
59 سال "فرهنگی انقالب" از شرق جعلی روايت  

پيشگام دانشجويان وقت مرکزيت عضو تابان. ف گزارش  

 

 

 

تهران دانشگاه دانشجويان به اهللا حزب تهاجم از ای صحنه  

 

سال از يورش سازمان يافته حکومت به دانشگاه های ايران، سرکوب خشن و قتل ده ها دانشجو،  ٣٩ -علی مختاری 
امروز . ن و کارکنان علمی و تعطيلی دانشگاه ها سپری شده استاخراج ده ها هزار دانشجو و هزاران تن از استادا

در سالگرد شروع اين فاجعه، روزنامه ی شرق با انتشار مقاله ای بر اين زخم چرکينی که جمهوری اسالمی در 
شرق در برابر ديدگان . همان آغاز انقالب بر پيکر دانشگاه و جامعه ی دانشگاهی ايران نشاند، نيشتر زده است

و نقل " از انقالب تا تعطيلی دانشگاه"هدان عينی و زنده ی جنايت فرهنگی حکومت با انتشار گزارشی زير عنوان شا
تاريخ و نقش بازيگران در اين رويداد را چنان ... روايت يکجانبه ی عناصر حکومتی، تبرئه ی رفسنجانی و 

ق مثل همه ی حکومتی ها انگشت اتهام را به شر. دستکاری کرده تا نسل امروز نتواند به حقيقت ماجرا پی ببرد
تابان يکی از شاهدان عينی و سازمان دهندگان مقاومت . اما ف. سوی چپ و دانشجويان پيشگام نشانه گرفته است

تابان سر . در دانشگاه ها دارد 59دانشجويان در برابر تهاجم حکومت سخنان ديگری در باره ی رويدادهای سال 
اينجا روايت روزنامه شرق . بود" پيشگام"آن زمان عضو مرکزيت دانشجويان چپ معروف به دبير اخبارروز، در 

مين سال انقالب فرهنگی انجام گرفته  ٢٩اين گفتگو يک دهه پيش به مناسبت . تابان را می خوانيد. و گفتگو با ف
  .گزارش شرق تازه اما اتهام آن عليه چپ کهنه است. است

  
  
  

  از انقالب تا تعطيلی دانشگاه                                                
  

ها بود؛ وقايعی که از  ، انقالب در حال اثرگذاری بر دانشگاه59آخرين روزهای فروردين و ارديبهشت : شرق
ها  علوم در دانشگاه شدن آغاز شده بود و بعد از آن با سخنرانی امام خمينی و تأکيد بر اسالمی ۵٩فروردين سال 
  .شتاب گرفت

های سياسی روز مانند مجاهدين  های دانشجويی که سمپات جريان های کشور، مقاومت گروه در بسياری از دانشگاه
های دانشجويی مسلمان ازجمله  های فدايی بودند، در برابر گروه های چپ ازجمله پيکار و چريک خلق، گروه

در ماجرای . ها را به تشنج کشاند دانشجويان پيرو خط امام، فضای دانشگاههای اسالمی و وابستگان به  انجمن



سازی برخی استادان و دانشجويان و تأليف کتب دانشگاهی با  ها برای پاک معروف به انقالب فرهنگی، دانشگاه
  .رويکرد جديد تعطيل شدند

  
  سخنرانی امام خمينی

  
های دانشجويی مسلمان، بر  های اسالمی و سازمان جمع انجمندر  ۵٩امام خمينی در سخنرانی اول ارديبشهت سال 

هر علمی دو قسم ... «: توان به اين عبارات توجه کرد های آن می ترين فراز موارد متعددی تأکيد کرده بود که از مهم
از اين . علم فيزيک يکی اسالمی است، يکی غيراسالمی. است؛ علم هندسه يکی اسالمی است، يکی غيراسالمی

خواهيم بگوييم اين است که  آنچه که ما می... هت اعتراض کردند به اينکه علم، اسالمی و غيراسالمی نداردج
های ما اشخاصی را  دانشگاه. های استعماری است های ما دانشگاه دانشگاه. های وابسته است های ما، دانشگاه دانشگاه

زده هستند و  شان غرب معلمين بسياری. زده هستند کنند، اشخاصی هستند که غرب کنند، تعليم می که تربيت می
هايی که برای ملت ما مفيد باشد،  های ما يک دانشگاه گوييم که دانشگاه ما می. آورند زده بار می های ما را غرب جوان
ر علم های ما اگ گوييم که جوان ما می. گوييم که دانشگاه ما مبدل شده است به يک ميدان جنگ تبليغاتی ما می... نيست

ها بايد تغيير بنيانی کند و بايد از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربيت کنند  دانشگاه... هم پيدا کردند، تربيت ندارند
کنند، در کنار آن تربيت اسالمی باشد، نه آنکه اينها را تربيت کنند به  اگر تحصيل علم می. های اسالمی به تربيت
های ما را و يک دسته به طرف شرق و يک دسته  ه به طرف غرب بکشانند جواننه آنکه يک دست. های غربی تربيت

شدن دانشگاه اين است که استقالل پيدا کند و خودش را از غرب  معنی اسالمی... با اشخاصی که با ما جنگ دارند
مستقل  جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و يک مملکت مستقل، يک دانشگاه مستقل، يک فرهنگ

  .»...داشته باشيم
  

  بيانيه شورای انقالب
  

نهم فروردين همان سال اعالم کرد  و ای در بيست شورای انقالب نيز پس از مالقاتی که با امام خمينی داشت، در بيانيه
رای به گزارش تاريخ ايرانی، در اين بيانيه سه روز مهلت ب. های مختلف باشند ها نبايد ستاد عملياتی گروه دانشگاه
خرداد  ١۴ها تعيين و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی بايد تا  ها در دانشگاه تر و تشکيالت گروه شدن دفا برچيده

ها تعطيل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف شده و نظام  خرداد دانشگاه ١۵پايان يابند و از 
ها، امام خمينی  پس از تعطيل رسمی دانشگاه. ريزی شود و اسالمی طرحآموزشی کشور بر اساس موازين انقالبی 

  .فرمانی مبنی بر تشکيل ستاد انقالب فرهنگی صادر کردند 59سوم خرداد سال  و در بيست
  

  فرمان امام خمينی
  

املشی، حسن حبيبی، عبدالکريم سروش، شمس  محمدجواد باهنر، مهدی ربانی«بر اساس فرمان امام خمينی، به 
نظر،  شود تا ستادی تشکيل دهند و از افراد صاحب  الدين فارسی و علی شريعتمداری مسئوليت داده می احمد، جالل آل

