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یاد باد آن روزگاران...

 1این روزها که به قول خبرگزاری فارس«خانه نشین شدهام»؛
البتــه چند صباحی! فرصت بیشــتری را بــرای وقت گذرانی
یادداشت بــا دخترم و جبــران مافات پیدا کــرده ام .چنــد روز پیش که
به مناســبت سالگرد درگذشــت مادربزرگش با هم به سراغ
آلبــوم عکسهــای ســالهای دور رفتیــم ،عکســی از دوران
دانشــجوییام توجهمــان را جلــب کرد؛ بمانــد که یک نکته
دیگــر هــم ذهنــم را درگیر کــرد و آن اینکــه با رواج عکاســی
شهیندخت مالوردی
دستیار سابق رئیس دیجیتال دیگر اثری از عکسها و خاطرات سالهای نزدیک
جمهوری در
امور در آلبومهــا به چشــم نمیخورد که باید به حســاب مواهب
حقوق شهروندی
یا تهدیــدات دهکده کوچــک جهانی و دنیای جهانی شــده
گذاشــت ،نمیدانــم! ایــن عکس مرا بــا خود به آن ســالها
لهای۶۳تا۶۷که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید
برد؛ سا 
بهشــتی و در اوج دوران جنگ تحمیلی گذشت :غیبتهای
مداوم یا متناوب همکالسیها برای حضور در جبههها ،آژیر
قرمز ،درس خواندن زیر موشــک باران تهران و پناه بردن به
جان پناهها در دانشگاه یا خوابگاه ،مشارکت در فعالیتهای
پشــت جبهه و شــهادت گاه و بیگاه همکالســیها و ...حال و
هوایی خاص که شرح آن برای نسل جوان در عین جذابیت،
عجیب و بعید و دور از ذهن مینماید.
عکس مربوط به ســفر به شــهر بابل به مناســبت شــهادت

یکی از همکالســی هایمان ،شهید مسعود شعبانزاده است
کــه بهتازگی دختر دومش متولد شــده بود کــه در عکس در
بغل همسر شهید دیده میشود و دختر اول شهید ک ه کمی
ن نشسته است .این سفر برای من
بزرگتر اســت در بغل م 
از وجه دیگر هم خاطره انگیز هست و اینکه بعداً اسم دختر
بزرگم«طهورا» را با الهام از اســم خواهرزاده شهید که در آن
مراسم برای اولین بار به گوشم خورد ،انتخاب کردم.
با خود میاندیشم انتظاری که از دانشگاه و دانشجو و جنبش
دانشجویی میرود موقعیت شناسی است تا بهعنوان نبض
تپنــده و میزانالحراره جامعه در هر مقطعی و متناســب با
اقتضائات و شــرایط خــاص آن دوره برای خــود نقش قائل
شــده و مأموریــت تعریــف کنــد ،از ســوی دیگــر الز م اســت
مقدمــات و الزامــات این نقش آفرینی و کنشــگری از ســوی
متولیــان بدرســتی فراهم شــود تا ایــن جنبش از خاســتگاه
شــکلگیری خود بیــش از این فاصله نگیــرد و دور نیفتد .به
بهانــه مناســبتهایی کــه میآینــد و میروند ،قــدردان این
ســرمایههای انســانی و فرهنگی کشــور باشــیم؛ آنها تهدید
نیســتند ،فرصتهایــی طالیی بــرای تأثیرگــذاری بر فضای
سیاســی و اجتماعــی در تأمین منافع ملی و ســتون محکم
جامعه مدنی اند.

می شد به جنگ صاعقهها رفت
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کارشناس مسائل
بینالملل

