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

  

 ورود به دانشگاه

 از بين رفته و نھادھای مستقل از ًداری تقريبا  ايران، به خصوص زمانی كه نھادھای سنتی پيشاسرمايه در جوامعی مثل

ھی و ارتباط اند و امكان تبادل افكار، سازماند  پيشرفته وجود دارد، انكشاف نيافتهئیدولت به شکلی که در جوامع بورژوا

ھای سياسی و  ل دولت ممكن نيست، مراكزی به صورت غيررسمی به کانونوتنگاتنگ در جامعه به دور از چشم و کنتر

دانشگاه در ايران و حتی ارتش در . شان در جامعه ممنوع است شود که طرح محلی برای بحث و نظراتی تبديل می

  .ھای مذھبی مثالی است از اين نوعھا و نھاد  در كشورھای عربی و نيز انجمنئیھا دوره

كوشيدند   فعاليت سياسی داشتند، میۀ غير ممكن بود، جوانانی كه انگيزًاز آنجا كه در سطح جامعه مبارزۀ سياسی تقريبا

دانشجويانی ھم . ھا بود تر شدن فضای دانشگاه به ھر نحوی وارد دانشگاه شوند و اين خود متقابال يكی از عوامل سياسی

. شدند ًھا اساسا سياسی بود، از اين رو با آگاھی سياسی نسبی وارد دانشگاه می  مناسبات خانوادگی و محيط آنبودند كه

، اتاق كوه، تعاونی، ئیھای دانشجو كتابخانه( سياسی - ھای صنفی  تحت تأثير فعاليتئیاما تعدادی نيز در محيط دانشجو

ای كه بين دانشجويان  ، يا در اثر روابط صميمی و صادقانه)…ھای غذاخوری و نول ونظارت بر كافه تريا يا سالوكنتر

 سياسی –ًالبته كسانی ھم بودند كه كامال سياسی بودند و از كارھای صنفی . شدند فعال برقرار بود، جذب كار سياسی می

  .جستند شدن دوری می  به دليل خطر شناختهئیدانشجو

به سرعت از .  خود كه آشكارا گرايش سياسی داشتند، دوست شدمبا ورود به دانشگاه بالفاصله با دانشجويان ھم سن

. ھای باالتر نيز آشنا شدم ھای كوھنوردی با دانشجويان سال طريق شركت منظم و منضبط در كارھای صنفی و برنامه

ياسی از ھای س كتاب خواندن، رعايت مسائل امنيتی، تمايز فعاليت: چند نكته برای تازه واردان به دانشگاه جالب بود

  .صنفی، تظاھرات موضعی، تلفيق كار علنی و مخفی، كوھنوردی و ورزش
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  كتاب خواندن

نھايت  ای كه شدت سانسور در آن بی ھا و مطالعه امكان خوبی بود آن ھم در جامعه دانشگاه از نظر دسترسی به كتاب

 در پی داشته باشد و  سه تا ده سال زندانتواند از ای وجود داشت كه دارا بودن ھر كتاب ممنوعه می قانون نانوشته. بود

 در رد و بدل ًمعموال. فھميديم كه ھر كتاب ممنوعه چند سال جرم دارد  كه به افراد مختلف داده شده بود، میئیھا از حكم

 در دانشگاه طی ساليان دراز و در. شد  کتاب ھمزمان مدت زندان جرم داشتن کتاب نيز به گيرنده گفته میۀکردن مخفيان

كردند؛ به اين ترتيب كه اتاقی از   تأسيس میئیھای دانشجو ھای دائمی مبارزه با رژيم، دانشجويان كتابخانه فراز و نشيب

انتخابات ساليانه . گرفت شد و باقی كارھا توسط دانشجويان انجام می طرف دانشكده در اختيار دانشجويان گذاشته می

ای  که ھيچ بھانه برای اين.  وجود داشتئی دانشجوۀجمله در كتابخان نفی منبرای نمايندگان دانشجويان در ھر فعاليت ص

 ھيچ كتاب بدون مجوزی در آنجا ًظاھرا.  انتشار رسمی داشتندۀھا مھر و اجاز در اختيار مقامات گذاشته نشود، كليه كتاب

عا ليست رسمی ھم برای ايران اعتراف نمی كرد، طب ًاما از آنجا كه رژيم رسما به وجود سانسور در. وجود نداشت

