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  حميد آشوريان

  ٢٠١٨  نومبر٢۶
 

 

 ١٠-فعاليت سياسی در تشکل دانشجويان مبارز ۀتجرب
 ١٣۵٠ ۀ دھئیو نگاھی به جنبش دانشجو

  
  كار و ليبرال به انقالب ھای محافظه پيوستن طيف

 به بعد با اوجگيری اعتصابات عمومی، روی كار آمدن دولت نظامی، از كار افتادن كامل ھر ]عقرب [از ماه آبان

 ۀستردای بوديم كه برای من بسيار جالب، بامزه و در عين حال آموزنده بود و آن پيوستن گ فعاليت اقتصادی، شاھد پديده

 ساله به باال بودند كه دوران ۵٠ – ۴٠ًھا غالبا نسل  اين. دار بود كسانی به انقالب بود كه تا قبل از آن تصورش ھم خنده

در ھمان زمان ھم نام ھر كدام بی اختيار با تداعی جمالتی ھمراه بود كه از نوجوانی در . مصدق را تجربه كرده بودند

ھا تف سر  اين«، » برد  نمیئیايم راه به جا اين كارھا را ما تجربه كرده«، »ای ندارد دهاين كارھا فاي«: گوشم طنين داشت

دانيم كه اين كارھا  ايم و می ما ھم اين دوران را تجربه كرده«، »ھاست تر از اين حرف اين رژيم پايش محكم«، »باالست

شما ھنوز جوان ھستيد و ساده «، »را تكرار نكنيدما ھم در جوانی خام بوديم و شما ديگر اشتباھات ما «، »عاقبتی ندارد

و » آيد  يادتان نمیًآقا شما آن زمان ھنوز نبوديد، اصال«، » ھاست  خارجیۀاش توطئ ھا ھمه اين«، »تجربه و بی

در خانواده و محله و فاميل و به عنوان بزرگتر و معلم مدرسه و : اين افراد در ھمه جا بودند. فرمايشاتی از اين قبيل

 رژيم شاه شدند و بعد از عمری فحش به ۀھا مخالف دو آتش ھای آخر انقالب ناگھان اين در اين ماه. ستاد دانشگاه و غيرها

به طوری كه كوچكترين . صدر تبديل شدند چون و چرای خمينی و بازرگان و بنی آخوند دادن، ناگھان به طرفداران بی

  .كردند مضرات چپ روی صحبت میكردند و از  انتقاد و بی احترامی را تحمل نمی

كننده  تعيينِبه نظرم حضور گستردۀ اين طيف محافظه كار را در انقالب بايد به عنوان عامل مھم و حتی در مواردی 

ِكنند تا روند انقالب كامال زير رھبری يك جريان واحد قرار گيرد و پس از   سعی میءھا با تمام قوا اين. ارزيابی كرد ً

كنند كه دولت جديد به سرعت مستقر شود و نيروھای راديكال حتی المقدور ھيچ امكانی  ش خود را میانقالب تمام تال

ی شدن ئ  آيا توده ّاز نظر كمی نيز مشكل است قضاوت كرد كه. برای انكشاف پيدا نكنند و انقالب به سرعت به پايان رسد
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ناپذير  ھا در واقع انقالب را، كه به مرحلۀ بازگشت د اينكه خو كشاند يا اين انقالب در يك مرحله اينان را به انقالب می

  .كنند ی میئ ، تازه توده)ه آنھر چه سريعتر باما به قصد خاتمه دادن ( خود ۀرسيده، با حضور گسترد

صدر و  ھای گوناگون جمھوری اسالم از خمينی و بھشتی و بازرگان گرفته تا بنی ھا بعد از انقالب به دفاع از جناح ھمين

كه (شد  شروع می…» ما انقالب كرديم «گفتند با افتخار و با جمله  ای كه می دنی و غيره پرداختند و در ھر جملهم

كردند  خطر اواخر رژيم شاه بود ولی اين جمله را با چنان حرارتی بيان می منظورشان شركت در دو سه تظاھرات بی

ھا وكشتارھای سال شصت دوباره با  اينان بعد از موج اعدام!) كرد ھا حقير حس می گوارا ھم خود را در مقابل آن كه چه

ھا كلك است و گوش نكرديد   اينۀآقا ما كه از ھمان اول به شما گفتيم كه ھم«گفتند كه  طعنه و با ھمان نداھای حكيمانه می

دادن به آخوندھا را ًو مجددا ھمين طيف فحش . »و انقالب كرديد و ما را ھم بدبخت كرديد، حاال ھم چوبش را بخوريد

