتهـا کنتـرل میشـد.

برای دانشـجویان دانشـگاه ملی کارتهای متفاوتی صادر

بودیـم بایـد برگردیـم و یک پاالیش اساسـی انجـام بدهیم.

و آقای ثمرههاشـمی ،معاون سیاسی استاندار آذربایجان و
گرفتنـد .خالصـه مطلـب اینکـه ،اینهـا اصلا هیـچ نقشـی

البتـه اهل فکـر و اهـل علم هـم در دانشـگاه بودنـد و گاها

در قضیـه انقلاب فرهنگـی نداشـتند .آقـای احمدینـژاد

دانشـگاه ماندگار است هم در دانشـگاهها حضور داشتند؛

تربیتمعلـم همانطـور کـه گفتـم همـواره سـاز مخالـف

اسـاتید بسـیار درخشـانی کـه نـام آنهـا همچنـان در تاریخ
امثال دکتر نفیسـی ،دکتر هشـترودی و دکتر حسـابی ولی

ایـن عده یـک اقلیـت بسـیار محـدودی در دانشـگاهها بود

دسـتگاههای مختلف اداره کشور ،آن روحیه انقالبی که در
تزریـق کنیـم .بهخاطـر همین هـم بسـیاری از دوسـتان ما

در آن دوره وارد عرصه اداره کشـور شـده و در دسـتگاههای
مختلف مشـغول شـدند .ما اما نظرمـان این بود کـه وظیفه

جنبـش دانشـجویی وظیفـهای هویتـی اسـت و مـا بایـد
بـا تزریـق هویـت انقالبـی بـه جامعـه ،بـه صـورت مـوازی با

وحـدت بـود ،همـراه میکننـد .نقـش احمدینـژاد در

بعدها هم شـنیدیم آقـای احمدینـژاد فرماندار خوی شـد

یکی از مسـائل اصلی ما این شـده بود که باید دانشجویان

مسـیر خدمت بـه انقلاب را در قالبهای رسـمی حکومتی

ایـن بود کـه این کوچ اعضای ما به سـمت مناصـب اجرایی

هم بازگشـت به سـمت مفاهیم قـرآن بـود .در آن دوره همه

غالبـا هـم ضعیـف و غیرعلمـی و به صـورت تقلیـدی ناقص

متصـور باشـند .گروهـی معتقـد بودنـد مـا االن بایـد ادامه

همواره با نام محمـود احمدینژاد که در آن دوره همراه

مثـل آقای مجتبی ثمرههاشـمی همـان جریانـی بودند که

دانشـگاهیان انقالبـی از جملـه اسـاتید و دانشـجویان یک

تشـکلها پـس از انقلاب بایـد چـه وظیفـهای بـرای خـود

دسـتگاه اجرایـی کشـور ،جامعـه را بـه حرکـت بیندازیـم.

بـا شـما یکـی از اعضـای شـورای مرکـزی دفتـر تحکیم

باالخـره اختالفنظرهایی وجود داشـت ،اما مسـاله اصلی

کشـور موجـب کمبـود نیـرو برایمـان شـده بود.

کشـور را اداره کنیـد و در مراکـز مهم کشـور مشـغول به کار

شـوید .البتـه مـا هرگـز ایـن پیشـنهاد را قبـول نکردیـم و از
آنجایی که معتقـد بودیم این حرکت در دانشـگاهها باید به

صـورت پرتکاپو و پیشرونده تداوم پیدا کند ،اسـتداللمان
هـم ایـن بـود کـه اگـر تحکیـم تعطیـل شـود ،کادرسـازی

بـرای کشـور در دانشـگاه هـم تعطیل خواهد شـد و کشـور
در آینـده دچـار بحـران نیروهـای انقالبـی میشـود ،بنابـر
ایـن بـه فعالیـت در تحکیـم ادامـه دادیـم .امـا بـه هـر حال

عـدهای از دوسـتان مـا از جملـه آقـای احمدینـژاد کـه در
علموصنعـت فعالیـت میکردنـد و آقـای مجتبـی هاشـمی
و ...بـه ایـن پیشـنهادها نـگاه مثبتـی داشـتند و بـه مـرور

وارد دسـتگاههای مهـم اجرایـی کشـور شـدند؛ بـرای مثال
از دوسـتان مـا آقایـان اصغـرزاده ،خسـرو تهرانـی ،سـعید

وزارت خارجـه رفتنـد ،گروهـی اطالعـات نخسـتوزیری و
ارشـاد امروزی.

از دانشـگاه علموصنعـت بـود .دانشـگاه علموصنعـت و

بـا اتحادیـه داشـتند و در تصمیمـات مختلـف اتحادیـه مـا

و روحیـه پرتحـرک بچههـای مـا بـود کـه بهخاطـر حضـور و
فعالیتهای جهادی در سـطح دانشـگاهها به دسـت آورده

سـا لها ی ا ولیـه ا نقلاب

جایـگاه بسـیار متفاوتـی بـا

جنبـش دانشـجویی امـروز
دارد .تـا جایـی کـه خیلـی از

دوسـتان حتـی دیگـر تمایلـی
بـه اطلاع واژه جنبـش بـرای
آن ندارنـد و میگوینـد عبـارت

جر یـا ن د ا نشـجو یی و ا ژه
مناسـبتری اسـت .دوران

فعالیـت مـا د ر تحکیـم بـه
خاطـر دارم کـه برای مثـال در

دانشگاه امیرکبیر ،اگر اشتباه
نکنم  10000دانشجو داشت
و  8000نفـر آن عضـو انجمن
اسلامی بودنـد و اگـر هـم

فعالیـت خاصـی نمیکردنـد،
تعلـق خاطـر داشـتند ،امـا

مسـتقر و همانجا هم ماندگار شـدند و تشـکیالت جدیدی
بـا عنـوان تشـکیالت دانشـجویان خط امـام ایجـاد کردند.

