جريانشناسي فضاي علوم انساني در دهه 70
در گفتوگو با مجتبی زارعی

 32واحد از دروس اسالمي را
حذف كردند
يكي از مهمترين پايگاههاي جريان روشنفكري ،دانشگاه تهران و به طور خاص دانشكده حقوق و علوم سياسي اين
دانشگاه بوده است .از اين رو كوشيدهايم وضعيت اين دانشگاه را در گفتوگو با مجتبي زارعي از فعالين دهه 70
دانشكده حقوق و علوم سياسي به بحث بگذاريم .وي در حال حاضر تالش مي کند تا کار نگارش رساله دکتراي
خود را با عنوان علم ديني و تجدد متعاليه به اتمام رساند وي در دولت نهم نيز مسئوليت مركز پژوهش و اسناد
رياستجمهوري را برعهده داشت .زارعي از آغاز دولت دهم معاون اجتماعي و فرهنگي وزير کار و اموراجتماعي است.
مختصات اصلی فضای دانش�گاههای کشور در
ابتدای دهه  70چگونه بود؟
جنبش دانش��جویی را نمیتوان بع��د از جنگ بدون
آنچ��ه که در طول  8س��ال دفاع مقدس گذش��ت ،مورد
توجه قرار داد چون تماميت يک ملّت در تأثير و تأثّر يک
جن��گ دراز مدت قرار مي گي��رد و جنگ ما اينگونه بود،
اي��ن ا ّدعا را مي توان با مراجعه به پيام روزهاي واپس��ين
حيات امامخميني(ره) که به پيام استقامت شهرت يافت
به درستي کشف کرد .خوب است دانشجويان فرهيخته به
اين س��ند تاريخي توجه کنند ا ّما من نکته اي مهمتر در
ذهن داشتم و آن اينکه در طول جنگ تحمیلی جریانی
در داخل کشور النه کرده بود که نقش ستون پنجم را ايفا
ميکرد و هیچگاه همگام با ملت عمل نکرد .در گرفتاري
هاي ملّت شريک نبود ا ّما شگفتا که اين طيف خيانت پيشه
بعده��ا در دهه  70نيز با برخی دانش��گاهيان و جریانات
دانشجویی پیوند خورد .جريان موسوم به ملّي مذهبیها
و گروهک نهضت آزادی را ميگويم که طی جنگ نه تنها
با ملت خود همس��و نبودند بلکه دائماً از حيث تئوريک و
عمل در برابر دفاع مشروع ايرانيان مانع تراشی میکردند
و به همين دليل هم به ش��دت مورد حمایت رس��انههای
غرب��ی بودند .مث ً
ال حين و بعد از پیروزی غرورآفرين ملّي
در عملی��ات والفج��ر  8بیانیهای دادند ک��ه باید از جنگ
بازگش��ت و میگفتند حاصل این جنگ به سود اسرائیل
اس��ت و شهدای جنگ تحمیلی به سود اسرائیل عمليات
فداکارانه کردهاند! یعنی با اینکه دم از ملیت میزدند هیچ
گاه از ملت و تمامیت ارضی خودشان هم دفاع نمیکردند.
حد ناسيوناليسم رمانتيک باقي ماند
مليت آنها در ّ
و ادعاي ّ
و بعدها به ضد خود نيز تبديل گرديد.

جنبش دانشجويي
از شرقزدگي و غربزدگي تا انقالب اسالمي

94

این نکته را عرض کردم به این نتیجه برسم که همین
طیف متأسفانه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران طی س��الهای بعد زمينه ساز استحاله و پشيماني
برخي انقالبيون در حوزة دولت و دانشگاه شدند.
اين جريان چگونه به بدنة دانشجويي دهة هفتاد
وصل شد؟ واسطه ها چه کساني بودند؟
حلقةکي��ان و ديگرمحاف��ل رس��انه اي نظير فرهنگ
و توس��عه ب��ا نفوذ آموزش��ي وپژوهش��ي در برخي مراکز
اس��تراتژيک تحقيقاتي و نيز بدنة دولت وقت و نشريات و
مجامع دانش��گاهي و دانشجويي چپ ،توانستند متدهاي
ليبرال��ي گروهک نهضت آزادي را در حوزة علم و فرهنگ
و سياس��ت بر انقالبيون چپ دهة نخس��ت پس از انقالب
تحميل نمايند اين زمانه ،يعني زمانة پس از جنگ ،مقطعي
بود که چرب و ش��يرين را نزد انقالبيون عينيت بخش��يد.