  .شروع كردند

كار، بورژوا و  اما در پس اين وقايع خنده دار، واقعيتی مھم نھفته است و آن انگيزۀ پيوستن عناصر و اقشار محافظه

ی در مناسبات موجود تغييرشده، ھر  شان حفظ می برای اينان كه در رژيم حاكم منافع. ليبرال به انقالب است- بورژوا

بينند كه رژيم ديگر حتی در صورت سركوب ھمه جانبۀ  ًگيز است، اما با وجود اين عمال میان ماابھآميز و  مخاطره

از . گذشته غيرممكن است» آرام«گذارد كه ادامه و بازتوليد شرايط  ھای عميقی در جامعه باقی می جنبش، آنچنان زخم

كند، ساختارھای  ھا را نھادينه می مانی مدنی تودهتر كرده و نافر سوی ديگر ادامۀ وضع موجود شرايط را ھر چه راديكال

ھا اعتماد به نفس   عرصهۀھا در ھم برد، توده قدرت در خانواده و مدرسه و محيط كار و جامعه را بيشتر زير سؤال می

 مراتب جاافتادۀ سلطۀ اجتماعی و شود و سلسله اينجاست كه در نظر اينان، جامعه غيرقابل حكومت می. كنند پيدا می

به نظرم ھمين احساس خطر از ادامۀ انقالب و پی بردن به . رود طبقاتی در ھمۀ نھادھای جامعه زير سؤال می

كند به انقالب بپيوندند تا ھر چه زودتر انقالب با يك  ھا را وادار می ناپذير بودن شرايط سابق است كه آن بازگشت

 ۀساختارھای سلط ھای ماشين دولتی و ترين ضربه به پايهپيروزی سريع عليه عامالن اصلی رژيم، حتی المقدور با كم

شاه « در ذھنم باقی است اين بود كه ئیای كه از آن دوره از محافل بورژوا جمله.  اجتماعی موجود خاتمه يابد–اقتصادی 

ی برای ، يعنی پيوستن به انقالب از موضعی ضد انقالب»بايد زودتر برود تا تكليف مملكت باالخره زودتر مشخص شود

مشخص شدن ھرچه زودتر «ھمين ندای . »قال قضيه كنده شود«خاتمه دادن ھر چه سريعتر به انقالب، تا ھرچه زودتر 

بعد از انقالب و به دنبال رشد نيروھای انقالبی و ضعف دولت » صاحب شده است كه مملكت بی تكليف مملكت و اين

 ۀھای خونين دھ از ھمين جاست كه سركوب. شد  شنيده مییئمركزی قبل از سال شصت دوباره از جانب محافل بورژوا

  .رو شده تفاوتی و حتی با رضايت اينان روب شصت با بی

ای كه برايم سؤال بود و با يكسری احكام دگم و  كارانه نكته ًدر خصوص پيوستن به انقالب از زاويۀ كامال محافظه

 ربطی به خاستگاه ً گرايش بالنسبه گسترده است كه مستقيماتوان به آن پاسخ داد، ھويت اجتماعی طبقاتی اين سطحی نمی

كارانه را به   و ليبرالی و محافظهئیھای بورژوا بسياری از اقشار متوسط و كارگر نيز ھمين ديدگاه. طبقاتی افراد نداشت

 خاستگاه طبقاتی ًتوان ھمواره به طور مكانيكی مستقيما به آيد که مسأله را نمی انقالب داشتند به نحوی که به نظر می

 مسائلی مانند مسائل فرھنگی، سن و موقعيت خانوادگی افراد، آمال و دباي ّافراد ارتباط داد، بلكه در اين كليت می

ِآرزوھای مسلط بر اجتماع را در كليت واحد جامعۀ سرمايه ِ  از كارمند ساده –ھا  اين پديده در خيلی. داری در نظر گرفت ّ

 اجتماعی در مقياسی وسيع و ھای  كه كنشئیدر اوج انقالب يعنی جا. ً كامال قابل مشاھده بود–گرفته تا معلم و كارگر 

 اقشار قابل ۀطلبی در ھم كارانه يا حتی ارتجاعی و سلطنت ًابند، ھمچنان مواضعی كامال محافظهي یی ميدان عمل مئ توده

.  توضيح دادء، عدم آگاھی طبقاتی، ناآگاھی يا استثناشد اين پديده را با مفاھيمی ھمچون خاستگاه طبقاتی رؤيت بود و نمی
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اش را سير كند، كارمندی كه بعد از عمری زندگی قسطی حداقل زندگی مرتبی را به  كارگری كه بايد شكم زن و بچه