 به بعد ممنوع ۵٠ھای  ھای قبل مجوز گرفته و از سال  را كه سالئیھا بنابراين كتاب. ھای ممنوعه وجود نداشت كتاب

 كه كسی جرأت نداشت در خيابان با ئیھا ھمين طور كتاب.  پيدا كنيمئیھای دانشجو توانستيم در كتابخانه شده بودند، می

ھمچنين جزوات درسی .  آن، كتاب اقتصاد نيكی تين يا نوشين بودۀنمونه برجست. ه داشته باشدخود حمل كند يا در خان

 درسی ۀھای علوم اجتماعی كه جزو فرھاد نعمانی، امير حسين آريانپور، كريم كشاورز يا تحقيقات گوناگون دانشكده

  . انتشار بيرونی نداشتندۀبودند و اجاز

 و ئیھای چريكی فدا ھای سازمان  آثار به كلی ممنوع ھمچون اعالميهۀتر، امكان مطالع  مھمئیھای دانشجو اما از كتابخانه

ھای بيژن  وشتهايدئولوژيك سازمان مجاھدين و به ويژه ن رييتغ ۀمجاھدين، آثار حميد مؤمنی، امير پرويز پويان، بياني

ك، اصول مقدماتی فلسفه پوليتسر، سه منبع سه ی ماركسيسم و آثار مھم كالسيك مثل ماترياليسم ديالكتيئ جزنی و آثار پايه

ً ی معموالئ ھای چند صفحه ھا و نوشته عالميها. جزء ماركسيسم از لنين، مانيفست ماركس، چه بايد كرد؟ لنين و غيره بود

ای دور آن جمع  شد و عده دانستند چسبانده می  ھمه میً كه معموالئیبر ديوارھا و راھروھای كم رفت و آمد يا جاھا

مان مشخص نشود، دو دست را در دو طرف صورت قرار داده يا كاپشن يا كت روی سر  ۀکه چھر برای اين. شدند یم

  .انداختيم می

كرديم و  ھا، روی زمين در كنار ديوار برگ برگ شده بودند، روی دو كف پا نشسته و سرمان را الی زانو خم می كتاب

شد تشخيص  ھا، ممكن نباشد و حتی گاھی نمی  كتاب خوانئیًال شناساكرديم تا عم دو دست را پشت سر و گردن قالب می

ھا نفر در نور كم و خم شده روی دو پا در سكوت مطلق مشغول مطالعه  ھا ده ساعت. داد كه خواننده پسر است يا دختر

ره وجود داشت،  احتمالی گارد ھمواۀشياری در مقابل جاسوسان ساواك و آمادگی در برابر حملو دلھره و ھًطبعا. بودند

شد  ًبه خصوص زمانی كه يا به علت طوالنی بودن متن يا به دليل دير پخش شدن آن، مطالعه عمال به غروب كشيده می

رسيد كه تعداد زيادی كيسه و  كرد به نظر می گاه برای كسی كه از دور و در نور كم نگاه می. ًو دانشكده كامال خلوت بود

ًھا به ندرت چاپی و تايپ شده يا حتی پلی كپی بود، غالبا دست نوشته و با كاغذ  متن. استگونی در كنار ديوار چيده شده 

نوشت كه اين  ًش، كامال شكسته يا مصنوعی میننده نيز برای مشخص نشدن دست خطك دستنويس. كاربن، كپی شده بود

خوانندگان از تعداد صفحات كتاب رسيد و شمار  گاه كه مطلب جديدی می. كرد تر می خواندن مطالب را باز ھم سخت

ھای آخر صفحه، به ھم  خواندند و با انگشت گذاری روی خط بيشتر بود، دو نفر كنار ھم مشتركا يك صفحه را می

كه  تواند صفحه را برگرداند، بدون اين دادند كه يكی اين صفحه را تمام كرده است و از نظر او ديگری می عالمت می

در تمام مدت حتی يك كلمه بين كسی . شناسند ديگر بياورند كه ھمديگر را می د يا به روی يكاين دو ھمديگر را بشناسن
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 بعدی دو نفر ۀبايست منتظر اتمام خواندن برگ شد، می ای تمام می زمانی كه خواندن دو طرف برگه. رد و بدل نمی شد

