جریان شناسی انجمن اسالمی دانشگاه تهران

رفتارهای دوگانه و ارتباط
با نهادهای امنیتی
انجمن اس�لامی دانش��جویان دانشگاه تهران از معدود انجمنهای اسالمی در سطح دانشگاههای کش��ور است که در تقسیمبندی کلی دفتر تحکیم وحدت ،در هیچ کدام از دو
طیف شیراز و عالمه جای نمیگیرد و این اتفاق بواسطه عملکرد خاص این مجموعه طی سالهای اخیر رقم خورده است .از این رو طی گفتوگو با یکی از مرتبطین با اعضای
ارش��د این تش��کل طی س��الهای منتهی به دهه  80به واکاوی ابعاد نظری و عملی این تشکل طی این س��الها پرداختیم .عدم انتشار نام مصاحبه شونده ،به اختیار ایشان بود.
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با توجه به ش�ناخت شما از فعالین دهه  80انجمن اسالمی
دانش�گاه تهران و تعامالتی که با آنها داشته اید ،ارزیابیتان از
این افراد و جایگاه این تشکل چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید به کمی عقبتر برگردیم .انجمن تهران
در دهه  60جایگاه ویژهای داش��ت و در عمل نیز کمی با دفتر تحکیم
متفاوت عمل میکرد .مث ًال در جریان عزل آقای منتظری ،دفتر تحکیم
بیانی��های صادر کرد و طی آن بیانیه تلویحاً اعالم کرد که  100درصد
با این اتفاق موافق نبوده اس��ت و بطور غیرمس��تقیم از آقای هاشمی
گالیههای��ی را مطرح کرد اما بالفاصله پس از این اتفاق انجمن تهران
بیانیهای علیه دفتر تحکیم صادر کرد و این نش��ان میداد که مش��ی
کلی انجمن تهران در آن برهه با مشی دفتر تحکیم فاصلههایی داشت،
فاصلههایی که البته بیش��تر در خط امام بودن انجمن تهران را نسبت
به دفتر تحکیم نش��ان میداد .در آستانه دوم خرداد  76نیز آقای فاتح
دبیر انجمن تهران بود که عملکرد وی با مشی کلی تحکیم بازهم فاصله
داش��ت .یعنی تا قبل از انتخابات سال  76انجمن تهران در میان دفتر
تحکیم کمی میانهروتر محسوب میشد .به یاد دارم که در  13آبان سال
 74سمیناری با عنوان استکبارستیزی در تاالر عالمه امینی دانشگاه
تهران برگزار شد .یکی از سخنرانان جنجالی آن برنامه آقای شکوری راد
بود که طی سخنانش دفاع سرسختی از رهبر معظم انقالب انجام داد
و گفت مقاممعظم رهبری پشت سر دفتر تحکیم ایستادهاند .در ادامه
هم انتقاداتی را نسبت به همفکرانش مطرح کرد که چرا مث ًال ما مفاهیم
غربی و امپریالیزم در ادبیاتمان نفوذ کرده و باید تا جای ممکن از ادبیات
غرب��ی نیز فاصله بگیریم .اما به نظرم نکتهای که از همان برهه نیز در
میان اعضای ش��اخص انجمن تهران مشهود بود و حتی تا به االن هم
در میان آنان ثابت باقی مانده ،هویت سیاس��ی آن است .یعنی همواره
سیاسی بودنشان بر فکری بودنشان چربیده است و نسل به نسل هم
این را به هم منتقل کردهاند.
یعنی شما معتقدید وقتی شکوری راد آن مواضع را اتخاذ
میکرده است ،اعتقادی به سخنانش نداشته است؟
اعتقاد داشته اما مبنای اصیل فکری نداشته است وگرنه در طول
زمان به این س��رعت دچار تغییر و تحول نمیش��دند .بیمبنا بودن
فصل مش��ترک همیشه انجمن تهران بوده اس��ت .یعنی آن موقعی
هم که حزباللهیتر بودند مبنای درستی نداشتند و به قول معروف
حزباللهی چماقی بودند .بعدا ً هم که روشنفکر شدند بازهم بی مبنا
بودنشان مشهود بود کما اینکه در حال حاضر هم همینطور هستند.