دغدغه سپری كند، كارگری كه بعد از بيست سال كار در  وجود آورده تا دورۀ بازنشستگی را با اندكی رفاه و بی

شود و تكليف خود و فرزندانش نامشخص  داند كه در صورت بيكاری به عمق فقر و در ماندگی پرتاب می ای می هكارخان

  . شرايط به سختی پذيرفتنی استتغييرخواھد بود، برای اينان ريسك 

ھا  داری، دستاوردھای مبارزات اجتماعی امری عمومی و ھمگانی است ولی خسارت به ھرحال در جامعۀ اتميزۀ سرمايه

اطمينانی از آينده و احساس ناامنی، در چگونگی اقدام عملی برای رسيدن  داری بی در نظام سرمايه. امری فردی است

ًگذارد و ھمواره سبك و سنگين كردن جوانب مختلف، غالبا با  بار موجود تأثير می ھا و خروج از وضعيت نكبت آل ايده به

شود، چيزی كه لنين آن را  وجود و چسبيدن به نقد به جای نسيه تمام می، به نفع تحمل وضع م»عقل سليم«مراجعه به 

نبود حزب «و » ھا ناآگاھی توده«تر از آن است كه به  تر و عينی یئ اين امر به نظرم ريشه. ناميد می» ھا خودفريبی توده«

. جو كنند و گری جستنسبت دھند و راه حل آن را در تبليغ و ترويج و افشا»  كارگرۀضعف طبق«و »  كارگرۀطبق

ِلشكر طرفداران نظم«ھمين طيف،  شان تثبيت قدرت مركزی و  دادند و تمام سعی و آرزوی را بعد از انقالب تشكيل می» ِ

دادند  آوردند آن جناحی را ترجيح می ھا اگر ھم به اپوزيسيونی روی می آن. نظمی و بالتكليفی بود شان از بی تمام وحشت

 دارد زياد ئیھايشان خوانا ال كه چقدر با افكار و ايده اين. پيروزی و برقراری نظم داشتكه بيشترين شانس را برای 

  .برايشان مھم نبود

ھا يكپارچه  ھای وابسته به آن نكتۀ ديگر در اين دوره اين بود كه ناگھان تمام بورژوازی جھانی و مطبوعات و رسانه

ای احتياج به يک طرف   کشورھا در ھر معامله اين. يو جا بيندازندرا به عنوان تنھا آلترنات» رھبر جديد«كوشيدند يك  می

انگيز بود و  ِكاران تازه انقالبی شده شگفت  اينان با محافظهئیصدا اين يكپارچگی و ھم.  دارندءمعامله و دولت قابل اتکا

  .انگيز ّاين اشتراك در غريزه و شم طبقاتی حيرت

کرد، انعکاس وضعيتی بود که آنھا از يک  اقشار مرفه جامعه جلب توجه میای که در مورد نوع مخالفت بخشی از  نکته

 بودند و از طرف ديگر از انقالب و جنش طبقات امريکاطرف مخالف رژيم شاه و خواھان دمکراسی و قطع نفوذ 

ون لبنان ھای داخلی لبنان بود و ترس از سرنوشتی چ بايد گفت که در آن دوران اوج جنگ. زحمتکش بيشتر می ترسيدند

مانند (اھميت در داخل رژيم دل می بستند آنھا از روی استيصال به ھر اختالف مصنوعی يا بی. در جامعه وجود داشت

ھای  و ھمگان را دعوت به فرصت دادن به اين جناح) احمد در مجلس شورای ملی، يا برکناری ھويدا مخالفت امثال بنی

 شاه از درون بدون ھيچ انقالب و جنبشی در جامعه دگرديسی کرده و به کردند و آرزو داشتند که رژيم درون رژيم می

که تمايلی به فکر کردن بيشتر بر سر نقش ساواک و ارتش و دربار  ای دمکرات و مستقل تبديل شود، بدون اين جامعه

   .داشته باشند

 

  شروع فعاليت مستقل دانشجويان مبارز

تر شدن  ازھاری و ناتوانی او در سركوب جنبش و اوجگيری و ھمگانیبعد از چند ھفته از روی كار آمدن دولت نظامی 

 كه كارگران ئیھا در عوض، در بيرون كارخانه. آن، برای ما ديگر تظاھرات موضعی ضرورت خود را از دست داد

