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  حميد آشوريان
  ٢٠١٨  جوالی١٠

 

 

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

  ١٣۵۶ ]دلو [و بھمن] جدی[وقايع قم و تبريز در دی 

دارد اما نوعی تحول ھرچند موقتی،  بعد از اين تظاھرات مھم، باور عمومی اين نبود كه جامعه به سوی انقالب گام برمی

در مجلس . شد تصورش را ھم كرد ه تا يكسال قبل نمیافتند كيی  انتشار مئیھا كتاب. شد  باز تر حس میئیبه سوی فضا

 در مخالفت با دولت ھويدا ولی ھمزمان در دفاع از ئیھا فرمايشی شورای ملی اگر چه نمايشی، اما به ھرحال نطق

ای پس از مبارزات خارج از محدوده و تظاھرات شب شعر سعيد  كه نسيم تازه با اين. شد ايراد می شخص شاه، 

مبارزات و . گرفت كه جامعه در مسير انقالب يا در اعتالی انقالبی است زيده بود، اما ھنوز كسی نتيجه نمیپور و سلطان

ای بود كه جبھۀ جديدی باز شده است و نيروھای مذھبی نيز به نوعی در جبھۀ   برای ما نشانه۵۶حوادث قم در دی ماه 

ھا بلكه در بين خود نيروھای مذھبی نيز، اگر چه مھم  چپیمبارزات قم نه فقط بين ما . اند ديگری با رژيم درافتاده

جنبش خارج از محدوده، . پنداشت  عطفی در روند انقالب نمیۀدار و نقط شد اما كسی آن را جنبشی ادامه ارزيابی می

ی تلقی ً چند ماه از يكديگر، عموما امری اتفاقۀتظاھرات دانشگاه صنعتی و قم و نزديكی زمانی اين سه جنبش به فاصل

.  تأثير بسياری در جنبش به جای گذاشت و دارای چند خصلت مھم بود١٣۵۶ بھمن ٢٩اما قيام مردم تبريز در . شد می

دھندۀ توان بالقوه و آمادگی مردم  ی شد كه خود نشانئ كه، حالت قيام شھری به خود گرفت و به سرعت توده اول اين

.  طالب قم نبودً يا احيانائیھای دائمی مبارزه مانند جنبش دانشجو وناين قيام مختص كان. برای يك جنبش ھمگانی بود

. كه اين قيام تبريز بود كه به وقايع قم اھميتی سمبليك بخشيد و انگيزه و الھام بخش بسيج نيروھای مذھبی شد دوم اين

اش را  كه انگيزه طر آنكه قيام تبريز به خا چھارم اين. ھای يك قيام شھری تجربه شد ئیكه قدرت و توانا سوم اين

ھای بعدی را باب كرد و ادامۀ  گذاری مداوم برای جنبش بزرگداشت چھلم شھدای قم تعريف كرد، در واقع نوعی تقويم

ًاز آن پس عمال انواع تظاھرات به صورت منظم و در .  شھريور در شھرھای ديگر تضمين نمود١٧جنبش را تا 

بريز، جنبش وارد مرحلۀ كيفی جديدی شد و نقش محوری نيروھای مذھبی نيز با قيام ت. فواصل چھل روزه ادامه يافت
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 .كس تصورش را ھم نمی كرد كه يك سال بعد رژيم شاه و حتی كل سلطنت سقوط كند اما با وجود اين، ھيچ. تثبيت شد

ظاھرات شود، كرديم ممكن است ت  كه فكر میئیھا ، در اطراف بازار يا مكانءدر تھران ما در روزھای چھلم شھدا

 ممكن است قيام رخ دھد ئیكه در چه شھرھا گشتيم اما رژيم در اين روزھا به دقت بر اوضاع مسلط بود و اين می

گرفت و با تظاھرات  ھا شدت بيشتری می تظاھرات و مبارزات ما نيز در راستای اين جنبش. غيرقابل پيشبينی بود

ھای پر رفت و آمد و شلوغ و پخش اعالميه در  ھا و محل انموضعی در مناطق كارگری جنوب شھر، اطراف دبيرست