رضا رئیس��ی طوسی ،س��ید جواد طباطبایی ،جواد شیخ
االسالمی ،جلیل روشندل ،صادق زيبا کالم ،کساني بودند
که با سوابق متنوع و بعضاً معارض تشکيالتي و ايدئولوژيکي
بعنوان حلقة واسط در دانشکده حقوق و علوم سیاسی به
کادرسازي دنياي پس از جنگ و انحالل دانشگاههاي ايران
در متدهاي علمي ،آموزش��ي غ��رب کمک میکردند و یا
بعضیهای دیگر ک��ه در جریان مخالفت با الیحه قصاص
اسالمي علیه شهید بهشتی و جریان انقالبی موضعگیری
داش��تند از مرتبطين و مدرس��ين کرسي حقوق دانشگاه
تهران بودند .به عبارت دقیقتر بعد از جنگ تحمیلی اولین
اعتراضات به دس��تاوردهای جنگ از این دانشکده شروع
میش��ود .نخستين اعتراضات بعضي مدرسين غربزده به
دفاع مشروع ايرانيان در مراکز آموزشي از همين جا نضج
گرفت ،نخستين تحقيرها به هويت ملّي اسالمي و انقالبي در

فصل سوم از دفاع مقدس تا سوم تير

کالسهاي درسي همين مدرسين در دانشکدة حقوق شکل
گرفت در عین حال نیز دولتی شکل گرفت که میخواست
به توسعه و سازندگی ايران مبادرت کند ،اما متأسفانه هیچ
مد نظر نداشت .رئيس
الگوی بومی را در هندسة ذهن خود ّ
دولت وقت ميگفت من به اندازه کافی سیاس��ی هستم و
خطاب به کابینهاش تأكيد ميكرد شما بروید برای توسعه
اقتصادی طرح و نقش��ه و برنامه بیاوری��د دقیقاً بعد از این
دوره اس��ت که پایههای توسعه غربی و غیربومی در کشور
ش��کل میگیرد .این اتفاق نیز بیش از همه ،در دانش��کده
های علوم انس��انی مهم کشور از جمله دانشکدههاي علوم
اجتماعي ،علوم اقتصادي و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران بوقوع میپیوندد .در اين مقطع شاهدآن هستيم که
اتصال عمیقی میان دانش��گاه و دولت براي توس��عة کشور
شکل میگیرد .برخی نشریات مثل فرهنگ و توسعه ،کیان،
بیان ،مجله سیاس��ی اقتصادی روزنامه اطالعات و ...نیز در
همین راستا رونق گرفتند .فقدان مدل برای بازسازی کشور
س��رانجام موجب رونق جریان غیربومی شد و رئيس وقت
دول��ت را در چنبرة خود گرفتار ک��رد يعني همان نگراني
و هش��داری که ام��ام (ره) فرموده بودند ک��ه «مبادا برای
س��ازندگی کشور نیروهای متعهد کنار زده شوند» (نقل به
مضم��ون) در عمل اتفاق افت��اد .در این مقاطع حتی آيين
نظام ش��هروندی ما هم دچار تغییرات گستردهای شد که
مثال آن عملکرد اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران بود
که بتدریج فرهنگس��راها با محتوايي غربي به عنوان نماد
نهادهای غیربومی جای مس��اجد به عن��وان نماد نهادهای
بومی را گرفتند و دیگر عملکردهای مش��ابه در این زمینه
که مهمتری��ن اثرش تغییر ذائقه دینی و ملی مردم بود .به
یاد دارم در دوران محاکمه شهردار تهران در دادگاه به جرم
اخت�لاس مالی ،یک نفر حرف ظریف��ی بیان میکرد و آن
هم اینکه کرباسچی به خاطر همه چیز محاکمه شد به جز
مهمترین جرمش ک��ه آن تغییر ذائقه مردم بود ! اتهامی
که شاید در آن برهه چندان هم قابل اثبات نبود و به چشم
نمیآمد .در واقع جرم بزرگ کرباسچي و هاشمي جرم هاي
متافيزيکي بود! تغيير هندس��ة معرفتي ايران! يعني همان
چيزي که بعدها رهبري حکيم نظام برآن شد تابراي برون
رفت از آن ،به راهبرد مهندس��ي فرهنگي کش��ور و الگوي
بومي توسعه ارجاع دهند .بنظرم فقدان جنبش دانشجويي
عدالت خواهانه اس��م رمزالقيدي براي غلتيدن بيمحاباي
دولت و دانش��گاه ونخبگان دراين پروژه بود ،وقتي تحکيم
وحدت ،انجمن اسالمي دانش��گاه تهران و انجمن اسالمي
علوم پزش��کي تهران با عقبة طوالني خود با روند استحاله
وسکوالريزاس��يون دولت وقت همداستان و هم سخن شد،
ش��به مدرنيزاسيون بدون مانع و رادع همه جا را فتح کرد
و تش��کل هاي مذکور را به پياده نظام خود تبديل نمود از
تش��کل هاي نوظهور و تازه تاسيس شدة وقت ،در دانشگاه
هم کاري برنيامد جز اعتراض ،چون قدرت دس��ت چريک
هاي پشيمان دولت و دانشگاه بود.