خود رفتيم و ھمبستگی  ھمگی به درون كارخانه می. گذاشتيم آن به خاطر حقوق عقب مانده تحصن كرده بودند قرار می

  .گذشت  كارخانه می ھا به سخنرانی و بحث يا گروگانگيری صاحب كرديم و ساعت را اعالم می

به من گفته شد كه در ساعتی از اوايل )  بود١٣۵٧ ]جدی[ دیًاحتماال(بعد از چند روز كه از اين نوع فعاليت گذشت 

اما . فيانه بايد از دانشگاه خارج كنيم را شبانه و مخئیفکر کردم كه شايد چيزھا.  حقوق برومۀشب به اتاقی در دانشكد
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ھا و  ای بود از بيست، سی نفر از دانشجويان فعال كه از غالب دانشگاه وقتی به آنجا رفتم، با كمال تعجب جلسه

ھا و   و سخنرانیئیھای دانشجو لمھای صنفی و ف ا كمابيش در فعاليتھ  آنۀقياف. ھای تھران در آنجا حاضر بودند دانشكده

 كه بعدھا كشته ئیاسامی رفقا. ھا را بدانم كه نام و ميزان فعاليت آن ھای كوه يا خوابگاه برايم آشنا بود، بدون اين برنامه

 از پزشكی، ئی از فنی، منيژه ھدائیزاده از دانشكده حقوق، حسين خضرائی و بيژن ھدا ارژنگ رحيم: شدند و يادم ھست

 از دانشگاه صنعتی و پلی تكنيك، دانشگاه ملی و علم و ئیت و رفقاغالم كشاورز از كشاورزی كرج، فرشته از ادبيا

ھا در واقع تصميم گيرندگان و سازماندھان  در جلسه برايم مشخص شد كه آن. صنعت، علوم اجتماعی و غيره بودند

 بار شاھد بودم كه چگونه ھمه چيز بحث و برای اولين.  آن دوران در تھران بودندئیھای دانشجو اصلی حركت

دانشجويان مبارز برای «اين جلسه اولين تماس مستقيم من با آن گروھی بود كه بعدھا . شود بندی می گيری و جمع تصميم

رسيد  به نظر می. اند  تشكل خاص خود را داشته٣دانم از چه زمانی دانشجويان خط  نمی. نام گرفت»  كارگرۀآزادی طبق

ھا  به مرور متوجه شدم كه آن. ابندي ی است كه در اين جلسه حضور مبار كنندگان، مثل من نخستين كه خيلی از شركت

اين اولين تالش برای گذر . ھمگی با مشی چريكی و نيز حزب توده مرزبندی دارند و به اصطالح جزء خط سه ھستند

 كرده بود غييرتگيری جمعی بود، چرا كه شرايط جامعه  العاده مخفی به تشكلی دمكراتيك با تصميم از تشكالت بسته و فوق

تا آن زمان، ما چند نفر از دوستان خيلی نزديك با يكديگر طی يك سال بحث و . و ساواك ديگر آن قدرت سابق را نداشت

ًابدا از .  كارگر رسيده بوديمۀمطالعه به نفی مشی چريكی و مرزبندی با شوروی و ضرورت كار سياسی در درون طبق

ھای با سابقه، كه نزد ما بسيار محترم بودند،  كرديم كه بچه تيم و ھنوز فكر میموضع ساير دانشجويان چپ اطالعی نداش

  .كماكان به مشی چريكی معتقدند

ايش  به خط سه گرئیھای فعال چپ دانشجو ھا متوجه شديم كه اغلب بچه ھای بعدی در كارخانه در اين جلسه و فعاليت

البته اين تناسب بعد از انقالب . اند شماری طرفدار فدائيان باقی مانده تاند و تعداد انگش ی شدهئ پيدا كرده اند، تعدادی توده

 ھای فعال از فعاليت گيری بچه يك علت آن كناره.  كردتغييرو به خصوص بعد از اشغال سفارت به شدت به ضرر ما 

ً غالبا به خاطر جو كه دانشجويان جديد ھای خط سه بود، علت ديگر اين ھا و گروه  و فعاليت در سازمانئیھای دانشجو 

 در ميان دانشجويان ٣عمومی جامعه از طرفداران فدائيان بودند و تعداد كمی ھم طرفدار حزب توده اما طرفداران خط 

عامل ديگر فعال شدن بسياری از دانشجويان قديمی كه به خاطر خطرات مبارزه در زمان . ًجديد تقريبا انگشت شمار بود

