در آن ﺣﺎدﺛﮫ ﺟﻣﻌﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐوی ﺑﮫ اﻋﺗراض ﺗوﻗﯾف ﺳﻼم اﻋﺗراض ﮐردﻧد اﻣﺎ اﯾن
ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑرﺧورد ﮔروھﺎی ﻓﺷﺎر و ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎﻣورﯾن ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷد .ده
ﻧﻣﮑﯽ درﺑﺎره اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ در ﮔﻔت وﮔو ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎﺣب ﻗﻠم ،ﭼﺎپ ﺗﮭران ﻣﯽ ﮔوﯾد:
» ﺳﻌﯾد ﺣﺟﺎرﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔردان ﺑزرگ اﺳت .ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم در ﻣﻘطﻊ ﺧﺎص .او ﮐﻼ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔردان ﺧوب اﺳت«.
ده ﻧﻣﮑﯽ در ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷواھد ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ  18ﺗﯾر اوج
اﺳﺗراﺗژی ﻓﺷﺎر از ﭘﺎﯾﯾن و ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ھدف آن ﻧﯾز ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺟﻠس ﺷﺷم
ﺑود .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد از اﯾن طرﯾق ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮑﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ را رد ﺻﻼﺣﯾت
ﮐردﯾد ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳراغ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﯾم و  18ﺗﯾر راه ﻣﯽ اﻧدازﯾم ».
«اﺳﻧﺎد ﻣوﺟود در آن زﻣﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ
اﻓﺗد .ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﯾﮏ ﺗظﺎھراﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﻌد ﻣﯽ روﻧد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن .اﻣﺎ
ﺑﺎزﯾﮕرداﻧﺎن ﭘس از ﺗﻌطﯾﻠﯽ» ﺳﻼم« ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر روی اﯾن ﺑﻧزﯾن آﺗش ﮐﺷﯾد .ﻧﺗﯾﺟﮫ آن
ھم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑود .
وی در ﺧﺻوص ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾراﻣون ﺣﺿورش در ﺣﺎدﺛﮫ  18ﺗﯾر داﺷت ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ
دھد »:در روزﻧﺎﻣﮫ اﯾران ﻗﺿﯾﮫ ای ﺑود در ﺧﺻوص» ﺳﻣﯾﮫ و ﺷﺎھرخ« ﻧوع ﺗﻧظﯾم ﺧﺑر
در اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺷد ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﺎ ﺷﺎھرخ و ﺳﻣﯾﮫ اﺑراز
ھﻣدردی ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﺎ ھم در ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺎن ﻧوﺷﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرﮔﯽ اﺳت و ﭘز
روﺷﻧﻔﮑری اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .روزﻧﺎﻣﮫ اﯾران ﻧﺑﺎﯾد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧﺑر را ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺟواﺑﯽ دادﻧد و ﻣﺎ ھم ﺟواﺑﯽ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ
ﺑرﺧﯽ ﺳواﺑق آﻗﺎی وردی ﻧژاد ) ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول وﻗت روز ﻧﺎﻣﮫ اﯾران ( را اﻓﺷﺎ ﮐردﯾم و در
اﻓﺗﺎدن ﺑﺎ ﻏول رﺳﺎﻧﮫ ای اﯾران ﺣﮑم ﺧودﮐﺷﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﺎ را داﺷت .روزﻧﺎﻣﮫ اﯾران
ﺑرای اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن اوﻟﯾن ﺧﺑر را از ﺣﺿور ﻣن در ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه اﻋﻼم ﮐرد و ﻋﻧوان ﺷد
ﮐﮫ ﻣن در درﮔﯾری ھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗم .رﯾﺷﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل از روزﻧﺎﻣﮫ اﯾران ﻧﺷﺎت ﮔرﻓت و
دﻟﯾل اﺻﻠﯽ آن ھم ﮐﯾﻧﮫ ورزی آﻗﺎی وری ﻧژاد ﺑود.

ﻣﺎ ھم ﺗﯾراژ ﺻد ھزار ﺗﺎﯾﯽ داﺷﺗﯾم آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﯾم ،در دو ﺟﺑﮭﮫ ﺑودﯾم و
ھر دو ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﯾم .در ﺷوراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .
(ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎری ﮐﮫ ﺷب اول ﺣﺎدﺛﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد( اﮔر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ھم ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐﻧﯾد .ﮔﻔﺗﻧد ﭼرا؟ ﮔﻔﺗم ﭼون ﺑﺎﯾد آدم ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﺗﺎ ده ﺻﺑﺢ ﺧواب
ھﺳﺗﻧد و ھر ﮐﺎری ﺑﮑﻧﯾم زودﺗر از  4ﻋﺻر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺗﺟﻣﻌﯽ ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾم ،ﻣن آﻧﻘدر
ﺷﺟﺎﻋﺗش را دارم ﮐﮫ اﮔر در ﺣﺎدﺛﮫ ﺑودم ﻣﯽ ﮔﻔﺗم .ﻣن در داﻧﺷﮕﺎه ﻧﺑودم ﺗﺎزه ﺧﯾﻠﯽ از
ﮐﺎرھﺎ را ﮐﮫ دﯾﮕران از زﯾر آن ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ ﮔﻔﺗم:
اﮔر ﻣﺎ آن ﺷب ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﯾم ﺳﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز طول ﺑﮑﺷد ،ھﻣﺎن ﺷب اول ﻏﺎﺋﻠﮫ را
ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﮐردﯾم.
در زﻣﺎن ﺻدام رﻓﺗﮫ ﺑودم ﻋراق ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺑﻌث از ﻣن ﭘرﺳﯾد در اﯾران ﭼﮫ
ﺧﺑر ﺷده ﺑود ،ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﻌﺗرض ﺷده اﻧد .ﻣن ھم ﺑراﯾش ﺷرح دادم .و او
ﮔﻔت اﮔر اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ در ﻋراق اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت ﺻدام دﺳﺗور ﻣﯽ داد ﮐل داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﺎ
ھواﭘﯾﻣﺎ ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد و ﻣﺎﺟرا ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷد .
وی در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در ﺧﺻوص دوران اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽ ﮔوﯾد :
«ﻣن آن دوران را ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣﯽ داﻧم و اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم دوران ﺗﻠﺧﯽ ﺑوده و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم
ھﻣﮫ ھم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد و در ﻧوع ﺗﻌﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﮐﺷور ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﻧﮕری
ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ روﻧد اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺑﺎﯾد ﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺧود ﺑﮕﯾرد .ﺑﺎﯾد ھر ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷد .
ﮐﻣﯽ ھم ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻧوﺑت ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑرﺳد .رﻗﺎﺑت ھﺎی ھﻣﯾﺷﮕﯽ
ﺿرﺑﮫ ﻣﯽ زﻧد ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور ،ﻣردم ﻣﺎ دﯾﮕر ﺧﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد از اﯾن اﻓﺷﺎﮔری ھﺎ ،ﻣردم
ﺧﺳﺗﮫ اﻧد .از اﯾن ﮐﯽ ﺑود ﮐﯽ ﺑود ﻣن ﻧﺑودم .اﯾن اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ دارد.

رواﯾت ده ﻧﻣﮑﯽ از ﺣوادث ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه

