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 يك روز  پس از فاجعه آوي دانشگاه 

 
 خورشيدي در ايران گذشت، بدون شك در تاريخ ثبت خواهد 1378     باقرمعين ـ آنچه در نيمه دوم تيرماه 

راستگرايان به منطق قدرت روي آوردند، و محمد خاتمي ـ . در اين روزها آاسه صبر دانشجويان لبريز شد. شد
براي اينكه نگاهي تاريخي به اين تحول داشته . به گفته خودش ـ به انديشناآي و اندوه بيني، شكيبايي پيشه آرد

 مفسر سياسي و وزير پيشين اطالعات و باشيم، با سه تن از صاحب نظران؛ داريوش همايون، روزنامه نگار،
جهانگردي ايران، احسان نراقي، جامعه شناس و مشاور مديرآل يونسكو، و مهدي خانبابا تهراني، 

 .روزنامه نگار، فعال چپ و از رهبران آنفدراسيون سابق دانشجويي، گفت و گويي ترتيب داده ايم
 يست؟ آقاي تهراني، معني اين تحوالت چ…     باقرمعين ـ 

 به 20     تهراني ـ آنچه در اين شش روز در ميهن ما اتفاق افتاد، ادامه جنبش دانشجويي ايران از شهريور 
فراموش نكنيم آه در جوامعي نظير ايران، همواره دانشگاه ها و جنبش هاي دانشجويي، آانون . اين سو است

بيش از نيمي از جمعيت آشور را جوانان تشكيل با توجه به اينكه . تحوالت سياسي بوده، نقش پيشرو داشته اند
 .   مي دهند، من فكر مي آنم آه اين جنبش خون تازه اي گرفته، به آساني از پاي نخواهد نشست

     آساني آه در اين جوامع رهبري را به عهده دارند، عموما افرادي اقتدارگرا بوده اند، و سعي آرده اند ـ با 
در اين چندروز هم ديديم آه رفتار . نند ـ  آن را از مسير طبيعي اش منحرف آننداتهاماتي آه به جنبش مي ز

من اميدوارم آه صبر و شكيبايي بر دانشجويان ايران حاآم باشد، و جنبش . اقتدارگرايان، آتش را تندتر آرد
 .دانشجويي ـ اگر ـ بتواند راهي را طي آند آه بدون خشونت به تحقق آزادي ها بيانجامد

آن زمان نه دبيرستاني در .  همايون ـ در انقالب مشروطه ما شاهد جنبِش دانش آموزان دبستان ها بوده ايم    
دبيرستان ها شروع آردند، و بعدها هم ] 1320[بعد از شهريور بيست . آشور موجود بود، نه دانشگاهي

 .   دانشگاه ها
 آه اساسا سياست آموزش عالي دولت را ـ بعد از آن بود]  آذر16[ تير 16     معروف تريِن اين وقايع، رويداد 

پس از اين تاريخ، دانشجويان در چنان موقعيتي قرار گرفتند آه حكومت ـ با اينكه از ايشان . تاريخ ـ تعيين آرد
 . مي ترسيد ـ اما به ايشان احترام هم مي گذاشت؛ حتا دولت سعي مي آرد بعضي از ايشان را بخرد

اجتماعي اي هستند آه آمترين سود را در حفظ وضع موجود دارند؛ حتا در جوامع پيشرفته و      جوان ها گروه 
مرفه، جوان ها ـ عموما ـ حالت شورشي و ياغيگري دارند؛ بخصوص در آشوري مانند ايران امروز آه جوان ها 

 ميليون دانشجو 2 حدود ما. دانشگاه ها هم متورم شده اند. احساس مي آنند آينده شان از ايشان دزديده مي شود
از دانشگاه هم آه بيرون بيايند، آاري در . در اين دانشگاه ها هيچ چيز درستي هم به ايشان نمي آموزند. داريم

از سوي ديگر دانشگاه ها هميشه سخنگو و پيشتاز جامعه . بازار آار فقط بازار بيكاري است. انتظارشان نيست
 .  به نتيجه رسانده اندبوده اند، و تغييرات بزرگ را اين ها

     نراقي ـ من با دوستان همعقيده ام آه دانشجويان در تمام دوره ها نقش پيشرو و فعالي داشته اند؛ ولي جنبش 
جوان هايي آه امروز و در اين : من سال ها پيش نوشتم آه. تلقي آرد» خاص« را  بايد 78دانشجويي تابستان 