ھم اغلب مطالب، آنھم با اين شيوۀ نشستن تنظيم سرعت خواندن، كار مشكلی بود چرا كه ف. بوديم بغلی سمت راستمان می

. ھا را دو بار يا با دقت خواند و ھمزمان مانع تند خواندن ديگران نشد چندان راحت نبود و گاھی الزم بود برخی جمله

با . شد كه از او سبقت بگيريم و آن صفحه خاص را بعدا بخوانيم آمد كه آرام خواندن يك نفر باعث می گاھی پيش می

توان تصور كرد كه  كرديم می كه برای خواندن مجدد بايد از اول صف و از صفحه اول دوباره شروع می ه اينتوجه ب

ھای سياسی ھر كتابی را كه به اين   بچهۀ ھمًتقريبا. رو بوده اين بھترين امكان مطالعاتی ما، در عمل با چه مشكالتی روب

در ھمان موقع نمی خوانديم، معلوم نبود كه آيا در زمان ديگری خواندند، چرا كه اگر  شد، می گونه در دانشكده ارائه می

  .امكان خواندن و دسترسی به آن را خواھيم داشت يا نه

ھا روزی چند بار از نزديك آن محل رد  ًای محل خاص خود را برای پخش كتاب داشت و معموال بچه ھر دانشكده

دانشجويان عادی از ترس مظنون شدن به جاسوسی از سوی افراد . ای پخش شده است شدند تا ببينند که آيا كتاب تازه می

ً معموال. كردند ھا خودداری می سياسی يا متھم شدن به مخالفت با رژيم از سوی ساواك، از نزديك شدن به اين محل

  .شناختند ھای مختلف می دانشجويان سياسی اين اماكن را در دانشكده

شد كه جھت جاسازی و   مخفيانۀ داخل كشور، چاپ میۀر، مخصوص مطالعھا، آثاری در خارج از كشو عالوه بر اين

، دو طرف صفحه ١Aدر يك برگ » چه بايد كرد؟«يا » مانيفست«تر، بسيار ريز چاپ شده بود، مثال ھمه  انتقال راحت

ای  ی در گوشه تعدادًگرفت و معموال برگه طوری تا شده بود كه در يك قوطی كبريت يا سيگار جا می. گنجانيده شده بود

  .توانستيم يك نسخه را برای مطالعه با خود ببريم شد و با احتياط می ريخته می

ھای پايه به صورت  كتاب.  جمعی داشتيمۀھای دو نفره مطالع لسه ج با افرادی كه خيلی به ھم نزديك بوديم در ًمعموال

رايمان مھم بود كه اگر كتابی داريم در اين ب. گشت نويس در دفتری كه شبيه دفتر مدرسه بود دست به دست می دست

ندازيم يا ال به الی لوازم ديگرش ناشناس آن را در خانه و اتاقش بياختيار ديگران قرار دھيم، حتی اگر شده به صورت 

  .ھا نيز به علت خطر دستگيری درست نبود از سوی ديگر، نگھداری دائمی اين كتاب. قرار دھيم

 

  رعايت مسائل امنيتی

 برای حفظ ًكرد كه متقابال  ساواك عليه ھر گونه مخالفت، حتی مخالفت ليبرالی، ما را مجبور میۀسترده و پيچيدسيستم گ

ھای  رژيم دستگيری و كشتن اعضای سازمان. خود جھت ادامۀ مبارزه به رعايت دقيق و جدی مسائل امنيتی بپردازيم

كوشيد اين احساس  داد و می ھر بار با بوق و كرنا خبر میھای مخفی ديگر را   و مجاھدين خلق يا گروهئیھای فدا چريك

ساواك از جانب خود برای .  كندئیھای مخفی را شناسا ترين فعاليت تواند پيچيده را در ھمگان تقويت كند كه ساواك می

به كارگيری زد و با  ھای مخفی می  ايجاد گروه  كسانی كه تمايل به فعاليت سياسی عليه رژيم داشتند، دست بهئیشناسا

له نه أبرای ما مس. العاده پيچيده و تكنيكی تبديل كرده بود ھای سركوب مبارزۀ سياسی را به امری فوق ترين روش مدرن