چـرا داریـم ایـن کارهـا را میکنیم!

سـا لهای اخیـر حتـی یـک
بهتبـع آن میتوانـم بگویـم

در جریانـات تسـخیر النـه ،تحکیـم با وجـود اینکه شـورای
اصلـی را انجام میدادنـد ،اما هنوز به صورت رسـمی اعالم

در جریان دانشجویی کنونی موجب کاهش فعالیت و عدم

عبارتـی کال تفکیـک خاصـی بین دانشـجویان خـط امام و

که جوانان کنونـی به فضای مجازی دارنـد .جوانان کنونی

مرکـزی داشـت و گروهـی از دوسـتان تصمیمگیریهـای

موجودیـت نکـرده و اساسـنامه خاصـی ارائه نکـرده بود .به
تحکیم وحدت وجود نداشـت .بعد از تشـکیل شـورای دوم

مـا جلسـاتی داشـتیم و بحثهایـی را درمـورد موجودیـت

تحکیم شـروع کردیم که در آن جلسـات آقایـان اصغرزاده،
دوسـتانی کـه در النـه مسـتقر بودند ،ایـن را مطـرح کردند
زمسـتان  58کـه مـا دبیـران انجمنهـا را از سراسـر کشـور
اتحادیـه بهصـورت منظـم برگـزار میشـد ،اعضای شـورای

از تحکیـم هسـتند و چطور اسـت که حسابشـان را فراتر و
جـدا از تحکیـم میدانند! پس از جلسـات زیـادی که میان
مـا در تحکیـم و دوسـتانمان در شـورای دانشـجویان خط
امام برگزار شـد ،نهایتا بـه این نتیجه رسـیدیم که به صورت

جـدا از هـم بـه فعالیتهایمـان ادامـه بدهیم ولـی قرارمان
ایـن شـد کـه در ماهیـت حرکتهـای دانشـجویی انقالبـی

کشـور حسـابمان را از هم جدا نکنیم و هماهنگ باشـیم.

بـه سـمتی حرکت کـرد که برخـی از طـرف نهضـت آزادی و
انشـعاب ایجـاد کننـد .ایـن حـرف مـن ،فرضیـه ذهنی من

نیسـت بلکه خبـری اسـت .حتی خاطـرم هسـت زمانی که
مـن معـاون فرهنگـی نهـاد رهبـری در دانشـگاهها بـودم،
پیـش من آمدنـد و گفتند بـرای اینکه ایـن نفوذهـا را ایجاد

نکنیـم بایـد بـه ما ایـن فرصـت داده شـود کـه اتحادیههای

لیبـرال و همسـو بـا افـکار خودمـان داشـته باشـیم کـه مـا
در نهـاد زیـر بـار ایـن فشـارها نرفتیـم .حـاال مـن عمـدا در
این مـورد میخواهم اسـم هم

فکرکنمحدودسالهای
 65و 66بود کهجرقه
اختالفاتشروعشد.
ریشهایناختالفنظرهاهم
مناقشاتبیناعضایجامعه
روحانیتمبارزبود.
اختالفنظرهاییکهسرانجامموجب
شدتعدادیازاعضایجامعه
روحانیتبهامام(ره)نامهنوشتندو
نکاتیرامطرحکردندوایشانهم
اجازهدادندتشکلیباعنوانمجمع
روحانیونمبارزازجامعهروحانیت
مبارز جدا شوند .اوج اختالفات در
تحکیمهمهمزمانباجریاناتقبلاز
انتخابات مجلس سوم و در سال67
بود که باعث وجود آمدن دو طیف
راست و چپ در اتحادیه شد

تشـکلها ی کنو نـی یـک

داشـت کـه اعضـای مـا اسـتخدام آنهـا بشـوند .ایـن اتفاق

بـه دنبال نیروهـای انقالبی بودند .دلیل سـوم هـم توانایی

حـق هـم دارنـد بـاور نکننـد؛ چـون جنبـش دانشـجویی

درصـد از آن جایـگاه را ندارند.