مــن عادت ندارم تجربیات شــخصیام را به جمع تعمیم بدهــم و فی المثل اگر در
دوران دانشــجویی ســر پرشــوری داشــتم بگویم در آن زمان همه این گونه بودند اما
اغــراق نیســت اگر وجه غالب یــک حالت را بهعنوان خصیصه آن بشناســیم .دوران
دانشــجویی ،ترکیبی از عاشقانهها و عالمانهها و آرمان هاست .عاشقانههایش اما بر
دو دیگر ،غلبه دارد .شــاید بهخاطرهمزمانی جوانی و دانشجویی .امتزاج عاشقانه با
عالمانه و آرمان این گونه است که کالس وهمکالس و حق طلبی و جامعه ،جملگی،
چنان رابطه معناداری پیدا می کنند که وقتی به تو میرسند باید با حماسهای ،تمام
صداقت و روح جوان و دست نخورده ات را نثارشان کنی .اینجاست که از کیفیت غذا
تا فالن اشتباه سهوی استاد ،دست از پا خطا کردن سیاسیون یا عرف و سنت جامعه
برای تو تنها آوردگاههایی برای آزمودن جسارت و اعتراض و نق د اند و طرفه اینکه در
همه آنها ،حرفیداری برای گفتن و توانی برای صرف کردن.
دوران دانشــجویی مــن در مقطع کارشناســی ،در نیمــه دوم دهه هفتــاد بود؛ همان
مقطعــی کــه از دل آن دوم خرداد و ماجراهای بعد از آن برآمد .خیلی زود برای من
که در آن زمان دانشــجوی دانشــگاه تهران بودم ،سیاســت از نان شــب واجبتر شد.
دوم خرداد اکنون برای بســیاری از همنســان من نوســتالژی یا تراژدی اســت اما اگر
بخواهم وجه خوشبینانه ماجرا را مرور و از تلخیها صرفنظر کنم ،هنوز هم فهرستی
از خوشکامیها در برابر ذهنم رژه میرود:
اقبــال آشــنا شــدن با مفاهیــم جدیدی که ذهــن و زمان ما را مشــغول دقــت و توجه
خــود کردند یکی از آنهاســت .اگرچــه برخی از این مفاهیم هیچوقت تجربه نشــدند،
دست کم اما با تمام وجود فهمیدیم که حس و حال دانشجویی و جوانی در مواجهه با

سـیـاسـی

تغییرات بزرگ چیست؟ بجز این فهمیدیم که تغییرات چه نوع مخالفان و موافقانی
را برخواهــد انگیخــت .فهمیدیم که صنــوف و تیپهای مختلــف در جامعه هرکدام
در هنگامــه برآمدن تحــوالت عمیق فکری تا کجا و با چه ســودایی همراهند و امید تا
کجــا میپایــد و از کجا به بعــد به هِن و هِن میافتد .عالمانه را به مثابه «دانســتههای
قطعی و یقینی» که بگیریم ،باید بگویم هم این عالمانهها و هم عاشقانههای دوران
دانشــجویی  -مثــل سیاســت و جامعه -ســهل و ممتنع اند .ســهلاند چــون از اقبال
خوبشان با بروز و ظهور دانشجوی آرمانخواه و همه فن حریفی که شما باشید روبهرو
شــده اند! ممتنعاند چون پیچیدهتر از ذهن بیآالیش و جوان شــمایند .نه من که هر
دانشــجویی که مثل آن نسل دوران دانشجویی من ،با گفتمانی جدید و فراگیر روبهرو
شــود ،بــرای خود رســالت بهبود و تغییــر را تعریف مــی کند .انتهای همــه این تغییر
دادنها و به قول اخوان ثالث «این مباد..آن باد» این است که باالخره آدمی میفهمد
خودش تغییر کرده است و جهان بر همان مدار است.
این سخن ،دمیدن روح یأس بر همه تکاپوهای جوانی و دانشجویی نیست که از قضا
کم نیستند تغییرات و بهبودهایی که انسان در پیچ و تاب تحوالت فکری و روحی خود
بهدست میآورد ،بتهایی که میشکند ،آرزوهایی که معقولتر میشود و شدنهایی
کــه دیگر به هیجان و شــعار ختم نمیشــوند اما هرچــه که بگوییم باز ســخن از برهه
آغازینی است که مانند همه مراحل آغازین ،خوب و بدهای خود را دارد .خوبهایش
آنجاست که تبار همه فضیلتهای بعدی آدمی در این دوران است و بدیهایش آنجا
که همه پیچیدگیهایی که زمانه عمقشــان را به مرور به آدم نشــان میدهد ،در این
دوران ،صرفاً نشانههایی از بیکفایتی گذشتگان بودهاند!

