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  گیری جنبش دانشجویی در ایران شکل

  

  مطالبي از نشريه آرش 

http://www.arashmag.com   

  :توجه

  .تدوين شده است گرايشات چپ گرايانهكلیه مطالب اين نشريه، با ) نكته اول 

  .بوده و به معني تايید آن نیست
  

شود، مورد  ، که دانشگاه تھران تأسیس می١٣١٣ھای  گیری جنبش دانشجویی در ایران را، تقریبًا باید از سال شکل

 . بررسی قرار داد

، و با باز شدن فضای سیاسی ایران، و آزاد شدن بخشی ١٣٢٠پس از اشغال ایران توسط متفقین در شھریور ماه سال 

یکی . ی ایران تأسیس شد ر زندان رضا شاه باقی مانده بودند، حزب تودهنفر که با گرایشات مارکسیستی د ۵٣  از گروه

که اکثرًا به مارکسیست  –از این پس بود که دانشجویان . ھای دانشگاھی بود ھای مھم حزب توده، در  محیط از فعالیت

، زمینه ١٣٢۶ر سال با باز شدن دانشگاه تبریز د. دادند در مقابل فقر و استبداد، واکنش نشان می -گرایش داشتند

  . فعالیت برای حزب توده، بیشتر شد

ھای درون  گیری نھضت ملی شدن نفت، جنب و جوش دانشجویان طرفدار نھضت ملی و احزاب و گروه پس از شکل

، در درگیری دانشجویان با ارتش ١٣٣٢آذر  ١۶، در تاریخ ١٣٣٢مرداد  ٢٨  پس از کودتای. شود جبھه ملی، آغاز می

از این تاریخ ھر . شوند نیا، کشته می شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ: ھای جو به نامدانش٣شاھی، 

ھای  آذر به یاد این سه عزیِز جنبش دانشجویی، به شکل ١۶ ھای مختلف ایران، دانشجویان در روز ساله در دانشگاه

  .دارند مختلف، یاد ھمرزمان خود را گرامی می

  

   

  سرکوب جنبش دانشجویی

   

)١٣۴١٣٣-١۴(     

 

  ھما ناطق

  

، پیش از آن که در جنبش ١٣۵٣ی حاضر بر پایه اسنادی فراھم آمده است، که مصطفی شعاعیان در اواخر سال  نوشته

کوشم آن اسناد را،  اما در ادای ِدین می. گذرم آن می چریکی کشته شود، در اختیار من نھادـ ماجرائی که از شرح

این مختصر را ھم به نام و به یاد . وار بدست دھم کم و کاست و چه بسا فھرست ھمراه با مدارک نویافته ی دیگر، بی

  .دارم نگارم و به جنبش دانشجویان ایران تقدیم می صاحب اسناد می

مرداد،  ٢٨اسناد کودتای : نه ی ما آورد، به اختصار عبارت بود ازبه خاشعاعیان محتوای آن مجموعه اسناد که 

ھای روحانیان، از جمله رساله  ھای دانشگاه تھران، اعالمیه ھای گوناگون در این باب، به ویژه اعالمیه ھا و بیانیه اعالمیه
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این قانون : که ی چاپی از خمینی در پشتیبانی سرسختانه از قانون اساسی مشروطیت، ھمراه با این سرآغاز

این رساله . خونبھای ھزاران شھید انقالب مشروطه است؛ تا ظھور امام زمان، احدی را حق تغییر یک ماده از آن نیست

شامل یک چمدان کوچک (ھمچنین در میان آن اوراق . ، در قم چاپ کرده بودند١٣۴٠را با امضای نویسنده آن، به سال 

ا و احزاب مختلف به ویژه در دوران نخست وزیری امینی از جمله نھضت آزادی به ھای نیروھ ، اعالمیه)و یک کیف دستی

ھائی از دکتر مصدق در احمدآباد، اشعار منتشر نشده  عالوه بر روزنامه و نشریات زمانه، عکس. خورد چشم می

  .شد ھا و سرودھای انقالبی دیگران و مدارکی از این دست دیده می شعاعیان، سروده

از انقالب بر آن شدیم که بخشی از این مجموعه را که در ربط با جنبش دانشجوئی بود، تکمیل و منتشر  ھای بعد سال

قرار بر این شد که الف رحیم، دوران رضاخان تا کودتا را بر عھده . ای از مبارزات دانشجویان فراھم آوریم کنیم و تاریخچه

  .گیرد و من دوران کودتا تا انقالب را

  .ای از سھم من در آن کتاب انید، بخشی است از آن کتاب و گوشهخو مجملی که می

ام، غرض جز این نیست که آن اسناد را به روزگار، و از دستبرد روزگار در  وار بھره گرفته اگر گاه از آن مجموعه گزارش

  .شاید ھم خواست صاحب اسناد در ھمین بوده باشد. امان دارم

                                   * * *  

برد، خود  به ادوار گوناگون، تاریخچه جنبش دانشجوئی ایران، ھم بدانگاه که افکار و افراد را در کنار یکدیگر پیش می

. شناساند گوید و حال و روزگار کشور را به برھۀ زمانی می ھای حاکم بر زمانه را باز می ھای رایج و سیاست اندیشه

ھای ھمگن جمع، اعتالی جنبش  جویان، میانگینی است از نیازھا و خواستھای جمع ناھمگن دانش نیازھا و خواست

یعنی تبلور شکیبائی ھمگان . دانشجوئی آنجا که یکپارچه و یکصداست، بازتابی است از اعتالی فرھنگی میھن ما

احزاب، پراکندگی دانشجویان، چه از سوی حکومت و چه از سوی . است در برخورد با اندیشه و بیان و اجتماع غیر

  .نشان از تفرقه در میان مردم و نیروھای درگیر است

. اند اند، نخست دانشگاه را نشانه رفته ای که احزاب را وانھاده سبب نیست که اھل قدرت ھمواره و به لحظه پس بی

ان نیز اسالمی. چنین بوده و چنین ھم ھست. اند ُکشی و فرھنگ ُکشی را با سرکوب دانشجویان آغازیده چنانکه آزادی

اند آزموده را آزمودن خطاست،  گرچه گفته. این شیوه را از گذشتگان آموختند و به کار بستند، ورنه ابتکار نه از آنان بود

. اند که ھرگز از تاریخ و تکرار تاریخ درسی به یادگار نبرده است اما این سخن نغز را برای ملت فراموشکار ایران نگفته

اند و یا روی به  ُکشی بوده ری، دل به سوی کسانی دارد که یا پیشقدم فرھنگھم امروز ھم ـ اگر نیک بنگ

  .روند تا سرنوشت ملت را به جھل مرکب قلم زنند نوخاستگانی، که می

است و سیاست آن دولت در ) ١٣۴٠- ١٣۴١(گواه آنچه آوردیم جنبش دانشجوئی به دوران حکومت دکتر علی امینی 

  .یان، که موضوع اصلی سخن ما نیز ھستقبال آزادی، دانشگاه و دانشجو

آوریم، تا تحول جنبش را بھتر  مرداد می ٢٨وار، مختصری از این تاریخچه را به دنبال کودتای  اما پیش از آن و مقدمه

  .بدست داده باشیم

 ، یعنی پس از پیروزی کودتاگران و شکست جنبش ضد استعماری و نیز خیانت دھشتناک حزب١٣٣٢ھای  بعد از سال

پشتیبانی سرسختانه دولت شوروی از تیمسار زاھدی و استرداد . توده، سراسر کشور را رکود و سکون فرا گرفت

  .و سردرُگم برجای گذاشت» الگو«طالھای ایران به دولت کودتا، جوانان چپ را بی 
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ھدف و  آرمان، بی بی »پیشوا«ای داشت، بعد از کنار رفتن  جبھه ملی که ھنوز به خاطر ھواداری از دکتر مصدق وجھه

تنھا و گاه به این دل خوش داشت که رژیم رفتنی . ھا ناتوان آمد برنامه برجای ماند و از سازماندھی ناخرسندی بی

  .است، پایگاه ندارد، و سرانجام آمریکا پشیمان از کودتا، به سردمداری جبھه رضا خواھد داد

رھائی، در پس امیدی کور سنگر گرفتند و در خویشتن خویش فرو در این انتظار واھی، روشنفکران جوان، چشم به راه 

بدینسان در بیزاری از سیاست، . بسیاری در سوز و گداِز شکست، بساط تریاک و ناله ی شبگیر را گستریدند. رفتند

م، صادق ھدایت، نه مظھر عصیان علیه فرھنگ حاک. فرا رسید» بوف کور«عصر . روح نشئه و ادبیات افیون جان گرفت

. ُپر شد» سگ ولگرد«و » سه قطره خون«بوف کور و » خانه سالخ«فضا با بوی . گر آمد آور خودکشی جلوه که پیام

نیما اگر . و لوطِی چوبک، سرود ھجران سرداد» عنتر«و » داش آُکل«حرمان قرون دم به دم انفعال داد و از زبان طوطی 

بار دیگر برخاست، اگر ھم وزن » من قایقم نشسته به خشکی« و» مرغ آمین«نوای . باب شد، افکارش بر زمین ماند

تا آخرین «ھنوز کسی به . ھای توللی و نادرپور پرگرفتند »تکدرخت«ھای سیاه از  زاغ. شکست، زمستان نشکست

  :سرود که اندیشید و نادرپور یکی از زیباترین اشعارش را در غم نھضت ملی می توللی نمی» نفس

و . »شعری از آنچه بود/ شعری از آنچه ھست / شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود  /شعری است در دلم « 

  .جست ای از خرابات می خود را به گوشه» ھمزاد«ھرکس 

ھای کافکا، که عصیان علیه  نوشته. خورد ھا نیز به چشم می این بدبینی و نومیدی، در گزینش آثار فرنگی و ترجمه

جیمس جویس و . افسردگاِن از راه مانده شتافت شد و به یاری دل» مسخ« یھودآزاری است، به مصیبت نامه

» ُدمبان«آوردند که در داستان » ھرمان ھسه«تر روی به  روشنفکراِن ُنخبه. داستایوفسکی سخت باب روز شدند

  .سارتر ھم جای خود را داشت» تھوع«دید و  سرنوشت آدمی را بر پیشانی او حک می

زدگان را تدارک  ھای افیون پا گرفت و عالمی داشت و چاشنی شب» مجله فردوسی«انتظار،  در این فضای انفعال و

انداخت و برایشان فلسفه ھستی  آن نشریه که ھنوز آثارش باقی است، روشنفکران را به جان ھم می. دید می

بی » پولمیک«ھا  ا بقول امروزیو ی» غیبت روشنفکرانه«چرخاند، و  داد و می رژیم آن َلچرنامه را پروبال می. تراشید می

  .گرفت بدینسان تخریب جای سازندگی را می. کرد سروته را جایگزین اندیشیدن و نقد اندیشه می

آمدھای کودتا در  از پی. لنگان با پژمردگان ھمراه بود جنبش دانشجوئی نیز از این خمودی گریزی نداشت و گاه لنگ

دانشجویان و مبارزه طبقاتی : نگاه کنید به(ایم  را در جای دیگر بدست داده ١٣٣٢آذر  ١۶کشتار . دانشگاه آگاھی داریم

دانیم که از این تاریخ گارد در  می). ۵-٢٢، تھران، نشر معاصر، ص ١٣۶٠، مردادـشھریور ١زمان نو، شماره : در ایران

بال را به دانشگاھیان دولت حتی آزادی نسبی انتخابات را از ھیأت علمی گرفت، و دکتر اق. دانشگاه مستقر شد

  .تحمیل کرد، و فعالیت سیاسی را برای دانشجویان ممنوع اعالم نمود و اختناق بر محیط تحصیل و تدریس حاکم گشت

شد، اما راه به جائی  ھای پراکنده منتشر می گھگاه اعالمیه. در دانشگاه تھران خبری از تظاھرات و اعتصاب نبود

در تھران، گروھی از » ھزاره ابن سینا«بود که به مناسبت برگزاری  ١٣٣۴در  تنھا عمل اعتراضی شاید. برد نمی

  .دانشجویان، در جھت افشاگری، به دیدار ایران شناسان رفتند و برخی بازداشت شدند

دکتر اقبال، نخست . ھای تھران، جوانان را به جنب و جوش آورد پزخانه ھزار کارگر کوره ٢٠در خرداد ھمین سال اعتصاب 

. »شکنم و ھر حرکت اعتصابی را با نیروی انتظامی درھم می... آید من از اعتصاب بدم می«: داد یر وقت ھشدار میوز

  .درگیری قوای پلیس با اعتصابیون که جوانان را ھم با خود ھمراه داشت، چند کشته و زخمی برجای گذاشت

دانشجویان ھنوز سردرُگم، . ارت فرھنگ روان شدندآموزان رسید که به سوی وز پیمائی دانش دیماه نوبت به راه ٢٠در 

  .به پشتیبانی کتبی از رفقای جوان بسنده کردند و دنبال نگرفتند
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 ١۴ھای ایران  ، در دانشگاه١٣٣٧-٣٨در سال تحصیلی . کرد ، جنبش دانشجوئی در سرگردانی سر می١٣٣٨تا سال 

نفر، در دانشگاه شیراز  ١٠۵۵نفر، در دانشگاه تبریز  ٩٣٠٠ان در دانشگاه تھر: نویسی کردند، بدین قرار ھزار دانشجو نام

  .نفر ۴٨٠نفر، در دانشگاه مشھد  ۴٩٠

ھای صنفی  ، در جھت ھماھنگ کردن فعالیت»کمیته موقت«اقدام مھم دانشجویان دانشگاه تھران در این سال، برپائی 

  .عضو داشت ۶شد که ایجاد » سازمان دانشجویان دانشگاه تھران«یک سال بعد . ـ سیاسی بود

در » کمیته دانشجویان«اعالمیه . آذر برگزار کنند ١۶نخستین بار بود که بعد از کودتا دانشجویان بر آن شدند تا سالگرد 

دانشجویان در فراخوان خود، به یأس حاکم از پس کودتا اشاره کردند و . این رابطه سخت گویا و بیانگر روح زمانه است

سکوت و ... داد در زیر انبوه خاکستر استبداد و خیانت، شعله و گرمی خود را از دست میآتش پیکار «: نوشتند

... شود کاری کرد دیگر نمی... شد باور کرد که ھمه چیز پایان گرفت و خاکستر شد سیاھی چنان بود که به آسانی می

آنگاه، . »ه مزدوری اجانب رفته بودندکودتاچیان ب. ھا جاری بود ھا بر زبان این جمله... جنگد ُمشت که با درفش نمی

تو باید در تظاھراتی که به ... ای دانشجو«: آنکه راھی به آینده بنمایند و بگشایند، خطاب به یاران خود گفتند بی

ھای انسانی است،  ھا و آرمان شرکت در این مراسم دفاع از تمام ارزش. شود، شرکت کنی آذر برپا می ١۶مناسبت 

اعالمیه کمیته (» ...ُکشی در کالس درس است اظھار نفرت از آدم. بت به تجاوز به حریم دانشگاه استاظھار انزجار نس

  ).١٣٣٨آذر  ١۶دانشجویان، به مناسبت 

جبھه ملی دوم برپا شد و از آنجا که شاه در پیام رادیوئی، نوید انتخابات آزاد را داده بود، ملیون نیز تصمیم به  ١٣٣٩در 

دین مناسبت اجتماعات گوناگونی شکل گرفت و جنبش دانشجوئی را بار دیگر، در جھت آزادی ب. مشارکت گرفتند

تر از ھمیشه برگزار کردند و به پشتیبانی از شرکت  آذر را پرشکوه ١۶بدینسان مراسم سالگرد . انتخابات به حرکت آورد

  .احزاب در انتخابات برآمدند

نامزدھای انتخاباتی جبھه ملی و حزب ایران خودداری کرد، آرا قالبی را به اما برخالف قول و قرارھا، دولت از پذیرفتن 

کرسی  ٣٢کرسی به حزب مردم،  ۶۵کرسی به حزب ملیون،  ٧٠کرسی مجلس  ٢٠٠ھا ریخت و بدین سان از  صندوق

  .کرسی دیگر معوق ماند ٣٠به منفردین تعلق گرفت و 

اجتماع جبھه ملی حمله بردند، برخی را زخمی کردند و در فردای در اوایل بھمن، دارودسته حاج رضائی و رشیدیان به 

 ۴٠٠٠بھمن  ۶در . را به زندان فرستادند، باز بھانه به دست دانشجویان افتاد» کمیته دانشگاه«ھمان روز اعضای 

که در  و آزادی یاران خود شدند، بویژه» لغو انتخابات ساختگی«دانشجو در محوطه دانشگاه بست نشستند و خواستار 

  .دانشجو در بازداشت بودند ١۶٠طی آن چند ھفته، عالوه بر کمیته دانشگاه، 

دانشجویان در قطعنامه . قوای پلیس به محاصره دانشگاه برآمد و تا سه روز از رسانیدن غذا به دانشجویان، جلوگرفت

وزیر  ال دکتر اقبال نخستتندی که ھمان روز نخست، در صحن دانشگاه خواندند، خطاب به شریف امامی که به دنب

  : شده بود، گفتند

دولت شما نیز مانند دولت ... دولت شما نیز مانند دولت اقبال، اصل آزادی بیان و قلم و اجتماعات را زیر پا گذارده«

 دولت. نماید ھای انتخاباتی جلوگیری می اقبال، با تھدید و ایجاد رعب و ھراس و حتی تعقیب و توقیف افراد از فعالیت

ھای نظارت بر انتخابات را از عناصر وابسته به احزاب ساختگی تشکیل داده، تا چنانچه مقتضی است  انجمن... شما نیز

محیط دانشگاه در ھمه وقت و در ھمه جا، در دفاع از ... در مورد انتخاب افراد طبق نقشه و توصیه دولت عمل شود

بنابراین ما دانشجویان دانشگاه . جو نیز ھمیشه سرباز آزادی استآزادی و احترام به قانون، سنگر آزادی، و فرد دانش

