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 ٢٠١٨  جوالی٠٨

 

 ٧- فعاليت سياسی در تشکل دانشجويان مبارزۀتجرب
  ١٣۵٠ ۀ دھئیو نگاھی به جنبش دانشجو

  انھای خاص آن دور حساسيت

كه  ھا و شرايط ھمان دوران را به دقت شناخت و ارزيابی كرد نه آن برای ارزيابی اشتباھات آن دوران بايد حساسيت

ن آن دوره اغلب به فعاال.  بر اساس وقايعی كه بعدھا پيش آمده و به حاكميت جمھوری انجاميده، به داوری بنشينمًصرفا

وھای مذھبی كه بعدھا جمھوری اسالمی را تشكيل دادند كمتر حساسيت شود كه در مرزبندی و مبارزه با نير انتقاد می

ايران و منطقه قبل و بعد از انقالب تفاوت  واقعيت اين است که شرايط . گرفتند ھا را جدی نمی دادند و خطر آن نشان می

ی برای تاريخيھيچ نمونۀ . گرفت بسيار داشت و كمتر كسی حتی تصور حكومت اسالمی و سلطۀ روحانيت را جدی می

مريكا و رژيم شاه از اوحشت . برد  ايران در جو جنگ سرد به سر می جھان، منطقه و. تحقق چنين رژيمی موجود نبود

ديدند كه البته  ھای اسالمی، ابزار مفيدی در جنگ عليه كمونيسم می ھا با تشويق و ميدان دادن به انديشه كمونيسم بود و آن

تصور ما نيز . ھای ويتنام، ھندوچين، الئوس و كامبوج ھنوز تازه بودند جنگ. ھا بود ر آنبيشتر كمونيسم روسی مد نظ

ھای  ھای طوالنی جبھه جنگ. ھای ويتنام و الجزاير و كوبا و فلسطين بود از پيروزی و تجربۀ انقالب بيشتر مدل

  .آزاديبخش را كه در آن زمان در كشورھای متعددی وجود داشت، در نظر داشتيم

باندی انگلی از مشتی تازه . مريكا در جھان و در دوران جنگ سرد بودالۀ بعدی جان سختی حكومت پھلوی و نقش مسأ

ايران  توان گرفت به مدت نيم قرن بر ھا سراغ نمی فرھنگ كه چيزی جز چاپيدن و چاپلوسی در آن به دروان رسيده و بی

محتوا و کاريکاتوری از  آور و شوينيسم بی خصيت تھوعاش تركيبی از كيش ش ايدئولوژی دولتی كه . حكومت كردند

كرد، رژيمی كه در آن ھم پدر و ھم پسر با كودتا و با  ًمدرنيسمی بود كه صرفا در ظاھر و طرز لباس پوشيدن تجلی می

. كمك انگليس سر كار آمدند و با سرنيزه و غارت حكومت كرده، جماعتی از نوكرصفتان و چاپلوسان ھوادارش بودند

ايران شده، ولی دوباره برگشته   مجبور به ترك ٣٢شاه يكبار در سال .  جان سالم بدر برد٣٢ تا ٢٠اين رژيم از دوران 

ايران فرار كرد، نه تنھا   از۵٧ ]جدی [زمانی كه شاه در دی.  را با سركوب سپری كند۴٢ تا ٣٩ھای  و توانسته بود سال

تنھا پس از . زگشت شاه و سركوب دوبارۀ جنبش دور از تصور نبودن آن نيز بااطلبان بلكه در ميان مخالف بين سلطنت
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ھای سركوب شاه بود كه ھمه غيرقابل بازگشت بودن سلطنت را   و فروپاشی كامل سيستم ارتش و دستگاه]دلو [ بھمن٢٢

ِعكس باور معمول دربارۀ جمھوری اسالمی بود كه از بدو  هتصور عمومی از جان سخت بودن رژيم شاه، ب. پذيرفتند
ای توھم داشتند كه حاکمان جديد بزودی خواھند رفت و در کل سرنگونی جمھوری اسالمی،   عدهًحكيمش، عمومات

