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

 

 ھای سياسی از صنفی تمايز فعاليت

شد كه ھيچ كار  ًكامال دقت می. ھای صنفی انجام گيرد خالف تصور رايج، چنين نبود كه كار سياسی زير پوشش فعاليت

ندادن بھانه .  افراد واحدی بودندًن سياسی و صنفی اکثراھر چند كه فعاال. ھا انجام نشود  صحبت سياسی در اين فعاليتيا

حتی پس از سرنگونی رژيم . ھای صنفی، دليل ديگر اين تمايز بود به مقامات دانشگاه و ساواك برای تعطيل اين تشكل

ھا امكانات بسيار  چرا که اين. شد  در اين روش ديده نمیتغييری برای ھای سياسی، ضرورت شاه و آزاد بودن نسبی فعاليت

خوبی برای ارتباطات نزديك در جريان انجام يك كار مشخص، شناخت ھر چه بھتر و نزديكتر افراد با يكديگر، ارتقای 

  .سازماندھی بود افراد در كارھای عملی و ۀتوان عملی افراد، حفظ انضباط، مشاوره و تصميم جمعی، رشد ھمه جانب

ھای صنفی بود كه ما را در ارتباط  اما اين فعاليت.  در فعاليت سياسی صرف، ممكن بود بيش از يك جمع محدود نباشيم

ھا روابط محدود به  بدون اين فعاليت. ساخت ھای بعدی را ميسر می داد و امكان ارتباط و ھمكاری با افراد ديگر قرار می

 امكان ًعمال. خواندند يا ھمشھری يا ھم دبيرستانی بودند  و يك سال مشخص درس میشد كه در يك رشته افرادی می

اھميت فعاليت صنفی تنھا . ديگری غير از اين برای فراگيری و تمرين مسائل سازماندھی غيربوروكراتيك وجود نداشت

 نزديك با تعداد زيادی از ۀايجاد رابط كارھای صنفی امكانی است برای. ناشی از شرايط مخفی و جو ديكتاتوری نيست

كردند و سمپاتی  يد میئ از روی ترس، گرايشی به كار سياسی نداشتند، اما كار ما را تأًدانشجويان كه ھر چند معموال

شد و  ھای صنفی در باروری سياسی افراد آنقدر مھم و ارزنده بود كه اغلب به ھدفی در خود تبديل می فعاليت. داشتند

  .ًه اين امر شديدا انتقاد داشتندكسانی ھم بودند كه ب

اھميت بدنسازی به علت مقابله .  ھمبستگی و صميمت بين افراد اھميت داشتۀورزش و كوھنوردی نيز در تقويت روحي

سه روز در ھفته، ھر بار به مدت دو ساعت .  بدنی در جنگ و گريز ضرورتی حياتی بودئیبا گارد دانشگاه و توانا
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 ۀھای مبارز ای يكی دو روز كوھنوردی بسيار سنگين از ضرورت ا دووميدانی و ھفتهورزش سنگين ژيمناستيك ي

علت ديگر اين تأكيد بر ورزش بدنی سنگين، تسلط مشی چريكی بر جنبش و ملزومات اين نوع مبارزه .  بودئیدانشجو

ھای چريكی  در سازمان برای بسياری از ما، دورۀ آموزشی و انتقالی برای مبارزه ئی دانشجوۀبود، چرا كه مبارز

با زير سؤال رفتن مشی چريكی، اين نوع تأكيد زياده از حد روی ورزش به جای مطالعه، نيز مورد . شد محسوب می

  .گرفت  قرار ءانتقاد بسياری از رفقا

ئيات و كرد كه ھر اكسيونی به دقت از قبل، تمام جز ايجاب می ًھای سياسی پيچيده و دقيق آن دوران قاعدتا  نوع فعاليت

ما در .  به علت شرايط امنيتی ممكن نبودئیاما چنين چيزھا. كنندگان بحث و تنظيم شود احتماالت و تقسيم كار بين شركت

داديم، آنقدر با تمام  ھای صنفی به خصوص در كوھنوردی بود كه آنقدر با ھم كارھای مشترك انجام می واقع در فعاليت

وديم و به ھم اعتماد عميق و رفيقانه داشتيم كه برای كارھای سياسی احتياجی به ديگر آشنا ب ھای يك ئیروحيات و توانا