 ًھا بعد از انقالب غالبا يا ھای سياسی نبودند، اين ليت ما، حاضر به ھمكاری ھمه جانبه با بچهشاه، با وجود سمپاتی به فعا

روی، يا دوباره به فدائيان   بعد از اشغال سفارت و رواج راست٣تعدادی ھم از خط . ھا یئ به فدائيان پيوستند يا به توده

 ۀاز ھرگونه كار تشكيالتی كنار كشيدند، چرا كه يا ديگر انگيزالبته تعدادی ھم . نزديك شدند يا به جريانات ديگر پيوستند

الزم به توضيح است كه در ھر . كردند مبارزه نداشتند يا تشكيالت مورد نظر خود را نيافته و فعاليت متشكلی نمی

 .شدھا و فدائيان تفاوت داشت اما برداشت من اين است كه گفته  یئ ای نسبت طرفداران خط سه و توده دانشكده

خالف گذشته ھر چه  بود تا ئیبه ھرحال، جلسه ياد شده نمود روشی نوين از جانب فعاالن سازماندھنده جنبش دانشجو

ی در ئ جنبش توده. برديم سر میه در اين دوره بيشتر ما در يك بالتكليفی ب. تر باشد تر و دمكراتيك بيشتر تصميمات جمعی

وظيفۀ مبارزاتی خاصی به شكل سابق، باقی نمانده بود، ما به دنبال  ديگر ئیاوج خود بود و برای جنبش دانشجو

ای  ھای فعال نبود و بيشتر حالت وظيفه ھای صنفی ديگر مثل سابق مورد توجه بچه فعاليت. ھای جديد مبارزه بوديم شكل

ط سه، طرفداران ھای چپ از جمله خ گرايشات سياسی گوناگون درون بچه. گير داشت، كه به ھرحال بايد حفظ شود وقت

ھا تحكيم كرده و از آن به نفع جريان  فدائيان و ھواداران حزب توده ھر يك سعی داشتند، موقعيت خود را در اين تشكل

 بود كه ما در مرزبندی با ئیھا اولين كارھا ھای در حال اعتصاب و ھمبستگی با آن رفتن به كارخانه. خود استفاده كنند
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 ھمچنان به اشكال مختلف ادامه داشت و الزم ۵٧اين مشكل بالتكليفی بعد از قيام . داديم مشی چريكی گذشته انجام می

  .است كه تا حدی توضيح داده شود

مشی چريكی خود بازتاب شكست احزاب سنتی كمونيستی . ما در فضای مشی چريكی، سياسی شده و رشد كرده بوديم

عملی احزاب کمونيستی  داری و بی انتاريسم، راه رشد غيرسرمايهمرزبندی با رفرميسم، پارلم. ايران بود در جھان و در

آميز و پارلمانی بودند عامل مھمی در گرايش عمومی به مشی  ھای مسالمت جوی راه و مانند حزب توده كه در جست

حال ما ھم به روش احزاب طرفدار شوروی، ھم به روش مشی چريكی و ھم به روش انواع جريانات . مسلحانه بود

 كرد كه خود در جست  تئوريك، ما را مجبور میۀگونه الگوی كار قبلی و اتوريت نداشتن ھيچ. ر چين انتقاد داشتيمطرفدا

گسست ما از مشی چريكی به يك سال ھم . مئيھا و انتقادات آن دوره برآ ھای كار و مبارزه بر اساس داده جوی روشو 

ھا  ھا و اختالفات درونی و مدت ه سازمان پيكار، خود تازه از بحران و بحثجمل ھای ديگر من نمی رسيد و سازمان

ھای جديد، برای ما   در زمينه٣ھای خط  تجربگی سازمان در اوايل تشكيل دانشجويان مبارز بی. سكوت بيرون آمده بودند

ًسائلی درگير بوديم كه قاعدتا ، با مئیبنابراين به عنوان يك تشكل دانشجو. ھا داشتيم آشكار بود و كمتر توھمی به آن

ھا، مجاھدين و  یئ  طرفدار فدائيان، تودهئیھای ديگر دانشجو خالف گروه. ھای سياسی بود ھا و گروه  سازمانۀوظيف

ًكرديم بلكه در مسائل پيچيده و كامال جديد جنبش  ، احساس پشت جبھه بودن نمی٣ھای خط  سايرين، ما نسبت به سازمان

ما در موقعيت جديدی قرار داشتيم كه مسائل برای ھمه نو بود و تجربه و آگاھی قبلی كمك چندانی . بوديمًمستقيما درگير 

