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، 1313هاي  گيري جنبش دانشجويي در ايران را، تقريباً بايد از سال شكل
  . شود، مورد بررسي قرار داد كه دانشگاه تهران تأسيس مي

، و با باز 1320پس از اشغال ايران توسط متفقين در شهريور ماه سال 
فر كه با  ن53شدن فضاي سياسي ايران، و آزاد شدن بخشي از گروه 

ي  گرايشات ماركسيستي در زندان رضا شاه باقي مانده بودند، حزب توده
هاي  هاي مهم حزب توده، در  محيط يكي از فعاليت. ايران تأسيس شد

 كه اكثراً به ماركسيست –از اين پس بود كه دانشجويان . دانشگاهي بود
با باز . دادند  در مقابل فقر و استبداد، واكنش نشان مي-گرايش داشتند

، زمينه فعاليت براي حزب توده، بيشتر 1326شدن دانشگاه تبريز در سال 
  . شد

گيري نهضت ملي شدن نفت، جنب و جوش دانشجويان  پس از شكل
. شود هاي درون جبهه ملي، آغاز مي طرفدار نهضت ملي و احزاب و گروه

، در درگيري 1332 آذر 16، در تاريخ 1332 مرداد 28پس از كودتاي 
شريعت رضوي، احمد : هاي  دانشجو به نام3انشجويان با ارتش شاهي، د

از اين تاريخ هر ساله در . شوند نيا، كشته مي قندچي و مصطفي بزرگ
 آذر به ياد اين سه عزيزِ 16هاي مختلف ايران، دانشجويان در روز  دانشگاه

 خود را گرامي زمانهاي مختلف، ياد همر جنبش دانشجويي، به شكل
  .نددار مي

اندركارانِ جنبش دانشجويي  ي آرش برآن شديم كه از دست در اين شماره
اي داشته باشيم  ، ويژه نامه1378 تير 18 حداقل تا 1332هاي  طي سال

ي آينده آرش بتوانيم تجربيات  با اين اميد كه در شماره. براي نسل جوان
 . تير را نيز منعكس كنيم18نسل بعد از 

  آرش

  ييسركوب جنبش دانشجو
)1341-1334( 

  
  هما ناطق

  
ي حاضر بر پايه اسنادي فـراهم آمـده اسـت، كـه مصـطفي                نوشته

، پيش از آن كه در جنـبش چريكـي          1353شعاعيان در اواخر سال     
. گـذرم   كشته شود، در اختيار من نهادـ ماجرائي كه از شرح آن مي           

كوشم آن اسناد را، همراه با مدارك نويافتـه ي            اما در اداي دِين مي    
اين مختصر  . وار بدست دهم    كم و كاست و چه بسا فهرست        يگر، بي د

نگارم و به جنبش دانشجويان       را هم به نام و به ياد صاحب اسناد مي         
  .دارم ايران تقديم مي

به خانـه ي مـا آورد، بـه اختصـار     شعاعيان محتواي آن مجموعه اسناد كه    
هاي گونـاگون در     نيهها و بيا    مرداد، اعالميه  28اسناد كودتاي   : عبارت بود از  

اي روحانيـان، از  هـ  هـاي دانشـگاه تهـران، اعالميـه     اين باب، به ويژه اعالميه   
جمله رساله ي چاپي از خميني در پشتيباني سرسختانه از قـانون اساسـي              

ايـن قـانون خونبهـاي هـزاران شـهيد          : مشروطيت، همراه با اين سرآغاز كه     
 را حق تغيير يـك مـاده از   انقالب مشروطه است؛ تا ظهور امام زمان، احدي       

، در قم چـاپ     1340اين رساله را با امضاي نويسنده آن، به سال          . آن نيست 
شامل يك چمدان كوچك و يـك       (همچنين در ميان آن اوراق      . كرده بودند 
هاي نيروها و احزاب مختلف به ويژه در دوران نخست            ، اعالميه )كيف دستي 

عالوه بـر روزنامـه و      . خورد  يوزيري اميني از جمله نهضت آزادي به چشم م        
هائي از دكتر مصدق در احمدآباد، اشعار منتشر نشـده            نشريات زمانه، عكس  

ها و سرودهاي انقالبـي ديگـران و مـداركي از ايـن دسـت                 شعاعيان، سروده 
  .شد ديده مي

هاي بعد از انقالب بر آن شديم كه بخشـي از ايـن مجموعـه را كـه در                     سال
اي از    ، تكميـل و منتشـر كنـيم و تاريخچـه          ربط با جنبش دانشـجوئي بـود      

قرار بر ايـن شـد كـه الـف رحـيم، دوران             . مبارزات دانشجويان فراهم آوريم   
  .رضاخان تا كودتا را بر عهده گيرد و من دوران كودتا تا انقالب را

اي از سهم مـن در        خوانيد، بخشي است از آن كتاب و گوشه         مجملي كه مي  
  .آن كتاب

ام، غرض جز اين نيست كه آن         وار بهره گرفته    ه گزارش اگر گاه از آن مجموع    
شـايد هـم خواسـت      . اسناد را به روزگار، و از دستبرد روزگار در امـان دارم           

  .صاحب اسناد در همين بوده باشد
* * *  

به ادوار گوناگون، تاريخچه جنبش دانشجوئي ايران، هم بدانگاه كه افكـار و             
هـاي    هاي رايج و سياست      خود انديشه  برد،  افراد را در كنار يكديگر پيش مي      

گويـد و حـال و روزگـار كشـور را بـه برهـة زمـاني               حاكم بر زمانه را باز مي     
هاي جمع ناهمگن دانشجويان، ميانگيني است    نيازها و خواست  . شناساند  مي

هاي همگن جمع، اعتالي جنـبش دانشـجوئي آنجـا كـه           از نيازها و خواست   
يعنـي  .  از اعـتالي فرهنگـي مـيهن مـا         يكپارچه و يكصداست، بازتابي است    

. تبلور شكيبائي همگان است در برخورد با انديشـه و بيـان و اجتمـاع غيـر                
پراكندگي دانشجويان، چه از سوي حكومت و چه از سوي احزاب، نشـان از              

  .تفرقه در ميان مردم و نيروهاي درگير است
را اي كـه احـزاب        سبب نيست كه اهل قـدرت همـواره و بـه لحظـه              پس بي 
كُشـي و فرهنـگ       چنانكه آزادي . اند  اند، نخست دانشگاه را نشانه رفته       وانهاده

. چنين بوده و چنين هـم هسـت       . اند  كُشي را با سركوب دانشجويان آغازيده     
اسالميان نيز اين شيوه را از گذشتگان آموختند و به كار بستند، ورنه ابتكار              

ن خطاست، اما اين سخن نغز      اند آزموده را آزمود     گرچه گفته . نه از آنان بود   
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اند كـه هرگـز از تـاريخ و تكـرار تـاريخ               را براي ملت فراموشكار ايران نگفته     
هم امروز هم ـ اگر نيك بنگري، دل بـه سـوي    . درسي به يادگار نبرده است

اند و يا روي بـه نوخاسـتگاني،         كُشي بوده   كساني دارد كه يا پيشقدم فرهنگ     
  .ه جهل مركب قلم زنندروند تا سرنوشت ملت را ب كه مي

گواه آنچه آورديم جنبش دانشجوئي به دوران حكومت دكتـر علـي امينـي               
ــگاه و   ) 1341-1340( ــال آزادي، دانش ــت در قب اســت و سياســت آن دول

  .دانشجويان، كه موضوع اصلي سخن ما نيز هست
وار، مختصري از اين تاريخچه را به دنبـال كودتـاي             اما پيش از آن و مقدمه     

  .آوريم، تا تحول جنبش را بهتر بدست داده باشيم  مي مرداد28
، يعني پس از پيروزي كودتاگران و شكست جنـبش          1332هاي    بعد از سال  

ضد استعماري و نيز خيانت دهشتناك حزب توده، سراسر كشور را ركـود و              
پشتيباني سرسختانه دولت شوروي از تيمسـار زاهـدي و          . سكون فرا گرفت  

و سردرگُم  » الگو«به دولت كودتا، جوانان چپ را بي        استرداد طالهاي ايران    
  .برجاي گذاشت

اي داشت، بعـد      جبهه ملي كه هنوز به خاطر هواداري از دكتر مصدق وجهه          
برنامـه برجـاي مانـد و از          هـدف و بـي      آرمـان، بـي     بي» پيشوا«از كنار رفتن    

ه تنها و گاه به اين دل خوش داشت ك        . ها ناتوان آمد    سازماندهي ناخرسندي 
رژيم رفتني است، پايگاه ندارد، و سـرانجام آمريكـا پشـيمان از كودتـا، بـه                 

  .سردمداري جبهه رضا خواهد داد
در اين انتظار واهي، روشنفكران جوان، چشم به راه رهائي، در پس اميـدي              

بسياري در سوز و گدازِ     . كور سنگر گرفتند و در خويشتن خويش فرو رفتند        
بدينسان در بيـزاري از  . شبگير را گستريدندشكست، بساط ترياك و ناله ي     

. فرا رسيد » بوف كور «عصر  . سياست، روح نشئه و ادبيات افيون جان گرفت       
آور خودكشـي     صادق هدايت، نه مظهر عصيان عليه فرهنگ حاكم، كه پيـام          

و » سـه قطـره خـون     «بـوف كـور و      » خانـه   سالخ«فضا با بوي    . گر آمد   جلوه
ون دم به دم انفعال داد و از زبـان طـوطي            حرمان قر . پر شد » سگ ولگرد «
نيما اگـر بـاب    . و لوطيِ چوبك، سرود هجران سرداد     » عنتر«و  » داش آكُل «

مـن قـايقم نشسـته بـه        «و  » مرغ آمـين  «نواي  . شد، افكارش بر زمين ماند    
. بار ديگـر برخاسـت، اگـر هـم وزن شكسـت، زمسـتان نشكسـت               » خشكي

هنوز كسـي بـه     . نادرپور پرگرفتند هاي توللي و      »تكدرخت«هاي سياه از      زاغ
انديشيد و نادرپور يكي از زيباترين اشعارش را          توللي نمي » تا آخرين نفس  «

  :سرود كه در غم نهضت ملي مي
شعري از  / شعري كه دوست دارم و نتوانمش سرود        / شعري است در دلم      «

اي از    خود را به گوشه   » همزاد«و هركس   . »شعري از آنچه بود   / آنچه هست   
  .جست رابات ميخ

هـا نيـز بـه چشـم          اين بدبيني و نوميدي، در گزينش آثار فرنگي و ترجمـه          
هاي كافكا، كه عصيان عليه يهودآزاري اسـت، بـه مصـيبت              نوشته. خورد  مي

جـيمس  . افسـردگانِ از راه مانـده شـتافت         شد و بـه يـاري دل      » مسخ«نامه  
تر روي بـه      روشنفكرانِ نُخبه . جويس و داستايوفسكي سخت باب روز شدند      

سرنوشـت آدمـي را بـر       » دمبـان «آوردنـد كـه در داسـتان        » هرمان هسه «
  .سارتر هم جاي خود را داشت» تهوع«ديد و  پيشاني او حك مي

پا گرفت و عالمي داشـت و       » مجله فردوسي «در اين فضاي انفعال و انتظار،       
آن نشريه كه هنوز آثـارش      . ديد  زدگان را تدارك مي     هاي افيون   چاشني شب 

انداخت و برايشان فلسـفه هسـتي         باقي است، روشنفكران را به جان هم مي       
غيبـت  «چرخانـد، و      داد و مـي     رژيم آن لَچرنامـه را پروبـال مـي        . تراشيد  مي

بـي سـروته را جـايگزين       » پولميـك «هـا     و يـا بقـول امـروزي      » روشنفكرانه
بدينسـان تخريـب جـاي سـازندگي را         . كـرد   انديشيدن و نقـد انديشـه مـي       

  .تگرف مي
لنگـان بـا    جنبش دانشجوئي نيز از اين خمودي گريزي نداشت و گـاه لنـگ        

كشـتار  . آمدهاي كودتا در دانشگاه آگاهي داريـم        از پي . پژمردگان همراه بود  
دانشجويان و  : نگاه كنيد به  (ايم     را در جاي ديگر بدست داده      1332 آذر   16

، تهـران،   1360 ، مردادــشهريور  1زمان نو، شماره    : مبارزه طبقاتي در ايران   
دانيم كه از اين تاريخ گارد در دانشـگاه مسـتقر        مي). 5-22نشر معاصر، ص    

دولت حتي آزادي نسبي انتخابات را از هيـأت علمـي گرفـت، و دكتـر                . شد
اقبال را به دانشگاهيان تحميل كرد، و فعاليت سياسي را بـراي دانشـجويان              

  .س حاكم گشتممنوع اعالم نمود و اختناق بر محيط تحصيل و تدري

هـاي   گهگـاه اعالميـه  . در دانشگاه تهران خبري از تظاهرات و اعتصاب نبـود    
تنها عمل اعتراضي شايد در . برد شد، اما راه به جائي نمي  پراكنده منتشر مي  

در تهران، گروهـي از     » هزاره ابن سينا  « بود كه به مناسبت برگزاري       1334
 شناسـان رفتنـد و برخـي        دانشجويان، در جهت افشاگري، به ديـدار ايـران        

  .بازداشت شدند
هـاي تهـران،      پزخانـه    هـزار كـارگر كـوره      20در خرداد همين سال اعتصاب      

دكتر اقبـال، نخسـت وزيـر وقـت هشـدار           . جوانان را به جنب و جوش آورد      
و هـر حركـت اعتصـابي را بـا نيـروي            ... آيد  من از اعتصاب بدم مي    «: داد  مي

اي پليس با اعتصابيون كه جوانـان را        درگيري قو . »شكنم  انتظامي درهم مي  
  .هم با خود همراه داشت، چند كشته و زخمي برجاي گذاشت

آمـوزان رسـيد كـه بـه سـوي وزارت             پيمائي دانش    ديماه نوبت به راه    20در  
دانشجويان هنوز سردرگُم، به پشتيباني كتبي از رفقاي        . فرهنگ روان شدند  

  .جوان بسنده كردند و دنبال نگرفتند
در سـال   . كـرد   ، جنـبش دانشـجوئي در سـرگرداني سـر مـي           1338 تا سال 

نويسـي     هـزار دانشـجو نـام      14هاي ايـران      ، در دانشگاه  1337-38تحصيلي  
 1055 نفـر، در دانشـگاه تبريـز         9300در دانشگاه تهران    : كردند، بدين قرار  

  . نفر480 نفر، در دانشگاه مشهد 490نفر، در دانشگاه شيراز 
، »كميته موقـت  «دانشگاه تهران در اين سال، برپائي       اقدام مهم دانشجويان    

يك سـال بعـد   . هاي صنفي ـ سياسي بود   در جهت هماهنگ كردن فعاليت
  . عضو داشت6ايجاد شد كه » سازمان دانشجويان دانشگاه تهران«

 آذر 16نخستين بار بود كه بعد از كودتا دانشجويان بر آن شدند تا سـالگرد          
در ايـن رابطـه سـخت گويـا و          » يتـه دانشـجويان   كم«اعالميه  . برگزار كنند 

دانشجويان در فراخوان خود، به يأس حاكم از پـس          . بيانگر روح زمانه است   
آتش پيكار در زير انبوه خاكسـتر اسـتبداد و   «: كودتا اشاره كردند و نوشتند    

سكوت و سياهي چنان بـود  ... داد خيانت، شعله و گرمي خود را از دست مي        
...  باور كرد كه همه چيز پايـان گرفـت و خاكسـتر شـد       شد  كه به آساني مي   

ها بـر     اين جمله ... جنگد  مشت كه با درفش نمي    ... شود كاري كرد    ديگر نمي 
آنكه   آنگاه، بي . »كودتاچيان به مزدوري اجانب رفته بودند     . ها جاري بود    زبان

اي «: راهي به آينـده بنماينـد و بگشـايند، خطـاب بـه يـاران خـود گفتنـد               
شود، شـركت      آذر برپا مي   16تو بايد در تظاهراتي كه به مناسبت        .. .دانشجو

هاي انساني است،     ها و آرمان    شركت در اين مراسم دفاع از تمام ارزش       . كني
اظهـار نفـرت از     . اظهار انزجار نسبت بـه تجـاوز بـه حـريم دانشـگاه اسـت              

اعالميه كميته دانشجويان، به مناسـبت      (» ...كُشي در كالس درس است      آدم
  ).1338 آذر 16
 جبهه ملي دوم برپا شد و از آنجا كه شاه در پيام راديـوئي، نويـد                 1339در  

بـدين  . انتخابات آزاد را داده بود، مليون نيز تصـميم بـه مشـاركت گرفتنـد              
مناسبت اجتماعات گوناگوني شكل گرفت و جنبش دانشجوئي را بار ديگـر،            

 آذر را 16راسم سالگرد بدينسان م. در جهت آزادي انتخابات به حركت آورد  
تر از هميشه برگـزار كردنـد و بـه پشـتيباني از شـركت احـزاب در                    پرشكوه

  .انتخابات برآمدند
اما برخالف قول و قرارها، دولت از پذيرفتن نامزدهاي انتخاباتي جبهه ملـي             

ها ريخت و بدين سـان        و حزب ايران خودداري كرد، آرا قالبي را به صندوق         
 كرسـي بـه حـزب       65 كرسي به حـزب مليـون،        70 كرسي مجلس    200از  

  . كرسي ديگر معوق ماند30 كرسي به منفردين تعلق گرفت و 32مردم، 
در اوايل بهمن، دارودسته حاج رضائي و رشيديان بـه اجتمـاع جبهـه ملـي                

كميتـه  «حمله بردند، برخي را زخمي كردند و در فرداي همان روز اعضاي             
 6در  . از بهانه به دسـت دانشـجويان افتـاد        را به زندان فرستادند، ب    » دانشگاه
لغـو  « دانشجو در محوطه دانشگاه بست نشسـتند و خواسـتار            4000بهمن  

و آزادي ياران خود شدند، بويژه كـه در طـي آن چنـد              » انتخابات ساختگي 
  . دانشجو در بازداشت بودند160هفته، عالوه بر كميته دانشگاه، 

تـا سـه روز از رسـانيدن غـذا بـه            قواي پليس به محاصره دانشگاه برآمـد و         
دانشجويان در قطعنامه تندي كه همان روز نخست،        . دانشجويان، جلوگرفت 

در صحن دانشگاه خواندند، خطاب به شريف امامي كه به دنبال دكتر اقبال             
  : وزير شده بود، گفتند نخست

دولت شما نيز مانند دولت اقبال، اصل آزادي بيـان و قلـم و اجتماعـات را              «
دولت شما نيز مانند دولت اقبال، با تهديد و ايجـاد رعـب و              ... پا گذارده زير  

هـاي انتخابـاتي جلـوگيري        هراس و حتي تعقيب و توقيف افـراد از فعاليـت          
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هـاي نظـارت بـر انتخابـات را از عناصـر              انجمـن ... دولت شما نيـز   . نمايد  مي
رد وابسته به احزاب ساختگي تشكيل داده، تا چنانچه مقتضي اسـت در مـو             

محيط دانشگاه در همه ... انتخاب افراد طبق نقشه و توصيه دولت عمل شود        
وقت و در همه جا، در دفاع از آزادي و احترام به قانون، سنگر آزادي، و فرد                 

بنـابراين مـا دانشـجويان دانشـگاه        . دانشجو نيز هميشه سرباز آزادي اسـت      
... كنـيم   م خطـر مـي    تهران، در مورد ارائه اين انتخابات رسوا، اعتراض و اعال         

اگر دولت در مورد تأمين اصل آزادي انتخابـات قـادر بـه مقاومـت در برابـر          
بالدرنـگ اسـتعفا بدهـد و يـا         : مداخله و اعمال نفوذ محافل متنفـذ نيسـت        

كنيم كه در صورت ادامه اين        ما به شما اخطار مي    ... انتخابات را متوقف كند   
عليه دولت شما به تظاهر اكتفـا       وضع، براي جلوگيري از اين تجاوزات، تنها        

نكرده و دامنه تظاهرات را به محيط خارج از دانشگاه خـواهيم كشـيد و در                
» اي متوجه شـخص شـما خواهـد بـود           اين صورت مسئوليت هرگونه حادثه    

 بهمـن، و بـراي      9در  ). 1339 بهمـن    6كميته دانشجويان دانشگاه تهران،     (
دانشجوايان از پا ننشستند و موج      اما  . نخستين بار درهاي دانشگاه را بستند     

در دانشگاه مشهد اعـالم     . اعتراض سراسر محيط تحصيلي كشور را فرگرفت      
ها كشاندند    در دانشگاه تبريز دانشجويان درگيري را به خيابان       . اعتصاب شد 
مـا دانشـجويان    «: اي كه بدين مناسبت انتشـار دادنـد، گفتنـد           و در اعالميه  

. داريم  د را از اعمال غيرقانوني دولت ابراز مي       دانشگاه تبريز، نفرت عميق خو    
كنيم و اجازه     ما مبارزه خواهران و برادران خود را با پيگيري تمام دنبال مي           

پيـام  (» دهيم كه بيش از اين به طبقه دانشجو در ايـران تـوهين شـود                نمي
هاي دانشجويان تبريز عبارت بودنـد        خواست). 1340 فروردين   14دانشجو،  

  :از
  .گاه هرچه زودتر باز شود دانش-1
  . دانشجويان زنداني دانشگاه تهران آزاد شوند-2
  .دوره بيستم هرچه زودتر منحل شود» قالبي« مجلس -3
ــرار گــردد  -4 از اعالميــه دانشــجويان ( آزادي اجتماعــات و مطبوعــات برق

  ).1339 بهمن 17دانشگاه تبريز، 
دگان را آزاد كند و     در اواخر بهمن دولت متعهد شد كه به تدريج دستگيرش         

دانشجويان در اول اسفند اعتصاب را شكستند و دانشگاه         .  نفر رها شدند   58
دولـت شـريف    . اما دانشجويان بر سر شعارهاي خود باقي بودند       . گشوده شد 

را كـه   » آزادي انتخابـات  «كـرد كـه دانشـجويان شـعار           امامي پيشنهاد مـي   
امـا ايـن    . ن آزاد شـوند   سياسي است رها كنند، تـا بـاقي يارانشـان از زنـدا            

طـرد شـد و تزلـزل در        » فساد دستگاه حاكمـه   «پيشنهاد به عنوان نشان از      
  .مقام نخست وزير انداخت كه به دنبال تظاهرات معلمان، از كار بركنار شد

از ويژگي هاي اعتراضات و تظاهرات اين سال، همبستگي دانش آمـوزان بـا              
 بزرگ تـر هـا مـي گفتنـد؛ مـي            آموزان، حتا تندتر از     دانش. دانشجويان بود 

هـاي ايـران از       در ربط با بست نشيني دانشگاه، اعالميـه دبيرسـتان         . نوشتند
» اجتماع كوچك مدرسه«روش آموزش و پرورش را كه     » غلط بودن «جمله  

آيـا هيچگـاه    «: پرسيد  شد و مي    را با مشكالت فراوان روبرو كرده، يادآور مي       
هـاي محـيط ماسـت، بـا          مانيمشكالت مدرسه خـود را كـه انعكـاس نابسـا          

كنيم كه همـه      ما در اجتماعي زندگي مي    ... ايم؟  دردهاي مردم مقايسه كرده   
فقر و ورشكستگي اقتصادي همه جـا       . روابط مان براساس غلط استوار است     

هاي ملـت همـه جـا پايمـال شـده اسـت؛        ريشه كرده است، حقوق و آزادي  
تبداد از بـين رفتـه و       هاي انساني بدست مقلدين و فراشـان دوره اسـ           ارزش
گوئي و آزادانديشي جرمي است كه آزاديخواهان ايران بارها به مجـازات              حق

هـاي اسـتعماري و       فرهنگ عمومي با پيروي از برنامه     ... اند  شديد آن رسيده  
آموزان، دولت كودتـا      از ديدگاه دانش  . »كند  هر روز تنزل مي   ... مسئوليتي  كم

بازداشته » حيات انساني «نكرده، بلكه از    نسل جوان را تنها از آزادي محروم        
همراهي «را نيز به    » دبيران خردمند «آموزي،    چنين جنبش دانش    هم. است

خوانــد و بــه  فــرا مــي» مبــارزه عليــه دســتگاه خودكامــه«در » و راهنمـائي 
آمـوزان مـدارس تهـران،        بيانيـه دانـش   (خاست    همبستگي با مدرسان برمي   

  ).1339بهمن 
بايد سرسختانه از مبارزاتي كه     : آموزان قزوين نوشتند    دانش: در همان تاريخ  
در » كسب آزادي و احياي حقوق از دست رفته ملت ايـران          «دانشجو به راه    

دولـت سرسـپرده    «آنـان نيـز انزجـار خـود را از           . پيش دارد، پشتيباني كرد   
محـيط  «انتخابـات دوره بيسـتم را كـه در          . اعـالم داشـتند   » شريف امـامي  

انجام يافته بـود، محكـوم كردنـد و         » قالبي«به صورت   و  » وحشت و خفقان  

آمـوزان قـزوين نيـز همبسـتگي بـا اهـل قلـم و                 دانـش . غيرقانوني خواندند 
همگـام و همصـدا و دوشـادوش        «: روشنفكران را از يـاد نبردنـد و نوشـتند         

روشنفكران كشور عليه هرگونه تجاوزات استعمارگرانه كه به حقوق ملت ما           
نيم و تا پيروزي نهائي، بر پيمان مقـدس خـود وفـادار          ك  شود، مبارزه مي    مي

  ).1339آموزان قزوين، بهمن  بيانيه دانش(» خواهيم بود
، معلمـان  1340 ارديبهشـت  12در . اين همبستگي به عمل نيز ديـده شـد        

مدارس تهران در اعتراض بـه نارسـائي حقـوق، اجتمـاعي در برابـر باشـگاه                 
آموزان و دانشجويان نيز شـركت        انشدر اين مراسم د   . مهرگان ترتيب دادند  

قواي . كردند و اجتماع صنفي را به تظاهرات سياسي عليه دولت برگرداندند          
پليس آتش به روي تظاهركنندگان گشود و يكي از فرهنگيان به نام دكتـر              

  .، از پاي درآمد2خانعلي، به ضرب گلوله شهرستاني، رئيس كالنتري 
نـان و فرهنگيـان، در حاليكـه جنـازه           هزار تـن از جوا     10فرداي همان روز    

. كشيدند، به سوي ميدان بهارستان روان شدند        دكتر خانعلي را بر دوش مي     
. سازمان جوانان جبهه ملي، به خيال دفن جنـازه در جلـوي مجلـس افتـاد               

دسـتي كـرد و       آوري بيل و كلنگ شدند، اما پلـيس پـيش           برخي راهي جمع  
  .جسد را دزديد

شـريف امـامي را در بحـران شـديد فـرو بـرد و               قتل دكتر خـانعلي، دولـت       
فرهنگيان و دانشگاهيان، اكنون خمـودي و ركـود         . استعفاي او را سبب شد    

اين چنين بود كه نوبت حكومـت بـه         .  مرداد را پشت سر گذاشته بودند      28
  .دكتر علي اميني رسيد

 دولت امريكا، براي مقابله با جبهه ملي، كه دوباره سر بلند كرده بـود و نيـز                
، »مبـارزه بـا فسـاد     «در جهت خواباندن صداي اعتراض، اميني را بـا شـعار            

در مبارزه با افكار اشتراكي روي » تقويت اسالم«و آرمان  » اصالحات ارضي «
پاگرفـت و علنـي     » نهضت آزادي « ماهه او بود كه      14در حكومت   . كار آورد 

  .به فعاليت برخاست
ود كـه درهـاي مجلـس را    بعد از انقالب مشروطيت، اميني نخستين كسي ب   

نخست وزير  «خود لقب   . بست و فرمان شاه را جايگزين قوانين مجلس كرد        
گرفت و شاه كه دستكم به ظاهر، و طبق قانون اساسي، مبـري             » خودمختار

  .از مسئوليت بود، بار ديگر به مقام مسئول رسيد
امينـي از  . با اين حال شعار اصالحات ارضي در نزد بسياري گيرائـي داشـت            

بهـره  » فئـودال «اين وجهه هم در خراب كردن چهـره مصـدق بـه عنـوان               
  .جست

ها براي حزب توده تره خـرد         در خاموش كردن صداي چپ، كه در آن سال        
كرد، اميني وزارت دادگستري را به نورالدين الموتي، از اعضـاي حـزب               نمي

چنـين بـراي      هـم . توده سپرد، تا آزاديخواهي خود را به جهانيان ثابت كنـد          
خاموش كردن اعتراض فرهنگيان، وزارت فرهنگ را بـه محمـد درخشـش،             

  .رئيس باشگاه مهرگان بخشيد
جان گرفت و هم بـدين      » دانشگاه مال مردم است   «در زمان او بود كه شعار       
  .عذر دانشگاه تعطيل شد

تر از هميشـه،      و باز در زمان او بود كه جنبش دانشجوئي، پربارتر و با تجربه            
  .اي زمانه شده سخنگوي خواست

. نخست با انتخابات بياغازيم، كه انتخابات مجلس بيستم منحل اعـالم شـد            
دولت اميني به اتكا احزاب نوخاسته و يـاران از راه رسـيده، يكسـر درهـاي                 

ايـن  . »خواهند  اكثريت مردم انتخابات نمي   «: مجلس را بست و اعالم داشت     
ايـران را بـه دوران      چنين و براي نخستين بار بساط مشروطيت را برچيد و           

بايست به شيوه نـوين       اكنون سركوب را هم مي    . ناصرالدين شاهي بازگرداند  
  .سازمان داد كه بهترينش همانا بستن در دانشگاه بود، چنانكه خواهيم ديد

. جوانان هنوز دست و سياست دولت جديـد را بـه درسـتي نخوانـده بودنـد                
هم بود، گيرائي داشت    » اي  دهاز كجا آور  «شعار مبارزه با فساد كه به مفهوم        

هـم  » سازمان امنيـت اجتمـائي    «حتي ايجاد   . و بسياري را به توهم واداشت     
هايش به دوران مصدق ريخته شد، توجـه روشـنفكران جـوان را بـه         كه پايه 

از رهبران جبهه ملي تعدادي به دولت جديـد روي خـوش    . خود جلب نكرد  
هـاي سياسـي خـود         در جـزوه   نشان دادند و مهدي بازرگان برنامه اميني را       

رفتنـد بـر    پرداخت و با الفاظ و بيان مذهبي به خورد جوانـاني داد كـه مـي          
  .خط بطالن بكشند و هويت ملي را در اسالم عزيز جستجو كنند» غربزدگي«

سـبب ايـن بـود كـه        . اعتراض دانشجويان، اين بار از دانشگاه شيراز آغازيـد        
 31در  . انشـگاه قـرار دادنـد     را در ايـن د    » كنفـرانس سـنتو   «محل تشـكيل    
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اي كـه بـدين       در قطعنامه . ارديبهشت و اول خرداد، دانشجويان بپا خاستند      
ما با تشكيل اين جلسات در محيط علمـي         «: مناسبت انتشار دادند، نوشتند   

ما مخالف پيمان سنتو كه باعث نفـوذ سياسـت خـارجي            . دانشگاه مخالفيم 
ـ       مـا نمـي   . است، هستيم  الملـل وارد شـويم، در    ينخـواهيم در مخاصـمات ب

اي باشـد     كلمه سنتو به هر شـكل و قيافـه        ... هاي نظامي شركت كنيم     بلوك
شكم گرسنه و بدن برهنه احتياجي به       ... مورد نفرت عموم مردم ايران است     

» ...هرچــه زودتــر كنفــرانس خــود را تعطيــل كنيــد... تـوپ و تانــك نــدارد 
  ).1340 خرداد 1قطعنامه دانشجويان دانشگاه شيراز، (

دولت اميني براي جلوگيري از تكرار شدن مـاجراي خـانعلي و همبسـتگي              
آموزان و دانشجويان، به دنبال برگزاري مراسم چهلم توسـط            معلمان، دانش 

هاي فردي زد تا رهبران جنـبش     كميته دانشگاه، دست به اخراج و بازداشت      
مـدارس، از   هـاي پراكنـده در        عالوه بر تصـفيه   . را بهنگام از صحنه دور كند     

جمله در دارالفنـون، برخـي از دانشـجويان را از دريافـت هزينـه تحصـيلي                 
 تيـر   30با اين همه كميته دانشگاه برنامه بزرگداشت سالروز         . محروم كردند 

پلـيس  . را تدارك ديد و دانشجويان را به اجتماع در ميدان جالليه فراخواند           
دكتـر  .  دسـتگير كـرد    به محاصره ميدان برآمد و تعـدادي از دانشـجويان را          

دانشـگاه مـال دولـت اسـت نـه      «: گفـت  اميني در توجيه اين سـركوب مـي       
، اين دانشگاه به هزينـه دولـت سـاخته شـده نـه دانشـجويان،                »دانشجويان

وانگهي اگر دانشجويان به هواداري از مصـدق        . بنابراين، حق اعتراض نيست   
ايـن  «داننـد كـه     اند، بايـد ب      تير زده  30و يا جبهه ملي دست به بزرگداشت        

هاي دموكراتيـك نبودنـد، هيچگونـه زمينـه           ها مخلوق سنت    احزاب و دسته  
زار هـرج و مـرج،        هائي بودند كه در شوره      اجتماعي نداشتند، آنها علف هرزه    

آور بهشـت     آنهـا پرنـدگان مـژده     . روئيدند  الساعه مي   آن روزها ناگهان و خلق    
م آن تظـاهرات مخالفـت      دولت با انجا  «پس از همين روي بود كه       . »نبودند

نمود و اعالم داشت با تمام قوا از برگزاري چنين ميتينگي جلوگيري خواهد     
  ).1340 مرداد 14نطق علي اميني، اطالعات، (» كرد

در دوران اميني بود كه با پاگرفتن سـازمان امنيـت، تبليغـات گسـترده در                
ويان دانشـج . آغـاز شـد   » انگيز كشور   ترقيات شگفت «جهت جلب جوانان به     

ايراني مقيم آمريكا را به هزينه دولت، فراخواندند تا آن ترقيات را بستايند و              
سيل سپاس و چاپلوسـي بـر زبـان دانشـجويان           . معترضان را سرزنش كنند   

  .جاري بود و پذيرائي و ديدار و گردش رايگان بي پايان» ميهمان«
حكايت از كمبود رشد سياسي دانشجويان تهران       » كميته دانشگاه «واكنش  

هاي آگاه، از ترسـيم       رساند كه جوانان در فقدان احزاب و گروه         كرد و مي    مي
هاي اجتماعي و ارائه شناخت درست و معين از احوال كشـور خـود                واقعيت
باز سخن از شعارهاي كلي     » ميهمانان گرامي «در نامه سرگشاده به     . ناتوانند

هـا ايرانـي      يـون خـواهيم چهـره ميل      از شما مـي   «: رفت، از اين دست كه      مي
ــد      ــم ببيني ــيش چش ــد پ ــر دارن ــتي در زنجي ــه دس ــنه را ك ــا » گرس و ي

و » از ياد نبريـد «را، كه هنوز وجود نداشت، » هاي سراسر ايران   گاه  شكنجه«
  ).1340 تير 10اعالميه كميته دانشگاه تهران، (الي آخر 

دولت اميني از اين ضعف دانشجويان، كه در فقـدان احـزاب، نقـش حـزب                
اگر كميته دانشگاه . كرد برداري مي   كردند و توانش را نداشتند، بهره      بازي مي 

تنها، چنانكه ويژگي جنبش دانشجوئي است، بـه افشـاگري عليـه سـركوب              
كرد، چه بسا دولت اميني قادر به سودجوئي از ضـعف و              فرهنگي بسنده مي  

  .بود خيانت احزاب در پيكار با دانشجويان نمي
هـاي رسـمي كشـور     در روزنامـه . تـر نهـاد   پيشدر امر تبليغات دولت گامي   

دانشجويان وابسته به حكومت را بـه       . را گشود » كُرسي آزاد دانشجو  «ستون  
غـرض جـز ايـن      .  مرداد عنوان شد   28كودتاي  . گفتگو درباره احزاب كشاند   

رويداد .  مرداد را انقالب بخوانند    28 تير را كودتا و كودتاي       30نبود كه قيام    
در همـين راسـتا     . قلمـداد كننـد   » ملـي «و دومـي را     » هوابست«نخستين را   

ها، به دكتر بيژن، اسـتاد        دانشجوئي به نام عبداهللا شكري، در ستون روزنامه       
تا ميـان دولـت و ملـت        » دستهائي در كار است   «داد كه     دانشگاه هشدار مي  

، نـه در پشـتيباني      »نه در خيانت  «بايد ملت متحد باشد اما      . اندازد» تفرقه«
نشاندگان   تا دست «ير و دولت مصدق كه حكومت نظامي را لغو كرد            ت 30از  

آري، دكتر مصدق جز عمال روس      . »روسيه بتوانند دست به تظاهرات بزنند     
آنگاه آن دانشـجو در ربـط بـا دولـت زاهـدي             . »طرفداران ديگري نداشت  «

را ريختنـد، تـا آزادي      » سازمان امنيت فعلي  «تيمسار زاهدي پايه    : گفت  مي
  بنده آقاي اميني را با آقاي دكتر مصدق «اكنون هم . برقرار باشدبيشتري 

  
  

  
  

اعمال خالفي كه دكتر مصدق انجـام داده امينـي انجـام            ... كنم  مقايسه نمي 
 مـرداد  28 تيـر بـا   30مگر فرق ...  مرداد؟28گويند كودتاي    چرا مي ... نداده

از ؟ اين بـود كـه چـون مصـدق ارتـش را تصـفيه كـرد و گروهـي              »چه بود 
 تير ارتش نتوانست مقاومـت كنـد و         30در  «ارتشيان را بازنشسته، بنابراين     

مـردم قـادر بـه مقاومـت        « تيـر    30يعنـي در    »  مرداد مقاومت كـرد    28در  
  ).1340 آبان 8اطالعات، دوشنبه، (» مقاومت كردند«، اما در كودتا »نشدند

نفـي و   گذاشت،   هيچكس برآن نشد كه اين اباطيل را كه بر كودتا صحه مي           
حتـي نقـش امريكـا و انگلـيس و يـا          . جبهه ملي جواب هم نـداد     . طرد كند 

آزردن دولـت   . اي را كه خود اميني از امريكا ستانده بود، طرح نكردند           رشوه
  .آيند نبود امريكا، براي جبهه ملي، كه هنوز به مراحم ارباب اميد بسته بود، خوش

ه عملـي نـاتوان بودنـد، دو      در اين دوره كه احـزاب از ارائـه برنامـه و مبـارز             
يكـي گـرايش مـذهبي كـه        . گرايش در جنبش دانشجوئي رو به رشـد بـود         

نهضـت  «كشـيد و     ار را به سوي خـويش مـي       بخ  سرخوردگان جبهه ملي بي   
سردمدارش بود، و ديگر سـرخوردگان حـزب تـوده كـه كوشـش و               » آزادي

ارهـا  از ايـن پـس ب  . بخش مبارزات خود قـرار دادنـد   خيزش سايرين را الهام   
ــي    ــا رخ م ــوي مرزه ــه فراس ــدادهائي ك ــتيباني از روي ــگاه در پش داد،  دانش

، كه كميته دانشگاه، دانشجويان را در       1340 آبان   14از جمله در    . بپاخاست
بـه حركـت آورد     » مبـارزات مـردم الجزايـر عليـه اسـتعمار         «همبستگي بـا    

شعار چنين و هم در اين سال بود كه          هم). 1340 آبان   14اعالميه كميته،   (
بـه تعبيـر ديگـر      . اي دانشـجوئي نقـش بسـت      ه  در بيانيه » جنگ مسلحانه «

كردند و    هاي نوين مبارزه را طرح مي      دانشجويان نااميد از احزاب موجود، راه     
  .ريدندب در همين راستا با مشي كجدار و مريز گذشته مي

را پيش » تعطيل دانشگاه «ديد، به عنوان تهديد      دولت اميني كه خطر را مي     
نخســت روزنامــه .  آذر هشــدار داد16يد و در بــاب برگــزاري مراســم كشــ

وابسته به سازمان امنيت مقدمات بسـتن درهـاي دانشـگاه را، در             » فرمان«
جهت آماده كردن اذهان، بدين مضمون طرح كـرد، كـه خرابكـاران آمـاده               

آيد كه دستهائي در دانشگاه       از ظواهر و قراين چنين برمي     «. ندا  خيانت شده 
» هاي دشـمنان ملـت      نحوه اجراي برنامه  «هنوز  . »به اخالل نموده اند   شروع  

عمـال حـزب   «توان داشت كـه آنـان همانـا     اما شكي هم نمي. معلوم نيست 
. »هاي خيمـه شـب بـازي آنـان بنـام جبهـه ملـي هسـتند                  توده و عروسك  

رود، تنها بدان قصد است كـه خـود را            دانشجوي راستين اگر به دانشگاه مي     
پس دانشجو بايد بداند كه در اين مملكـت         . نمايد»  به ميهن  آماده خدمت «

كمونيست مسلط باشد، به آنها مجالي نخواهـد داد و ديـن و ايمـان و                «اگر  
بنـابراين دانشـجويان بايـد      . »مليت و استقالل و آزادي را از بين خواهد برد         

زه مبار«و رئيس دانشگاه در     » عناصر مزدور و بيگانه را از ميان خود برانند        «
  ).1340 آذر 6فرمان، (اقدام كند » با عمال بيگانه در اين مكان مقدس

داد كـه حـزب تـوده در ميـان            سازمان امنيت اين هشدار را به روزهائي مي       
عملي، وجهه خود را روز  جوانان نفوذي نداشت و جبهه ملي هم به خاطر بي   

پـس درواقـع روي سـخن سـاواك بـا كـل             . داد  به روز بيشتر از دسـت مـي       
هاي دكتر اميني هم منظـور        در همان روزها نطق   . انشجويان و دانشگاه بود   د
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كرد   دكتر اميني اعتراف مي   . داد  اصلي دولت را كه بستن دانشگاه بود، لو مي        
از . جلوگيري كـرد  » آمدي  هرگونه پيش «كه هنوز اتفاقي نيفتاده، اما بايد از        
كننـد، زمينـه را بـراي        آذر را برگزار     16اين قرار كه اگر دانشجويان سالروز       

نطـق امينـي،    (انـد     آورده» روي كار آوردن يـك حكومـت نظـامي فـراهم          «
  ).1340 آذر 10اطالعات، 

هاي رسمي كشور مسأله را       روزنامه.  آذر آغازيد  12زمزمه تعطيل دانشگاه از     
دولت بايد از بـروز اغتشاشـات در        : نوشتند. به عناوين گوناگون طرح كردند    

در . »حتي اگر به قيمت تعطيل دانشگاه تمـام شـود   «كشور جلوگيري كند،    
مـا بـا هـر گونـه        «: هاي اميني و در تكرار همان هشدار افزودنـد          تأييد گفته 

اقدامي كه در اين راه بشود، يعني در راه حفظ حيثيت و احترام دانشـگاه و                
در «زيـرا اگـر   . »دور نگهداشتن دانشجو از جنجال و آشوب كـامالً مـوافقيم   

 آذر و يا بهر مناسبت ديگر جنجـالي         21 و يا    19 و يا    16ناسبت  دانشگاه بم 
خداي نكرده به خارج كشيده شود، استقرار يك حكومت تند          ... پيش بيايدو 

تر كرده و آزاديهـاي موجـود در مملكـت را مـورد تهديـد                 و نظامي را سريع   
  ).1340 آذر 12خوشه، يكشنبه (» دهد حتمي و شديد قرار مي

 آذر را تـدارك     16 پـاي ننشسـتند و مراسـم سـالروز           دانشجويان گرچـه از   
اي به تعطيـل      ديدند، اما هشدار رژيم را بهائي ندادند و در بيانيه خود اشاره           

روز « آذر   16داد كـه      اعالميه كميته دانشگاه پيشـنهاد مـي      . دانشگاه نكردند 
جز اين نكته سـخن تـازه و يـا تعبيـر            . اعالم شود » همبستگي جوانان ايران  

بـا بزرگداشـت    «: گفـت   اعالميـه از جملـه مـي      . خـورد   ه چشم نمـي   نويني ب 
روز ...  آذر را    16دالوريهاي شهيدان دانشگاه و با الهام از قهرمانيهـاي آنـان            

همبستگي جوانان ايران در سراسر گيتي اعـالم كـرده و از همـه نيروهـاي                
هاي هيأت حاكمه فاسد      اصيل و ارزنده كه در هر نقطه جهان شاهد جنايت         

خواهيم كه بـا سـپاس از فـداكاريهاي شـهيدان دانشـگاه،         ان هستند، مي  اير
هاي هيأت حاكمه ايران اعالم داشـتند، بـر           كشي  ننگ و نفرت خود را از آدم      

اعالميـه كميتـه دانشـجويان      (» شكوه و جالل اين روزهاي تاريخي بيفزايند      
  ).1340 آذر 14دانشگاه تهران، 

دانشجويان در  . يمه افراشته درآمد  صبح پنجشنبه پرچم دانشگاه به صورت ن      
تر از هميشه، درحاليكه عكس شهداي خود را در جلو صف             مراسمي باشكوه 

كردند، يكبار محوطـه دانشـگاه را دور زدنـد و روبـروي دانشـكده                 حمل مي 
در اين مراسم هما دارابي، و دو دانشجوي ديگر بـا           . هنرهاي زيبا گرد آمدند   

 سـخن   - تـازگي از زنـدان آزاد شـده بـود          كه بـه  -هاي نمازي و شيباني       نام
:  آذر گفـت   16سپس حسـيبي، دانشـجوي دانشـكده فنـي بـه يـاد              . گفتند

كردنـد    تشبثات مذبوحانه هيأت حاكمه و سازمان امنيت را كه سـعي مـي            «
 هاي قالبي ده دانشجويان را اخاللگر معرفي كنند و با درج اعالنات و تلگراف          

      دهابطحي دانشجوي دانشـك   . كنيم   مي محكوم» دانشگاه را حقير جلوه دهند    
  :حقوق هم افزود

هيأت حاكمه ايران مجبور است به نياز حركت و جنبش نسل جـوان سـر               «
تحول و حركت، خواسـت طبقـه جـوان و نسـل انقالبـي              . تعظيم فرود آورد  
ــط غلــط و ناهنجــار و  . كشــور ماســت ــرهم زدن رواب مقصــود از انقــالب ب

ار در آغاز نياز به قيام مسـلحانه نـدارد، امـا            اين ك . غيرمنطقي اجتماع است  
اگر در برابر مسالمت، زورگوئي خودنمائي كرد، آنگاه مردم بر طبق اعالميـه             
جهاني حقوق بشر، به عنوان آخرين عالج بـه قيـام بـر ضـد ظلـم و فشـار                    

  ).1340 آذر 27پيام دانشجو، (» گردند مجبور مي
ت تـأثير جنـگ الجزيـره، و    اين نخستين بار بود كه جنبش دانشجوئي، تحـ   

هاي سياسي ـ نظامي، سخن از انقـالب و جنـگ     پيش از برپا شدن سازمان
نيز هيچ  . راند، كه نه شعار جبهه ملي بود و نه شعار حزب توده             مسلحانه مي 
اي به مذهب و يـا رهنمودهـاي          ها و شعارهاي دانشجوئي اشاره      يك از بيانيه  

هـا و مشـي        از حزب توده آرمان    چپ نوين و بريده   . نداشت» نهضت آزادي «
هـاي مبـارزه    كـرد و راه  آتي خود را از خالل جنـبش دانشـجوئي بيـان مـي          

  .نمود هاي بعد را برمي سياسي سال
 آذر آن سـال حضـور اوليـاي دانشـجويان در       16هاي ديگر مراسم      از ويژگي 

: دادنـد   ها شـعار مـي      خانواده. هاي دانشگاه و تأييد آن مراسم بود        پشت ميله 
ملـت از   . پيـروز بـاد دانشـگاه     . كنـيم   ا مبارزه فرزندان خود را تأييـد مـي        م«

  .»كند دانشگاه پشتيباني مي
در . ديگر اينكه، مراسم آنسال همچنانكه خواست كميته بود، سراسري شـد          

   دانشجويان  قطعنامه.  آذر برگزار شد16اصفهان، تبريز، آبادان، اهواز سالروز 

  
  

  
  

 در تـاريخ مبـارزات دانشـجوئي ايـران فرامـوش             آذر 16«: گفت  اصفهان مي 
كه به دست دژخيمان بـه زمـين        ... نشدني است، خون برادران دانشجوي ما     

  .»طلبد جوشد و برادران دانشجو را به مبارزه مي ريخت، مي
توقيــف «دانشـجويان دانشــگاه تبريـز نيــز در بيانيـه خــود خواسـتار خــتم     

بودنـد و  » قـاي دكتـر مصـدق   غيرقانوني پيشواي بزرگ ملت ايران جنـاب آ     
ما دانشجويان دانشگاه تبريز، اقدامات دولت آقاي دكتـر امينـي           «: گفتند  مي

را غيرقــانوني دانســته، هــر دولتــي را كــه بــرخالف اراده ملــت و از طريــق 
غيرقانوني حكومت كند و از خـود بـدون صـالحديد مجلـس شـوراي ملـي                 

» ين دولتـي نـداريم    كنـيم و اطمينـان بـه چنـ          قانوني بيافريند محكوم مـي    
روشن است كه اشـاره     ). 1340 آذر   16قطعنامه دانشجويان دانشگاه تبريز،     (

  .دانشجويان به تعطيل مجلس و جانشيني فرمان به جاي قانون است
 آذر به مبارزه عليه كارشناسان آمريكائي 16در دانشكده فني آبادان، مراسم    

. رگران نفـت پيوسـت  چنين جنبش دانشجوئي به مبارزات كا هم. تبديل شد 
هاي كارگري عليه استعمار كاركنان نفت،  شعارها سياسي بودند و با خواست     

 آذر از سوي    16شرح ماجرا بزرگداشت مراسم     . همراهي و همسوئي داشتند   
رئيس آمريكائي دانشكده، پيش    . مقامات دانشگاهي آبادان ممنوع اعالم شد     

انشـجويان دانشـكده را كـه       از برگزاري مراسم و به قصد ارعاب، دو تـن از د           
رهبــران جنــبش نيــز بودنــد، اخــراج نمــود و دانشــجويان را از مداخلــه در 

 آذر  16بـه گفتـه بيانيـه دانشـجويان آبـادان، تـداركات             . سياست منع كرد  
» ارعـاب و تهديـد    «خواستند با   . انداخت» مقامات شركت نفت را به تكاپو     «

ي را در تنگنـاي مـالي       نخست گروهي را اخراج كردنـد، برخـ       . جلودار شوند 
اطالعيـه رئـيس    . گذاشتند و دسـتور اشـغال خوابگـاه دانشـجوئي را دادنـد            

ما هيچ نـوع جنـبش و فعاليـت و          «: گفت  آمريكائي دانشكده به صراحت مي    
واقعه سياسي را از طرف دانشجويان، كه با برنامه درسي آنها تـداخل كنـد،               

» كراسـن «العيه آقاي   اط. »توانيم تحمل كنيم    شناسيم و نمي    برسميت نمي 
تمام اينگونه اقدامات دانشجويان را دانشـكده       «: افزود  كفيل دانشكده نيز مي   

در صورت تخلف سـبب اخـراج آنهـا از          . بايد با تنظيم و تصويب اداره نمايد      
به رغم اين همه تهديد و هشدار، دانشـجويان در روز       . »دانشكده خواهد شد  

شكده روان شدند، درحاليكه پلـيس      موعود، با پالكاردهاي خود به سوي دان      
 آذر در زيـر بـاران شـديد    16مراسـم   . از پيش محوطه را محاصره كرده بود      

خواست قطعنامه دانشجوئي اين بود كه رؤساي بيگانه كنار برونـد           . اجرا شد 
دهيم كـه يـك نفـر         ما اجازه نمي  «: نوشتند. و دانشجويان اخراجي بازگردند   

  ).1340 آذر 16پيام دانشجو، (»  كندخارجي در امور سياسي ما مداخله
  .اما در ربط با كارگران، از يادآوري چند نكته كوتاه ناگزيريم

اعتراضات دانشجويان در اين سال با مبـارزه و اعتصـاب كـارگران آبـادان و                
  هاي از اوايل بهار كارگران در اعالميه. ساير شهرهاي ايران همزمان بود



  جنبش دانشجويي ايران

 ١١١  104 ي آرش شماره

 از جملـه  . خواندند  م يكم ماه مه فرا مي     سراسري مردم را به شركت در مراس      
اي كـه بـه مناسـبت روز كـارگر انتشـار دادنـد،                كارگران فلزكار در اعالميـه    

 اصـالح و اجـراي قـوانين كـار و           -1: خواست خود را چنين اعـالم داشـتند       
 -3. »مزمن شهرها و روستاها   « رفع بيكاري    -2. هاي اجتماعي   سازمان بيمه 

. »هـاي تصـاعدي     ت  غيرمستقيم و برقراري ماليا   هاي    تجديد نظر در ماليات   «
 -5.  الغاي سريع بيمه تدريجي و ايجاد بيمه كامل بـراي همـه كـارگران    -4
. »تقويت و حمايت از صنايع داخلي و جلـوگيري از ورود كاالهـاي مشـابه              «
هـاي    بوجود آوردن تسهيالت كافي جهت تشكيل سنديكاها و اتحاديـه          «-6

 -8. دسـتمزد بـا توجـه بـه شـاخص زنـدگي            تعيين حـداقل     -7. »كارگري
شناخت حق اعتصاب كه تنها سـالح طبقـه كـارگر اسـت، طبـق مـوازين                 «

اعالميـه  . (جمعـي   هـاي فـردي و دسـته         جلوگيري از اخراج   -9. »المللي  بين
  ).1340سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك حومه تهران، 

كه قـدرت شـنيدن   مقاماتي «: گفت اعالميه ديگري در ربط با روز كارگر مي  
در صـدد   ... اعتراض كارگران و زحمتكشان حق طلـب و مبـارز را نداشـتند            

در ... سابقه قاطبه رنجبران دنياي بشريت را سـركوب كننـد    برآمدند قيام بي  
كشور ما نيز زحمتكشان و كارگران اين روز تاريخي را به عنوان روز افتخـار             

هسـتند كـه مبـارزه      و معتقـد    ... گيرنـد   و شرف و رنج و زحمت جشـن مـي         
پارچه آنها تمام مشكالت فعلي را مغلوب و منكـوب            طلبانه و ملي و يك      حق

و ملت ما را در موقعيتي قرار خواهد داد كـه ملـل آزاد جهـان در                 ... ساخته
ناپــذير خــود بــه درك و تحصــيل آن نائــل   هــاي خســتگي نتيجــه مبــارزه

  ).1340اعالميه نهضت كارگري ايران، ديماه (» ...اند آمده
در آبان همين   . ، شركت نفت دست به اخراج كارگران زد       1340از آغاز سال    

برخي از كارگران شورشي را به دست ساواك        .  نفر بركنار شدند   1250سال  
هائي كه از كارگران سرسپرده گرفتند، بـه سـركوب              نيز در تأييد نامه   . دادند

، كارگران آبادان   در اعتراض به اين اقدامات    . كارگران جنبه قانوني بخشيدند   
كنسرسيوم نفـت در آبـادان از اول سـال تـا            «: خطاب به ياران خود نوشتند    

 نفر از همكاران شما را برخالف اصول انسانيت         1250تعداد  ... نيمه اول آبان  
المللي اخراج كـرده و در نظـر دارد تـا دو سـال ديگـر                  و قوانين موجود بين   

 همكاران كارمنـد شـما را بيكـار     نفر از2000 نفر از برادران كارگر و   7000
هاي  كند، و براي اينكه به اين عمل پليد خود جنبه قانوني بدهد، درخواست    

اگر كـارگري از    . رساند  مخصوص چاپ كرده و به زور به امضاي كارگران مي         
جريان كار مطلع بود و از امضا خودداري كرد، او را تحويل سـازمان امنيـت                

سر اربابان نفتي كم و باالخره تبعيد شرش را از دهد تا با تهديد و شكنجه        مي
  ).1340اعالميه كارگران شركت نفت آبادان، آبان (» ...كند

 آذر جان گرفتند، جنبش دانشجوئي      16از آنجا كه اين اعتراضات در آستانه        
 28هـاي دانشـجوئي بعـد از          براي نخستين بـار در اعالميـه      . تفاوت نماند   بي

اي بـراي     بهانـه . سخن از رنجبران رفـت    . ان شدند هاي چپي نماي    مرداد، واژه 
شـيوه نگــارش، هنـوز حكايــت از   . پشـتيباني از زحمتكشــان بدسـت افتــاد  
در نامه سرگشاده به دكتر امينـي،  . ناپختگي و چه بسا آشفتگي افكار داشت  

پرسـيم كـه اخـراج كـارگران          از شما آقاي اميني مـي     «: دانشجويان نوشتند 
خانمان كردن طبقات رنجبر ملـت        نوني و بي  زحمتكش، نفت بدون مجوز قا    

توانـد بـراي منـافع        ما هم از جمله قرارداد كنسرسيوم اسـت؟ هـركس مـي           
هاي خود با زندگي كارگران و زحمتكشان مـا بـازي كنـد؟ مـا                بيشتر جيب 

اعتراض خود را به اين اقدام ضدانساني و ضدملي اعالم داشته و همه جانبه              
آقـاي امينـي،    . داريم  زحمتكش نفت اعالم مي   پشتيباني خود را از كارگران      

اين هم سند و برگ ديگري است كه به پرونده سياه و كثيف شـما در نـزد                  
شود، كه شما جان و مال رنجبران ما را مثل ابـزار و آالت                ملت ما اضافه مي   

  ).1340پيام دانشجو، آذرماه (» ايد نفت در اختيار بيگانگان گذاشته
ين بار، جنبش دانشجوئي بـه گفتگـوي مسـتقيم بـا            چنين و باز براي اول      هم

حتي دانشجويان بر آن بودند كه آگاهي را به ميـان           . جنبش كارگري برآمد  
طبقات رنجبر ببرند، از بحران اقتصادي كشور سخن گويند، به همدردي بـا             

هـا    روشنفكران و بازاريان برخيزند، تـورم و گرانـي را پـيش بكشـند و ايـن                
 اي خطـاب بـه كـارگران و نيـز دهقانـان              ر بيانيـه  د. جملگي تازگي داشـت   
حكومت شاه باز هم به فشار جديدي بر ضـد          «: دادند  دانشجويان هشدار مي  

مشـتي چپـاولگر طبقـات محــروم و    ... ملـت ايـران مبـادرت كـرده اســت و    
كنند و در فقـر و نكبـت شـديد            زحمتكش ما در بدترين شرايط زندگي مي      

وران و بازاريان با كسادي و ورشكستگي         شهزنند، درحاليكه پي    دست و پا مي   

و هزاران كارگر و روشنفكر بيكار هستند و هزينه زندگي به           ... مواجه هستند 
هـا در مـوقعي انجـام     اين افـزايش قيمـت    ... آوري باال رفته است     نحو سرسام 

گيرد كه حكومت، ميلياردها ريال صرف ارتش و پليس و سازمان امنيت              مي
گيـرد    ها در موقعي انجام مـي       اين افزايش قيمت  . كند  و تبليغات مسخره مي   

هاي خـارج   كه شاه و درباريان و چاكران و غارتگران ميلياردها ريال در بانك    
هموطنـان در مقابـل ايـن تحميـل و فشـار جديـد              ... از كشور انباشـته انـد     

توانيد در مقابل ايـن تحميـل         حكومت شاه تسليم نشويد، بهر وسيله كه مي       
افزايـد، مقابلـه      ر فقر طبقات محروم و زحمتكش ملـت مـا مـي           كه باز هم ب   

  ).1340اعالميه كميته دانشگاه، ديماه (» ...كنيد
در ديماه آن سال دولت هزينه تحصيلي دانشجويان سال اول دانشسرايعالي           

گروهـي را هـم از      . نيـز ارعـاب و تهديـد دانشـجويان ادامـه يافـت            . را بريد 
يگـر دانشـجويان دسـت بـه قلـم شـدند و در              بار د . دارالفنون اخراج كردند  

اخـراج دانـش    «: آموزان، خطاب به نخست وزير نوشـتند        همبستگي با دانش  
آموزان دلير دارالفنون توطئه ديگري است براي از بين بردن مظـاهر آزادي             

  .و آزادگي
هاي قرن ما به خاطر تحقـق بخشـيدن و            پيكار و نبرد همه جانبه انسان     ... «

هـاي     سال پيش دست   8ن بيست ميليون ايراني است كه       تجديد حيات آرما  
هـائي بنـام هيئـت حاكمـه آنهـا را در ظلمـت يـك كودتـاي                    پليد مترسك 

ناجوانمردانه به قبرسـتان فراموشـي سـپرد و از سـكوت و خاموشـي مـردم              
زده، اجتماعي آفريد، مهد دروغ و تملق، دوروئي و فريب، مكتب خيانت     ماتم

  ...ادي و آزادگيو وطن فروشي، گورستان آز
هاي پيشين، قـانون شـكنان ديـرين، بـه اخطارهـا و هشـدارهاي                 دولت... «

امـروز شـما و همكارانتـان       ... آزادگان و رزمندگان ميهن ما وقعي نگذاردنـد       
هـائي هسـتيد كـه ننـگ و بـدنامي را بـه جـان                  ادامه دهندگان آن رسوائي   

  .خريدند و رفتند
بارز دارالفنون را تحمل نخواهد كـرد و        دانشگاه تهران اخراج همرزمان م    ... «

هاي ضـدملي و خـالف اصـول انسـاني حكومـت              براي محو و نابودي توطئه    
دانشجويان دانشـگاه   ... جوي آقاي دكتر اميني از پاي نخواهد نشست         مفسده

تهران تجاوز به ساحت مقدس دبيرستان را تجاوز به حقوق خود دانسـته و              
اعالميـه  (» ..حصيل اجـازه نخواهنـد داد     آموزان خود را از ت      محروميت دانش 

  ).1340، ...كميته دانشجويان دانشگاه، 
در بهمن ماه اين سال بود كه دولت اميني دست خود رو كرد، بـه سـركوب      

بـه صـراحت پشـتيباني    » تعطيل مشروطيت و مجلـس    «جنبه علني داد، از     
 عمـال   نمود، دانشگاه را بار ديگر به تعطيل دو ماهه كشـاند، دانشـجويان را             

هاي آزاديخواهانـه، از روحـانيون و         بيگانه خواند و در جهت مبارزه با انديشه       
، بـه طـرز     1340رويـدادهاي بهمـن     . اسالم و نهضـت آزادي يـاري گرفـت        

 1357آوري يادآور نقش نيروهاي درگير در آسـتانه انقـالب بهمـن               شگفت
ــم. اســت ــيش ه ــين پ ــام   چن ــانيون در قي ــد نهضــت روح .  اســت42درآم
هاي اسالمي و غيراسالمي   رفتند به گروه    هاي دانشجويان كه مي     يريگ  موضع

هـائي اسـت كـه پـا          هـاي نخسـتين از پيـدايش گـروه          تقسيم شوند، نشـان   
  .شدند گرفتند و به تشكل نزديك مي مي

آمـوزان    روز شنبه اول بهمن، كميتـه دانشـجويان در همبسـتگي بـا دانـش              
شدن مجلس، اعـالم اعتصـاب      اخراجي دارالفنون و نيز در اعتراض به بسته         

تـر   تر و انتقام جويانه    در اين روز يورش نيروي پليس به دانشگاه، خشن        . كرد
  .از هميشه انجام گرفت

صبح آنروز دانشجويان در محوطه دانشگاه گرد آمدنـد تـا بـه سـوي وزارت                
هاي پليس    درهاي دانشگاه تازه باز شده بود كه كاميون       . فرهنگ روان شوند  

لح ارتش مركب از چترباز و سرباز و كماندو و دژبان محوطـه             و نيروهاي مس  
هنوز چيزي از آغاز برنامه دانشجويان نگذشـته بـود كـه            . را محاصره كردند  

... ناگاه قواي مسلح با گلوله و سرنيزه و قنداق تفنگ و باتون و بالك جـك           «
گـري تمـام سروصـورت و شـكم      به داخل دانشگاه هجوم بردند و با وحشـي   

را نقش  ... دختران و پسران دانشجو   ... ان را با سرنيزه پاره نمودند و      دانشجوي
  ).1340 اسفند 5پيام دانشجو، (» بر زمين ساختند

ها ويران شـد و بـه غـارت           اثاثيه دانشكده . سپس تعقيب دانشجويان آغازيد   
استادان . هرچه كتاب به دست افتاد پاره پاره گشت و بر زمين ريخت           . رفت

كه به حمايت از اموال دانشگاه و يا همدردي با دانشجويان           و كارمنداني هم    
از جملـه در دانشـكده      . برآمدند، از ضربات قنداق تفنـگ در امـان نماندنـد          
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در باشـگاه   . حقوق دانشجويان را به صف كشيدند و يك به يك كتك زدنـد            
دانشگاه كـه محـل اقامـت دانشـجويان خـارجي بـود، دسـتبرد بـه جيـب                   

  .چه پول و ساعت و اشياء فروشي بود، با خود بردنددانشجويان زدند و هر
دانشجويان را به سرماي زمستان . تر بود   در صحن دانشگاه سركوب وحشيانه    

دختــران را از مــوي ســر گرفتنــد و روي زمــين . در حــوض بــاغ انداختنــد
گزاف نيست اگر بگوييم كـه صـحن دانشـگاه را از خـون جوانـان                . كشيدند

  . تن دستگير شدند300 دانشجو زخمي و 540يري در اين درگ. رنگين كردند
روز اول بهمن ماه، چترباز، ژانـدارم       «: در اين باب، كميته دانشجويان نوشت     

و پليس پس از يك نبرد خونين دانشگاه را فتح كرد و ايـن خانـه دانـش و                   
جز صدها دانشجوي زخمي و مجـروح چيـزي در          ... آزادي را به خون كشيد    

هـاي جهـان    هاي ديكتاتور اين عمل ننگين به ننگ  . بوددانشگاه باقي نمانده    
روي . ديكتاتورهـا در فاجعـه دانشـگاه روي چنگيـز را سـفيد كردنـد              . افزود

  ).1340كميته دانشجويان، بهمن (» المثل تاريخند هائي را كه در سياهي ضرب آن
. ارزد نامه سرگشاده دكتر فرهاد رئيس دانشگاه به دكتر اميني بـه نقـل مـي              

يكي از نادرترين دفعات بـود كـه رؤسـاي دانشـگاه بـا دانشـجويان بـه                  زيرا  
ها و يا اعتراضات صنفي سياسـي         آنكه با درخواست    آمدند، بي   همدردي برمي 

جنـاب نخسـت وزيـر، بطوريكـه بـا          «: دكتر فرهاد نوشت  . آنان همراه باشند  
تلفن مرتباً گزارش وضع دانشكده در پيش از ظهر امروز به اطالع جنابعـالي     
رسيد، بدون آنكه ضرورتي ايجاب نمايد، در ساعت يازده و ربع، نظاميـان از              

ها و درها داخل محوطه دانشگاه شده و دانشجوياني را كـه در محوطـه           نرده
اي از آنـان آسـيب فـراوان          دانشكده بودند شديداً مضروب كـرده و بـه عـده          
 كـه بنـا   رود، در اين ساعت رسانيدند ـ كه بيم تلف شدن بعضي از آنان مي 

به دعوت قبلي، در دفتر اينجانب قرار بـود كميسـيون مـالي تشـكيل شـود             
ها از پنجره مشـرف بـه دانشـكده شـاهد و              اينجانب و تمام رؤساي دانشكده    

در بازديدي كـه يـك سـاعت بعـد          . ناظر رفتار نظاميان با دانشجويان بوديم     
رديم، مواجه با   ها به عمل آو     ها از دانشكده    اينجانب به اتفاق رؤساي دانشكده    

زيــرا نظاميــان در . منــاظري گرديــديم غيرقابــل انتظــار و بســيار دلخــراش
ها به مضروب ساختن دانشجويان پسـر و          ها و كتابخانه    ها و آزمايشگاه    كالس

خبر و مشغول مطالعـه و كـار بودنـد قناعـت              دختري كه از اوضاع خارج بي     
اب و لـوازم را بـه       هاي تحريـر و سـاير اسـب         ها و ماشين    نكرده، ميكروسكوپ 

هـا را    ها را واژگون سـاختند و درهـا و شيشـه            زمين كوبيده و ميزها و قفسه     
  هاي  ها لخته ها و حتي در كالس در بسياري از سرسراها و راه پله. شكستند

بهداري دانشگاه نيز از ايـن اعمـال        . شود  خون دانشجويان مضروب ديده مي    
 بعـالوه طبـق گـزارش    . اند  گون كرده ناصواب مصون نمانده، اثاثيه آنجا را واژ      

سرپرست و پرستار آنجا مريضي را از تخت به زير كشيده و بيمار ديگر را از                
ضـمناً سرپرسـت مزبـور و پرسـتار و     . انـد  آمبوالنس به خشونت پائين آورده    

ها را شديداً مـورد ضـرب قـرار           همچنين كاركنان و اعضاي دفتري دانشكده     
   همين عمليات در باشگاه و طبقات فوقاني .اند داده و سخت مجروح ساخته

. آن كه محـل سـكونت دانشـجويان خـارجي اسـت، جريـان داشـته اسـت                 
اكنون عده زيادي از دانشجويان مجروح، در بيمارستان دانشگاه بسـتري             هم

اينجانب از طرف خودم و عموم دانشگاهيان به ايـن          . و تحت درمان هستند   
ـ      ه همـين جهـت تقاضـا دارد دسـتور     اعمال غيرانساني شـديداً اعتـراض و ب

البته تا اعالم نتيجه رسيدگي،     . رسيدگي براي تعيين مرتكبين صادر نمايند     
ها از ادامه خدمت در دانشـگاه معـذور خـواهيم             اينجانب و رؤساي دانشكده   

  ).1340نامه دكتر فرهاد به دكتر اميني، اول بهمن (» بود
موج اعتـراض در سراسـر      . رددولت اميني براي بار دوم دانشگاه را تعطيل ك        

دولت با ساختن طومارهاي قالبـي و گـردآوري       . هاي ايران برخاست    دانشگاه
كرد كـه دانشـگاه بـه درخواسـت           امضا از سوي اصناف و بازاريان وانمود مي       

اولياي . توده مردم به تعطيلي كشانده شده، زيرا كه دانشگاه مال مردم است           
ان ناخرسندند و امنيت كشـور را در        دانشجويان از فعاليت سياسي دانشجوي    

اين شيوه را مو به مو، رژيم خميني به كار برد، امـا چنانكـه               . بينند  خطر مي 
  .بينيم ابتكار نه از او بود مي

كه در طي بهمن ماه ستون ويژه روزنامه        » مردم«هاي    طومارها و انزجارنامه  
هـاي    كومـت نمايند كـه ح     آراستند، به روشني برمي     اطالعات و كيهان را مي    

هـا را سـالح       سركوبگر در همه وقت و در همه كشورهاي وامانده جهل توده          
دهند و اغلب به نام آنان و حتي به ياري آنان             سركوب و عوامفريبي قرار مي    

براي نمونـه چنـد عبـارت از چنـد          . ستيزند  است كه با فرهنگ و آگاهي مي      

ايـن  «اشـيم كـه     دهيم تا يـادآور شـده ب        انزجارنامه دوران اميني بدست مي    
  .»گرگ سالهاست كه با گله آشناست

جناب نخست وزيـر، همـانطور كـه خـاطر عـالي            «: اصناف گوناگون نوشتند  
مستحضر است، مدتي است سـاحت مقـدس دانشـگاه تهـران كـه پـرورش                
دهنده فرزندان ما و جوانان و مردان فعال كشور بوده، ملعبـه مقاصـد سـوء                

 در نتيجه محيط و كانون علم و دانـش          اي عناصر پليد و ماجراجو شده،       عده
هاي مشمئزكننده گرديده كه امكان تحصيل ديگـر          به حدي آلوده به صحنه    

  .»وجود ندارد
از «: گفتنـد » ابراز انزجار مردم از تحريكـات در دانشـگاه        «و يا تحت عنوان     

باشـد،    آنجا كه حفظ امنيـت و آرامـش كشـور از وظـايف مهـم دولـت مـي                  
دهد كـه در ايـن        ، اين حق را به خود مي      18 بخش   بدينوسيله انجمن ملي،  

كه همانا بستن درهاي دانشـگاه باشـد،        » باره نظريات اصالح طلبانه خود را     
  .به دولت ارائه بدهد

هـاي بهـار، سـرآب، انجمـن شيروخورشـيد            هاي محلي خيابان    و باز، انجمن  
 مبارزه با فسـاد را جـداً اقـدام   «رسانيدند كه دولت » به عرض«عسگري هم  

نموده است و مبلغ زيادي از بودجه كشور اختصاص به فرهنـگ و دانشـگاه               
اي عناصر ناپاك و شناخته شده اين محل مقدس را آلت دست و             عده... دارد

ما فرزندان خود را به مدرسـه و دانشـگاه          ... اند  ملعبه نظريات خود قرار داده    
سـتيم، نـه   فر براي كسب علم و هنر و تزكيه نفس و پرورش روح انساني مي            

تقاضـا داريـم هرچـه زودتـر عناصـر      ... گري و آلت دست شـدن  براي هوچي 
جو از محيط تحصيلي فرزندانمان را طرد و ريشه اينگونـه مفاسـد از                مفسده

  .»محيط علم و ادب برانداخته شود
شگفت اينكه دكتر اميني در انقالب فرهنگي خود، دانشـجويان را مـزدوران         

آنان را به وابستگي به بيگانگان      . ناميد  واك مي تيمور بختيار رئيس اسبق سا    
، مخالفـان   »مالكـين بـزرگ   «گفت اينهـا همـه پشـتيبان          مي. كرد  متهم مي 

هاي مشـابه از قبيـل        اتهاماتي كه با واژه   . اي هستند   اصالحات ارضي، و توده   
  .از زبان حكومت اسالمي شنيده شد» مزدوران شرق و غرب«و » مستكبر«

در گفتار راديوئي خود خطاب بـه دانشـجويان كـه در            از جمله دكتر اميني     
اننـد كـه    د  همـه مـي   «: گفـت  اي رسمي كشور هم آمده است، مـي       ه  روزنامه

موز و با انتقال آنها از دبيرستاني       آ  مسائل ناچيز از قبيل اخراج سه نفر دانش       
منطقـاً بهانـه چنـين تظـاهرات وسـيع          «توانسـت    نمـي » به دبيرستان ديگر  

دولـت نظـامي    «پس خرابكـاران قصـد داشـتند        . » باشد دانشجويان دانشگاه 
  .»رداري از يك چنين موضوعي الزم بودب تيمسار بختيار را روي كار آورند و بهره

مجـازات  «همچنين دولت اميني از پـذيرفتن اسـتعفاي رئـيس دانشـگاه و              
  .، ـ به درخواست دانشگاهيان و دانشجويان ـ سرباز زد»مرتكبين

بـه  «: نوشـتند . شـكن بـود     هامات دولت اميني دنـدان    پاسخ دانشجويان به ات   
صراحت بگوئيم كه مسئول مستقيم جنايات هيأت حاكمه فاسد در فاجعـه            

ررو «ايـن نخسـت وزيـر    : گفتند. »اول بهمن شخص دكتر اميني است      و » پـ
توانـد اعتراضـات را       به گمانش با بستن درهاي دانشـگاه مـي        » مزخرف گو «

ايـن  . »رهاي غيرقانوني خـود ادامـه دهـد       به كا «خاموش كند و بي دردسر      
هـا    جان كالمش در گفتارها و نوشـته      » آلت دست «و  » كوكي«نخست وزير   

و بـه   » زننـد   اش از سياست حـرف مـي        دانشجويان همه «جز اين نيست كه     
جلـوتر از   «داند كـه دانشـجويان        اما نمي . پردازند  تحصيل و كار و مشق نمي     

ي را برچينند، دانشگاه را باز خواهند       دستگاه امين » الشه ننگين «كه  » روزي
، و ايـن    »اسـت » جنايـت «، يـك    »اي نيست   بستن دانشگاه كار ساده   «. كرد

حكـومتي كـه در     . همواره براي اين حكومت باقي خواهد مانـد       » لكه ننگ «
ايــن عمــل را در «اســت و » محكــوم«دانشــگاه را بربنــدد، از نظــر مــردم 

دهـد، امـا      انجام مي » خواهند   مي سرسپردگي به بيگانه و آنچه استعمارگران     
شـما ديكتاتورهـا مجبوريـد      «كار اين سرسپردگان عاقبت نخواهد داشت و        

اين نسل جوان نخواهد بود . دانشگاه، خانه اميد ملت را، بدون وقفه باز كنيد  
هاي شما شـود، بلكـه ايـن شـما خواهيـد بـود كـه                  كه تسليم قانون شكني   

پيام دانشجو، شـماره    (» خواهيد شد لگدكوب قهرمانان نسل جوان ميهن ما       
  ). 1340اسفند 

درحاليكـه  . اما گفتگوي دانشجويان با دكتر اميني گفتگـوي كـر و الل بـود             
دانشجويان بر آن بودند تا ايستادگي را تا گشوده شدن دانشگاه ادامه دهند،             

دانشجويان : كرد  آورد و اعالم مي     دولت اميني مقررات نويني را به ميدان مي       
خله در امور سياسي كشـور را ندارنـد و اگـر دانشـجوئي دسـت بـه         حق مدا 
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فعاليت سياسي بزند، تحت پيگرد قرار خواهـد گرفـت و از دانشـگاه اخـراج                
رونـد، بايـد محـل        نيز دانشجوياني كه براي تحصيل به اروپا مي       . خواهد شد 

خواهند برگزيننـد، از پـيش بـه مقامـات            تحصيل و برنامه دروسي را كه مي      
  .رائه دهنددولتي ا

هاي   ها و دانشگاه    به دنبال رويداد اول بهمن، موج اعتراض سراسر دبيرستان        
  .آوريم كشور را فرا گرفت، كه به اختصار مي

آموزان مدارس دست به تعطيل عمومي زدند و همراه با شعار           بهمن دانش  3
اي ترتيـب     تظـاهرات گسـترده   » استبداد نابود است، محصل پيـروز اسـت       «

ه درگيري خونين با نيروي پليس انجاميد و منجر به مـرگ يـك              دادند كه ب  
  .شد» مهدي كلهر«آموز به نام  دانش

هاي تبريز، اصفهان، مشـهد، اهـواز نيـز اعـالم اعتصـاب             دانشجويان دانشگاه 
باز شـدن بـدون قيـد و شـرط دانشـگاه تهـران،              «كردند و جملگي خواهان     

  .بودند» دانشگاههاي دانشجويان  تعقيب محركين، و اجراي خواسته
تهـران وضـع    «بـويژه   . ها به داخل شـهر هـم سـرايت كـرد            ناآرامي دانشگاه 

هاي شهر مثل يـك شـهر اشـغالي پـر از              خيابان. اي پيدا كرده بود     سابقه  بي
... هاي سرباز، چترباز و دژبان و پليس مسلح بود و نيروهـاي مسـلح               كاميون

  ). 1340 پيام دانشجو، اسفند(» آماده حمله به مردم بودند
از آنجا كه دانشجويان خارج از كشور نيز در پشتيباني از دانشـگاه تهـران و                

  .افشاي جنايت دانشگاه بسيج شدند، دولت اميني در آمريكا نيز دست به كار شد
در اسفندماه كنفدراسيون دانشجويان در همدردي با ايران اعـالم اعتصـاب            

 داد كـه كميتـه دانشـگاه        غذا كرد و بدين مناسبت اطالعيه مفصلي انتشـار        
  .تهران در همان ماه به تجديد انتشار آن برآمد

دانشجويان ايراني مقيم آلمان، عالوه بـر اعتصـاب غـذا، از هموطنـان خـود              
هائي به زبان آلمـاني و تشـكيل كنفـرانس     با انتشار نوشته«خواستند كه    مي

يق را براي   مطبوعاتي، از تظاهرات دانشجويان در ايران پشتيباني كرده، حقا        
اطالعيه فدراسيون دانشـجويان مقـيم آلمـان، كيـل،          (» عموم روشن سازند  

 اسفند دانشجويان ايراني لندن در اعتـراض بـه سـفر            16در  ). 1963ژانويه  
پيمـائي    اميني به انگلستان و در پشتيباني از ايران، دست به تظـاهرات و راه             

 كـه نماينـده هيـأت    هرگونـه مـذاكره بـا امينـي    «: زدند و نيز اعالم داشتند 
  .»حاكمه ايران است، محكوم است

هاي دولت اميني براي جلـوگيري از تـأثير مبـارزات دانشـجويان         يكي از راه  
خارج از كشور در اذهان عمومي، بسيج هواداران حـزب زحمتكشـان دكتـر              

به راه انداختند و بـه      » گروه ملي «اي با نام      اينان دسته . بقائي در آمريكا بود   
سـركردگان  . هاي جعلي از سوي دانشجويان معترض برآمدند        الميهانتشار اع 

طـور    ورزيـم، بـه     مشهور اين گروه، كه مـا از بـردن نامشـان خـودداري مـي              
مستقيم زير فرمان اردشير زاهـدي بودنـد كـه همـواره و حتـي در انقـالب                 

هـاي گـروه در برگـي         اعالميه. بهمن روابط نيك خود را با اميني حفظ كرد        
شد و هزينه آن را وابسته مطبوعاتي ايران          منتشر مي » شهاب«تحت عنوان   

  .كرد در واشنگتن تأمين مي
مبارزات و همبستگي دانشجويان داخل و خارج، سرانجام دولت اميني را به            

، يعني بعـد از     1341 فروردين   15نشيني واداشت و دانشگاه تهران در         عقب
  .دو ماه و اندي، درهاي خود را گشود

تـر از     از گشايش دانشگاه، دانشـجويان نظـر خـود را داهيانـه           دو هفته پيش    
اي بـا نـام       در مقالـه  . دادنـد   هاي قبلي ارائه مـي      تر از اعالميه    هميشه و پخته  

كردند كه دولت اميني به دنبـال         استدالل مي » سيماي ننگين دكتر اميني   «
» ده ميليـون ريـال    «بيش از   . روي كار آمد  » يك مانور سياسي امپرياليسم   «
هـا، نقـش و نگارهـاي تبليغـاتي خـرج كـرد و دم از        ها، اعالميه    راه آگهي  به

او همه كوشش خود را بر اين نهاد كه به جهانيـان ثابـت    . مبارزه با فساد زد   
. »احتيـاج بـه انتخابـات نـدارد    «كند ملت ايران بيسواد است و ملت بيسواد       

بــدون «: آنگـاه مســئله اصــالحات ارضـي را بــاب روز كــرد و اعـالم داشــت   
، و بـدين عـذر درِ       »اصالحات ارضي انجـام انتخابـات آزاد غيـرممكن اسـت          

اسـتقرار كامـل    «كشـتار دانشـگاه در واقـع در جهـت           . مجلس را تخته كرد   
  ).پيام دانشجو، ياد شده(بود » استبداد سياه
اي ديگر، گامي فراتر نهادند، كه امروز همه مردم كوچه و بـازار               باز در نوشته  

يك اقليـت   «: اند كه در ايران دو گروه بيشتر نداريم          دريافته هم اين نكته را   
اولي تنها بدستياري بيگانگان روي پاي خـود        . »حاكم و يك اكثريت محروم    

  دولت اميني هم از قماش نخستين است و ادامه دهنده راه . ايستاده است

  
  

  
  

 مـرداد عامـل     28كودتاچيـان جديـد هـم ماننـد كودتاچيـان           «. كودتاگران
تا بعنوان  «كنند    اما امروز كودتا مي   . هاي آنند   عمار و مأمور اجراي برنامه    است

استفاده از آخرين حربه و اعمال قدرت، بتوانند منافع حقه مردم را كـه بـه                
كودتا . »اند باز هم به نفع استعمار به يغما بسپارند          مقاومت دليرانه برخاسته  

هـاي    نگي مـردم مـا، جيـب   تا بتوانند باز هم به قيمت فقر و گرس  «كنند    مي
مقاومـت و   «كننـد تـا       كودتـا مـي   . »تر سـازند    خود و اربابان خود را انباشته     

اند، بـا نيروهـاي       عصيان و مبارزه مردمي را كه از اين جنايات به تنگ آمده           
تر   اند، هرچه وحشيانه    مسلح جنگي، كه فقط براي چنين روزي آماده ساخته        

ه محيط مقدس دانشـگاه همچـون يـك         ب«كنند تا     كودتا مي . »درهم كوبند 
منطقه اشغالي قشون پياده كنند؛ چون لشكريان چنگيز بكُشند و بسوزند و            

امروز هـم عليـه ملـت    هشت سال پيش عليه ملت ايران كودتا كردند،     ... ببرند
  ).1340 اسفند 29پيام دانشجو، (» كنند ايران كودتا مي

ت و استخوان خـود از      در اين سال كه جنبش دانشجوئي اين چنين با گوش         
كـرد،    آزادي انديشه و بيان و اجتماعات در محيط دانشگاهي پشتيباني مـي           

كه هم در اين سـال پـا گرفتـه بـود، از زبـان دانشـجويان                 » نهضت آزادي «
كرد، اما در ضمن      هوادار خود، زيركانه همان برنامه دكتر اميني را تكرار مي         

  .زوا كشيده نشودداشت تا به ان لحن انتقادي خود را نگه مي
ــوگيري از  » نهضــت آزادي«دانشــجويان  در جهــت آرامــش دانشــگاه و جل

خـواهيم درس     مـا مـي   « اينكـه    -1: سركوب طرحي داشتند، بدين مضمون    
بـه  «، از اين هم كه »خواهد بخوانيم و درس محيط آرام و مايه احترام را مي  

آيد، انزجار  اي كوچك دائماً در محيط دانشگاه تظاهر و تعطيل پيش           ه  بهانه
دانشگاه مستقل و   » تعليماتي و اداري و مالي    « بهتر است از نظر      -2. »داريم

تعلـيم و تربيـت هـدف اصـلي و           «-3. تابع شوراهاي استادان منتخب باشد    
» هاي ورزشي، ادبي و دينـي       انجمن«باشد و نيز    » برنامه عمومي در دانشگاه   

جوانـان را   » از شخصيت احر«و  » تقويت ايمان «برپا شود و گسترش يابد، تا       
 آزادي تـا  -5. در دانشـگاه كـامالً رعايـت شـود      » انضـباط  «-4. سبب گردد 

مزاحمت براي محل و ساعات درس و كار فراهم نيـاورد           «حدودي باشد كه    
و اعمال خالف شـأن دانشـجو و دانشـگاهي صـورت نگيـرد و بـه خـارج از                    

). 1340 اسـفند    اعالميه دانشجويان نهضـت آزادي،    (» دانشگاه تجاوز ننمايد  
جان كالم حزب مهندس بازرگان جز ايـن نبـود كـه دانشـجويان سـخن از                 
سياست نرانند، تظاهرات نكنند، نظم دانشگاهي را محترم شمارند و خود را            

مبـارزه بـا    «درواقع او نيز همان شعار      . با دين و ورزش و غيره مشغول دارند       
  .كرد اميني را به بياني ديگر تكرار مي» فساد

اهللا   نيز كه به سركردگي مهندس بازرگان، سـحابي، آيـت         » من اسالمي انج«
بـا  «طالقاني و افرادي از اين دسـت برپـا شـده بـود تـا بـه گفتـه بازرگـان                      

به مبارزه برآيد، در ربط با دانشگاه نه تنهـا جانـب افكـار دكتـر                » كمونيسم
ي هـا   آور كميتـه    چنـين پيـام      و هم  42اميني را گرفت، بلكه پيشقراول قيام       

  .اسالمي امروز شد
هـاي دانشـگاهي،      ، در بـاب برنامـه     »انجمـن اسـالمي دانشـجويان     «اعالميه  

و تبعيت  » مبارزه با فساد  «هدف را   . تكيه داشت » پيكار عقيدتي «نخست بر   
  :بدين قرار. نهاد مي» االطاعه هاي واجب ارزش«از 
كوشش در باال بردن آگاهي نسـل جـوان نسـبت بـه حقـايق و اصـول          «-1

  .تي اسالمعقيد
اشاعه هرچه بيشتر اين اصول در ميـان مـردم و مبـارزه بـا خرافـات و        «-2

  .جهل و فساد
تشكيل و ترغيب جوانان دانشجو به پيروي از يك زندگي شرافتمندانه            «-3

  .طلبي، و عدالتخواهي براساس ايمان به خدا، حق
ايجاد همبستگي جوانان مسلمان در همـه نقـاط و كمـك بـه نهضـت                 «-4

  .ني اسالم در راه ايجاد يك دنياي بهترجها



  جنبش دانشجويي ايران

 ١١٤  104 ي آرش شماره

هاي باال ايفا كنيم      ما سعي خواهيم كرد نقش مؤثر خود را در اجراي هدف          «
و در اين راه به خـداي بـزرگ و همكـاري همـه جوانـان مسـلمان و مـردم          

انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهـران،      (» شرافتمند متكي خواهيم بود   
. دي و دولت اميني، نگاه كنيد به نوشته الـف         نيز درباره نهضت آزا   ). (1340
  ).1361، آذر 2نهضت آزادي در سوسياليسم و انقالب، شماره : رحيم

 كه دانشگاه گشوده شد، جنبش دانشجوئي برخاسـته از          1341در فروردين   
اكنون با پيـدا شـدن   . يك پيكار سياسي ـ فرهنگي، گام در راهي نوين نهاد 

. اي ديگـر يافـت      وب انديشـه نيـز جلـوه      هـاي مـذهبي، سـرك       احزاب و گروه  
رفتند كه به دو گروه مـذهبي و غيرمـذهبي تقسـيم شـوند،                دانشجويان مي 

امـا پـيش از آن جنـبش        . چنانكه در بخش دوم ايـن گفتـار خـواهيم آورد          
، يعنـي تـا بركنـار شـدن دولـت امينـي       1341دانشجوئي را تا پايان تيرماه     

  .دهيم بدست مي
 دانشـجويان از همــان روز نخسـت، بــه ارائــه   همـراه بــا گشـايش دانشــگاه،  

ما در آستانه افتتاح مجدد دانشگاه تهران، با       «: هاي خود برآمدند كه     خواسته
كنيم كه از     تجديد عهد و سوگند در برابر ملت ايران، با عزم راسخ اعالم مي            

مبارزه شرافتمندانه خود در راه حقـوق و آزاديهـاي ملـت ايـران و اسـتقرار                 
هاي خود را به شرح       و خواسته ... ي هرگز منصرف نخواهيم شد    حكومت قانون 
  :داريم زير اعالم مي

  . زندانيان سياسي آزاد گردند-1
  . عامالن فاجعه بهمن به سختي مجازات شوند-2
  .آموز شهيد مهدي كلهر معرفي و مجازات شود  قاتل دانش-3
من بر دانشـگاه    در پايان با ابراز تنفر شديد از آنچه در حادثه فجيع اول به            «

گذشته است، مراتب تألم و تأثر خود را نسبت بـه دوسـتان عزيـزي كـه در              
انـد، ابـراز      فاجعه مذكور به سختي مصدوم گشته، دچـار نقـص عضـو شـده             

چنـد هفتـه    ). 1341 فروردين،   15اعالميه كميته دانشجويان،    (» ..داريم  مي
 بـا لحـن تنـدتر       بعد، ارگان دانشجوئي، بار ديگر در يادآوري رويداد بهمـن،         

انـد و نـه       نه براي آنان كـه در زنـدان       ... انديشند؟  جالدها به چه مي   «: نوشت  
تواند سبب كُندي و يا ترديـد در نبـرد            براي ما كه به ظاهر آزاديم، اين نمي       

هراسـد و هرچـه در بنـد بمانـد            دانند كه مبارز از زندان نمـي        آنها مي . باشد
دانـيم كـه قربـاني كـردن صـدها و             ما مي . شود  پوالدي است كه آبديده مي    

ولي ديكتاتورهـا بايـد بداننـد       ... صدها براي يك نهضت مسأله مهمي نيست      
كه در بند ماندن دانشجويان خشـم را در دل مـا افـزون و كينـه را از حـد                     

تـر؛    بيرون خواهد كرد و بدينسان گوري كـه برايشـان كنـده شـده، عميـق               
  ).1341 ارديبهشت 30پيام دانشجو، (» تر خواهد بود وحشتناك

اكنون كـه از احـزاب سياسـي كـاري سـاخته نبـود و چنانكـه از محتـواي                    
ها پيداست، دانشجويان هرچه بيشتر بـه انديشـه برانـدازي نزديـك               اعالميه

بريدنـد،    كار توده و يا سازشكار جبهه ملي مـي          شدند و از رهبران خيانت      مي
گرفت و كـار در       ل مي ها در اذهان جوانان شك      مسئله تماس مستقيم با توده    

  .شد ترين شكل آن طرح مي ميان مردم، به ساده
يكي از گوياترين اين رويدادها و شـايد زيبـاترين صـفحات تـاريخ جنـبش                

ل در ايـن        » جواديه«زدگان محله     دانشجوئي مسئله سيل   تهران و ساختن پـ
انـد،   چنين گزارشي كه در اين باب خود دانشجويان نگاشته     هم. منطقه است 

هاي نسل جـوان مـيهن ماسـت كـه مجملـي بدسـت                ترين نوشته   شيريناز  
  .خواهيم داد تا به يادگار به روزگار بماند

، اردوئي از دانشجويان در جهت ياري رسـاني بـه           1341 ارديبهشت   13روز  
اردو ناآشنا به وضع    . زدگان جواديه و محالت فقيرنشين تهران برپا شد         سيل

جنوب شهر راهي منطقـه شـد و از همـان           منطقه و بيگانه با روحيات مردم       
گـزارش دانشـجوئي بـا شناسـاندن        . روز نخست گزارشي روزانه تدارك ديد     

جمعيـت دارد، بـر     »  هزار نفـر   80« شود كه     احوال عمومي جواديه آغاز مي    
اين تعداد تنها دو درمانگاه وجود دارد، و بـا كمبـود پزشـك و دارو مواجـه                  

وضـع بهداشـت در   «شـود كـه     ت نمـي  هاي جواديه شير يافـ      در دكان . است
  .رساند را مي» جواديه

مردم محل با حيرتي عميق و اعجابي نا        «هنگام ورود دانشجويان به منطقه      
دانشـجويان از بـدو     ... نگريستند  شكفته به اين خروش و جنبش ناگهاني مي       

شـان از شـوق و        درحاليكه چهـره  ... صدها دانشجو . ورود دست به كار شدند    
ز برق كينه نسبت به مسببين فقر و بدبختي ملت مملو بـود،             هايشان ا   چشم

تـر شـود و بـا بيـل و            تـا نهـر عـريض     » كوبيدنـد   كلنگ بدست بر زمين مي    

اي پل آجري     دسته. كردند تا آب بهتر جريان يابد       كِش نهر را الروبي مي      شِن
... تـر  آنطـرف . كردنـد  گرفت، خـراب مـي      را كه جلو جريان طبيعي آب را مي       

در محوطه اردو، دانشجويان    . »شكستند  يك پل خراب را درهم مي     هاي    پايه
پذيرفت   كه رايگان بيمار مي   «ديگر دست به ايجاد يك درمانگاه موقت زدند         

  .»داد و داروي رايگان مي
دانسـتند ايـن      آوردند و نمـي     مردم جواديه كه سر از كار دانشجويان در نمي        

و شـك و    »  بهـت و حيـرت     بـا «اند و چه قصد دارند، نخست         گروه چرا آمده  
آوري بـه درمانگـاه هـم پرهيـز         كردند و روزهاي اول از روي       ترديد نظاره مي  

اما قلب دانشجويان كه دست به كار گِل شده بودنـد، بـا آن نظـر                «. داشتند
  .اعتمادي مردم محل را زدود ، رفته رفته بي»محبت و يگانگي كه در خود داشت

 گرفتن دارو و غيره، دسـتگاه را بـه          نزديك شدن مردم به دانشجويان، براي     
» سـكوت و سـكون جواديـه      «بقـول دانشـجويان     . و هـراس افكنـد    » تكاپو«

به درمانگاه دانشجوئي روي آوردند و      »  بيمار 200«در يك روز    . شكسته بود 
گرفـت و     اندك اندك شكل مي   ... احساس مردم «. تعدادي هم بستري شدند   

  .»داد ن ميتحير و سكوت جاي خود را به شادي و هيجا
روز سوم پليس و سازمان امنيت برآن شدند تا دانشجويان را بي سروصدا از              

ها شروع شد و وقتي دانشجويان به محـل اردو            توطئه«. محل كار دور كنند   
امـا دانشـجويان از پـاي       . »رفتند، وسايل كـار را در اختيارشـان نگذاشـتند         

  . به عهد خود وفا كردندگفته بودند سه پل در جواديه خواهند زد و. ننشستند
در همين روز دانشجويان دانشكده فني كار تعـريض نهـر را پايـان دادنـد و                 

  . بيمار پذيرائي كرد180درمانگاه موقت از 
هاي گوناگون احساسات دوستانه خـود        كوشيدند تا به شيوه     اكنون مردم مي  

روز اول  اعتمـادي     سردي و بي  . را به نحوي از انحاء، به دانشجويان بنمايانند       
دادنـد، و يكـي از        آوردند، برخـي چـاي مـي        برخي آب مي  . از ميان رفته بود   

زننـد خـون آدم بـه جـوش           وقتي دانشجويان كلنـگ مـي     «: گفت  اهالي مي 
  .» سال تحصيل بيايد و عملگي كند15چطور ممكن است انسان بعد از . آيد مي

اي   پـاره   تختـه ... در وسط نهـر   «. حتي كودكان جواديه نيز به جمع پيوستند      
كـرد و بـه خـط         روي آب انداخته بودند كه روي آن كاغـذي را حمـل مـي             

  .»زنده باد دانشجويان«: اي روي كاغذ نوشته بودند گانه بچه
روز يكشنبه سازمان امنيت به تهديد رسمي برآمد و تعطيـل كـار را اعـالم                

در همين حـال مـردم جواديـه بـراي پـذيرائي از دانشـجويان بـر                 «داشت،  
داد،   گرفتند و در حاليكه فقر اجازه نفـس كشـيدن نمـي             سبقت مي يكديگر  

آنـان را  » ريختنـد  همه هستي خود را با دلي گشاده به پاي دانشجويان مـي         
  .نشاندند سر سفره خود مي

حاال ملـت و دولـت در دو قطـب          «: افزود  دالنه مي   گزارش دانشجويان، ساده  
  .» دانشجوملت همراه دانشجو و دولت دشمن: قرار گرفته بودند

از فرداي آن روز گروه بيشتري از دانشجويان به اردو پيوسـتند و تعـداد بـه          
از . برخي كه كمتر آزموده بودند، آسيب جسمي هم ديدنـد         .  نفر رسيد  500

دانشجويان همه اينها   . جمله انگشت پاي دانشجوئي زير پل ماند و قطع شد         
نجام بـه دنيـاي   را پاي افتخـارات خـود نوشـتند و دلشـاد از ايـن كـه سـرا               

انـد، تـا جـائي كـه سـيمائي را كـه از كـارگر ترسـيم                    زحمتكشان راه يافته  
اي   ها از تابش آفتاب قهـوه       چهره«: نوشتند  ديدند و مي    كنند، در خود مي     مي

طـور كامـل بـه     هاي اول و دوم پـل بـه     شده بود، الروبي ادامه داشت، و پايه      
  .»پايان رسيد

در چيــدن آجــر و ماليــدن گــل يــاري در ايـن اردو دختــران دانشــجو نيــز  
جواديه بيدار شده بود و اين بيداري چون موجي سراسر منطقه را            «دادند  مي

مبلغي از قبوض اعانه دانشجويان را      «هاي منطقه     حتي كشتارگاه . »فراگرفت
. خريداري كردند و صنف جگركي دانشـجويان را بـه ناهـار ميهمـان نمـود               

امـا  . »از فردا اجازه كار نخـواهيم داد       «:همان روز سازمان امنيت اعالم كرد     
: دانشجويان، دلگرم از همبستگي مردم، پاسخ دادنـد       . اين تهديد هم نگرفت   

چترباز و ژاندارم بياورند و كـار       . ما در ميان نهر به الروبي خواهيم پرداخت       «
  .»ما را مانع شوند

 امـا   روز چهارشنبه كار دو پل كه به همت دانشجويان بنا شد، پايان گرفت،            
نسل جوان مغرور از اين پيـروزي       . پل سوم هنوز كار فراوان در پيش داشت       

هـاي مـردم، در       در ميان مبارزه، در دادگاه انديشه     «: نوشت  كرد و مي    ياد مي 
هاي شهر، دانشـجويان پيـروز بودنـد، هـم دوسـت و هـم                 كوچه پس كوچه  



  جنبش دانشجويي ايران

 ١١٥  104 ي آرش شماره

آن سـتائيد و   يكـي از شـوق مـي   . كردنـد   دشمن اين پيروزي را احساس مي    
  .»كرد فشرد و چنگ تيز مي ديگري از خشم دندان برهم مي

براي پايان پل سوم دانشجويان تصميم به كار شبانه گرفتند و با كار جمعي              
مـردم و   «. فرسا سرانجام بناي پـل سـوم را هـم بـه آخـر رسـاندند                 و طاقت 

دانشجويان روي پل سوم بزرگ كه بدست دانشجويان و براي مردم سـاخته             
رد آمدند و بـا احساسـي شـگرف كـه در قالـب هـيچ كلمـه يـا                    شده بود، گ  

و آنگاه در توديع از مردم كه       . »اي نخواهد گنجيد، پل را افتتاح كردند        جمله
در ميان فرياد شوق آنان     «اي خواندند و      دادند، اعالميه   دل به ترك آنان نمي    
  ).1341 ارديبهشت 30گزارش اردو، پيام دانشجو، (» محل را ترك گفتند

 طي اين روزها، چنانكـه از گـزارش هـم پيداسـت، هـيچ حـزب و گـروه           در
كس نمايندگي اين و آن طبقـه         برداري برنيامد، هيچ    سياسي به انديشه بهره   

را مدعي نشد، هيچ نيروئي نتوانست يكپارچگي جنبش دانشجوئي را بـرهم            
دانشجويان خود به اين نكته پي برده بودند كـه از شـعارهاي توخـالي               . زند
توان دستي از دور بر آتـش داشـت و بـراي              هرگز نمي . ي ساخته نيست  كار

هاي خود    گيري از آزموده    ديگري نسخه مبارزه صادر كرد، چنانكه در نتيجه       
تـوان    تنها با كار در ميان مردم و براي مردم مي         «: در اردوي جواديه نوشتند   

  .»مردم را همراهي كرد
وئي و تقويت دين در برابر      سياست دكتر اميني كه بر تالشي جنبش دانشج       

هاي پيشرو استوار بود، راه را به نهضت خميني، با سركردگي فكري              خواست
گرچه دانشجويان در برابر آن رويـداد     . گشود) 1342به سال   (نهضت آزادي   

دانسـتند، امـا    » مالكـان بـزرگ   « را به سود     42ايستادند و قيام    » ارتجاعي«
ادي، صداي دانشجويان را رفتـه رفتـه        هاي نوپا، از بطن نهضت آز       تولد گروه 

خاموش كرد و جنبش دانشجوئي را به راه نويني سوق داد، چنانكه بدسـت              
  . خواهيم داد

   1364، آبان ماه »زمان نو«برگرفته از شماره دهم نشريه * 
*  

 اي از جنبش دانشجويي گوشه
   

  پور  واحديايرج 
  

  
  

 ،ش بخش منسجمجنبش دانشجويي هميشه، در گذشته و اكنون در نق
انه مردم جوي طلبانه و عدالت گير مبارزات آزاديخواهانه، استقالل پرتوان و پي

به همين دليل هم مهار كردن اين كانون اقتدار . ايران عمل كرده است
كه اين  اين. مردمي كابوس نظام ديكتاتوري و ضدمردمي حاكم بوده است

نقش مركز مقاومت هاي تأسيس مراكز دانشگاهي  جنبش از نخستين سال

هاي اين   ويژگي،در مقابل تجاوزات به حقوق مردمي را به خود گرفته
دانشجويان از قشرهاي مختلف جامعه ما به مراكز . گردد جنبش برمي