به ھرحال در آن دوران، وحشت از ناتوانی جنبش برای نابودی كامل رژيم سلطنتی كه . شد لوحانه، آسان تصور می ساده

شد طبيعی بود كه تمام توجه و   ضدامپرياليستی تلقی میاز زمان مشروطه به بعد ھمچون وظيفۀ ناتمام جنبش دمكراتيك و

حساسيت جنبش و نيروھای گوناگون روی خالصی از سلطنت متمركز شود و مسائل ديگر از جمله احتمال روی كار 

  .آمدن جمھوری اسالمی در درجۀ دوم اھميت قرار گيرد

 تناسب قوای متضاد ۀريانات پس از انقالب، نتيج حاد جۀ مبارزۀھرحال آنچه پس از انقالب در ايران حاکم شد، نتيجه ب

عنوان علل شکست انقالب و پيروزی جمھوری اسالم می ه ھا اين تز را ب بعدھا ليبرال. بر بطن ملزومات جامعه بود

ھا از اصول دمکراسی که منظورشان عدم حمايت از  خواھند به کرسی بنشانند که علت، در عدم حمايت کمونيست

اين به مانند اين است که ما بخواھيم ليبرالھا را سرزنش کنيم که چرا از مواضع کمونيستھا دفاع . استھا  مواضع ليبرال

  . علل شکست انقالب تئوريزه کنيمۀرا بخواھيم عوامفريبانه به مثاب نکردند و آن

 

  مبارزات خارج از محدوده

ھا در آنجا اقامت  سازی، سال مجوز خانه بدون داشتن ئیھا  شكل گرفته بود كه خانوادهئیھا در اطراف تھران محله

ھا   تصميم گرفت كه اين خانه١٣۵۶شھرداری تھران در سال . بسياری از جوانان حتی در آنجا به دنيا آمده بودند. داشتند

مبارزات خارج از محدوده، مقاومت مردم زحمتكش . اند، با خاك يكسان كند كه غيرقانونی ساخته شده را به عنوان اين

 گارد و ژاندارمری، مأمور اجرای اين تخريب ۀمأموران شھرداری با حمايت گسترد. بر اين تصميم ظالمانه بوددر برا

ديدم كه چگونه زن، مرد، بچه و جوان كه  ی بودم و میئ از نزديك شاھد اين مبارزات تودهبار  من خود برای اولين. بودند

بردند و با سنگ و چوب، مأموران  ھان به حلقۀ گارد حمله میشان بودند، ناگ ۀ اھد خراب كردن خانۀ خود يا ھمسايش

شدت تھاجم، عزم و خشم مردم و جوانان به . راندند گارد شھربانی و ژاندارمری و لودرھای شھرداری را از منطقه می

 ھای كردند و در الی سنگ الخ و بيابان  اطراف با سرعت فرار مییھا حدی بود كه لودرھای شھرداری در بيابان

 گارد، ھر روز بعد از چند دقيقه عمليات تخريب ۀبا وجود حضور گسترد. اطراف گاھی تا نيم متر در ھوا معلق بودند

. داد ھای اطراف می گرديد و جايش را به جنگ و گريز در بيابان و كوچه به روز بعد موكول می شد و ًعمال متوقف می

كه ھيچ ارتباطی  ات در مناطق مختلف جنوب و شرق تھران بدون اينكرد اين بود كه اين مبارز ای كه جلب نظر می نكته

نشينی  باالخره رژيم بعد از چند روز عقب. بردند  مشابھی را به پيش میۀًديگر داشته باشند، ھر يك مستقال مبارز با يك

 .كرد

ً ت داشتند تا اصالتر عكس شاه را در دس ًدر مبارزات خارج از محدوده، مردم سياسی نبودند حتی بعضا افراد مسن

اين مبارزات حتی پيامد ديگری نداشت و پيش آمد مبارزات بعدی ھم نبود و به صورت تك . مسأله بعد سياسی پيدا نكند