ًاعتقادات گذشته كامال نقد شده بود و ھيچ اتوريته و الگوی فكری . كرد برای درك شرايط جديد فكری چپ و جامعه نمی

چه «و » ھای روس وظايف سوسيال دمكرات«ھای لنين  كتاب. المللی برايمان وجود نداشت و تشكيالتی در عرصۀ بين

 طبقاتی، جنبش كارگری، مبارزۀ سياسی و اقتصادی، حزب، نقش ۀدر واقع تمام درك ما را از مبارز» بايد كرد؟

كرديم  ھای اوليه بود كه سعی می به ھرحال با اين درك. كرد  میتعيينروشنفكران، آگاھی، خودانگيختگی، تبليغ و ترويج 

ھا و اعالم ھمبستگی با كارگران متحصن  ھا رفتن به كارخانه اولين گام. ھای جديد مبارزاتی را كشف كنيم و روشراه 

  .بود

ھای   نفر در اين جلسات از تمام دانشگاه١٠٠كننده در جلسات دانشجويان مبارز كم كم زيادتر شده و تا  تعداد افراد شركت

شد  تر می کنندگان و طرح مسائل جديدتر، جلسات نيز طوالنی بيشتر شرکت به علت تعداد . كرديم شھر تھران شركت می

ھا روالی دمكراتيك نداشت، برسر ھمه چيز بحث اقناعی كامل  خالف تشكالت شبه نظامی يا دوران قبل كه تصميمو ما 

ديم كه برايمان تازگی ش رو میه البته با مشكالتی ھم روب. آزموديم دمكراسی مستقيم را برای اولين بار می. كرديم می

كردند، كه به كشدار شدن  بردند و طوالنی صحبت می ای دست باال می  كه بر سر ھر مسألهئیداشت، مثل حضور رفقا

اين مسأله آنقدر حاد بود كه گاه، جلسات عادی از . انجاميد جلسات و محول كردن موضوعات ديگر به جلسات بعدی می

  . سازماندھی را شتاب بخشيدتغيير ضرورت ًشيد که عمالك دو بعد از ظھر تا ده شب طول می

. گيری شد ، تصميمئیبر سر نام اين گروه دانشجو)  يادم نيست كه قبل يا بعد از انقالب بودًدقيقا(در يكی از اين جلسات 

اما اين نام كرديم،   میء سرخ امضاۀدر كنار يك ستار» دانشجويان مبارز«ھای خود را با نام  ما تا قبل از آن، اطالعيه

از آنجا كه غالب .  و در دوران مشی چريكی بود۵٠ھای  در واقع امضای دانشجويان ماركسيست دانشكدۀ فنی در سال

ھا و   به طور اتوماتيك در قالب ھمان تشكلء روی آورده بودند، در ابتدا٣ھای فعال چپ دانشكدۀ فنی به خط  بچه

ھای  به ھر حال الزم شد كه از چند نفری از بچه. شد ارز اعالميه داده میھا و امكانات با نام دانشجويان مب سازماندھی

صحبت با طرفداران حزب . بودند، اجازه گرفته شود» ايران  خلقئیھای فدا سازمان چريك«فنی كه ھمچنان طرفدار 

و در ھيچ يك از شدند  ھای چپ محسوب نمی  جزء بچه۵٠ھای  ًھا عمال در سال یئ وده، ضرورتی نداشت، چرا كه تودهت
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ند كه به زودی با نام  اھا در صدد ھای فدائی فنی گفتند كه آن به ھرحال بچه. شدند  شركت داده نمیئیھای دانشجو فعاليت

از جانب ما، از نظر » دانشجويان مبارز«اعالم موجوديت كنند و استفاده از نام ) نام گرفت» پيشگام «ًكه بعدا(ديگری 

 قبلی و ھم برای مشخص ئی، ھم برای تمايز با جنبش دانشجوئیھای طوالنی بر سر نام نھا ثطی بح. ع استمانھا بال آن

ھا و  ًنيز به آن اضافه شد، ھمانگونه كه تقريبا تمام گروه»  كارگرۀبرای آزادی طبق«كردن ويژگی مشی خودمان عبارت 

  .بردند  اين عبارت را در نام سازمان خود به كار می٣ھای خط  سازمان

 و آن.  چند گروه و سازمان بود مانند جنبش مشی چريکیۀ در واقع يک جنبش نه مجموع٣من بايد گفت که خط در ض

ھای       در مدت کوتاھی در ھمه جا و اقصا نقاط ايران چه در محيط. توان محدود به يک يا چند سازمان کردی را نم