اگر دولت در مورد تأمین اصل آزادی انتخابات ... کنیم تھران، در مورد ارائه این انتخابات رسوا، اعتراض و اعالم خطر می
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... یا انتخابات را متوقف کندبالدرنگ استعفا بدھد و : قادر به مقاومت در برابر مداخله و اعمال نفوذ محافل متنفذ نیست

کنیم که در صورت ادامه این وضع، برای جلوگیری از این تجاوزات، تنھا علیه دولت شما به تظاھر  ما به شما اخطار می

ای  اکتفا نکرده و دامنه تظاھرات را به محیط خارج از دانشگاه خواھیم کشید و در این صورت مسئولیت ھرگونه حادثه

بھمن، و برای نخستین بار  ٩در ). ١٣٣٩بھمن  ۶کمیته دانشجویان دانشگاه تھران، (» اھد بودمتوجه شخص شما خو

در . اما دانشجوایان از پا ننشستند و موج اعتراض سراسر محیط تحصیلی کشور را فرگرفت. درھای دانشگاه را بستند

ای که  ھا کشاندند و در اعالمیه خیابان در دانشگاه تبریز دانشجویان درگیری را به. دانشگاه مشھد اعالم اعتصاب شد

ما دانشجویان دانشگاه تبریز، نفرت عمیق خود را از اعمال غیرقانونی دولت ابراز «: بدین مناسبت انتشار دادند، گفتند

بقه دھیم که بیش از این به ط کنیم و اجازه نمی ما مبارزه خواھران و برادران خود را با پیگیری تمام دنبال می. داریم می

  :ھای دانشجویان تبریز عبارت بودند از خواست). ١٣۴٠فروردین  ١۴پیام دانشجو، (» دانشجو در ایران توھین شود

  .دانشگاه ھرچه زودتر باز شود -١

  .دانشجویان زندانی دانشگاه تھران آزاد شوند -٢

  .دوره بیستم ھرچه زودتر منحل شود» قالبی«مجلس  -٣

  ).١٣٣٩بھمن  ١٧از اعالمیه دانشجویان دانشگاه تبریز، (برقرار گردد  آزادی اجتماعات و مطبوعات -۴

دانشجویان در اول اسفند . نفر رھا شدند ۵٨در اواخر بھمن دولت متعھد شد که به تدریج دستگیرشدگان را آزاد کند و 

شریف امامی  دولت. اما دانشجویان بر سر شعارھای خود باقی بودند. اعتصاب را شکستند و دانشگاه گشوده شد

را که سیاسی است رھا کنند، تا باقی یارانشان از زندان آزاد » آزادی انتخابات«کرد که دانشجویان شعار  پیشنھاد می

طرد شد و تزلزل در مقام نخست وزیر انداخت که به » فساد دستگاه حاکمه«اما این پیشنھاد به عنوان نشان از . شوند

  .نار شددنبال تظاھرات معلمان، از کار برک

آموزان، حتا تندتر از  دانش. از ویژگی ھای اعتراضات و تظاھرات این سال، ھمبستگی دانش آموزان با دانشجویان بود

غلط «ھای ایران از جمله  در ربط با بست نشینی دانشگاه، اعالمیه دبیرستان. بزرگ تر ھا می گفتند؛ می نوشتند

شد و  را با مشکالت فراوان روبرو کرده، یادآور می» مدرسه اجتماع کوچک«روش آموزش و پرورش را که » بودن

ھای محیط ماست، با دردھای مردم مقایسه  آیا ھیچگاه مشکالت مدرسه خود را که انعکاس نابسامانی«: پرسید می

فقر و ورشکستگی . کنیم که ھمه روابط مان براساس غلط استوار است ما در اجتماعی زندگی می... ایم؟ کرده

ھای انسانی بدست  ھای ملت ھمه جا پایمال شده است؛ ارزش ی ھمه جا ریشه کرده است، حقوق و آزادیاقتصاد

گوئی و آزاداندیشی جرمی است که آزادیخواھان ایران بارھا به  مقلدین و فراشان دوره استبداد از بین رفته و حق

ھر روز تنزل ... مسئولیتی ستعماری و کمھای ا فرھنگ عمومی با پیروی از برنامه... اند مجازات شدید آن رسیده

» حیات انسانی«آموزان، دولت کودتا نسل جوان را تنھا از آزادی محروم نکرده، بلکه از  از دیدگاه دانش. »کند می

مبارزه علیه «در » ھمراھی و راھنمائی«را نیز به » دبیران خردمند«آموزی،  چنین جنبش دانش ھم. بازداشته است

آموزان مدارس تھران، بھمن  بیانیه دانش(خاست  خواند و به ھمبستگی با مدرسان برمی فرا می» دستگاه خودکامه

١٣٣٩.(  

کسب آزادی و احیای «باید سرسختانه از مبارزاتی که دانشجو به راه : آموزان قزوین نوشتند دانش: در ھمان تاریخ

دولت سرسپرده شریف «نیز انزجار خود را از آنان . در پیش دارد، پشتیبانی کرد» حقوق از دست رفته ملت ایران

انجام یافته بود، » قالبی«و به صورت » محیط وحشت و خفقان«انتخابات دوره بیستم را که در . اعالم داشتند» امامی

آموزان قزوین نیز ھمبستگی با اھل قلم و روشنفکران را از یاد نبردند و  دانش. محکوم کردند و غیرقانونی خواندند
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ھمگام و ھمصدا و دوشادوش روشنفکران کشور علیه ھرگونه تجاوزات استعمارگرانه که به حقوق ملت ما «: نوشتند

آموزان قزوین، بھمن  بیانیه دانش(» کنیم و تا پیروزی نھائی، بر پیمان مقدس خود وفادار خواھیم بود شود، مبارزه می می

١٣٣٩.(  

، معلمان مدارس تھران در اعتراض به نارسائی حقوق، ١٣۴٠ت اردیبھش ١٢در . این ھمبستگی به عمل نیز دیده شد

آموزان و دانشجویان نیز شرکت کردند و اجتماع  در این مراسم دانش. اجتماعی در برابر باشگاه مھرگان ترتیب دادند

قوای پلیس آتش به روی تظاھرکنندگان گشود و یکی از . صنفی را به تظاھرات سیاسی علیه دولت برگرداندند

  .، از پای درآمد٢ھنگیان به نام دکتر خانعلی، به ضرب گلوله شھرستانی، رئیس کالنتری فر

کشیدند، به سوی  ھزار تن از جوانان و فرھنگیان، در حالیکه جنازه دکتر خانعلی را بر دوش می ١٠فردای ھمان روز 

برخی راھی . لوی مجلس افتادسازمان جوانان جبھه ملی، به خیال دفن جنازه در ج. میدان بھارستان روان شدند

  .دستی کرد و جسد را دزدید آوری بیل و کلنگ شدند، اما پلیس پیش جمع

فرھنگیان و دانشگاھیان، . قتل دکتر خانعلی، دولت شریف امامی را در بحران شدید فرو برد و استعفای او را سبب شد

  .بود که نوبت حکومت به دکتر علی امینی رسیداین چنین . مرداد را پشت سر گذاشته بودند ٢٨اکنون خمودی و رکود 

دولت امریکا، برای مقابله با جبھه ملی، که دوباره سر بلند کرده بود و نیز در جھت خواباندن صدای اعتراض، امینی را با 

ر د. در مبارزه با افکار اشتراکی روی کار آورد» تقویت اسالم«و آرمان » اصالحات ارضی«، »مبارزه با فساد«شعار 

  .پاگرفت و علنی به فعالیت برخاست» نھضت آزادی«ماھه او بود که  ١۴حکومت 

بعد از انقالب مشروطیت، امینی نخستین کسی بود که درھای مجلس را بست و فرمان شاه را جایگزین قوانین 

ی از گرفت و شاه که دستکم به ظاھر، و طبق قانون اساسی، مبر» نخست وزیر خودمختار«خود لقب . مجلس کرد

  .مسئولیت بود، بار دیگر به مقام مسئول رسید

امینی از این وجھه ھم در خراب کردن چھره مصدق به . با این حال شعار اصالحات ارضی در نزد بسیاری گیرائی داشت

  .بھره جست» فئودال«عنوان 

دادگستری را به  کرد، امینی وزارت ھا برای حزب توده تره خرد نمی در خاموش کردن صدای چپ، که در آن سال

چنین برای خاموش کردن  ھم. نورالدین الموتی، از اعضای حزب توده سپرد، تا آزادیخواھی خود را به جھانیان ثابت کند

  .اعتراض فرھنگیان، وزارت فرھنگ را به محمد درخشش، رئیس باشگاه مھرگان بخشید

  .بدین عذر دانشگاه تعطیل شدجان گرفت و ھم » دانشگاه مال مردم است«در زمان او بود که شعار 

  .ھای زمانه شد تر از ھمیشه، سخنگوی خواست و باز در زمان او بود که جنبش دانشجوئی، پربارتر و با تجربه

دولت امینی به اتکا احزاب نوخاسته و یاران . نخست با انتخابات بیاغازیم، که انتخابات مجلس بیستم منحل اعالم شد

این چنین و برای . »خواھند اکثریت مردم انتخابات نمی«: مجلس را بست و اعالم داشتاز راه رسیده، یکسر درھای 

بایست  اکنون سرکوب را ھم می. نخستین بار بساط مشروطیت را برچید و ایران را به دوران ناصرالدین شاھی بازگرداند

  .یم دیدبه شیوه نوین سازمان داد که بھترینش ھمانا بستن در دانشگاه بود، چنانکه خواھ

از کجا «شعار مبارزه با فساد که به مفھوم . جوانان ھنوز دست و سیاست دولت جدید را به درستی نخوانده بودند

ھم که » سازمان امنیت اجتمائی«حتی ایجاد . ھم بود، گیرائی داشت و بسیاری را به توھم واداشت» ای آورده

از رھبران جبھه ملی تعدادی به . وان را به خود جلب نکردھایش به دوران مصدق ریخته شد، توجه روشنفکران ج پایه

ھای سیاسی خود پرداخت و با الفاظ و  دولت جدید روی خوش نشان دادند و مھدی بازرگان برنامه امینی را در جزوه
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خط بطالن بکشند و ھویت ملی را در اسالم عزیز » غربزدگی«رفتند بر  بیان مذھبی به خورد جوانانی داد که می

  .تجو کنندجس

را در این » کنفرانس سنتو«سبب این بود که محل تشکیل . اعتراض دانشجویان، این بار از دانشگاه شیراز آغازید

ای که بدین مناسبت انتشار  در قطعنامه. اردیبھشت و اول خرداد، دانشجویان بپا خاستند ٣١در . دانشگاه قرار دادند

ما مخالف پیمان سنتو که باعث نفوذ . ر محیط علمی دانشگاه مخالفیمما با تشکیل این جلسات د«: دادند، نوشتند

ھای نظامی شرکت  الملل وارد شویم، در بلوک خواھیم در مخاصمات بین ما نمی. سیاست خارجی است، ھستیم

شکم گرسنه و بدن برھنه ... ای باشد مورد نفرت عموم مردم ایران است کلمه سنتو به ھر شکل و قیافه... کنیم

 ١قطعنامه دانشجویان دانشگاه شیراز، (» ...ھرچه زودتر کنفرانس خود را تعطیل کنید... تیاجی به توپ و تانک ندارداح

  ).١٣۴٠خرداد 

آموزان و دانشجویان، به دنبال  دولت امینی برای جلوگیری از تکرار شدن ماجرای خانعلی و ھمبستگی معلمان، دانش

ھای فردی زد تا رھبران جنبش را بھنگام از  گاه، دست به اخراج و بازداشتبرگزاری مراسم چھلم توسط کمیته دانش

ھای پراکنده در مدارس، از جمله در دارالفنون، برخی از دانشجویان را از دریافت ھزینه  عالوه بر تصفیه. صحنه دور کند

تدارک دید و دانشجویان را به تیر را  ٣٠با این ھمه کمیته دانشگاه برنامه بزرگداشت سالروز . تحصیلی محروم کردند

دکتر امینی در . پلیس به محاصره میدان برآمد و تعدادی از دانشجویان را دستگیر کرد. اجتماع در میدان جاللیه فراخواند

، این دانشگاه به ھزینه دولت ساخته شده نه »دانشگاه مال دولت است نه دانشجویان«: گفت توجیه این سرکوب می

وانگھی اگر دانشجویان به ھواداری از مصدق و یا جبھه ملی دست به . ین، حق اعتراض نیستدانشجویان، بنابرا

ھای دموکراتیک نبودند، ھیچگونه زمینه  ھا مخلوق سنت این احزاب و دسته«اند، باید بدانند که  تیر زده ٣٠بزرگداشت 

. روئیدند الساعه می آن روزھا ناگھان و خلقزار ھرج و مرج،  ھائی بودند که در شوره اجتماعی نداشتند، آنھا علف ھرزه

دولت با انجام آن تظاھرات مخالفت نمود و اعالم «پس از ھمین روی بود که . »آور بھشت نبودند آنھا پرندگان مژده

  ).١٣۴٠مرداد  ١۴نطق علی امینی، اطالعات، (» داشت با تمام قوا از برگزاری چنین میتینگی جلوگیری خواھد کرد

انگیز  ترقیات شگفت«مینی بود که با پاگرفتن سازمان امنیت، تبلیغات گسترده در جھت جلب جوانان به در دوران ا

دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا را به ھزینه دولت، فراخواندند تا آن ترقیات را بستایند و معترضان را . آغاز شد» کشور

جاری بود و پذیرائی و دیدار و گردش رایگان بی » انمیھم«سیل سپاس و چاپلوسی بر زبان دانشجویان . سرزنش کنند

  .پایان

رساند که جوانان در فقدان  کرد و می از کمبود رشد سیاسی دانشجویان تھران حکایت می» کمیته دانشگاه«واکنش 

در . ناتوانندھای اجتماعی و ارائه شناخت درست و معین از احوال کشور خود  ھای آگاه، از ترسیم واقعیت احزاب و گروه

خواھیم  از شما می«: رفت، از این دست که باز سخن از شعارھای کلی می» میھمانان گرامی«نامه سرگشاده به 

را، » ھای سراسر ایران گاه شکنجه«و یا » ھا ایرانی گرسنه را که دستی در زنجیر دارند پیش چشم ببینید چھره میلیون

  ).١٣۴٠تیر  ١٠اعالمیه کمیته دانشگاه تھران، (ی آخر و ال» از یاد نبرید«که ھنوز وجود نداشت، 

برداری  کردند و توانش را نداشتند، بھره دولت امینی از این ضعف دانشجویان، که در فقدان احزاب، نقش حزب بازی می

اگر کمیته دانشگاه تنھا، چنانکه ویژگی جنبش دانشجوئی است، به افشاگری علیه سرکوب فرھنگی بسنده . کرد می

  .بود کرد، چه بسا دولت امینی قادر به سودجوئی از ضعف و خیانت احزاب در پیکار با دانشجویان نمی یم

. را گشود» ُکرسی آزاد دانشجو«ھای رسمی کشور ستون  در روزنامه. تر نھاد در امر تبلیغات دولت گامی پیش

غرض جز این نبود که . مرداد عنوان شد ٢٨کودتای . دانشجویان وابسته به حکومت را به گفتگو درباره احزاب کشاند
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. قلمداد کنند» ملی«و دومی را » وابسته«رویداد نخستین را . مرداد را انقالب بخوانند ٢٨تیر را کودتا و کودتای  ٣٠قیام 

داد  ھا، به دکتر بیژن، استاد دانشگاه ھشدار می در ھمین راستا دانشجوئی به نام عبداهللا شکری، در ستون روزنامه

، نه در »نه در خیانت«باید ملت متحد باشد اما . اندازد» تفرقه«تا میان دولت و ملت » دستھائی در کار است«ه ک

نشاندگان روسیه بتوانند دست به تظاھرات  تا دست«تیر و دولت مصدق که حکومت نظامی را لغو کرد  ٣٠پشتیبانی از 

آنگاه آن دانشجو در ربط با دولت زاھدی . »نداشتطرفداران دیگری «آری، دکتر مصدق جز عمال روس . »بزنند

بنده آقای «اکنون ھم . را ریختند، تا آزادی بیشتری برقرار باشد» سازمان امنیت فعلی«تیمسار زاھدی پایه : گفت می

 چرا... اعمال خالفی که دکتر مصدق انجام داده امینی انجام نداده... کنم امینی را با آقای دکتر مصدق مقایسه نمی

؟ این بود که چون مصدق ارتش را تصفیه کرد و »مرداد چه بود ٢٨تیر با  ٣٠مگر فرق ... مرداد؟ ٢٨گویند کودتای  می

یعنی » مرداد مقاومت کرد ٢٨تیر ارتش نتوانست مقاومت کند و در  ٣٠در «گروھی از ارتشیان را بازنشسته، بنابراین 

  ).١٣۴٠آبان  ٨اطالعات، دوشنبه، (» مقاومت کردند«کودتا  ، اما در»مردم قادر به مقاومت نشدند«تیر  ٣٠در 

حتی . جبھه ملی جواب ھم نداد. گذاشت، نفی و طرد کند ھیچکس برآن نشد که این اباطیل را که بر کودتا صحه می

برای جبھه آزردن دولت امریکا، . ای را که خود امینی از امریکا ستانده بود، طرح نکردند نقش امریکا و انگلیس و یا رشوه

  .آیند نبود ملی، که ھنوز به مراحم ارباب امید بسته بود، خوش

یکی . در این دوره که احزاب از ارائه برنامه و مبارزه عملی ناتوان بودند، دو گرایش در جنبش دانشجوئی رو به رشد بود

سردمدارش بود، و » نھضت آزادی«کشید و  بخار را به سوی خویش می گرایش مذھبی که سرخوردگان جبھه ملی بی

از این پس بارھا . بخش مبارزات خود قرار دادند دیگر سرخوردگان حزب توده که کوشش و خیزش سایرین را الھام