نفـر از بچههـای انجمنهـا در سـاختمان النـه جاسوسـی

عمومی نظرشـان ایـن بود کـه دوسـتانمان در النـه جزئی

نیروهـای انقالبـی بودنـد .دلیـل دوم اینکـه تعـدادی از

داشـت کـه اینطـور تعیینکننـده بود؟

بعـد از  13آبـان و تسـخیر النـه جاسوسـی ،حـدود 400

دقیقـا .نهتنهـا ورود اعضا به بدنه دولت سـخت نبـود ،بلکه

بـه مقدار زیـادی دچـار تعدیل نیرو شـده بودند و بـه دنبال

کشـور داشـته باشـد؟ تحکیم وحدت مگر چقدر عضو

د ا نشـگا هها ی کشـو ر د ر

در تهـران جمـع کـرده بودیـم و جلسـات شـورای عمومـی

هـم چنـد دلیـل داشـت؛ اوال اینکـه بسـیاری از سـازمانها

تحکیـم وحدت بتواند این سـطح از اقتدار را در سـطح

گرفتنـد و جریـان اختالفـات آن دوره چـه بـود؟

وحدت خاسـتگاه هـر دو ،یکی بـود از همدیگـر فاصله

از اعضـا بهراحتـی میتوانسـتند در سـازما نهای

همواره این درخواست از طرف سـازمانهای مختلف وجود

چـه عواملـی دستبهدسـت هـم داده بودنـد تـا دفتـر

تشـکلهای متکثـر انقالبـی

کـه تحکیـم زیرمجموعـه دانشـجویان خـط امام باشـد ولی

مختلـف مشـغول بـه کار شـوند؟

نظـام آموزشـی بپردازد ،شـاید بـرای بسـیاری از فعاالن

چـه شـد دانشـجویان پیـرو خـط امـام و دفتـر تحکیـم

منظور شـما این اسـت که ورود بـه بدنـه اجرایی دولت
توسـط فعاالن دانشـجویی کار سـختی نبود و بسیاری

داشـته باشـد که بتواند چند سـال تمام دانشـگاههای

حداقـل بـه انجمـن اسلامی

میردامـادی و عبـاس عبـدی هم حضـور داشـتند .در ابتدا

ارگانهـا و سـازمانهای تازهتاسـیس ایجاد شـده بودند که

را همراهـی نمیکردنـد .در جریـان تسـخیر النـه هـم ایـن

کال ایـن مجموعه تحکیـم وحـدت را تعطیل کنیـد و بیایید

ببینیـد مسـاله مهمـی کـه در سـالهای اول انقلاب در

میـان دعواهـای جریانـات مختلـف سیاسـی رنـگ باخت و
انقلاب فرهنگـی االن بـا انقلاب فرهنگـی آن زمـان فـرق

باالیی هم داشـت ،آمد و به ما پیشـنهادی داد و گفت شـما

گروهـی وزارت فرهنـگ و هنـر یـا همـان وزارت فرهنـگ و

جنبش دانشـجویی وجود داشـت را به بدنـه اداره حکومت

ماهیـت خـود را از دسـت داد و سیاسـتزدگی موجب شـد

دوره فـردی بـه نـام آقـای صالحی کـه در سـپاه مسـئولیت

جنبـش دانشـجویی داشـت و تـا حـدودی هـم موفـق

صـورت مختصـر بیـان کنـم ،معتقـدم در طـول دهـه  60و

 70شـرایط بهگونـهای رقـم خـورد کـه انقلاب فرهنگـی در

کـه چنین روحیهای داشـته باشـند بـرای کار فقـط در بین

حجاریـان و ...وارد دسـتگاههای مختلـف شـدند .گروهـی

ادامـه بدهیـم و بـا پذیرفتـن مسـئولیتهای رسـمی در

محـور بازگشـت به اسـتقالل در تولیـد علم بـود .محور دوم

دفتـری تاسـیس کنیـم کـه بتوانیـم بـا یـک سـازماندهی

آماده کـردهای ،به تـو نگفتم .چون میدانسـتم اگـر بگویم

شـد و شاید همه شـنیده باشـند؛ ایشـان به ما گفتند برویم

امـام(ره) در سـخنان نـوروزی تعبیـری فرمودنـد و آن ایـن

صورت برعکس به او میپوشـاندند و او را از دانشـگاه بیرون

خب حرکت انقلاب فرهنگی ،بعدها بـا عناوین مختلفی از

نقشـی هـم نداشـت .احمدینـژاد و برخـی دوستانشـان

امام در آن جلسـه جملـهای فرمودند که خیلـی هم معروف

را تمام کنند ولی سـخنرانی نوروزی امام درمورد دانشـگاه،

شـکل از دانشـگاه اخـراج کردند .به ایـن صورت کـه رئیس

بـود ،بیشـتر توضیـح میدهیـد؟

چیسـت؟

هم میدانسـتم خـودت را خوب بـرای امتحانـات پایان ترم

آن روز هـر اتفاقـی ممکـن بـود بـرای مـا پیـش بیایـد و مـن

تصویـب مجلس و بـا همان رای شـورای انقلاب ،کار الیحه

و یـادم هسـت چنـد تایـی از روسـای دانشـگاه را بـه همین

کـه االن تحـت عنـوان انقلاب فرهنگـی وجـود دارد،

بود «باید یک انقالب اساسـی در دانشـگاهها ایجاد شـود».

قضیه مطلع شـود .بعدهـا او از من گله کرد کـه چرا نگفتی

داشـتند قبـل از آغـاز بـه کار مجلـس در خردادمـاه ،بـدون

اسلامی کار نمیکـرد را از دانشـگاهها اخـراج میکردنـد

درمـورد ایـن مسـاله کـه فرمودیـد سـعی در تضعیـف

این حـرف بـه هیچوجه درسـت نیسـت .آقـای احمدینژاد

خـودم بـودم و یکـی از دوسـتان نزدیکم که خیلی درسـش

بـا صـادق قطـبزاده و امیرانتظـام پیـدا کردیـم .آنهـا قصد

کـه هـر مسـئولی کـه در دانشـگاهها طبـق نظـر انجمـن

فرهنگـی بـه چـه مقـدار توانسـت مسـیر اصلـی خـود

بـود .این الیحـه از زمان دولـت مهندس بازرگان به شـورای

الیحـه درمـورد آن احسـاس خطـر کردیـم و جمعبندیمان

ایـن دوسـتان رفتارهای سـوپرانقالبی داشـتند .تـا این حد

میکردنـد.