 وظايف نبود و تمام كارھا و اتفاقات غيرمترقبه بدون اصطكاك و به بھترين نحوی تعيينمشورت و تقسيم كار قبلی و 

  .وديمرفت و اين را مديون كارھای صنفی ب بدون ھيچ آموزش و تمرين و بررسی انتقادی پيش می

شد كه به عنوان افراد سياسی و  بسيار دقت می.  ارتباطی ما با ساير دانشجويان نبودۀھای صنفی تنھا وسيل فعاليت

دانستيم كه با دانشجويان   خود میۀما اين را وظيف. كمونيست در محيط دانشكده زياد از حد در درون خودمان نمانيم

به ياد دارم كه در ترم اول كه بوديم به چند . ك و صميمی داشته باشيمغيرسياسی به ھر نحوی كه شده، ارتباطات نزدي

در نتيجه به خصوص برای . نفر از ما انتقاد شد كه زيادی در درون خودمان ھستيم و ارتباطی با ساير دانشجويان نداريم

 آزمايشگاه، آمادگی برای ھای در گروه: تری برقرار كنيم  نزديكۀكوشيديم با ساير دانشجويان رابط ھا می آمادگی درس

بدون اين رابطۀ بسيار نزديك با . امتحانات، رفت و آمد خارج از دانشگاه، تفريح و غذا خوردن مشترك، ورزش و غيره

اصرار برای رفت .  را حتی برای يك روز پيش ببريمئیًساير دانشجويان عمال غيرممكن بود بتوانيم اعتصابات دانشجو

ھای سياسی به  كرد كه بچه  در درون و خارج از محيط دانشگاه اين ھدف را نيز دنبال میو آمد با دانشجويان عادی

ھا ھمچنين پوششی بود برای رعايت  اين تماس. نما نشوند ای درون خود در محيط دانشگاه انگشت عنوان گروه بسته

  .مسائل امنيتی

نا به مناسبت، يك روز، يك ھفته و حتی تمام يك ب.  بودئیھای مؤثر مبارزات دانشجو  يكی از روشئیاعتصابات دانشجو

ھر اعتصابی در واقع به معنای آن بود كه نه فقط شمار معدود دانشجويان سياسی، بلكه كل . ترم اعتصاب داشتيم

 ۀ ھمۀاغلب اعتصابات آن دوره حول مسائلی نبود كه مسأل. دانشجويان پشتيبان اعتراض يا مطالبه خاصی ھستند

ی كه بسياری از دانشجويان برايش ھای صنفي ود يا مربوط به فعاليتانگيزۀ اعتصابات يا سياسی ب. دانشجويان باشد

كردند از مجازات جمعی گرفته تا  قات اعمال میييمقامات دانشگاه نيز ھمه گونه تض. كوچكترين اھميتی قائل نبودند

ھای   خاطر رابطۀ گسترده و نزديكی كه بچهبا اين حال، به. شكنی و فشار بر دانشجويان عادی تشويق به اعتصاب

 ۀ مانند نمرئیھا مجازات. توانستيم اعتصابات طوالنی را با موفقيت پيش ببريم سياسی با دانشجويان عادی داشتند، می

صفر به كسانی كه در امتحانات شركت نكنند، جلوگيری از ورود به دانشگاه، انحالل ترم و غيره جزئی از ترفندھای 

روابط دوستانه و نزديك ما با ساير . ھای سياسی و دانشجويان عادی شكاف بيندازند دانشگاه بود كه بين بچهمقامات 

مان، الاقل روی  ھا، اگر نه با افكار و اھداف شد كه بتوانيم روی حس ھمبستگی آن دانشجويان غيرسياسی باعث می

گذاشتند و   از خود مايه میًدانشجويان عادی نيز واقعا. ھای سياسی حساب كنيم احترام، دوستی و ھمبستگی با تك تك بچه

  .كردند صدماتی مانند طوالنی شدن مدت تحصيل، پائين آمدن نمره را تحمل می
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  كاری و انتقال تجربه اھميت ادامه

 ھا، كار چندان كم درسماند و دركنار حجم ن ين محيط میای كوتاه است، چند سالی كسی در ا  دورهئیدوران دانشجو