، که کمیته ١٣۴٠آبان  ١۴از جمله در . داد، بپاخاست دانشگاه در پشتیبانی از رویدادھائی که فراسوی مرزھا رخ می

آبان  ١۴اعالمیه کمیته، (به حرکت آورد » مبارزات مردم الجزایر علیه استعمار« دانشگاه، دانشجویان را در ھمبستگی با

به تعبیر . ھای دانشجوئی نقش بست در بیانیه» جنگ مسلحانه«چنین و ھم در این سال بود که شعار  ھم). ١٣۴٠

راستا با مشی کجدار و مریز کردند و در ھمین  ھای نوین مبارزه را طرح می دیگر دانشجویان ناامید از احزاب موجود، راه

  .بریدند گذشته می

آذر  ١۶را پیش کشید و در باب برگزاری مراسم » تعطیل دانشگاه«دید، به عنوان تھدید  دولت امینی که خطر را می

وابسته به سازمان امنیت مقدمات بستن درھای دانشگاه را، در جھت آماده » فرمان«نخست روزنامه . ھشدار داد

آید که  از ظواھر و قراین چنین برمی«. اند دین مضمون طرح کرد، که خرابکاران آماده خیانت شدهکردن اذھان، ب

اما . معلوم نیست» ھای دشمنان ملت نحوه اجرای برنامه«ھنوز . »دستھائی در دانشگاه شروع به اخالل نموده اند

شب بازی آنان بنام جبھه ملی ھای خیمه  عمال حزب توده و عروسک«توان داشت که آنان ھمانا  شکی ھم نمی

. نماید» آماده خدمت به میھن«رود، تنھا بدان قصد است که خود را  دانشجوی راستین اگر به دانشگاه می. »ھستند

کمونیست مسلط باشد، به آنھا مجالی نخواھد داد و دین و ایمان و «پس دانشجو باید بداند که در این مملکت اگر 

و » عناصر مزدور و بیگانه را از میان خود برانند«بنابراین دانشجویان باید . »از بین خواھد برد ملیت و استقالل و آزادی را

  ).١٣۴٠آذر  ۶فرمان، (اقدام کند » مبارزه با عمال بیگانه در این مکان مقدس«رئیس دانشگاه در 

نداشت و جبھه ملی ھم به داد که حزب توده در میان جوانان نفوذی  سازمان امنیت این ھشدار را به روزھائی می

پس درواقع روی سخن ساواک با کل دانشجویان و . داد عملی، وجھه خود را روز به روز بیشتر از دست می خاطر بی

دکتر . داد ھای دکتر امینی ھم منظور اصلی دولت را که بستن دانشگاه بود، لو می در ھمان روزھا نطق. دانشگاه بود

از این قرار که اگر . جلوگیری کرد» آمدی ھرگونه پیش«اتفاقی نیفتاده، اما باید از کرد که ھنوز  امینی اعتراف می
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نطق (اند  آورده» روی کار آوردن یک حکومت نظامی فراھم«آذر را برگزار کنند، زمینه را برای  ١۶دانشجویان سالروز 

  ).١٣۴٠آذر  ١٠امینی، اطالعات، 

: نوشتند. ھای رسمی کشور مسأله را به عناوین گوناگون طرح کردند امهروزن. آذر آغازید ١٢زمزمه تعطیل دانشگاه از 

در تأیید . »حتی اگر به قیمت تعطیل دانشگاه تمام شود«دولت باید از بروز اغتشاشات در کشور جلوگیری کند، 

در راه حفظ حیثیت ما با ھر گونه اقدامی که در این راه بشود، یعنی «: ھای امینی و در تکرار ھمان ھشدار افزودند گفته

و یا  ١۶در دانشگاه بمناسبت «زیرا اگر . »و احترام دانشگاه و دور نگھداشتن دانشجو از جنجال و آشوب کامًال موافقیم

خدای نکرده به خارج کشیده شود، استقرار یک حکومت ... آذر و یا بھر مناسبت دیگر جنجالی پیش بیایدو ٢١و یا  ١٩

خوشه، (» دھد ه و آزادیھای موجود در مملکت را مورد تھدید حتمی و شدید قرار میتر کرد تند و نظامی را سریع

  ).١٣۴٠آذر  ١٢یکشنبه 

آذر را تدارک دیدند، اما ھشدار رژیم را بھائی ندادند و در بیانیه  ١۶دانشجویان گرچه از پای ننشستند و مراسم سالروز 

روز ھمبستگی جوانان «آذر  ١۶داد که  ه دانشگاه پیشنھاد میاعالمیه کمیت. ای به تعطیل دانشگاه نکردند خود اشاره

با «: گفت اعالمیه از جمله می. خورد جز این نکته سخن تازه و یا تعبیر نوینی به چشم نمی. اعالم شود» ایران

ان در روز ھمبستگی جوانان ایر... آذر را  ١۶بزرگداشت دالوریھای شھیدان دانشگاه و با الھام از قھرمانیھای آنان 

ھای ھیأت حاکمه فاسد  سراسر گیتی اعالم کرده و از ھمه نیروھای اصیل و ارزنده که در ھر نقطه جھان شاھد جنایت

ھای ھیأت  کشی خواھیم که با سپاس از فداکاریھای شھیدان دانشگاه، ننگ و نفرت خود را از آدم ایران ھستند، می

اعالمیه کمیته دانشجویان دانشگاه تھران، (» روزھای تاریخی بیفزایندحاکمه ایران اعالم داشتند، بر شکوه و جالل این 

  ).١٣۴٠آذر  ١۴

تر از ھمیشه، درحالیکه  دانشجویان در مراسمی باشکوه. صبح پنجشنبه پرچم دانشگاه به صورت نیمه افراشته درآمد

وبروی دانشکده ھنرھای زیبا کردند، یکبار محوطه دانشگاه را دور زدند و ر عکس شھدای خود را در جلو صف حمل می

که به تازگی از زندان آزاد شده -ھای نمازی و شیبانی  در این مراسم ھما دارابی، و دو دانشجوی دیگر با نام. گرد آمدند

تشبثات مذبوحانه ھیأت حاکمه و «: آذر گفت ١۶سپس حسیبی، دانشجوی دانشکده فنی به یاد . سخن گفتند - بود

ھای قالبی ده  کردند دانشجویان را اخاللگر معرفی کنند و با درج اعالنات و تلگراف میسازمان امنیت را که سعی 

  :ابطحی دانشجوی دانشکده      حقوق ھم افزود. کنیم محکوم می» دانشگاه را حقیر جلوه دھند

است تحول و حرکت، خو. ھیأت حاکمه ایران مجبور است به نیاز حرکت و جنبش نسل جوان سر تعظیم فرود آورد«

. مقصود از انقالب برھم زدن روابط غلط و ناھنجار و غیرمنطقی اجتماع است. طبقه جوان و نسل انقالبی کشور ماست

این کار در آغاز نیاز به قیام مسلحانه ندارد، اما اگر در برابر مسالمت، زورگوئی خودنمائی کرد، آنگاه مردم بر طبق 

آذر  ٢٧پیام دانشجو، (» گردند الج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور میاعالمیه جھانی حقوق بشر، به عنوان آخرین ع

١٣۴٠.(  

ھای سیاسی ـ  این نخستین بار بود که جنبش دانشجوئی، تحت تأثیر جنگ الجزیره، و پیش از برپا شدن سازمان

نیز ھیچ یک از . راند، که نه شعار جبھه ملی بود و نه شعار حزب توده نظامی، سخن از انقالب و جنگ مسلحانه می

چپ نوین و بریده از . نداشت» نھضت آزادی«ای به مذھب و یا رھنمودھای  ھا و شعارھای دانشجوئی اشاره بیانیه

ھای  ھای مبارزه سیاسی سال کرد و راه ھا و مشی آتی خود را از خالل جنبش دانشجوئی بیان می حزب توده آرمان

  .نمود بعد را برمی
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. ھای دانشگاه و تأیید آن مراسم بود آذر آن سال حضور اولیای دانشجویان در پشت میله ١۶م ھای دیگر مراس از ویژگی

ملت از دانشگاه پشتیبانی . پیروز باد دانشگاه. کنیم ما مبارزه فرزندان خود را تأیید می«: دادند ھا شعار می خانواده

  .»کند می

آذر  ١۶در اصفھان، تبریز، آبادان، اھواز سالروز . سری شددیگر اینکه، مراسم آنسال ھمچنانکه خواست کمیته بود، سرا

آذر در تاریخ مبارزات دانشجوئی ایران فراموش نشدنی است،  ١۶«: گفت دانشجویان اصفھان می  قطعنامه. برگزار شد

  .»طلبد جوشد و برادران دانشجو را به مبارزه می که به دست دژخیمان به زمین ریخت، می... خون برادران دانشجوی ما

توقیف غیرقانونی پیشوای بزرگ ملت ایران جناب آقای دکتر «دانشجویان دانشگاه تبریز نیز در بیانیه خود خواستار ختم 

ما دانشجویان دانشگاه تبریز، اقدامات دولت آقای دکتر امینی را غیرقانونی دانسته، ھر «: گفتند بودند و می» مصدق

ریق غیرقانونی حکومت کند و از خود بدون صالحدید مجلس شورای ملی قانونی دولتی را که برخالف اراده ملت و از ط

روشن ). ١٣۴٠آذر  ١۶قطعنامه دانشجویان دانشگاه تبریز، (» کنیم و اطمینان به چنین دولتی نداریم بیافریند محکوم می

  .است که اشاره دانشجویان به تعطیل مجلس و جانشینی فرمان به جای قانون است

چنین جنبش دانشجوئی  ھم. آذر به مبارزه علیه کارشناسان آمریکائی تبدیل شد ١۶ه فنی آبادان، مراسم در دانشکد

ھای کارگری علیه استعمار کارکنان نفت،  شعارھا سیاسی بودند و با خواست. به مبارزات کارگران نفت پیوست

مات دانشگاھی آبادان ممنوع اعالم آذر از سوی مقا ١۶شرح ماجرا بزرگداشت مراسم . ھمراھی و ھمسوئی داشتند

رئیس آمریکائی دانشکده، پیش از برگزاری مراسم و به قصد ارعاب، دو تن از دانشجویان دانشکده را که رھبران . شد

به گفته بیانیه دانشجویان آبادان، تدارکات . جنبش نیز بودند، اخراج نمود و دانشجویان را از مداخله در سیاست منع کرد

نخست گروھی را اخراج . جلودار شوند» ارعاب و تھدید«خواستند با . انداخت» قامات شرکت نفت را به تکاپوم«آذر  ١۶

اطالعیه رئیس آمریکائی . کردند، برخی را در تنگنای مالی گذاشتند و دستور اشغال خوابگاه دانشجوئی را دادند

سیاسی را از طرف دانشجویان، که با برنامه ما ھیچ نوع جنبش و فعالیت و واقعه «: گفت دانشکده به صراحت می

کفیل دانشکده نیز » کراسن«اطالعیه آقای . »توانیم تحمل کنیم شناسیم و نمی درسی آنھا تداخل کند، برسمیت نمی

در صورت تخلف سبب . تمام اینگونه اقدامات دانشجویان را دانشکده باید با تنظیم و تصویب اداره نماید«: افزود می

به رغم این ھمه تھدید و ھشدار، دانشجویان در روز موعود، با پالکاردھای خود به . »ا از دانشکده خواھد شداخراج آنھ

آذر در زیر باران شدید اجرا  ١۶مراسم . سوی دانشکده روان شدند، درحالیکه پلیس از پیش محوطه را محاصره کرده بود

ما «: نوشتند. کنار بروند و دانشجویان اخراجی بازگردندخواست قطعنامه دانشجوئی این بود که رؤسای بیگانه . شد

  ).١٣۴٠آذر  ١۶پیام دانشجو، (» دھیم که یک نفر خارجی در امور سیاسی ما مداخله کند اجازه نمی

  .اما در ربط با کارگران، از یادآوری چند نکته کوتاه ناگزیریم

از اوایل بھار . آبادان و سایر شھرھای ایران ھمزمان بوداعتراضات دانشجویان در این سال با مبارزه و اعتصاب کارگران 

  ھای کارگران در اعالمیه

ای که به  از جمله کارگران فلزکار در اعالمیه. خواندند سراسری مردم را به شرکت در مراسم یکم ماه مه فرا می

ھای  ی قوانین کار و سازمان بیمهاصالح و اجرا -١: مناسبت روز کارگر انتشار دادند، خواست خود را چنین اعالم داشتند

ھای  ت ھای غیرمستقیم و برقراری مالیا تجدید نظر در مالیات« -٣. »مزمن شھرھا و روستاھا«رفع بیکاری  -٢. اجتماعی

تقویت و حمایت از صنایع داخلی و « - ۵. الغای سریع بیمه تدریجی و ایجاد بیمه کامل برای ھمه کارگران - ۴. »تصاعدی

. »ھای کارگری بوجود آوردن تسھیالت کافی جھت تشکیل سندیکاھا و اتحادیه« - ۶. »رود کاالھای مشابهجلوگیری از و

شناخت حق اعتصاب که تنھا سالح طبقه کارگر است، طبق « -٨. تعیین حداقل دستمزد با توجه به شاخص زندگی -٧
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میه سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک حومه اعال. (جمعی ھای فردی و دسته جلوگیری از اخراج -٩. »المللی موازین بین

  ).١٣۴٠تھران، 

مقاماتی که قدرت شنیدن اعتراض کارگران و زحمتکشان حق طلب و «: گفت اعالمیه دیگری در ربط با روز کارگر می

ا نیز در کشور م... سابقه قاطبه رنجبران دنیای بشریت را سرکوب کنند در صدد برآمدند قیام بی... مبارز را نداشتند

و معتقد ھستند ... گیرند زحمتکشان و کارگران این روز تاریخی را به عنوان روز افتخار و شرف و رنج و زحمت جشن می

و ملت ما را در موقعیتی ... پارچه آنھا تمام مشکالت فعلی را مغلوب و منکوب ساخته طلبانه و ملی و یک که مبارزه حق

» ...اند ناپذیر خود به درک و تحصیل آن نائل آمده ھای خستگی تیجه مبارزهقرار خواھد داد که ملل آزاد جھان در ن

  ).١٣۴٠اعالمیه نھضت کارگری ایران، دیماه (

برخی از . نفر برکنار شدند ١٢۵٠در آبان ھمین سال . ، شرکت نفت دست به اخراج کارگران زد١٣۴٠از آغاز سال 

ھائی که از کارگران سرسپرده گرفتند، به سرکوب کارگران   ید نامهنیز در تأی. کارگران شورشی را به دست ساواک دادند

کنسرسیوم نفت در «: در اعتراض به این اقدامات، کارگران آبادان خطاب به یاران خود نوشتند. جنبه قانونی بخشیدند

و قوانین موجود  نفر از ھمکاران شما را برخالف اصول انسانیت ١٢۵٠تعداد ... آبادان از اول سال تا نیمه اول آبان

نفر از ھمکاران کارمند شما را  ٢٠٠٠نفر از برادران کارگر و  ٧٠٠٠المللی اخراج کرده و در نظر دارد تا دو سال دیگر  بین

ھای مخصوص چاپ کرده و به زور به امضای  بیکار کند، و برای اینکه به این عمل پلید خود جنبه قانونی بدھد، درخواست

دھد تا با  ر کارگری از جریان کار مطلع بود و از امضا خودداری کرد، او را تحویل سازمان امنیت میاگ. رساند کارگران می

اعالمیه کارگران شرکت نفت آبادان، آبان (» ...تھدید و شکنجه و باالخره تبعید شرش را از سر اربابان نفتی کم کند

١٣۴٠.(  

برای نخستین بار در . تفاوت نماند ، جنبش دانشجوئی بیآذر جان گرفتند ١۶از آنجا که این اعتراضات در آستانه 

ای برای پشتیبانی  بھانه. سخن از رنجبران رفت. ھای چپی نمایان شدند مرداد، واژه ٢٨ھای دانشجوئی بعد از  اعالمیه

در نامه . شیوه نگارش، ھنوز حکایت از ناپختگی و چه بسا آشفتگی افکار داشت. از زحمتکشان بدست افتاد

پرسیم که اخراج کارگران زحمتکش، نفت  از شما آقای امینی می«: اده به دکتر امینی، دانشجویان نوشتندسرگش

تواند  خانمان کردن طبقات رنجبر ملت ما ھم از جمله قرارداد کنسرسیوم است؟ ھرکس می بدون مجوز قانونی و بی

زی کند؟ ما اعتراض خود را به این اقدام ھای خود با زندگی کارگران و زحمتکشان ما با برای منافع بیشتر جیب

آقای . داریم ضدانسانی و ضدملی اعالم داشته و ھمه جانبه پشتیبانی خود را از کارگران زحمتکش نفت اعالم می

شود، که شما جان  امینی، این ھم سند و برگ دیگری است که به پرونده سیاه و کثیف شما در نزد ملت ما اضافه می

  ).١٣۴٠پیام دانشجو، آذرماه (» اید را مثل ابزار و آالت نفت در اختیار بیگانگان گذاشته و مال رنجبران ما

حتی دانشجویان بر آن . چنین و باز برای اولین بار، جنبش دانشجوئی به گفتگوی مستقیم با جنبش کارگری برآمد ھم

ن گویند، به ھمدردی با روشنفکران و بودند که آگاھی را به میان طبقات رنجبر ببرند، از بحران اقتصادی کشور سخ

ای خطاب به کارگران و نیز   در بیانیه. ھا جملگی تازگی داشت بازاریان برخیزند، تورم و گرانی را پیش بکشند و این

... حکومت شاه باز ھم به فشار جدیدی بر ضد ملت ایران مبادرت کرده است و«: دادند دھقانان دانشجویان ھشدار می

کنند و در فقر و نکبت شدید دست و پا  ر طبقات محروم و زحمتکش ما در بدترین شرایط زندگی میُمشتی چپاولگ