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو مطرح شد

روایت فعاالن سیاسی از دوران دانشجویی

دانشــگاه و دانشــجویان در تاریــخ معاصــر ایــران از جملــه
نهادهای تأثیرگذار در تحوالت سیاسی و اجتماعی بودهاند.
اتفاقــات مختلفــی در چنــد دهــه اخیــر و بعــد از تأســیس
دانشــگاه تهــران در ایــران رقم خورده اســت کــه پایه اصلی
آنها دانشــجویان یا دانشــگاه بوده اســت .با این حال  16آذر
ســال  1332یعنــی چنــد مــاه بعــد از کودتــای  28مــرداد و
ســقوط دولــت ملــی دکتــر محمــد مصــدق ،بــرگ زرین و
البتــه خونین کتاب جنبش دانشــجویی در ایــران رقم خورد
آنجا که دانشــجویان به ســفر ریچارد نیکســون معاون وقت
رئیس جمهوری امریکا به ایران در دانشگاه تهران اعتراض
کردنــد .اعتراضــی کــه البته بــه یــورش ارتش به دانشــگاه و
ســرکوب شــدید دانشــجویان معتــرض منجــر شــد .در این
واقعــه مصطفی بزرگنیا متولــد ۱۳۱۳عضو کمیته مرکزی

ســازمان جوانان حزب تــوده ،احمد قندچی متولــد ۱۳۱۲از
طرفداران جبهه ملی و احمد شــریعت رضوی برادر همسر
دکتــر علی شــریعتی در دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران به
شــهادت رســیدند .اگــر چــه فــردای آن روز معــاون رئیــس
جمهوری امریکا در دانشگاه تهران دکترای افتخاری گرفت،
اما  16آذر به تقویم سیاســی ایران راه یافت و بعد از پیروزی
انقالب اســامی در ســال  57همــواره این روز بهعنــوان روز
دانشــجو گرامی داشــته میشــود و البته فرصتی است برای
بیــان مطالبــات و انتقادات دانشــجویان .در ایــن صفحه به
مناسبت گرامیداشت این روز خاطرات و روایات تنی چند از
فعاالن سیاسی و استادان امروز و دانشجویان دیروز از دوران
دانشجویی خود را مرور کردهایم .روایاتی که نشان از آن دارد
سیاست هیچ گاه از دانشگاه بدور نبوده است.

روز دوم دانشجویی در کالیفرنیا

 3دوران دانشــجویی مــن در امریکا بــود و در آنجا تحصیالت
عالیــه را آغــاز کــردم .روز دوم ورودم بــه امریــکا در ایالــت
یادداشت کالیفرنیا کنگره دانشجویان ایرانی در دانشگاه برگزار میشد
که با محل سکونت من نیم ساعت بیشتر فاصله نداشت.
یکی از اقوام که من در منزل آنها اقامت داشتم ،درباره این
کنگــره به من گفت و از من خواســت به آنجــا برویم .چون
قــرار بــود دانشــجویان ایرانی کنــار هم جمع شــوند .حدود
محم د هاشمی
فعال سیاسی  2هــزار دانشــجو آمده بودند و در ســخنرانیهایی که انجام
میدادنــد ،خیلی صریح و واضح علیه نظام شاهنشــاهی
شعار میدادند و سخن میگفتند .آن فضا برای من که تازه
از جــو خفقان ایران بیــرون آمده بودم ،خیلــی جذاب بود.
ظهر که شــد ،از یکی از مســئولین برگزاری کنگره پرســیدم
کــه «آقا اینجا قبلــه از کدام طرف اســت؟ میخواهم نماز
بخوانــم ».نگاهی بــه من کرد و گفت« :تو اگر میخواســتی
نمــاز بخوانــی ،چــرا آمــدهای امریــکا؟» گفتم« :کجــا باید
میرفتــم؟» گفت« :باید میرفتی نجــف؛ پیش خمینی».
گفتم« :یعنی توی امریکا نمیشــود نماز بخوانی؟» گفت:
«نــه» .گفتــم« :خیلی خب؛ حــاال من میخوانــم و ببینیم
که میشــود یا نه ».یک ساک دســتم بود که در آن سجاده،
جانماز ،قطبنما و قرآن داشتم .با پیدا کردن جهت قبله
و پهن کردن ســجاده نماز روی زمین چمن ،نماز خواندم؛