كرديم به نحوی در شكستن جو ترس و در آگاھی  حين تظاھرات يا پخش شبانه در محالت و شعارنويسی، سعی می

  .رسانی كمك كنيم

 ۀور ھم با حضئی كه تصميم گرفته شد يك تظاھرات بزرگ دانشجو١٣۵٧ بود يا اوايل ١٣۵۶درست يادم نيست اواخر 

به بھانۀ اعتراض به . ھا برگزار شود ھای دانشگاه تھران و حمايت دانشجويان ديگر دانشگاه دانشجويان چپ دانشكده

 دانشگاه ۀھا اعالم شد كه در محوط ھای ھوشنگ نھاوندی، رئيس دانشگاه تھران، از چند روز قبل در دانشكده سياست

گاه تھران قرار بود اكسيونی با اعالم قبلی انجام گردد و ما منتظر جمعيت  دانشۀبار بود كه در ھم اين اولين. جمع شويم

ھمه . ھای چپ به جلوی دانشگاه خواھند آمد مطمئن بوديم كه از جاھای ديگر نيز بچه. ھا بوديم زيادی از تمام دانشكده

گاه صنعتی اتفاق افتاده بود رخ تر از آنچه در دانش انتظار داشتيم كه يكی از بزرگترين تظاھرات دانشجويان چپ و عظيم

زمانی كه سر ساعت مقرر وارد محوطه دانشگاه شديم، .  گارد چشمگير بودۀاز صبح آن روز حضور بسيار گسترد. دھد

ھای گوناگون از دندانپزشكی و ادبيات و ھنرھا گرفته تا پزشكی  مشاھده كرديم كه گارد صدھا نفر از دانشجويان دانشكده

در بيرون از دانشگاه برای اولين . راند با اسكورت به سمت زمين چمن و بعد در اصلی دانشگاه میو فنی و حقوق را 

برای ما كه تا آن زمان با نيروھای گارد و .  به دست بوديم٣ھای ارتشی و سربازان ژ  ماشينۀبار شاھد حضور گسترد

ھای خلوت و خالی از   بيشتر عجيب بود خياباناما آنچه. شھربانی سروكار داشتيم، ديدن اين ھمه ارتشی وحشت آور بود

ای كه ما تنھا در برابر نيروھای گارد و شھربانی و ارتش و در ميان صدای آژير ممتد  ماشين و عابر پياده بود، به گونه

 كردند ای به سمت جنوب فرار عده. ھا مانند شھر اشباح خالی از عابر بود خيابان. ما به ھر سو فرار كرديم. قرار داشتيم

گويا ساواك شايع كرده بود كه دانشجويان در اين روز . حتی تا اطراف نخست وزيری نيز وضع به ھمين منوال بود

ًای تظاھرات اعالم شده ما را كامال به شكست  ھا را دارند و توانست با تدارك گسترده قصد اغتشاش و آتش زدن ماشين

ای در تھران تا  ، ھيچ تظاھرات از قبل اعالم شده]سنبله[ شھريور١۶در مجموع به جز تظاھرات مجوز گرفته . بكشاند

ًتمام تظاھرات مھم ديگر كامال برای رژيم غافلگيرانه، بدون اعالم قبلی اما پراكنده . دو ماه قبل از انقالب برگزار نشد

عی دانشجويان يا آموزان، تنھا تظاھرات موض  و شروع تظاھرات گستردۀ خيابانی دانش۵٧ ]ميزان[تا مھر. بودند

  .ھای مذھبی در مساجد وجود داشت  پس از بعضی از سخنرانیۀتظاھرات پراكند

تا . ای به خود گرفت  اشكال تازهئیگيری جنبش در شھرھای مختلف، تحريكات و سركوبھا عليه جنبش دانشجو با اوج

ھای  ھای كوھنوردی دانشكده اق به گروهھای شخصی در كوه با سنگ و چم  ھر ھفته گارد و ساواك با لباسًھا تقريبا مدت

  .پرداختند كردند و به ضرب و شتم دانشجويان می مختلف حمله می

 