را ادامـه دهـد و نظرتـان درمـورد فعالیتهـای شـورایی

در شـورای انقلاب آنهـا اکثریت داشـتند و بهشـدت پیگیر

تبدیـل به یـک اصالحطلـب خیلی تند شـده بـود .آن زمان

شـورای عالـی انقلاب فرهنگی امـروز ،بازمانـده همان

الیحـه اسـتقالل دانشـگاهها بـود .بحـث الیحـه اسـتقالل

انقلاب ارائـه شـده و درحـال بررسـی بـود .بـا وجـود اینکه

هـم بـا او داشـتم و بـرای مـن بسـیار عجیـب بـود کـه آقای

دانشـگاه را میآوردنـد و مقابـل در دانشـگاه کـت او را بـه

انقلاب فرهنگی سـال  59اسـت .بـه نظر شـما انقالب

دانشـگاهها بعـد از تسـخیر النـه و قبـل از انقلاب فرهنگی

آقـای احمدینـژاد هـم در انجمـن علموصنعـت بـود .ایـن

برگـزار کردیـم .بالفاصلـه شـورای عمومـی را هـم بـه تهران

وحـدت نگذشـته بـود کـه مجموعـه اتحادیه دسـت به

درمـورد کموکیف ایـن رویـداد برایمان توضیـح دهید؟

اتحادیـه قهـر کـرده بودنـد .خاطـرم هسـت آن زمـان دبیـر

چند سـال پیـش بنده ،آقـای سـیدزاده را دیـدم و صحبتی

سـال  62ادامـه پیـدا کـرد و در این مـدت تغییـرات مهمی

تهـران حدود  110نفـر بود که

در حیـاط کـوی دانشـگاه بـه

و فعالیتهایمـان خالـی اسـت ،آنوقـت شـما میگویید ما

ایـن بچههـا را فریـب میدادنـد؛ بـرای مثـال دفتـر مرحـوم

هاشـمی کارهـای زیـادی در این مـورد انجـام داد و همین

آقای حسین مرعشـی کارهای خالف بسیاری از ایندست

در آن دوره انجـام داد و مـواردی هـم میشـد کـه بچههـا

نـزد مـن میآمدنـد و شـرح ماوقـع میکردنـد و کاری هـم
از دسـت من بهجـز تاسـف خـوردن برنمیآمد ،چـون عمال

اداره کشـور در دسـت حضـرات بـود و مـا هـم از اثرگـذاری
بـهدور بودیـم .بـا وجـود اینکـه مـن در مقاطـع مختلـف بـه
آنها میگفتم تاریخ جنبش دانشـجویی در فرانسـه را خوب

مطالعـه کننـد ،بهخصوص آن بخشـی که حکومت فرانسـه
بـا همیـن روشهـا توانسـت جنبـش دانشـجویی را در ایـن

کشـور قلـع و قمـع کنـد ولـی متاسـفانه نفوذهـا افزایـش
یافـت و کار از دسـت اندک بچههـای انقالبیای کـه مانده
بودنـد هـم خارج شـد.

سـومین مسـالهای که باعث از بین رفتـن محوریت جنبش

دانشـجویی شـد ،امـر ناخواسـتهای بـود و شـاید بتـوان
گفـت خـود اعضـای جنبـش دانشـجویی در آن نقشـی

طـی دو هفتـه جلسـات بسـیاری بـه صـورت شـبانهروزی

دانشـگاهها از انقلاب اسلامی و جمهـوری اسلامی یـاد

هسـت شـب قبـل از  13آبـان

بـا دوسـتانمان میگفتیـم چقـدر جای شـما در لیسـت ما

بورسهـای تحصیلـی و حتـی پیشـنهاد مبالـغ نقـدی

افـراد غالبـا نظـرات متفاوتـی بـا اتحادیـه پیـدا میکردنـد.

هـم خواسـتند برگردنـد از در اصلی وارد شـوند .راسـت هم

بودیـم کـه اگـر اشـتباه نکنـم

جمـع کـردن حـدود  20نفر از

مینامیـد .او هـم در جواب مـن گفت اتفاقا چنـد روز پیش

اغفالکننـدهای از جملـه ارائـه امکانـات بـرای فعالیـت،

و گفتیـم بـرای جلسـه بـه در غربـی سـفارت برونـد و وقتـی

و میخواهـد بـا دانشـجویان دانشـگاه ملـی صحبـت کنـد

را در دانشـگاه ضعیف و سـرخورده کند .حتی یـادم میآید

سـهمیه مـا بـرای دانشـگاه

لیبـرال و اسلام آمریکایی و خودتان را اسلام مسـتضعفین

اثرگـذار اتحادیـه صحبـت میکردنـد و بـا پیشـنهادهای

محورهایـی کـه امـام مطـرح کـرده بودنـد بـرای مـا کـه در

ملـی هـم در میانمـان حضور

خودمان سـهمیه تعییـن کرده

کـه چنیـن انشـعابی بـه وجـود آوردهایـد و آقـای حائـری را

مجلـس و وزرا و روسـای سـازمانهای مختلـف بـا بچههای

انجمن اسلامی تربیتمعلم ،آقای سـیدزاده بـود .همزمان

تصویب ایـن الیحه بودند .ما پس از اطلاع از کموکیف این

مـا حتـی بـرای دانشـگاههای

کاغـذ پیـاده و چـاپ میکردیـم ،حاال بـه جایی رسـیدهاید

ترتیـب که تعدادی از مسـئوالن کشـور از جملـه نمایندگان

بچههـای مـا میتواننـد پیـدا کننـد .خاطـرم هسـت در آن

ترتیـب خـارج از برنامههـای

داشـتند .این درحالـی بود که

آقـای حائریشـیرازی مینشسـتید و درسهـای او را روی

غیرقابـل قبول بـه معـادالت بچههـای اتحادیه بـود .به این

دانشـجویی امـروزی حتـی قابـل تصـور هـم نباشـد.

