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 ٢- فعاليت سياسی در تشکل دانشجويان مبارزۀتجرب
 ١٣۵٠ دھه ئیو نگاھی به جنبش دانشجو

  

   شاهۀخفقان دور

ھا، اھداف،   به بعد را تصور نمود، تا بتوان دربارۀ سطح آگاھی، مبارزه، آرمان١٣۵٠ھای  ليسی سالوبايد جو پ

تمام آموزش در مدارس و نيز تبليغات در راديو و . ت قضاوت كردھا درس ھا و اشكال مبارزه آن سال ھا، شيوه محدوديت

ًھای كشور، رونق اقتصادی و اساسا اين كه مردم چيزی  تلويزيون و مطبوعات حول اين موضوع بود كه ھمۀ پيشرفت

رف وحشت مردم از ح. ًمناسبات و روابط در جامعه كامال غير سياسی بود. برای خوردن دارند مديون وجود شاه است

 گاھی انتقادی از ھويدا شنيده ۵٠ھای  تا قبل از سال. شديم زدن حول مسائل سياسی را حتی در سنين نوجوانی متوجه می

ھا انعكاس فضای سنگين  ھا و كتابفروشی كتاب. ًشد اما بعدھا صرفا انتقاد به شھردار تھران و ترافيك شھر مجاز بود می

 .بی اندكی متفاوت با اين فضای گرفته و محدود، ممنوع بودھر نشريه و كتا. تحرك جامعه بودند و بی

را » خرابكاران«ھا گاه خبر دستگيری و كشته شدن  شد و روزنامه  شنيده میئی چيزھائیاز اعتراضات دانشجو

مسألۀ . شد به عنوان موضوعات سياسی تا حدی دنبال كرد مسائل كشورھای ديگر بود تنھا چيزی كه می. نوشتند می

ھا، موضوعاتی بودند كه  ھا و چه در كتاب  و اسرائيل، ويتنام، آمريكای التين و جھان سوم، چه در روزنامهفلسطين

به يمن چند برابر شدن قيمت نفت، . كم دركی از مسائل سياسی پيدا كرد گرفت و كم شد به صورت بسيار محدودی پی می

شاه . برد ، رژيم شاه در اوج قدرقدرتی خود بسر میھای اقتصادی غرب  اعراب و اسرائيل و بحران١٩٧٣پس از جنگ 

پنداشت و به سران ديگر   دنيا را تحت كنترل دارد، خود را عقل كل میئیپنداشت كه گو خود را ھمچون كورش می

مصاحبه او با ھر . داد می» رھنمود«كشورھای اروپا و آمريكا حول مسائل گوناگون سياسی و اقتصادی و تكنيكی 

افزايش . ھا و راديو تلويزيون بود لويزيون غربی تا چندين روز تنھا موضوع اخبار و تفسيرھای روزنامهروزنامه و ت

سابقه ھمه گونه  ھا در كشور، رونق ھر چه بيشتر وضعيت اقتصادی، افزايش بی قيمت نفت و سرازير شدن اين پول
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ھر شركت بزرگ برای موفقيت الزم داشت . شتھای اقتصادی بسياری را به دنبال دا  ايجاد شركت كاالھای وارادتی و

نفوذ . كه با يكی از بنيادھای وابسته به خاندان سلطنتی يا يكی از سران ارتش و وابستگان به دربار شريك شود

 .ھا در تمام امور نظامی و اقتصادی و سياسی به رغم تالش رژيم برای مخفی نگه داشتن اين امر، مشھود بود ئیآمريكا

شد و ھمه   قبل از شروع ھر فيلم، نخست عكس شاه بر پرده سينما ھمراه با سرود شاھنشاھی نمايش داده میدر سينماھا

ًصرفا به خاطر مشكالت عملی آن بود كه حدود اوايل . جمعيت موظف بودند برخيزند تا سرود شاھنشاھی پايان يابد

 و ئیًھا و اعياد مذھبی رسمی حتما به دعاگو انیدر تمام سخنر. ِ اين عمل مسخره از سينماھا رخت بربست۵٠ھای  سال