ولی برایم خیلی ســنگین تمام شــد که فردی دربــاره امام
بی ادبانــه صحبــت کرد .از دوســتم پرســیدم کــه اینها کی
هستند و این حرفها چیست؟ گفت« :بیشتر نیروهای چپ
و تودهای هســتند ».ساعتی بعد در صف ناهار که حدود دو
هــزار نفر بودند و ولولــهای برپا بود ،دو خانم محجبه دیدم
که در آن فضا روســری بر سر داشتند .نزد دو خانم محجبه
رفتم و سالم کردم .یکی از دو خانم من را شناخت و گفت:
«شــما فالنی برادر فالنی نیســتی؟» گفتم« :چرا ».آنجا به
من گفتند که کنگره امروز تصمیم گرفته بورســیه افتخاری
یک دانشجوی ایرانی مسلمان را لغو کند .پرس و جو کردیم
دیدیــم مصطفی چمران اســت که عضویــت افتخاری که
کنفدراسیون به او اعطا کرده بود به دلیل مسلمان بودنش
پس گرفته شــده .شــب ما را همراه چمــران دعوت کردند.
 5نفــر آنجــا جمع شــدیم کــه به اصطــاح بچه مســلمان
بودیم و تصمیم گرفتیم تا مجمعی تشکیل داده و بتوانیم
با چمران صحبت بکنیم .همانجا تصمیم گرفتیم انجمن
اســامی را به هر شکلی شده تشکیل دهیم تا بتوانیم بچه
مســلمانانی که مثــل ما میآینــد و بی پنــاه میمانند ،پناه
و جایــی داشــته باشــند .در این زمینــه خوشــبختانه موفق
شــدیم و ایــن یکــی از بهتریــن خاطــره دوران دانشــجویی
ما شد.

صحنه بازسازی شده  16آذر 32در دانشکده فنی دانشگاه تهران
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فعال اصالحطلب

خواســتم از ۱۶آذر دوران دانشــجویی خــودم بنویســم،
5
دیدم حرفها تکراری اســت و حرف جدیدی ندارم .به
یادداشت ناگاه یاد سال ۹۵افتادم که به اتفاق دکتر خانجانی برای
سخنرانی بههمین مناســبت به دانشگاه شهید چمران
اهــواز دعوت شــده بودیم و بههمین بهانــه چند کالمی
در مظلومیــت انجمنهــای اســامی بگویم کــه در این
سالهای سخت و با همه دشواریها بهدنبال پویایی در
آذر منصوری فضای دانشگاهها هستند.
فعال سیاسی
اصالحطلب دبیر انجمن مدتها پیگیــر این برنامه بود و من بعد از
حمله گروهی در دانشگاه آزاد یاسوج که موجب مجروح
شــدن چند نفــر از اعضــای انجمن اســامی شــده بود،
ترجیحــم این بود که اگــر احتمال تکــرار چنین وقایعی
اســت از حضور در دانشــگاهها خودداری کنم ،اما به هر
ترتیــب دانشــجویان اطمینــان دادنــد که همــه مراحل
قانونی اخذ مجوز طی شده و حتی شورای تأمین استان
هم اعالم کردهاند که مشکلی ندارد و با توجه به طی این
مراحل و با توجه به اصرار آنها قبول کردم.
از زمانــی کــه در فــرودگاه اهــواز پیــاده شــدیم چند نفر
کــه در آخــر مــا متوجــه نشــدیم از کجــا هســتند و چــه
میخواهنــد با ماشــین مخصــوص ما را تحــت الحفظ
ی پــی فرودگاه بردنــد .در آنجا با اعــام اینکه
بــه وی آ 
دادســتانی با ســخنرانی شــما مخالفت کرده و عدهای
میخواهند مراســم را به هــم بزنند ما را نگه داشــتند.
باالخــره آقــای خانجانی بــا اســتاندار وقت خوزســتان
تمــاس گرفت .با آمدن اســتاندار به فــرودگاه آن افراد
بــه یــک باره محــل وی آی پــی را ترک کردنــد .ابتدا به
اســتانداری و بعد از هماهنگی به دانشگاه اهواز رفتیم.

