
فتحدانشگاه و ’’چادروحدت‘‘

چرا ٥٩ سال نيافته: قانعكننده پاسخ هنوز كه پرسشهايي از يكي
پايان با ندادند فرصت و بستند را دانشگاه ارديبهشت اول
ناباب استادان اخراج و دانشگاهها تصفية برنامة خرداد امتحانات
سياسي موضوعهاي در اظهارنظر اهل و ناراحت دانشجوهاي و
اجرا به تابستان تعطي>ت در ?‘ ’’ستارهدار‘ امروزي, Bبهاصط>ح

آيد؟ در
روزبهروز سياسي سازمانهاي سريع رشد با ‘ دانشگاه‘ ’’خطر
مجلس تشكيل ماجراي از پس نبود/ جايز درنگ و ميشد جديتر
و ميگرفت شدت سخت دانشگاهها در هيجان و نارضايي خبرگان,

نوشتهها/ رشته همين در پيشقراول‘‘ به’’سه كنيد نگاه ١

خيلي فردا بودند نگران غيره? و آيت١ Bحسن هجمه برنامهريزان
باشد/ دير

اجرا به زماني است بهتر دانشگاهها بستن دادند تشخيص شايد
هرچه شماري درگيرشدِن با تا باشند حاضر دانشجويان كه آيد در
خشن درگيريهاي و شود شروع شدت با برنامه آنها از بزرگتر
‘ دانشگاه‘ ’’خطر باشد/ گستردهتر هرچه اخراجهاي براي مجّوزي
خرداد پانزده اصحاب جرگهساSرِي براي فوري و جدي تهديدي

بود/
ثبت هميشگِي برنامة علوم وزارت ٥٨ سال آخر ماههاي در
را بعد تحصيلِي سال در دانشجو پذيرش سراسري آزمون براي نام
مهدي بود/ برنامهريزيشده دانشگاه بستن پس نكرد/ اع>م
رشد از هراسان انق>ب, شوراي و موقت دولت بازرگان,
مدتي تا دانشگاه بستن به معتقد چپ, و راديكال جريانهاي
در بازرگان ميگويد تهران دانشگاه وقت رئيس بودند/ نامعلوم
باز فع[ دانشگاه كه كرد اع>م صريحا را اعتقادش ٥٨ شهريور
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مصاحبه- اشارههاي بين زمينه/ همين در ديگر مفصل مصاحبة چند و
مقايسه را نقطهنظرها بتواند خواننده تا است شده برقرار لينك شوندگان

كند/

به نياز دانشگاه بستن كه رسيدند نتيجه اين به ظاهرا اما نشود/٢
دارد/ مقدمهچيني

انشعاب حالت با كساني, ملي دانشگاه در سال همان زمستان در
‘ اس>مي‘ ’’اقتصاد بخش دانشگاه, مقامهاي اعتراِض بهرغم و
فكر آلودگيهاي از دانشگاهي دروس تصفية به تا كردند تأسيس
نوح اقتصاد نوظهور, بخش درسهاي از يكي بپردازد/ غربي وارداتي

بود/ خودكفايي الگوي بهعنوان معروفش كشتي در
طوفاني در معيشتي اقتصاِد دربارة موعظه از پيش حتي اما
سال ديماه از سابق, رژيم كار پايان از پيش حتي و آخرالّزماني,
غريو مطبوعات, اعتصاب پايان و شاه ن الرحمى بوي بلندشدن با ٥٧

را ندا اين كه كساني ميشد/ شنيده هم دانشگاهها از كسازيطلبي پا
تصفيهشدگان جزو خودشان نداشتند انتظار البته ميدادند سر

باشند/
رذي>نه گاه تسويهحسابهايي مملكت سراسر در ٥٨ سال
mمعمو و افراد? خانوادگي عكسهاي آلبوم روكردن با Bحتي
به داشت/ جريان كسازي پا و تصفيه عنوان با فّله و بولدوزري
دست به سرپايي كم محا و خياباني قدرِت انق>بشكوهمند, بركت

بود/ افتاده گران غوغا
دانشگاهها در سياسي سازمانهاي هواداران شمار حال, همان در
نداشتن و ميشد كمتر بيطرف دانشجوهاي شمار مييافت, افزايش
ع>مت بلكه فكري, استق>ل نشانة نه ديگر سياسي, گرايش
به مردم جنبش با همدلينكردن و اجتماعي مسائل نفهميدن
ايدئولوژيْك گرايشهاي و سياسي سازمانهاي همة ميآمد/ حساب
و دانشكده ديوار روي نشرياتشان و داشتند دانشگاه در هواداراني
در دانشجو دختران فزايندة شمار ميشد/ ديده دانشجوها دست در