-٣٠در دفتر تحكيم وحدت » ئیرھبر جنبش دانشجو«خالف دوران فعلی كه به اصطالح فالن . كند سياسی يا صنفی می

رود، در آن زمان چنين  كه كسی با استفاده از انواع سھميه برای بار دوم و سوم به دانشگاه می  سال سن دارد، يا اين۴٠

 سال ٢۵ش از  كه سنئی سال داشتند و دانشجو٢٣ – ٢٢حداكثر  ئین دانشجودر آن دوره فعاال. حالتی وجود نداشت

ن سياسی كه چند سالی را در تر باشند مانند برخی فعاال مواردی وجود داشت كه افرادی مسن. فراتر باشد كمياب بود

ی سياسی و صنفی ھا ھا ھم به خاطر مسائل امنيتی از تمام فعاليت زندان گذرانده و دوباره به دانشگاه آمده بودند كه اين

 اين است كه ئیاز مھمترين مسائل جنبش دانشجو. آمدند ًگرفتند و عمال جزء نيروھای سوخته به حساب می فاصله می

ًن اين جنبش صرفا چند سال در آن حضور  به صورت جنبشی دراز مدت و پايدار باقی بماند، ھر چند كه فعاالدباي می

 آن دوره ئیجنبش دانشجو. شد تقال تجربه در كنار حفظ مسائل امنيتی بسيار دقت میكاری و ان دارند، از اين رو به ادامه

حفظ و انتقال اين سنت . ای از سنتی قديمی با تشكيالت منسجم، مخفی، پيچيده و كارآمد برخوردار بود در ھر دانشكده

 ورود به اين جنبش، دورۀ بسيار از اين رو، ھر دانشجو از ھمان بدو. مبارزاتی يكی از وظايف جنبش در ھر دوره بود

ھای جمعی  ولين فعلی فعاليتؤكرد تا بتواند در عرض دو سه سال، جای مس  آموزشی و عملی را طی میۀفشرد

يادگيری سازماندھی امور صنفی و طرز برخورد با مقامات دانشگاه، گارد و دانشجويان ديگر را .  را بگيردئیدانشجو

كه  نكتۀ ديگر اين. آموختيم تر می  صنفی و سياسی از دانشجويان با تجربهۀروزمرھای  خيلی سريع در حين فعاليت

شد در نتيجه ھمواره در ھر كاری نفرات  رھبری فردی وجود نداشت و كارھا به شدت غيرمتمركز سازماندھی می

حصيل، اخراج يا متعددی قابليت پيشبرد كارھا را داشتند، به طوری كه ضربه خوردن، دستگيری، محروميت موقت از ت

زد؛ مواردی كه در آن دوره به  ھای چريكی، لطمۀ چندانی به كل كار نمی مخفی شدن ناگھانی كسی در ارتباط با سازمان

  . و نادر نبودئیھيچ رو استثنا

تحريكات دائمی مقامات : كاری بسيار متعدد و پيچيده بود ترفندھای رژيم نيز برای قطع اين سنت مبارزاتی و ادامه

ھای   ما اعم از تظاھرات، اعتصاب، درگيری و غيره بخشی از سياستۀنشگاه يا گارد برای به مبارزه كشاندن ناخواستدا

ھای بسيار پيچيده و  ما ھمواره مواظب بوديم كه در دام. طلبيد والن امنيتی رژيم بود كه ھشياری دائمی ما را میؤمس

اين مھم بود كه بنا بر يك اصل تاكتيكی مبارزاتی نوع، . ، نيفتيمگذاشتند  میئیمتعددی كه برای سركوب جنبش دانشجو

ھای  گاھی به مناسبت. كه رژيم به ما تحميل كند كرديم نه اين  میتعيينلحظه و مكان مبارزه و مصاف را ما بايد 

ول، اين چنين ؤرفت ولی ھيچ اتفاقی نمی افتاد، چرا كه از نظر رفقای مس گوناگون انتظار تظاھرات و درگيری شديد می

 به صورت مشكوكی، گارد حضور كمتری در ا كاری به ما بزند و حتۀشد كه رژيم نيز آماده است تا ضرب تحليل می

كرد يا مانع كمتری در برابر آن  رژيم در مواردی نوعی فعاليت علنی را تشويق می. محيط دانشگاه و اطراف آن داشت