وجود ه ھای کوچک و بزرگ بيشماری ب فل و گروھھا و محافل گوناگون محا  چه در سطح محالت و شھرستانئیدانشجو

 به ًبسياری از اين گروه ھا بعدھا عمدتا. ھای خود را در اين چارچوب می ديدند آمد که ھويت، اھداف و چشم انداز

  .سازمان پيکار و رزمندگان پيوستند

 

  دولت نظامی ازھاری

ھاری چند روزی حالت نگرانی و  و روی كار آمدن دولت نظامی از١٣۵٧ ]عقرب[ آبان١۵در وضعيت جامعه پس از 

ھا جنگ و گريز و تيراندازی  شب. خود را باز يافت» عادی«انتظار وجود داشت اما به سرعت وضعيت انقالبی حالت 

ھا،  ھا بود و روزھا تظاھرات پراكندۀ وسيع و جنگ و گريز مردم در خيابان ھا و پشت بام ارتش با مردم در كوچه

  آبان١۵ تا ]سنبله[ شھريور١٧يعنی از ( قبل ۀخالف حكومت نظامی دور. ادامه داشتاعتصابات نيز با شدت تمام 

ھا بالنسبه محدود بود و مردم در  ھا و زخمی اما تعداد كشته.  بلكه مستقيم بودئیھا نه ھوا ، تيراندازی) ١٣۵٧ ]عقرب[

و و تلويزيون بود كه به خاطر ھای رادي تفاوت ديگر، برنامه. جنگ و گريز خيابانی ياد گرفته بودند كه كمتر تلفات بدھند

 ازھاری و ۀھای مسخر ھارت و پورت ھا و ھای حكومت نظامی و پخش رجزخوانی اعتصاب، محدود به خواندن اطالعيه

ھا   و صف پيت  بنزينھای ھا در پمب ھای طوالنی ماشين ھمچنين، حضور صف. ھای شديد اللحن ارتش شده بود اعالميه

رژيم شاه مانند گرگ زخمی كه مردم گلويش را گرفته . از مشخصات جديد اين دوره بودھای فروش نفت  در مقابل مغازه

رژيم پس از . آورد كردند، از ھر نظر عاجز شده بود و ھيچ سركوبی برايش راه حلی به بار نمی و رھايش نمی

  . عاشورا، ھرگونه مشروعيتی را از دست دادئیراھپيما

 

  دولت بختيار

 محسوسی در جامعه تغييربختيار باعث ھيچ » ملی و دمكراتيك« نظامی ازھاری به دولت جالب بود كه تعويض دولت

ًصرفا . شد كوچكترين تزلزل يا پسرفتی در مبارزات مردم و بازگشتن مردم به زندگی روزمرۀ پيشين احساس نمی. نشد

بختيار .  بختيار دادۀمنشان يبرالھای ل ھای ازھاری جايش را به الفزنی ھای پر از تھديد و خط و نشان كشيدن الف زنی

ھا در اوايل  تزلزل ليبرال. ھا، انشعابی در جنبش به وجود بياورد  ملی و ليبرالۀكرد با تمركز روی جبھ اوايل سعی می

در . داد ھا، معنای مرگ سياسی می شد، اما سطح جنبش آنچنان باال بود كه ھرگونه سازشی با رژيم برای آن حس می

ھا،  بار از جانب ليبرال با خمينی، برای اولين) جمله مھندس بازرگان و سنجابی در پاريس من(ھا  يبرالمالقات سران ل

از آن پس رفتار .  بختيار بزنندۀھا در واقع مجبور شدند دست رد به سين و ليبرال. ًخواست رفتن شاه رسما پذيرفته شد

ای  بينند اين بود كه برای آيندگان خاطره ا قريب الوقوع می كه پايان حكومت خود رئیھا بختيار بسان رفتار ھمۀ ليبرال

ھا با اين  ليبرال. پسند و انسانی از خود به جای بگذارند ھر چند كه در حالت عادی غيرممكن است به آن تن در دھند مردم
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مر از آن اجتناب پردازند كه در تمام ع  میئیھا ترفندشان مانند آدم خسيسی ھستند كه در ھنگام مرگ به بذل و بخشش

تمام اقدامات بختيار در مورد انحالل . گذاری برای آيندۀ خودشان است ھا نوعی سرمايه اند، اما اين برای ليبرال كرده می

ھای سركوب در آن دوره، فاقد كوچكترين ارزش بود و لغو سانسور و آزادی مطبوعات در شرايطی كه  ساواك و دستگاه