دولـت مهنـدس بـازرگان اسـتعفا کـرده بـود ولی هنـوز هم

مـا ،دو اتوبـوس از دانشـگاه

شـما اسـتقالل اتحادیه را به مخاطره انداخته اسـت .گفتم

اسـت .دومیـن دلیلـی کـه عـرض کـردم ،ورود رانتهـای

کردیـم و بـه آنهـا گفتیـم آقـای موسـویخوئینیها آمـده

معـروف بودیـم در جلسـهای خدمـت امـام(ره) رسـیدیم.

از انجمنهـا خـارج شـدند و بـرای انجـام یکسـری کارهـا

انتظـار امـام(ره) در آن مقطع زمانـی از ما چیسـت .همین

قصد داریـم اقداماتـی در آنجا

و درگیریهـای سیاسـی قبـل از آن را داشـتید ،نبایـد ایـن

هـم بحـث زیـاد اسـت کـه از حوصلـه ایـن گفتوگـو خارج

و بیسـوادی در دانشـگاهها چیـزی بـود کـه همـه بـه آن

و بـا یـک بلندگـوی دسـتی در

آمریـکا حرکـت میکنیـم و

اطلاع داشـتم ،بـا حالـت گالیهآمیـزی بـه او گفتـم آقـای

بعـد هـم منحـل شـدند .البتـه درمـورد فعالیتهایشـان

دو انجمـن از آنجایـی کـه مخالـف تسـخیر النـه بودنـد ،بـا

یک کار بـزرگ زد و آن انقالب فرهنگـی بود که موجب

با اتوبوسها به سـمت سفارت

میردامـادی هـم در حاشـیههایی کـه بـه وجـود آمـده بـود

بـه وجـود آوردنـد کـه چنـد سـالی هـم فعالیـت داشـتند و

بودنـد و سـازمانهای مختلف هـم میدانسـتند نیروهایی

بـود ،بـه صـورت خودجـوش

دانشـگاه اعلام کـرده بـود که

کـه در اتحادیـه افتـاده بـود بـا خبـر بـودم و از نقـش آقـای

اسلامی دانشـجویی را با حمایت آقای هاشمیرفسنجانی

کشـور را تعطیـل اعلام کنـد و به اصلاح سـاختارهای

مـدت زیـادی از آغـاز عضویـت شـما در دفتـر تحکیـم

دو اتوبـوس کرایـه کـرده بـود

هـمدوره ما بودنـد ،مواجه شـدم .از آنجایی کـه از اتفاقاتی

البتـه بعدهـا اعضـای ایـن فراکسـیون در مقطعـی انجمـن

ملی-مذهبیهـا مامور شـدند بیایند و وارد تحکیم شـوند و

مـن هم بیایـم .من هـم در جواب بـه او گفتـم از آنجایی که

دانشـگاهها کـه بـه دانشـجویان پیـرو خـط امـام(ره) هـم

اواخـر تابسـتان  58بـود کـه در جلسـات مـا در انجمنها و

امـام(ره) در چنـد مـاه اخیـر اینقـدر تشـدید شـده اسـت و

ملـی کـه از برنامه مطلع شـده

کـه در خیابان خـارک بود بـا آقای محسـن میردامـادی که

موضع تحکیم و اعضای حزب یکسـان باشـد ،وجود ندارد.

بـاال گرفتـن دوگانههای سیاسـی در کشـور و درگیر شـدن

همـه چیـز را بـرای ما تغییـر داد و حجـت را بر ما تمـام کرد.

برایمـان بگوییـد.

بودنـد تربیتمعلـم و علموصنعـت بودنـد .البتـه ایـن سـاز

ذهـن ما بـه وجـود آمده بـود ،این بـود که چـرا ایـن مواضع

آبـان افتـاد ،این بـود که یکـی از اعضـای انجمن دانشـگاه

قبـل از انتخابـات مجلس سـوم بـود .ورودی دفتـر اتحادیه

مسئولیتشـان اسـت .به همیـن دلیـل لزومی بـرای اینکه

اینکه یک اتحادیه دانشـجویی این اثرگذاری و نفوذ را

ماههـای اول انقالب بود کـه در قالب دانشـجویان انقالبی

دانشـجویی به وقوع پیوسـت ،تسخیر سـفارت آمریکا

همچنین سـایر دانشـجویان انقالبـی دانشـگاههای تهران

که قرار شـده بود مراقب باشـیم کسـی از این سـه دانشگاه

در میانمـان حضور نداشـته باشـد .اما اتفاقی کـه روز 13

تصمیـم گرفتم سـری بـه بچههـای اتحادیـه بزنـم .روزهای

بـه عهـده آنهاسـت ،گاهـی مواضعـی دارنـد کـه جزء لـوازم

سـالهای بعد از آن و از اوایل دهه  ،70این فضای مسموم

قـوی بـود هم همـراه مـن بـود .ولی مـن اجـازه نـدادم او از

کـه تعـدادی از دفاتـر در اتحادیـه همیشـه سـاز مخالـف

چـه فضایـی در کشـور حاکـم بـود؟

نام دانشـگاه ملی شـناخته میشـد هم داشـتیم .بهطوری

کـه در قـم طلبـه بـودم و روزی کـه بـه تهـران آمـده بـودم،

متصدیان دسـتگاههایی هسـتند که مدیریت کالن کشـور

نداشـتند و امـری بـود کـه ریشـه در شـاخصهای کالن

تسـخیر النه جاسوسـی بودند .درمورد ایـن اختالفات

یکـی از مهمتریـن وقایـع یـا شـاید هـم مهمتریـن

یـا بـه عبارتی النه جاسوسـی بـود .در آن مقطـع زمانی

نزدیکی با دوسـتانم در جهاد سـازندگی داشـتم.