  ١٣۵٧حملۀ خونين شبانه به كوی دانشگاه در خرداد 

سر ه در پايان ترم و در فصل امتحانات، دو روزی بود كه ساکنين خوابگاه دختران به علل امور صنفی در اعتصاب ب

ن غذاخوری كوی دانشگاه وھا در سال ی گرفتن يك جزوۀ درسی به خوابگاه رفته بودم و با چند تن از بچهبرا. بردند می

خورديم كه خبر حملۀ گارد به خوابگاه و زد و خورد در اطراف در اصلی كوی پسران با گارد را شنيديم و به  نھار می
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ھا ادامه داشت و كوی  نشينی ساعت حمله و عقبپرانی،  زد و خورد، سنگ. سرعت خود را به در اصلی كوی رسانديم

خود  خيابان اميرآباد محل حمله و گريز با گارد شده بود و حتی تعداد زيادی باطوم و كاله. به محاصرۀ گارد در آمده بود

 ئیبار پس از تظاھرات در مقابل دانشگاه صنعتی، در محوطۀ خوابگاه دانشجو برای اولين. گارد به دست ما افتاد

حوالی غروب يكی از . ھا با وجود تعداد زيادشان نتوانستند وارد محوطۀ خوابگاه شوند گاردی.  شدئیراندازی ھواتي

شناخت، گفت كه به خاطر فرارسيدن شب و تاريكی، تصميم به خاتمۀ  ھای كوی كه مرا می  فعاليتمسؤولھای  بچه

رد كه چون ساكن خوابگاه نيستم محل را كه به شدت در توصيه ك. ھا گرفته شده است ھا و برگشت منظم به اتاق درگيری

توانست به رژيم بھانۀ تبليغاتی بدھد كه گويا  محاصره بود، زودتر از ديگران ترك كنم چرا كه دستگيری احتمالی می

ًبرای من طبعا دستگيری بدون محمل بسيار . اند ای اغتشاشگر خارج از خوابگاه باعث و بانی ھمه چيز بوده عده

ِبا استفاده از تاريكی از ميان درختان غرب خوابگاه و از راه بزرگراه پارك وی توانستم . رناكتر از ساكنين كوی بودخط
ھای شب، ساواك و گارد و چماقداران وارد خوابگاه شده، به خصوص در دو  فردای آن روز شنيدم كه نيمه. فرار كنم

دوستی را مدتی بعد ديدم . اند ان را به شدت مضروب و مجروح كردهھا حمله كرده و دانشجوي ساختمان وحشيانه به اتاق

  . چماق به سرش از باالی يك گوش تا باالی گوش ديگرش سراسر بخيه خورده بودۀكه براثر ضرب

ھای تھرانی يا كسانی كه در خارج از خوابگاه   بچهۀبايست در خان ھای خوابگاه می خوابگاه از آن پس تعطيل شد و بچه

كرديم و با توجه به حاد  گاه تا ده نفر در يك اتاق زندگی می. ای دارند، جا داده شوند تا امتحانات تمام شود جارهاتاق ا

 به ًكرديم؛ چيزی كه قبال ديگر بحث می ھای شب با يك ھا حول مشی چريكی و حزب توده و شوروی، تا نيمه بودن بحث

دن خوابگاه برای ما اين بود كه در آن شرايط حاد، از امكان نتيجۀ بسته ش. خاطر مسائل امنيتی قابل تصور نبود

ن و برای تجمع و تقسيم كار و ھماھنگی كارھا محروم شديم و پاتوق ما از آن پس تا انقالب، سالئیھای دانشجو خوابگاه

 گوشه و ھا در يك خوابيدند، چپ ھا ھمگی در آن می ورزش دانشگاه بود كه در وسط آن تخت خواب زده بودند و بچه

  .ھا در گوشه ديگر مذھبی

 

  نفی مشی چريكی در ميان دانشجويان

انشعاب يك گروه از فدائيان و پيوستن آن به .  فعاليت بيرونی نداشتً خلق تقريبائیھای فدا در اين اوضاع سازمان چريك