در پنجاه سال گذشته، اين رهبران . اراي افكار متفاوتي از پيشينيان هستنددوران وارد صحنه جامعه شده اند، د
اين اولين بار . سياسي بوده اند آه جوان ها را به دنبال خودشان آشانده اند؛ چه چپي و توده اي و چه مذهبي ها
هيچ .  اي مي زننداست آه جوان ها ـ بدور از ايدئولوژي هاي گذشته و بدور از پيروِي رهبراني خاص ـ حرف تازه

ايران در واقع يتيم سراي آزادي بوده . گاه ايدئولوژي هاي گذشته به ايشان دموآراسي و آزادي را نياموخته است
هيچ آداِم اين ها آزادي را مالِك آارشان قرار . است؛ نه آمونيسم، نه رژيم پهلوي، و نه حتا جمهوري اسالمي

 ! نداده اند؛ حتا جبهه ملي
يك شب فروهر ساعت . م هست با مرحوم فروهر راجع به اعدام هاي اوليه خيلي صحبت مي آرديم     من ياد

من هم به امضاي آقاي خميني رساندم . هيئت دولت تصويب آرد و مرا به قم فرستادند«: يازده تلفن آرد و گفت
تعجب «: گفتفروهر » مشكل شما چه بود؟«: پرسيدم» .در اين شرايط خاص ميسر است» فقط«آه اعدام 

چه مي گوييد اعدام اعدام، در روسيه «: سنجابي مي گفت» .مي آني؛ اما مشكل دولت، مخالفٍت دآتر سنجابي بود
 » .ده ميليون نفر را بعد از انقالب اعدام آرده اند



وان ها خيلي مهم است آه اين ج.      مي خواهم بگويم آه حتا آزادي خواهاِن ما هم آزادي خواِه واقعي نبوده اند
. هرگز رهبران صحبتي از آزادي نكرده اند. امروز وارد بحث تازه اي شده اند، جريان تازه اي دارد جوانه مي زند

 . اين جوانان ـ خودشان ـ طبِق نياِز زمان به ضرورِت آزادي و دموآراسي پي برده اند
 قعا از خشونت نفرت دارند؟      باقر معين ـ آقاي تهراني، آيا شما فكر مي آنيد آه اين جوان ها وا

 گرايش جديدي در جامعه به چشم مي خورد؛ خط عدِم خشونت و 76     تهراني ـ به باور من، بعد از دوم خرداد 
اگر اينجا و آنجا برخي . اين را مي شود در تظاهرات دانشجويان در داخل آشور به وضوح ديد. دوري از قهر

هم ديده مي شود، نتيجه عدم تدبيِر مسئوليِن دولتي است آه آنترل گرايشات افراط گرايانه و خشونت آميز 
عمال هم در جريانات اخير و در خوابگاه اميرآباد، نيروهاي بسيجي و حتا . نهادهاي دولتي را در اختيار ندارند

نيروهايي سازمان يافته ـ با اسلحه گرم ـ وارد خوابگاه ها شده، در بعضي موارد جنبش را به خشونت 
اگر مسئولين دولتي درايت به خرج ندهند و بخواهند جنبش را سرآوب آنند، ممكن است بتوانند . انده اندآش

موقتا از تظاهِر بيروني جنبش جلوگيري آنند؛ اما تا زماني آه نيازهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
 سرآوب، دانشجويان در فرصتي مناسب و به دنبال اين. جامعه را برآورده نكرده اند، جنبش آرام نخواهد گرفت

در واقع . تا انتخابات ششمين دوره مجلس هم شش ماه وقت است. با صف آرايي جديد به ميدان خواهند آمد
 .مسئولين، مسئوِل آشاندِن جنبش به سمت خشونت هستند
      معين ـ آقاي همايون با نظر آقاي تهراني موافقيد؟

ن اگر جامعه ايران به خشونت نگراييده ـ با اينكه رژيم نيروهاي فشار را وارد آرده      همايون ـ بله، به نظر م
است ـ به سبب وجود همين جنبش دانشجويي است آه در موضعي آرام و مسالمت آميز و تدريجي، اين حرآت 

ر پشٍت سِر د. اين جنبش نوِك تيِز نيزه است. جامعه دانشجويي هم تنها نيست. را تا بحال به پيش برده است
اين جنبِش بزرگ و ملي مصمم است . دانشجويان تقريبا همه طبقات جامعه ايران و همه روشنفكران قرار دارند

تمام تحريكات مسئولين دولتي هم بخصوص در دوساله اخير . بدون خشونت و خونريزي وضع را تغيير بدهد
 آينده ايران در گرِو پيروزي جنبش دانشجويي به نظر من. نتوانسته جنبش را ـ از روشي آه دارد ـ منحرف آند