اي آنها را تأمين  گذارند كه اين ارتباطات وسيع توده دانشگاهي پا مي
ن آزاد هستند و اكثريت آنها از مسئوليت تأمين مالي خود و ديگرا. كند مي

دهد در كنار آموزش  نظيري دارد كه امكان مي اين مجموعه تمركز كم
دانشگاهي به آگاهي از مطالبات عمومي مردم دست يابد، بازوي 

خواهي خود را تواناتر كند و به اين موتور پرقدرت سوخت كافي و  عدالت
  .الزم را برساند

حتي در كشورهاي غربي چنان كارآيي دارد كه  ها آن اين مجموعه ويژگي
در اين كشورها . كند تري دارند نيز عمل مي كه ظواهر دموكراتيك آراسته

چنان با تبليغ اينديويدواليسم   آن،ها و حاكميت منافع مشترك رسانه
عدالتي را ذاتي و نهادي اجتماعات  جامعه را تخدير كرده كه نابرابري و بي

 جهان كه با اين زمينه، پول در بزرگترين دموكراسي. دهد بشري جلوه مي
 با صرف آن رئيس جمهور، سناتور و نماينده ،ها شده معيار همه ارزش

گري يعني مجدداً صرف پول  بازي و البي كنند و با دالل مجلس انتخاب مي
خرند و با همين رأي،  رأي همين جماعت را براي منافع سودجويانه مي

در . كنند  ديگران را تاراج ميكشند و منابع جهان را به جنگ و ناامني مي
اي و اجتماعي جنبش دانشجويي در مقابل به  همين زمينه و جو رسانه

كند و با موفقيت از ادامه آن جنايت  درازا كشيدن جنگ ويتنام قد علم مي
  .كشد آگاهي و آزادي و جواني، از دست سرمايه افسار مي. گيرد جلو مي

) 1313سال (اي تأسيس دانشگاه جنبش دانشجويي كشور ما از اولين ساله
ها بهره گرفت و مهر خود را بر همه   عالي از اين ويژگي و مراكز آموزش

درحاليكه ذهنيت ادامه دهنده نهضت مشروطيت . رويدادهاي اجتماعي زد
 در ،و مبارزه عليه ديكتاتوري ضدمردمي و وابسته حاكم را برگزيده بود

 سياسي تظاهرات و اعتصاب و چارچوب امكانات خود از اشكال صنفي و
اعتصاب . جست تحصن در محيط دانشگاه و خارج از آن بهره مي

 و اعتصابات و تظاهرات 1315دانشجويان دانشسرايعالي در سال 
 از جمله اولين 1315-1316هاي  هاي دانشگاه تهران در سال دانشكده

 مركز كه دارالفنون قبل از آن نيز در زماني. مبارزات دانشجويي هستند
گرفت كه اطالع  آموزشهاي عالي بود در آن تظاهرات و مبارزاتي صورت مي

  .مستندي از آن در اختيار ندارم
با فضاي تغييريافته بعد از شهريور بيست، جنبش دانشجويي به عنوان نماد 

 گاه در ،جوئي، متناسب با شدت خفقان طلبي و عدالت آزاديخواهي، استقالل
در نيز  گاه انحصاراً دانشجويي و گاه  و سياسي گاه در فرم،قالب صنفي

فضاي سالهاي . كرد قالب مبارزات عمومي جهاني و جزيي از آن عمل مي
  . مصداق نوع آخرين بود كه اشاره شد42-39 و 29-32
 ،ناپذيري  دانشگاه و جنبش دانشجويي در شرايط تسليم32 آذر سال 16در 

فروشي رژيم پهلوي به  و وطنتصميم خود را به مبارزه عليه ديكتاتوري 
نمايش گذاشت كه حاكميت كودتايي تمام سازمانهاي اپوزيسيون را 
سركوب كرده، دادگاههاي نظامي شروع به كار كرده و دكتر مصدق 

تجديد رابطه با انگليس شروع شده، ملي شدن نفت . دادگاهي شده بود
راي ابراز عمالً ملغي شده و نيكسون معاون وقت رئيس جمهوري آمريكا ب

 در راه سفر به ايران ،حمايت از كودتاچيان و تضمين سهم آمريكا از منافع
 براي سركوب مقاومت به كار  رارژيم كودتايي كه تمام تالش خود. بود

از آنجا كه در آن دانشگاه .  نتوانسته بود دانشگاه را ساكت كند،بسته بود
كودتا دكتراي افتخاري شد از نيكسون پذيرايي كرد و براي حمايتش از  نمي

ركشي به دانشگاه را به عنوان تنها گبه او اعطاء كرد، فرمانداري نظامي لش
 آذر دو روز قبل از ورود نيكسون به 16راه حل ضروري ديد و صبح روز 

  .ايران آنرا به كار بست
حضور نظاميان قبل از دانشجويان در صبح آنروز هشداري بود به 

با چنين . زدن حرف آخر يعني كشتار آمده استدانشجويان كه رژيم براي 
اي براي خشونت به مزدوران  بيني دانشجويان از هر اقدامي كه بهانه واقع

نظاميان كه دستور برخورد نظامي داشتند در . بدهد خودداري كردند
اين در حالي بود كه رئيس . دانشكده فني به كالس درس هجوم بردند

رده و دستور تعطيلي دانشكده را صادر دانشكده نيز توطئه را احساس ك
سه دانشجو هدف خونخواهي قرار . كرده و زنگ را به صدا درآورده بود

اي و يكي از آنها وابسته به جبهه ملي بود و  گرفتند كه دو نفر آنها توده
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. آهنگ آن زماني اين سازمانها بود خود در عين حال نمايانگر عملكرد هم
را ايجاد كرد كه سه روز بعد دكتراي افتخاري اين كشتار هدفمند شرايطي 

هاي ديگر و قرارداد  نيكسون به او تحويل گرديد و كشتار و اعدام
آور نظامي و اقتصادي را به  كنسرسيوم و پيوستن ايران به پيمانهاي اسارت

  .دنبال داشت
همه تمهيدات براي تثبيت حاكميت رژيم كودتا و خروج از بحران عدم 

جنبش دانشجويي صداي .  نتيجه مورد نظر را به بار نياوردمشروعيت عمالً
طلبي خلق استبداد و استعمارزده خاموش نشد و پرچم مبارزه را فرو  حق

در تمامي دوران خفقان بعد از كودتا چه به صورت صنفي، چه به . نگذاشت
 آذر به عنوان روز دانشجو، چه به صورت افشاگري در 16صورت بزرگداشت 

هاي سراسري و يا  هاي نظامي و اقتصادي در كنار ديگر سازمان مورد پيمان
شكني كرد و ماهيت ضد ملي و وابسته حاكميت را به  به تنهايي خفقان

  .مبارزه طلبيد
اي از شرايط داخلي و   به بعد جنبش دانشجويي بر زمينه39از سال 

  .اي گرفت خارجي اوج تازه
د اداري حاكم و چپاول نارضايتي گسترده ناشي از ديكتاتوري و فسا

ها و ثروت ملي زمينه اعتصابات كارگري گسترده مانند اعتصاب  سرمايه
 و يا اعتصاب و تظاهرات 38ها و رانندگان تاكسي در سال  پزخانه كوره

، اعتصاب كارگران نساجي اصفهان در 38آموزي در سال  سراسري دانش
گيري موجي از  شكلدر كنار شرايط داخلي . اهم كردفر و غيره را 39سال 

مبارزات ضداستعماري و ملي در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين و نمونه 
مان با يك كودتا در تركيه و انقالب ضد  مشخص آن در دو كشور همسايه

  .داد سلطنتي در عراق ايجاد زمينه مساعد خارجي را نويد مي
 ضمن ،ت بودحاكميت برخاسته از كودتا كه ناتوان از مواجهه با همه مشكال

سركوب و حتي به خاك و خون كشيدن مواردي مثل اعتصاب كارگران 
هاي درازمدت براي فعالين سازمانهاي سياسي  ها، اعدام و حبس پزخانه كوره

هاي  نشيني در كردستان، آذربايجان، شيراز، اصفهان و تهران مجبور به عقب
  .مشخص نيز بود

 از مجلس گذراند "اي كجا آورده" از  قانوني به نام،به عنوان مبارزه با فساد
گرفت  ري و كشوري مورد بررسي قرار ميگهاي سران لش كه اموال و دارائي

شد و در صورت اثبات   مشخص مي،اند و اينكه ثروت خود را از كجا آورده
گرفت و  ها نظارت صورت مي بر قيمت. گرفتند فساد مورد مؤاخذه قرار مي

فضاي باز . شدند شالق خوردن محكوم ميگرانفروشان به مجازات و حتي 
سياسي اعالم شد و وعده داده شد كه انتخابات دوره نوزدهم كه در پيش 

در چنين . بود آزاد باشد و مأمورين دولتي دخالتي در آن نداشته باشند
فضاي سياسي طرفداران و سران سابق جبهه ملي و سران نهضت مقاومت 

هه ملي دوم را به وجود آوردند و از ملي در تدارك شركت در انتخابات جب
هاي جبهه  تاز در فعاليت همان اولين روز دانشجويان به عنوان نيروي پيش

ملي شركت نمودند و سازمان دانشجويان جبهه ملي ايران را به وجود 
  .آوردند

جبهه . البته وعده شاه توخالي بود و مجدداً انتخابات پوشالي صورت گرفت
جائي كشيد كه در درون حكومت نيز نسبت ه  و كار بملي آن را تحريم كرد

به جريان انتخابات اعتراض شد و شاه جريان انتخابات را كه به انتخابات 
 دكتر اقبال را ،وزير تابستاني دوره نوزدهم معروف شد ملغي كرد و نخست

بركنار و شريف امامي را به جاي او نشاند و دستور انتخابات بعدي را صادر 
  .كرد
خابات بعدي كه نام انتخابات زمستاني به خود گرفت و جبهه ملي نيز در انت

آن شركت كرد و كانديداهايي نيز اعالم كرد، دانشگاه را به مركز روزانه 
تر از هر سال   آذر وسيع16. تظاهرات و افشاگري عليه دولت تبديل كرد

 7ا  ي6رهبري جبهه ملي در مجلس سنا تحصن اختيار كرد كه . برگزار شد
دانشجويان تهران يك شب در دانشكده ادبيات دانشگاه . هفته طول كشيد

 تحصن گزيدند و فرداي آنروز كه دانشگاه را براي 29تهران در بهمن ماه 
. پيمايي در خيابان ترك كردند مورد تهاجم وحشيانه پليس قرار گرفتند راه

بقيه . بفرستدجبهه ملي تنها موفق شد از كاشان اللهيار صالح را به مجلس 
آميز انتخاب شدند و اللهيار صالح به  هاي تقلب نمايندگان با همان شيوه

 ،مجلس رفت و در جلسه بحث راجع به تصويب اعتبارنامه جمال اخوي
 ه ب، سخن گفت و در همين رابطه، به عنوان مخالف،وكيل اول تهران

ارايه اي  نهافشاگراسخنراني  نيز پرداخته،اعتبارنامه ديگر انتخاب شدگان 
شد دانشجويان اتومبيل او را سر دست  وقتي از مجلس خارج مي. داشت

بلند كردند و چند متري به جلو بردند و سپس او را پياده تا منزلش در 
يكي از دانشجويان .  اسكورت كردند، روبروي دانشگاه،خيابان فخررازي

جواب . ر گرفتدست او را بوسيد كه بعداً مورد انتقاد ديگر دانشجويان قرا
هاي  صالح به همه شور و هيجان دانشجويان اين بود كه دانشجويان به خانه

  .آيد خود بروند و درس بخوانند و رهبري خود از پس حكومت برمي
جنبش دانشجويي كه در اين مقطع در قالب سازمان دانشجويان جبهه ملي 

راي تأمين كرد از همان اولين روزها بر سر قاطعيت در مبارزه ب عمل مي
حكومت قانوني كه هدف اعالم شده جبهه ملي بود با رهبري اختالف پيدا 

طور كامل از اقدامات جبهه ملي  درحاليكه مردم و دانشجويان به. كرد
هاي  كردند و دانشگاه به ميدان مبارزه مستمر براي تأمين آزادي حمايت مي

هاي   خيابانمصرح در قانون اساسي بود و مردم با حضور انبوه خود در
اطراف دانشگاه و آوردن و اهداي ناهار به دانشجويان تظاهر كننده، شركت 

 هزار نفر در 120هاي جبهه ملي و به خصوص حضور حدود  در ميتينگ
كردند و  ميتينگ ميدان جواديه پشتيباني خود را از جبهه ابراز مي

ن سردست طور كه اشاره شد حتي اتومبيل صالح را در ميدان بهارستا همان
 پاسخ رهبري مانند جواب ذكر شده اللهيار صالح هميشه ،بلند كردند

اي متوسل شد و رهبري  كمي بعد كه شاه به نيرنگ تازه. دلسردكننده بود
 رهبري بيشتر به ،وزير و دربار كرد جبهه ملي را درگير مذاكرات با نخست

ر تمام سازشكاري رو آورد و جنبش دانشجويي كه قبل از تشكيل جبهه د
ها و بعد  پزخانه حركات اعتراضي عليه رژيم اعم از اعتصاب كوره

 7آموزان در اعتراض به تغيير نمره  رانان، در حركت اعتراضي دانش تاكسي
 و در اعتراض و ، براي قبول شدن در امتحانات تجديدي12به نمره 
  البته در زمان تأسيس، كههاي معلمين كه دكتر خانعلي كشته شد اعتصاب

توانست سياست صبر و انتظار اعالم شده   شركت داشت نمي،جبهه ملي بود
ها نير به بدترين  ذهنيت قبل از كودتايي مخالفت با چپ. رهبري را بپذيرد

شكلي ميدان پيدا كرده بود و ليستي از فعالين راديكال را به عنوان 
 به اي كه از طرف دكتر خنجي و دوستانش تهيه شده بود دانشجويان توده

در اساسنامه پيشنهادي به كنگره، جبهه . كيفيتي به ساواك رسانده بودند
ملي را محل تجمع افراد اصيل و ملي اعالم كرده بودند كه از طرفي ما 
دانشجويان راديكال را چون اصيل و ملي نبوديم از جبهه اخراج كنند يا به 

د حزب آن راه ندهند و در عين حال احزاب موجود در جبهه ملي مانن
ايران، مردم ايران، ملت ايران و نهضت آزادي خود را منحل اعالم كنند 
همانطور كه دكتر خنجي حزب سوسياليست چندنفره خود را منحل كرده 

سرانجام اين بخش جنبش دانشجويي به دفتر مصدق متوسل شد و . بود
نظر او را در اين مورد خواستار شد و او در جواب براي دانشجويان سنگ 

مام گذاشت و جبهه ملي را محل تجمع تمام افراد و احزابي كه ت
خواهند در راه آزادي و استقالل ايران مبارزه كنند تعريف كرد و رهبري  مي
دانشجويان عمالً بار سنگين مبارزات  .ظف به اجراي اين نظر كردؤرا م

. مدام از دانشجويان زنداني پر بود ها كشيدند و زندان جبهه را به دوش مي
خود من سه بار در زندان دوره . هاي زمستان را در زندان بوديم اغلب ما ماه

سركوب و خشونت . بيشتر در همين حد كمتر و دانشجويي بودم و ديگران
ي ارتشي به ها كماندو40در اول بهمن سال . هم حد و مرزي نداشت

 رسيد مورد ضرب هر دانشجويي را كه به دستشان مي. دانشگاه حمله كردند
باشگاه  دانشجويان را از طبقه دوم دانشكده حقوق و. و شتم قرار دادند

 ،دانشگاه به پائين پرتاب كردند، در دانشكده پزشكي، دندانپزشكي و علوم
. نابود كردند، هايي كه دم دستشان رسيد كتاب تمام وسايل آزمايشگاهي و

از  ه بعديك هفت. استادان دانشگاه و معاون دانشكده پزشكي را كتك زدند
بيش از . تفتيش كردند تمام دانشجويان مقيم كوي دانشگاه رااين واقعه، 

اثاثيه آنها را خرد كردند و يا با خود   نفر را بازداشت كردند و وسايل و80
 با همه اينها در. را ترك كردند بردند و فرداي آنروز نزديك ظهر كوي

اديكال را از شركت در  هزار نفر از دانشجويان جناح ر4 ،انتخابات كنگره
محروم كردند كه سه نفر از آنها  انتخابات و همچنين انتخابات تشكيالتي

اكبر اكبري بودند كه اين  يادان بيژن جزني، حسن ضياء ظريفي و علي زنده
كجي به  گذاشت و فقط يك دهن جريان كار نمي تأثيري در حذف

كجي متقابلي  ا دهندانشجويان دانشكده حقوق ب. دانشجويان اين جناح بود
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دانستند از انتخابات  حركت رهبري پاسخ گفتند و با علم به اينكه مي به اين
چه  (.دادند كنگره مربوط به دانشكده حقوق را به او  رأي اولاند، حذف شده

طلبانه بود كه به يك نمونه آن  كاري رهبري سخت فرصت محافظه) كسي
 15 حكومت نظامي بعد از  در شرايط42در شهريورماه . كنم اشاره مي

 قرار بود انتخابات مجلس بعد از رفراندوم به قول شاه انقالب 42خرداد 
 15سفيد صورت گيرد، سازمان دانشجويان اعالم برگزاري ميتينگي در روز 

سازمان . رهبري كه در زندان بود از اين اقدام حمايت كرد. شهريور كرد
ماها كه . كره دعوت كردامنيت اعضاء كميته دانشگاه را براي مذا

جمعي ما است تصميم گرفتيم دو نفر  دانستيم قصد آنها بازداشت دسته مي
. دونفر اول رفتند و بعد از يكساعت برگشتند. دو نفر در ساواك حاضر شويم

دونفر دوم كه مراجعه كردند آنها را نپذيرفتند و معلوم شد كه طرح آنها 
دند كه شايد از طريق آنها بتوانند با رهبري مذاكره كر. شكست خورده است

رهبري كه در تيرماه از ميتينگ مطلع شده و . مانع برگزاري ميتينگ شوند
با آن موافقت كرده بود و چند بار ديگر نيز موافقت خود را اعالم كرده بود 

 از برگزاري ميتينگ ،ها توافق كرده بود كه اگر آنها را آزاد كردند با دولتي
اللهيار صالح .  روز چهاردهم شهريور آنها را آزاد كردنددر. ممانعت كنند

كميته دانشگاه را احضار كرد و به اين بهانه كه در دوره حكومت نظامي 
برگزاري آن آنان خواست تا از قانوناً امكان برگزاري ميتينگ وجود ندارد از 

 آنها در جريان ميتينگ قرار داشتند و  پيش از دو ماه.دنخودداري كن
در . كردند ت نظامي هم برقرار بود و آقايان از برگزاري آن حمايت ميحكوم
. زني با حكومت آزادي خود را با لغو ميتينگ تاخت زدند و موفق شدند چانه

كميته دانشگاه براي اينكه سنگي در راه تصميم رهبري بيندازد از صالح 
ن كار حاضر كه او به اي  به اميد اين،خواست كه اين دستور را كتباً بنويسد

صالح هم با راحتي تمام حكم الغاء ميتينگ را نوشت و ما آنرا به . نشود
روز پانزدهم وظيفه سنگيني به عهده ما . بايگاني حزب ملت ايران سپرديم

. جمعيت انبوهي از همه طرف به سمت بهارستان در حركت بود. بود
 دست داشتيم ها مستقر بودند و ما با بلندگوهايي كه در ها در گوشه تانك

اين آخرين اقدام . رسانديم بايد خبر لغو ميتينگ را به گوش آنها مي
 16در . مشترك ما دانشجويان در قالب حكميت سازماني جبهه ملي بود

آهنگي كنيم و ميتينگ  لبته تالش شد كه با كميته دانشكده فني هماآذر 
اش  هدانشكده فني كه كميت. مشتركي در صحنه دانشگاه برگزار كنيم

طرفدار رهبري بود از اللهيار صالح رئيس دانشگاه اجازه گرفته بود كه در 
خواستيم در صحن دانشگاه و  داخل دانشكده فني ميتينگ بگذارد و ما مي

در اينجا باز ساواك پشت اين وعده و وعيد . فضاي آزاد مراسم داشته باشيم
شت و به لحاظ شب آخر كه كميته دانشكده فني جلسه دا. فريبكارانه بود

توافق با صالح علني تشكيل جلسه داده بود و يك نفر نيز از كميته دانشگاه 
 همه را ،آهنگي به آنجا رفته بود به قصد آخرين كوشش در جهت هم

بازداشت كردند و بعد به سربازي فرستادند كه نماينده ما هم به همين 
  .ترتيب به زندان و سربازي رفت

كرد و پيام دانشجو از  سط سال بعد فعاالنه كار ميكميته دانشجويان تا اوا
كرد كه  هاي رهبري منتشر مي  بدون دخالت ارگان42همان شهريورماه 

  . منتشر شد44آخرين شماره آن در تابستان 
سازمان . جبهه ملي دوم با لغو اين ميتينگ حكم الغاء خود را نيز صادر كرد

. اليت و جديت را انجام داددانشجويان در تشكيل جبهه ملي سوم نهايت فع
حزب ملت ايران تحت رهبري داريوش فروهر نيز در تمام دوران فعاليت 
جبهه ملي دوم و همچنين در تشكيل جبهه ملي سوم و در قالب كنگره 

فعالين جناح راديكال . جا موضع مشتركي با سازمان دانشجويان داشت همه
كه عمدتاً به » آينده سازيمتوشه گذشته را زادراه «اي تحت عنوان  در جزوه

بندي ارائه   جمع يك از اين دوره فعاليت جبهه ملي،قلم بيژن جزني بود
ها و روش رهبري جبهه ملي با ذكر موارد  دادند و به تناقض در هدف

ي كه در يادداشت. اند ها را براي ادامه راه برجسته كرده مشخص اشاره و آن
 اشاره  نيزفرستاده بودم به اين جزوه» جنگ بيژن جزني«براي تهيه كننده 

كرده بودم كه سانسور شده است و احتماالً علت آن وجود انتخابي با 
عنواني نزديك به عنوان اين جزوه بوده است كه آقاي مهاجر را به حذف 

  . نام اين جزوه از آن نوشته تشويق كرده است
  
*  

  

  
  

  

   منزماني كه
  *بودم» انجمن اسالمي دانشجويان«عضو  
  ) جايگاه طبقاتي و تاريخي آني و مالحظاتي در باره(
  

                   شناس تراب حق
  

از  كوچك، هرچند چشمگير و فعال،  ايانجمن اسالمي دانشجويان حلقه
حركتي بود كه بر بستر تحوالت سياسي و اجتماعي، از مشروطه به بعد 

د با اين هدف كه دين و علم را با يكديگر آشتي دهد، يعني شروع شده بو
چطور مي شود هم مسلمان معتقد بود و هم از پيشرفت علمي و صنعتي و 
اجتماعي و سياسي عقب نماند؟ در اينجا منظور از سنت، بخش ديني و 

چه در قالب مظاهر زندگي مادي (مقدس آن است كه با گسترش مدرنيته 
خود را در )  ها و بينش هاي فكري و ايدئولوژيكو چه در قالب تحليل

خطر مي ديد و با هرگام كه به سوي مدرنيته برداشته مي شد يك سنگر 
نمي شد منكر توضيحات علمي مربوط به گردش زمين و . عقب مي نشست

در انديشهء مذهبي سنتي از باد و . فعل و انفعاالت طبيعي و فيزيكي شد
و حتي افتادن برگ از ) 2( در شكم مادر تا شكل گيري جنين) 1(باران 

با ارادهء خدا صورت مي گيرد تا چه رسد به فقير يا غني بودن، ) 3(درخت 
با . همه كار خدا تلقي مي شد)... 4(گشتن ) سرفراز يا خوار(عزيز يا ذليل 

پيشرفت علم در عرصه هاي مختلف، اعتقاد به دخالت الهي در جريان امور 
ي پايه بودن خود را نشان ميداد تا آنجا كه سرانجام، از كوچك تا بزرگ، ب

و به اصطالح كسي كه ) مثال بيگ بانگ(تنها اصل پيدايش حيات در ازل 
 اوليه را زده خدا تلقي ميشد و اينكه ديگر، پس از آن، كارها بر "استارت"

پايهء علل و اسباب طبيعي ميچرخد و سرانجام به تعبيري كه ما مي 
دست خدا از آستين قوانين طبيعي بيرون مي "داشتيم شنيديم و باور 

اين امر البته براي متفكرين و فالسفه جهان اسالم و تمدن اروپايي . "آيد
سابقه داشت و بيهوده هم نبوده كه فالسفه و دانشمندان، به رغم قسم 
هايي كه در پيوند خود با اعتقادات ديني حاكم مي خورده اند، از سوي 

ان اديان كه در قدرت سياسي شريك بودند يا آن را در متشرعان و صاحب
دست داشتند به كفر، شرك، وحدت وجودي و المذهبي متهم مي شده اند 

  .از جوردانو و گاليله تا ابن سينا و خيام و مالصدرا
بهر حال دستگاه فكري ديگري در برابر سنت هاي مذهبي قد علم كرده 

ذهبي، از آنجا كه سنگر محافظه كليسا و دستگاه روحانيت در هر م. بود
كاري و ارتجاع بوده و هستند در برابر اين موج نو ابتدا به تكفير و تحريم 

 و "المحنه"روي آوردند و شاهد آن انكيزيسيون دراروپاي كاتوليك است و 
در تاريخ عربي ـ اسالمي، تا امروز در زندان اوين ) 5(دستگاه تفتيش عقايد 
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در ايران و ).  فاجعه بارترين اشكالش راديده ايم1360كه به ويژه در دهه (
كمابيش در كليه كشورهاي اسالمي واكنش دربرابر مدرنيته، نفي و اعتراض 

قاشق و چنگال حرام بود تا چه برسد به دبستان و دبيرستان . و تحريم بود
برخي از خانواده هاي متدين از اينكه فرزندانشان درس هائي . آنهم دخترانه

و ادامه تحصيل ) 6( تكامل انسان در مدرسه بخوانند نگران بودند از نوع
من خود در اين . فرزندان را در دبيرستان و دانشگاه به سختي مي پذيرفتند

به جواني كه در كنكور پزشكي قبول . باره مشاهده و تجربه مستقيم دارم
 شده بود توصيه مي كردند برود از مجتهد شهر بپرسد با توجه به اينكه
درس تشريح و دست زدن به استخوان مرده را بايد در دانشگاه بخواند، آيا 

  .مجاز است به دانشكده پزشكي برود؟ و مثالهاي فراوان ديگر
با گذشت زمان، سنت و افكار متحجر ديني راه ديگري براي مقابله با 

با آن آشتي كردن و تالش براي آنكه آن را از آنِ خود : مدرنيته پيدا كرد
) 7(» كِفات«در قرآن يكجا زمين را . راه توجيهات ديني باز شده بود. كند

آنوقت ). المنجد: كِفت و كَفت(ناميده، واژه اي كه به معني ديگ هم هست 
نتيجه مي گرفتند كه پس، اسالم به گرد بودن زمين باور دارد و نيز اينكه 

ين نه زمين هم مانند ديگ مواد داغ و مذاب در درون خود دارد، پس د
تنها با علم تضاد ندارد بلكه پيشاپيش گفته يا به آن اشاره كرده است؛ يا 

 "مطهرات در اسالم" اينكه آب كُر پاك كننده است در كتاب "اثبات"
خلقت انسان در « يا كتاب 1320نوشته مهندس بازرگان در اوايل دهه 

رآني كه مي كوشيد داستان آفرينش ق(نوشتهء دكتر يداهللا سحابي » قرآن
  .و غيره و غيره) را با نظريهء داروين آشتي دهد

بايد توجه داشت كه پيدايش و فعاليت جريانهاي اصالح ديني در اسالم 
از ضروريات طبقاتي و تاريخي ناشي مي شد ) همچون ديگر مذاهب(

همانند آنچه در سده هاي پيشين، باز هم متناسب با تحوالت اجتماعي و 
گر معتزله در قرن دوم هجري نبودند كه با م. فكري صورت گرفته بود

يعني تابع شرايط ) ازلي(مطرح كردن اينكه قرآن حادث است نه قديم 
زمان است نخستين شكاف را در سقف قدسيت مطلق آن بوجود آوردند؟ 
نميدانم طي سالهاي اخير چه كسي اين بحث عبث را پيش كشيده بود كه 

م دائم در معرض رفرم و تغيير بوده نه آيا اسالم رفرم پذير است يا نه؟ اسال
يعني ( ملت 72و بعدها (فقط بالفاصله پس از مرگ پيامبر، جريان شيعه 

 ساله 23شكل گرفته بلكه حتي در دوره ) كه حافظ مي گويد) مذهب
نبوت محمد هم بر حسب نيازهائي كه پيش مي آمده چيزهائي اضافه يا 

در اينجا نمي توان ). 8(است كم ميشده و برخي احكام حتي نسخ مي شده 
 قرن در عقايد اسالمي پديد آمده است يا 14به تحوالتي پرداخت كه طي 

از نقشي سخن بگوئيم كه از جمله انتقال فلسفه يوناني در عالم اسالم 
داشته و مقاومتي كه ابتدا عليه فلسفه و منطق يوناني صورت مي گرفته يا 

به منظور ... ا تالش فارابي و ابن سينابه پيدايش علم كالم اشاره كنيم كه ب
در فرهنگ اسالمي جا افتاد و هضم ) فلسفه يونان(آشتي دادن دين و عقل 

يا از انقالبي فرهنگي سخن بگوئيم كه تصوف ايراني در االهيات ) 9(شد 
پديد آورد و عشق و زيبايي ناسوتي را با مفاهيم الهوتي گره زد و يكي كرد 

تا برسد به نظريه حركت ) 10(ظ را پديد آورد و از جمله شاهكار حاف
  .جوهري مالصدرا

هدف از اين يادآوري فهرست وار از تلفيق دين و فلسفه و آشتي دادن بين 
دين و علم اين است كه بگوئيم كه آنچه پس از مشروطيت هم در اين 

اگر در عصر جديد . زمينه رخ داد ادامه يك تالش تاريخي و عادي بوده
چهره ) عرب يا غير عرب( در كشورهاي اسالمي 20و 19ي يعني قرنها

كه در ايران معروف به اسدآبادي ( هائي مانند سيد جمال الدين افغاني 
، كواكبي )مصر(» المنار«محمد عبده و رشيد رضا صاحب تفسير ) است

االسالم و «علي عبدالرازق نويسندهء ) سوريه(» طبايع االستبداد«صاحب 
را ) ترجمه شده» اسالم و مباني قدرت«ه فارسي، كه ب(» اصول الحكم

» تنبيه االمة و تنزيه الملة«نويسندهء (داريم، در ايران ميرزا حسين نائيني 
، شريعت )كه سيد محمود طالقاني به ترجمه و شرح و بسط آن پرداخت

صاحب كانون (سنگلجي، مهندس مهدي بازرگان، محمد تقي شريعتي 
و نيز دكتر علي ) طاهر احمدزاده در مشهدنشرحقايق اسالمي با ياري 

برخي به دنبال . شريعتي را داريم كه هر كدام ويژگي خاص خود را دارند
اصالح ديني و توجيه احكام خارج از حوزه سياست اند، برخي ديگر اصالح 

  .در حوزه سياسي را نيز منظور دارند

 ماشين  سال در مدرسه سانترال پاريس درس7مهندس مهدي بازرگان كه 
 به ايران بازگشته، به تدريس در 1313هاي حرارتي خوانده بود و در 

 "مذهب در اروپا"دانشكده فني پرداخته بود، در نخستين نوشته خود 
كوشيد در برابر موج المذهبي، يعني همان عقب نشيني مذهب در برابر 
 علم، بايستد و مشخصاً بگويد كه اروپائي ها چقدر به حفظ سنت هاي خود

در جهت آشتي دين و علم در آغاز دهه ... پايبند اند، به كليسا مي روند و
 را مينويسد تا ثابت كند كه آنچه در شرع و فقه "مطهرات در اسالم" 20

يعني ميزاني از ( دارد و آب كُر "علمي"شيعه طاهر و پاك تلقي شده دليل 
چرا طاهر ) آب كه در حوضي با سه وجب و نيم طول و عرض و ارتفاع باشد

 هم تجديد چاپ شد اما 1340اين كتاب هر چند در سالهاي . كننده است
به هر ). 11( مورد انتقاد و حتي طنز قرار داشت 1320ازهمان سالهاي 

حال مهندس بازرگان كه معتقد بود ايراني ها روحيه تكروي دارند و با كار 
 را "معيروحيه ج"جمعي آشنا نيستند تالش كرد با ايجاد انجمن هائي 

كه در واقع سنديكاي (نخستين انجمن مهندسين . تشويق و تبليغ كند
را شنيده ام كه او پايه گذاري كرد كه سالها دوام داشت و ) مهندسين است

. انجمن مهندسين مجله اي صنفي هم منتشر ميكرد. شايد هنوز هم هست
ي در ادامه همين نظر و عمل، انجمن اسالمي دانشجويان، انجمن اسالم

 را هم پايه  مهندسين، انجمن اسالمي پزشكان، انجمن اسالمي معلمين
الهام بخش و تغذيه كننده همه اين . گذاري يا تشويق و حمايت ميكرد

استاد (انجمن ها خودش بود كه همواره از همكاري دكتر يداهللا سحابي 
و سيد محمود طالقاني ) زمين شناسي در دانشكده علوم دانشگاه تهران

  .برخوردار بود) خيابان استانبول(ن و پيشنماز مسجد هدايت سخنرا
پس از شهريور بيست و سقوط رضا شاه و تشكيل حزب توده و گسترش 

 در ايران بر 1332افكار ماترياليستي، با توجه به آزادي نسبي كه تا سال 
. قرار بود، تنور بحثهاي ديني، ضد ديني، اجتماعي و سياسي داغ بود

ترياليستي و ماركسيستي كه با انتشار مجله دنيا توسط دكتر انديشه هاي ما
 در محافل روشنفكران به تدريج مطرح شده بود، 1312ـ 14اراني در 

نوشته هاي پرشور و تند احمد كسروي عليه خرافات مذهبي و حمالت او 
به شيعيگري، صوفيگري و بهائيگري تالش دينداران براي فعاليت چه در 

و چه از نوع متجدد و طبق مد ) ازنوع فدائيان اسالم(تي قالب اصولگراي سن
محافل روشنفكري و دانشجوئي از هر نوع، . روز همه جا را فراگرفته بود

غالبا تحت تأثير فعاليت حزب توده يا در واكنش به آن بود، در حالي كه 
افراد مذهبي اگر هم اعتقاداتشان را حفظ كرده بودند غالبا آن را مخفي مي 

مسلمان . ند يا به اعتقادات مذهبي شان دست كم افتخار نميكردندداشت
 "ترموديناميك"بودن بود، اما بازرگان نخستين كتاب » امل«بودن مرادف 

. را كه به عنوان كتاب درسي دانشكده فني نوشت، با نام خدا آغاز مي كند
 زماني كه وي پيشنهاد كرد كه 1341نگارنده به ياد دارد كه در سال 

را در )  شعبان15(من اسالمي دانشجويان جشن تولد امام زمان انج
ما ترجيح ميداديم جشن . دانشكده فني برگزار كند از آن استقبال نشد

. چيزي را بگيريم كه بتوانيم از آن دفاعي هم بكنيم مثال تولد امام حسين
اما او معتقد بود كه درست چيزي كه  بحث انگيز است بايد برگزار كنيم و 

  . دفاع از آن برخيزيمبه
 20بهرحال، انجمن اسالمي دانشجويان تا آنجا كه مي دانم در اوايل دهه 

سخنراني ها . تشكيل مي شود و بازرگان در جلسات آن سخنراني مي كند
را خودش با خطي خوب و منظم مي نوشت و بر اساس آن، بدون آنكه 

ت ديني در اعتقادا. روخواني كند صحبت مي كرد، مثل كالس درس
او همه را قبول .  حضور دارد"علم"بازرگان، همواره انطباق و توجيه آن با 

بازگان متعبد . دارد حتي معجزات را اما براي آنها توجيهي پيدا مي كند
تعبد و تدين او غالباً با توجيهاتي كه به نظر خودش علمي . ساده نيست

 حاصل " شدهراه طي"مهمترين كتاب بازرگان يعني . ست تبيين ميشود
 است 1327سه سخنراني او در انجمن اسالمي دانشجويان در حدود سال 

  .كه بيست سال بعد، كتاب آموزشي مجاهدين بود
با سياست هم كاري ندارد و حتي در ) 1320دههء (بازرگان درآن سالها 

، جوانان و طبعاٌ قبل از همه " بازي جوانان با سياست"جزوه اي به نام 
سالمي دانشجويان را به درس خواندن بيشتر و كار ياد اعضاي انجمن ا

با .  مي ناميد تشويق ميكند"خدمت به مملكت"گرفتن و آنچه خودش 
كه ملهم (روي كار آمدن مصدق و عالقه مندي بازرگان به سياست هاي او 
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و بعد قبول رياست هيات خلع يد ) ست» بورژوازي ملي«از رؤياي استقالل 
 انگليس است كه پاي بازرگان به سياست كشيده شد از شركت نفت ايران و

وبحث هاي انجمن اسالمي هم به تدريج ار مباحث صرفا ديني به سياست 
مهندس عزت اهللا سحابي، مهندس علي كساني مانند . نزديك ميشود

 كه اعضاي اكبر معين فر، مهندس كتيرائي و مهندس يوسف طاهري
 دانشجو بودند و مجله اي هم به 30انجمن اسالمي بودند در اوائل سالهاي 

مهمترين محور فعاليت هاي انجمن .  منتشر ميكردند"فروغ علم"نام 
 كار آمد بودن و علمي بودن اعتقادات مذهبي و نادرستي "اثبات"اسالمي 

 "مبارزه"اما بايد توجه داشت كه آنها در اين . ماترياليسم و كمونيسم است
اشي هاي رايج جريانهاي مذهبي لحني دانشگاهي دارند و اين با فح

نكتهء گفتني اين است كه . آخوندي عليه مخالفين بكلي متفاوت بوده است
چون يكي از جنبه هاي فعاليت هاي بازرگان و انجمن هاي اسالمي مبارزه 
با كمونيسم و ماترياليسم بود چندان با مخالفت رژيم شاه و دستگاه 

گاه و مؤسسات وابسته به آن ساواكش روبرو نبود و ميتوانست در دانش
مراسمي بر پا كند ولي چون گردانندگان انجمن و سخنرانان عموما مصدقي 

 مرداد بارها به زندان افتاده بودند تحت كنترل قرار 28بوده و پس از 
 وقتي او را به زندان 1334بازرگان خود نقل ميكرد كه در سال . داشتند

» عشق و پرستش«ندان كتاب عشرت آباد برده اند ديده است كه در ز
نوشته اورا به زندانيان توده اي داده اند تا بخوانند در حالي كه خود او را 

اين نوعي رابطه وحدت و تضاد با رژيم است كه . هم به زندان انداخته اند
در مبارزه با كمونيسم وحدت داشتند ولي از نظر سياسي با رژيم در تضاد 

  . بودند
دانشگاهي براي فرزندان طبقات متوسط و پايين هم در آن زمان تحصيالت 

تا حدي فراهم بود و تحصيل در دانشگاه خرج زيادي نداشت و دانشجويان 
كمابيش با اعتقادات مذهبي سنتي آشنا بودند ولي با ورود به دانشگاه 
بسياري از آنها كه در ابتدا نماز هم ميخواندند به تدريج از نماز و حتي 

پيش از آنكه كسي جلب انديشه هاي . صله ميگرفتنداعتقادات خود فا
غيرديني و ضد مذهبي شود، نفس باال رفتن اطالعات علمي آنها رابطه 

انجمن . شان را با اعتقاداتي كه به كلي از مصرف افتاده بود مي گسست
اسالمي دانشجويان در ابتداي امر، چنانكه گفتم، بيشتر جنبه اصالح ديني 

 مرداد جنبه 28يجه شرايط سياسي حاكم پس از داشت اما بعد در نت
سياسي آن افزايش يافت بطوريكه بازرگان، عزت اهللا سحابي و عباس 

كه » نهضت مقاومت ملي«شيباني در آن سالها به خاطر فعاليت در 
بعدها برخي از . بالفاصله پس از كودتا تشكيل شده بود به زندان افتادند

كه قبل از دايره سياسي و تشكيالتي فعالين نهضت آزادي معتقد بودند 
نهضت، دايره ديني و انجمن اسالمي وجود دارد و بايد در آن فعاليت كرد و 

همان كاري كه . در آنجا عناصر مناسب را يافت و به نهضت جلب كرد
  .احزاب سياسي ديگر  با تجمع ها و جنبش هاي اجتماعي مي كنند

سالمي دانشجويان از اسالم درك تربيت شدگان مكتب بازرگان و انجمن ا
با درك روحانيون يكي نبود و عموما به تقليد از مجتهد و غيره پايبند 

از . در خانواده  بازرگان، سحابي و ديگران كمتر كسي حجاب داشت. نبودند
بازرگان به ضرورت دستگاه . آنها كسي تصور حكومت آخوندي نداشت

ول اصطالحي ميشد كه روحانيت در اسالم باور نداشت و در واقع مشم
بعدها پس از روي كار آمدن خميني آن را اسالم منهاي روحانيت معرفي 

جريان اصالح ديني به رهبري بازرگان البته مي كوشيد در بين . كردند
روحانيون همفكران و ياراني بيابد و از آنها دعوت مي شد در مراسمي كه 

مرتضي . راني كنندهرچندگاه به مناسبت اعياد مذهبي برپا مي شد سخن
مطهري و محمد ابراهيم آيتي، مرتضي جزايري و محمد حسين بهشتي از 

  .اين دسته بودند
  :اكنون به تجربه خاص خودم مي پردازم

 به دانشسراي عالي تهران بروم تربيتي ديني 1339پيش از آنكه در سال 
شنائي نماز و ديگر وظايف را انجام ميدادم با قرآن و فرهنگ ديني آ. داشتم

نسبي داشتم، با برخي از تالشهائي كه براي معرفي دين به عنوان امري 
سخنرانيهاي . زنده، الزم و منطبق با پيشرفت زمان انجام ميشد آشنا بودم

كه زباني بسيار ساده و در عين ) خطيب و استاد دانشگاه(راديوئي راشد 
به اصطالح يك حال استادانه داشت و بيشتر اخالق فردي را تبليغ ميكرد و 

  واعظ متجدد بود گوش ميدادم و نيز متن سخنراني هايش را كه گاه به 

  
  

  
  

برخي آثار بازرگان و . ده بودمصورت جزوه وكتاب نيز چاپ مي شد خوان
آقاي طالقاني را ديده و در برخي جلسات مسجد هدايت و يك بار هم در 

برپا ) اميرآباد(جشن مبعث كه انجمن اسالمي دانشجويان در كوي دانشگاه 
. كرده بود و چند صد نفر در آن شركت كرده بودند حضور پيدا كرده بودم

حول اين دور ميزد كه بايد اسالم را در آن زمان افكار مذهبي هاي متجدد 
در روزنامه و مجله و راديو به زبان روز تبليغ كرد، دبستان و دبيرستان 

در تهران . خصوصي با رعايت مقررات و آموزش هاي اسالمي ساخت
بصورت  ("نداي حق"نشريات متعددي بود از جمله نشريه اي ماهانه به نام 

در قم هم برخي از طالب و . ي بودكه سردبيرش سيد حسن عدنان) روزنامه
به سردبيري (استادان جوان دست به انتشار مجله اي به نام مكتب اسالم 

كه (و نيز فصلنامه و سالنامه اي به نام مكتب تشيع ) ناصر مكارم شيرازي
در . زده بودند) هاشمي رفسنجاني و محمد جواد باهنر آن را مي گرداندند

 طالب و تحصيل كرده هاي  حوزه عالوه بر  در قم برخي از30اواخر دههء 
نوشتن مقاالت در توجيه احكام اسالمي به ترجمه بعضي كتابهائي كه در 
كشورهاي عربي به همين منظورها نوشته شده بود ميپرداختند؛ از جمله 

از رهبران (و برخي ديگر از آثار سيد قطب » عدالت اجتماعي در اسالم«
سيد هادي خسرو شاهي و : لبه در آن زمانكه دو ط) اخوان المسلمين مصر

در «كتاب ديگري از سيد قطب يعني . علي گرامي ترجمه كرده بودند
تالش اصالح طلبان مذهبي در . را احمد آرام ترجمه كرده بود» سايهء قرآن

قم و حوزه هاي ديگر داستان مفصلي دارد كه مجال بيشتري مي خواهد و 
  .ء بيشتري بگيريمالزم نيست از موضوع مقاله فاصله

رشد بورژوازي و گسترش انديشه هاي نو در برخي كشورهاي عربي مانند 
مصرو لبنان باعث شده بود كه در زمينه هاي گوناگون حتي علمي در 
. آنجاها كتابهائي نوشته يا ترجمه شود كه در ايران به فارسي ترجمه ميشد

ايشنامه نويسي در مصر نويسندگان و محققان مدرني مانند طه حسين، نم
مانند توفيق الحكيم، صاحبان انديشه هاي مادي مانند شبلي شميل و نيز 
فرهنگ نويسي و تدوين دائره المعارف  كه پيش از ايران در آنجاها پديد 
آمده باعث ميشد عناصر مذهبي متجدد در ايران به تجربه آنها نيز توجه 

ري شامل تجارب همين احساس خويشاوندي و همسايگي فك. داشته باشند
تجربه انقالب مصر و الجزاير و تجربه وحدت . سياسي دنياي عرب هم ميشد

عربي بين كشورهاي مصر و سوريه و به ويژه موضوع فلسطين نيز توجه ما 
  .را بخود جلب ميكرد

تجربه فعاليت در انجمن اسالمي دانشجويان براي من ادامه يك مسير 
ن با ترك تحصيل معمولي در خالف جريان بود كه سه سال پيش از آ

طي . دبيرستان و رفتن براي تحصيل علوم ديني در قم شروع كرده بودم
سه سال طلبگي، داوطلبانه سه كالس سيكل دوم دبيرستان را هم خواندم 

با رفتن به دانشگاه كه برخي از روحانيون . و به روال تحصيل عادي برگشتم
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ان به اسالم و مذهب توجهي مرا منع مي كردند، و در جوي كه كسي چند
 هر هفته 1339پاييز . نداشت عنصر فعال انجمن اسالمي  دانشجويان شدم

عصر جمعه در كتابخانه اي كه به ابتكار و هزينه خانواده دكتر عباس 
شيباني در كوچه اي به همين نام در خيابان اميريه تهران برپا ميشد 

 بعدا براي عموم در نظر اين گويا كتابخانه اي شخصي بوده كه. ميرفتم
شايد به (گرفته شده بود و آن را كتابخانه بونصر شيباني نام داده بودند 

 10-15تعداد حاضران بين ) جاي بونصر فارابي، آن را چنين ناميده بودند
در هر جلسه يكي موضوعي را كه رويش كار كرده بود به صورت . نفر بود

كساني .  انتقاد قرار ميگرفتسخنراني عرضه ميداشت و بعد مورد بحث و
كه بيشتر  كه در آن سال يادم هست سخنراني كردند ابوالحسن بني صدر

سخنوري كرد، مهندس معين فر كه گزارش سفر تحقيقي اش را به ژاپن 
در باره مقاومت ساختمانها در برابر زلزله ارائه كرد تحت عنوان در كشور 

لمان بود و از تجربه اش در آفتاب، جواد فالطوري كه استاد فلسفه در آ
كه (شناخت و تحقيق اروپاييان دربارهء اسالم صحبت كرد و دكتر اقتصاد 

و يكي هم محمد حنيف نژاد دانشجوي ) اتفاقا در اقتصاد دكترا داشت
. قرآن صحبت كرد) و نه قرائت(دانشكده كشاورزي كرج كه دربارهء مطالعه 
هم اسالم و وظايف مسلماني به اين اولين بار بود كه ميديدم كسي براي ف

قرآن به عنوان يك جزوهء راهنما و خودآموز برخورد ميكند، قرآن با قطع 
جيبي  با ترجمه مهدي الهي قمشه اي در دست داشت و براي يافتنِ شاهدِ 
حرفهايش، آن را مثل يك دفتر معمولي ورق ميزد و اين برخورد در نظر ما 

 و صداقت و جديتش و مطالعه اي صراحت. رهيافت جديدي به قرآن بود
كه كرده بود براي همه جالب بود اما نه چيزي كه همه حوصله پيگيري 

در آن سخنراني او قرآن را تنها منبع معتبر براي درك . اش را داشته باشند
جلسه كه تمام شد با هم تا . اسالم مي دانست نه احاديث و گفتار روحانيون

 هاي كرج كه به نظرم در ميدان مجسمه بود پارك شهر و از آنجا تا اتوبوس
. خيلي از عقب ماندگي و فساد روحانيون حرف زد. راه رفتيم و حرف زديم

نويسندهء كتاب . كتابي هم در آن زمان خوانده بود كه از آن مثال مي آورد
يكي از روحانيون اصالح طلب و منتقد در عراق بود به نام شيخ محمد 

معلم در قم و نويسنده اي منتقد كه پس (ران خالصي كه حيدرعلي قلمدا
آن را ) از انقالب چند بار از سوي حزب اهللا مورد سوء قصد قرار گرفت

ترجمه كرده بود، كتابي در انتقاد از وضع مسلمانان و روحانيت و دفاع از 
در جلسات هفتگي انجمن غير از بحث دربارهء موضوعاتي كه . اسالم اصيل

اهيم اسالمي بر مي گشت، به برخي تجارب سياسي به تبيين و توضيح مف
 سالهاي التهاب در 1960در آن زمان، اوايل دههء . هم پرداخته ميشد

كه ما بخاطر (كشورهاي عرب بود، وحدت مصر و سوريه، جنگ الجزاير 
كنفرانس باندونگ و ) مسلمان بودن الجزايريها اهتمام خاصي بدان داشتيم

ه در انجمن اسالمي بودند مانند خود كساني ك. كشورهاي غيرمتعهد
بازرگان عالئق خاصي به جنبش ملي و شخص مصدق و نظاير او در 

. ما درباره سوكارنو هم عالقه داشتيم بدانيم. خاورميانه و جهان داشتند
جواني مشهدي به نام شريفيان مخفيانه  از مرز گذشته و مدتي را در عراق 

م نيست كه خودش آمد تجربه اش را و كشورهاي عربي گذرانده بود و ياد
  .گفت يا اينكه از ديگران در باره او شنيده ام

در آن زمان براي ما طبيعي بود كه اعتقاد به قرآن و اسالم بكلي از 
به گمانم حدود يك سال بعد، در جلسه اي . آخوندها و آخونديسم جداست

نشجوي فني دا(از انجمن اسالمي دانشجويان كه در منزل لطف اهللا ميثمي 
بر پا شده بود و يكي از روحانيون به اصطالح روشِن آن ) و عضو انجمن

روزها به نام سيد مرتضي جزايري كه از جهاتي همدرس و همرديف 
بسيار نزديك بود، ) مشهد(مطهري محسوب ميشد و به آيت اله ميالني 

ديم  نفر گرد آمده بو50طبق دعوت آمده بود تا براي ما كه آن روز بيش از 
آنجا هم همهء تالش ما مصروف زدودن خرافات از اسالم . سخن بگويد

وقتي .  ميشد و ارائه چهره اي عقالني و مهربان و بالنده و درخورِ روز از آن
 كه دانشجوي كشاورزي كرج حنيف نژادصحبت جزايري به پايان رسيد 

 بود در نقد يا تكميل حرفهاي جزايري گفت همه بالهائي كه مسلمانها
و جزايري چاره ). يعني آخوندها(ميكشند از دست هم لباسي هاي شماست 

اين نمونه اي بود از نگاهي كه در . اي جز پذيرش آن نداشت و تأييد كرد
در واقع اسالم بدون . انجمن اسالمي نسبت به روحانيت وجود داشت

آزادي (انجمن اسالمي تحت تاثير جو سياسي داخل كشور . روحانيت

و نيز جو سياسي مبارزاتي در كشورهاي ) هه ملي و ديگر احزابفعاليت جب
جهان سوم، كشورهاي غير متعهد، شور و هيجان ناسيوناليستي و ضد 
. استعماري در كشورهاي عرب و بويژه جنگ استقالل در الجزاير قرار داشت

ما اخبار اين مبارزات را دنبال ميكرديم، در آنچه در دسترسمان بود فعاالنه 
فعاالن سابق انجمن كه ديگر دانشجو نبودند از جمله .  ميكرديمشركت
انجمن مجله اي . ، در كادر انجمن هم فعال بود)12 (كاظم ساميدكتر 

كه درواقع به معناي مبارزه ) 13 ("پيكارانديشه"منتشر ميكرد به نام 
بر . نظري و دفاع از باورهاي اسالمي دربرابر مخالفين و ماترياليستها ست

پيكار انديشه سرود زندگي و به گفته سرباز ": وحهء نشريه نوشته بودسر ل
كه اشاره است به سخن منسوب به  ("سنگر خدا پرستي خود زندگي است

ان «: حسين بن علي كه زندگي يعني داشتن عقيده اي و پيكار در راه آن
و در شماره اول مقاله اي بود در باره جنگ الجزاير ). »الحياة عقيده و جهاد

چون جبهه آزاديبخش الجزاير به تازگي يك دولت موقت به رهبري 
 تاسيس كرده بود، عكسي بزرگ و رنگي هم از وي ضميمه "فرحت عباس"

در انجمن اسالمي، ما با ديگر محافل . هر نسخه به خريدار هديه داده ميشد
مذهبي كه سليقهء ما را نداشتند يعني از روحانيت و خميني دربست 

مانند (مي كردند، يا به سياست روز چندان كاري نداشتند پشتيباني 
يا با محافل ضدبهايي ) جلسات درس فلسفي محمد تقي جعفري تبريزي

فرهنگ «يا محفل هفتگي ) معروف به انجمن حجتيه(شيخ محمود حلبي 
  .مربوط بودند پيوند و همكاري نداشتيم» نخعي

من براي انتخاب اعضاي مركزي انج) يا شوراي(، كميته 39  در همان سال 
منزل هاشم ) پنج دري(اطاق بزرگ . جديد اين شورا فراخوان داده بود

. پربود) كه به نظرم تازه از دانشكده فني فارغ التحصيل شده بود(صباغيان 
 محمد حنيف نژاد: هيأت جديدي براي مركزيت انجمن انتخاب شدند

، )پلي تكنيك (علي آيت اللهي، )حقوق (محمد بسته نگار، )كشاورزي(
تكنولوژي  (عباس انوشه، )فني (عبدالصمد، )پزشكي (سركاراتي

اين دوره فعاليت انجمن بكلي با آنچه ).  دانشسراي عالي (و من) نارمك
  .قبال بود تفاوت داشت

اولين كاري كه شوراي جديد انجمن كرد تهيه و پخش بيانيه اي بود در 
تظار ما را از مسلمان بودن به قطعي بزرگ و روزنامه مانند، كه درك و ان

معناي ضديت با خرافات و سنتهاي شرم آوري كه به نام اسالم رايج شده 
ما را در قبال آنچه در جامعه مي گذرد و حقوقي كه پايمال . نشان ميداد

ميگردد مسؤول مي شناخت و به مبارزه دعوت ميكرد و مبارزه با مفاسد و 
ا ادامه سنت و فريضه اي ميدانست ستمهاي اجتماعي و ستمكاران حاكم ر

كه در اسالم به ويژه شيعه رايج بوده با اين يادآوري كه امامان شيعه بخاطر 
موضعي كه عليه ستمگران ميگرفته اند همه كشته، زنداني يا مسموم شده 

انجمن اسالمي در هر دانشكده وضع خاص خودش را داشت و مستقل .  اند
آنها به ابتكار خود از . ي بين آنها بودبود و كار شوراي مركزي هماهنگ

. كساني براي سخنراني در جلساتي كوچك يا بزرگ دعوت ميكردند
سخنرانان از اعضاي سابق انجمن اسالمي بودند يا نزديكان به آن، كه امروز 

تا آنجا كه يادم هست مهندس .  مذهبي شناخته ميشوند-به عنوان ملي
ابرات ايران داشت دربارهء اينكه كه پست مهمي در شركت مخ(شكيب نيا 

، مهدي )چرا ارزش از كار حاصل مي شود و پول نبايد ارزش افزا باشد
امروز استاد دانشگاه در دانمارك دربارهء نقش تبليغات در رژيم (مظفري 

دربارهء ضرورت تشكيالت و (، حسام انتظاري از كميتهء اجرائي نهضت )شاه
مچنين جالل فارسي، اينها آمدند و ه) نيز محمد توسلي در همين موضوع

ما در . در جلسه انجمن اسالمي دانشجويان دانشسراي عالي صحبت كردند
 يك جشن بزرگ تولد امام حسين هم بر پا كرديم با شركت 1340سال 

در اين جشن مهندس بازرگان يك . چند صد نفر در محوطه رستوران
ا آنرا چاپ و منتشر  ايراد كرد كه م"اسالم جوان"سخنراني زير عنوان 

چنانكه مرتضي مطهري نيز كه روحاني و استاد دانشگاه بود و دكتر . كرديم
كه از نويسندگان مجلهء سخن بود  (محمود صناعي رئيس دانشسراي عالي 
شرح اين مراسم را . سخنراني كردند) و گرايش سوسيال دموكراتيك داشت

وب به امام حسين جمله اي معروف منس. كيهان در صفحه اول چاپ كرد
 اهل "وفادار" را يكي از اعضاي انجمن به نام "ان الحياة عقيده و جهاد"

. همدان با خط زيبا بصورت تابلو نوشت كه با رنگ طالئي چاپ كرديم
گفتني ست كه چند چاپخانه حاضر نشدند آن را چاپ كنند و كسي كه (
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ما مسؤول چاپخانه ا. در خيابان شاه آباد پذيرفت و چاپ كرد ما را لو نداد
اي ديگر به خاطر چاپ قبض كمك به زلزله زدگان قزوين، ما را به ساواك 

. تابلو را در پايان مراسم به حاضران هديه داديم). لو داد و اوراق توقيف شد
فضّل اهللا المجاهدين علي القاعدين اجراً «يك بار ديگر هم تابلويي با آيهء 

: آرام آن را برايمان چنين ترجمه كردچاپ كرديم كه آقاي احمد » عظيماً
خداوند با دادن پاداشي بزرگ، جهاد كنندگان را بر خانه نشينان برتري «

هر دو تابلو از پرونده كيفرخواست محاكمه آقاي طالقاني . »بخشيده است
. سردر آورد و در كنار اتهامات ديگرش او را به ده سال زندان محكوم كردند

ويان، دختران هم عضويت داشتند كه مسؤولشان در انجمن اسالمي دانشج
ما بر حسب ابتكار خود برنامه هاي ديگري هم .  بودفاطمهء حريري

ديني و غير ديني، (داشتيم از جمله تشويق مطالعه كتابهاي مورد نظرمان 
  .و مقاالتي كه اسالم را به نحوي امروزين معرفي ميكردند) اما نه ضد ديني

تي، پيشنهاد نوشتن مقاله يا نقد يا گزارش سفر تشكيل هسته هاي مطالعا
 كتاب موجود 50به ياد دارم كه ليستي قريب . نيز در برنامه ما مي گنجيد

در بازار كه اغلب آنها مذهبي نبودند ولي به مسائل اجتماعي و فكري و 
سياسي ميپرداختند تهيه كرده بوديم و به اعضاي انجمن كه براي 

ستانهاي خود ميرفتند ميداديم تا حتي االمكان تعطيالت تابستان به شهر
  . برخي از آنها را مطالعه كنند و با دستاوردي باز گردند

 شعبان نيز 15، )رجب27(گاه به مناسبت اعياد مذهبي مانند عيد مبعث 
 - اميرآباد–دوبار در رستوران بزرگ كوي دانشگاه . مراسمي بر پا ميشد
 كه مهندس بازرگان سخنران 1338يكي در سال . عيد مبعث گرفته شد

اصلي بود و در آن از اين ايده دفاع كرد كه اسالم فراتر از سنتهايي ست كه 
ما به آنها عادت كرده ايم  و هيچ لزومي به رعايت آن سنتها نيست مثال 
ضرورتي ندارد كه مسجد گلدسته داشته باشد يا مردم روي فرش زيلو 

رفرم و . [رني باشد با ميزو صندليمسجد ميتواند سالنهاي مد. بنشينند
چنان كه لزومي ندارد براي فهم اسالم .] مدرنيته اسالمي آن زمان اين بود

اسالم را بدون روحانيت ميتوان فهميد و پيروي . از روحانيت دستور بگيريم
و طبيعي ست كه اين رقابت و چالشي آزاردهنده دربرابر روحانيت (كرد 

 يك گزارش انتقادي كه يك طلبه به نام سيد اين مطالب در). تلقي مي شد
 "در جشن دانشگاه چه گذشت"در قم تحت عنوان ) 14(عبدالرضا حجازي 

روحانيت را زير » فكل و كراواتي«آخر يك . (منتشركرد جنجال بر انگيخت
من كه آن زمان هنوز در قم بودم به ياد دارم كه آيت اله !). سؤال برده بود

ود كه به حجازي به خاطر دفاعش از روحانيت بروجردي دستور داده ب
حسن سخنران ديگر آن جلسه ).  تومان آن زمان700(جايزه اي بدهند 

او نويسنده چند كتاب از جمله .  بود، وكيلي زبردست و خطيبصدر
نوشته بود ) تأييد( است كه مصدق بر آن تقريظ "الجزاير و مردان مجاهد"

و همچنين كتابي » ت در زندان زرهيدفاع دكتر مصدق از نف«و نيز كتاب 
حسن صدر در سفر دكتر مصدق به الهه .  »حقوق زن در اسالم«دربارهء 

  .در جريان داوري مربوط به نفت، به عنوان حقوقدان با وي همراه بوده است
 برپا -اميرآباد– در همان كوي دانشگاه 1340جشن ديگري هم در سال 

كه (نها با سرپرست كوي، بهمنش كرديم كه براي گرفتن اجازه اش نه ت
تماس گرفتيم و موافقتش را ) مي ترسيديم ما را به پليس تحويل دهد

جلب كرديم، بلكه همراه حنيف نژاد به دفتر دكتر احمد فرهاد رئيس 
  . دانشگاه رفتيم و از او اجازه خواستيم

ما از برخي از . در انجمن اسالمي كالسهاي آموزشي هم ترتيب ميداديم
تها مثل مرتضي مطهري، مرتضي جزايري، علي گلزاده غفوري شخصي

خواهش كرده بوديم كه در باره برخي مسائل كه ما پيشنهاد ميكرديم و 
اسالم و اعالميه "دو كتابچه . مورد تائيدشان قرار ميگرفت كالس بگذارند

علل گرايش جوانان به " و گلزاده غفوري از علي "جهاني حقوق بشر
تضي مطهري حاصل همين تماسهاست كه كار  از مر"مادي گري

هر هفته شب جمعه هركس از ما . ويراستاري آنها را من به عهده داشتم
معموالً به مسجد هدايت، خيابان استانبول، ميرفت كه آقاي طالقاني پس از 

 "پرتوي از قرآن"نماز جماعت تفسير قرآن ميگفت و بعدها تحت عنوان 
اسبتي براي ارتباط ما با ديگردانشكده ها، با اين من).  جلد6در . ( چاپ شد

. دوستان همفكر در شهرستانها، با اشخاص و تمايالت ملي حتي الئيك بود
از نوع گرايش (مسجد هدايت شب جمعه كانون اپوزيسيون اسالمي 

همين جريان بود كه با ديگر شبكه فعاليتهايش مانند . بود) بازرگان

 تشكيل شده بود و طبق طرحي بود كه با سهام كوچك(» شركت انتشار«
 يا ) ناميده مي شودcapitalisme populaireيا » سرمايه داري مردمي«كه 

مدارسي كه اين جريان دارا بود مانند دبيرستان و هنرستان نارمك و مانند 
  . آنها در شهرستانها عمال گستره فعاليت نهضت آزادي را تشكيل ميدادند

 مانند نوروز و غيره با انجمنهاي اسالمي انجمن اسالمي به مناسبتهائي
يك پيك نيك در عيد سال . مهندسين و غيره پيك نيك هم بر پا ميكرد

با چند اتوبوس به باغي رفتيم كه  متعلق به يكي از .  برپا شد1340
جوي . ارادتمندان آقاي طالقاني به نام حاج سعادت بود در حوالي سد كرج

كه از قبل آنها را نمي شناختم، جوي تقريبا بود حاكي از دوستي با كساني 
همه . بدون امتيازهاي مقامي و شغلي، جوي كه برايم فراموش نشدني بود

مهندس بازرگان با ما در . در كارهاي بزرگ و كوچك شركت مي كردند
مسابقه در سخنراني كوتاه روي موضوعاتي . صف غذا به نوبت ايستاده بود
بعد، بازديد از سد كرج براي گردش علمي و . دكه به قرعه گذاشته شده بو

آشنايي با جوانب علمي و اقتصادي آن با برخي توضيحات دكتر سحابي، و 
سپس ديدار دسته جمعي ازبخش هاي مختلف مؤسسهء سرم سازي رازي 

پس از . حصارك كه گويا مهندس بازرگان در گسترش آن نقشي داشته بود
 آمفي تئاتر مؤسسهء رازي حصارك، بازديد از مؤسسه، يادم هست كه در

تريبون در وسط صحنه بود و زير . بازرگان براي حاضران يك سخنراني كرد
بازرگان همين كه پشت تريبون قرار گرفت متوجه . عكس شاه قرار داشت

ايستاد ) صحنه(شد كه زير عكس شاه ايستاده، فورا رفت و در گوشهء سن 
كه همه اشاره اش را فهميدند و » !ما از كوبيسم خوشمان مي آيد«و گفت 
  .كف زدند

انجمن اسالمي در كنار انجمن هاي مشابه خود در تهران و شهرستان ها با 
كتاب ها و جزوات و سخنراني هايي كه تغذيه كنندهء اصلي و خط دهندهء 

 حتي كنگره اي هم در تهران 1341آن مهندس بازرگان بود در سال 
نهء فعاليت هاي خود را گسترش دهند و تشكيل دادند به قصد اينكه دام

انجمن هايي كه نتوانسته بودند شركت كنند پيام فرستاده . دوام بخشند
  انجمن يك . پوران بازرگانبودند از جمله انجمن اسالمي بانوان با امضاي 

  

  
  

تالش فرهنگي و نظري بود براي دفاع از دينداري در برابر ماترياليسم و 
. ناميده مي شد» فارغ از خرافات«و » اسالم راستين«ه بيديني، دفاع از آنچ

جرياني بود . اما اين تالش به هيچ رو جدا از هويت طبقاتي و سياسي نبود
و رشد آزاد سرمايه كه بورژوازي » دولت قانون«از طبقهء متوسط معتقد به 

قائل بودند؛ » بورژوازي ملي«و خرده بورژوازي در آن براي خود نقش 
قي و مخالف با رژيم حاكم كه اعضايش در سالهايي كه من در جرياني مصد

محمد . آن فعاليت مي كردم با نهضت آزادي و جبههء ملي همراه بودند
حنيف نژاد در عين عضويت در انجمن اسالمي، نمايندهء دانشجويان وابسته 
به جبههء ملي در دانشكدهء كشاورزي كرج در كميتهء دانشگاهي جبههء 

همين طور مهندس .  شوراي دانشجويان نهضت آزادي بودملي و نيز در
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محمد توسلي در ايران و سپس در آمريكا و نيز دكتر مصطفي چمران در 
من در سه تشكل فعال بودم ولي بودند كساني از انجمن كه فعاليت . آمريكا

كه در رژيم كنوني وزير آموزش و (سياسي نداشتند مانند كاظم اكرمي 
اعضاي نهضت ). كه معاون وزير دفاع شد(آيت اللهي يا علي ) پرورش شد

نوك حمله را متوجه شاه نيز ) برخالف جبههء ملي(آزادي  به خاطر آنكه 
مي كردند و او را به خاطر دخالت در امور كشور مسؤول و ناقض قانون مي 

 10بازرگان و طالقاني در دادگاه نظامي به . شناختند  بارها به زندان افتادند
  ).1342(دان محكوم شدند سال زن

انجمن اسالمي جرياني بود كه خود را تابع روحانيت و مقلد مجتهدي نمي 
دانست و از اسالم سنتي فاصله مي گرفت، اما مرزبندي روشني هم با آن 
نداشت و در شرايطي مي كوشيد خود را با آنها همĤهنگ سازد و از قدرت 

ه خود دارا بود و فكر مي بسيجي كه روحانيون داشتند در راه اهدافي ك
همبستگي محتاطانه با موج مخالفتي . كرد كامالً اسالمي ست استفاده كند

موسوم به  (1341 بهمن 6كه روحانيون از جمله خميني با رفرم هاي 
از خود نشان دادند، يا حفظ روابط با آيت اهللا ميالني ) انقالب شاه و ملت

تيز با ماترياليسم و بيديني در س. در مشهد به خاطر تمايلش به مصدقي ها
كتاب هاي آموزشي و سخنراني ها و فاصله گرفتن از آن آشكار بود و همين 
رژيم شاه را تشويق مي كرد كه نسبت به انجمن در عين كنترل و مراقبت 

افتادن برخي جوانان به «آخر انجمن ممكن بود از . آن، سختگيري نكند
 اسالمي دانشجويان پس از انجمن! جلوگيري كند» دامان كمونيسم

 ديگر دوام نياورد و تا 1341دستگيري سران نهضت آزادي در اوايل بهمن 
گفتني ست كه نه جبههء . آنجا كه به ياد دارم فعاليتش به كلي متوقف شد
) يا نظام پيشاسرمايه داري(ملي و نه نهضت آزادي حرفي عليه فئوداليته 

من و ). 15(» !ري، ديكتاتوري نهاصالحات آ«نداشتند كه بزنند جز شعار 
. كه داشتيم در رابطه با نهضت بود) همه مخفي(چند نفر ديگر هر فعاليتي 

 ديگر يادم نيست كه نامي از فعاليت انجمن اسالمي 1340در تمام سالهاي 
 كه حسينيهء ارشاد 1340در نيمهء سالهاي . دانشجويان شنيده باشم

ست به فعاليت هاي تازه اي زدند فعاليت داشت و اصالح طلبان مذهبي د
كه مؤثرترينش سخنراني هاي دكتر علي شريعتي بود، انجمن اسالمي 

در همين سالها گهگاه انجمن اسالمي . دانشجويان به فعاليت باز نگشت
مهندسين جلساتي برگزار مي كرد كه برخي نوآوران ديني روحانيت هم در 

ت اهللا صالحي نجف نعمآن شركت و سخنراني مي كردند مانند شيخ 
را نوشت و تفسيري مادي، سياسي از » شهيد جاويد«كه كتاب آبادي 

ارائه داد، يعني او را مردي سياسي »  قيام حسين بن علي«حادثهء كربال و 
) يزيد(نشان داد كه ولو به قيمت جانش حاضر نشده تسليم قدرت جديد 

ن قبل از مايه شود و من براي اولين بار از او مي شنيدم كه امام حسي
گذاشتن از جان، مال و ثروتش را مايه گذاشته و شرحي مبسوط دربارهء 

با اينكه آيت اهللا . ثروت امام داده بود كه كسي از آن سخن نمي گويد
منتظري و مشكيني بر اين كتاب تقريظ نوشته و آن را تأييد كرده بودند 

طرد و تكفير كردند سروصداي فراوان برانگيخت و واپسگرايان روحاني او را 
از ويتنام تا (جو چپ كه آن سالها بر جهان . و كتابش از بازار جمع شد

و نيز در ايران غالب بود باعث مي شد كه ) 1968چين و كوبا و جنبش مه 
. به دين بنگرند) به طور نسبي(متوليان دين هم با ديدهء منطق و عقل 

دوازدهم شيعيان، نه افسانهء طالقاني و بازرگان از اعتقاد به انتظار امام 
ظهور مردي كه بيش از هزار سال پيش در چاهي در شهر سامراي عراق «

، بلكه اشاره اي مي دانستند به اعتقاد به آينده اي عادالنه كه »پنهان شده
ما . را نويد مي دهد) عنوان جزوه اي از بازرگان(» حكومت جهاني واحد«

. ل در الجزاير بسيار حساس بوديمنسبت به جنبش انقالبي و جنگ استقال
نماينده اي از جبههء آزاديبخش به نام آيت شعالل كه از ايران ديدن مي 

 هوا 1340در سال هاي . كرد به مسجد هدايت هم آمد و سخنراني كرد
براي افكار ديني سنتي پس بود و شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني بر سر 

قاني آرزو مي كرد كه كاش مي شد منبر از چه گوارا تجليل مي كرد و طال
مجلس ترحيم و يادبودي در ) كه به تازگي كشته شده بود(براي چه گوارا 

مسجد هدايت برپا كند و نمونه هاي فراوان ديگر كه در جاي ديگري بايد 
  ).16(گفت 

معدودي از فعالين انجمن اسالمي كه در نهضت آزادي هم فعال بودند در 
به نقد سياسي نهضت » مبارزه با امپرياليسم«تالش براي كشف راه هاي 

آزادي رسيدند و در جوي جهاني كه از تجارب و نبردهاي انقالبي سرشار 
بود و با توجه به شكست احزاب و جريانهاي رفرميست، از جبههء ملي و 

، راه حل خروج 1342نهضت آزادي و روحانيت و نيز حزب توده در خرداد 
 گرفتن مبارزهء انقالبي مخفي و حرفه اي از بحران سياسي را در پيش

سازمان مجاهدين خلق «با اين گسست سياسي، گروهي كه بعدها . ديدند
گزينش راه انقالب در عين حفظ . نام گرفت پايه گذاري شد» ايران

چارچوب نظري اعتقادات اوليه اسالمي، اين گروه را كه ديگر با انجمن 
 مي شد به تدريج به آموزش هاي اسالمي و نهضت آزادي فاصله اش بيشتر

سازماندهي، همان سازمان انقالبيون حرفه . چپ در نظر و عمل نزديك كرد
اي لنيني بود و درك و تفسير پديده هاي اجتماعي و سياسي و تاريخ به 
ماترياليسم تاريخي نزديك و نزديكتر گشت بدون آنكه طبق همان 

ود، پيوند فكري ما با اعتقاد آموزشهاي بازرگان كه در انجمن آموخته شده ب
  .به نيروي قادر ماوراي طبيعي بريده شود

فيزيك و (اگر مهندس بازرگان اسالم خود را با محك هاي علمي 
مي سنجيد، مجاهدين در پيمودن راه مبارزهء ضد ...) ترموديناميك

امپرياليستي خود و تالش در راه آنچه به نفع ستمديدگان جامعه مي 
. ه گرفتن تأييدي بر برداشت خود از دين اكتفا مي كردنددانستند تنها ب

اگر براي مهندس بازرگان مهم بود كه براي ماهيت جن و فرشته توضيحي 
دست و پا كند و آنها را انرژي معنا مي كند، براي كساني كه به مجاهدين 
پيوستند هيچ اهميتي نداشت كه قرآن به هفت طبقه در آسمان و زمين 

ا مهم بود كه وقتي در نتيجهء تجربه و مطالعهء خويش فهميده ام. باور دارد
اند كه كار منشأ ارزش است آيه اي هم در قرآن پيدا كنند كه اين را تأييد 

واينكه براي انسان هيچ نيست جز : و أن ليس لالنسان اال ما سعي(كند 
مجاهدين كه از درون ). 39 النجم آيهء 53آنچه كوشيده است سورهء 

سالمي و نهضت آزادي سربرآوردند ديگر هدفشان اصالح ديني انجمن ا
سياست و توجه به مسائل زندهء اجتماعي آنان را از پرداختن به . نبود

  .االهيات و تفسيرهاي آن تا حد زيادي بي نياز كرده بود
گرايش انجمن اسالمي و نهضت و كالً طرفداران مكتب بازرگان عمالً دو 

نقالب و مبارزه با امپرياليسم پيمودند و اقليتي راه ا: جناح شدند
راديكاليسم، آنان را به مدارج باالتري ارتقاء داد ولي اكثريت افراد اين طيف 
در عين حفظ يا بيان عواطف خود نسبت به مجاهدين، در عمل با آنان 
همراهي نكردند و طيف ملي مذهبي را كه امروز بقايايش را مي بينيم 

  .)17(نمايندگي مي كنند 
  سفر به قم با درگذشت آيت اهللا بروجردي

نهاد روحانيت شيعه كه در ايران به صورت يك قدرت موازي از عهد صفويه 
به بعد  در كنار حكومت خودنمايي مي كرد، گاه دست در دست حكومت 
داشت و زماني براي به دست آوردن سهم بيشتر از قدرت سياسي در رقابت 

مراجعي وجود داشتند مانند مجلسي، و نيز در آن عهد . با آن بسر مي برد
كه نخستين رسالهء عمليه را به ) شيخ بهائي(شيخ بهاء الدين عاملي 

در رسالهء عمليه براي شيعيان شرح . (نوشت» جامع عباسي«فارسي به نام 
داده مي شود كه وظايف عملي شان در برابر خدا و افراد جامعه چيست از 

علت اهميت مذهب شيعه و نظريه .) يگرعبادات تا معامالت و امور د
پردازان و كارگزارنش اين بود كه اينان ايدئولوژي نخستين حكومت مركزي 
ايران را پس از قرنها ملوك الطوايفي فراهم كرده بودند تا دربرابر خالفت 

و طبيعي بود كه آنها . ، ايران واحد و متمركز شيعي پا بگيرد)سني(عثماني 
و (روحانيت شيعه . ب و گل داشته باشنددر قدرت سياسي حق آ

تئوريزه كردن مرجعيت و ضرورت تقليد هر فرد شيعه از يك 
به تدريج جا افتاد و در زمان آيت اهللا سيد حسين ) مجتهد

از نيمهء دوم . بروجردي به گسترده ترين حد از نفوذ خود رسيد
خش ايران، و ب(، او بر دنياي شيعه 1330 تا پايان دههء 1320دههء 

هايي از عراق، لبنان، پاكستان و افغانستان و هرجاي ديگر كه 
مدارس متعدد براي طالب . نفوذي چشمگير داشت) شيعيان بودند

حوزه هاي علميه ديني و اقامت و هزينهء زندگي آنان فراوان برپا كرد، در 
وجوهات شرعي . شهرهاي بزرگ چند كشور شيعه نشين نماينده داشت

او » دربار«كه (از همه جا به سوي قم ) م امام و غيرهزكات و خمس و سه(
مجتهدين جامع . بدون هيچ كنترل رسمي و بانكي سرازير بود) قرار داشت

الشرايطي كه ممكن بود رقيب او محسوب شوند يكي پشت سر ديگري 
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كه به گفتگو و روابط با اهل تسنن (درگذشتند از جمله آيت اهللا صدر 
، آيت اهللا محمد تقي )بنان هم نماينده اي داشتاهتمام مي ورزيد و در ل

ملي شدن صنعت نفت را به حمايت از » حكم«كه قاطعانه (خوانساري 
پس از جنگ جهاني دوم . و آيت اهللا حجت) مصدق صادر كرده بود

مجتهدين بزرگي كه بطور نسبي داراي افكاري باز و بردبار بودند از سيد 
 تا برخي ديگر كه برشمرديم از دور ابوالحسن اصفهاني مقيم نجف گرفته

رسالهء عمليهء او به نام توضيح . خارج شدند و جاي آنها را بروجردي گرفت
المسائل تالش نويني بود براي گسترش هرچه بيشتر نفوذ يك مرجع تقليد 

  .در بين مردم عادي
طي سال .  مرداد را تأييد كرد و به شاه تبريك گفت28بروجردي كودتاي 

شاه كه زير فشار .  رابطه بين دربار و قم ادامه داشت1330هاي دههء 
آمريكايي ها و با روي كار آمدن كندي ناگزير بود اصالحات ارضي را در 

هم از اينرو كه گسترش سرمايه داري نياز سرمايهء (ايران به اجرا درآورد 
با مخالفت ) جهاني بود و هم از اينكه آمريكا از خطر كمونيسم مي ترسيد

جردي روبرو بود و اصالحات ارضي عمالً نتوانست به اجرا درآيد تا زماني برو
  ).1340فروردين (كه بروجردي درگذشت 

با مرگ بروجردي جهان شيعه با خأل قدرت روبرو گشت و هيچ بديل 
شاه نمي خواست كه مرجع بزرگ تقليد در قم . شايسته اي وجود نداشت

 بود و در نجف مي زيست تلگرام باشد لذا براي آيت اهللا حكيم كه عراقي
در ايران چند نفر بودند مانند آيت اهللا سيد كاظم . تسليت فرستاد

شريعتمداري و گلپايگاني و مرعشي نجفي در قم، آيت اهللا ميالني در مشهد 
. خميني هنوز مطرح نبود زيرا او هنوز رسالهء عمليه نداشت(و ديگران 

ا به عنوان مجتهد اعلم كه از او خميني استاد در حوزه ديني قم بود، ام
 با استفاده از نردبان 1340او در سالهاي . تقليد كنند شناخته نمي شد

او اولين مرجع تقليد است كه عمدتاً به . سياست به مقام مرجعيت رسيد
  .خاطر مواضع سياسي اش عليه شاه به مرجعيت رسيد

  

  
  

چه ... و طالقاني واصالح طلبان ديني چه در لباس روحاني مانند مطهري 
در لباس شخصي مانند مهندس مهدي بازرگان به فكر شوراي مرجعيت 
افتاده بودند تا به اصطالح اين نهاد رهبري شيعه را از افتادن به اين دام كه 

كسي كه مرجع . همهء كارها به يك نفر و اطرافيانش بيفتد جلوگيري كنند
ي وگوش بسيار سنگين تقليد مي شد مانند بروجردي، به رغم سالخوردگ

همچنان حق ) مانند آيت اهللا قمي در نجف(يا نابينا ) خود بروجردي(
داشت كه در امور كوچك و بزرگ ديني و غير ديني دخالت كند و 
  .سرنوشت زندگي فردي و اجتماعي ميليونها نفر شيعه به او سپرده مي شد

 اسالمي در يك هيأت نمايندگي متشكل از دهها نفر از طرف انجمن هاي
دانشجويان و غيره براي شركت در مراسم بزرگداشت آيت اهللا بروجردي در 
مسجد اعظم قم و طرح تصوراتي كه خود از اسالم و مرجعيت شيعه در 

در اتوبوس در نيمهء راه يكي از . شرايط آن زمان داشتيم به قم رفته بوديم
به نام اعضاي سابق انجمن كه ديگر عضو انجمن اسالمي مهندسين بود 

حسن عرب زاده برخاست كمي صحبت كرد و شعار داد با اميد به اينكه 
در جو . يعني حكومت مصدق»  سال پيش7حكومتي داشته باشيم مثل «

در مجلس . خفقان زدهء آن سالها براي من اين شعاري به ياد ماندني بود
چندهزار نفرهء مسجد اعظم قم يكي از مسؤولين با سابقهء انجمن، مهندس 

شوراي «، بيانيهء انجمن را خواند كه تا حدودي پيشنهاد هاشم صباغيان
به چند مجلس و مناسبت ديگر هم . در آن گنجانده شده بود» مرجعيت

را كه پس » وحدت حوزه و دانشگاه«دسته جمعي رفتيم كه تقريباً همان 
  .از انقالب رژيم پيش مي كشيد تداعي مي كند

 خميني را پس از 1341 در سال زماني ست كهسفر دوم ما به قم 
جمعيت مردم از شهرهاي مختلف به سوي . دستگيري اول آزاد كرده بودند

ما هم دسته جمعي و با . خانهء خميني كه حياط بزرگي داشت سرازير بود
خميني در يك پنجدري بزرگ كنار دريچه نشسته . پالكارد و شعار رفتيم

 متكا گذاشته بود تا مردم صف بود و دستش را از دريچه بيرون آورده روي
ما در اين صف نرفتيم و در جاي . بسته دستش را به احترام و انقياد ببوسند

در همان منزل با جمعيت كثيري كه حضور داشتند . ديگري باقي مانديم
بلندگو و تريبوني هم بود كه كساني نظر و پيام و حرف خود را خطاب به 

ست ما در نوشته اي كه خوانديم خوا. خميني و جمعيت حاضر مي گفتند
تا آنجا كه يادم هست اين بود كه روحانيون در مبارزه با حاكميت، به جاي 

، با مداخلهء ...مخالفت با اصالحات ارضي و شركت زنان در انتخابات و 
آمريكا و اسرائيل در امور ايران مخالفت كنند و در برخورد به رژيم شاه 

 و با يادآوري برخي آيات قرآني نتيجه مي هيچ سازشي از خود نشان ندهند
سپس ما از خميني . گرفتيم كه تا محو كامل دشمن بايد به پيش رفت

وعدهء مالقات خصوصي خواستيم كه موافقت نكرد به اين دليل كه من از 
برخي شاگردانش از جمله . »آقاياني كه تشريف دارند چيزي پنهان ندارم«

من كه سخنگوي جمع بودم . ندخلخالي كه مي شناختم حضور داشت
گزارشي دادم از فعاليت هاي انجمن كه با الهام از افكار بازرگان و طالقاني 
انجام مي شد و هدف از آنها فهم و بحث مسائل اسالمي ست و نيز كالس 
هاي آموزشي كه زير نظر مطهري و علي غفوري و مرتضي جزايري و 

دم كه در مباحث محمد تقي جعفري تبريزي داشتيم و اضافه كر
ايدئولوژيك و تحليل اقتصادي كمبودهاي چشمگير داريم و اينكه در اين 
موارد بايد كار مناسب صورت گيرد تا بتوان دربرابر مكاتب ديگر كه در اين 

منظورم ماترياليست ها، (موارد دستشان پرتر است و برنامه دارند ايستاد 
يني در جواب، روي همين خم). توده اي ها و جامعهء سوسياليست ها بود

اسالم برنامه دارد و با . كمبود درنگ كرد و گفت اسالم هيچ كم ندارد
تعجب گفت كه حتي به شما جوانان مسلمانان هم فهمانده اند كه اسالم 

  ...»برنامهء اقتصادي ندارد
كساني كه با روش فكر و كار ما مخالف بودند و به خميني ارادتي 

ز دانشگاهيان، اين جواب خميني را نقطه اي كوركورانه داشتند حتي ا
منفي براي ما برداشت كردند و به گوش دوستانمان كه در زندان بودند نيز 

 سال بعد كه خميني با سقوط سلطنت برسر 15اما . اين گذشت. رساندند
 سال بعد از آن كه رژيمش قدرت همه جانبه را بر ايران 30كار آمد و نيز 

ايان شده است كه اسالم و اسالمگرايي هيچ برنامه اعمال كرده آشكارا نم
اي غير از آنچه در ساير كشورهاي سركوبگر سرمايه داري اجرا مي شود 

اسالم سياسي هر شكلي به خود بگيرد يك «: ندارد و به گفتهء سمير امين
سياسي كامالً با مديريت اسالم . هبن بست تاريخي ست، نه پاسخ به مسأل

اقتصادي و چه اجتماعي مي  عي چه در عرصهء زندگيسرمايه داري ارتجا
  .»تواند سازگاري داشته باشد

  اما مالحظاتي در جايگاه طبقاتي ـ تاريخي انجمن
انجمن اسالمي دانشجويان و همتاهاي فكري و عملي آن و كساني كه الهام 
بخش آن بودند، كوششان بر اين بود كه خود را از تعصبات و برداشت هاي 

افي دور نگه دارند؛ زيرا داشتن يك اسالم خرافي و عقايد آشكارا خر
لذا تفسير آنان از . جاهالنه و آخوندي باعث سرشكستگي و خجالت بود

بود، اما به دليل عدم گسست » شانه زده«و » شيك«اسالم و عقايد ديني 
كه چقدر در توجيه (از دگم هاي ديني و اعتقاد به وحي و ماوراء الطبيعه 

به شدت پايشان دربند بود و هيچ چيز از مسلمات يا ) بودندآن كوشيده 
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براي حج . غيرمسلمات عقايد ديني را صريحاً و علناً زير سؤال نمي بردند
نك به سفرنامه هاي (چه تفسيرهاي خيالي و غير واقعي نوشته بودند 

طالقاني، بازرگان، علي شريعتي، علي گلزاده غفوري از حج، هريك جداگانه 
الزم به گفتن نيست كه سفرنامهء حج آل احمد به . لهاي متفاوتو در سا

كه تنها ) هم تا حد زيادي تحت تأثير همين ها ست» خسي در ميقات«نام 
و به قصد توجيه و » منطق خرد«با داشتن ايماني كوركورانه و بدور از 

آنها به . بازاريابي اين سنتها و دوام آنها مي توان چنين چيزهايي نوشت
زير سؤال بردن درك سنتي از اسالم و هياهو بر سر آن، جرأت اين را رغم 

نداشتند كه از كشتار ميليونها گوسفند در مناسك قرباني يا از پرتاب سنگ 
نك به (يا آوردن آب زمزم براي گذاشتن در كفن خود (!) به شيطان 

انتقادي بكنند كه اين رفتارهاي ارتجاعي و ) وصيتنامهء مهندس بازرگان
با طبقاتي سر و ) بخواهيم يا نخواهيم(تاريخ . نده دار را زير سؤال ببردخ

. كار دارد كه در دفاع از منافع طبقاتي و ايدئولوژي شان البته پيگير هستند
دين الزمهء حفظ آن . جنبش اصالح ديني هم از اين امر مستثنا نيست

ت با بورژوازي ايران از آنجا كه اصيل نيست نه در ضدي. منافع است
كاري كرده، نه در فاصله گرفتن قاطعانه ) نظام پيشاسرمايه داري(فئوداليته 
شايد . براي آنها مهم اين است كه اين رشته اعتقادي بريده نشود. از مذهب

برخي تصور كنند كه به دليل همين اعتقادات بوده كه انجمني ها و 
 خود را با نهضتي هاي سالهاي پيش از انقالب و كالً ملي ـ مذهبي ها،

خميني زير يك چتر مي ديدند و لذا زير خرقهء او رفتند، ولي گمان مي 
كنم درست تر اين است كه بگوييم آنان آمال طبقاتي خود را در رژيم 

اين رژيم هرقدر هم كه به آنان بي . جمهوري اسالمي قابل تحقق مي ديدند
  .مهري و ستم كند باز هم رژيم خودشان است

در چارچوب يك جامعهء ...) چه دانشجو، چه مهندس و(طيف انجمني ها 
بورژوايي و ارزش هاي آن مي كوشيدند از ديگران چيزي كم نداشته باشند 

مقام هاي دانشگاهي و مشاغلي مانند مهندسي مشاور در پروژه . و نداشتند
مهندس . هاي ساختماني و صنعتي دولتي و خصوصي را اشغال مي كردند

كه رياست چند كارخانهء سيمان ) صنعت سيمان ايرانپدر (منوچهر سالور 
و قند را بر عهده داشت؛ مهندسان مشاور معين فر، كتيرايي و طاهري كه 

شركت برق و بعد (هر سه در كابينهء بازرگان وزير شدند و مهندس تاج 
آنها به دليل گرايش ... و پروژه هاي ساختماني و سدسازي و ) وزير نيرو

كار در دستگاه دولتي شاه راه نداشتند چنانكه مصدقي كما بيش آش
مي » خدمت به مملكت«خودشان هم غالباً از آن برحذر بودند، اما از آنچه 

بعدها هم وقتي به كمك خودشان رژيم . ناميدند هيچ كم نداشتند
مهندس عزت . جمهوري اسالمي برپا شد به خدمت رژيم خميني درآمدند

وقتي ) 2000سال (فرانس برلين اهللا سحابي پس از بازگشت از كن
دستگيرش كردند و مزاحمش شدند حرفش اين بود كه براي دفاع از رژيم 

در زين » انجمن اسالمي ـ نهضت آزادي«نقش جريان . به آلمان رفته بوده
كردن اسب قدرت براي خميني آنقدر منفي ست كه شايد كمتر جريان 

 استقرار اين رژيم سرمايه سياسي به چنين عاقبتي گرفتار آمده باشد كه در
  . داري و مذهبي وحشي تا اين حد سهم داشته باشد

بازرگان كه در چند سخنراني دربارهء دين و سياست معتقد بود كه فعاليت 
سياسي اش چيزي جز وظيفهء شرعي نيست، به رغم همهء پافشاري ها و 

ن محكوم مقاومتي كه عليه استبداد شاه از خود نشان داده و به سالها زندا
مي گويم ليبرالي، چون (شده بود، به رغم همهء آزاديخواهي ليبرالي اش 

آزادي مورد نظر او هرگز شامل كارگران و دهقانان و آنان كه در معرض 
، به رغم آنچه از فرهنگ بورژوايي فرانسه )ستم ملي هستند نمي شد

ا درست است كه در مخالفت ب. آموخته بود هرگز الئيك و سكوالر نشد
واليت فقيه جسورانه هم سخن مي گفت ولي هرگز حكومت اسالمي را نفي 

در آخرين مصاحبه اش هم با فرانكفورتر راوندشاو با اينكه راه را در (نكرد 
سقوط رژيم مي بيند از اينكه بديلي براي آن وجود ندارد آينده را تاريك 

 )، چاپ پاريس1373، زمستان 14مي بيند ــ چشم انداز شماره 
در تاريخ معاصر ايران، جرياني كه با افكار و نوشته ها و اعمال مهندس 

 سال فعاليت او را بيشتر در محافل 30بازرگان مشخص مي شود و بيش از 
دانشگاهي و فارغ التحصيالن دربر مي گيرد، اقليتي كوچك بود كه با روي 

خست اولين ن. (كار آمدن خميني ابتدا بيشترين ناز شست به او داده شد
وزير بازرگان و كابينه اش كه غالب آنها از نهضت آزادي بودند وچهار ـ پنج 

نفر از جبههء ملي و امثال آن، و وقتي از بازرگان پرسيدند چرا همه را از 
دوستان خود انتخاب كرده ايد گفت در ايران قحط الرجال است، همچنين 

و شركت چند ) دكتر يداهللا سحابي(اولين رئيس سني مجلس شوراي ملي 
تحقير و طرد و ممنوعيت هايي كه براي آنان . نفر از آنان در شوراي انقالب

 پس از كنار گذاشته شدن بازرگان از دولت به وجود 58از همان سال 
آوردند مانع از آن نشد كه آنها واسطهء استقرار رژيم جمهوري اسالمي 

 ست هرچند بخش اين رژيم رژيم آنها. باشند و از دفاع از آن دست بكشند
آنها هرگز عليه كليت رژيم و . ديگر حاكميت دست و پايشان را ببندد

  .ماهيتش چيزي نگفته اند
از عهد مشروطيت، افكار سوسيال دموكراسي در ايران تا حدي مطرح شده 
بود، انتقادات زنده ياد احمد كسروي از شيعيگري، صوفيگري و بهايي گري 

ود، فعاليت هاي دكتر تقي اراني و انتشار وروشنگري هايش بازتاب يافته ب
كه به خودي خود در آن دورهء سياه رضاخاني يك حادثهء (مجلهء دنيا 

، كتابها و مقاالت تئوريك در بحث ماترياليسم و ماركسيسم و )مهم بوده
سازماندهي هاي حزب توده وجنبش كارگري و جوانان و زنان گسترش 

را به چنگ زدن هرچه بيشتر به چشم گيري داشت، جريان اصالح ديني 
و به (عقايد سنتي واداشته پيوندي ناگسستني درچارچوب اتحاد طبقاتي 

بين اصالح طلبان ليبرال و طرفداران دين ) رغم تفسيرهاي مدرن و مد روز
سنتي ايجاد كرده بود، به طوري كه اصالح طلبان را ياراي جدايي از آنان 

آنها به رغم . قرار مي گرفتند) سنتييعني دين (نبود، بلكه در خدمت آن 
شان، » دلسوزانه«و » منطقي و عقالني«و برخوردهاي » صادقانه«نيت 

آقاي طالقاني . جايگاه تاريخي اي دارند كه نه پيشروانه، بلكه واپسگرا ست
به رغم تفسيرهاي مد روز از قرآن، در پايان تفسير هر سوره، در كتاب 

آن را هم نوشته بود كه من يادم هست ثواب خواندن » پرتوي از قرآن«
 بود و چيزي نداشتند بگويند جز اينكه 40موجب تعجب مجاهدين دههء 

بازرگان براي اينكه پيشنهاد مصدق را دائر بر . »مال آخوند بودنش است«
به عهده گرفتنِ رياست هيأت خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس 

و جالب اينكه تنها او (ستخاره كند بپذيرد يا نه، پيش طالقاني رفته تا ا
مهندس كاظم حسيبي استاد ديگر . نيست كه چنين ذهنيتي داشته است

دانشكدهء فني نيز براي اينكه مصدق را در دادگاه الهه همراهي كند يا نه، 
همين دو مثال از دو پيش كسوت، بازرگان و ). به استخاره متوسل مي شود

متعددي كه در زندگي اين طيف از اصالح طالقاني، مرا از آوردن مثالهاي 
بي ) و خود در جواني شاگرد يا همكار آنان بوده ام(طلبان مذهبي ديده ام 

  .نياز مي كند
چه در انجمن هاي (جريان اصالح ديني به رهبري بازرگان ـ طالقاني 

به حكم جايگاه طبقاتي و ايدئولوژيكش ) اسالمي و چه در نهضت آزادي
آور عصر روشنگري وروشن نگري و دموكراسي و نمي توانست پيام 

نقش «الئيسيته باشد، بلكه ترس از خطر كمونيسم آنان را به آراستن 
ويران است ونمي » از پاي بست«دين واداشته حال آنكه خانهء دين » ايوان

  . و شعار و جمله پردازي آن را مد روز كرد» علمي وار«توان با سخنان 
قعهء آذربايجان روايت مي كند كه از طرف جمعي آقاي طالقاني در مورد وا

را ] شاه[از علما و مجامع ديني انتخاب شده بوده تا به زنجان برود و ارتش 
كه از زنجان جهت سركوب فرقهء دموكرات آذربايجان حركت مي كرده 

صبح آن روز كه ارتش و قواي چريك حركت مي كردند آنها «: تشويق كند
 و به گوش يك يك آنها دعا خواندم و سر و روي را از زير قرآن رد كردم

پس از متجاوز از ده شبانه روز مطالعه و فعاليت به تهران . آنان را بوسيدم
برگشتم و از مشاهدات و مطالعات خود بيش از پيش متوجه شدم كه 
انحراف هاي فكري عده اي از مردم و جوانان و عواقب آن خطري بزرگ 

ور دارد كه ممكن است به نابودي و تجزيهء آن براي تماميت و استقالل كش
بكشد و تكليف شرعي خود دانستم كه اهتمام بيشتري در تشكيل جلسات 
مرتب و مفصل و منظم كه مدتها در راه آن مي كوشيدم براي سخنراني، 
بحث و انتقاد بر محور اصول برهاني خداپرستي و رد و انتقاد بر اصول 

در نتيجه سپاهي از دانشجويان براي . يمماترياليستي و كمونيستي بنما
بحث و فهم اصول اسالمي و مقايسهء آن با اصول مادي تشكيل دادم كه در 
دانشگاه و خارج دانشگاه آثار آن آشكار و هويدا گرديد و بر محور همين 
فكر و نظر انجمن اسالمي دانشجويان و پس از آن معلمين و اطباء تشكيل 
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و وظيفهء (...) كلي ديني كه جوانان با بحث آزاد اصول دين را دريابند 
خاص ديگري كه پيش آمده بود مبارزهء منطقي با اصول ماترياليسم كه 

بايد (» اذهان جوانان و تحصيل كرده هاي ما را مي رفت كه فرا گيرد
القاني پس از واقعهء آذربايجان افراط كاريها و يادآوري كنيم كه ط

ستمگري ارتش را محكوم كرد چنان كه اقدامات عمراني فرقهء دموكرات را 
نوشتهء بهرام افراسيابي و » طالقاني و تاريخ«نقل از كتاب ) [ناديده نگرفت

  ]. 75 و 73، ص 1360سعيد دهقان، انتشارات نيلوفر تهران 
كه منافع طبقاتي رژيمش ايجاب مي كرد، دين خميني همان حكم كرد 

دين جريان بازرگان و طالقاني هم در شرايط خاص ايران نمي توانست چيز 
نمونه اش موضعگيري آنها در مواردي ست كه با رژيم . بهتري عرضه كند

منافع مشترك داشتند مانند سركوبها و قتل عام هاي ده ها هزار نفري 
و زحمتكشان و نيز در كردستان و  يا سركوب كارگران 1360سالهاي 

آنها حق دارند كه زنداني شدن خود . بلوچستان و خوزستان يا جاهاي ديگر
 محكوم كنند ولي زنداني شدن توده 32 مرداد 28و ديگر مليون را پس از 

اي ها چطور؟ و در دههء پنجاه از زنداني شدن مجاهدين ناراحت بودند و 
ادند ولي قلع و قمع كمونيستها پيام هاي همبستگي خصوصي مي فرست

چطور؟ امروز هم  آه و ناله هاي ملي ـ مذهبي به عرصه هايي محدود مي 
برادران «زندگي شان با سختگيري هاي » آب خرد«شود كه حوضچهء 

  . آشفته مي شود» حاكم
اصالح طلبي هميشه و همه جا هست زيرا بازتاب كنش و واكنش هاي 

هيچ حكم كلي و هميشگي طبعاً . معه استطبقاتي و ايدئولوژيك درون جا
زماني گام . آنها نقش تاريخي خود را ايفا كرده اند. نمي توان صادر كرد

هايي به جلو برداشته اند و زماني ديگر به دليل همان منافع طبقاتي خود 
  .جانب ارتجاع را گرفته اند

ر براي جرياني فكري و سياسي كه من در آن بوده ام مرحلهء فعاليت د
انجمن و ادامهء آن مرحله اي انتقالي بوده است، زيرا با آن اهداف و انگيزه 
هاي مبارزاتي كه ما دارا بوديم اين مرحله براي امثال من شايد گذرگاهي 
ضروري بوده تا به تدريج از وزنهء انديشهء ديني در ذهن و مبارزهء ما 

گسست كنيم، تا كاسته شود، تا سرانجام، پس از طي مراحل دشوار، از آن 
به همراهي با طبقات زحمتكش و ستمديده اي بپردازيم كه اكثريت جامعه 
را تشكيل مي دهند، كارگران و زحمتكشاني كه خود را متعلق به آنان مي 
دانيم و باالخره از ايدهء كمونيسم و ضرورت كوشش در راه رهايي بشر از 

 ارزيابي سريع و كوتاه نه اين. استثمار دفاع كنيم كه خود تازه آغاز راه است
اميدها و خوش قلبي ها و فضيلت هاي فردي بازرگان ها و ديگران را نفي 

بل، تنها بر اين نكته تأكيد . مي كند و نه از ارزش تاريخي آنها مي كاهد
مي ورزد كه در مصاف مبارزهء طبقاتي و دستگاه هاي ايدئولوژيك توجيه 

همانا جايگاه و سمتگيري ت كنندهء آنها، آنچه تعيين كننده اس
  .ست طبقاتي

  
  : ها  يادداشت

و ) دين شناسي(در اينكه موضوع اين نوشته، يعني فعاليت فرهنگي * 
به » جنبش دانشجويي«سپس سياسي جمعي از دانشجويان، مي تواند جزء 

طور كلي تلقي شود يا نه، ابتدا درنگ و كنكاش كردم و سپس به نظرم 
  . نجدرسيد كه در كليت آن مي گ

) و خداوند كسي ست كه بادها را مي فرستد(ـ واهللا الذي ارسل الرياح 1
  . 9 آيهء 35سورهء 

او كسي ست كه بدانگونه كه (ـ هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء 2
  .6 آيهء 3سورهء ) خواهد شما را در رحمها نقشبندي كند

نمي افتد مگر ] تاز درخ[و هيچ برگي (ـ و ما تسقط من ورقة اال يعلمها 3
  .59 آيهء 6سورهء ) آن را مي داند] خدا[آنكه 

به هركس كه خواهي فرمانروايي بخشي (ـ تعزُّ من تشاء و تذلُّ  من تشاء 4
  .26 آيهء 3سورهء ) و از هركس كه خواهي فرمانروايي بازستاني

در » تفتيش عقايد در تاريخ عرب و اسالم«به مقالهء هيثم منّاع . ـ  نك5
  .1994 اوت ـ سپتامبر 41ـ42آرش 

ـ ترس از خواندن درس تكامل طبيعي و تئوري داروين در مدرسه صرفاً 6
 سال پيش در ايران يا به برخي دست اندركاران كنوني جمهوري 60به 