و ھزاران کارگر و روشنفکر بیکار ... وران و بازاریان با کسادی و ورشکستگی مواجه ھستند زنند، درحالیکه پیشه می

گیرد که  ھا در موقعی انجام می قیمت این افزایش... آوری باال رفته است ھستند و ھزینه زندگی به نحو سرسام

ھا در  این افزایش قیمت. کند حکومت، میلیاردھا ریال صرف ارتش و پلیس و سازمان امنیت و تبلیغات مسخره می
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... ھای خارج از کشور انباشته اند گیرد که شاه و درباریان و چاکران و غارتگران میلیاردھا ریال در بانک موقعی انجام می

توانید در مقابل این تحمیل  ر مقابل این تحمیل و فشار جدید حکومت شاه تسلیم نشوید، بھر وسیله که میھموطنان د

  ).١٣۴٠اعالمیه کمیته دانشگاه، دیماه (» ...افزاید، مقابله کنید که باز ھم بر فقر طبقات محروم و زحمتکش ملت ما می

نیز ارعاب و تھدید دانشجویان . دانشسرایعالی را ُبریددر دیماه آن سال دولت ھزینه تحصیلی دانشجویان سال اول 

بار دیگر دانشجویان دست به قلم شدند و در ھمبستگی با . گروھی را ھم از دارالفنون اخراج کردند. ادامه یافت

ن اخراج دانش آموزان دلیر دارالفنون توطئه دیگری است برای از بین برد«: آموزان، خطاب به نخست وزیر نوشتند دانش

  .مظاھر آزادی و آزادگی

ھای قرن ما به خاطر تحقق بخشیدن و تجدید حیات آرمان بیست میلیون ایرانی  پیکار و نبرد ھمه جانبه انسان... «

ھائی بنام ھیئت حاکمه آنھا را در ظلمت یک کودتای ناجوانمردانه به  ھای پلید مترسک سال پیش دست ٨است که 

زده، اجتماعی آفرید، مھد دروغ و تملق، دوروئی و فریب،  و خاموشی مردم ماتم قبرستان فراموشی سپرد و از سکوت

  ...مکتب خیانت و وطن فروشی، گورستان آزادی و آزادگی

... ھای پیشین، قانون شکنان دیرین، به اخطارھا و ھشدارھای آزادگان و رزمندگان میھن ما وقعی نگذاردند دولت... «

  .ھائی ھستید که ننگ و بدنامی را به جان خریدند و رفتند دھندگان آن رسوائی امروز شما و ھمکارانتان ادامه

ھای ضدملی و  دانشگاه تھران اخراج ھمرزمان مبارز دارالفنون را تحمل نخواھد کرد و برای محو و نابودی توطئه... «

ان دانشگاه تھران تجاوز دانشجوی... جوی آقای دکتر امینی از پای نخواھد نشست خالف اصول انسانی حکومت مفسده

آموزان خود را از تحصیل اجازه نخواھند  به ساحت مقدس دبیرستان را تجاوز به حقوق خود دانسته و محرومیت دانش

  ).١٣۴٠، ...اعالمیه کمیته دانشجویان دانشگاه، (» ..داد

تعطیل مشروطیت و «در بھمن ماه این سال بود که دولت امینی دست خود رو کرد، به سرکوب جنبه علنی داد، از 

به صراحت پشتیبانی نمود، دانشگاه را بار دیگر به تعطیل دو ماھه کشاند، دانشجویان را عمال بیگانه خواند و » مجلس

، ١٣۴٠رویدادھای بھمن . ون و اسالم و نھضت آزادی یاری گرفتھای آزادیخواھانه، از روحانی در جھت مبارزه با اندیشه

درآمد نھضت  چنین پیش ھم. است ١٣۵٧آوری یادآور نقش نیروھای درگیر در آستانه انقالب بھمن  به طرز شگفت

ھای اسالمی و غیراسالمی تقسیم  رفتند به گروه ھای دانشجویان که می گیری موضع. است ۴٢روحانیون در قیام 

  .شدند گرفتند و به تشکل نزدیک می ھائی است که پا می ھای نخستین از پیدایش گروه نشان شوند،

آموزان اخراجی دارالفنون و نیز در اعتراض به بسته  روز شنبه اول بھمن، کمیته دانشجویان در ھمبستگی با دانش

تر از ھمیشه  ر و انتقام جویانهت در این روز یورش نیروی پلیس به دانشگاه، خشن. شدن مجلس، اعالم اعتصاب کرد

  .انجام گرفت

درھای دانشگاه تازه باز . صبح آنروز دانشجویان در محوطه دانشگاه گرد آمدند تا به سوی وزارت فرھنگ روان شوند

ھای پلیس و نیروھای مسلح ارتش مرکب از چترباز و سرباز و کماندو و دژبان محوطه را محاصره  شده بود که کامیون

ناگاه قوای مسلح با گلوله و سرنیزه و قنداق تفنگ و «نوز چیزی از آغاز برنامه دانشجویان نگذشته بود که ھ. کردند

گری تمام سروصورت و شکم دانشجویان را با سرنیزه  به داخل دانشگاه ھجوم بردند و با وحشی... باتون و بالک جک

  ).١٣۴٠اسفند  ۵پیام دانشجو، (» ساختند را نقش بر زمین... دختران و پسران دانشجو... پاره نمودند و

ھرچه کتاب به دست افتاد پاره پاره . ھا ویران شد و به غارت رفت اثاثیه دانشکده. سپس تعقیب دانشجویان آغازید

استادان و کارمندانی ھم که به حمایت از اموال دانشگاه و یا ھمدردی با دانشجویان برآمدند، . گشت و بر زمین ریخت

از جمله در دانشکده حقوق دانشجویان را به صف کشیدند و یک به یک کتک . قنداق تفنگ در امان نماندنداز ضربات 
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در باشگاه دانشگاه که محل اقامت دانشجویان خارجی بود، دستبرد به جیب دانشجویان زدند و ھرچه پول و . زدند

  .ساعت و اشیاء فروشی بود، با خود بردند

دختران را از موی . دانشجویان را به سرمای زمستان در حوض باغ انداختند. تر بود انهدر صحن دانشگاه سرکوب وحشی

در این . گزاف نیست اگر بگوییم که صحن دانشگاه را از خون جوانان رنگین کردند. سر گرفتند و روی زمین کشیدند

  .تن دستگیر شدند ٣٠٠دانشجو زخمی و  ۵۴٠درگیری 

روز اول بھمن ماه، چترباز، ژاندارم و پلیس پس از یک نبرد خونین دانشگاه را «: شتدر این باب، کمیته دانشجویان نو

جز صدھا دانشجوی زخمی و مجروح چیزی در دانشگاه باقی ... فتح کرد و این خانه دانش و آزادی را به خون کشید

عه دانشگاه روی چنگیز را سفید دیکتاتورھا در فاج. ھای جھان افزود ھای دیکتاتور این عمل ننگین به ننگ. نمانده بود

  ).١٣۴٠کمیته دانشجویان، بھمن (» المثل تاریخند ھائی را که در سیاھی ضرب روی آن. کردند

زیرا یکی از نادرترین دفعات بود که رؤسای . ارزد نامه سرگشاده دکتر فرھاد رئیس دانشگاه به دکتر امینی به نقل می

ھا و یا اعتراضات صنفی سیاسی آنان ھمراه  آنکه با درخواست مدند، بیآ دانشگاه با دانشجویان به ھمدردی برمی

جناب نخست وزیر، بطوریکه با تلفن مرتبًا گزارش وضع دانشکده در پیش از ظھر امروز به «: دکتر فرھاد نوشت. باشند

ھا و درھا داخل محوطه  اطالع جنابعالی رسید، بدون آنکه ضرورتی ایجاب نماید، در ساعت یازده و ربع، نظامیان از نرده

ای از آنان آسیب فراوان  دانشگاه شده و دانشجویانی را که در محوطه دانشکده بودند شدیدًا مضروب کرده و به عده

رود، در این ساعت که بنا به دعوت قبلی، در دفتر اینجانب قرار بود  رسانیدند ـ که بیم تلف شدن بعضی از آنان می

ھا از پنجره مشرف به دانشکده شاھد و ناظر رفتار  نجانب و تمام رؤسای دانشکدهکمیسیون مالی تشکیل شود ای

ھا به  ھا از دانشکده در بازدیدی که یک ساعت بعد اینجانب به اتفاق رؤسای دانشکده. نظامیان با دانشجویان بودیم

ھا و  ھا و آزمایشگاه ن در کالسزیرا نظامیا. عمل آوردیم، مواجه با مناظری گردیدیم غیرقابل انتظار و بسیار دلخراش

خبر و مشغول مطالعه و کار بودند قناعت  ھا به مضروب ساختن دانشجویان پسر و دختری که از اوضاع خارج بی کتابخانه

ھا را واژگون  ھای تحریر و سایر اسباب و لوازم را به زمین کوبیده و میزھا و قفسه ھا و ماشین نکرده، میکروسکوپ

  ھای  ھا لخته ھا و حتی در کالس در بسیاری از سرسراھا و راه پله. ھا را شکستند شیشه ساختند و درھا و

بھداری دانشگاه نیز از این اعمال ناصواب مصون نمانده، اثاثیه آنجا را واژگون . شود خون دانشجویان مضروب دیده می

یر کشیده و بیمار دیگر را از آمبوالنس به بعالوه طبق گزارش سرپرست و پرستار آنجا مریضی را از تخت به ز. اند کرده

ھا را شدیدًا مورد  ضمنًا سرپرست مزبور و پرستار و ھمچنین کارکنان و اعضای دفتری دانشکده. اند خشونت پائین آورده

  ھمین عملیات در باشگاه و طبقات فوقانی . اند ضرب قرار داده و سخت مجروح ساخته

اکنون عده زیادی از دانشجویان مجروح، در  ھم. ست، جریان داشته استآن که محل سکونت دانشجویان خارجی ا

اینجانب از طرف خودم و عموم دانشگاھیان به این اعمال . بیمارستان دانشگاه بستری و تحت درمان ھستند

تا  البته. غیرانسانی شدیدًا اعتراض و به ھمین جھت تقاضا دارد دستور رسیدگی برای تعیین مرتکبین صادر نمایند

نامه دکتر فرھاد (» ھا از ادامه خدمت در دانشگاه معذور خواھیم بود اعالم نتیجه رسیدگی، اینجانب و رؤسای دانشکده

  ).١٣۴٠به دکتر امینی، اول بھمن 

دولت با . ھای ایران برخاست موج اعتراض در سراسر دانشگاه. دولت امینی برای بار دوم دانشگاه را تعطیل کرد

کرد که دانشگاه به درخواست توده  قالبی و گردآوری امضا از سوی اصناف و بازاریان وانمود می ساختن طومارھای

اولیای دانشجویان از فعالیت سیاسی دانشجویان . مردم به تعطیلی کشانده شده، زیرا که دانشگاه مال مردم است
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بینیم  خمینی به کار برد، اما چنانکه می این شیوه را مو به مو، رژیم. بینند ناخرسندند و امنیت کشور را در خطر می

  .ابتکار نه از او بود

آراستند، به  که در طی بھمن ماه ستون ویژه روزنامه اطالعات و کیھان را می» مردم«ھای  طومارھا و انزجارنامه

 ھا را سالح ھای سرکوبگر در ھمه وقت و در ھمه کشورھای وامانده جھل توده نمایند که حکومت روشنی برمی

. ستیزند دھند و اغلب به نام آنان و حتی به یاری آنان است که با فرھنگ و آگاھی می سرکوب و عوامفریبی قرار می

این گرگ سالھاست «دھیم تا یادآور شده باشیم که  برای نمونه چند عبارت از چند انزجارنامه دوران امینی بدست می

  .»که با گله آشناست

نخست وزیر، ھمانطور که خاطر عالی مستحضر است، مدتی است ساحت مقدس جناب «: اصناف گوناگون نوشتند

ای عناصر پلید و  دانشگاه تھران که پرورش دھنده فرزندان ما و جوانان و مردان فعال کشور بوده، ملعبه مقاصد سوء عده

دیده که امکان تحصیل ھای مشمئزکننده گر ماجراجو شده، در نتیجه محیط و کانون علم و دانش به حدی آلوده به صحنه

  .»دیگر وجود ندارد

از آنجا که حفظ امنیت و آرامش کشور از وظایف «: گفتند» ابراز انزجار مردم از تحریکات در دانشگاه«و یا تحت عنوان 

دھد که در این باره نظریات اصالح  ، این حق را به خود می١٨باشد، بدینوسیله انجمن ملی، بخش  مھم دولت می

  .که ھمانا بستن درھای دانشگاه باشد، به دولت ارائه بدھد» راطلبانه خود 

رسانیدند که دولت » به عرض«ھای بھار، سرآب، انجمن شیروخورشید عسگری ھم  ھای محلی خیابان و باز، انجمن

ای  عده... مبارزه با فساد را جدًا اقدام نموده است و مبلغ زیادی از بودجه کشور اختصاص به فرھنگ و دانشگاه دارد«

ما فرزندان خود را به ... اند عناصر ناپاک و شناخته شده این محل مقدس را آلت دست و ملعبه نظریات خود قرار داده

گری و آلت  فرستیم، نه برای ھوچی مدرسه و دانشگاه برای کسب علم و ھنر و تزکیه نفس و پرورش روح انسانی می

جو از محیط تحصیلی فرزندانمان را طرد و ریشه اینگونه مفاسد از  دهتقاضا داریم ھرچه زودتر عناصر مفس... دست شدن

  .»محیط علم و ادب برانداخته شود

. نامید شگفت اینکه دکتر امینی در انقالب فرھنگی خود، دانشجویان را مزدوران تیمور بختیار رئیس اسبق ساواک می

، مخالفان اصالحات ارضی، »مالکین بزرگ«مه پشتیبان گفت اینھا ھ می. کرد آنان را به وابستگی به بیگانگان متھم می

از زبان حکومت » مزدوران شرق و غرب«و » مستکبر«ھای مشابه از قبیل  اتھاماتی که با واژه. ای ھستند و توده

  .اسالمی شنیده شد

ده است، ھای رسمی کشور ھم آم از جمله دکتر امینی در گفتار رادیوئی خود خطاب به دانشجویان که در روزنامه

آموز و با انتقال آنھا از دبیرستانی به دبیرستان  دانند که مسائل ناچیز از قبیل اخراج سه نفر دانش ھمه می«: گفت می

پس خرابکاران قصد داشتند . »منطقًا بھانه چنین تظاھرات وسیع دانشجویان دانشگاه باشد«توانست  نمی» دیگر

  .»برداری از یک چنین موضوعی الزم بود ند و بھرهدولت نظامی تیمسار بختیار را روی کار آور«

، ـ به درخواست دانشگاھیان و »مجازات مرتکبین«ھمچنین دولت امینی از پذیرفتن استعفای رئیس دانشگاه و 

  .دانشجویان ـ سرباز زد

جنایات  به صراحت بگوئیم که مسئول مستقیم«: نوشتند. شکن بود پاسخ دانشجویان به اتھامات دولت امینی دندان

به » مزخرف گو«و » ُپررو«این نخست وزیر : گفتند. »ھیأت حاکمه فاسد در فاجعه اول بھمن شخص دکتر امینی است

به کارھای غیرقانونی خود ادامه «تواند اعتراضات را خاموش کند و بی دردسر  گمانش با بستن درھای دانشگاه می

دانشجویان «ھا جز این نیست که  ش در گفتارھا و نوشتهجان کالم» آلت دست«و » کوکی«این نخست وزیر . »دھد
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جلوتر از «داند که دانشجویان  اما نمی. پردازند و به تحصیل و کار و مشق نمی» زنند اش از سیاست حرف می ھمه

ای  بستن دانشگاه کار ساده«. دستگاه امینی را برچینند، دانشگاه را باز خواھند کرد» الشه ننگین«که » روزی

حکومتی که در دانشگاه . ھمواره برای این حکومت باقی خواھد ماند» لکه ننگ«، و این »است» جنایت«، یک »نیست

انجام » خواھند این عمل را در سرسپردگی به بیگانه و آنچه استعمارگران می«است و » محکوم«را بربندد، از نظر مردم 

دیکتاتورھا مجبورید دانشگاه، خانه امید ملت را، بدون  شما«دھد، اما کار این سرسپردگان عاقبت نخواھد داشت و  می

ھای شما شود، بلکه این شما خواھید بود که  این نسل جوان نخواھد بود که تسلیم قانون شکنی. وقفه باز کنید

  ). ١٣۴٠پیام دانشجو، شماره اسفند (» لگدکوب قھرمانان نسل جوان میھن ما خواھید شد

درحالیکه دانشجویان بر آن بودند تا ایستادگی را تا گشوده . ر امینی گفتگوی کر و الل بوداما گفتگوی دانشجویان با دکت

دانشجویان حق مداخله در : کرد آورد و اعالم می شدن دانشگاه ادامه دھند، دولت امینی مقررات نوینی را به میدان می

، تحت پیگرد قرار خواھد گرفت و از امور سیاسی کشور را ندارند و اگر دانشجوئی دست به فعالیت سیاسی بزند

روند، باید محل تحصیل و برنامه دروسی را که  نیز دانشجویانی که برای تحصیل به اروپا می. دانشگاه اخراج خواھد شد

  .خواھند برگزینند، از پیش به مقامات دولتی ارائه دھند می

ھای کشور را فرا گرفت، که به اختصار  گاهھا و دانش به دنبال رویداد اول بھمن، موج اعتراض سراسر دبیرستان

  .آوریم می

» استبداد نابود است، محصل پیروز است«آموزان مدارس دست به تعطیل عمومی زدند و ھمراه با شعار  بھمن دانش ٣

آموز به نام  ای ترتیب دادند که به درگیری خونین با نیروی پلیس انجامید و منجر به مرگ یک دانش تظاھرات گسترده

  .شد» مھدی کلھر«

باز شدن بدون قید «ھای تبریز، اصفھان، مشھد، اھواز نیز اعالم اعتصاب کردند و جملگی خواھان  دانشجویان دانشگاه