در واقع بواس��طه این خصلت ،تبدیل ب��ه «اصالح طلبان عملگرای
نهانروش» شدهاند ،به عبارت دقیق تر بازیگر هستند .به حرفهایشان
تا حدی معتقد هستند اما بازیگری هم میکنند .این موارد را حداقل
من خودم در چهرههای ش��اخص آنان بعد از دهه  80از جمله بابابی
و امی��ر معتمدی و وحید قبادی و ...دیدم .اینها اکثرا ً خاس��تگاههای
مذهبی داش��تند و حتی بارها جلوی خود بنده تصریح میکردند که
آقای خاتمی مناسب نیست اما در عین حال آلترناتیو و جایگزین هم
نداشتند و یک بام و دو هوا رفتار میکردند .اینکه عرض کردم همواره
فاقد مبنای اصیل و درست برای تصمیمگیریهایشان بودند مث ًال سال

 81بعد از ماجرای آغاجری ،سمیناری در دانشکده فنی و در حمایت
از وی برگزار کردند .خوب شما تصور کنید چطور یک تشکل میتواند
ادعای مذهبی بودن داشته باشد و در عین حال در حمایت از آغاجری
س��مینار هم برگزار کند؟ کجای حرفهای آغاجری در همدان که به
ائمه و مراجع تقلید و مقدس��ات و ...توهین آشکار کرده بود ،با ادعای
مذهبی بودن اینها تطابق داش��ت؟ جالب اینکه آن روز و همزمان با
س��مینار انجمن تهران در دانشکده فنی ،طیف طبرزدی و تعدادی از
سلطنت طلبها هم جلوی سر در دانشگاه تهران تجمع برگزار کرده
بودند که در نهایت نیز به تشنج انجامید .حتی یادم هست آن موقع به
آقای رضا حجتی دبیر وقت انجمن تهران که با بنده ارتباط بیشتری
داشت گفتم بچههای شما میگویند ما از اصالحطلبان جدا شدیم اما
خودشان بانی همه اغتشاشات هستند ،جالب آنکه حجتی گفت من
هم بهش��ان میگویم اما کاری از دستم بر نمیآید! اینها تحت تأثیر
الیههای پائینتر هس��تند و چون باید از کف دانش��کدهها رأی جمع
کنند این کارها را میکنند! یعنی اعتقاد دارند کارشان اشتباه بود اما
انجام میدادند .به عبارت بهتر حق و باطل را میشناختند اما باز هم
به رفتار باطل خود اصرار داش��تند .من بارها و بارها برایشان استدالل
میکردم و حتی در بس��یاری از مواقع حرف مرا هم می پذیرفتند اما
در عمل کار خودشان را تکرار میکردند .در مجموع رفتارهای دوگانه
شان بسیار مشهود بود .مث ًال روزی آقای امیر معتمدی به من با لحن
تمسخرآمیزی میگفت که فالن روز میخواهیم برویم جلوی سفارت
س��وئیس (دفتر حافظ منافع امریکا در تهران) دو تا شعار هم بدهیم.
یعنی با یک لحن مسخرهای این را بیان میکرد .سخنش بر این داللت
داشت که میخواهیم یک فیلمی هم آنجا بازی کنیم ،به عبارت بهتر
اگر کسی این جمله ایشان را میشنید بیش از هر چیز این به ذهنش
متبادر میش��د که میخواهیم برویم جلوی س��فارت ،چون مجبور
هس��تیم ،چون باید برویم و از دل حرف زدن ایش��ان بوی اعتقاد به
این کار و مرگ بر امریکا گفتن در نمیآمد .عالوه بر این حتی آدمهای
علمی و عمیقی هم نبودند .یعنی خودش��ان هم مث ًال اندیش��ههای
سروش و کدیور را نمیدانستند اما از روی ذوق و احساسات این افراد
را به دانشگاه دعوت میکردند .این موضوع تا حدی در میانشان رواج
دارد که حتی به شعارهای خود هم پايبند نیستند ،مث ًال فرض کنید
در حالی که همیش��ه شعار آزادی و دموکراسی میدهند .با انتخابات
باز و آزاد وارد انجمن اسالمی شدند .به محض ورود و تثبیت خود در
این تش��کل ،انتخابات بسته برگزار کردند و مانع ورود هر کس غیر از
خودشان به این تشکل شدند و برای همین عدم ثبات در نظر و عمل
همواره طیفی از دفتر تحکیم بخصوص انجمن دانش��گاه امیرکبیر به
انجمن تهران میگفتند طیف امنیتی.