در آمريكا نيز در برخي از ايالت ها، از زمان ريگان به . اسالمي بر نمي گردد
آمريكا از كتاب : نيك لوكورنك به كتاب دومي. بعد، ممنوع شده است

  :1992مقدس تا داروين، انتشارات دانشگاهي فرانسه 
Dominique Lecourt, L’Amérique entre la Bible et Darwin, PUF, 

Paris 1992. 
  . 25 آيهء 77سورهء ) آيا زمين را فراگير نساختيم؟(ألم نجعل األرض كفاتاً  ـ7
 از 106آيهء : از جمله به.  نكـ دربارهء نَسخ يعني منسوخ شدن احكام8

و توضيحي كه بهاء الدين خرمشاهي در ترجمه اش از ) بقره (2سورهء 
  . آورده است17قرآن، ذيل همين آيه در ص 

از جمله به . ـ در بارهء تلفيق دين و فلسفه و مباحثي كه برانگيخته نك9
مهء اثر حنا الفاخوري و خليل الجر ترج» تاريخ فلسفه در جهان اسالمي«

» اخوان الصفا«، فصل پنجم 1358عبدالمحمد آيتي، انتشارات زمان، تهران 
  .نيز در لغت نامهء دهخدا و فرهنگ معين ذيل اخوان الصفا. 190ص 
بازنگريستهء (داريوش آشوري، عرفان ورندي در شعر حافظ . ـ نك10

   1379نشر مركز، تهران ) هستي شناسي حافظ
  ...»نيمه راه بهشت«بهايش به گمانم ـ سعيد نفيسي در يكي از كتا11
ـ دكتر كاظم سامي روانپزشك كه همراه با محمد نخشب و دوستان 12

و » حزب مردم ايران«و بعدتر » نهضت خداپرستان سوسياليست«ديگرش 
را تأسيس كرده بود، با ) جاما(» جمعيت آزادي مردم ايران«سپس 

وشته يا ترجمه غالمحسين ساعدي همكار بود و كتابي تخصصي باهم ن
كرده بودند، بارها در دورهء شاه به زندان افتاد و جسورانه مبارزان زخمي يا 
بيمار جنبش چريكي را مداوا مي كرد، در دولت بازرگان وزير بهداري بود و 

در  جوخه هاي ترور وزارت اطالعات جمهوري اسالمي او را 1367در آذرماه 
  . هيچ ردي از قاتل به دست ندادندمطب خودش با ضربات كارد كشتند و البته

همچنان ) پيكار و انديشه( سال، اين دو واژه 50ـ جالب اينكه پس از 13
  !مرا همراهي مي كنند، اميدوارم در مداري حلزوني و باالتر

خود را وابسته به فدائيان اسالم ) اهل شهرضا(ـ سيد عبدالرضا حجازي 14
. رها به زندان افتاد و زود آزاد شدبا. بسيار خودنما و حرّاف بود. مي دانست

گفت كه در زندان .  بود كه تصادفاً او را در تهران ديدم1344گويا در سال 
آن كسي كه از طرف دانشجويان در «بوده و از جمله از او مي پرسيده اند 

و من نام شما را » منزل خميني پشت بلندگو سخنراني كرد نامش چيست
 او يكي از آخوندهاي منبري جنجالي 50 و 40باري، در دو دههء . نگفتم

روابط مشكوكي با برخي مراكز قدرت در دورهء شاه از جمله . تهران بود
سيد جعفر بهبهاني داشت و به رغم خدماتي كه به خميني كرده بود، از 

بوده، چندي پس از بهمن » حزب خلق مسلمان«آنجا كه گويا از مسؤولين 
  . اعدام شد57
 1341ر نهضت آزادي از مسائل اجتماعي پيش از بهمن ـ در مورد تصو15
   در61ص . ا. خ. م. به بيانيه اعالم مواضع س. نك

  :نشاني اينترنتي زير
-ahedinMoj/PeykarArchive/org.peykarandeesh.www://http

pdf.4-1354-Bayaniyeh/pdf/ML  
 كه مهندس بازرگان در 1342ـ خاطره اي ست مربوط به تابستان 16

آن روزها . رهبران جبههء ملي هم هنوز در زندان بودند. زندان قزل قلعه بود
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جنگ شكر در «كتابي در ايران منتشر شده بود از ژان پل سارتر به نام 
 اين كتاب كه ابتدا به صورت پاورقي در .ترجمهء جهانگير افكاري» كوبا

كيهان چاپ شده بود مجموعه گزارش هايي بود كه سارتر در سفر خود با 
سيمون دوبوار به كوبا براي روزنامهء دست راستي فرانس سووار فرستاده 

خوانندگان اين روزنامهء دست راستي هم از آنچه «بود تا به گفتهء خودش 
اين گزارش ها در فرانسه به صورت كتاب . »در كوبا مي گذرد مطلع شوند

بازرگان اين كتاب جنگ شكر در كوبا را خالصه كرده در بند . درنيامد
عمومي براي زندانيان كه سران وكادرهاي جبههء ملي و نهضت آزادي 

او در مقدمه اي بر آن گفته بود . بودند، به صورت سخنراني ايراد كرده بود
 شكر، نفت بگذاريد و به جاي باتيستا كه دراين كتاب، اگر به جاي

به «، خواهيد ديد كه )يعني شاه را(شخصي ديگر را ) ديكتاتور سابق كوبا(
و با اين مقايسه گفته بود كه . »هركجا كه روي آسمان همين رنگ است

بازرگان دستخط آن . اگر درد ايران و كوبا يكي ست، درمان هم يكي ست
همين جا (و گرنه مخفيانه به چاپ بسپارم را به من سپرد تا اگر شد علني 

اضافه كنم كه سپردن چنين مسؤوليتي به من كه آن روزها حد اكثر مي 
توانستم در چارچوب جنبش دانشجويي فعال باشم، بيش از آنكه موقعيت 
امثال مرا نشان دهد، ضعف و از هم گسيختگي تشكيالت نهضت را آشكار 

ه اي را سرانجام وقتي در تبريز  صفح50ـ60من اين جزوهء ). مي ساخت
با ياريِ دكتر محمد ميالني كه ) 42زمستان همان سال (مخفي بودم  

دانشجويي هوادار نهضت بود، در انتشارات سروش، مخفيانه چاپ كردم و 
وقتي به تهران برگشتم و آنها را با خود . نام آن را انقالب كوبا گذاشتم

در پادگان . هاي آن ادامه داشتآوردم هنوز دادگاه سران نهضت و كادر
آقاي دكتر يداهللا سحابي كه از چاپ اين . عشرت آباد به مالقاتشان رفتم

: جزوه خبر داشت با ناراحتي از من انتقاد كرد كه چرا روي جزوه نوشته ايد
در حالي كه ما در زندان هستيم؛ ولي بازرگان كه ايستاده بود، » ...انقالب«

. تراب، ناراحت نشو«ا روي دوشم گذاشت كه وقتي سحابي رفت، دستش ر
مهندس بازرگان كه تحت تأثير جو . »نهضت همين است. خوب كردي

اسالم مكتب مبارز و «موجود مي خواست از تجربهء كوبا بياموزد كتابچهء 
را هم نوشت و در آن مي گفت كه جز با زور دربرابر ديكتاتوري ها » مولّد

تنها اسالم با شمشير پيش رفته، بلكه نمي توان ايستاد و اينكه نه 
مسيحيت هم كه شعارش محبت است جز با زور و خونريزي به ديني 

اما همو يكي دو سال بعد، در زندانِ قصر كتاب . جهاني بدل نشده است
را نوشت و راه نجات مردم ايران را در عدم خشونت و تجربهء » آزادي هند«

ن سالها جو سياسي و اجتماعي جالب اينكه در آ. گاندي جستجو مي كرد
طوري بود كه از بين خوانندگان كتاب هاي او كمتر كسي رغبت كرد راه 

 صفحه اي بررسي 200ـ300حل عدم خشونت را كه وي در اين كتاب 
اين (زيان كرد ) كتابفروشي محمدي ـ شاه آباد(كرده بود بخواند و ناشر آن 

 سال 16ند خاطره از و چ«پاورقي نقل از مطلبي ست كه تحت عنوان 
به مناسبت درگذشت بازرگان در » آشنايي با مهندس بازرگان و فكر او

  .). نوشته بودم1374 بهار 1مجلهء نقطه شمارهء 
كه به مديريت عزت اهللا سحابي (ـ هدي صابر، همكار نشريهء ايران فردا 17

به و يكي از فعاالن ملي ـ مذهبي اخيراً كتابي منتشر كرده ) منتشر ميشد
در اين كتاب قطور، افرادي فعال يا غير فعال از . »سه همپيمان عشق«نام 

جريان ملي ـ مذهبي كنوني خاطرات كوچك و بزرگ خود را از سه 
محمد حنيف نژاد، سعيد محسن، اصغر بديع (بنيانگذار سازمان مجاهدين 

كتاب با زباني احساساتي و انشائي، مجاهدين . روايت مي كنند) زادگان
ور و به خصوص محتواي فكري، عملي، سياسي و تشكيالتي آنان را در مزب

حد همان انجمن اسالمي و گاه متأسفانه پايين تر نشان ميدهد و قامت 
افراشتهء آن مجاهدين را در حدي كه امروز برخي ملي ـ مذهبي ها الزم 

من كه هم آن سه نفر و هم اغلب . دارند مي تراشد و كوچك مي كند
از نزديك مي شناخته ام و به لحاظ شخصي به همه شان احترام راويان را 

مي گذارم، از ارائهء چنين تصويري از آن سه نفر متأسفم ولي در نظرم به 
خوبي روشن است كه چرا دست اندركاران اين كتاب، در اين مرحلهء 

 35كنوني از جنبش مبارزاتي مردمي، آن سه مجاهد را پس از نزديك به 
  .رفي مي كنندسال، چنين مع

* 

  

  
  

) شريف(آريامهر  تابلوي نقاشي كار ابوالفضل توسلي از دانشجويان دانشگاه صنعتي
  به يادبود ادنا ثابت، كه او هم دانشجوي همانجا بود،

   و بعد اعدام شدو سپس پيكاري  فدائي
   صنعتيكشتگان دانشگاه

  
  شيوا فرهمند راد

  
هاي ايران همواره  ، دانشگاهاز هنگام بنيادگذاري نخستين دانشگاه نوين

اند و نقش  يكي از سنگرهاي مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي بوده
اين كارزار و پيكار در . اند بزرگي در صحنه سياسي كشور بازي كرده

ي گزافي براي  ي ايران هزينه  سال گذشته90هاي سركوب و اختناق  دوران
ناپذيري  عه تلفات جبراني دانشگاهي ايران داشته و اين جام جامعه
  .است داده

 1358 تا 1345هاي  ي سال جدولي حاوي مشخصات دانشجويان فاصله
است  باختگان ميدان رزم، تهيه شده ، جان)شريف(دانشگاه صنعتي آريامهر 

كم به عنوان  ي موردي ِ بسيار مقدماتي، يا دست كه براي يك مطالعه
جا  اسي و دانشجويي، اينهاي سي اطالعات خام براي پژوهندگان جنبش

ي  در اين جدول نام، سال پذيرش در دانشگاه، رشته. شود ارائه مي
تحصيلي، تاريخ و چگونگي جان باختن، و تعلق سازماني دانشجويان وارد 

  .است شده
 1359 آغاز به پذيرش دانشجو كرد و در سال 1345اين دانشگاه در سال 

 پذيرفته شده در اين دانشگاه، از دانشجويان.  بسته شد"انقالب فرهنگي"با 
اي در صفوف  گذاري همواره رزمندگان نخبه همان نخستين سال پايه

آموزان  اغلب اينان از بهترين دانش. هاي سياسي گوناگون داشتند سازمان
ي دانش  دوران دبيرستان، و با ورود به دانشگاه بهترين دانشجويان ِ شيفته

بهترين مهندسان و سازندگان زيربناي رفت كه  و صنعت بودند و اميد مي
ي كشور شوند، اما دانش بيشتر، و حضور در محيط  علمي و فني آينده

هاي شيفته پيامدهاي ديگري هم در  دانشگاهي، براي بسياري از اين جان
ها، ديدن اختناق، احساس  عدالتي ها و بي آگاهي بر كژي: بر داشت

موجود، و پيوستن به مسئوليت و وظيفه براي دگرگون كردن وضع 
  .رزمندگان سنگرهاي گوناگون

هاي  ي وابستگي هاي اجتماعي، و از همه ي قشرها و طبقه از همه
جا طاهره  اين: ايدئولوژيك و سازماني در اين ميان نمايندگاني وجود دارد
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اي بسيار ثروتمند بود، و محمد محمدي نيز  خرم هست كه از خانواده
اي نان با  وجوي لقمه اش بود و در جستتر هست كه پدرش كارگر سنگ

بود و در زورآباد كرج پناه  اش از فقر تحميلي آذربايجان گريخته خانواده
خاني، محمدرضا كاميابي، تورج  زهرا ذوالفقاري، محمد معصوم. بود جسته

هاي ممتاز كنكور سراسري بودند و در  حيدري بيگوند و برخي ديگر، از رتبه
هنگامي كه . رفتند اه از نوابغ علمي به شمار ميآغاز تحصيل در دانشگ

 چندان آشنا نبود، همكالسي من حميدرضا "فجر"ي  ها هنوز با واژه گوش
 "الفجر"عدالتي گروهي به نام  فاطمي براي مبارزه در راه نابودي فقر و بي

 دستگير و اعدام شد، و از سوي ديگر دوست من 1354ساخت و در سال 
اتحاد ِ مبارزه در راه "مكاري با سازمان ماركسيستي احمد حسيني آراني ه

دانست و   را راه رسيدن به آزادي و عدالت اجتماعي مي"آرمان طبقه كارگر
  .در اين راه جان بر سر آرمان نهاد

هاي فكري  ها و جريان آور گروه گذاران نام بسياري از اينان از رهبران و بنيان
ون بهرام آرام، برادران احمدزاده، و سياسي آن دوران بودند، كساني همچ

، عليرضا )رجوي(كرمي، تورج حيدري بيگوند، اشرف ربيعي  برادران اميرشاه
  ...شكوهي، محمدجواد قائدي، و

دانشگاهيان  اين جدول بسيار ناقص است و اگر كمك گروه بزرگي از هم
نبود كه به فراخوان من پاسخ دادند و براي تكميل جدول به ياريم 

. يك اين ياران سپاسگزارم از يك. بود تر از اين مي د، بسيار ناقصشتافتن
ي پاياني بر اين جدول بگذارم، دريغ اما كه هنوز  توانستم نقطه كاش مي اي
رسد، و اين جدول تا  ي ديگري از راه مي هاي پرپر شده هايي با نام گل پيام

ي اين  ر تهيهو بايد بگويم كه د. تكميل شدن هنوز راه درازي در پيش دارد
جدول، با خواندن هر نام و يادآوري اين و آن دوست و آشنا و همكالسي ِ 

باخته، حفظ خونسردي علمي و چيرگي بر احساسات كار آساني نبود و  جان
  .نيست

باختن و نيز وابستگي  در مواردي تعيين تاريخ دقيق و چگونگي جان
ها و  ي دستگيري هسازماني دانشجويان ممكن نبود، زيرا در شرايط آشفت

هاي سياسي نيز   گاه حتي خود سازمان1362 تا 1360هاي  كشتار سال
 هواداري از آنان دستگير و اعدام شدند "جرم"كساني به  اطالع نيافتند چه

اي  براي تدقيق اين موارد كار حرفه. يا در درگيري مسلحانه به قتل رسيدند
ي اسالمي، و تماس با هاي جمهور يك پژوهشكده، گشودن بايگاني زندان

در مواردي نيز وابستگي سازماني افراد، . بستگان اين جانباختگان الزم است
اميدوارم اين جدول . هاي سياسي است مورد اختالف برخي گروه

ها نشود زيرا هدف از آن در  اي براي كشمكش ميان اين گروه دستمايه
انشگاهي ايران ي د ي نخست نشان دادن تعلق اين كشتگان به جامعه درجه
ي تحصيلي برخي نيز با قطعيت معلوم  سال ورود به دانشگاه و رشته. است

توان اين  نشد و تنها با دسترسي به بايگاني اداره آموزش دانشگاه مي
  .اطالعات را تكميل كرد

.  بازگشايي شد"انقالب فرهنگي"دانشگاه صنعتي شريف چندي پس از 
 "پاكسازي"هاي سياسي پيشين  عاليتي ف بسياري از دانشجويان به بهانه

بسياري از دانشجويان پيشين و . ي تحصيل نيافتند ي ادامه شدند و اجازه
هاي  كشته. هاي دفاع از ميهن جان باختند بعدي دانشگاه نيز در جبهه

باختگان جنبش نوين دانشجويي پس از كودتاي  دانشگاه در جنگ و جان
اي   جداگانههاي نيست و پژوهش موضوع بحث اين نوشته 1388 خرداد 22

  .نياز دارد
ي  ي اين رزمندگان را و ديگر جانباختگان شناخته و ناشناخته ياد همه

دارم، و   را به سهم خود گرامي ميها ي دانشگاه سنگرهاي دانشجويي ِ همه
زندگان را كه هنوز در سنگرهاي گوناگون براي آزادي، عدالت اجتماعي، و 

ي انساني، و در سنگر زندگي   و آگاهي براي جامعهآوردن گرما و روشنايي
  .ستايم رزمند، مي عادي، مي

*****  
اي يافته، در   كه اكنون بار معنايي ديگرگونه"شهيد"ي  ي دستمالي شده از كاربرد واژه* 

  .مورد اين عزيزان به عمد خودداري كردم
  :ع زير بهره بردمدانشگاهيان، از مناب ي اين جدول، گذشته از ياري هم براي تهيه*
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  ها در سازمان دانشجويان و كنفدراسيون هاي حاصل از فعاليت تجربه

  
  صدر عزيز، آقاي بني

  . شما در اين غربتِ دور از وطن با نشريه ي آرش هميشگي با سالم و سپاس از همياري
  ).ويي ايران، از شكل گيري تا امروزججنبش دانش(اي داريم در مورد  نامه  آرش، ويژه104ي  در شماره

ي دانشجويي دانشگاه   همياري خود را دريغ نكرده و فعاليت و نگاه خود را از زماني كه در دوران رژيم ستم شاهي در كميته- هم چون هميشه-من اين است كه شما اميد 
  .  اختيار ما قرار دهيدي آرش در  براي اين شمارهکرديد، يت ميتهران بوديد تا زماني كه به خارج آمديد و در كنفداسيون دانشجويان در خارج فعال

 با صميميت 
  خاني پرويز قليچ

 
  

  آقاي پرويز قليج خاني گرامي
    خاطره ها كه شما از من مي خواهيد به نگارش آورم، يك كتاب مي 

با توجه به كمي وقت، تجربه ها را مي آورم كه بكار نسل امروز . شوند
  :بيايند

  
  تجربه هاي حاصل* 

  :شجويان وابسته به جبهه ملي ايران از فعاليت در سازمان دان
، جبهه ملي از نو 1339 تير 30در . ، عمل مستقل از مردمتجربه اول  - 1

 آذر، در دانشگاه تهران راه پيمائي و 16قرار شد بمناسبت . تشكيل شد
بنا بر . كميته دانشگاه تشكيل و اين جانب عضو آن بودم. سخنراني شود

آقاي . د كه اسمي از مصدق برده نشودصالحديد رهبري، قرار بر اين بو
من عكس مصدق را بر دربهاي ورودي : عباس شيباني مخالف شد و گفت

پيمائي و  راه. ها خواهم چسباند و زنده باد مصدق نيز خواهم گفت دانشكده
هاي او بر  اجتماع دانشجويان انجام و از مصدق اسم برده شد و عكس

 ، گرچه از طريق مردم نيز 41ال تا اول بهمن س. نددها چسبانده ش درب
 ،جبهه ملي دانشجويان وابسته به  سازمانها،عمل مي شد، اما عمده فعاليت

  .دانشگاه ها، بودند
  
، به دانشجويان 41سركوب دانشجويان در اول بهمن سال: تجربه دوم – 2

هاي  پيش از آن، تجربه. فهماند كه مي بايد از طريق مردم عمل كنند
هاي موفقي انجام  بعد از اين تاريخ نيز تجربه. ه بودندموفقي انجام شد

  :بدين قرار. شدند
 41 ارديبهشت سال 12 تشييع جنازه دكتر خانعلي، معلمي كه در ●

دانشجويان توانستند رهبري تشييع جنازه و اعتراضات مردم را . كشته شد
  .  با شايستگي، عمل كنند،در روزهاي بعد از آن به دست گيرند و

 ساختمان ،ي كه در جنوب شهر تهران ويراني ببار آورد و دانشجويان سيل●
مطبوعات ساواك در پيش از آن، . پلي را در منطقه جواديه بر عهده گرفتند

انتشار را  ييها هاي مختلف، بر ضد دانشجويان، بيانيه  از قول صنف،رژيم
 ها فرصت داد كه هم در  اين پل به صنفنبرعهده گرفتن ساخت. مي داد

بدين همكاري، دروغ   وساختن پل شركت كنند و هم كمك مالي كنند
همكاري موفقي ميان دانشجويان و مردم بوجود . ساواك را تكذيب كنند

آمد و سبب گسترش فعاليت سياسي سازمان يافته در سطح شهر تهران 
  .شد
به پيشنهاد سازمان دانشجويان وابسته به : 1341 در سال  زلزله قزوين●

ها را به  ي، جبهه ملي از مردم تهران و ديگر شهرها خواست كمكجبهه مل
  روز امداد، جمعيت شهر بسوي . دست خود به مردم زلزله زده بدهند

  
  
  
  

  
  

دانشجويان نقش سازمان دهنده اين جنبش . روستاهاي قزوين براه افتاد
  . بس كم نظير را بر عهده گرفتند

دانشجويان نيز، .  برعهده گرفتند تجديد بناي شماري از روستاها را مردم
 بوئين باتفاق دانشجويان داوطلب اروپائي، تجديد ساختمان روستاي دوسج

بناي روستا از دو جهت با بناهاي روستاهاي ديگر .  را بر عهده گرفتندزهرا
يكي از اين نظر كه پيش از شروع به كار، تحقيق جامعه :  شدمتفاوت
 و همراه شد مهندسيهاي  ه با مطالعهاين مطالع. اي بعمل آمد شناسانه

ديگري از اين نظر كه مردم . ندد بر وفق نيازهاي روستائيان بنا شييها خانه
  . روستا، در تجديد بنا، با دانشجويان همكاري كردند

، دانشجويان رهبري دسته عزاداري را بر عهده 42 در عاشوراي سال ●
 دسته از نزديكي كاخهاي .گرفتند كه دانشگاه در مسير آن قرار مي گرفت

شعارها، سياسي بودند و از جمله آنها شعار مرگ بر . شاه نيز عبور مي كرد
در آن عاشورا، ابتكار دانشجويان تحسين شد و كسي نيز . ديكتاتور بود

 رژيم شاه، دعوي ساختارشكني نيز .شده است» حرمت شكني«: نگفت
  .نكرد
 و 42 خرداد 15دم در  دستگيري آقاي خميني و واكنش خودجوش مر●

هاي  سركوب خونين جنبش مردم، به دانشجويان فرصت داد كه در خدمت
ها و ترتيب دادن درمان آنها شركت  گوناگون، از جمله خدمت به زخمي

  . كنند
      اما كار بزرگ دانشجويان كه به اتفاق بازاريان به انجام رساند، اعتصاب 

 خرداد، 15بمناسبت . بود خرداد 15عمومي تهران بمناسبت هفته 
از آنها . قصد مراجعت داشتند. خبرنگاران بسياري به ايران آمده بودند

ماندند و شاهد اعتصاب عمومي .  خرداد بمانند22خواسته شد تا 
مانندي شدند و به اين نتيجه رسيدند كه ملت شاه و رژيم او را نمي  كم

  .خواهند
لي و حقوق انسان و آگاه كردن جامعه از حقوق م بدين سان،  ●

كه هم يي ها پديد آوردن وجدان همگاني به اين حقوق و نيز تجربه
ممكن بودن و هم مؤثر بودن جنبشي با شركت همگان را مسلم مي 

  .كردند، زمينه جنبش همگاني را بوجود آورد
  
هائي در جبهه  از لحاظ طرز فكرها و سابقه سياسي، گروه: تجربه سوم  - 3

براي مثال، اعضاي نيروي سوم به رهبري خليل ملكي . دندملي پذيرفته نبو
 لنينيست مي خواندند، در جبهه ملي –و كساني كه خود را ماركسيست 

عضويت ه و وقتي جمعيت نهضت آزادي تشكيل شد و ب. پذيرفته نبودند
كميته دانشگاه بر اين رأي . تر شد جبهه ملي پذيرفته نشد، مشكل جدي

ها به سازمان دانشجويان وابسته به جبهه   گرايششد كه در دانشگاه، همه
.  جدا كردن باور از وابستگي، ابتكاري كارساز شد.ملي پذيرفته هستند

اند كه مانع همكاري با حزب  كه دانشجويان به اين نتيجه رسيده توضيح اين
 لنينست –پس هر ماركسيست . توده، وابستگي است و نه مرام اعضاي آن

 پذيرفتن . و آزادي، مي تواند در جبهه ملي فعاليت كندموافق با استقالل 
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كثرت آراء و گروهها مانع همكاري نشد و بر وسعت مشاركت دانشجويان در 
  . جنبش افزود
نمايندگان . هاي مختلف، انتخابات انجام شد ، در دانشكده42     در سال 

بعد از زماني ب. منتخب، تحت نظر كميته جبهه ملي دانشگاه كار مي كرد
هاي سياسي،  بناي كار بر اين بود كه گروه.  جانشين كميته جبهه ملي شد

تا وقتي اين اصل رعايت مي شد، دانشگاه . نباشند» هژموني«در پي اعمال 
زماني كه اين اصل رها شد، من در ايران نبودم، در . متحد عمل مي كرد

  . اروپا بودم
وني كه، از جمله،      تجربه موفق اشتراك مساعي بر اصل عدم هژم

دفاع عام از زندانيان سياسي و قربانيان تجاوز به حقوق انسان، 
نمود آن بود و مقايسه آن با تجربه تلخ هژموني طلبي، در جبهه 
ملي و در دانشگاه و در سازمانهاي دانشجوئي خارج از كشور، براي 

  .  دانشجويان امروز مي تواند درس بزرگي باشد
ته است كه در آن دوره، كساني كه به اتهام عضويت در      اين توضيح بايس

ساواك، بنا بر موقع، . حزب توده دستگير مي شدند، قابل دفاع نبودند
. مي خواند تا كسي را ياراي دفاع از آنها نباشد» اي توده«توقيف شدگان را 

در زندان بوديم و ) من و بسياري از دانشجويان عضو سازمان(يكبار، ما 
دار را مي خوانديم كه در آن،  اي دنباله  روزنامه كيهان، مقالهعصرها، در

هاي ديگر كه به انشاي ما بود، بعنوان  ها و نوشته هائي از اعالميه قسمت
  .سند نفوذ حزب توده در جبهه ملي، نقل مي شدند

هاي   چهارمين تجربه از تجربه،و عمل» ايده«رابطه : تجربه چهارم – 4
ها از واقعيت نشأت نمي  ايدئولوژي: گاه تهران بودفعاليت سياسي در دانش

هاي در دسترس را مي پذيرفتند و بنا را بر  ها بودند كه مرام ذهن. گرفتند
هاي بحث  ترتيب جلسه. اين مي گذاشتند كه واقعيت را با آن سازگار كنند

ها سنجيده شوند و  آزاد، امكان مي داد كه طرز فكرها به محك واقعيت
طلبي شد و  بنا بر هژمونيهم كه وقتي . ، مشتركات جسته آيندمهمتر از آن

ها در برابر يكديگر قرار گرفتند، مشتركات يافته از ميان نرفتند و  گرايش
هاي چپ و  تحول گرايش. ها نقشي پيدا كردند م در تصحيح مراها واقعيت
هاي ملي و ليبرال در ايران، بسا حاصل اين  هاي مذهبي و گرايش گرايش

هاي سياسي و نقش دادن به واقعيت و جستجوي  ان از فعاليتدور
اين جستجو ادامه يافت و اصول راهنماي انقالب ايران را . مشتركات بود
  .  جنبش همگاني مردم ايران را ممكن كرد،حاصل و بدان

  
فعاليت سياسي در جبهه و فعاليت گروهي در بيرون آن، : تجربه پنجم  - 5

هاي  توضيح اين كه گروه. ود كه راه حل مي طلبيدها ب يكي ديگر از مشكل
سياسي كه به داليل گوناگون، از جمله، پنهان ماندن از چشم ساواك، نمي 
خواستند شناخته شوند، سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملي را محلي 

. ر آنها اشتراك نداشتندد كه همگان اي هاي سياسي مي كردند براي فعاليت
طلبي را ناگزير مي كرد و اشتراكات را  ين رويه، هژمونيمسلم بود كه ا
هاي سياسي خواست  اين شد كه كميته دانشگاه از گروه. بكناري مي راند

فعاليت سياسي گروهي خود را بنام خود انجام دهند و در سازمان 
مشتركات در عرصه هاي سياسي بپردازند كه  دانشجويان تنها به فعاليت

هاي  بديهي است تابع مشتركات نگاه داشتن فعاليت. انجام دادني هستند
سياسي سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملي، كاري سخت اما ممكن 

موفقيت در اين كار، نيازمند استقالل سازمان و وسيله نشدنش در . بود
.  دست باال را پيدا كردن در رهبري جبهه ملي بود سرها بر كشمكش

ها بودند  ياب فعاليت زمان كه اشتراكات سمتمقايسه دوراني از فعاليت سا
با دوراني كه بنا بر هژموني اين و آن گروه بر سازمان شد و سازمان را از 

اي سخت گرانبها در اختيار نه تنها دانشجويان كه  ميان برداشت، تجربه
مي خواهند در يك جبهه بر اساس  امروز، تمامي كساني مي گذارد كه

  .كنندمشتركات فعاليت سياسي 
  
آن :  نقش ابهام و شفافيت در فعاليت بر اساس مشتركات: تجربه ششم– 6

فعاليت سياسي فعاليتي شمرده مي شد . زمان، گرايش به ابهام شديد بود
اما اين ابهام، سرانجام فعاليت سياسي .  از ابهام انجام بگيرداي كه در هاله

سازماني جبهه ملي بر وفق اشتراكات را ناممكن و از عوامل توقف فعاليت 
  براي مثال، تقدم آزادي بر استقالل، جانشين شعار استقالل و آزادي . شد

  
  

  
  

اين تقدم نيز شفاف اظهار نمي شد، استقالل در تاريكي . دوران مصدق شد
ناپذير است، دانسته  اين امر كه استقالل از آزادي جدائي. قرار داده مي شد

قمند است وقتي استقالل در گرفتن باوجود اين كه يك انسان حقو. نبود
تصميم و آزادي در گرفتن نوع تصميم داشته باشد و نبود استقالل، نبود 

با . ، بنا بر جدائي و دوگانگي استقالل و آزادي بودآزادي است و به عكس
در تصميم و آزادي در گرفتن اين يا آن تصميم اساس انسان  استقالل آنكه

   .!اين واقعيت بر بسياري نامعلوم استز نيز، آن روز و امرودموكراسي است، 
سازي  شفاف.     در سازمان دانشجويان بنا بر شفاف كردن مشتركات شد

مشتركات، سازمان را در موضع ارزياب و منتقد رهبري جبهه ملي نيز قرار 
گر  د، عقل توجيهگردبا وجود اين، از آنجا كه وقتي قدرت هدف مي . داد

 ايجاد ابهام و پوشاندن حقيقت ميسر نيست، در د و توجيه بدونشومي 
ها  ابهام. تر شوند، مبهم تر شدند طول زمان، بجاي آنكه مشتركات شفاف

. همكاري بر اساس مشتركات را مشكل كرد و سازمان را تا انحالل پيش برد
هاي مشترك مي  هدف يا هدف: ست ادرس هميشگي آن تجربه اين

  . ار باشد يا باشندبايد از بيشترين شفافيت برخورد
   
هاي ديگري كه سازمان دانشجويان با آنها  از مشكل: تجربه هفتم – 7

رويارو بود و براي آن راه حل درخور جست، ناسازگاري فعاليت سياسي با 
رژيم شاه بيشترين تبليغ خود را در باره اين ناسازگاري . تحصيل دانش بود

، اين بود كه هيچ عضو راه حل اول كه جسته شد و بكار رفت. مي كرد
هرگاه عضوي نمي توانست دوكار . ها، مردود شود سازمان نبايد در امتحان

نتيجه اين شد كه اعضاي . را باهم انجام دهد، از سازمان مرخصي مي گرفت
  . خود نيز شدندهاي  كدهسازمان بهترين دانشجويان دانش

تواند فعاليت سياسي هرگاه دانشجو ب:      اما راه حل كارآتر ديرتر يافت شد
ساالري  خود را از راه فعاليت علمي خود انجام دهد، بجاي آنكه براي ديوان

ساالري تربيت شود، براي اداره جامعه در رشد بر ميزان استقالل و  و فن
 شود كه مردم از نآ برهرگاه بنا . آزادي و عدالت اجتماعي، تربيت مي شود

ساالر شوند، نياز به  دولت مردمگاه  راه اعمال حق حاكميت خود، تكيه
ست كه در همان حال كه نقش نيروي محركه اآموختگاني  بيشترين دانش

مدار و اقتصاد در خدمت  نند، به اداره دولت حقوق كتحول را بازي مي
، هر دو تجربه رها »گرائي انقالبي عمل«در دوران . انسان نيز توانا باشند

  .ز سقوط شاه پرداختندبهاي آن را مردم ايران بعد ا. شدند
   
 سازمان دانشجويان با مسائل صنفي دانشجويان نيز سر :تجربه هشتم – 8

هاي صنفي تشكيل  ها كميته رژيم بر آن شد كه در دانشكده. و كار پيدا كرد
كميته دانشگاه . دهد و آن كميته را در برابر سازمان دانشجويان قرار دهد

يد مسائل صنفي را نيز خود تصدي به اين نتيجه رسيد كه سازمان مي با
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هاي صنفي  دانشجويان دانشگاه نيز همراهي كردند و زير بار كميته. كند
پرداختن به درس و بحث و خوابگاه و تغذيه و بهداشت و اياب و . نرفتند

باري سنگين بر دوش سازمان ... ذهاب و نيازهاي مالي دانشجويان و
رچه دانشجويان از اقدامات سازمان پا اما بلحاظ حمايت يك. دانشجويان بود

يش موفقيت بدست مي آمد و ميزان مشاركت بها، كم و  در اين باره
  .دانشجويان را در فعاليتهاي سياسي افزايش مي داد

  
يادآور شدم كه سازمان دانشجويان موضع منتقد نسبت به : تجربه نهم – 9

صبر  «،ه رهبريبعد از كنگره اول جبهه ملي ك. رهبري جبهه ملي پيدا كرد
را شعار كرد، سازمان »  آري ديكتاتوري نهاصالحات «و» و انتظار

. دانشجويان گزارش پيرامون كنگره جبهه ملي را براي مصدق فرستادند
مصدق با شوراي جبهه ملي ايران وارد مكاتبه شد و از آن خواست دربهاي 

ر در هدف هائي باز كند كه با يكديگ جبهه ملي را بروي احزاب و سازمان
شماره (مجموعه اين مكاتبات در كتابي .  دارنداشتراكاستقالل و آزادي 

هرگاه . از سوي انتشارات مصدق انتشار يافت) ها و مكتوبات مصدق  نطق10
ها و احزاب  دربهاي باز بر روي سازمان(رهبري جبهه ملي تجربه دانشگاه را 

 سياسي توانمند بكار مي بست، بسا انقالب ايران از رهبري) و اشخاص
كه اصل بر تضاد شد و دانشجويان نيز  آور اين تأسف. محروم نمي ماند

تجربه موفق خود را رها كردند وگرنه در انقالب نقشي را مي يافتند كه مي 
تجربه تلخ گذار . توانست مانع از بازسازي استبداد توسط مالتاريا گردد

اتحاد به اختالف و بسا هاي سياسي، از  هاي سياسي، و نيز شخصيت سازمان
ها و  بازيافتن اشتراك. به تضاد و خصومت، تا امروز ادامه يافته است

 كه –هاي روشن و موافقت بر سر روش  برخوردار كردن آنها از تعريف
  ايران را از -ناپذير  پذير خواهد شد و نه دستوري و اصالح تجربي و تصحيح

لي برخوردار مي كند كه سخت از بدي. ساالر برخوردار مي كند بديل مردم
  .بدان نيازمند است

  
 از مسائل روزمره سازمان همرابطه دين و سياست : تجربه دهم – 10

 سال 10«يك نظر بر اين بود كه . دانشجويان و نيز رهبري جبهه ملي بود
.  سال زودتر با روحانيت10: و نظر ديگر مي گفت»  بدون روحانيت،ديرتر

چرا كه .  دولت نيز نقش داشته باشد، مطرح نبوداين امر كه روحانيت در
اتفاق نظر وجود داشت بر اين كه روحانيت و دولت مي بايد از يكديگر 

گرچه پيش از انقالب و بهنگام انقالب، گرايشي از فعاالن . مستقل باشند
 هوادار واليت فقيه شدند، اما قوت اجماع بحدي بود ،سياسي و دانشجويان
دم زند و تصريح كند » واليت جمهور مردم«زير شد از كه آقاي خميني ناگ

  . كه روحانيت در دولت نقشي نخواهد داشت و به نظارت بسنده خواهد كرد
     نظري كه جانبدار همكاري بود، سازگار كردن دين با استقالل و آزادي 
و حقوق انسان را در گرو آن مي دانست كه رهبري سياسي عامل تحول 

 اين نظر پذيرفته 42 خرداد 15تا .  شان شود  فكر دينيروحانيان در طرز
 15 و قيام ،ورود روحانيان به صحنه، مستقل از رهبري سياسي. نشد

خرداد، رهبري جبهه ملي را به اين نتيجه رساند كه روش صحيحي در 
اي از وضعيت   خرداد، مصدق ارزيابي داهيانه15پس از . پيش نگرفته است

. اد كه رهبري سياسي مي بايد از تجربه غافل نشودبعمل آورد و رهنمود د
روحانيان هيچگاه تا آخر با رهبري سياسي همراه نمي : تجربه مي گويد

روشي را مي بايد در پيش بگيرد كه بتواند كار جبهه ملي بنا بر اين، . مانند
مدار و دموكراسي بر اصول استقالل و آزادي را به  استقرار دولت حقوق

  .انجام رساند
 گراو. زد و جبهه ملي را از عمل باز داشت» انقالب سفيد«   شاه دست به 

شد مي برآن گري رژيم شاه، جبهه ملي  سركوب اينكار را نمي كرد و برغم
بسوي روحانيان آزاده را بر اصل جدائي دست كم روحانيت از دولت، كه، 

ل بسا مي توانست عامل تحوسازگار كردن دين با دموكراسي سوق دهد، 
افسوس كه . بيان ديني از يك بيان قدرت به يك بيان آزادي نيز بگردد

ها  ركود فعاليت سياسي، جبهه ملي را از تصدي يكي از مهمترين تحول
ديرتر، اين تحول تصدي شد و برغم كودتاي مالتاريا، تحول . بازداشت

متوقف نشد و اينك اين اميد قطعي بنظر مي رسد كه موانع عمده 
  . ز پيش پا برداشته شده باشنددموكراسي ا

  

سازمان دانشجويان جبهه ملي با نوع سازماندهي : تجربه يازدهم – 11
كه سه نظر عمده وجود مي  توضيح اين. جبهه ملي نيز مسئله پيدا كرد

  :داشتند
 كه موافق انحالل احزاب عضو جبهه ملي و برخوردار شدن جبهه اول نظر●

  . ملي از يك سازمان واحد بود
هاي خود را داشته  ولو احزاب حق دارند سازمان:  كه مي گفتدوم نظر ●

  .باشند، اما جبهه ملي نيز مي بايد از خود سازمان داشته باشد
 نظر سوم بر اين بود كه جبهه ملي مي بايد مركب از احزاب باشد و ●

  . شوراي آن از نمايندگان احزاب تشكيل شود
 مصدق بر اين نظر بود كه احزاب .     در دانشگاه، نظر دوم تجربه شد

شان شوراي جبهه ملي را تشكيل دهند،  فراوان با اعضاي كم كه نمايندگان
خطر : زيرا جبهه ملي را از دو خطر حفظ مي كند. بهترين روش است

هاي سياسي كوچك و خطر  هژموني يك سازمان سياسي بزرگ بر سازمان
گيري  هاي تصميم به مقامنفوذ عناصر ساواك در جبهه ملي و رسيدن آنها 
  . نشانده رژيم شاه و از خود بيگانه كردن جبهه در يك سازمان دست

     شوراي جبهه ملي نظر مصدق را نپذيرفت و چون نخواست با نظر او 
جبهه ملي سوم تشكيل شد كه دوام . مخالفت كند، خود را منحل كرد

  . با نخستين يورش ساواك، تجربه متوقف شد. نياورد
ياب  تا وقتي سمت. ها تجربه شدند   از اين سه نظر، نظر دوم در دانشگاه   

ها، مشتركات بودند، مشكل پيش نيامد و سازمان بكار خود ادامه  فعاليت
طلبي شد، سازمان نتوانست به حيات  اما از زماني كه بنا بر هژموني. داد

  . خود ادامه دهد
ي جبهه ملي نظر اول را به اجرا      در خارج از ايران، در اروپا، سازمانها

اين نظر نيز مانع از برخوردهاي درون سازماني و انشعاب عمل گذاشتند اما 
  . و انحالل نشد

     اين امر كه سازمان نتوانست به حيات خود ادامه دهد، بدين معني 
هاي مختلف، مي بايد عوامل مساعد با همكاري را  است كه اشتراك گرايش

بنا براين، هرگاه بنا بر همكاري . امساعد با آن را فاقد باشدداشته و عوامل ن
 هر - كه پديد آوردن بديل مردم ساالر آن را ايجاب مي كند–جبهوي شود 

سه نظر، با توجه به تجربه، مي بايد نقد شوند و شكل سازماني متناسب 
  .يافته و به تجربه گذاشته و در عمل تصحيح شود

  
 اراده  كنندهاجرامقام  در ،چون شاه: ح يا انقالباصال: تجربه دوازدهم – 12

اصالحات « دست به انقالب سفيد زد، شعار رهبري جبهه ملي، ،ها امريكائي
» انقالب شاه و مردم«اين شعار، متضمن تصديق . شد» آري ديكتاتوري نه

اصالحات يك امر است و آزادي امري : بود و در توجيه آن گفته مي شد
در . بايد پذيرفت و خواست آزادي را نيز بتدريج پيش برداصالحات را . ديگر

نمونه . كشورهاي زيادي اصالحات انجام مي گيرند و رژيم ديكتاتوري است
چپ آن رژيم كاسترو دركوبا ذكر مي شد و نمونه راست آن رژيم شاه و 

اي در واشنگتن را اجرا  ولوژي محصول مؤسسهدئهاي همانند او كه اي رژيم
نا بر اين ايدئولوژي، چون در كشورهاي رشدنيافته، ارتش تنها ب. مي كردند

 و منظبط است، ديكتاتوري نظامي موانع رشد را از پيش هسازمان پيشرفت
  .پا بر مي دارد و اين كشورها را رشد مي دهد

ناپذيري رژيم شاه  پذيري و يا اصالح      در داخل و خارج كشور، اصالح
خالف تصور سياستمداران جانبدار بر. هاي مداوم بود موضوع بحث

بجائي را ها مي كاست و كار  زمان به زمان از آزاديشاه پذيري رژيم،  اصالح
 كه همسرش به او هشدار داد ادامه اين روش كار را به انقالب مي اندرس

او ببار » انقالب سفيه«رويه شاه و نتايجي كه . )بنا بر خاطرات علم(كشاند 
پذيري رژيم شكست خورد و انقالب در  يه اصالح كه نظرند سبب شدآورد،

 هاي جانبدار تشكيل سازمان. قرار گرفتهاي سياسي  سازماندستور كار 
  مسلحانه و پيوستن اعضاي سازمان دانشجويان وابسته به جبهه مليمبارزه

، در  وجودبا اين. ، از عوامل از ميان رفتن اين سازمان بودبه اين سازمانها
ها، تدارك جنبش همگاني در دستور  ه با توجه به تجربهاين زمان است ك

كساني كه به اين نتيجه رسيدند كه هرگاه بنا بر اين باشد كه (كار ما 
استقالل و آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي هدف شوند، روش 

در عمل، . قرار گرفت) درخور با اين هدف، جنبش همگاني مردم ايران است
  .همگاني مردم ايران، تحقق يافتاين نظر، با جنبش 
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 كه امروز دانشجويان و ديگر مردم مي توانند از آن تجربه بگيرند، درسي    
رهبري و نيروي محركه . اينست كه هدف جنبش مي بايد شفاف باشد

كننده در جنبش، مي بايد، بدون ابهام، جانبدار اين هدف باشد و از  شركت
 تابع هدف باشد و پيشاپيش، ستون آغاز تا پايان، سازماندهي مي بايد

هاي قدرت ساخته نشوند و در جريان جنبش و بهنگام پيروزي ستون  پايه
  .هاي قدرت از ميان برداشته شوند پايه

  

  
  

  كنفدراسيون دانشجوئي* 
، در لندن، 1964در ژانويه .  وارد فرانسه شدم1963 نوامبر 22     من در 

نده سازمان دانشجويان دانشگاه تهران، در كنگره كنفدراسيون، بعنوان نماي
الزم به يادآوري است كه با توجه به وضعيت ايران، سياسي . شركت كردم

بودن سازمان دانشجويان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملي، بعنوان يك 
المللي،  توانا به عضويت در يك سازمان دانشجوئي بينسازمان دانشجوئي 

 كه كنفدراسيون به عضويت سازمان دانشجوئي براي اين. پذيرفته شده بود
 در آيد، سازمان دانشجوئي دانشگاه تهران مي بايد عضو المللي بين

وقتي تقاضاي كنفدارسيون به تهران رسيد، كميته . كنفدارسيون مي شد
. جبهه ملي سازمان دانشجويان با عضويت در كنفدارسيون موافقت كرد

 موافقت كميته با عضويت در پس از. مسئول روابط خارجي من بودم
كنفدارسيون، نامه موافقت با اين عضويت را براي هيأت دبيران 

  . كنفدراسيون فرستادم
      در كنگره لندن، با وضعيت جديدي روبرو شدم كه با وضعيت در ايران 

ها كه من نيز در آنها شركت كردم، تا زمان بازگشت به  تجربه. فرق مي كرد
  :ايران، عبارتند از

  
 انتقال هيأت دبيران از امريكا، حاصل تقابل قوا ميان دو :تجربه اول – 1

يران و دب كيفيت و تركيب هيأت . شدمريكاآسازمان جبهه ملي اروپا و 
در كنگره، .  را در لندن مشاهده كردموجود برخورد در جبهه ملي اروپا

 و هيأت دبيران را نيز جبهه ملي تعيين. اكثريت را جبهه ملي داشت
. انتقاد كردمرا اين روش و تركيب و كيفيت هيأت دبيران . پيشنهاد كرد

در .  عكس وضعيت در داخل كشور يافتم راوضعيت در خارج از كشور
در . ايران، سازمان دانشجوئي سياسي بود و به امور صنفي نيز مي پرداخت

ور خارج از كشور،  كنفدراسيون يك سازمان صنفي بود و اگر بنا بود به ام
هاي سياسي  سازمانپس . سياسي بپردازد، مي بايد در مشتركات مي ماند

 و بهترين استعدادها را، بي توجه به ندمي بايد مشتركات را معين مي كرد
 سازماني آنها، براي اداره كنفدراسيون بر مي –تمايل و وابستگي سياسي 

 ميان ترين كار اين بود كه كنفدارسيون محل روابط قوا  غلط. ندگزيد
هاي سياسي مختلف بگردد و آن طور كه گردانندگان آن روز جبهه  گرايش

 هيأت )آلت فعل (»پاپت«ملي به من گفتند، كساني آن را اداره كنند كه 
  . باشنداجرائي جبهه ملي 

 از اين كنگره ببعد، هيأت دبيران حاصل توافق جبهه ملي :تجربه دوم – 2
هاي سياسي  اصلي اين بود كه سازمانايراد اول و. هاي چپ بود با گرايش

كارهائي را كه نمي خواستند و يا نمي توانستند بنام خود انجام بدهند، از 
ايراد دومي بر اين ايراد افزوده مي شد و . راه كنفدراسيون انجام مي دادند

سازماني،  هاي درون آن اين بود كه كنفدارسيون سازماني شد كه در تقابل
اي را  پيدا  ي سياسي عضو خود، نقش تعيين كنندهها هر يك از سازمان

هاي سياسي هشدار دادند كه اين رابطه را  جمعي به همه سازمان. كرد
هاي  تغيير دهند وگرنه، در دوره اول، كنفدراسيون وسيله انشعاب سازمان
آن . سياسي مي شود و در دوره دوم، خود گرفتار انشعاب و تجزيه مي شود

به ساز و كارهاي روابط قوا و قواعدي كه . توجه نشدزمان به اين هشدار 
  . قدرت از آنها پيروي مي كند، توجه نشد و شد آنچه شد

  
 در غيابم، كنگره كنفدراسيون كه در آلمان تشكيل شده :تجربه سوم – 3

اين زمان، برخوردها در درون . بود، مرا به دبيري كنفدراسيون برگزيده بود
هنوز ممكن بود . ل شدت گرفتن بودندهاي سياسي، در حا سازمان

هاي روابط  هاي سياسي را از افتادن در چرخ و دنده كنفدراسيون و سازمان
گري فكر  اما آن زمان، انقالبي. قوا و، بنا بر اين، انشعاب و تجزيه، رها كرد

همكاري در سطح هيأت دبيران نيز جاي به روابط . جبري جباري شده بود
. در دستور كار قرار گرفته بود... ها و بسيج توده.  بودقوا ميان دبيران داده

هاي سياسي بودند كه متالشي  غافل از اين كه تحت اين پوشش، سازمان
در . مي شدند و كنفدراسيون بود كه بسوي انشعاب و تالشي پيش مي رفت

. حقيقت، در اروپا و آمريكا دو سازمان جبهه ملي، گرفتار انشعاب شدند
  . نيز، همين گرفتاري را پيدا كردندهاي چپ سازمان

هاي سياسي در بند انشعاب،       در كنار كنفدراسيون و سازمان
هيأت دبيران كنفدراسيون . هاي دانشجوئي مسلمان رشد مي كردند سازمان

يك نوبت، بهنگام سفر . خواستار فعال شدنم شدند. با من تماس گرفتند
وي كنفدراسيون، طرف بحث آزاد آقاي هويدا به فرانسه، پذيرفتم كه از س

او حاضر به شركت در بحث آزاد كه قرار بود در خانه ايران، . با او بگردم
جز اين، در اعتصاب غذاها براي زندانيان سياسي شركت . انجام شود، نشد

ناظراني كه به ايران مي رفتند، در مراجعت، براي تهيه گزارش . مي كردم
  .ند، با برخي از آنها نيز همكاري مي كردمخود، نيازمند همكار ايراني بود

     اين تجربه بكار نسل امروز مي آيد، از جمله، از نظر توانائي مديران 
منتخب به همكاري و بنا را بر انتخاب كساني گذاردن كه توانائي همكاري 
با يكديگر را داشته باشند و نه هيأت مديره را عرصه روياروئي فرض كردن 

كنندگان در يك   افزون بر اين، شركت.نگرداندد را وارد آن آوران خو و رزم
سازمان، مي بايد بنا را بر همكاري بگذارند و نه تضاد و روياروئي و به عهد 

  .هاي مشترك، با روش و با سازمان، وفا كنند خود با هدف يا هدف
  
:   و دفاع عام از زندانيان سياسي تشكيل كميته سارتر: تجربه چهارم – 4

. گام ورودم به فرانسه، دفاع از زندانيان سياسي، از اولويت برخوردار بودبهن
شرح حال . رژيم شاه محاكمه سران نهضت آزادي را تدارك مي ديد

دستگيرشدگان و چرائي دستگيري و محاكمه نظامي، به زبان فرانسه، تهيه 
ته قرار شد در كنگره سازمان دانشجوئي فرانسه توزيع و از كنگره خواس. شد

كسي كه به نمايندگي به كنگره . اي صادر كند شود در اين باره قطعنامه
رفته بود، چون با نهضت آزادي موافق نبود، از توزيع جزوه خودداري كرده 

  . بود
هاي فرانسوي كه بناي  اي از شخصيت      در چنان جوي، فكر ايجاد كميته

 چند در ميان گذاشته كار خود را بر دفاع عام از زندانيان بگذارد، با تني
موضوع را . به ديدار ژان پل سارتر، فيلسوف آزادي، رفتم. مقبول افتاد. شد

. اي تشكيل و به دفتر او داده شود خواست كه پرونده. با او در ميان گذاشتم
اي را برعهده گيرد كه مي بايد عضوها  پذيرفت رياست كميته. چنين شد

 گرفته شد و آنها عضويت در هاي فرانسوي تماس با شخصيت. تمي ياف
  :دقرار ما  با كميته بر اين ش. كميته را پذيرفتند
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 ما تعهد كرديم كه جز اطالع موثق در اختيار كميته نگذاريم و در مطلع ●
ها و  بخصوص دستگيريكردن كميته از تجاوزها به حقوق انسان، 

  .  بنا را بر دفاع عام بگذاريم ،ها محاكمه
نيز پذيرفت از هيچ مرجع ديگري اطالع دريافت نكند و  در برابر، كميته ●

هراطالعي از هر مرجعي را در اختيار طرف ايراني خود، براي بررسي صحت 
  .رابط با كميته نيز خانم خانلري شد كه يادش به خير. و سقم آن، بگذارد

    اين كميته، تا انقالب، بدون يك مورد خطا، خواه اطالع خطا و يا 
زماني كه كنفدراسيون دچار انشعاب . اع، بكار خود ادامه دادتبعيض در دف

رژيم . ، مكرر شدند»به دست آوردن كنترل كميته سارتر«شد، تقالها براي 
دعوت از سارتر به ايران . شاه نيز سخت كوشيد كميته را از فعاليت بازدارد

  ... و
ر نسل       تجربه كميته و موفقيت ترديدناپذيرش، از بسياري جهات بكا

وقتي هدف حق است و به عهد وفا مي شود، قدرت : امروز مي آيد
اگر هم بزرگ باشد، نمي تواند يك جمع را متفرق كند و از تعقيب 

هاي چپ و  هاي داراي گرايش در كميته، شخصيت. هدف بازدارد
هاي مرامي مانع كار مشترك  راست عضويت داشتند اما اختالف

  . نشدند
 جمعي ديگر از ايرانيان آزاده، در انگلستان كوشيدند      دانستني است كه

او بنياد . اي تحت نظر برتراند راسل، فيلسوف نامي، تشكيل دهند كميته
اي به مصدق نوشت و از او خواست عضويت بنياد  نامه. صلح راسل را داشت

او توضيح داد كه چون مصدق به عضويت كميته در آيد، . صلح را بپذيرد
زيرا كساني چون . مصدق نپذيرفت.  بر آزادي، آسان مي شوددفاع از حق او

. ملكه انگلستان و هيالسالسي، امپراطور حبشه، عضو آن بنياد بودند
امپراطوري انگلستان، با همدستي آمريكا، بر ضد نهضت ملي ايران كودتا 
كرده بودند و همنشين ملكه انگلستان شدن، ولو در بنياد صلح، را كاري 

  .تشايسته نياف
 هرگاه كنفدراسيون حقوق ملي و حقوق انسان را، بدون تبعيض و      

هاي خاص  ها مي خواست فعاليت تمايز، هدف مي گرداند و از صاحبان مرام
خود را خود تصدي كنند، بسا مي توانست به حيات خود ادامه دهد، مي 

 و توانست حمايت افكار عمومي جهاني را از مبارزه مردم ايران مداوم كند
در خدمت ايران و رشد علمي و نيز سياسي جامعه ايراني نقشي در خور 
ايفا كند تا كه بهنگام برخاستن امواج جنبش، جامعه ايراني از يك بديل 

  .ساالر نيرومند، برخوردار شود مردم
  
. اشاره كردم كه اعالن جدائي از كنفدراسيون را نكردم: تجربه پنجم – 5  

در ايران، ساواك . شد، همكاري نيز مي كردمدر مواردي كه تقاضا مي 
نام من نيز در آن . فهرستي از دانشجويان عضو كنفدراسيون انتشار داد

مقامات ساواك به پدرم مراجعه و تهديد كرده بودند كه مرا . فهرست بود
. از وي خواسته بودند اعالن كنم عضو كنفدراسيون نيستم. خواهند كشت

زيرا به اين نظر بودم كه .  كردم عضو آن هستمنپذيرفتم و در عوض، اعالن
نبايد گذاشت كه اختيار سازمان محل فعاليت يك مبارز را ساواك معين 

بر اين باور بودم كه  اعضاي هر سازماني مي بايد برطرف كردن  . كند
بر اصل موازنه عدمي، . هاي خويشتن را خود تصدي كند كمبودها و نقص

چه رسد كه آدمي اختيار جدا شدن .  نيستتقدم جستن در جدا شدن، روا
بر اين اصل، عضو يك سازمان، دائم مي . خود را به ساواك و واواك بدهد

  . بايد منتقد و ارزياب باشد و در رفع نقائص سازمان بكوشد
      اين تجربه شفافيت و كارآئي خود را، براي نسل امروز، باز مي 

استقالل خود را در گرفتن ها كه  آن: يابد هرگاه برآن شود بداند
تصميم و آزادي خود را در گزينش نوع تصميم از دست دادند، از آن 
زمان ببعد، چه راه و روشي را در پيش گرفتند و چه سرنوشتي را 
يافتند؟ اين پرس و جو او را به اين نتيجه مي رساند كه تا وقتي 

تصميم ها استقالل در گرفتن تصميم و آزادي در انتخاب نوع  انسان
  .را نيابند، حقوقمند نمي شوند و جامعه حقوقمند نيز نمي يابند

  
تضاد مايه رشد «زماني كه انشعاب كار روزانه شد، : تجربه ششم – 6

اما روشن بود كه ايرانيان پراكنده در كشورهاي . نيز شعار گشت» است
مختلف غرب، به اتحاد در هدف، هدفي كه حقوق مطلوب همگان باشد و 

عمل، عملي كه همگان بي تبعيض و تمايز بتوانند در آن شركت اتحاد 
هاي  اما اين اتحاد در هدف و عمل، در محدوده سازمان. كنند، نياز دارند

هاي  پس گرايش. موجود، از جمله كنفدراسيون، ديگر ميسر نمي شد
ها با يكديگر را كنار مي گذاشتند و بر سر هدف  مختلف، بنا بر موقع، نزاع

  :دو نمونه .  اتحاد عمل را ميسر مي ساختندمشتركي،
 ضياء – تن بودند و به گروه جزني 9 ساواك اعضاي گروهي را كشت كه ●

. در اعتراض به اين جنايت، اتحاد عمل الزم بود. ظريفي معروف شدند
ها تشكيل شدند و سرانجام قرار بر دعوت عام شد و سه تن انتخاب  جلسه

عي كه ايرانيان به شركت در آن فراخوانده شدند براي سخنراني در اجتما
اين سه تن بايكديگر اختالف نيز مي داشتند اما با يكديگر . شده بودند

جمعيت بزرگي در اجتماع شركت كرد و ايرانيان جوان . همكاري كردند
  . گرفتار پراكندگي را به اتحاد در هدف و اتحاد در عمل اميدوار كرد

هاي شاه و رژيم او بود، در اين  از فروشي نوبت ديگر، اعتراض به امتي●
اعتراض نيز جمعيت بزرگي شركت كردند و به قطعنامه پيشنهادي به اتفاق 

  . آراء رأي دادند
هم بلحاظ شركت . اين دو نمونه، تمرين جنبش همگاني بودند      

هاي مختلف و حل كردن مشكل وقتي اشتراك و اتحاد از  گرايش
بدون توجه به اين امر كه اگر مبنائي ي، گرائ ياد مي رود و كثرت

ويرانگر مردم ساالري و بسا گرائي  كثرتنباشد كه اشتراك است، 
آميز بودن اجتماع و هم از نظر    و هم بخاطر مسالمتجامعه مي شود

  .تمرين دموكراسي 
  
، تجربه تلخ گذار از صد در صد كمونيستي تا صد در صد تجربه هفتم - 7

هاي  هاي سياسي با روش مسلحانه فعاليت ران، سازماندر اي: استاسالمي 
خود را آغاز كرده بودند، دو سازمان، يكي فدائيان خلق و ديگري مجاهدين 

هاي چپ، جنبش در ايران را  در خارج از ايران، گرايش. آورتر بودند خلق نام
به . كمونيستي مي ديدند و جنبش را جنبش كمونيستي تبليغ مي كردند

» سرخ«اي، اسامي مبارزان، همه  م  كه در تقويمي و يا نشريهياد مي آور
اي نوشته و از قول آقاي خميني پرسيده  آقاي دعائي نامه. درج شده بود

  در ايران، يك مسلمان مبارز نيز نبود كه اسمش برده شود؟: بود
اما زماني ديگري آمد، . گونه مبلغان ستوده نبود      بديهي است روش آن

وبت به آقاي خميني رسيد كه از مسلمانان بخواهد صف خود را از بار، ن اين
كسي . در داد» صد در صد اسالمي«صف غير مسلمانان جدا كنند و صالي 

كه با روش گروه اول مخالفت كرده بود، نمي توانست با روش آقاي خميني 
مخالفت با اين روش، سبب شد كه وقفه در ارتباط من با . مخالفت نكند

يعني، مدتي، از سوي آقاي خميني ارتباطي گرفته . ني  پديد آيدآقاي خمي
نوه آقاي .  شهريور، در تهران، روي داد17تا اين كه كشتار . نمي شد

آيا جنبش فرو : نگراني پدربزرگ خود را اظهار و پرسيد. خميني تلفن كرد
 بگذارد و اين و آن» صد در صد«هرگاه آقا بنا را بر : مي خوابد؟ پاسخ دادم

را طرد كند، جنبش با سركوب از دو سو، يكي از سوي شاه و ديگري از 
هرگاه با اين . آقا مي بايد سخنگوي مشتركات باشد. سوي او، فرو مي خوابد

نظر موافقت كرد اطالع دهيد متني را تهيه كنم اگر پسند كردند، منتشر 
و ها  و آن متن كثرت گرايش. پذيرفت و آن متن را انتشار داد. كنند

  . اشتراك آنها را در هدف مي پذيرفت
    مقايسه تجربه جنبش با تجربه دوران رنگ زدن به مبارزه و توجيه 
اختالف و بسا تضاد و خصومت، و نيز، مقايسه تجربه جنبش پيروز با رفتار 
قدرتمداري كه، از نو، مردم ايران را به مكتبي و ضد مكتبي و نيمه مكتبي 

  .كرد، به نسل امروز، هرآنچه را مي بايد آموخت، مي آموزدتقسيم ... و بي تفاوت و
  
گر فقدان اخالق و روش شدن تخريب  تجربه اثر ويران: تجربه هشتم – 8

زيرا . عقل قدرتمدار كار خود را، همواره، با تخريب شروع مي كند. بود
پس دشمني و تضاد . قدرت هدف مي شود و قدرت از تخريب پديد مي آيد

اين واقعيت نيز از ياد مي رود كه . و توحيد فرع مي شونداصل و دوستي 
بنا بر ديالكتيك نيز، توحيد مي بايد باشد تا در درون آن، اضداد برهم عمل 

در آن ايام، . دوران انشعاب، دوران فقدان اخالق سياسي نيز بود. كنند
به دعوت او، در رستوراني، . شادروان دكتر شايگان به فرانسه آمده بود

ام شما  شنيده: طور سخن آغاز كرد اين. فاق برادرم، با او ديدار كرديمبات



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٣٤  104 ي آرش شماره

گرچه اصرار بر . ايد همكاري سياسي را رعايت صد درصد اخالق كرده
رعايت اخالق ستوده است، اما انتظار رعايت صد در صد آن نيز واقع بينانه 

بيني  عام اما واق هاي اين و آن كم آزار نديده من خود از بداخالقي. نيست
به ايشان . حكم مي كند كه به رعايت اخالق، بطور نسبي، بسنده كنيم

. كننده اخالق را رعايت نكرده است در گزارش به شما، گزارش: پاسخ دادم
ضامن : بني صدر مي گويد: اگر اخالق را رعايت مي كرد، به شما مي گفت

به عهدي : از اخالق، به سه ارزش بسنده كرده است. كار جمعي اخالق است
كه مي كنيم وفا كنيم و بر نزاع  شخصي، اغلب بر سر هيچ و پوچ و 
مقداري هم از رهگذر تخريب ديگري را تحصيل موقعيت براي خود، لباس 

و باالخره، . فكري و عقيدتي  نپوشانيم و دوستي را به دشمني بدل نگردانيم
ه آن زمان، كم نبودند كساني ك. دروغ را زبان رسمي سياست نكنيم

اين . سياست را فن بكار بردن دروغ براي رسيدن به هدف مي شمردند
  . زمان نيز، زورپرستان حاكم و زورپرستان رقيب آنها،  چنين مي پندارند

     كتاب كيش شخصيت كوششي بود و هنوز هست براي بيرون رفتن از 
هم اكنون كه ايران در جنبش است، اين سه ضابطه و ارزش . بحران اخالقي

  . القي سخت بكار نسل امروز مي آيداخ
  
ها هيچ سازمان  دوران سكوت، دوراني شد كه انشعاب: تجربه نهم – 9

بهاي نفت افزايش . سياسي و دانشجوئي و اسالمي را در امان نگذاشته بود
يافته بود و رژيم شاه در خليج فارس نقش ژاندارم را پيدا كرده بود و 

رد و حزب رستاخيز مي ساخت و مني هاي غرب را تحقير مي ك دموكراسي
در اداره امور جهان با او شور مي ... همي كرد كه رئيس جمهوري امريكا و

  ... !!كنند و
هائي سياسي       در برابر رژيم شاه، در درون و بيرون از مرزها، تمايل

سنجي دقيقي  الزم شد وضعيت. سكوت و صبر و انتظار را روش مي كردند
حاصل اين مطالعه در . دازه استحكام رژيم شاه بدست آيدبه عمل آيد تا ان

پيش از آن، كتابي زير . هاي خارجي انتشار يافت ها به فارسي و زبان مقاله
شناس فرانسوي و  كه سه تن، پل ويي، جامعه» نفت و قهر«عنوان 
. صدر در تأليف آن شركت كردند نيز انتشار يافته بود زاده و بني قطب

 شد كه انقالب سفيد شاه شكست خورده است و رژيم او حاصل مطالعه اين
وضعيت ايران در . ناتوان گشته است و بهيچ رو، زمان زمان سكوت نيست

ها،  چهار بعد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي سنجيده و راه حل
سنجي، در شهرهاي مختلف  اين وضعيت. در هر چهار بعد پيشنهاد شدند

 ايرانيان، تشريح شد و جنبش همگاني بعنوان روش اروپا، براي اجتماعات
به جاست يادآور شوم كه مصدق، در پاسخ به دانشجويان . پيشنهاد گشت
او . اند  اظهار خوشوقتي كرده بود كه مبارزه را تعطيل نكردهدانشگاه تهران،

  .صبر و انتظار را تعطيل مبارزه دانسته بود
هاي مستمر  سنجي شود، وضعيت     در آنچه به وضعيت امروز مربوط مي 

 سال و نيم پيش، عالئم احتضار رژيم را 2 سال بكنار، از 30در طول 
ماهي پيش از جنبش همگاني بود . ام تشخيص و با ايرانيان در ميان گذاشته

اي گرد آوردم و در اجتماعي در هامبورگ و در گفتگو  كه عالئم را در نوشته
  . تشريح كردمبا راديو آزادگان، براي ايرانيان 

     درسي كه اين تجربه مي آموزد اينست كه در برابر قدرت، 
بخصوص وقتي خودكامه است، سكوت روشي نيست كه بايد 

بنا گذاشتن بر قوت گرفتن استبداديان، بنا گذاشتن بر . برگزيد
بنا بر اين، . چرا كه قدرت فرآورده تخريب است. دروغ است

استقامت در برابر . تر مي شوند وانقدرتمدارها، زمان به زمان، نات
قدرت خودكامه كاري است كه از ويرانگري ناتوانش مي كند و از 

  . پايش در مي آورد
     

براي بيرون رفتن از مدار بسته : تجربه بحث آزاد: تجربه دهم – 10
انشعاب كه از دو سال پيش از انقالب تا انقالب، همگان، مسلمان و 

يبرال را اسير خود كرده بود و بازيافت  لنينيست و ل–ماركسيست 
مشتركات و جانشين قدرت كردن آزادي بمثابه هدف، نياز به دو جريان، 

در پاريس، . ها داشت ها و ديگري جريان آزاد اطالع يكي جريان آزاد انديشه
هاي آزاد،  هر ماه يكبار، و در شهرهاي ديگر اروپا، نيز، بنا بر موقع، بحث

  . نيان  ترتيب داده مي شدندهاي ايرا دراجتماع

ها مي كاست و  هاي آزاد، در همان حال كه از شدت خصومت      بحث
ها  ها و جريان آزاد اطالع مشتركات را به يادها مي آورد، جريان آزاد انديشه

ها، يكي را خاطر نشان مي  از فوايد جريان آزاد انديشه. را برقرار مي كرد
. يم شاه و بازگشت ما به ايران ادامه يافتندهاي آزاد تا سقوط رژ بحث: كنم

در ايامي كه آقاي خميني در نوفل لوشاتو بود، در جلسه بحث آزاد، آقاي 
) همين واليت فقيه(صادقي كه يك روحاني بود، در باب حكومت ديني 

بر جامعه تحت واليت سخن گفته » ولي امر«از اختيارات . سخن گفته بود
آقاي بيژن حكمت حاضر بوده و به تكرار مي . دو داد و قالي بپا كرده بو

بگذاريد بگويد تا بدانيد چه سرنوشتي در ! خوب مي گويد: گفته است
  !انتظار شما است

واليت با جمهور مردم است، ميزان :       آن زمان، آقاي خميني مي گفت
رأي مردم است، خميني به دنبال مردم است و مردم نياز به رهبر ندارند 

هنگام بر . ن گزارش جلسه بحث آزاد را به او داده بودند، برآشفتچو... و
آشفتگي او، حضور نداشتم اما بهنگام آمدن آقاي صادقي به نزد او حضور 

بمحض اينكه آقاي صادقي وارد شد و . بعد از نماز مغرب و عشاء بود. داشتم
فتار او ر. اي پر از اخم، اطاق را ترك گفت سالم گفت، او برخاست و با قيافه

را دليل شمرديم بر اين كه او بطور قطع، بنا را بر واليت جمهور مردم 
به ترتيبي كه مي دانيم او . گذاشته است و به عهد خويش وفا خواهد كرد

هاي قدرت  بديهي است بعد از ايجاد ستون پايه. به عهد خود وفا نكرد
آمدن خشونت و در كار ...) سپاه و دادگاه انقالب و بنياد مستضعفان و (

توانست ... هاي سياسي و گروگانگيري و كننده رابطه سازمان بعنوان تنظيم
  .تعهد خود را بشكند

ها  هاي اول بعد از سقوط رژيم شاه، اين بحث     هرگاه، در ايران، در ماه
هاي سياسي، از راه زور، با يكديگر رابطه برقرار  همگاني مي شدند و سازمان

 دستگاه اداري و ارتش هاي قدرت، اد ستون پايهنمي كردند و بجاي ايج
امروز كه ايرانيان به . دموكراتيزه مي شدند، بسا دموكراسي مستقر مي شد

. ها، مبرم است ها و اطالع اند، نياز دو جريان آزاد انديشه جنبش برخاسته
تر است و نياز به  نياز به برخودار شدن جامعه از حق حاكميت مبرم

 داخل و خارج از كشور، زمينه را براي گذار از استبداد هاي آزاد، در بحث
  .تر مي كند واليت فقيه به دموكراسي، بازهم مبرم

دفاع از آزادي هر كس و هر سازمان سياسي نيز : تجربه يازدهم – 11
هاي خود را  حق نداشت نشريه. حزب توده قرباني اصلي بود. پذيرفته نبود

زه صحبت به عضو اين سازمان داده عرضه كند و در اجتماعات، بسا اجا
اما حقوق انسان ذاتي او و مقدم بر نوع باور و وابسته بودنش به . نمي شد

اين امر كه حقوق انسان ذاتي او هستند . ، هستند)داخلي يا خارجي(قدرت 
دو كار ضرور و به آن . ها »انقالبي«مدار مي پذيرفت و نه  را،  نه فقه تكليف

  :اقدام شد
ميته دفاع از حقوق انسان در پاريس كه با شروع جنبش،  تشكيل ك●

مي دانيم كه در جريان جنبش، در تهران نيز، . اعضاي بيشتري يافت
جمعيت دفاع از حقوق انسان تشكيل شد و آقاي مهندس بازرگان را به 

  . دبيري خود برگزيد
هاي سياسي و انسان، صرف نظر از طرز فكر و   دفاع از حقوق سازمان●

اين شد كه به كوي دانشگاه مي رفتم و در پاي . ته بودن يا نبودن آنهاوابس
  . ميز كتاب و انتشارات حزب توده مي ايستادم و فروشنده آنها مي شدم

زيرا كارسازترين و .      اين تجربه نيز امروز، بكار جامعه دانشگاهي مي آيد
دن اميد و ترين روش براي جايگزين ترس و يأس از آينده كر بخش اطمينان

  .دست يافتن به جامعه باز و تحول پذير است
. هاي سياسي شرح كردم هاي نزاع ها را، بدون پرداختن به طرف      تجربه

ها در اين  ها، نقش كسان و گرايش مطالعه اين امر واقع، يعني نقش انسان
هاي  ها، در يك دوران طوالني، از سال هاي آن ها و موقع ها، موضع تجربه
زيرا . ها كه پيدا كردند، بسي مهم است ز انقالب تا امروز، و سرنوشتپيش ا

با وجود اين، در . هايي مي آموزد كه بدانها نياز دارد به نسل امروز درس
تقصير، موضوع  ها، بدون تعيين با تقصير و بي دسترس قرار دادن تجربه

  .  ها نسل امروز را بكار آيند اميدوارم تجربه. پرسش بود
*  
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  تاريخ جنبش دانشجويي
  اهللا حزب به روايت 

  
  نقدي بر كتاب عمادالدين باقي

  
  اسد سيف

  
  

هاي تاريخ را از دامان  هاي جنايت نويسان جمهوري اسالمي همه خون تاريخ
شمشيرزنان اسالم شستند تا خود را نماينده برحق و سزاوار تاريخ 

ند و از خود ساختند و در اين سي ساله آنقدر تاريخ جعل كرد. بنمايانند
  .اند تكرار كردند كه خود نيز باورشان شده كه حاكمان مطلق تاريخ

  
حكومتِ ايدئولوژيك تنها يك روايت از تاريخ مي شناسد و آن روايت 
خويش است، روايتي كه مي بايد حقانيت او را، در نفي حقانيتِ ديگران، به 

ريخ جعل مي كند، هر حكومت ايدئولوژيك تا. رسميت شناخته، تبليغ كند
چه از رويدادها را كه خوش ندارد، از گردونه تاريخ تبعيد مي كند تا  آن

حكومت ايدئولوژيك تاريخ مي سازد زيرا . توهماتِ خويش جانشين آن كند
هاي گذشته پاك كرده، آن را به  ها نفوذ كند، يادمانده  توده بايد بر ذهن

حكومت ايدئولوژيك جهان . اشغال خويش درآورد و حاكم مطلق آن گردد
اين تاريخ دو سو .  خويش مي نگردي  تنگِ تاريخ خودساختهي را از دريچه
ها در آن، در برابر  ارتش خوب. خوب و يا بد، زشت و زيبا: بيشتر ندارد

نبرد نيكي با پليدي سرانجام به نفع نيروي . اند آرايي كرده نيروي بدها صف

شيطان مغلوب مي شود، .  مي پذيردپايان خير، كه همان حكومت باشد،
حكومت ايدئولوژيك از نگاه . ديو از خانه بيرون مي شود تا فرشته بدر آيد

ها دارد، استفاده مي كند تا  اي عميق در توده ي سنت كه ريشه"دوآليته"
  .نگاه اميدوار تاريخي مردم متوجه خويش گردانيده، تسخير كند

توجه  نگار بي تاريخ. لم خود تاريخست درست كه؛ تاريخ علم است و ع سخني
مستندات تاريخي . هاي رويدادها نمي تواند تاريخ بنويسد به قانونمندي

بندي، پااليش،  اگر در پژوهش خويش به طبقه. حلقه واسط اوست با تاريخ
هاي تاريخي توجه نكند، و مناسباتِ ميان  جانبه و نقد دوره بررسي همه

  .  علم تاريخ گام برداشته استها را بازنشناسد، خالفِ پديده
با حاكميت جمهوري اسالمي بر ايران، حكومت كوشيد، تاريخ ايران را 

به راه دستيابي به اين . سان بازسازي كند كه قدرتِ حاكم را نياز است آن
، "جاسوس"، "نوكر اجنبي"نويسان تا كنوني و يا موجود  هدف، تاريخ

ناميده شدند، ...  و"كافر"، "شرقخوار غرب و يا  جيره"، "مزدور و خائن"
آوري شد، از متون درسي حذف  هاي عمومي جمع آثارشان از كتابخانه

نشين، زنداني،  گرديد، اجازه تجديدچاپ دريافت نداشتند و خود خانه
  . معدوم و يا از كشور تارانده شدند

در چنين موقعيتي آنان كه گذشته نه چندان دور را، از جمله شاهدان 
ها كشته و يا در داخل كشور  ودند، از كشور تارانده، در زندانتاريخ ب

اي به نام نويسنده و  پس از آن، عده. هايشان را در دهان خفه كردند زبان
. گونه بنويسند كه الزم است مورخ اجير نمودند و يا ساختند تا تاريخ را آن

ا كودك مي بايست آن تاريخي ر. آموزش تاريخ نوين از مدارس شروع شد
باره  و چنين شد كه به يك. هويت خويش بپذيرد كه آنان ساخته بودند

تاريخ به پيش و . سراسر تاريخ ايران به پرچم سبز اسالمِ شيعي آراسته شد
علم و "پيش از اسالم جهالت بود و اسالم بشارتِ . بعد از اسالم تقسيم شد

، بقيه بديل تاريخ شدند و جز آنان مسلمانان شيعي نيكان بي. "زندگي
  .نيروهايي باطل و شيطاني

هاي تاريخ را از دامان  هاي جنايت نويسان جمهوري اسالمي همه خون تاريخ
شمشيرزنان اسالم شستند تا خود را نماينده برحق و سزاوار تاريخ 

در اين سي ساله آنقدر تاريخ جعل كردند و از خود ساختند و . بنمايانند
  .اند شده كه حاكمان مطلق تاريختكرار كردند كه خود نيز باورشان 

از جمله آثار ) 1("جنبش دانشجويي ايران از آغاز تا انقالب اسالمي"
سازي جمهوري اسالمي توليد شده و  ست كه در ماشين تاريخ تاريخي شبه

ست كه اين اثر مي  نويسنده مدعي. عمادالدين باقي آن را نوشته است
نگري در مقوله  ژرف"لب آيد و با  در ايران غا"پژوهي فقر تاريخ"خواهد بر 

قدر مي سازد  نظريه توطئه را به محك مي گذارد و بي"، "اجتماعي و تاريخ
اين "ست كه   او مدعي".گرايي را در حاشيه مي افكند هاي نخبه و نظريه

كتاب، نخستين گام در تحقيق و نگارش تاريخ تحليلي جنبش دانشجويي 
 تنها آغازي بر يك راه نسبتاً ناپيموده به همين رو. مي تواند به شمار آيد

الگويي براي " است كه مي تواند "اي الگوي شايسته" از اين رو ".است
 قرار "هايي بيراهه"اين اثر مي خواهد حتا در برابر . "مطالعه فراگيرتر باشد

ها در تدوين و تأليف تاريخ انقالب  اندركاران حوزه برخي دست"گيرد كه 
  ".اسالمي مي پيمايند

نيروهاي چپ بايد خود به تقرير تاريخ "عمادالدين باقي توصيه مي كند كه 
كه اهميتي  اند بدون اين چپ و جنبش دانشجويي بپردازند كه البته نوشته

  ."به جريان اسالمي جنبش دانشجويي بدهند
 :اي او دنبال مي كنيم  صفحه350ادعاهاي بزرگ آقاي باقي را در كتاب 

در مقطع انقالب تازه . دانشگاه در پيش از انقالب نداردنويسنده خود تجربه 
 مي پيوندد، در دستگاه "سپاه پاسداران"مدرسه را به پايان رسانده، به 

نوبنياد حكومت اسالمي مدارج ترقي را سريع طي مي كند، در دفتر 
وزيري مشغول به كار مي شود، به بيت امام راه پيدا مي كند، ده  نخست

 كار مي "عاون پژوهشي تنظيم و نشر آثار امام خمينيم"سال به عنوان 
 عالقمند مي شود، در همين راه، در بخشي از آن، "تاريخ شفاهي"كند، به 

ها تاريخ  سخنان دانشجويان سابق را كنار هم رديف مي كند تا از آن
  .  را بنويسد"جنبش دانشجويي ايران، از آغاز تا انقالب اسالمي"

اند، در كليتِ خويش، بي هيچ استثناء  قرار گرفتهآنان كه مورد مصاحبه 
اهللا ميثمي تنها  لطف. اهللا همگي مسلمانِ شيعي هستند، از حزب

 بوده "مجاهدين خلق"تر، از اعضاي  ست در اين ميان كه پيش شخصي
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هيچ يك از استادان دانشگاه، كارمندان آن، دانشجويان چپ و يا . است
شوندگان هيچ زني  در ميان مصاحبه. اند طرف مورد مصاحبه قرار نگرفته بي

محقق در امر تدوين اين اثر به هيچ كتابي رجوع نكرده . ديده نمي شود
حتا مواردي از رويدادهاي تاريخي را نيز ترجيح داده از ذهن خويش . است

حوادث مهم سياسي و "در ابتداي هر فصل . شوندگان نقل كند و يا مصاحبه
توالي آن، به انتخابِ خويش، تيتروار مي آورد، بي  را به تاريخ و "دانشجويي

  . كه منبعي ذكر كند آن
شوندگان پيروزانِ نيكِ تاريخ هستند كه امروز از سكوي پيروزي  مصاحبه

آل بنمايانند تا بتوانند در سايه آن  چنان ايده  خويش آن"منِ"مي كوشند 
اند، زشت و  هتمامي بدنهادان تاريخ، همه آناني كه بدسيرت و بدسرشت بود

، رويدادها "خوردگان شكست"آنان در غيابِ . خوار و نامردمي قلمداد كنند
را دگرگون جلوه مي دهند، از خود مي بافند تا توهمات خويش بار تاريخ 

سان كه محقق در ميان تلي از راست و دروغ، تاريخي كشف كند  كنند، آن
  .و آن بسازد كه شايسته اين جمهوري باشد

ها عليه   آقاي باقي، مبارزه مذهبي"جنبش دانشجويي"ي در نبرد واقع
آنان مي كوشند تا در مبارزه عليه رژيم شاه، رهبري را از . هاست غيرمذهبي
ها موجوداتي هستند  به اعتبار سخنان اين كتاب، چپ. ها بربايند دست چپ

گر، و ضدمذهب كه معلوم نيست چه مي  خبيث، نوكر بيگانه، توطئه
هاي كشور مترصدند  آنان در دانشگاه. راي چه فعاليت مي كنندخواهند و ب

ها درآورده، غيرمذهبي  واردي را از چنگ مذهبي تا هر دانشجوي تازه
  . گردانند
شان زياد نيست ولي  ها هستند، عده ها دشمنان چپ ها در دانشگاه مذهبي

ولي كه ضدشاه هستند  با اين.  رو به فزوني دارند1355اندك اندك از سال 
ها، هيچ رفتار  در رقابت با چپ. ها برايشان در اولويت قرار دارد مبارزه با چپ

رژيم شاه را برنمي تابند، مي خواهند دانشگاه را به آشوب بكشانند و انقالب 
به جان مأموران گارد دانشگاه مي افتند، آنان را كتك مي . راه بيندازند

 سنگ به دانشگاه مي آيند تا هاي پر از زنند، در روزهاي اعتصاب با ساك
به اقرار خودشان در اين كتاب، ساواك . همه چيز را درهم بريزند و بشكنند

  . جا حضور دارد، اما قادر به دستگيري آنان نيست، از آنان وحشت دارد همه
مي گويند كه در شرايط خفقان در جلساتي پنجاه نفره كه مخفي برگزار 

كه دوست مي داشتند  با اين. اند يدهمي شد، اعتصابات را تدارك مي د
در . بازداشت شوند، ولي عده دستگيرشدگان مذهبي هميشه كم بوده است

  .اند اند و اسرار هرگز هويدا نمي كرده ها بوده تر از چپي ها مقاوم زندان
كه خود  حجاب را بر نمي تابيدند با اين ها دختران بي ها در دانشگاه مذهبي

آنان از .  كمتر ديده مي شد"محجبه" دختر 1355اقرار دارند، تا سال 
. بندوباري مي دانند حجابي را بي هرچه كراوات و لباس شيك متنفرند، بي

هاي شاد، جشن و خنده در فرهنگ آنان برابر است  شادي، رقص، آواز، رنگ
ها از آن استفاده مي   كه رژيم شاه مبلغ آن است و چپ"لهو و لعب"با 

بي در تاريخ جنبش دانشجويي آقاي باقي هيچ مذهبيون انقال. كنند
.  صنفي را به رسميت نمي شناسندهاي خواستِ صنفي ندارند، اصالً خواست

هايشان برپايي نماز جماعت و خواندن جمعي قرآن و و  اوج فعاليت
اگر فرصت دست دهد، در كمين دانشجويي مي نشينند تا . ست كوهنوردي

كشانند، كتابي از شريعتي، بازرگان و مطهري او را شكار كرده، به نمازخانه ب
  .به او بدهند تا بدينوسيله، از او سرباز انقالب بسازند

مي دانند . چون خود او دروغ مي گويند گواهان آقاي باقي در اين كتاب، هم
اند،  هاي آنان كشته شده كه بسياري از فعالين دانشجويي در زندان

پس . دگي مي كنند، قفلي بر دهان دارندماندگان، آنان كه در ايران زن زنده
با خيالي آسوده هرچه خوش دارند، تمامي آرزوهاي ساليان را، بار تاريخ 

 ابزاري براي خود و حكومت حامي خويش اي مي كنند تا از آن پشتوانه
  .فراهم آورند

هاي پيش از انقالب دانشجويان  ست؛ در سراسر سال واقعيت اما چيز ديگري
هاي كشور، به نسبت دانشجويان چپ، از آزادي عمل  شگاهمسلمان در دان
اي برپا بود،  اي نمازخانه اند، در هر دانشكده مسجد داشته. اند برخوردار بوده

ها كتابخانه  اند، در نمازخانه ها نيز نمازخانه داشته در بيشتر خوابگاه
در . اند، جلسات بحث و بررسي در آنها برقرار بود دانشجويي داشته

ها و خارج از آنها در مساجد جلسات سخنراني و تفسير قرآن  شگاهدان

آزادي آنان به آن اندازه بوده است كه محقق اين . هميشه برگزار مي شد
  كه خود متوجه باشد، صفحات بسياري را به آن اختصاص داده  كتاب، بي آن

  
او خود به دفعات از مراسم سخنراني شريعتي، بازرگان، مطهري، . است
ها ياد مي كند كه به دعوت  الدين فارسي و ديگران در دانشگاه لجال

همه آزادي اما نمي گويد كه  در برابر اين. دانشجويان برپا شده بود
  .اند دانشجويان چپ از تمامي اين امكانات محروم بوده

سنت "محقق كار تحقيق و تحقق آرزوهاي تاريخي مردم را در اين اثر بر 
ست كه بزعم او در پيش از انقالب، طبق آن،  ن سنتي قرار داده و اي"الهي

 "تدابير ضد خود را در خود بپروراند" مي شود تا "ظلم دگرگون"سرانجام 
به ) 188ص.( گيرند"ها در درازمدت در جهت براندازي ظلم قرار گام"و 

 آغاز مي 1342نظر نويسنده، تاريخ معاصر ايران با قيام پانزدهم خرداد 
آقا مصطفي گلوله برفي راه افتاده بود تا به  شهادت حاج" شود و با حادثه

 ".انفجاري آغاز شده و توفان وزيدن گرفته بود" گويي ".بهمن تبديل شود
  )294ص(

هاي ايران تا پيش از انقالب سه گروه  در اين اثر، دانشجويان در دانشگاه
هايت خويش ها در ن بند و بارها كه اين آخري ها و بي  ها، چپي بودند؛ مذهبي
دانشجويان غيرمذهبي در كتاب آقاي باقي . ها مي پيوستند به جبهه چپي

ها گرفتار  گوش و احمق كه به دام چپ هوش و بي هايي هستند بي انسان
ها وظيفه خود مي دانستند تا آنان را ارشاد كنند و به راه  مذهبي. اند آمده

راده آنان گردن نمي خوردگانِ نافرمان به ا اگر گول. راست هدايت نمايند
براي اين .  آنان نمي پذيرفتند، به زور متوسل مي شدند"تكليف"نهادند و 

ترياهاي دانشجويي حمله مي  به كافه.  تشكيل مي دهند"گروه ضربت"كار 
. برند، هر دختر و پسري كه با هم باشند، مورد آزار و اذيت قرار مي دهند

اين . در دانشگاه حرف نزنند و با پسران "دختران بايد چادر سر كنند"
  )234-6صص. (فرمان آنان است، در غير اين صورت كتك خواهند خورد

محقق از محيط دانشگاه كه خارج مي شود و گام در جامعه مي گذارد، جز 
نويسي نمي داند، بي  روحانيت چيزي نمي بيند و از آنجا كه روش تاريخ

پايه، علتِ شكستِ هر  هايي بي هيچ سند و مدرك، تنها به گواه شنيده
. ها نسبت مي دهد گراها و چپي جنبشي را در تاريخ اجتماعي كشور، به ملي

اهللا كاشاني  تاريخ جعل مي كند تا مصدق را محكوم كند و در برابر او از آيت
  ) 35-6صص . (قهرمان ملي كردن نفت بسازد

كه به   مرداد پيش از آن28محقق علت شكست جنبش را در كودتاي 
مصدق را . يكا نسبت دهد، به حزب توده و جبهه ملي نسبت مي دهدآمر

اهللا كاشاني و ديگر  كه نقش آيت فردي گيج و بيمار تصوير مي كند، بي آن
  .روحانيون را در حمايت از حكومت كودتا بيان دارد

چون  اهللا خميني مي سازد و پيروان او هم در كتاب آقاي باقي تاريخ را آيت
هاي كشور آن را آبياري   با ترور شخصيت"فه اسالميهاي مؤتل جمعيت"

اي كه خميني طي  الي چند اعالميه نويسنده مي كوشد از البه. مي كنند
ها از انگشتان دست  پانزده سال تبعيد از نجف صادر كرده بود و تعداد آن

او دوست ندارد . تجاوز نمي كرد، جمالتي بيابد تا نشانگر رهبريت او باشند
 اساس مخالفت ارتجاعي خميني با شاه در پانزدهم خرداد دو بنويسد كه

برابري زن و مرد در " و "اصالحات ارضي" مبني بر "انقالب سفيد"اصل 
  .  بوده است"انتخابات

، در پي تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران، 1332 سال "شانزدهم آذر"
كه سه   آننتيجه. پليس وارد دانشگاه شد و بر روي دانشجويان آتش گشود

از آن . نيا كشته شدند هاي قندچي، شريعت رضوي و بزرگ دانشجو با نام
  ، دانشجويان سراسر كشور"روز دانشجو"پس هر سال در اين روز به عنوان 

در تاريخ جنبش دانشجويي تنها سالِ پس از . اند پرچم اعتراض برافراخته
بته دوام نيافت  به متينگ شادي بدل شد كه ال"شانزدهم آذر"انقالب روز 

  .و دگربار به خون نشست
آقاي باقي در كتاب خويش هيچ گريزي براي ناديده گرفتن اين روز نمي 

شدگان اين روز  كه نامي از كشته بي آن. پس به حيله متوسل مي شود. يابد
 اشاره مي كند و در پي آن، پرچم "شانزدهم آذر"آورده باشد، به حادثه 

ها مي  هاي بعد به مذهبي ر اين روز، در سالهاي دانشجويي را د اعتراض
  .سپارد تا گواهان او از كارهاي ناكرده خويش بگويند و تاريخ بسازند
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در مخالفت با دولت . هاي دانشجويي در ايران بود  اوج فعاليت1340سال 
. كه مدارس نيز به پا خاستند هاي سراسر كشور، بل اميني نه تنها دانشگاه
 بر صحن دانشگاه تهران فرود آمده بودند، با كمك نيروهاي چتربازي كه

در اين روز بر . پليس، پس از به خون كشاندن دانشگاه، آن را اشغال كردند
 تن بازداشت 300 دانشجو زخمي و بيش از 540اساس اخبار موجود 

نامه سرگشاده دكتر فرهاد، رئيس دانشگاه به دكتر اميني از جمله . شدند
ست كه در  شي فراموش ناشدني از جنبش دانشجويياسناد تاريخي و گزار

كه چگونه نظاميان دانشگاه را به  هاي سركوبِ نام مي برد و اين آن از شيوه
نهضت آزادي كه در همين سال بنيان گرفته . اي تبديل كرده بودند ويرانه

در اين سال كه ". صدا با دكتر اميني بود بود، برخالفِ نظراتِ آقاي باقي، هم
چنين با گوشت و استخوان خود از آزادي و بيان و  دانشجويي اينجنبش 

اجتماعات در محيط دانشگاهي پشتيباني مي كرد، نهضت آزادي، كه تازه 
  ) 2(".پا گرفته بود، زيركانه همان برنامه دكتر اميني را تكرار مي كرد

اي كه صادر كرده بودند  هاي دانشجويان نهضت آزادي در بيانيه خواست
 ما مي خواهيم درس بخوانيم و درس محيط آرام و سايه -1"  بود؛عبارت

هاي كوچك و دائماً در   به بهانه"كه   از اين هم ".احترام را مي خواهد
 تعليم و – 3 ...".محيط دانشگاه تظاهر و تعطيل پيش آيد، انزجار داريم

 هاي انجمن" باشد و نيز "تربيت هدف اصلي و عالي برنامه عمومي دانشگاه
احراز " و "تقويت ايمان" برپا شود و گسترش يابد تا "ورزشي، ادبي و ديني

 انظبات در دانشگاه كامالً رعايت -4".  جوانان را سبب شود"شخصيت
  ... و"شود

ا، آزادي زندانيان سياسي، ه بازگشايي دانشگاه"زماني كه همه دانشجويان 
 به "جمن اسالميان" را مي خواستند، "...مجازات عامالن فاجعه بهمن و

سركردگي بازرگان نيز كه در مبارزه با كمونيسم شكل گرفته بود، اعالميه 
 صادر كرد كه "انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران"اي با نام  مشابه

باال بردن آگاهي نسل جوان نسبت به حقايق و اصول عقيدتي "در آن از 
اساس ايمان به خدا، پيروي از يك زندگي شرافتمندانه بر "، و "اسالم
اين سازمان نيز جانب دكتر .  صحبت شده بود"خواهي طلبي و عدالت حق

  )3.(اميني را گرفت و كوشيد نوك حمله را از شاه به كمونيسم بكشاند
تاريخ "ها عامدانه از  هاي مذكور نيروهاي مذهبي در اين سال تمامي حركت

  .اند  كنار گذاشته شده"جنبش دانشجويي
   

  

  
  

هاي غلط تاريخي كتاب آقاي باقي استخراج شود، چيزي دوبرابر   دادهاگر
  :به چند مورد آن براي نمونه اشاره مي شود. حجم كتاب او خواهد بود

آمده .  اختصاص دارد"گروه اراني"صفحه اول از نخستين فصل كتاب به  -
ل در صورتي كه تقي اراني با تزريق آمپو. است كه اراني در زندان اعدام شد

اعدام را در فرهنگ ما معموالً براي تيرباران شدگان و به ) 4.(هوا كشته شد
  .دار آويختگان به كار مي برند

گروه تازه تأسيسي به نام حزب ملل اسالمي با " 1344در مهرماه سال  -
 تن از اعضاي آن طي يك درگيري 69خط مشي مسلحانه شناسايي شد و 

بنا به گفته عباس ) 97ص  (".دهاي شمال تهران دستگير شدن در كوه
مظاهري، از رهبران و بنيانگذاران اين حزب، سازمان آنان بدون هيچ 

همه سالح اين . درگيري، تنها با شليك دو تير، در مذلت تسليم شد
 فشنگ محدود بود كه 140سازمان به دو قبضه اسلحه كمري با حدود 

كه عظمتِ  ها براي اين روزنامه. كاظم بجنوردي از عراق با خود آورده بود
حكومت را در كنترل عمومي جامعه به رخ مردم بكشانند، از كاه كوه مي 

همين اخبار . ها منتشر مي كنند سازند و اخبار دروغ در روزنامه
 )5.(نويسان اسالمي بوده و هست ساخته، منبع تاريخ ساواك

حزب، كارانه آن  اي از اعضاي حزب توده با نفي خط مشي محافظه عده" -
هاي  مشي مسلحانه را برگزيده و از حزب توده جدا شدند و سازمان چريك

 ) 97ص  (".فدايي خلق را تشكيل دادند
هاي منتشر شده از  هاي تاريخ معاصر، به كتاب اگر آقاي باقي نه به كتاب

سوي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي نيز رجوع مي كرد، مي توانست از 
سازمان "تاريخ و بنيانگذاري . رهيز كندهايي پ نوشتن چنين تحريف

  . چنين نيست"هاي فدايي خلق چريك
هاي فدايي  پنجاه نفر از اعضاي سازمان چريك"به دنبال حادثه سياهكل  -

  ".خلق، در سياهكل دستگير شدند
  .چون خبر پيشين غلط است اين خبر نيز هم

رست بودن هايي مي نويسد كه براي تشخيص ناد  نويسنده گاه چنان دروغ-
براي نمونه مي نويسد؛ در . آن الزم نيست آن زمان دانشجو بوده باشي

از جمله "تعاوني دانشجويي كه كتاب براي فروش عرضه مي كرد، 
ها يكي كاپيتال ماركس بود كه برايشان خيلي عظمت  هاي چپي كتاب
اگر نويسنده اندكي فكر مي كرد، در مي يافت كه نه ) 265ص. ("...داشت
كاپيتال، ديگر آثار ماركس نيز زمان حكومت پيشين اجازه انتشار تنها 

  .نداشتند
هاي عمومي و خصوصي و در  شاه در سخنراني" مي نويسد كه -

قصد داشت وانمود كند كه شحصاً ...هايش مانند كتاب پاسخ به تاريخ  نوشته
شاه البته كتاب ) 281ص. ("تصميم به اعالم فضاي باز سياسي گرفته است

نويسنده كتابي را .  را پس از انقالب، در تبعيد نوشت"سخ به تاريخپا"
ناخوانده مورد استناد قرار داده و تاريخ نشر آن را به پيش از انقالب نسبت 

  .داده است
ها را  هاي بهرام آرام در كيهان مي نويسد تا چپ  نويسنده از يادداشت-

 زمان در كيهان هاي علي شريعتي را در همان كه نوشته بكوبد، بي آن
كه  ها مي نويسد، بي آن هاي تلويزيوني چپ از مصاحبه. بخواهد كه ببيند

بخواهد حضور پررنگ مذهبيوني چون عسگراوالدي را در مراسم سپاس 
گاه چنان آماري ارايه مي دارد كه شك مي كني، داري تاريخ مي . ببيند

براي نمونه؛ . خواني، نويسنده از كجا به چنين آمار دسترسي داشته است
صد و ] از. [دانشكده فني در حدود هشتصد دانشجو داشت" 1352در سال 

هاي مذهبي  صدوسي نفرش بچه...نود و پنج نفر ورودي همان سال
  ) 169ص("...حدود بيست نفرش هم چپي بودند...بودند

 در اين كتاب خبر زيادي 1355-1356هاي دانشجويي در سال   از فعاليت-
به دنبال . هاي روحانيون اشاره مي شود  به حركت56ر سال از اواخ. نيست

آن دانشجويان مذهبي با نام خميني، سراسر كشور را عرصه تاخت و تاز 
خويش قرار مي دهند، تظاهرات موضعي برگزار كرده، شهرها را 

ها مورد از چنين تظاهراتي را در شهر  براي نمونه ده. باران مي كنند اعالميه
ها مي  صدا با آن كه مردم با شنيدن نام خميني هم كند و اينتبريز ياد مي 

البته هر كس اگر گذارش روزهاي انقالب و پس از آن به شهر . اند شده
تبريز افتاده باشد، مي تواند شاهد باشد كه مردم آذربايجان در كليتِ 

طرفداران خميني حتا پس از . اند اهللا شريعتمداري بوده خويش مريد آيت
 بهمن 29. نيز شهامت برگزاري تظاهرات به نام خميني نداشتندانقالب 

 پذيرفته شد و بازار تعطيل گشت كه "عزاي عمومي"تبريز آنگاه به عنوان 
خميني به نسبت شريعتمداري، در . شريعتمداري حكم صادر كرد

 تبريز نيز در " بهمن29"گزارش تظاهرات . آذربايجان شخصي گمنام بود
  .خته ذهن نويسنده است و ريشه در واقعيت ندارداين كتاب سراسر سا
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 كانون نويسندگان ايران در "هاي شعر شب" نگاه نويسنده به برگزاري -

هاي شعر  مي نويسد؛ برگزاري شب. گرانه است  نيز نگاهي توطئه1356سال 
 به ".در خانه فرهنگ آلمان پايگاه حركت و ماهيت آن را نشان مي داد"

كه  نويسنده بي آن. ها تدارك ديده بودند اين حركت را خارجيروايتي ديگر 
 رژيم "مخالف" و "نيروهاي مبارز"سندي ارايه داشته باشد، مي نويسد كه 

ص . ( تلقي مي كردند"جهت منحرف كردن جنبش"اين حركت كانون را 
حرم " سيصد نفر را در "خواني مراسم زيارت و دعا"كه  و جالب اين) 289

.  مي خواند"حركت سياسي ضدرژيم"در همان هفته  "عبدالعظيم
  )289ص(

هاي كانون نويسندگان ايران، سازماني كه نه  اعتبار ساختن فعاليت جهت بي
گاه اجازه فعاليت آزاد  در زمان شاه و نه در حكومت جمهوري اسالمي، هيچ

عليرغم اعالم فضاي باز، نيروهاي انقالبي از "نداشت، مي نويسد؛ 
سياسي محروم بودند، اما كانون نويسندگان آزادانه فعاليت مي هاي  فعاليت

هاي خود را از مرزهاي مجاز فراتر نمي برد تا به  كرد و انتقادات و كنايه
ها اهل درگيري و مبارزه خطرناك نبودند  آن...تعطيل شدن كانون نينجامد

و صرفاً در چهارچوب حفظ سلطنت و قانون اساسي فعاليت مي 
ها كه پايگاهي جز در ميان معدودي از  م هم از سوي آنرژي...كردند

البته ناراحتي ) 290ص ("روشنفكران نداشتند، احساس خطر نمي كرد
 كانون "هاي شعر شب"آقاي باقي اين است كه مي بيند، پس از 

هاي كشور گسترده  هاي نويسندگان در دانشگاه نويسندگان، دامنه سخنراني
چون .  از آنها روز به روز بيشتر مي گرددمي شود و استقبال دانشجويان

ست كه اعضاي  دنياي نويسنده اين كتاب دو رنگ بيشتر ندارد، طبيعي
محدود كند ... و"غيرمذهبي"، "خطر ماركسيست بي"، "چپي"كانون را به 

  .ها وسيله از آنان موجوداتي بسازد در برابر مذهبي تا بدين
اتحاد، "عار تاريخي و جاودانِ  تاريخ جنبش دانشجويي ايران آذين به ش-