کرده، متعهد و مومن به جمهوری  متعهد، از بين اساتيد مسلمان و کارکنان متعهد باايمان و ديگر قشرهای تحصيل
مشی فرهنگی آينده  های مختلف و خط ريزی رشته  امهاسالمی دعوت نمايند تا شورايی تشکيل دهند و برای برن

سازی اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به  ها، بر اساس فرهنگ اسالمی و انتخاب و آماده دانشگاه
  .»انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمايند

  
  احمد روايت شمس آل

  
من در روزنامه ديده بودم امام فرمانی «: اين حکم گفته است احمد، درباره اطالعش از احمد، برادر جالل آل شمس آل

فالنی ديدی؟ : مرحوم باهنر زنگ زد و گفت. اند که اين هفت نفر آقايان عضو شورای انقالب فرهنگی هستند داده
احوالم، در خانه هستم و عالف، هر  من مريض. من که کاری ندارم: چه روزی؟ چه ساعتی؟ گفتم: گفت. بله: گفتم
اند که شورای انقالب فرهنگی  تلقی من اين بود که آقای خمينی حکم داده... اولين جلسه. اعت و هرکجا خواستيدس

الدين فارسی يا من و آقای حسن حبيبی يا من و دکتر شريعتمداری يا  هفت نفر از هفت قماش باشند، من و آقای جالل



  .»...هر کدام از آقايان، اصال ما داخل يک جوال نيستيم
: وگو که با پايگاه جماران انجام شده است، درباره ماهيت جلسات شورای انقالب فرهنگی گفته شمس در اين گفت

در جلساتی که داشتيم، مباحثی بود که مثال آيا علم با دين تعارض دارد؟ حاال که دين آمد، علم بايد زير پا گذاشته «
البته تز مرحوم املشی و ... ها خوانده است؟ و از اين سوال  نر آيا وقتی دين و حکومت دينی حاکم شد، فاتحه ه! شود؟

قدر مسائل بزرگ و عظيم هست که شتابان  ها چيست؟ االن دوران انقالب است، آن آقای فارسی اين بود که اين حرف
  .» ...بايد رسيدگی شود

  
  اختالف در شورا

  
در شورا «: با امام داشته اشاره کرده و گفته است شمس درباره اختالفات شورا نيز به ديداری که اعضای اين شورا

کار اختالفات به جايی رسيد که آقای باهنر که مدير . کرد اختالفاتی هم داشتيم، مرحوم باهنر هميشه از من حمايت می
ی قبل از صحبت آقای باهنر، آقای املش. خدمت امام رفتيم. ای رسيده است جلسه بود، احساس کرد کار به جای پيچيده

کشند  آقا اين چه وضعی است؟ ما را از قم می: گفت خدا می  بنده. صحبت را شروع کردند، حالت عصبانی هم داشتند
  .اندازند آورند اينجا و از درس و مشق می می

من اشاره کرده .غلط کرديد که دانشگاه را بستيد: گويند می) در اينجا با دست به سمت من اشاره کرده(بعد اين آقايان، 
کرديد  اين کار اشتباه شده، اگر يک هفته صبر می. حاال ماه خرداد است. اند ودم که چرا االن دانشگاه را بستهب

ها  ها را گروهک های دانشگاه شد اما بهانه چه بود؟ بهانه اين بود که بسياری از ساختمان تعطيالت تابستانی شروع می
، مصلحت اين ديده بودند که اعالم بکنند که دانشگاه تعطيل است ها را بيرون بريزند برای اينکه گروهک. اند گرفته

نشد؛ اما ) مهمی هم(خوشبختانه درگيری . صدر به همراه هيئتی و با قشون و حشم بلند شد به آنجا رفت آقای بنی.
نشگاه کرديم، يک هفته يا ده روز ديگر دا داری می تعبير من اين بود که اگر کمی خويشتن. تبليغات خيلی کردند

  .»کردند ها را جمع می سروصدا دفاتر گروهک شد و در زمان تعطيالت تابستانی بی تعطيل می
  

  داليل انقالب فرهنگی
  

نمين در جريان يک ميزگرد به تحليل واقعه انقالب فرهنگی  عباس عبدی، عبدالمجيد معاديخواه و عباس سليمی
ها به ويژه  های فکری متفاوتی هستند، پايگاه سياسی برخی گروه اهپرداخته بودند و تقريبا هر سه نفر که متعلق به پايگ

ها و انقالب فرهنگی  ها و تحرکات آنها را عاملی برای ضرورت تعطيلی دانشگاه های چپ در دانشگاه گروه
ها پيش از انقالب فرهنگی درباره ارتباط  عباس عبدی در اين ميزگرد ضمن روايتی از وضعيت داشگاه. اند دانسته

پيش از انقالب فرهنگی چيزی به نام دانشگاه نداشتيم و «: واقعه اشغال سفارت آمريکا و انقالب فرهنگی گفته است
های امروزی بلکه  هايی مشابه اعالميه ها پر از اعالميه بود، نه اعالميه دانشگاه. ها ستادهای سياسی بودند دانشگاه
های افراطی مارکسيست اعالميه زده بود که چند نفر از  يکی از گروههای بسيار تند و راديکال، مثال يک بار  اعالميه

البته الزم به ذکر است که دانشجويانی که در سفارت آمريکا بودند و تا ... نيروهای رژيم را در کردستان کشته است
کرد که امام البته به  می قول شدن دانشگاه مخالف بودند، مثال آقای ميردامادی از امام نقل دانم امام با بسته آنجا که می

  »..ها مخالف بودند، اما واقعيت اين است که اين فرايند رخ داد داليل ديگری با بسته شدن دانشگاه
  

  روايت شهيد باهنر
  

وگويی از محمدجواد باهنر درباره انقالب فرهنگی را منتشر کرده که تا  گفت) عبرت پژوهی تاريخی(پايگاه پيشينه 
   .ده بوده استقبل از آن منتشر نش

ها داليل  تعطيلی دانشگاه« :ها آمده است انجام شده،درباره تعطيلی دانشگاه 60وگو که به تاريخ سال  در اين گفت
بينيم  خواست، از همين رو می توان گفت که نظام آموزشی رايج ما را وابسته می به طور خالصه می... مختلفی دارد

های عظيم آمريکا و کشورهای  های بزرگ و کارخانه ما در بيمارستانکه تعداد زيادی از پزشکان و مهندسان 
بر اثر مسائل ... از سوی ديگر. کنند، و در واقع در خدمت طبقات محروم مردم خودشان نيستند اروپايی کار می

افتادند تا اند، به اين فکر  ها ديدند که از سوی جامعه طرد شده وقتی اين گروه... سياسی و اجتماعی بعد از انقالب
ها مراکزی برای جاسوسی و توطئه و  محيط دانشگاه را به پايگاهی برای خود تبديل کنند، و از همين رو در دانشگاه