رون�د تغیی�ر ذائقه مردم به س�بب بس�یاری از
سیاستهای مس�ئولین بود ،اما منش�أ تغییر ذائقه
مسئولین کجا بود؟
یادم هس��ت که در دانش��کده حقوق و علوم سیاس��ی
برخی دس��تگاهها مث��ل وزارت کش��ور و وزارت خارجه و
ديگ��ر وزارت خانه ه��اي مؤثر دورههای خاص آموزش��ی
برای مدی��ران مجموعههاي خود میگذاش��تند .یعنی ما
دانش��جویان با کنکور وارد دانشگاه میشدیم اما سر کالس
میدیدیم که برخی سفرا و کادر عافيت طلب وزارتخارجه
و یا فرمانداران ،بخشداران و معاونين سياسي استانداران از
خانوادة وزارت کش��ور بر مبنای تفاهم نامه وزارتخانههای
متبوعش��ان و دانشگاه س��ر کالس حاضر میش��دند .این
موضوع تا جایی ادامه داشت که در برههای قریب به  70نفر
از مدیران وزارت کش��ور اعم از ستادي ها واز استانداريها
وفرمانداريها سر کالسها حضور داشتند و به لحاظ نظری

مسائلی را میآموختند که کمترین سنخیتی با حال و روز
جامعه و انقالب ما نداشت و این چنین بسیاری از نیروهای
اجرایی کش��ور تربیت سیاس��ی و فکری ش��ان بر اساس
الگوهای غیربومی ش��کل ميگرفت که در نهایت نیز از دل
این ماجرا خیلی از مدیران تکنوکرات خارج شدند و نسبت
به گذشتة خود اظهار ندامت ميکردند و روحيات انقالبي و
آرمانخواهانة ما را مورد تمسخر قرارمي دادند .یعنی به لحاظ
نظری دانشکده حقوق و علوم سیاسی محور این موضوع بود
و به لحاظ عملی نیز مسئولینی که در سر کالس ها حضور
داش��تند عم ً
ال جزو ضمانتها و حاشيههاي امن مدرسين
ضدانقالبي به حساب مي آمدند ،نوعي کاپيتوالسيون براي
اساتيدي که با متد ها و نيز زبان هاي گزندة شان تماميت
اين ُملک و ملّت را درکرسي درسي حقوق و سياست مورد
تاخت و تاز قرار مي دادند .س��ر کالسها اگر دانشجویی به
مس��ائل ضدانقالبي و ضدملّي مطرح شده اعتراض میکرد
قبل از اینکه اس��تاد پاسخ وی را بدهد ،آن مدیران اجرایی
عافيت جوي ليبرال مآب ،پاس��خ دانشجوي سؤالکننده را
میدادند و اس��تاد هم به جای پاسخ علمی به دانشجو ،به
حضور این افراد و مدیران اس��تناد میکرد ! دراين اثنا ،اين
غربزدگان خيلي زود در شبکه هاي مختلف رسانة ملي هم
حضور پيدا ميکردند و تمامي حلقه ها بدرستي ايفاي نقش
مي کردندخبرگزاري رس��مي جمهوري اسالمي و روزنامة
ايران با عقبة فکري و کادر دانشجويي دانشکده رونق يافت
و افکار غربزدگان رس��ماً در جامعه منتشرمي شد .اعطاي
بورس هاي تحصيلي به دانش��جويان غير انقالبي و ايجاد
پيون��د بين آنها و مديران بروکرات تازه آش��نا با دانش��گاه،
تبديل انجمنهاي اسالمي دانشجويي وقت به مرکزي براي
دادوستد رندانة اساتيد و س��رکردگان دانشجويان و تغيير
زب��ان انقالبي به محافظه کاري و تجارت پيش��گي مدارک
علمي از آثار تأسفبار اين مقطع است.