قدمت اين شعار بر من معلوم نيست، اما آن را در .  است"مبارزه، پيروزي
. ام  مرداد نيز ديده28هاي تظاهرات دانشجويان در پيش از كودتاي  عكس

هاي سياه، هرگاه چند دانشجو در  به جرئت مي توان گفت كه در اين سال
اند، اين شعار نخستين فرياد آنان  تهدانشگاهي از كشور به اعتراض برخاس

در آن مي توان هم اتحاد و هم اعتراض و اميد به پيروزي را . بوده است
هايي از تاريخ كشور، از جمله انقالب اين شعار از محيط  در سال. ديد

اين شعارِ آشنا هنوز هم . ها طنين انداخت دانشگاه خارج شد و در خيابان
حضور آن چنان پررنگ است كه قابل حذف . همان كاربرد پيشين را دارد

اند  آقاي باقي از شعارهاي بر زبان جاري نشده زياد نوشته. در تاريخ نيست

ها نيز خواهان  اما يك بار نيز به اين شعار عمومي كه در ميان مذهبي
  . اند داشت و مورد استفاده قرار مي گرفت، اشاره نكرده

كه؛  ان به خوبي دريافت و آن ايندر كتاب آقاي باقي يك چيز را مي تو
ها، آن دنياي سياه و تاريكي را در  هاي نشسته بر قدرت در آن سال مذهبي

اعماق تاريخ جستجو مي كردند كه خميني پس از انقالب بر كشور احيا 
  . و اين آن چيزي بود كه ما متأسفانه نتوانستيم ببينيم. كرد

در . تعريف آن است از انسانهاي ذهنيتِ قرون وسطايي يكي هم  از ويژگي
آن روزگار، قدرتِ حاكم و به همراه آن مردم مي كوشيدند تا خود را با 

آنان خويشتن را در مقايسه با ديگران مي . اند تعريف كنند چه كه نبوده آن
در پندار خود، ديگران را وحشي و خونخوار و كافر مي ناميدند تا . شناختند

به مثال؛ اگر .  بري از اين خُلق و خو بنمايانندبتوانند خود را در مقابل آن،
گر نمي بود، مسلمان مهربان و صادق نمي  قوم يهود سياهكار و حيله

هويتي ديگران  با ننگ ديگري افتخار كسب كردن و از بي. توانست باشد
  .براي خويش هويت ساختن، امري متداول بود

ر برابر غرب نيز ديد؛ چنين بينشي را در مي توان در انسان سنتي ايراني د
غرب، بي توجه به نقش تاريخ در آن، امپرياليسم، خونخوار و استثمارگر مي 

عرب سوسمارخوار مي شود تا ايراني صاحب .  گردد"مظلوم"شود تا شرق 
فكر است،  لر بي. تُرك خر مي شود تا فارس آدم معرفي گردد. تمدن گردد

ه؛ هويت هر قوم و ملتي در ك خالصه اين...زيرا صاحب فكر آن ديگري است
  .هويتي قوم و ملتِ ديگر شكل مي گيرد بي

يكي را از مركز هستي خارج مي . اين فكر هنوز هم حاكم بر ذهنِ ماست
يكي را بيگانه مي كنيم تا خود . كنيم تا به هستي خويش مركزيت بخشيم

و . ارزش كردن ديگري، صاحبِ ارزش مي شويم در بي. آشنا گرديم
كه شيفته خود نيز مي شويم و در خودشيفتگي، جهان را به كام جاست  اين

ذهنِ انسان سنتي . خود مي پنداريم و خويش را مركز عالم فرض مي كنيم
اين روند بر سراسر تاريخي كه آقاي . او را در مركز هستي قرار مي دهد

  . اند، حاكم است باقي نوشته
باالي دار ببريم و يا تيري ها به حتم الزم نيست آنان را  براي كشتن انسان

و . بر سرشان شليك كنيم، حذفِ آنان از تاريخ نيز در واقع قتلِ آنان است
  .اند  خويش پي گرفته ست كه آقاي باقي در كتاب اين رفتاري

گذشته را به رنج توان يافت، به گشتن در …": در تاريخ بيهقي آمده است
ار بازجستن و يا كتب گرد جهان و رنج بر خويش نهادن و احوال و اخب

و ...معتمد را مطالعه كردن و اخبار درست را از آن معلوم خويش گردانيدن
يگر نشناسد؛ يا از كسي بايد شنيد د اخبار گذشته را دو قسم گويند كه سه

يا از كتابي ببايد خواند، و شرط آن است كه گوينده بايد كه ثقه و 
 در )6(".بر درست استراستگوي باشد و نيز خرد گواهي دهد كه آن خ

اند به هيچ كتابي جهت منبع رجوع  نوشتن اين اثر آقاي باقي ترجيح داده
  . اند گواهان او نيز گويندگاني راستگو نبوده. نكنند

كه تاريخ را به مصلحت بنويسد و به عمد برخي از رويدادها را حذف  آن
  . آفريده است"تاريخ از لون ديگر"كند، به قول بيهقي، 
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  جنبش دانشجويي در سالهاي
 52 تا 47

  
  

  مهدي فتاپور
  

  
 52 تا 47اين نوشته نگاهي است به جنبش دانشجويي ايران در سالهاي 

در اين نوشته كوشش شده است روندهاي عمومي جنبش ). در تهران(
و به حوادث و حركات معين تنها در مواردي كه . دانشجويي بررسي شود
.  عمومي الزم به نظر رسيده مكث گرديده استبراي توضيح روندهاي

نوشتن تاريخ كامل جنبش دانشجويي و برشمردن جزئيات حوادث آن 
  .دوران نيازمند فرصت ديگري است

ام،  از آنجا كه من در اين دوره دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران بوده
ين اطالعات مشخص و مستقيم من در رابطه با مبارزات دانشجويان در ا

دانشگاه است و مثالهاي معين من طبيعي است كه عمدتا حركات 
  .دانشجويي در اين دانشگاه باشد

  
  مرحله جديدي در جنبش دانشجويي

ورودم بدانشگاه مصادف با دوره نويني .  وارد دانشگاه شدم1347من سال 
 سال اوجگيري مبارزات 1968سال . در حركات دانشجويي در جهان بود

مبارزاتي كه دانشجويان ايران با عالقه و . اروپا و آمريكا بوددانشجويان در 
  .كردند حساسيت تعقيب مي

. هاي ايران در حال شكل گيري بود در ايران نيز جنبش نويني در دانشگاه
ها بيش از آنكه با مبارزات دانشجويي  جنبشي كه در بسياري از عرصه

رفته دانشجويان و هاي پيشين شباهت داشته باشد با جنبش  شكل گ دوره
  .جوانان در كشورهاي غربي قابل مقايسه بود

هاي سياسي   رژيم موفق گرديده بود سازمان40هاي اوايل دهه  پس از رفرم
به نظر ميرسيد كه اوج گيري . اپوزيسيون را خلع سالح و سركوب كند

 15، مقاومت روحانيت و حوادث 40مجدد فعاليت جبهه ملي در اوايل دهه 
 . اي دور تعلق دارد  گذشتهخرداد به

دانشگاه در تمامي سالهاي دهه بيست و سي پايگاه نيروهاي اپوزيسيون 
مبارزات دانشجويي در آن سالها تحت رهبري حزب توده و جبهه ملي . بود

تمامي فعالين دانشجويي به اين احزاب و بخصوص به سازمان . قرار داشت
مداران  ط مستقيم با سياستجوانان حزب توده تمايل داشتند و در ارتبا

كه من بدانشگاه پانهادم، از نفوذ اين  زماني. خارج از دانشگاه بودند
شد و حتي بدتر، بي اعتمادي به  ها اثري ديده نمي ها در دانشگاه سازمان

همه سازمانهايي كه در گذشته هدايت مبارزات را برعهده داشتند، غالب 
  . بود

گران وابسته به رژيم را به اين نتيجه  همه اينها بسياري بخصوص تحليل
پس از رفرم، . رساند كه امكان تسلط  بر دانشگاه ها فراهم گشته است مي

امكانات رفاهي و تحصيلي . يافت تعداد دانشجويان هر سال افزايش مي
شد كه رژيم با توجه  تصور مي. شد بيشتري در مقايسه با گذشته فراهم مي

هاي  يس ارگانهاي تفريحي رفاهي مانند كاخبيشتر به اين تسهيالت و تاس
  ها را كنترل و بخش عمده آنان را جذب كند  قادر است دانشگاه جوانان
اعتراضات دانشجويي در اين سال در داتشگاه .  نقطه عطف بود47سال 

 آذر آن سال بعضي كالسها البته 16در . تهران در نازلترين سطح خود  بود
گفته ميشد اين اولين بار است كه در .  شدبا تعداد كمي دانشجو تشكيل

 .  آدر در دانشكده فني كالسي تشكيل ميشود16روز 
 در دانشگاه تهران 46يك سال قبل از ورود من بدانشگاه يعني در سال 

پس از چند سال كم حركتي، تظاهرات گسترده اي با هدف لغو شهريه 

تن در تظاهرات  گفته ميشد  بيش از هزار  .دانشجويي برگزار شده بود
اين تظاهرات با موفقيت كامل بپايان رسيده، مسئولين . شركت كرده بودند

بدنبال . دانشگاه خواست دانشجويان را پذيرفته و شهريه را لغو كرده بودند
آن پس از درگذشت غالمرضا تختي تظاهراتي برگزار شده بود كه شعارهاي 

اين تظاهرات با . بودمطرح شده در آن مستقيما رژيم را نشانه گرفته 
واكنش تند رژيم مواجه شد، تعدادي از دانشجويان تعليق شده و به 

در دانشگاه تبريز حركات گسترده تري صورت .  سربازي اعزام شده بودند
 آن دانشگاه  گرفته بود كه با دستگيري و اعزام بخشي از دانشجويان فعال

اعتراضات آخرين به نظر ميرسيد كه اين . اعتراضات سركوب شده بود
  .تالش دانشجويان براي مقابله با سلطه رژيم است

آنچه از چشم تحليل گران رژيم پنهان بود، شكل گيري يك جريان نهان 
جنبشي در حال شكل گيري . در درون روشنفكران و دانشجويان كشور بود
. ها چريان داشت متفاوت بود بود كه از پايه با آنچه در گذشته در دانشگاه

درون دانشجويان روجيه و روانشناسي تقويت ميشد كه بيش از آنچه به در 
دانشجويان سالهاي دهه سي شباهت داشته باشد به روانشناسي چنبش 

  . دانشجويي كه در اروپا شكل گرفته بود مشابهت داشت
دانشجوياني كه ميخواستند همه آنچه آنان را رنچ ميداد، از ريشه تغيير 

روانشناسي كه . و روابط ديگري را جانشين آن سازندداده و جامعه، فرهنگ 
تصور ميكرد همه احزاب وسازمانهاي سياسي اجتماعي در گذشته راه خطا 
رفته اند و جوانان اين نسل قادرند، راه ديگري در پيش گيرند و همه 

نسلي كه ميخواست در همه چيز . هاي گذشتگان را جبران كنند ناكامي
نسلي كه اعتماد به نفس داشت و تصور . كندمتفاوت با گذشتگان عمل 

  .ميكرد قادر است باتكا توان و عزم خود بر همه دشواريها غلبه كند
  . آرامش قبل از طوفان بود47سال 

. دوران عمدتا برنامه هاي كوهنوردي بود مركز تجمع دانشجويان در آن
 ها در طي اين سال بسرعت گسترش هاي كوهنوردي در همه دانشكده اطاق

. كردند چند برابر شد يافته و تعداد كساني كه در برنامه ها شركت مي
هاي كوهنوردي و فضاي  بخش بيشتري از دانشجويان، شركت در برنامه

هاي تفريحي  ها را به برنامه حاكم بر روابط  دانشجويان در اين برنامه
سر روابط جواناني كه آرزوهاي بزرگي در . دادند هاي جوانان ترجيح مي كاخ

دانشجوياني . نگريستند هاي زندگي با ديده تحقير مي داشتند و به روزمرگي
را  كه از همه آنچيزهايي كه بر روابط  و فرهنگ ما حاكم بود و آنان آن

اي  خواستند به گونه دانشجوياني كه مي. دانستند، گريزان بودند حقير مي
براي همه . چه حاكم و پذيرفته شده بود، زندگي كنند متفاوت با آن

دانشجويان روشن بود كه اطاق و برنامه هاي كوهنوردي پوششي است 
  . براي ارتباط گيري دانشجويان ناراضي 

 آشكار بود كه جو دانشگاه ها تغيير كرده 48از همان ابتداي سال تحصيلي 
هاي دانشجويي كه معموال بصورت يك برنامه  برنامه هاي معارفه اطاق. است

هاي قبل شركت كننده  ر ميشد، چند برابر سالسبك يك روزه برگزا
برنامه معارفه اطاق كوهنوردي دانشكده فني معموال در اسپيدكمر . داشت

    .  در اين برنامه آنسال بيش از صد نفر شرك كرده بودند. برگزار ميشد
 مسئولين را بيشتر متقاعد كرده بود كه با سركوب و يا 47سكوت سال 

 و  سي اپوزيسيون و با بهبود وضع رفاهيخلع سالح سازمانهاي سيا
تحصيلي دانشجويان، ميتوان مخالفت ديرينه دانشجويان با رژيم را مهار 

  . كرد و بخش عمده آنان را به هواداري از سيستم متقاعد كرد
 طرح انتخاب 48گرايانه، ابتداي سال   در ادامه برخي اقدامات اصالح

آشكار بود كه . دانشگاه اعالم شدنمايندگان دانشجويان از طرف مسئوالن 
هدف آنست كه اين نمايندگان بتوانند در مناسبات دانشگاه با بيرون 

اي  دانشجويان را كنترل كنند و تصور بر اين بود كه فضاي عمومي بگونه
خواهد بود كه نمايندگان در چارچوب سيستم عمل كرده و رژيم قادر است 

 46اين تالش در سال . ود جلب نمايدآنان را با دادن امتيازاتي به سمت خ
اقدامات وي با عدم . در دانشگاه تبريز تحت رياست منتصري آغاز شده بود

ساواك  هم با چنين . استقبال و حتي مخالفت دانشجويان مواجه شد
وي از دو سو تحت فشار قرار گرفت و سياست وي با . اقداماتي موافق نبود

  . شكست كامل مواجه شد
تفاوت . نمايندگان، مباحث حادي را بين دانشجويان دامن زدطرح انتخاب 

مضمون اصلي اين .  آغاز گرديده بود46نظرهايي كه  نو نبود و از سال 
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مباحث اين بود كه تا چه حد بايد به فعاليت هاي صنفي دانشجويي بها 
  . داد

مطرح شدن،طرح انتخاب نمايندگان دانشجويي اين بحث را به مرحله 
من به آن گروه از دانشجوياني تعلق داشتم كه بنوعي . ا دادجديدي ارتق

درارتباط با گروه بيژن جزني و از اين طريق به مبارزات دانشجويي دوران 
هاي دانشجويي كه آنزمان آنرا  ما براي فعاليت. گرفت گذشته قرار مي

فهميديم  ناميديم اهميت قائل بوديم و مي هاي صنفي سياسي مي فعاليت
ت سياسي صنفي در جوهر خود فعاليتي است علني و انتخاب كه فعالي

نماينده جزئي از آن است ولي در ابتدا از مشاركت در آنچه مسئولين 
دانشگاه خواستار آن بودند، ابا داشته و بيم آن داشتيم  كه با شرايطي كه 

اي  ها بوسيله مطرح شده، خطر آن وجود داشته باشد كه تشكيل اين انجمن
تبديل شود و در فكر اين بوديم كه در شرايط مناسبي اين   يم در دست رژ

بخش ديگري از فعالين اهميتي براي  فعاليت . انجمن ها را تشكيل دهيم
هاي صنفي سياسي قائل نبوده و از اساس نسبت به انتخابات نظر خوشي 

در ماههاي اول سال اكثر فعالين مخالف مشاركت در امر انتخابات . نداشتند
استدالل عمومي اين بود كه اگر انتخاب نمايندگان و تشكيل . بودند
. هاي نمايندگي بسود رژيم نبود، آنان در اين جهت حركت نميكردند  انجمن

ها  به تركيب و گرايش  ما بر اين نظر بوديم كه نتيجه كار اين انجمن
  .نمايندگان انتخاب شده بستگي دارد

دانشگاه براي توضيح سياست آنان اي با حضور مسئولين  در آبان ماه جلسه
در اين جلسه دانشجويان . در اين رابطه آنان در ماه آبان برگزار گرديد

نگراني هاي خود را در رابطه با تشكيل اين انجمن ها بيان كردند و تعدادي 
از دانشجويان جرات كرده و با صراحت مشكل را بيان كرده و مطرح كردند 

گذاري و   كه وظيفه شان شركت در مراسم تاجكه دانشجويان نمايندگاني را
در پايان اين جلسه مسئولين پديرفتند . خواهند وسيله تبليغاتي باشند، نمي

كه نمايندگان وظيفه شان در رابطه با مسائل دانشكده است و تنها با 
مسولين دانشگاه در رابطه خواهند بود و در بيرون از دانشگاه نقشي 

 به نظر من يكي از مهمترين جلسات دانشجويي اين جلسه. نخواهند داشت
  .هاي چند سال بعد داشت در آن سالها بود كه تاثير مهمي بر روند فعاليت

پس از اين جلسه انتخابات نمايندگان دانشجويي در اكثر دانشكده هاي 
اين انجمن ها خيلي . ها اجرا شد دانشگاه تهران و سپس در بقيه دانشگاه

ده فعاليت هاي علني و اعتراضات دانشجويي تبديل زود به ارگان سازمان
در سالهاي بعد .  نقش خود را حقظ كردند50شده و تا سالهاي اول دهه 

تمام تالش مسئولين براي جلوگيري از فعاليت و يا محدود كردن انجمن 
از مهمترين اقدامات اين انجمن ها . نمايندگان دانشجويان بي نتيجه ماند

معموال از تشكيل يك  اين ارگان .  هاي فوق برنامه بودتسكيل ارگان فعاليت
هاي ادبي اجتماعي غير ممنوع آغاز شده و تا فعاليت  كتابخانه حاوي كتاب

  . يافت هاي ديگر مثال سازماندهي سخنراني گسترش مي
ها در حال   آزمايشي بود براي جنبش نويني كه در دانشگاه48 آذر سال 16

ها  نشكده هاي دانشگاه تهران و ساير دانشگاهدر اكثر دا. شكل گيري بود
ها تظاهراتي كوتاه مدت برگزار  كالسها تعطيل شد و در برخي دانشكده

  .گرديد
 آذر نشانه آغاز مرحله جديدي در جنبش دانشجويي بود ولي 16اعتراضات 

اين جنبش چند ماه بعد در اعتراض به گران شدن بليط هاي شركت واحد 
ها   قيمت بليط اتوبوس48در بهمن ماه سال . مودتوان خود را عرضه ن

من . اي در سطح شهر بوجود آورد افزايش يافت و اين امر نارضايتي گسترده
نميدانم كدام جريان سياسي براي اولين بار ايده اعتصاب عمومي و سوار 
نشدن به اتوبوس هاي شركت واحد را در روز دوم اسفند مطرح كرد ولي 

ها  در هريك از دانشگاه. جويان با استقبال مواجه شداين ايده توسط دانش
تيم هايي تشكيل شد و در طي دو هفته تا روز دوم اسفند در تمام خيابانها 
و كوچه پس كوچه هاي تهران خواست اعتصاب در روز دوم اسفند مطرح 

در اين روز شركت واحد تعداد اتوبوس هاي خود را افزايش داد و از . شد
را جدي  ز مردم، هم از اعتصاب حمايت نكردند يا آنآنجا كه بخشي ا

رسيد حركت شكست  نگرفتند، همه چيز عادي جلوه كرد و به نظر مي
دانشجويان دانشگاه تهران از ظهر آنروز شروع به تظاهرات . خورده است

اين تظاهرات چند روز در سطح دانشگاه ادامه داشت و دامنه آن . كردند
   سه روز دانشجويان به بيرون از دانشگاه آمده و بعد از. مرتب گسترش يافت

 
  

  
  

به تظاهرات پراكنده و شكستن شيشه اتوبوس هاي شركت واحد در سطح 
. قابل كنترل شدشهر پرداختند و با پيوستن دانش آموزان، حركت غير 

بليط ها به همان قيمت سابق بازگشت و . عصر همانروز دولت تسليم شد
همه دستگيرشدگان در تظاهرات خياباني  و يا حين شعار نوشتن آزاد 

  . شدند
تظاهرات شركت واحد نمود روشن شكل گيري نسل جديد دانشجويان و 

دانشجويي پس از اين تظاهرات و پيروزي آن، جنبش . جوانان كشور بود
در طي يكسال بعد هر چند گاه يكبار ما شاهد . تواني مضاعف يافت

اعتراضات دانشجويي يا بشكل موضعي در اين يا آن دانشگاه و يا در شكل 
مهمترين حركت دانشجويان در اين دوره . تظاهرات سرتاسري هستيم

ل شركت فعال آنان در تظاهرات ضد اسراييلي پس از مسابقه ايران و اسرايي
در اين تظاهرات براي اولين بار در اين دوره شعارهايي كه مستقيما . بود

  .  رژيم را هدف ميگرفت مطرح شد
 آذز ابعاد گسترده اي يافت و 16 اعتراضات دانشجويي در روز 49در سال 

در جريان تظاهرات كه به خيابانها نيز . همه دانشگاه ها را در بر گرفت
تظاهرات براي آزادي . يان دستگير شدندكشيده شد، تعدادي از دانشجو

اين زندانيان سياسي ادامه يافت، ساواك اكثر دستگيرشدگان را آزاد كرد 
تظاهرات براي آزادي آنان . ولي از آزادي تعدادي از آنان خودداري كرد

زمان نميدانستيم كه از زندانيان مداركي به دست آمده  ما آن. ادامه يافت
نان در تشكلي مخفي و مسلح  است و در ادامه كه نشانه فعاليت هاي آ

بازجويي ها بخش بزرگي از اعضا گروهي كه بعد ها بنام گروه سياهكل 
بعد از بيش از يك ماه تعطيلي تظاهرات . اند شناخته شد، دستگير شده

  . پايان يافت و دانشجويان سر كالس رفتند
ه چيز را در بهمن ماه در محافل دانشچويي خبري رد و بدل شد و هم

جنگ پارتيزاني در جنگل هاي شمال از روستايي . تجت الشعاع قرار داد
آنچه اكثر فعالين دانشجويي در انتظارش بودند . بنام سياهكل اغاز شده بود

  .جنگ رهايي بخش آغاز شده بود. رخ داده بود
  صف بندي هاي دروني جنبش دانشجويي

 در اين دوره مابين مهمترين صف بندي نظري دروني فعالين دانشجويي
آناني بود كه براي مبارزات صنفي سياسي و فعاليت علني اهميت قائل 

ها را مضر دانسته و به فعاليت مخفي معتقد  بودند و كساني كه اين فعاليت
  . بودند

من به گروهي تعلق داشتم كه معتقد بودند فعاليت هاي صنفي سياسي در 
اي  ن مبارزه است و چنين مبارزهميان اقشار و طبقات مختلف يكي از اركا

  . تواند علني نباشد نمي
 49 و 48زمان به مبارزه مسلحانه معتقد بوديم و در طي سالهاي  ما در آن

دانستيم در راه است، آماده  اي كه مي خود را براي پيوستن به مبارزه
كرديم مبارزه چريكي در كوه آغاز شده و  زمان ما فكر مي در آن. كرديم مي
هاي كوهنوردي  م خواهد يافت و به همين جهت تحت پوشش برنامهتداو



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٤١  104 ي آرش شماره

ولي در عين . هاي شمال را شناسايي كرده بوديم بخش بزرگي از جنگل
حال، بر اين نظر بوديم كه فعاليت هاي علني و مبارزات صنفي سياسي 
ركن ديگر مبارزه است و درست آنست كه گروهي از مبارزين پيشبرد اين 

  . را برعهده گيرندبخش از مبارزه 
بخش . گرفت مخالفت با اين نوع مبارزه از دو منشا فكري سرچشمه مي

عمده مخالفين كساني بودند كه معتقد بودند، مبارزه با رژيم استبدادي 
تنها از طريق شكل دادن سازمانهاي مخفي امكان پذير است و انضباط و 

 مبارزه علني هاي مخفي با مندي هاي حاكم بر سازماندهي گروه قانون
ناسازگار است و شركت در مبارزات علني، چنين سازمانهايي را ضربه پذير 

آنها تاثير مبارزات علني و صنفي سياسي را ناچيز ميدانستند . خواهد نمود 
ها تنها براي شناسايي مبارزان و ضربه زدن به  و معتقد بودند اين فعاليت

تحمل مبارزات علني . يگيردسازمانهاي مخفي مورد استفاده ساواك قرار م
هاي فوق برنامه و اطاق  و انجمن هاي نمايندگان دانشجويان و فعاليت

كوهنوردي دانشگاه ها توسط رژيم، بعنوان دليلي بر اين نتيجه گيري مورد 
هاي مختلف  اكثر معتقدين به اين فكر بعدها به شاخه. استناد قرارميگرفت

هر يك از ما .  مسلح ديگر پيوستندسازمان چريكهاي فدايي و يا گروه هاي
ها بدفعات با مراجعه معتقدين اين نظر و اعضاي گروه هاي  در طي آن سال

مخفي مواجه بوديم كه ميكوشيدند ما را متقاعد سازند كه از فعاليت هاي 
براي مثال . علني دانشجويي منصرف شده و به تشكل آنان بپيونديم

رخ سپهري دانشكده فني، سيروس سپهري در دانشكده كشاورزي، ف
هاي اين  از چهره... عليرضا شكوهي و محمد احمديان دانشگاه صنعتي و 

تفكر بودند  كه كار مشترك طوالني مدتي با ما داشته و روابط دوستانه و 
نزديكي بين ما شكل گرفته بود و جدايي راه ما از يكديگر براي هر دو 

  طرف تلخ بود
كردند و  ها را رد مي اسا مبارزه در دانشگاهگروه ديگر كساني بودند كه اس

معتقد بودند كساني كه ميخواهند مبارزه سياسي كنند بايد دانشگاه را رها 
معتقدين . كرده و براي كار مبارزاتي به درون كارگران و يا به روستاها بروند

به اين فكر عمدتا به گروههايي كه آنزمان به مائوئيست معروف بودند نظير 
اد، دامغاني و يا گروههاي در ارتباط با سازمان انقالبي  بودند، تعلق گروه ر

داشتند و برخي از آنان نيز دانشگاه را رها كرده و بعنوان كارگر به 
گرد به روستاها  ها و به خصوص با پوشش هايي مثل فروشنده دوره كارخانه

اي علني ها از پايه فعاليت ه اين جريان. كردند رفته و در آنجا زندگي مي
  دانشجويي و انرژي گذاشتن در ميان خرده بورژوازي را رد ميكردند

گسترش فعاليت ها ي دانشجويي در طي آن سالها  و مشاركت بخش 
. ها امكانات كارما را گسترش داد بزرگي از دانشجويان به اين  فعاليت

ها موفق بود و اين خود منجر به جلب  فعاليت هاي دانشجويي در آن سال
  .گرديد  بيشتري از فعالين به اين فعاليت ها ميبخش

اختالفات اين دو طرز برخورد تنها به تالش براي منصرف كردن فعاالن 
براي ما . هاي مخفي محدود نبود علني دانشجويي و جذ ب آنان به فعاليت

هاي دانشجويي در تداومش معنا داشت و براي خود درتامين  اين  فعاليت
 ميكرديم و براي كساني كه در حاشيه اين تداوم مسئوليت احساس

ما در . ها شركت داشتند، طبيعتا اين موضوع در مركز توجه نبود فعاليت
تجربه به اين نتيجه رسيده بوديم كه آغاز يك تظاهرات و يا حركت 

تر از پايان دادن بموقع آنست و يا مجبور بوديم  اعتراضي بمراتب ساده
عتراضات سياسي در نظر گيريم و اين خود هاي علني و ا مرزي بين فعاليت

  . آورد هايي بوجود مي پيچيدگي
 آذر تعدادي از دانشجويان دستگير 16 بعد از تظاهرات 49مثال در سال 

دانشگاه بمدت يك ماه تعطيل بود و تظاهرات براي آزادي . شدند
ساواك پس از كش و قوس زياد، همه . دستگيرشدگان ادامه پيدا كرد

ن را به جز ابوالحسن خطيب از دانشكده فني و چند تن از دستگيرشدگا
ما تظاهرات را براي . دانشجويان و فارغ التحصيالن پلي تكنيك، آزاد كرد

كه از زندان خبر دار شديم كه  مانده ادامه داديم تا آن آزادي زندانيان باقي
ولي اند، برخي ازفعالين دانشجويي بودند  هرچند آنهايي كه در زندان مانده

آنان عضو يك . دستگيري آنان ارتباطي با فعاليت هاي دانشچويي ندارد
ها را آزاد نخواهد  روشن بود كه ساواك آن). گروه سياهكل(اند  گروه مسلح

يك . شد از دانشجويان خواست كه بيش از اين سركالس نروند نمي. كرد
ا مسئوالن ما ب. ماه تظاهرات همه را خسته كرده بود و ادامه آن دشوار بود

دانشگاه صحبت كرديم و از آنان قول گرفتيم كه به ساواك براي آزادي 
خطيب فشار بياورند و به آنها يك ماه مهلت داديم و گفتيم كه در صورت 
آزاد نشدن وي بعد از يك ماه تصميم مجدد خواهيم گرفت و با همين قول 

را پايان داديم بدانشجويان مراجعه كرده و با خواندن يك قطعنامه تظاهرات 
هاي رسمي مورد تاييدشان نبود به اين تصميم  ولي دوستاني كه فعاليت

تر  اعتراض كرده و آنرا سازش ناميده و تظاهرات را با شعارهاي راديكال
البته همانطور كه صحبت شد نيروي ما و آنان قابل مقايسه با . ادامه دادند

ه بوديم و در ميان ما بدليل فعاليت علني شناخته شد. يكديگر نبود
تظاهرات بعلت كمي تعداد شركت كنندگان، در . دانشجويان نفوذ داشتيم

ديگر  فرداي آنروز بطور طبيعي تعطيل شد ولي هم فاصله ما از يك
بيشترشد و هم تظاهراتي كه ميتوانست به نظر ما با چهره پيروز پايان يابد 

  . مام شدو تداوم آن براي زمان ديگري ممكن باشد، با شكست ت
يك مثال ديگر كه به رودررويي اين دو گرايش انجاميد،  نحوه برخورد با 

هاي  فوق برنامه سازمان مييافت  سخنراني هايي بود كه توسط گروه
براي ما ادامه ...)  رحيمي، هزارخاني، حاج سيدجوادي، نعمت ميرزازاده (

 امر ناراضي دانستيم كه ساواك از اين اين سخنراني ها اهميت داشت و مي
ها مساله بسازد و هم از  اي است كه هم براي سخنران است و در پي بهانه

ما تصميم گرفتيم كه در حين سخنراني در . ادامه آن جلوگيري كند
اي پخش نشود و بدليل نفوذمان اجراي اين  محوطه دانشكده هيچ اعالميه

شني از تاثير دوستان ما اين تصميم را نمونه رو. تصميم برايمان ممكن بود
دانستند و تبليغات شديدي عليه ما در اين  فعاليت علني بر سازشكاري مي

  زمينه بعمل آوردند 
اگر من با ديدگاه امروز به مباحث آنروز نگاه كنم، معتقدم كه موضع ما 

يا به بيان ديگر ادامه  موضع حزب توده ( يعني در واقع موضع بيژن جزني 
هاي دانشجويي  فعاليت.  موضعي صحيح بود)و جبهه ملي در سالهاي قبل

ولي ما . داراي اهميت بود و فعاليت دانشجويي نميتواند تماما مخفي باشد
هاي علني و برخي رسما در  ما همه چهره. هم دچار تناقض ديگري بوديم

دانشكده خود نماينده انتخاب شده دانشجويان بوديم، ولي همزمان كار 
ركت واحد ما بيشترين سهم را در در تظاهرات ش. مخفي ميكرديم

سازماندهي تيم هاي چند نفره براي شعار نويسي روي ديوارهاي شهر 
هايي  در موارد مختلف در داخل دانشگاه يا در سطح شهر اعالميه. داشتيم

ما براي آمادگي جهت پيوستن به مبارزه . عليه رژيم پخش ميكرديم
اين . يي كرده بوديمهاي شمال را شناسا مسلحانه بخش مهمي از كوه

. فعاليت هاي ما با نقش ما بعنوان فعالين علني دانشجويي انطباق نداشت
اي بود كه در صورت لو رفتن امكان داشت در  مجموعه ارتباطات ما بگونه 

هاي دستگيرشده آنروز  زنجيره بازجويي ها به يكي از پر تعداد ترين گروه
وم فعاليت هاي دانشجويي توانست به تدا چنين امري مي. تبديل شويم

خوشبختانه چنين چيزي رخ نداد و در . لطمه جدي وارد سازد
 و دستگيري 50هاي بخش عمده فعالين دانشجويي در سال  دستگيري

ها لو نرفت ولي اين خطر وجود داشت و ما   اين فعاليت52گروه ما در سال 
  .داديم به آن كم بها مي

  
  جدايي دانشجويان مذهبي

ها در روابط دانشجويان رخ داد، جدايي   ديگري كه در آن سال اتفاق مهم
تا . دانشجوياني كه با نام دانشجويان مذهبي فعاليت ميكردند از سايرين بود

.  چنين جدايي وجود نداشت و همه ما در كنار هم كار ميكرديم49سال 
هاي  درسازماندهي تظاهرات شركت واحد دانشجويان مذهبي در تيم

مثال يكروز من و احمد رضا شعاعي . ها سازماندهي شدند مشترك با چپ
 ساعت در كوچه پس 8نائيني و علي زركش در يك تيم بوديم و بيش از 

كوچه هاي جنوب شرقي تهران كه من خوب بلد بودم، روي ديوارها شعار 
  .نوشتيم

 ما متوجه تحركات دانشجوياني كه كتابخانه اسالمي 49 از تابستان سال 
هاي سياسي  بعدها مطلع شديم كه جريان. ان بود شديممحل تشكلش

شان را از  اند كه تشكل صف مذهبي به آنها انتقاد كرده و از آنها خواسته
ها جدا كنند و بصورت نيروي متشكل مجزا روابطشان را با ما تنظيم  چپ
هاي سياسي گذشته را رد  آنها بر خالف ما كه تمامي جريان. كنند
كوشيديم كه همه  طلق روي پاي خودمان بوديم و ميكرديم و بطور م مي
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هاي سياسي بيرون از دانشگاه بخصوص  مسائل را خود حل كنيم، با جريان
  . از طريق حسينيه ارشاد در رابطه بودند و به آنها اعتماد داشتند

ها   آنها رسما اعالم كردند كه نقش شان در رهبري فعاليت49ابتداي سال 
ها   ستند بعنوان يك نيروي درجه دوم در فعاليتمحدود است و حاضر ني

شركت كنند و بدون اينكه منتظر پاسخ ما شوند به سازماندهي فعاليت 
 به 49انتخابات سال . مستقل براي انتخاب نمايندگان دانشجويان پرداختند

ها  آنان با تكيه به تجربه نيروهايي كه با آن. يك عرصه داغ مبارزه بدل شد
كردند و به همين دليل  ،  خيلي دقيق و حساب شده كار ميدر تماس بودند

هايي كه انتخاباتشان ديرتر برگزار  در ابتدا موفقيت داشتند ولي در بخش
شد، ما نيز از روشهاي آنان استفاده كرده و موفقيت داشتيم و در مجموع 

اين جدايي ابتدا در . نوعي تعادل در تركيب نمايندگان شكل گرفت
ها و دانشگاهها هم عمل  شكل گرفت و بعد در بقيه دانشكدهدانشكده فني 

  . شد
محل اصلي تشكل بچه . هاي بعد تداوم يافت اين جدايي در سالها و دوره

هاي  ها، اطاق هاي مذهبي كتابخانه هاي اسالمي بود و محل تشكل چپ
 در ابتدا اين جدايي با تيره شدن 49در سال . كوهنوردي و فوق برنامه

 و شكل گيري سازمانهاي 50گروه توام بود ولي پس از سال روابط دو 
ديگر روابط فعالين  فدايي و مجاهد و روابط نزديك اين دو سازمان با يك

دانشجويي  نيز كه اكثريت قريب باتفاقشان از هواداران يكي از اين دو 
اين روابط  دوستانه پس از سال . جريان بودند در حين رقابت دوستانه بود

غيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين بپايان رسيد و روابط دو گروه  و ت54
  .بشدت تيره گرديد

  
  آغاز مبارزه مسلحانه

اواخر بهمن بود . با شروع مبارزه مسلحانه،  فضاي دانشگاه ها دگرگون شد
آنروز شنيديم كه به يك . كه خبر حمله به پاسگاه سياهكل پخش شد

در جنگل هاي شمال در حال پاسگاه در شمال حمله شده و چريك ها 
من بياد دارم كه با جمعي از دوستان راجع به برنامه ريزي كارهاي . جنگند

يكي از . جديدمان داشتيم صحبت ميكرديم كه يك نفر اين خبر را آورد
ها  دوستانمان پس از شنيدن اين خبر بلند شد و گفت آنجا دارند بچه

ها حرف   اين خرده كاريشند، ما داريم راجع به جنگند و كشته مي مي
  .جلسه ما آنروز تعطيل شد. زنيم مي

از اسفند تا ارديبهشت كه دانشگاه ها تعطيل شد، ما همه در حال انتظار 
اعالم اسامي سيزده اعدامي، ترور فرسيو، اعالم نام نه نفر كه برخي . بوديم

  . شناختيم از آنان به خصوص حميد اشرف را مي
شروع مبارزه چريكي فضايي جديدي شكل داده . ددانشگاه آماده انفجار بو

اكثريت قريب باتفاق دانشجوياني كه به مسائل اجتماعي سياسي . بود
كردند كه  آنها احساس مي. عالقمند بودند، منتظر چنين روزي بودند

اي ميدانستند  اند و خود را جزيي از مبارزه چريكها از دل آنها بيرون آمده
  .كه شروع شده بود

ما همه منتظر فرصتي بوديم كه اعتراض . زه چريكي آغاز شده بود مبار
خود و در واقع حمابت خود را از آنچه به نظر ما ميرسيد كه سرنوشت 

دانستيم كه ساواك  ما آنروز نمي. آينده كشور را رقم خواهد زد، اعالم كنيم
 آذر و آغاز مبارزه چريكي تصميم دارد 16هم پس از اعتراض يك ماهه 

. اي پيدا كرده، دانشگاه را تعطيل و فعالين دانشجو را دستگير كند هبهان
هاي دوهزار و پانصد ساله نزديك بود و براي رژيم اعتراضات گسترده  جشن

  دانشجويي در جريان اين جشن ها غيرقابل قبول بود
در اواخر فروردين . بهانه براي درگيري اجتناب ناپذير خيلي زود پيدا شد

پس از . سيدجوادي در دانشكده فني سخنراني داشتماه آقاي حاج 
تظاهرات به بيرون . سخنراني وي، شركت كنندگان تظاهرات كردند

شعارها . هاي اطراف دانشگاه ادامه يافت دانشگاه كشيده شد و در خيابان
فرداي آنروز دانشكده . ها بود تند و مستقيما عليه رژيم و در تاييد چريك

انشجويان اين دانشكده به دانشگاه جلوگيري شده و فني تعطيل و از ورود د
. برخي از دانشجويان اين دانشكده هنگام ورود به دانشگاه دستگير شدند

ها را  دانشجويان ساير دانشكده ها به حمايت از دانشجويان فني كالس
روز نيروهاي گارد وارد دانشگاه  عصر آن. تعطيل كرده و تظاهرات كردند

ن را بشدت مضروب كرده و چند صد نفر از آنان را شده و تظاهركنندگا

دانشجويان فني هم كه بيرون از دانشگاه بودند از بيرون با . دستگير كردند
سنگ به پليس حمله كردند و تا پاسي از شب گذشته،  جنگ و گريز در 

  . هاي اطراف دانشگاه ادامه يافت خيابان
ت از دانشجويان دانشگاه فرداي آنروز دانشجويان دانشگاه صنعتي به حماي

جا هم وارد دانشگاه شده آنها را  تهران تظاهرات كردند كه پليس در آن
  . مضروب كرده و چند ده تن را دستگير كرد

هايشان يا در  در روزهاي بعد بخش عمده دانشجويان فعال يا در خانه
هاي اطراف دانشگاه دستگير شدند و دانشگاه تا پايان تابستان و  خيابان

بخش مهمي از . هاي دو هزار و پانصد ساله تعطيل شد  نجام جشنا
ها پيوستند و يا كشته  هاي بعد به چريك كه دستگير نشدند، در ماه آنهايي

  .هاي سنگين محكوم گرديدند شدند و يا دستگير و به زندان
در آنروز ما يك جمع حدود ده . من در روز يازده ارديبهشت دستگير شدم

اي در خيابان پهلوي نزديك سينما راديو سيتي جمع  انهنفره در قهوه خ
بعد از بيرون آمدن از قهوه خانه تا تقاطع خيابان تخت جمشيد . بوديم

تا آنجا كه يادم هست . جا از هم جدا شديم با هم آمديم و آن) طالقاني(
علي آرش، محمد علي پرتوي، شاهرخ هدايتي، احمد رضا شعاعي از يك 

مهرداد مينوكده، حميد رضا نعيمي، رضا خمسه و طرف رفتند و من، 
در مقابل ساختمان شركت نفت يكي از . اسمعيل ختائي از سوي ديگر

چهار . شد ما را شناخت و دستگير كرد هاي ساواك كه از آنجا رد مي ماشين
  .نفر ديگري كه آنروز با ما بودند، همگي به فدائيان پيوستند

هاي دو هزار و  ر تابستان و پايان جشندانشجويان دستگيرشده همگي تا آخ
  پانصد ساله در زندان ماندند 

ها بسربازي فرستاده   تعدادي از آزاد شده. و پس از آن بتدريج آزاد شدند
  شدند

  

    
  

  50اعتراضات دانشجويي پس از سال 
 پس از چند ماه وقفه و تعطيلي دانشگاه در شرايطي كه اكثريت 51سال 

. دند، و با حضور گارد در محوطه دانشگاه آغاز شدفعاالن اصلي زندان بو
اي نبود كه  گونه ها و روحيه دانشجويان به فضاي شكل گرفته د ردانشگاه

هاي فوق برنامه،  اطاق. تدابير خشن بكار گرفته شده كارآيي داشته باشد
برنامه هاي كوهنوردي و كتاب خانه هاي اسالمي با استقبال دانشجويان 

ده و هر روز بخش بزرگتري از دانشجويان به اين فعاليت بيشتري مواجه ش
  .دادند ها توجه نشان مي

شكل گيري دو جريان فداييان و مجاهدين، موقعيت جديدي در رابطه 
اگر در نيمه دوم سالهاي . فعاالن دانشجويي و سازمانهاي سياسي پديد آورد

 بودند،  همه سازمانهاي سياسي از طرف فعاالن دانشجويي مردود40دهه 
اين دو سازمان از درون . در رابطه با اين دو سازمان تلقي ديگري حاكم بود

دانشجويان و روشنفكران ايران  گرفته بود و آنان اين دو سازمان را از آن 
دوران اكثريت قريب باتفاق فعاالن دانشجويي خود  در آن. خود ميدانستند

 اين دو 50اواخر سال . ددانستن را هوادار و وابسته به اين دو جريان مي
اكثريت قريب باتفاق كادرهاي . جريان تا حد نابودي ضربه خورده بودند

از تشكيالت . مجاهدين قبل از آنكه اقدامي كنند، دستگير شده بودند
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دانشجويان از عمق اين ضربات بي .  چريك باقي مانده بود6فداييان تنها 
ا در دانشگاه منعكس ه ها و خشونت اطالع بودند ولي وسعت دستگيري

اين ضربات، اعتبار جريانهاي چريكي را نه تنها كاهش نداده . گرديده بود
  . بود بلكه بالعكس نفوذ آنان افزايش يافته بود

 همه دانشگاهها تعطيل شده وبه  صحنه 49 مثل سال 50 آذر سال 16
 50 آذر سال 16تعطيلي دانشگاهها و تظاهرات . تظاهرات تبديل گرديد

 بود با  اين تفاوت كه بدليل  حضور گارد در دانشگاه 49هتر از سال كوتا
تظاهرات از همان ابتدا به درگيري و جنگ و گريز با گارد انجاميد و شعارها 

  تر از  راديكال
  .گذشته بود

تظاهرات .  برگزار شد49 در ابعادي وسيعتر از سال 51 آذر سال 16
تعدادي از دانشجويان . نجر شددانشجويان به درگيري با گارد دانشگاه م

تعطيلي دانشگاه و تظاهرات تا  آزادي كامل دستگير . دستگير شدند
  شدگان ادامه يافت

  
  آخرين انتخابات نمايندگان دانشجويي

 انتخابات نمايندگان دانشجويان در برخي 52-51در ابتداي سال تحصيلي 
 گروه اصلي آشكار بود كه دو. دانشگاه ها پس از يكسال وقفه مطرح شد

و چپ ) كتابخانه اسالمي( يعني نيروهاي مذهبي 59شكل گرفته در سال 
ها نيروي اصلي انتخاباتند و دانشجويان غيروابسته به اين دو گروه نقشي 

 كه در همه جا با 49دانشجويان مذهبي بر خالف سال . نخواهند داشت
. اري بودندتمام نيرو در انتخابات شركت كرده بودند، اين بار دچار دشو

 در رد و يا ضرورت كار علني 50 تا 47مباحثي كه ما در طي سالهاي 
همه . دانشجويي با آن در گير بوديم، تازه براي آنان مطرح شده بود

كردند، در گير  ها تصور مي آن. هاي اصلي آنان هوادار مجاهدين بودند چهره
 كار مخفي و شدن با فعاليت علني و كار دانشجويي، به امكاناتشان براي

تقويت مجاهدين لطمه وارد خواهد ساخت و كادرهاي اصلي آنان تمايلي  
ما برعكس پس از پشت سرگذاشتن . به كانديدا شدن در انتخابات نداشتند

بخشي از . مباحث سنگين سالهاي قبل، به تعادلي دست يافته بوديم
ي در هاي دانشجويي كناره گرفته و بكار مخفي پرداخته و بخش فعاليت 

  . كردند فعاليت هاي علني دانشجويي شركت مي
دانشجويان مذهبي كه دچار دشواري بودند، آماده توافق با دانشجويان 
چپ و ارائه ليست مشتركي كه نمايندگان هر دو نيرو در آن برابر باشند 

اين مورد توافق چپي ها نبود و تصور ميكردند كه با توجه به . بودند
 هستند، درست آنست كه تعداد بيشتري از كادرهايي كه كانديدا

دانشكده فني مركز اصلي اين بحث و . نمايندگان به آنان تعلق داشته باشد
باالخره توافق حاصل نشد و انتخابات با دو ليست مجزا انجام . درگيري بود

براي درك فضاي آنروز دانشگاه و نفوذ فداييان و مجاهدين،  شايد . گرديد
در دانشكده فني آن زمان تا آنجا كه بياد دارم حدود . داين مثال مفيد باش

در اين انتخابات، سيصد و پنحاه نفر به . هزار و دويست دانشجو داشت
. ليست چپي ها و دويست وپنجاه نفر به ليست مذهبي ها راي دادند

همه ميدانستند انتخاب . نامزدهاي مستقل كمتر از بيست راي داشتند
اب بين دو جريان سياسي مسلح و مخفي است و بين اين دو ليست، انتخ

  .با وجود اين بيش از نيمي از دانشجويان در اين انتخابات شركت كردند
با توجه به رابطه .  رابطه غير دوستانه اين دو نيرو خيلي زود بپايان رسيد

نزديك و دوستانه فداييان و مجاهدين، فعاالن دانشجويي كه در آنزمان 
 به اين دو جريان سمپاتي داشتند، در جهت حل تقريبا همگي بنوعي

ها تا تغيير مواضع  ها و چپ رابطه مذهبي. ها تالش كردند كدورت
دو طرف در .  دوستانه باقي ماند54ايدئولوژيك سازمان مجاهدين در سال 

هاي نفوذ ديگري را برسميت شناخته، براي همكاري با هم  عمل حيطه
كوشيدند نفوذ خود را گسترش   ميارزش قائل بودند و هريك جداگانه

  .دهند
  مخالفت با مشي مسلحانه

 بتدريج نيروهايي كه مخالف مشي مسلحانه و سياست 52از اوائل سال 
اين نيروها در رابطه با محافل سياسي . سازمان فدايي بودند، فعال شدند

مخالف مشي مسلحانه به خصوص سازمانهاي چپ در خارج از كشور بودند 
در سطح دانشجويي، آنان بر اقدامات . نان تغذيه نظري ميشدندو از طرف آ

معيني مسئولين و فعاالن حركت، انگشت گذارده و آنان را مورد نقد قرار 
هاي كوهنوردي را و اهميتي كه  مثال نحوه برخورد مسئوالن برنامه. ميدادند

 و در آنان براي رسيدن بقله در اين برنامه قائل بودند، مورد نقد قرار داده
مجامع خصوصي اين برخورد ها را از عوارض منفي مشي مسلحانه 

آنان در خيلي از موارد در انتقادات خود بر مسائل درستي . ميدانستند
گذاشتند ولي از آنجا كه نقد آنان به چپ روي در بخشي از  انگشت مي

رفتارها محدود بود و در برخورد با كل حركت دانشجويي، تظاهرات و 
مطرح در آن، خود در موضع راديكال قرار داشتند ، انتقادات شعارهاي 

  آنان، موضعي و كم اثر بود
  

  ارتباط با فداييان
 در رابطه با سازمان فدايي قرار گرفته و از اسفند سال 51من از پاييز سال 

دليل اينكه با وجود آنكه من .  در رابطه مستقيم با حميد اشرف بودم51
 و همواره امكان دستگيري و يا تعقيب من وجود اي بودم فرد شناخته شده

 برعهده گرفت، اهميتي بود كه راداشت، حميد خود مسئوليت اين رابطه 
من قرار بود روز هشتم مهرماه . وي براي فعاليت هاي دانشجويي قائل بود

مخفي شوم و در يك شاخه كه ) باتفاق انوشيروان لطفي و محمود نمازي(
ميناميد و قرار بود تحت مسئوليت خود وي باشد حميد آنرا شاخه سياسي 

سازماندهي شده و كماكان مسئوليت فعاليت هاي دانشجويي سازمان را بر 
ما روز اول . عهده داشته باشم و آندو در تيم هاي ديگر سازماندهي شوند

گاه تشكيل  اين شاخه هيچ. مهرماه دستگير شديم و اين برنامه عملي نشد
گيريهايي كه بعمل آوردم، نميدانم دليل عدم تشكيل  ينشد و من در تمام پ

اين شاخه و بطور مشخص عدم توجه به مبارزات دانشجويي و تالش براي 
آيا مباحث نظري درون سازمان در اين امر موثر . تاثيرگذاري بر آن چه بوده

  . بوده يا امكانات عملي و ضريات پليس مانع پيشبرد اين برنامه شده
ما . را يكبار چند ماه پس از دستگيريم در زندان قصر ديدممن بيژن جزني 

هاي ما  هنوز دادگاه نرفته بوديم و با توجه به آنكه سطح رابطه و فعاليت
مشخص نبود، قصد داشتيم كه قبل از دادگاه محتاطانه عمل كرده و از هر 

بيژن بمن پيغام داد كه ميخواهد صحبت . حركت اضافي خودداري كنيم
در اين صحبت، او از من پرسيد كه از قول من .  من داشته باشدكوتاهي با

نقل شده است كه سازمان قصد تشكيل يك شاخه سياسي  و تالش براي 
آيا اين يك برداشت است يا . تاثير گذاري بر مبارزات دانشجويي را دارد

او از خوشحالي چشمانش برق زد و . من به او گفتم، اطالع است. اطالع
قرار بود ده دقيقه باشد، دو ساعت و نيم بدرازا كشيد و او صحبت ما كه 

با وجود صراحت نظر . مفصال در رابطه با اهميت اين تصميم صحبت كرد
هاي  هاي او در سازمان در سال بيژن جزني در اين عرصه و پذيرش ايده

بعد،  نه تنها در اين راستا اقدامي صورت نگرفت بلكه در مواردي عكس آن 
 تقريبا تمامي فعالين اصلي دانشگاه صنعتي 54ثال در سال م. عمل شد

طاهره خرم، ادنا . (همزمان مخفي شده و به تشكيالت چريكي پيوستند
ترين  اگر قوي.....) ثابت، برادران پرورش، تورج حيدري بيگوند، فرزاد دادگر 

 در دانشكده پلي تكنيك و 47 تا 45هاي دانشجويي در سال هاي  جريان
 در دانشكده فني  وجود دارد، شايد بتوان گفت در 52 تا 48ي در سالها

هاي  اين دوره دانشجويان دانشكده صنعتي يكي از نيرومندترين جريان
ا مخفي شدن مجموعه فعالين اين دانشكده ضربه .جنبش دانشجويي اند

هر چند بر . سنگيني به فعاليت هاي دانشجويي در اين دانشكده وارد كرد
مي، فعاليت هاي سازمان فداييان، چه در آن دوره و چه خالف تصور عمو

هاي بعد از نوعي عدم تمركز برخوردار است و بسياري از اقدامات  در دوره
به نظر و تصميم مسئول مربوط وابسته است و همه مسئولين را شامل 

  .آورد شود ولي اين امر، در نتيجه عملي تغييري بوجود نمي نمي
فتيم كه براي انعكاس مواضع نيروهاي هوادار  تصميم گر52ما در سال 

دانشجويان مبارز بيشتر . فداييان از عنوان دانشجويان مبارز استفاده كنيم
هواداران سازمان بدون ارتباط با هم از اين .  يك عنوان بود تا يك تشكل

در سال . عنوان براي طرح مواضعشان و امضاي اطالعيه ها استفاده ميكردند
)  محمود وحيدي، سعيد كرد(فعالين اصلي دانشكده فني  چندتن از 55

كه نقش مركزي را در تداوم اين عنوان يا تشكل داشت، مبارزه مسلحانه را 
رد كرده و سازماني را شكل دادند كه بعد ها سازمان رزمندگان نام گرفت و 

آنها بعد از تغيير . هاي نيروهاي موسوم به خط سه گرديد يكي از تشكل
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در سال . كان از اين عنوان در نوشته هاي خود استفاده كردندموضع كما
 زماني كه ما تصميم گرفتيم كه يك سازمان علني دانشجويي تشكيل 57

دهيم، من نظرم در ابتدا بر اين بود كه نام اين تشكل در تداوم تاريخي 
فعاليت گذشته، دانشجويان مبارز باشد ولي بدليل بهره گيري طرفداران 

اين عنوان، استفاده از آن ميتوانست برخورد و اغتشاش بوجود خط سه از 
آورد و به همين دليل از بكار گيري اين عنوان صرف نظر شده و نام 

  دانشجويان پيشگام براي اين سازمان برگزيده شد
  

  52پس از سال 
 دستگير شده و اطالعات من از فعاليت هاي دانشجويي در 52من سال 

هاي  آنچه كال در رابطه با فعاليت. هاست نيدهسالهاي بعد، از طريق ش
هاي بعد ميتوان مورد تاكيد قرار داد، گستردگي  دانشجويي در سال

. اعتراضات دانشجويي و حمايت بخش عمده دانشجويان از فعالين است
 است ولي 40تر از سالهاي دهه  اعتراضات در اين دوره آشكارا راديكال

يست كه با وجود  راديكال شدن شعارها، ا ها بگونه فضاي عمومي دانشگاه
عامل تقويت ردايكاليسم . يابد استقبال از اعتراضات دانشجويي گسترش مي

هاي راديكال در ميان دانشجويان و هم از آن مهمتر،  ، هم تقويت ايده
 بمراتب 50سياست رژيم در سالهاي دهه . سياست رژيم در اين دوره است

در اين دوره بخصوص پس از باال رفتن . تهاي گذشته اس تر از دوره خشن
 كوچكترين فعاليت 54قيمت نفت و تشكيل حزب رستاخيز در سال 

هاي  ميتوانست به قيمت شكنجه سنگين فرد دستگيرشده و محكوميت
وجود گارد در دانشگاه، هر اعتراض كوچك را به . سنگين تمام شود

ح شعارهاي درگيري با گارد و جنگ و گريز و شكستن شيشه ها و طر
ها نقشي  سياست رژيم در راديكال شدن فضاي دانشگاه. كشاند سياسي مي
  .موثر دارد

  بررسي جنبش دانشجويي در اين دوره نيازمند بررسي مستقي است
*  

  

 خاطره اي از
  گاهي فعاليت سياسي در دانش تجربه

  و فعاليت سه ساله در دانشجويان مبارز
  

 عباس زرندي
 

 را تصور كرد، تا بتوان سطح آگاهى، 50 سالهاى يپليسبايد جو خفقان و 
مبارزه، آرمانها، اهداف، محدوديتها و شيوه هاى مبارزه آن سالها را درست 

كل آموزش در مدرسه و راديو و تلويزيون و مطبوعات حول . قضاوت كرد
 اين  كه تمام پيشرفت كشور، رونق اقتصادى و اساساٌدور ميزداين موضوع 

راى خوردن دارند و امكان زندگى پيدا كرده اند همه اينها كه مردم چيزى ب
 و وحشت  بودجو كامال غير سياسى. را مردم مديون وجود شاه هستند

 حتي در سنين كم نوجواني ميتوانستيم از حرف سياسى زدنآدمها را 
 گاهى انتقادى از هويدا شنيده مى شد اما 50تا قبل از سالهاى . حس كنيم

خانواده . اد به شهردار تهران و ترافيك شهر امكان پذير بودبعدها صرفا انتق
ها نيز بشدت مراقب بودند تا جلوى بچه ها حرف سياسى نزنند نه فقط به 

 از اينكه مبادا بچه ها سياسى بشوند كه ، بلكه بيشتر،خاطر ترس از ساواك
كتاب و كتابفروشى ها . معنى آن فقط مرگ يا زندان فرزندانشان بود

كتابى كه باعث شود .  فضاى سنگين و بى تحرك جامعه بودندانعكاس
 .اندكى برخالف اين فضا باشد ممنوع بود

 

  
  

  
  

 ورود به دانشگاه
با ورود به دانشگاه با كلى تجربه در مخفى كارى و آگاهى از مبارزه سياسى 
و چريكى بالفاصله نه با جنبش دانشجويي بلكه با دانشجويان هم سن خود 

و خيلى زود از .  كه آشكارا گرايش سياسى داشتند، آشنا شدمو با كسانى
طريق شركت منظم و منضبط در كارهاى صنفى مثل رفتن به كتابخانه 

اما بسيارى از . دانشجويي و برنامه هاى كوه با بچه هاى سال باال آشنا شدم
بچه ها در محيط دانشجويى تحت تاثير فعاليت هاى صنفى سياسى بچه ها 

نشجويان ا و روابط فوق العاده صميمى و صادقانه اى كه بين دو يا محيط
 .فعال برقرار بود، جذب وسياسى ميشدند

 :چند نكته براى ما كه وارد دانشگاه مى شديم جالب بود
 

 در دانشگاه از نظر دسترسى به كتابها و امكان مطالعه :كتاب خواندن - 
 شدت سانسور در آن  امكان خوبى بود آنهم در جامعه اى كهطور نسبيبه 

اعالميه هاى سازمانهاى چريكى فدايي و مجاهد . شايد غير قابل وصف باشد
 پويان، بيانيه تغيير ايدئولوژيك سازمان پرويز، آثار حميد مومنى، امير .ل. م

مجاهدين و بخصوص بيژن جزنى و آثار پايه اى ماركسيسم و آثار مهم 
، سه منبع سه جزء كالسيك مثل ماترياليسم ديالكتيك پوليتسر

 را ماركسيسم از لنين، مانيفست ماركس، چه بايد كرد لنين و غيره
اعالميه ها و نوشته هاى چند صفحه اى معموال در . ميتوانستيم بخوانيم

ديوار ها و راهروهاى كم رفت و آمد و يا جاهايي كه معموال همه مى 
فتن دو دانستد چسبانده مى شد و عده اى حول آن جمع شده و با گر

دست در دو طرف صورت براى اينكه چهره مان مشخص نشود و يا 
كتابها اما روى زمين در كنار ديوار . انداختن كاپشن و يا كت روى سر

بصورت ورق ورق بود كه روى دو كف پا نشسته و سرمان را الى زانو خم 
مى كرديم و با دو دست پشت سر و گردن قرار مى داديم تا عمال امكان 

معموال ساعتها ده ها . يي افرادى كه كتاب مى خواندند ممكن نباشدشناسا
متن ها بندرت . نفر در نور كم و خم شده روى دو پا مشغول مطالعه بودند

با دست نوشته شده لكه غالباً  ب بود تايپ شده يا حتى پلى كپى،كتب چاپى
و با كاغذ كاربن كپى شده بود كه نويسنده براى مشخص نشدن دست خط 

ش كامال شكسته و يا مصنوعى مى نوشت كه خواندن مطالب را باز هم ا
و نفر كنار يكديگر يك صفحه را گاهى وقتها هر د. تر مى كردت سخ
هم عالمت مى دادند ه خواندند و با انگشت گذارى روى خط هاى آخر ب مى

 صفحه را  طرفكه آيا صفحه را تمام كرده اند يا نه و آيا االن مى توان آن
 بدون اينكه اين دو نفر يكدگر را بشناسند و يا به روى ،و رو كرد يا نهپشت 

 در تمام مدت حتى يك ،يكدگر بياورند كه همديگر را ميشناسند و در كل
و وقتى كه اين صفحه دو . كلمه بين كسى رد و بدل و يا پچ پچ نميشد

طرفش تمام مى شد مى بايست منتظر صفحه بعدى دو نفر سمت راستمان 
   .يم و با آنها تنظيم كنيمباش

برايمان مهم بود كه اگر كتابى به هر شكل داريم، در اختيار ديگران قرار 
دهيم حتى اگر شده به صورت ناشناس آنرا در خانه و اتاقش بياندازيم و يا 

 اين كتابها  دائميصرفنظر از اينكه نگهدارى. الى لوازم ديگرش قرار دهيم
  .داشت دستگيري پيش آيدو امكان خطرناك بود  زيرا درست نبود
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 سيستم گسترده و پيچيده ساواك عليه هر گونه :رعايت مسائل امنيتى -
مخالفت، هر چند ليبرالى هم كه باشد، ما را مجبور مى كرد متقابال براى 

 به رعايت خيلى دقيق و جدى مسائل  و توانايي براي ادامه مبارزهحفظ بقا
ار هر بار از دستگيرى و كشتن اعضاى رژيم با افتخ. امنيتى بپردازيم

 و مجاهدين خبر مى داد و اين احساس عمومى را تقويت فدائيسازمانهاى 
مى كرد كه ساواك توانايي شناسايي پيچيده ترين فعاليتهاى مخفى را 

 براى شناسايي  مي شدگروه هاى مخفى از جانب خود ساواك ايجاد. دارد
شبكه گسترده . عليه رژيم دارندكسانى كه صرفا تمايل به كار سياسى 

 بكار گيرى مدرن ترين روش هاى باساواك در همه جا صورت ميگرفت 
متحد آمريكا در آسيا كه سركوب با توجه به انتقال تجربه رژيمهاى مشابه 

 با امكانات و تجارب سازمان سيا، رژيم.  بودندو آفريقا و آمريكاى التين
از . ه پيچيده و تكنيكى تبديل كرده بودمبارزه سياسى را به امرى فوق العاد

اولين و پايه اى ترين امورى كه با آن در مبارزه سياسى آشنا مى شديم 
جزوات و رهنمودهاى سازمانهاى چريكى بودند كه صرفا جنبه مطالعاتى و 
آشنايي نداشت، بلكه اجرا و در نظر گرفتن دقيق آن جزء ملزومات اوليه 

سازى، عدم برانگيختن كوچكترين شكى از مسائلى چون جا. مبارزه بود
جانب ساواك و حتى نزديكترين افراد در مورد فعاليتهاى سياسى خود از 

رعايت دقيق اينكه نه فقط اگر الزم نيست نبايد به هيچ . اين جمله بودند
كس، حتى نزديكترين افراد و رفقايي كه ميشناسيم و با آنها كار مى كنيم، 

ود، بلكه همچنين بايد خودمان را عادت دهيم تا اطالعات امنيتى داده ش
حتى المقدور هيچ اطالعاتى از ديگر مبارزان حتى بصورت اتفاقى مطلع 
نشويم تا در صورت دستگيرى و شكنجه، عمال اطالعاتى نداشته باشيم تا 

عدم كنجكاوى و عدم اطالع از اسم . بتوانيم به ديگران لطمه اى برسانيم
اد، محل زندگى، خانواده، كار و روابط با ديگران حتى كامل و يا واقعى افر

الزمه شركت دادن و يا ارتباط . شماره تلفن مگر واقعا يك ضرورت باشد
نزديك تر با بچه هاى ديگر فعال دانشجويي، رعايت مسائل امنيتى بود چرا 
كه كوچكترين سهل انگارى در اين مورد نه تنها به معناى به خطر افتادن 

لكه در خطر جدى قرار دادن فعاليتهاى گروهى محسوب مى خود فرد ب
در تظاهرات موضعى كه از سياسى ترين و خطرناك ترين مبارزات . شد

دانشجويي به حساب مى آمد و الزمه شركت در آن اطمينان صد در صد به 
اشخاص شركت كننده بود، حتى سعى مى كرديم كه سرهاى مان به پائين 

ن بتواند اتفاقى ما را شناسايي كند و نه در صورت باشد تا نه كسى از بيرو
عكس گرفتن چهره اى مشخص باشد اما مهمترين عامل اين بود كه مبادا 
چشم مان در چشم كس ديگر از بچه هاى شركت كننده بيفتد يا بفهميم 

با اينكه با يكدگر در كوه، . چه كسانى در اين تظاهرات شركت داشته اند
با يكدگر از نزديك تماس داشتيم اما در ...  و كارهاى صنفى، تظاهرات

مى ديديم را همان حال اگر در خيابان و يا حتى محيط دانشكده همديگر 
. گر مى گذشتيم و حداكثر يك سالم معمولىيمانند غريبه ها از كنار يكد

. گر گپى زده باشيميبياد ندارم كه حتى بر سر عادى ترين مسائل با يكد
تنها چيزى كه مى . دودى بودعفقط با افراد خيلى مارتباطات نزديك ما 

كه يكى آنوقت، ست، ه در كجا و كى تظاهرات خواستيم بدانيم اين بود كه
از بچه هاى باالتر مى آمد و در يك جمله مثال مى گفت امروز ساعت يك 

 ربع به چهار سر چهارراه عباسى همين
. 

 رايجى كه وجود  تصورف برخال:جدايي فعاليتهاى سياسى از صنفى - 
كتابخانه هاى (داشت مبنى بر اينكه زير پوشش فعاليتهاى صنفى 

دانشجويي، اتاق كوه، تعاونى، كنترل ونظارت بر كافه تريا و يا سالنهاى 
كار سياسى انجام مى گرفته است، كامال دقت مى شد كه ...) غذاخورى و 

ند كه هيچ كار يا صحبت سياسى در اين فعاليتها صورت نگيرد هر چ
صرف امكان رابطه . فعالين سياسى و صنفى تقريبا افراد واحدى بودند

منظم براى سازماندهى و تصميم گيرى و اجرا و فعاليت در اين تشكلها، 
بهترين امكان براى ارتباط منظم و شناخت از يكدگر و آموزش در 

ى اينكه بهانه ا. سازماندهى و ايجاد و تقويت روابط صميمى بين افراد بود
دست مقامات دانشگاه و يا ساواك براى تعطيل اين تشكلهاى صنفى داده 

حتى پس از سرنگونى رژيم شاه و آزاد بودن . نشود، جنبه ثانوى قضيه بود
اينها . فعاليتهاى سياسى، ضرورتى براى تغيير در اين روش ديده نشد

 يك امكانات بسيار خوبى بودند براى ارتباطات از نزديك با يكدگر بر بطن

گر و ارتقاى يكار مشخص و شناخت هر چه بهتر و نزديكتر افراد با يكد
توانهاى عملى افراد و انجام كارهاى منضبط و رشد همه جانبه افراد در 

  .كارهاى عملى و سازماندهى
  

 دوره دانشجويي، دوره اى كوتاه :اهميت ادامه كارى و انتقال تجربه - 
ر اين محيط مى ماند و دركنار است كه موقتا براى چند سالى كسى د

حجم نه چندان كم درسها، كار سياسى و يا فعاليت دانشجويي هر كسى 
پديده اى كه در . بايد در راستاى يك جنبش دراز مدت در نظر گرفته شود

 در دفتر "رهبر جنبش دانشجويي"دوران فعلى شاهد آن هستيم كه فالن 
اينكه يا وجود نداشت  سال سن دارد، در آنزمان 40-30تحكيم وحدت 

كسى با استفاده از انواع سهميه براى بار دوم و سوم در دانشگاه ثبت نام 
 سال داشتند 23 - 22معموال حداكثر فعالين دانشجويي  در آن دوره .كند

 ساله تقريبا وجود نداشت، مگر انكه در اين ميان 24-25و دانشجوى باالى 
ت بخاطر مسائل امنيتي، بهرحال  كه در اينصورچند سال زندان رفته باشد

از تمام فعاليتهاي سياسي و صنفي فاصله داشت و عمال جزء نيروهاي 
 .سوخته بحساب مي آمد

جنبش دانشجويي آن دوره در هر دانشكده اى از سنت بسيار قديمى و  
تشكالت بسيار منسجم، فوق العاده مخفى و پيچيده و كارآمد برخوردار 

سنت مبارزاتى يكى از وظايف جنبش در هر دوره حفظ و انتقال اين . بود
ضمن اينكه براى افراد شركت كننده در اين جنبش اين دوره حكم . اى بود

دوره آموزشى و انتقالى براى مبارزات سياسى و چريكى بعد از دوره 
از اينرو براى هر دانشجويي كه از همان سال اول وارد . دانشجويي را داشت

بسيار فشرده آموزشى و عملى را طى مى كرد تا اين جنبش مى شد دوره 
بتواند در عرض دو سه سال، خود جزء مسئولين فعاليتهاى جمعى 

در تمام فعاليتها و زمينه هاي كاري، انتقال تجربه . دانشجويي قرار بگيرد
رهبرى فردى وجود نداشت و كارها بشدت غير . مهمترين اصل و هدف بود

 بطورى كه ضربه خوردن، دستگيرى، اخراج متمركز سازماندهى شده بودند،
و يا مخفى شدن ناگهانى كسى در ارتباط با سازمانهاى چريكى، لطمه 

عواملى كه در آن دوره اصال حالت استثنايي و . چندانى به كل كار نمى زد
  نادر نداشتند

. 
 نشان دهد تا را بكار مى برد خود رژيم تمام تالش :تظاهرات موضعى - 

 در نطفه شناسايي و خفه مى شود و هر مبارزه اى ، ضد رژيمكه هر مبارزه
جو ياس و وحشت عمومى نيز براى مبارزين چندان . بى ثمر خواهد بود
از اينرو براى مان اهميت داشت كه نشان دهيم كه . اميدواركننده نبود

تظاهرات .  همه جانبه ساواك، مبارزه جمعى امكانپذير استةعليرغم سلط
 نفر از 100شكل بود كه در راس ساعت خاصى حدود موضعى به اين 

، مقابل مدارس و اكثرا  پر رفت و آمدكزامكانى شلوغ و پر رفت و آمد در مر
 و ديمجنوب شهر، يك پارچه شروع به شعار دادن و راهپيمايي مى كر

 دقيقه با اعالن پايان 10اعالميه و تراكت پخش مى شد و بعد از حدود 
اين تظاهرات كم و بيش . محل را ترك مى كرديمتظاهرات همگى بسرعت 

. هر چند هفته يكبار انجام مى گرفت و بعدها در جريان انقالب بيشتر بود
 تبراى من شخصا تظاهرات موضعى پر خطرترين و پر ريسك ترين فعالي

اين جزء زندگى سياسى روزمره است كه براى . آن دوره محسوب مى شد
ميه و يا كتاب و يا شركت در تظاهراتى هر قرارى، هر جمعى و حمل اعال

همواره در ذهن چند سناريو در ذهن مرور مى كنيم تا در صورت 
اما براى تظاهرات . دستگيرى كارمان را غير تشكيالتى و اتفاقى جلوه دهيم

دستگيرى نه فقط به معناى سالها زندان .  محملى ممكن نبودهيچموضعى 
ى كسى كه محل و ساعت تظاهرات بود بلكه وحشت از شكنجه براى معرف

، مهمترين دغدغه را گفته و يا افرادى كه در تظاهرات شركت داشتند
 هر ضربه اى به اين ،با توجه به كثرت گشتى هاى ساواك. فكري ما بود

 چندين سال تظاهرات مى توانست به دستگيرى هسته اصلى فعالين و
 اينكه نشان دهيم  هدف، آنگاهمنجر شود عقب افتادن جنبش در دانشكده

مبارزه در آن شرايط نيز ممكن است مى توانست به عكس خود تبديل 
 اين مالحظات بود كه باعث مى شد كه تمام حواس و قواى ةمجموع. شود

خود را بكار ميبرديم كه كسى در تظاهرات دستگير نشود و مى دانستيم 
 جمع كه در صورت حمله پليس فرار فردى بى فايده است و مساله حفظ
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 از نظر كهدر تمام آن دوران با وجود درگيرى هاى فراوان با گارد . است
و .  از ما بيشتر بودند، بياد ندارم كه كسى دستگير شده باشداكثرا ،تعداد

هنگام مقابله، اين نه ما بلكه گاردى ها بودند كه بصورت فردى فرار مى 
ند كسى متفرق و تا وقتى مسئولين هر تظاهراتى اعالم نمى كرد. كردند

اين تاكتيك معمولى گاردهاى ضد شورش است كه سعى مى . نمى شد
 يورش ببرند و تا تظاهر كنندگان راتكنند كه با تمام قوا به درون تظاه

حالت فرار نامنظم و فردى پيدا كرده و آنگاه به سركوبى و يا دستگيرى 
 چه هم كه ما نيز مى دانستيم هر. افراد منفرد و در حال فرار بپردازند

يورش پليس شديد باشد يا بايد همگى با هم فرصت فرار كنيم و يا اجازه 
معموال در نهايت اين پليس است كه .  پيش آيدگىندهيم در بين ما پراكند

  .در تقابل رودررو با يك جمعيت مصمم، منسجم و مهاجم فرار مى كند
  

نبش  ما با مذهبى ها در جرابطه :مذهبى هاچپ ها و  رابطه ـ 
بعضى از  به استثناى، البته دانشجويي خيلى رسمى و خصمانه بود

 ولى تمام كوشش از جانب دو طرف ،طرفداران مجاهدين و يا شريعتى
برخالف . كشدن و يا به درگيرى نشودصورت ميگرفت تا اين مسائل علنى 

 گونه هيچ، همواره سعى مى شد در مقابل رژيم،ارج از كشورخجو 
هاى مخالف رژيم باعث بهره بردارى رژيم و ساواك خصومتى بين نيرو

تماسهاى مستقيم تقريبا وجود نداشت و مسائل مشترك صنفى از . نشود
كينه توزى مذهبى ها . طريق نمايندگاه دو طرف حل و فصل ميشد

ى خيلى شديد بود كه قبال از فعالين سطح باالى يها چپآن بخصوص با 
 همزمان با تغيير ايدئولوژى 54 حوالى سالهاى لىمذهبى ها بودند و

سازمان مجاهدين، به ماركسيسم گرايش پيدا كرده بودند و اكنون از 
ما در آنزمان بين خودمان معموال براى . فعالين با كيفيت چپ شده بودند

 استفاده مى كرديم كه اشاره به "فاالنژ"ناميدن مذهبى ها از لغت 
كه در آن دوره در . بنان بود و و لسپانيافاشيست ها و فاالنژيست هاى ا

اسپانيا پس از جنگ داخلى در قدرت بودند و يا در لبنان در دوره جنگ 
  .داخلى، نقش بزرگى در مبارزات عليه فلسطينى ها و نيروهاى چپگرا داشتند

 
 مبارزات سازمانهاى چريكى و ضربه خوردن حميد اشرف- 

مبارزه "ين وجهى كتاب  عمومى آن دوره و راه مبارزه را شايد به بهترتصور
براى .  بيان و تا حدى حتى كاناليزه كرده بود"مسلحانه و رد تئورى بقا

كسانى كه راه بقا و به زندان نرفتن را در رها كردن مبارزه مى دانستند، 
 چريك مى ىمشى چريكى اين شكل مبارزه را هم راه مبارزه و هم راه بقا

رى از مبارزين مشى مسلحانه با وجود كشته و دستگير شدن بسيا. دانست
كه روز بروز رژيم پيروزى هايش را جار مى زد، اما تصور و روحيه ما اين 
بود كه مشى چريكى ديگر قابل شكست نيست و با هر كشته و زندانى، 

اينكه حميد اشرف توانسته . تعداد هر چه بيشترى به مبارزه مى پيوندند
ند، به مبارزه مسلحانه نوعى حقانيت بود بارها و بارها از چنگال رژيم فرار ك

و در آن جو خفقان طبعا بازار شايعه و اسطوره سازى ها خود قوت . ميداد
قلبى براى مبارزينى داشت كه بر خالف جو عمومى تسليم و تبليغات رژيم 

 مى خواستند مبارزه است،كه بر اين استوار بود كه هر مبارزه اى بى ثمر 
 و باالخره كشته شدن حميد 55 ، 54هاى تلفات پى در پى سال. كنند

اشرف و رهبرى سازمان چريكها، تاثير بسيار بر روحيه عمومى مبارزين آن 
ضمن اينكه تعداد زياد كشته شدگان آن سالها، عمال فعاليت . دوره گذاشت

جو پليسى شديد .  بودندهسازمان را به شكل محسوسى تقريبا به صفر كشا
بعد از . امكان فعاليت را بسيار محدود كرده بودبراى سازمان مجاهدين نيز 

ترور مستشاران آمريكايي و تاثير خوبى كه در جامعه گذاشته بود، مساله 
انشعاب و اعدامهاى درون سازمانى نيز وضعيت را براى مشى چريكى بطور 

 جامعه را فرا گرفته 55 سالهاى زيك موج ياس ا. كل نامناسب ساخته بود
كردن از نقد و بررسى مشى چريكى و راههاى ديگر كم كم صحبت . بود

جريانات سياسى كار . مبارزه، بالفاصله معنى ارتداد و بريدگى نمى داد
خارج از كشور چه از طرف حزب توده و چه از جانب كسانى كه به چين 

 و 55در سالهاى .  پرداختندكىتمايل داشتند نيز فعال تر به نقد مشى چري
ر اوج قدرت و ثبات بسر مى برد و توانسته بود تقريبا  رژيم شاه د56اوايل 

 "مبارزات خارج از محدوده"اما اين جو با . ى را با قدرت خفه كنديهر صدا
  . به پايان رسيد56در تابستان 

  

  
  
  
رژيم كه خود را كامال مسلط . بعده مبارزات از شب شعر سلطان پور ب -

و در پى آن بود كه با حس مى كرد روشهاى خود را كمى تغيير داد 
سركوب سيستماتيك و ريشه كن كردن كانونهايي كه بالقوه خطرناك مى 

 كامال 50دانست به باز كردن بعضى از فضاها بپردازد كه پس از سالهاى 
در كنار اين مساله روى كار آمدن .  محافل روشنفكرى علنىمثلبسته بود 

 شعر در انستيتوى بهاىش.  آمريكا بودة و سياست او در تغيير چهرتركار
 در اين راستا 56 و بعد در دانشگاه صنعتى در آبان 56گوته در تابستان 

براى اولين بار بعد از سالها بود كه به نويسندگان و شاعران كشور . بود
تا قبل از آن به ندرت سالها . اجازه داده مى شد كه شب شعر داشته باشند

 استثنايي اجازه دعوت از ورتصقبل در دانشكده هايي به دانشجويان ب
  .نويسنده و يا شاعرى داده ميشد

 شبهاى گوناگون تا آنجايي كه بياد دارم فريدون تنكابنى، به آذين، ناصر در
زرافشان، باقر مومنى سخنرانى داشتند و چند هزار نفرى شركت كننده 

اما در شبى كه قرار بود سعيد سلطانپور شب شعر داشته . حضور داشت
  بتوانند فقط چند هزار نفر در جلوى دانشگاه صنعتى در صف بودند تاباشد،

 چپ را در يك برايم جالب بود كه هزاران نفر از افراد مشخصاً. بروند خلبدا
ناگهان گارد اعالم كرد كه سالن داخل پر است و درها را . جا مى ديدم
ا را ناگهان در جلوى در شلوغ شد و گارد سعى كرد كه آدمه. بسرعت بست

ما كه . به عقب براند كه با شعار و فرياد تظاهرات در دو سمت شروع شد
چند نفرى در آخر صف به سمت ميدان انقالب بوديم صدها نفر بوديم كه 
بالفاصله بچه هاى با تجربه تر جنبش دانشجويي كه سالها تجربه تظاهرات 

 و جمع سازماندهى شده را داشتند در جلو و عقب صف ابتكار عمل شعارها
 سمت ردر مسير حركت د. آورى و حركت تظاهرات را در دست گرفتند

راست خيابان بوديم و با ترافيك پشت سر امكان رسيدن ماشينهاى گارد 
در تمام طول مسير شيشه تمام بانكها را ميشكستيم و از جلو . منتفى بود

دائما كاميونهاى گارد به سرعت به طرف ما مى آمدند با نزديك شدن 
 و فراراميونها بسيار مراقب بوديم كه با فرار چند نفر كل جمعيت حالت ك

هزيمت بخود نگيرد كه برعكس حالت تهاجمى خود را حفظ كند و به 
محض اينكه ماشينهاى گارد فكر مى كردند كه تقريبا بدون مقاومت به 
داخل جمعيت حمله كنند، باران سنگ و پاره آجر بود كه شيشه هاى 

رد مى كرد و براى آنها چاره اى نمى ماند جز اينكه با همان ماشين را خو
 به راه خود ادامه داده و فرار كنند بارها تيراندازى هوايي شد و يكبار تسرع

به چهار راه نواب كه رسيديم ديگر هوا تاريك و جمعيت . درست باال سر ما
ين حدود ما نيز كمتر شده بود و امكان دستگيرى در تاريكى زياد بود بنابرا

 بود به تظاهرات انميدان نواب كه امكان فرار از خيابانها و كوچه ها فراو
در طول مدت تظاهرات ما كه در آخر صف مواظب انسجام . خاتمه داده شد

تظاهرات بوديم، هيچ دستگيرى مشاهده نكرديم بطور كلى اين تظاهرات 
افراد شركت چند هزار نفره به مدت يكى دو ساعت با وجود ناهمگون بودن 

 با پليس را يرىكننده، كه اصال كسى انتظار و آمادگى تظاهرات و درگ
نداشت، حتى تعدادى از دخترها با كفش پاشنه دار و دامن شركت داشتند، 

فرداى آن روز در دانشكده از . بدون دستگيرى و زخمى با موفقيت اجرا شد
معيتى چند طريق اعالميه ديوارى و گزارش تظاهرات متوجه شديم كه ج

 غرب وبهزار نفره ديگرى بطور موفقيت آميزى در جهت غرب و جن
تظاهرات داشته اند و چند هزار نفر جمعيت داخل سالن همراه سعيد 
سلطانپور و نويسندگان ديگر تمام شب را در تحصن بسر بردند و هنوز در 

گمانم در همان روز در گزارش مفصلى متوجه شديم كه در . آنجا بودند
يكا در سفر شاه به آنجا تظاهرات بى سابقه اى از جانب ايرانيان مقيم آمر

آنجا و دانشجويان ايرانى صورت گرفته بطورى كه از شدت گاز اشك آورى 
كه پليس عليه تظاهركنندگان استفاده كرده بود، از چشمان شاه و فرح و 

 .كارتر و همسرش در مراسم استقبال اشك مى آمد
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 بزرگترين 1356نفره دانشگاه صنعتى در آبان  چندين هزار تظاهرات
 ببعد در تهران صورت گرفته بود و تا 50تظاهراتى بود كه در سالهاى 

 بزرگترين تظاهرات ضد دولتى دوران انقالب 1357 شهريور 16تظاهرات 
 .در شهر تهران بود

 و مبارزات ما نيز شدت بيشترى تظاهراتي قم و تبريز، جنبش هاپس از 
 تظاهرات موضعى در مناطق كارگرى جنوب شهر، اطراف گرفت و با

دبيرستانها و محل هاى پر رفت و آمد و شلوغ و پخش اعالميه در حين 
تظاهرات و يا پخش شبانه در محالت و شعارنويسى سعى مى كرديم بنوعى 

 .در شكستن جو ترس و آگاهى رسانى كمك برسانيم
لب به خاطر حضور گسترده  ما در محوطه و اطراف دانشگاه اغتظاهراتهاى

گارد به درگيرى رو در رو مى انجاميد كه به خاطر قابليت تحرك، تجربيات 
و ورزيدگى ما در تظاهرات، بدون زخمى و يا دستگيرى از جانب ما به پايان 
ميرسيد و اغلب بعد از اينكه ما با سرعت از منطقه دور ميشديم و در آن 

تابى نمى شديم، گارد خشمگينانه به روز ديگر حتى در نزديك آنجا هم آف
ضرب و شتم كور هر كسى كه در آن نزديكى ها شباهتى به دانشجو داشت 

  .مى پرداخت و يا تعدادى را دستگير مى كرد
 اوجگيرى جنبش هاى توده اى تصميم گرفته شد كه يك تظاهرات با

عظيم دانشجويي با حضور همه دانشجويان چپ دانشكده هاى دانشگاه 
به بهانه اعتراض . ن و حمايت دانشجويان ديگر دانشگاهها برگزار شودتهرا

به سياستهاى هوشنگ نهاوندى رئيس دانشگاه تهران از چند روز قبل تر 
اين . در دانشكده ها اعالم شده بود كه در محوطه دانشگاه جمع شويم

اولين بار بود كه در كل دانشگاه تهران قرار بود اكسيونى با اعالم قبلى 
انجام گردد و ما منتظر جمعيت زيادى از تمام دانشكده ها بوديم و 
همچنين مطمئن بوديم كه در جلوى دانشگاه نيز از ساير نقاط شهر ديگر 

همه انتظار داشتيم كه يكى از بزرگترين .  آمدخواهندبچه هاى چپ 
تظاهرات دانشجويان چپ و عظيم تر از آنچه كه در دانشگاه صنعتى اتفاق 

. از صبح آنروز حضور بسيار گسترده گارد چشمگير بود.  بود رخ دهدافتاده
وقتى سر ساعت مقرر وارد محوطه دانشگاه شديم، شاهد اين بوديم كه 
چندين هزار نفر از دانشجويان دانشكده هاى گوناگون از دندانپزشكى و 
ادبيات و هنرها گرفته تا پزشكى و فنى و حقوق با اسكورت گارد به سمت 

در بيرون در اصلى . چمن و بعد درهاى اصلى دانشگاه رانده شديمزمين 
دانشگاه براى اولين بار شاهد حضور گسترده ماشين هاى ارتش با سربازان 

ما كه تا آنزمان با نيروهاى گارد و شهربانى سروكار . م بدست بودي3ژ
اما آنچه كه بيشتر عجيب . داشتيم، ديدن اين همه ارتشى وحشت انگيز بود

د خيابانها خلوت و خالى از ماشين و عابر پياده بود، بگونه اى كه در تمام بو
 به ارفر. خيابانها ما بوديم و نيروهاى گارد و شهربانى و ارتش با صداى آژير

حتى فرار . هر سمت و هر خيابانى مانند شهر اشباح خالى از سكنه بود
ساواك . وال بودتعدادى از ما تا اطراف نخست وزيرى نيز وضع به همين من

شايع كرده بود كه دانشجويان در اين روز قصد اغتشاش و آتش زدن 
 ما هماشين ها را دارند و توانست با تدارك گسترده اى تظاهرات اعالم شد

 شهريور هيچ تظاهرات از 17در مجموع بجز . را كامال به شكست بكشاند
 باشد، در تهران قبل اعالم شده اى، مگر اينكه خود رژيم اجازه آنرا داده

تمام تظاهرات ديگر كامال خودبخودى و يا بدون . قبل از انقالب برگزار نشد
 و شروع 57تا مهر . داعالم قبلى و با تعداد محدود اما گسترده و متعدد بودن

تظاهرات گسترده خيابانى دانش آموزان، صرفا امكان تظاهرات موضعى از 
نده پس از بعضى از سخنرانى هاى جانب دانشجويان بود و يا تظاهرات پراك

  .مذهبى در مساجد
 

 1357حمله خونين شبانه به كوى دانشگاه در خرداد  - 
 پايان ترم تابستانى و فصل امتحانات، دو روزى بود كه در خوابگاه در

با چند تا از بچه ها در سالن . دختران اميرآباد در اعتصاب بسر مى بردند
ديم كه خبر قصد گارد براى حمله و غذاخورى كوى دانشگاه نشسته بو

 زد و خورد در اطراف در اصلى كوى پسران با گارد وورود به خوابگاه 
زد و خورد و . دانشگاه را شنيديم و بسرعت خود را به در اصلى رسانديم

سنگ پرانى و حمله و عقب نشينى ساعتها ادامه داشت و كوى كامال در 
اد كامال محل حمله و گريز ما با گارد محاصره گارد در آمد و خيابان اميرآب

براى .  تعداد زيادى باطوم و كاله گارد گير ما آمده بودىشده بود و حت

 تيراندازى هوايي هم بودم داولين بار پس از تظاهرات دانشگاه صنعتى شاه
بهرحال گارد با . و آنهم نه در خيابان بلكه در محوطه خوابگاه دانشجويي

اما نيمه هاى . توانستند وارد محوطه خوابگاه بشوندوجود تعداد زيادشان ن
شب ساواك و گارد و چماقداران وارد خوابگاه شدند و بخصوص در دو 

.  را بشدت مجروح كردنددانشجويانساختمان به اتاقها حمله كردند و 
دوستى را مدتى بعد ديدم كه در سرش بيست و چند بخيه خورده بود كه 

  . زده بودند صحبت حتى از كشته شدن چند نفر بودبا كلنگ كوه نوردى به سرش
 از آن پس تعطيل شد و بچه هاى خوابگاه مى بايست در خانه بچه خوابگاه

هاى تهرانى يا كسانى كه در خارج از خوابگاه اتاق اجاره اى دارند، جا داده 
 نتيجه بسته شدن خوابگاه براى ما اين بود كه .شوند تا امتحانات تمام شود

 شرايط حاد ما از امكان خوابگاه هاى دانشجويي براى تجمع و تقسيم در آن
 سالن ب،كار و هماهنگى كارها محروم شديم و پاتوق ما از آن پس تا انقال

ورزش دانشگاه شده بود كه در وسط سالن تخت خواب زده بودند و بچه ها 
  .همگى در آن مى خوابيدند

 
 ال رفتن مشى چريكىؤزير س - 
ع سازمان چريكهاى فداى خلق بر اثر ضربات بسيار سنگين  اين اوضادر

 تقريبا فعاليت بيرونى نداشت و انشعاب يك گروه از آن 55 و 54سالهاى 
به سمت حزب توده توانست به حزب توده كه تا آن زمان تقريبا فعاليتى در 

درستى مشى چريكى در همان سال . داخل نداشت، نيروى تازه اى ببخشد
رد شك و بحث عمومى بود، در حاليكه تا يكسال قبل  به شدت مو56

اين . اشت كسى در صحت آن شك دبندرت در داخل جنبش دانشجويي
 پيكار بعد بسيار وسيعتري گرفت كه همزمان  56بحثها با بيانيه اسفند ماه 

در كل جنبش كمونيستى در . بحث پيرامون ماهيت شوروي را نيز دامن زد
رگ طرفداران شوروى و مخالفين شوروى تقسيم تمام جهان به دو قطب بز

در حاليكه طرفداران شوروى از يك موضع بسيار منسجم و . شده بود
 پيروى ميكردند و كوچكترين نقد و انتقادى به سياست داخلى و دىواح

خارجى شوروى نداشتند وضع در ميان قطب ديگر كامال متفاوت بود از 
گرفته تا اوروكمونسيم و طرفداران طرفداران استالين تا طرفداران مائو 

مشكل بزرگ ما با آن مطالعات ناقص و ناچيزمان . چين و تز سه جهان
همزمان مى بايستى نه تنها بر سر مشى چريكى كه تا آن زمان با تمام 
وجود به آن اعتقاد داشتيم و با انواع سياسى كارها مرزبندى قاطع داشتيم، 

هر چه قبال بعنوان .  و تصميم گيرى كنيمبلكه بر سر اين مساله نيز مطالعه
 شتكارهاى روشنفكرانه مورد تحقير ما بود و بنظرمان ربطى به مبارزه ندا

و بعنوان ارضاى كنجكاوى روشنفكرانه نفى ميشد حال با شدت تمام 
ميبايست به آن بپردازيم آن هم در جامعه اى كه هيچ منبع مطالعاتى براى 

ر نداشتن قطب ايدئولوژيك و پشتوانه ويژگى ما د. آن وجود نداشت
اين مساله كه . ما بيشتر در نفى تعريف مى شديم تا در اثبات. تئوريك بود

آن سالها براى ما كامال آشكار بود كه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف ما را 
ملغمه اى كه خط سه را تشكيل ميداد از مواضع بسيار ضد .  مى دادحتوضي

 انتقاداتى به شوروى داشتند و در مجموع آنرا روسى تا كسانى كه صرفا
حتى در ميان كسانى كه شوروى را . سوسياليستى ارزيابى مى كردند

از : امپرياليستى ارزيابى مى كردند هر نوع گرايشى بين ما وجود داشت
طرفداران سرسخت مائو تا طرفداران استالين و يا كسانى كه صرفا دوران 

بر سر . ستند و افراد نزديك به بتلهايم و غيرهلنين را سوسياليستى مى دان
مرزبندى با مشى چريكى و اعتقاد به كار سياسى در بين طبقه كارگر وضع 

 هاز گرايشات اكونوميستى و ضد تشكيالتى گرفته تا دركهايي ك. بهتر نبود
و حتى گرايشاتى كه نقش زيادى براى . صرفا بدنبال رهبرى طبقه بودند

اينكه جامعه ايران چيست و ساخت .  ايران قائل بودندجنبشهاى دهقانى در
اقتصادى اجتماعى آن را بعضا كامال از زاويه وابستگى ارزيابى مى كردند تا 

 بر سر و. كسانى كه عمدتا بر وجه سرمايه دارى آن انگشت مى گذاشتند
وجود . بورژازى ايران از ديدگاههاى بورژازى ملى تا ليبرال و صرفا وابسته

مه گرايش گوناگون در ميان ما اين حسن را داشت كه جو كامال اين ه
جوينده و پويايي بين ما حاكم بود و بالطبع از نظر تئوريك بچه هاى ما در 

 جواب همه بشانوضعيت بهترى بودند تا كسانى كه بنظرشان سازمان و حز
 مسائل را دارد و وظيفه آنها صرفا اين است كه اين مواضع را آموزش ببينند

  .تا اينكه خود در جستجوى اين مواضع باشند
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  1357شهريور  17 -
 شهريور ما جو آن دوره را نوعى اعتالى انقالبى حس مى كرديم كه 17 تا

مبارزات بطور كلى رشد كرده اند و جامعه امكان كمى تنفس پيدا كرده 
ان  بود و بسيارى آنرا پاي42بهت كشتار خونين يادآور سركوب سال . است

  .جنبش تا يك نسل ديگر تلقى مى كرديم
همراه بهت و ناباورى و وحشت و نااميدى وضعيت عمومى با  اول روزهاى

زندگى عمومى مسير عادى خود را داشت فقط حضور تانكها و سربازان . بود
مسلح در تمامى ميادين و چهارراههاى شهر و قيافه ساكت و غم زده آدمها 

 كه ما خود را براى بازگشايي دانشگاهها و مدارس تا اول مهر. غيرعادى بود
 مى كرديم، بيشتر به پخش اعالميه در محالت جنوب شهر مشغول ادهآم

عصرها . بوديم تا بنوعى مانع حاكم شدن اين جو سكوت و سركوب شويم
بصورت سازماندهى شده و گروههاى دو نفره تا شروع ساعات منع رفت و 

  .خش اعالميه و تراكتهاى دستنويس مشغول بوديمآمد شبانه حكومت نظامى به پ
 شاه براى افتتاح سال تحصيلى به دانشگاه تهران ،هر ساله روز اول ماه مهر

ما براى همان روز در جلوى دانشگاه تصميم به تظاهرات موضعى . مى آمد
در راس ساعت مقرر در خيابان جلوى دانشگاه بودم و جمعيت . گرفتيم

 كه آنها نيز از همه نقاط ديگر براى تظاهرات آمده اند انبوهى كه معلوم بود
و معلوم بود كه ساعتها در . در حال تردد در مقابل كتابفروشى ها بودند

با .  شروع حركتى هستند كه آنها نيز بتوانند به آن بپيوندندرآنجا منتظ
اينكه من ساعت دقيق شروع تظاهرات را مى دانستم، تظاهرات از نقطه 

ع شد كه من در آنجا نبودم و كال فكر كردم كه به خاطر حضور ديگرى شرو
بعدا خبردار شدم كه . گسترده ساواك، ارتش و گارد انجام نگرفته بود

 و موفقيت آميز بوده و بچه ها تا درون ه نقطه ديگرى آغاز شدازتظاهرات 
ند وارد شده و با گارد درگير شوند و حتى يك ساواكى ه ادانشگاه توانست

اما برايم جالب بود كه چه . نده اف و شناخته شده را بشدت كتك زدمعرو
جمعيت انبوهى براى اينكه بتواند احتماال به نوعى در تظاهراتى شركت 

  . در تردد بودندجاكند در آن
از فرداى آنروز ما در اكيپ هاى دو سه نفرى تقسيم شده بوديم تا به 

برويم و در سازمان دادن مدارس جنوب شهر كه از قبل تعيين شده بودند 
براى خود ما اين كار غيرعادى بود و ما عادت . تظاهرات به آنها كمك كنيم
 به مسائل امنيتى فوق العاده نما كه تا آنزما. به اين نوع فعاليتها نداشتيم

حساس بوديم و با هيچكس مگر اينكه كامال به او اعتماد داشته باشيم بر 
كرديم، مى بايست در محيطى كه هيچ سر مسائل سياسى صحبت هم نمى 

كس را نمى شناسيم، قبل از شروع مدرسه سريع بچه هاى آماده تر براى 
 وقت باقى است اعتماد هتظاهرات را حدس بزنيم در عرض چند دقيقه ك

نكته اى كه . آنها را جلب كنيم و نحوه شروع تظاهرات را به آنها بياموزيم
 بچه هاى خيلى كم سن و سال بود اصال تصورش را هم نمى كرديم حضور

كه نه مى توانستيم از شركت آنها جلوگيرى كنيم و نه درست بود كه از 
 تهديد مى كرد، بى رتشخطرى كه آنها را در حمله احتمالى پليس و ا

اصال تشخيص اين امر دشوار بود كه آيا آنها هيچ آگاهى . تفاوت بگذريم
تظاهرات شركت مى كنند يا اينكه سياسى دارند و ميدانند كه براى چه در 

صرفا شركت در تظاهرات جديد و جالب است و صرفا تعطيلى مدرسه 
نكته ديگر اين بود كه ما معموال بعد از حدود ده دقيقه تا . معنى مى دهد

در مورد دانش آموزان اين . رسيدن پليس به تظاهرات خاتمه مى داديم
ها به هيچ قيمتى حاضر وقتى تظاهرات شروع مى شد آن. غيرممكن بود

نبودند به آن خاتمه دهند هر چند كه ما خطر احتمالى اطالع يافتن پليس 
 مورد سعى كرديم نددر چ. و حمله قريب الوقوع آنها را گوشزد مى كرديم

با فرياد اينكه ارتش رسيد فرار كنيد، جمعيت را متفرق كنيم كه هر بار 
د، با فرياد چند نفر ديگر كه بعد از اينكه تقريبا همه متفرق شده بودن

 دوباره همه جمع مى شدند كه عمال مى ترسيديم "الكى است"ميگفتند 
كه فكر كنند ما ساواكى هستيم و مى خواهيم به هر قيمتى به تظاهرات 

بخصوص اينكه مى دانستند كه ما از مدرسه آنها نيستيم . آنها خاتمه دهيم
گاهى ما ساعتها . ش آموز استو اصوال سن مان بيشتر ازسن عادى يك دان

در خيابانها با آنها بوديم كه شايد در حالت حمله احتمالى كمكى از ما 
 شروع كرديم به حال خود نراو اينكه نمى توانستيم تظاهراتى كه آ. برآيد

از طرف ديگر بخاطر اختالف سن و قيافه مى بايست مواظب . رها كنيم
در اين مدت ما سعى مى . ايي شويمباشيم تا بعنوان عامالن تظاهرات شناس

كرديم كه در انتخاب مسير با ارتش روبر نشويم، انتخاب شعار، انتخاب 
 خيابان براى جلوگيرى از رراهها، ايجاد راه بندان در هر دو طرف مسي

همچنين . رسيدن ماشينهاى گارد و ارتش، انتقال تجربه و راهنمايي كنيم
ريح مدرسه ديگرى كه به عهده ما ما سعى ميكرديم كه در ساعت زنگ تف

گذاشته شده بود و يا در همان نزديكى بود، رفته و به سازماندهى تظاهرات 
 را دو سه هفته اول ماه مهر انجام داديم و اما اين كاره. آنها كمك كنيم

بعدا ديگر حضور ما چندان ضرورى نبود و عمال تظاهرات دانش آموزى به 
در شهرى كه تا قبل از آن امكان . ديل شديك پديده عمومى در تهران تب

 بغير 57 شهريور 16 تا 56تظاهرات وجود نداشت و عمال از تظاهرات آبان 
اما مهمتر از .  امكان تظاهرات ديگرى وجود نداشتن،از تظاهرات دانشجويا

 شهريور و حكومت 17همه اينكه جو سكوت و سركوب بعد از كشتار 
  .شهر واقعا حالت دوران انقالب را گرفتنظامى عمال شكسته شد و سيماى 

  
  كارگران نفتباعتصا-
 همين مدت، خبر شروع اعتصابات كارگران نفت دهن به دهن مى در

 .و اين كانال عادى انتقال اخبار در آن دوران بود. گشت
مساله .  كارگران نفت در آن دوران نقطه عطف بسيار مهمى بوداعتصاب

ود كه آيا جنبش كماكان بايد محدود به ديگر به اين شكل مطرح شده ب
يكسرى تظاهرات اتفاقى و با فاصله از يكدگر توسط كسانى كه توانايي زد 

، باشد و يا اينكه تمام شاغلين در عرصه اى كامال رند با ارتش را دادوخور
رودرو با رژيم وارد كارزار نبرد قطعى ميشوند؟ يا شق سوم اينكه اين دوره 

مبارزه توده اى شكست را بپذيريم و براى يك نسل ديگر نيز پس از يكسال 
 .سلطه شوم و نكبت بار رژيم را تحمل كنيم

 مجموع با گسترش اعتصابات، تظاهرات خيابانى دانش آموزان حكومت در
 شهريور نه تنها با شكست 17نظامى و تالش سركوب جنبش با كشتار 

  نهديگر مساله. شدمواجه شدند بلكه جنبش وارد مرحله بسيار باالترى 
رخ تظاهرات اين يا آن گروه سياسى كه هر از چندگاه در اين يا آن شهر 

 جامعه وارد مرحله انقالبى كامل با شركت  اين است كهبلكهمي دهد، 
در تهران كماكان حضور تانكها و سربازان . تمامى اهالى و اقشار شده بود

در .  دستور شليك ندارندمسلح مشهود بود اما براى همه روشن بود كه آنها
دانشگاه تهران و روبروى آن عمال منطقه آزاد بود و همه گونه كتاب و 

 هر روزه مشاهده ميشد و ارتش از ميدان انقالب به اين تظاهراتىاعالميه و 
روزها به همين منوال طى ميشد و بجز دانشگاه تهران . طرف حضور نداشت

 آبان در عرض سه 15 و 14، 13در . باقى شهر حالت نيمه تعطيل داشت
 آبان ارتش بى هيچ دليل و مقدمه 13در . روز ناگهان همه چيز تغيير كرد