ھای جامعه به نوعی  شاه سايه خدا بود و اين سايه ھر روز در تمام بخش. شد ستايش اعليحضرت ھمايونی پرداخته می

ھا قبل، موضوع تمام تبليغات،  ھای مسخره ديگر، از ھفته ھای اجباری تولد شاه يا پسرش و مناسبت جشن. حضور داشت

 اخبار شب پس از ئیدر چنين روزھا. ھا بود ھای خيابانی، و تقريبا تنھا خبر راديو و تلويزيون و روزنامه بندی چراغ

شد از اينرو برای شنيدن اخبار،  ھا، روستائيان و كارگران پخش می ھای تبريك ھمه ادارت، رؤسای كارخانه خواندن پيام

جوی حاکم بود که اگر اشخاص و ارگانھای مھم، پيام .  تمام شودھا بايست يكی دو ساعت صبر كرد تا قرائت پيام می

ت أتبريک و قدردانی از شاه در روزنامه ھا درج نمی کردند، مشکوک به مخالفت با رژيم شاه می شدند و کسی جر

 .چنين ريسکی را نداشت

داختن جشن و سرورھای اجباری ای برای راه ان ھا را بھانه ھايش را مخفی نگه دارد آن ئیتوانست رسوا رژيم اگر نمی

ھا و تبريکات آنچنان  تعداد اين جشن. کرد داد و به عنوان منويات دورانديشانۀ شاھنشاه آريامھر به مردم قالب می قرار می

 بحرين از ئیبه عنوان نمونه بالفاصله پس از جدا. توانست بفھمد که اصل مطلب چيست زياد بود که ديگر کسی نمی

ھای خيابانی  بندی ن اجباری برپا بود و در ميان آن ھمه سرور و پايکوبی در راديو تلويزيون و چراغايران، روزھا جش

يا . و سيل تبريکات به شخص شاه در کنار سانسور، بندرت برای کسی امکان داشت که بفھمد مساله واقعا بر سر چيست

ای شود به اينکه اين   نفت، بدون اينکه اشاره با کنسرسيوم١٣٣٣جشن ھا و ھياھوی بسيار به خاطر لغو قرداد نفتی 

منعقد کرده و اين قرداد بيست و پنج ساله به ھر ١٣٣٢ مرداد ٢٨را خود شاه پس از کودتای » قرداد ننگين واستعماری«

  .حال بزودی بخودی خود به پايان ميرسيد

مام عيار در زمان شاه وجود  شمالی به كيش شخصيت معروف است، به شكل تريایوستالين يا در كآنچه در دوران 

ايدئولوژيك دوران  ھای  ھا معمول است كه با اتكا به پسمانده طلبان و ليبرال ھای غربی، سلطنت در ميان رسانه. داشت

كنند، بر اين  ھای ديكتاتوری جھان را به دو گروه خوب و بد تقسيم می شناسانه، رژيم جنگ سرد و با ظاھری جامعه

ھای ديكتاتوری عادی و  از اين زاويه بين رژيم. ھا مورد حمايت آمريكا و غرب است يا نه تاتوریاساس كه آيا اين ديك

اش به  ھای حسنی مبارك در مصر و اسد در سوريه يا بين رژيم صدام حسين قبل و پس از حمله توتاليتری مثال بين رژيم

ھمچنين صحبت از . شود ريب كشف میھای ماھوی عجيب و غ كويت يا بين رژيم شاه و جمھوری اسالمی، تفاوت

توان اين تركيب نقش خداگونه شاه، نقش  چگونه می. شود ايدئولوژيك می ايدئولوژيك و غير ھای  تفاوت دولت

ِسپاسگزارانه ملت، شوينيسم كور و سلطۀ تمام عيار روحيات تازه ھا را كه ھر روزه به زور سرنيزه به  دوران رسيده به ِ

شد، و شبانه روز در مدارس و  طه مطلق بر حيات سياسی و اقتصادی يك ملت تحميل میدر جھت سل ّكل جامعه

  ايدئولوژيك دانست؟ گرديد، غير ھای عمومی به عنوان تنھا تفكر مجاز، تبليغ می رسانه

 چنين ديکتاتوری سياھی ئیشود با اين مضمون که گو عموما تصويری ناقص از عملکرد ديکتاتوری زمان شاه ارائه می