بود/ چشمگير سياسي گرايشهاي هواداران ميان
ميشدند/ تقسيم اصلي خط چهار به دستكم چپ سازمانهاي
سازمان پرطرفدارترينشان و ايران تودة حزب آنها سابقهدارترين

بود/ خلق فدائي چريكهاي
داشت/ طرفدار جريان و محفل پنجشش دينگرايان, جانب در
سازمان پرهوادارترينشان و آزادي, نهضت آنها قديميترين
در و دانشگاه در عضوگيري براي رقابت در كه بود خلق مجاهدين
پانزده اصحاب و ميگرفت پيشي سازمانها ساير از جامعه كل

ميانداخت/ وحشت به بيشتر هرچه را خرداد
هيئت آببندينشده, گاه و پرپيچوخم عقيدتِي تفاسير از گذشته
سياسي اس>م نمايانگر و اس>مي انجمن نشانة مجاهدين كسوت و
را دانشگاهها سيماي ٥٠ دهة اوايل از اينها ميآمد/ حساب به
هر در كه, B مينيژوپ بر روسريهايشان غلبة و كردند دگرگون

ميآمد/ چشم به بيشتر سالبهسال ميافتاد? ُمد از حال,
هفتهاي اس>مي جمهوري حزب به وابسته دانشجويان گروه
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نوظهور اس>مخواهان كرد/ موجوديت اع>م بهمن ٢٢ از پس
را خود بعدا آنها از كساني و بودند گرايش ازيك بيش هم دانشگاه
گرايشها اين اعضاي شمار گر ا حتي اما ناميدند/ ‘ امام‘ خط ’’پيرو
به آنها هواداران نسبت باشد, يافته افزايش مدام ٥٨ سال طي

ميشد/ سياسيكوچكتر فّعال دانشجويان كل فزايندة درصد
سياسي بحث دستاندازهاي از مطلق قدر و درصد يكيگرفتِن
هر مانند هم, دانشگاه در است/ بوده گذشته سال سي ايراِن در
بزرگتر بسيار درصدي بر ميتواند بزنبهادر دستهاي ديگر, جاي
ُكشتي در چه و دانشگاه در چه فيزيكي, برخورد در كند/ غلبه
حريف از كوچكتر گر ا حتي بزند, ُكشت قصِد به كه طرفي چ, ـَ ك
جمهوري تبليغات در است/ پيروزينزديكتر به قدم باشد,يك
حتي ميشود/ خلط درصد و مطلق قدر مفهوم دو همواره اس>مي
و ميرود در دستشان از بحث رشتة گاه ورزيده كمتر منتقدان

متفاوتند/ اما مرتبط ارقامي اينها ميكنند فراموش
دانشگاه, هر در سياسي سازمانهاي همايش در گرچه
غيردانشگاهي افرادي نيز و ديگر دانشگاههاي از دانشجوياني
دانشجويان دست در عمدتا ميتينگ كارگردانِي ميكردند, شركت
دخالت و حضور ميآفريد تشنج كنون ا آنچه بود/ ميزبان دانشگاه
با حتيكشمكش و پرخاش به متوسل كه بود غيردانشجو گروههاي
هيچگاه كه دانشگاه فضاي ميشدند/ ميزبان دانشگاه دانشجويان
قدر با ميديد اقليتي Sحا بود نگرفته تحويل را قدرت وابستگان
و دانشگاه در كثريتبودن ا مدعي كه ناچيز درصِد و مطلقكوچك
اين تثبيت براي است/ جامعه درصد ٩٨.٢ سوي از نمايندگي حتي

نداشت/ وجود زور به توسل جز راهي توازن, عدم
مختلف گرايشهاي طرفداران ميان فيزيكي برخورد زمان آن تا
تا نبود, رايج دانشگاه محوطة در اهانت و ك>مي پرخاش حتي و
پرخاشها, نخستين همك>سها/ عليه مرگطلبانه شعار به رسد چه

ميرسيد/ راه از آتي, خشونت مقدمة بهعنوان
حين ٥٩ اسفند ١٤ روز دانشگاهها, تعطيل از پس حتي
سالگرد مناسبت به جمهور, رئيس بنيصدر, ابوالحسن سخنراني
و كشيد خشونت به پرخاش تهران دانشگاه در مصدق, محمد تولد
دفاع به ميخوردند كتك حزبا� از زمان آن تا كه كساني
تاريخي, برخورد اين زدند/ متقابل حملة به دست و پرداختند
شده آغاز دانشگاه با كه دورهاي كرد/ قطعي را جمهور رئيس عزل
و آزاديخواه اجتماعِي جنبش رسيد/ پايان به دانشگاه در بود
شد خياباني وقتي قدرْت اما نميافتد راه دانشگاه بدون ترقيخواه