ها به  به اين داليل و داليل ديگری از اين دست دانشگاه... های ضد انقالبی ايجاد کرده بودند پراکنی و فعاليت شايعه
  .»شی جديدی متناسب با جامعه و نظام اسالمی شکل گيردطور موقت تعطيل شدند تا نظام آموز

  
  الدين فارسی روايت جالل

  
صدر با همراهی  بنی«: صدر دانسته و گفته است الدين فارسی ماهيت انقالب فرهنگی را محصول توطئه بنی جالل

قالب فرهنگی خواست شورای عالی ان وزير آموزش عالی کابينه بازرگان که از پاريس هم با او دوست بود می
مرحوم بهشتی و باهنر و آقای هاشمی و مقام معظم رهبری ديدند که . ها را دست خودش بگيرد تشکيل دهد و دانشگاه

صدر را با  اين چنين بود که نزد امام رفتند و اين توطئه بنی. گيرد ها در قبضه او قرار می اگر کاری نکنند دانشگاه
شورای . استند که با حکم خود شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی کنندامام در ميان گذاشتند و از ايشان خو

امام از آنها خواستند که نيرو معرفی کنند و آنها چند نفر از جمله من و شهيد . گونه شکل گرفت انقالب فرهنگی اين
ايشان آقای شريعتمداری باهنر را برای عضويت در اين شورا نام بردند و نام آقای حبيبی را هم بردند که من به جای 

وگو که در سالنامه روزنامه اعتماد منتشر شده بوده است،  فارسی در اين گفت» ...را پيشنهاد کردم و مقبول افتاد
همان ايام به    سروش در. در ليست اوليه اسمی از سروش نبود«: درباره معرفی عبدالکريم سروش نيز گفته است

احمد  قصه شمس آل... دهد که او هم در اين ستاد باشد بد نيست به امام پيشنهاد می رود که حاج احمدآقا دفتر امام می
شمس و سروش پيشنهادهای حاج احمدآقا بودند و به پيشنهاد ايشان در شورای عالی . هم مانند دکتر سروش بود

يعنی بار اين ستاد . ترين اعضای ستاد عالی انقالب فرهنگی بود سروش از فعال... انقالب فرهنگی قرار گرفتند
انقالب فرهنگی از نظر سياسی و تا حدودی فرهنگی بر دوش من و بخشی هم بر دوش آقای دکتر شريعتمداری بود 

  .»کرد همين آقای دکتر سروش بود و نفر سومی هم که کار می
  

  ماجرای عبدالکريم سروش
  
ستان، گلستان معطری باشد که هر کس وارد آن ها بايد عطر و بوی انديشه اسالمی به خود بگيرند و اين گل دانشگاه«
اين سخنان سروش است هنگامی که قصد داشتند . »شود، از همان ابتدا مشامش به اين بوی دلنواز عطرآگين شود می

وقتی که من آن سخنان را ... «: ها بعد در توضيح اين سخنانش گفته سروش سال.انقالب فرهنگی کنند  در دانشگاه
ش گفتم، متوجه شدم که برداشت ما از اسالم و اصال درک معنای کلمه اسالم نزد ما و نزد کسانی پي ٣٠نزديک به 

نصراهللا پورجوادی، پژوهشگر فلسفه، عرفان و زبان فارسی در . »که متوليان امور بودند، فرق بسيار دارد
جالب «: فرهنگی گفته است داشته است، درباره نقش سروش در ماجرای انقالب» مهرنامه«وگويی که با مجله  گفت

است بدانيد که اين درس معارف اسالمی که توسط دکتر حدادعادل به صورت اختياری در دانشگاه صنعتی تدريس 
های کشور به  شد، همان درسی بود که با تغييراتی پس از پيروزی انقالب اسالمی برای تدريس در دانشگاه می

کردن اين  ن نقش دکتر حدادعادل و دکتر عبدالکريم سروش در اجباریدر اين ميا. صورت اجباری در نظر گرفته شد
توان اين درس را به صورت اجباری ارائه  من چندين بار به آنها اين را تذکر دادم که نمی. دروس از همه بيشتر بود

پذيرفت،  و میهنگامی که پيش از انقالب و در دانشگاه صنعتی آريامهر که در هر سال قريب به دو هزار دانشج. داد
استاد داشتيم و  ۴٠نفر، نياز به  50خواستيم يک درس اجباری ارائه دهيم، در صورت اختصاص يک کالس به  می

من همين تجربه را برای حدادعادل و سروش . کرديم به دليل نداشتن اين تعداد استاد از ارائه واحد اجباری اجتناب می
های سراسر  های معارف اسالمی در دانشگاه نيد استاد مناسب برای همه کالستوا بيان کردم و به آنها گفتم که شما نمی

بعدها به دليل کمبود استاد از . اما آنها نپذيرفتند و ديديد که اين طرح به چه سرنوشتی دچار شد. کشور پيدا کنيد
دليل عدم آشنايی  های حوزه علميه برای تدريس معارف اسالمی در دانشگاه استفاده شد که اين طرح هم به طلبه
  .»...ها با فضای دانشگاه و روحيات دانشجويان شکست خورد طلبه

  
  روايت پورجوادی

  
وگو درباره نقش خود گفته  باره در همين گفت پورجوادی که ارتباطاتی با شورای انقالب فرهنگی داشته، در اين

بود که  ١٣۵٩مرکز نشر دانشگاهی در سال اندازی  تنها ارتباط من با وقايع انقالب فرهنگی معطوف به راه«: است
کاری استادان، کتب  ها و بی اين مرکز وظيفه داشت تا در ايام تعطيلی دانشگاه. به اصرار دکتر سروش انجام گرفت



کار بودند و حقوقی  دانشگاهی منطبق با فضای دانشگاه پس از بازگشايی را تهيه کند، بسياری از استادانی که بی
بيش از پنج هزار حکم برای استادان دانشگاه امضا . ند، در مرکز نشر دانشگاهی به کار گرفته شدندکرد دريافت نمی

  .»کردم تا مشغول به تأليف و تحقيق و ترجمه کتاب دانشگاهی شوند
  
  ها سازی در دانشگاه پاک

  
نمين در همان  یعباس سليم. شود سازی يا تصفيه مطرح می ای با عنوان پاک در جريان انقالب فرهنگی مسئله

درست است که بسياری از اين افراد از «: سازی گفته است ميزگردی که شرح آن در باال آمد، درباره موضوع پاک
توان ترديد کرد، مثال امروز يک برداشت  نظر علمی در مراتب بااليی قرار داشتند، اما در وابستگی ايشان نمی