دنبـال دوسـتان قابـل اعتمـادم برای جمـع کـردن  20نفر

تحکیـم وحـدت هـم از همیـن تعبیـر امـام(ره) بـود .امـا

واقعـهای کـه در دوره حضـور شـما در فعالیتهـای

تسـخیر النـه جاسوسـی حضـور نخواهنـد داشـت .البتـه

تعدادی از مسئوالن
کشور از جمله
نمایندگان مجلس و
وزرا و روسای سازمانهای
مختلف با بچههای اثرگذار
اتحادیه صحبت میکردند و با
پیشنهادهای اغفالکنندهای از
جمله ارائه امکانات برای
فعالیت ،بورسهای تحصیلی و
حتی پیشنهاد مبالغ نقدی این
بچهها را فریب میدادند؛ برای
مثال دفتر مرحوم هاشمی
کارهای زیادی در این مورد
انجام داد و همین آقای حسین
مرعشی کارهای خالف بسیاری
از ایندست در آن دوره
انجام داد

اعضـای اتحادیـه ،مخالـف

انجمـن اسلامی میگذرانـدم .بـا این حـال ارتباط بسـیار

زمان در شـورای مرکـزی تحکیم صحبتهایـی میان آقایان

خودشـان را از دسـت بدهند .مـن همان زمان یادم هسـت

میکـرد ،آقای تقی امانپـور بود و خاطرم هسـت که مرحوم

و انجمـن اسلامی دانشـگاه داشـتم ،بیشـتر اوقاتـم را در

بودند ،دانشـگاههای تربیتمعلـم و علموصنعت بودند .آن

اعظمـی از بچههـای تحکیـم ،آن هویـت اصلـی انقالبـی

چطور شـده شـما کـه روزی همـراه با مـا پـای درس اخالق

آنجایـی که عالقه بیشـتری بـه فعالیـت در دانشـگاه تهران

دادنـد .آن انجمنهایـی که در تهـران مخالف تسـخیر النه

خیلی سـطح پایین تقلیل داد و همین موجب شـد قسمت

بلـه .آقـای رضـا فروزش بـود کـه از دانشـگاه خودمـان بود،

خودم هم در برخی جلساتشـان شـرکت میکـردم ولی از
کـه غالبـا سـاز مخالـف میزدنـد ،خـارج شـدند و ادامـه

از دانشـگاه پیدا کـرده بـود ،اولویتهای خود را به مسـائل

بچههـا را درگیـر مسـائل خودتـان میکردیـد و ایـن کار

رحمـان دادمـان هم در جمع این دوسـتان بـود .البته بنده

فعالیتهایشـان را در اسـتانها و سـپاه پاسـداران کـه تازه

آمد و تحکیم هم که وابسـتگی بیشـتری به جریانات خارج

بـه خاطـر داریـد کـه حلقـه اصلی موسـس چه کسـانی

آقای علیرضا افشـار که در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت

تشـــکلهای دانشـــجویی که در مقطع کنونی تا حدودی ارتباط فکری و گفتمانیشان را با نســـلهای قبلی خود از دست دادهاند .با سیدعباس نبوی به تاریخ پرفراز و نشیب

هویت اصلی کمرنگ شـد ،بـه مرور زمان اختالفـات قبل از

میردامادی! شـما اگر خودتـان هم قصد ورود بـه انتخابات

بودند؟

اولیه انقالب محســـوب میشـــود ،داشـــته است .وی همچنین از اعضای موسس اولین اتحادیه دانشـــجویی بعد از انقالب ،یعنی اتحادیه انجمن اسالمی دانشجویان سراسر

سیاسـتهای آمریـکا در مقابـل سـفارت ایـن کشـور انجام

بودنـد چـه کمکـی از دسـت مـا دانشـجویان بـرای کشـور

انتخابات مجلس سـوم در سالهای  66 ،65و  67به میان

یـا فروردیـن  58بـا دانشـجویان برگـزار شـد ،پیشـنهاد

تهران بوده ،نقش بســـیاری در رویدادهایی مثل تســـخیر النهجاسوســـی ،انقالب فرهنگی و جهادســـازندگی که از جمله مهمترین فعالیتهای جنبش دانشجویی سالهای

دانشـگاه تهران بگویید و اینکه چگونه فعالیتهایتان

داسـتان از آنجایی شـروع شـد که قبـل از تسـخیر النه ،در

امـام هـم در جلسـهای کـه فکـر میکنـم در اردیبهشـت

سراغ یکی از اعضای سابق این اتحادیه دانشجویی رفته و از فراز و فرود تحکیم وحدت پرسیدیم.