ھا اگر  در تمام اين سال. بخشيدای به حزب توده   فعاليتی در داخل نمی كرد، نيروی تازهًحزب توده، كه تا آن زمان تقريبا

جز مشی چريكی داشت، اجازۀ فعاليت در كارھای صنفی و سياسی ه ًی و اصوال ھر گرايشی بئ كسی تمايالت توده

كه ضربات كمتری خورده بود اما فعاليت بيرونی بسيار ناچيزی  نيز با اين. ل. سازمان مجاھدين م.  را نداشتئیدانشجو

 خبری ۵۶ ]حوت[ اسفندۀجز اطالعيه  جريان بحث درونی ھستند اما از كم و كيف آن بشنيديم كه در داشت و می

که خود سازمان مسألۀ نقد مشی چريكی را در آن مطرح كرده بود و با   انتشار اين اطالعيه به خاطر اينًطبعا. نداشتيم

 ئیای در جنبش دانشجو اس و تأثير گستردهنگريستيم، انعك كه ما اين سازمان را با ديدۀ احترام و اعتماد می توجه به اين

  .پيدا كرد

 به طور جدی مورد ابھام و بحث بود، در حالی كه تا يك سال قبل، به ۵٧ و اوايل ۵۶ درستی مشی چريكی اواخر 

كل جنبش كمونيستی در جھان به دو قطب بزرگ .  كسی در صحت آن شك داشتئیندرت در داخل جنبش دانشجو

در حالی كه طرفداران شوروی از يك موضع بسيار منسجم و واحدی . ن آن تقسيم شده بوداالفطرفداران شوروی و مخ

كردند و كوچكترين نقد و انتقادی به سياست داخلی و خارجی شوروی نداشتند، وضع در ميان قطب مقابل  پيروی می

ن، مائو، تروتسكی، جمله طرفداران ستالي ای از نظرات چپ و راست من ًكامال متفاوت بود و طيف گسترده
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مشكل بزرگ ما با آن مطالعات ناقص و ناچيزمان اين . شد اوروكمونسيم، طرفداران چين و تز سه جھان را شامل می

 با تمام وجود به آن اعتقاد و با انواع سياسی كارھا ًبايستی نه تنھا بر سر مشی چريكی، كه قبال بود كه ھمزمان می

-بحث روی تز سوسيال. گيری كنيم امپرياليسم نيز مطالعه و جھت-ر مسألۀ سوسيالمرزبندی قاطع داشتيم، بلكه بر س

آمد و به  موقع و غيرالزم به نظر می ًھا، بحثی كامال اضافی، بی امپرياليسم در آن دوره برای من و شايد بسياری از بچه

 بعد بود كه اھميت و ضرورت حدود دو سال. گيری صريح سازمان پيكار تحميل شده بود نوعی به ما به خاطر موضع

ًامپرياليسم برايم كامال روشن شد، چرا كه اين بحث در كنه خود درك از سوسياليسم را به -پافشاری روی تز سوسيال

  .گذاشت پرسش می

ً به عنوان كارھای روشنفكرانه عموما مورد تحقير بود و ظاھرا ربطی به مبارزه نداشت و به عنوان ًھر آنچه قبال ً

بايست با شدت تمام  ھای جدی و مھم بدل شده بود و می شد، اكنون به مرکز بحث نجكاوی روشنفكرانه نفی میارضای ك

ھای مشخصی را   كتابًسابقا. ی برای آن در دسترس نداشتيمدر دورانی كه ھيچ منبع مطالعاتيھا پرداخت، آن ھم  به آن

 با موضوعات مشخص بوديم كه ئیھا  حال به دنبال كتابخوانديم، ھا روی زمين می پراكنده در گوشه و كنار دانشكده

ھای ماركسيسم كه در اينجا و آنجا خوانده بوديم   از كالسيكئیھا با نقل قول. ھا برای ما غيرممكن بود دسترسی به آن

ری به ياد دارم كه انتشارات گوتمبرگ يكس. بايستی كل مسائل پيچيده ماركسيستی را بفھميم و موضع گيری كنيم می