در حالی که فروغی يک عالم . شد روغی نبود کشور تجزيه میگويد اگر ف تبليغاتی درباره فروغی هست که می
اين از نوع نگاه حاکم در جريان انقالب . »شود که او را پاک بدانيم اينکه کسی عالم باشد، باعث نمی. وابسته بود

: تهنمين است، گف باره در آن نشست با ديدگاهی که نزديک به ديدگاه سليمی عباس عبدی در اين. فرهنگی بوده است
توانيم  اينکه خيال کنيم حاال که انقالب شده می. مسئله اصلی و اوليه، انقالب فرهنگی نبود بلکه خود انقالب بود«

آيد که شما را  وقتی شما انقالب کنيد، ديگر شمايی وجود ندارد، بلکه موجی پديد می. شده کار کنيم، توهم است حساب
آقای ميردامادی هم در . کرديم نيروی مذهبی بوديم که فعاليت می ۶٠نيک تک برد، مثال ما در دانشگاه پلی با خود می

رئيس دانشگاه در آن زمان دکتر شفيقی استاد باسواد معدن بود که در سيستم دفتر فرح . رأس نيروهای مذهبی بود
ند و با وجود ها تحمل نکرد اما وقتی انقالب شد، همين آدم را چپی... تيپی بود فکر و خوش بود، اما انسان خوش

جا  اصرار ما دانشجويان مذهبی گفتند بايد اخراج شود و در نهايت نيز اخراج شد و به سوئيس رفت و همان
به . تمام اين اسامی اول انقالب يا چپی بودند يا مجاهد«: او با اشاره با استادانی که حذف شدند، گفته است. »درگذشت

فردی که استاد حقوق بود، نبايد از مجاهدين خلق . سياسی حمايت کند های هر حال، استاد دانشگاه نبايد از گروه
  .»...کرد؛ بنابراين مسئله اول و اصلی انقالب بود حمايت می

  
  ماجرای معين و گزينش

  
وگويی که با مجله  او در گفت. مصطفی معين، وزير علوم دولت اصالحات، از اعضای هسته گزينش بوده است

های زيادی  در ارتباط با مسئوليت گزينش هم بحث«: ضيح نقش خود پرداخته و گفته استآسمان داشته است، به تو
اعضای اوليه هيئت مرکزی گزينش ... پذيرفتم و تقريبا دو ماه طول کشيد من را پيشنهاد کردند که نمی. مطرح شد

من به عنوان دبير . ن بوديمو م) زاده فعلی دکتر واعظ(زاده  آقايان محفوظی و مهندس واعظ. دانشجو سه نفر بودند
حکم همه نهادهای وابسته و . اين حکم توسط رئيس شورای عالی انقالب فرهنگی صادر شد. هيئت مسئوليت داشتم

شد؛ نهادهايی مثل گزينش دانشجو، گزينش استاد، جهاد  نهادهايی که بينابينی بودند، توسط رئيس شورا صادر می
در زمينه گزينش استاد، اولين دبير را به خاطر ندارم ولی در . مرکز نشر ريزی، دانشگاهی، شورای عالی برنامه

در زمينه گزينش دانشجو طبيعی بود که . مراحل بعد به عنوان دبير هيئت مرکزی گزينش استاد نيز انتخاب شدم
ای ثانويه يک بار ه شدند، در هسته های اوليه رد می افرادی که در هسته. های اوليه و ثانويه وجود داشته باشد هسته

شد منتها اعتقاد داشتم که هيچ چيزی را به  شدند و داليل در هيئت مرکزی گزينش دانشجو بررسی می ديگر کنترل می
توان قسم  باز هم نمی... صورت کلی نبايد پذيرفت، چون فرد دو مرحله را گذرانده بگوييم اين ديگر مردود است

در مراحل بعدی پيشنهاد تعديل ضوابط ... شد ل گزينش بايد انجام میخورد که هيچ حقی تضييع نشده، به هر حا
  .»گزينش و حذف تحقيق محلی را به شورا پيشنهاد داديم که به تصويب رسيد

  
  رفسنجانی نظر هاشمی

  
ها همراه شد، اکنون در تشکيالتی با عنوان شورای عالی انقالب فرهنگی طی  انقالب فرهنگی که با تعطيلی دانشگاه

رفسنجانی قبل از مرگ خود به تاريخ خرداد  مرحوم هاشمی. خواهد کند که پرداختن به آن مجال ديگری می ق میطري
ما به نام ... «: های مرتبط با دانشگاه آزاد گريزی به بحث انقالب فرهنگی زده و گفته بود در يکی از مراسم 95سال 

  .»شد ها تعطيل علم و قرآن و خدا انقالب کرديم، اما دانشگاه



  
***  

  
  

  ۵٩سال » انقالب فرهنگی«                                                 
   و سازمان دانشجويان پيشگام                                                 

  تابان. ف                                                                
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
عده ای از دانشجويان، اخراج هزاران تن از  که به کشته شدن ١٣۵٩ب فرهنگی سال سال از فاجعه ی انقال ٢٩

به دنبال اين تصفيه ی بزرگ و . استادان و کارکنان علمی دانشگاه ها و چندين هزار دانشجو انجاميد، می گذرد
سنگينی توانست  حکومت با تحميل چنين هزينه ی. خونين دانشگاه های کشور به مدت يک سال و نيم بسته شدند

سيطره ای که دوام چندانی نياورد و دانشگاه در نخستين فرصت . سيطره ی مطلق خود را بر دانشگاه ها برقرار کند
  .بار ديگر فرياد هميشگی آزادی و برابری را از سر گرفت

ی در آن دوران و. تابان انجام داده است. به مناسبت سالگرد شروع اين تصفيه ی خونين اخبار روز گفتگويی با ف
بوده و از طرف  –که مقاومت اصلی در برابر اين تهاجم را انجام داد  –عضو مرکزيت سازمان دانشجويان پيشگام 

  .اين سازمان در مناظره ی تلويزيونی که پيرامون اين رويداد صورت گرفت، شرکت کرد
  

. انقالب فرهنگی انجام شد می گذرد سال از سرکوب خشونت بار دانشگاه های ايران که به نام ٢٩آقای تابان، 
چه عواملی باعث شد که حکومت . اکنون مدتی است دوباره زمزمه های يک انقالب فرهنگی تازه به گوش می رسد

اسالمی، سرکوب دانشگاه ها را به عنوان نخستين گام در جهت سرکوب آزادی های سياسی ناشی از انقالب در 
  دستور کار خود قرار دهد؟

  
ين سال های انقالب، تا زمانی که انقالب فرهنگی صورت گرفت، وضعيت دانشگاه ها به ميزان زيادی در نخست