 روزها و هفته هاى پيش ناگهان شروع به تيراندازى درون الفاى برخ
دانشگاه و تظاهركنندگان كرد در همان شب برخالف هميشه كه 

خاصى در جامعه راديوتلويزيون چنان رفتار مى كردند كه گويي هيچ خبر 
نيست، فيلم تيراندازى و كشته شدن دانش آموزان را پخش كردند و فرداى 

 استثنايي ارتش و گارد خود را از مركز شهر عقب طور آبان ب14آنروز در 
 آبان 15 سينماهاى شهر به آتش كشيده شدند و در بسياري ازكشيد و 

ديدتر شد و دولت نظامى ازهارى روى كار آمد مقررات حكومت نظامى ش
تيراندازى مستقيم و زمينى در دستور كار ارتش قرار گرفت و كامال و همه 

  . جديد كشتار و سركوب شديدتر شروع شدججا واقعا اجرا مى شد و مو
  
 دانشجويان مبارزفعاليت  شروع-

 از چند هفته از روى كار آمدن دولت نظامى ازهارى و ناتوانى او در بعد
و همگانى تر شدن جنبش، براى ما ديگر سركوب جنبش و اوجگيرى 

 بچه ها ،بجاى آن. تهاى موضعى ضرورت خود را از دست داده بودنداتظاهر
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ن صدر بيرون كارخانه هايي كه كارگران آن بخاطر حقوق عقب مانده تح
 قرار مى گذاشتند و همگى به داخل كارخانه مى رفتيم و دكرده بودن

ساعتها به سخنرانى و گروگان گيرى همبستگى خود را اعالم مى كرديم و 
تا اين زمان هنوز سيستم سازماندهى . صاحب كارخانه و بحث مى گذشت

ما مخفى بود و براى هر قرار تظاهرات موضعى، پخش اعالميه، برنامه 
 و غيره هر بار كسى مى آمد و با يك جمله مونيستسكوت براى شهداى ك

بگونه اى كه جايي براى نام محل و ساعت قرار را مى گفت و مى رفت 
بعد از چند روز كه از اين نوع فعاليت . سوال يا نظر و يا توضيح اضافى نبود

 به من گفته شد كه در ساعتى از اوايل شب به اتاق شماره ،مى گذشت
با كمال تعجب ديدم كه جلسه اى است . فالن در دانشكده حقوق بروم

ا از دانشكده ما نبوده ى كه صرفيازبيست سى نفر بچه هاى فعال دانشجو
بلكه از تمام دانشگاه ها و دانشكده هاى فعال شهر تهران آن سالها بودند 

 هاى دانشجويي و يلمكه قيافه آنها كمابيش در فعاليتهاى صنفى و ف
سخنرانى ها و برنامه هاى كوه يا خوابگاه برايم آشنا بودند بدون اينكه نام و 

 از ]رحيم زاده [ژنگر اى كه يادم هست ااسامى. درجه فعاليت آنها را بدانم
 دانشكده حقوق، حسين خضرائى از فنى، منيژه هدايي از پزشكى، غالم

 و پلى ى، فرشته از ادبيات و بچه هاى دانشگاه صنعتيكشاورزاز  ]كشاورز[
در طى جلسه برايم . تكنيك، دانشگاه ملى و علم وصنعت و غيره بودند

م تصميم گيرندگان و سازماندهان اصلى مشخص شد كه اين ها در واقع تما
حركتهاى آن دوران دانشجويي بودند و براى اولين بار شاهد بودم كه 

اين جلسه . چگونه همه چيز بحث و تصميم گيرى و جمعبندى ميشود
دانشجويان مبارز براى «نام  تماس من با آن چيزى است كه بعدها يناول

براي جلسه مشخص بود كه در اين .  گرفتبه خود »آزادى طبقه كارگر
چيز .  بار اول است كه در اين جلسه شركت مى كنند، مثل منغالب آنها،

ديگرى كه برايم بعدا مشخص شد اين بود كه اينها تماما با مشى چريكى و 
 داشتند و به اصطالح جزء خط سه بودند و از طرف ىحزب توده مرزبند

ت بسته و فوق العاده مخفى ديگر اين اولين تالش بود براى اينكه از تشكال
به تشكلى دمكراتيك با تصميم گيرى جمعى گذر شود چرا كه شرايط 

تا آنزمان . جامعه تغيير كرده بود و ساواك ديگر آن قدرت سابق را نداشت
گر طى يكسال بحث و مطالعه ي خيلى نزديك با يكدتانما چند نفر از دوس

بندى با شوروى و و تحقيق بسيار فشرده به نفى مشى چريكى و مرز
ضرورت كار سياسى در درون طبقه كارگر رسيده بوديم و اصال اطالع 
نداشتيم كه ساير بچه هاى دانشكده چه موضعى دارند و بخصوص فكر مى 
كرديم كه بچه هاى با سابقه، كه نزد ما بسيار محترم بودند، كماكان به 

ر كارخانه ها در اين جلسه و فعاليت هاى بعدى د. ندد امشى چريكى معتق
متوجه شديم كه تقريبا تمام بچه هاى فعال چپ دانشجويي به خط سه 

 و تعداد انگشت ه از بچه ها توده اى شديگرايش پيدا كرده اند، تعداد
 البته اين تناسب بعد از انقالب و.  اندندهشمارى طرفدار فدائيان باقى ما

 . بخصوص بعد از اشغال سفارت بسيار به ضرر ما تغيير كرد
جنبش توده اى در اوج .  اين دوره ما در يك بالتكليفى بسر مى برديمدر

خود بود و براى جنبش دانشجويي ديگر وظيفه مبارزاتى خاصى به شكل 
  .سابق باقى نمانده بود و بدنبال شكلهاى جديد مبارزه بوديم

گسست ما از .  در فضاى مشى چريكى سياسى شده و بزرگ شده بوديمما
ه يكسال هم نمى رسيد و سازمانهاى ديگر منجمله پيكار مشى چريكى ب

نيز خود تازه از بحران و مدتها سكوت بيرون آمده بودند و بى تجربگى خود 
 به آنها توهمىاينها در اين زمينه هاى جديد، براى ما آشكار بود و كمتر 

ى عمال با مسائلى درگير بوديم كه يداشتيم بنابراين بعنوان جنبش دانشجو
يا  برخالف گذشته و ما. دتا وظيفه سازمانها و گروه هاى سياسى بودعقا

، احساس پشت جبهه و هوادار  ديده مي شدديگر جرياناتآنطور كه در 
بودن صرف نمى كرديم بلكه مستقيما در مسائل پيچيده و كامال جديد 

اين استقالل ما نسبت به سازمانهايي كه ظاهرا . مجنبش درگير بودي
اين حالت كامال . وديم پس از انقالب حتى بسيار شديدتر شدهوادارشان ب

تمام جريانات دانشجويي ديگر در مقايسه با استثنايي دانشجويان مبارز 
منجمله هواداران فداييان، توده ايها و مجاهدين و جريانات چپ و مذهبى 

ما در جوى بوديم كه مسائل براى همه جديد بود و تجربه و آگاهى . بود
 .شرايط جديد فكرى چپ و جامعه بودفهم متر كمكى براى  ك،قبلى

اعتقادات گذشته كامال نقد شده بود و هيچ اتوريته و الگوى فكرى و 
  .تشكيالتى در عرصه بين المللى برايمان وجود نداشت

 اولين گامها رفتن به كارخانه ها و اعالم همبستگى با كارگران متحصن بود 
ها محيط دانشجويي را ترك كرده و بعنوان و بعدها تعداد زيادى از بچه 

 از آنان پس از ضربات جهىكارگر به كارخانه ها رفتند البته تعداد قابل تو
 و يا ي اگر هم دستگير و اعدام نشده بودند به خاطر بحران سازمان60سال 

 . مجبور به ترك محيط هاى كارخانه ها شدند،شناخته شدن
كردن هويت و درك هاى خود از  مشكالت اوليه كه ما در پيدا اين

ماركسيسم و انقالب داشتيم در عرصه هاى ديگر منجمله مسائل فلسفى، 
نمى . اقتصادى، ماهيت دولت و اساسا خود سوسياليسم نيز وجود داشت

توان ادعا كرد كه دركهاى محدود ما صرفا به نبود منابع الزم برمى گشت، 
كوهى از مسائلى كه هر روزه  نيز زمانى را بايد در نظر گرفت و تمحدودي

 و هر روزه مي گرفت جامعه و جنبش در مقابل ما قرار  نوينبخاطر شرايط
 . هم به آن اضافه ميشد

 آبان و روى كار آمدن دولت نظامى پس از چند 15 جامعه پس از وضعيت
اعتصابات با شدت .  گرفت"عادى"روز حالت نگرانى و انتظار بسرعت حالت 

، شبها جنگ و گريز و تيراندازى ارتش بود با مردم در تمام ادامه داشت
 و روزها تظاهراتهاى دسته اى و جنگ و گريز در ،كوچه ها و پشت بام ها

داشت وجود تفاوتى كه در اين دوره با حكومت نظامى دوره قبل .  هاكوچه
البته تعداد كشته ها و .  نه هوايي،اين بود كه تيراندازى ها مستقيم بود

خيلى محدود بود و مردم در جنگ و گريز حسابى ياد گرفته زخمى ها 
تفاوت ديگر نسبت به گذشته برنامه هاى . بودند كه چگونه تلفات ندهند

 و تلويزيون بود كه بخاطر اعتصاب محدود بود به خواندن اطالعيه اديور
هاى حكومت نظامى و پخش رجزخوانى ها و هارت و پورت كردنهاى 

صف هاى طوالنى ماشينها . ت مسخره پيدا كرده بودازهارى كه بيشتر حال
رژيم شاه . در پمب بنزين ها و صف بشكه هاى نفت در نفتى هاى محالت

مانند گرگى شده بود كه مردم گلويش را گرفته بودند و رهايش نمى كردند 
و از هر نظر عاجز شده بود و هر نوع سركوبى برايش راه حلى ببار نمى 

 .يي عاشورا هرگونه مشروعيتى را از دست داده بودپس از راهپيما. آورد
 طى آن چند هفته انتظار و بالتكليفى عمومى جامعه، برنامه هاى در

جلسات دانشجويان . شركت ما در تحصن كارگران خيلى منظم تر شد
 نفر 150مبارز كم كم تعداد افراد شركت كننده اش زيادتر شده بود و تا 

علت به . حضور داشتيماههاى شهر تهران در اين جلسات از تمام دانشگ
تعداد بيشتر و طرح مسائل جديدتر جلسات نيز طوالنى تر ميشد و ما 
برخالف تشكيالتهاى شبه نظامى دانشجويي كه تصميم ها از جايي مى 
آمد، حال برسر همه چيز بحث اقناعى كامل مى كرديم و تازه دمكراسى 

  .يممستقيم را براى اولين بار تجربه مى كرد
بر ) دقيقا يادم نيست كه قبل يا بعد از انقالب بود( يكى از اين جلسات در

 ،طى بحث هاى طوالنى بر سر نام.  تصميم گيرى شدجمع مانسر نام 
 و هم )دانشجويان مبارز (باالخره هم جهت تمايز با جنبش دانشجويي قبلى
 "ر آزادى طبقه كارگاىبر"براى مشخص كردن ويژه مشى خودمان عبارت 

 3نيز به آن اضافه شد، همانگونه كه تقريبا تمام گروه ها و سازمانهاى خط 
  .اين عبارت را در نام سازمان خود بكار مى بردند

  

  
 قيام بهمن-

 روز صبح در دانشگاه تهران بودم كه گفته شد كه همافران با گارد يك
طر عكسى  بخا،روز قبل از آن. ند و خطر كشتار آنها وجود دارده ادرگير شد

كه از حضور عده اى همافر در محل اقامت خمينى چاپ شده بود، عكس 
العمل شديدى از جانب سران ارتش نشان داده شد و اينكه آيا عكس جعلى 

نزديك .  بيشتر اين بود كه به حمايت همافران برويم ماهدف. است يا نه
ه ميدان امام حسين صحبت از اين ميشد كه اسلحه به دست مردم افتاد

چيزى كه جلب توجه مى كرد تردد اتوموبيل هاى متعدد با بلندگو . است
بود كه با نام كميته امام خمينى خود را مشخص مى كردند و دائما اعالم 

 كه خمينى دستور داده است از حمله به پادگانها خوددارى شود دمى كردن
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جنب و جوش شديدى از جانب مذهبى ها در . و اسلحه ها پس داده شود
پس از چند ساعت . جريان بود تا از حمله به اماكن نظامى جلوگيرى شود

عمال آنقدر مردم به سنگرسازى، ساختن كوكتل مولوتف و حمل علنى 
 عمال نيروهاى سازماندهى شده از جانب اقامتگاه كهاسلحه پرداختند 

به . خمينى در بهارستان كار خود را بيهوده يافتند و از صحنه ناپديد شدند
عت باورنكردنى تمام خيابانهاى شهر سنگربندى شده بود تا امكان تردد سر

  . تانك يا ماشينهاى ارتش مختل شود
پس از گذراندن چند شب . بنظر مى رسيد كه قيام كامال پيروز شده است

از .  صبح روز بعد احساس كامال عجيبى داشتم.بى خوابى زودتر خوابيدم
. ه استه براى هميشه سقوط كرديك طرف ديگر مطمئن شدم كه رژيم شا

 هحتى فرار او به خارج برايم هنوز چيزى تاكتيكى و موقتى مينمود كمااينك
اين بار اما كل ماشين دولتى و .  نيز يكبار اتفاق افتاده بود32در سال 

ارتش و ساواك كامال از بين رفته بود و نه تنها رژيم شاه كه كل سلطنت از 
روزهاى قبل . ى بود كه مى توانست اتفاق بيفتدقيام بهترين چيز. بين رفت

 جنبش را يكا،كه فاجعه و خطر نوعى سازش بين ليبرالها و خمينى و آمر
تا آن روز اصال هيپچگاه فكرش را . تهديد مى كرد، ديگر منتفى شده بود

 تمام. هم نمى كردم كه روزى در زندگى ام شاهد سقوط اين رژيم باشم
زه با رژيم شاه بود و اكنون ناگهان نوعى خال در زندگى و اهدافم در مبار

از طرف . من بوجود آمد كه زندگى ام و اهدافم از اين ببعد چگونه بايد باشد
نگرانى گم مى شد يك ديگر احساس خوشحالى حاصل از اين پيروزى در 

. ردمكه به سلطه نيروهاى مذهبى در جنبش و آينده فكر مى كزماني 
جامعه و محيط دانشگاهى مى شناختم و خودم تا نيروهاى مذهبى را در 

سه چهار سال قبل از آن مذهبى بودم و نشريه مكتب اسالم را مرتب مى 
خواندم و مقاالت و كتب مطهرى، بهشتى، مكارم شيرازى و غيره را با دقت 
مى خواندم و در سخنرانى هاى آنان در مساجد گوناگون شركت داشتم و 

و  بودم حكومت اسالم و جامعه ايده الشان آشنابخوبى با تصور اينان از 
دقيقا آنر به همين دليل وحشتناكتر، ارتجاعى تر و اتوپيك تر از آنى مى 

البته اشتباه من در  (دانستم كه اصوال قابل پياده در جوامع امروزى باشد
و به همين دليل . )سرنيزه را دست كم گرفته بودمعظيم اين بود كه قدرت 

اين نگرانى از آينده همواره در من وجود . دى نمى گرفتمآنرا اصوال ج
داشت ولى آنرا خيلى دور تصور مى كردم و مطمئن بودم كه تا آن موقع 

دور ناگهان ء بسيار توازن قوا خيلى تغيير خواهد كرد اما اكنون اين آينده
غرق اين تصورات و احساس غم تنهايي . بودتازه آغاز شده فرا رسيده بود و 

دگى در يك جامعه مذهبى بودم كه به دانشگاه رسيدم و در مدت و زن
كوتاهى تمامى نگرانى و اندوه ام جايش را به خوشحالى غيرقابل وصف و 

 دانشگاه پر از ءدر محوطه. اميد و انرژى بيشتر براى مبارزه و آينده داد
 بر سر قيام، دولت موقت بازرگان، الفاجتماعات كوچك بود كه موافق و مخ

تنوع نظرات و ديدگاهها .  جامعه با يكديگر بحث مى كردندءراها و آيندهشو
در . و تجربه اين نوع دمكراسى خيابانى برايم از هر نظر جالب و جديد بود

آن روز متوجه شدم كه شركت متشكل و فعال فدائيان خلق و تا حدى 
. مجاهدين در صحبتها و مطبوعات و راديو و تلويزيون زبانزد همگان بود

اينكه سهم واقعى اين نيروها در روند قيام تا چه حد بوده است و تا چه حد 
اما نكته اى كه از . جنبه اسطوره اى پيدا كرده بود، نمى توانم قضاوت كنم

 تناسب ءد، مساله تغيير يكشبهبوهمين اولين روز بعد از قيام برايم مشهود 
بارزاتى جامعه، چپ بود تا قيام تبريز جو عمومى م.  بودامعهنيروها و جو ج

تشديد شد سرعت جنبه مذهبى بخود گرفت و هر چه بيشتر ه پس از آن ب
اما بالفاصله پس از قيام در محيط هاى فرهنگى و روشنفكرى و مبارزات 
ملى، جو بشدت بنفع چپ برگشت و خود اين محيط ها خيلى بيشتر از 

تازه در . ار گرفتند پيدا كردند و مورد توجه عموم قرنقبل در كل جامعه وز
اين روز بود كه من مضرات جبران ناپذير جامعه ديكتاتور زده را در خودم 

اينكه مبارزه با مناسبات حاكم و رژيم سركوبگر آنچنان . حس ميكردم
عمده مى شود كه اين توهم پيش مى آيد كه همه چيز بايد در خدمت 

د همه چيز حل  گيرد و با سرنگونى آن بخودى خوارمبارزه با رژيم قر
ميشود و براى مبارزين ديگر همه انگيزه ها، رسالت ها و اهداف بپايان مى 

مبارزه با رژيم به محتواى اصلى زندگى و تنها هدف و مضمون آن . رسد
 .تبديل ميشود

 دانشجويان مبارز، ما شبانه دفتر نگهبانان دانشگاه تهران در منتهى اليه در
 "دفتر دنشجويان مبارز"رده و بعنوان جنوب غربى دانشگاه را اشغال ك

 دانشكده حقوق مقدار زيادى دستگاه ة و از چاپخان قرار داديماستفادهمورد 
پلى كپى، ماشين تحرير، دستگاه كپى استنسل و كاغذ و مركب مصادره و 

بعدها طى توافقى با شوراى دانشگاه، دفتر به .  دفترمان انتقال داديمبه
ليك فنى و پس از آن به ساختمان امور طبقه دوم ساختمان هيدرو

 آذر در كنار ساير دفاتر دانشجويي گروه 16دانشجويي دانشگاه در خيابان 
 ر د1359هاى ديگر انتقال پيدا كرد و تا تعطيلى دانشگاهها در ارديبهشت 

 بود و اعالميه 3دفتر ما محل رفت و آمد تمام گروههاى خط . آنجا بوديم
به خاطر تعداد زياد ما و . ها در آنجا عرضه مى شدها و جزوات تمام گروه 

شرايط جديد پس از انقالب، لزوم سازماندهى جديدترى حس ميشد، 
بخصوص اينكه بحث و تصميم گيرى بر سر همه مسائل در جلسه همگانى 

حتى در يكى از .  بخاطر طوالنى شدن جلسات غيرممكن شده بوديباتقر
اين  انتقاد داشت كه چرا 3ى خط جلسات يكى از بچه ها از سازمانها

سازمانها تجربه سازماندهى شان را در اختيار ما نمى گذارند و در 
. سازماندهى ما كمكى نمى كنند و ما بايد خودمان همه چيز را تجربه كنيم

 از سازماندهى شبه نظامى مشى چريكى در تشكلهاى پسبهرحال ما كه 
سى مستقيم درون تشكيالتى دانشجويى سالهاى قبل، مدتى بود كه دمكرا

و طرح و تصميم گيرى همه چيز توسط همه در مجمع عمومى را تجربه 
كرده بوديم ، اكنون حس مى كرديم كه واقعا طرح همه چيز در جلسه 

 درست كرديم كه هر يك از بچه ها نام هاصلى لزومى ندارد و چند كميت
بعنوان عضو آن خود را به دلخواه در يكى يا چند كميته وارد ميكرد و 

كميته ها . كميته در مسائل و تصميم گيرهاى آن شركت مساوى داشت
عبارت بودند از كارگرى، تداركات، دانشجويي، ارتباطات و بعدها دانش 

 مسئوليتها و جلسات مختلف بود و ى،در كميته ها نوع تصميم گير. آموزى
ركس البته توصيه ميشد كه ه. هر كميته اى روش خاص خود را داشت

اين . حتى المقدور در چند كميته ثبت نام كند تا كارها انباشته نشود
تقسيم كار اصال بوركراتيك نبود و هركسى ميتوانست در هر موردى كه 
الزم مى دانست در هر كميته اى كه حتى عضو آن نيست نظرات و 

 ءمشكل اصلى جلسه. پيشنهادات خود را ارائه دهد و حتى پيش ببرد
النى شدن آن اين بود كه نظرات ارائه شده قبل از اينكه ناشى همگانى و طو

از ديدگاه خاصى باشد، حاكى از اين بود كه در آن لحظه خاص چه نظر 
 .خاصى به فكر فالن رفيق رسيده است

نه فقط اعالميه ها و جزوات و .  تداركات تكثير اعالميه و جزوات بودكار
ميه هاى هر گروه و يا فردى كه پالكاردهاى دانشجويان مبارز، بلكه اعال

بسيار .  مى گنجيد تكثير و پخش مى شد3نظرياتش در چهارچوب خط 
 اى به 3اتفاق مى افتاد كه از كارخانه هاى مختلف كارگر و يا فعال خط 

خاطر اعتصاب و يا اعتراضى كه در همان لحظه در كارخانه در جريان بود، 
را ميداد و منتظر مى شد تا سريع به دفتر مى آمد و يك متن دستنويس 
و يا بعضا مى خواستند كه به . تايپ و چاپ شود و اعالميه را با خود ميبرد

 و كارخانهخاطر مسائل امنيتى ما اعالميه خاصى را چاپ كرده و در مقابل 
همچنين از طرف كارمندان و يا معلمان و . يا اتوبوس كارگران پخش كنيم

ف جامعه براى اينگونه خدمات از جانب يا دانش آموزان و بخش هاى مختل
در اكثر مواقع حتى اين افراد را . افراد نزديك به ما به دفتر مراجعه ميشد

نميشناختيم و فقط خواندن متن اعالميه و نزديكى آن به مواضع عمومى 
 صنفى خاصى كه قبال چاپ شده بود ءدر مواردى نشريه.  كافى بود3خط 

 صنعت چاپ هر يةمثال يادم هست كه نشر. ددنوربراى توزيع نزد ما مى آ
بار كه چاپ ميشد، كسى كه خود كارگر حروف چين بود به دفتر مى آمد و 

علت . ازيممنتظر من مى شد تا با هم به پخش آن در چاپخانه ها بپرد
انتخاب من هم به اين دليل بود كه بار اول من اتفاقى كارى نداشتم و با او 

 !ى شده بودرفتم گويي به نوعى مشتر
 كار تداركات و چاپ بچه هاى كميته تداركات را وادار كرده بود كه اهميت

برنامه روزانه اى تهيه كنند تا تمام ماشينها در تمام مدت روز امكان چاپ و 
بنابراين از تمام بچه هايي كه حتى در كميته تداركات . تايپ داشته باشند

 را داشتند مى كپىپ و يا پلى نبودند ولى توانايي استفاده از ماشين تاي
خواستند كه ساعاتى از روز را در اختيار تداركات بگذارند تا ماشينها بى 

پخش اعالميه كامال خودبخودى بود و بچه ها معموال دو . استفاده نمانند
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نفره دسته اى اعالميه برميداشت و به پخش مى رفتند و يا يكى به دفتر 
 سوال مى كرد كه چه لندخش برود و بمى آمد و مى گفت مى خواهد به پ

 ما مشكلى ،مالىموضوع در مورد . كسى وقت دارد كه با او به پخش برود
تها و ميزهاى كتاب ا صندوق كمك مالى در دفتر و يا تظاهربراي. نداشتيم

نكته اى كه جالب بود اين بود كه ما اصال . معموال خوب پول جمع ميشد
 در يك والصندوقهاى مالى معم. داشتيممسئول مالى يا حتى دفتر مالى ن

كارتن بزرگ ريخته مى شد و هر گاه هركس پول براى خريد كاغذ و يا 
اين كارتن در گوشه دفتر روى . وسايل ديگر الزم داشت از آن برمى داشت

كال هيچوقت ما مشكل . زمين كه حتى در هم نداشت، كل دارايي ما بود
 .مالى نداشتيم

فاصله بعد از انقالب، حزب اللهى ها شديدا جلوى  كميته كارگرى بالدر
تعدادى از بچه ها در محالت جنوب شهر . رفتن ما به كارخانه ها را گرفتند

بچه ها همچنين . و گودها به كارهاى عمرانى و كانال كشى مى پرداختند
 به قالبدر بين كارگران بيكار و ديپلمه هاى بيكار كه تعدادشان پس از ان

 تعداد زيادى از كارخانه ها و بهم ريختن كل سيستم سابق خاطر تعطيلى
بسيار زياد بودند، به فعاليت مشغول بودند و در سازماندهى انواع تظاهرات 

  . در مقابل وزارت كار و يا مكانهاى ديگر فعال بودند
.  دانشجويي در واقع تنها بخش واقعا دانشجويي دانشجويان مبارز بودكميته

زماندهى و تصميم گيرى خودش را داشت و ارتباطات هر دانشكده اى سا
ارتباطات در . صورت مي گرفت در دفتر  و ها كامال اتفاقىانشكدهبين د

با اين همه دانشجويان مبارز بخاطر . شهرهاى ديگر تقريبا وجود نداشت
كيفيت هاى بسيار خوب بچه ها در همه جا از فعالترين گروه هاى 

ويژگى ديگر آن دوران اين بود كه دانشگاه . دانشجويي به حساب مى آمدند
هر گروه و صنفى . تهران مركز اصلى تمام وقايع آن دوره جامعه بود

حتى نماز . ى خود را در دانشگاه تهران انجام ميداديتظاهرات و گردهم آ
در چنين شرايطى موضعگيرى سريع و روشن بر سر . جمعه نيز در آنجا بود

تقريبا روزى نبود كه واقعه جديدى اتفاق . بودهر مساله اى از وظايف ما 
اگر شب اتفاقى مى .  و صريح از جانب ما را نطلبدريعنيفتد و موضعگيرى س

افتاد ما حداكثر تا فردا قبل از ظهر مى بايست موضع خود را اعالم كنيم، 
چراكه خودبخود در هر گوشه و كنارى بحث در مى گرفت و اگر ما هم 

. موضع ما را مي پرسيدندروها سراغ ما مى آمدند و نمى خواستيم ديگر گ
ويژگى خاص ما اين بود كه همواره از طرف تمام گروههاى ديگر در معرض 

 يا مذهبى ها درگير بحث ، يا فدائيان،حمله بوديم و كمتر كسى با توده ايها
. اين بود كه چپ ترين مواضع همواره متعلق به ما بودعلت . مى شد مگر ما

 16 حزب توده در خيابان را مواضع كامال منسجمى داشتند و دفتتوده ايه
آذر به معناى تماس نزديك و دائمى دانشجويان دمكرات با رهبرى حزب 

فدائيان اكثرا از نظر تئوريك ضعيفتر بودند و به ندرت وارد بحث مى . بود
مذهبى ها هم كه كامال از طريق روزنامه ها و راديو تلويزيون تغذيه . شدند

   .ميشدند
 دانشجويان مبارز رسم بر اين بود كه در جلسات عمومى هر كميته و يا در

 كار ها و وظايفى كه بايد انجام شود، پيشنهاد مى شد و بعد از ابخشى، ابتد
 يا حذف مى شدند و آنگاه كسانى كه مايل  مي يافتندبحث كوتاهى تغيير

اينكه مسئول آن . دند آن وظيفه خاص را انجام دهند، ثبت نام مى كردبودن
وظيفه كيست و چگونه سازماندهى و اجرا ميشود صرفا توسط خود آن بچه 

به اين ترتيب ما تشكيالت هرمى و . ميشدعيين هاى ثبت نام كننده ت
 مسئولى از جانب فرد و يا ارگانى ،بوركراتيك نداشتيم و در هيچ جمعى

در . ا انتصاب نميشدخارج از افراد همان جمع موقت و يا دائم انتخاب و ي
. مورد جلسات آموزشى، تركيب و محتواى آن نيز وضع به همين منوال بود

فقط اگر سطح همه بچه هاى شركت كننده در جمعى يكسان بود، 
خواهش ميشد از بچه هايى كه در آن موضوع واردترند، در آن جمع شركت 

د در نظر ضمن اينكه باي. كند تا از درجا زدن بيهوده جمع جلوگيرى شود
 اين بچه ها از با تجربه ترين، مبارزترين و آگاه ترين بخش هداشت ك

 بودند و تعداد نه چندان كمى از آنها در 50جنبش دانشجويى سالهاى 
 . شدند3همان دوران جزء كادرهاى برجسته سازمانهاى سياسى خط 

 در آن زمان به مسائل سياسى روز صوال ا3سازمانها و گروههاى خط 
. ى نميدادند و كار بين كارگران اولويت اصلى همه محسوب ميشداهميت
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رزمندگان زمانيكه عمال دانشجويان مبارز به شكل سابق اش نشريهء و 

 3 طيفى كه خود را خط همشكل ديگر در اين بود ك. ديگر وجود نداشت
دانست و يا حتى گروهها و سازمانهاى شركت كننده در كنفرانس مى 

 طيف وسيع و گسترده اى از نظريات سياسى را دنبال ، خود،وحدت
ويژگى دانشجويان مبارز در مقايسه با دانشجويان هوادار ساير . ميكردند

سازمانها در اين بود كه نظرياتش الزاما با سازمانهايي كه طرفدارش بود 
.  و خيلى زودتر و صريح تر روى مسائل روز موضع مى گرفتيكسان نبود

هفته . اصوال تمام مواضع و اعالميه هاى ما منتظر تاييد سازمان خاصى نبود
.  بودمانهاى اول براى ما نوعى پروسه پيدا كردن جايگاه سياسى خود

 مرداد در ذهن ما بود كه اشتباه حزب 28همواره اين امر از تجربه كودتاى 
تضعيف دولت مصدق بود و همچنين در مورد شيلى و سقوط دولت توده 

آلنده اين را ياد گرفته بوديم كه اعتصاب رانندگان كاميون و زنان بورژا به 
در چندين بحث كه در دفتر بر سر . تضعيف و سقوط آلنده كمك كرد

اعالميه اى در گرفت تازه متوجه شدم كه چقدر تبليغات ليبرالها و توده اى 
اينكه دولتى تضعيف شود به . ر بينش سياسى ما تاثير داشته اندها د

ماهيت و عملكرد خود دولت بر ميگردد و هرگونه حمايت چپ از چنين 
دولتى نه تنها بخودى خود نمى تواند جلوى اين تضعيف را بگيرد بلكه اين 
باعث مى شود كه مردم به آلترناتيو راست روى آورند و تقويت چپ ضامن 

مساله ديگر توهم و . رى براى جلوگيرى از كودتاى احتمالى استمطمئن ت
احترام شديدى بود كه در جامعه نسبت به دولت بازرگان و خمينى وجود 
داشت بگونه اى كه اوايل خيلى ميبايست محتاطانه از دولت و جريانات 

و اين احتياط بيشتر از اينكه در جامعه بوده باشد در . مذهبى انتقاد كنيم
 ،در مقايسه با ساير جريانات سياسى. اه بعضى از بچه هاى خود ما بودديدگ

 و از اينرو بيشتر زير حمله ديگر جريانات  بودمواضع ما بسيار چپ تر
در اين مورد شايد بهترين كمك براى ما نه بحثهاى . قرار داشتسياسى 

الميه  مدتها بر سر هر اعايلما در او. تئوريك، بلكه نشريه فكاهى آهنگر بود
اى بحث مى كرديم كه آيا لحن آن زيادى تند است يا نه و يا زودرس 

نشريه آهنگر تنها نشريه اى بود كه به سرعت در جامعه جا باز كرد و . است
بى جهت نبود كه آهنگر تمام . روز شنبه آنرا در همه جا مى شد پيدا كرد

ريحتر و ريشه آهنگر ص.  بودرانگيختهخشم حزب اللهى ها و توده اى ها را ب
 دولت بازرگان و حزب اللهى ها و آخوندها را بباد ،اى تر از هر جريان ديگر

نقدر انتقادات ريشه اى و صريح و چپ آآهنگر . انتقاد و تمسخر گرفته بود
به مسائل جامعه داشت و آنقدر تابو شكنى بر سر جريانات و اشخاص 

و الاقل ما اولين تر شده بود   راحتفتنداشت كه براى ما موضع چپ گر
جريانى نبوديم كه در معرض مستقيم حمله نيروهاى راست و ارتجاعى قرار 

 .داشتيم
 اولين واقعه هاى مهم بالفاصله پس از انقالب تظاهرات زنان در اسفند از

 بود كه در اعتراض به حكم خمينى دائر بر اجبارى بودن حجاب براى 57
اهرات گسترده زنان باعث عقب در فرداى همانروز تظ. زنان كارمند بود

 سال بعد و پس از سركوب كامل نيروهاى چپ 5تازه . نشينى خمينى شد
 اجبارى كردن حجاب 62 بود كه رژيم توانست در نيمه هاى سال انقالبىو 

من تظاهراتهاى متعددى را از نزديك ديده ام اما . را به زنان تحميل كند
ين تظاهراتى است كه من تاكنون  استثنايي تر57تظاهرات زنان در اسفند 
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سرعت عكس . در اين تظاهرات خودانگيخته بود بى همتا و استثنايي بود
 .تلويزيون شب اين حكم خمينى را اعالم كرد. العمل آن نيز جالب بود

ز اطالعيه دعوت به راهپيمايي  در نشريه پيغام امرو، صبحي آن روز،فردا
چند گروه زنان چاپ مى شود و تهران از همان ساعات اوليه صبح تحت 

تظاهرات زنان از جمله . شعاع تظاهرات گسترده زنان قرار ميگيردال
اعتراضاتى در جامعه بود كه هيچ ربطى به ما نداشت ولى تا مدتها نيروهاى 

 اصطالحى كه -ان زنان بورژا مذهبى از آن براى كوبيدن ما بعنوان حامي
 استفاده ميكردند و ما را عامل پشت -سقوط دولت آلنده را تداعي مى كرد 

 . مى كردندمعرفىپرده آن 
 كه در كنفرانس وحدت گرد هم آمده بودند و 3 ها و سازمانهاى خط گروه

سر مسائل اساسى بر در واقع ما دانشجويان هوادار آنها محسوب مى شديم 
گر اختالف داشتند و از آن مهمتر اينكه حتى موضع دقيق ي با يكد ايو پايه

اين امر را حتى . و تئوريك درستى روى مسائل اساسى جنبش نداشتند
 بنابراين طبيعى بود كه اين مسائل . سعى نمى كرد مخفى كنديانىهيچ جر

يكى از مهمترين . درون دانشجويان مبارز مورد بحث و مطالعه قرار گيرد
ايد نه براى سازمانها بلكه بيشتر در درون دانشجويان مبارز مساله مسائل ش

بطور مثال براى خود من از همان هنگام نقد . شوروى و ماهيت آن بود
 چريكى، اين مساله مطرح بود و تا ماهها پس از انقالب هنوز روى ىمش

در . امپرياليستى دانستن شوروى مطمئن نبودم و برايم بحث اش باز بود
 حتى عمده شدن اين مساله بيشتر برايم جنبه مزاحم داشت در اوايل

. حاليكه مطالعه و تعيين موضع روى مسائل ديگر را عمده تر ميدانستم
 بر سر مساله سوسيال امپرياليسم قبل از اينكه كمبود منابع ىمشكل اصل

در آن دوران جنگ . تئوريك باشد، نبود فاكتهاى موثق از درون شوروى بود
ا آنچه از جانب منابع غربى در مورد شوروى گفته ميشد ابدا براى سرد طبع

نقطه حركت ما كنگره بيستم حزب كمونيست شوروى و . ما موثق نبود
اين واقعيتى .  شوروىة بود يعنى موضع قديم چين دربارروشچفتزهاى خ

بود كه در آنزمان آمريكا طرفدار تمام رژيمهاى ديكتاتورى بود و شوروى 
ده تمام جنبش هاى آزاديبخش و دولتهايي كه ما آنها را حمايت كنن

مترقى مى پنداشتيم كه از وضعيت درونى آنها همانقدر بيخبر بوديم كه از 
تقريبا در تمام بحث هاى ما درون خودمان و يا با . شوروى و بلوك شرق

طرفداران توده ايها و يا فدائيان مساله به اينجا مى كشيد كه ما از درون 
 هيچ اطالعى نداريم و صرفا از سياست خارجى شوروى ميتوان شوروى

درباره سوسياليستى بودن و سرمايه دارى بودن شوروى قضاوت كرد چرا 
مورد  در اين.  از سياست خارجى يك كشور جدا نيستداخلىكه سياست 
 ايران فاكت مشخص داشتيم و آن فروش در رابطهء شوروي باهم ما فقط 

 ما ديگر هيچ فاكت موثق .يتش از حزب توده بوداسلحه به شاه و حما
اين فاكتها را ميشد بعنوان انحراف و . ديگرى براى قضاوت نداشتيم

اشتباهى از جانب شوروى تفسير كرد يعنى همان موضع فدائيان و بعدها 
سرمايه دارى دانستن شوروى در دانشجويان مبارز ابدا شرط . راه كارگر

حتى در خود پيكار نيز تا . ن ترديد داشتندعضويت نبود و بسيارى روى آ
كنگره دوم اين جزء شرط عضويت در پيكار نبود هر چند كه موضع رسمى 

 مبارز بودند كه انشجويانچندتا از بچه هاى فعال در د. سازمان بود
امپرياليستى بودن شوروى را اصال قبول نداشتند و آشكارا خود را طرفدار 

ولى گويا در حال پيدايش بود ميدانستند   كه هنوز وجود نداشت 4خط 
اينها صادقانه و آشكارا . كه با تشكيل راه كارگر اينها به راه كارگر پيوستند

 فعاليت 3 مبارز و در كنار خط شجويانمى گفتند كه بطور موقت در دان
 متقابال اين مقصد آنها براى بچه هاى ديگر صميمانه پذيرفته .مى كنند

 .الى در آن نميديدميشد و كال كسى اشك
 خود حزب توده و ماهيت آن نيز نظرات مختلف بود عده اى آنرا درباره

عمال سوسيال امپرياليسم روس مى دانستند، پيكار آنرا عامل بورژازى 
 جريانى  آن راليبرال در جنبش كارگرى ارزيابى مى كرد و ديگران

ى و ماهيت آن اما مساله شورو.  مي دانستنداپورتونيستى و خرده بورژايي
بسيار پيچيده تر و ريشه اى تر از آن بود كه با امپرياليستى دانستن آن 

سوال پيش مى آمد كه از چه زمانى از كشورى . همه چيز حل شده باشد
 سوسياليستىسوسيالستى به امپرياليستى تبديل شده و آيا اصوال هيچگاه 

ار بچه ها مواضع چه در آن دوران و چه بعدها درون پيك. بوده است يا نه
كامال مختلفى داشتند از كسانى كه انحراف را از استالين ببعد ميدانستند تا 

كسانى كه استالين را قبول داشتند و از خروشچف ببعد به انحراف شوروى 
 حتى ، بتلهايمن همچوكمىتعداد نه چندان . از سوسياليسم اعتقاد داشتند

از اين مبدا  و مهمتر.  ديدند در زمان خود لنين نيز مى راريشه هاى آن
انحراف اينكه اصوال درك خود ما از سوسياليسم چيست و معيارهاى 

. مشكل اساسى ما بوداين . سنجش يك جامعه سوسياليستى كدامند
 دامتناقضات ما هنگامى بيشتر مى شد كه مى خواستيم بگوييم باالخره ك

 خيابانى توده ايها كه در بحثهاى. كشور را در جهان سوسياليستى مى دانيم
مدتى تعدادى از بچه ها . سعى مى كردند روى اين مساله مچ ما را بگيرند

مثال آلبانى و كره شمالى را ميزدند چون هيپكس هيچ چيزى درباره اين 
 اين كهكشورها نمى دانست، مساله ظاهرا ماستمالى ميشد اما بعدها 

 بعضى از بچه ها رژيمها از جمهورى اسالمى دفاع مى كردند، اين كلك
بهرحال اين مساله با تمام پيچيدگى هايش در تمام آن . كارآيي نداشت

پس از فروپاشى شوروى اين ديگر صرفا معضل ما . سالها با ما همراه بود
 .نبود بلكه مشكل تمام جريانات چپ و ماركسيست شد

 مهم بعدى كه محور مطالعات و بحث هاى ما را در آن اوايل تشكيل مساله
ى داد مساله ساخت اقتصادى ايران، آرايش طبقاتى جامعه و مرحله م

در ابتدا ما خيلى روى اين مسائل مطالعه و بحث . انقالب و مساله برنامه بود
 ستهد: اما بمرور دو گرايش را بين بچه ها ميشد تشخيص داد. مى كرديم

اول كسانى كه هر چه بيشتر مشكل اساسى جنبش را در اين مقوالت 
ادى و برنامه اى ميديدند و دسته دوم كسانى كه اولويت خيلى اقتص

. كمرنگى براى اين مسائل قائل بودند كه من خودم جزء دسته دوم بودم
 بود و همچنين )سهند(اتحاد مبارزان كمونيست نمونه بارز جريان اول 

 در پيكار نيز بچه هايي بودند .گرايشى قوى در رزمنگان را ميشد حس كرد
نمى خواهم ادعا كنم كه ما در آن هنگام . تمايالتى داشتندكه چنين 

كمونيسم برنامه "دى مشخصى با اين نوع تفكر كه آنرا شايد بتوان نمرزب
 ناميد، داشتيم اما بنوعى مشكل و انحراف اصلى را در مسائل "گرا

طبعا در آن دوره بسيار دور . اىايدئولوژيك مى ديديم تا مسائل برنامه 
ين گرايشى را از زاويه تاثير پوزيتيويسم وعلم گرايي در بوديم كه چن

ماركسيسم درجهت توجيه سلطه روشنفكران و تكنوكراتها در جامعه 
ارزيابى كنيم اما بنوعى صورى بودن برنامه در عملكرد جريانات و احزاب را 

 به داشتن برنامه كامل رهبخصوص كه حزب توده هموا. حس مى كرديم
 مخالفين مى خواست كه اگر انتقادى به حزب توده خود مى باليد و از

دارند بگويند كه به كدام بند برنامه ايراد و انتقاد دارند و براى ما واضح بود 
  .كه مساله به ماهيت واقعى جريانات برمى گردد و نه اين يا آن بند برنامه

 كردن هويت مستقل خود در مبارزات سياسى نيز پروسه اى بود كه پيدا
ايست طى مى كرديم كه با بى تجربگى ها و ندانم كاريها و اشتباهات مى ب

همانگونه كه گفته شد، دانشجويان مبارز ظاهرا گروه . متعددى همراه بود
 ى بود اما عمال در كليه مسائل سياس3دانشجويي هوادار سازمانهاى خط 

كه  در حالي،موضعى صريح اتخاذ كنيمبدون تأخير، روز ما مجبور بوديم كه 
خود سازمانهاى اصلى يا اصوال ضرورتى براى موضع گرفتن نمى ديدند و يا 

 بعضى از موارد موضع رسمى و علنى داشتند و ةخيلى ديرتر و صرفا دربار
 سياست آشنا امما بعد از انقالب براى اولين بار با پديده اى بن. يا ميگرفتند

 جامعه ايران وجود  تا قبل از آن در زمان شاه چيزى بنام سياست در.شديم
در . و ملت و ديگر هيچبود در ايدئولوژى و تبليغات دولتى فقط شاه .نداشت

گونه ديده ميشد، ما در اين  همينبه اپوزيسيون نيز سياست و جامعه 
 فقط دانشجويان نهفعاليتهاى سياسى اوليه . فرهنگ بزرگ شده بوديم

و بمرور به جايگاه . ت اين ناشى گريهاى اوليه را داش3مبارز بلكه كل خط 
بعدها پيكار بنوعى . يك سياست چپ راديكال و انقالبى نزديك ميشديم

اين جايگاه را پيدا كرد و اين يك پروسه طوالنى آموزش و تجربه و 
 يعنى، ائتالف و آنسياست به معناى رايج و مبتذل . راديكاليزه شدن بود

اى تاكتيكى و نزديكى و همكارى احزاب سياسى با يكدگر، نزديكى ه
مواضع تاكتيكى متناقض با اهداف اعالم شده، در مواردى سكوت، به 

گر نان قرض دادن، زير زيركى اهداف و مقاصد را پيش بردن، وعده ييكد
 نان به نرخ ن،دادن و حريف را به هر قيمتى و با هر وسيله اى خراب كرد

 و پيش كشيدن راديكالبا ظاهر روز خوردن و شعارهاى عوامفريبانه و صرفا 
هوادار، دوستان، دشمنان، نزد عوام يا (يا مواضع را بنا بر نوع مخاطب 

گوناگون تئوريزه و توجيه كردن و يا زيگزاگها و به اشكالي ) خواص
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 طاشتباهات گذشته را ماستمالى كردن و به روى خود نياوردن، بنا به شراي
پهلو موضع گرفتن، اهداف و سياست خود را ماليم و يا تند جلوه دادن، دو

موضعگيرهاى مصلحتى كردن، براى عقب نيفتادن از قافله مواضع عجيب 
غريب اتخاذ كردن كه اكثرا از حول حليم در ديگ افتادن بود و غيره و در 

اين نوع سياست كه توسط تمام . يك كالم بى پرنسيپى در سياست
ين و  جمهورى اسالمى، حزب توده، انواع ليبرالها و مجاهدهاىجناح

 با شدت و ضعف متفاوت به 3فدائيان و بسيارى از جريانات چپ حتى خط 
 با 58اتحاديه كمونيستها در سال : 3مثالى از خط . (پيش برده مى شد

پيكار در كنفرانس وحدت پروسه وحدت سازمانى را بررسى ميكند، در سال 
 جمهورى اسالمى در جنگ شركت مى كند و پيكار را دوش دوش به 59

نوعى خواهان اعدام بچه هاى پيكار ميشود، ه بو انقالبى ارزيابى ميكند ضد 
 در همنوايى با مجاهدين در آمل عليه رژيم مبارزه چريكى 60در سال 

 جناحهاى  را در برجسته از چرخش هاى تاكتيكى هاينمونه. ميكند
 و حزب توده و بعدها اكثريتدر  ، خمينىهاجمهورى اسالمى و در راس آن

  .)بودندن مجاهدي
 تشكيالت دانشجويان مبارز از يك نظر بدعت و تجربه نوينى در خود

جنبش كمونيستى ايران بود، جنبه اى كه بنظرم يكى از با ارزش ترين 
تجربه هاى آن دوران بود كه متاسفانه نقد و بررسى درستى از آن صورت 

تشكيالتى در  -ما در نقد مشى چريكى به ضرورت كار سياسى. نگرفت
تشكيالتى چه  - رسيده بوديم اما اين كه از كار سياسىرگردرون طبقه كا

فهميده ميشود نه در عرصه سياسى تصور و الگوى درستى داشتيم و نه در 
اينكه سازمان بايد در خدمت . عرصه تشكيالتى و سازماندهى غيرچريكى

مبارزه توده ها باشد و نه اينكه توده هوادار و هوراكش سازمان باشد، 
 بود و براى ما بخصوص نمونه فدائى ها نمونه اين نوع قدبخشى از اين ن

 را "تنها راه رهايى پيوند با فدائى"نگرش چريكى بود كه به شوخى شعار 
بيشتر  كه هدفش  رااز اينرو هر نوع فعاليتى. بيان اين ديدگاه مى دانستيم

 با ديدى منفى مى ،برجسته كردن گروهى باشد تا خدمت به جنبش
 نگرش نه فقط در دانشجويان مبارز بلكه در خود عالبته اين نو. نگريستيم

ما بدنبال .  و كنفرانس وحدت نيز وجود داشت3سازمانها و گروههاى خط 
مثال خود پيكار تعداد زيادى . رابطه درستى بين تشكيالت و جنبش بوديم

 اعتقاد بر چرا كه. نشريات و اعالميه مى داد كه نام سازمان در زير آن نبود
 طرح مسائل است تا تبليغ تنگ نظرانه گروهى و برخورد مهماين بود كه 

اصوال اينكه هوادران تمام گروهها بدون هيچ . انه به جنبشكاركاسب 
چشمداشتى و يا با ديد گروهگرايانه صميمانه در يك تشكل كار ميكنند 

گروههاى خود بازتاب همين ديد به تشكيالت و نقد از طرز كار احزاب و 
 اينكه اين تصور وجود داشت كه اين گروهها دير يا زود با بتهال. ديگر بود

 واقعا 3در كل خط . يكديگر وحدت خواهند كرد، يك جنبه قضيه است
سعى مى شد با فتيشيسم تشكيالتى و همه چيز را درخدمت باد كردن و 
بزرگ كردن يك سازمان خاص قرار دادن، مرزبندى شود و خود جنبش 

اينكه طى مدت كمتر از يكسال دانشجويان . باشدهميت درجه اول داشته ا
مخالف اين ديدگاه اوليه درجه  180 عمال مجبور شد گامى 3مبارز و خط 

بردارد، و دقيقا در همان جهت كليه تشكلهاى ديگر جامعه اعم از فدائيان و 
خود را تغيير موضع دادند، امرى است كه داليل و الزامات ... مجاهدين و 

داشت و بنوعى شرايط جامعه تحميل كرد و مشكالت و عواقب آن راه 
از . زمانى شناخته شد كه بازگشت بعقب و تصحيح آن ديگر غيرممكن بود

 بحثهاى درونى پيكار در مورد ضرورت ايجاد تشكيالت 58حدود شهريور 
دانشجويى دانش آموزى پيكار آغاز شد و يا الاقل من از اين تاريخ در 

.  ما تشكيالت خود را رسما اعالم كرديمگر دي ماه در آبان.ريان آن بودمج
 خود به شكست عملى ،ضرورت اين جدايى وايجاد تشكيالت مستقل

هايى كه ه ما در انتشار و ترويج ديدگا. شدكنفرانس وحدت مربوط مى 
براى جنبش الزم، مفيد و مهم ارزيابى ميكرديم، با كمال ميل كار ميكرديم 

 كه در ترويج ديدگاههاى جديد و دانستيمفاقا ما اين را وظيفه خود ميو ات
يا كمك به مبارزاتى كه از امكانات تداركاتى بسيار نازلى برخوردارند، در 
حد توان يارى برسانيم و اين را با كمال ميل انجام ميداديم و اصال اين را 

اما مساله . كرديمبه معنى سوء استفاده از امكانات و نيرويمان قلمداد نمى 
  هايها و گرايش اينجا بود كه در طى ماههاى اول پس از قيام، اولويت

 متفاوتيسياسى وقطب بنديهاى جامعه كامال تغيير كرد و در جهت كامال 

حتى . چرخيد  يا بعد از آن، از قياميشهفته هاى پآنچه در نسبت به 
غييرات و تحوالت و اين انعكاس تعوض شد تركيب دانشجويان مبارز بسيار 

 اين فشار روند وقايع پس از انقالب بود كه بهرحال. سريع پس از قيام بود
ما را وادار ميكرد دقيقا برخالف مسيرى گام برداريم كه در نقد مشى 

اين . چريكى و مشى حزب توده به آن بطور خام و غريزى رسيده بوديم
 و ديگر گروههاى خاص پيكار نبود بلكه رزمندگان، آرمان و سهند، نبرد

 .ديگر دير يا زود در همين راستا پيش رفتند
 اوايل انقالب مى توانستيم در بحثها با ديگران بگوييم كه مواضع ما هنوز ما

روشن نيست و داريم روى آن كار مى كنيم اما تا ابد نميشد اين را در 
الخره با. مقابل جريانات ديگر و يا كسانى كه تمايل به ما داشتند بيان كرد

در .  داريمرازمانى بايد گفت كه ما در فالن موضوع بهمان موضع قطعى 
  . ما را جدى نميگرفت،غير اينصورت كسى در مبارزه سياسى

  
  

 
 
 58سركوب مرداد   -

، 32 مرداد 28 شايد طنز تاريخ بود كه در آستانه سالگرد كودتاى اين
سازمانيافته عليه نيروهاى مذهبى دست به تهاجم ناگهانى و گسترده و 

هاى چماق بدست باند ،همزمان با كشتار در كردستان.  زدندينتمام مخالف
 حزب اللهى و لمپن هاى مسلح كميته هاى امام به تمام نشريات مخالف

دفاتر سازمانها و گروهها مورد تهاجم قرار گرفت و . ند گسترده برديورش
بتوان  را شايد اين سركوب. جو سركوب و وحشت بر جامعه حكمفرما شد

هر چند رژيم نتوانست .  كامل شد60 ناميد كه در خرداد چيزيفاز اول 
اين جو سركوب را در دراز مدت حفظ كند و به يك سركوب تمام عيار و 

 عمال شاهد اين بودم كه تا چه ،دكر عقب نشينى ناگزير تبديل كند و نهائي
نتقاداتى كه نسل ما تمام ا. حد جامعه ما در مقابل كودتا ضربه پذير است

به نسل گذشته و بخصوص به جبهه ملى و حزب توده داشتيم كه در مقابل 
 هآسيب پذيرى جامع. كودتا مقاومت نكردند، اكنون به خود ما بر ميگشت

. ما در مقابل كودتا تراژدى تمام جنبشها و انقالبات از مشروطه به بعد است
، سازماندهى شده ترين  الاقل از جانب مجاهدين قوى ترين60در سال 

 در حاليكه ؛ با وجود اين،مقاومتى كه مى توان تصور كرد انجام گرفت
 در پائين ترين سطح امعهنيروهاى جمهورى اسالمى از نظر مقبوليت در ج

توانست سلطه خود را بر جامعه تحميل و  60ممكن قرار داشتند، كودتاى 
تر جهان در آمريكا، كانادا در دمكراسى هاى قديمى تر و پايدار . تثبيت كند

و سوئيس انواع اقدامات پيشگيرانه و حق مسلح شدن براى مقاومت در 
 شده و گرفتهبرابر دولت خود حتى در قانون اساسى شان در نظر 

 ، مناسبيحساسيت عمومى هنوز وجود دارد و يا انواع سيستم ها
بيات غم انگيز شايد براى جامعه ايران با توجه به تجر. ميليشايى وجود دارد

يك قرن اخير كه سرنوشت جامعه همواره با كودتا تعيين شده است، واجب 
 تسليح مئنتر از هر قانون اساسى، پارلمانى ايجاد مكانيسمهاى كامال مط

و يا در نظام وظيفه شايد بهتر باشد كه بجاى . عمومى در برابر كودتا باشد
ومى عليه كودتا آموزش در ارتش بر ضد دشمن خارجى، به آموزش عم

 .تبديل شود
 رونامه آيندگان و بخصوص پيغام امروز به سردبيرى 58تا سركوب مرداد 

 و ات عالوه بر اين انواع نشريدرضا مرزبان مواضع چپ را انتشار ميدادن
 گوناگون چپ، ليبرال، دمكراتيك و يا نزديك  هاي گرايش ها ازهفته نامه

 تمام اين نشريات اشغال و تعطيل بهرحال. به بختيار انتشار مى يافتند
 نشريات غيردولتى بصورت غيرقانونى و اكثرا 60از آن پس تا خرداد . شدند

  . ميشدندوخته كتاب نيروهاى سياسى فرميزتوسط 
 نتوانست اين جو سركوب را به مدت طوالنى حفظ كند، ارگانهاى رژيم

اى رژيم بشدت سركوب از انسجام كافى برخوردار نبودند و پايه هاى توده 
  .و عمال فعاليت نيروهاى مختلف دوباره بيش از پيش رونق گرفت. كاهش پيدا كرد
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 اشغال سفارت آمريكا -
 چند نفرى بيشتر ، آبان و حالت نيمه تعطيل بودن13 مناسبت سالگرد به

در دفتر دانشجويان مبارز نبوديم كه خبر اشغال سفارت از طرف گروهى از 
  اينكهى كه راه افتاده و آورد و جو هايكى از بچهدانشجويان مذهبى را 

گروه هاى مختلف مردم به حمايت از اين حركت دانشجويان بصورت 
پس از قيام .  آمريكا درخيابانها در حركت اندسفارتگروهى به سمت 

بخاطر وقوع حوادث مهم كه احتياج به موضعگيرى سريع دارند، تصميم 
عيى همان كسانى كه در همان لحظه در گرفته شده بود كه در چنين مواق

در . دفتر حضور دارند مجازند كه خود تصميم گرفته و اعالم موضع بكنند
تعجب اوليه همه ما اين بود كه . مجموع پنج شش نفر بيشتر نبوديم

دانشجويان طرفدار خمينى را بخوبى ميشناختيم و مواضع رژيم قبل و بعد 
 ما در ،عمال تمام مدت.  روشن بوداز انقالب در خصوص آمريكا برايمان

شديدا با شعارهاى ضد امپرياليستى زيرا تظاهراتها با آنها درگيرى داشتيم 
 آمريكا دشمنان شوروى،چين، ": آنها كه مي گفتندو شعار . مخالف بودند

با وجود .  بيشتر جنبه ضد كمونيستى داشت تا ضد امپرياليستى"خلق ما
 امپرياليستى و ضد امريكايى كه در جامعه تمام خواسته ها و گرايشات ضد

وجود داشت، آنها تمام مدت تا آن لحظه سعى در جلوگيرى از خواستها و 
از جانب ديگر شبه كودتاى كامال . مي كردندحركتهاى ضد آمريكايى 

سازماندهى شده و گسترده آنها در مرداد عمال شكست خورده و حمايت 
بود و حالت كامال ايزوله اى پيدا كرده  آنها بشدت لطمه خورده  ازتوده اى

اكنون اينان يك شبه . انه سعى در تغيير چهره داشتندحبودند و مذبو
 ژست ، عملكردها و ماهيت اين جريانبقه،خوابنما شده اند و با توجه به سا

ضد امپرياليستى گرفتن اينان بيشتر به خيمه شب بازى مى ماند تا يك 
تقريبا همين لغت ها را بكار كه ه اى نوشتيم بياني. حركت ضد امپرياليستى

همچنين تصميم گرفتيم كه ميتينگى . برده بود و همين مضون را داشت
از آنجا كه بطور . در دانشگاه تدارك ببينيم كه به افشاگرى آنها بپردازد

اتفاقى همه ما كه در آن جلسه بوديم از هواداران پيكار بوديم، قرار شد كه 
و نظرخواهي كنيم بچه هاى ديگر دانشجويان مبارز ، از تفردا صبح اول وق

 امضاء مشترك دانشجويان هوادار پيكار و مبارز  ازببينم كه آيا مى توان
  .نهاستفاده كرد يا 

افلگير غ روز بعد تازه گستردگى و عمق جريانى كه راه افتاده بود ما را صبح
 نوشته بوديم با امضا ما اعالميه ها و پالكارتهايى كه روز قبل. كرده بود

جو جامعه كامال . مشترك پخش كرديم اما از ميتينگ صرفنظر كرديم
 فعاليتبراى من شخصا اين روز شروع بدترين دوره . تغيير كرده بود

در حتى .  بود كه ماهها طول كشيد60سياسى آن دوران من تا سال 
كه ما اسى انزواى سي، عراقايران و جنگ مقايسه با موضعگيري ما در قبال 

در رابطه با اشغال سفارت با آن روبرو شديم، بخاطر موضعگيرى چپ 
 ما اولين و تقريبا تنها جريانى ،با شروع جنگ. بودتر  و طوالنى ترشديد

 ارتجاعىبوديم كه جنگ را ارتجاعى و در خدمت تحكيم سلطه دو رژيم 
گر اعم از ارزيابى كرديم در حاليكه تقريبا بدون استثنا تمام جريانات دي

چپ و راست و ليبرال و مذهبى در شركت در جنگ و دفاع از ميهن و 
حتى جريانات خط . ندتهمكارى با رژيم در مبارزه با عراق سرو كله ميشكس

 ما مانند رزمندگان و اتحاديه كمونيستها به حمالت شديد عليه 3
ا اما پس از دو سه هفته ما مى توانستيم بدون مواجه شدن ب. پرداختند

عكس العمل هيستريك مردم و ديگر جريانات سياسى به تبليغ و بحث و 
، و حتي خيلي ها با عالقه ميخواستند بدانند فعاليت خودمان ادامه دهيم

اما با شروع اشغال سفارت دوره اى شروع شد كه . كه استدالالت ما چيست
 مهمى يارنه تنها براى ما بسيار دشوار بود بلكه از چند نظر نقطه عطف بس

حتى ميتوان ادعا كرد كه . در تاريخ معاصر ايران و جمهورى اسالمى بود
ميتوان در . جمهورى اسالمى به شكل فعلى اش از اين تاريخ شكل گرفت

 .اين چند نكته زير اهميت تاريخى اين واقعه مهم را نشان داد
 گسست قطعى از ليبرالها اعم از ليبرالهاى الئيك و يا ملى مذهبى -1
انحصار كامل قدرت دولتى و همزمان انحصار رهبرى اپوزيسيون ضد  -2

  .دولتى توسط جناحهاى مختلف خودى
 تشكيل سپاه پاسداران -3

 اعتراف كنم كه بالفاصله پس از اشغال سفارت تا ماهها واقعا حالت بايد
از يكطرف واقعا مطمئن بوديم كه تمام اين . درمانده و فلج پيدا كرده بوديم

 ءههفا جهت حفظ نظام جمهورى اسالمى و در جهت وجحركت صر
از مطالبات رژيم مي كوشد دروغين ضد امپرياليستى دادن به رژيم است و 

 بر ، واقعى ضد امپرياليستى مردم براى خود دكان باز كردهتهاىو خواس
ماهيت واقعى و تضادهاى جامعه سرپوش بگذارد، از طرف ديگر هيچ فاكت 

 روزمره نداشتيم كه بتوانيم اين امر را با استناد به مشخصى از ميان وقايع
مشكل ما صرفا مردم عادى نبودند . وقايع و يا اظهارات خاصى ثابت كنيم

ما حتى مى بايست در مقابل . بلكه گروههاى سياسى گوناگون بودند
مجاهدين كامال به طرفدارى از . فدائيان از موضع خود دفاع كنيم

 اوج موفقيت و  هميدند و براى حزب تودهتدانشجويان خط امام درغل
  .كاميابى محسوب ميشد

 تا نيروهاى نزديك به خودمان را از يمدر آن دوره ما بيشتر تالش مى كرد
 . نيروى جديدى جذب كنيمبكوشيم دست ندهيم تا اينكه 

 تا امروز درجامعه  آن مهمترين جنبه اشغال سفارت و تاثير بعدىبنظرم
زمان اين جريان را با  ما تا آن. جمهورى اسالمى استايران اين جنبه از 

يكسرى دگم هاى ثابت مى شناختيم مثل آنچه امثال مطهرى و بهشتى در 
شان از حكومت اسالمى ارائه ي  مكتب اسالم يا كتابهااتي مانندنشري

اوال با دو جناح وگرايش كامال مشخص مواجه ميشويم ، اما اكنون. دميدادن
 تا )حجتيه ( از اعضاى انجمن ضد بهايى كهستردهنه با يك طيف گ -

و ثانيا هيچ  -  در بر مي گرفت كه حتى به شريعتى نزديك بودند راكسانى
دگم خاصى در هيچيك از اين دو جناح كه با حفظ قدرت در تضاد باشد 

 . ضد دگمها  اصول اصلى اسالم باشدكارامشاهده نميكنيم حتى اگر آش
 تاكتيكى رمش همواره قابليت انعطاف و ن،ژيماما جريان دورانديش تر ر

آنچه از آن پس اين جناح را در شيوه . بيشتر از جناح ديگر نشان داده است
كار و سياستهايش متمايز مى كند اين است كه هرگاه كه سياست جديدى 

 بدون ترديد تا به آخر  ونظيركم اتخاذ مى كند آنرا با پيگيرى و قاطعيت 
 به آخر اجرا ميكند ابعى اين سياست جديد را تتنتايج پيش ميبرد و تمام 

بگونه اى كه گويى با آدمهاى كامال جديدى روبرو هستيم و مشخص كردن 
همين جناح است كه . آن با گذشته شان تقريبا همواره غيرممكن ميشود

 زودتر تشخيص داده و تهديد مي كندرژيم راكه  خطرات اصلى همواره
دارك سياست جديد ديده است و جناح ديگر را براى آن از خيلى قبل ت

 آمريكا، مورد تنمونه اشغال سفار.  به دنبال خود كشيده استشكما بي
مرگ بر شاه جلو افتادن در طرح شعاراول بود كه تشخيص دادند ديگر 

دوره اش تمام شده و بايد در حوزه ديگرى رهبرى شعارهاى مردم را بعهده 
تر تشخيص داد كه سركوب كامل تمام همين جناح بود كه زود. گرفت

 الزمه بقاى رژيم است در غير اينصورت ادامه روند جامعه و خالفنيروهاى م
تمام . پالريزه شدن بيشتر جامعه معنايى جز مرگ نزديك آنها ندارد

 بدون ابتكار و قاطعيت اين جناح مقدور 60 دههء و اعدامهاى هاسركوب
ن اشغال سفارت و چه در دوران قتل جالب اين است كه چه در دورا. نبود

، چه در دوران اصالح طلبان و جامعه مدنى و چه در 60عام پس از كودتا 
دوران جنبش سبز همواره با همان نام هاى آشناى هميشگى بعنوان 

 . سردمداران آن مواجه ميشويم
 در ساختار جمهورى اسالمى  را اشغال سفارت جنبه مهم ديگرىمساله

آن توانايى و مهارت جذب بخشى از نيروهاى الئيك براى نشان ميداد و 
منزوى كردن بخش ديگر و حتى تبديل كردن اينها به بلندگوهاى مستقل 

 آنها هرجا كه الزم .و بنوعى ماورا طبقاتى و ماورا جناحى نشان دادن خود
باشد از گفتمانهاي چپ عليه ليبرالها استفاده ميكنند و در جاي ديگر از 

  .ريهاي ليبرالي و پوپري عليه چپانواع تئو
جريان اشغال سفارت تا ماهها موضوع اصلي كل جامعه بود و بعدها بر سر 
هر موضوعي كه براي رژيم  مهم بود، دوباره مساله سفارت عود ميكرد و 

نمايشي بودن و استفاده ابزاري . تظاهرات به نفع دانشجويان براه  مي افتاد
براي همگان آشكار بود كه باعث از بين رفتن رژيم از اشغال سفارت آنقدر 

  . كارايي اوليه اش شد
دانشجويان مبارز عمال با جدا شدن هواداران پيكار و بعدا رزمندگان از آن، 

  . ديگر به موجوديت خود پايان داد،58در اواخر سال 
 

*  
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  تكنيك تهران سازمان صنفي پلي

  
  

فعاالن سازمان هاي چند تن از  رب و دانستهنوشته زير را اساساً با استفاده از تجا
تكنيك تهران محدود به  تجربيات من در پلي. ام ن تهيه كردهتكنيك تهرا صنفي پلي

  . در نوشته آورده شدههم است، كه كمي از آن 61 تا 53سالهاي 
  ناهيد نصرت 

  

  
  

در سال  پلي تكنيك .تهران شدم تكنيك  وارد دانشكده پلي1353سال 
 مهندس نفيسي و با مجوزي از جانب يونسكو تأسيس شده به همت1335
در .  شش رشته فني و حدود دوهزار دانشجو داشت ورودمدر زمانبود و 

 دانشجوي پذيرفته شده در اين 55از. رشته الكترونيك پذيرفته شده بودم
هاي فني بسيار كم  دختران در اكثر رشته. رشته فقط سه دختر بوديم

تنها . شديم  موج اخمويي از دانشجويان پسر روبرو ميبودند و ما هميشه با
هاي شيمي و نساجي دانشجويان دختر بيشتري داشتند و جو  رشته

 در چايخانه شيمي گاهي صداي مثالً. ها باز تر بود دانشكده در آن بخش
هايي  در  گاهي هم بحث. شد خنده و يا شوخي دانشجويان هم شنيده مي

و » ها مذهبي«يكبار هم بحث جالبي بين  . گرفت اين چايخانه در مي
بحث مدتي طول كشيد و . دو طرف پاياپاي بودند. بود» ها غيرمذهبي«

كردند،  چون هر دو طرف بدور از هياهو وبا توسل به استدالل صحبت مي
انستيتو شيمي به خاطر فضاي . تعداد زيادي را بدور خود جلب كرده بودند

معروف »  يوگسالوي دانشكده«تصابات به باز و مقاومت در برابر برخي اع

آيند و استالينيسم و مائوئيسم در  ناخوش هاي تيتو آنزمان سياست. شده بود
حزب كمونيست شوروي كه با مانوري سركوبگرانه، . ها ارزش بود بين چپ

ويان چپ ايجاد جبهار پراگ را آفريده بود، نه تنها موج اعتراضي در دانش
. نمايي مسحور كرده بود  را با آن قدرتان جوانهاي كرد، بلكه چشم نمي

آورند، مقاومت برخي كشورهاي » زير«را به » زور«جواناني كه ميخواستند 
 را به سخره مي» اردوگاهي« اروپاي شرقي در برابر سياست مركزي 

حرمت كردن، سركوب و كشتار معترضين يا مخالفين  بي. گرفتند
هاي خشن استالين، ما دانشجويان  دگاهچين و يا در دا» انقالب فرهنگي«در

اگر بخشي از چپ مخالف مائوئيسم بود، . داشت نمي چپ را به اعتراض وا
» چپ سنتي«هنوز . گذاشت هاي استالينيستي صحه مي در مقابل بر شيوه

هاي  تري ازتجربه جمهوري اسالمي را تجربه نكرده بود كه شكل بدوي
 در خود بنگرد و به محدباي   آيئنهرا ببيند و در» اردوگاه سوسياليستي«

 . هايش بينديشد فكري كج
 مي» سياهكل«چهار سال از ماجراي . زماني كه وارد دانشكده شدم

جو . ها دستگير شده بودند گذشت، برخي از دانشجويان در ارتباط با چريك
» سازمان صنفي«از گوشه و كنار نام . خفقان و سركوب  حاكم بود

گفته . م ولي اين سازمان ديگر وجودي علني نداشتشنيد دانشكده را مي
اندازند، از  ها را به راه مي  اعتصابميشد برخي از دانشجويان كه عموماً

گفتند كه در گذشته اين سازمان انتخاباتي  مي. فعالين صنفي هستند
انداخته و دانشجويان نماينده از جانب  وسيع در درون دانشجويان براه مي

از آنزمان كه . دادند  فعالين سازمان صنفي را تشكيل ميتوده دانشجويان،
وارد دانشكده شدم، به ياد ندارم كه اين سازمان انتخاباتي به راه انداخته 
باشد و نمايندگاني براي عضويت در آن انتخاب شده باشند، جو سركوب 

با وجود انحالل . شديد بود و گارد در درون دانشكده مستقر شده بود
هاي دانشجويي ديده  اي در حركت ي آثار آن به شكل برجستهسازمان صنف

كتابخانه صنفي دانشكده كه يكي از آنها بود در آنزمان باالي سالن . شد مي
دراين كتابخانه . ناهارخوري وجود داشت و محل تجمع دانشجويان چپ بود

كتابهاي . گرفتند هم در دسترس  دانشجويان قرار مي» ممنوعه«كتابهاي 
 مبارزه مسلحانه را تبليغ كنند، چنين كتابهايي نبودند كه مثالً» هممنوع«

گذاشتند و اصرار بر اين   فعالين صنفي در كتابخانه نميجزواتي را معموالً
بود كه حتي از پخش اعالميه هم در كتابخانه صنفي خودداري شود كه 

هايي  مكان در ها عموماً اعالميه. اي براي بستن كتابخانه به رژيم ندهد بهانه
 زير يك سيني در مثالً. شد، كه محل تجمع دانشجويان بود گذاشته مي

  .سالن غذاخوري و يا در كريدور كالسهاي درس
جالل آل » غرب زدگي« از كتاب ،در رژيم پهلوي، هر ديدگاه غير رژيمي

. بودند» ممنوعه«هاي برشت جزو كتابهاي  احمد گرفته تا حتي نمايشنامه
هاي بزرگ  انشجويان گرداننده كتابخانه پيش از اعتصاباين كتابها را د

ها، براي جلوگيري از  و يا تعطيالت بين ترم) روزدانشجو(مانند شانزده آذر 
بردند و بعد از آرام گرفتن  دستبرد ساواك، به بيرون از دانشكده مي

. دادند دانشكده و كنار رفتن گارد دوباره در دسترس دانشجويان قرار مي
ان دختر فعال در كتابخانه  در بردن و آوردن اين كتابها نقش دانشجوي

شد و آنها را  كردند، گارد به دخترها بندرت مشكوك مي اساسي بازي مي
هاي يك گروه چپ را نيز  حتي بسياري از اعالميه. گرفت چندان جدي نمي

يكي از دختراني كه با كنفدراسيون دانشجويان در خارج از كشور در ارتباط 
ولي . كردند  پسرها در پخش آن كمك ميورد و بعداً آ، به دانشكده ميبود

نه تنها رژيم بلكه بسياري از فعالين پسرهم فعاليت دختران دانشجو را 
آنقدر « يك بار رئيس گارد به يكي از پسرها گفته بود . گرفتند جدي نمي

ويان او هم اين را به دانشج» دختر اينجا بريزيم تا اعتصاب يادتان برود
بي آنكه كسي توهين نهفته به دخترها را دراين ادعا . ديگر منتقل كرده بود

 .احساس كند
رژيم پهلوي با سركوب فعاليت علني، خود در راندن دانشجويان به سوي 

ساواك به فعاليت صنفي دانشجويي به . كرد فعاليت مخفي نقش بازي مي
ي از فعالين بسيار. كرد پرش فعاليت سياسي نگاه مي عنوان تخته

دانشجويي هم در آن شرايط چنين نگرشي به فعاليت صنفي داشتند ولي 
 تالش به ايجاد اين سازمان 1341كه در سال  بنيانگزاران سازمان صنفي

كردند، قصدشان ايجاد يك تشكل قوي دانشجويي براي كمك به آغاز 
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توده تشكلي سنديكايي كه بتواند . دانشجويان و پيشبرد خواستهايشان بود
 .شان سازماندهي كند دانشجويان را براي رسيدن به اهداف صنفي

در 1341 و در سال  شده نوشته1340اساسنامه سازمان صنفي در سال 
اين از جمله بنيانگزاران . نشجويان رسيده بودا به تصويب دهايي نشست
 3فاضلى محمد هادي و 2كيانزاد محمد، 1مصطفى شعاعيان سازمان

 پور حسنغفور و 4نبوى بهزاداز آنها افراد ديگرى چون اند و بعد  بوده
گيرى سازمان  در دوران اوليه شكل. اند اى بازى كرده  نقش فعاالنه5اصل

دكتر  و مهندس نفيسىصنفى مديريت دانشكده پلى تكنيك از جمله 
  .اند كوشيدهن آ و در تقويت كردهاى از آن   حمايت فعاالنهمجتهدى

   .سا بر چهار محور زير استوار بوده است اهداف سازمان صنفي اسا
  
 رسيدگي به نيازهاي رفاهي دانشجويان -1

 نمايندگان دانشجويان در سازمان صنفي امكانات رفاهي دانشجويان را 
هاي دانشجويي براي كمك  مين وامأمانند ت. كردند ايجاد و سازماندهي مي

كمك به . شجوييرسيدگي به خوابگاه دان. به رفع مشكالت مالي دانشجويان
تماس با كارخانجات و . امكان غذاخوري عمومي و دريافت شام در خوابگاه

ايجاد  كتابفروشي و . شركتها و ايجاد امكانات كارآموزي براي دانشجويان
شركت تعاوني مصرف براي در اختيار قرار دادن كتاب و ساير وسايل 

   .غيره آموزشي ارزان و
در سال   اخذ شهريه از دانشجويانرحط از جمله تجارب در اين زمينه

در دانشكده كشيده  يك اعتصاب وسيع  در اين رابطه كار به.است 1346
هويدا نخست وزير وقت نمايندگان سازمان صنفى را به مذاكره . شودي م

) مهندس نفيسى(دانشجويان با مشاوره مديريت دانشكده . كند دعوت مي
 در پى اين . كسى را بفرستدخواهند كه او براى مذاكرهي از هويدا م

يند و ي آتكنيك م پيشنهاد نمايندگان هويدا از جمله وزير علوم وقت به پلى
مسئله اخذ شهريه از در اين مذاكره . نشينندمذاكره مى به با دانشجويان 

  .دانشجويان منتفى ميشود
  
 گسترش كار فرهنگي و ورزشي دانشجويان -2

هاي فرهنگي و ورزشي دانشجويان  تكرد كه فعالي سازمان صنفي تالش مي
ايجاد كتابخانه دانشجويي براي در اختيار قرار دادن . را گسترش دهد

 در بازار هم  كه بخشاً-هاي سياسي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي  كتاب
 ايجاد كتابفروشي دانشجويي، براي در اختيار قرار -قابل دسترسي نبودند

ايجاد اتاق فيلم و نمايش . ردرسي ارزانقيمت درسي وغيهاي  كتابدادن
تئاتر دانشكده  اين فيلمها هر از گاهي در سالن آمفي. فيلم با ورودي ناچيز

هاي  تهيه امكانات ورزشي و ايجاد گروه. شدند به نمايش گذاشته مي
كه گاهي .....پونگ مختلف ورزشي مانند فوتبال، واليبال، بسكتبال، پينگ

ايجاد اتاق و تهيه وسائل . برگزار مي كردند مسابقاتي با دانشگاههاي ديگر
. شد هاي كوهنوردي هر هفته در روز جمعه برگزار مي برنامه. كوهنوردي

هاي  برنامه» اتاق كوه« ها دانشجويان فعال در در تعطيالت بين ترم
هاي ديگر  گذاشتند و دانشجويان به مناطق كوهستاني استان چندروزه مي

راي آشنايي با مردم مناطق مختلف بسيار آموزنده ها ب اين برنامه. رفتند مي
 نوردي مي  آموزش سنگ،در برنامه كوه  باتجربهگاهي هم دانشجويان . بودند
 براي دخترها ها عموماً كنندگان پسر بودند برنامه چون اكثر شركت. دادند

 ها شركت مي  كمتر در اين برنامه پسرها،دخترها به نسبت. سنگين بود
همه دختراني هم بودند كه سرپرست و يا راهنماي برنامه كوه  نبا اي. كردند

دانشكده فني، علوم، اقتصاد، (هاي ديگر اتاق كوه با دانشكده. شدند مي
هم در ارتباط بود و در ...) صنعت پزشكي، كشاورزي، تربيت معلم، علم و

گذاشتند و يا از تجهيزات يكديگر  هاي مشترك مي مواردي با هم برنامه
كه سازمان صنفي از جانب ساواك منحل   حتي زماني. كردند ده مياستفا

ها از جانب دانشجوياني كه عالقمند به برنامه  اعالم شده بود، اين فعاليت
گاهي ديده ميشد كه يك . هفتگي كوهنوردي بودند، ادامه پيدا كرده بود

 طبقه از خوابگاه مملو از دانشجوياني است كه كيسه خواب براي اتاق كوه
با همه تالش ساواك در نابودي تشكيالت صنفي ، تمامي . دوزند مي

هاي دانشجويي، كه نياز واقعي جوانان دانشجو بود، در بقاياي  فعاليت
  . سازمان صنفي تا به روي كار آمدن رژيم اسالمي ادامه داشت

  

 باال بردن سطح علمي دانشگاه -3
كرد، در  دانشگاه ميسازمان صنفي تالش زيادي در باال بردن سطح علمي 

همين رابطه هر از گاهي در مورد توانمندي استادان از دانشجويان نظر 
هاي شناخته  شد و يا فعالين سازمان صنفي به جستجوي چهره خواهي مي

رفتند تا با جلب استادان با كيفيت به دانشگاه، به باال بردن  شده علمي مي
دان با ارزش علمي در برخي از استا. سطح علمي دانشجويان كمك كنند

. تكنيك با تالش سازمان صنفي به اين دانشكده جلب شده بودند پلي
هاي دانشكده هم  ها و آزمايشگاه سازمان صنفي در باالبردن كيفيت كارگاه

دانشجويان فعال در سازمان صنفي در زمان فعاليت . كرد تالش مي
ترين دانشجويان  ن از درسخواترين ودر عين حال عموماً اش، از محبوب علني

در آنزمان . دانشكده و مورد اعتماد نه تنها دانشجويان بلكه استادان بودند
ترم را به » فرار از امتحانات«ارزش بود و كسي بخاطر » درسخوان بودن«

اما اين قضيه بتدريج با گسترش سركوب رژيم و رواج . كشاند تعطيلي نمي
ارزش شد و در » به تحصيلعدم توجه «بتدريج . تفكر چريكي تغيير كرد

 كار آساني ،موارد محدودي پيشنهاد اعتصاب و انحالل ترم و توجيه مسئله
ولي عدم . چون بدون انحالل ترم هم رسيدن به هدف ممكن بود. نبود

تر عملي  شد كه انحالل ترم خيلي راحت اهميت به اصل تحصيل باعث مي
ان را از يك همين مسئله گاهي عدم همكاري عمومي دانشجوي. شود

  .اعتصاب به همراه داشت
  
 كمك به ايجاد يك سازمان سراسري دانشجويي -4

هاي  سازمان صنفي با اين ايده ايجاد شده بود كه در بستر فعاليت
هاي ديگر، به  دانشجويي و همكاري با ديگر فعاالن دانشجويي در دانشگاه

تواند سازماني كه ب. ايجاد يك سازمان سراسري دانشجويي كمك كند
همچون سنديكايي دانشجويي از حقوق عمومي دانشجويان يكپارچه دفاع 

ارتباط با . كند و حمايت توده عظيم دانشجويان را پشت خود داشته باشد
هايي بود كه در اين راه  ها و تبادل امكانات از جمله قدم ديگر دانشكده

 كميته مثال ساختن پناهگاه در دماوند كه با رهبري. برداشته شده بود
صورت گرفت و يا سازماندهى كمك به  كوهنوردي دانشكده فني

هاي دانشجويان سازمان صنفي  زدگان ناغان و طبس از جمله همكاري زلزله
ها و  سازمان صنفي همكاري با ديگر سازمان. هاي ديگر بود با دانشگاه

دانست، از اين رو در اعتصاب  سنديكاها را هم جزو وظايف خود مي
 به راه افتاد  در حمايت 1348شركت واحد اتوبوسراني كه در سال كارگران 

 .از اعتصاب كنندگان نقش زيادي بازي كرد
سازمان صنفي در بستر مبارزات دانشجويي شكل گرفته بود و هدف 

. اران آن ايجاد يك تشكيالت علني براي سازماندهي دانشجويان بودذبنيانگ
هايشان   در خود سهيم و به خواستتشكيالتي كه بتواند همه دانشجويان را

اران سازمان صنفي گرايشات سياسي ذهرچند بنيانگ.  رسيدگي كند
به همين  هاي اصلي سازمان صنفي غيرسياسي بود و داشتند ولي هدف

دليل در بند اول اساسنامه قيد شده بود كه اين سازمان مطلقا جنبه 
 هر موردى كه در دوران فعاليت علنى اين سازمان در. سياسى ندارد

 در مورد انجام و يا گيرى از نمايندگان صنفى ىأمد با ر آضرورتى پيش مي
بطور مثال در . شدي ن فعاليت بخصوص تصميم گرفته معدم انجام آ

خصوص شركت دانشجوان در اعتصابات شركت واحد اتوبوسرانى در سال 
 گيرى به عمل آمد كه آيا اين حركت يك عمل سياسى يا ىأ يك ر1348

ى تصويب شد كه مسئله أگيرى با اختالف يك ر ىأدر اين ر. صنفى است
 .سياسى نيست و مى توان در آن شركت كرد

سيس تا اواخر سال أتكنيك از ابتداى ت سازمان صنفى دانشجويان پلى
هاى  در اين سالها تمامى فعاليت . سير اعتالى خود را طى كرد1348

  مواردى تحت نظارت اين سازمانصنفى موجود در دانشكده با رهبرى و در
  .شدي هدايت م

در طى حمايت دانشجويان از اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى در 
بعد . ن صورت گرفتآاي در دانشكده و خارج   تظاهرات گسترده1348 سال

هايى بين  دانشجويان و پليس در چهارراه كالج كه منجر به  از در گيرى
دانشجويان در . اژگون شدن اتوبوس ديگرى شدزدن يك اتوبوس و و آتش

به حركت درآمدند و به همراه دانشجويان ) انقالب فعلى(خيابان شاهرضا 
 .دانشگاه تهران به حركت اعتراضى خود ادامه دادند
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در ادامه اين اعتراضات جمع وسيعى  از دانشجويان صنفى دستگير شده و 
  .سپس به خدمت سربازى فرستاده شدند

 انتخابات علنى نمايندگان ،ها و گذشتن يك ترم اين دستگيرىبعد از 
سازمان صنفى دوباره شكل گرفت و اين سازمان موجوديت خود را با 

 به عنوان حمايت توده وسيع دانشجو به مسئولين دانشگاه تحميل و عمالً
سازمان صنفي در اين . دوباره اظهار وجود كرد رسمى دانشجويان نماينده

هاي مبارزاتي خود ادامه داد و  چه با قوت كمتر ولي به حركتها، اگر  سال
در . دوباره با حضور گسترده دانشجويان قدرت قبلي خود را بدست آورد

 مدتي پس از انتخابات نمايندگان دانشجويان صنفي و پس از 1352سال 
يك اعتصاب كه به انحالل ترم منجر شد، تمامي نمايندگان دانشجويان 

ساواك از دانشجويان خواست كه نمايندگي خود را كنار . دستگير شدند
از آن به بعد .  منحل كرد با اين كار سازمان صنفي را رسماًبگذارند و عمالً

گيري عمومي در امور  جلسات سازمان صنفي در موارد مشخص كه تصميم
 .شد كرد تشكيل مي صنفي را ايجاب مي

زدند و از  في به ديوار مياي به نام سازمان صن دانشجويان فعال اعالميه
هاي دانشكده حضور به هم  كردند تا دريكي از سالن دانشجويان دعوت مي

 كردند و سعي مي  تعداد كمتري شركت ميدر اين جلسات عمالً. رسانند
به . شد تا آنجا كه ممكن است، برگزاركنندگان و افراد فعال شناخته نشوند

در . كننده نشان دهد  شركتاي كه هر كس بتواند خود را فقط يك گونه
اينها مسائلي . شد چنين جلساتي عمال در مورد امور دانشجوئي بحث مي

بودند كه به توده وسيعتري از دانشجويان هم مرتبط بود ولي جو حاكم اين 
هاي ديگر صنفي  فعاليت. دادكه همگي در آن شركت كنند اجازه را نمي

، تعاوني دانشجوئي، از طرف ها، كوهنوردي، كتابخانه مثل امور خوابگاه
 به طور نيمه علني شد، كه بخشاً معدودي از دانشجويان پيش برده مي

هاي صنفي عليرغم سركوب و  در اين دوران فعاليت. كردند فعاليت مي
دستگيري دانشجويان، سرقت و مصادره اموال صنفي دانشجويان صورت 

د نداشت، در با اينكه فضايي به نام اتاق كوهنوردي وجو. گرفت مي
اي از سالن ورزش ، در ظرف نيم ساعت محيط يك اتاق كوهنوردي  گوشه

 نام مي هاي كوهنوردي ثبت گرفت و از دانشجويان براي برنامه شكل مي
، ها در يك آخر هفته، سه برنامه كوهنوردي در اين شرايط بعضي وقت. شد

  .  شد  سازماندهي مي، بيش از صد نفر با شركتدر مجموع
  

را خارج از كنكور » سهميه ارتش« تعداد زيادي دانشجوي 1354 سال
بعد از اينكه فعالين سازمان 1355در سال . سراسري وارد دانشكده كردند

گيري اين نهاد تالش كنند،  صنفي تالش كردند كه بار ديگر براي شكل
عليه دانشجويان چپ استفاده » سهميه اي«ساواك كوشيد از دانشجويان 

فعال بود و برخي از دانشجويان » رستاخيز«مان حزب فرمايشي در آنز. كند
دانشجويان بسيج شده توسط ساواك تالش . را به خود جلب كرده بود

. هارخوري دانشگاه، عليه سازمان صنفي سرو صدا راه بيندازنداكردند در ن
ها را به در گيري در محيط دانشكده  ها با توهين به دانشجويان چپ آن آن

آنروز گارد در بيرون دانشگاه ايستاده بود و در دعواي . كردند تحريك مي
در آنروز فعالين سازمان صنفي آگاهانه از . كرد دانشجويان دخالتي نمي

جلوگيري كردند و نقشه ساواك » رستاخيزي« بروز در گيري با دانشجويان
همه سازمان  با اين. در به جان هم انداختن دانشجويان نقش بر آب شد

به صورت علني شكل  عليرغم تالش دانشجويان نتوانست  دوبارهصنفي 
 . در اثر اختناق حاكم ديگر امكان فعاليت علني پيدا نكردعمالً بگيرد و

ناشى از مشى چريكى از يك طرف  ديد سياسي حاكم در محيط دانشجويي
و خفقان و سركوب ساواك از جانب ديگر، فعاليت دانشجوئي را به سمت 

ي سياسي تشكيالتي سوق داده و مرز بين كار سياسي و ارتباطات مخف
هاي دانشجوئي كه از يك  بخشي از اين محفل. صنفي را مخدوش كرده بود

دادند، از طرف ديگر  طرف بطور نيمه علني سازمان صنفي را تشكيل مي
هاي سياسي عليه رژيم شاه، پخش اعالميه در دانشكده، برگزاري  حركت

ها،  هاي بانك  محالت تهران، شكستن شيشههاي اعتراضي در آكسيون
هاي سياسي و  هاي شاه و حمايت از مبارزات گروه اعتصابات عليه اعدام
هاي دانشجوئي در تهران  گسترش اين محفل. دادند چريكي را سازمان مي

هاي مشتركي با  شد بطور مخفيانه برنامه به حدي بود كه خيلي سريع مي
  از اينجا بود كه بخشي از . ديگر سازمان دادهاي  فعال دانشگاه دانشجويان

  
  

  
  
  

شدند و  هاي نيمه علني صنفي كنده مي دانشجويان كم كم ازفعاليت
آنچه . دادند هاي مخفي موجود ادامه مي فعاليت سياسي خود را با سازمان

هاي صنفي دانشجوئي  كه فعاليتاين بود ترسيد،  كه رژيم شاه از آن مي
بدين هاي سياسي شود،  ت يا سمپاتي سازمانسكوي پرشي براي عضوي

  . پذيرفت  تحقق ميعمالًوسيله 
با گسترش مبارزات مردم و سرنگوني رژيم پهلوي و روي كار آمدن رژيم 

هاي صنفي   ، با اينكه فضاي سياسي امكان فعاليت1357اسالمي در سال 
 انسفانه اين ضرورت از جانب دانشجويأمت دانشجوئي را ايجاد كرده بود،

ديد . فعال احساس نشد كه سازمان صنفي را دوباره احيا كنند
هاى  ها به مبارزات توده هاى سياسى و عدم اعتقاد آن خودمحوربينى سازمان

وسيع دانشجويان باعث شد كه بجاي كمك به دانشجويان در تقويت 
هاي مختلف  خود ، دانشجويان فعال را در تشكل هاي صنفي سازمان

ند و كوشيدند كه آنها را به بلندگويان خود در محيط سياسي تقسيم كرد
در اولين و آخرين انتخابات دانشجويي بعد از روي . دانشگاه تبديل كنند

كار آمدن رژيم اسالمي، دانشجويان انتخاب شده، هر چند از جانب 
  حقوق صنفي دانشجويان را دانشجويان انتخاب شده بودند، ولي عمالً

هاي مختلف سياسي  بلكه در جانبداري فعال از گروهنمايندگي نمي كردند، 
نمايندگان دانشجوياني بودند كه . چپ و يا مذهبي به ميدان آمده بودند

را نمايندگي مي كردند و در واقع از اهداف يك » پدر«تنها اهداف سازمان 
 .سازمان صنفي دانشجويي بسياردور شده بودند

ثير ديگرى هم در روند أعدم امكان فعاليت علنى صنفى دانشجويى ت
هاى تشكيل شده  محفل. ذاشت گگيرى و گسترش فعاليت دانشجويى شكل

هاى سياسى عقيدتى و اعتمادهاى  دانشجويى بيشتر در ارتباط با مشى
اين مسئله  .ندو تكامل پيدا ميكردگرفته شخصى دانشجويان شكل 

بى در  نيروهاى فعال مذهبى و غيرمذه كه عمالًرسيدنجا آنجام به اسر
هاى صنفى از هم فاصله گرفتند و فقط در مورد خاصى با  بستر فعاليت

هاى مردم  جنبش توده با رشد. همديگر همكارى نزديك ميكردند
هاى چپ كشيده  ها و سازمان هاى چپ دانشجويى به سمت گروه محفل

شدند، نيروهاى فعال مذهبى از يكطرف با سازمان مجاهدين و از طرف 
  .. خود را سازماندهى كردند»خط امام«انشجويان ديگر در قالب د

در فقدان وجود يك سازمان صنفي دانشجويي يكپارچه بود كه در يورش 
، 1359رژيم اسالمي به دانشگاه در سال » انقالب به اصطالح فرهنگي«

دانشجويان شقه شقه شده به احزاب سياسي مذهبي و يا چپ  نتوانستند 
بخشي از دانشجويان . بر رژيم سازمان دهنداي را در برا مقاومت يكپارچه

معروف شدند، به دفاع از » خط امام«مذهبي كه بعدها به دانشجويان 
سياست خميني در مقابل دانشجويان ديگر ايستادند وبخشي از دانشجويان 
چپ به پيروي از سياست حزب توده ايران مقاومتي در برابر اين تهاجم 

ها مبارزه فرهنگي و  در آمد و سال» اهللا حزب«نكردند و دانشگاه به تصرف 
پس از اين تهاجم اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان . علمي لگدكوب شد
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مسلمان هوادار خميني از ادامه تحصيل دانشجويان فعال سياسي بجز 
 . محروم شدند

در انقالب به اصطالح فرهنگي رژيم اسالمي نه تنها حقوق صنفي 
د و نه تنها دانشجويان دگرانديش سياسي در دانشجويي زير پا گذاشته ش

يك قلم از حق تحصيل محروم شدند، بلكه در مورد دانشجويان دختر،  
اي براي اخراج نبود، دختراني كه نظر سياسي  تنها فعاليت سياسي، بهانه

گنجيدند، هم  خاصي هم نداشتند و تنها در نرم ايدئولوژيك اسالمي نمي
اين تصفيه نه تنها شامل دانشجويان بلكه .  حق ادامه تحصيل نداشتند

. استادان هم شد و در سطح علمي دانشگاه هم اثراتش را به جا گذاشت
اخراج » انقالب فرهنگي« حتي پيش از  در پلي تكنيكاولين استادي كه

برخي از . تنها استاد زن در رشته الكترونيك بودپري جاللي شد، 
 نشسته در دانشگاه به اعتصابِدانشجويان چپ به حمايت از اين استاد 

 . دست زدند
در آخرين روزي كه در دانشگاه بودم، ما را در يك سالن جمع كردند و 

داد كه  او نويد مي. يكي از مسئولين اسالمي دانشگاه برايمان صحبت كرد
كند، دانشگاه  ريزي مي رود و دانشگاه اسالمي را پايه به پيش مي» انقالب«

كنند  نيازي ندارد و آنها تالش مي» به استكبار جهانيوابسته «به استادان 
در اداره » متعهد«ولي » غير متخصص«كه در صورت لزوم از برادران 

 . ها استفاده كنند ها و آزمايشگاه كارگاه
هاي دانشگاه رفتم،  روزي كه براي آخرين بار به كنار نرده1361در سال 

هاي دانشكده  ليست اخراجيدر . رسيد گوش ميه صداي اذان از نمازخانه ب
به . 6شد ها دانشجوي اعدام شده ديده مي كه به ديوار زده بودند، نام ده

هاي سياسي دانشجويي بلكه بسياري از فعالين  تدريج نه تنها تشكل
 در آنزمان نداشتم ها را  آنامكان شمارش دقيق.  نابود شدند نيزدانشجويي

ها دختر بودند،   از اخراجيولي در يك حساب سرانگشتي نزديك به نيمي
ها دخترها بين پنج تا ده درصد دانشجويان را  كه در بيشتر رشته در حالي

تشكيل ميدادند و تنها در رشته شيمي اين نسبت شايد به پنجاه در صد 
هم اخراج شده » زن مسلمان« عدم رعايت الگوي دخترها بدليل. رسيد مي

 بالقوه سيستم خود را ميرژيم اسالمي پيش از همه دشمنان . بودند
  .شناخت

7/2/2010  
  
جبهه ي دمكراتيك  « رهبران برجسته چپ ازمصطفي شعاعيان -1

در جريان درگيري با ساواك با خوردن يك 1354در سال .  بود»خلق
 .كپسول سيانور خودكشي كرد تا زنده بدست ساواك نيافتد

گروه بيژن  از اعضاي چريكهاي فدايي خلق كه بهمراه محمد كيانزاد -2
 .  دستگير شد1346جزني در سال 

) گروه سياهكل( از اعضاي چريكهاي فدايي خلق محمد هادي فاضلي -3
 .بهمراه دوازده فدايي ديگر تيرباران شد1349كه در اسفند 

 آغاز »جبهه دموكراتيك خلق« فعاليت مخفي خود را با بهزاد نبوي -4
 ي اغلب اعضا1351 سال در.  مذهبي جبهه بود-از رهبران ملي او. كرد

 به ابتدا يعلنر در دادگاه غيينبو.  دستگير شدنديگروه از جمله بهزاد نبو
 . با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم شد سپساعدام و

گروه ( از اعضاي چريكهاي فدايي خلق غفور حسن پور اصل -5
 - صنفي گروه جزني - به بخش سياسي1344كه در سال ) سياهكل

در ارتباط با گروه فلسطين دستگيرو در 1349در آذر. ستظريفي پيو
  .بهمراه دوازده فدايي ديگر تيرباران شد1349اسفند 

.  پس از انقالب، دانشجويان بسياري در پلي تكنيك تهران اعدام شدند-6
  :هايي دانشجويي به ياد دارم متأسفانه من تنها نام افراد زير را از فعاليت

يد، سعيد غيور نجف آبادي، ميترا چوپان لطيفه نعيمي، احسن ناه 
زاده، حميد جليلي اروميه، مهدي خسرو شاهي، شاهپور اسكندري، 
محمد باطني، نسرين بقايي، محمد دروديان، حسن آئينه ورزاني، 
حجت منوچهرآبادي، وحيد اعتضادي ديلمي، باقر يزداني، 

 ..........اسماعيل، غالم، مهين، فرح محمدي
*  

  

  
  

   دانشگاهگِتحصن بزر
  )1356 آبان 24(

  
  شيوا فرهمند راد

  
يكي از رويدادهاي مهم دانشگاهي و دانشجوئي در تاريخ معاصر ايران 

كنندگان سخنراني سعيد   نفري دانشجويان و شركت5000تحصن بزرگ 
 24به تاريخ ) شريف(سلطانپور در سالن ورزش دانشگاه صنعتي آريامهر 

 يكي از رويدادهاي مؤثر در روند حق اين تحصن به.  است1356آبان 
 .رود سرنگوني رژيم شاهنشاهي به شمار مي
چه  هايم و آن جا با تركيب يادمانده من در اين تحصن شركت داشتم و اين

، جلد دوم، انتشارات جامي، چاپ "...از هر دري"آذين در كتابش  به. ا. م
ز آن شب كوشم تصويري ا ي آن شب نوشته، مي ، درباره1372اول تهران 

 .بازسازي كنم
 18از . بود اي خورده  فضاي روشنفكري كشور تكان تازه1356در مهرماه 
هاي شعر كانون نويسندگان ايران در باشگاه ايران و آلمان  مهرماه شب
 كه من نيز در "هاي فرهنگي پژوهش"گروه دانشجوئي . شد برگزار مي

ن ورزش دانشگاه ها را در سال ي آن شب تشكيل آن نقش داشتم، دنباله
 .كرد برگزار مي) شريف(صنعتي آريامهر 

گرايي در ادبيات اساطيري  انسان"ي  در دهم آبان محمدعلي مهميد در باره
انتقال "ي  ي پس از آن منوچهر هزارخاني درباره هفته.  سخنراني كرد"ما

. اين بار سالن پر از جمعيت بود.  سخن گفت"تكنولوژي از غرب به شرق
تئاتر و "ي   آبان نوبت سعيد سلطانپور بود كه در باره24به شن روز سه
مقامات دانشگاه تصميم گرفتند كه بيش از چهار هزار .  سخن بگويد"آزادي

نفر را براي شنيدن سخنراني به دانشگاه راه ندهند و از اين رو چهار هزار 
ي دانشگاه عبور  كارت چاپ كردند كه در ميان كساني كه از دروازه

جمعيت انبوهي كه بيرون . دند توزيع شد و سپس دروازه را بستندكر مي
. بود اعتراض كرد و كار به زد و خورد با گارد دانشگاه كشيد دروازه مانده

مردم يك سرهنگ . كساني از ميان مردم، و نيز دو پليس زخمي شدند
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وهفت  پليس سي. كتك زدند) انقالب( اسفند 24شهرباني را هم در ميدان 
 .دوازده دختر را دستگير كرد و با خود بردپسر و 

بود و در انتظار اعزام  تازگي به پايان رسيده درس من در دانشگاه صنعتي به
التحصيلي، هنوز به  به سربازي و براي انجام كارهاي اداري پس از فارغ

هاي  كردم و براي شنيدن سخنراني سلطانپور روي پله وآمد مي دانشگاه رفت
ها و تمامي كف  روي اين پله. بودم ان سالن ورزش نشستهجايگاه تماشاگر

بود كه  چندي از ساعت آغاز سخنراني گذشته. بود سالن جمعيت نشسته
هاي فرهنگي به گردانندگي جلسه گمارده  مهدي كه از سوي گروه پژوهش

هاي بيرون  بود پشت ميكروفون ايستاد، خبر از درگيري و دستگيري شده
سلطانپور آمد، و . سلطانپور را براي سخنراني فراخوانددانشگاه داد و سعيد 

دقايقي در . ها سخنراني نخواهد كرد گفت كه در اعتراض به دستگيري
بالتكليفي و همهمه سپري شد، تا آن كه مهدي آمد و گفت كه پيشنهاد 

جا بست بنشينيم، و از  است كه تا آزادي دستگيرشدگان همه همان شده
 .جمعيت نظر خواست

آمدند و از سوي دانشجويان اين و  ساعتي كساني به پشت ميكروفون ميتا 
آن دانشگاه، كاركنان اين و آن واحد آموزشي، كارگران، كارمندان، و 

ديگر نيازي به . كردند ديگران، با تصميم بست نشستن اعالم همبستگي مي
تصميم گرفته . رفت خواست برود، مي كسي كه مي. رأي گيري نبود

بود و  از هنگام پايان سخنراني ساعتي گذشته. بود جمعيت نشستهبود،  شده
پنج هزار -بود كه اين جمعيت چهار خبر به نگهبانان و گارد دانشگاه رسيده

گشت و  خبر و شايعه دهان به دهان مي. نفري قصد ترك دانشگاه را ندارد
ي اما بسيار. است گفتند كه گارد سالن را در محاصره گرفته مي. چرخيد مي
دادند كه  زدند و خبر مي هايشان تلفن مي بايست به عزيزانشان، به خانه مي

ساختمان سالن ورزش تلفن نداشت و اينان الزم . مانند جا مي شب را اين
اي به  هاي سكه بروند تا از تلفن) سينا ابن(بود تا ساختمان مجتهدي 

. بودند هي گارد را در آن بخش شكست مردم محاصره. شان زنگ بزنند خانه
. بودند بود و با او مصاحبه كرده سي تلفن زده بي كسي گويا به راديوي بي