عدم مبارزه برای حفظ نيرو، بلکه تلفيق مخفی کاری کامل با اشکال مختلف مبارزه و انعطاف در شيوه ھای مبارزه تنھا 

 ۀترين اموری كه در مبارز یئ از اولين و پايه. تی اساسی داشت و عدم دستگيری اھميدر اين راستا حفظ نيرو. راه بود

ًھای چريكی در مورد كار مخفی بود كه صرفا جنبۀ مطالعاتی  شديم جزوات و رھنمودھای سازمان سياسی با آن آشنا می

مانند مسائلی چون جاسازی، .  بودھا از ملزومات اوليۀ مبارزه  و در نظر گرفتن دقيق آنء نداشت، بلكه اجرائیو آشنا

حتی نزديكترين افراد در مورد . ن ساواك برانگيزدامورأّترين شكی در م خودداری از انجام ھر حركتی كه كوچك

 كه ئیكه حتی به نزديكترين رفقا رعايت اين. بردند  میئیدانستند يا از آن بو ھای سياسی ما نبايد چيزی می فعاليت
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ھمچنين بايد خودمان را عادت . كنيم، نبايد اطالعات امنيتی غيرالزم داده شود كار سياسی میھا  شناسيم و با آن می

 اطالعاتی ًدستگيری و شكنجه، عمال داديم كه نبايد از اطالعات مربوط به مبارزان ديگر آگاه شويم تا در ھنگام می

عدم اطالع از اسم كامل و واقعی . شد ھن ما می ذۀكنجكاوی نداشتن بايد ملك. ای بزنيم نداشته باشيم كه به ديگران لطمه

ھا و غيره و غيره مگر در  ن آنولفي تۀافراد، محل زندگی، شھر، خانواده، نوع كار، روابط افراد با كسان ديگر، شمار

، ئین دانشجوتر با ديگر فعاال شرط الزم برای مشاركت يا ارتباط نزديك.  الزم از واجبات مبارزه بودًموارد واقعا

ّای جدی  انگاری در اين مورد، نه تنھا برای خود فرد، بلكه مخاطره ت مسائل امنيتی بود، چرا كه كوچكترين سھلرعاي

ھا را در مسائل  دانشجويانی در آن دوره انتقاد و شكايت داشتند كه چرا آن. شد ھای جمعی محسوب می برای فعاليت

شان از رعايت مسائل  نئيھا دليل اين امر را به علت درک پا آن. ی دارندئ دھند و نقش حاشيه جنبش شركت نمیتر  جدی

آميز يا حتی  انگارانه رعايت مسائل امنيتی را امری افراطی، مصنوعی، مبالغه ھا، سھل آن. شدند امنيتی متوجه نمی

  .كردند مضحك تلقی می

آمد ــ اطمينان  به حساب می ئیترين مبارزات دانشجو ترين و خطرناك الزمۀ شركت در تظاھرات موضعی ــ كه سياسی

 نكند و اگر ئیً پائين باشد تا كسی از بيرون ما را تصادفا شناسامانياكرديم سرھ سعی می. صد در صد به افراد بود

ای مشخص نباشد به خصوص ھستۀ اصلی رھبری تظاھرات از بيرون قابل تشخيص  گيرد، چھره ساواك عكس می

 با اين. اند  بيفتد و بفھميم چه كسانی در اين تظاھرات شركت داشتهءن به ديگر رفقاما كرديم تا مبادا چشم دقت می. نباشد

از نزديك با ھم تماس داشتيم اما در خيابان يا حتی محيط دانشكده … ھای كوھنوردی، كارھای صنفی و كه در برنامه

ليت سياسی مشترك داشتيم ولی در كه فعا با اين. گذشتيم و حداكثر يك سالم معمولی ديگر می ھا از كنار يك مانند غريبه

آگاھی ما از زمان . ارتباطات نزديك سياسی ما فقط با افراد معدودی بود. كرديم ديگر صحبت نمی مورد ھمۀ امور با يك

امروز ساعت يك ربع به : گفت  میًآمد و در يك جمله مثال و محل تظاھرات بدين گونه بود كه يكی از رفقای باالتر می

ًكامال طبيعی بود كه به خاطر رعايت مسائل امنيتی، كوچكترين سؤالی در . ھمين و بس.  عباسیچھار سر چھارراه