وليت افراد مختلف ؤ دانشجويان فعال يا پی بردن به ميزان و درجۀ مسئیساداد و حدس ما اين بود كه برای شنا قرار می

ترفندھای مختلفی نيز برای به مبارزۀ نامحدود كشاندن يا ايزوله كردن ما از ساير دانشجويان به كار . كند اين كار را می

تظاھرات و درگيری شديد داشتند، ًھای گوناگون ھر گاه كه ھمه و طبعا رژيم انتظار واكنش و  به مناسبت. شد گرفته می

داديم يا به جای تظاھرات به شعارنويسی گسترده و پخش اعالميه   میتغييرزمان اين تظاھرات را به چند روز قبل يا بعد 

ای در  ھای برجسته ئیً نيز بودند كه عمدا با شركت افراد كمتر ولی بسيار با تجربه، كه توانائیھا اكسيون. شد مبادرت می

  .گرفت تا در صورت محاصره و حملۀ گارد، كسی به دام نيفتد خورد و جنگ و گريز داشتند، صورت میزد و 
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  تظاھرات در دانشگاه و تظاھرات موضعی

 كه ئیھا ًشد، معموال در دانشكده تظاھراتی كه در محوطۀ دانشكده انجام می. به طور كلی چند نوع تظاھرات وجود داشت

ن سازمانده در ميان در اين نوع تظاھرات، فعاال. داد  و انسجام تشكيالتی داشتند رخ می محدودی از نظر نيروئیتوانا

ھای  ھم ريختن ميزھا، شكستن ظروف و گاه شيشهًال تظاھرات از سلف سرويس با به معمو. دانشجويان عادی گم بودند

جويان عادی مخلوط بودند، برای گارد از آنجا كه تظاھركنندگان با دانش. شد ھای دانشكده و شعار دادن شروع می نوسال

  .ھا را دستگير كند ميسر نبود آن

شد و اغلب به محوطۀ بيرون از دانشكده  نوع ديگری از تظاھرات نيز وجود داشت كه از محوطۀ دانشكده شروع می

فی بود ولی ًطبعا ساعت و مكان اين تظاھرات مخ. كردند كنندگان ھمگی آگاھانه در آن شركت می شركت. شد كشيده می

كسانی كه مايل به شركت در تظاھرات بودند، با شنيدن صدای شعارھا چند دقيقه فرصت داشتند كه خود را به سرعت به 

  .جمع تظاھركنندگان برسانند و دانشجويان غيرسياسی نيز فرصت داشتند که از محوطۀ دانشكده بگريزند

 در محاصرۀ دائمی گارد بود و اقدامات ئیھای فعال دانشجو طھيچ زمانی تظاھرات درون دانشگاه بدون مشكل نبود؛ محي

 كه بتوان آن را به سمت گارد پرتاب كرد یئ حتی سنگ يا شی. گرفت پيشگيرانۀ متعددی از طرف رژيم صورت می

. بستند ھای فرار را می تمام درھای فرعی و راه. کردند آوری می وجود نداشت و ھر چيزی از اين قبيل را با دقت جمع

ھای مھم و قابل تصور در داخل وخارج دانشگاه مستقر  ھای نفر بر گارد با دقت و با نفرات الزم در ھمۀ مكان كاميون

ين مسؤول توسط ًمسير تظاھرات طبعا. گرفت اما با تمام اين تدارکات و اقدامات، بازھم تظاھرات صورت می. بودند

ِدانستيم با در بسته رو به رو  رفت كه می  تظاھرات به سمتی میاغلب با دلھره شاھد بودم كه. شد  میتعيينتظاھرات 
 و ھمگی از  شكسته شده بودءديديم كه قفل در، دقايقی قبل توسط تيم كوچكی از رفقا اما با كمال حيرت می. خواھيم شد

ساواك و . كرديم ه میھا كه انتظار كسی را در پشت در بسته نداشتند، حمل  از گاردیئیھا گريختيم يا به دسته آن راه می

در . بستند  نمی كردند و تمام درھا را عالوه بر قفل، با زنجير قطوری میءين دانشگاه از آن پس ديگر به قفل اكتفامسؤول