ھای انگليسی انتشارات پروگرس را از شوروی به تازگی وارد كرده بود كه راجع به موضوعات بسيار عام جھان  كتاب

خوانديم كه از چند نقل قولی كه از لنين و  ھا را فقط برای اين می ما اين كتاب. داری بود سوم و راه رشد غيرسرمايه

نمونۀ ديگر از درماندگی و سطح . ھای لنين و ماركس دست يابيم ه انديشهشد، بتوانيم ب ھا آورده می ماركس در اين كتاب

 سؤاالتی كه در ۀاو به مجموع. ای از باقر مؤمنی بر برخی از ما گذاشت پائين تئوريك ما تأثيری بود كه جزوه

اين .  پاسخ داده بود»درد اھل قلم«نام ه اش در دانشگاه صنعتی يا انستيتو گوته از او كرده بودند در كتابی ب سخنرانی

ی شوند آن ھم به خاطر پاسخ او به يكی از ئ ھا توده چرخيد و باعث شد كه تعدادی از بچه كتاب دست به دست بين ما می

امپرياليست است يا نه؟ او نوشته بود كه اين واژه در خود تناقض دارد و كشوری - آيا شوروی سوسيال سؤاالت كه

 اين ًای را استفاده نكرده و اصوال شد و ھم امپرياليست و لنين در ھيچ كجا چنين واژهتواند كه ھم سوسياليست با نمی

ھا   در بحثًما واقعا. ی شوندئھا تودھ اصطالح ضد ماركسيستی است و ھمين چند عبارت كافی بود كه تعدادی از بچه

ھا بعد  ماه. ی به اين موضوع بپردازيمًعليه اين استدالل، پاسخی نداشتيم و اصوال منابعی نبود كه از موضعی ماركسيست

كه استدالل مؤمنی » فھميديم«جوابی به مؤمنی نوشت كه در فالن اثر لنين اين واژه به كار رفته است و » محمد ارسی«

ھا،  منظور از آوردن اين نمونه! ھاج و واج مانده بوديم، آن ھم بر سر يك واژه پايه بوده و ما چقدر دست خالی و چقدر بی

اختناق حاكم و پاسخ مشی چريكی به آن، » يا سفيد يا سياه«بايست از دنيای  شن كردن اين مسأله است كه ما میرو

ھای قبل ھيچ گاه چنين حاد در دستور روز قرار نداشت  گيری داشته باشيم كه در طی سال ناگھان بر سر مسائلی موضع

  .ھا نداشتيم و ما ھيچ منبع مطالعاتی حول آن

كرد كه به ھر حال موضعی استوار بر سر مسائل داشته باشيم، تا خودمان موضع  نقالبی ما را وادار می جو فعال ا

ای بگيريم و آنگاه در مقابل نيروھا و جريانات ديگر از آن دفاع كنيم و بتوانيم ديگران را به سوی خود جلب  كننده قانع

ايران يا تاريخ دنيای   در اطالعات عمومی بر سر تاريخ ١٣۵۶ عمومی دانشجويان چپ تا اواخر سال ۀكل مطالع. مئينما

ھای روسی و چند  كھن و مشروطيت، مسائل فلسطين و الجزاير و ويتنام، اصول مقدماتی فلسفه، اقتصاد نيكی تين، رمان

به ندرت كتاب ديگری اجازه انتشار . شد ھای ديگر خالصه می كار گوركی و برشت و كارھای صمد بھرنگی و رمان

در مدت دو سه سال، از ھمين . اين سطح نازل سواد تئوريك با دو سه سال بعد به ھيچ وجه قابل مقايسه نيست. داشت
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ھای ديگر به  ھای برجسته، با مطالعه و بسيار مسلط به آثار كالسيك و ماركسيسم و انديشه ھا، يك نسل از ماركسيست بچه

  .وجود آمد

ھای  به مرور كتاب.  دولت، بازار كتاب را دگرگون كردۀفيد يعنی بدون اجازھای جلد س  سيل كتاب۵٧از اوايل سال 