بار در اوج   اين مبارزات در اين بود كه برای اولينۀاما اھميت برجست.  محدود باقی ماند و تمام شدۀاعتراض با دامن

اين مبارزات . كرد نشينی می ب وحشيانۀ ھر گونه مخالفتی، اين بار رژيم بود كه عقبقدرقدرتی رژيم با وجود سركو

ای در جنبش آن دوره دميد و نشان داد كه مقاومت و مبارزه و حتی پيروزی در آن جو سركوب و خفقان ممكن  نسيم تازه

 در تفكر و نگرش به مسائل تغيير. ی و نه چريكی داشت اعتبار دادئ به نوعی از مبارزه كه جنبۀ تودهھمچنين . است

عالوه بر . پذير و معرفی كرد و به ريزش ترس و وحشت از اعتراض و تظاھرات كمك شايانی نمود مبارزاتی را امكان
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 ۀاين، مبارزات خارج از محدوده به اين اصل از مشروعيت مشی چريكی كه امكان مبارزۀ ديگری غير از مبارز

  .مسلحانه وجود ندارد، لطمه زد

 

  پور به بعد مبارزات از شب شعر سعيد سلطان

كرد،  ًھای چريكی، خود را كامال مسلط بر اوضاع فرض می  بر سازمان١٣۵۵رژيم كه پس از ضربات مھلك سال 

كن  حكومت در پی آن بود كه ھمزمان با سركوب سيستماتيك و ريشه.  دادتغيير كمی ١٣۵۶ھای خود را از سال  روش

 برای محافل ليبرالی و روشنفكری ئیھا دانست، به باز كردن فضا اديكال و بالقوه خطرناك می كه رئیھا كردن كانون

ھای گستردۀ  اما در ھمان زمان سعی در تحريك و اخراج. ً كامال بسته شده بودند۵٠ھای  بپردازد كه پس از سال

ھای   اوج فشار رژيم بر فعاليت١٣۵۶ای كه سال  نمود، به گونه ھای صنفی و سياسی می دانشجويان فعال در فعاليت

 را كه سنت ئیھا در ھمين راستا كوشيد دانشگاه.  و اخراج دانشجويان فعال و به خصوص چپ بودئیدانشجو

 تحت عنوان انتقال دانشگاه صنعتی تھران به اصفھان، اين ًتری در مبارزه داشتند، برای ھميشه ساكت كند، مثال طوالنی

ًکه عمال به معنای تعطيلی .  ديگر دانشجو نپذيرفت١٣۵۶ھای مبارزاتی بود، از سال  نونترين كا دانشگاه كه از فعال

انتصاب ھوشنگ نھاوندی عامل مستقيم دربار که سالھا رياست دفتر مخصوص فرح را به عھده . دائمی اين دانشگاه بود

.  بودئیاموش کردن جنبش دانشجوداشت، به رياست دانشگاه تھران نشانی از مقاصد رژيم و شرکت مستقيم دربار در خ

 از اولين اقدامات ھوشنگ نھاوندی ١٣۵۶ ]ميزان[نمونۀ ديگر دانشكده فنی تھران بود كه از ھمان روز اول مھر ماه

 دانشگاه با ۀھای فرعی دانشكده به محوط ھای صنفی دانشكده غارت شده و درھا شكسته شده بودند؛ تمام راه تمام اتاق

شد، وجود نداشت؛  روی مركز گارد باز میه  راه خروجی به جز در غربی كه روبً و عمالزنجير و نرده بسته شده بود

ن سياسی و صنفی اين دانشکده بدون ھيچ دليلی از يك تا سه ترم از تحصيل محروم شدند؛ پس  نفر از فعاال١۵٠بيش از 

بعد از مدتی، . رود بقيه ممنوع گشت ورود به دانشكده داده شد و وۀاز اولين تظاھرات، فقط به دانشجويان سال اول اجاز

  . نيز بيش از ده نفر برای ھميشه از دانشكده اخراج شدندولااز ھمين دانشجويان سال 

. مريكا نيز نقش مھمی داشتا چھرۀ سياست خارجی تغييركه روی كار آمدن كارتر و سياست او در  نكتۀ ديگر اين

