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 ١- فعاليت سياسی در تشکل دانشجويان مبارزتجربه
 ١٣۵٠ دھه ئیو نگاھی به جنبش دانشجو

 مقدمه

است اما حجم كمی از اين نوشته به »  كارگرۀدانشجويان مبارز طرفدار آزادی طبق«ھر چند كه محور اين نوشته، تشكل 

 در آن شكل گرفت و ئیانشجو شرايطی است كه اين تشكل دۀعلت اين امر در مجموع. پردازد طور خاص به آن می

ن ً عميقا تحت تأثير مشی انقالبی مسلحانۀ چريكی بود و بخش مھمی از فعاال۵۶ تا سال ئیجنبش دانشجو. كرد فعاليت می

ھای سياسی به نقد مشی چريكی و مرزبندی با حزب   و به موازات تحوالت سازمان١٣۵۶اين جنبش از حوالی سال 

 بود، ھستۀ اصلی ٣ً كه مشخصا بخشی از جريان معروف به خط ئیوھای دانشجواين بخش از نير. توده رسيدند

 شركت كردند و پس از انقالب در عين حفظ ١٣۵٧ھا فعاالنه در فرايند انقالب  آن. دانشجويان مبارز را تشکيل دادند

 برای وصف كامل اين . و تنھا تشكل علنی اين خط فعاليت داشتند٣ھای خط   جريانئیاستقالل به عنوان تشكل دانشجو

 دوران غلبه مشی ئیھای دانشجو تشكل و شرايط اجتماعی آن دوره، نياز به توضيح بالنسبه مفصلی از مبارزات و تشكل

ضرورت توضيح و . مسلحانۀ چريكی در جنبش و ھمچنين شرايط عمومی جامعه در دوران انقالب و پس از آن است

  .م اين نوشته را به خود اختصاص داده استًوصف اين اوضاع و شرايط، اجبارا بخش اعظ

ًاز طرف ديگر شرايط جنبش در آن دورۀ متحول، عمال مرز بين يك تشكيالت صرفا دانشجو  را با يك سازمان سياسی ئیً

ھای سياسی با آن  ھا و گروه رنگ كرده بود و دانشجويان مبارز درگير مسائلی بودند كه سازمان در موارد متعددی بي

 به معنای اخص ئیاز اين رو به مسائلی در اين نوشته پرداخته شده است كه فراتر از مسائل جنبش دانشجو. ندمواجه بود

  .آن است

ھدف اين نوشته اين نيست كه تنھا به خاطرات شخصی بپردازد، بلكه ھدف ارائۀ يك تصوير حتی المقدور ھمه جانبه از 

ًن رو تالش شده است كه از ذكر مسائل و وقايعی كه صرفا به از اي.  آن دورۀ متحول بوده استئیمبارزات دانشجو

اين . تر كردن مسائل كمك كند تر و ملموس كه به عينی  خاصی مربوط است، خودداری شود، مگر اينۀشخص يا دانشكد
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از يك امر شايد در مواردی باعث شده كه اين نوشته جنبۀ عام و انتزاعی پيدا كند و كمتر پاسخگوی انتظاری باشد كه 

ھای شخصی  ھا، احساسات، برداشت ًو بالعکس در مواردی نيز عمدا به ذکر خاطرات، مشاھدات، تحليل. رود خاطره می

چه بسا رفقای . ًتر شود و مشخص شود که الزاما برداشت ھمگانی نيست که موضوع ملموس پرداخته شده است تا اين

  .بر سر مسائل مطرح شده در اين نوشته داشته باشند متفاوت ًديگر از ھمان دوران تحليل وبرداشتی کامال

 كه ندًمندند، بلكه مشخصا كسانی اه مخاطب اين نوشته نيز كسانی نيستند كه به طور كلی به مسائل تاريخی آن دوره عالق

 را با ديدی چپ، انتقادی و ئیھای آن دوره از مبارزات دانشجو ھا و موفقيت مسائل عملی، تئوريك، تجربيات، ضعف

از اين رو در حد امكان سعی شده است كه . ًكنند و برايشان درك نسبتا ھمه جانبۀ آن دوره مھم است راديكال دنبال می

 ۀتوان تنھا با مطالع مسائلی كه به ھيچ رو نمی. ھا و مبارزات آن دوره با ذھنيت ھمان دوره باز گو شود ھا و تحليل ديدگاه

ّھای آن دوران باقی مانده است، اغلب تصويری ناقص از كل   دوره فھميد، چرا كه آنچه از نشريات و اعالميهنشريات آن

در ضمن سعی شده است به تحريفاتی كه به عنوان . دھد ن آن زمان ارائه میھای حاكم بر فعاال ھا و انديشه ديدگاه

جرياناتی كه مسائل و معضالت آن دوره را . ره شودگيرد، اشا بندی از تجربيات آن دوره از ھمه سو صورت می جمع

كنند تا مواضع خودشان جلوۀ بيشتری پيدا كند يا انحرافات و اشتباھات آن دوره را چنان برجسته  بندی می طوری دسته

  .آموزی از تجربيات و اشتباھات گذشته قلمداد شود شان به عنوان ثمره و درس كنند تا مواضع فعلی می

فعاليت دانشجويان مبارز پرداخت و از فداكاری صدھا انقالبی كمونيست صادق و فداكاری كه در صف اول توان به  نمی

نسلی از انقالبيون كمونيست كه . كردند، سخن نگفت  عليه رژيم شاه و جمھوری اسالمی مبارزه میئیمبارزات دانشجو

 به خاطر فعال بودنشان در جنبش ءاكثر اين رفقا.  به بعد قتل عام كرد١٣۶٠ھای سال  رژيم جمھوری اسالمی در اعدام

راز اول آن زمان را تن ھا كه فعاال ھا و اكثريتی یئ  دانشجويان ھوادار خمينی و توده زمان شاه توسطئیدانشجو

  . و لو داده شدندئیشناختند، شناسا می

ھای باالی  وليتؤًغالبا به مس ٣ھای مختلف خط  ھا و گروه ھايشان درون سازمان اينان به علت قابليت و برجستگی

ن دانشجويان مبارز اند معموال از فعاال ھا كه دانشجو بوده ، آن٣در ليست شھدای تمام جريانات خط . تشكيالتی رسيدند

توان يافت كه با آنان از نزديك و در جريان مبارزه آشنا بوده و اندوه  كمتر كسی را می. شان گرامی باد ياد ھمگی. اند بوده

ھايشان چه عليه رژيم شاه و چه   فعاليتۀھا و ھم مجموع ھم تك تك آن. ھای فداكار را نداشته باشد  اين كمونيستفقدان

ھمتا   تا كنون بیء است كه در طول تاريخ اين جنبش از ابتدائیعليه رژيم جمھوری اسالمی يادآور اوج جنبش دانشجو

كر شود، متأسفانه چنين چيزی از توان من خارج است، ھنوز پس ھا ذ جا داشت كه در اين نوشته نام ھمۀ آن. بوده است

اميدوارم كسان ديگری بتوانند اين امر مھم را بر عھده . ھا برايم اندوھناک است  آنۀاز سی سال يادآوری نام و خاطر

  .گيرند

 دانشجويان مبارز
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