در واقع یکبار دیگر نهضت ترجمه در ایران شروع شد و
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ما این بار درموضعي انفعال و خود باخته ! همه متون دهه
 1950ب��ه بعد غرب را ترجمه کردیم و حتی آنهایی که از
نظر خود غرب هم منس��وخ بود را هم مورد توجه بیش از
حد قرار دادیم و این همان فقدان جرأت برای حرف نو زدن
و تک��رار حرفهای غرب بود .رفت��اری که دقیقاً عکس آن
چیزی بود که فلس��فه انقالب اسالمی بر مبنای آن استوار
بود و ضد آن چیزی است که امام راحل در پیام قطعنامه و
برائت مطالبه مي کردند.
ام�روز اگر مهمترین کتب ترجمه ش�ده پیرامون
فلسفه سیاسی غرب ،جامعه شناسی سیاسی غرب
و ...را نگاه کنیم ،متوجه میش�ویم بس�یاری از آنها
طی س�الهای  70الی  74ترجمه ش�ده اند .به عنوان
مثال کتابهای اندیشه سیاسی غرب حسین بشيریه
مجموعه مقاالت وی در آن برهه اس�ت که در مجله
سیاسی  -اقتصادی روزنامه اطالعات منتشر میشده
است و یا کتاب جامعه شناسی سیاسی وی مجموعه
جزوات و ترجمههای وی در آن سالهاست .شما پیوند
میان مباحث مطرح شده را چقدر میبینید؟
دقیقاً درست است و اص ً
ال همین باعث شد تا دوم خرداد
 76بوجود بیاید .این موضوع آنقدر اهمیت دارد که شما اگر
یک کتاب شناس��ی از موضوع��ات و نگارندگان این طیف
انجام دهید ،مشخص خواهدشد که اوج انتشار این کتابهای
ترجمهای محصول همان زمان است .به عبارت دیگر مبانی
تئوریک جنگ نرم عليه نظام اس�لامي امروز دقیقاً حاصل
تالشهای آن برهة افرادی اس��ت که نام برديد .اگر کتاب
بس��يج سياسي بش��يريه نقطه عزيمت باش��د ،کتاب هاي
براندازي جين ش��ارپ درسال پاياني دهة هشتاد نقطة اوج
آن به حساب مي آيد البته بايد بگويم که دوم خرداد وفتنة
 88محصول تفکر س��لبي است و پاية تفکري که سلباً پي
ريزي گردد تهي از دانش و معرفت ايجابي است و هندسة
آن بر اساس بهره برداري از نارضايتيهاي اجتماعي شکل
مي گيرد دانش��کدة حقوق وعلوم سياس��ي دانشگاه تهران
بواقع مرکز مطالعات بهره برداري ازنارضايتي هاي عمومي
بود که خود همين غربزدگان با نفوذ و رسوخ درنظام اجرايي
کش��ور ايجادکرده بودند سعيد حجاريان و طيف پس از او
که جزو شاگردان خوب بشيريه بودند از همين کالسها بود
که ياد گرفته بودند چگونه از تنوع قومي ،زباني ،و مذهبي
ايرانيان ،شکافهاي متراکم اجتماعي را سازماندهي کنند
و بنام پيش��رفت ،دين و شريعت حقّه را در توسعه و پروژة
مدرنيزاسيون منحل کنند.
با این اوصاف ،در پناه يک نظريه دقيق فضای آن
روز دانشکده حقوق و علوم سیاسی راچگونه تفسير
مي کنيد؟
یک نوع اس��تبداد علمی روشنفکرانه مبتنی بر ترجمه
که همان حرفه��اي رنگ و رو رفتة دهة  60غرب بود ،بر
دانش��گاه تهران و بخصوص دانشکدة حقوق وعلوم سياسي
سيطره داش��ت و اص ً
ال قاطبه اساتید مورد اشارة من اجازه
نمیدادند حرفی غیر از حرف خودش��ان زده شود و اصرار
داشتند که غیر از این مس��ائل ،اص ً
ال حرف جدیدی وجود
ندارد و هر بياني را با هزاران روش پليسي آموزشي درنطفه
خفه مي کردند.