در قس�متي از صحبتهایتان اش�اره کردید ک�ه به آقای
حجتی گفتید انجمن تهران پایه بسیاری از آشوبها بوده ،در
این زمینه مثال میزنید؟
عالوه بر ماجرای سمینار در حمایت از آغاجری که عرض کردم،
مث ًال در س��ال  82تجمعی برگزار کردند که به آشوب انجامید و حتی
موج آن تا چند وقت در دانشگاهها وجود داشت و چند جا دستخوش
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آش��وب ش��د ،اما نکته جالب این بود که با توجه به ارتباطاتی که سر
دستههای انجمن تهران با برخی مسئولین داشتند تنها  2نفر از آنها که
بواسطه نقش آفرینی در این ماجرا دستگیر شده بودند به فاصله بسیار
کم آزاد شدند و تحلیل من از همان برهه این بود که کام ًال تحت پوشش
نهادهای امنیتی این کارها را انجام دادند ،هر چند خودشان بعدا ً به من
غیر مستقیم پیام دادند که ما اشتباه کردیم اما اطالعاتی نبودیم.
ش�ما ک�ه از نزدیک با بس�یاری از آنان در ارتب�اط بودید،
چقدر س�عی کردید تا آنها را متقاعد کنید که در عمل اشتباه
میکنند؟
در موارد متعدد .یادم هس��ت برای انتخابات ریاست جمهوری در
سال  84خیلی از بچههاي انجمن تهران به ستاد آقای کروبی متصل
ش��دند .اما در همان برهه میدانستند که کروبی اهلیت ندارد اما فقط
برای ادامه حیات سیاسیش��ان خود را به کروبی ملحق کردند .جالب
اس��ت بدانید اینها کس��انی بودند که تا قبل از آن برهه ،تمام نقدهای
من به اصالحات را میپذیرفتند اما یکدفعه دوباره رفتند دنبال کروبی!
و حتی در یک مورد یک نفرش��ان اینق��در بیاخالقی به خرج داد که
بع��د از انتخابات یکی از مطالب من در نقد اصالحات را تغییر داد و به
عبارت بهتر آن را «کروبیزه» کرد و سپس در نقد جریان اصالحات در
روزنامه اعتمادملی منتش��ر کرد! به گونهای ک��ه از دل آن تأیید آقای
کروبی اس��تخراج میش��د در حالی که من چنین اعتقادی نداشتم و
این عمقبیاخالقی آنها را نشان میداد .متأسفانه این موضوع تنها به
این یک مورد خاص نیز خالصه نمیشد چرا که طی برخوردهایی که
با چهرههای دیگرش��ان هم داشتم نوعی بیاخالقی را میدیدم ،بسیار
مغ��رور و متکبر بودند و واقعاً دچ��ار خودبزرگ بینی بودند .من حتی
یکبار سلسله جلسات جریان شناسی نهضت آزادی را در دفتر مرکزی
شان در خیابان فخر رازی ارائه میکردم .دقیقاً یادم هست که خودشان
بعد از هر جلسه کلی تجلیل میکردند و میگفتند چیزهایی که شما
گفتید ما نمیدانس��تیم و خود نهضتیها هم هیچ وقت به ما اینها را
نمیگفتند .یکبار هم بیانیه نهضت آزادی در حمایت از والیت فقیه را
برایشان خواندم که بسیار برای آنان جالب بود اما بعد یک مدت دیدم
عدهای از همانها رفتند و با ملی – مذهبیها پیوند خوردند! بعدا ً که
یکیشان را دیدم گفتم چرا رفتی؟ گفت من رفتم که آنها را آدم کنم!
یعنی عدم شفافیت و قدرتطلبی و چند چهره بودنشان تا این حد بود و
متأسفانه این موضوع در میانشان نهادینه شده است .البته اگر به صورت
خصوصی با برخیهایشان صحبت کنید یکرنگتر هستند .مث ًال به یاد
دارم با یکی شان صحبت که میکردم به من میگفت فالن جمله امام
(ره) که میگوید «گر ما از اول  ...به طور انقالبی عمل کرده بودیم ،قلم
تمام مطبوعات را شکس��ته بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده
بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم و رؤسای آنها را به
س��زای خودشان رسانده بودیم و چوبههای دار را در میدانهای بزرگ
بر پا کرده بودیم و مفس��دین و فاس��دین را درو کرده بودیم ،این همه
زحمتها پیش نمیآمد» من این را اص ًال قبول ندارم و امام نباید این را
میگفت! اما در عمل هیچ وقت این قدر شفاف اظهار نظر نمیکردند و
برعکس دم از امام (ره) میزدند.
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