برخالف نسل هاي بعد . اين دانشجويان در يك چرخش تاريخي، از ريشه هاي انقالب مشروطه تغذيه مي آنند. است
از انقالب مشروطه آه روز به روز اقتدارگراتر، ديكتاتور مسلك تر و ارتجاعي تر مي شدند؛ بخصوص در جريان 

 . نگاه اين جوان ها به آينده، ترقي و آزادي استانقالب اسالمي؛ اما
     معين ـ آقاي نراقي، به نظر شما به عنوان يك جامعه شناس، آبشخور فرهنگي جوانان امروز ايران چيست؟ 

 ايران است، اسالم است، فرهنگ غرب است؛ يا ترآيبي از اين هاست؟ خواست اين جوانان چيست؟
. اي آه براين جوان ها حاآم است، روحيه اسالم تلطيف شده و عرفاني است     نراقي ـ از نظر من روحيه 

روحيه اي آه  انقالب روز اول ادعا مي آرد و مي خواست و نشد؛ اسالمي بدون اسلحه، بدون آقاي خلخالي، 
به » .قرار ما بر خشونت نيست«: به قول آقاي مطهري. قرار نبود انقالب به اين راه برود. بدون خشونت

زماني آه من زندان بودم تقريبا هزار واژه را در رابطه با . رمن باقي مانده افكار چپ وارد انقالب ايران شدنظ
ريشه اآثر اين واژه ها مارآسيستي بود آه ظاهرا به نام انقالب اسالمي جلوه . واژه انقالب جمع آوري آردم

جوانان از اين روحيه بيزار . تشر مي شودهنوز هم بعضي از روزنامه هاي امروز با همان منطق من. مي آرد
رژيم خيال مي آند آه ايرانيت مانع . از تندروي ـ چه به اسم اسالم و چه به اسم چپ ـ بيزار شده اند. شده اند

. انقالب اسالمي است؛ نه آقا، ايراني باالخره چهارده قرن است با اسالم سرآرده است و خودش را ساخته است
اين جوان ها ايراني بودن را اساس آارشان قرار . ندارد؛ برعكس از اسالم بهره گرفته استضديتي هم با اسالم 

اين جوان ها . از دنياي غرب هم نمي توانند دور شوند؛ چون تكنيك، مدرنيته و تجدد دستآورد غرب است. داده اند
فراموش نكنيم . دئولوژي اي نيستندحكيمانه، واقع بينانه و عاقالنه به مسايل نگاه مي آنند؛ چون در بنٍد هيچ اي

اين .  سال افكاِر چپ، روشنفكران ما را در حالت خشم قرار داده، آزادِي تفكر را از ايشان سلب آرده بود50آه 
 . عجيب است آه دانشگاه ها حاال اصال اهل خشونت نيستند. دانش در اين جوان ها هست

شجويان باعث تندتر شدِن جنبش دانشجويي مي شد؛ چه به      معين ـ آقاي تهراني، در دهه چهل سرآوب دان
 فكر مي آنيد وضع  فعلي چطور پيش خواهد رفت؟. طرف چپ و چه اسالم

دانشجويان ما در تمام .      تهراني ـ من اميدوارم آساني آه در قدرت هستند از تاريخ گذشته ما درس بگيرند
من با نظر آقاي نراقي موافقم آه اين جوان ها عارف . ت ندارندسال هاي گذشته نشان داده اند آه تمايلي به خشون

اين موضوع نشان دهنده رشد فرهنٍگ سياسي در جامعه ماست؛ اما خشونت و فرهنگ خشونت هم تنها . هستند
سعيد امامي، ! بحٍث فلسفي اين جاست. چپ هم فقط به معني بلشويسم آن نيست. متعلق به گرايش چپ نيست

روزنامه هاي ايران محصول : همين آقاي واليتي گفته است آه. ي آه متعلق به جريان چپ نيستندخلخالي و واليت



اين بيان . به عقيده ايشان جنبش دانشجويي محصوِل حرآٍت عده اي اوباش است. استكبار و صهيونيسم هستند
ه سمٍت راديكاليزه شدن من معتقدم هرنوع فشاِر بيشتر و هرنوع انگ زدن، جنبش را ب. از هر تفنگي بدتر است

به خارج ) 1337 (1956من درسال . من خود يك نمونه زنده آن هستم. و افراطي گرايي سوق خواهد داد
با جشن عيد نوروز و تبليغ فرهنگ ] 1958در سال [ما اولين فعاليت انجمن هاي دانشجويي را در مونيخ . آمدم