انجمنه�ای اسلامی به این موض�وع اعتراضی
نداشتند؟
در آن بره��ه دفتر تحکیم حتی یک اطالعیه ندارد که
مبتنی بر خواس��ت امام (ره) باشد که محتوای آن مطالبه
مبتنی بر ویژگیهای بومی و فرهنگی پيش��رفت کش��ور
درحوزة فرهنگ ،اقتصاد وسياس��ت بوده باشد .جالب است
بدانیم که در آن زمان مث ً
ال وقتی دولت وقت میخواس��ت
رابطه با عربس��تان را بازس��ازی کند دفتر تحکیم اطالعیه
میداد اما همزمان نس��بت به نسلکشی در چچن ساکت
بودند .یعنی رفتارهایشان مبنای واحدی نداشت و اگر هم
اعتراضی بود نه مبتني بريک چش��م انداز آرماني و انقالبي
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در برهه ای در
همیندانشکده
حقوق و علوم
سیاسی و
درکالس درس
یکی از دروس
علومسیاسی،
استادیمیگفت
بر اساس
نظریاتفروید،
بسیجیانبه
دليل پاسخ
به عقدههای
فروخفتهجنسي
خود به جنگ با
صداممیرفتند!

اعطاي بورس
هايتحصيلي
بهدانشجويان
غير انقالبي و
ايجاد پيوند بين
آنها و مديران
بروکرات
تازه آشنا با
دانشگاه،تبديل
انجمنهاي
اسالمي
دانشجويي
وقت به مرکزي
براي دادوستد
رندانةاساتيد
و سرکردگان
دانشجويان
و تغيير زبان
انقالبي به
محافظه کاري و
تجارتپيشگي
مدارک علمي
از آثار تأسفبار
اين مقطع است

که برخاس��ته از فنون جدلی و آميخت��ه بالجبازي بود .از
سوی دیگر نیز همزمان با همه این اتفاقات ،دوستان انجمن
اس�لامي در زیرساخت ها و سرفصل هاي محتوای دروس،
به حرفهای اساتید سمپاتي داشتند و اعتراضي نمیکردند.
یعن��ی در محت��وا هي��چ طرح و نقش��هاي در دس��تورکار
دانشجويي نداشتند ،و علیرغم ظاهر انقالبي ،که سعی بر
حفظ آن داشتند ،در باطن بر مبنای گفتمان انقالب عمل
نمیکردند و جزو محافظهکاران دانشگاه محسوب مي شدند
و همین نکته باعث شد تا در روند تعامل با مدرسين غربگرا،
خود استحاله شوند .در برهه ای در همین دانشکده حقوق و
علوم سیاسی و درکالس درس یکی از دروس علوم سیاسی،
استادی میگفت بر اساس نظریات فروید ،بسیجیان به دليل
پاسخ به عقدههای فروخفته جنسي خود به جنگ با صدام
میرفتن��د! اما هیچ نوع موضعگیری علی��ه این حرفهای
موهن و بیاس��اس از س��وی انجمن اسالمی دیده نمیشد
و اگر هم اعتراضی بود ،اعتراض دانش��جویان مسلمان سر
کالس های درس به استاد بود.