من دانشــگاه شریف درس خواندم و ورودی ســال  55بودم .دوره یازدهم دانشگاه
شــریف بود .یکی از موضوعاتی که برایم جالب بود ،بدبینی افراطی دانشجویان به
سیاســتهای دانشــگاه بود .در دانشگاه هر اتفاقی میافتاد ،حمل بر این میکردند
که نقشــهای ضد دانشــجویی است .نوروز ســال  56بود که مدیران دانشگاه یکسری
ســفرهای دانشــجویی به کشــورهای خارج ترتیب دادنــد .بعد از انقالب بر اســاس
اســناد متوجه شدند این سفرها پیشنهاد ســازمان امنیت وقت یا همان ساواک بود
اما با اســتقبال دانشــجویان مواجه شــد و نــه تنها از بدبینی خبری نبــود ،بلکه همه
رفتند اســم نوشــتند و بالفاصله مورد رقابت مذهبیها و غیرمذهبیها قرار گرفت.
آن زمــان بــه کســانی که گرایشهــای کمونیســتی داشــتند «چپ» میگفتنــد که با
معنای امروزی آن که مقدمه اصالحطلبان بود ،فرق داشت .این طیف گرایشهای
مارکسیستی داشتند و در مقابلشان مذهبیها یا بچه مسلمانها قرار داشت .یک
سفر به اروپا ترتیب داده شد؛ یک سفر به افغانستان که تنها شرطش این بود یکی از
اعضای هیأت علمی همراه دانشجویان باشد .دانشگاه هم تنها در دریافت گذرنامه
به دانشجویان کمک میکرد و هزینه و مدیریت سفر با دانشجویان بود .دختر و پسر
هــم بــا هم بودند اما تعــداد دخترها خیلی کــم بود .موضوع ســفرها هم مانند هر
موضوع دیگر به موضوع بحث مذهبیها و چپها بدل میشد.
نکتــهای که برایم جالب اســت ،ایــن بود که بحثهای ســاده بر ســر منافعی گذرا
در آن فضــای دانشــجویی به مســائل بــه ظاهر عمیق فلســفی بدل میشــد .طی
بحثهــای طوالنی میخواســتند ثابت کنند طرف مقابل «انحصارطلب» اســت.
گاهی ســاعتها در سالن دانشگاه شریف جمع میشــدند و سر موضوعات جدی
فلســفی بحث میکردند تا آخر بحث به این برســند چه کسی به این سفرها برود!

خشونت نرم

عطایی که به مشت بخشیده شد

مســئوالن دانشــگاه هــم اطمینــان دادنــد کــه اوضــاع
تحت کنترل اســت و ســالن آماده برای ســخنرانی .اما
درســت موقــع شــروع ســخنرانی گروهی بیرون ســالن
اجتماعات دانشــگاه شــروع بــه شــعار دادن و کوبیدن
بــر در کردنــد .آقــای خانجانــی چنــد کالمــی صحبــت
کــرد ،امــا درســت لحظــهای که مــن بــرای آغــاز ،کالم
بســماهللالرحمنرحیم را گفتــم همــان دانشــجویان
یکباره در ســالن را با هجوم خود شکســتند و به ســمت
تریبــون حملــه ور شــدند .تریبــون را از روی میــز پــرت
کردند و به سمت ما هجوم آوردند .در تمام این مدت
این بچههای انجمن اسالمی دانشگاه بودند که خود را
ســپر ما کرده بودند تا به ما آسیبی نرسد .تحت الحفظ
ما را تا نیمههای در ســالن بردند که به یک باره یکی از
همین دانشــجویان خشمگین با مشــت بر صورت من
کوبید .روســری را بهزور روی ســر نگه داشتم اما بینی و
پیشانیم کبود و زخمی شد و تا چند روز آثار تاخت این
دانشــجو روی پیشــانی من بود .با حمایت دانشجویان
عضو انجمن به محوطه دانشــگاه آمدیم و در محوطه
نیز با لولههای فلزی و سنگ ما را بدرقه کردند.
بعــد بچههــا خبــر دادنــد کــه اعضــای انجمــن را مانند
دانشــگاه یاســوج یــک بــه یــک بــرای ادای توضیحــات
احضــار کــرده بودنــد و از آنهــا تعهد گرفتــه بودند .بعد
از ایــن ماجــرا باوجــود اصــرار انجمنهــای اســامی
دانشــگاهها معمــوالً دعوتها را قبــول نمیکنم .اندک
مــواردی هــم که موفق بــه اخذ مجوز میشــوند یک روز
به برگزاری مراســم اطالع میدهند که برنامه لغو شده
است.