  .بودند» ھای دانشجویان دانشگاه و شرط دانشگاه تھران، تعقیب محرکین، و اجرای خواسته

ھای شھر مثل  خیابان. ای پیدا کرده بود سابقه ن وضع بیتھرا«بویژه . ھا به داخل شھر ھم سرایت کرد ناآرامی دانشگاه

آماده حمله به مردم ... ھای سرباز، چترباز و دژبان و پلیس مسلح بود و نیروھای مسلح یک شھر اشغالی پر از کامیون

  ). ١٣۴٠پیام دانشجو، اسفند (» بودند

ران و افشای جنایت دانشگاه بسیج شدند، دولت از آنجا که دانشجویان خارج از کشور نیز در پشتیبانی از دانشگاه تھ

  .امینی در آمریکا نیز دست به کار شد

در اسفندماه کنفدراسیون دانشجویان در ھمدردی با ایران اعالم اعتصاب غذا کرد و بدین مناسبت اطالعیه مفصلی 

  .انتشار داد که کمیته دانشگاه تھران در ھمان ماه به تجدید انتشار آن برآمد

ھائی به زبان  با انتشار نوشته«خواستند که  یان ایرانی مقیم آلمان، عالوه بر اعتصاب غذا، از ھموطنان خود میدانشجو

آلمانی و تشکیل کنفرانس مطبوعاتی، از تظاھرات دانشجویان در ایران پشتیبانی کرده، حقایق را برای عموم روشن 

اسفند دانشجویان ایرانی لندن در  ١۶در ). ١٩۶٣ژانویه  اطالعیه فدراسیون دانشجویان مقیم آلمان، کیل،(» سازند

: پیمائی زدند و نیز اعالم داشتند اعتراض به سفر امینی به انگلستان و در پشتیبانی از ایران، دست به تظاھرات و راه

  .»ھرگونه مذاکره با امینی که نماینده ھیأت حاکمه ایران است، محکوم است«

برای جلوگیری از تأثیر مبارزات دانشجویان خارج از کشور در اذھان عمومی، بسیج ھای دولت امینی  یکی از راه

به راه انداختند و به انتشار » گروه ملی«ای با نام  اینان دسته. ھواداران حزب زحمتکشان دکتر بقائی در آمریکا بود

که ما از بردن نامشان خودداری سرکردگان مشھور این گروه، . ھای جعلی از سوی دانشجویان معترض برآمدند اعالمیه
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طور مستقیم زیر فرمان اردشیر زاھدی بودند که ھمواره و حتی در انقالب بھمن روابط نیک خود را با امینی  ورزیم، به می

شد و ھزینه آن را وابسته مطبوعاتی ایران در  منتشر می» شھاب«ھای گروه در برگی تحت عنوان  اعالمیه. حفظ کرد

  .کرد یواشنگتن تأمین م

نشینی واداشت و دانشگاه تھران در  مبارزات و ھمبستگی دانشجویان داخل و خارج، سرانجام دولت امینی را به عقب

  .، یعنی بعد از دو ماه و اندی، درھای خود را گشود١٣۴١فروردین  ١۵

ھای قبلی ارائه  اعالمیهتر از  تر از ھمیشه و پخته دو ھفته پیش از گشایش دانشگاه، دانشجویان نظر خود را داھیانه

یک مانور «کردند که دولت امینی به دنبال  استدالل می» سیمای ننگین دکتر امینی«ای با نام  در مقاله. دادند می

ھا، نقش و نگارھای تبلیغاتی  ھا، اعالمیه به راه آگھی» ده میلیون ریال«بیش از . روی کار آمد» سیاسی امپریالیسم

او ھمه کوشش خود را بر این نھاد که به جھانیان ثابت کند ملت ایران بیسواد است . با فساد زد خرج کرد و َدم از مبارزه

بدون اصالحات «: آنگاه مسئله اصالحات ارضی را باب روز کرد و اعالم داشت. »احتیاج به انتخابات ندارد«و ملت بیسواد 

کشتار دانشگاه در واقع در جھت . را تخته کرد، و بدین عذر دِر مجلس »ارضی انجام انتخابات آزاد غیرممکن است

  ).پیام دانشجو، یاد شده(بود » استقرار کامل استبداد سیاه«

اند که در ایران دو  ای دیگر، گامی فراتر نھادند، که امروز ھمه مردم کوچه و بازار ھم این نکته را دریافته باز در نوشته

اولی تنھا بدستیاری بیگانگان روی پای خود ایستاده . »ت محرومیک اقلیت حاکم و یک اکثری«: گروه بیشتر نداریم

کودتاچیان جدید ھم مانند کودتاچیان «. دولت امینی ھم از قماش نخستین است و ادامه دھنده راه کودتاگران. است

از آخرین حربه و تا بعنوان استفاده «کنند  اما امروز کودتا می. ھای آنند مرداد عامل استعمار و مأمور اجرای برنامه ٢٨

. »اند باز ھم به نفع استعمار به یغما بسپارند اعمال قدرت، بتوانند منافع حقه مردم را که به مقاومت دلیرانه برخاسته

. »تر سازند ھای خود و اربابان خود را انباشته  تا بتوانند باز ھم به قیمت فقر و گرسنگی مردم ما، جیب«کنند  کودتا می

اند، با نیروھای مسلح جنگی، که  مقاومت و عصیان و مبارزه مردمی را که از این جنایات به تنگ آمده«کنند تا  کودتا می

به محیط مقدس دانشگاه «کنند تا  کودتا می. »تر درھم کوبند اند، ھرچه وحشیانه فقط برای چنین روزی آماده ساخته

ھشت سال پیش ... شند و بسوزند و ببرندھمچون یک منطقه اشغالی قشون پیاده کنند؛ چون لشکریان چنگیز بُک

  ).١٣۴٠اسفند  ٢٩پیام دانشجو، (» کنند علیه ملت ایران کودتا کردند، امروز ھم علیه ملت ایران کودتا می

در این سال که جنبش دانشجوئی این چنین با گوشت و استخوان خود از آزادی اندیشه و بیان و اجتماعات در محیط 

که ھم در این سال پا گرفته بود، از زبان دانشجویان ھوادار خود، » نھضت آزادی«کرد،  دانشگاھی پشتیبانی می

داشت تا به انزوا کشیده  کرد، اما در ضمن لحن انتقادی خود را نگه می زیرکانه ھمان برنامه دکتر امینی را تکرار می

  .نشود

اینکه  -١: طرحی داشتند، بدین مضموندر جھت آرامش دانشگاه و جلوگیری از سرکوب » نھضت آزادی«دانشجویان 

ھای کوچک دائمًا  به بھانه«، از این ھم که »خواھد خواھیم درس بخوانیم و درس محیط آرام و مایه احترام را می ما می«

دانشگاه » تعلیماتی و اداری و مالی«بھتر است از نظر  - ٢. »در محیط دانشگاه تظاھر و تعطیل پیش آید، انزجار داریم

باشد و » تعلیم و تربیت ھدف اصلی و برنامه عمومی در دانشگاه« - ٣. و تابع شوراھای استادان منتخب باشدمستقل 

جوانان را » احراز شخصیت«و » تقویت ایمان«برپا شود و گسترش یابد، تا » ھای ورزشی، ادبی و دینی انجمن«نیز 

مزاحمت برای محل و ساعات «تا حدودی باشد که  آزادی - ۵. در دانشگاه کامًال رعایت شود» انضباط« - ۴. سبب گردد

» درس و کار فراھم نیاورد و اعمال خالف شأن دانشجو و دانشگاھی صورت نگیرد و به خارج از دانشگاه تجاوز ننماید

جان کالم حزب مھندس بازرگان جز این نبود که دانشجویان سخن از ). ١٣۴٠اعالمیه دانشجویان نھضت آزادی، اسفند (
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. نرانند، تظاھرات نکنند، نظم دانشگاھی را محترم شمارند و خود را با دین و ورزش و غیره مشغول دارندسیاست 

  .کرد امینی را به بیانی دیگر تکرار می» مبارزه با فساد«درواقع او نیز ھمان شعار 

این دست برپا شده  اهللا طالقانی و افرادی از نیز که به سرکردگی مھندس بازرگان، سحابی، آیت» انجمن اسالمی«

به مبارزه برآید، در ربط با دانشگاه نه تنھا جانب افکار دکتر امینی را گرفت، بلکه » با کمونیسم«بود تا به گفته بازرگان 

  .ھای اسالمی امروز شد آور کمیته چنین پیام و ھم ۴٢پیشقراول قیام 

ھدف . تکیه داشت» پیکار عقیدتی«، نخست بر ھای دانشگاھی ، در باب برنامه»انجمن اسالمی دانشجویان«اعالمیه 

  :بدین قرار. نھاد می» االطاعه ھای واجب ارزش«و تبعیت از » مبارزه با فساد«را 

  .کوشش در باال بردن آگاھی نسل جوان نسبت به حقایق و اصول عقیدتی اسالم« -١

  .فساد اشاعه ھرچه بیشتر این اصول در میان مردم و مبارزه با خرافات و جھل و« -٢

طلبی، و  تشکیل و ترغیب جوانان دانشجو به پیروی از یک زندگی شرافتمندانه براساس ایمان به خدا، حق« -٣

  .عدالتخواھی

  .ایجاد ھمبستگی جوانان مسلمان در ھمه نقاط و کمک به نھضت جھانی اسالم در راه ایجاد یک دنیای بھتر« -۴

ھای باال ایفا کنیم و در این راه به خدای بزرگ و ھمکاری ھمه  ی ھدفما سعی خواھیم کرد نقش مؤثر خود را در اجرا«

نیز درباره ). (١٣۴٠انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تھران، (» جوانان مسلمان و مردم شرافتمند متکی خواھیم بود

، آذر ٢، شماره نھضت آزادی در سوسیالیسم و انقالب: رحیم. نھضت آزادی و دولت امینی، نگاه کنید به نوشته الف

١٣۶١.(  

که دانشگاه گشوده شد، جنبش دانشجوئی برخاسته از یک پیکار سیاسی ـ فرھنگی، گام در راھی  ١٣۴١در فروردین 

رفتند  دانشجویان می. ای دیگر یافت ھای مذھبی، سرکوب اندیشه نیز جلوه اکنون با پیدا شدن احزاب و گروه. نوین نھاد

اما پیش از آن جنبش . ھبی تقسیم شوند، چنانکه در بخش دوم این گفتار خواھیم آوردکه به دو گروه مذھبی و غیرمذ

  .دھیم ، یعنی تا برکنار شدن دولت امینی بدست می١٣۴١دانشجوئی را تا پایان تیرماه 

ما در آستانه «: ھای خود برآمدند که ھمراه با گشایش دانشگاه، دانشجویان از ھمان روز نخست، به ارائه خواسته

کنیم که از مبارزه  افتتاح مجدد دانشگاه تھران، با تجدید عھد و سوگند در برابر ملت ایران، با عزم راسخ اعالم می

و ... شرافتمندانه خود در راه حقوق و آزادیھای ملت ایران و استقرار حکومت قانونی ھرگز منصرف نخواھیم شد

  :داریم ھای خود را به شرح زیر اعالم می خواسته

  .دانیان سیاسی آزاد گردندزن -١

  .عامالن فاجعه بھمن به سختی مجازات شوند -٢

  .آموز شھید مھدی کلھر معرفی و مجازات شود قاتل دانش -٣

در پایان با ابراز تنفر شدید از آنچه در حادثه فجیع اول بھمن بر دانشگاه گذشته است، مراتب تألم و تأثر خود را نسبت «

اعالمیه (» ..داریم اند، ابراز می جعه مذکور به سختی مصدوم گشته، دچار نقص عضو شدهبه دوستان عزیزی که در فا

چند ھفته بعد، ارگان دانشجوئی، بار دیگر در یادآوری رویداد بھمن، با لحن ). ١٣۴١فروردین،  ١۵کمیته دانشجویان، 

و نه برای ما که به ظاھر آزادیم، این اند  نه برای آنان که در زندان... اندیشند؟ جالدھا به چه می«: نوشت تندتر 

ھراسد و ھرچه در بند بماند پوالدی  دانند که مبارز از زندان نمی آنھا می. تواند سبب ُکندی و یا تردید در نبرد باشد نمی

ولی ... دانیم که قربانی کردن صدھا و صدھا برای یک نھضت مسأله مھمی نیست ما می. شود است که آبدیده می
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ا باید بدانند که در بند ماندن دانشجویان خشم را در دل ما افزون و کینه را از حد بیرون خواھد کرد و بدینسان دیکتاتورھ

  ).١٣۴١اردیبھشت  ٣٠پیام دانشجو، (» تر خواھد بود تر؛ وحشتناک گوری که برایشان کنده شده، عمیق

ھا پیداست، دانشجویان ھرچه بیشتر به  میهاکنون که از احزاب سیاسی کاری ساخته نبود و چنانکه از محتوای اعال

بریدند، مسئله تماس  کار توده و یا سازشکار جبھه ملی می شدند و از رھبران خیانت اندیشه براندازی نزدیک می

  .شد ترین شکل آن طرح می گرفت و کار در میان مردم، به ساده ھا در اذھان جوانان شکل می مستقیم با توده

» جوادیه«زدگان محله  ن رویدادھا و شاید زیباترین صفحات تاریخ جنبش دانشجوئی مسئله سیلیکی از گویاترین ای

ترین  اند، از شیرین چنین گزارشی که در این باب خود دانشجویان نگاشته ھم. تھران و ساختن ُپل در این منطقه است

  .ه روزگار بماندھای نسل جوان میھن ماست که مجملی بدست خواھیم داد تا به یادگار ب نوشته

زدگان جوادیه و محالت فقیرنشین تھران  ، اردوئی از دانشجویان در جھت یاری رسانی به سیل١٣۴١اردیبھشت  ١٣روز 

اردو ناآشنا به وضع منطقه و بیگانه با روحیات مردم جنوب شھر راھی منطقه شد و از ھمان روز نخست . برپا شد

» ھزار نفر ٨٠« شود که  ئی با شناساندن احوال عمومی جوادیه آغاز میگزارش دانشجو. گزارشی روزانه تدارک دید

ھای جوادیه شیر  در دکان. جمعیت دارد، بر این تعداد تنھا دو درمانگاه وجود دارد، و با کمبود پزشک و دارو مواجه است

  .رساند را می» وضع بھداشت در جوادیه«شود که  یافت نمی

مردم محل با حیرتی عمیق و اعجابی نا شکفته به این خروش و جنبش ناگھانی «ھنگام ورود دانشجویان به منطقه 

شان از شوق و  درحالیکه چھره... صدھا دانشجو. دانشجویان از بدو ورود دست به کار شدند... نگریستند می

تا نھر » ندکوبید ھایشان از برق کینه نسبت به مسببین فقر و بدبختی ملت مملو بود، کلنگ بدست بر زمین می چشم

ای پل آجری را که جلو جریان  دسته. کردند تا آب بھتر جریان یابد ِکش نھر را الروبی می تر شود و با بیل و ِشن عریض

در محوطه اردو، . »شکستند ھای یک پل خراب را درھم می پایه... تر آنطرف. کردند گرفت، خراب می طبیعی آب را می

  .»داد پذیرفت و داروی رایگان می که رایگان بیمار می«مانگاه موقت زدند دانشجویان دیگر دست به ایجاد یک در

با «اند و چه قصد دارند، نخست  دانستند این گروه چرا آمده آوردند و نمی مردم جوادیه که سر از کار دانشجویان در نمی

اما قلب «. م پرھیز داشتندآوری به درمانگاه ھ کردند و روزھای اول از روی و شک و تردید نظاره می» بھت و حیرت

اعتمادی  ، رفته رفته بی»دانشجویان که دست به کار ِگل شده بودند، با آن نظر محبت و یگانگی که در خود داشت

  .مردم محل را زدود

بقول دانشجویان . و ھراس افکند» تکاپو«نزدیک شدن مردم به دانشجویان، برای گرفتن دارو و غیره، دستگاه را به 

به درمانگاه دانشجوئی روی آوردند و تعدادی ھم » بیمار ٢٠٠«در یک روز . شکسته بود» کون جوادیهسکوت و س«

گرفت و تحیر و سکوت جای خود را به شادی و ھیجان  اندک اندک شکل می... احساس مردم«. بستری شدند

  .»داد می

ھا شروع شد و  توطئه«. حل کار دور کنندروز سوم پلیس و سازمان امنیت برآن شدند تا دانشجویان را بی سروصدا از م

گفته . اما دانشجویان از پای ننشستند. »وقتی دانشجویان به محل اردو رفتند، وسایل کار را در اختیارشان نگذاشتند

  .بودند سه ُپل در جوادیه خواھند زد و به عھد خود وفا کردند

  .بیمار پذیرائی کرد ١٨٠دادند و درمانگاه موقت از  در ھمین روز دانشجویان دانشکده فنی کار تعریض نھر را پایان

ھای گوناگون احساسات دوستانه خود را به نحوی از انحاء، به دانشجویان  کوشیدند تا به شیوه اکنون مردم می

دادند، و یکی از اھالی  آوردند، برخی چای می برخی آب می. اعتمادی روز اول از میان رفته بود سردی و بی. بنمایانند
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سال  ١۵چطور ممکن است انسان بعد از . آید زنند خون آدم به جوش می وقتی دانشجویان کلنگ می«: گفت می

  .»تحصیل بیاید و عملگی کند

ای روی آب انداخته بودند که روی آن کاغذی را  پاره تخته... در وسط نھر«. حتی کودکان جوادیه نیز به جمع پیوستند

  .»زنده باد دانشجویان«: روی کاغذ نوشته بودند ای گانه کرد و به خط بچه حمل می

در ھمین حال مردم جوادیه برای «روز یکشنبه سازمان امنیت به تھدید رسمی برآمد و تعطیل کار را اعالم داشت، 