در بيرون از دانشگاه ها، آقای خمينی تسلط بر افکار عمومی داشت و . متفاوت از وضعيت عمومی جامعه بود
انتخابات دانشجويی که در ماه در . اما در دانشگاه ها اين موقعيت اصال وجود نداشت. نيروی غالب محسوب می شد

های اوليه ی بعد از انقالب انجام شد، معلوم گرديد که انجمن های اسالمی که هواداران حکومت بودند، از حمايت 
دانشجويان پيشگام که هوادار جنبش فدائی بودند و همچنين انجمن دانشجويان . اکثريت دانشجويان برخوردار نيستند

مان مجاهدين خلق بودند، در بسياری از دانشگاه ها بيش از انجمن های اسالمی رای می مسلمان که وابسته به ساز
  .آوردند و آن ها را به مقام سوم می راندند

نه تنها نتايج اين رای گيری ها، که فضای زنده و دموکراتيک حاکم بر دانشگاه ها، مسئوالن حکومت را به شدت 
ن و سرکوب، دانشگاه ها به کانون و به قول آن روزی ها، به سنگر به موازات گسترش جو خفقا. نگران می کرد



مسئوالن حکومتی دريافته بودند که در رقابت دموکراتيک در دانشگاه ها بازنده هستند و به . آزادی تبديل شده بود
  .فکر تسخير دانشگاه ها از طريق سرکوب دانشجويان و استادان بر آمدند

  
ادعا می کردند که دفاتر دانشجويی در دانشگاه ها به انبار سالح و توطئه های  اما ارگان های تبليغی حکومت

  مسلحانه عليه حکومت تبديل شده است؟
  

اگر آن زمان هم کسانی اين حرف ها را باور می کردند، امروز ديگر روشن است که حکومت در متهم ساختن 
من به يقين می گويم در دانشگاه ها، هيچ . شناسدمخالفين خود به اتهامات خالف واقع، هيچ حد و مرزی را نمی 

بعد از تسخير دانشگاه ها و در جريان . اصال احتياجی به اين کارها نبود. سالحی در دفاتر دانشجويی وجود نداشت
   .آن هم نتوانستند حتی يک سالح از اين دفاتر کشف کنند و به عنوان نمونه نشان بدهند

ختلف امکانات زيادی را بدست آورده بودند و در هر دانشگاه چندين اتاق را اشغال البته دانشجويان از طيف های م
داشتن دفاتر و امکانات در دانشگاه، موضوعی بود که سال های . اين همه را نيز حق خود می دانستند. کرده بودند

ق خود می دانستند که از سال دانشجويان در زمان شاه هم برای آن مبارزه کرده بودند و بعد از انقالب طبيعتا ح
  .امکانات دانشگاه برخوردار شوند

دليل اصلی يورش به دانشگاه آن بود که حکومت نمی توانست آن را از راه های مسالمت آميز و دموکراتيک زير 
  .سلطه ی خود بگيرد و بدون تحت سلطه قراردادن دانشگاه، سلطه ی کامل بر جامعه هم ناممکن بود

  
  به مرحله ی عمل در آمد؟اين سرکوب چگونه 

  
آقای خمينی از همان ابتدا در هر فرصتی نگرانی خود را از وضعيت دانشگاه ها اعالم می نمود و چندين بار به 

خود خيلی آشکار به دولت دستور  ۵٩او در پيام نوروزی سال . طور صريح خواستار اسالمی شدن دانشگاه ها شد
اين پروژه اما از حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبريز . شروع کنددانشگاه ها را » اسالمی کردن«داد که 
که با اعتراض شديد دانشجويان  ۵٩او در سخنرانی خود در دانشگاه تبريز در روزهای آخر فروردين . آغاز شد

دين ترتيب ب. بعد از آن بود که هواداران حکومت به دانشگاه تبريز حمله کردند. روبرو شد، تحريک را به آخر رساند
  .انقالب فرهنگی از تبريز شروع شد و بعد از آن بود که دانشگاه ها در سراسر کشور مورد هجوم قرار گرفتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  



  اما آسان تسليم نشدند؟
  

اما هر . دانشگاه ها بنابر شرايط خود چندين روز در برابر يورش عوامل بسيج شده مقاومت کردند. آسان تسليم نشدند
با اين حال دانشجويان در آن زمان روحيه ی . زا می کشيد، وحشی گری ها نيز شدت می گرفتچه مقاومت ها به درا

  .بااليی برای مقاومت در برابر اين سرکوب ها داشتند
دانشجويان را بعد از . من در دانشگاه تربيت معلم تهران، شاهد مقاومت دانشجويان و حمله ی عوامل حکومت بودم

دانشجويان درها را بستند و در پشت آن ها . م به ساختمان مرکزی دانشگاه عقب نشاندندچندين روز مقاومت، سرانجا
کتابخانه . شب اما عوامل حکومت با گاز اشک آور به کتابخانه ی دانشگاه حمله کردند. تا سقف ميز و صندلی چيدند

مهاجمين از پنجره ها . ودنددر آن فضای کوچک صدها دانشجو گرد آمده ب. ی دانشگاه تربيت معلم جای کوچکی بود
به اين طريق دانشجويان را مجبور به خروج از . بسياری تا مرز خفگی رفتند. چندين گاز اشک آور شليک کردند

اين وضعيت تا چندين . دانشگاه کردند، اما آن ها دوباره فردا به دانشگاه آمدند و کنترل دانشگاه را در دست گرفتند
در دانشگاه جندی شاپور اهواز وحشی گری را به . ن ها سرکوب ها بسيار شديد بوددر شهرستا. روز ادامه داشت

گفته می شود آن جا در نخلستان ها به . نهايت رساندند و بر روی دانشجويان آتش گشودند و چندين نفر را کشتند
هی بر اثر تيراندازی در رشت هم دانشجويانی کشته شدند و همچنين در تهران هم گرو. دختران دانشجو تجاوز کردند

   .پاسداران يا به دست حزب الهی ها کشته شدند
فروردين در همه ی شهرها، شرکت کنندگان در نمازهای جمعه را به سوی دانشگاه ها حرکت دادند  ٢٩روز جمعه 

  .روز شنبه برخوردها شدت بيشتری گرفت. و برخوردهای شديد و خونينی به وجود آمد
  

  يما در حمله به دانشجويان شرکت می کردند؟انجمن های اسالمی مستق
  

تا جايی که من شخصا شاهد بودم، آن ها مستقيما در حمالت شرکت نکردند، اما در راهنمايی اوباش و يورش گران 
در بسياری از دانشگاه ها آن ها مستقيما در سرکوب شرکت . و شناساندن دانشجويان فعال به آن ها نقش مهمی داشتند