باشند/ برنده نميتوانند حقوقدانان و مطبوعات و دانشگاه
روستا? طريق از شهرها محاصرة سياست به Bبنا كه نوجواناني

در خورد و زد و روزنامهها دفتر برابر در تظاهرات براي
دهات و در و ديگر شهرهاي و شهر اطراف از تهران دانشگاههاي
عراق با جنگ شروع از پس ميشدند حمل مبارزه ميدان به
ورودي دِر كنار بزرگي نظامِي چادر كردند: هوا ‘ وحدت‘ ’’چادر
و پارهآجر و چماق و چوب ميشد گفته كه تهران دانشگاه اصلي
جنگ پايان تا ميكنند/ انبار آن در خياباني بزنبزِن ادوات ساير

بود/ پا بر
دانشگاههاي از بعدها چادرنشين نوجوانان آن از كساني
اص>حطلب حتي و رسيدند استادي به گرفتند, درجه تصفيهشده
مجاهدين ’’سازمان ٥٨ سال اوايل همان نيز شماري شدند/

بود/ ق>بي اسمش حتي كه دادند تشكيل ‘ اس>مي‘ انق>ب
نيروهاي به پيوستن سريع, پيشرفت براي مسير هموارترين

با مييافت, قاعده و قرار حدي تا ٧٠ دهة ميانة در دانشگاه سهمية انواع ٣
گسترش حال در و شد ماندني اما شود برچيده رفتهرفته كه هدف اين

ميرسد: بهنظر
http://mghaed.com/lawh/editorial/lawh7.editorial.htm

پّله دو و سهميه٣ طريق از دانشگاه به ورود امنيتي, و نظامي
تحصي>ت پتة فقره تهيةيك با همزمان اداري ترفيعات يكيكردِن
سوي از نمرهدادن براي داشتند شكايت استاداني بود/ عالي
تلفن شمارة ناچارند و فشارند تحت جبههرفته دانشجوهاي
نكشيد/ درازا به زياد فشارها دارند/ نگه محرمانه را خانهشان

شدند/ استاد خودشان زود خيلي نورسيدگان
درسي كتابهاي در تحول ايجاد را دانشگاهها بستن از هدف
حد در اجباري واحدهايي افزودن از گذشته كردند/ اع>م
كه متني دانشگاه, ك>سهاي به دبيرستان و راهنمايي دينِي تعليمات
علوم رشتههاي از هيچيك در دانست دانشگاه حد در را آن بتوان
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نشد/٤ ارائه انساني
مث[ ميكردند خيال كه بود اين بزرگ سوءتفاهم يك
و انسانشدن, باب در است نصيحت و وعظ مقداري انسانشناسي
نتيجه و مردم, دل بهدستآوردن راههاي يعني جامعهشناسي
و جامعهشناسي صادركنندة بزرگترين خودمان كه ما ميگرفتند

نداريم/ خارجه از كتابهايي چنين ترجمة به نيازي تيم انسانيّ
جديد, طب كنار در پس اين از كرد توصيه حتي شيراز پيشنماز
علمية مدرسة شهر, همان در باز و شود/ تدريس هم قديم طب
سهمية خواستار ميكند تربيت واعظ روستاها براي كه باقري
و جالينوس از ملغمهاي شد/ پزشكي دانشكدة به طلبههايش ورود
بازاريـ تعبيري به انسانّيت و اسطوخودوس دمكردة و دقيانوس
بودند/ نكرده آشپزي هيچگاه پيشتر كه آدمهايي دستپخت حوزوي,
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و رياضيات و تاريخ, و هندسه نيست قرار ديني مدرسة در ك[
شود/ تدريس مييابد استقرار آنها بر موّلد فكر كه تجربي علوم
متنشناسي, جامعهشناسي, انسانشناسي, مردمشناسي, روانشناسي,
موضوعها بر محيط لوژيها‘ ’ ساير و روششناسي باستانشناسي,
اما كنند حّ>جي هم را دين ميتوانند آنها; در محاط نه هستند
هم از دهد تن روشهايي چنين به گر ا دين است/ يكطرفه ارتباط

كنيد: توجه حرف اين به ميشود/ بخار و ميپاشد

بـه / / / تاون جرج دانشگاه در غرب فلسفة ليسانس دورة در
آن تا نكردم/ اس#مي فلسفة به آشنا ديگر را خودم وجه هيچ
سر به اس#مي تفكر در و اس#مي فلسفة در را عمرم بيشتر وقت
گـر ا ما گفتم خودم پيش كنار/ گذاشتم را همه ولي بودم/ برده
آشنا غرب زيربنيادِي سيستم با و كنيم شروع زيربنا از بخواهيم
كنيم صرفنظر خودمان متدولوژي آن از كلي به بايستي بشويم