داد، ھمه ھستی خود را  گرفتند و در حالیکه فقر اجازه نفس کشیدن نمی پذیرائی از دانشجویان بر یکدیگر سبقت می

  .نشاندند آنان را سر سفره خود می» ریختند گشاده به پای دانشجویان میبا دلی 

ملت ھمراه دانشجو و دولت : حاال ملت و دولت در دو قطب قرار گرفته بودند«: افزود دالنه می گزارش دانشجویان، ساده

  .»دشمن دانشجو

برخی که کمتر آزموده بودند، . نفر رسید ۵٠٠از فردای آن روز گروه بیشتری از دانشجویان به اردو پیوستند و تعداد به 

دانشجویان ھمه اینھا را پای . از جمله انگشت پای دانشجوئی زیر پل ماند و قطع شد. آسیب جسمی ھم دیدند

اند، تا جائی که سیمائی را که از  افتخارات خود نوشتند و دلشاد از این که سرانجام به دنیای زحمتکشان راه یافته

ای شده بود، الروبی ادامه  ھا از تابش آفتاب قھوه چھره«: نوشتند دیدند و می کنند، در خود می کارگر ترسیم می

  .»طور کامل به پایان رسید ھای اول و دوم پل به داشت، و پایه

جوادیه بیدار شده بود و این بیداری چون «دادند در این اردو دختران دانشجو نیز در چیدن آجر و مالیدن گل یاری می

مبلغی از قبوض اعانه دانشجویان را خریداری کردند «ھای منطقه  حتی کشتارگاه. »ی سراسر منطقه را فراگرفتموج

از فردا اجازه کار نخواھیم «: ھمان روز سازمان امنیت اعالم کرد. و صنف جگرکی دانشجویان را به ناھار میھمان نمود

ما در میان نھر به الروبی «: مبستگی مردم، پاسخ دادنددانشجویان، دلگرم از ھ. اما این تھدید ھم نگرفت. »داد

  .»چترباز و ژاندارم بیاورند و کار ما را مانع شوند. خواھیم پرداخت

. روز چھارشنبه کار دو پل که به ھمت دانشجویان بنا شد، پایان گرفت، اما پل سوم ھنوز کار فراوان در پیش داشت

ھای مردم، در کوچه پس  در میان مبارزه، در دادگاه اندیشه«: نوشت د و میکر نسل جوان مغرور از این پیروزی یاد می

یکی از شوق . کردند  ھای شھر، دانشجویان پیروز بودند، ھم دوست و ھم دشمن این پیروزی را احساس می کوچه

  .»کرد فشرد و چنگ تیز می ستائید و آن دیگری از خشم دندان برھم می می

فرسا سرانجام بنای پل سوم را ھم  ان تصمیم به کار شبانه گرفتند و با کار جمعی و طاقتبرای پایان پل سوم دانشجوی

مردم و دانشجویان روی پل سوم بزرگ که بدست دانشجویان و برای مردم ساخته شده بود، گرد «. به آخر رساندند

و آنگاه در تودیع از . »تتاح کردندای نخواھد گنجید، پل را اف آمدند و با احساسی شگرف که در قالب ھیچ کلمه یا جمله

گزارش اردو، (» در میان فریاد شوق آنان محل را ترک گفتند«ای خواندند و  دادند، اعالمیه مردم که دل به ترک آنان نمی

  ).١٣۴١اردیبھشت  ٣٠پیام دانشجو، 

کس  رداری برنیامد، ھیچب در طی این روزھا، چنانکه از گزارش ھم پیداست، ھیچ حزب و گروه سیاسی به اندیشه بھره

دانشجویان . نمایندگی این و آن طبقه را مدعی نشد، ھیچ نیروئی نتوانست یکپارچگی جنبش دانشجوئی را برھم زند

توان دستی از دور بر آتش  ھرگز نمی. خود به این نکته پی برده بودند که از شعارھای توخالی کاری ساخته نیست

تنھا «: ھای خود در اردوی جوادیه نوشتند گیری از آزموده در کرد، چنانکه در نتیجهداشت و برای دیگری نسخه مبارزه صا

  .»توان مردم را ھمراھی کرد با کار در میان مردم و برای مردم می
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ھای پیشرو استوار بود، راه را به  سیاست دکتر امینی که بر تالشی جنبش دانشجوئی و تقویت دین در برابر خواست

گرچه دانشجویان در برابر آن رویداد . گشود) ١٣۴٢به سال (رکردگی فکری نھضت آزادی نھضت خمینی، با س

ھای نوپا، از بطن نھضت آزادی،  دانستند، اما تولد گروه» مالکان بزرگ«را به سود  ۴٢ایستادند و قیام » ارتجاعی«

  . داد، چنانکه بدست خواھیم دادصدای دانشجویان را رفته رفته خاموش کرد و جنبش دانشجوئی را به راه نوینی سوق 

  

   ١٣۶۴، آبان ماه »زمان نو«برگرفته از شماره دھم نشریه * 

  

 ای از جنبش دانشجویی گوشه

   

  پور واحدی ایرج 

   

گیر مبارزات آزادیخواھانه،  جنبش دانشجویی ھمیشه، در گذشته و اکنون در نقش بخش منسجم، پرتوان و پی

به ھمین دلیل ھم مھار کردن این کانون اقتدار مردمی . مردم ایران عمل کرده استجویانه  طلبانه و عدالت استقالل

ھای تأسیس مراکز  که این جنبش از نخستین سال این. کابوس نظام دیکتاتوری و ضدمردمی حاکم بوده است

ش ھای این جنب دانشگاھی نقش مرکز مقاومت در مقابل تجاوزات به حقوق مردمی را به خود گرفته، ویژگی

ای  گذارند که این ارتباطات وسیع توده دانشجویان از قشرھای مختلف جامعه ما به مراکز دانشگاھی پا می. گردد برمی

نظیری  اکثریت آنھا از مسئولیت تأمین مالی خود و دیگران آزاد ھستند و این مجموعه تمرکز کم. کند آنھا را تأمین می

خواھی  اھی به آگاھی از مطالبات عمومی مردم دست یابد، بازوی عدالتدھد در کنار آموزش دانشگ دارد که امکان می

  .خود را تواناتر کند و به این موتور پرقدرت سوخت کافی و الزم را برساند

تری دارند نیز  چنان کارآیی دارد که حتی در کشورھای غربی که ظواھر دموکراتیک آراسته ھا آن این مجموعه ویژگی

چنان با تبلیغ ایندیویدوالیسم جامعه را تخدیر کرده  ھا و حاکمیت، آن ورھا منافع مشترک رسانهدر این کش. کند عمل می

در بزرگترین دموکراسی جھان که با این . دھد عدالتی را ذاتی و نھادی اجتماعات بشری جلوه می که نابرابری و بی

بازی  کنند و با دالل نماینده مجلس انتخاب میھا شده، با صرف آن رئیس جمھور، سناتور و  زمینه، پول معیار ھمه ارزش

خرند و با ھمین رأی، جھان را به  گری یعنی مجددًا صرف پول رأی ھمین جماعت را برای منافع سودجویانه می و البی

ای و اجتماعی جنبش  در ھمین زمینه و جو رسانه. کنند کشند و منابع دیگران را تاراج می جنگ و ناامنی می

آگاھی . گیرد کند و با موفقیت از ادامه آن جنایت جلو می مقابل به درازا کشیدن جنگ ویتنام قد علم میدانشجویی در 

  .کشد و آزادی و جوانی، از دست سرمایه افسار می

ھا  عالی از این ویژگی  و مراکز آموزش) ١٣١٣سال (جنبش دانشجویی کشور ما از اولین سالھای تأسیس دانشگاه 

درحالیکه ذھنیت ادامه دھنده نھضت مشروطیت و مبارزه . خود را بر ھمه رویدادھای اجتماعی زدبھره گرفت و ُمھر 

علیه دیکتاتوری ضدمردمی و وابسته حاکم را برگزیده بود، در چارچوب امکانات خود از اشکال صنفی و سیاسی 

انشجویان دانشسرایعالی در اعتصاب د. جست تظاھرات و اعتصاب و تحصن در محیط دانشگاه و خارج از آن بھره می

از جمله اولین مبارزات  ١٣١۵- ١٣١۶ھای  ھای دانشگاه تھران در سال و اعتصابات و تظاھرات دانشکده ١٣١۵سال 

که دارالفنون مرکز آموزشھای عالی بود در آن تظاھرات و مبارزاتی صورت  قبل از آن نیز در زمانی. دانشجویی ھستند

  .آن در اختیار ندارمگرفت که اطالع مستندی از  می
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طلبی و  با فضای تغییریافته بعد از شھریور بیست، جنبش دانشجویی به عنوان نماد آزادیخواھی، استقالل

جوئی، متناسب با شدت خفقان، گاه در قالب صنفی، گاه در فرم سیاسی و گاه انحصارًا دانشجویی و گاه نیز در  عدالت

مصداق نوع آخرین بود که  ۴٢-٣٩و  ٣٢- ٢٩فضای سالھای . کرد عمل می قالب مبارزات عمومی جھانی و جزیی از آن

  .اشاره شد

ناپذیری، تصمیم خود را به مبارزه علیه دیکتاتوری و  دانشگاه و جنبش دانشجویی در شرایط تسلیم ٣٢آذر سال  ١۶در 

را سرکوب کرده، فروشی رژیم پھلوی به نمایش گذاشت که حاکمیت کودتایی تمام سازمانھای اپوزیسیون  وطن

تجدید رابطه با انگلیس شروع شده، ملی . دادگاھھای نظامی شروع به کار کرده و دکتر مصدق دادگاھی شده بود

شدن نفت عمًال ملغی شده و نیکسون معاون وقت رئیس جمھوری آمریکا برای ابراز حمایت از کودتاچیان و تضمین 

رژیم کودتایی که تمام تالش خود را برای سرکوب مقاومت به کار بسته . سھم آمریکا از منافع، در راه سفر به ایران بود

شد از نیکسون پذیرایی کرد و برای حمایتش از  از آنجا که در آن دانشگاه نمی. بود، نتوانسته بود دانشگاه را ساکت کند

وان تنھا راه حل ضروری دید کودتا دکترای افتخاری به او اعطاء کرد، فرمانداری نظامی لشگرکشی به دانشگاه را به عن

  .آذر دو روز قبل از ورود نیکسون به ایران آنرا به کار بست ١۶و صبح روز 

حضور نظامیان قبل از دانشجویان در صبح آنروز ھشداری بود به دانشجویان که رژیم برای زدن حرف آخر یعنی کشتار 

. ای برای خشونت به مزدوران بدھد خودداری کردند هبینی دانشجویان از ھر اقدامی که بھان با چنین واقع. آمده است

این در حالی بود که رئیس . نظامیان که دستور برخورد نظامی داشتند در دانشکده فنی به کالس درس ھجوم بردند

سه . دانشکده نیز توطئه را احساس کرده و دستور تعطیلی دانشکده را صادر کرده و زنگ را به صدا درآورده بود

ای و یکی از آنھا وابسته به جبھه ملی بود و خود در عین حال  ف خونخواھی قرار گرفتند که دو نفر آنھا تودهدانشجو ھد

این کشتار ھدفمند شرایطی را ایجاد کرد که سه روز بعد دکترای . آھنگ آن زمانی این سازمانھا بود نمایانگر عملکرد ھم

ھای دیگر و قرارداد کنسرسیوم و پیوستن ایران به پیمانھای  مافتخاری نیکسون به او تحویل گردید و کشتار و اعدا

  .آور نظامی و اقتصادی را به دنبال داشت اسارت

. ھمه تمھیدات برای تثبیت حاکمیت رژیم کودتا و خروج از بحران عدم مشروعیت عمًال نتیجه مورد نظر را به بار نیاورد

در . رزده خاموش نشد و پرچم مبارزه را فرو نگذاشتطلبی خلق استبداد و استعما جنبش دانشجویی صدای حق

آذر به عنوان روز دانشجو، چه به  ١۶تمامی دوران خفقان بعد از کودتا چه به صورت صنفی، چه به صورت بزرگداشت 

ھای سراسری و یا به تنھایی  ھای نظامی و اقتصادی در کنار دیگر سازمان صورت افشاگری در مورد پیمان

  .و ماھیت ضد ملی و وابسته حاکمیت را به مبارزه طلبید شکنی کرد خفقان

  .ای گرفت ای از شرایط داخلی و خارجی اوج تازه به بعد جنبش دانشجویی بر زمینه ٣٩از سال 

ھا و ثروت ملی زمینه اعتصابات کارگری  نارضایتی گسترده ناشی از دیکتاتوری و فساد اداری حاکم و چپاول سرمایه

آموزی در  و یا اعتصاب و تظاھرات سراسری دانش ٣٨ھا و رانندگان تاکسی در سال  پزخانه اب کورهگسترده مانند اعتص

گیری موجی  در کنار شرایط داخلی شکل. و غیره را فراھم کرد ٣٩، اعتصاب کارگران نساجی اصفھان در سال ٣٨سال 

مان با یک  مشخص آن در دو کشور ھمسایه از مبارزات ضداستعماری و ملی در آسیا، آفریقا و آمریکای التین و نمونه

  .داد کودتا در ترکیه و انقالب ضد سلطنتی در عراق ایجاد زمینه مساعد خارجی را نوید می

حاکمیت برخاسته از کودتا که ناتوان از مواجھه با ھمه مشکالت بود، ضمن سرکوب و حتی به خاک و خون کشیدن 

ھای درازمدت برای فعالین سازمانھای سیاسی در  ا، اعدام و حبسھ پزخانه مواردی مثل اعتصاب کارگران کوره

  .ھای مشخص نیز بود نشینی کردستان، آذربایجان، شیراز، اصفھان و تھران مجبور به عقب
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ھای سران لشگری و  از مجلس گذراند که اموال و دارائی" ای کجا آورده"به عنوان مبارزه با فساد، قانونی به نام از 

شد و در صورت اثبات فساد مورد  اند، مشخص می گرفت و اینکه ثروت خود را از کجا آورده ررسی قرار میکشوری مورد ب

گرفت و گرانفروشان به مجازات و حتی شالق خوردن محکوم  ھا نظارت صورت می بر قیمت. گرفتند مؤاخذه قرار می

نوزدھم که در پیش بود آزاد باشد و  فضای باز سیاسی اعالم شد و وعده داده شد که انتخابات دوره. شدند می

در چنین فضای سیاسی طرفداران و سران سابق جبھه ملی و سران . مأمورین دولتی دخالتی در آن نداشته باشند

نھضت مقاومت ملی در تدارک شرکت در انتخابات جبھه ملی دوم را به وجود آوردند و از ھمان اولین روز دانشجویان به 

ھای جبھه ملی شرکت نمودند و سازمان دانشجویان جبھه ملی ایران را به وجود  در فعالیت تاز عنوان نیروی پیش

  .آوردند

جبھه ملی آن را تحریم کرد و کار به جائی کشید . البته وعده شاه توخالی بود و مجددًا انتخابات پوشالی صورت گرفت

ریان انتخابات را که به انتخابات تابستانی دوره که در درون حکومت نیز نسبت به جریان انتخابات اعتراض شد و شاه ج

وزیر، دکتر اقبال را برکنار و شریف امامی را به جای او نشاند و دستور انتخابات  نوزدھم معروف شد ملغی کرد و نخست

  .بعدی را صادر کرد

ندیداھایی نیز اعالم کرد، انتخابات بعدی که نام انتخابات زمستانی به خود گرفت و جبھه ملی نیز در آن شرکت کرد و کا

رھبری . تر از ھر سال برگزار شد آذر وسیع ١۶. دانشگاه را به مرکز روزانه تظاھرات و افشاگری علیه دولت تبدیل کرد

دانشجویان تھران یک شب در دانشکده . ھفته طول کشید ٧یا  ۶جبھه ملی در مجلس سنا تحصن اختیار کرد که 

پیمایی در خیابان ترک کردند  تحصن گزیدند و فردای آنروز که دانشگاه را برای راه ٢٩ماه ادبیات دانشگاه تھران در بھمن 

بقیه . جبھه ملی تنھا موفق شد از کاشان اللھیار صالح را به مجلس بفرستد. مورد تھاجم وحشیانه پلیس قرار گرفتند

جلس رفت و در جلسه بحث راجع به تصویب آمیز انتخاب شدند و اللھیار صالح به م ھای تقلب نمایندگان با ھمان شیوه

اعتبارنامه جمال اخوی، وکیل اول تھران، به عنوان مخالف، سخن گفت و در ھمین رابطه، به اعتبارنامه دیگر انتخاب 

شد دانشجویان اتومبیل او را سر  وقتی از مجلس خارج می. ای ارایه داشت شدگان نیز پرداخته، سخنرانی افشاگرانه

ند و چند متری به جلو بردند و سپس او را پیاده تا منزلش در خیابان فخررازی، روبروی دانشگاه، دست بلند کرد

جواب صالح به . یکی از دانشجویان دست او را بوسید که بعدًا مورد انتقاد دیگر دانشجویان قرار گرفت. اسکورت کردند

ود بروند و درس بخوانند و رھبری خود از پس ھای خ ھمه شور و ھیجان دانشجویان این بود که دانشجویان به خانه

  .آید حکومت برمی

کرد از ھمان اولین روزھا بر سر  جنبش دانشجویی که در این مقطع در قالب سازمان دانشجویان جبھه ملی عمل می

درحالیکه . قاطعیت در مبارزه برای تأمین حکومت قانونی که ھدف اعالم شده جبھه ملی بود با رھبری اختالف پیدا کرد

کردند و دانشگاه به میدان مبارزه مستمر برای تأمین  مایت میطور کامل از اقدامات جبھه ملی ح مردم و دانشجویان به

ھای اطراف دانشگاه و آوردن و اھدای ناھار  ھای مصرح در قانون اساسی بود و مردم با حضور انبوه خود در خیابان آزادی

میتینگ ھزار نفر در  ١٢٠ھای جبھه ملی و به خصوص حضور حدود  به دانشجویان تظاھر کننده، شرکت در میتینگ