ری از اصالح طلبان فعلی از جمله همين آقای ابراهيم نبوی در شيراز، عباس عبدی، عليرضا علوی تبار بسيا. کردند
  .و ديگران در تهران، در سرکوب دانشجويان مستقيم و يا پشت پرده دخالت داشتند

  
  مواضع گروه های دانشجويی در آن زمان چگونه بود؟

  
ز دانشگاه ها تشکيل شد که تقريبا همه ی گروه های دانشجويی در آن بالفاصله بعد از حوادث تبريز، يک ستاد دفاع ا

دو گروه عمده دانشجويی غيرحکومتی در آن زمان، دانشجويان پيشگام و انجمن دانشجويان مسلمان . شرکت داشتند
ومت انجمن دانشجويان مسلمان در ابتدا در برابر يورش ايستادگی کردند و حتی عامل شروع کننده ی مقا. بودند

بدين . بودند، آما آن ها در روزهای پايانی پای خود را از ماجرا کنار کشيدند و شروع به تخليه ی دفاتر خود کردند
بعد از آن، بار اصلی مقاومتی که شروع شده بود بر عهده ی دانشجويان . ترتيب ساير دانشجويان را تنها گذاشتند

اکثرا وابسته به جريانات چپ بودند، از نيروی قابل توجهی در ساير گروه های دانشجويی که . پيشگام قرار گرفت
تنها گروه دانشجويی که از ابتدا . اما همه ی اين گروه ها در صف مقاومت ماندند. دانشگاه ها برخوردار نبودند

  .حساب خود را از ساير دانشجويان جدا می کرد؛ دانشجويان وابسته به حزب توده ی ايران بودند
  

  انشجويان پيشگام عقب نشستند؟چه شد که د
  

با تسخير يک به يک دانشگاه ها، فشار اصلی بر روی دانشگاه تهران که هنوز در تصرف دانشجويان بود و دفتر 
. اين دفتر در ضلع شرقی خيابان شانزده آذر، مقابل دانشگاه تهران قرار داشت. مرکزی دانشجويان پيشگام منتقل شد

دانشگاه تهران بود که دانشجويان پيشگام برای فعاليت های خود آن را در اختيار گرفته يکی از ساختمان های اداری 
  .و غذاخوری دانشگاه هم همانجا قرار داشت

از سوی مسئولين حکومت و از جمله آقای بنی صدر که در آن موقع رئيس جمهور بود، مهلتی برای روز دوشنبه 
البته گفته می شد آقای بنی صدر در . دفاتر خود را تخليه کنند اول ارديبهشت در نظر گرفته شد که دانشجويان

شورای انقالب موضع نرمتری نسبت به اطرافيان آيت اهللا خمينی داشت و قصد داشت که همزمان دفاتر انجمن های 



   .اسالمی را نيز ببندد
لکه هر لحظه بيشتر می شد و اما فشار هر ساعت ب. دانشجويان پيشگام اصال قصد نداشتند به اين مهلت تن در دهند

  .بر انبوه نيروهای وابسته به حکومت در اطراف دفتر دانشگاه افزوده می شد
حمايت دانش آموزان . از آن سو هم دانشجويان دانشگاه های سراسر تهران در خيابان شانزده آذر گرد می آمدند

دوران زياد بود و آن ها دسته دسته برای اعالم  تعداد دانش آموزان هوادار پيشگام در آن. پيشگام بسيار پرشور بود
در برابر درب اصلی و نرده های . حمايت و يا شرکت در دفاع از دفتر پيشگام به خيابان شانزده آذر می آمدند

صف اول در . دانشگاه در خيابان شانزده آذر چند صف ايجاد شده بود که مانع از هجوم حزب اهللا به دفتر می شدند
دانش آموزان کم سن و سال در حالی که دست در دست و بازو به بازوی هم داده . دائمی مهاجمان بودزير تهاجم 

من خودم شاهد صحنه های زيادی بودم که در . بودند، در برابر اين حمالت مقاومت پرشور و جانانه ای می کردند
خونين شده بود، و نيروهای مقاوم حالی که بر اثر ضربات مهاجمان سر و صورت مدافعان دفتر پيشگام مجروح و 

. مجروح و مصدوم می شدند، اما دست های يکديگر را رها نمی کردند و اجازه ی شکسته شدن صف را نمی دادند
دختران دانش آموز در اين مقاومت حضور بسيار فعاالنه ای داشتند و آنان به ويژه مورد اهانت و آزارهای جنسی 

  .آلت دست حکومت بودند، قرار می گرفتند مهاجمان که اکثرا از لمپن های
در تمام روزهای شنبه و يکشنبه، برخوردهای خونين و تيراندازی پاسداران ادامه داشت، اما دانشجويان مقاومت می 

  .کردند و اجازه ی تسخير دفتر پيشگام را نمی دادند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصميم عقب نشينی چگونه گرفته شد؟
  

از يک سو . زمان به سرعت سپری می شد. گيرندگان به وجود آمده بودوضعيت متناقض و دشواری برای تصميم 
روحيه ی باالی دانشجويان و دانش آموزان که به هيچ وجه موافق با عقب نشينی و تسليم دفتر نبودند، همچنين 

فشارهای گروه های دانشجويی نظير پيکار که مرتب دانشجويان پيشگام را به مقاومت تشويق می کردند و عقب 
از سوی ديگر خطر قتل عام لحظه به لحظه . نشينی و تخليه دفتر را سازشکاری می خواندند، از عوامل مقاومت بود

   .همزمان، فشار رهبری فدائيان هم برای پايان دادن به مقاومت بيشتر می شد. جدی تر و نزديک تر می شد
  

  داليل رهبری فداييان برای تخليه ی دفتر پيشگام چه بود؟
  



ايد يکی از داليل آن اين بود که آن ها مثل دانشجويان در قلب حادثه نبودند و بهتر می توانستند موقعيت را خوب ش
گرايشی که در آن به سوی نزديکی گام . خود رهبری سازمان هم در آن دوران در وضعيت متناقضی بود. درک کنند

ه تقريبا غافلگير شده بود، اما بتدريج فشار خود به گام با حکومت اسالمی در جريان بود، هر چند در روزهای اولي
نظر . را برای پايان دادن با اين حادثه که می توانست منجر به فاجعه ای کامال غيرقابل جبران شود، افزايش داد

اکثريت رهبری سازمان در آخرين روز فرصتی که برای تخليه ی دفتر وجود داشت، به طور جدی بر تخليه ی دفتر 
در تمام طول روز آخر، تالش برای يافتن راه حل و مذاکره با مقامات دولتی و اطرافيان . ختم مقاومت بودپيشگام و 