در ای��ن فض��ا ،بچهه��ای دغدغهمن��د به ای��ن نتیجه
رس��یدند که در دانش��گاه حرکتی انجام بدهند .از س��ویی
جامعه اس�لامی دانشجویان تحت فش��ار زیادی بود چون
ه��ر برنامهای میخواس��ت برگ��زار کند دفت��ر تحکیم آن
را ب��ر هم میزد و تحم��ل صدایی غیر از ص��دای خود در
دانش��گاه را نداشت .بسیج دانش��جویی هم وقتی خواست
شکل بگیرد اولین مخالف شکلگیری آن به ،دفتر تحکیم
وحدت و طيف اس��اتيد غربزده بود .در اين مقطع با کمک
دوستاني مثل دکترفتح اللهي با دکتر محمود احمدينژاد
که مش��اورت وزير آالن علوم را بعهده داش��ت ،در راستاي
کنترل غربگرايان در دانشگاه و زدودندانشجويان بسيجي
هماهنگي هايي انجام مي ش��د .به یاد دارم وقتی فرمانده
وقت سپاه (محسن رضایی) میخواست برای افتتاح بسیج
دانش��جویی دانشکده به دانش��کده حقوق و علوم سیاسی
بیاید ،انجمن اس�لامی دانشکده به همراه جهاد دانشگاهی
تعابیر موهنی علیه بس��یج دانشجویی و سپاه بکار بردند و
ما و محسن رضايي بروبچههاي برخوردار از متانت و شرح
صدر را مشتي فاشيست و شعبان بي مخ ناميدند ،آنها حتی
این تعابی��ر را به صورت علنی بر روی تابلوی اعالنات خود
نصب میکردند .یعنی اص ً
ال حاضر نبودند تش��کل دیگری
غیر از خودش��ان آنجا باشد و حرف بزند ديکتاتوري تشکل
ه��ا ،در دانش��کده حاکم بود .جالب اس��ت که همین عده
سالهای بعد میگفتند آزادی بیان! ما نیز تا قبل از تأسیس
بس��یج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به علت
آنکه دفتر خاصی نداش��تیم و فاقد تمرکز بودیم بیشتر در
تعامل با اساتید ارزشی دانشکده از جمله دکتر الهام ،دکتر
اصالنی ،آيتاهلل عمید زنجانی قرار داشتيم ،و اگر هم بحث و
جلسهای بود در اتاق این بزرگواران برگزار میکردیم و همه
اینها در حالی بود که انجمن اسالمی دانشکده از مسئولین
دانشگاه بودجه ثابت دریافت میکرد و مورد حمایت آنها نیز
بود در آن وانفساي حمله سکوالرهاي دانشکده به بنيانهاي
علمي و آموزشي مبتني بر تفکر اسالمي و انقالبي ،انجمن
اس�لامي بخاطر جلب توجه دانشجويان کم سن و سال ،به
برپايي اردوهاي مختلط و پرحاشية دانشجويان پسر و دختر
مبادرت ميکرد اما جريان حزب اللهي و بسيجي دانشکده
با راه اندازي کميته هايي با عنوان «جهاد علمي» وکميته
تخصصي انديش��ة اسالم برآن بود تا سيطرة ترجمه گرايي
را در دانش��کده در هم شکند و براي آينده از طرح و نقشه
برخوردار بود.
ماج�رای ح�ذف تع�دادی از واحدهای درس�ی
اسالمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی به همین
سالها باز می گردد؟
بله! اين موضوع از ماجراهاي تأسفبار تاريخ دانشگاه و
استبداد علمي حاکم بردانشکدة حقوق و علوم سياسي در
چشم انداز غربزدگي بود .حذف دروس اسالمي بواقع عالمت

استيالي غربزدگي و ترجمه محوري دانشگاه در دهة هفتاد
بود ،بیش از  30واحد از دروس اسالمی طی مصوبة رسمي
گروهي از اس��اتید و اعضاي هیأت علمی علوم سیاسی در
س��ال  70حذف گرديد .این اتفاق در دوره مدیریت دکتر
صفایی بر دانش��کده و دکتر نقيبزاده و دوستان غرب زدة
آنها بوقوع پیوست .هر واحد درسی که پسوند اسالم داشت
با مصوبة رس��مي حذف شد که نهایتاً این موضوع در سال
 71توسط جمعی از دانشجویان دغدغ ه مند و حزباللهی
دانشکده ،رسانهای شد و سرانجام جلوی آن گرفته شد .اين
خبرتأسف بار متعاقب خروش مظلومانة اساتيد و دانشجويان
بسيجي به گوش رهبر معظم انقالب نیز رسیده بود و ایشان
به شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه هشدار دادند
و نهيب زدند يادم هس��ت به اتفاق برادر ارزش��مند جناب
آقاي محمد ايماني و دکتر محمد شفيعي فراين اقدامات و
ني��ز تذکرات مقام معظم رهبري را با امکانات اندکي که در
اختيار داشتيم تکثيرکرديم و به اليههاي مختلف علمي و
فرهنگي کشور اطالعرساني نموديم عالوه براين در جمع ما،
دکتر مظفر نامدار نيز مس��ايل را با دقت و وسواس و قدرت
تحليلي پيگيري ميکردند و بصورتي ش��جاعانه در محافل
رسانهاي ايفاي نقش ميکردند.