طور که اشاره شد حتی اتومبیل صالح را در میدان  کردند و ھمان میدان جوادیه پشتیبانی خود را از جبھه ابراز می

کمی بعد . بھارستان سردست بلند کردند، پاسخ رھبری مانند جواب ذکر شده اللھیار صالح ھمیشه دلسردکننده بود

وزیر و دربار کرد، رھبری بیشتر به  ملی را درگیر مذاکرات با نخست ای متوسل شد و رھبری جبھه که شاه به نیرنگ تازه

سازشکاری رو آورد و جنبش دانشجویی که قبل از تشکیل جبھه در تمام حرکات اعتراضی علیه رژیم اعم از اعتصاب 

برای قبول  ١٢ره به نم ٧آموزان در اعتراض به تغییر نمره  رانان، در حرکت اعتراضی دانش ھا و بعد تاکسی پزخانه کوره
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ھای معلمین که دکتر خانعلی کشته شد، که البته در زمان تأسیس  شدن در امتحانات تجدیدی، و در اعتراض و اعتصاب

ذھنیت قبل از . توانست سیاست صبر و انتظار اعالم شده رھبری را بپذیرد جبھه ملی بود، شرکت داشت نمی

میدان پیدا کرده بود و لیستی از فعالین رادیکال را به عنوان دانشجویان ھا نیر به بدترین شکلی  کودتایی مخالفت با چپ

در اساسنامه . ای که از طرف دکتر خنجی و دوستانش تھیه شده بود به کیفیتی به ساواک رسانده بودند توده

جویان رادیکال پیشنھادی به کنگره، جبھه ملی را محل تجمع افراد اصیل و ملی اعالم کرده بودند که از طرفی ما دانش

را چون اصیل و ملی نبودیم از جبھه اخراج کنند یا به آن راه ندھند و در عین حال احزاب موجود در جبھه ملی مانند 

حزب ایران، مردم ایران، ملت ایران و نھضت آزادی خود را منحل اعالم کنند ھمانطور که دکتر خنجی حزب 

انجام این بخش جنبش دانشجویی به دفتر مصدق متوسل شد و سر. سوسیالیست چندنفره خود را منحل کرده بود

نظر او را در این مورد خواستار شد و او در جواب برای دانشجویان سنگ تمام گذاشت و جبھه ملی را محل تجمع تمام 

رای این نظر خواھند در راه آزادی و استقالل ایران مبارزه کنند تعریف کرد و رھبری را مؤظف به اج افراد و احزابی که می

. ھا مدام از دانشجویان زندانی پر بود کشیدند و زندان دانشجویان عمًال بار سنگین مبارزات جبھه را به دوش می. کرد

خود من سه بار در زندان دوره دانشجویی بودم و دیگران در ھمین حد . ھای زمستان را در زندان بودیم اغلب ما ماه

کماندوھای ارتشی به دانشگاه  ۴٠در اول بھمن سال . د و مرزی نداشتخشونت و سرکوب ھم ح. کمتر و بیشتر

دانشجویان را از طبقه دوم . رسید مورد ضرب و شتم قرار دادند ھر دانشجویی را که به دستشان می. حمله کردند

وسایل دانشکده حقوق و باشگاه دانشگاه به پائین پرتاب کردند، در دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و علوم، تمام 

استادان دانشگاه و معاون دانشکده پزشکی را کتک . ھایی که دم دستشان رسید، نابود کردند آزمایشگاھی و کتاب

نفر را بازداشت  ٨٠بیش از . یک ھفته بعد از این واقعه، تمام دانشجویان مقیم کوی دانشگاه را تفتیش کردند. زدند

با ھمه اینھا در . با خود بردند و فردای آنروز نزدیک ظھر کوی را ترک کردند کردند و وسایل و اثاثیه آنھا را خرد کردند و یا

ھزار نفر از دانشجویان جناح رادیکال را از شرکت در انتخابات و ھمچنین انتخابات تشکیالتی محروم  ۴انتخابات کنگره، 

ری بودند که این حذف تأثیری در اکبر اکب یادان بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی و علی کردند که سه نفر از آنھا زنده

کجی  دانشجویان دانشکده حقوق با دھن. کجی به دانشجویان این جناح بود گذاشت و فقط یک دھن جریان کار نمی

اند، رأی اول کنگره  دانستند از انتخابات حذف شده متقابلی به این حرکت رھبری پاسخ گفتند و با علم به اینکه می

طلبانه بود که به یک نمونه آن  کاری رھبری سخت فرصت محافظه) چه کسی. (ا به او دادندمربوط به دانشکده حقوق ر

قرار بود انتخابات مجلس بعد از  ۴٢خرداد  ١۵در شرایط حکومت نظامی بعد از  ۴٢در شھریورماه . کنم اشاره می

. شھریور کرد ١۵تینگی در روز رفراندوم به قول شاه انقالب سفید صورت گیرد، سازمان دانشجویان اعالم برگزاری می

ماھا . سازمان امنیت اعضاء کمیته دانشگاه را برای مذاکره دعوت کرد. رھبری که در زندان بود از این اقدام حمایت کرد

دونفر . جمعی ما است تصمیم گرفتیم دو نفر دو نفر در ساواک حاضر شویم دانستیم قصد آنھا بازداشت دسته که می

دونفر دوم که مراجعه کردند آنھا را نپذیرفتند و معلوم شد که طرح آنھا شکست . یکساعت برگشتند اول رفتند و بعد از

رھبری که در تیرماه از . با رھبری مذاکره کردند که شاید از طریق آنھا بتوانند مانع برگزاری میتینگ شوند. خورده است

ھا توافق کرده  ز موافقت خود را اعالم کرده بود با دولتیمیتینگ مطلع شده و با آن موافقت کرده بود و چند بار دیگر نی

اللھیار صالح . در روز چھاردھم شھریور آنھا را آزاد کردند. بود که اگر آنھا را آزاد کردند، از برگزاری میتینگ ممانعت کنند

ی میتینگ وجود ندارد از آنان کمیته دانشگاه را احضار کرد و به این بھانه که در دوره حکومت نظامی قانونًا امکان برگزار

از دو ماه پیش آنھا در جریان میتینگ قرار داشتند و حکومت نظامی ھم برقرار . خواست تا از برگزاری آن خودداری کنند

زنی با حکومت آزادی خود را با لغو میتینگ تاخت زدند و موفق  در چانه. کردند بود و آقایان از برگزاری آن حمایت می



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢۴ 
 

دانشگاه برای اینکه سنگی در راه تصمیم رھبری بیندازد از صالح خواست که این دستور را کتبًا بنویسد، کمیته . شدند

صالح ھم با راحتی تمام حکم الغاء میتینگ را نوشت و ما آنرا به بایگانی حزب . که او به این کار حاضر نشود به امید این

جمعیت انبوھی از ھمه طرف به سمت بھارستان در . ه ما بودروز پانزدھم وظیفه سنگینی به عھد. ملت ایران سپردیم

ھا مستقر بودند و ما با بلندگوھایی که در دست داشتیم باید خبر لغو میتینگ را به گوش  ھا در گوشه تانک. حرکت بود

ر البته آذ ١۶در . این آخرین اقدام مشترک ما دانشجویان در قالب حکمیت سازمانی جبھه ملی بود. رساندیم آنھا می

دانشکده . آھنگی کنیم و میتینگ مشترکی در صحنه دانشگاه برگزار کنیم تالش شد که با کمیته دانشکده فنی ھم

اش طرفدار رھبری بود از اللھیار صالح رئیس دانشگاه اجازه گرفته بود که در داخل دانشکده فنی میتینگ  فنی که کمیته

در اینجا باز ساواک پشت این وعده و . ضای آزاد مراسم داشته باشیمخواستیم در صحن دانشگاه و ف بگذارد و ما می

شب آخر که کمیته دانشکده فنی جلسه داشت و به لحاظ توافق با صالح علنی تشکیل جلسه . وعید فریبکارانه بود

را بازداشت آھنگی به آنجا رفته بود، ھمه  داده بود و یک نفر نیز از کمیته دانشگاه به قصد آخرین کوشش در جھت ھم

  .کردند و بعد به سربازی فرستادند که نماینده ما ھم به ھمین ترتیب به زندان و سربازی رفت

ھای  بدون دخالت ارگان ۴٢کرد و پیام دانشجو از ھمان شھریورماه  کمیته دانشجویان تا اواسط سال بعد فعاالنه کار می

  .نتشر شدم ۴۴کرد که آخرین شماره آن در تابستان  رھبری منتشر می

سازمان دانشجویان در تشکیل جبھه ملی سوم . جبھه ملی دوم با لغو این میتینگ حکم الغاء خود را نیز صادر کرد

حزب ملت ایران تحت رھبری داریوش فروھر نیز در تمام دوران فعالیت جبھه ملی . نھایت فعالیت و جدیت را انجام داد

. جا موضع مشترکی با سازمان دانشجویان داشت الب کنگره ھمهدوم و ھمچنین در تشکیل جبھه ملی سوم و در ق

که عمدتًا به قلم بیژن جزنی بود، از » توشه گذشته را زادراه آینده سازیم«ای تحت عنوان  فعالین جناح رادیکال در جزوه

با ذکر موارد  ھا و روش رھبری جبھه ملی بندی ارائه دادند و به تناقض در ھدف این دوره فعالیت جبھه ملی یک جمع

» جنگ بیژن جزنی«در یادداشتی که برای تھیه کننده . اند ھا را برای ادامه راه برجسته کرده مشخص اشاره و آن

فرستاده بودم به این جزوه نیز اشاره کرده بودم که حذف شده است و احتماًال علت آن وجود انتخابی با عنوانی نزدیک 

  . مھاجر را به حذف نام این جزوه از آن نوشته تشویق کرده است به عنوان این جزوه بوده است که آقای

  

  *بودم» انجمن اسالمی دانشجویان«زمانی که من عضو  

  )ی جایگاه طبقاتی و تاریخی آن و مالحظاتی در باره(      

   

  شناس                  تراب حق

   

از حرکتی بود که بر بستر تحوالت سیاسی و انجمن اسالمی دانشجویان حلقه ای کوچک، ھرچند چشمگیر و فعال، 

اجتماعی، از مشروطه به بعد شروع شده بود با این ھدف که دین و علم را با یکدیگر آشتی دھد، یعنی چطور می 

شود ھم مسلمان معتقد بود و ھم از پیشرفت علمی و صنعتی و اجتماعی و سیاسی عقب نماند؟ در اینجا منظور از 

چه در قالب مظاھر زندگی مادی و چه در قالب تحلیل (س آن است که با گسترش مدرنیته سنت، بخش دینی و مقد

خود را در خطر می دید و با ھرگام که به سوی مدرنیته برداشته می شد یک ) ھا و بینش ھای فکری و ایدئولوژیک

طبیعی و فیزیکی نمی شد منکر توضیحات علمی مربوط به گردش زمین و فعل و انفعاالت . سنگر عقب می نشست

و حتی افتادن برگ از درخت ) ٢(تا شکل گیری جنین در شکم مادر ) ١(در اندیشهء مذھبی سنتی از باد و باران . شد
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ھمه کار )... ۴(گشتن ) سرفراز یا خوار(با ارادهء خدا صورت می گیرد تا چه رسد به فقیر یا غنی بودن، عزیز یا ذلیل ) ٣(

علم در عرصه ھای مختلف، اعتقاد به دخالت الھی در جریان امور از کوچک تا بزرگ، با پیشرفت . خدا تلقی می شد

و به اصطالح ) مثال بیگ بانگ(بی پایه بودن خود را نشان میداد تا آنجا که سرانجام، تنھا اصل پیدایش حیات در ازل 

ر پایهء علل و اسباب طبیعی میچرخد اولیه را زده خدا تلقی میشد و اینکه دیگر، پس از آن، کارھا ب" استارت"کسی که 

این امر ". دست خدا از آستین قوانین طبیعی بیرون می آید"و سرانجام به تعبیری که ما می شنیدیم و باور داشتیم 

البته برای متفکرین و فالسفه جھان اسالم و تمدن اروپایی سابقه داشت و بیھوده ھم نبوده که فالسفه و 

یی که در پیوند خود با اعتقادات دینی حاکم می خورده اند، از سوی متشرعان و صاحبان دانشمندان، به رغم قسم ھا

ادیان که در قدرت سیاسی شریک بودند یا آن را در دست داشتند به کفر، شرک، وحدت وجودی و المذھبی متھم می 

  .شده اند از جوردانو و گالیله تا ابن سینا و خیام و مالصدرا

کلیسا و دستگاه روحانیت در ھر مذھبی، . دیگری در برابر سنت ھای مذھبی قد علم کرده بودبھر حال دستگاه فکری 

از آنجا که سنگر محافظه کاری و ارتجاع بوده و ھستند در برابر این موج نو ابتدا به تکفیر و تحریم روی آوردند و شاھد آن 

در تاریخ عربی ـ اسالمی، تا امروز در زندان ) ۵(اید و دستگاه تفتیش عق" المحنه"انکیزیسیون دراروپای کاتولیک است و 

در ایران و کمابیش در کلیه کشورھای اسالمی ). فاجعه بارترین اشکالش رادیده ایم ١٣۶٠که به ویژه در دھه (اوین 

آنھم  قاشق و چنگال حرام بود تا چه برسد به دبستان و دبیرستان. واکنش دربرابر مدرنیته، نفی و اعتراض و تحریم بود

برخی از خانواده ھای متدین از اینکه فرزندانشان درس ھائی از نوع تکامل انسان در مدرسه بخوانند نگران . دخترانه

من خود در این باره مشاھده و . و ادامه تحصیل فرزندان را در دبیرستان و دانشگاه به سختی می پذیرفتند) ۶(بودند 

ر پزشکی قبول شده بود توصیه می کردند برود از مجتھد شھر بپرسد با به جوانی که در کنکو. تجربه مستقیم دارم

توجه به اینکه درس تشریح و دست زدن به استخوان مرده را باید در دانشگاه بخواند، آیا مجاز است به دانشکده 

  .پزشکی برود؟ و مثالھای فراوان دیگر

با آن آشتی کردن و تالش برای : ه با مدرنیته پیدا کردبا گذشت زمان، سنت و افکار متحجر دینی راه دیگری برای مقابل

نامیده، واژه ای که به ) ٧(» ِکفات«در قرآن یکجا زمین را . راه توجیھات دینی باز شده بود. آنکه آن را از آِن خود کند

ور دارد و آنوقت نتیجه می گرفتند که پس، اسالم به گرد بودن زمین با). المنجد: ِکفت و َکفت(معنی دیگ ھم ھست 

نیز اینکه زمین ھم مانند دیگ مواد داغ و مذاب در درون خود دارد، پس دین نه تنھا با علم تضاد ندارد بلکه پیشاپیش 

نوشته مھندس " مطھرات در اسالم"اینکه آب ُکر پاک کننده است در کتاب " اثبات"گفته یا به آن اشاره کرده است؛ یا 

که می کوشید داستان (نوشتهء دکتر یداهللا سحابی » خلقت انسان در قرآن«ب یا کتا ١٣٢٠بازرگان در اوایل دھه 

  .و غیره و غیره) آفرینش قرآنی را با نظریهء داروین آشتی دھد

از ضروریات طبقاتی و ) ھمچون دیگر مذاھب(باید توجه داشت که پیدایش و فعالیت جریانھای اصالح دینی در اسالم 

ه در سده ھای پیشین، باز ھم متناسب با تحوالت اجتماعی و فکری صورت گرفته تاریخی ناشی می شد ھمانند آنچ

یعنی تابع شرایط ) ازلی(مگر معتزله در قرن دوم ھجری نبودند که با مطرح کردن اینکه قرآن حادث است نه قدیم . بود

ر چه کسی این زمان است نخستین شکاف را در سقف قدسیت مطلق آن بوجود آوردند؟ نمیدانم طی سالھای اخی

بحث عبث را پیش کشیده بود که آیا اسالم رفرم پذیر است یا نه؟ اسالم دائم در معرض رفرم و تغییر بوده نه فقط 

شکل گرفته بلکه حتی ) که حافظ می گوید) یعنی مذھب(ملت  ٧٢و بعدھا (بالفاصله پس از مرگ پیامبر، جریان شیعه 

ازھائی که پیش می آمده چیزھائی اضافه یا کم میشده و برخی احکام ساله نبوت محمد ھم بر حسب نی ٢٣در دوره 

قرن در عقاید اسالمی پدید آمده  ١۴در اینجا نمی توان به تحوالتی پرداخت که طی ). ٨(حتی نسخ می شده است 
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علیه است یا از نقشی سخن بگوئیم که از جمله انتقال فلسفه یونانی در عالم اسالم داشته و مقاومتی که ابتدا 

به ... فلسفه و منطق یونانی صورت می گرفته یا به پیدایش علم کالم اشاره کنیم که با تالش فارابی و ابن سینا

یا از انقالبی فرھنگی ) ٩(در فرھنگ اسالمی جا افتاد و ھضم شد ) فلسفه یونان(منظور آشتی دادن دین و عقل 

شق و زیبایی ناسوتی را با مفاھیم الھوتی گره زد و یکی کرد سخن بگوئیم که تصوف ایرانی در االھیات پدید آورد و ع

  .تا برسد به نظریه حرکت جوھری مالصدرا) ١٠(و از جمله شاھکار حافظ را پدید آورد 

ھدف از این یادآوری فھرست وار از تلفیق دین و فلسفه و آشتی دادن بین دین و علم این است که بگوئیم که آنچه 

و ١٩اگر در عصر جدید یعنی قرنھای . ین زمینه رخ داد ادامه یک تالش تاریخی و عادی بودهپس از مشروطیت ھم در ا

که در ایران معروف به ( چھره ھائی مانند سید جمال الدین افغانی ) عرب یا غیر عرب(در کشورھای اسالمی  ٢٠

) سوریه(» طبایع االستبداد«، کواکبی صاحب )مصر(» المنار«محمد عبده و رشید رضا صاحب تفسیر ) اسدآبادی است