  .شد مورد موضوع و علت اين قرارھا نمی

جالب بود . كردند در درون ما رخنه كنند، امری الزم بود  جاسوسان ساواك كه سعی میئیشياری دائمی برای شناساوھ

ھا داد، معلوم شد  ھا و دانشكده ھا را به شوراھای دانشگاه ليست بلند اسامی ساواكیكه بعد از انقالب، وقتی دولت موقت 

 داشته است، به طوری كه ھيچ يك از افراد فعال سياسی يا حتی صنفی عامل ئیشياری دائمی ما كارآوكه چقدر اين ھ

ھای مختلف استان تھران،   در دانشكدهئیّتا آنجا كه در آن زمان شنيدم، گويا از كل جنبش دانشجو. نفوذی ساواك نبوده اند

البته اين وسواس بر سر خطر جاسوسان ساواك، گاھی . ن چپ نفوذ كندساواك فقط در دو سه مورد توانسته بود در فعاال

ھا  ور نگه داشتن او از فعاليتايزوله كردن اين شخص و د ّشد كه كوچكترين شكی در مورد شخص خاصی، به  باعث می

ای اين افرادی كه بر اثر سوءتفاھمی مورد شك واقع شده بودند، بسيار آزاردھنده و دردناك بود چرا كه با نجامد كه بربي

زدن   تنبيه و كتكۀمسأل. شد ًوجود تمايل شديد فرد مذكور برای مبارزه عليه رژيم، عمال از مبارزه كنار گذاشته می

ً و تنبيه يك ساواكی معموال باعث ئیبه ھر حال شناسا. دشد كه اطمينان صد در صد بو ھا، فقط زمانی مطرح می نفوذی

 ديگر ثابت قدمی و پايداری و ۀنكت. شد كه آن شخص از ترس جانش ھم كه شده برای ھميشه دانشكده را ترك كند می

وم نبود پيوستند و بعدھا معل ھمواره كسانی بودند كه مدتی كوتاه به مبارزه می. اعتقاد عميق به مبارزه در درازمدت بود

تخمين درست و طرز برخورد مناسب با اين . كنند والنه برخورد میؤكه با ارتباطات و اطالعات به دست آمده چقدر مس

  .نوع افراد نيز بسيار مھم بود
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 ئیشناسا.  به دستگيری و اعدام بسياری از رفقای ما انجاميد۶٠با وجود رعايت نسبی مسائل امنيتی، سركوب سال 

ھا پس از انقالب در دانشگاه نداشت، بلكه به علت   فعال بودند اغلب ربطی به فعاليت آنئینبش دانشجوافرادی كه در ج

ھا حضور نداشتند و اين  ًفعاليتشان در دوران رژيم شاه بود، زيرا اغلب رفقای فعال ما پس از انقالب اصوال در دانشگاه

ی ئ  به فعاليت حرفه٣ھای خط  ھا در سازمان  كه اينی و اكثريتی مشخص بودئ اللھی و توده رای دانشجويان حزبب

ھا به دستگيری   در خيابان۶٠ھای سال   دانشجويان طرفدار جمھوری اسالمی در گشتیۀحضور گسترد. اند مشغول بوده

 توسط ھا در ضربه خوردن ما بسيار فراتر از لو دادن مستقيم ما ھا و اكثريتی یئ نقش توده.  انجاميدءتعداد زيادی از رفقا

 و ئین چپ بودند، از سطح كار و تواناھا قبل از انقالب خود از فعاال از آنجا كه برخی از آن. آنان به پاسداران بود

از اين رو پس از . ًامكانات و حتی در مواردی از آدرس رفقای ما طبعا بيشتر از دانشجويان مذھبی با خبر بودند

ی يا اكثريتی از ئ امكاناتی را كه به نحوی يك تودهخانه و محل كار و  مجبور شدند ءسركوب سال شصت بسياری از رفقا

ی يا ئ ما ھر امكانی را كه يك توده. ندھای رژيم شد ھا آواره و طعمۀ گشتی  در خيابانًآن اطالع داشت، رھا كنند و عمال

ی يا اكثريتی ئ مان تودهحتی اگر يكی از بستگان . كرديم اكثريتی از آن اطالع داشت جزء امكانات سوخته محسوب می
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