از آقايان تفضلي و عزيزي مي خواستيم آه ارز دانشجويان ما . خواسته هامان هم صنفي بود. ايران شروع آرديم
اين آرامش را ما حتا در رابطه با دولتيان هم داشتيم؛ به يك ! را به دليل عقيده سياسي و فرهنگي شان قطع نكنند

 زماني آه دولت ايران شروع آرد آه. معنا ما      خواسته  و ناخواسته، اصل مخالفت با دولت را حفظ مي آرديم
مخالفينش را به چشم دشمن نگاه آند، اين روش در اپوزيسيون هم منعكس شد؛ در واقع اپوزيسيون آن روي 

 . سكه رژيم شاهنشاهي شد
      معين ـ آقاي همايون، اين نظرات خوش بينانه است؟

به وجود آمده به نظرمن اين اولين بار است آه در جامعه ما حرآتي الئيك .      همايون ـ من حتا خوش بين ترم
از نظر من نگاه اين جوان ها به مسايل اجتماعي و جامعه، ديدي الئيك . است؛ فارغ از اعتقادات تك تك افراد

. اتفاقا ايران دارد پرشورترين دوران ناسيوناليسم خودش را مي گذراند. چنين نگرشي اصال مذهبي نيست. است
اين نگاه بكلي امروزي .  ميان مردم تا اين حد بوده اممن شخصا آمتر شاهد رشد و گرايِش ناسيوناليستي در

 . اگر ناسيوناليسم، ناسيوناليسم نگه دارنده باشد و تجاوزآارانه نشود، بسيار چيز خوبي است. است
     اين خطر هميشه هست آه دستگاه حاآم با دست زدن به خشونت و ترور بزرگ، جريان را راديكاليزه آرده، 

بعد از افتضاح . خلي بكشاند؛ ولي در شرايط فعلي بعيد است رژيم چنين تواني داشته باشدآشور را به جنگ دا
ميكونوس، آشتار فروهرها و نويسندگان و بعد از حمله به آوي دانشگاه من ديگر اين امكان را نمي بينم آه 

 . اين ها بتوانند نيرويي براي سرآوب آامل و آشتار مخالفين بسيج آنند
راموش آرد آه جنبِش دانشجويي و مردم به دليل وضع ياس آوِر اقتصادِي حاآم بر ايران به اين جا      نبايد ف
حاال با براندازي و يا [تا اين دستگاه تغيير نكند . وضِع ايران از نظر اقتصادي بكلي ياس آور است. رسيده است

تا وقتي اين ها بر منابع اقتصادي ما تا وقتي اين ساختار سرآوب و اين مافيا از بين نرفته است، و ] تغيير
 .مسلطند، قدمي براي رژيم نمي توان برداشت

تن دادند و خاتمي را آه مظهر » دوم خرداد«     نراقي ـ من معتقدم همان طور آه رهبران جمهوري اسالمي به 
ان ها باالخره اين جو. يك نوع حكمت، عقل و درايت است، تحمل آردند، ديگر به تندروي ادامه نخواهند داد

بايد با اين ها با . اين ها عزيزترين بچه هايي هستند آه توانسته اند به دانشگاه بروند. فرزندان اين ها هستند
 !من اميدوارم اين حس در ايشان باشد! مالطفت رفتار آرد

 ! را بگوييد     معين ـ آقاي تهراني، من فكر آردم از شما به عنوان هميشه دانشجو خواهش آنم آخرين آالم
. امكان پذير است» فشار از پائين«     تهراني ـ پيروزي اصالحاتي آه در ايران در جريان است، فقط از طريق 

ايران در اين شش روز و با اين جنبش دانشجويي تكان خورده ! ديگر با چانه زدن و از باال نمي شود آاري آرد
بااليي ها بايد تغييرات را پذيرا شوند، پائين . ام نخواهد گرفتاين نشانه آن است آه با چانه زدن آاري انج. است

پيكار اين بار مردم ما، به ويژه دانشجويان از وقاري خاص برخوردار است؛ آه حتا ! هم بايد فشار بياورد
اين بار اين . سرسخت ترين نيروهاي عقب مانده و انحصار طلب هم نخواهند توانست آسيبي به آن برسانند

به . را از مشروطه به اين سو به سرمنزل مقصود خواهند رساند» باِر تاريخِي آزادي« هستند آه اين جوان ها
 .باور من، مردم حتما بر سرنوشتشان حاآم خواهند شد