در ذهن اعضایش وجود داشـت را از دسـت داد .آن سـوال
پیشرونـده بمانیم و ایفای نقش و وظیفـه کنیم .وقتی این

محرومیتزدایـی در برخـی نقـاط کشـور باشـد .بعـد از آن

ســـیدعباس نبوی یکی از دانشـــجویان پیرو خط امام و از اعضای اصلی هسته اولیه دفتر تحکیم وحدت بوده است .او که

کـه بیـن انجمنهـا در دانشـگاههای تهران صـورت گرفت،

توضیـح دهیـد.

اصلی چه بـود؟ این بود کـه ما چطور یک هویـت انقالبی و

برمیآیـد و او هـم گفتـه بـود یکـی از اولویتهـا میتوانـد

میگویند بروید تحکیم وحدت کنید که همین فرمایش ،سرآغاز شکلگیری دفتر تحکیم وحدت میشود .به همین بهانه
محمدرضا محمدی

جهـاد سـازندگی هـم یکـی از رویشهایـی بـود کـه از

جلسـهای دوسـتان ما از مرحوم مهنـدس بازرگان پرسـیده

29شـــهریور  58جمعی از اعضای انجمنهای اســـامی با امامخمینی(ره) دیدار میکنند و امام در توصیهای به ایشـــان

داد .دلیـل ایـن انشـعابات هـم ایـن بود کـه اتحادیـه دچار

بحـران هویتی شـد و آن سـوال اصلـی خودش که همیشـه

بسـتر تحکیـم شـکل گرفـت .درمـورد آن هـم برایمـان

رانت جریانهای سیاسی
ســبب ایجاد شکاف در تحکیم شد

همانطـور کـه اشـاره هـم کـردم انشـعابات مختلـف در

متصـدی آنها هسـتند ،انتقاد کنـد .از طرفی سـایر اعضای

بیـاورم .یـادم هسـت در ایـن

مـورد صحبتهایـی بـا آقایان

علی افشـاری و ابراهیم شـیخ
داشـتم .همـان موقـع هـم
حـرف اصلـی مـن این بـود که
نبایـد پیاد هنظـام جریانـات

سیا سـی خـا ر ج د ا نشـگا ه

از آنجایـی کـه بـا همیـن کارهـا هـم از لحـاظ فکـری ارضـا
میشـوند و احسـاس اثرگـذاری بـه آنهـا دسـت میدهـد،
اصلا دیگـر بـه فکـر مخاطـب واقعـی بـا جامعـه مخاطـب

خود یعنـی دانشـجویان دانشـگاه و در وهله بعـدی مردم و
جامعـه نمیرونـد .البته بـه نظرم حـال ناخوشـایند جنبش

دانشـجویی در مقطـع کنونـی سـه دلیـل عمده داشـته که
عبارتنـد از انشـعابات مختلـف در دهههـای 60و  70آلوده
شـدن بـه رانتهای نامناسـب توسـط سیاسـیون خـارج از

دانشـگاه و نهایتـا تعدیـل در آرمانگرایـی و از دسـت دادن
تفکـر تحولخـواه و پیشرونـده.

این سـه دلیـل تقلیـل جایـگاه جنبـش دانشـجویی در

مقطـع کنونـی را توضیـح میدهیـد؟

شـکافهای اجتماعـی ،به مـرور زمـان جریان دانشـجویی

هـم از عقبـه فکـری خـودش بـه صـورت کامـل بریده شـد.

همیـن سـردرگمی هویتـی در جنبـش دانشـجویی هـم
باعث شـد جایگزیـن هویت اصیـل و انقالبی آنهـا ،تفکرات
وارداتی و تاریخمصرفگذشـتهای از غرب باشـد که افرادی

مثـل آقـای سـعید حجاریـان و آقـای عبدالکریـم سـروش
مطـرح میکردنـد.

بـه نظـر شـما کـه در تمـام سـالهای پـس از انقلاب یـا

در جنبـش دانشـجویی حضور داشـتهاید یـا از نزدیک
بـا فعـاالن جنبـش دانشـجویی در ارتبـاط بودهاید ،چه

آینـدهای بـرای جنبش دانشـجویی در سـالهای آینده

میشـد.

بدهکار نشد و شـد آنچه نباید

از نظـر مـن جریـان دانشـجویی کنونـی در چنـد سـال
بـه اینکـه وضعیـت کشـور هـم دچـار برخـی بحرانهـای

اولیـن شـکاف در اتحادیـه

اساسی شده اسـت ،جنبش دانشـجویی باید انتخابهای

جریـان انتخابـات مجلـس

معتقـدم تشـکلهای دانشـجویی در سـالهای آینـده یـا

دفتـر تحکیـم وحـدت در
سـوم بـود کـه پـس از آن

دو طیـف چـپ و راسـت در
اتحادیه شکل گرفت .علت
ایـن اختلاف و شـکاف چـه

بـود و آیـا ایـن اختالفـات

بـه د عو اهـا ی سیا سـی
جریانات خارج از دانشـگاه

هـم ربـط پیـدا میکـرد؟

بزرگـی انجـام دهـد تـا بتوانـد حیـات خـود را حفـظ کنـد.