در كشورھای گوناگون و رابطۀ نزديك و دوستانه با تمام مريكا پس از جنگ دوم جھانی، سياست دخالت و كودتا ا

ای ديگر از  كارتر با شعار احترام به حقوق بشر، مايل بود كه چھره. كرد ھای منفور آن دوره را دنبال می ديكتاتوری

 ۀ كردن چھرمريكا به بزكا دولت ۀامريكا ارائه دھد و در اين راستا مايل بود كه رژيم شاه به عنوان متحد و دست نشاند

ايرانی در   دانشجويان خارج از كشور و كنفدراسيون دانشجويانۀھای گسترد ھا، فعاليت در آن سال. خود بپردازد

ايران به عنوان نمونۀ آشكار يك   برای رژيم در خارج باقی نگذاشته بودند و مسألۀ ئی خود، آبروۀھای گسترد افشاگری

  . شده بودءاالمللی افش  ھار در سطح بينِ ديكتاتوری

 ھمان سال در اين راستا ]عقرب[ و بعد در دانشگاه صنعتی در آبان۵۶ ]ميزان[ھای شعر در انستيتوی گوته در مھر شب

ھای  درسال. شد كه شب شعر داشته باشند ھا به نويسندگان و شاعران كشور اجازه داده می بار بعد از سال برای اولين. بود

 .ای سخنرانی يا شب شعر داشته باشد شد كه در دانشكده میپيش به ندرت به نويسنده يا شاعری اجازه داده 

آذين، ناصر زرافشان، باقر  جمله فريدون تنكابنی، به  كه به ياد دارم منئیھای متعدد در دانشگاه صنعتی تا آنجا در شب

 ، شبی كه قرار بود سعيد]عقرب[ آبان٢٣اما در . مؤمنی سخنرانی داشتند و يكی دو ھزار نفر در آن حضور يافتند

برايم جالب . پور شعرخوانی كند، صدھا نفر در جلوی دانشگاه صنعتی در صف باقی مانده بودند تا به داخل بروند سلطان

ن ومن ته صف بودم و شاھد بودم كه گارد اعالم كرد داخل سال. ديدم ًبود كه اين ھمه افراد مشخصا چپ را در يك جا می
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وی در شلوغ شد و گارد سعی كرد كه افراد را به عقب براند كه با ناگھان در جل. پر است و درھا را به سرعت بست

رو شد، بخشی از جمعيت به سمت ميدان آزادی و بخش ديگری به سمت ه شعار و فرياد اعتراض از دو سوی در روب

ھا  ال كه سئیتر جنبش دانشجو بالفاصله رفقای با تجربه. شديم در صف دوم صدھا نفر می. ميدان انقالب به حرکت افتاد

 تظاھرات سازماندھی شده را داشتند در جلو و عقب صف با ابتكار عمل، طرح شعارھا، گردآمده و سمت و سوی ۀتجرب

ھای  تظاھرات مسير راست خيابان را بست و با ترافيك پشت سر امكان رسيدن ماشين. تظاھرات را در دست گرفتند

ھای گارد به سرعت به طرف ما  شكستيم و از جلو کاميون را میھا   تمام بانكۀدر تمام طول مسير شيش. گارد منتفی شد

ھا بسيار مراقب بوديم كه با فرار چند نفر كل جمعيت حالت فرار و ھزيمت به خود  با نزديك شدن كاميون. آمدند می

قاومت به توانند بدون م كردند می ھا فكر می كه گاردی به محض اين. عكس حالت تھاجمی خود را حفظ كند هنگيرد بلكه ب

ای  كرد و برايشان چاره ھا را خرد می ھای ماشين آن داخل جمعيت حمله كنند، باران سنگ و پاره آجر بود كه شيشه

از آن پس تمام نفربرھای گارد در تمام كشور . كه با ھمان سرعت به راه خود ادامه داده و فرار كنند ماند جز اين نمی