ای در ارتفاع باال به  كوشيد زنجير اضافه گارد می. كردند شكن استفاده می ُبر و قفل ھا از ابزار مفتول تظاھرات بعدی بچه

ھای تداركات، درھا  دفعات بعد، تيمی از بچه. ه طوری كه بدون نردبان بلند امكان دسترسی به آن ميسر نبوددرھا ببندد ب

از آن پس، درھا از ھردو طرف زنجير . ماند كردند و لنگۀ در از يك طرف آويزان و معلق می را از لوالی آن باز می

در .  نداشتئیر عمل و تداركات نيرومند دانشجويان كارآکدام از اقدامات رژيم درمقابل ابتكا به ھر حال ھيچ. شد می

در ھر تظاھراتی كه . ريزی و تدارك ديده شده بود مورد پاره سنگ و وسايل تعرضی نيز ھمه چيز از پيش برنامه

رات شان تدارك پاره سنگ برای تظاھ ۀ كه وظيفئیشد، رفقا درگيری مستقيم از قبل پيشبينی شده بود يا احتمال آن داده می

آور  اوايل برايم تعجب. داشتند كردند و ديگران به اندازۀ كافی از آن بر می بود، تعداد زيادی سنگ روی زمين رھا می

ل دائمی گارد و بازرسی ساك و كيف دانشجويان، اين ھمه سنگ به درون دانشكده وھا چگونه با وجود كنتر بود كه بچه

ًمعموال . آل بود ايده  ًآوری شده بود از نظر خوشدستی و سنگينی واقعا  جمعًقبالھا از آنجا كه  اين سنگ. انتقال داده بودند

ای در كار سازماندھی و تداركات تظاھرات داشتند به طور مضاعفی زير پوشش امنيتی بودند، به   ويژهۀ كه وظيفئیرفقا

دادند و يا سنگ روی   يا شعار می در درون اين حلقهءكردند و اين رفقا  ايجاد می ای اين ترتيب كه ھفت ھشت نفر حلقه

 بزرگتری ۀ حلقءدر دور اين حلقۀ اصلی ساير رفقا. دادند شكنی انجام می ريختند يا كارھای ويژۀ ديگر مانند قفل زمين می

دادند به طوری كه از بيرون غير ممكن بود بتوان چيزی از درون و مركز تظاھرات مشاھده كرد يا عكس  تشكيل می

 اصلی به حركت افتاد و من كه طبق معمول سرم پائين بود، به ۀطور ناخواسته در يك لحظه كه حلقبار به  يك. گرفت

دانم  نمی. ھای بزرگی روز زمين خالی كردند ھا را از ساك طور اتفاقی و ناخواسته ديدم كه سه تا از رفقای دختر، سنگ
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ھا  شد يا نه؟ فقط يادم ھست كه مدت ختر انجام میكه اين حمل و توزيع سنگ و وسايل الزم ديگر، ھمواره توسط رفقای د

 ناراحت بودم و عذاب وجدان داشتم، چرا كه آموخته ًكه به طور اتفاقی ديدم كه چه كسانی اين كار را كردند شديدا از اين

 به عنوان يك امر ناگوار و ھمچون بار و -  حتی به صورت اتفاقی و ناخواسته–بوديم ھر گونه اطالعات اضافی را 

  .يت حس کنيممسؤول

كنندگان با  گرفت و شركت نوع ديگر تظاھرات، تظاھرات موضعی بود كه بيشتر در خارج از محيط دانشگاه انجام می

شد بلكه فقط كسانی در آن شركت داشتند كه از   افراد سياسی دانشكده نمیۀشدند به طوری كه شامل ھم دقت انتخاب می

كنندگان از چند ساعت قبل و گاھی يك روز قبل، از مكان  شركت.  اطمينان بودندھای ديگر مورد نظر امنيتی و صالحيت

  .شدند و زمان تظاھرات مطلع می

شود و ھر   و خفه میئیبرد تا نشان دھد كه ھر فعاليت ضد رژيم، در نطفه شناسا رژيم تمام تالش خود را به كار می

ً از اين رو برای ما و اصوال. ن رژيم حاكم بودای بر مخالفجو يأس و وحشت عموم. ثمر خواھد بود ای بی گونه مبارزه