ماجرای اردوهای خاطره انگیز
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فائزه هاشمی
فعال سیاسی

 ۱۶آذر  ۸۸دانشــجوی دوره دکتــرای روابــط بینالملــل در واحد علــوم تحقیقات
تهران دانشــگاه آزاد بودم .مشــابه همه دانشــگاهها در سراســر کشور در این واحد
دانشــگاهی هم دانشــجویان در محوطه دانشــگاه تجمع و با تأثیر از حوادث سال
 ۸۸شــروع به شــعار دادن کردنــد .در کالس بودیم ،صداها را شــنیدیم ،به جمع
دانشــجویان ملحق شدم .حراســتیها کارت بعضی از دانشــجویان را میگرفتند.
در اواخــر برنامــه از من خواســتند به اتاق یکــی از معاونین بروم .این خواســته را
مشــروط بــه پــس دادن کارتهــای دانشــجویان کــردم .انجــام شــد و رفتــم .فکر
میکــردم واقعــی کار دارند؛ در واقع ســرگرم کردن من و خارج شــدن از آن جمع
هــدف بــود .انگار گول خــوردم .بعد از پایان برنامه توانســتم از آنجا خارج شــوم.

یک بار بعد از کلی بحث شنیدیم گروه دیگری رفته امتیاز سفر گرفته است .بعد دو
گروهی که تا آن موقع با هم بحث داشتند ،بحثشان با هم تمام میشد و بحثها
با گروه ســوم مطرح میشد .خاطرم هســت عید سال  56شاید  12گروه مختلف از
دانشگاه سفر خارج از کشور رفتند .خود ما که دانشجوی خوابگاهی بودیم به ترکیه
و یونان رفتیم .اتوبوسی کرایه کردند و آخر سر هم با راننده دعوا شد .البته آن موقع
تعداد بچهها اگر حدود  15-10نفر میشد ،نه سواری میگرفتیم نه اتوبوس؛ چون
که وانت وســیله حمل و نقل بهتری بود .مینشســتیم عقب وانت و میرفتیم .اما
در سفر به ترکیه و یونان اتوبوس کرایه کردیم و هزینهمان هم خیلی پایین درآمد.
نفری حدود ســه هزار تومان هزینه ســفر شــد که معادل یک ماه حقوق کارمندان
میشد.
در ســفر هــم هر شــب بحث درباره مارکسیســت و طبقه کارگر و بورژوا بــود و روزها
هم گروههای چند نفره میشــدند و در شــهر میگشــتند .موضوعی که هیچ گاه از
یــادم نمیرود این اســت که بچههای شــریف ،مذهبی و غیرمذهبــی هیچ وقت با
هــم گالویز نشــدند .فضای علم و صنعت و تربیت معلم ایــن گونه بود .به نظرم
فضای دانشگاهها بسیار تحت تأثیر چهرههای شاخص دانشجویی قرار میگرفت.
مثالً عناصر شــاخص علم و صنعت ثمر ه هاشمی و احمدینژاد بود؛ در دانشگاه
شریف اصغرزاده و نعیمیپور .اما بچههای شریف هیچ وقت با هم گالویز نشدند.
از  55تا  57و بعد آن درگیری فیزیکی بین دانشــجویان نداشــتیم و از همان موقع
یاد گرفتیم همدیگر را تحمل کنیم .حاال گهگاهی انجمن فارغالتحصیالن شریف
جلسهای گذاشته و ما را دعوت میکند که برای ما خاطره انگیز است .چهرههایی
را میبینیم که با هم سرشاخ بودیم و حاال گرد پیری سر و رویمان نشسته است.