بدين ترتيب . ممکن شده بود» فروش و نوکر خارجی  و مشتی خائن و وطنامريکانيروی ساواک و دخالت «به صرف 

ايدئولوژيک  ای و  پايۀ توده. شود ای ناديده گرفته می ايرانی در اعمال چنين سلطه  ايدئولوژی ناسيوناليسم  عمال کارکرد
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ای به امپرياليسم  ايدئولوژی بود که چنين ديکتاتوری و چنين وابستگی ين ايرانی بود و به اعتبار ا رژيم شاه ناسيوناليسم 

در تمام ابعادش به صورت کامال طبيعی و عادی امکان تحقق داشت و حتی نوعی رضايت عمومی اقشار وسيع 

ريان انگيخت، بدون اينکه رژيم الزاما ھمواره و ھمه جا روش سرکوب ع بورژوازی را از وضعيت موجود بر می خرده

  .را به کار گيرد

تحقير و نفرت . ويژگی اين ناسيوناليسم، کرنش نوکرمنشانه نسبت به طبقات فرادست و پست شمردن فرودستان بود

ھا و غيره و در عين  ھا و افغان ھا، عرب ھای ملی مثل ترک و اقليت) »ھا ھا وعمله دھاتی«(عميق نسبت به زحمتکشان 

برای اين ناسيوناليسم کشورھای غربی و . ھا و فرادستان سی در مقابل غربیحال شيفتگی، حسرت، کرنش و چاپلو

 ئیاصرار و تأکيد بر تکنيک، ترقی، علم و پيشرفت بيان رويا. آمد آل به شمار می ايده  نوعی سمبل وامريکاًمشخصا 

او با نفس سلطه و تحقير . تر و برتر تصور کند دھد خود را نسبت به ديگران قوی است که به اين ناسيوناليسم امکان می

ھا چنان  آن» وطن دوستی«. آيد اش اين است که درصف نيرومندان و تحقيرکنندگان به حساب  مخالفتی ندارد بلکه مسأله

ايران  با شيفتگی نسبت به غرب و کشورھای قوی آميخته است که برايشان تناقضی بين وطن دوستی و وطن فروشی، 

  .جود ندارددوستی و نوکری امپرياليسم و

ايران مغرور است زيرا ھيچ تصوری از فرھنگ جوامع ديگر و حتی  ايرانی به فرھنگ و تمدن کھن  يک ناسيوناليست 

تواند  اھميت است و می ھرچه کوچکترين نشانی از فرھنگ بشری داشته باشد، برای او بی. از فرھنگ جامعۀ خود ندارد

او از ھر گونه تالش و حرکتی که اين سکون را .  ھمين برايش کافی استکند و ّاو در توھم خود سير می. سانسور شود

 سياسی الزمۀ زندگی ئیاعتنا از اينرو تخطئه، نفی و سانسور مضامين فرھنگی در کنار بی. جويد برھم زند دوری می

ھای حيات   عرصهايرانی در تمام ايدئولوژی ناسيوناليسم  ديکتاتوری شاه در واقع يکه تازی . اوست» ُچوخ بختيار«

  .جامعه بود

بورژازی ھمچون سياھی لشکر خود ھويتی عام و جعلی  ترين اقشار خرده ترين وعادی ھويت اين ناسيوناليسم به بی

ناسيوناليسم بی ھويتی فرد را در پس پرستش از ابھت و قدرت . دھد که گويا آنان اربابان جامعه و از نژاد برترند می

ھا  ئیبرای آنان موفقيت باال.  ثروتمندان، فتوحات جنايتکاران جنگی و جعل تاريخ ميپوشاندحکمرانان، شکوه و موفقيت

ھا مشخص کننده سطح فرھنگ  ئیھا و نه سطح باالی مبارزه و آگاھی عمومی جامعه در مبارزه با باال و تبعيت پائينی

 ثروت و شکوه و جالل دربار و شخص اينھا واقعا در اين تصورند که. عامه و درجه پيشرفت و بلوغ يک جامعه است

  .شاه موجب اعتبار و آبروی ايرانيان در کشورھای غربی بود و نه سند خفت و حقارت و بندگی