  .بنی صدر ادامه داشت
غروب در زمانی که درگيری ها به اوج رسيده بود، آيت اهللا خمينی از طريق راديو پيامی داد که تکليف را يک سره 

ه دانشگاه ها بود و نشان می داد در حکومت هم موضوع به سود اين پيام فرمان حمله ی عمومی ب. می کرد
  .طرفداران برخورد خشن و سرکوبگرانه حل شده است

در اين شرايط بود که شب هنگام جلسه ی تصميم گيری در خانه ی مادر زنده ياد انوشيروان لطفی در ميدان گل های 
فرخ نگهدار از طرف رهبری سازمان در اين . تهران با شرکت اعضای مرکزيت دانشجويان پيشگام برگزار شد

  .جلسه شرکت کرد و نظر سازمان را مبنی بر عقب نشينی اعالم کرد
  

  يعنی تصميم را رهبری فدائيان گرفت؟
  

سازمان دانشجويان پيشگام در آن زمان يک سازمان دانشجويی با تعاريفی که امروز وجود دارد نبود، بلکه سازمان 
اعضای مسئول و تصميم گيرنده ی آن همه اعضای سازمان بودند و خود را در . ش فدايی بوددانشجويی هوادار جنب

اما بارها می شد که اين . چارچوب سياست های سازمان تعريف می کردند و نسبت به تصميمات آن متعهد بودند
در آن شب نيز  .چنين اصطکاک هايی به وجود می آمد که معموال حرف آخر از طرف رهبری سازمان زده می شد

تا جايی که به ياد من مانده است، برخی از دانشجويان نسبت به عقب نشينی مساله دار بودند و حتی به چنين تصميمی 
  .اعتراض می کردند، اما به هر حال تصميم به عقب نشينی همانجا قطعی شد

  
  موارد قابل ذکر ديگری از اين دست هم بوده است؟

  
ه به صورت حادی هم بروز کرد، در زمان تسخير سفارت آمريکا از طرف دانشجويان يکی از آن ها ک. بوده است

رهبری سازمان دانشجويان پيشگام به محض شنيدن اين خبر بالفاصله و بدون مشورت با رهبری . خط امام بود
ی سازمان نظر سازمان اعالميه ای صادر کرد و اين اقدام را به شدت محکوم کرده و عوامفريبانه خواند، اما رهبر

من به ياد دارم که بعد از يک جلسه ی پرتشنج سرانجام بين رهبری . ديگری داشت و از اين حرکت حمايت کرد
پيشگام و نمايندگانی از کميته ی مرکزی سازمان، دانشجويان پيشگام دستور جمع آوری بيانيه ی قبلی را داده و بيانيه 

اين موارد البته بعدا کمتر شد و به تدريج اين . م تسخير سفارت بودی تازه ای دادند که در جهت حمايت از اقدا
  ...اصطکاک ها از بين رفت

  
  عقب نشينی بدون قيد و شرط بود؟. بر گرديم به آن شب

  
نماينده سازمان فدايی از مذاکراتی که بين رهبری سازمان و نمايندگان آقای بنی صدر . بدون قيد و شرط نبود

مطابق اين گفتگوها قرار شده بود . اين مذاکرات در تمام بعد از ظهر ادامه داشت. شاتی دادصورت گرفته بود گزار
از جمله شروطی که االن به ياد من مانده است، يکی آن بود . عقب نشينی دانشجويان پيشگام همراه با شروطی باشد

اين را به . تر خود را از راديو بخوانندکه بيانيه ی دانشجويان پيشگام پيرامون انقالب فرهنگی و داليل واگذاری دفا
يکی ديگر از شروط آن بود که نيروهای مهاجم عقب نشينی کنند تا . گفته ی فرخ نگهدار بنی صدر قول داده بود

دانشجويان و دانش آموزانی که به حمايت آن ها آمده بودند، بتوانند با آرامش و بدون درگيری دفتر پيشگام را تخليه و 
  .ابان شانزده آذر را ترک کنند و دستگيری و درگيری ای در ميان نباشدمحوطه ی خي

  
  اين شروط رعايت شد؟

  



همان شب، من همراه با زنده ياد رضی الدين تابان به کاخ رياست جمهوری که در خيابان پاستور . بيانيه را نخواندند
سياسی زمان شاه بود که از طرف سازمان  رضی الدين تابان، از اعضای قديمی فدائيان و از زندانيان. بود رفتيم

. فدايی مامور فعاليت در دانشجويان پيشگام شده بود و در حقيقت مسئوليت اول را در ميان دانشجويان پيشگام داشت
  .اعدام کردند ۶۴دستگير کردند و پيش از شروع اعدام های دسته جمعی در سال  ۶١او را بعدتر در سال 

انتظار ما اين بود که . شب از نيمه گذشته بود که ما به مقابل کاخ رياست جمهوری رسيديمتا جايی که به ياد دارم 
االن به ياد ندارم که اين را نماينده سازمان فدايی گفته بود يا انتظار . بيانيه ی پيشگام را به دست آقای بنی صدر بدهيم

هوری را ندادند و ما مجبور شديم که اعالميه ی اما به هر حال به ما اجازه ی ورود به کاخ رياست جم. خودمان بود
دانشجويان پيشگام را به دست سربازان نگهبان مقابل درب بدهيم و همانجا هم فهميديم که با اين وضعيت قطعا اين 

اعالميه از راديو هم خوانده نخواهد شد و ما با اين روحيه از جا بازگشتيم که به دوستانمان بگوييم که شروط ما 
  .تامين نخواهد شدهرگز 

سرتاسر خيابان انقالب تا . به مقابل دانشگاه تهران که رسيديم، اما با فضای بسيار رعب آور و ترسناکی مواجه شديم
ميدان انقالب و از آن سو تا چند کيلومتر ان طرف و به خصوص در برابر دانشگاه تهران، خيابان شانزده آذر و همه 

دانشجويان می گفتند . عيت هوادار حکومت بود که آمده بودند تا کار را يکسره کنندی خيابان های اطراف مملو از جم
که در روی ساختمان های اطراف دفتر پيشگام تيربار و سالح های نيمه سنگين کار گذاشته اند و از آن جا به روی 

  .روشن بود که ديگر جای مقاومتی نمانده است. مردم شليک می کنند
اين تصميم با اعتراض ساير . ه باالخره تصميم به تخليه ی دفتر دانشجويان پيشگام گرفته شددر اين شرايط بود ک

گروه های چپ مواجه شد، اما آن ها بدون حضور دانشجويان پيشگام به تنهايی قادر به ادامه ی مقاومت نبودند و به 
استقالل دانشگاه های کشور صورت  اين ترتيب مقاومتی که از چندين روز پيش با فداکاری های بسياری برای حفظ