نشيني ما را در  سي خبر بست بي مهدي پشت ميكروفون آمد و گفت كه بي
اي از  راديويي را در برابر ميكروفون گرفتند و تكه. است جهان پخش كرده

 .دي كف زدندهمه با شا. سي را براي جمعيت پخش كردند بي اخبار بي
در سمت چپ سالن ميان جمعيت نشسته و . نفس نشست شد يك نمي

من نيز . زدند بود كه كساني در آن قدم مي راهي گشوده شده ايستاده باريكه
در اين رفتن و آمدن در طول سالن، آشنايان را . به خيل آنان پيوستم

گرفتند، نظر  دادند، خبر مي شدند، خبر مي ديدم، همراهم مي مي
ستودم،   را تا اين هنگام مي"هاي فرهنگي پژوهش"كار گروه . پرسيدند مي

كردم كه  بودم، فكر مي از آنان پاره كرده هايي كه بيش هر چند كه با پيراهن
گفتند و آن كار را شايد بهتر بود  شايد بهتر بود اين مطلب را اين طور مي

هاي امنيتي و  گاههاي دست اما يكي از بهانه. دادند به آن شكل انجام مي
 و "عوامل غير دانشجو"گفتند  تبليغاتي شاهنشاهي همواره آن بود كه مي

اند،  هاي دانشجويي آشوب ايجاد كرده  در محيط"كساني از بيرون دانشگاه"
بود، پرهيز داشتم  و از اين رو، اكنون كه ديگر درسم در دانشگاه تمام شده

شناختم،  آن را كم و بيش ميي اعضاي  كه در كار گروهي كه همه از اين
 .گروهي كه در پا گرفتن آن سهم داشتم، دخالت كنم

صدا  خواندند، و گروهي با آنان هم كساني از ميان جمعيت گاه آوازي مي
بودم كه اين شب،  دريافته. "...دايه دايه وقت جنگه". "مرغ سحر". شدند مي

 . از اين هزاران هستماي كه من نيز ذره سربلند بودم از اين. ست تاريخي شبي
 به "هاي فرهنگي پژوهش"كسي از گروه . بوديم هاي شب رسيده به نيمه

گفتند كه براي . ياد ندارم عليرضا، عباس، يا كسي ديگر؟ به. سراغم آمد
ي ديگري  است كه چهره كنند و پيشنهاد شده مهدي احساس خطر مي
ضرم كمكشان كنم؟ پرسيدند كه آيا من حا مي. اجراي برنامه را ادامه دهد

 معنايي "دخالت عوامل غير دانشجويي"ديگر . بود كار از كار گذشته
. شان پيوستم، اما خود را دور نگاه داشتم پس چه باك؟ به جمع. نداشت

رفت، عباس و عليرضا و  هايي كه در كنار ديوار به روي صحنه مي روي پله
كردند   و بحث ميبودند مهدي و اسد و چند نفر ديگر سر در گوش هم برده

اين يكي از . خواستم بشنوم شنيدم و نمي نمي. گرفتند و تصميم مي
. تر بداني، بهتر است هرچه كم: هاي زندگي انقالبي آن دوران بود آموزه

آمدند و دم گوشم  گرفتند، مي شان را مي ايستادم، تصميم جا مي آن

، اين جوان اسكندر. گفتم رفتم و پاي ميكروفون مي گفتند، و من مي مي
رفتم پيچ  روي صحنه كه مي. بود آرام، خاموش كنار دستگاه بلندگو نشسته

  .بست آمدم، صدا را مي برد، و پايين كه مي چرخاند و صدا را باال مي دستگاه را مي
هاي ضبط صوت با خود داشتند و هر بار  كساني در ميان جمعيت دستگاه
رساندند،  ود را به بلندگوها ميشد، اينان خ كه چيزي از ميكروفون اعالم مي

گرفتند و صداي گوينده را ضبط  شان را كنار بلندگو مي صوت ضبط
 .كردند مي

رفتم و در ميان  آلود، و خسته، مي با شكم گرسنه، با چشماني خواب
زدند،  زدم، و هر گاه كه دوستان گرداننده صدايم مي جمعيت قدم مي

كساني در ميان . گفتم يكروفون ميگرفتم و پشت م آمدم، پيامشان را مي مي
بستگان بيروني . جمعيت زخم معده داشتند ونياز به دارو و خوراك داشتند

بودند، با ديگ خوراك خود را به دانشگاه  نشستن خبر گرفته كه از اين بست
ي گارد بگذرند و خوراك را  ي محاصره بودند از حلقه بودند، توانسته رسانده

هنگامي كه به من . كرد خبررساني خوب كار نمياما . به سالن برسانند
توانند براي دريافت خوراك به  ها مي اي معده گفتند و اعالم كردم كه زخم

اي بعد كساني آمدند و گفتند كه من خبر را  ها مراجعه كنند، لحظه زير پله
 !است ام و خوراك تمام شده دير اعالم كرده

فاً آواز نخوانند، زيرا همه در طول شب بارها گفتند اعالم كنم كه لط
توان  اند و فضا پر تشنج است، و باز گفتند اعالم كنم كه اكنون مي خسته

، و سالي طول كشيد "بخوانيد و نخوانيد"سر در گم بودم از اين . آواز خواند
هاي سياسي بود كه من  ها همه مربوط به كشمكش گروه تا دريابم كه اين

 .خبر بودم حتي از وجودشان بي
نهايت زيبا  به آوازي بي: بود و صداي زني در آن ميان شگفتي آفريده

اين شعر و آوازها را چه بسيار شنيده بودم و چه بسيار خود در . خواند مي
چند هزار نفر سراپا . اين اما آواز ديگري بود. بودمشان ها خوانده پيمايي كوه

حساس تنها دانم كه در اين ا مي. شد مو بر تنم راست مي. گوش بودند
 . كاش آن زن و آوازش هنوز باشند نبودم و اي

نشيني ما را به  ي خارجي ديگر نيز خبر بست گفتند كه چندين رسانه مي
دبير كانون ) آذين به. ا.م(محمود اعتمادزاده . اند گوش جهانيان رسانده

جان " و "ژان كريستف"هاي  ي رمان نويسندگان ايران و مترجم بلندآوازه
 از ميخائيل "زمين نوآباد" و "دن آرام"ز رومن روالن و  ا"شيفته

 :نويسد شولوخوف، مي
ساعت شش، از دانشگاه آريامهر برايم " 56ماه   آبان25صبح چهارشنبه 

سياوش كسرايي بود، با سلطانپور و جالل سرفراز و يك دانشجو . تلفن زدند
خواستند كه كانون  مي. معرفي كرد] مهدي[كه خود را حسيني 

توانست  كانون به هيچ رو نمي. نويسندگان در پشتيباني از آنان كاري بكند
اي در  ولي، به وقت خودش، البته بيانيه. مستقيماً در پي دخالت باشد

 قدمي كوچك، بسيار كوچك، اما –. پشتيباني دانشجويان بيرون خواهد داد
 .ي آنچه در توان يك جمعيت صنفي بود، بي كم و كاست همه

شد كه به ديگر دبيران كانون خبر بدهم و خودم نيز بيايم و  واستهاز من خ
با رئيس دانشگاه به مذاكره بنشينم، بلكه بتوانيم راه حلي براي مشكل 

 .بود بيابيم اي كه پيش آمده ناسنجيده
نزديك ساعت هفت به دم در . به هزارخاني تلفن كردم وخودم به راه افتادم

فسر نگهبان معرفي كردم و گفتم كه مرا براي خودم را به ا. دانشگاه رسيدم
افسر به رئيس دانشگاه تلفن زد و با موافقت او مرا به . اند مذاكره خواسته

مهران و ] حسينعلي[پروفسور . به اتاقي راهنمايي شدم. رفتم. درون راه داد
خودم را معرفي . هشت تن از استادان جمع بودند و شورا داشتند هفت
اي از رويداد ديشب و امنتاع دانشجويان را از  هران خالصهپروفسور م. كردم
بر . از استادان هم تني چند سخناني گفتند. ي محل سخنراني گفت تخليه

ي تأمين و اجرا بودند  آنچه را كه آماده. روي هم، فضاي شورا مساعد بود
 .سوي سالن ورزش رفتم گفتند و من بيرون آمدم و به

 سالن ورزش، سعيد سلطانپور، سياوش در تاالر كوچكي چسبيده به
زاده، جالل  كسرايي، هوشنگ گلشيري، نعمت ميرزازاده، كيومرث منشي

سرفراز، چند تن از نمايندگان دانشجويان آريامهر و باز دوسه تن ديگر كه 
گفتم كانون نويسندگان به هيچ . اي با دانشجويان نداشتند بودند هيچ رابطه
باشد، و اگر كساني از   شركتي در كارتان داشتهياتواند مسئوليتي  عنوان نمي

اعضاي كانون شب را در اينجا با شما بسر بردند، يا خود من كه به 
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پس از آن . است مان بوده ام، اين تنها به تصميم فردي تان آمده درخواست
گفتم كه مقاومت درست است، اما حدي دارد و بايد با نيروي دو طرف كه 

توان جسمي و روحي حاضران را . اند متناسب باشد رو در روي هم ايستاده
اند و در فضاي تقريباً بسته كه در  اند و خسته كه يك شب بيخوابي كشيده
نشيني منظم  يك عقب. اند بايد در نظر گرفت آن هواي كافي نيست مانده

وار در يك  آبرومندانه بهتر است تا شكست حتمي و هزيمت سراسيمه
تان و  اي كه شما براي پاسداري حقوق دانشجويي اراده. درگيري نابرابر

دهيد بسيار با ارزش و  همدردي كه با دوستان گرفتارتان نشان مي
تواند آن را  درگيري شتابزده و شكستي كه در پي دارد مي. نويدبخش است

بياييد . تفاوتي مبدل سازد اش تهي كند و به نوميدي و بي  از محتواي ارزنده
شدگان  ي آزادي بازداشت ي رئيس دانشگاه دربارهبه همين تعهد زبان

ها  مان در اين حد باشد كه سخنراني تظاهرات ديشب بسازيم، و خواست
ي  مان، نه در محوطه طبق برنامه صورت بگيرد و، به هنگام بيرون رفتن

. دانشگاه و نه در خيابان، مأموران انتظامي به جمعيت، تعرض روا ندارند
مان، رئيس و استادان دانشگاه ما را تا بيرون  امنيتهمچنين، براي تضمين 

 .ي دانشگاه همراهي كنند در دروازه
نمايندگان دانشجويان براي مشورت به . وگوها تا چندي ادامه يافت گفت
اعضاي كانون . كساني كه ماندند با من به بحث پرداختند. اي رفتند گوشه

هزارخاني هم كه . تندنويسندگان كه آنجا بودند همه با من موافقت داش
شناختم و نامش را بعد  تنها يكي كه نمي. بود تأييدم كرد تازه از راه رسيده

بود، با  ، و او نيز شب را در آن جمع گذرانده)كشتگر(دانستم، علي فرخنده 
ام سر  حوصله. زد نمود و تا پايداري تا آخر دم مي سرسختي مخالفت مي

 :پرسيدم. رفت
  تو دانشجويي؟-
 . نه-
ي كاري كه دانشجويان در پيش دارند وارد بحث   پس به چه حق درباره-

شوي؟ چرا متوجه ضعف موقعيت اين گروه چند هزار نفري نيستي؟  مي
در خيابان هم پليس هر لحظه . گارد دانشگاه اينجا را در محاصره دارد

زور بيرونمان  اگر بيايند و بخواهند به. آورد نيروي بيشتري به صحنه مي
تواني تصور كني كه وقت  آيد؟ هيچ مي مان بر مي نند، چه از دستك

اي روي  رفتن جمعيت سراسيمه از درهاي اين سالن ورزش چه فاجعه بيرون
 خواهد داد و چه بسا دختر و پسر كه زير دست و پا خواهند ماند؟

باري، به خواهش نمايندگان دانشجويان، رفتم تا رئيس دانشگاه را بياورم و 
 تعهدات را از پشت بلندگو اعالم كند و حاضران هم اطمينان يافته او آن

هفت تن از  همراه او و شش. آقاي مهران پذيرفت. سالن را ترك گويند
 ".استادان به سالن ورزش بازگشتم

آذين به دانشگاه آمده و با  بود كه به از ساعتي پيش به گوش من رسيده
اه در پي يافتن راه حلي هاي فرهنگي و با رئيس دانشگ گروه پژوهش

كه  بودم، با آن آذين را خوانده هاي به كه بسياري از ترجمه با آن. هستند
كه با پسر او كاوه آشنايي داشتم،   بودم، با آن"ژان كريستف"ي  شيفته

ي سالن  ناگهان در ِ پشت صحنه. بودم هرگز خود او را از نزديك نديده
آذين  با توصيفي كه از ظاهر به. شد و گروهي به درون آمدند ورزش گشوده

دوستان اشاره كردند، پشت . بودم، او را در ميان گروه بازيافتم شنيده
دوستان عزيز، آقاي ": گفتم. ميكروفون رفتم، و اسكندر صدا را باال برد

آذين دبير كانون نويسندگان و آقاي دكتر مهران رئيس دانشگاه به ميان  به
 ".به سخنان ايشان گوش فرا دهيدكنم  خواهش مي. اند ما آمده

اش، كه  مردي ي گيله با لهجه. آذين پشت ميكروفون ايستاد كنار رفتم و به
. در رگ و پي من هم ريشه داشت، شمرده و سنگين و با مكث سخن گفت

كرد و  برد با ترازوي زرگري ماهر وزن مي كار مي يك كلماتي را كه به يك
ي صحنه  هنوز بر لبه. گفت  و با كسره مي را به گيلكي"و". كرد بعد ادا مي

 .بودم تا اگر الزم شد، چيزي از ميكروفون بگويم ايستاده
خواهانه  وار و پوزش لحني مظلوم. آذين، دكتر مهران سخن گفت پس از به

گويد او نقشي در بسيج گارد  شد دريافت كه مي از ميان كلماتش مي. داشت
 چنداني در آزادي گرفتاران هم ها نداشته و نقش و پليس براي درگيري

كساني از ميان جمعيت در سخنان او دويدند و چيزهاي گراني . ندارد
ي  كه بكوشد معترضان را آرام كند و يقه اي نداشت جز آن گفتند، و او چاره

 :نويسد آذين مي به. خود را برهاند

واكنش جمعيت بر روي . من نظر خود را براي حل مشكل از بلندگو گفتم"
اما به . آنگاه رئيس دانشگاه به لحن اندرز چيزهايي گفت. م سرد بوده

  . اي نكرد ها اشاره ي سخنراني ي برنامه شدگان و ادامه آزادي بازداشت
هياهوي اعتراض درگرفت و كساني از ميان جمع سخناني زننده فرياد 

بار ديگر من پشت بلندگو رفتم و از رئيس دانشگاه خواستم بيايد . كشيدند
آمد و باز از آزادي . و آن دوسه تعهد را در برابر جمع بر زبان آرد

توانست هم بگويد، زيرا  كه نمي راست آن. شدگان چيزي نگفت بازداشت
 ".هاي امنيتي و انتظامي بود باره با مقام تصميم در اين

. دكتر مهران در ميان هياهو و اعتراض حاضران، صحنه را ترك كرد و رفت
اكنون . وفون رفت و از جمعيت خواست كه نظر بدهندمهدي پشت ميكر

نقش كوچك خود را در اين رويداد تاريخي . من روي صحنه زيادي بودم
اكنون . پايين آمدم و در ميان جمعيت حل شدم. بودم بازي كرده

آمدند و به  رسيد و يا كساني مي هاي گوناگوني روي كاغذ مي پيشنهاد
ي آتشيني  كسي آمد و بيانيه. دادند  مينمايندگي از اين و آن گروه نظر

شنوندگان با ! "ي كارگر ايران به نمايندگي از طبقه": خواند و در پايان گفت
شور فراوان برايش كف زدند، اما كسي در كنار من در گوش ديگري زمزمه 

 "گونه به ايشان نمايندگي داده؟ ي كارگر ايران كي و چه طبقه": كرد
ي بست  ي ادامه يگر به سراغم آمدند و نظر مرا دربارهدوستان گرداننده بار د

هاي  شان روي پله به ميان جمع. آذين پرسيدند نشستن يا پذيرش نظر به
خواستم فكر  آذين موافق بودم، اما نمي با نطر به. كوتاه كنار صحنه رفتم

خواستم با فكر و عقل  مي. شان تأثيري دارد كنند كه نظر من در تصميم
كاري ": شان كردم تنها يك جمله گفتم و ترك. تصميم بگيرندمستقل خود 

 ."نكنيد و تصميمي نگيريد كه بعد نتوانيد پاي آن بايستيد
 : نويسد آذين مي به
وشنود ِ سردرگم، با توجه به خستگي و  سرانجام پس از چهار ساعت گفت"

بودند، قرار شد كه  دسته روي زمين دراز كشيده گرسنگي حاضران كه دسته
. شود  به ماجرا پايان داده"نه سيخ بسوزد نه كباب"ي  ي ديرينه به شيوه
كپي،  شد و، پس از برداشتن دوسه نسخه پلي اي نوشته و خوانده قطعنامه

. اصل آن را يكي از دانشجويان براي تسليم به رئيس دانشگاه با خود برد
ضران دردسر حا من و هزارخاني هم رفتيم كه تعهد عملي تأمين خروج بي

او را براي شركت در نشست ساعت سه بعد از . را از پروفسور مهران بگيريم
قطعنامه را گرفت و به . بودند و عازم رفتن بود ظهر هيأت وزيران خواسته

يكي از كاركنان اداري دانشگاه داد و گفت كه معاونش با ديگر استادان 
همه از او  ينبا ا. جمعيت را به هنگام بيرون رفتن همراهي خواهند كرد

خواستم كه هنگام گذر از برابر قرارگاه نگهباني به فرمانده گارد بگويد كه 
و پروفسور مهران همين . افراد خود را از مسير حركت جمعيت كنار بكشد

 ".كار كرد
شد كه   آبان به مقامات مربوطه مهلت داده مي29در قطعنامه تا 

ي   آبان همه30رت از دستگيرشدگان را آزاد كنند، و در غير اين صو
جا داشتند به اعتصابي سراسري دست  هايي كه نمايندگاني در آن دانشگاه

تا رساندن قطعنامه به رئيس دانشگاه و گرفتن تعهد خروج آرام . خواهند زد
  :جمعيت، سعيد سلطانپور شعر خواند

 
 ها است كه زندان با كشورم چه رفته

 ...از شبنم و شقايق سرشارند
 [...] 

  خفتگان خوفاي
 اين مرد روستايي

 اين مرد كارگر
 اين پهلوان زخمي

 ...ايران است
 [...] 

 اي دست انقالب
 مشت درشت مردم

 گلمشت آفتاب
 ...است با كشورم چه رفته
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 [...] 
 بگو چگونه بسوزم

 چگونه آتش قلبم را
 ي خياباني همه خونشعله به ياد آن

 هاي سرخ زنداني به ياد اين همه گل
 ...جانب اين دشت خون برافروزمبه چار 

 [...] 
 دار اعدامي ي دنباله اي گلشن ستاره

 در باغ ارغوان
 در ازدحام خلق

 در دوردست و در نزديك
 من هيچ نيستم

 ...گذرد ي يك انقالب مي اي كه در زمينه جز حماسه
 

از سياوش . آلود اكنون بيدار و هشيار و پر شور بود جمعيت گرسنه و خواب
ي  ا او گفت كه اين منظومه.  را بخواند"آرش كمانگير"استند كه كسرايي خو

اند و عذر خواست، اما  داند، جمعيت خسته ست، آن را از حفظ نمي بلند ا
كسي كتاب او را داشت و به دستش رساندند، و . جمعيت اصرار داشت

 :كسرايي خواند
 

 بارد؛ برف مي
 .روي خار و خاراسنگ بارد به برف مي

 وش،ها خام كوه
 ها دلتنگ، دره
 ...انتظار كارواني با صداي زنگ ها چشم راه

[...] 
 .آري، آري، زندگي زيباست

 .زندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست
 .اش در هر كران پيداست گر بيافروزيش، رقص شعله

 .ورنه خاموش است و خاموشي گناه ماست
[...] 

 زندگي را شعله بايد برفروزنده؛
 .دهها را هيمه سورن شعله

 !جنگلي هستي تو، اي انسان
 

 جنگل، اي روييده آزاده،
 ...ها دامان دريغ افكنده روي كوه بي

 !سربلند و سبز باش، اي جنگل ِ انسان
[...] 

 !ي اميد برآ، اي آفتاب، اي توشه
 !ي خورشيد برآ، اي خوشه

 تاب، اي بي اي، من تشنه چشمه تو جوشان
 .برآ، سرريز كن، تا جان شود سيراب

 [...] 
 خندآميز، دشمنانش، در سكوتي ريش

 .راه وا كردند
 .ها او را صدا كردند كودكان از بام

 .مادران او را دعا كردند
 .پيرمردان چشم گرداندند
 بندها در مشت، دختران، بفشرده گردن

 .همره ِ او قدرت عشق و وفا كردند
 آرش، اما همچنان خاموش،

 .از شكاف دامن البرز باال رفت
 .درپي فرود آمد هاي اشك پي ِ او، پردهوز پي 

[...] 
 اند، ست در خواب كودكان ديري

 .در خواب است عمو نوروز

 .دان اي هيزم در آتش گذارم كنده مي
 ...رود پرسوز شعله باال مي

از سالن . اينك، پس از نزديك يك شبانروز بست نشستن، وقت رفتن بود
طانپور و ديگر اعضاي كانون آذين و كسرايي و سل به. ورزش بيرون آمديم

نويسندگان ايران همراه با گروهي از استادان دانشگاه در صف پيشين 
اين سكوت خود احساسي شگرف در . سپرديم در سكوت راه مي. رفتند مي

ست، و  چون رودي بوديم كه سنگين و خاموش جاري. انگيخت من مي
ام  خانه.  داردهاي ژرفاي آن همين سنگيني و خاموشي نشان از ناشناخته

) آزادي(از عرض خيابان آيزنهاور . در همان نزديكي و در خيابان توس بود
 .گذشتم و رفتم كه چيزي بخورم و اندكي بياسايم

 
 : نويسد آذين مي به
ي دانشگاه، بخش كمتري از جمعيت رو به ميدان  پس از گذشتن از دروازه"

. راه افتاد  آيزنهاور به-بسوي چهار راه نوا شهياد رفت، اما بخش بزرگتر به
بود، خود را به  من با پسرم كاوه كه شب را در جمع دانشجويان بسر برده

. مان رساندم و براي رفتن به خانه از چهار راه شادمان گذشتيم ماشين
تنها يك گروه هفتصد تا هزارنفري، آرام و . بود كم پراكنده شده جمعيت كم

 .رفتند كشان رو به همان چهار راه ميهاي پراكنده، پا  صدا، در دسته بي
چيزي . ونيم بعد از ظهر، بسيار گرسنه و خسته به خانه رسيدم ساعت سه

ونيم، ساعدي زنگ زد و خبر  نزديك ساعت پنج. خوردم و رفتم دراز كشيدم
 آيزنهاور پليس به جمعيت حمله كرده -داد كه نرسيده به چهار راه نواب

چند تن از اعضاي كانون . اند  شدهگروه بسياري دختر و پسر زخمي
: ي دكتر حاج سيد جوادي بودند نويسندگان كه در آن نزديكي در خانه

ها  روند و شماري از زخمي كاظميه، مهندس مقدم، گلشيري، ساعدي، مي
هاي همسايه و يك  آورند و به كمك زن ي حاج سيد جوادي مي را به خانه

. كنند شان مي بندند و روانه ا ميهايشان ر پرستار و خود دكتر ساعدي زخم
پست را كه قرار مالقات با كاظميه داشت  همچنين، مخبر واشينگتن[...] 
 .دارند آورند و او را به مصاحبه با دانشجويان زخمي و گرفتن عكس وا مي مي

در . بسيار است) و احياناً كشته(خورده و زخمي  باري، تلفات از كتك[...] 
صوت  س كفش و لباس و دفتر و كتاب و ضبطخيابان آيزنهاور، پلي
  ".بودند كپه كرد و آتش زد هنگام فرار جا گذاشته دانشجويان را كه به

***  
 

هاي فدايي خلق  پور را كه پس از انقالب عضو سازمان چريك سعيد سلطان
ي عقدش ربود   از سر سفره1360بود، جمهوري اسالمي در خرداد ) اقليت(

 .كرد خرداد اعدامش 31و در 
هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه صنعتي آريامهر  از اعضاي گروه پژوهش

 بود، جمهوري "پيكار"، زهره ميرشكاري را كه عضو سازمان )شريف(
برخي ديگر از اعضاي گروه سراغ مهدي .  اعدام كرد1360اسالمي در سال 

 .هيچ نشاني از او ندارم. گيرند حسيني را از من مي
 در غربت اتريش دق كرد و پس از 1374وزده بهمن سياوش كسرايي در ن

 .عمل جراحي قلب در گذشت
 دستگير و 1361را جمهوري اسالمي در بهمن ) آذين به(محمود اعتمادزاده 

 1385او در دهم خرداد . اش كشاندند شكنجه كرد و به اعتراف تلويزيوني
 .در گذشت

 آن شب هزاران زند كه و من هنوز دلم در هواي شنيدن صداي زني پر مي
 كجاست او؟. تن را با آوازش جادو كرد

Otaghe_mousighi@yahoo.com  
تر در وبالگ نويسنده در نشاني زير  تري از اين نوشته پيش روايت شخصي

  :است منتشر شده
http://shivaf.blogspot.com/2009/09/28.html  

*  
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  فرهنگ انقالبي و انقالب فرهنگي

  
  پيمان وهاب زاده

  
» بهار آزادي« آغازِ پايانِ دوراني بود كه با طنزي تلخ 1359ار پرشتاب به

 دانشجوي دانشگاه ملّي ايران شده 1358من كه از مهرماه . شد خوانده مي
و در كار دانشجوي پيشگام بودن در دانشكده با شور و نشاطي جوانانه سر 

ميلي و   بيبا» انقالب فرهنگي«ي  شناختم، با فرارسيدن طليعه از پا نمي
ي كوتاه اما زيباي دانشجوئي را در دورگاهِ ذهني  تأني افقِ پايانِ دوره

  . شدم متصور مي
. داستان انقالب فرهنگي ايران اكنون ديگر در تاريخ نوشته شده است

ها در ديداري با  هاي اسالمي دانشگاه نمايندگان دفتر تحكيم وحدتِ انجمن
هاي   نيروهاي چپ و ليبرال و مسلماني اللّه خميني از حضور گسترده آيت

كرد،  رنگ مي ديگرگونه، كه حضور دانشجويان پيرو انقالب اسالمي را كم
ها جلب كرده  دانشگاه» اسالمي كردن«شكايت كرده و نظر ايشان را به 

ي تسخير سفارت اياالت متحده  زمينه اين ديدار را البته بايد در پس. بودند
ي  و قدرت نويافته» سلمان پيرو خط امامدانشجويان م«امريكا توسط 

اللّه خميني در پيام نوروزي  آيت. سياسي دانشجويان پيرو انقالب نگريست
هاي سراسر  بايد انقالب اسالمي در تمام دانشگاه«: خود گفت1359سال 

اند تصفيه  تا اساتيدي كه در ارتباط با شرق و يا غرب. ايران به وجود آيد
از » . سالمي شود براي تدريس علوم عالي اسالميگردند و دانشگاه محيط

هاي  ها و بيانيه پسِ فرمانِ انقالبيِ امام، با حضور روزافزون اعالميه
براي انقالب فرهنگي و پاكسازي » هاي اسالمي دانشجويان انجمن«

ها بخش بزرگي از دانشجويان دگرانديش ايران  ها در رسانه دانشگاه
ي روياروئي با حكومت انقالبي  تاب به دروازهرفتند تا ناخواسته و باش مي

شوراي « فروردين، 27سه روز پس از درگيري دانشگاه تبريز در . برسند
ي ستاد و  مهلتي سه روزه را براي به پايان بردن ترم و تخليه» انقالب
هاي دانشجوئي ــ و البته آغاز تجديدنظر در مفاد دروس  هاي كوهِ گروه اتاق

در . دانشجويان و استادان ــ اعالم كرد» وضعيت«ي به دانشگاهي و رسيدگ
هاي اسالمي از  همان روز، دوشنبه اول ارديبهشت، دانشجويان انجمن

اللّه  حسينيه ارشاد به بيت امام در جماران راهپيمائي كرده و به حضور آيت
هاي ما  دانشگاه«: خميني رسيدند و ايشان نيز در سخنراني خود گفت

زده هستند و  بسياري از معلمين غرب... تعماري استهاي اس دانشگاه
... هاي ما اخالق اسالمي ندارند دانشگاه... آورند زده بار مي جوانان ما را غرب
خواهيم يك دانشگاه مستقل درست كنيم و تغيير بنيادي  و حاال كه ما مي

بدهيم كه مستقل بشود و وابسته به احزاب و كمونيست نباشد، وابسته به 
بندي  سيست نباشد، اگر چنانچه بخواهيم اينطور كنيم جبههمارك
هاي  ي گروه اللّه به تحصنِ سه روزه ي آيت روشن است كه اشاره» ...كنند مي

هاي سراسر كشور در روياروئي با  دانشجوئي در مدارس عالي و دانشگاه
در خرداد . اندازِ اخراج دانشجويان مستقل از حكومت انقالبي بود چشم

هاي شورا  و تدوين برنامه» شوراي عالي انقالب فرهنگي«ا تشكيل  ب1359
سازي دانشجويان  ها، روند يكسان براي مقابله با ظواهر غيراسالمي در درس

  .اي نهادي نيز يافت جنبه
مقدارِ  ي كم ي پياده در آن روزها، منِ دانشجوي سال اول كه مهره

پيچيده و سردرگُمِ هاي انقالبي  دانشجويان پيشگام بر شطرنج سياست
هاي انقالبي و راديكال آن زمان بودم، در كنار رفيقان و ياران  سازمان

دانشجويم با گمان تسخير دانشگاه ملي و تحصن در آن، دولتي را كه 
ترين و هوشمندترين جوانان يك نسل و  خواست ما ــ يعني نخبه مي

و بودن، و طبعاً مان، يعني دانشج سازان ميهن ــ را از گوهر وجودي آينده
هرچند ... ي ايران محروم كند، به چالش خوانديم حضوري مؤثر در آينده
دانشجويان . توانستيم باشيم ي اين روياروئي نمي روشن بود كه برنده

هوادار (و نيز دانشجويان مسلمان ) هاي فدائي هوادار چريك(پيشگام 
 فروردين ستادها و از) هوادار سازمان پيكار(و دانشجويان مبارز ) مجاهدين

ها  هاي خود را خالي كرده بودند، اما از تحويل اتاق هاي كوه و كتابخانه اتاق
هاي  خود براي كوشش» حق«زدند و با اصرار از  به دانشگاه سر باز مي

اتاق خود را ) هوادار حزب توده(دانشجويان دمكرات . گفتند صنفي مي
 29صبح روز جمعه . بودندخالي و كليد آن را به دانشگاه تحويل داده 

ارديبهشت با دوستانمان در ميدان تجريش قرار گذاشته و با تاكسي به 
درهاي ورودي دانشگاه قفل بودند و ما از فراي . دانشگاه ملّي رسيديم

هاي كاج به  هاي سمت جنوبي دانشگاه با استفاده از پوشش درخت نرده
ك موقعيت خود به در» كاري مخفي«درون محوطه پريديم و با كمي 

پرداختيم و ديري نپائيد كه در دانشگاهِ تعطيل نزديك به صد نفر از 
ي  خبرهاي جسته و گريخته. هاي گوناگون جمع شدند دانشجويان گروه

به سبب . گرفتيم اهللا با دانشجويان را از اينجا و آنجا مي هاي حزب  درگيري
تر  ين ميان حساساهميت نمادين و مركزيتش، موقعيت دانشگاه تهران در ا

  .بود
روز دوشنبه دانشگاه باز شد و تحصنِ ما آشكارا در ساختمان مركزي 

هاي نه  فضاي درون دانشگاه فضاي بحث. دانشگاه ملي ايران آغاز شد
چندان دوستانه ميان دانشجويان چپ و دانشجويان انجمن اسالمي و 

ان دمكرات تر ميان دانشجويان پيشگام و دانشجوي هاي كمي دوستانه بحث
دادند  ما را پند مي» پدرانه«بود كه نظر ما را به خطر امريكا جلب كرده و 

ي خود را مهار زده و از گسيختگي نيروهاي انقالب  كه شور جوانانه
ما هم البته در اين ميان به اصرار سياست سازمان . خودداري كنيم

در آن . يمكرد وار و نينديشيده تكرار مي هاي فدائي خلق را طوطي چريك
سه روزِ بعدي را ! روزهاي شورِ انقالبي جاي شعورِ استداللي بس خالي بود

هاي تلفني با دوستان  به جز تماس. در ساختمان مركزي زندگي كرديم
براي خبرگيري و با خانواده براي اعالم زنده ماندن خود، در اين سه روز به 

ا صبح روز بعد در دانشگاه از غروب ت. بندي شديم اي نظامي دسته گونه
اختيار دانشجويان متحصن بود و به پادگاني بدل شده بود از سربازان 

در » اسم شب«ها با  تفنگ، اما سرسخت و باورمند، كه شب تعليم و بي بي
وكنار  هاي دوساعته از گوشه كردند و در پاس محوطه رفت و آمد مي

هواي . شدند  ميتعويض» گروهبان نگهبان«دانشگاه نگهباني كرده و توسط 
ي شمالي تهران پاك اما از سوز  هاي اوايل ارديبهشت ماه كوهپايه شب

اي  شبه سرباز شده به شيوه زمستاني آكنده بود و ما دانشجويانِ يك
مان  كمونيستي به اشتراك لباس پرداختيم تا بتوانيم دو ساعت پاس شبانه

  . را تاب بياوريم
هاي بيرون دانشگاه   ا اتومبيل در خيابانزني ب ها را به گشت افراد كميته شب

روزها هم . كردند برداري هم مي پرداختند و ظاهراً از دانشجويان عكس مي
گرايان  دانشجويان انجمن اسالمي، و دانشجوياني كه نسبت به تحصن

شدند، در  سمپاتي داشتند، با نشان دادن كارت دانشجوئي وارد دانشگاه مي
هاي دانشگاه شعار داده و تهديد   بيرون از دروازهاهللا حالي كه نيروهاي حزب

ما هم در برابر آنها پشت ! كردند به ورود به دانشگاه و اسالمي كردن آن مي
جانب  به ساختيم و خشمي حق هاي ورودي دانشگاه زنجير انساني مي دروازه

در روز دوم تحصن، ناگاه دانشجويان به پيكاني كه . پوشيديم بر چهره مي
زد حمله كرده و آن را متوقف  ي دانشگاه پديدار شده و دور مي طهدر محو
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ساختند و چهار فرد مسلحِ درونِ آن كه جرات استفاده از سالح را نداشتند، 
زوم  ناگاه همه متوجه يك دوربين نيكون با تله. از ماشين بيرون كشيدند

دانشجويان با خشمي مقدس فيلم دوربين را . قوي در كف ماشين شدند
يرون كشيدند و سرنشينان پيكان را پس از سخنراني مختصر، و ب

شان محوطه دانشگاه را  اي، رها كردند تا با شتاب به همراه دوربين فايده بي
هاي ديگر ما را خشمگين و ماُيوس  خبرهاي رسيده از دانشگاه. ترك كنند
شنيديم كه برفراز ساختماني روبروي دانشگاه تهران تيربار . ساخته بود

 و به روايتي ديگر 9به روايتي . گذاشته و دانشجويان را به گلوله بسته بودند
چند ده نفر از گلوله و . ها كشته شده بودند  دانشجو در اين درگيري13

تر آنها دانشجويان دانشگاه تهران  بيش. قمه و كابل زخم برداشته بودند
د نفر نيز هاي شهرهاي ديگر زخمي و چن بسياري هم در دانشگاه. بودند

  . كشته شده بودند
ها، از آنجا كه سازمان مجاهدين خلق روابطي  دو روز پس از آغاز درگيري

صدر داشت، انجمن دانشجويان مسلمان  جمهور بني دوستانه با رئيس
كم در دانشگاه  اين انجمن، دست. تحصن را ترك كرد) هوادار مجاهدين(

 ترك تحصن آنها عمالً به هاي دانشجوئي بود و ملّي، از بزرگترين گروه
خبرهاي شوم و دردناكي هم كه از . اعتراض و تحصن ديگران نيز خاتمه داد

رسيدند، همه گواه بر آن بودند كه سنگرهاي تحصن  جاهاي ديگر مي
دانشجوئي يكايك به دست نيروهاي حكومت انقالبي افتاده بودند يا 

گيري شوراي  س تنها راُيدر دانشگاهِ ملّي، اگر بخواهم بر اسا. افتادند مي
انجمن اسالمي ) آن هم با اتكاء به حافظه( قضاوت كنم 58دانشجوئي سال 

دانشجويان دوپنجم، انجمن دانشجويان مسلمان كمتر از دوپنجم، 
پنجم و دانشجويان مبارز و دانشجويان  دانشجويان پيشگام كمتر از يك

  . دادند ا تشكيل ميدهمِ تمامي كوشندگان دانشجوئي ر دمكرات كمتر از يك
اين بود كه هنگامي كه انجمن دانشجويان مسلمان ترك تحصن كردند، 
دانشجويان پيشگام و دانشجويان مبارز تنها ماندند با شايد صد نفر 

كنم چهارشنبه سوم  قرار شد فرداي آن روز، كه گمان مي. متحصن
ي و  دانشجويان پيشگام با حركتي اعتراض9ارديبهشت بود، صبح ساعت 

ي دانشگاه به چرخش سرنوشت گردن نهند و از  نمايشي در محوطه
نمايش اعتراضي دانشجويان پيشگام در آن صبح . دانشگاه خارج شوند

در . زيباي آفتابي اما غمبار را هركس ديده باشد هرگز فراموش نخواهد كرد
وپنج بود  ي ادبيات مردي تقريباً بيست ميان دانشجويان پيشگام دانشكده

ه با شورِ انقالبي درس و دانشگاه را در آمريكا رها كرده و به ايران ك
، او بر اساس وقايع »ها باالتري«به پيشنهاد وي و با تصويب . بازگشته بود

لشگرهاي پيشگام  ما سياهي. چند روز گذشته سرودي ريتميك نوشت
 هاي آموزشي مانند گروهاني سرباز به خط شديم و آموختيم كه مانند دسته

تفنگداران آمريكائي همراه با كوبيدن پاي چپ در زير هر بند چهارم سرود 
ي گروهان، يعني همان رفيق  ها و تكرار آنها از پس فرمانده به خواندن واژه

ي ساختمان مركزي  شب را در همان فضاي بسته. از آمريكا آمده، بپردازيم
اهللا هم كه از  بكميته و حز. رو پرداختيم به حفظ كردن سرود و تمرين قدم

قصدِ تركِ تحصن ما آگاه شده بودند، دانشگاه را به حال خود گذاشته 
  .      بودند

ي دانشجويان  اگر كسي از آنچه در كشور گذشته بود آگاه نبود، در رژه
ي  برنامه. ديد پيشگام در دانشگاه ملّي نمايش سپاهي پيروزمند را مي

ل پيش رفت و دانشجويان حاضر در ي رژه به زيبائي و نظمي كام ساعته نيم
باريد در كنار يا از پي  محوطه دانشگاه نيز با تحسيني كه از نگاهشان مي

دانشجويان . هاي غمبار دانشگاه را درنورديدند گروهان رژه رونده خيابان
شهري و روستائي، فقير و غني، دختر و پسر، مدرن و سنتي در رود جاري 

ن من فرياد رسائي كه آن روز دانشگاه ملي را به گما. فرياد به هم پيوستند
زمين زير پاي . جان داد، تا بيست سال بعد در آن دانشگاه شنيده نشد

رفتند تا زندگي  هاي تاريكي مي خشمِ مقدسِ دانشجوياني كه به سوي افق
ونُه  هنوز پس از بيست. لرزيد هر يك از آنها براي هميشه دگرگون شود، مي

بشنو «: آورم كه چنين آغاز شد سرود را به ياد ميسال بندهائي از آن 
ديروز از «: و در جاي ديگري» ...سخن يك دوست... سخني از من... همرزم

و مائي كه سرود اندوهبارِ شكست و » .در خون غلطيد... سيزده رفيق... ما
رانديم،  ي پيروزي و آزادي بر زبان مي ي شادمانه سركوب را همچون ترانه

فشرد، هر   پس راندنِ بغضي بوديم كه پيوسته گلويمان را ميناچار از به

چند بسياري از ما، همچو من، نتوانستيم از افشاندن قطره اشكي خودداري 
  .         كنيم

كه (» انقالب فرهنگي«باري، سالي چند پس از تعطيلي دانشگاه و آغاز 
 نه چندان  به حكم1362ِ، در بازگشائي دانشگاه در سال !)داد بوي چين مي

دور از انتظار كميته انضباطي دانشجويان به سالمتي از دانشگاه ملّي ايران 
. اين چنين بود كه عمر كوتاه دانشجو بودنم به پايان رسيد! اخراج شدم

بينم كه اخراجم از دانشگاه نخستين گام  نگرم، مي امروز كه به گذشته مي
چند ناگزير زادگاه من ام در دور شدن از زادگاهي بود كه هر ناخواسته

  . خواهد ماند، ديگر ميهن من نيست و نخواهد بود
امروز دوست دارم بينديشم كه من نيز روزي در جائي دور به خاطر آزادي 

دانم كه به راستي آزاده  شايد چنين كرده باشم، اما مي. ام ايستادگي كرده
رد خويش توانند خود در مو كوشندگان من مي نسالن و هم هم. ام نبوده

ي ايدئولوژي وارداتي و بدفهميده و نچسب  قضاوت كنند، اما من كه شيفته
ام در آن  توانسته زيستم كه نمي سفيدي مي و  بودم، در چنان دنياي سياه

دانم كه ايستادگي در برابر استبداد  امروز ديگر مي. ها آزاده بوده باشم سال
ري در حال توسعه رشد من در كشو. لزوماً به معناي آزاديخواهي نيست

هاي اجتماعي دقيقاً در جاي خود  كردم كه ناگزير در آن بسياري از پديده
گيري را هم برهم زد و  انقالب آمد و آن نظم اندك و در حال شكل. نبودند

به تعبير شكسپير، . پس از انقالب ديگر هيچ چيز ابداً در جاي خود نبود
بعدها كه در كانادا مدتي . بود» وبست زمانه از جاي دررفته چفت«

ي دانشجوئي شدم، و از همقطاران كانادائيم بسيار آموختم، تازه با  كوشنده
. بايست چيزي جز آن چه بود باشد دريغ دريافتم كه در ايران دانشجو مي

هاي  ي دانشجويانه كه افق ي وفادار به گوهر زيستمندانه در ايران، انديشه
ي ايدئولوژيك   مورد من، تابع انديشهزد، در ي كشور را رقم مي آينده

 شود،  رفت تا چندپاره سازمان راديكالي بود كه خود سردرگم بود و مي
تر  تر و سنجيده سازماني كه ابداً از حكومتي رودررويش ايستاده بود، عقالني

كار صنفي دانشجوئي تابعي از كار سياسي بود و . تر نبود و دمكرات
دانم كه  امروز مي. هاي سياسي ي سازمان ذخيرههاي لشگر  دانشجويان پياده
هاي صنفي، اداي سهم دانشجويان به جامعه همانا در  در كنار خواست

دمكراتيزه كردن اجتماع است و اين كار را جنبش دانشجوئي با كنار هم 
يعني دانشگاه فضائي را . كند هاي گوناگون مي ها و انديشه قرار دادن سليقه

كردن تساهل   روندِ اجتماعي شدن آزاديخواهي و درونيآورد براي فراهم مي
ما دانشجويان آن زمان كه . ي هر دانشجو هاي دمكراتيك در انديشه و ارزش

هاي سياسي راديكال و آئينيِ خودشيفته و  هاي سازمان تنها آپانديس
خودمحور بوديم، دريغا، طبعاً فرصت دروني كردن افكارِ دمكراتيك را 

 امروز دانشجويان كه بنگريم اين تمايزها را به روشني به نسل. نيافتيم
  .  خواهيم ديد

ي قانونمندي و احترام به  طبيعي است كه در برابر حكومتي كه نه بر پايه
حقوق كه بر اساس حكمِ انقالبي عمل مي كرد و با يك چرخش قلم و يك 

هزار تن از ها  ِپاافتاده ده اي ارزان و پيش  گونه سخنراني رهبرش ناگهان به
شان  شدند، زندگي شهروندان كشور از تحصيل و تدريس محروم مي

دادند، طبعاً  شد، و برخي از آنان جانشان را هم از دست مي فيكون مي كن
ي خويش همانا ايستادگي بر حقوقي  رفته ي دادخواهي از حقِ از دست شيوه

جائي ) هاي سياسي و سازمان(بيني انقالبي حاكمان  بود كه در جهان
ما . آيد از فرهنگ انقالبي چيزي جز انقالب فرهنگي برنمي. نداشتند

دانشجويان آن نسل قرباني اين موج شديم، اما باور خودِ ما نيز تفاوت 
هر چه نباشد ما همان دانشجوياني بود كه . مان نداشت چنداني با حاكمان

براي سكني هاي تهران  با اشغال هتل» انقالبي«ي   به شيوه1358در پائيز 
خواستيم در كشور  آبادنشينان مي دادن دانشجويان شهرستاني و نيز حلبي
  !  سوسياليسم رابين هودي هم برپا كنيم

باري، از آن روزها تا روزي كه در كانادا دوباره به دانشگاه بازگشتم تا اين 
داشتم بپردازم، دوازده  اي كه به راستي دوست مي ي رشته بار به مطالعه

در زادگاهم از دانشگاه اخراج شدم و امكان باليدن .  درازا كشيدسال به
ي ميهنم از من دريغ شد، تا به كشوري  دار در آينده فكري و حضور معني

ي كوچك و جوان و رانده از زادگاهش را ارج نهاد، برايش  برسم كه غريبه
او ي ممكن را فراهم نمود، و به  امكان تحصيل و مطالعه تا باالترين درجه

ايش برجاست در  امكان داد تا در خاك نو ريشه بدهد و تا عمر حرفه
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 آغاز 1359سفري كه در آن بهار غريب ! باشد» دانشجو«دانشگاه بماند و 
شد، هنوز ادامه دارد، و آن سفري بود از ايراني كه زادگاه من است و خواهد 

ز زادگاهم ام را بيشتر ا من كه ميهن تازه. ماند، اما ديگر ميهنم نيست
كنم روزي آن سرزميني كه بدين سادگي فرزندان  دوست دارم، آرزو مي

كند، دوباره ميهني شود به معناي  خود را قرباني و با زندگي آنان بازي مي
منِ رانده از زادگاه خويش، اما، به . هاي آينده راستين واژه براي جوانانِ نسل

ام باشد،  ائي هست كه خانهي خود خوشحالم كه در اين دنياي بزرگ ج نوبه
ي نويافته را از من  مندي اين خانه  هر چند كه ياد هميشگيِ زادگاهم خانه

ها برون آمدم  بار آنها سال و باري، من از اين كه از كوران خشونت. گيرد مي
ي اين گوي خاك يافتم، هماره سپاسگزار   ترين كرانه و ميهنم را در خاوري

هاست كه دلم  و درست در همين لحظه. م بودي اقبال خويش خواه ستاره
گيرد براي بسياري از عزيزانم و دوستانم كه داس انقالب زندگي آنان را،  مي
  . هيچ دليلي، درو كرد بي

  2010ونكوور ـ فوريه 
  

  
  

 

   آذر16
  حسن زرهي

  
من و نسرين را مي . شاپور اهواز بوديم دانشجوي ادبيات دانشگاه جندي

به ). بندرعباس(جدسليمان آمده بود و من از سيريكنسرين از مس. گويم
به همراه دوست عزيزم حسين . همان روزگار دانشجويي ازدواج كرديم

معمار غفاري كه در دوران جمهوري اسالمي اعدام شد، از دانشگاه اخراج 
اين دو واحد ماند تا بعد از . تنها دو واحد مانده بود تا پايان درسم. شدم

 انقالب فرهنگي ــ كه باز هم بگير و ببند و دار و درفش انقالب و پيش از
نسرين اما پيش از انقالب . التحصيل شدم شروع شد ــ من از دانشگاه فارغ

  .درسش را تمام كرده بود
ام سرشار از تلخ و شيرين است، چه پيش از ازدواج و چه  زندگي دانشجويي

  .  بعد از ازدواج
دوستاني كه همگي از سيريك آمده بوديم، ام با  در دوران تجرد و همخانگي

اي بود بسيار فقير  و جوان و سرخوش و لوده بوديم، در حصيرآباد كه محله
نشين در خانه عبود در اتاقي در طبقه دوم ماوا گزيده بوديم و يكي  و عرب

از تفريحاتمان اين بود كه به تهديدات عبود بخنديدم و او هر چه بيشتر 
، ما بيشتر لوده و شوخ مي شديم و خوب كه جدي مي شد و عصباني

تفريحمان را مي كرديم و از خنده دلي از عزا در مي آورديم آخرش ختم 
به خير مي شد و صورتش را مي بوسيديم و به او اطمينان مي داديم كه 

  ايم و نيز  جوانان سر به راه و نجيبي هستيم و دست از پا خطا نكرده
ها سرازير شود براي بار  ي كه مي خواست از پلها اما در لحظه. نخواهيم كرد

اي مي شد  آخر پر سوءظن و ناباور نگاهمان مي كرد و همين نگاه بهانه

اي ديگر از سوي ما و ترديد و سوءظن بيشتر براي او و  براي انفجار خنده
او در حالي كه صورتش از خشم سرخ مي . پرده آخر نمايش شروع مي شد

ي تهديد باال مي برد و مي گفت مي روم كالنتري  هشد انگشتش را به نشان
و وقتي با اعتراض ! شكايت مي كنم و مي گويم شما به زن من نظر داريد

ما روبرو مي شد كه اين حرف دروغ و بي اساس چيست كه مي زني مي 
  .كنان و باز شليك خنده بود و ماچ و بوسه آشتي!  گفت اتهام را بايد وارد كرد

اند،  تر در خاطرم مانده تر و  پرجلوه  آذرها پر رنگ16ها،   ايناما بيش از همه
خواهي و در افتادن با  كه پرچم اين سنت گرانبهاي آزادي شايد براي اين

اند،  اي وجدان بيدار بشري استبداد زمان، توسط دانشجويان كه در هر دوره
 هرگز زمين  گذاشته  نشده است و هر روز و هر ماه و هر سال برگي و

  .تر مي كند تر و زنده اي  آن را پر جلوه تاريخي و حادثه
مان بر روي تابلوي   آذرها ما را با اعالن اسم16دو سه روزي مانده به 

اعالنات، به آموزش دانشگاه فرا مي خواندند كه مي دانستيم شعبه اداري 
 خيابان عارف كه 12ساواك است، و از آن جا بايد روانه ساختمان پالك 

  . مركزي اهواز بود بشويمساواك
وقتي به در ورودي . هرگز بار اولي را كه به آن جا رفتم فراموش نمي كنم

ساختمان ساواك رسيدم و به مأمور ايستاده در بيرون در گفتم به اين جا 
چند . ام، در را گشود و گفت بروم در اتاق دست چپ بنشينم فراخوانده شده

بودند كه همگي سرشان پائين بود و جا نشسته  جوان ديگر پيش از من آن
هرچه بيشتر سماجت . هايشان را ببينم من نمي توانستم به راحتي صورت

با . ها بيشتر سر خود را مي دزديدند مي كردم كه چشم در چشم شوم آن
در واقع با اين كار . دقت به تمام زوايا و گوش و كنار اتاق نگاه مي كردم

من مستولي شده بود خالص شوم، براي مي خواستم از شر اضطرابي كه بر
. همين سرم را به ديد زدن اتاق و رفت و آمدي كه مي شد گرم كرده بودم

جا رد مي  همينطور كه مشغول نگاه كردن بودم يكي از مأموراني كه از آن
اي توقف كرد و با نفرت و خشم چشم در چشمم دوخت و  شد چند لحظه

 و با انگشت اشاره مرا به سوي خود چند لحظه بعد مرد قدبلندي آمد. رفت
هنوز به درستي روبرويش قرار نگرفته بودم كه با سيلي و مشت و . فراخواند

چون فيلي خشمگين با هر دو پا به هوا مي پريد و . لگد به جانم افتاد
نمي . گيج و منگ بودم. لگدهايش را به شكم و سر و صورتم حواله مي داد

ا مرا انتخاب كرده و چرا اين چنين وحشيانه دانستم از ميان اين همه، چر
سير دلش كه كتكم زد از من خواست . در حضور همه به جانم افتاده است

و من زخمي و تحقير شده به دنبال آن غول بياباني كه بعدها . دنبالش بروم
اما هم . فهميدم همان معبر معروف، معاون ساواك اهواز است روانه شدم

ي ركيك مي داد و تهديد مي كرد كه به قول ها چنان و هنوز دشنام
و من هنوز در حيرت اين . ها مي گويد كه ترتيب مرا بدهند خودش به بچه
  .ام همه خشم اين غول بياباني را برانگيخته ام كه اين كه چه كرده

سرانجام وقتي به زيرزمين رسيديم او تختي را به من نشان داد و گفت 
 ببندند و كتك بزنند و پدرم را دربياورند دستور مي دهد مرا به اين تخت

و من در كمال معصوميت شايد براي بار چندم . ها نكنم تا ديگر از اين غلط
و او كه فكر مي كرد . ام كه بايد اين همه مجازات شوم پرسيدم كه چه كرده

ست بيشتر به خشم مي آمد و فرياد  اين پرسش من از روي پدرسوختگي
تواني مرا فريب دهي؟ من در اسرائيل تعليم مي زد فكر مي كني مي 

اي مثل تو هم كارشان را مي كنند و  هاي پدرسوخته ام و مي دانم آدم ديده
  ! اند هم خودشان را به خريت مي زنند كه ندانسته مرتكب آن خيانت شده

ام كه چنين  و من همچنان گيج و گول بودم كه چه خيانتي مرتكب شده
سابي مرا كتك زد و تمام سر و صورتم را لت و پار بعد كه ح. مجازاتي دارد

كرد گفت اين دفعه ولت مي كنم كه بروي گم شوي ولي اگر يك بار ديگر 
سعي كني كه همكاران مرا شناسايي كني كاري مي كنم كه از زنده بودنت 

اگر نامش درست (و البته اين هم به خواهش آقاي خداخواه . پشيمان شوي
   .اي ت كه فكر مي كند تو از روي نفهمي اين كار را كردهاس) يادم مانده باشد

مرا به دفتر بزرگي كه مرد كوتاه قدي بر ميزي نشسته بود و بر باالي 
سرش تابلويي بود با شعري از سعدي به اين مضمون كه هر كس راز اين 

  . جا را به جاي ديگر ببرد البد پدرش را در خواهيم آورد، برد
باني و لبخند از جايش بلند شد و گفت پسر چه كردي مرد كوتاه قد با مهر

كه اين آقا اين بال را به سرت آورده است؟ گفتم از روي بي اطالعي داشتم 
همكاران شما را نگاه مي كردم و نمي دانستم كه در اين جا بايد سرم را 
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آقاي خداخواه كه بعدها فهميدم رئيس ساواك اهواز است با . پائين بيندازم
جا و از  اي گفت مي دانم خودم دستور دادم كه ترا بياورند به اين انهمهر پدر

جوري از معبر حرف مي زد كه انگار او خودسر .  دست اين آقا نجات بدهند
اين كار را كرده و او از اين حادثه ناراحت است و من هم با تكان سر و 

 اگر سرانجام آقاي خداخواه گفت. هاي او را تائيد مي كردم لبخند حرف
مشكل مالي دارم او مي تواند كمكم كند و اگر براي آنها كار كنم حقوق 

گفتم اوضاع مالي پدرم خيلي خوب است و . خوبي دريافت خواهم كرد
او اظهار خوشحالي كرد و گفت كوشش خواهد . احتياج به پول و كار ندارم

قب ام از اين حادثه خبر نشوند در عوض من هم بايد مرا كرد كه خانواده
گفت كه از حاال، كه نمي دانم . باشم كه ديگر پايم به اين ساختمان نرسد

چندم آذر بود، به دانشگاه نروم تا اگر مخالفان مملكت و مزدوران بيگانه 
  . خواستند كار خالفي انجام دهند من در مظان اتهام نباشم

 و  آذرها با كمي جرح16ي تهديد ما به نرفتن به دانشكده در تمام  حادثه
و البته ما هميشه متحير مي مانديم كه چگونه آنها از . تعديل تكرار مي شد

اين مسائل با تمام تدابير امنيتي كه به قول خودمان رعايت مي كرديم سر 
ها در آمد، فهميديم  در مي آورند و بعدها كه انقالب شد و اسامي ساواكي

  .ها فرستاده بودند شان را بين بچه كه نيروهاي نفوذي
معبر بعد از انقالب به جرم تجاوز به يك دختر دانشجوي زنداني در زمان 

 . مأموريتش در اهوار اعدام شد
*  

  انقالب فرهنگي
  

  مهدي فتاپور                 
  

  
طرف  را از 59در سال مسئوليت دانشجويان پيشگام  اين كه با توجه به

 وقايع و ي  بارهدر  نشريه آرش از من خواست كه، مسازمان برعهده داشت
 كوتاهي  توضيح،ها  و بستن دانشگاه59درگيريهاي اول ارديبهشت سال 

   .بدهم
  
  

تواند از  ها نمي  آشكار بود كه تعادل نيرو در دانشگاه58هاي سال  از نيمه
در انتخابات انجمن هاي دانشجويي در بسياري از . طرف رژيم تحمل شود

جويان  وم، پس از پيشگام و دانشهاي اسالمي در رده س ها انجمن دانشكده
در شرايطي كه در سطح جامعه اكثريتي باالي هشتاد . مسلمان قرار گرفتند

كردند، تبديل دانشگاه به سنگر  در صد از نيروهاي حاكم حمايت مي
مخالفين براي نيروهاي انحصارطلب حاكم قابل تحمل نبود و واكنش تند 

  .بودبيني  رژيم به اين تعادل نيرو قابل پيش
سخنراني آيت اهللا خميني در فروردين ماه همان سال، اعالم تصميم يورش 

ها از   تصفيه دانشگاهوي در سخنراني خود خواهان. به دانشگاه ها بود
در . و تحكيم رابطه آن با حوزه گرديداساتيد وابسته به شرق و غرب 

انه برخي هاي افشاگر   فروردين ماه سخنراني رفسنجاني در تبريز با سوال26
.  نمودتهديد به تصفيهاو در آنجا دانشجويان را . از دانشجويان مواجه شد

متعاقب آن دانشجويان حزب اللهي در ساختمان مركزي دانشگاه دست به 
انتشار نوار .تحصن زدند اين تحصن با حمايت مسئوالن دانشگاه مواجه نشد

 انقالب فرهنگي اي بود كه تحت عنوان سخنراني آيت اعالم برنامه گسترده
  . ها تدارك ديده شده بود براي دانشگاه

متعاقب اين اتفاقات از دانشجويان خواسته شد كه دفاتر خود را تعطيل 
  .ها را در اختيار مسئوالن دانشگاه قرار دهند نموده و آن

ما تصميم . هاست آشكار بود كه تحويل دفاتر، مقدمه يورش به دانشگاه
ايستادگي كنيم و از تحويل دفاتر خودداري گرفتيم كه در همين نقطه 

پس از آنكه . كنيم و همه نيروي خود را براي دفاع از دفاتر بسيج كرديم

صدر رييس جمهور وقت نيز ضرورت تحويل دفاتر را مطرح كرد،  آقاي بني
ها  دانشجويان مسلمان، وابسته به مجاهدين كه در حد پيشگام در دانشگاه

  ند كه دفاترشان را تخليه خواهند كردنيرو داشتند، اعالم كرد
خطرناك بودن اوضاع  در تماسي كه با مجاهدين داشتيم آنها نسبت به

تصميم  ما. ما خواستند درگير نشده و دفاتر را تخليه كنيم هشدار داده و از
  . گرفيتم كه كماكان مقاومت نموده و از تخليه دفاتر امتناع كرديم

اي فرمان حمله به  اسالمي با صدور اطالعيه فروردين شوراي انقالب 30در  
ستادهاي عملياتي "در اين اعالميه آمده بود كه . ها را اعالم كرد دانشگاه

گروههاي گوناگون، دفترهاي فعاليت و نظاير اينها كه در دانشگاهها و 
موسسات عالي مستقر شده اند چناچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پايان 

بهشت برچيده نشوند شوراي انقالب مصمم است كه روز دوشنبه اول اردي
و اعضاي شورا مردم را فرا ) بني صدر( همه باهم يعني رييس جمهور

خوانده و همراه با مردم در دانشگاهها حاضر شوند و اين كانونهاي اختالف 
  "  .را برچينند

 فرودين دانشگاه علم و صنعت در تهران به وسيله انجمن 28در روز 
دانشجويان دانشگاه . يل و پاسداران دانشگاه را محاصره كردنداسالمي تعط

صنعتي نيز مورد حمله قرارگرفته و پس از مقاومت تصميم گرفتند به 
  .  دردانشگاه تهران به مقاومت خود ادامه دهند همراه ساير دانشجويان

از همان روز شنبه تبليغات گسترده عليه نيروهاي ضدانقالب كه در 
شدت تبليغات نشانه حاد بودن . اند آغاز گرديد گر گرفتهها سن دانشگاه

هر يك از . از صيح روز يكشنبه بسيج گسترده نيرو آغاز گرديد. اوضاع بود
من . فرستاد  تهران مي ها، نيرويي را سازمان داده و به مقابل دانشگاه كميته

 هر لحظه يك ماشين پر از. عصر روز يكشنبه به حوالي ميدان انقالب رفتم
ما مثل گذشته با حزب . رسيد هاي مصمم و خشمگين از راه مي حزب اللهي

نيرويي كه در برابر دانشگاه بسيج شده . هاي پراكنده مواجه نبوديم اللهي
دانشجويان نيز در صحن . بود، مستقيما توسط حكومت سازمان يافته بود
صمم و ها نيز كامال م آن. دانشگاه تهران و دفتر پيشگام جمع شده بودند

  .پرتاب سنگ بسوي دانشجويان آغاز شده بود. تهييج شده بودند
نتيحه رسيدم كه مقاومت در برابر چنين نيرويي امكان ناپذير  اينمن به
ها اگر نتوانند با استفاده از سنگ و چوب و چماق دانشجويان را  آن. است

 بود كه روشن. پراكنده كنند، از استفاده از اسلحه گرم ابايي نخواهند داست
  .انجامد زيادي از دانشجويان مي درگيري به كشته شدن تعداد

آنشب تلفني با دانشجويان كه در دفتر پيشگام جمع شده بودند صحبت 
خواندند و آماده  سرود مي. دانشجويان خيلي خوش روحيه بودند. كردم

من تلفني نظر خود را با ساير اعضا رهبري سازمان در ميان . مقاومت بودند
 .اشتم و بر خطير بودن وضع و ضرورت تصميم گيري سريع تاكيد كردمگذ

من هم . تعدادي از رفقا متوجه شرايط نبوده و معتقد به مقاومت بودند
به نظر من . كردم عصباني بودم و بيش از آنكه استدالل كنم پرخاش مي

درگيري در مقابل دانشگاه قطعا به كشته شدن تعداد زيادي از دانشجويان 
كرد و ما با يك شكست  هيچ نيرويي از دانشجويان حمايت نمي. انجاميد  مي

و عدم درك اين موضوع برايم قابل درك .  شديم كامل سياسي مواجه مي
آن شب در خانه يكي از رفقا در  نزديكي دانشگاه ماندم و رفقاي . نبود 

  . رهبري سازمان تا صبح در تماس با هم بودند
من تماس گرفت و گفت كه اكثر رفقا با عقب  صبح زود وفرخ نگهدار با

بني صدر با او تماس گرفته  نشيني موافقند و همچنين گفت از طرف دفتر
خود را به دفتر  و قرار مالقاتي گذاشته شده و طرح كرد كه هرچه سريعتر
تاخير  ما با كمي. رياست جمهور برسانم تا دو نفري براي اين مالقات برويم

ه محض ورود با رسولي كه جزو مسيولين دفتر بود، ب. به دفتر رسيديم
من او را از جريان كار مشترك براي برقراري آتش بس در . شدم مواجه

درآن جريان رابطه خوب و كار تيمي  جنگ اول گنبد ميشناختم و
فضاي راحت تري  اين آشنايي. مشتركي را با موفقيت پيش برده بوديم

 در خيلي آشكار و صرِِيح صحبت كرد وبني ص. براي اين ديدار بوجود آورد
آنها قصد ندارند با . گفت كه اين طرحي است وسيعتر از گرفتن دفاتر

آنها در صدد پيش برد برنامه وسيعتري . پايان دهند تسخير دفاتر كار را
داده و از الگوهاي بسيج در انقالب  هستند كه رئيس جمهور را هدف قرار
خود را مطرح  ما نگراني هاي. نندفرهنگي چين ميخواهند استفاده ك

كرديم و گفتيم كه فكر ميكنيم پس از تخليه دفاتر و درهم شكستن 
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تحت عنوان انقالب فرهنگي تصفيه دانشجويان و استادان عملي  مقاومت،
كه در اين زمينه رسما از جانب دفتررياست  خواهد شد و از وي خواستيم

كه چنين موضع گيري  او مطرح كرد. جمهور و دولت موضع گيري شود
 ما هم طرح. خواهد شد و او نخواهد گذاشت كه اين برنامه پيش برود

پس از اين مالقات، من . كرديم كه در جهت تخليه دفاتر اقدام خواهيم كرد
آنها ميگفتند دانشجويان . در دفتر پيشگام تماس گرفتم با دانشجويان
يم به مقاومت بگيرند اگر دانشجويان مبارز تصم اند و بخصوص تهييج شده 

دانشجويان مبارز . اين قابل درك بود.  آماده پذيرش عقب نشيني نيستند
ها عقب نشيني  تر بودند و اگر پيشگامي در مقايسه با پيشگام بمراتب ضعيف

براي من قابل . شدند ماندند براحتي در هم شكسته مي ها مي كرده و آن
وي دانشگاه در چنين تصور بود كه حزب اللهي هاي جمع شده در جل

  كردند و  اين براي همه ما غير قابل قبول  بود حالتي كشتار مي
مسيولين سازمانهاي پيكار و راه كارگر  بعد از ديدار با بني صدر فورا با

ظهر ديدار با اصغر  حوالي. تماس گرفته و خواهان يك ديدار فوري شدم
بدون  مالقات ما. فتصورت گر) پيكار(و حسين روحاني ) راه كارگر(ايزدي 

او  به . نتيجه و با حمالت تند متقابل من و حسين روحاني خاتمه يافت
عقب نشيني حمله كرده و سازمان را يك جريان متزلزل و بي اراده  ايده
استدالل من كه مقاومت با كشته شدن تعداد زيادي  او در برابر. ناميد

ر انقالب از كشته دادن يافت، ميگفت د دانشجو و بدون نتيجه پايان خواهد
اگر امروز چند صد . است  آبان جمهوري اسالمي13امروز . نبايد هراسيد

جنبش   آغازگر يك57 آبان 13دانشجو كشته شوند، اين خونريزي همانند 
توضيحات من در تفاوت . اجتماعي و سرنگوني رژيم اسالمي خواهد بود

اصغر ايزدي . و نبود شرايط آنروز و شرايط قبل از انقالب مورد پذيرش ا
رسيد كه او  به نظرم مي. ساكت گوش داد و هيج اظهار نظري نكرد

داند ولي قبل از تصميم سازماني مايل به موضع  هاي مرا واقعي مي استدالل
  گيري نيست

با نماينده دولت گذاشتم و باتفاق رضي  براي بعد از ظهر همان روز قراري
. نماينده دولت صحبت كرديم حبيبيتابان به محل هيات دولت رفته و با 

رابطه با عدم  ما به او گفتيم كه رييس جمهور قول داده كه موضع دولت در
 تعطيل و تصفيه دانشگاهها اعالم شود و خواستار اعالم موضع شديم و او

  .اين كار انجام نشد. نيز مطرح كرد كه اين كار صورت خواهد گرفت
نشيني، تا عصر آنروز عقب نشيني  قببا وجود اعالم تصميم ما بر ضرورت ع

دانشجويان مبارز با عقب نشيني مخالف بودند و . صورت نگرفته بود
پس از اين مالقات كه . ها را تنها بگذارند خواستند آن ها هم نمي پيشگامي

ديگر غروب شده بود، تلفني با دانشجويان مستقر در دفتر پيشگام تماس 
تعداد زيادي از دانشجويان زخمي شده . دآنها خيلي تحت فشار بودن. گرفتم
قرار . آشكار بود كه فشار از حد توان مقاومت دانشجويان بيشتر است. بودند

به دفتر پيشگام رفته و بي هيچ اما و اگر و بحثي تخليه را  شد رضي فورا
اكثر دانشجويان نيز متقاعد گرديده بودند كه  در اين فاصله. اجرا كند

توك، همه حتي دانشجويان   بجز اعتراضات تك ومقاومت عملي نيست و
  . مبارز نيز به ضرورت عقب نشيني متقاعد شده بودند
كميته ايها دانشگاه را  هنگام اجراي تصميم و عقب نشيني دانشجويان،

خارج شوند و  محاصره كرده و اعالم كردند كه افراد بايد تك تك از دانشگاه
به   كه آنها قصد دستگيري و احيانا سرآشكار بود. آنها بايد همه را بگردند

بهانه آنان اين بود كه . نيست كردن تعداد زيادي از دانشجويان را داشتند
. از داخل دانشگاه يكي دو گلوله بسمت آنها شليك شده است ميگفتند

روشن بود كه اين بهانه دروغ محض است و آنان مايل نيستند، دانشجويان 
دانشجويان محاصره شده و امكان .  يني كنندبه آرامي از دانشگاه عقب نش

خارج شدن از دانشگاه را نداشتند و از طرف ديگر در اثر اصابت ضربات 
شد، تعداد قابل توجهي از  سنگ كه بطور مرتب به سوي آنان پرتاب مي

دانشگاه تا نيمه شب  اين وضعيت و درگيري در.  آنان زخمي شده بودند
طرح كرد  فتر بني صدر تماس گرفته و ماجرا رافرخ نگهدار با د. ادامه يافت

و سپس او و مسعود رجوي به دفتر رياست جمهور رفتند و مسئولين دفتر 
ساعتها تماس موفق شدند نظر مثبت مقامات باالتر را مبني بر  پس از

  . دانشجويان از دانشگاه خارج شوند، كسب كنند كه اجازه دهند اين
اين . ها ادامه يافت نشجويي در شهرستانفرداي آنروز حمله به دفاتر دا

  .حمالت به كشته شدن تعدادي از دانشجويان در رشت و اهواز منجر شد

آشكار بود كه طرح . ها تعطيل شد پس از تسخير دفاتر دانشجويان دانشگاه
هاي  تصفيه گسترده دانشجويان و استادان در دستور است هر چند در  ماه

مثال در مناظره تلويزيوني كه پس . شد ياول وجود چنين طرحي تكذيب م
ها برگزار گرديد، آقاي طبرزدي نماينده انجمن هاي  از بستن دانشگاه

هر گونه طرح بستن و  تابان نماينده پيشگاميها. اسالمي در برابر سوال ف
بيان  تصفيه را در دانشگاهها تكذيب كرد ولي آشكار بود كه او واقعيت را

   .  نميكند
ي حاكم براي تسلط بر دانشگاه ها بقيمت چند سال بسته شدن برنامه نيرو

دانشگاه ها،تصفيه تعداد زيادي از دانشجويان و استادان، محروم شدن  يك 
نسل از جوانان كشور از تحصيل در زمان موعود پيش برده شد و پس از 

ها فضاي خفقان و فشار  ها، چندين سال در دانشگاه بازشدن دانشگاه
  . گرديدپادگاني حاكم

*  
  

  
  
  

  اي نه چندان شخصي خاطره
  از انقالب فرهنگي 
  

  اسد سيف
  

هاي كشور حال و هوايي  ، تقريباً سالي مي شد كه دانشگاه1359بهار سال 
برخالفِ ساليان پيش از انقالب كه سعي مي شد، در پناه . ديگر داشتند
يز چ هاي صنفي موجود، فضايي سياسي آفريد، حال اما همه اندك فعاليت

هر . همه چيز رنگ و بوي سياست گرفته بود. در سياست خالصه مي شد
 خويش بر هاي سياسي سازمان و گروهي مي كوشيد تا با گشترشِ فعاليت

اي از حياط  در هر گوشه. عده هواداران خود در ميان دانشجويان بيفزايد
. دي بحثي جريان داشت و ميز كتاب و روزنامه نيز برقرار بو دانشگاه حلقه

تحت تأثير چنين جوي، . ها نيز برجا بودند ها برپا و نمايشگاه سخنراني
هاي درس  كالس. روابط خشك استاد و دانشجويي ديگر كمتر ديده مي شد

  . تر بودند كنون آن نبودند كه پيش
دومين بهار آزادي از راه رسيده بود، برخالف بهار گذشته، ترديد و نگراني 

حاكميت پيرامون ياران . ه نگران آينده بودندهم. ها موج مي زد بر ذهن
جا و  خميني شكل مي گرفت و آنان مي كوشيدند، انحصار خويش در همه

ها و احزابي كه هر روز بر  در اين ميان گروه. چيز اعمال دارند بر همه
  . تعدادشان افزوده مي شد، در از ميدان بدر كردن يكديگر مي كوشيدند

 شكل گرفت كه در اداره دانشگاه "دانشگاهشوراي "براي نخستين بار 
 "دانشجويان پيشگام"هاي دانشجويي،  در ميان گروه. نقشي برعهده داشت

 هوادار "دانشجويان مسلمان" و "هاي فدايي خلق چريك"هوادار 
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شوراي "نماينده دانشجويان در .  اكثريت داشتند"مجاهدين خلق"
دانشجويان "ن دو گروه، پس از اي. ست از آنان باشند  طبيعي"دانشگاه
 هواداران حزب توده "دانشجويان دمكرات"، "خط سه" هواداران "مبارز

 كه هواداران حكومت بودند، قرار "اهللا حزب" و يا "انجمن اسالمي"ايران، 
، "جنبش مسلمانان مبارز"هاي ديگري نيز از جمله طرفداران  گروه. داشتند

بودند كه با عده هواداران ...  و"حزب رنجبران"، "ها اتحاديه كمونيست"
 و "كومله"دانشجويان هوادار . اندك خويش، فعاليت كمتري داشتند

  .هاي غرب كشور فعال بودند  بيشتر در دانشگاه"حزب دمكرات"
مشخصه بارز جنبش دانشجويي در پس از انقالب در مخالفتِ آن با 

 امكانات كه از تمامي  با اين"انجمن اسالمي"دانشجويان . حاكميت بود
حكومتي برخوردار بودند، به اقرار خودشان به بيش از ده درصد نمي 

. اين گروه امكان زندگي و رشد در محيطي دمكراتيك را نداشت. رسيدند
اگر سايه حكومت از باالي سرشان برداشته مي شد، چيزي در بساط 

  .نداشتند
نماد "  هستند و"ها مركز فساد دانشگاه"بازتابِ اين گفته خميني كه 

 در نشريات طرفدار دولت و سكوي نماز جمعه هر روز ابعاد "غرب
انقالب "خميني در پيام نوروزي خويش صحبتِ . تري مي يافت گسترده

 "تصويه اساتيدي كه در ارتباط با شرق و يا غرب" و "ها اساسي در دانشگاه
هاي كشور چون خاري در چشم رژيم خليده  دانشگاه. هستند را مطرح كرد

  .ودندب
 از "شوراي انقالب" فروردين هاشمي رفسنجاني به عنوان عضو 26در 

.  براي سخنراني به تبريز دعوت شد"انجمن اسالمي دانشجويان"سوي 
سالن تاالر .  بود"اسالم و اهداف انقالبي آن"اش  موضوع سخنراني

از دانشجويان مخالف نيز تني . اجتماعات دانشكده پزشكي تقريباً پر بود
. اكثريت جلسه اما با غيردانشجويان بود.  در جلسه حضور داشتندچند

در سخنان رفسنجاني تهديد و هشدار نيز . سخنراني در آرامش پايان يافت
در تنشِ . پرسش و پاسخ به مسائل جاري كشور كشيده شد. ديده مي شد

باره يكي از دانشجويانِ رشته پزشكي به نام اصغر عبدي  موجود به يك
، با يك ميله آهني در دست، به سوي هاشمي رفسنجاني پيش هواركشان

محافظان راه بر او بستند، جلسه متشنج شد و برگزاركنندگان . تاخت
  . سخنران را از سالن خارج كردند

. هايي ميان دانشجويان انجمن اسالمي آغاز شد پچ با رفتن رفسنجاني پچ
نوز به دانشكده ادبيات سالن را به اتفاق دوستي ترك گفتيم، دقايقي بعد، ه

 در ساختمان "انجمن اسالمي"نرسيده بوديم كه شنيديم، دانشجويان 
مركزي دانشگاه كه مركز بخش اداري دانشگاه بود و دفتر رياست دانشگاه 

اين خبر نيز شنيده مي شد كه . اند نيز در آن متمركز، اعالم تحصن كرده
  .ده است ساختمان مركزي دانشگاه را تصرف كر"اهللا حزب"

تدارك آن چنان ناشيانه بود كه تحليل و بررسي الزم . اي در راه بود توطئه
سخنان خميني قرار بود جو عمومي را براي پذيرش موضوع آماده . نبود

كند، هشدارها و تهديدهاي رفسنجاني ظاهراً مي بايست فضاي تشنج را در 
كارگرداني اما . وداصغر عبدي يكي از بازيگران ب. اين سناريو آماده مي كرد

  .به حتم كار يك جمع بايد بوده باشد
  :عبدي كيست

ترين دانشجويان مذهبي دانشگاه بود، مظهر  عبدي يكي از شناخته شده
نخستين تصويري كه . "انجمن اسالمي دانشجويان"اهللا و عضو فعال  حزب

به شبي از تظاهرات .  برمي گردد1354از او در ذهن دارم به سال 
 دانشگاه تبريز، علت تظاهرات را به "كوي وليعهد" در خوابگاه دانشجويان
با تني چند از دوستان در اتاق نشسته بوديم كه صداي شعار . ياد ندارم

ها خاموش شد، و اين نشاني   به گوش رسيد، چراغ"اتحاد، مبارزه، پيروزي"
اندك  از اتاق خارج شديم، اندك. اي در پيش است كه؛ برنامه بود از اين

پليس . اي شايد حدود پنجاه نفر جمعي در حياط خوابگاه شكل گرفت، عده
با . پراني گسترش يافت از راه رسيد، جنگ و گريز آغاز شد، شعار و سنگ

كه  درهم شكسته شدن چند شيشه و سردادن و تكرار چند شعار، بي آن
ها  روز بعد معلوم شد كه مذهبي. پليس دخالت كند، تظاهرات پايان يافت

در ميان تظاهركنندگان چهره دانشجوي ريزنقشي با . اند زمانده آن بودهسا
ي تند آذري كه پرشور مشت باال مي برد و شعار مي داد و سنگ به  لهجه

بعدها دانستم كه او اصغر . سوي ماشين پليس پرت مي كرد، در ذهنم ماند
  .عبدي است

ف ديگر برخال. هاي بعد عبدي را در هر تظاهراتي مي ديدم در سال
دانشجويان كه مي كوشيدند، با مخفي كردن چهره، حضور خويش را به 
شكلي در برابر گارد دانشگاه بپوشانند و شناسايي نشوند، عبدي بي هيچ 

هميشه سنگي بر دست و مشتي . ترسي، در صف نخست قرار داشت
  . گاه بازداشت نشد تا آنجا كه به ياد دارم، هيچ. باالكرده

مسلسلي بر دست در حال . بدي را مسلح در دانشگاه ديدمپس از انقالب ع
روزي خبر . مي گفتند در دادگاه انقالب كار مي كند، به عنوان بازجو. مانور

رسيد كه عبدي همسر خويش برداشته، با خود به دانشگاه آورده و در 
چند روزي ديگر خبر رسيد . نمازخانه دانشكده پزشكي ساكن شده است

هاي چند اتاق را در  اض به سياست دانشگاه، همه شيشهكه عبدي در اعتر
در پي اين خبرها، پديده . طبقه همكف دانشكده پزشكي شكسته است

چون  عبدي هم. عبدي ديگر خود به موضوعي براي دانشجويان تبديل شد
هاي پيش از انقالب در تمامي حركات ضدرژيم حضور فعال داشت، بي  سال
كسي .  دوگانه او شكِ همگان را برانگيخته بودرفتار. كه بازداشت گردد آن

  .را بر او اعتمادي نبود
روزي كه مسئول گروه فرقان را در تهران اعدام كردند، عبدي روبروي 
غذاخوري دانشگاه باالي سكويي قرار گرفت، در يك سخنراني پرشور، به 

 ها محكوم دفاع از گروه فرقان پرداخت و سران رژيم را با تندترين فحش
در ميان دانشجويان فقط شك . همه هيچ گزندي به وي نرسيد با اين. كرد

اش مي  اي ديوانه اش مي كردند، عده بر او بيش از پيش قوت گرفت، مسخره
  .خواندند، ولي او كار خويش پيش مي برد

اي به   وقتي كه عبدي با چنين پيشينه1359 فروردين سال 26در 
ان دانشجويان در توطئه بودن مسأله رفسنجاني هجوم برد، هيچ كس از مي

گفته مي شد كه در . پس از اين حادثه عبدي مدتي ديده نشد. شك نكرد
  . ساختمان دادگاه انقالب ساكن است

 "انجمن اسالمي"نخستين گام دانشجويان : برگرديم به تحصن دانشگاه
. ند بود"تصفيه و پاكسازي دانشگاه"اي بود كه در آن خواستار  انتشار بيانيه

ها به سوي دانشگاه  هنوز دقايقي از تحصن آنان نگذشته بود كه راهپيمايي
انگار همه با . و صدور بيانيه در حمايت از دانشجويان متحصن آغاز شد

جامعه ". هايي از پيش تهيه شده، پشتِ درِ دانشگاه منتظر بودند اعالميه
هاي  اي خواست با صدور بيانيه.  نقش محوري داشت"روحانيت تبريز

 با بسيج "آموزان اسالمي دانش"هاي  انجمن. متحصنين را تكرار كرد
دفتر تبليغات "آموزان به سوي دانشگاه راهپيمايي آغاز كردند ،  دانش

 همه به حمايت از "نهادهاي انقالبي" و ديگر "جهاد سازندگي" و "اسالمي
  )1(.دانشجويان متحصن برخاستند

تعفاي خويش اعالم داشتند كه تحصن دو تن از معاونان دانشگاه ضمن اس
دانشجويان با حمايت از سوي افراد مسلحي صورت گرفته كه در خارج از 

اي، از سازمان   طي اطالعيه"شوراي دانشگاه". دانشگاه حضور دارند
دانشجويان مسلمان و انجمن اسالمي كارگران و كارمندان خواست تا به 

  )2(. را فوري تخليه كنندتحصن خويش پايان داده، ساختمان دانشگاه
. هاي كشور مي رسد خبر حادثه دانشگاه تبريز سريع به ديگر دانشگاه

، ارگان "مجاهد"روزنامه . دانشجويان مخالف در افشاي توطئه مي كوشند
 "ها توطئه اغتشاش، آشوب و تعطيل دانشگاه"سازمان مجاهدين خلق از 

 كند كه طبق آن، از خطي را منتشر مي ي دست  سند محرمانه. مي نويسد
 "ها تعطيل دانشگاه"چندماه پيش گروهي بزرگ در حال سازماندهي 

  اي از دانشجويان    شبكه قدرتِ حاكم در جلب پشتيباني توده)3(.هستند
. اي مبادرت مي ورزد هاي آنان به اقدامات گسترده متحصن و تكرار خواست

 مي نويسد "يحزب جمهوري اسالم"، ارگان "جمهوري اسالمي"روزنامه 
ها بودند كه نظام ارزشي غربي را به عنوان سوغات براي  اين دانشگاه"كه؛ 

طلبان چپ كه نتوانسته  فرصت] پس از انقالب...[ملت به ارمغان مي آوردند
ها پايگاهي براي خود پيدا نمايند، دانشگاه را پايگاه  بودند در درون توده

ويان خط امام در اقليت قرار دانشج...عمليات ضدانقالبي خود قرار دادند
ها آغاز گشته و مسلماً همين انقالب تا زير و  امروز انقالبي در دانشگاه...دارند

اگر شوراي انقالب بخواهد تساهلي در ...رويي كامل اين نهاد بايد ادامه يابد
   )4("...ها مواجه خواهد گشت اين زمينه نشان دهد با قهر توده
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 فروردين 29. ها آغاز مي شود ها در دانشگاه رياي درگي با چنين پيشزمينه
 با خميني ديدار "شوراي انقالب"صدر، ريئس جمهور در جمع اعضاي  بني

  : ست كه بر طبق آن اي حاصل اين ديدار اعالميه. مي كنند
ها كه  هاي گوناگون، دفترهاي فعاليت و نطير اين ستاد عملياتي گروه) 1"

اند، در  مؤسسات آموزش عالي مستقر شدهها و  ها و دانشكده در دانشگاه
چه  چنان.  برچيده شوند-از صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه–ظرف سه روز 

تا پايان اين مهلت، تأسيسات مذكور برچيده نشوند، شوراي انقالب مصمم 
است كه همه با هم، يعني ريئس جمهور و اعضاي شورا، مردم را فراخوانند 

هاي انقالب را  ها حاضر شوند و اين كانون گاهو همراه با مردم در دانش
ها و مدارس عالي بايد ترتيبي دهند كه امتحانات تا  دانشگاه) 2. برچينند

چهاردهم خردادماه پايان يابد و از پانزده خرداد تعطيل خواهد شد تا 
فرصت كافي براي تهيه برنامه و نظام آموزشي بر پايه معيارهاي انقالب 

. ش دانشجويان بر اساس موازين جديد انجام خواهد يافتپذير. داشته باشد
  )5("...ها از هم اكنون بايد متوقف شود هرگونه استخدام در دانشگاه) 3

چند ". ها آغاز مي شود ها در دانشگاه در پي اين اعالميه جنگ و درگيري
هايي سخت  نفر در جريان آن انقالب فرهنگي كشته شدند؟ چند نفر آسيب

هاي  وخهمار به زندان افتادند؟ و چند تن از اين زندانيان به جديدند؟ چه ش
كه؛ بيش از سي  قدر مسلم اين) 6(. هنوز معلوم نيست"اعدام سپرده شدند؟

دانشجو كشته و هفت دانشجو نيز پس از بازداشت به جوخه اعدام سپرده 
  )7(.مي شوند

 رسماً آغاز "انقالب فرهنگي"ها بسته مي شود و  پس از اين حوادث دانشگاه
  . مي شود

هاي خود، عبدي را مسلح در  ها، در يكي از بازداشت با تعطيلي دانشگاه
بعدها در خارج . خبر مي مانم از آن پس از او بي. دادگاه انقالب تبريز ديدم

از كشور شنيدم كه دانشگاه را به پايان رسانده، مدتي به عنوان استاد و 
زيولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه زماني نيز به عنوان مسئول رشته في

مي گفتند كه او در شناسايي دانشجويانِ . تبريز به كار اشتغال داشته است
اين . اي داشته است ، نقشِ عمده"انقالب فرهنگي"غيرمسلمان به ستاد 

يادم، كريم جاويدي، از دانشجويان  سخن را به روايتي ديگر از دوستِ زنده
پيش از اعدام، به . ي عبدي در زندان شنيدما دانشكده  و هم"پيكار"فعال 

شوخي مي گفت؛ اگر ما از دست حكومت هم در مي رفتيم، از دست عبدي 
هربار . ها را در دانشكده مي شناخت او همه ما فعالين گروه. نمي توانستيم

  .اش پيدا مي شد، جنگ و دعوا نيز برقرار بود كه سروكله
مي .  را در آلمان ديده استچند سال پيش از دوستي شنيدم كه عبدي

گفت به وي گفته كه با همسر انگليسي خويش در انگلستان اقامت دارد و 
  .  است"سي بي راديو بي"مسئول بخش آذربايجاني 

اي در   سمينار دوروزه"انجمن پژوهشگران" به ابتكار 2009در دسامبر 
ز من نيز به عنوان يكي ا. رابطه با حقوق بشر در شهر كلن برپا شد

در جلسه پاياني روز . كنندگان در روز نخست سخنراني داشتم شركت
نخستِ سمينار، در برنامه ميزگرد، يكي از حاضران برخاست، دهان كه به 
سخن گشود و دست باال برد، عبدي سي سال پيش در برابر چشمانم گردن 

چه مي بينم؟ اوست؟ در هجوم گذشته به ذهن او را باز مي يافتم با . كشيد
اي سراسر  اي بر پشت، مشتي باال كرده و چهره نگي در دست و يا اسلحهس

اش همان بود، تقريباً همان هيكل با  آيا مي تواند خود او باشد؟ لهجه. خشم
  . شكمي اندك برآمده و موهايي كه به سفيدي مي زد

اندركاران برگزاري جلسه بود، از آن  با پايان ميزگرد، از دوستي كه از دست
از رشته . ست، پژوهشگري ساكن انگلستان گفت اصغر عبدي. سيدممرد پر
قدر مي داند كه  همين. گفت وي را نمي شناسد. اش پرسيدم پژوهش

. پزشك است و همسرش انگليسي مي باشد و باهم در لندن مطب دارند
عبدي اما خود ديگر سالن را ترك . شك من داشت واقعيت مي پذيرفت

  .گفته بود
از سر كنجكاوي اما .  متأسفانه امكان حضور در آن نداشتمروز دوم سمينار

از . آخوندوار آغاز كرد. از طريق اينترنت سخنراني عبدي را دنبال كردم
ها در تورات و شدت خشونت در  گناه در دين يهود گفت و احكام مجازات

سرانجام نتيجه . اي كند كه به حضور همين احكام در اسالم اشاره آن، بي آن
 دولت اسرائيل توانست در پناه قوانين دنياي مدرن، آن احكام را از گرفت؛

  .پس ما نيز مي توانيم. جامعه پس زند

  ....چنان ادامه دارد و اين داستان هم...
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  .برای اطالع بيشتر می توان به آن رجوع کرد. پرداخته است" فرهنگی

  
*  

  

  تمرين حكومت اسالمي
  در دانشگاه تبريز

 
  حسين انورحقيقي

  
دانشگاه تبريز به خاطر داليل متعدد و بويژه حكومت فرقه دمكرات  

رف حكومت از ط وري و افتتاح  دانشگاه  تبريز آذربايجان به رهبري پيشه
 همسايگي با آذربايجان شوروي و نيز حضور ،1325ملي در خرداد 

هاي اوليه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همواره  زير نفوذ  هسته
اين نفوذ و حضور حتي . هاي سوسياليستي، چپ و ملي بوده است انديشه

بعد از انقالب تا يورش حكومت اسالمي تحت عنوان انقالب فرهنگي به 
براي . ها و اخراج وسيع دانشجويان دگرانديش  ادامه داشته است شگاهدان

ي، اجتماعي و ورزشي در گ تمامي فضاهاي صنفي، فرهنباًًها تقري مدت
 اكثر .هاي كوهنوردي نقش بارزي داشتند در اين ميان اناق. اختيار آنان بود

در اعتراضات و تظاهرات سياسي  دانشجويي، چه در محوطه دانشگاه و چه 
آمار . گرفت سطح شهر با ابتكار و سازماندهي دانشجويان چپ انجام مي

شدگان و محرومين از  شدگان و زندانيان، به سربازي فرستاده باالي بازداشت
شدگان قبل و بعد از انقالب ازميان دانشجويان چپ  تحصيل و نهايتاً اعدام

 .دانشگاه تبريز نشانگر همين امر است
دانشجويان )  نشعاب در سازمان مجاهدين خلق ايرانمقطع ا(1354تا سال 

در كنار . مكتبي مسلمان حضور قابل توجهي در دانشگاه تبريز نداشتند
 بقيه دانشجويان ،اي برخي دانشجويان مسلمان متعارف و از جمله حجتيه

هاي چپ   تحت نفوذ سازمان مجاهدين خلق بودند و با بچهمذهبي عموماً
 . روابط خوبي داشتند

هاي سازمانيافته  اما بعد از اين وقايع  دانشجويان مسلمان مكتبي بر تالش
. خود براي در اختيار گرفتن فضاها و امكانات صنفي دانشجويي افزودند

هاي خود  كوي وليعهد را به مركزي براي فعاليتخوابگاه آنان مدتي بود كه 
به دنبال آن اقدامات  مسلحانه مجاهدين خلق ايران و . تبديل كرده بودند

هاي    انديشه50هاي دكتر علي شريعتي در اوايل دهه  ها و كتاب سخنراني
. مذهبي و اسالمي را در ميان جوانان و بويژه دانشجويان جذاب ساخته بود

در حقيقت اسالم مكتبي و سياسي قشري خميني تنها بر زمينه چنين 
قدم .اداراني بيابدتوانست آنزمان در ميان دانشجويان هو  اي مي زمين آماده

ها بود كه به مثابه ستادهاي آنان  ها در دانشكده بعدي آنها ايجاد نمازخانه
 . كرد ها عمل مي در دانشكده

هاي علني اين جدايي و گرايش جديد در ميان دانشجويان  يكي از نشانه
 برخي .دختران مذهبي بود) حجاب(مسلمان مكتبي شكل لباس 

اين نام را به خاطر .  صدا مي كردند"ها نگوئنپ"دانشجويان آنها را بنام 
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. چارقدهاي رنگ روشن با مانتوهاي تيره سرمه اي رنگ  به آنها داده بودند
اين لباس البته بعدها به لباس رسمي دختران مجاهد تبديل شد ولي در 

هاي  داران حجاب اجباري بعد از انقالب همين محجبه واقع طاليه
اين نوع لباس و انيفورم زنانه بعدها در . ودندخودخواسته و ايدئولوژيك ب

 با روبند قع پيدا كرده حتي تبديل به چادر شب سياه و بر"تكامل"دانشگاه 
 .نيزشد

هاي  اين دختران دانشگاهي از خانواده توان گفت كه اكثر به جرئت مي
هاي چنين زناني را بعدها   من نمونه. مذهبي بازاري بودند-متمول سنتي
با اينكه مخالف جمهوري اسالمي ويا حداقل . هم ديدم شوردر خارج ك

همه در  كردند با اين  حمايت مي"طلبان اصالح" قشري آن بوده و از حجنا
. كردند نيز از برداشتن حجاب خودداري مي مهماني خصوصي خارج كشور

به نظر من نوعي هويت و يا به عبارت بهتر مالكيت فرهنگي در اين قضيه 
 به عبارت ديگر اين اقشار متوليان و به وجود آورندگان .شود ديده مي

جالب است كه بدانيم كه اسالم اوليه هم حجاب را . چنين فرهنگي بودند
ب و به عنوان امتيازي براي سنجيب با اصل و ن"در درجه اول براي زنان 

 . در نظر ميگرفت و كنيزان و غيره از اين قاعده مستثني بودند"آنها
هاي  گر آنها براي شكل دادن به فضاي دانشگاه و تحميل نورماز كارهاي دي

 اين .هاي ضربت بود  تشكيل گروه،اسالمي  به عرصه عمومي دانشجويي
هاي مبارزه با بدحجابي و امر به معروف و  هاي گروه  تيپنشان ازها كه  گروه

 وظيفه  را در بعد از انقالب داشتند،نهي از منكر حكومت خميني
 كه در بر عهده داشتندرا  ييهاي دختر و پسر دانشجو جوشتم زو ضرب

محيط دانشگاه با هم بودند ودر ارتباط با يكديگر و طرز لباس پوشيدن 
ها محيط   را بكار مي بستند و به زعم آن"نورم هاي متعارف غربي"گويا 

هاي  ها و غير مذهبي چپ. كردند  مي"فساد و فحشا آلوده"دانشگاه را به 
 ها را مورد انتقاد قرار نمي دادند بلكه شگاه هم نه تنها اينكار آن داننزمانِآ

آنها در انتقاد به . زدند ييدآميز دست ميأ به نوعي سكوت تدر برابر آنان
مدرنيزم رژيم شاه ناخواسته با گرايشات ارتجاعي اسالمي در يك طرف قرار 

  .        گرفتند مي
هاي  كه بعدها عرصه فعاليت تشكيل تعاوني  دانشجويي در دانشكده فني

 يكي از دستاوردهاي دانشجويان دانشجويان مسلمان را نيز گسترش داد،
 تشكيل تعاوني فكر.   بود54-53دانشكده فني در سال تحصيلي 

ورودي همان سالِ غير مذهبي  زاده ، دانشجوي دانشجويي را عيلرضا عالم
هاي  سئله را با بچهوي ابتدا اين م . راه و ساختمان مطرح كرده بودرشته

منفي  كند ولي با نظر  مطرح مي،اتاق كوه كه چپ و غيرمذهبي بودند
 سپس به دانشجويان مذهبي مراجعه مي كند كه از .شود ها مواجه مي آن

ها و مذاكرات  در ادامه فعاليت. گيرد ها مورد استقبال قرار مي طرف آن
با تنظيم اساسنامه متعدد با دكتر مسعودي رئيس دانشكاه و جلب نظر وي 

 هزارتومان آن از طرف 30 هزار تومان كه 60تعاوني دانشجويي با بودجه 
 ،مين شده بودأ هزار بقيه از طرف رياست دانشگاه ت30دانشجويان و 

 اول  غير از عليرضا  انتخابي دوردر هيئت رئيسه. شود تشكيل مي
پور  ده و مدديزا  حميد سليمي، عبدالعلي،زاده، ابوالحسن آل اسحاق عالم
 مذهبي فني  معروفآقايان آل اسحاق و حميد سليمي كه از فعالين. بودند
 كشته شدند و اقاي  ايران و عراقدر  جنگبعد از انقالب  ،بودند

 بعدها وزير مسكن و هاي فعال بود،  هم كه از مذهبيزاده عبدلعلي
از .  بودهايي استاندار آذربايجان شرقي شهرسازي دولت خاتمي و نيز دوره

، كه بعدها مخفي  بود بيژن نوبريزنده يادفعالين ديگر تعاوني يكي هم 
شده و به سازمان چريكهاي فدايي خلق پيوست، گويا دانشجويان مسلمان  

، به خاطر بعدها بيژن را كه ديگر مواضع ضد مذهبي و چپ پيدا كرده بود
 . كتك زده بودنداختالف نظر در كارهاي تعاوني

ترياي كافه ي عالوه بر ايجاد كتابفروشي دانشجويي كارهاي شركت تعاون
 در بقيه هاها بعد  ايجاد تعاونيفكر. دانشكده را هم در دست گرفته بود

،  و مي شود گفت كه به يك كار صنفي مفيدراه يافتها هم  دانشكده
 . در ميان دانشجويان تبديل شدا و كارگير همه

ها اكثراً توسط دانشجويان  ر دانشكدههاي ديگ الزم به ذكر است كه تعاوني
مثال ًچند دوره متوالي مسئوليت تعاوني دانشكده . چپ اداره مي شد

كشاورزي با اژدر بهنام از دانشجويان چپ بود و از هفت نفر عضو هيئت 
  .  ها بودند  نفر از مذهبي2 نفر از دانشجويان چپ و 5مديره آن 

مكانات دانشجويي به محلي براي مثل بقيه فضاها و اهمواره ها  تعاوني
 "مكتبي"رقابت دانشجويان چپ و غيرمذهبي و دانشجوياني  كه به شكل 

 .مسلمان بودند تبديل شد
شش شماره له نمازخانه دختران در ساختمان أ مس جالب از اين مواردييك
 محلي ،دانشجويان مسلمان فني توانسته بودند در كنار نمازخانه پسران. بود

كه  در حالي. ي نمازخانه دختران در ساختمان شماره شش بگيرندرا هم برا
حميال .   نبودراه و ساختمانبيش از يك دانشجوي دختر مذهبي در 

دختران  برايم تعريف كرد كه برق،يكي از دختران فعال چپ وزيري، 
 از رياست  به دنبال اتاقي براي دختران بودند وغيرمذهبي دانشكده 
ايشان با  .ند محلي بدين منظور در اختيارشان بگذارددانشكده خواسته بود

اين استدالل كه بيش از يك نفر از نمازخانه دختران استفاده نمي كند 
بدنبال  آن حميال چندين بار به . همان محل را به آنان پيشنهاد داده بودند

تنهايي به اتاق ميرود زيرا دانشجويان دختر غير مذهبي ديگر به خاطر جو 
دانشجويان . حاكم بر ساختمان شش مايل نبودند به آنجا بروندمذهبي 

ها  مسلمان براي جلوگيري از اين كار ابتدا دختران مسلمان ساير دانشكده
را بسج كرده براي نمازخواني به آنجا مي آورند ولي در نهايت با تهديدهاي 

   .مكرر مانع از ادامه حضور وي در اتاق مي شوند
  

  
  
 

 نه تنها امكان  وجود داشتند كه دانشجويان مسلمان اساساًطبيعتا فضاهايي
توانستند  رقابت در آن را نداشتند بلكه تنها از مو ضع حذف و انهدام مي

ها فقط  در اين زمينه آن.  عرصه موسيقي بوداين فضاها،يكي از . وارد شوند
 را به ي رزميها همچون باخ و بتهون و يا سرودها برخي از كالسيك

به نظرم . خواندند مي شناختند كه گويا به هنگام  كوهنوردي ميرسميت 
 هژموني  را هم به خاطر مجاهدين خلق و شريعتي و كالًمو سيقي كالسيك

به  "سنگين بودن آن"و نيز به خاطر گفتمان انقالبي و چپ در دنيا 
واال اسالم غيراز اذان و اوراد مذهبي و نوحه و . شناختند رسميت مي

 نواي ديگري را به رسميت نمي شناخت و چنانكه مي دانيم خواني قرآن
هرچند .  غير از طبل و سنج  و شيپور ساز ديگري در اسالم نيست
  ازموسيقي دانشجوايان چپ به تبع مواضع عمومي چپ در آن موقع عموماً

همه  كردند با اين انقالبي  و خلقي خوششان مي آمد و بقيه را تكفير مي
يري بين دانشجويان چپ و دانشجويان مسلمان مسئله يكي از موارد درگ

 من .اهاي دانشگاه از جمله  دانشكده فني بوديپخش موسيقي در كافه تر
هنوز يكي از بگومگوها بر سر پخش يا عدم پخش اپراي كوراغلو در ترياي 

هاي موسيقي و ازجمله   و يا برگزاري كنسرت.  يادم مي آيد6ساختمان 
 در اختيار دانشجويان يجاني در سطح دانشگاه انحصاراًشقي آذرباعاموسيقي 
 در مورد سينما وتئاتر نيز چنين بود و سينماي دانشگاه هم ايضاً. چپ بود
 در اين ميان بايد به نقش  در دست دانشجويان غير مذهبي بودعمدتاً

زاده  دانشجوي فعال چپ دانشكده  اهللا برجسته زنده ياد ابراهيم لطف
 مسئول دانشجويان مذهبي همي يها  هر چند دوره. كردكشاورزي اشاره

موقع هيچ فيلمي نبود كه در  در عالم سينما تا آن. گروه سينما بودند
   باشد و هر چه  و بويژه مكتبي مورد نظر آنان"انقالبي"خدمت اشاعه اسالم 
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انقالب و اعتراض در دنياي فيلم داشت دستاورد  ايده هاي نو  و بويي از
 حتي فيلم گاو كه.  بودند جهان و ايضĤ  ايرانندان دمكرات و چپهنرم

اهللا خميني واقع شده بود  گويا بعدها به عنوان اولين فيلم مورد پسند آيت
 .  توليد چپ بود

در زمينه تماس با جامعه شهري هر چند امكانات علني در سطح شهر 
ي بودند كه هاي  محافل و  مكانتبريز در اختيار چپ نبود ولي نهايتاً
توانستند با جامعه شهري پيوند  دانشجويان چپ غيرآذربايجاني هم مي

فروشي   به ويژه كتاب،ها فروشي ها عبارت بودند از كتاب  اين.كنند برقرار
ياد عبداهللا  شمس تبريز، برخي محافل چپ، براي نمونه محفل درس زنده