نبايد تصور کرد که اين ديکتاتوری فردی، بخاطر خصوصيات فردی شاه و به صرف اراده او بوجود آمد و شخص 

د در نظر گرفت که ضرورت وجود شخصی خداگونه از ملزومات باي. ديگری، احتماال به گونه ای ديگر عمل می کرد

چنين سيستم ايدئولوژيکی برمی خيزد و چه در مذھب و چه در ناسيوناليسم يا ايدئولوژی ھای ديگر، تقدس فردی امری 

 و توليد و نيست که فقط از باال تبليغ شود بلکه از درون ھواداران چنين سيستم ھای ايدئولوژيکی دائما از پائين طلبيده

  .بازتوليد می شود و به آن دامن زده می شود

از ديد ناسيوناليسم، جامعه نه يک مجموعه پر تضاد و در مبارزه دائمی و روزمره طبقات اجتماعی، بلکه کل واحد و 

داران مشخص ميشود که پايه  ای است که قدرت و ثروت و عظمت آن، با قدرت نظامی دولت و ثروت سرمايه يکپارچه

از . ای آزادی، عظمت وغرور کل ملت است و وظيفه ملت، کمک و تالش برای افزودن به اين قدرت و ثروت استھ

اينرو ھر چه که به تضعيف دولت و اتحاد ملی و يک پارچگی ملت قرار گيرد، مضر بوده و در صورت لزوم بايد 

با توجه به اوليت وحدت ملی .  سرکوب گردند که به اين وحدت ملی ضربه می زنند بايد با شدتئیممنوع شود و نيروھا
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ال آنھا از آزادی در جامعه ھمان چيزی است که ھاينريش مان در مورد ناسيوناليسم  و قدرتمندی دولت از ديد اينھا، ايده

: آلمانی در کرنش و پرستش اش نسبت به قدرت و رضايت اش از شرايط موجود و تصورش از آزادی نوشته بود

  .خودخواسته آزادی نام دارد و جامعه آزاد يعنی جائيکه بردگی، ھمگانی شده استجائيکه بندگی 

ترين  ايران تا حدی که مرتجع شکنانه رژيم  رغم نقش تحريم علی(افزايش ناگھانی بھای نفت به دنبال تحريم نفتی اعراب 

ّ مدتی بر توھمات و حافظۀ تاريخی ، تأثير دراز)شيوخ عرب از خود استقالل و شھامت بيشتری نشان دادند تا رژيم شاه

ای که در کنار سلطنت کورش، اين درآمد ناگھانی نفت به دومين رکن افتخارات  ايرانی باقی گذاشت، به گونه ناسيوناليسم 

اند و ھمه جا  ايرانيان ثروتمند بوده ّھا بعد متولد شدند از اينکه زمانی  حتی کسانی که سال. اين ناسيونالسم تبديل شد

ای  ايرانيان نزد غربيان از ھمان مقوله ارج و قرب آن زمان . کنند گرفتند با افتخار و نوستالژی ياد می شان می ويلتح

اين نکته . اند نشين خليج قائل ھای غربی ھمواره و ھم اکنون نيز برای شيوخ و ثروتمندان شيخ ھا وفروشگاه است که ھتل

 در توھمات ناسيوناليستی باقی ئیوجود عمر کوتاه خود چه تأثير ديرپادرخور توجه است که اين اقبال ناگھانی با 

ھا يک شبه  گشت ناگھان با ورود افغانی  در کشورھای عربی و خليج دنبال کار می١٣۵٣ايرانی که تا سال  فرد . گذاشت

 .استزن تبديل شده  خور به توسری احساس کرد که به جھان اول تعلق دارد، مغرور از اينکه از توسری

يعنی در اوج قدرقدرتی رژيم و مدتھا قبل از ١٣۵۵چھار ساله از ھمان سال -ھای پايان اين دوران رونق سه نشانه

کردند و  داران از ھمين سال با شم اقتصادی خود اين پايان را مشاھده می تعداد زيادی از سرمايه: انقالب قابل مشاھده بود

گذاری در اين کشورھا از جانب   و انگليس و سرمايهامريکاه خصوص به موجی از مھاجرت يا تدارک برای مھاجرت ب