اصلیتری�ن عوام�ل این تصمیم در گ�روه علوم
سیاسی چه کسانی بودند؟
عالوه بر اس��اتيد غربزده که وضع روش��ني در مبارزه با
هويت علمي و بومي داش��تند بعضي مدرس��ين با ظاهر و
وجهة اسالمي يا با سکوت و يا با حمايت خود به اين فتنة
علمي کمک کردند .بعضي از مدرس��ين کمک کار به اين
فتنه کس��اني بودند که دورة دانشجويي خودرا در دانشگاه
تربيت م��درس و زير نظر برخي از همين اس��اتيد غربزده
ميگذراندند و بين عزت اس�لام و ش��يريني دورة دکتري،
جان��ب دوم��ي را گرفتند و ن��زد افکار عموم��ي دين مدار
دانشگاه نمرة مردودي گرفتند .دکتر نجفقلی حبیبی ،رحیم
ابوالحس��نی و ...این موضوع را تأیید کرده بودند زيرا معلوم
ب��ود که اين حرکت ،حرکتي خالف مصالح اس�لام و ايران
بود .مبدع این قضیه افرادی مثل احمد نقیبزاده بودند .او
مترجم اخراجی سفارت وقت ايران در فرانسه که پیشتر به
علت اهانت به حضرت امام (ره) از سوي سفير وقت اخراج
شده بود .همچنین دکتر سید جواد طباطبایی و دکتر جلیل
روشندل نیز بصورتهاي گوناگون در طراحی این موضوع
نقش محوری داشتند.
ماج�رای انجم�ن اسلامی دانش�جویی و طیف
حشمتا ...طبرزدی در آن سالها چگونه بود؟ تأثیر
آن جریان بر جنبش دانشجویی چطور بود؟
آنها ابتدا ش��عارهای بسیار انقالبی و تندی میدادند و
به سياس��ت هاي اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي کارگزاران
س��ازندگی معترض بودند دلهاي زيادي متوجه آنها شده
بود .ا ّما بنظر بنده آنها جرياني هدايت ش��ده از سوي طيف
هاش��مي رفسنجاني به حساب ميآمدند .به هرصورت آنها
از هاش��مي و دفتر ايش��ان خط ميگرفتند .اما خیلی زود
اف��رادی از بدنه دولت و کارگزاران س��ازندگی به آنها طمع
کردن��د و چ��ون آنها هم زمینه این را داش��تند و اتصال به
روحانیت اصيل نيز نداشتند ،استحاله شدند و خود تدريجاً
زمينة انه��دام خود را فراهم کردن��د .مهمترین افرادی که
در این میان از س��وی دولت آقای هاشمی نقش مهمی در
روند اس��تحاله اين تشکل ایفا کرد حسین مرعشی رئیس
دفتر رئیس جمهور بود که با طبرزدی دائماً تعامل داشت.
وي توانس��ت آنها را وامدار چرب وشيرين دنيا کند و زبان
عدالتخواهانة آنها را کوتاه کند .در میانه راه بر س��ر منافع
مادي به اختالف نظر رسیدند .در این مقطع بود که نشریه
پیام دانش��جو علیه دولت و برخي کارگزاران افشاگری کرد
که نش��ان میداد اینها باالخره با هم در ارتباط بودهاند که
اینطور اطالعاتی در اختیار یک عده دانش��جو وجود داشته
اس��ت .در واقع باید گف��ت پس از وامدار ش��دن گروهک
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طب��رزدی به دولت وق��ت ،آرمانهای دانش��جویی آنان به
خواستههای سیاسی و قدرت طلبانه تقلیل يافت ا ّما خيلي
زود تزاحم منافع پيدا ش��د و در نهای��ت نیز به یک حزب
سیاس��ی برانداز تنزل و متعاقباً به بيگانگان پناه بردند .در
مجموع این گروهک و شخص طبرزدی دچار غرور خاصی
بودند و هرچه نیز نشریه پیام دانشجو تیراژش بیشتر میشد
فکر میکردند پایگاه اجتماعی بیشتری دارند ا ّما نزاع پشت
پ��رده آنه��ا بامافياي قدرت و ثروت و غلتي��دن آنها در دام
ش��ارالتانيزم مطبوعاتي کار دستشان داد که این ناشی از
هم��ان غرور کاذب بود که در نهایت در عرض کمتر از یک
دهه نیز به استحاله کامل رسیدند و به یک جریان سکوالر
و ضد انقالب تبدیل شدند .به عبارتي عدم اتصال به منابع
غني معرفتي و جدايي از شريعت و روحانيت ،روند جدايي
آنها را از انقالب تس��هيل کرد .بنظر بنده ،فتنة طبرزدي و
ظهور و س��قوط آنها ،تدبير مافياي قدرت و ثروت و حرکت
نمادين آنها براي در هم شکس��تن عالئم و نمادهاي ديني
در دانشگاهها بود.