فــردی را همراهــم کردنــد مثــاً در نقش محافــظ که تا خــروج از دانشــگاه با من
باشد .در حین سوار شدن به ماشین خودم ،تعداد اندکی از لباس شخصیها دور
ماشین را گرفتند و با تمسخر خواستار گفتوگو شدند؛ جدی نگرفتم.
ســوار ماشین شدم ،فردی نیز کنار دستم نشست ،فکر کردم همان محافظ است؛
ولــی نبود .ســوئیچ ماشــین را برداشــت که نتوانم حرکــت کنم .من هــم بی اعتنا
داخل ماشــین مشغول مطالعه کارهایم شــدم .بعداً در فیلمهای منتشره دیدم
ی سقف ماشین گذاشتهاند بعد
که ســاک ورزشی را از صندلی عقب برداشته و رو 
از مدت کوتاهی که دیدند از این داســتان آبی برایشــان گرم نمیشــود ،ســوئیچ را
دادند و من هم رفتم.

دوران دانشجویی؛ شیرینی دفاع مقدس و تلخی  18تیرش
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غالمرضا ظریفیان
استاد دانشگاه

دو مقطــع تحصیــل من در دانشــگاه بــا دو حادثه مهــم روبرو بود .دانشــجوییام
در دوره کارشناســی بــا جنــگ تحمیلــی و دفاع مقــدس همزمان بــود و به همین
دلیــل من یک دانشــجو-رزمنده به شــمار میآمــدم که میان جبهه و دانشــگاه در
رفت وآمــد بــود .این به معنــای آن بود که به صــورت متواتر دو عالــم متفاوت را
تجربه می کردم ،عالم آمیخته به جنگ و شهادت که دانشجویان آن آمده بودند
از آرمانها و سرزمینشان دفاع کنند و در کنار آن عالم درس و علم که در آن رشد
و توســعه و تقویــت بنیادهای رفاه جامعه پیگیری میشــد .ایــن دو گانگی همواره
برایم لذتبخش بود و در عین حال میان آنها پیوستی ناگسستنی برقرار بود .بویژه
آنکه در آن دوران نوعی همدلی میان اقشــار مختلف وجود داشــت .دانشــگاه هم
در جنــگ نقــش ویژهای داشــت چنــان که امــروز فهرســت بلندباالیی از شــهدای
دانشــجو وجود دارد .کســانی که به هر دلیلی امکان حضور در جبهه ها را نداشتند
نوعی احســاس همدلی را بروز می دادند .چنانکه بســیاری از اســاتید خوبم وقتی
الزم می شــد به جبهه اعزام شــوم با روی باز و اشــتیاق برخورد می کردند و شــاید

معتقد بودند که حضور در جبههها مهمتر از حضور در کالس درسشــان اســت.
بنابراین بر خالف تصور دوگانگی فرهنگی در آن زمان وجود نداشــت و همدلی و
همدردی اساتید پشتوانه دانشجویانی بود که به جبهه می رفتند.
ســالها بعــد مــن همزمــان هــم دانشــجوی دکتــرا بــودم و هــم در وزارت علــوم
مســئولیتی داشتم و این دوره همزمان شــد با حادثه تلخ  18تیر سال  . 1378کام
من هنوز از آن حادثه تلخ اســت .زیرا با ندانمکاری کســانی که محیط دانشــگاه را
نمی شــناختند ،حادثه تلخــی رخ داد .در کمیته حقیقتیابی که پس از حادثه 18
تیر تشــکیل شــد حضور داشــتم .آن کمیته هم به کاهش آالم دانشــجویان کمک
میکرد و هم وظیفه جســت وجوی دالیل واقعه را داشــت .تالش همه کنشــگران
سیاســی از دانشــجو تا استاد و دستگاههای مختلف اجرایی و حتی دانشجویانی که
از آن حادثه آسیب دیده بودند بر آن بود که آثار این حادثه تلخ کمتر شود و کشور
بــا بحران روبرو نشــود .با این حــال آن اتفاقات و مســائل پیرامونــیاش همچنان
ذائقه ذهنم را تلخ میکند.