بایـد بـه صـورت کلـی در اهـداف کالن و رویکردهـای خرد
خـود تقلیـل ایجـاد کننـد یـا اینکـه بـه یـک تصمیـم بـزرگ
برسـند و به ترمیم این سـه پایه اساسـیای که عـرض کردم
بپردازنـد .تقلیـل در اهـداف و رویکردهـا بـه ایـن معناسـت
کـه مثـل برخـی کانالهـا وصفحـات در فضـای مجـازی

کـه یـک نفـر یـا دو نفـر پشـت آنهـا نشسـتهاند و خودشـان

را بـا عبـارات بزرگـی مثـل بنیـاد ،سـازمان ،جمعیـت و...
مینامنـد ،بـه تشـکلهای چنـد نفـره تبدیـل شـوند .امـا

فکـر کنـم حـدود سـالهای

ترمیـم کـردن آن سـه پایـه اصلـی کـه عـرض کـردم بـه این

ایـن اختالفنظرهـا هـم مناقشـات بیـن اعضـای جامعـه

نتیجه برسـند که آن سـه علت اصلی از کارافتادگی جنبش

اثرگذاری شـده اسـت ،همین فضای مجازی است و تعلقی

تبلیغاتـی بیفایـده در فضـای مجـازی اسـت و متاسـفانه

آن در دانشـگاه و حـوزه هـم از بیـن رفـت و در نتیجـه ایـن

آینـده دچـار بحرانهـای شـدیدتری خواهـد شـد و باتوجه

روحانیـت مبـارز بـود .اختالفنظرهایـی کـه سـرانجام

کار تشـکلهای امـروزی ایجـاد کمپیـن و فضاسـازیهای

و تحولخـواه بـه صـورت کلی در جامعـه از بین رفـت و تابع

شـو ند و لـی گو ششـا ن

درصـد فعالیتهـای آن روزهـا را ندارند .یکـی از دالیلی که

حتی کارهایشـان هم محصور به فضای مجازی اسـت .اوج

جامعـه با ایـن شـکافها ،آن تفکـر پیشرونـده و آرمانخواه

بایـد متصور باشـیم؟

 65و  66بـود کـه جرقـه اختالفـات شـروع شـد .ریشـه

از آنجایـی کـه همـه چیـز را در فضـای مجـازی میبیننـد،

جامعـه داشـت .ایـن امـر ناخواسـته ایـن بـود کـه بـه دلیل

موجـب شـد تعـدادی از اعضـای جامعـه روحانیـت

بـه امـام(ره) نامـه نوشـتند و نکاتـی را مطـرح کردنـد

صـورت اسـت کـه همـه آنهـا بـه صـورت گفتمانـی بـه ایـن
دانشـجویی که در دهـه  60و  70بـه وجود آمـد را در پایان
دهـه  90ترمیـم و اصلاح کننـد .بـه ایـن صـورت کـه ابتدا

رجعـت دوبـارهای بـه آرمانهای اصیلـی که در ابتـدای کار

و ایشـان هـم اجـازه دادنـد تشـکلی بـا عنـوان مجمـع

دانشـجویان خـط امـام در اواخـر دهـه  50وجـود داشـته

اوج اختالفـات در تحکیـم هـم همزمـان بـا جریانـات قبـل

محقـق شـده اسـت .البتـه هنـوز راه زیـادی تـا رسـیدن

روحانیـون مبـارز از جامعـه روحانیـت مبـارز جـدا شـوند.
از انتخابـات مجلـس سـوم و در سـال  67بـود کـه باعـث

بهوجـود آمـدن دو طیـف راسـت و چـپ در اتحادیـه شـد.

البتـه ایـن اولینبـاری نبـود کـه اختالفاتـی در ایـن سـطح
ایجاد و اتحادیه متاثر از جریانات سیاسـی میشد .خاطرم

هسـت در سالهای  59و  60و  61هم ما در تحکیم شاهد
بهوجـود آمـدن فراکسـیونی بودیـم کـه آقـای طبـرزدی بـه

همـراه آقایـان علـی احمـدی و رزاقـی در رأس آن بودنـد و
ایـن گـروه از آنجایـی کـه تعلـق خاطـر شـدیدی بـه حـزب

جمهوری اسلامی داشـتند ،معتقـد بودند هـر موضعی که
اعضـای حزب جمهوری اتخاذ میکنند ،درسـت اسـت و از
آن حمایت و دفاع میکردند و نظرشـان ایـن بود که موضع

تحکیـم هـم بایـد همـان موضـع باشـد و استدال لشـان

هـم این بـود کـه بـه سـبب قرابـت بسـیار اعضـای حـزب با

باشـند کـه تاحـدودی ایـن امـر در بچههـای فعـال امروزی
بـه آن سـطح آرمانـی باقـی مانـده اسـت .در مرحلـه دوم

رانتهـای سیاسـی کـه گاهـا دیـده میشـود را از صحنـه

فعالیتهـای دانشـجویی بـه صـورت کلـی پـاک کننـد .به

این شـکل کـه تعلق خاطر بـه هیچکدام از احزاب سیاسـی
اصولگـرا و اصالحطلب نداشـته باشـند .آخریـن ،مهمترین
و اساسـیترین مرحلـه هم این اسـت که بتوانند انشـعابات

مختلـف و قبیلهگراییهایـی که امروز در میان تشـکلهای

دانشـجویی انقالبی وجود دارد را از بین ببرند و یک حرکت
هویتـی واحـدی مثـل سـالهای اولیـه تحکیـم بـه وجـود
بیاورند .هدف هم این باشـد که ایـن حرکت هویتی انقالب

اسلامی را از بحرانهـای سـالهای آینـده خـارج کـرده و

نقش موثری در رسـیدن ایـن انقالب به هـدف اصلی خود،

یعنـی تمـدن نویـن اسلامی ایفـا کند.