طه طلب، كه واعظ چرندابي، فرزند مير حسين واعظ روحاني معروف مشرو
هاي كوهنوردي مثال  مجالس مثنوي خواني و تفسير قرآن داشت، پاتوق

هاي تبريز كه در    و كافهها خانه  ابراهيم و قهوه بوغليدوزي دكان كفشً
 ، اواخر سينما فرهنگدر . كردند ها برنامه اجرا مي ها عاشق برخي از آن

 شده بود نهايتاًنيز به سينماي روشنفكري تبديل بغل دبيرستان فردوسي 
 .چپ پسر هاي تبريز براي دانشجويان  ميخانه

را داشتند كه انواع  دانشجويان مسلمان جامعه مذهبي و سنتي تبريز
هاي روحانيون سرشناس از  و مخفي مذهبي، مساجد و خانه محافل آشكار

طبايي نماينده خميني  اهللا قاضي طبا يت  آ،جمله روحاني معروف مخالف شاه
 در اختيار امكاناتي كه بعد از انقالب توسط گروه فرقان ترور شد،در تبريز

 .داد آنان قرار مي
 چپ بودند و مي توانستند براحتي  با دانشجويان آذربايجاني اكثراً

دانشجويان شهرهاي . هاي روشنفكري و چپ تبريز تماس بگيرند محيط
ل موجود در  بيشتر ارتباطاتشان با  دانشجويان تهران و يا با محاف،ديگر

هاي مركزي  شهرستان اغلب دانشجويان مذهبي از. هاي خود بود شهرستان
 .مدند آ مشهد مي ياو

 دانشكده فني همواره در دست نيرو هاي چپ باقي ماند در 8ساختمان 
 به خاطر حضور فعالين معروف مذهبي كه بعدها از 6كه ساختمان  حالي

ي شدند و نيز به خاطر كادرهاي برجسته سپاه و دولت جمهوري اسالم
به جرئت مي توان گفت كه ابتكار . ها، رنگ مذهبي داشت وجود نمازخانه

 در .ها در دست دانشجويان چپ بود حركات سياسي و صنفي در ساير دانشكده
  .تر بود هاي كشاورزي، علوم و پزشكي برجسته اين ميان نقش دانشكده

  
*  
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با پايان جنگ دوم جهاني، اعزام دانشجو به خارج كه در فاصله جنگ قطع 
شده بود، از سر گرفته شد و گروهي از دانشجويان راهي فرنگ شدند تا در 
اتريش و آلمان، سويس و ايتاليا، فرانسه و انگلستان، و آمريكا به ادامه 

ن جنگ جهاني، اعزام دانشجو تا سالها پس ازپايان نخستي. تحصيل بپردازند
منصبان  به فرنگ، كم و بيش هنوز در انحصار اعيان و اشراف و صاحب

ها را با سالم و صلوات،  نورچشمي. درجه اول لشكري و كشوري قرار داشت
اي مي سپردند كه  سه بار از زير قرآن رد مي كردند و به دست آينده

ي بر صندلي وزارت  كيهاي چون ت سرنوشت از پيش ساخته و پرداخته شده
  . و وكالت را به ارمغان داشت

با پادشاهي رضا شاه، دولت گروهي از دانشجويان با استعداد را كه جزو 
طبقات ممتاز نبودند، براي تحصيل به خارج از كشور فرستاد و با اين اقدام، 

با اين همه،  . سياست نويني را در نحوه ي اعزام دانشجو به خارج بنياد نهاد
اي  نها پس از پايان جنگ دوم جهاني بود كه سفر به فرنگ راه و رسم تازهت

هاي عصر تهران پر بود از اعالن آگهي سفر به اروپا،  ديگر روزنامه. پيدا كرد
چون براي ادامه تحصيالت عاليه "آن هم با مضاميني از اين دست كه 

وفق به راهي اروپا هستم، بدينوسيله از همه دوستان و آشناياني كه م
ها  ، و اين همه به نشانه آنكه نوكيسه"ديدارشان نشدم خداحافظي مي كنم

  .نيز به خيل مشتاقان غرب پيوسته بودند
نخستين گروه از دانشجويان ايراني كه به اروپا رسيدند، رقابت آمريكا و 

اي روبرو  شوروي تازه آغاز شده و در سالهاي آتي، جهان را با تنش هاي تازه
در گرماگرم جنگ سرد و سالهاي پرتالطم ملي شدن صنعت . مي ساخت

ها و تخاصماتي كه جريان داشت، بسياري از جوانان ايراني  نفت و كشمكش
اي كه آنان را به مدافعان  عرصه. نيز به عرصه ي سياست كشانده شدند

در . قرار نيروهاي ملي بدل مي ساخت پرشور حزب توده يا شيفتگان بي
 دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا، مبارزات سياسي چنين فضايي بود كه

ها و تخاصمات و  مبارزاتي كه بازتابي از همان كشمكش. خود را آغاز كردند
  .اي از همان شور و شيفتگي بود آيينه

روزگار دانشجويان ايراني در اروپا در نخستين سالهاي پش از جنگ دوم 
 و گفتگو پيرامون جهاني، بيش از هر چيز به گردهمايي و بحث

هايي كه به موضوع  دشواري. هاي روزمره دانشجويي مي گذشت دشواري
ثبت نام در دانشگاه و پيدا كردن اتاق و آموختن زبان خارجي مربوط مي 

مسئله نفت و تحوالت ايران، همراه با موضوع جنگ و پيامدهايي كه بر . شد
 بحث و گفتگوي هاي مود جاي گذاشته بود، جنبه هاي ديگري از زمينه

  . دانشجويان را تشكيل مي دادند
  

  هاي دانشجويي نخستين سازمان
در ادامه اين گردهمايي ها بود كه نخستين سازمان هاي دانشجويي 

در لندن، منچستر و ليدز؛ در پاريس، رن و مونپليه؛ در برن . تشكيل شدند
 ديگر و ژنو؛ در وين و گراتس و در برلين، هامبورگ، مونيخ و چند شهر

  . آلمان
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پيش از آغازجنگ دوم جهاني نيز دانشجويان ايراني مقيم آلمان و فرانسه 
هايي كه با تمايالت سوسيال  تشكل. داراي تشكل هاي دانشجويي بودند

پس از جنگ . دمكراتيك و كمونيستي برضد رضا شاه مبارزه مي كردند
 در 1330دين بار نخستين انجمن دانشجويان مقيم آلمان در فرور دوم، اين

اي به نام نامه دانشجويان، ارگان  اين انجمن نشريه. شهر بن تشكيل شد
  . سازمان دانشجويان ايراني دانشگاه بن منتشر مي كرد

موضوع اصلي فعاليت دانشجويان ايراني در اروپا، در نخستين سالهاي پس 
از جنگ دوم جهاني، پرداختن به مسايل صنفي بود، بدون آنكه اين 

بيشتر . يري ناشي از عدم عالقه آنان به مسايل سياسي ياشدگ سمت
هاي سياسي،  دانشجويان ايراني ارز دولتي مي گرفتند و شركت در فعاليت

از چشم ماموران اداره سرپرستي دانشجويان پنهان نمي ماند و مي توانست 
  .  هايي به بار آورد دشواري

براي دانشجوياني كه بدين ترتيب، پرداختن به مسايل سياسي، به ويژه 
در . گرايانه و تعلقاتي به حزب توده داشتند، خالي از خطر نبود تمايالت چپ

آغاز جنگ سرد، تبليغات و جو ضدكمونيستي در اروپاي غربي دامنه و 
بر همين پايه، پليس و مقامات امنيتي نيز محدوديت هاي . گسترش داشت

. كمونيستي اعمال مي كردندفراواني را در راه فعاليت سازمان ها و احزاب 
هاي كمونيستي، به  اي، هر نشانه يا تعلق خاطري به جريان بر چنين زمينه

   .ويژه براي دانشجويان خارجي مي توانست نتايج غيرقابل جبراني به بار آورد
روحيه حاكم در ميان دانشجويان ايراني، روحيه پرداختن به تحصيل، 

اصوال زندگي دانشجويي در . ران بودآموختن علم و دانش و بازگشت به اي
هم نوع  خارج دليل ديگري جز اين نداشت و فعاليت صرفاً سياسي، آن

امكان مبارزه سياسي . دانشجويي آن، هنوز معنا و مفهومي پيدا نكرده بود
در ايران موجود بود و جز شماري از رهبران حزب توده، كسي مجبور به 

  .ودمهاجرت و اقامت اجباري در خارج نب
العاده سازمان هاي دانشجويي به عدم شركت در  گذشته از اين، تاكيد فوق

مسايل سياسي و خودداري از پرداختن به آنچه در حوزه عمل دانشجويي 
اين عامل، حاصل درك و نحوه تفكري بود . نبود، عامل ديگري نيز داشت

آنها . هاي صنفي داشتند هاي دانشجويي از تشكيالت كه گردانندگان انجمن
كه تعلقاتي به حزب توده داشتند، بنا بر همان شيوه و روش احزاب 

هاي صنفي را بايد از پرداختن به  كمونيستي، بر اين نظر بودند كه سازمان
هايي، هر چند در اساس  چنين سازمان. مسايل سياسي دور نگاه داشت

ريزي شده و عمل مي كردند، اما  روي مشي عمومي احزاب كمونيستي پايه
بر همين پايه، سازمان دانشجويان ايراني . در ظاهر ارتباطي با آنها نداشتند

 تشكيل شد، با همه ي تعلق 1332كه در فروردين ) سداما(مقيم آلمان 
. خاطري كه به حزب توده داشت، منكر هر نوع وابستگي به آن حزب بود

ز منظري هاي دانشجويي هوادار نيروهاي ملي در اروپا نيز، هر چند ا سازمان
آنها كه تحت رهبري دانشجويان . ديگر، اما بر همين اساس عمل مي كردند

قرار داشتند، مخالف آن بودند ) نيروي سوم(مدافع حزب زحمتكشان ايران 
نخست وزيري . هاي دانشجويي نقش احزاب را بر عهده بگيرند كه انجمن

ني براي مصدق و حمايت آنان از جبهه ملي نيز به خودي خود، دليل چندا
  .رويارويي با دستگاه حكومت باقي نمي گذاشت

هاي دانشجويي  اي كه حاكم بود، سازمان بر چنين زمينه و بر اساس روحيه
هاي سياسي تشكيل مي  كه اغلب اعضاي آن را دانشجوياني بدون وابستگي

برگزاري جشن . دادند، از دخالت در مسايل سياسي خودداري مي كردند
سوري و ترتيب برنامه  سين و جشن چهارشنبه  هفتنوروز و چيدن سفره

هاي  نمونه. هاي دانشجويي بودند هايي از فعاليت انجمن بدر، نمونه سيزده
 "برگزاري جشن نامزدي يكي از دانشجويان، همراه با اركستر ايراني"ديگر 
 براي فرزند يكي از دانشجويان، فعاليت "برگزاري جشن تولد"و يا 
، "جمعي ترتيب گردش دسته". ي را تشكيل مي دادندهاي دانشجوي انجمن

كارخانه " و "كارخانه سيمان" يا بازديد از "تماشاي موزه بتهون"
اگر . هاي به شمار مي آمدند ، مسايل مورد توجه انجمن"كاغذسازي

دانشجويي در امتحانات ورودي دانشگاه موفق مي شد، نشريه سازمان 
آگاهي دانشجويان مي رساند و در دانشجويي طي گزارشي، موضوع را به 

اي همراه با شرح زندگاني آنان  معرفي و تقدير از دانشجويان ممتاز، مقاله
برگزاري مسابقات ورزشي و درج نتايج آن در نشريه دانشجويي . مي نوشت

سواري، واليبال و شطرنج را در بر مي  كه از هالتر و بوكس تا دوچرخه

 و مطالبي مربوط به موسيقي و "اضيسرگرمي ري"گرفت، همراه با چاپ 
كالس "مسايلي كه . اپرا، از مسايل مورد عالقه دانشجويان به شمار مي آمد

 و "تشكيل جلسه عمومي با ساز و آواز و تابلو موزيكال" يا "تمرين ويولن
يا چاپ نتايج پانزدهمين دور مسابقات المپيك در فنالند، اشكال گوناگون 

انتشار مقاالتي درباره صنعت چاپ، سرطان، انسان . آن را تشكيل مي دادند
و ميكرب، حس ششم و طول عمر، نمونه هايي از فعاليت مطبوعاتي نشريه 

نشريه پيام دانشجويان نيز كه . نامه دانشجويان ايراني مدافع حزب توده بود
در آلمان به چاپ مي رسيد و از مليون و مصدق دفاع مي كرد، به مسايل 

اي مي پرداخت كه انتشار مقاالتي در زمينه مقوله  كم و بيش مشابه
  . هاي آن بودند بيهوشي در علم پزشكي يا تاريخ اپرا، نمونه

هاي حزب توده بود، از  در نشريه دانشجويان ايراني كه مدافع سياست
دفاع . حقانيت سوسيالسيم يا ضرورت انقالب كارگري سخني در ميان نبود

انگيز جراحي چشم در آن كشور و  ي اعجابها از شوروي در لفافه پيشرفت
پوست موسيقي  حمله به آمريكا در بررسي زندگي فقيرانه نوازندگان سياه

شرح زندگي مادام كوري، برنده جايزه نوبل در فيزيك . جاز عرضه مي شد
اي پيرامون زن و  گرايانه شهرت داشت، يا انتشار مقاله كه به تمايالت چپ

ي كه در مسابقات المپيك هلسينكي مدال طال شوهر كارگري از چكسلواك
تر تعلقات نويسندگان نشريه نامه دانشجويان به  برده بودند، بازتاب پوشيده

اشكال آشكارتر اين تمايالت، بررسي زندگي چارلي چاپلين . شمار مي آمد
حمايتش از محرومين، يا پرداختن به زندگي آلبرت انشتين و "و 
  . بود"خدمتش به مردم و اجتماع"
  

  دانشجويان و دولتِ مصدق
در آستانه  نخستين سالگرد زمامداري مصدق، شايعه قطع ارز تحصيلي 

ها پيش در محافل علمي و  دانشجويان ايراني خارج از كشور كه از مدت
ها به واقعيت بپيوندند،  تا شايعه. فرهنگي تهران شنيده مي شد، قوت گرفت

 و سياست هاي نادرست دولت در قطع فروش نفت. فرصت زيادي باقي نبود
چگونگي رويارويي با دشواري ها ي جاري، ايران را در آستانه ورشكستگي 

. اي روبرو ساخته بود زه قرار داده  و دولت مصدق را با مخاطرات تا
مخاطراتي كه نه تنها بر شتاب بحران اقتصادي، بلكه بر موقعيت ارزي 

  .كشور نيز بازتابي شكننده داشت
متن اطالعيه سركنسولگري دولت در ژنو كه در واپسين روزهاي بهار انتشار 
 خطاب به دانشجويان ايراني مقيم خارج چاپ شد، بر آخرين 1331

ترديدهاي آنان مبني بر اينكه مسئله قطع ارز دولتي واقعيت دارد، پايان 
دولت به علت فقدان ارزي قادر نخواهد بود از اول تيرماه ارز تحصيلي ". داد
مقتضي است دانشجويان وسايل حركت خود را به . ايان را تامين نمايدآق

  )2، ص  1331ژنو، . به نقل از نشريه كميته ارز (".ايران فراهم كنند
هنوز چند روز از اعالم اين خبر كه در نمايندگي هاي ايران در ساير 
شهرهاي اروپايي نيز تاييد شد، نگذشته بود كه موج اعتراض و ارسال نامه 

ديگر در فاصله كوتاهي همه آن . و تلگراف به مقامات دولتي آغاز گرديد
هاي علمي و همه آن مسابقات ورزشي، در جلساتي كه يكسره در  گردش

دست دانشجويان هوادار حزب توده قرار داشت، سرشكن شد و جاي خود 
كميته دفاع از حقوق "در شهر رن فرانسه . را به تحصن و اعتصاب غذا داد

 تشكيل شد و در شهرهاي ديگر نيز دانشجويان اقدام به تشكيل "نمحصلي
تا تهران به خود بيايد، دانشجويان مسئله ارز را در .  كردند"هاي ارز كميته"

بن، ژنو، پاريس و چند شهر ديگر، از مجامع دانشجويي به مقامات مسئول 
يران اي را برضد دولت ا در كشورهاي اروپايي كشاندند و تبليغات گسترده

هاي آنان در برابر وزارت فرهنگ  تبليغاتي كه با تجمع خانواده. آغاز كردند
ادامه يافت و هر لحظه در همراهي با نشريات حزب توده كه مقاالت آتشين 

اول تيرماه . در حمايت از دانشجويان خارج چاپ مي كرد، تندتر شد
 نشستند و ، دانشجويان ايراني در محل كنسولگري ايران در ژنو بست1331

. اي به اقدام دولت در قطع ارز تحصيلي اعتراض كردند با تصويب قطعنامه
اي اعالم  دانشجويان مدافع دولت كه با اين اقدام مخالف بودند، طي اطالعيه

اي از دانشجويان پاك، موضوع ارز  ها برآنند تا با اغفال عده اي توده"داشتند 
شكني در حل مسئله ارز كه موضوع در صدد اخالل و كار... را عنوان كنند و
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 ".حياتي و مربوط به كليه دانشجويان ايراني خارج از كشور مي باشد برآيند
  )اعالميه صنفي دانشجويان دانشگاه بن، بدون تاريخ(

 دانشجوي ايراني از شش شهر آلمان به مدت 80، 1331دهم شهريور ماه 
اعتصاب غذايي  روز در سفارت ايران اشتوتگارت درست به تحصن و 50

در جريان تحصن، تلگرافي از طرف مصدق خطاب به . چهار روزه زدند
زماني به بهاي استقالل كشور ارز . فرزندان عزيزم": دانشجويان مخابره شد

به دولت مي رسيد و اشخاصي اعم از دانشجو و غيردانشجو به عناوين 
د است، معلوم ولي امروز كه اين راه مسدو. مند مي شدند مختلف از آن بهره

اشخاصي كه مي . نفرموديد كه از چه منبع بايد اين وظيفه را انجام داد
 ريال بپردازند، مگر چطور مي شود كه حاال براي 32توانستند براي هر دالر 

 ريال بپردازند و نگذارند اوالدشان انتحار كنند تا كار نفت تمام 75هر دالر 
ينه مراجعت آنها ارز مي دهد شود يا دولت از هر محلي كه هست براي هز

كه از امتحان صرف نظر نموده به وطن عزيز مراجعت كنند تا هر وقت 
به  ("...موجبات تدارك ارز فراهم گرديد، تحصيالت خود را از سر بگيرند

  )3، ص 1331، دي 12بن، شماره . نقل از نامه دانشجوبان
و تفاهم با او به جاي اعالم همدردي . آميز بود تلگراف مصدق تحريك

دانشجويان و توجه به موقعيت دشواري كه در آن قرار داشتند، دانشجويان 
طرح  اين درخواست كه با استناد به . را به بازگشت به كشور فرا مي خواند

تنگناهاي مالي دولت تدوين شده بود، به نحوي عنوان مي شد كه واكنش 
پاسخ دانشجويان . بردتند دانشجويان را بر مي انگيخت و راه به جايي نمي 

تلگراف شما .  جناب نخست وزير": به تلگراف مصدق، كوتاه و كوبنده بود
هاي ارزي به تحصن ادامه داده و بعد توضيحات  تا صدور پروانه. رسيد

 توضيحات بيشتري كه دانشجويان وعده آن را به ".بيشتري خواهيم داد
اب نخست وزير كه  جن": مصدق داده بودند، با اين جمالت آغاز مي شد

تصور مي كرد مابين دانشجويان محبوبيتي دارد، خواست از وجهه خيالي 
خود سوء استفاده كرده و مانور را اجرا سازد و با يك تلگراف اغفال كننده 
مبارزه شرافتمندانه و مقاومت جانانه دانشجويان را كه مي رفت به نتيجه 

وزير در تلگراف ادعا مي جناب آقاي نخست .... نهايي برسد، درهم شكند
كرد كه گويا تمام ارزي كه سابقا وارد كشور مي شد از طريق شركت نفت 

در حالي كه ايشان بارها . و به بهاي استقالل كشور بوده است) انگليس(
گفته بودند شركت نفت نه آنكه سابقا ارز وارد كشور نكرده است، بلكه با 

م استعماري خود، عايدات هاي شو ورود اجناس بي گمرك و اجرا نقشه
جناب آقاي نخست وزير مي ... كشور را به حداقل تقليل داده است

 32خواستند اين طور وانمود كنند كه حتي نمي دانند فرق مابين دالر 
 ريال چيست؟ واال برايشان معلوم بود كساني كه به اميد دريافت 75ريال و 

اند، نمي  ا ارز دولتي سنجيده ريالي به اروپا آمده و بودجه خود را ب32دالر 
اين حقيقت را هر بچه مكتبي .  ريالي خريداري كنند75توانستند دالر 
همه مي دانستند فقط موقعي دانشجويان عازم اروپا شدند . درك مي كرد

كه امكان استفاده از ارز دولتي برايشان به وجود آمده و در غير اين صورت، 
بن، شماره . به نقل از نامه دانشجوبان ("...آنها نمي توانستند به خارج بيايند

  )4 -5، ص 1331، دي 12
دانشجويان مدافع حزب توده، . از اينجا به بعد، ديگر راه بازگشتي نبود

مسئله قطع ارز كه زندگي و تحصيل دانشجويان را مختل ساخته بود، 
 بسياري از آنان، ديگر امكاني براي پرداخت كرايه. پيگيرانه دنبال كردند

امكان پيدا كردن كار . اتاق، شهريه دانشگاه و حتي غذاي روزانه نداشتند
همين باعث شد موفق شوند در . نيز ناچيز بود و چندان به حساب نمي آمد

مسئله ارز، دانشجوياني را كه مدافع اين يا آن نيروي سياسي نبودند نيز به 
ئوالن كوشش آنان در مذاكره با مس. سمت سياست هاي خود جلب كنند

آوري اعانه از تجار ايراني و  دانشگاه براي گرفتن كارت غذاي رايگان يا جمع
  .تقسيم آن در بين دانشجويان، در جلب اعتماد دانشجويان موثر افتاد

، يك روز پس از گفتگوي تلفني نماينده 1331 مهرماه 24سرانجام در 
 درخواست دانشجويان با حسين فاطمي، وزير امور خارجه، پليس آلمان به

 20دانشجويان كه از . ماموران سفارت، دانشجويان را از آنجا اخراج كرد
مهرماه در اعتصاب غذا به سر مي بردند، در كليسايي متحصن شدند و طي 
ارسال تلگرافي به آيت اهللا كاشاني، رييس مجلس، از او خواستند تا به 

ي ارسال چهار روز بعد، كاشاني، رييس مجلس، ط. مسئله رسيدگي كند
پس از وصول تلگراف آقايان . دانشجويان عزيز": تلگرافي چنين نوشت

دولت قول داد تا يك هفته ديگر تكليف شما را . محترم مذاكرات الزم شد
يك هفته ديگرتامل و حوصله را به شما . معين و مشغول رسيدگي هستند

بن، . وبانبه نقل از نامه دانشج (".سيد ابوالقاسم كاشاني. . توصيه مي كنم
  )16، ص 1331، آبان  11شماره 

. دانشجويان تلگراف آيت اهللا كاشاني را به نشانه پيروزي خود تلقي كردند
ديگر نه تنها سخني از ضرورت بازگشت اجباري آنان در ميان نبود، بلكه 

رغم آنكه  اين تلقي، علي. دولت قول مي داد به كارشان رسيدگي كند
اي به بار مي آورد، امكاني را فراهم  چه نتيجهرسيدگي به كار دانشجوبان 

مي ساخت كه بدون احساس شكست و سرخوردگي به شهرهاي محل 
  .اقامت خود بازگردند

ها موضوع  مسئله قطع  ارز دانشجويان ايراني، در داخل كشور نيز تا مدت
اختالفات با گذشت يك سال . اي بينجامد بحث بود، بود، بي آنكه به نتيجه

خستين گردهمايي دانشجويان در اروپا بر سر مسئله ارز، همچنان پس از ن
 ما براي آخرين بار به ": اين بار دانشجويان اعالم مي كردند. ادامه داشت

هاي ارزي كليه دانشجويان تا  دولت اخطار مي كنيم كه چنانچه پروانه
 صادر نشود، در سفارت ايران تحصن 1332 مرداد 24پانزدهم اوت مطابق 

كميته تامين ارز دانشجويان ايران دانشگاه بن،  ( ".يار خواهيم نموداخت
چهار روز پس از آخرين مهلتي كه دانشجويان به دولت ) 1953/7/29

  . سقوط كرده بود1332 مرداد 28دادند، مصدق با كودتاي 
  
  

  
 

 تجديد فعاليتِ اتحاديه دانشجويان
ز كشور، كم و بيش با آغاز مجدد فعاليت انجمن هاي دانشجويي در خارج ا

گردانندگان .  هم زمان بود1336نخست وزيري منوچهر اقبال در فروردين 
سازمان هاي دانشجويي در اين دوره بيشتر كساني بودند كه تازه به خارج 
آمده و پيوند و رابطه چنداني با دانشجوياني كه مبارزات دانشجويي را پيش 

از ميان آنان، تنها شماري . شتنداز كودتا در خارج سازمان مي دادند، ندا
اندك از فعاالن دانشجويي گذشته، در سازمان هاي نوبنياد عضويت داشتند 

در همين . و با تجارب گذشته، در آغاز حركتي جديد، سهيم مي شدند
هاي دانشجويي هوادار حزب توده كه در مسئله ارز نقش  فاصله، سازمان

سالهاي . رشان را از دست دادنداي داشتند، تحليل رفته و اعتبا برجسته
آتي، به ويژه تا آنجا كه به هدايت فكري جنبش دانشجويي مربوط مي شد، 

هاي ايراني در اروپا  به دانشجوياني تعلق داشت كه به جامعه سوسياليست
  .  مركز اصلي اين حركت در فرانسه بود. نزديك بودند

وياني كه قبال در  كه فعاليت دانشجويي رونق گرفت، دانشج1337از سال 
فرانسه اقامت داشتند و يا پس از كودتا به آن كشور آمده بودند، طرح 

اين اتحاديه پيش از . تشكيل مجدد اتحاديه دانشويان ايراني را ريختند
بعدها در . كودتا تيز فعاليت داشت و زير نفوذ هواداران حزب توده بود

ري پيدا كردند و مسئله ملي شدن صنعت نفت، نيروهاي ملي نفوذ بيشت
در اين دوره، هواداران حزب توده زير . هواداران حزب توده را كنار زدند

پوشش جامعه دانشجويان ايراني مقيم فرانسه و مدافعان دولت مصدق 
  . تحت عنوان اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه فعاليت مي كردند
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ويي، هسته اوليه در سالهاي پس از كودتا و آغاز مجدد فعاليت هاي دانشج
تشكيل دهندگان اتحاديه دانشجويان ايراني در پاريس را دانشجويان هوادار 

اين اتحاديه . هاي ايراني در اروپا تشكيل مي دادند جامعه سوسياليست
دانشجويي با الهام از سازمان دانشجويان ملي فرانسه و بر اساسي شكل 

به اين معني كه مي .  خوانده مي شد"سنديكاليسم متعهد"گرفته بود كه 
بايست ضمن پرداختن به حقوق صنفي دانشجويان، به مسايل عمومي 

 مورد شرط عضويت نيز تغيير مهمي صورت  در .كشور نيز توجه داشت
 مدافع يدانشجوي يها سازمان در عضويت ،كودتا از پيشتا .  گرفت
 حزب هوادار دانشجويان يرهبر تحت كه ازكشور خارج در يمل ينيروها

 اعضا از نفر  دويمعرف به منوط بودند، )سوم ينيرو( ايران ملت زحمتكشان
 مدافع يدانشجوي يها سازمان در .بود يدانشجوي سازمان دبيران هيئت
 را شرط اين آنها. نبود معمول يشرط چنين كشور خارج از در توده حزب

 ندداد يم قرار انتقاد مورد داشت، احزاب در يعضوگير نحوه به يشباهت كه
 يها فعاليت مجدد آغاز با .ددانستن يم يصنف يها سازمان اصول با مغاير و

 هواداران دست در كه پاريس در يايران دانشجويان اتحاديه ،ييدانشجو
 ديگر. كرد يملغ را شرط اين بود، دراروپا يايران يها سوسياليست جامعه

ارت هر دانشجويي حق داشت با هر عقيده و آرايي، تنها با ارائه ك
  . دانشجويي عضو اتحاديه شود

در آغاز كار، اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه با سفارت و اداره 
سرپرستي امور دانشجويان در تماس بود و از سفير نيز دعوت مي شد تا در 

نه . اي مي فرستاد او نيز اغلب نماينده. جلسات دانشجويي شركت كند
 نه سخنرانان همگي سابقه سياسي ها يكپارچه سياسي بودند و سخنراني
وجوب آزادي "درباره ) صورتگر(سخنراني خانم كوكب صفاري . داشتند

هايي  ، نمونه"فارسي را فراموش نكنيم" يا انتشار جزوه هايي با عنوان "زنان
  . از فعاليت دانشجويان ايراني در پاريس به شمار مي رفت

يراني در فرانسه، اعزام با يكي از خواسته هاي اصلي اتحاديه دانشجويان ا
اتحاديه خواستار آن بود تا دولت با توجه به . برنامه دانشجو به خارج بود

هاي رشد در ايران  نيازهاي كشور به متخصص، اين امر را بر اساس برنامه
موضوع ديگر . تنظيم كند و از اعزام بي رويه دانشجو جلوگيري نمايد

حاديه آن بود كه دانشجويان خارج نظر ات. مسئله خدمت نظام وظيفه بود
كشور در بازگشت به ايران به جاي اعزام به سربازخانه ها، در رشته 

تقاضاي بيمه پزشكي براي . تحصيلي خود به مملكت خدمت كنند
دانشجويان و طرح آن با مقامات سفارت يا موضوع تهيه مسكن براي آنان، 

.  پاريس بدان مي پرداختاز مسايلي بود كه اتحاديه دانشجويان ايراني در
همه كشورهاي معتبر جهان در كوي دانشگاه در پاريس خانه دانشجويي 

هاي اتحاديه دانشجويي اين بود كه ايران نيز در  يكي از خواسته. داشتند
اين خواست سالها بعد، هنگامي كه ديگر . اي بسازد كوي دانشگاه خانه

راييده بود، توسط دولت رابطه اتحاديه دانشجويي با سفارت به كدورت گ
  . ايران انجام گرفت

اي پيش  با رشد و گسترش فعاليت اتحاديه دانشجويي، موضوع انتشار نشريه
اي متعلق به دانشجويان خارجي،  اما ثبت قانوني نشريه، به ويژه نشريه. آمد

اي نبود و منوط به داشتن شغلي معتبر و داشتن كارت اقامت  كار ساده
شجويان اين دشواري را با مراجعه به پزشكي ايراني به نام دان. ساله بود ده

علي اصغر حريري كه آذربايجاني، اديب و اهل شعر بود و در پاريس زندگي 
هاي  سرانجام مجله با از سرگذراندن پيچ و خم. مي كرد، از سر گذراندند

اداري به ثبت رسيد و به مديريت حريري كه نقشي صوري داشت، اجازه 
  . فتانتشار يا

  
  انتشار نشريه دانشجويي نامه پارسي 

نخستين شماره نامه پارسي، ناشر افكار دانشجويان ايراني در اروپا، 
با مقاالتي از مهرداد .  نسخه به چاپ رسيد500 با تيراژ 1338ارديبهشت 

بهار، پرويز مرات، حسين ملك، حميد عنايت، ناصر عصار، مصطفي فرزانه، 
عدلو و چند نفر ديگر كه مقاالتي با امضاي ناصر پاكدامن، هوشنگ سا

طرح روي جلد از فريدون داورپناه بود و نام مجله را . مستعار نوشته بودند
او در ضمن سردبير مجله نيز بود، بدون . امير پيشداد پيشنهاد كرده بود

  .آنكه اين مطلب در آن قيد شده باشد

و مشكل بي سوادي در نخستين شماره نامه پارسي به مقاالتي درباره كتاب 
ايران، آمار دانشجويان و شرايط تحصيل در رشته پزشكي در فرانسه، 
مسئله اشتغال و كادر تحصيل كرده در ايران، ريلكه، شاعر آلماني، سياست 
و ارسطو، ترجمه منظومه اي از زبان پهلوي و بحثي فلسفي پيرامون مفهوم 

ي و نمايشگاه بين المللي واقعيت، بررسي چند فيلم از كارگردانان فرانسو
  . گل در پاريس اختصاص داشت

  
  تشكيل كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا

ايجاد وحدت و "نامه پارسي در نخستين شماره خود به مسئله ضرورت 
.  پرداخت"همبستگي فكري و صنفي بين عموم دانشجويان ايراني در اروپا

اتحاديه و اداره امور سرپرستي هاي بعدي، اختالف ميان  با انتشار شماره
تا آنجا كه در ادامه كشمكش ها و درگيري هاي . دانشجويان باال گرفت

ميان دانشجويان و سفارت، حريري، به وزارت كشور فرانسه اعالم كرد ديگر 
بدين ترتيب، مجله نامه . در مورد نامه پارسي مسئوليتي بر عهده ندارد

با اين همه، انتشار اين مجله . ار شدپارسي فاقد مجوز قانوني براي انتش
. گامي مهم در راه هماهنگ كردن فعاليت هاي دانشجويي به شمار آمد

هايي كه علي رغم تالش مقامات سفارت و مسئوالن اداره امور  فعاليت
در ادامه همين . سرپرستي دانشجويان، هر روز گسترش بيشتري مي يافت

 آن بود، نخستين نشست تداركاتي ها كه نامه پارسي حلقه ارتباطي فعاليت
 آوريل 18 تا 15 ( 1339 فروردين 29 تا 26كنفدراسيون در روزهاي 

. در باشگاه دانشجويان خارجي دانشگاه هيدلبرگ آلمان برگزار شد) 1960
شيرين مهدوي تنها زن شركت .  نفر شركت داشتند16در اين نشست 

اي كه تنها سند  و صفحهنشست هيدلبرگ با تصويب بيانيه اي د. كننده بود
مصوبه آن نشست بود، نام كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني در 
اروپا را براي اين تشكيالت انتخاب كرد و با تصويب مرامنامه، اساسنامه و 

  .ها و و نيز انتحاب هيئت دبيران، به موجوديت خود رسميت بخشيد ارگان
هاي  ر جامعه سوسياليستطرح تشكيل اين نشست را دانشجويان هوادا

حزب توده چنانچه از اسناد داخلي حزب بر . ايراني در اروپا ريخته بودند
مي آيد، از تشكيل آن بي خبر بود و جبهه ملي نيز هنوز تشكيالتي در 

همه، بيشتر دانشجوياني كه در اين نشست شركت  با اين. اروپا نداشت
در آن نشست، منوچهر . دداشتند، به يكي از اين سه جريان تمايل داشتن

اي و منوچهر هزارخاني به عضويت در هيئت دبيران  ثابتيان، روح اهللا حمزه
  .انتخاب شدند

هاي بعدي كه در لندن،  از نشست يا كنگره تداركي هيدلبرگ تا كنگره
در اين . پاريس و لوزان تشكيل شد، كنفدراسيون رفته رفته پا گرفت

هاي ايراني در اروپا نفوذشان  سوسياليستفاصله، دانشجويان هوادار جامعه 
را در كنفدراسيون از دست دادند و جاي خود را به مدافعان حزب توده و 

هاي بي پايان،  ها و كشمكش دوراني كه تنش. جبهه ملي سپردند
در اين . كنفدراسيون را در همان آغاز كار تا آستاته متالشي شدن پيش برد

ا كنگره كنفدراسيون در لوزان كه در فاصله، يعني از نشست هيدلبرگ ت
برگزار شد، دانشجويان ) 1963 تا ژانويه 1962دسامبر  (1341دي ماه 

متمايل به جبهه ملي موفق شدند رفته رفته در بيشتر واحدهاي 
دليل رشد آنها تاثير وقايع ايران . كنفدراسيون به نيروي اصلي تبديل شوند

يشي كه در فضاي سياسي پيش  با گشا1339-1342در بين سالهاي . بود
هاي سياسي در ايران به وجود آمده بود كه  آمده بود،  امكاناتي براي فعاليت

  .بيش از چيز باعث گسترش نفوذ و رشد جبهه ملي مي شد
در لندن ) 1961ژانويه  (1339دومين كنگره كنفدراسيون در دي ماه 

ارزه با بي دولت به منظور مب"كنگره خواستار آن بود تا . تشكيل شد
سوادي و تامين فرهنگ، بايد كليه زنان و مرداني را كه به گرفتن ديپلم 
متوسطه موفق شده اند، به دو سال تدريس در مدارس موظف كند و 
كساني را كه به اجراي اين امر مهم مي پردازند، از انجام وظايف نظام 

  )238، ص 1339، دي 4پيوند، شماره  (".وظيفه اجباري معاف دارد
هاي كشور از خدمت نظام وظيفه و شركت آنان  مسئله معاف كردن دبپلمه

سوادي و نيز اعطاي حق راي به زنان كه در كنگره لندن به  در مبارزه با بي
 بعد جزو اركان اصلي اصالحاتي قرار چند سالتصويب نمايندگان رسيد، 
، طي يك همه پرسي به راي مردم ايران 1341گرفت كه در ششم بهمن 
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همه پرسي در فضايي غيردمكراتيك و بدون امكان شركت . ذاشته شدگ
 يا "انقالب سفيد"اين اصالحات كه . نيروهاي اپوزيسيون انجام گرفت

هاي فراواني را در ميان نيروهاي   ناميده شد، مخالفت"انقالب شاه و مردم"
  .اپوزيسيون و به ويژه دستگاه روحانيت با رژيم شاه دامن زد

نامه وزارت   مسائلي كه كنگره بدان پرداخت، مسئله آيينيكي ديگر از
. فرهنگ در مورد دانشجوياني بود كه در خارج از كشور تحصيل مي كردند

طبق اين آيين نامه، دانشجويان مي بايستي بالفاصله پس از پايان تحصيل 
نامه، تعيين محل و مدت تحصيل،  بر پايه مفاد آيين. به ايران بازمي گشتند

تحصيلي و تغيير آن مي بايستي با اجازه اداره سرپرستي دانشجويان رشته 
اين آيين نامه ازدواج دانشجويان ايراني با اتباع خارجي . صورت مي گرفت

در "اداره سرپرستي مؤظف بود دانشجوياني را كه . را ممنوع مي كرد
 مي "مرتكب اعمال خالف دانشجويي" مي كردند و يا "تحصيل سستي

خانواده دانشجويان . غو گذرنامه مجبور به بازگشت به ايران كندشدند، با ل
نيز مي بايست در محضر رسمي ضمانت مي دادند كه فرزندانشان در خارج 

كنگره . از كشور متعهد به اجراي مفاد آيين نامه وزارت فرهنگ هستند
ضمن بررسي اين مسئله، پيرامون چگونگي رابطه با اداره سرپرستي امور 

از آنجا كه هر دانشجو حق ": ان و سياست دولت اعالم مي كرددانشجوي
هاي صنفي بپردازد و به عنوان  ها و اتحاديه دارد كه به تشكيل انجمن

محصل داراي گذرنامه تحصيلي باشد، همچنين حق دارد آزادانه محل 
كنفدراسيون به نقض اين حقوق مسلم و . تحصيل خود را انتخاب كند

ها به وجود آمده  مال آنها از طرف بعضي از سرپرستيموانعي كه در راه اع
هايي كه از طرف وزارت فرهنگ از  تعهدنامه. است، اعتراض مي كند

از قبيل شركت در ( دانشجويان گرفته مي شود و ناقض حقوق مسلم آنان 
مي باشد، محكوم ) فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و ازدواج با اتباع بيگانه

يل سازمان هاي دانشجويي بسته به خواست تشك... و مردود است
وظيفه . ها دانشجويان است و نه اختيارات و موافقت سرپرستي

هاي دانشجويي را به رسميت بشناسند و ما  هاست كه انجمن سرپرستي
، دي 4پيوند، شماره  ( ".خواستار اجراي هر چه زودتر اين وظيفه هستيم

  )238، صفحه 1339
ها و انتظارات نمايندگان شركت كننده در  ز خواستهايي بود ا اين ها نمونه

دومين كنگره كنفدراسيون در لندن كه در قطعنامه مصوبه كنگره مورد 
قطعنامه هاي مصوبه كنگره، آنجا كه رنگ سياسي بر . توجه قرار گرفته بود

اي  شيوه. خود مي گرفت، محتاطانه و عاري از تندي و پرخاش جويي بود
. كان بحث و گفتگو و يافتن راه و چاره را باز مي گذاشتكه به نوبه خود، ام

بار مقامات انتظامي كشور را در قبال  به عنوان نمونه، كنگره رفتار خشونت
دسامبر  (1339 آذر سال 14تظاهراتي كه دانشجويان دانشگاه تهران در 

به يادبود شهداي دانشكده فني برگزار كرده بودند، تنها مورد ) 1960
خواست شركت در .  قرار مي داد و از اين فراتر نمي رفت"يدتقبيح شد"

انتخابات مجلس شوراي ملي كه در قطعنامه كنگره بدان اشاره شده بود، 
: نشانه ديگري از پذيرش مبارزه در چهارچوب قوانين جاري كشور بود

چون دانشجويان ايراني در اروپا به عنوان گروهي از افراد ملت ايران به "
ن اساسي اهليت استفاده از حقوق سياسي و انساني خويش را موجب قانو

دارند، اوال بايد كليه تضييقاتي كه در راه مسافرت دانشجويان در ايران و 
ثانيا وسايل اعمال حقوق متذكر در . خارجه وجود دارد ازميان برداشته شود

قانون اساسي و ايجاد شرايط براي شركت در انتخابات كشور در خارج از 
  ) 238، صفحه 1339، دي 4پيوند، شماره  (".ران به وجود آيداي
  

  كنفدراسيون و سياست
از همان آغاز كار كنفدراسيون كه با تشكيل كنگره لندن رشد محسوسي 
يافته بود، اختالف بر سر مشي سياسي و مسئله رهبري آن سازمان در 

 سياست. ميان گرايش هاي سياسي خارج از كشور گسترش بيشتري گرفت
رهبران حزب توده در مهاجرت براي جنبش دانشجويي خارج، سياست 

هاي ايراني  آشتي و همكاري با جبهه ملي و رويارويي با جامعه سوسياليست
هايي از كرنش و  اين سياست براي جوانان چپ گرا، نشانه. در اروپا بود

به . هايي را برمي انگيخت تبعيت از جبهه ملي را در بر داشت و مخالفت
يژه آنكه، شماري از آنان اصوال عضو تشكيالت حزب در خارج از كشور و

هاي حزب پيروي  نبودند و ضرورتي نمي ديدند تا بي چون و چرا از سياست
  . كنند

هاي اصلي اپوزيسيون در جنبش  بدين ترتيب، اختالفات ميان جريان
ي هاي ايران دانشجويي خارج از كشور، يعني حزب توده، جامعه سوسياليست

در اروپا و جبهه ملي در سومين كنگره كنفدراسيون اروپايي كه در دي ماه 
اين كنگره . در پاريس برگزار شد، به اوج خود رسيد) 1962ژانويه  (1340

كه به خاطر شركت نمايندگان سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا، 
نخستين كنگره جهاني كنفدراسيون محسوب مي شد، پيش از آنكه كاري 

انشعاب اگر چه به موضوع رسيدگي به . از پيش ببرد، با انشعاب روبرو شد
اعتبارنامه هيئت نمايندگي سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا مربوط مي 
شد و مسئله اي تشكيالتي بود، اما در اساس نشانه اختالف در ميان 

  .هاي سياسي موجود در صفوف جنبش دانشجويي به شمار مي آمد گرايش
يرامون چگونگي كار كنگره پاريس و داليل انشعاب، نظرات گوناگوني ابراز پ

نظراتي كه هر يك به نوبه خود در توجيه و تأييد رفتار اين يا آن . شد
هر چه بود، هيچ گرايشي به دفاع و حمايت . گرايش سياسي عنوان مي شد

گان انشعاب و جدايي در چشم بنيانگذاران و كوشند. از انشعاب برنخواست
جنبشي كه تازه پا مي گرفت، اقدامي بود كه جز خشنودي دستگاه حاكم 

  . در ايران، نمي توانست مورد تاييد هيچ جرياني قرار گيرد
در اين ميان، با اعتالي جنش دانشجويي در ايران، مبارزه دانشجويان خارج 
از كشور نيز گسترش يافت و در فاصله اي كوتاه، كنفدراسيون را روياروي 

اين رويارويي در اعتراض به يورش نظاميان به دانشگاه . ژيم ايران قرار دادر
حمله نظاميان به دانشگاه و .  صورت گرفت1340تهران در اول بهمن 

اعتمادي نيروهاي اپوزيسيون به  خشونتي كه اعمال شد، جز تشديد بي
با واقعه دانشگاه، آخرين اميدهاي . دولت پيامد ديگري در پي نداشت

هاي دولت مبني بر  وعده. لفان نسبت به حسن نيت دولت از بين رفتمخا
رعايت قانون و برقراري آزادي، با حمله نظاميان به دانشگاه، امكان نزديكي 
و همكاري اپوزيسيون با دولت را كه از همان آغاز نيز پايه محكمي نداشت، 

ع بزگي از ستاره اقبال دولت اميني رو به افول بود و مان. دار ساخت خدشه
پس بيهوده نبود كه كه . سر راه حكومت فردي شاه بر داشته مي شد

همزمان با اين واقعه، اين شايعه نيز قوت گرفت كه حمله نظاميان به 
جبهه ملي نيز . دانشگاه، توطئه دربار براي تضعيف دولت اميني بوده است

 مسئول به جاي توجه به اين مسئله، با اتخاذ سياستي نادرست، اميني را
  . خطاها شمارد و لبه تيز حمله خود را متوجه دولت ساخت

اي را در پشتيباني و اعالم  جنبش دانشجويي خارج اقدامات گسترده
كنفدراسيون در بسياري . همبستگي با دانشجويان دانشگاه تهران آغاز كرد

از شهرهاي اروپا و آمريكا دست به تظاهرات زد و خواهان بازگشايي 
ستعفاي دولت اميني، آزادي مصدق و انجام انتخابات آزاد در دانشگاه، ا
براي ) 1962 (1341چند ماه بعد، هنگامي كه شاه در فروردين . ايران شد

مالقات با كندي، رئيس جمهور آمريكا به آن كشور سفر كرد، دامنه 
فعاليت هايي . تظاهرات و راهپيمايي هاي اعتراضي هنوز فروكش نكرده بود

هاي گروهي غرب راه باز مي كرد و مسئله  ن، رفته رفته به رسانهكه اخبار آ
فقر، استبداد و ديكتاتوري در ايران را در افكار عمومي، جايگزين تبليغات 

  .  اش مي كرد"جوانبخت"دستگاه سلطنت و پادشاه 
هاي دانشجويي كه اين يا  از همان فرداي انشعاب در كنگره پاريس، سازمان

. ميت شناخته بودند، در پي چاره جويي برآمدندآن جريان را به رس
ها و برگزاري چند مجمع  ها و تدارك نشست سرانجام در ادامه كوشش

هاي سياسي توافق حاصل كردند تا كنگره بعدي  مشورتي، گرايش
در شهر لوزان سويس ) 1963ژانويه  (1341كنفدراسيون در دي ماه 

راسيون جهاني محسوب اين گنگره كه دومين كنگره كنفد. تشكيل شود
مي شد و به كنگره وحدت شهرت يافته است، به يگانگي و وحدت جريان 

  . هاي مختلف در كنفدراسيون تحقق بخشيد
بدين ترتيب با تشكيل موفقيت آميزكنگره لوزان و تعميق وحدت، 

اي كه در راه تشكل و بسيج دانشجويان ايراني از كنگره هيدلبرگ  مبارزه
 "اتحاد، مبارزه، پيروزي"ديگر شعار .  سرانجام مي رسيدآغاز شده بود، به

ضامن موفقيت كنفدراسيون شمارده شده و به سياست عمومي دانشجويان 
ي  رغم همه اين شعار، علي. ايراني متشكل در آن سازمان تبديل مي شد
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تغييراتي كه كنفدراسيون در زندگي خود با آن روبرو شد، چون اصلي 
  .ماند و به جوهر واقعي دوام و بقاي آن سازمان تبديل گرديدتغييرناپذير پابرجا 

هاي دانشجويي در اروپا  گيري و تحرك  مجدد سازمان از همان آغاز شكل
هاي بعدي  كه سرانجام به تشكيل كنگره هيدلبرگ و سپس كنگره

كنفدراسيون در لندن، پاريس و لوزان منجر شد،  جنبش دانشجويي روز به 
آنچه در اين رويارويي و كشانده . با رژيم ايران سوق يافتروز به رويارويي 

جانبه نقشي  اي پيگير و همه ي مبارزه شدن جنبش دانشجويي به عرصه
تحولي كه . ي انقالب كوبا و الجزاير بود قطعي بازي كرد، گسترش آوازه

تأثيري غيرقابل انكار بر انديشه و روان جنبش دانشجويي باقي مي گذاشت 
. هاي اجتماعي سوق مي داد  سوي انقالب و شيفتگي به دگرگونيو آن را به

ها و  انقالبي كه جوانان كشورهاي جهان سوم را شيفته و مفتون توانايي
با تشكيل سومين كنگره كنفدراسيون جهاني . هاي خود ساخته بود شگفتي

جنبش دانشجويي خارج، تحت تأثير ) 1964ژانويه  (1342در دي ماه 
 الجزاير، قاطعيت و عمل انقالبي را يگانه راه دست يافتن به انقالب كوبا و

برهان قاطع اين حكم تاريخي، شكست . آزادي و استقالل مي شمارد
آميز بود كه ناكامي آن در تحقق آزادي، آخرين بار در دوره  تالشي مسالمت

  . وزيري اميني تجربه شده بود نخست
ه در ميان جوانان، آزادي را جنبش سياسي، به ويژ. مطلب از اين قرار بود

در انقالب جستجو مي كرد و شاه در راه بي بازگشت ديكتاتوري، امكان هر 
كنفدراسيون نيز در فقدان . آميزي را غيرممكن ساخته بود تحول مسالمت

ها و احزاب، خواهي نخواهي به تنها جريان فعال  فضاي تحرك براي سازمان
واقعيتي كه علي رغم . د تبديل مي شدسياسي در برابر ديكتاتوري و استبدا

احكام و استنتاجات تئوريك، وجود خود را به جنبش دانشجويي تحميل 
هاي ايراني در اروپا، بي توجه به آنچه جريان  جامعه سوسياليست. مي كرد

داشت، همچنان در توجيه استنتاجاتي تئوريك پيرامون صنفي يا سياسي 
كه به هر تقدير با روح زمانه و انتخابي . بودن جنبش دانشجويي بود

  . تمايالت رو به رشد دانشجويان متشكل در كنفدراسيون خوانايي نداشت
اي، با تشكيل سومين كنگره كنفدراسيون جهاني در لندن،  بر چنين زمينه

هاي ايراني در جنبش دانشجويي خارج از  ستاره اقبال جامعه سوسياليست
گاه رهبري حزب توده نيز، هر چند ديري نپاييد كه دست. كشور افول كرد

هاي تئوريك و سرسپردگي به  اي ديگر كه در تلفيقي از استنتاج با انگيزه
اي گام نهاد؛ بي آنكه موفق  سياست شوروي معنا مي يافت، در چنين جاده

ويژگي بارز اين دوره در تاريخ . شود جوانان حزب را با خود همراه كند
د كه مبارزه آن سازمان با دستگاه حاكم بر كنفدراسيون، گرايش و شتابي بو

از تشكيل كنگره تداركاتي هيدلبرگ در فروردين . ايران بر خود  مي گرفت
تا سومين كنگره كنفدراسيون جهاني در لندن كه ) 1960آوريل  (1339

اما . برگزار شد، فاصله زيادي نمي گذشت) 1964ژانويه  (1342در دي ماه 
ها و شعارهاي كنفدراسيون، تأثيري  استههمين فاصله در چگونگي خو

ي استدالل، در  تاثيري كه در كالم و نحوه. روشن بر جاي گذاشته بود
ها، در  چگونگي واكنش به اقدامات رژيم، در روحيه غالب بر مصوبات كنگره

جستجوي بازيابي علل فقر و عقب ماندگي جامعه و در نگرش و راه يابي به 
چرخشي كه در هر گام خود به .  كرده بودآينده، چرخشي تند و قطعي

هاي صريح و قاطع براي معضالت  تجربه كوبا و الجزيره و به يافتن پاسخ
  . بغرنج و پيچيده اجتماعي نزديك تر مي شد

 در ذهن جوانان ايراني 1339 -1342هاي  بازتاب شكست تجربه سال
از اميد به متشكل در كنفدراسيون، انعكاس روشن اين واقعيت بود كه آنان 

تكرار اين تجارب، . كارايي اشكال مسالمت آميز مبارزه دست شسته بودند
آن هم هنگامي كه كوبا و الجزاير از راه و چاره اي ديگر به پيروزي مي 

. ناپذير و تكرار دوري باطل به شمار مي آمد رسيدند، تكرار خطاهاي جبران
م كارايي و عدم واقعيتي كه از نقطه نظر جنبش دانشجويي، تبلور عد

ها و ابزارهاي سنتي گذشته در چيرگي بر ديكتاتوري و  قابليت سازمان
در چنين فضايي، جوانان متشكل در صفوف جنبش، با بريدن . استبداد بود

  . از رهبري و اشكال كهنه مبارزه، به انتخابي ديگر روي مي آوردند
 تأثيرات جدي گرويدن جوانان به حركت هاي انقالبي، در كنفدراسيون نيز

هاي  بر جاي نهاد و به تقويت وحدت در درون سازمان و گسترش پايه
تا پيش از اين تحول، همكاري ميان مدافعان حزب . اي آن انجاميد توده

  . ها و موانعي روبرو بود توده و جبهه ملي در كنفدراسيون با كشمكش

  
  

  
  

ريس كار را به ها و موانعي كه بازتاب آن، سرانجام در كنگره پا كشمكش
تبعيت حزب توده از شوروي و ستيز جبهه . تفرقه و جدايي كشانده بود

اين مانع با . ملي با كمونيسم، وجه مهمي از اين اختالف به شمار مي آمد
كنار زدن حزب توده از سوي سازمان انقالبي و گرايش جبهه ملي به چپ 

روي نبود، بلكه به سازمان انقالبي نه تنها وابسته به شو. مرتفع شده بود
ها را به همكاري با  اي چين كه كمونيست پيروي از سياست جمهوري توده

جبهه ملي . مليون فرامي خواند، به همكاري با جبهه ملي روي آورده بود
نيز در خارج از كشور، به مدافع انقالب بدل شده و كم و بيش به همان 

يگر، اما به جريان چپ اقداماتي دل بسته بود كه هر چند با آب و رنگي د
بنابراين براي فعاالن . تعلق داشت و در نظر سازمان انقالبي مقبول مي افتاد

ديگر . جبهه ملي مانعي بر سر راه همكاري با سازمان انقالبي وجود نداشت
ستيز با شوروي، هر چند با . مسئله اختالف با شوروي مانع همكاري نبود

  . اي نزديكي بودهايي متفاوت، خود عاملي بر انگيزه
در اين ميان، هنگامي كه جوانان ايراني بنا بر سير وقايع سياسي در ايران و 

اي راديكال كشيده مي شدند،  تحوالت بين المللي، بيش از پيش به مبارزه
كنفدراسيون نيز از كشمكش ها و منازعات دروني به يگانگي و وحدت گذر 

رشد و . رش برخوردار مي شدمي كرد و از زمينه مناسبي براي رشد و گست
گسترشي كه با دستگيري شش تن از اعضاي آن سازمان در ايران به جرم 

  .شركت در توطئه سوء قصد به جان شاه، شتابي بي سابقه گرفت
آبادي در  سرباز وظيفه، رضا شمس) 1965 آوريل 10 (1344 فروردين 21

سالم به در برد و شاه از اين واقعه جان . كاخ مرمر به شاه تيراندازي كرد
در پي سوء قصد به شاه، . آبادي و دو تن از محافظان او كشته شدند شمس

شش تن از اعضاي كنفدراسيون كه مدتي پيش از اين واقعه از انگلستان به 
متعاقب اين . ايران بازگشته بودند، همراه با چند نفر ديگر دستگير شدند

هان نگاه دارد، با برپا كردن امر، رژيم كه در آغاز مي كوشيد مسئله را پن
اي را برضد كنفدراسيون و  مجالس نيايش و شادي و سرور، كارزار گسترده

  .  جنبش دانشجويي خارج سازمان داد
از آغاز تشكيل كنفدراسيون، اين نخستين بار بود كه دستگاه حكومت، در 
سطحي چنين گسترده به رويارويي با آن سازمان مي رفت و در ارتباط با 

 شهرت يافت، به "گروه نيكخواه"ستگيري شش تن از اعضا آن كه به د
. داري برضد رژيم در خارج از كشور اعتراف مي كرد هاي دامنه وجود فعاليت

رغم ميل رژيم، خود نوعي به رسميت شناختن  اين اعتراف، علي
تا پيش از حادثه كاخ مرمر، كارگزاران رژيم . كنفدراسيون را معنا مي داد

اي و   مبارزه دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا  را اقدامات حاشيهايران،
اما اطالعيه .  قلمداد مي كردند"الابالي و خوشگذران"اهميت مشتي  بي

رسمي دولت پيرامون دستگيري گروه نيكخواه، براي نخستين بار تصوير 
ديگري از فعاليت و عناصر تشكيل دهنده جنبش اعتراضي دانشجويان 

التحصيالني مي كرد كه  اطالعيه سخن از فارغ. از كشور ارائه مي دادخارج 
روزگاري در رهبري انجمن هاي دانشجويي قرار داشتند و با اعتقاد به 

ارائه . ريزي براي اقدامات چريكي بودند ، در پي برنامه"ايدئولوژي افراطي"
سازي و خطري كه جان  چنين تصويري، صرف نظر از پرونده

نخواهي مايه كسب اعتبار و  ن را تهديد مي كرد، خواهيدستگيرشدگا
جنبشي . حيثيت كنفدراسيون و جنبش دانشجويي خارج از كشور مي شد
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ي امكانات و امتيازات خود  كه عناصر فعال آن در راه عقيده و آرمان به همه
 "شخص اول"پشت پا زده و با به مخاطره انداختن جانشان، قصد جان 

  . ندمملكت را كرده بود
  

  كنفدراسيون و رژيم شاه
تر، مرموزتر و  اي بود كه هر چه رژيم مسئله را پيچيده بر چنين زمينه

ها  يافته تر جلوه مي داد، نام  كنفدراسيون را بيشتر بر سر زبان سازمان 
آوازه و شهرتي كه در چشم مردمان . انداخته و بر آوازه و شهرتش مي افزود

  .اي بر خود مي گرفت اه افسانهاي نامتعارف و گ عادي، جلوه
براي كنفدراسيون، حادثه كاخ مرمر و دستگيري شش تن از اعضايش 
فرصت مناسبي بود تا همه توان و نيروي خود را كه در پي وحدت دروني 

اي  مبارزه. استحكام و به دنبال تجربه چند ساله قوام يافته بود، به كار اندازد
وقفه ادامه   سابقه نداشت و ماهها بيكه در تاريخ جنبش دانشجويي ايران

پرست ايراني را يه  يافته و ديكتاتوري شاه و موضوع نجات جان شش ميهن
هاي  بر اساس كوشش. مسئله مطبوعات و افكار عمومي جهان بدل كرد

كنفدراسيون، مؤسسه صلح راسل طي ارسال تلگرافي به دولت ايران كه به 
 انگليسي رسيده بود، خواستار آزادي امضاي برتراند راسل، فيلسوف نامدار

  .يا محاكمه علني متهمان حادثه كاخ مرمر شد
اي به نخست وزير  الملل طي ارسال نامه بر همين اساس، سازمان عفو بين

ايران، آمادگي خود را براي اعزام ناظر به جلسه دادگاه متهمان حادثه كاخ 
اي از مجلس لردها  مرمر اعالم كرد و نمايندگان مجلس عوام و نماينده

اي با  در فرانسه، كميته. نسبت به سرنوشت متهمان اظهار نگراني كردند
هاي فرانسوي چون ژان پل سارتر، سيمون دوبوار، فرانسوا  شركت شخصيت

مورياك و لويي آراگون براي نجات جان متهمان حادثه كاخ مرمر تشكيل 
مه  (1344يبهشت المللي حقوق بشر نيز در ارد دفتر فدراسيون بين. شد

اي خطاب به اميرعباس هويدا، نخست وزير، از دولت ايران  طي نامه) 1965
در . خواست تا متهمان مطابق با اصول و موازين حقوق بشر محاكمه شوند

همين نامه تأكيد شده بود چنانچه رژيم ايران اقدامات الزم را در اين زمينه 
هد كرد تا پيرامون چگونگي به عمل نياورد، از سازمان ملل درخواست خوا

در ايتاليا، بلژيك، . رعايت اعالميه جهاني حقوق بشر در ايران اقدام نمايد
جا  اي انجام گرفت و دانشجويان ايراني همه اتريش و آمريكا اقدامات مشابه

هاي كنفدراسيون براي نجات  تا آنجا كه فعاليت. دست به اعتراض زدند
عمومي جهان را در سطحي گسترده به جان گروه نيكخواه، توجه افكار 

هاي جهاني را به اعتراض  خود جلب كرد و نمايندگان مجلس و شخصيت
  . در برابر رژيم شاه كشاند

كنفدراسيون سرانجام برنامه اعتصاب غذايي را براي نجات جان متهمان به 
مرحله اول . شركت در حادثه كاخ مرمر در آلمان و آمريكا سازمان داد

تصاب غذاي محدود در آمريكا و كشورهاي اروپايي و مرحله دوم برنامه اع
) 1965 اكتبر25 (1344برنامه اعتصاب غذاي نامحدودي كه در سوم آبان 

در جريان اعتصاب غذا، كنفدراسيون . در شهر كارلسروهه آلمان برگزار شد
طي تلگرافي از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد خواست تا كميسيون 

سازمان نسبت به نقض مكرر حقوق بشر در ايران و به ويژه حقوق بشر آن 
 روشنفكر ايراني در دادگاه نظامي به اقدامي عاجل 14محاكمه غيرقانوني 

در پي ارسال اين تلگراف، هامفري، رئيس كميسيون حقوق بشر . دست زند
 دبيركل سازمان ملل متحد براي جلب توجه ": سازمان ملل اعالم كرد

ت به مسئله موجود، به نام شخص خود اقدام الزم را به دولت ايران نسب
 در انتظار گزارش ":  و سازمان عفو بين المللي نوشت".عمل خواهد آورد

مشترك وكالي آلماني، انگليسي و ايتاليايي در مورد محاكمه فارغ 
بعد از وصول گزارش مزبور، ما كليه امكانات خود را از . التحصيالن مي باشد

در اين فاصله به . هاي سازمان ملل به كار خواهيم بستطريق دستگاه
دانشجويان ايراني پيشنهاد مي كنيم كه اعتصاب غذاي خود را در كمال 

  )2 -3، ص 1344، آذر 1ام آذر، شماره 16 (".سرفرازي تعليق نمايند
. اي قدم گذاشت ي تازه با اين موفقيت، جنبش دانشجويي خارج به عرصه

ي  ي فعاليت و رويه كنفدراسيون از اعتراض به نحوهدانشجويان متشكل در 
كار اداره امور سرپرستي دانشجويان و مسئله تأمين ارز دولتي آغاز كرده و 
تا درخواست مطالباتي مربوط به اصالح امور مملكت و حقوق صنفي و 

اعتراض به عدم تمديد گذرنامه با تحصن . اجتماعي خود پيش رفته بودند
هايي بود كه جنبش دانشجويان ايراني در خارج از   گامها، در سفارتخانه

كنفدراسيون با همان شتابي كه در طرح و پيش . كشور به سرعت پيمود
اي قدم مي  كشيدن مطالبات صنفي و اجتماعي آغاز كرده بود، به عرصه

گذارد كه خواست و تحقق آن مطالبات را تنها و تنها در رويارويي با رژيم 
مبارزه براي نجات جان متهمان . سلطنت ممكن ببيندايران و دستگاه 

. حادثه كاخ مرمر، اوج اين رويارويي و عمق اعتقاد به اين سياست بود
اي، بيش از پيش به نيرو و توان  كنفدراسيون در پيشبرد چنين مبارزه

اي كه در تشكل دانشجويان خارج از كشور و بسيج افكار عمومي  ناشناخته
هاي جهاني در مبارزه با ديكتاتوري و  صر و شخصيتو كسب پشتيباني عنا

گسترش بي وقفه اقدامات كنفدراسيون در دفاع . استبداد نهفته بود، پي برد
از گروه نيكخواه و استقبال جهاني از از آن كه سرانجام به تخفيف حكم 
محكوميت متهمان حادثه كاخ مرمر انجاميد، تبلور روشن اين موفقيت و 

كنفدراسيون ديگر در هر گامي كه . و چراي اين سالح بودكارايي بي چون 
برداشت و در هر اقدام خود با اين سالح با رژيم ايران روبرو شد و در 

ديگر كافي بود تا خبر . اي ترديد بر خود راه نداد كارآيي آن لحظه
دستگيري يا محاكمه مخالفان حكومت ايران به كنفدراسيون برسد تا 

كارزاري كه به تدبير كادرها . يج و افشاگري بر پا شودموجي از اعتراض، بس
اي كوتاه به جرياني  و رهبران و همت اعضاي گمنام آن سازمان، در فاصله

جنبش دانشجويي در خارج از كشور، . عمومي و گسترده تبديل مي شد
ديگر معناي خود را در اعتراض به دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام 

ران و در نفي و افشاي همه جانبه رژيم شاه در مخالفان حكومت در اي
جنبشي كه پاسخ به معضالت بغرنج و پيچيده . ي جهاني بازمي يافت عرصه

بست را در تحولي انقالبي  اجتماعي را در قاطعيت سياسي و چاره بن
ديگر با تحكيم ديكتاتوري در ايران كه رفته رفته اشكال . جستجو مي كرد

 بر خود مي گرفت، آخرين اميدها به تحولي آرام آشكارتر و خشونت بارتري
احزاب سنتي متالشي . و قانوني، يه ويژه يراي نسل جوان از ميان مي رفت

، 1339 -13342شده  در الك خود فرو مي رفتند و سالهاي برزخي 
سالهاي اميد و تشويش و سالهايي كه جامعه در انتظار رخصت و گشايشي 

ان مي يافت و زمانه، سياست و پيكار به روزشماري نشسته بود، پاي
وقايع ايران و تحوالت بين المللي . اجتماعي رنگي ديگر بر خود مي گرفت

اين تأثير، . بر گروههاي سياسي خارج تأثيري شكننده بر جاي مي گذاشت
هاي  جوانان درگير و عالقمند به مسايل سياسي را روزبه روز به گرايش

 دو ركن اصلي اپوزيسيون در خارج از گرايانه سوق داد و سرانجام چپ
جناح . كشور، يعني جبهه ملي و حزب توده را به تالطم و انشعاب كشاند

مذهبي متشكل در جبهه ملي، در راه آموزش نبرد مسلحانه به مصر و 
چپ . لبنان روي آورد و جناح غيرمذهبي آن الجزاير را پرچم خود ساخت

رمان خود را در كوبا بازيافته و در چين انقالبي نيز با جدايي از حزب توده، آ
  .اي را جستجو كرد و ويتنام اميدهاي تازه

مجموعه اين شرايط در چگونگي تكوين مشي كنفدراسيون نيز تأثير 
ي نظر به ميدان عمل اجتماعي  تأثيري كه دامنه آن از عرصه. گذاشت

 كشيده مي شد و جنبش دانشجويي را در تئوري و پراتيك به قاطعيت و
با گسيل روزافزون دانشجو به خارج از كشور، . سرسختي، فرا مي خواند

نسلي جوان و بي تجربه به كنفدراسيون مي پيوست كه در خالء و انقطاع 
نسلي كه مي بايست همه چيز را از نو تجربه مي . تاريخي رشد كرده بود

ويتنام كرد و در نخستين تجربه سياسي، خود را با كوبا و الجزاير، يا چين و 
روبرو مي ديد و در نهايت، چيرگي بر معضالت بغرنج و پيچيده را در 

  .هاي قاطع و صريح، اما ساده و آسان، جستجو مي كرد پاسخ
در اين ميان، سازمان انقالبي حزب توده ابران در خارج از كشور كه طراح 

اي   در كنفدراسيون بود، موفق شد در فاصله"دانشجو انقالبي است"نظريه 
وتاه، توده وسيعي از دانشجويان را بر محور اين نظريه بسيج و متشكل ك

گرايشي كه با تكيه بر جو ديكتاتوري و اختناقي كه در جامعه ايران . سازد
حاكم بود، هر كوششي براي دستيابي به حقوق صنفي را بدون پرداختن به 

چنين نقطه نظري، وجود . مبارزه سياسي نابخردانه ارزيابي مي كرد
ديكتاتوري و استبداد در جامعه ايران را برهان روشن حقانيت خود مي 
شمارد و به حكم چنين حقانيتي، در عمل، به نفي روشن هر نوع تفاوتي 

ديگر عبور از . هاي دانشجويي مي رسيد ميان احزاب سياسي و سازمان
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گذرگاه سياسي مبارزه تا فتح قله  پيروزي،  در مسيري كه به دلخواه 
شده بود، طي مي شد و دانشجو با گشودن طلسمي كه رمز آن در هموار 

. سرنوشتي با مردم خالصه مي شد، به صفت انقالبي نايل مي آمد تكرار هم
اين ارزيابي كه در جريان برگزاري سميناري پيرامون نقش دانشجو و 

 1344چگونگي مبارزه سنديكايي در شهر دوسلدورف آلمان در خرداد 
يت يافته بود، بر گرايشي كه در كنفدراسيون چيرگي رسم) 1965ژوئن (

  . داشت، واقعيت مي بخشيد
  

  
  كنفدراسيون و زنان

همزمان با تشكيل پنجمين كنگره كنفدراسيون جهاني، نخستين گنگره 
در شهر ) 1965دسامبر  (1344سازمان ملي زنان ايران در دي ماه 

اش بر  ر اساسنامهآن سازمان هر چند د. اشتوتگارت آلمان برگزار شد
استقالل خود تأكيد داشت، اما در اساس چيزي جز سازماني جنبي و 

سازمان ملي زنان در برخورد به . وابسته به كنفدراسيون بيش نبود
هايي كه  هاي اجتماعي و مسايل سياسي جامعه ايران يا دشواري نابساماني

ل مسايل سياسي اي بر ح زنان ايران با آن روبرو بودند، به نحوي يك جانبه
همزماني تشكيل . جامعه و سپس رفع مشكالت ويژه زنان تكيه داشت

نخستين گنگره سازمان ملي زنان ايران با پنجمين گنگره كنفدراسيون 
جهاني در اشتوتگارت، نشانه ديگري بر تأييد اين واقعيت بود كه زنان به 

سيون هاي كنفدرا عنوان يك مجموعه، نقش و دخالتي در تعيين سياست
اي مشابه  هاي جنبي با برنامه و اساسنامه تشكيل اين گونه سازمان. نداشتند

ها و احزاب چپ و  هاي سازمان با سازمان اصلي، يكي از ويژگي
سازمان ملي زنان ايران نيز بر اين اساس سامان گرفته . ضدامپرياليستي بود

عدم . ل شدبود و پس از دو سال فعاليت، بي آنكه كار ي از پبش برد، منح
شركت زنان در هيئت دبيران كنفدراسيون، جز يك نوبت و آن هم فقط 

زنان عالوه بر . براي چند ماه، تبلور آشكار بي اهميت بودن نقش آنان بود
هاي سياسي كه در كنفدراسيون داراي نفوذ بودند  اين، در رهبري سازمان

منه فعاليت آنان به اين معنا، آنچه پيرامون نقش و  دا. نيز شركت نداشتند
شان در  در كنفدراسيون جريان داشت، خود بازتاب موقعيت و نقش فرعي

اما اين موقعيت تنها به جنبش دانشجويي ايران . هاي سياسي بود سازمان
در خارج از كشور يا كنفدراسيون به عنوان تشكيالتي كه به جهان سوم 

هاي  سازمانزنان در جنبش دانشجويي يا . تعلق داشت، مربوط نمي شد
ترين كشورهاي اروپا و آمريكا نيز در عمل  ماركسيستي و چپ پيشرفته

با اين همه، مي توان گفت كه . طراز مردان دارا نبودند نقشي هم
كنفدراسيون زنان زيادي را در صفوف خود متشكل و به مبارزه سياسي 

رانسه و زناني كه به ويژه در سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا، ف. كشاند
  .ايتاليا از نقشي فعال و گاه موثر برخوردار بودند

  
  كنفدراسيون و سفر شاه به آلمان

در آستانه سفر شاه به آلمان، كنفدراسيون خود را براي رويارويي با 
اي بود كه در  نخستين اقدام نامه سرگشاده. ديكتاتور ايران آماده مي ساخت

ينريش لوبكه، رئيس جمهور خطاب به ها) 1967مه  (1346در ارديبهشت 
هيئت دبيران كنفراسيون در آن نامه از لوبكه . آلمان فدرال انتشار يافت

خواسته بود تا دعوتش را از شاه پس گرفته  و به اقداماتي كه از جانب 
اين . مقامات آلماني برضد اعضاي كنفدراسيون جريان داشت، پايان بخشد

د كه كنفدراسيون جهاني در اي بو هاي گسترده نامه، سرآغاز فعاليت
  .اعتراض به سفر شاه  سازمان مي داد

 1346 خرداد 5يك روز پيش از سفر شاه به آلمان غربي، كنفدراسيون در 
بنا بر . ميتينگ بزرگي در بن، پايتخت آن كشور برپا كرد) 1967 مه 26(

گزارش مطبوعات آلماني، مقامات انتظامي با بسيج بيش از ده هزار پليس ، 
اقداماتي . قدامات امنيتي شديدي را براي حفاظت از جان شاه ترتيب دادندا

تر از طرحي كه براي حفاظت از جانسون، رئيس جمهور آمريكا و  دقيق
. دوگل، رئيس جمهور فرانسه، هنگام بازديد آنها از آلمان صورت گرفته بود

با اي  در مونيخ نيز، هنگام بازديد شاه از آن شهر، تظاهرات گسترده
ترين  مهم. پشتيباني دانشجويان آلماني از سوي كنفدراسيون برگزار شد

 2(1356 خرداد 12برنامه كنفدراسيون، برگزاري تظاهرات سراسري در 
هاي  در اين روز، پليس خيابان. در مقابل شهرداري برلين بود) 1967ژوئن 

شجويان اطراف شهرداري را بر روي مردم بسته و خود را براي مقابله با دان
در اين بين سه اتوبوس حامل گروهي ايراني كه گفته مي . آماده كرده بود

بودند، از ) ساواك(شد از مأموران سازمان اطالعات و امنيت كشور 
، در حالي كه "زنده باد انقالب سفيد"ها با شعار  آن. ها پياده شدند اتوبوس
ماق به هايي از شاه و همسرش را در دست داشتند، با چوب و چ عكس

تظاهركنندگان و مردمي كه كنجكاوانه شاهد ماجرا بودند، حمله مي 
چنين به نظر مي رسيد كه اين اقدام در تباني با مقامات پليس . كردند

بعدها هاينريش . برلبن غربي و آگاهي قبلي آنان صورت گرفته است
آلبرتس، شهردار برلين غربي اذعان كرد كه  آن گروه با هواپيماي 

  .ي از ايران به آلمان آمده بودند تا در تظاهرات شركت كننداختصاص
آنچه در مقابل . اعتراض به سفر شاه در برلين تا پاسي از شب ادامه يافت

شهرداري برلين پيش آمده بود، در مقابل ساختمان اپرا كه شاه براي ديدن 
مأموران رژيم ايران در جلوي . اي به آنجا رفته بود، تكرار شد برنامه

ها   از اتوبوس"زنده باد شاه"اختمان اپرا نيز چماق به دست و با شعار س
  . پياده شدند و به تظاهركنندگان حمله كردند

. از پايان جنگ دوم جهاني، برلين چنين وضعيتي را بر خود نديده بود
، به حضور او در "شاه را برضد مردم ايران مسلح نكنيد"هزاران نفر با شعار 

در .  نظامي و اقتصادي آن كشور به ايران اعتراض كردندهاي آلمان و كمك
نظيري تظاهركنندگان را مورد حمله  جريان تظاهرات، پليس با خشونت كم

به ادعاي مقامات مسئول، . قرار داد و تعداد زيادي را دستگير كرد
ها پر از دستگيرشدگان و مجروحان حادثه دوم  ها و بيمارستان كالنتري
 ساله 26ان اين تظاهرات، بنه اونه زورگ، دانشجوي در جري. ژوئن بود

  .آلماني به ضرب گلوله پليس كشته شد
پيرو اعالم خبر مرگ بنه اونه زورگ، دانشگاههاي برلين غربي يك هفته 

ويلي برانت، وزير . اعتصاب كردند و شهردار برلين از مقام خود استعفا داد
هاي آتي از رؤساي دول  تما در برنامه دعو"خارجه آلمان اعالم كرد كه 

 با سفر شاه به آلمان و حادثه دوم ژوئن، فصلي ".تجديدنظر خواهيم كرد
فصلي كه با نام كنفدراسيون و . تازه در تاريخ جنبش دانشجويي گشوده شد

مبارزه دانشجويان ايراني عجين گشته و نقطه عطفي در تاريخ جنبش 
لمان غربي و واكنش سفر شاه به آ. دانشجويي جهان به شمار مي آمد

رهبران سياسي آلمان نسبت به مخالفان پشتيباني از رژيم ايران، پيامدهاي 
گشاي شماري از  پيامدهايي كه خود گره. اي به دنبال داشت گسترده

 .هاي سياسي و فرهنگي بازمانده از دوران فاشيسم در آلمان بود بست بن
زه دانشجويان در سراسر كه به آتش مباربود  يا جرقه،  سفر شاه بهاعتراض

 دانشجويان و كارگران ياروپا دامن زد و اوج خود را در جنبش اعتراض
، يمجموعه روابط اجتماعجنبشي كه .  بازيافت1968فرانسه در ماه مه 

 هر حاكم بر روابط خانواده و ي  كهنهيها كارانه و زمينه محافظهي  ها سنت
 استاد و شاگرد، ي  رابطه در سطح دانشگاه تايآنچه كه از اقتدارگراي

وال قرار ئ مورد س، گرفتي را در بر ميزن و مرد و روابط جنسخانواده، 
 خود دست نيافت، يها  از خواستياين جنبش اگرچه به شمار زياد. داد
تا آنجا كه با به لرزه در آوردن روابط كهنه و . تحولي مهم ايجاد كرداما 
 اروپا را تغيير ي  فاشيسم، چهره بازمانده از روحيه و منش روزگاريقديم
 ديگر ييها اروپا  زمينهي  در همهي به معناي، 68جنبش  پس از ياروپا. داد
آنچه امروز در اروپا در ارتباط با توجه به مسئله محيط زيست، پناه . بود

 ي و نيز برابري و ديني قوميها دادن به مهاجران، احترام به حقوق اقليت
 ديگر با آن روبرو هاي  و دستاوردي اجتماعيها زن و مرد در عرصهحقوق 

 نيز ييها  در زمينهي كهجنبش.  اين جنبش استيامدهايهستيم، همه از پ
  .  نهاديبر جااز خود  شوم، يچون اعمال تروريسم چپ، ميراث

، كادرها و مسئوالن كنفدراسيون، شايد بنا ء رسد كه اعضايچنين به نظر م
 كه به آن تعلق داشتند، از يا نده جامعهما  و عقبي سنتيها يبر ويژگ

 اين جنبش غافل ماندند و همه چيز آن را در ستيز با ياهميت واقع
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 آنكه به نيرو و ي خالصه كردند؛ بي استعمارگرانه و امپرياليستيها سياست
 از آن در دمكراتيك كردن جامعه در تمام سطوح خود ي كه وجه مهميتوان
 يها  و سال68اسيون به ويژه در اوج جنبش ذهنيت كنفدر.  ببرنديپ، بود

 كه در مبارزه با استعمار و امپرياليسم در يا سويه پس از آن، بنا بر نگاه يك
 شد تنها ي كه باعث ميذهنيت.  ايدئولوژيك بوديپيش گرفته بود، ذهنيت

 اصالح و ي را برايرده و توان و قابليت جوامع غربا را بر شمينكات منف
، در تمدن، ليبراليسم و ديناميسم دمكراتيك آن داشتتغيير كه ريشه 

 آنچه كنفدراسيون را بيش از هر چيز تحت تأثير قرار داد، .ناديده انگارد
داري بود كه در  هاي سرمايه جنبه شورشي اين جنبش در برابر رژيم

هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي التين به چشم مي  پشتيباني آن از مبارزه خلق
اسيون مفتون جنبه انقالبي و انترناسيوناليستي حركتي بود كه كنفدر. خورد

حال آنكه مبارزه با . در پشتيباني آن از انقالب ويتنام رخ مي نمود
آنچه به اين جنبش . امپرياليسم و استعمار تنها ويژگي اين جنبش نبود

اصالت مي بخشيد و تأثير ماندگار آن را به واقعيتي مسلم بدل مي ساخت، 
 به مناسبات و قراردادهاي كهنه در همه زواياي زندگي فردي و اعتراض

ي  كنفدراسيون به اين جنبه. كاري بود اجتماعي و شورش برضد محافظه
  .پراهميت جنبش جوانان و دانشجويان غرب بي توجه ماند

  
  هاي چپ كنفدراسيون و جريان

ين در ارتباط با تحوالت سياسي در انديشه و عملكرد كنفدراسيون در ا
دوره، مي بايست به نقش چهار جريان چپ، يعني سازمان انقالبي، گروه 
كادرها، سازمان توفان و سازمان انقالبيون كمونيست و نيز جبهه ملي اشاره 

هر يك از اينها، در سرنوشت كنفدراسيون نقش بازي كردند و پس از . كرد
يري مشي هاي ايراني در اروپا و حزب توده، در شكل گ جامعه سوسياليست

هاي  جبهه ملي خود به جريان. سياسي آن سازمان سهيم و مؤثر بودند
جريان سنتي آن تشكيالت در اروپا و آمريكا . اي تقسيم شده بود جداگانه

جريان ديگري با . فعاليت داشت و نشريه ايران آزاد را منتشر مي كرد
 اين . اعالم موجوديت كرد1349انتشار نشريه باختر امروز در شهريور 

تشكيالت مدافع مشي چريكي و مبارزه مسلحانه بود و جبهه ملي 
اي به همين نام منتشر مي  خاورميانه نام داشت؛ و گروه كارگر كه نشريه

رهبران اين گروه كه در گذشته در جبهه ملي فعاليت داشتند، به . كرد
رغم آنكه شمار اعضايش  نفوذ اين گروه، علي. ماركسيسم گرويده بودند

ك بود، به لحاظ تأثير بر سياست عمومي جبهه ملي، در كنفدراسيون اند
وقفه اعضاء، كادرها و رهبران  بدون كوشش بي. نيز برندگي خاصي داشت

آنچه . ها، مبارزه كنفراسيون معنا و مفهوم ديگري پيدا مي كرد آن سازمان
رغم نفوذي كه در  هاي سياسي خارج از كشور، علي مسلم است، سازمان

گاه قادر نشدند به تنهايي سياست يا گرايش  راسيون داشتند، هيچكنفد
واحدي را به آن سازمان تحميل كنند و رهبري آن را به انحصار خود 
درآورند؛ هر چند كه اختالفات رشديابنده در ميان آنان، سرانجام 

هاي چپ، جبهه ملي و  دخالت سازمان. كنفدراسيون را به انشعاب كشاند
هاي كنفدراسيون آشكار  ايش فرعي ديگر در تعيين سياستچند گروه و گر

اما همه كساني كه در سرنوشت آن سازمان نقشي فعال بازي . و علني نبود
هاي رهبري انتخاب شدند، جز معدودي،  كردند و يا به عضويت در ارگان

اي نزديك با آنها  هاي سياسي خارج از كشور بودند يا رابطه اعضاي سازمان
  . داشتند

 1349ر آستانه تدارك يازدهمين كنگره كنفدراسيون در ارديبهشت د
خبر آزادي پرويز نيكخواه از زندان و مصاحبه او با ) 1970آوريل (

. هاي گروهي، محافل دانشجويي را غرق در ناباوري و حيرت ساخت رسانه
نيكخواه، قهرمان كنفدراسيون و تجسم زنده ايستادگي و پيكار، طي 

او اعالم . دفاع از انقالب سفيد و اصالحات شاه پرداخته بوداي، به  مصاحبه
كرد كه به دنبال اصالحات ارضي، در جامعه روستايي ايران تغييرات 

داري صورت گرفته و تحوالتي براي رشد و سازندگي جريان دارد كه  دامنه
بر اين اساس، الگوهاي آنان با . بر دانشجويان خارج از كشور پوشيده است

او روند سياسي جامعه ايران را . هاي جامعه ايران تطبيق ندارد واقعيت
نيكخواه . روندي ملي ارزيابي كرد و از دانشجويان خواست تا به آن بپيوندند

هاي نفتي به عنوان پيروزي ايران بر  نقش شاه را در مقابل شركت

 "هيستري ضدشاهي"امپرياليسم ستود و از كنفدراسيون خواست تا از 
هاي زيادي  انگيزه نيكخواه در دست زدن به اين اقدام، بحث. دست بشويد

هاي مأموران  برخي اين اقدام را حاصل شكنجه. را كنفدراسيون دامن زد
 فقدان ايمان به پيروزي سازمان امنيت مي دانستند و برخي ديگر نتيجه

ي عدم استقامت و بردباري  نهايي مردم و دلسردي از مبارزه كه نشانه
براي كنفدراسيون، اصالحات ارضي يا آنچه . ه محسوب مي شدروشنفكران

هاي ايران عنوان كرده بود، تزيين نماي ظاهري  نيكخواه پيرامون پيشرفت
براي دانشجويان خارج از كشور، جاذبه و . بنايي كهنه و پوسيده بيش نبود
هاي دمكراتيك در ايران، آنقدر قوي بود كه  حقانيت استناد به فقدان آزادي

برداري از آنچه به نام انقالب سفيد انجام مي  ر كوششي را در راه بهرهه
رمز موفقيت كنفدراسيون نيز در رويارويي با . گرفت، نقش بر آب مي كرد

آنجا كه آزادي قرباني ديكتاتوري و استبداد . ادعاهاي نيكخواه در همين بود
دن مي شد، سخن از پيشرفت،  ترقي و همبستگي ملي، جز بر باد دا

ها مبارزه و زندان كسب شده بود،  حيثيت و اعتباري كه به بهاي سال
گرايش بارزي در كنفدراسيون، بي نياز از هر . حاصلي به بار نمي آورد

هاي دمكراتيك در ايران، از روبرو  كاوشي، با تكيه بر حقانيت فقدان آزادي
استناد به شدن با تغييراتي كه در ايران رخ داده بود، طفره مي رفت و با 

. ديكتاتوري موجود، هر تحولي را ظاهري پنداشته و جه بسا انكار مي كرد
در چنين فضايي، امكان گفتگو و ارزيابي واقع بينانه از آنچه در ايران 
جريان داشت، با محضورات معيني روبرو شده و پيشاپيش راه را بر بحثي 

  .هاي معمول مي بست خالق و عاري از پيشداوري
ييد اصالحات رژيم شاه از جانب شماري از روشنفكران براي موضوع تأ

چند سال پيش از آنكه نيكخواه به . جنبش دانشجويي خارج تازگي نداشت
اين اقدام دست بزند، كنفدراسيون در هفتمين كنگره خود كه در دي ماه 

در آن زمان، . تشكيل شد، به اين موضوع پرداخت) 1967ژانويه  (1346
اي، هيئت دبيران را مؤظف ساخت تا با   ماده واحدهكنگره با تصويب
ها، سمينارها و برگزاري جلسات بحث و سخنراني، علل  تشكيل نشست

پيوستن برخي از روشنفكران و اعضاي كنفدراسيون به دستگاه حكومت را 
رغم اينكه اجراي آن چه نتايجي به  اين تصميم، علي. مورد بررسي قرار دهد

اي بود از استقبال كنفدراسيون در رويارويي با مسايلي  بار مي آورد، نشانه
اقدامي كه مي توانست . كه به جامعه روشنكري ايران مربوط مي شد

هاي خود را از تحوالتي كه  ساز موقعيتي باشد كه آن سازمان، ارزيابي زمينه
توزي، بر اساسي  براي رشد و سازندگي انجام مي گرفت، فارغ از كينه

هاي  اساسي كه با تكيه بدان، ضمن پايداري از ارزش. ندمنطقي استوار ك
ها  جانبه از توانايي خود و كوشش در راه آزادي و دمكراسي، به تصويري همه

اش را بر اساس آن استوار  هاي جامعه دست يابد و سياست و محدوديت
رغم تصميمي كه در هفتمين كنگره خود مبني بر  كنفدراسيون علي. سازد

يوستن شماري از روشنفكران به دستگاه حكومت گرفت، جستجوي علل پ
آن سازمان ديگر نه تنها ضرورتي نمي ديد تا با . به آن بي اعتنا ماند

نيكخواه و يا رژيم ايران به گفتگو نشيند، بلكه فراتر از اين، پيشيرد هر 
هاي موجود درون  بست پيشداوري گفتگويي را در اين زمينه، در بن

جنبش دانشجويي ايران نابخردانه بر . نع روبرو مي ساختكنفدراسيون با ما
نظر تكيه كرد كه پذيرش هر تغييري در ساختار اجتماعي و هر  اين نقطه

ناخواه تأييد  تحولي در بهبود وضع زندگي مردم يا سازندگي كشور، خواه
شستن از پيكار در راه آزادي را به  رژيم خودكامه حاكم و در نهايت دست

بر چنين روالي، مفهوم سياست در تبليغات و شعار و . د داشتدنبال خواه
ي  گرايي خالصه شد و كنفدراسيون همه هاي معمول و جزم در پيشداوري

هستي خود را در نفي موازيني بازيافت كه توجه بدان، وظيفه هر 
موازيني كه بر پايه آنها مي . اپوزيسيون آگاه و متعهدي به شمار مي آمد

 جامعه را بر مبناي دقيقي استوار كند و نه تنها از بايست شناخت از
حكومت، كه از خود و ساير نيروهاي مخالف دستگاه حاكم به ارزيابي 

  .اي برسد روشن و سنجيده
  

  دادستان نظامي ارتش و ممنوعيت كنفدراسيون 
 1349در آستانه ي تشكيل دوازدهمين كنگره كنفدراسيون در اسفند 

دي، دادستان نظامي ارتش، كنفدراسيون را سياوش بهزا) 1971مارس (



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٧٩  104 ي آرش شماره

اين اقدام با استناد به قانوني صورت مي گرفت كه در . غيرقانوني اعالم كرد
ها از تصويب مجلس در ايران گذشته   براي پيگرد كمونيست1310سال 
قانوني كه مرام اشتراكي را مغاير با استقالل و امنيت كشور مي شمارد . بود

به دنبال اعالم اين تصميم، مطبوعات . شهرت يافته بود "قانون سياه"و به 
هاي دولت در خارج از كشور، اعالم كردند كه دانشجويان  ايران و نمايندگي

آن ) 1971مارس  (1350عضو كنفدراسيون فرصت دارند تا اول فروردين 
هاي دولت را از اين اقدام خود با خبر  سازمان را ترك كنند و نمايندگي

 در صورت پيروي از اين دستور، از تعقيب قانوني معاف مي آنان. سازند
ادامه عضويت در كنفدراسيون پس از پايان مهلت مقرر جرم . شدند

  .   محسوب مي شد و بين سه تا ده سال زنداني داشت
آنچه مسلم بود، يكي از داليل . گاه روشن نشد دليل اتخاذ اين تصميم هيچ

جانبه حكومت  ون، بخشي از تالش همهحمله با برنامه رژيم به كنفدراسي
ايران براي رويارويي با گسترش نفوذ آن سازمان در ميان دانشجويان خارج 

چنين به نظر مي رسيد كه گرايش آشكار كنفدراسيون به . از كشور بود
چپ و نفوذ افكار ماركسيستي در آن سازمان، در انتخاب اين تصميم مؤثر 

 ماندن اقداماتي كه از طرف دستگاه براي نتيجه عالوه بر اين، بي. بودند
جلب دانشجويان مخالف حكومت انجام مي گرفت، كارگزاران رژيم را به 

در گذشته، رژيم گاه دانشجويان را در . اتخاذ اين تصميم سوق داده بود
فاصله تعطيالت دانشگاهي به بازگشت به كشور ترغيب مي كرد و گاه 

راهشان مانع مي تراشيد و يا از تمديد هنگام خروج آنان از كشور، بر سر 
بار، آنچه  اما اين. گذرنامه دانشجويان مخالف حكومت خودداري مي كرد

تازگي داشت و به ممنوعيت كنفدراسيون منجر شده بود، اعمال سياستي 
اين بار اميد دستگاه حكومت بر آن . بود كه راه بازگشتي باقي نمي گذاشت

اي فراهم آورد تا  ه وسيعي از دانشجويان، زمينهبود تا با ايجاد هراس در گرو
از سياست دست شسته و شمار كمتري را كه همچنان بر اعتقاداتشان باقي 

  . مي ماندند، منفرد سازد
پاياني را به دنبال  ها و گفتگوهاي بي مسئله ممنوعيت كنفدراسيون بحث

ترك مي آيا توده دانشجو در هراس از تهديد رژيم كنفدراسيون را . داشت
تر نبود كه آن سازمان خود را منحل كرده و در پناه نامي  كرد؟ آيا عاقالنه

ديگر، خطر از هم پاشيدگي را مرتفع مي ساخت؟ آيا ضروري نبود تا با 
اي در چهارچوب قانون اساسي كشور، اين سازمان  مشي و برنامه تنظيم خط

در امان داشت؟ و اي  هاي قانوني از گزند هر توطئه را در برابر محدوديت
اي بود كه مي بايستي  سرانجام آيا پاسخ نهايي چيزي جز ادامه مبارزه

استوارتر از گذشته دنبال مي شد؟ براي هر يك از اينها داليل قابل تأملي 
اي ديگر را  وجود داشت و كادرها و رهبران آن سازمان، هر يك راه و چاره

  .ي كردندبراي رويارويي با اين اقدام رژيم پيشنهاد م
هر چه بود، كنفدراسيون تصميم به مقابله گرفت و در نخستين اقدام خود 

ي نيرو و توان خود را  كوشش كرد تا در فرصت كوتاهي كه باقي بود، همه
پشتيباني افكار عمومي و جلب حمايت و اعالم همبستگي . بسيج كند

م اعال. هاي آشناي فعاليت كنفدراسيون بودند عناصر مترقي، زمينه
پشتيباني كنفرانس رؤساي دانشگاههاي آلمان غربي كه از لحاظ سياسي و 

اي از اعالم  اجتماعي از اعتبار خاصي در جامعه برخوردار بود، نمونه
رؤساي دانشگاههاي آلمان با . همبستگي با كنفدراسيون محسوب مي شد

بررسي مسئله ممنوعيت كنفدراسيون، مخالفت خود را با تصميم داستان 
  .مي ارتش اعالم كردندنظا

با تشكيل كنگره دوازدهم، روشن بود كه كنفدراسيون چه راهي را انتخاب 
شركت بيش از هزار نفر در كنگره، هر ترديدي پيرامون سستي . خواهد كرد

بيني مي كردند، برطرف  يا تزلزلي را كه برخي از رهبران كنفدراسيون پيش
معنا نبود كه گويي اتفاقي نيفتاده همه، اين هنوز به آن  با اين. ساخته بود

هنوز نظر بسياري بر . است و همه چيز بر روال گذشته ادامه خواهد يافت
اي نيز نتيجه  آن بود كه شركت گسترده دانشجويان در كنگره، از جنبه

كنجكاوي آنان نسبت به سرنوشت و آينده كنفدراسيون است و ادامه 
شان در آن سازمان،  ون ادامه عضويتتهديدهاي رژيم مي تواند آنان را پيرام

  . دچار ترديد سازد
در چنين فضايي بود كه بحث پيرامون خط مشي كنفدراسيون كه از 

ها پيش در آن سازمان جريان داشت، بار ديگر اهميت يافته و به  مدت
بر همين اساس كنگره تصميم . موضوع روز و مسئله اصلي كنگره بدل شد

وقفه فعاليت، هر امكاني داير بر   ضمن ادامه بيمشي، گرفت تا با تغيير خط
اي براي ممنوعيت كنفدراسيون و تعقيب  اعمال فشار به دانشجويان يا بهانه
براي تحقق اين هدف، متني به عنوان . اعضاي آن را از رژيم سلب كند

اي كه از سراسر   نماينده52منشور كنفدراسيون جهاني براي تصويب به 
آن متن . كنگره به فرانكفورت آمده بودند، ارائه شدجهان براي شركت در 

بيش از همه از طرف اكثريت هيئت نمايندگي سازمان دانشجويان ايراني 
از ميان نمايندگان واحدهاي اروپايي . در آمريكا مورد انتقاد قرار گرفت

اي به مخالفت برخاستند و منشور پيشنهادي را  كنفدراسيون نيز عده
به نظر نمايندگان معترض، .  در برابر رژيم تلقي كردنداي از تسليم نشانه

منشور پيشنهادي كه از سوي عناصر قديمي كنفدراسيون و شماري از 
نمايندگان منتسب به جبهه ملي تنظيم شده بود، تصويري واژگونه از آن 

تصويري كه نه با تاريخ و سنت كنفدراسيون قرابتي . سازمان ارائه مي داد
. اي آتي آن را در مبارزه با رژيم نمايندگي مي كردداشت و نه نيازه

سرانجام مبتكرين طرح پيشنهادي منشور در برابر مقاومت دانشجويان 
شركت كننده در كنگره و نمايندگاني كه از سياست گروه كادرها و سازمان 
انقالبيون كمونيست پيروي مي كردند، پذيرفتند تا در آن طرح تغييراتي را 

اين منشور كه با هدف حفظ . تصويب به كنگره ارائه كنندمنظور و براي 
هاي كنفدراسيون و جلوگيري از خطر متالشي شدن آن تنظيم شده و  پايه

هاي درون كنگره به شمار مي رفت، هنوز مورد  در نهايت سازش بين جناح
به ويژه، حذف اين عبارت كه جنبش . قبول قطعي همه نمايندگان نبود

تغيير بنيادي رژيم در ايران است ـــ يعني نقطه نظري دانشجويي خواستار 
كه در گذشته نيز در خط مشي كنفدراسيون تصريح شده بود ـــ مورد 

آنها خواهان افزودن اين عبارت به . اعتراض برخي از نمايندگان كنگره بود
عبارتي . منشور بودند كه كنفدراسيون خواهان سرنگوني رژيم ايران است

خالفت با آن در منشور كنفدراسيون، از همان پايان كنگره كه موافقت يا م
هاي آتي بدل  دوازدهم به مسئله اي مهم در محافل دانشجويي و كنگره

با پايان كنگره و تصويب منشور، اختالف بر سر مسئله خط مشي و . شد
برنامه كنفدراسيون نه تنها پايان نيافت، بلكه دامنه و گسترش بيشتري 

اي از  گرايش و جرياني در كنفدراسيون، تعبير و تفسير تازهديگر هر . گرفت
تعبير و تفسيري كه  . منشور ارائه داده و خواهان تغيير اين يا آن بند شد

هاي سياسي متشكل در  هاي متفاوت گرايش كه در نهايت نشانه ارزيابي
كنفدراسيون از وظيفه و ماهيت حنبش دانشجويي و مبارزه در كسب 

  .رهبري آن بود
  

  
  
  

  هاي مترقي از كنفدراسيون ها و شخصيت پشتيباني سازمان
در اين ميان، موضوع ممنوعيت كنفدراسيون به يكي از مسايل مورد بحث 

هاي جهان مقاالتي پيرامون  معتبرترين روزنامه. مطبوعات اروپا بدل شد
هاي غيرقانوني در ايران، مبارزه كنفدراسيون و اقدام غيردمكراتيك  محاكمه

ها و  شخصيت. رژيم ايران مبني بر ممنوعيت آن سازمان منتشر كردند
محافل مترقي نيز با ارسال پيام به كنگره، همبستگي خود را با دانشجويان 

ژان پل سارتر، نويسنده و فيلسوف فرانسوي در پيام . ايراني اعالم كردند 
ولتيماتوم  با تنفر فراوان از ا": خود به كنگره دوازدهم كنفدراسيون نوشت

 ژنرال بهزادي، دادستان نظامي عليه دانشجويان ايراني 1971 ژانويه 18
 21مطابق اين اولتيماتوم به دانشجويان ايراني تا . اطالع حاصل كردم

 براي كناره گيري از سازمان خود فرصت داده مي شود و 1971مارس 
خواهند كساني كه از اين امر سر باز زنند، در داگاههاي نظامي محاكمه 

من با تمام نيرو عليه اين اولتيماتوم خطرناك دادستان نظامي اعتراض . شد
مي كنم و معتقدم اين اولتيماتوم از طرف دانشجويان ايراني پذيرفته 

به نقل از گزارش و مصوبات كنگره دوازدهم كنفدراسيون  ( ".نخواهد شد
  )3ص . 1971، مه 1350ارديبهشت . جهاني
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 پيام از 100فدراسيون جهاني با دريافت بيش از دوازدهمين كنگره كن
ترين كنگره آن سازمان در  هاي جهاني، موفق ها، محافل و سازمان شخصيت

پيام معاون رئيس . زمينه جلب پشتيباني بين المللي محسوب مي شد
مجلس سناي  ايتاليا يا سازمان آزادي بخش فلسطين به كنگره، نشانه 

اوج اين . هاي سياسي بود ها و سازمان شخصبتاعتبار كنفدراسيون در ميان 
موفقيت، دريافت دو پيام از جمهوري دمكراتيك ويتنام شمالي و دولت 

دوازدهمين كنگره . انقالبي موقت ويتنام جنوبي به كنگره كنفدراسيون بود
كنفدراسيون جهاني هنگامي كه آن سازمان در اوج قدرت و اعتبار قرار 

 از سر گذراند و با انتخاب هيئت دبيران داشت، خطر متالشي شدن را
  .جديد به كار خود پايان داد

با پايان كار كنگره دوازدهم، كنفدراسيون فعاليت اصلي خود را بر مبارزه با 
 ساله شاهنشاهي كه رژيم ايران در تدارك آن بود، 2500جشن هاي 
 با شركت سران 1350ها كه قرار بود در پاييز  اين جشن. متمركز كرد

ها و رهبران كشورهاي جهان در تخت جمشيد برگزار شود، مي  دولت
.  سال شاهنشاهي ايران را به نمايش گذارد2500بايست عظمت و شكوه 

تمدني كه در .  مي ديد"تمدن بزرگ"شاه، ايران را در آستانه ي گذار به 
 تبديل كرده و "جزيره ثبات و آرامش"پناه نظام شاهنشاهي، كشور را به 

را تا پايان قرن بيستم، به يكي از پنج كشور صنعتي جهان بدل مي ايران 
  . ساخت

هاي اقتصادي، دامنه  كنفدراسيون با تكيه بر وضع زندگي مردم، نازسايي
ها  ترور و سركوب مخالفان و مقايسه آنها با هزينه هنگفتي كه به جشن

ن در اقدامات كنفدراسيو. اختصاص داده شده بود، به افشاي رژيم پرداخت
هايي بود كه در تاريخ آن سازمان، در  دارترين فعاليت اين زمينه، از دامنه

يكي از اقدامات اصلي . مبارزه با حكومت شاه صورت مي گرفت
كنفدراسيون . ها بود كنفدراسيون در اين زمينه، كوشش براي تحريم جشن

 ها دعوت شده بودند، از آنها با تهيه ليستي از همه كساني كه به جشن
به اين منظور، در . خواست تا از شركت در اين مراسم خودداري كنند

 ساله، فراخواني به امضاي شماري از 2500هاي  محكوميت جشن
گونار . هاي برجسته اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهان رسيد شخصيت

. ميردال، برنده جايزه نوبل جزو امضا كنندگان فراخوان كنفدراسيون بود
ضا كنندگان فراخوان، چند استاد دانشگاه، روزنامه نگار و شمار ديگري از ام