. پذير است  ساواك، مبارزۀ جمعی امكانۀرغم سلطۀ ھمه جانب در ديدگاه مشی چريكی اھميت داشت كه نشان داده شود به

 نفر در مكانی شلوغ و پر رفت و آمد، ١٠٠ تا ۵٠تظاھرات موضعی بدين شكل بود كه در رأس ساعت مقرر، حدود 

كرديم و   میئیّمقابل محالت كارگری و مدارس و اغلب در جنوب شھر، ھمزمان شروع به شعار دادن و راھپيما

 دقيقه با اعالم پايان تظاھرات، ھمگی به سرعت محل را ترك ١٠شد و بعد از حدود  اعالميه و تراكت پخش می

برای من . و بعدھا در روزھای انقالب بيشتر شدگرفت  اين تظاھرات كم و بيش ھر چند ھفته يكبار انجام می. كرديم می

ًاصوال اين بخشی از زندگی سياسی ما بود كه . شد ، تظاھرات موضعی پرخطرترين فعاليت آن دوره محسوب میًشخصا

برای ھر قراری، شركت در ھر تجمعی، حمل اعالميه يا كتاب ھمواره چند سناريو و محمل را در ذھن مرور كنيم تا در 

اما در مورد تظاھرات موضعی ھيچ محملی ممكن . ری، كارمان را غيرتشكيالتی و اتفاقی جلوه دھيمصورت دستگي

ھا زندان، بلكه وحشت از شكنجه برای معرفی كسی كه محل و ساعت تظاھرات را  دستگيری نه فقط به معنای سال. نبود

ھای چريكی، افراد كپسول  در سازمان. دگفته يا افرادی كه در تظاھرات شركت داشتند، مھمترين دغدغۀ فكری ما بو

سر ه ھا بوده تا در اين ترس دائمی ب آيد كه اين در آن زمان خود قوت قلبی برای آن سيانور ھمراه داشتند، به نظر می

 .نبرند

ن و ضربه توانست به دستگيری ھستۀ اصلی فعاال ای به اين تظاھرات می ھای ساواك، ھر ضربه با توجه به كثرت گشتی

كه مبارزه در آن  در آن صورت، ھدف ما مبنی بر اين. ھای نامعلومی منجر شود ن جنبش در دانشكده تا سالخورد

گشت كه تمام حواس و قوای خود  مجموعۀ اين مالحظات، باعث می. شد شرايط نيز ممكن است، به عكس خود تبديل می

ليس فرار فردی بی فايده است، و پۀصورت حملدانستيم كه در  می. كار ببريم تا كسی در تظاھرات دستگير نشوده را ب

اين تاكتيك . تواند زير شكنجه به دستگيری ھمۀ افراد منجر شود، مسأله حفظ جمع بود چرا كه دستگيری حتی يك نفر می

 به درون تظاھرات يورش ببرند تا جمع حالت فرار نامنظم و فردی ءمعمولی گاردھای ضد شورش است كه با تمام قوا

دانستيم كه در برابر يورش  ما ھم می. سپس به سركوب يا دستگيری افراد منفرد و در حال فرار بپردازندپيدا كرده، 

ًمعموال در نھايت اين گارد بود كه در تقابل . ليس بايد ھمگی با ھم فرار كنيم تا نگذاريم در بين ما پراكندگی پيش آيدوپ

كردند  ين تظاھرات اعالم نمیمسؤولبه ھر حال تا وقتی . ردك رو در رو با يك جمعيت مصمم، منسجم و مھاجم فرار می

ِنه تنھا در تظاھرات از قبل سازماندھی شده بلكه در تظاھراتی ھم كه به صورت خود به خودی به . شد كسی متفرق نمی
ًامال به گرفتند و ديگران ك آمد، به سرعت دو سه نفر از رفقای با تجربه تر رھبری تظاھرات را به عھده می وجود می

جالب اين بود كه به محض اعالم خاتمۀ تظاھرات، در عرض . كردند ھا در مورد حمله يا فرار گوش می رھنمودھای آن
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 ۀً تظاھرات دقيقا مكانی را برای خاتممسؤولگريختند،  چند ثانيه تمام افراد به سرعت از آن مكان در جھات گوناگون می