 روزی ًتقريبا. ھای چاپ خارج به بازار آمدند  تجديد چاپ و بعد كتاب١٣٣٢قديمی از انتشارات حزب توده پيش از سال 

بود ناگھان از مرز چند ده ھا كه در دوران سياه شاه حداكثر دو ھزار  تيراژ كتاب. نبود كه كتاب جديدی منتشر نشود

برای مسائل جديدی كه جنبش ھر . تشنگی و ولع خواندن و فھميدن غيرقابل وصف بود. ھزار و چند صد ھزار گذشت

بايست در كنار  نياز به مطالعه گسترده بود و می. بايستی پاسخی مناسب پيدا كنيم گذاشت می روز پيش پايمان می

  .مبارزات عملی روزمره انجام بگيرد

ھا، انبوھی از  یئ پشتوانۀ توده. تر بود ھا و دانشجويان مبارز بسيار الزم یئ پرداختن به مسائل تئوريك برای ما خط سه

 كه ئیھا ھای روشن و منسجم خود را داشتند؛ پاسخ ھا بود كه برای بيشتر مسائل پاسخ ھا و مواضع روس كتاب

ھواداران سازمان . ھا را نوشته و پرداخته بودند ژی دولتی، آنايدئولو ھا سال ھای شوروی، متكی بر ده ايدئولوگ 

ًھا مسائل نظری چندان حاد نبود و اصوال به  برای آن. ديدند ً خلق عموما مسأله را ھمچون گذشته میئیھای فدا چريك

 ۵٠ھای  دادند و صرف اعتماد به سازمان و به صورت دگم، ھمان باورھای مشی چريكی سال تئوری اھميت زيادی نمی

 ايدئولوژيك و پشتوانۀ تئوريك را  که اين قطب ما ضمن اين. و به خصوص مواضع بيژن جزنی برايشان كافی بود

ھا نيز  اين مسأله كه آن سال. شديم تا در اثبات واقعيت اين بود که ما بيشتر در نفی تعريف می. نداشتيم و دگم ھم نبوديم

ًای بود از مواضع كامال ضد شوروی  خط سه در آن زمان ملغمه. عف ما بود قوت و ھم ضۀبرايمان آشكار بود، ھم نقط

حتی در ميان كسانی كه شوروی را . دانستند تا كسانی كه در عين انتقاداتی به آن در مجموع آن را سوسياليستی می

ستالين يا كسانی كه از طرفداران سرسخت مائو تا طرفداران . ھای مختلفی وجود داشت دانستند، گرايش امپرياليستی می

 .ھای بتلھايم و حتی سوئيزی باور داشتند دانستند، يا افرادی كه به انديشه ًصرفا دوران لنين را سوسياليستی می

 كارگر نيز وضع بھتر از اين ۀاز طرف ديگر، بر سر مرزبندی با مشی چريكی و اعتقاد به كار سياسی در ميان طبق

انديشيدند يا   كارگر میۀ كه به رھبری كردن طبقئیھا تشكيالتی گرفته تا باوراز گرايشات اكونوميستی و ضد. نبود

 اجتماعی -ايران و ساخت اقتصادی برخی جامعۀ . ايران قائل بودند ھای دھقانی در  گرايشاتی كه نقش زيادی برای جنبش

بورژوازی . گذاشتند  آن انگشت میداری ًكردند، كسانی ديگر عمدتا بر وجه سرمايه  وابستگی ارزيابی میۀآن را از زاوي

وجود اين ھمه گرايش گوناگون در ميان ما اين حسن را . ًھا يا ملی بود يا ليبرال يا تماما وابسته ايران در برخی ديدگاه 

ھای ما در وضعيت بھتری بودند تا  بالطبع از نظر تئوريك بچه.  بين مان حاكم باشدئیًداشت كه جو كامال جوينده و پويا

وار اين  ًشان صرفا اين است كه طوطی  مسائل را دارد و وظيفهۀھا جواب ھم نی كه به نظرشان سازمان و حزب آنكسا

  .مواضع را ياد بگيرند و به عمل گذارند تا اينكه خود در جستجوی اين مواضع باشند
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