آنها همراه با چند كشيش برجسته و سناتور . نقاش ايتاليايي بودند
ايتاليايي، و نيز دادستان دادگاه راسل براي رسيدگي به جنايات آمريكا در 

نام پير ژاله، روشنفكر . ويتنام، به خواست كنفدراسيون پاسخ مثبت گفتند
 فرانسوي، سيمون دوبوار، نويسنده برجسته و ژان پل سارتر، معروف

چند . فيلسوف فرانسوي در ميان امضا كنندگان به چشم مي خورد
نويس ايتاليايي نيز به فراخوان  هنرپيشه و كارگردان و نمايشنامه

آلبرتو موراويا، نويسنده مشهور آن كشور . كنفدراسيون پاسخ مثبت گفتند
رپيشه و ميكيس تئودوراكيس، آهنگساز يوناني، جزو و ملينا مركوري، هن

عالوه بر آنها، چند رهبر . امضاكنندگان فراخوان كنفدراسيون بودند
سنديكاهاي كارگري در انگلستان و شماري از وكالي مجلس عوام آن 

همچنين شماري از اعضاي كميته مركزي . كشور فراخوان را امضا كردند
اليا، همراه با چند نماينده مجلس و حزب كمونيست و سوسياليست ايت

  .رئيس راديو و تلويزيون آن كشور به جمع امضاكنندگان پيوستند
هاي  با انتشار فراخوان كنفدراسيون كه به امضاي شماري ديگر از شخصيت

جهاني رسيده بود، مطبوعات پرتيراژ و معتبر كشورهاي اروپا و آمريكا، 
آنها ضمن پرداختن . اختصاص دادندهاي مفصلي را به وضعيت ايران  مقاله

به دامنه ترور و اختناق در ايران كه گسترش محسوسي يافته بود، 
در اسكانديناوي، آلمان .  ساله را به باد انتقاد گرفتند2500هاي  جشن

گروههاي " و "هاي ضدجشن كميته"غربي، ايتاليا، فرانسه و آمريكا 
ها را اغلب رهبران  ن كميتهاعضاي اي.  با مردم ايران تشكيل شد"همبستگي

هاي مترقي تشكيل مي  سنديكاها، نمايندگان پارلمان و مسئوالن سازمان
همزمان با اين اقدامات، دانشجويان ايراني با شركت و مداخله در . دادند

هاي دولت ايران در خارج از كشور به  هايي كه نمايندگي سمينارها و جشن
  . آنها شدندراه انداخته بودند، مانع از تشكيل 

هاي  ها كه محصول كوشش وقفه كنفدراسيون در تحريم جشن اقدامات بي
هاي علمي و فرهنگي جهان  چندماهه آن سازمان بود، شماري از شخصيت

را بر آن داشت تا از شركت در ضيافتي كه محمدرضا شاه در تخت جمشيد 
بر همين زمينه، يعني گسترش دامنه . برپا كرده بود، سرباز زنند

هاي افشاگرانه كنفدراسيون در بسيج افكار عمومي در اروپا و آمريكا،  فعاليت
 ساله 2500هاي  شماري از رهبران جهان نيز از شركت در مراسم جشن

آنها هر يك دليل عدم شركت خود را در آن ضيافت . خودداري كردند
شاهانه به توجيهاتي آراستند كه يا جنبه كامال خصوصي داشت و يا 

هر چه بود، كنفدراسيون . هاي حزبي و دولتي مي كرد از گرفتاريحكايت 
عدم شركت ملكه انگلستان و ملكه هلند، پادشاه نروژ و پادشاه سوئد و پنج 
رئيس جمهور، يعني هاينه من از آلمان غربي، پمپيدو از فرانسه، ساراگات 

ود در از ايتاليا، يوناس از اتريش و نيكسون از آمريكا را نشانه موفقيت خ
  .  ساله ارزيابي كرد2500هاي  تحريم جشن

  

  
  

  
  كنفدراسيون و جنبش چريكي
، هنگامي كه كنفدراسيون تازه 1349در واپسين روزهاي زمستان 

ها در  دوازدهمين كنگره خود را به پايان مي برد، شليك گلوله چريك
با . اي روبرو كرد هاي شمال، جنبش سياسي ايران را با پديده تازه جنگل

آغاز مبارزات چريكي در ايران، اين پرسش نيز رفته رفته در كنفدراسيون 
شكل گرفت كه وظيفه جنبش دانشجويي در قبال آن چيست؟چگونگي 

هاي اصلي بحث و كشمكش در  پاسخ به اين پرسش، يكي از زمينه
هاي سيزده و چهارده آن سازمان شاهد بروز  كنگره. كنفدراسيون بود

هاي درون  در پاسخ به اين پرسش، در ميان جناح بنديمخاصماتي بود كه 
با آغاز كار پانزدهمين كنگره آن سازمان كه در . كنفدراسيون شكل گرفت

در شهر فرانكفورت آلمان غربي برگزار شد، ) 1974ژانويه  (1352دي ماه 
تا آنجا كه كنگره موفق  نشد راه حلي . اين اختالفات به اوج خود رسيد

آنچه در اين عرصه . ا كند و از انتخاب هيئت دبيران بازماندبراي آنها پيد
هايي بود  دار مي ساخت، محتواي پيام وحدت دروني كنفدراسيون را خدشه

. هاي كنفدراسيون ارسال مي داشتند هاي چريكي به كنگره كه سازمان
سازمان مجاهدين خلق ايران در نخستين پيامي كه به كنگره پانزدهم 

هاي  زمينه"تاد، ضمن قدراني از مبارزات آن سازمان، كنفدراسيون فرس
آنچه سازمان مجاهدين .  مورد باز شمارده بود10 كنفدراسيون را در "عمل

ترين  به عنوان پيشنهاد به كنگره عرضه مي كرد، دخالت آشكار در جزيي
هاي فعاليت كنفدراسيون بود و نشان مي داد كه آن سازمان، آشنايي  زمينه

هاي عملي كنفدراسيون  گيري برنامه ساس و چگونگي شكلدرستي با ا
كالم اصلي مجاهدين در پيام به كنگره پانزدهم كنفدراسيون، طرح . ندارد

آنها مي خواستند كنفدراسيون را تابعي از .  بود"پشت جبهه"نظريه 
اي در جهت پيشبرد  هاي خود سازند و از آن به عنوان وسيله سياست

اعمال اين سياست به معناي نفي . تفاده كنندهاي سياسي خود اس هدف
هاي  اي از سازمان استقالل كنفدراسيون و در نهايت تبديل آن به زائده

هاي فدايي خلق نيز با ارائه تصويري كم و بيش  سازمان چريك. چريكي بود
  . مشابه، بر همين سياست تكيه داشت

در آن، نياز به كنفدراسيون سازماني دمكراتيك بود كه اجراي هر تصميمي 
از برگزاري جشن عيد تا تنظيم . بحث دروني در واحدهاي سازماني داشت

متن يك اطالعيه دفاعي، از انتخاب نماينده به كنگره از يك سازمان محلي 
تا تقسيم مسئوليت در سطح رهبري، از شركت در يك تظاهرات تا جمع 

شورت و در بندي نتايج كار يك سمينار، همه و همه بر پايه بحث و م
پيشنهاد به كنگره . نهايت تصميم آزادانه اعضاي سازمان تعيين مي شد

هاي سازمان نيز كم  ها و هدف براي چگونگي فعاليت آتي يا تغيير در مصوبه



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٨١  104 ي آرش شماره

رغم  كنفدراسيون به اين اعتبار، علي. و بيش از چنين مجرايي مي گذشت
را براي هاي گوناگون درون خود، اعمال چنين روابطي  حضور گرايش

اي كه در تاريخ مبارزه  تجربه. ساليان متمادي ممكن و عملي ساخته بود
هاي چريكي  دخالت سازمان. سياسي جامعه ايران، نمونه و همانند نداشت

ي اين تاريخ را  ي اين روند و همه در چگونگي ادامه كار كنفدراسيون، همه
 . دار مي ساخت ناديده انگاشته و خدشه
ي اصلي   از كشور متهم بدان بود كه به دور از صحنهجنبش سياسي خارج

هايي كه جريان داشت، براي چگونگي  مبارزه و بدون شناخت از واقعيت
اما اين بار . مبارزه در ايران نسخه پيچيده و دستورالعمل صادر كرده است

هاي چريكي بودند كه به دخالت در مسائلي مي پرداختند كه  اين سازمان
. گيري انديشه و عمل در كنفدراسيون نداشت نگي شكلارتباطي با چگو

آنچه سازمان مجاهدين پيرامون وحدت و جلوگيري از تفرقه و چنددستگي 
جنبش دانشجويي عنوان كرده بود، دخالت آشكار در امور داخلي 

به "دخالتي كه با قدرداني از اقدامات كنفدراسيون، . كنفدراسيون بود
، در واقع تأييد جناحي در كنفدراسيون "نهخصوص در تأييد مبارزه مسلحا

را مدنظر داشت كه بر مبارزه چريكي به عنوان تنها راه انقالب صحه 
هم  تأكيد بر ضرورت حفظ وحدت در كنفدراسيون، آن. گذاشته بود

 "الهام از انقالبيون راستين خلق"هنگامي كه در كالم مجاهدين در پناه 
مبارزه حاد دروني مجاهدين كه . ودموعظه مي شد، عاري از هر حقيقتي ب
هاي خونين انجاميد، نشانه بارز اين  مدتي پس از ارسال آن پيام به تصفيه

حقيقت بود كه آنها تا آنجا كه به وحدت سازماني و جلوگيري از تفرقه 
مربوط مي شد، خود بيش از هر جريان ديگري نيازمند پيشبرد مبارزه 

  . سالم دروني بودند
  

  اهللا خميني و آيتكنفدراسيون 
) 1972ژانويه  (1350ماه  در آستانه تشكيل كنگره سيزدهم كه در دي

برگزار شد، كنفدراسيون تهديد دادستان نظامي ارتش را از سر گذراند و با 
 ساله، توجه خود 2500هاي  آميز كارزار رويارويي با جشن پيشبرد موفقيت

هاي جهاني و پشتيباني  زمانرا به مسئله مبارزه براي اخراج رژيم شاه از سا
درهمين كنگره، پيام كوتاهي . از مبارزه  چريكي در ايران معطوف ساخت

 پيام به حضرت آيت اهللا خميني، ": نيز به آيت اهللا خميني مخابره شد
  . رهبر شيعيان جهان

سيزدهمين كنگره كنفدراسيون منعقده در شهر فرانكفورت به آن مقام 
شتيباني كامل خود را از مبارزات عادالنه و به حق محترم درود فرستاده و پ

جامعه روحانيت مترقي عليه استعمار، صهيونيسم و ارتجاع داخلي اعالم 
، 1972به نقل از گزارش كنگره سيزدهم كنفدراسيون، ژانويه  ( ".مي كند

  ) 24ص 
كنفدراسيون پيش از آن نيز، پيامي را در كنگره سوم و بار ديگر در كنگره 

در شهر كلن آلمان ) 1965ژانويه  (1343 آن سازمان كه در دي ماه چهارم
در اين پيام، . برگزار شد، خطاب به آيت اهللا خميني به تصويب رسانده بود
جهاد با يزيد "سخن از همگامي كنفدراسيون با نهضتي مي شد كه در 

م اين پيا.  حكومت شاه را به لرزه افكنده بود"هاي كاخ فرعوني زمانه، پايه
حسين عليه  ("انما الحيوه عقيده و جهاد": كه با اين عبارات آغاز مي شد

در جوهر خود، ارزش ها و كالم جنبش اسالمي را به عاريت مي ) السالم
اقدامي كه نشان از تطابق قالب هاي فكري و معياري مشابه در . گرفت

ده  خوان"روحانيت مترقي "همگامي با حركتي بود كه در بيان آن سازمان 
كنفدراسيون هرچند از خاستگاهي ديگر، اما در نهايت، چون . مي شد

حركت اسالمي، مبارزه با استعمار را به ستيز با تمدن و ليبراليسم غرب 
تعميم مي داد و نبرد با حكومت خودكامه شاه را با ناديده انگاردن شماري 

هاي جامعه مدني كه خواه ناخواه حاصل دستاوردهاي  از ارزش
  .واهانه سلطنت پهلوي بود، يكسان مي شماردتجددخ

بر چنين زمينه اي، هيئت دبيران كنفدراسيون كنفدراسيون در دو نوبت در 
در گزارش نخستين مالقات چنين . نجف با آيت اهللا خميني مالقات كرد

مذاكرات حضرت آيت اهللا خميني با دبير كنفدراسيون ... ": آمده است
 تيرماه در نجف اشرف پيرامون نحوه 4  ژوئن برابر25جهاني در روز 

همكاري آينده روحانيون با دانشجويان صورت گرفت و حضرت آيت اهللا در 

مورد تمايل كنفدراسيون براي همكاري و تماس با مدارس علميه قم و 
حضرت آيت اهللا ... ساير مدارس مذهبي موافقت كامل خود را بيان داشتند

 توسط آقاي ماسالي، دبير خميني، مرجع تقليد مسلمانان جهان
 دانشجويان ": كنفدراسيون خطاب به دانشجويان ايراني چنين بيان داشتند

بايد متحدا به مبارزات خود ادامه دهند و مردم ستمديده ايران و آنچه بر 
آينده مملكت به دست جوانان سپرده مي . آنان مي گذرد را فراموش نكنند

ما روحانيون با شما د راين . ت كنندشود و در حفظ و حراست آن نبايد غفل
به  ( ".راه همراه هستيم و بر اساس احكام اسالم با شما همكاري مي كنيم

  )1، ص 1345، تير، مرداد، شهريور 6شماره . ام آذر16نقل از 
، مصطفي خميني، فرزند ارشد آيت اهللا خميني طي 1347در شهريورماه 

راسيون به دبير انتشارات آن نامه اي پيرامون همكاري هاي آتي با كنفد
آنچه كه نبايد مخفي باشد و الزم است كه دوستان ... ": سازمان نوشت

مستحضر باشيد، آن است كه با نداشتن مقاالت ديني كه معلوم شود آقايان 
با دوستان همكاري و هدف مشترك اصيل داريد، نمي توان انتظار استقبال 

ر نبردن رمزهاي اسالمي و با حذف با به كا. فدائيان و مبارزين را داشت
برنامه هاي مذهبي، دوستان عراق و ايراني نظر صحيح به هيچ يك از 
احزاب نمي توانند داشته باشند اكثريت جمعيت ايران را مسلمين و 
معتقدين به مذهب تشكيل مي دهند در اين صورت از اين توده قريب به 

نيت ريشه عميق در قلوب اتفاق صرفنظر جايز نيست بايد بدانيد كه روحا
مردم ايران دوانده اند و حلقه ناگسستني بين اين دو طبقه هست و جلب 

هنوز . روحانيت به مجرد آنكه آقايان با حكومت ايران مخالف ممكن نيست
ملت ايران به اين دسته هاي كم جمعيت اعتنايي نمي كنند و اين بي 

سعي كنيد . نان شده انددليل نيست و پرواضح است كه كمتر بهره مند از آ
به اين برنامه عمل كنيد تا ما هم بتوانيم جايز بدانيم كمك و رعايت شما را 
بدانيد كه در اين صورت از بذل مالي و جاني دوستان ما كوتاهي ندارند و 

به نقل از  ("مصطفي موسوي خميني. ملت هم خشنودتر از شما خواهد شد
  )8، ص 1359، دي، بهمن 3-4نشريه جمهوري، شماره 

نامه فرزند آيت اهللا خميني به دبير انتشارات كنفدراسيون در تاكيد بر 
ضرورت تبعيت آن سازمان از معيارهاي اسالمي، بياني صريح و روشن 

مالي و "تبعيتي كه در صورت تحقق آن، كنفدراسيون را از امكانات . داشت
كنفدراسيون خسرو شاكري، دبير انتشارات .  نيز برخوردار مي كرد"جاني

 حضور جناب ":  در پاسخ به آن نامه چنين نوشت1347در اول مهرماه 
  آقاي مصطفي موسوي خميني، 

آنچه در مورد احزاب سياسي . گرامي نامه شما رسيد و بسيار متشكر شدم
سازمان ما سازمانيست دانشجويي و . نوشته ايد به آنها مربوط مي شود

ما همواره كوشيده ايم . تشكيل مي دهنداعضاي آنرا افراد با عقايد مختلف 
نظرات و بخصوص اعالميه هاي برادران روحاني خود را نه تنها در نشريات 

كنفدراسيون جهاني . دانشجويي بلكه در محافل بين المللي منعكس كنيم
به خاطر رفع تضييقات از روحانيون مترقي و ضداستبداد كوشش هاي 

ات مختلف هوادار حقوق بشر را از ظلم ما هميشه مقام. فراواني نموده است
بخصوص در مورد حضرت آيت اهللا . و ستم به روحانيون مطلع ساخته ايم

نشريات ما تا آنجا . موسوي خميني، رهبر شيعيان، اقدامات بسيار كرده ايم
در شماره اي كه در . كه خبر و نظر در اختيار داشته اند منتشر ساخته اند

مي توان ار درج نامه محصلين حوزه علميه قم دست تهيه است براي نمنه 
ما اميدواريم شما نيز به نوبه خود با ارسال اطالعات و اخبار به . ياد نمود

  ... درج آنها در نشريات دانشجويي كمك كنيد
  . با تقديم احترامات

  دوستدار، خسرو شاكري 
  )     9به نقل از همان، ص  ( "دبير انتشارات كنفدراسيون جهاني

  
  نفدراسيون و جمهوري توده اي چينك

يكي از مسايلي كه در آخرين سالهاي فعاليت كنفدراسيون وحدت دروني را 
آن سازمان دچار بحران كرد، چگونگي ارزيابي و برخورد به سياست خارجي 

اي چين بر پايه سياست خارجي  جمهوري توده. اي چين بود جمهوري توده
اين ارزيابي، .  ارزيابي مي كرد"مليمستقل و "خود، رژيم شاه را رژيمي 

هاي  بحثي حاد را در جنبش دانشجويي خارج از كشور دامن زد و جريان
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اي چين با دشواري  مائوئيستي را در توجيه سياست خارجي جمهوري توده
ي اساس و هستي تئوريك خود را در انديشه  آنها كه همه. روبرو ساخت

 با شوروي جستجو مي كردند، با مائوتسه دون، در انقالب چين و مبارزه
موقعيتي روبرو بودند كه روزگاري نه چندان دور، سرنوشت هواداران 
سياست حزب توده و ستايشگران شوروي در جنبش دانشجويي خارج را 

سرنوشتي كه سرانجام طرد كامل حزب توده از كنفدراسيون . رقم زده بود
يست ايراني، بنا بر پس هيچ يك از گروههاي مائوئ. را به دنبال داشت

استقالل رأي كه كارگزاران سياست حزب توده در كنفدراسيون فاقد آن 
هر چند كه در . بودند، به تأييد سياست چين درباره رژيم شاه نپرداخت

هاي  ميان گروههاي مائوئيستي، در برخورد و ارزيابي از آن سياست تفاوت
خارجي چين در نكته ديگر اينكه، سياست . آشكار به چشم مي خورد

ارتباط با رژيم شاه، هر چند در درجه اول به گروههاي مائوئيستي مربوط 
هاي ديگر چون جبهه ملي نداشت، اما واكنش  مي شد و ارتباطي با جريان

  .  آنها را نيز برمي انگيخت و مورد اعتراض شديد قرار مي گرفت
مون معيارها هاي طوالني پيرا اي، كنفدراسيون پس از بحث بر چنين زمينه

اي  اي را خطاب به جمهوري توده و ضوابط رابطه ديپلماتيك، نامه سرگشاده
. چين درباره دعوت از اشرف پهلوي براي بازديد از آن كشور منتشر ساخت

كنفدراسيون جهاني محصلين و ": در آن نامه چنين استدالل شده بود
شرف پهلوي از دانشجويان ايراني با كمال تعجب و تاسف اطالع يافت كه ا

اي چين براي مدت ده روز به آن كشور دعوت شده  طرف جمهوري توده
هاي  چنين دعوتي از جانب دولتي كه مدافع و پشتيبان مبارزه خلق. است

به هيچ وجه براي جنبش جوانان ... جهان عليه امپرياليسم و ارتجاع است
لت شما از دو. ونيروهاي مترقي و ضدامپرياليست ايران قابل توجيه نيست

اشرف، از كسي كه برادر جالدش منفورترين عنصر دربار پهلوي است، از 
 شركت مستقيم و تعيين كننده داشته 1953عنصري كه در كودتاي سياه 

و به عنوان مامور سازمان جاسوسي آمريكا بزرگترين خدمت را به 
كه هاي آمريكايي، انگليسي و ارتجاع ايران كرده است، عنصري  امپرياليست

همراه برادر ديكتاتور وجالدش در راه خيانت  به منافع خلق ما و كشتار 
اي داشته است، عنصري  خواهان ايران همواره نقش عمده انقالبيون و آزادي

دفاع از حقوق "كه در رأس كميسيون به اصطالح حقوق بشر و زير پرچم 
ه است ها را نسبت به خلق و حقوق بشر اعمال كرد  بزرگترين جنايت"بشر

گونه  و باالخره عنصري كه حتي طبق قانون اساسي ايران داري هيچ
شماره . ام آذر16 (".مسئوليت سياسي نيست، دعوت به عمل آورده است

  )1 -7، صص 1971، مه 1350، ارديبهشت 7، سال 2
بدين ترتيب، با آغاز مبارزات چريكي در ايران و تأييد حكومت شاه به 

اي چين، اختالفات در   از جانب جمهوري تودهعنوان حكومتي مسقل و ملي
آخرين سالهاي زندگي . درون كنفدراسيون شتاب بيشتري گرفت

هاي بي پاياني گذشت كه در واحدها،  كنفدراسيون در پرداختن به بحث
ها پيرامون پيرامون بحث مسئله طرح سرنگوني رژيم  سمينارها و كنگره

هايي  بحث. مامتري دنبال شدشاه در منشور كنفدراسيون با شدت هرچه ت
آميز و جنجالي سپري شده و وحدت دروني آن  كه در فضايي التهاب

واحدهاي . سازمان را دستخوش بحران و سرانجام جدايي و تفرقه ساخت
كنفدراسيون، هر يك بنا برتعلق خاطر يا وابستگي به اين يا آن گرايش 

 كشوري يا هاي هاي دبيران فدراسيون سياسي، از اجراي بخشنامه
هواداران مشي چريكي . كنفدراسيون طفره رفتند و از اجراي آن سرباز زدند

به نام پشتيباني از مبارزات داخل كشور، كنفدراسيون را به عبادتگاهي بدل 
مخالفان مشي چريكي نيز . كردند كه در آن شهداي زنده تقدس مي شدند

 جستجوي نقل قولي كه در اين يا آن سازمان مائوئيستي متشكل بودند، در
هاي لنيني را در بوق و كرناي  كه حقانيت نظراتشان را به اثبات رساند، آيه

  . اي جار زدند تازه
در چنين فضايي، اختالف نظر پيرامون طرح مقوله سرنگوني رژيم شاه در 
منشور كنفدراسيون به مسئله روز جنبش دانشجويي خارج از كشور تبديل 

به استبدادي كه در ايران جريان داشت،  نياز به كنفدراسيون در پاسخ . شد
آن نياز، به ويژه . بحث پيرامون مسئله سرنگوني رژيم را احساس مي كرد

با توجه به بهبود وضع اقتصادي جامعه و اعتبار رژيم ايران در عرصه 
واقعيتي كه به اعتبار . اي حياتي بود جهاني، ديگر براي آن سازمان مسئله

رصه پيشرفت و رفاه نسبي جامعه رخ داده بود، براي تحوالتي كه در ع

كنفدراسيون امكان چنداني باقي نمي گذاشت تا چون گذشته همچنان بر 
فقر يا قحطي و گرسنگي مزمن در جامعه ايران تكيه كند و شاهد 

آميز اين نكته بازيابد كه در  ادعاهايش را در تكرار كهنه شده و اغراق
ن دبستاني از فرط فقر، ازعلف يا هسته خرما روستاهاي بلوچستان، كودكا

  !تغذيه مي كنند
  

  
  

   در كنفدراسيون آغاز انشعاب
واقعيت آنكه، پيشيرد هر بحثي پيرامون آنچه در ايران مي گذشت، نياز به 

آن سازمان هر ترديدي نسبت . فضايي داشت كه كنفدراسيون فاقد آن بود
 نشانه سستي، سازش و دل به كمترين تغييري در جامعه ايران را به

سپردن به رفرم و اصالحات تلقي كرده و در اين راه، هر بار خون شهيد 
پس هنگامي كه امكان استدالل و ارزيابي . اي را به قضاوت مي گرفت تازه

هايي كه جريان داشت، از ميان رفته بود، هر گفتگويي نيز  مبتني بر واقعيت
ماند و در فضايي مجرد و گسسته در حصار استنتاجات تئوريك محدود مي 

كنفدراسيون آنقدر در مسكو و پكن، در . از نيازهاي موجود سپري مي شد
هاي جنبش  ها و پيشداوري كوبا و آلباني، در آنگوال و موزامبيك، و در جزم

بست روبرو مي  چپ غرق شده بود كه امكان راهيابي را پيشاپيش با بن
بازگشتي بود  تسليم به مقدرات راه بيبازتاب روشن چنين انتخابي، . ساخت

هاي اجتماعي انعكاس روشن آن به شمار مي  كه ناديده انگاردن واقعيت
ديگر ارزيابي از واقعيت، از زندگي و از هر آنچه جريان داشت، در . رفت

هاي مطلق و در ناديده انگاردن هر آنچه با معيارها و  حصار حقيقت
رويارويي با معضالت . ت، محبوس بودهاي پيش ساخته خوانايي نداش ارزش

هاي صريح و آسان جستجو مي شد و  بغرنج و پيچيده اجتماعي در پاسخ
گرايش بارزي در . بردباري و تأمل، جاي خود را به افراط گرايي مي سپارد

اي به پرچم  اي از تعصبا ت فرقه كنفدراسيون، الگوهاي خام را در آميزه
چريكي و پرستش انقالب چين، به خود بدل ساخته و با تقدس جنبش 

در ادامه چنين شرايطي، با .  مصاف با حكومت خودكامه شاه مي رفت
گسترش دامنه اختالف در صفوف جنبش دانشجويي، كنگره شانزدهم 

در شهر فرانكفورت ) 1975ژانويه  (1353كنفدراسيون كه در دي ماه 
شد و انتخاب تشكيل شد، حتي موفق به انتخاب هيئت دبيران موقت نيز ن

هاي اختالف آنقدر  زمينه. مسئوالن موقت را به شوراي عالي كنگره سپارد
عميق بود كه امكان ادامه فعاليت و تشكيل كنگره ديگري براي انتخاب 

هاي درون كنفدراسيون باشد،  هيئت دبيراني كه مورد تأييد همه جريان
ت داده و به كنفدراسيون ديگر نقش اصلي خود را از دس. ميسر نمي ساخت

اي كه در نهايت با زير  زائده. هاي سياسي تبديل شده بود اي از جريان زائده
پا گذاشتن اصولي كه ضامن استقالل و حفظ موجوديتش بود، در كشمكش 

  . ميان گروههاي سياسي تحليل مي رفت
در جريان انشعاب كنگره شانزدهم، كنفدراسيون به دو جريان اصلي تقسيم 

 -ماركسيست( از هواداران سازمان انقالبيون كمونيست اكثريت كه. شد
، گروه كادرها، جبهه ملي خاورميانه و گروه كارگر تشكيل مي )لنينيست

 لنينيستي -شد و اقليت كه مدافع سازمان انقالبي و سازمان ماركسيستي
اين انشعاب و تقسيم جنبش دانشجويي به دو بخش مجزا، . توفان بود

ديري نپاييد كه  در هر بخش مجزا . به دنبال داشتپيامدهاي ديگري نيز 
هاي  هاي ديگري نيز صورت گرفت و با رشد اختالفات، بخش انشعاب

منشعب شده نيز يكي پس از ديگري در درون خود با انشعاب و جدايي 
  . روبرو شدند

  
  هاي ضدرژيم  كنفدراسيون و اوج فعاليت

 اجزاء آن، نه تنها انشعاب و تفرقه در كنفدراسيون و چندپاره شدن
. هاي ضد رژيمي را دچار وقفه نكرد، يلكه آن را گسترش بخشيد فعاليت

ديگر هر گروه و جرياني براي جلب توده دانشجو و اثبات حقانيت خود، 
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هاي  ترين فعاليت از مهم. دست به تشديد و گسترش دامنه مبارزه بيشتر زد
ران در لندن، در خرداد دوران پس از انشعاب مي توان از اشغال سفارت اي

اشغال آژانس خبرگزاري پارس در پاريس و اشغال ) 1975مه  (1354
اشغال مركز اروپايي ) 1976ژانويه  (1354سفارت ايران در بن، در بهمن 

اشغال سفارت ايران در ) 1976ژوئن  (1355ساواك در ژنو، در خرداد 
 ايران در اشغال سفارت) 1977دسامبر  (1356دانمارك و رم، در دي 
و اشغال سفارت ايران در ) 1978مارس  (1356آلمان شرقي، در اسفند 

تظاهرات . نام برد) 1978اوت  (1357الهه و بروكسل در مرداد و شهريور 
از سوي دانشجويان ايراني در ) 1977نوامبر  (1356عظيمي نيز در آذر 

 در نوع واشنگتن، هنگام بازديد شاه و همسرش از آمريكا انجام گرفت كه
ها بود كه با توجه به گسترش  در ادامه همين فعاليت. سابقه بود خود بي

دامنه مبارزه مردم برضد رژيم در ايران، تمايل به همكاري و وحدت در 
نمونه چنين . هاي انشعابي جنبش دانشجويي قوت گرفت ميان گرايش

هاي گوناگون جنبش  تمايلي، تظاهرات گسترده مشتركي بود كه گرايش
در فرانكفورت ، در برابر سفارت ) 1978سپتامبر  (1357دانشجويي در مهر 
  .آمريكا برگزار كردند

در . چند سال آتي پس از انشعاب كنفدراسيون در چنين فضايي سپري شد
ها و برخوردها و در پيكاري كه در آخرين ماهها و روزهاي  كشمكش

. يران انجام گرفتحكومت شاه، در اقدامي مشترك براي مبارزه با رژيم ا
تا اين روند . ديگر  تا سقوط نظام سلطنتي روزگاري بيش باقي نمانده بود

به سرانجام برسد، اعضاء، كادرها و رهبران كنفدراسيون هم در راه بازگشت 
در راه بازگشت به سرزميني كه براي سعادت و بهروزي . به ايران بودند

  .ه صورت گرفته بودوقف مردمانش، ساليان سال، تالش و كوششي بي
                       

*  
  

  
  1378 تير 18اي از  خاطره

  
  رضا مهاجري نژاد

  
ها به اشغال نيروهاي   كه دانشگاه ، به اصطالح فرهنگي»انقالب«بعد از 

 نظام تازه بر مسند حكومت رسيده ،مدآاكمييت دري ح مذهبي تحت اراده
تغيير بنياد فكري   در  سعي،ن و فكري استادان و دانشجويا با حذف فيزيكي
بنا  .آن بر اساس بنيادهاي مذهبي مورد نظر خود داشت جامعه و بازسازي

 داراي تضاد  ،پيروان علوم انساني  مذهبيون و، تاريخ معاصر ايراني به سابقه
  از دو سوي اين نبردِ  يكي، حال با بروز يك انقالب بنيادي. بودند اساسي

قدرت تكيه زده و از ابتدا به دنبال حذف رقيب  بر مسند ،آسمان و زمين

كشيم از  هر چه ما مي:  همانگونه كه خميني گفتبود؛ و خود  تاريخي
 را مذهبيون تغيير ساختار ارزيابي 57 انقالب ،زبان ساده به. دانشگاه هست

در اين دوره دفتر تحكيم وحدت .  را تغيير بنيان كنند و انقالب فرهنگي مي
مشغول به حذف  ،وان بازوي عملي نظام اسالمي در دانشگاه به عن،اسالمي

ايجاد پوشش اجباري با . بودنديشان و كوچكتر كردن صافي گزينش ادگر
ترين صفحات تاريخ ايران معاصر دانست كه  شود از سياه خشونت تمام را مي

 دفتر تحكيم وحدت مجري اين اقدام البته، .در اين دوران اتفاق افتاد
دفتر تحكيم وحدت كه داراي وابستگي . ها بود نشگاها در د انساني ضد

 چپ اسالمي نظام و بعدها به جرياناتي ٔفكري و تشكيالتي به بدنه
 تغيير ي  به تدريج در پروسه،مجمع روحانيون مبارز بود همچون

ساختارهاي قدرت در نظام اسالمي كه با مرگ خميني شدت بيشتري 
از يكسو بسيج .  و مسائل راهبردي گشت داراي تغييراتي در رهبري،گرفت

دانشجويي به تدريج نقش دفتر تحكيم را به عهده گرفت و از سوي 
اين دور شدن . هاي متفاوت در درون اين تشكيالت راه يافت انديشه ،ديگر

 انديشمندان بر اساس اجبار وجود قدرتمند   را بعضي  از نقش قبلي تدريجي
 ديگر به  مي دانشجويان و بعضي اسالي  و جامعه بسيج دانشجويي

بسيج دانشجويي كه يك گروه . دانند هاي متفاوت مي ورود انديشه خاطر
 ي  در پروسه،باشد مده و تحت كنترل سپاه پاسداران ميآميليتاري بر

 موازي با اهداف تشكيالت   داراي نقشي،افزايش قدرت سياسي سپاه
مروز اين نقش را با قدرت و فرماندهي سپاه در محيط دانشگاه بود و تا به ا

بسيج دانشجويي . خشونت تحت حمايت نهادهاي قدرت انجام داده است
 كه در دانشگاه  است و لجستيكي شخص رهبر تحت حمايت كامل مالي

هدايت كننده بسيج  دفتر نهاد رهبري اين نقش پوششي را به عنوان نهاد
 رهبري و سپاه  كه اين خود نشان از همسويي و پيوستگي؛به عهده دارد

 .دارد
 دچار چندين انشعاب گرديد كه جداشدن ،دفتر تحكيم در روند تغيير

ترين انشعاب مد نظر قرار داد  شود به عنوان شاخص حشمت طبرزدي را مي
طبرزدي . كه خواهان استقالل بيشتر دفتر تحكيم از ساختارهاي قدرت بود

.  بود هاي مذهبي عقايد سياسي در قالب چنان داراي در اين دوران هم
عقايدي كه روند تغيير جايگاه طبرزدي امروز به عقايدي جدا از مذهب 

 را پرداخت  طبرزدي تا به امروز براي اين تغيير بهاي سنگيني. تبديل شده
آشنايي من با طبرزدي در طول همين دوران تغيير در . نموده است

متحد در ابتدا   جبهه.  متحد دانشجويي شكل گرفت  ايجاد جبههي پروسه
 تشكيالت سكوالر ما و تشكيالت مذهبي خارج از   يعني،با دو سازمان

ما با باورهاي متفاوت در راستاي مخالفت با .  شكل گرفت،حاكميت
در اين زمان ما  .نموديم جبهه فعاليت مي استبداد حاكم به حركت در قالب

انشجويي متحد د  در قالب سازمان دانشجويان روشنفكر ايران در جبهه
 اين جبهه به مرور زمان ابعاد وسيعتري يافت و با پذيرش .حضور داشتيم

هاي  ميتينگ. تر پرداخت هاي گسترده چند گروه دانشجويي ديگر به فعاليت
ترين  توان از مهم را مي ن سياسي  در دفاع از زندانيا، چهار خردادي ساالنه

 .برشمرد هاي مشترك در قالب جبهه اين فعاليت
وران بعد از سركوب خونين دهه شصت كه ايام سرمستي حاكمان در د

 چيزي را خارج از ،و در بدترين حالت ،نظام اسالمي از باده قدرت بود
 جرياني در محيط ،تصور كنند توانستند هاي نظام نمي ها و حداكثر حداقل

بسنده  كه نه تنها به تغييرات ساختاري گيري بود شكل دانشگاه در حال
 كه خواهان تغييرات بنيادي بر اساس جدايي دين از حكومت، ،كرد نمي

اين تشكيالت كه با نام سازمان .  بود و رعايت حقوق انساني  منافع ملي
 در روند گسترش ،شد دانشجويان روشنفكر ايران در دانشگاها شناخته مي

 دانشجويان و فارغ التحصيالن   به اتحاديه ملي،تشكيالتي و دايره عمل
 كه شامل سازمان دانشجويان روشنفكر ايران، كميته دفاع ؛بديل شدايران ت

اين سازمان بر . دانشجويان از زندانيان سياسي و سازمان دانش آموزان بود
اساس باورهاي دكتر مصدق و با اعتقاد به جدايي دين از حكومت و منافع 

آزاديهاي فردي، اجتماعي، جنسيتي، فكري و نژادي  ي در مطالبه  ملي
 به طور ، به عنوان قايم مقاممنمنوچهر محمدي دبير كلّ و . كل گرفتش

 براي هيچكدام از ،حتم وجود تشكيالتي باورمند به جدايي دين از حكومت
 خوشايند نبود و اين خود باعث حد ،جريانات دخيل در قدرت نظام اسالمي

 .ما شناگراني بوديم بر خالف جريان آب. شد اكثر فشار ممكن به ما مي
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 كه از همه سوي ي با اوج فشار و تهديد، شكل گيري و فعاليتي در پروسهِ
 ما بر اين بود كه استقالل و  ، سعي روبرو بوديمحاكميت و هر كدام به زباني

ها در  همزمان با گسترش فعاليت.  فداي بازيهايي سياسي نگردد،اعتقاد ما
  نيزها ر شهرستاند  در حد ممكن هايي  بر آن داشتيم كه شبكه  سعي،تهران

به مرور زمان جدا از . ها باشد داشته باشيم كه زمينه ساز گسترش فعاليت
 ارتباطاتي هم با جريانات همسو و خارج از ،فعاليت در محيط دانشگاه

اين ارتباطات به .  و حزب ملت برقرار نموديم  ملي چون جبهه  هم،حاكميت
.  تصاعدي مناسبي داشت روند،هاي مشترك گفتگو و برنامه صورت ديدار،

ما از نسلي بوديم كه حاكميت ما را خارج از دنياي حقيقت و در درون 
خواست به ما  تاريخ را آنجور كه مي. سيستم تبليغاتي خويش پرورانده بود

هرگونه ارتباط با نسل گذشته در روند تكامل فكري دوستان  .آموخته بود
كه حكومت از آن وحشت رفتيم   مي ما به سمتي.  اثر مثبت داشت،ما

در روند همين ارتباطات با دگرانديشان بود كه بنا به دعوت و . داشت
درخواست انديشمندان و سياسيون برون مرز، بر اساس نظر موافق دوستان 

كه ها سفرما به اين . گرفتيم  سفر به خارج از كشور  تصميمِ،تشكيالتي
 به عنوان فرصتي ،شد ي در اروپا و آمريكا م هايي شامل سلسله سخنراني

و همسويي بين جريانهاي برون مرز و درون مرز  براي ايجاد ارتباط 
 جرياني بوديم كه در دوراني كه خاتمي زدگي ي ما نماينده. نگرستيم  مي

 و منوچهر من. زد   سخن فراتر از گليم حكومت اسالمي مي،كرد  بيداد مي
 ي ش كه زاييدها ت مشكالي  با همه،چند ماهه محمدي در اين سفر 

شد   تا مي، و يا فسيل شدگان خارج نشين بود وابستگان استبداد داخلي
. هاي خارج از كشور برسانيم  كرديم كه صداي جريان سوم را به ايراني سعي
 عدم پيوستگي در ،ترين مطلبي كه در آن سفر باعث رنجش ما بود سخت
ين سفر بود كه در طول هم. هاي سياسي خارج از كشور بود گرو بين 

چندين . اي زد متاسفانه دستگاه ترور حكومتي دست به قتلهاي زنجيره
.  فروهر قربانيان اين خشونت حكومتي بودند و آقايخانم نويسنده و

 ٔدهه.  بيان نمود را ساده پيغام خويش به طورسيستم حاكم با اين قتلها 
هوري  بنيادين حكومت جمءهفتاد، همان دهه شصت است و خشونت جز

در اوج تاثر از شهادت دوستان و با وجود اصرار ايرانيان برون مرز . اسالمي
 كرديم زودتر به  بر خطرناك بودن بازگشت، ما تا آنجا كه ممكن بود سعي

:  بودسرودهكه سالها قبل فرخي يزدي براي چنين روزي . ايران بازگرديم
ستم از براي  دست خود ز جان ش/آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي

در بازگشت همان داستان تكراري بازداشت و اذيت در انتظار ما  . آزادي
 را براي تغيير  هايي  كرديم برنامه شد سعي  كه مي در سريعترين زماني. بود

  هاي دايمي نظام را در پي ها كه پاسخ اين برنامه. شرايط حكم انجام دهيم
يك خشونت حد اكثري در تير داشت در نهايت نظام را بر آن داشت كه با 

كنم به صورت   مي  بنده سعي . هم به تاريخ بسپاردٔ داستان ما را78ماه 
اي در  اردبيهشت ماه را برنامه . به اين جريانات داشته باشم اي  كوتاه اشاره

هاي گذشته با خشونت   اين برنامه همچون سال. برگزار كرديمآباداحمد 
در همان اردبيهشت ماه ما . مي همراه بودها و نيروي انتظا  لباس شخصي

 را از سه سازمان دانشجويان روشنفكر ايران،  گيري اتحاديه ملي شكل
 دانش آموزان را  سازمان دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي و سازمان ملي

رفتيم كه بتوانيم بخش   مي ما به سمتي. به صورت علني اعالم كرديم
اي را در   خرداد برنامه2.  فعاليت وارد كنيمبه بيشتري از جامعه را جذب و

 ما جدا از رودر رويي  پارك الله تهران برگزار كرديم در آن روز بحث اصلي
 ٔ با دفتر تحكيم بود كه حركت مردم را در دوم خرداد نتيجه وبا بسيج

 دوم خرداد ي  كه ما خاتمي را زاييده  در حالي،دانستند وجود خاتمي مي
ها عكس خامنه اي، اصالح طلبان عكس خاتمي و ما    بسيجي.دانستيم مي

 »نه« ، خرداد2: پيام ما روشن بود . هم عكس دكتر مصدق را همرا داشتيم
هاي گذشته در دفاع   خرداد را به سان سال4. بزرگ به حاكميت بود و بس

 بر خالف  برگزار كرديم ولي اي در دانشگاه تهران  از زندانيان سياسي برنامه
 برنامه ، ماي هاي قبل اينبار دفتر تحكيم در روز، زمان و مكان برنامه الس

با شروع . آنها با امكانات و ما همچون هميشه با حداقل ممكن. گذاشت
هاي خاتمي را به عنوان سمبل فكري و كديور را به عنوان  برنامه آنها عكس

 عنوان نماد زنداني سياسي باال بردند و ما هم عكس دكتر مصدق را به
ن سياسي باال  سمبل فكري و عباس امير انتظام را به عنوان نماد زندانيا

. پيوستند هر چه از برنامه گذشت دانشجويان حاضر بيشتر به ما مي. برديم

 به سمت ديگر هدايت و ،ني جمعيت را شعار گويانابا انجام چندين سخنر
رگزار كرديم آن روز اي مستقل و در دفاع از تمام زندانيان سياسي ب برنامه

 ٔ بر واقعيت به مساله اي مبتني  كردم در سخنراني خويش اشاره بنده سعي
زندانيان سياسي داشته باشم و همچون اصالح طلبان گزينشي به اين 

هاي  ها از نماد  كرديم در سمبل  خرداد ما سعي4 و 2در . مساله اشاره نكنم
اتحاد خويش را هم با سرود  سكوالريسم به عنوان نماد استفاده كنيم و 

در هر دو روز به شدت سركوب . اي ايران و يار دبستاني تحكيم سازيم 
شديم و اصالح طلبان نه تنها از ما به عنوان قربانيان خشونت حمايت 

. هايشان يا بايكوت كردند و يا مشكوك خواندند نكردند كه ما را در روزنامه
ر اعتراض به سخنان جاسبي در نماز  خرداد در دانشگاه آزاد واحد مركز د5

جمعه كه گفته بود در دانشگاه آزاد هر گونه فعاليت سياسي ممنوع است 
 9.  كرديم حضور داشت باشيم برنامه اعتراضي برگزار شد كه ما هم سعي

 خرداد تجمع اعتراضي 4خرداد در اعتراض به دستگيري دانشجويان در 
 متحد   تير در قالب جبهه15.  شدبگزار كرديم كه منجر به دستگيري بنده

براي آزادي طبرزدي جلوي دفتر سازمان ملل در خيابان قائم  دانشجويي 
مقام تجمع اعتراضي برگزار كرديم كه با خشونت با ما برخورد شد و من 

 ادامه داشت و 78 تير 18اين سلسله حوادث تا . بازداشت كوتاه مدت شدم
ن حاكم تصميم به يك سره كردن  تير خشونت طلبا18در نهايت در شب 

 سالم ي كار گرفتند آن شب تجمعي در اعتراض به بسته شدن روزنامه
در جواب حركت آرام ما، . برگزار شد كه ما هم در آن حضور داشتيم

 و نيروي انتظامي با فرماندهي رئيس پليس تهران  نيروهاي لباس شخصي
زدند، . وي يورش آوردند به دانشجويان در خيابان و متعاقب آن در ك،بزرگ

شكستند، سوزاندند، كشتند، از باالي ساختمان به پايين انداختند و هر كه 
ما در سريعترين .  سابقه بود چنين خشونتي در كوي بي. شد بردند را كه مي

 كرديم نيروها را  زمان ممكن با وجود اين كه در ايام تعطيالت بود سعي
 كرديم  فرداي آن روز سعي. ي كنيمآوري و سازمانده براي روز بعد جمع

دست بگيريم و اعتراضات را سازماندهي و به در كنترل دانشگاه و كوي را 
اين كار در آن چند . ها بكشانيم تا مردم هم به دانشجويان بپيوندند باناخي

روز با وجود خشونت نيروهاي نظامي و سنگ اندازي اصالح طلبان كه 
 ما با  ولي. انيه تمام كنند مشكل مينمودخواستند قضيه را با چند بي مي

شعار داديم، اعتراض . ها آمديم جمعيتي چند ده هزار نفره به خيابان
كرديم، از مردم ياري طلبيديم و در نهايت به شدت سركوب شديم و ماهها 
در سياه چالها شكنجه شديم، دوستانمان سالها به خاطره آن قيام در زندان 

  مانمان در زندان و خارج از زندان جان باختند وليماندند عزيزترين هم رز
 جامعه وارد شد و هر سال ٔ ما به بدنهٔها ادامه يافت انديشه اعتراض

ها آمدند  گسترش يافت و در كمتر از ده سال چندين ميليون نفر به خيابان
هاي همان چند ده هزار نفر را تكرار كردند، فرياد عزت ابراهيم نژاد  و حرف
در  محمدي را از گلوي ميليونها ايراني شنيديم تا بر ايمانمان و اكبر 

نگرم،   به آن روزها مي امروز وقتي. درستي راهمان بيش از پيش افزوده شود
 راه از يك سو ٔبه آن جو خشونت آميز، به شجاعت دوستان و باور بر ادامه

  جاريم اشك شوقي بر چشمان،و از سوي ديگر  بر لبان   تلخيي خنده
.  كلمه خط شكن ناميد توان به معناي واقعي سازمان ما را مي. شود مي

 دانشجويان و فارغ التحصيالن ايران در آن جو از سوي  اعضاي اتحاديه ملي
  ها سركوب شدند و اصالح طلبان ما را تندرو و خياباني ناميدند ولي نظامي

 را آشوب طلب  ما ها كسي  ديگر جز نظامي،امروز بعد ده سال از آن حوادث
ها فرياد  هاي ما نه تنها تند نيست كه در خيابان ديگر خواسته. خواند نمي

 از آنها كه در آن روزها در مقابل قرباني شدن ما  امروز خيلي. شود زده مي
شوند و ما به شدت از آنها حمايت  سكوت كردند خود قرباني خشونت مي

 ي  فكر و جناح كه براي همه باور داريم نه براي يكٔكنيم كه آزادي را مي
 را در بر  سازمان ما به عنوان يك نيروي دانشجويي افكار مختلفي. ملت
  ولي.  باور به مذهب  از راست تا چپ، از باورمند به مذهب تا بي،گرف  مي

 .جدايي دين از حكومت و  منافع ملي،همه به يك چيز باور داشتيم
*  
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  ي  نظر در باره21
  1378 تير 18

اي درخشان را در مبارزه عليه  نبش دانشجويي ايران كه پيشنهج
انداز، در هفته سوم  ديكتاتوري پشت سر دارد و نقشي روزافزون را در چشم

هاي  ، مرزهاي سياه استبدادِ حاكم بر ايران را درنورديد و پايه1378تيرماه 
  .فرسوده ي آن را لرزاند
ترين رويداد  رديد مهمت ي دانشجويان ايران، كه بي جنبش شش روزه

ترين رخدادهاي   ساله اول بعد از انقالب بود، يكي از مهم20سياسي 
  . بود1378سياسيِ جهان، در تير ماه سال 
ي  ي آرش، شماره ، مجله)1999ژوئيه (1378به همين دليل در مرداد ماه 

در زير، چكيده . اي در اين مورد اختصاص داده بود نامه  خود را به ويژه71
 تير 18رات تعدادي از همكاران آرش را كه در آن ويژه نامه در مورد نظ

  .خوانيد منتشر شده بود، مي
  آرش

  رضا اكرمي
اين جنبش آزاديخواهانه با احتراز از اشتباهات نسل پيشين خود، ... 

كوشيد قبل از اين كه جنبش نفي باشد، پايه هاي خودر ا بر مطالبات 
دي احزاب و تشكالت، آزادي مطبوعات و اثباتي و پايه اي، هم چون آزا

  .اجتماعات، آزادي انديشه وبيان وقلم استوار سازد
نسل جوان و اگاه ايران هم چون تمامي حق طلبان جهان، تمامي سعي 
خود را به كار گرفت تا با آرام ترين و مسالمت جوايانه ترين اشكال ممكن 

 تمامي اقشار به اين خواست هاي خود، كه در اساس مطالبات عمومي
  .جامعه است، جامه ي عمل بپوشاند

آزادي انديشه، « پيكار و تحملي دو ساله پشت سر گذاشته شد تا شعار 
آزادي انديشه، با ريش و پشم « به فرياد پرخروش » هميشه، هميشه 

از حمله به » انصار حرب اهللا«فرابرويد، و مطالبه بازداشتن » نميشه
ها، يعني بيت  سر منشا اصلي تمامي فتنهاجتماعات سياسي فرهنگي، بر 

» انصار جنايت مي كند، رهبر حمايت مي كند«رهبر راه ببرد و با شعار 
  .پشت رژيم را به لرزه درآورد

جنبش شش روزه ي اخير دانشجويان، محل تالقي تضادهاي درون 
حاكميت با مخالفت عليه حكومت و بروز عصيان خفته در اعماق جامعه 

 و بي عدالتي و فرياد آزادي خواهي نسلي بود كه تحت عليه استبداد
حاكميت سياه اسالمي بزرگ شده بود و جز تحقير و توهين و فقر و 

  .محروميت حاصلي نديده بود

بر سرنوشت كوتاه مدت اين جنبش هر احتمالي متصور باشيم، يك نكته 
از هم اكنون روشن است كه اين جنبش همراه با بخش هاي ديگر جنبش 

دم و در پيشاپيش آن، به روند بي بازگشت خود ادامه خواهد داد و بر مر
  .روند فروپاشي رژيم تأثير تعيين كننده اي خواهد گذاشت

  اصغر ايزدي
جنبش دانشجويي به عنوان مهم ترين نيروي اجتماعي براي دفاع از 

اين جنبش، در شش روزي كه . آزادي و مردم ساالري ظاهر شده است
 داد، در خيابان مستقيماً ركن وجودي جمهوري اسالمي ايران را تكان

واليت فقيه را به طور شفاف نشانه گرفت و عليه » ي انقالب عمود خيمه«
اين جنبش را با مطالبات و شعارهايي كه به ميدان آورد بايد . آن برخاست

مورد بازبيني و سنجش قرار داد و نه با تخريب بانك ها و موسسات و ديگر 
يي كه توسط جنايت كاران حكومتي به طور مزورانه و از پهلو خشونت ها

اين جنبش با فرارويي به يك . در درون صفوف دانشجويان سازمان داده شد
راديكاليسم فوق العاده نيرومندي كه نفي واليت فقيه را بر تارك شعارهاي 
خود به احتزاز درآورد، فريادي عليه بيست سال سركوب و جنايت اين رژيم 

ي  د و در عين حال نارضايتي خود را از وعده هاي داده شده و انجام نشدهبو
اين جنبش زماني كه دريافت كه . جناح اصالح طلب حكومت عيان كرد

ها  ي خواست همسويي تاكتيكي با اصالح طلبان حكومتي ديگر نه پيشبرنده
ها، بلكه زنجيري بر دست و پاي آنان شده است، شفاف،  و مطالبات آن

ي خواست عمومي مردم  ت مستقل خود را اعالم كرد و بشارت دهندههوي
  . ايران براي برچيدن واليت فقيه و حكومت ديني گرديد

  توكل
هاي اعتراضي  ي جنبش اي از زنجيره اين جنبش اعتراضي نيز حلقه... 
اي عليه رژيم حاكم است كه از مدتي پيش به شكل راه پيمايي،  توده

م هاي محلي و اعتصابات كارگري رخ داده و با تظاهرات توده اي، قيا
  .تري به خود گرفته است ي وسيع تشديد بحران سياسي روز دامنه

ي ما به چنان  واقعيت اين است كه رشد تضادهاي اجتماعي در جامعه
ي  اي رسيده است كه تمام جامعه همانند يك انبار باروت آماده مرحله

رود كه از يك جرقه  انتظار آن ميدر اين اوضاع، هر لحظه . انفجار است
حريقي عظيم به پا شود كه تمام نظم موجود را با آتش خود بسوزاند و 

اكنون كه نارضاتي مردم به نهايت خود رسيده است، حتا يك . نابود كند
ي رو در رو با  ي مردم را به عرصه مبارزه تواند توده ي كوچك هم مي واقعه

  .حكومت بكشاند
....  

انشجويي، كامالً متمايز از آن چيزي است كه تا قبل از آن اين جنبش د
ها وجود داشت و رهبري  تحت عنوان حركت هاي دانشجويي در دانشگاه

هاي  هاي طرفدار خاتمي و يا گروه آن عمدتاً در دست تحكيم وحدتي
در واقع، قبل از شكل گيري . گرا بود دانشجويي وابسته به جريانات ملي

، حركت هاي دانشجويي در چارچوب يك جنبش به جنبش اعتراضي اخير
ي حكومت اسالمي  اصطالح ليبرال بود كه چيزي جز اصالحات در محدوده

اما جنبش دانشجويي كه در پي سركوب دانشجويان در كوي . خواست نمي
دانشگاه شكل گرفت، جنبشي است كه مستقيما تمام حكومت و سران آن 

  . را هدف قرار داده است
  ديهادي جفرو

جنبش دانشجويي ايران با سابقه ي ديرينه، در دفاع از جنبش هاي ... 
دمكراتيك پيوسته با احزاب و در كنار احزاب ترقي خواه و دمكرات، تشكل 

  .... پذير منضبط و هواخواه آزادي بوده است
چنان نقش  جنبش كنوني دانشجويان در مقابله با استبداد مذهبي، هم... 

 عهده گرفت تا كماكان از سنگر آزادي و دموكراسي پيشينيان خود را به
  .پاسداري نمايد

هايث خاتمي و دولت وي، كه  طي دوسال گذشته، به رغم مديحه سرايي
بند به  كند و خود را متعهد و پاي بر ضرورت آزادي در پيوند با اين تكيه مي

د، ده مداري نشان مي هاي اجتماعي، قانوني و قانون ضرورت استقرار آزادي
تا از حمايت و پشتيباني آراء بيست ميليوني منجمله جوانان و دانشجويان 

هاي تكراري وي كارساز و  هم برخوردار گردد، در اين مدت نه تنها وعده
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عملي نشد بلكه، بر شدت تهجمات عنان گسيخته اوباش حزب اللهي به 
  .شود ياجتماعات، تظاهرات علني و قانوني و سلب آرامش از مردم، افزوده م

  امير حسن چهلتن
  ي جهان عشق، اين صلح آميزترين حادثه

توان بي  ها نمي به برخي حرف. بعضي صداها را نمي توان خاموش كرد
. توان بي پاسخ گذاشت نيازهايي هست كه نمي. اعتنايي نشان داد

احساساتي هست كه اگر ناگفته باقي بمانند فقط به خشم و نااميدي ميدان 
ر طول مي كشد تا اين حقايق ساده و بديهي فهميده و چقد. دهند مي

  اي و چه تاواني بايد بابت آن پرداخت؟ شود؟ چه هزينه
كليشه هاي رايجي وجود دارد كه سوداگران قدرت به دوام ابدي آن 

اين كه ايرانيان مسئوليت نمي پذيرند، : مطمئن و يا دست كم اميدوارند
رتر است و اين كه با مقداري اين كه مزاج ايشان به كيش شخصيت سازگا

اي را مرعوب  توان صداهايي را خفه كرد، عده پول و كمي توطئه هميشه مي
  .ساخت، نيازهايي را سركوب كرد

اي مي گذرد كه  اينك دست كم پنجاه سال است از پديداري پديده
ست كه عقل سليم و  ي آن چيزهايي ماهيتش در بي اعتنايي به همه

هاي رايج مي پيچاندش كه  در حصار مصلحت جوييي مدارا چنان  روحيه
  .گذارد؛ اين پديده نامش دانشجوست نفس و يا رمقي باقي نمي

هايي كه شادي به  سال. گذشت سال هاي متانت و خويشتن داري بايد مي
لبخند چيزي حرام و ممنوع بود و عشق، اين صلح آميز . سخره گرفته شد

ي زيبايي، اين  حتا بروز و جلوه. ي جهان كفر ابليس ناميده شد حادثه
منطق بدوي و چاره ناپذير طبيعت را جنوني مستوجب شالق دانستند؛ اين 

  .ها و سال ها در خود پروراند اي كه زهدان اين ملت سال بود چرايي نطفه
هاي نازك و جوان او طاقت  ريه. اينك اين طفل به دنيا آمده است

ها بي اعتنا به سوء تفاهم پدران و  آن. استشمام اين هواي مسموم را ندارد
  . سازند مادران خود جهان را دوباره مي

  تراب حق شناس
فرض » دوران باخبر«ي سعدي از  ما تبعيديان، حتا اگر خود را به گفته

ي جنبش، و بهتر بگويم شورش دانشجويي اخير،  كنيم، داوري مان درباره
وجود اين بر اساس درصد قابل توجهي از عدم دقت به همراه دارد، با 

توان گفت كه اين  هاي دور و نزديك مي ها و تجربه ها و خوانده شنيده
ي ما را  شورش خصلت نماي بحران فراگيري است كه از همه جهات جامعه

از بحران اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي گرفته . فراگرفته است
در مبارزه بين كهنه ي ايران  تا بحران هويت و بازتاب تالش يك قرن جامعه

كوتاه سخن آن . و نو، سنت و مدرنيته، استبداد و آزادي، نابرابري و برابري
اي  هاي پرشمار مبارزه كه جنبش و شورش دانشجويي اخير يكي از جلوه

رود كه سال هاست به سوي يك آرمان يعني ايجاد  همه جانبه به شمار مي
اي زالل كه از رودي خروشان  چشمه. اي آزاد و برابر در جريان است جامعه

  .دهد از اعماق جامعه خبر مي
هايي كه  خواهي باز هم در قالب محدوديت اما در حال حاضر، اين آرمان

تحميل شده اسير است و لذا مانند ) و طبعاً بر اين جنبش(ي ما  بر جامعه
هر زنداني ناگزير است از هر شعاع نور كه از سوراخي بتابد، از هر هواخوري 

يا مالقات تصادفي و گذرا، از هر امكان تماس و خبررساني و مورس و و 
گيري سريع يا رمزآلود سود جويد و خود را عيان كند و همواره در  موضع

  .آرزوي شكستن ديوارهاي زندان و رهايي از ميله هاي بند باشد
  حيدر

ي عطفي در مبارزات دانشجويان و پيشرفت و تكامل   تير، نقطه18... 
شركت وسيع دانشجويان در اين جنبش، . دانشجويي در ايران بودجنبش 

سراسري شدن سريع اين جنبش، شعارهايي كه طرح شد و براي نخستين 
اي را  ي باند جنايتكاران حاكم، خامنه بار به طور علني و صريح سردسته

تر شدن هر چه بيشتر  نشانه گرفت، نه تنها بيانگر رشد آگاهي و سياسي
ها بود، بلكه در عين حال نشان داد كه مبارزات دانشجويي  هفضاي دانشگا

ي نويني شده است كه ديگر  در مسير پيشرفت و تكامل خود وارد مرحله
هاي حاكم محدود  توان اين مبارزات را در چارچوب درگيري هاي جناح نمي

اين جنبش از يك سو پتانسيل عظيم جنبش دانشجويي را . و محصور كرد

ها و شعارهاي طرح شده   سوي ديگر آشكار كرد كه خواستنشان داد و از
ها بوده و خواست  هاي وسيعي از توده در اين جنبش، مورد حمايت بخش

ي مردم با مبارزات دانشجويان و  همدردي گسترده. باشد ها نيز مي آن
ي پيوند  هايي از جوانان و مردم به حركت دانشجويان، نشانه پيوستن بخش

ي مهم را به اثبات  ا مبارزات مردم بوده و اين نكتهجنبش دانشجويي ب
اي كه  رساند كه جنبش دانشجويي در برابر رژيم يكه و تنها نيست و شعله

از دل جنبش دانشجويي سر بركشيد، ريشه در اعماق جامعه داشته و 
تجلي خواست اكثريت عظيم مردم براي آزادي و رهايي از چنگال شوم 

  .رژيم واليت فقيه است
ا جنبش دانشجويي اخير، جوانه هاي آزادي و دمكراسي در ايران، ب

ها كه  اين جوانه. ي ضخيم استبداد ديني را آغاز كرده است شكستن پوسته
مان گرفته اند، سر برخواهند آورد و  ريشه در اعماق جامعه و سراسر ميهن

دانشجويان، كه در سراسر » مرگ بر استبداد«شعار . تنومند خواهند شد
ي نويني را در مبارزات مردم ايران براي  ران طنين انداز شد، شروع مرحلهاي

  . آزادي و دمكراسي اعالم داشته است
  اسماعيل خويي

  .باري
بودن نام بيشتر » اسالمي«مهم اين است، به گمان من، كه، به رغم 

هاي دانشجويان،  بودن بيشتر خواست» صنفي«ها و  ها و اتحاديه انجمن
واليت «كه دستگاه » سياسي«ي جنبشي است سراپا جنبش دانشجوي

در چند روزي كه اين . ي خويش گرفته است را آماج نهايي» ي فقيه مطلقه
ها، تاب و توان  ها و به ويژه در خيابان جنبش توانست، در دانشگاه

ي خود را به نمايش بگذارد، و ديديم كه، با چه تندي دم افزوني،  پيشتازانه
خواست . شد تر و بزرگتر و شعارهايش تيزتر و تيزتر ميخواسته هايش بزرگ
عامالن و آمران قتل «و به دادگاه كشاندن » سالم« ي  آزاد شدن روزنامه
، با شتابي شگفت آور، به خواست يك خيزش ملي بر ضد »هاي زنجيره اي

شعارهاي دانشجويان، در طول تنها دو روز، از، . فرمانروايي آخوند فراباليد
ي  علي فالحيان، سردسته«و »  انديشه با ريش و پشم نميشهآزادي ِ«

كيهان، رسالت، كانون هر «و » جنتي مال عمر اعدام بايد گردد«و » جانيان
مزدور ) و آخوند(حكومت زور نمي خوايم، پليس «بدل شدند به » جنايت

قيام ! مردم«و » غيرتي، هرگز نديده ملتي مجلس به اين بي«و » نمي خوايم
قاتالن فروهر، زير عباي «و » ه، بيست سال سكوت تمام شدهشروع شد

حيا ! خامنه اي«و » كنه، رهبر حمايت مي كنه انصار جنايت مي«و » رهبر
  .»!استعفا! استعفا! خامنه اي! خامنه اي«و » !كن،؛ سلطنت رو رها كن

صداي انقالبِ «او شاه نيست كه، همين كه . نداد! اي، البته استعفا خامنه
ساي از  اي آسمان را شنيد و دانست كه تخت او تنها بر پشته» مردم
. تواند استوار بماند، سلطنت را رها كند هاي مردم است كه مي كشته

و با شعار » اسالم عزيز«آماده است كه، به نام » شيخي دستگاه ستم«
ها تن از مردم را، با وجداني آسوده، به خاك  ، ميليون»اهللا اقتلوا في سبيل«

 بكشاند، و خواهد كشيد، هم در دمي كه خود را از اين كار ناگزير و خون
  .بيابد

  علي ستاري
ديري . اند اكنون عقابان جوان، در كار تيمار بال هاي شكسته ي خويش

نخواهد پاييد كه بار ديگر اوج بگيرند و مغرور، جان بيقرارشان را در سرخي 
  !فلق شستشو دهند

اي  ي دانشجويي ميهمن ما با گنجينه جنبش دمكراتيك و آزادي خواهانه
ها و شورانگيزتريد يادها و با سنن درخشان مبارزاتي در  ترين نام از پرآوازه

 كه حاوي گرايشات طبقاتي نظري متنوعي بوده -دفاع از استقالل و آزادي
ها براي دستيابي به آزادي   و به مثابه جزيي از مبارزات جاري تواده-است

شرط آن، براي نخستين بار در تاريخ حكومت قرون قيد و  در كليت بي
» و رها كن سلطنت/ خامنه اي حيا كن«وسطايي فقها در ايران از شعار 

  .ي رفسنجاني از رهبر قداست زدايي نمود پرچمي ساخت و به گفته
ها، جنبش دانشجويي كه با سرعت  در جريان مقاومت و مبارزه توده... 

ي عملكرد خود را ارتقاء   و حوزهانگيزي شعارهاي مطالباتي شگفت
ابراز همبستگي آنان . هاي مؤثر آن تبديل شد بخشيد، به يكي از ستون مي

نمودند،  مي» روزنامه سالم«با مردم كه اعتراضي خاموش به تعطيل شدن 
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ها با خواست انتشار  اندركاران آن روزنامه و نهايتاً تحصن آن حمايت از دست
اهميت اين تحصن، . تجاعي را به وحشت انداختنيروهاي ار... مجدد آن و 

از اين رو نيروهاي . هاي اجتماعي آن بود در بارِ رهنمودي آن و بازتاب
ارتجاعيِ واليتي كه تصميم به سركوب هر حركت مستقل و مخالف 

  !ي به كوي دانشگاه زدند اي در حمله داشتند، دست به چنان وحشيكري
  محمدرضا شالگوني

 بسياري از كشورهاي استبدادزده، جنبش دانشجويي در ايران، مانند
جمهوري . تقريبا هميشه يك جنبش سياسي ضداستبدادي بوده است

هاي  عام ، سركوب ها و قتل»انقالب فرهنگي«انداختن  اسالمي با به راه
ها، و وارد  ، كنترل منظم و مداوم دانشگاه67 تا 60هاي  وحشتناك سال

ها، تمام توان خود را به كار  ه دانشگاهب» اي سهميه«كردن دانشجويان 
  .ها شكل بگيرد گرفت تا نگذارد يك جنبش ضد استبدادي در دانشگاه

ي دانشجويي در روزهاي هيجدهم تا بيست و سوم  حركت هاي شجاعانه
هاي رژيم در بيست سال گذشته  ها و طرح تيرماه نشان داد كه تمام تالش

ي ضد استبدادي پرتواني را عليه نظام اند، بلكه نيرو ثمر بوده نه تنها بي
جنبش . اند، كه سركوب آن ديگر كار آساني نيست واليت فقيه شكل داده

هيجدهم تير كه با انگيزه و شعارهاي كامال سياسي شروع شد، با سرعتي 
ي مركزي قدرت سياسي،  حيرت انگيز راديكاليزه شد و بالفاصله هسته

 نشانه گرفت؛ و با سرعتي حيرت انگيز يعني واليت فقيه و دستگاه واليت را
  ....سراسري شد و تقريبا به همه ي شهرهاي بزرگ كشور گسترش يافت

ي مهم را به نمايش  واكنش رژيم در مقابل هيجدهم تير چند نكته
شود و به  تر مي اوال نشان داد كه شكاف دروني رژيم دارد عميق: گذاشت

هاي دروني احتماالً خونين  آيد كه بدون تصفيه صورت فلج كننده در مي
  .قابل حل نخواهد بود

ثانياً نشان داد كه پالتفرم اصالحات خاتمي شانس پيروزي ندارد و شعار 
 به تله اي تبديل شده كه قبل از همه و -»حكومت قانون« يعني –اصلي او 

ثالثاً جايي . كند بيش از همه خودِ خاتمي و طرفداران او را طناب پيچ مي
 نگذاشت كه جناح اصالح طلب رژيم، در دفاع از موجوديت آن براي ترديد

رابعاً نشان داد كه . هميشه در كنار جناح تماميت خواه قرار خواهد گرفت
كند و  هر موج جديد سركوب، رژيم را بيش از پيش منزوي و شكننده مي

خودي «سازد، عالوه بر مردم، به روي بخشي از  دستگاه واليت را ناگزير مي
ي سياسي  خامساً نشان داد كه شكاف دروني طبقه. يز شمشير بكشدن» ها

فراموش . حاكم در گستراندن جنبش ضداستبدادي مردم نقش مهمي دارد
نبايد كرد كه جرقه يا اشتعال جنبش هيجدهم تير از طريق اختالفات 

  . ي حاكم زده شد دروني طبقه
  احسان شريعتي

جتماعي پيشگام جنبش جنبش دانشجويي در شرايط كنوني پايه ي ا
  . ....شهروندي اكثريت مردم ايران است

ي جديدي بود از سلسله  سناريوي يورش به كوي دانشگاه حلقه... 
استبداد روحاني، عليه روند رو » گارد جاويدان«هاي ستاد نظامي و  توطئه

به رشد جنبش شهروندي و آزاديخواهي مردم ايران كه از مقطع دوم خرداد 
در مطالبات برحقي چون اصالحات اساسي در راه برپايي دولتي به اين سو، 

قانون بنياد، تأمين آزادي انديشه، بيان و قلم، فعاليت تشكل هاي صنفي و 
سياسي جامعه ي مدني و در يك كالم، استقرار قطعي نظام مردم ساالري 

سابقه به حريم دانشگاه قسد داشتند  طراحان اين تجاوز بي. متبلور مي شود
ي تعطيالت تابستاني، در جهت استيالي جو ارعاب، اوج توحش   آستانهدر

ها  تا دانشجويان توان مقابله الزم را نئاشته باشند و آن. را به نمايش گذارند
هاي خود بخودي را كنترل و در مسير اهداف از پيش  العمل بتوانند عكس
  .ي خود كاناليزه كنند تعيين شده

  حامد شهيديان
يي تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و هشت در ايران ملتهب خيزش دانشجو

جمهوري اسالمي، نويد تالش براي پايان دادن به حاكميت خفقاني بيست 
در چنين بحراني كه مشروعيت كل سيستم مورد اعتراض . دهد ساله مي

ها  و نيازها بيش از پيش  ها قرار مي گيرد پردازشي نوين به خواسته توده
ي بيستم در ايران، به رغم مبارزات  هاي انقالبي سده شجنب. ضروري است

بسياري . ترين آزاديخواهان كشورمان، به شكست منجر شده است سرسخت
ها و تجزيه و  از انديشمندان و مبارزان داخل و خارج به بررسي اين جنبش

هايي كه از تجربيات پيشين  يكي از درس. اند ها پرداخته تحليل شكست
پسنديم تضميني براي برقراري  ن است كه نفي آن چه نميتوان گرفت آ مي

هامان را تا فرداي  ي خواسته نبايد گفتگو درباره. روابط ايده آل نيست
افكنيم  خواهيم فردايي پي اگر مي. ناروشن روز پيروزي به تعويق بيندازيم

كه ناداني، نابرابري، خشونت و ستم برنتابد، از هم اينك كه در آغاز 
ايم، بايد پايان پندارها و كردارهايي را از خودمان شروع كنيم، بايد  ايستاده

اجتماعي -به آغاز روابطي بينديشيم كه با هنجارهاي بينش و كنش سياسي
  .امروز تفاوت ماهوي دارد

پژواك آواي » مي كشم، مي كشم، هر كه برادرم كشت«تكرار شعار 
 و بيدرنگ زنگ مان زنده مي كند  را در خاطره1357انقالب اسالمي 

توان از شعارها و مفاهيم انقالب  چه، نمي. خطري را به صدا مي آورد
اسالمي استفاده كرد ولي اميد دستيابي به نتايجي متفاوت را در دل 

خفقان و خشونت برآمده از انقالب اسالمي از شعارهايي كه . پروراند
  . بودند جدا نيست» جمهوري اسالمي«ي پندار  چكيده

ي رفتار ما با آناني كه غير از ما  ه آزادي و دمكراسي تنها در شيوهاحترام ب
بايد مبارزه كرد؛ » برادر«با كشتار . كنند معنا دارد انديشند و عمل مي مي

مسئول كردار خود است ولي براي برپايي نظامي نو، » برادرم كشت«آن كه 
 قاتل» كشتن«ضروري است ميان مبارزه با كشتارگري و كشتارگر و 

شعار . تميز قائل شد تا مبادا دور ديگري از خشونت را توليد كنيم» برادر«
به جاي آن كه ما را رو در روي » مي كشم، مي كشم، هر كه برادرم كشت«

حاكميت قرار دهد، به جاي آن كه خواستار روشن شدن آن باشد كه 
دستور حمله را چه كسي و چه ارگاني صادر كرد، به جاي آن كه نقش 

اي بيدادگر و خونريز دريابد، به  هايي را در استمرار سامانه  سركوبچنين
ي جرايم ارائه دهد  جاي آن كه مكانيسمي عادالنه براي پيگرد و محاكمه

اما بايد ساختار خشونت و . كند ي قصاص تبديل مي را به مضحكه» عدالت«
اختار، ي آن س نه آن كه در چارچوبه. ستم را بشناسيم و با آن مبارزه كنيم

در همين گرماگرم آغاز، بايد لغو . خشونت را عليه خشونت به كار گيريم
بدون قيد و شرط مجازات اعدام را بخواهيم و با حل اختالفات فكري و 

  .سياسي از راه ترور، مبارزه كنيم
شعارهاي تظاهرات دانشجويي هم چنين يادآور ويژگي ديگري از انقالب 

 رغم شركت چشمگير زنان، انقالبي مردانه انقالب اسالمي، به.  است1357
به » فساد«ايران از چنگ » رهانيدن«براي » غيرت مردانه«. و مردساالر بود
» کشم، هر که برادرم کشت کشم می مي«شعارهايي چون . ميدان آمده بود

 ١٣٧٨در خيزش دانشجويی تير » برادر دانشجو، اتحاد، اتحاد« و 
      .دهد ديگری را هشدار میخطر بازتوليد انقالب مرد مدار 

  مجيد عبدالرحيم پور
اين جنبش نه تنها در جهت حقوق خود و تبديل شدن به يك نهاد مدني 

كند، بلكه در جهت  مستقل از حكومت و جناح هاي حكومتي حركت مي
مبارزات . كند تأمين حقوق مدني ديگر شهروندان كشور نيز مبارزه مي

مسلط براي بستن مطبوعات و مقاومت دانشجويان در برابر يورش جناح 
آنان در برابر تهديدهاي جناح اصالح طلب رژيم آغاز فصل جديدي در 

صداي جنبش دانشجويي، از دانشگاه . ي اخير است جنبش دانشجويي دهه
ها بيرون آمده است، در سراسر كشور مطرح شده و مي رود كه با مبارزات 

البته اين خطر بزرگي . ميزدشهروندان براي تأمين حقوق مدني خود درآ
عقب نشيني جناح مسلط رژيم در بيست و يك تير . براي واليت فقيه است

ي رژيم در  و تعرض مشترك سريع، ناگهاني و خشن جناح هاي عمده
بيست و سه تير در برابر جنبش دانشجويي، هر دو، واكنشي در برابر اين 

گرفته است، كه اگر جناح مسلط سياست سركوب را در پيش . خطر است
چيز جديدي نيست، جناح اصالح طلب، سياست تهديد و برگرداندن 

متأسفانه، جناح . جنبش دانشجويي به درون خط قرمز را تعقيب مي كند
اصالح طلب، نمي تواند و يا نمي خواهد اين موضوع را متوجه شود كه 
جنبش دانشجويي معلول جنبش دوم خرداد و دولت آقاي خاتمي نيست، 

دانشجويان به اين . ه از مهم ترين نيروهاي به قدرت رساندن آن هاستبلك
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دليل آقاي خاتمي و يارانش را به قدرت نرساندند كه از خط قرمزها 
  ...پاسداري كنند

  رامين كامران  
 به 1357اين وقايع را مي توان مهم ترين حركت اعتراضي پس از انقالب 

ديك به يك هفته بود، هم از حساب آورد، هم از بابت درازي مدت كه نز
بابت محل وقايع كه مركز پايتخت جمهوري اسالمي بود، هم به خاطر 
شكل آن كه چشمگيري شورش خياباني را داشت و باالخص از بابت 
انعكاس در رسانه هاي جهاني، زيرا اين بار برخالف ديگر موارد، تصوير اين 

خشيد كه در دوران ما وقايع به سراسر دنيا رسيد و به خبر، موجوديتي ب
ي  اين اعتراضات پايه. بيش از هر چيز مشروط به وجود تصوير است

جمهوري اسالمي را در نظر همگان، از سردمداران حكومت گرفته تا ناظران 
بين المللي لرزاند و نه فقط به اعتبار آن بل به اسحكامي هم كه برخي به 

  .اي عمده وارد ساخت آن نسبت مي دادند خدشه
ي پيدايش اعتراض باشد مولود  ردشدن اين خدشه بيش از آن كه زاييدهوا

گران پايي . طوالني شدنش و نمودار شدن انگيزه هاي مختلف وقايع بود
حكومت در نشان دادن واكنش كه هم نشان سرسختي آن در برابر خواست 

اش در  گر كندي هاي محدود دانشجويان در ابتداي كار بود و هم نمايان
  .ي تنوع خود را داد گيري به اعتراض، فرصت ادامه و عرصهتصميم 

  هوشنگ كردستاني
بي شك جنبش اخير دانشجويي، ذاتاً ماهيت و خصلت آزاديخواهانه دارد 
و در راستاي رهايي ايران از چنگال استبداد مذهبي و رسيدن به مردم 

ي  ي گذشته ي روند مبارزات بيست ساله اين جنبش ادامه. ساالري است
  . ملت ايران است و شعارهاي آن به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد

ي قاتالن   سركرده-» امامي« ي اسالمي، معروف به  انتشار متن نامه
 خطاب به وزير اطالعات و -پروانه و داريوش فروهر و نويسندگان آزادانديش

آنان به درستي تشخيص دادند كه . امنيت، خشم دانشجويان را برانگيخت
ي ملت كه سردمداران و مسئوالن نظام را ناگزير  ستĤوردهاي آزاديخواهانهد

 گرچه در چارچوب قانون اساسي جمهوري –كرد تا اصل آزادي را 
 دست كم به ظاهر به رسميت بشناسند اينك به يك توطئه در -اسالمي

از همين رو جهت خنثا كردن اين گونه . حال اضمحالل مطلق آن هستند
  ...منشانه يك صدا به پاخاستنددسيسه هاي دد

جناح هاي قدرت در حاكميت جمهوري اسالمي كه تنها اختالفشان .... 
ي طرح هاي متفاوت در جهت حفظ و بقاي نظام اسالمي است  در ارائه

نخست در پي آن بودند تا اين رويداد به شكلي در مبارزه ي كسب قدرت 
 شعارهاي داده شده به سود خود بهره جويند، هنگامي كه با توجه به

ي اين جنبش را به زيان كل نظام تشخيص دادند و به ويژه متوجه  ادامه
شدند دانشجويان به هيچ روي قصد وارد شدن در رقابت هاي درون گروهي 
حاكميت را ندارند و در پي نگراني دلهره آوري كه از انتقال احتمالي قدرت 

ح ها دست داد، همان گونه به خارج از حاكميت اسالمي به گردانندگان جنا
ي جناح ها، از محافظه كار گرفته تا به  كه قابل پيش بيني بود همه

ي خود  اصطالح اصالح طلب براي حفظ و تسلط نظام مستبدانه
هاي ظاهري خود را كنار گذاشتند و به سرعت با يكديگر متحد  اختالف

گسترش شدند و كوشيدند به هر شكل كه شده از شعله ور شدن بيشتر و 
  . آتش اين جنبش، جلوگيري كنند

  شهرزاد مجاب
ي دانشگاه  دولتمردان اسالمي با همكاري عده اي روشنفكر تيشه به ريشه

ي برقراري نظام واليت  هاي عمده زدند تا آن را بخشكانند و به يكي از ارگان
نظام ضدبشري، آپارتايد جنسي را بر كالس درس و . فقيه تبديل بكنند

سراسر دانشگاه تحميل كردند؛ براي مدتي تعداد زيادي از رشته كتابخانه و 
ي تحقيق و تدريس استادان  هاي تحصيلي را بر روي زنان بستند؛ حيطه

» استاد«برپا كردند تا » مدرس«تربيت » دانشگاه«زن را محدود كردند؛ 
حزب الهي بپرورانند و به جان علم سكوالر، دانش مترقي و مدرن و 

  ..... خواه بيندازنددانشجوي آزادي
 از همان آغاز - زن و مرد-با وجود اين كه دانشجويان و استادان... 

به مبارزه با آن پرداختند، مبارزات دانشجويي » وحدت حوزه و دانشگاه«

انقالب «ي عطفي بر دوران بعد از  توان نقطه اواسط تيرماه گذشته را مي
  . به حساب آورد» فرهنگي اسالمي

  مرتضي محيط
 جنبش دانشجويي اخير بخش جدايي ناپذيري از جنبش عظيم مردمي  

 آغاز گرديد؛ جنبشي كه ابتدا با علم 1356دهد كه از سال  را تشكيل مي
 به دليل خالء سياسي موجود در -كردن خميني به عنوان سمبل حركت

 نهاد سلطنت را كه نهادي ارتجاعي و ضدمردمي بود در هم -آن زمان
ي انقالب به ماهيت جمهوري   همان سال هاي اوليهنورديد و سپس در

اسالمي و حاكميت مذهبي نيز پي برد و از آن موقع تا كنون درگير يك 
يكي از نقاط عطف اين مبارزه . ي سرنوشت ساز با رژيم بوده است مبارزه

  . بود1376روز دوم خرداد 
ه اي بخشيد جنبش اخير دانشجويي به اين مبارزه ي تاريخي عمق تازه

شعارها . است و بي ترديد آن را قدمي فراتر از حركت دوم خرداد برده است
ي اين عمق  هاي به كار رفته از سوي دانشجويان بهترين نشانه و تاكتيك

  .گيري است
ي دوم خرداد  رژيم حاكم به اين عمق گيري جنبش نسبت به پديده... 

مله نمايندگان  از ج–ي هيئت حاكمه  آگاه است و به همين دليل نيز همه
 از اين عمق گيري به شدت احساس خطر -دوم خرداد در حكومت 

  .عكس العمل رژيم در برابر اين جنبش نيز در اين راستا است. كنند مي
توده هاي مردم، در حال حاضر و شرايط كنوني، به دليل نبود يك ... 

آنان . ندا ي سنگر به سنگر عليه اين رژيم آلترناتيو واقعي درگير يك مبارزه
. دانند  را يك پيروزي بزرگ براي خود مي1376حركت عظيم دوم  خرداد 

رژيم حاكم اما با تمام قوا مصمم به عقب راندن جامعه به ماه ها و سال 
مردم اما درصدد استفاده از پيروزي دو خرداد . هاي پيش از دو خرداد است

ه اين مسئله آگاه رژيم ب. اند براي تصرف سنگرهاي ديگر و عقب راندن رژيم
  . كوشد سنگرهاي خود را حفظ كند است و با تمام قوا مي

  رضا مرزبان
، انجام »ي امام و رهبر بيضه«آن چه در طول اين مدت از جانب حارثان

» مجمع تشخيص مصلحت«روزي كه . گرفته، از پيش قابل پيش بيني بود
ويان  را به رسالت رهبري و هدايت دانشج- محسن رضايي–دبير خود 

ي حضور در  مأمور ساخت و تدارك حوادث خونين يكساله و از جمله برنامه
و بسته به واكنش هاي داخل و خارج اين . شش روز داغ تهران را مي ديد

برنامه ريزي كه تمام اركان مالي و نظامي و قانوني و فشار قدرت، در آن 
ورت كنوني شركت دارند، مي تواند سناريوي اجراشده در دانشگاه را به ص

و نيز مي تواند ادامه سناريو با سپردن نقش اول به رييس . ادامه دهد
ي تهران را  جمهور مسيري ديگر پيدا كند، و روي حوادث شش روزه

و اين بستگي به ميزان فشارهاي خارج و داخل بر قدرت . خاكستر بگيرد
مفسران ، كه به قول يكي از »  فرمانده24«ي  ي افشا شده نامه. حاكم دارد

 و شيوه ي نگارش آن سخت به رسم -داخلي به يك شوخي شباهت داشت
  . ي جا به جايي سناريوي در اجرا هست  نقطه–مي ماند » رهبر«الخط 

دانشجويان، از مردم جدا نيستند و حركات جمعي آن ها، حركت كلي 
ها، از مردم تغذيه مي كنند و تجمع آن ها  آن. مردم را نمايندگي مي كند

ي  ها و توقعات وسيع و پراكنده دانشگاه، مجال تجمع وتبادل انديشهدر 
  . ها ميليون ايراني است ده

  باقر مومني
كم نيستند نيروهاي طرفدار نظام، و حتا ار بنيانگزاران رژيم جمهوري ... 

 تير دانشگاه براي 18تر از حوادث  ها پيش، و پيش اسالمي، كه از مدت
اد گروهي و بي نظمي و فساد حكومتي گروه نجات كليت نظام عليه استبد

ها و زندان و  حاكم به اعتراض جدي برخاسته و در معرض محكوميت
هاي گوناگون هم قرار گرفته اند، ولي رياست جمهوري منتخب  محروميت

به طور كلي همصدايي و همدردي و حمايت جدي خود را از آنان دريغ 
  .كرده است

وز جزيي از همين حركات اعتراضي جنبش دانشجويي هم در حقيقت هن
تواند به شمار آيد كه از استبداد گروهي و بي نظمي و فساد  درون نظام مي

حكومتي به جان آمده و با نيرو گرفتن از نارضايتي عمومي توده ها و با 
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با اين همه اين . تكيه بر آن به شكل كنوني پا به صحنه گذاشته است
باط مستقيم با نيروهاي قدرت و در برابر جنبش، كه از درون نظام و در ارت

ها به وجود  هاي همين قدرت و براي رفع و اصالح آن مشكالت و نارسايي
آمده و در اثر مقاومت شديد نيروهاي سنتي درون قدرت و نظام در برابر 
خواست هاي آن، كم كم از قدرت حاكم فاصله گرفته و در كشاكش 

اين جنبش ناگزير و به علت . رفته استدرگيري ها اينك در برابر آن قرار گ
سرسختي نيروهاي سنتي درون قدرت هم اكنون تا آن جا پيش رفته كه از 
پذيرش همكاري هاي نيروهاي بيرون قدرت سرباز نمي زند و حتا آنها را به 

به همين دليل بدون اين كه كل نظام حكومت ديني . خواند همكاري فرا مي
را كه به » ي فقها حق ويژه«ي فقيه و  قهرا زير سوال ببرد، قدرت مطل

  .كند هايي از قبيل استصوابي و مانند اين ها درآمده، نفي مي صورت
  اردشير مهرداد

ي رويدادهاي شش روزه بازيگر  جنبش دانشجويي در حالي كه در صحنه
ي  ي خود موضوع يك تحول عميق قرار گرفت و به دوره اصلي بود، به نوبه

هاي اخير، در متن رويارويي  خيزش. اش وارد شد ياسياي از حياط س تازه
ي نويني در  هايي بودند از پيدايش دوره مردم و حكومت اسالمي، نشانه

تواند به  اي كه مي تحول جنبش ضداستبدادي دانشجويان و جوانان، دوره
  . پيدايش يك جنبش سياسي نوين در ايران منتهي گردد

آن بود كه در طرح مطالبات و نخستين ويژگي خيزش هاي اخير .... 
شعارها از مرزهاي ممنوعه و خطوط قرمز عبور كرد و استراتژي جنبش 

اي را در برخورد با قدرت سياسي  دانشجويي و همراه آن، جنبش توده
تالش براي اصالحات سياسي در چارچوب نظام . حاكم راديكاليزه نمود

ديد ساختار قدرت و حاكم در اين حركات جاي خود را به مبارزه براي تج
اين تحول نقدي بود بر . فراتر از آن براي براندازي حكومت ديني داد

و » ي سياسي توسعه« و » جامعه مدني«و » حكومت قانون«گفتمان 
را از منابع اقتدار واقعي جدا » حكومت قانون«اي بود بر ديدگاهي كه  ضربه

داشت و پن ي مدني را مستقل از تحول مي مي ساخت، تحول جامعه
اصالحات سياسي در ايران را بدون تغيير بنيادي در ساختار قدرت حاكم 

هاي  فرارويي از محدوديت هاي نهادي و مصلحت انديشي. دانست ميسر مي
اي بود  متعارف كه به صورت طرح شعار براندازي بروز كرد، به عالوه، رويه

  -احساسياي اخير به واكنش هاي  توده-هاي دانشجويي  بر تقليل خيزش
ي شورشي و فرارويي  به عكس جنبه. عاطفي نسبت به خشونت پليسي

درآمدند؛ لحظاتي » انتخاب عقالني«هاي شش روزه به صورت نوعي  خيزش
ي انفجاري  ي خشونت و سركوب به نقطه كه بحران سياسي در نتيجه

رسيد، بهترين فرصت را فراهم ساختند براي راديكاليزه كردن شعارها، 
. ده ها و به جاي گذاشتن ركوردهاي تازه در چالش قدرتدريدن پر

  .در اين لحظات بيان يك عقالنيت بود؛ عقالنيتي غيرنهادي»تندروي«
هاي مكاني  هاي اخير، همچنين، با عبور از محدوديت حركات و خيزش... 

اش متمايز ساختند، اعتراض  و اجتماعي جنبش دانشجويي، آن را از گذشته
اي توانست از   دانشگاه تهران به طور غيرمنتظرهدانشجويان در كوي

مرزهاي محله و شهر عبور كرده و دانشجويان ساير شهرهاي كشور را به 
به عالوه، اعتراضات . حركت درآورد و به يك خيزش سراسري بدل گردد

ي اجتماعي خود غلبه كرد و در حالي كه  دانشجويي بر محدوديت پايه
هاي   توانست به سرعت در ميان ساير گروهدانشجويان آغازگر آن بودند،

اجتماعي انعكاس يابد و خصوصا جوانان غيردانشجو را بسيج كرده و به 
  .صفوف خود بكشاند
  عباس هاشمي

 را كه 57به نظرم اين جنبش دارد مطالبات ابتدايي اما اساسي انقالب 
تر  بيش از بيست سال بي پاسخ مانده و يا سركوب شده است، اينك شفاف

اين جنبش، جنبشي ضد واليت فقيه و هر نوع استبداد . بازگو مي كند
كنم كه از  است و من آن را جنبشي سياسي و راديكال ارزيابي مي

. گويد هاي واقعي و فوري اكثريت عظيم مردم ايران سخن مي خواست
هاي بعدي  اكثريتي كه از آگاهي نسبي سياسي برخوردار است و در گام

و فضاي (به گمان من اين جنبش . نشجويان خواهد شدهمراه و همرزم دا
ي ما و  ي عطف در حيات سياسي جامعه مبين يك نقطه) آفريده شده

  . و سرنگوني جمهوري اسالمي است» واليت فقيه«سرآغاز مرگ 

هايي دارد، اما  اين جنبش گرچه در بدو امر با خاتمي و اعوانش همصدايي
گيرد و خاتمي و اعوانش را در   ميدر همان گام هاي نخست از آن فاصله

اين جدايي، محصول تمامي جنبش . اش مي گذارد»انصار«و » رهبر«كنار 
بيان عمق و اصالت جنبشي است كه داراي خواست هاي . دانشجويي نيست

به همين خاطر نه وجه . روشن و متمايز از واليت فقيه و نظام حاكم است
وانند چنين جنبشي را نمايندگي امصالحه مي شود و نه امثال خاتمي مي ت

» رهبر عضيم الشأن«خاتمي همراه با » بزنگاه«بيهوده نيست در سر . كنند
  . فرمان به سركوب آن صادر مي كند
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  تير كوي دانشگاه18حادثه 
  ِ نيروها و افراد سياسي در ايرانگيري و چند موضع

  
  :هاي تهران استادان متحصن دانشگاه

تا ...اه بدترين حادثه از اين نوع در تاريخ دانشگاه بوده است تيرم18فاجعه "
  )1378 تير 22همشهري،  (".هايمان از پاي نخواهيم نشست تحقق خواسته

  كانون نويسندگان ايران
هاست  شبيخون به كوي دانشگاه تهران برگ ديگري از كارنامه ننگين آن"

 )1378تير  24خرداد،  (".كه آزادي بيان و قلم را بر نمي تابند
  :دفتر تحكيم وحدت

نشينان و قاتالن  بار ديگر دستان پليد انحصارطلبان از آستين محفل"
عامالن ...آشكار جوانان دانشجو بيرون آمد و جنايتي ديگر رقم خورد

فروش فاجعه اخير نه امروز بل سالهاست كه در اين ديار به نام دين،  دين
اين .  بر دهان آزادي مي كوبندواليت و اسالم پنجه بر رخسار دين و مشت

ها  در حالي است كه مسئوالن امر جز سكوت و تماشاي جفاهاي اين سال
 )1378 تير 20همشهري،  ("...هيچ رسالتي احساس نمي كنند

  :مجمع روحانيون مبارز
مطلع شديم جمعيتي با لباس شخصي و انتظامي به ...با كمال تأسف..."

ه و جمع زيادي را مضروب، مجروح و خوابگاه دانشگاه تهران حمله كرد
ضمن محكوم كردن اين عمل وحشيانه گزارش اين فاجعه . بازداشت كردند

  ".هولناك و عامالن آن به اطالع ملت بيدار و در صحنه خواهد رسيد
اين مجمع در اطالعيه ديگري با اظهار تأسف از اين حادثه، دانشجويان را 

كميته بررسي بتواند فاجعه "تا به آرامش و پايان اعتصاب دعوت كرده 
  )1378 تير 23صبح امروز   (".يابي نمايد بار كوي دانشگاه را ريشه رقت

  :االسالم مهدي كروبي حجت
اند و دولت قطعاً  هاي خودسر به وجود آورده اينها حوادثي است كه گروه"

اي اجازه نمي دهد اين  ها را مهار مي كند و برخالف تصور عده اين حركت
ها براي  ايم و اين حركت همه ما در اين كشتي نشسته. ها ادامه يابد حركت

  )1378 تير 21صبح امروز،  ("...كننده است همه ما نگران
  :سازمان مجاهدين انقالب اسالمي

  حمله ددمنشانه نيروهاي انتظامي و انصار استبداد به خوابگاه دانشگاه..."
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واند اقدامي خودسرانه و تهران و ضرب و شتم وحشيانه دانشجويان نمي ت
اين اقدام نيز همانند ايده تحديد آزادي . ناشي از يك تصميم شخصي باشد

 30عصر ما،   ("...هاي پاييز گذشته مرتبط است مطبوعات با پرونده قتل
  )1378تير 

  :جبهه مشاركت ايران اسالمي
جبهه مشاركت ايران اسالمي ضمن ابراز انزجار از حادثه خونين كوي "

گاه خواستار توجه خاص، قاطع و قدرتمندانه به مقوله امنيت و تأمين دانش
حقوق شهروندان از جمله دانشگاهيان و نيز شناسايي كليه عامالن، 
مسببان و مجريان حمله به كوي دانشگاه و بركناري فرمانده نيروي 

  ".انتظامي و محاكمه فرماندهان مسئول در نيروي انتظامي مي باشد
  )1378ايران اسالمي نوزدهم تير جبهه مشاركت (

  :نهضت آزادي
هاي قانوني دانشجويان و تجليل از  نهضت آزادي ضمن حمايت از خواسته"

مقاومت دليرانه آنها، با ابراز تأسف از تلفات انساني وارده و اظهار همدردي 
با خانواده اين دانشجويان عزيز اين اقدام وحشيانه و هتك حرمت فضاي 

محكوم مي كند و به مسئوالن جمهوري اسالمي ايران ...ا مقدس دانشگاه ر
به ويژه رئيس محترم جمهوري هشدار مي دهد كه اگر با قاطعيت 

اي شناسايي  هاي زنجيره هاي اين گونه اقدامات خودسر نظير قتل ريشه
نشوند و با عوامل ايجاد تشنج و آشوب ناامني در جامعه، نيروهاي 

 اساسي ملت كه در قانون اساسي تصريح ها و حقوق تهديدكننده آزادي
شده است برخورد نشود كيان جمهوري اسالمي به مخاطره خواهد افتاد و 

  )1378 تير 22پيام هاجر،  ("...همه از تر و خشك با هم خواهند سوخت
  :اهللا مهدوي كني، دبير جامعه روحانيت آيت

د به مقدسات اي به نام آزادي و توسعه مي خواهن در كوي دانشگاه عده..."
اسالمي و انقالبي توهين كنند و حمايت از دولت را بهانه خود قرار 

  ...اند داده
از نزديك ...بنده پيش از انقالب و پس از آن در شوراي انقالب حضور داشتم

  ...ها با نهادهاي برخاسته از انقالب بودم گونه مخالفت شاهد اين
 كوي دانشگاه به سپاه پاسداران  سئوال ما از دوستاني كه اين روزها به بهانه

و نيروهاي انتظامي و بسيج مردمي حمله مي كنند اين است؛ شما كه اين 
نيروها را تضعيف مي كنيد فردا اگر خطري براي كشور پيش بيايد به جز 
اين نيروهاي مردمي چه كسي از انقالب و استقالل كشور دفاع خواهد 

 و مشكالت همواره بايد در هاي خطر نيروهاي انقالب در صحنه...كرد
. سنگرهاي انقالب محكم بايستد و گوش به فرمان مقام معظم رهبري باشد

بدانيد كه اين رهبري مورد تأييد حضرت ولي عصر مي باشد و همه بايد 
  )1378اطالعات، سوم مرداد  (".قدردان اين نعمت عظما باشيم

  :جمعيت مؤتلفه اسالمي
كني فتنه هستند و هرگونه تساهل و قصور  مردم خواستار قاطعيت و ريشه"

آنها كه از حوادث اخير . انديشي جناحي را قبول ندارند و تقصير و مصلحت
اند و هنوز در پي مطالبات غيرقانوني و ضدمردمي هستند و  عبرت نگرفته

سازي در دانشگاه مي باشند، بايد بدانند كه ملت بزرگ  در تدارك بحران
تر با آنها خواهد  نه خود اين بار برخوردي قاطعانهگو ايران با رهبري امام

دعوت ما اين است كه همه در خط امام و رهبري به اقيانوس عظيم . داشت
هاي  ملت بپيوندند و در خدمت اين مردم شجاع و بزرگوار و اسالم و ارمان

  )1378اهللا عسگراوالدي، انتخاب، سوم مرداد  حبيب (".شهدا را ياري رسانند
  اهللا حزب

هاي اخير، در روزهايي كه مشتي اراذل و اوباش با  در جريان شورش"
هاي خود قبل از هر چيز حاكميت دولت و تسلط دولتمردان بر  انگيزي فتنه

جامعه را زير سئوال مي برند، در جريان حوادث تلخ اخير كه گروهي مزدور 
، )كه دولتي هستند(ها  نشانده اجنبي با حمله به بانك وطن و دست بي

و ) كه دولت بايد با هزينه سنگين آنها را مرمت كند(تخريب اماكن عمومي 
كه تا پيش از اين به گفته دولتمردان (ايجاد هرج و مرج و ناامني 

... حاميان دولت كجا بودند؟) گذاري خارجي را به خطر مي اندازد سرمايه
  )1378 تير 29نمكي، جبهه،  مسعود ده(

  اهللا انصار حزب
اي عناصر  حادثه تلخ و ناباورانه ورود نيروهاي انتظامي و عدهاگرچه ..."

غيرمسئول به كوي دانشگاه و ضرب و شتم گسترده دانشجويان مزيد بر 

علت شد و تهييج احساسات دانشجويان، اعتراضات و مطالبات به حقي را 
استفاده برخي جريانات سياسي شناخته شده به همراه  برانگيخت؛ اما سوء

هاي معاند و ضدانقالب دست در دست هم داده و  ناصر گروهكعوامل و ع
منجر به بروز فجايعي گرديد كه دامنه آن از مرز اعتراضات دانشجويي بسي 

  ...فراتر رفته و به يك بحران امنيت ملي تبديل شد
در حادثه اسفبار كوي ) و اصوالً هيچ نيازي(اهللا هيچ دخالتي  انصار حزب

اللهي نداشته و ندارد، اما در  ادران مؤمن و حزبدانشگاه و ضرب و شتم بر
عين حال به هنگامي كه تكليف ايجاب نمود، در كنار برادران بسيجي در 

هاي خياباني و اشرار و فرونشاندن آتش فتنه و فساد  قلع و قمع آشوب
  )1378، مرداد 60يالثارات، شماره  ("...اي ترديد روا نداشت لحظه

  اهللا دانشجويان حزب
هاي  اي دانشجونما با استفاده از حمايت پس از توقيف روزنامه سالم عده..."

طلب دستي  هاي خشونت پشت پرده كه متأسفانه امروز حاميان اين حركت
سوزي، انفجار كليه  در اداره امور و مصادر امر دارند اقدام به تخريب، آتش

دادن المال مردم محروم و مستضعف نموده و آنگاه با سر امكانات بيت
شعارهاي ضدانقالبي كه قلم از نگارش آن شرم دارد با وسائلي كه از قبل 

هاي همراه از خارج از  تدارك ديده بودند و لحظه به لحظه توسط تلفن
  ...دانشگاه آخرين دستورات عملياتي خود را اخذ مي نمودند

اهللا و مردم  ست در صورت ادامه اين حركت خائنانه، دانشجويان حزب بديهي
نقالبي الجرم به وظيفه دفاع از انقالب عمل نموده و پيش از اين شاهد ا

  )1378 تير 23، 17جبهه، شماره  (".بار نخواهد ماند اقدامات خيانت
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  پيام رضا عالي محمدشعري از 
  

  ها در هجوم پاييزند در پسين روزهاي فصل بهار، برگ
  .ندريز مانند، سبزها روي خاك مي زردها روي شاخه مي

  جاي عطر گل اقاقي و ياس، بوي خون در فضاي اين شهر است
  .ها قهر است گويي احساس سربلندي و اوج، با تمام درخت

  فرشِ هر كوچه، خونِ ناحقِ الله را شستند از كفِ سنگ
  .ها رستند غافل از اينكه در تمامي شهر، سروها جاي الله

  از استآو  هر سرو، قمري و چلچله همي شب به شب روي شاخه
  .پرداز است ساز است و نغمه اكبر از هرسو، نغمه بانگ اهللا

  ها داد، دوختندش به نوك سوزن هر دهاني كه بوي گل مي
  .ها بوي گل شد گالب و جاري گشت، از دوچشم خمار سوسن

  ديني است اش ارتداد و بي سحر، معني ي پرشرار مرغ ناله
  .ست سنگينيدر زمستانِ ذوق و انديشه، سبز بودن چه جرمِ 

  تر بودند، سرخ گشته به خاك غلطيدند هايي كه سبز ساقه
  .هاي سياه پوشيدند ها از اين ماتم، برگ باقي ساقه

  مجنون كجا ثمر بدهد كارند، بيد نخل را كنده بيد مي
  .دولتت بدمد اي كه بر روي ماه چنگ زدي، باش تا صبح
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