ھای دولت به  اقدام.  بودئیناپايداری اين وضعيت رونق ديگر موضوع بحث محافل بورژا.  مشھود بودئیاقشار بورژا

يد داخلی رژيم اگر گمرک را برای حمايت تول. خصوص در امور گمرکی شايد بھترين نمود اين وضعيت ناپايدار بود

شد که وابسته به اين محصول خاص  ھای ديگر صنعتی می کرد، باعث نارضايتی و حتی ورشکستگی بخش زياد می

بردند و اگر به خاطر کمبود  تر در توليدات خود به کار می نئيبودند که بايد اين کاالی داخلی را با قيمت باالتر و کيفيت پا

بايست ورود  ھا می شدند، آنگاه دولت برای حمايت از اين بخش توقف میاين محصول خاص توليدات ديگر محدود يا م

ھا يا  موجی از گرانی. انجاميد اين کاال را آزاد کرده که به ورشکستگی توليدکنندگان داخلی اين کاالی خاص می

 نارضايتی ھا جامعه را فراگرفته بود و ھر اقدام دولت برای رضايت يک بخش به کمبودھای ناگھانی در ھمۀ عرصه

ًانجاميد و در اين ميان طبعا رشوه و نوع رابطه با دربار و سران نظامی برای توليدکنندگان امری  بخش ديگر می

ھای ازلی گشت و  اما اين دورۀ کوتاه رونق اقتصادی در خاطرۀ تاريخی طبقۀ متوسط و ناسيوناليست. کننده بود تعيين

  .ام دوران زمان شاه تسری دادند را به تم شان نوستالژی اين چند سال رفاه

از . از طرف ديگر سركوب لجام گسيخته و تحميق روزانه، تأثير خود را در تمام ابعاد جامعه در زمان شاه گذاشته بود

 و زمستان را ئیّتوان به خوبی جو خفقان، نااميدی و احساس غم تنھا بسياری اشعار سروده شده در دھۀ چھل و پنجاه می

آور بود اجحافات و اختالفات طبقاتی و تحقيری بود كه نسبت به زحمتكشان  ًنچه در خود جامعه شديدا رنجآ. برداشت كرد

در فرار از . ھای تازه به دوران رسيده بود تازی آدم شد و جامعه بيشتر عرصۀ يكه ھای مختلف ملی روا داشته می و اقليت

اما پس از . خستين چيزی كه در آن زمان يافتم، مذھب بوداين فرھنگ پوچ و مناسبات حاكم و در مسير سياسی شدن، ن

 ئیھای سياسی و چريكی از طريق راديوھا المللی و سازمان  بيشتر با مسائل سياسی بينئیمدتی فعاليت، كنكاش و آشنا

ًا نفی خدا و  ايران، كم كم با جريانات كمونيستی آشنا شدم و صرف مثل راديو ميھن پرستان، راديو انقالبيون و راديو پيك

شد كرد شعارنويسی، گوش  تا قبل از ورود به دانشگاه فعاليتی كه می! مذھب كافی بود تا خود را يك ماركسيست بدانم

ھا در دبيرستان و محله و دوستان و  رسيد و بحث با ھم سن و سال كردن به راديوھای انقالبی و مطالعه آنچه به دست می
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ھا عمال با يكی دو نفر به طور منظم فعاليت  در تمام اين سال.  مخالفت با رژيم شاه بودھا به آشنايان و متقاعد كردن آن

شدن در دانشگاه  ھايم قرار داشت، پذيرفته تنھا راھی كه برای مبارزه جلوی روی من و بسياری از ھم نسل. سياسی داشتم

مان در  تمام ھم و غم. ريكی شركت كرد و از آن طريق بعدھا در جنبش مسلحانۀ چئیبود كه بتوان در جنبش دانشجو

ما در مقابل . ترند دانستيم از نظر فعاليت سياسی معروف  بود كه میئیھا ھای آخر دبيرستان قبول شدن در دانشگاه سال

ھای چريكی يا پوسيدن در جامعه و در مناسباتی كه  يا قبولی در دانشگاه و پيوستن به سازمان: اين دو راھی قرار داشتيم
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