تهران, نادر, كتاب <نشر شفاهي ت خاطرا طرح يزدي, حائري مهدي ٥

ص٢٩/ ,D١٣٨٢

نو/٥ از روزي نو, از روز Bاص و

و غيرايراني صراحتي و ميكند صحبت بيتعارف كه گوينده
بود/ قم علمية حوزة بنيانگذار فرزند و معّمم دارد غيراس>مي
را جديد علوم كوشيد ١٣٠٠ سال از پس تجدِد عصر در پدرش
وجوهات پرداختكنندگان و رقيبان اما كند ديني مدرسههاي وارد
دانشگاه و حوزه داشتند قصد كه كساني ما, عصر در ندادند/ اجازه
بزنند پيوند هم به فرهنگي, انق>ب با دومي صافكردن از پس را,
از پيش هم ديني نوانديشان برخي گرفتهاند/ ناديده را نظر اين
قصد به م>لآور ورهايي و شّر بروند راه همين به خودشان اينكه

كردند/ هم سر رفوگري
باب از بايد منطقا دانشگاه, براي درسي متن نوشتن از پيش فرد,
و.يا نظرها معرفي در كتاب فقره يك دستكم شده كه هم تمرين
يابد خواننده و خريدار هم دانشگاه در كه خويش نظريههاي
و كران چا و مدعيان آن از بهندرت بسيار باشد/ كرده منتشر
انق>ب غيرة و شورا و ستاد در مقام جويندگان و زورگويان
بعدا يا بودند نوشته نظر اهل توجه قابل مقالة يك حتي فرهنگي
و فارسي ج>لالدين آنها كترين خطرنا بنويسند/ توانستند

بود/ آلاحمد شمس بيخاصيتترينشان
دهههاي در انق>بي تفكر خاستگاه نميكرد/ فرقي درهرحال,
و صنعتي دانشگاه تهران, دانشگاه فني دانشكدة عمدتا ٥٠ و ٤٠
جالينوس طب و خداجويانه انسانشناسِي گر ا حتي بود/ پليتكنيك
علوم حيطة در تنها نه راديكال فكر كنند, تزريق دانشگاه به
دكترشده حاجآقا طلبة كه ميكند رشد فضاهايي در بل انساني,

كند/ عرضاندام بخواهد كه رسد چه تا ندارد, گذاشتن پا ياراي
ايجاد حد در اتهامهايي دانشگاهها تعطيل جريان در

سياسي فعال دانشجويان به دانشگاه در جنگ اتاق و اسلحهخانه
حزب با كه توده حزب ادعاي به سركوبيشوندگان, كردند/ وارد
گذاشته كار تيربار پشتبام در بود, شده همصدا اس>مي جمهوري
چنين و ميكند تكذيب قويا تهران دانشگاه وقت رئيس بودند/
پانوشت در او با مصاحبه به كنيد Bنگاه ميداند مسخره را ادعاهايي

/ پيشين?
دنبال همچنان دانشگاه فكرِي فضاي كه بود اين واقعيت
دي و آذر ماههاي در كه را فضايي و ميرفت ٥٧ آبان خواستهاي
به اسفند و بهمن در شاه, رفتن پي در و, مطبوعات اعتصاب طي
و آزاد انتخابات فكر ميديد/ غيرمنتظره و غريب آمد وجود
همانند مستقل مطبوعات و سياسي فعاليت آزادي برابر, فرصتهاي

رفت/ نيامده و درخشيد برقي
و تصفيه غريوهاي مطبوعات, اعتصاب پايان با ٥٧ دي از دوم,
اهل ميرسيد/ گوش به جا همه از مصادره و اخراج و كسازي پا
ميدهد, اهميت تكليف به و ميداند واجب را واجب مقدمة دين
مجاز چيزي هر باشد خدا براي كار وقتي يعني نتيجه/ به نه
مقدمه از يكسره را نتيجه بگويد نميتواند دانشگاه اهل اما است/
از تصفيه لزوم سياسي خواستهاي فهرست كمتر در ميداند/ جدا
تن به را شائبه پيه باشند كرده جرئت كه كساني شمار ميافتاد/ قلم
يعني ـــ بود كمتر هم اين از كنند مخالفت كسازي پا با علنا و بمالند
سپري انتقام زمان براي صبر در مملكت اين نسلهاي روزگار صفر/

است/ شده
در چنان حكومت غالب جناح آدمهاي بود غيرطبيعي سوم,
چادر به پسربچه اعزام با ناچار كه باشند اقليت در دانشگاه
تغيير كميت حا سيستم جنس و شكل يا بايد شوند/ تقويت وحدت

بود/ آسانتر البته اخير راه ميشد/ تصفيه دانشگاه يا ميكرد
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