در پای�ان اگ�ر خاطره خاص و ی�ا ناگفتهای دارید
بفرمایید.
ب��ه ی��اد دارم که ط��ی دوران دانش��جوییام به دليل
اعتقادات انقالبي چند بار به کمیته انضباطی احضار شدم
که بی��ان علت آن جالب اس��ت .روزی دکتر نقیبزاده از
مدرسين علوم سیاس��ی در کالس درس به مرحوم میرزا
مسیح مجتهد تهراني و عالقمندان انقالبي وي اهانت کرده
ب��ود .در زمان قاجار روسه��ا میگفتند چون طبق فالن
پیمان ،فالن خطه از سرزمین ایران در تيول روسیه است،
دو ت��ا از زنان ایرانی را به زور با خود به س��فارتخانه برده
بودند و میگفتند اینها مال ما هستند! میرزا مسیح مجتهد
عالمی ش��یعی بود که در آن برهه حکم شرعی داده بود و
مردم آمدند و آن دو زن را آزاد کردند و س��فیر روس��یه را
نیز به ش��دت تنبیه کردند .من بعدا ً دکتر نقیبزاده را در
راهروهای دانشکده دیدم و خیلی مؤدبانه سر این موضوع
با ایشان بحث کردم اما بحث من با ایشان باال کشید حرف
من اين بود چرا ش��ما مردمان زمانة تهران را بخاطر التزام
عملي به فتواي يک مجتهد مسلم ،کم شعور خوانديد! من
فقط داليل و اس��تنادات بيش��عوري ملّت بزرگ را از اين
مدعي مطالبه کرده بودم ،او با يک هوچيگري در سرسراي
اصلي دانش��کده مظلوم نمايي ميک��رد و با کمک برخي
اعضاي سکوالر انجمن اسالمي وقت دانشکده که به کمک
او آمده بودند به من توهين مينمود و این موضوع به گوش
خانم کوالیی (معاون آموزشی دانشکده) رسیده بود .اما این
سرانجام کار نبود چون در نهایت به این خاطر مرا به کمیته
انضباطی معرفی کردند! متأس��فانه این فضای دیکتاتوری
بود که در دانش��گاه وجود داشت و حتی یک بحث علمی
و انتقاد نیز به جای پاس��خ مس��تدل و منطقی با کمیته
انضباطی پاسخ داده میش��د .از دست دکترعارف نيز بي
نصيب نبودم ،براي عزل دکتر سيد فضل اله موسوي و در
حمايت از جريانهاي سکوالر به دانشکده آمده بود .براي
ورودش جو را پليس��ي کرده بودند ،جمعي از دانشجويان
بسيجي به اين اقدام اعتراض داشتيم ،محمد ايماني ،دکتر
محمد ش��فيعي فر ،دکتر فرهاد زيوي��ار ،وحيد جاللزاده
دکتر موس��ي نجفي ،دکتر في��روز اصالن��ي و ،....آن روز
حضور داش��تند من و مرحوم محمدباقري ،آزادة بسيجي،
قرار شد به دکتر عارف اعتراض کنيم ،به وضوخانه رفتيم،
وضو س��اختيم و پس از تهي کردن خود از نفس��انيات و
غرورهاي کاذب دانشجويي ،به جلسه رفتيم .رفتار حمايت
آمي��ز دکتر عارف از جريان س��کوالر را مورد اعتراض قرار
داديم .دکترعارف بدوا ً سعي کرد خود را مسلط نشان دهد
و گفت اينها دانشجو و از خانوادة دانشگاه هستند! ساعتي
پس از اين با دستور مستقيم ايشان به کميتة انضباطي فرا
خوانده شدم ،ا ّما به دليل اينکه جرمي مرتکب نشده بودم
اعتنايي به آنها نکردم.
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