بردند و رژيم ديگر نمی توانست سانسور كند، كوچكترين تأثيری در جامعه   میسره تمام مطبوعات در اعتصاب ب

ًتمام اين اقدامات به بركت جنبش انقالبی مردمی عمال به صورت واقعيت در آمده . حتی فرار شاه نيز چنين بود. نداشت

 .بود

ای  وضعيت به گونه. فرما بود قبل از قيام، نوعی حالت ابھام عمومی نسبت به آينده در جامعه حكم١٣۵٧ ]دلو[در بھمن

، جنبش ئیھا دانستند كه باالخره آخر اين مبارزات كجاست و با تحقق چه خواست نمی» رھبران«بود كه نه مردم و نه 

ًھای سيستم كامال از ھم پاشيده شود با بازگشت  كه شيرازه تالش برای پايان دادن به انقالب بدون اين. پايان خواھد يافت

 با اطرافيان خمينی به ئیمريكاارتبۀ  ھای مھم و عالی  از مالقات متعدد نمايندهئیخبرھا. ن شدت گرفتايرا خمينی به 

داد، اما مشكل سران مذھبی و ليبرال اين بود كه نمی توانستند  دولت بختيار به ھر شرايطی تن می. رسيد گوش می

 دھند، از اينرو نوعی حالت انتظار و بالتكليفی در جامعه مناسباتی را كه بتوانند آن را برای مردم نيز توجيه كنند، ارائه

نشينی مردم ارتش  كه با كوچكترين عقب وحشت از اين.  خيلی زنده بود٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨تجربۀ كودتای . حكمفرما بود

نشاھی ارتش، ساواك و گارد شاھ.  در حكومت بودتغييراعتمادی به اين يا آن رفرم يا  دوباره كودتا خواھد كرد، باعث بی

  .ھای سركوب دست نخورده باقی مانده بودند و ساير ارگان

از وقايع مھم اين روزھا نيز آزادی زندانيان سياسی و مراسمی بود كه با شركت چند ھزار نفر از نيروھای چپ در 

  .ھا در زمين چمن دانشگاه تھران برپا شد استقبال از آن

ش تمام بورژوازی اعم از كشورھای امپرياليستی يا داخلی برای سر كرد، تال نكتۀ مھمی كه در آن روزھا جلب توجه می

ًھم كردن ھر چه سريعتر يك آلترناتيو برای حفظ ماشين دولتی بود و اصوال تالش برای استقرار يك دولت متمركز و 

ھای  جز كاناله ب ئیھا كه مبادا كانال قوی كه بتوانند به عنوان طرف معامله و قرارداد رويش حساب كنند و ترس از اين

شان را برای تثبيت خمينی به عنوان تنھا  ھای غربی تمام تالش ھمۀ مطبوعات و رسانه. دولتی در جامعه مرسوم شود

تر به  ديدند حتی سعی نكردند به تقويت جريانات نزديك ھا كه ديگر شاه را از دست رفته می آن. آلترناتيو به كار بردند

ل جنبش و الزم برای كنترئیمك به تمركز جنبش در دست يك جريان كه اتوريته و تواناآمد ك به نظر می. خود بپردازند

 گشودن باب مذاكره و طرف ًطبعا. ھا از نظر سياسی نزديكترند  كه به آنئیرا دارد برايشان مھمتر بود تا تقويت نيروھا

  .شود  میمذاكره قرار دادن يك جريان خود عامل مھمی برای تقويت و تثبيت آن جريان محسوب

به طوری كه كادرھا و . در بين جريانات سياسی نيز ھمين حالت انتظار و بالتكليفی چند ھفته قبل از قيام، وجود داشت

: در مورد فدائيان نيز وضع به ھمين گونه بود. ديديم ھای دانشجويان مبارز می را در تحصن» سازمان پيكار«اعضای 

گران در ساختمان بزرگی حوالی ميدان ونك، سر زديم، جالب بود كه چند نفر  به تحصنی از كارءيك شب با يكی از رفقا

 فدائيان ھستند، مشغول تبليغ بين كارگران ساختمانی ۀكه از رفتار و طرز حرف زدنشان معلوم بود از كادرھای باسابق

 مشی مسلحانه )اثر كوستا گاوراس(» حكومت نظامی«لم ھا با آوردن پروژكتور و نمايش ف آن. متحصن بودند

  .كردند ھای چريكی را تبليغ می سازمان

  ادامه دارد

  
  