به .  شليك شدئیبار درست باالی سر ما رگبار تير ھوا يك. لو و بغل شدندھای محكم در مقابل شيشه ج مجھز به توری

اين . چھار راه نواب كه رسيديم ديگر ھوا تاريك و جمعيت ما نيز كمتر شده بود و امكان دستگيری در تاريكی زياد بود

ھا بود به  ھا و كوچه بانمسأله يعنی خطر دستگيری در تاريكی شب باعث شد كه حدود ميدان نواب كه امكان فرار از خيا

جام تظاھرات بوديم، ھيچ در طول مدت تظاھرات، ما كه در آخر صف مواظب انس. تظاھرات خاتمه داده شود

كه كسی انتظار و آمادگی  كننده و با اين اين تظاھرات با وجود ناھمگون بودن افراد شركت. ی مشاھده نكرديمئدستگير

بدون دستگيری و زخمی ) دار و دامن شركت داشتند دی از دخترھا با كفش پاشنهحتی تعدا(ليس را نداشت ودرگيری با پ

 ۀ ديواری و گزارش تظاھرات متوجه شديم كه جمعيت صدھا نفرۀفردای آن روز در دانشكده از طريق اعالمي.  شدءاجرا

ن و داخل سالاند و جمعيت كثير آميزی در جھت غرب و جنوب غرب تھران تظاھرات داشته ديگری به طور موفقيت

در ھمان روز از . سر بردند و ھنوز در آنجا بودنده پور و نويسندگان ديگر تمام شب را در تحصن ب ھمراه سعيد سلطان

ای از جانب  سابقه مريكا، تظاھرات بیاگزارش مفصلی كه روی ديوار چسبانده شده بود، متوجه شديم كه در سفر شاه به 

ليس در مراسم وآوری كه پ ايرانی صورت گرفته، به طوری كه از شدت گاز اشك مريكا و دانشجويان اايرانيان مقيم  

تظاھرات . آمد استقبال از شاه عليه تظاھركنندگان استفاده كرده بود، از چشمان شاه و فرح و كارتر و ھمسرش اشك می

تظاھرات ( ١٣۴٨ بزرگترين تظاھراتی بود كه از سال ١٣۵۶ ]عقرب[ آبان٢٣ دانشگاه صنعتی در ۀچندين ھزار نفر

 ١٣۵٧ ]سنبله[ شھريور١۶به بعد در تھران صورت گرفت و تا مقطع تظاھرات ) اعتراض به گران شدن بليط اتوبوس

  .بزرگترين تظاھرات ضد دولتی دوران انقالب، در شھر تھران بود

خواست تظاھر كند كه ھمچون كشورھای دمكراتيك ھمه چيز از طريق قانون  رژيم در چھارچوب سياست جديدش كه می

 علنی كشاند و تا ۀبه محاكم» ن اغتشاشات دانشگاه صنعتیعامال«ای را به عنوان  شود، عده و دادگاه علنی پيگيری می

ھا  ھا و سخنان وكالی مدافع و دادستان و قاضی و روند جلسات دادگاه را در روزنامه ھا اخبار اين دادگاه و مصاحبه ماه

آمد كه  در آن زمان ھمواره پيش می.  كسانی بودند برای ما نامعلوم بودكه اين دستگيرشدگان چه اين. دادند گزارش می

كرد،  ای را كه شباھتی به دانشجو داشتند به عنوان تظاھركننده دستگير می شد، گارد عده پس از ھر تظاھراتی كه برپا می

ساز بود كه  مسأله برای گارد ئیگو. در صورتی كه تظاھركنندگان به سرعت كيلومترھا از محل دور شده بودند

ديدند كه  خاصيت، يا دير به محل رسيده باشند يا كتك خورده باشند و الزم می ًھا عمال بی تظاھراتی صورت بگيرد و آن

  .شان ببرند ًحتما به ھر قيمتی چند نفر دستگير شدۀ بيگناه را با خود به پايگاه

  ادامه دارد