بعدھا و با نزديك شدن شرايط اعتالی انقالبی در . يرھای مختلف فرار كردكرد كه بتوان از مس تظاھرات انتخاب می

شد كه به جای فرار سريع، خيلی آھسته و معمولی متفرق شويم، تا احساس ترس در بين مردم عادی در  جامعه، سعی می

  .خيابان كمتر دامن زده شود

ان، در ھمان زمان و مكانی تظاھرات موضعی  دانشجويان دانشكدۀ فنی دانشگاه تھر١٣۵٠ھای  گويا در اوايل سال

اين امر موجب دستگيری چند دانشجوی فنی . داشتند كه دانشجويان دانشگاه صنعتی دقايقی پيشتر تظاھرات كرده بودند

ھای مختلف، از قبل به نوعی ھماھنگ  از آن پس تظاھرات موضعی دانشجويان دانشكده. ھای ساواك شد توسط گشتی

، دقايقی قبل از شروع تظاھرات، ءھمچنين تيمی از رفقا. از كم و كيف اين ھماھنگی بی اطالع بوديم ما ًطبعا. شد می

 .گرديد شد، تظاھرات لغو می كرد و اگر گشتی ساواك يا خطر ديگری مشاھده می  میئیمنطقه را شناسا

اگر در محيط . ھا بسيار شديد بود یتنبيه ساواك. ھا نيز در دستور كار بود  و تنبيه ساواكیئیعالوه بر تظاھرات، شناسا

ای  خورد كه خونين و بيھوش در گوشه  آن قدر كتك میًشد، معموال  میئیدانشگاه يا در تظاھرات، يك ساواكی شناسا

 كه در ئیھا چنين شدت خشونتی ھرگز حتی عليه گاردی. شد  به بيمارستان برده میًافتاد و مستقيما روی زمين می

در صورتی كه صد در صد . موران ساواك بودأشد و تنھا مخصوص م افتادند اعمال نمی یھا به دستمان م درگيری

ن ا ضاربۀكه امكان ديدن چھر ای خلوت بدون اين  ساواكی است، در گوشهئیشد كه كارمند يا دانشجو اطمينان حاصل می

از ھمين رو . شد یخورد و ھمزمان تراكت ضد رژيم و ساواك روی زمين پخش م را پيدا كند، به شدت كتك می

ھميشه وحشت از نزديك شدن به دانشجويان .  به ما نزديك نشوند يا ناشناس باقی بمانندئیھا مواظب بودند كه تنھا ساواكی

 ئیھا ھمانطور که پيشتر اشاره شد، حتی دانشجويان معمولی نيز از مكان. ھای آنان بين افراد رژيم وجود داشت و فعاليت

 .گرفتند تا مظنون به جاسوسی نشوند شد يا فعاليت ديگری داشتيم، فاصله می ن خوانده می كتاب روی زميًكه مثال

ھا نوع كفش و لباس مان طوری بود كه  به طور كلی در تمام آن سال. ھای ما نيز ويژگی خاص خود را داشت نوع لباس

نكه ھمواره برای ھر  د و ھم ایبرانگيز باش بايست شك در عين سادگی در مرزبندی با فرھنگ رايج جامعه، ھم نمی

که  به طور كلی در لباس پوشيدن نوعی ابراز ھويت نيز بود چنان. تظاھرات ناگھانی و فرار و زد و خورد مناسب باشد

ّ كمونيست است، مذھبی يا غيرسياسی است، و بر اين اساس جو ًشد حدس زد كه چه كسی احتماال از روی لباس می

  . استئیوعمومی دانشكده در دست چه نير

دانستيم  ًمثال ھمه می. كرديم مان نيز دقت الزم را می در انتخاب ساك و كيف. برديم سر میه ما ھمواره در آمادگی دائمی ب

برانگيز بود و خطر تفتيش  ن ورزش ھرگز نبايد كفش كتانی بپوشيم، چرا كه برای گارد و ساواك شكوجز ساله كه ب

. شد  ترتيب در جاسازی و پاك بودن خانه از اوراق سياسی ھمواره دقت میبه ھمين. ھای خيابانی را داشت توسط گشتی

  .در تمام آن دوران، نوعی آمادگی ھميشگی برای تظاھرات، درگيری و دستگيری بين ما وجود داشت
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