گرفت و به بهای جان تعدادی از دانشجويان و ديگر آزادی خواهان تمام شده بود، در آن جا به نقطه ی آخر رسيد و 
  .تخليه ی دفتر در نزديک صبح روزی که مهلت حکومت تمام می شد، انجام شد

  
  ...گی برگزار شدبعد از آن مناظره ای هم در تلويزيون پيرامون انقالب فرهن

  
بله، خبر مناظره را رهبری فدائيان به دانشجويان داد و اعالم کرد يک نفر از نمايندگان دانشجويان پيشگام برای اين 

  .که من به عنوان نماينده دانشجويان پيشگام انتخاب شدم. مناظره دعوت شده است
  

  ان پيشگام بود؟اين انتخاب را چه کسی انجام داد؟ از طرف خود سازمان دانشجوي
  

اين انتخاب با نظر مسئوالن فدايی بود که بيشتر با دانشجويان پيشگام در تماس بودند و در آن زمان همان طور که 
  .قبال هم اشاره کردم، مکانيسم های جداگانه و مستقالنه تصميم گيری در سازمان دانشجويان پيشگام وجود نداشت

قای علی کشتگر که حاال در فرانسه است، و در آن زمان در سخنرانی های چند نفر از مسئولين سازمان از جمله آ
پيش از انقالب تجارب خوبی کسب کرده بود، آمدند و امتحانی کردند و به اين طريق نماينده ی دانشجويان پيشگام 

  .برای شرکت در آن مناظره ی تلويزيونی را انتخاب کردند
  

  جريان اين مناظره چه طور پيش رفت؟
  
اما اصرارهای ما برای آن که هر . باز هم همراه با زنده ياد رضی الدين تابان به حام جم در خيابان وزرا رفتيم من

ناچار رضی الدين تابان . به ما گفتند که تنها يک نفر. دو بتوانيم وارد شويم و در مناظره شرکت کنيم بی فايده ماند
با ماندن رضی در پشت در، انگار همه ی اعتماد به نفس من . شدمپشت در ماند و من وارد ساختمان عظيم تلويزيون 

اما بسياری از کارمندان تلويزيون وقتی مرا می ديدند و . اضطراب و هيجان زيادی مرا فرا گرفت. هم همانجا ماند
تگی می می فهميدند نماينده ی سازمان دانشجويان پيشگام هستم، به شکلی که امکانش را داشتند با من اعالم همبس

لطف و مهربانی . کردند و اين اعالم همبستگی های غيرمنتظره که کم هم نبود، روحيه را دوباره به من بازگرداند
کارمندان تلويزيون حتی تا اتاق پخش هم ادامه داشت و آن ها در هر فرصت نکته ای مثبت و روحيه بخش را به من 

  .گوشزد می کردند
  



  .اشتندچه کسانی در اين مناظره شرکت د
  

دو نفر از سوی انجمن های اسالمی آمده بودند و يک نفر نيز از سوی انجمن دانشجويان مسلمان وابسته به مجاهدين 
بعدها شنيدم يکی از نمايندگان انجمن های اسالمی همين آقای حشمت اهللا . نام هيج کدام از آن ها را به ياد ندارم. خلق

نمی دانم . ين حکومت پيوست و زمان های زيادی را هم در زندان گذراندطبرزدی بوده است که بعدا به صف مخالف
آقای حبيبی که در زمان هاشمی رفسنجانی و دوره ی اول خاتمی، معاون اول رئيس . اين تا چه حد صحيح است

ای جمهور بود، از جانب شورای عالی انقالب در اين مناظره حضور يافته بود که البته برخورد بسيار منفعالنه 
در عوض، مجری برنامه کاسه ی داغ تر از آش بود و بسيار کينه توزانه برخورد می کرد و سعی در کنترل . داشت

» انقالب فرهنگی«او پيش از شروع ضبط مصرانه می خواست که بحث ها فقط در چارچوب . بحث ها داشت
رداشتم و خواستم به اعتراض آن جا را ترک محدود بماند که البته من قبول نکردم و سرانجام وقتی که کاغذهايم را ب

در تمام اين مدت آقای حبيبی که در کنار من نشسته بود، . کنم، او رضايت داد که بحث به صورت آزاد برگزار شود
ساکت بود و دخالتی در بحث نمی کرد و حتی گاه سرش طوری روی گردن خم می شد که احساس می کردم به 

  .خواب رفته است
گری هم که به يادم مانده است اين بود که نماينده ی سازمان مجاهدين به هيچ وجه حاضر نشد در کنار از نکات دي

من بنشيند و می گفت که اين طور القا خواهد شد که مجاهدين و فدائيان جبهه ی مشترکی در برابر جمهوری اسالمی 
  .نشينددارند و او اين را نمی خواست و دست آخر هم حاضر نشد که کنار من ب

  
  اين مناظره بدون سانسور پخش شد؟

  
  .بله، بدون سانسور و به طور کامل پخش شد

  
  معلوم شده است که در اين حوادث چه تعدادی کشته شدند و چقدر از دانشجويان و استادان شامل تصفيه گرديدند؟

  
ر مهاجر که کار تحقيقاتی ارزنده آقای ناص. آمار جمع آوری شده و تاييد شده ای تا جايی که من می دانم وجود ندارد

تن را که در تهران، شيراز، اهواز، زاهدان، مشهد، و گيالن کشته شدند، ذکر  ٣٠ای در اين مورد انجام داده، نام 
بنابر آمارهای تاييد نشده . کرده که با هفت نفری که بعدا در اهواز و رشت اعدام شدند، به سی و هفت نفر می رسد

تعداد دانشجويان اخراج . اخراج شدند ۵٩استادان دانشگاه ها در جريان تصفيه ی فرهنگی سال نزديک به نيمی از 
همه ی اين ها نشانگر آن است که انقالب فرهنگی بزرگترين تصفيه ای است که . شده به چندين هزار نفر می رسيد

صفيه های مخالفان حتی در از زمان انقالب در ايران صورت گرفت و شايد در نوع خود يکی از بی نظيرترين ت
  .سرتاسر جهان معاصر باشد

برای دقيق تر کردن صدمات انسانی که اين تصفيه به جامعه ی علمی و فرهنگی و سياسی ايران زد، بايد کار بيشتر 
و متمرکزتری صورت گيرد و چه خوب است که مرکزی در اين ارتباط تاسيس شود و کسانی که اطالعاتی در اين 

  .اطالعات خود را به اين مرکز ارسال کنند تا بتوان تصوير کاملتری از اين فاجعه را بدست آورد زمينه دارند
  

  .آقای تابان از شما سپاسگزاريم
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