را داریم، در ) ترجمه شده» اسالم و مبانی قدرت«که به فارسی، (» االسالم و اصول الحکم«علی عبدالرازق نویسندهء 

که سید محمود طالقانی به ترجمه و شرح و بسط آن » تنبیه االمة و تنزیه الملة«نویسندهء (ایران میرزا حسین نائینی 

صاحب کانون نشرحقایق اسالمی با یاری (جی، مھندس مھدی بازرگان، محمد تقی شریعتی ، شریعت سنگل)پرداخت

برخی به دنبال . و نیز دکتر علی شریعتی را داریم که ھر کدام ویژگی خاص خود را دارند) طاھر احمدزاده در مشھد

  .ی را نیز منظور دارنداصالح دینی و توجیه احکام خارج از حوزه سیاست اند، برخی دیگر اصالح در حوزه سیاس

به ایران  ١٣١٣سال در مدرسه سانترال پاریس درس ماشین ھای حرارتی خوانده بود و در  ٧مھندس مھدی بازرگان که 

کوشید در برابر موج " مذھب در اروپا"بازگشته، به تدریس در دانشکده فنی پرداخته بود، در نخستین نوشته خود 

ھب در برابر علم، بایستد و مشخصًا بگوید که اروپائی ھا چقدر به حفظ سنت المذھبی، یعنی ھمان عقب نشینی مذ

را " مطھرات در اسالم" ٢٠در جھت آشتی دین و علم در آغاز دھه ... ھای خود پایبند اند، به کلیسا می روند و

یعنی میزانی (ُکر  دارد و آب" علمی"مینویسد تا ثابت کند که آنچه در شرع و فقه شیعه طاھر و پاک تلقی شده دلیل 

این کتاب ھر چند در . چرا طاھر کننده است) از آب که در حوضی با سه وجب و نیم طول و عرض و ارتفاع باشد

به ھر حال ). ١١(مورد انتقاد و حتی طنز قرار داشت  ١٣٢٠ھم تجدید چاپ شد اما ازھمان سالھای  ١٣۴٠سالھای 

تکروی دارند و با کار جمعی آشنا نیستند تالش کرد با ایجاد انجمن  مھندس بازرگان که معتقد بود ایرانی ھا روحیه

را ) که در واقع سندیکای مھندسین است(نخستین انجمن مھندسین . را تشویق و تبلیغ کند" روحیه جمعی"ھائی 

ھم انجمن مھندسین مجله ای صنفی . شنیده ام که او پایه گذاری کرد که سالھا دوام داشت و شاید ھنوز ھم ھست

در ادامه ھمین نظر و عمل، انجمن اسالمی دانشجویان، انجمن اسالمی مھندسین، انجمن اسالمی . منتشر میکرد

الھام بخش و تغذیه کننده ھمه این . را ھم پایه گذاری یا تشویق و حمایت میکرد  پزشکان، انجمن اسالمی معلمین

استاد زمین شناسی در دانشکده علوم دانشگاه (ی انجمن ھا خودش بود که ھمواره از ھمکاری دکتر یداهللا سحاب

  .برخوردار بود) خیابان استانبول(و سید محمود طالقانی سخنران و پیشنماز مسجد ھدایت ) تھران

پس از شھریور بیست و سقوط رضا شاه و تشکیل حزب توده و گسترش افکار ماتریالیستی، با توجه به آزادی نسبی 

اندیشه ھای . قرار بود، تنور بحثھای دینی، ضد دینی، اجتماعی و سیاسی داغ بود در ایران بر ١٣٣٢که تا سال 

در محافل روشنفکران به تدریج  ١٣١٢ـ ١۴ماتریالیستی و مارکسیستی که با انتشار مجله دنیا توسط دکتر ارانی در 

شیعیگری، صوفیگری و مطرح شده بود، نوشته ھای پرشور و تند احمد کسروی علیه خرافات مذھبی و حمالت او به 

و چه از نوع متجدد و طبق ) ازنوع فدائیان اسالم(بھائیگری تالش دینداران برای فعالیت چه در قالب اصولگرای سنتی 

محافل روشنفکری و دانشجوئی از ھر نوع، غالبا تحت تأثیر فعالیت حزب توده یا در . مد روز ھمه جا را فراگرفته بود
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که افراد مذھبی اگر ھم اعتقاداتشان را حفظ کرده بودند غالبا آن را مخفی می داشتند یا واکنش به آن بود، در حالی 

بودن بود، اما بازرگان نخستین کتاب » امل«مسلمان بودن مرادف . به اعتقادات مذھبی شان دست کم افتخار نمیکردند

نگارنده به یاد دارد که در . از می کندرا که به عنوان کتاب درسی دانشکده فنی نوشت، با نام خدا آغ" ترمودینامیک"

را در ) شعبان ١۵(زمانی که وی پیشنھاد کرد که انجمن اسالمی دانشجویان جشن تولد امام زمان  ١٣۴١سال 

ما ترجیح میدادیم جشن چیزی را بگیریم که بتوانیم از آن دفاعی ھم . دانشکده فنی برگزار کند از آن استقبال نشد

اما او معتقد بود که درست چیزی که  بحث انگیز است باید برگزار کنیم و به دفاع از آن . حسین بکنیم مثال تولد امام

  .برخیزیم

تشکیل می شود و بازرگان در جلسات آن  ٢٠بھرحال، انجمن اسالمی دانشجویان تا آنجا که می دانم در اوایل دھه 

شت و بر اساس آن، بدون آنکه روخوانی کند سخنرانی ھا را خودش با خطی خوب و منظم می نو. سخنرانی می کند

او ھمه . حضور دارد" علم"در اعتقادات دینی بازرگان، ھمواره انطباق و توجیه آن با . صحبت می کرد، مثل کالس درس

تعبد و تدین او غالبًا با . بازگان متعبد ساده نیست. را قبول دارد حتی معجزات را اما برای آنھا توجیھی پیدا می کند

حاصل سه " راه طی شده"مھمترین کتاب بازرگان یعنی . جیھاتی که به نظر خودش علمی ست تبیین میشودتو

است که بیست سال بعد، کتاب آموزشی مجاھدین  ١٣٢٧سخنرانی او در انجمن اسالمی دانشجویان در حدود سال 

  .بود

، "بازی جوانان با سیاست" ه ای به نام با سیاست ھم کاری ندارد و حتی در جزو) ١٣٢٠دھهء (بازرگان درآن سالھا 

جوانان و طبعٌا قبل از ھمه اعضای انجمن اسالمی دانشجویان را به درس خواندن بیشتر و کار یاد گرفتن و آنچه خودش 

که (با روی کار آمدن مصدق و عالقه مندی بازرگان به سیاست ھای او . می نامید تشویق میکند" خدمت به مملکت"

و بعد قبول ریاست ھیات خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس است ) ست» بورژوازی ملی«استقالل  ملھم از رؤیای

که پای بازرگان به سیاست کشیده شد وبحث ھای انجمن اسالمی ھم به تدریج ار مباحث صرفا دینی به سیاست 

ندس کتیرائی و مھندس مھندس عزت اهللا سحابی، مھندس علی اکبر معین فر، مھکسانی مانند . نزدیک میشود

" فروغ علم"دانشجو بودند و مجله ای ھم به نام  ٣٠که اعضای انجمن اسالمی بودند در اوائل سالھای  یوسف طاھری

کار آمد بودن و علمی بودن اعتقادات مذھبی و " اثبات"مھمترین محور فعالیت ھای انجمن اسالمی . منتشر میکردند

لحنی دانشگاھی دارند و این با " مبارزه"اما باید توجه داشت که آنھا در این . نادرستی ماتریالیسم و کمونیسم است

نکتهء گفتنی این است که چون . فحاشی ھای رایج جریانھای مذھبی آخوندی علیه مخالفین بکلی متفاوت بوده است

م بود چندان با مخالفت یکی از جنبه ھای فعالیت ھای بازرگان و انجمن ھای اسالمی مبارزه با کمونیسم و ماتریالیس

رژیم شاه و دستگاه ساواکش روبرو نبود و میتوانست در دانشگاه و مؤسسات وابسته به آن مراسمی بر پا کند ولی 

مرداد بارھا به زندان افتاده بودند تحت کنترل قرار  ٢٨چون گردانندگان انجمن و سخنرانان عموما مصدقی بوده و پس از 

وقتی او را به زندان عشرت آباد برده اند دیده است که در زندان  ١٣٣۴میکرد که در سال بازرگان خود نقل . داشتند

نوشته اورا به زندانیان توده ای داده اند تا بخوانند در حالی که خود او را ھم به زندان انداخته » عشق و پرستش«کتاب 

یسم وحدت داشتند ولی از نظر سیاسی با رژیم این نوعی رابطه وحدت و تضاد با رژیم است که در مبارزه با کمون. اند

  . در تضاد بودند

در آن زمان تحصیالت دانشگاھی برای فرزندان طبقات متوسط و پایین ھم تا حدی فراھم بود و تحصیل در دانشگاه خرج 

از آنھا که زیادی نداشت و دانشجویان کمابیش با اعتقادات مذھبی سنتی آشنا بودند ولی با ورود به دانشگاه بسیاری 

پیش از آنکه کسی جلب اندیشه . در ابتدا نماز ھم میخواندند به تدریج از نماز و حتی اعتقادات خود فاصله میگرفتند
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ھای غیردینی و ضد مذھبی شود، نفس باال رفتن اطالعات علمی آنھا رابطه شان را با اعتقاداتی که به کلی از مصرف 

نشجویان در ابتدای امر، چنانکه گفتم، بیشتر جنبه اصالح دینی داشت اما انجمن اسالمی دا. افتاده بود می گسست

مرداد جنبه سیاسی آن افزایش یافت بطوریکه بازرگان، عزت اهللا  ٢٨بعد در نتیجه شرایط سیاسی حاکم پس از 

تشکیل که بالفاصله پس از کودتا » نھضت مقاومت ملی«سحابی و عباس شیبانی در آن سالھا به خاطر فعالیت در 

بعدھا برخی از فعالین نھضت آزادی معتقد بودند که قبل از دایره سیاسی و تشکیالتی . شده بود به زندان افتادند

نھضت، دایره دینی و انجمن اسالمی وجود دارد و باید در آن فعالیت کرد و در آنجا عناصر مناسب را یافت و به نھضت 

  .ا تجمع ھا و جنبش ھای اجتماعی می کنندھمان کاری که احزاب سیاسی دیگر  ب. جلب کرد

درک تربیت شدگان مکتب بازرگان و انجمن اسالمی دانشجویان از اسالم با درک روحانیون یکی نبود و عموما به تقلید 

از آنھا کسی تصور . در خانواده  بازرگان، سحابی و دیگران کمتر کسی حجاب داشت. از مجتھد و غیره پایبند نبودند

بازرگان به ضرورت دستگاه روحانیت در اسالم باور نداشت و در واقع مشمول اصطالحی . ندی نداشتحکومت آخو

جریان اصالح دینی به رھبری . میشد که بعدھا پس از روی کار آمدن خمینی آن را اسالم منھای روحانیت معرفی کردند

ز آنھا دعوت می شد در مراسمی که ھرچندگاه به بازرگان البته می کوشید در بین روحانیون ھمفکران و یارانی بیابد و ا

مرتضی مطھری و محمد ابراھیم آیتی، مرتضی جزایری و محمد . مناسبت اعیاد مذھبی برپا می شد سخنرانی کنند

  .حسین بھشتی از این دسته بودند

  :اکنون به تجربه خاص خودم می پردازم

نماز و دیگر وظایف را انجام میدادم با . تربیتی دینی داشتم به دانشسرای عالی تھران بروم ١٣٣٩پیش از آنکه در سال 

قرآن و فرھنگ دینی آشنائی نسبی داشتم، با برخی از تالشھائی که برای معرفی دین به عنوان امری زنده، الزم و 

ی که زبان) خطیب و استاد دانشگاه(سخنرانیھای رادیوئی راشد . منطبق با پیشرفت زمان انجام میشد آشنا بودم

بسیار ساده و در عین حال استادانه داشت و بیشتر اخالق فردی را تبلیغ میکرد و به اصطالح یک واعظ متجدد بود 

برخی آثار . گوش میدادم و نیز متن سخنرانی ھایش را که گاه به صورت جزوه وکتاب نیز چاپ می شد خوانده بودم

ھدایت و یک بار ھم در جشن مبعث که انجمن اسالمی بازرگان و آقای طالقانی را دیده و در برخی جلسات مسجد 

در آن . برپا کرده بود و چند صد نفر در آن شرکت کرده بودند حضور پیدا کرده بودم) امیرآباد(دانشجویان در کوی دانشگاه 

تبلیغ کرد،  زمان افکار مذھبی ھای متجدد حول این دور میزد که باید اسالم را در روزنامه و مجله و رادیو به زبان روز

در تھران نشریات متعددی بود از جمله . دبستان و دبیرستان خصوصی با رعایت مقررات و آموزش ھای اسالمی ساخت

در قم ھم برخی از . که سردبیرش سید حسن عدنانی بود) بصورت روزنامه" (ندای حق"نشریه ای ماھانه به نام 

و نیز فصلنامه ) به سردبیری ناصر مکارم شیرازی(م مکتب اسالم طالب و استادان جوان دست به انتشار مجله ای به نا

در اواخر . زده بودند) که ھاشمی رفسنجانی و محمد جواد باھنر آن را می گرداندند(و سالنامه ای به نام مکتب تشیع 

ی به ترجمه در قم برخی از طالب و تحصیل کرده ھای  حوزه عالوه بر نوشتن مقاالت در توجیه احکام اسالم ٣٠دھهء 

عدالت اجتماعی در «بعضی کتابھائی که در کشورھای عربی به ھمین منظورھا نوشته شده بود میپرداختند؛ از جمله 

سید ھادی خسرو : که دو طلبه در آن زمان) از رھبران اخوان المسلمین مصر(و برخی دیگر از آثار سید قطب » اسالم

را احمد آرام ترجمه کرده » در سایهء قرآن«یگری از سید قطب یعنی کتاب د. شاھی و علی گرامی ترجمه کرده بودند

تالش اصالح طلبان مذھبی در قم و حوزه ھای دیگر داستان مفصلی دارد که مجال بیشتری می خواھد و الزم . بود

  .نیست از موضوع مقاله فاصلهء بیشتری بگیریم
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ی مانند مصرو لبنان باعث شده بود که در زمینه رشد بورژوازی و گسترش اندیشه ھای نو در برخی کشورھای عرب

در مصر . ھای گوناگون حتی علمی در آنجاھا کتابھائی نوشته یا ترجمه شود که در ایران به فارسی ترجمه میشد

نویسندگان و محققان مدرنی مانند طه حسین، نمایشنامه نویسی مانند توفیق الحکیم، صاحبان اندیشه ھای مادی 

ل و نیز فرھنگ نویسی و تدوین دائره المعارف  که پیش از ایران در آنجاھا پدید آمده باعث میشد مانند شبلی شمی

ھمین احساس خویشاوندی و ھمسایگی فکری . عناصر مذھبی متجدد در ایران به تجربه آنھا نیز توجه داشته باشند

به وحدت عربی بین کشورھای مصر و تجربه انقالب مصر و الجزایر و تجر. شامل تجارب سیاسی دنیای عرب ھم میشد

  .سوریه و به ویژه موضوع فلسطین نیز توجه ما را بخود جلب میکرد

تجربه فعالیت در انجمن اسالمی دانشجویان برای من ادامه یک مسیر خالف جریان بود که سه سال پیش از آن با ترک 

طی سه سال طلبگی، . ع کرده بودمتحصیل معمولی در دبیرستان و رفتن برای تحصیل علوم دینی در قم شرو

با رفتن به دانشگاه که . داوطلبانه سه کالس سیکل دوم دبیرستان را ھم خواندم و به روال تحصیل عادی برگشتم

برخی از روحانیون مرا منع می کردند، و در جّوی که کسی چندان به اسالم و مذھب توجھی نداشت عنصر فعال 

ھر ھفته عصر جمعه در کتابخانه ای که به ابتکار و ھزینه خانواده دکتر  ١٣٣٩اییز پ. انجمن اسالمی  دانشجویان شدم

این گویا کتابخانه ای شخصی بوده . عباس شیبانی در کوچه ای به ھمین نام در خیابان امیریه تھران برپا میشد میرفتم

شاید به جای بونصر فارابی، (داده بودند که بعدا برای عموم در نظر گرفته شده بود و آن را کتابخانه بونصر شیبانی نام 

در ھر جلسه یکی موضوعی را که رویش کار کرده بود به . نفر بود ١٠- ١۵تعداد حاضران بین ) آن را چنین نامیده بودند

کسانی که در آن سال یادم ھست سخنرانی . صورت سخنرانی عرضه میداشت و بعد مورد بحث و انتقاد قرار میگرفت

که بیشتر سخنوری کرد، مھندس معین فر که گزارش سفر تحقیقی اش را به ژاپن در باره  بنی صدر کردند ابوالحسن

مقاومت ساختمانھا در برابر زلزله ارائه کرد تحت عنوان در کشور آفتاب، جواد فالطوری که استاد فلسفه در آلمان بود و 

و ) که اتفاقا در اقتصاد دکترا داشت(اقتصاد از تجربه اش در شناخت و تحقیق اروپاییان دربارهء اسالم صحبت کرد و دکتر 

این . قرآن صحبت کرد) و نه قرائت(یکی ھم محمد حنیف نژاد دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج که دربارهء مطالعه 

اولین بار بود که میدیدم کسی برای فھم اسالم و وظایف مسلمانی به قرآن به عنوان یک جزوهء راھنما و خودآموز 

، قرآن با قطع جیبی  با ترجمه مھدی الھی قمشه ای در دست داشت و برای یافتِن شاھِد حرفھایش، آن برخورد میکند

صراحت و صداقت و جدیتش و . را مثل یک دفتر معمولی ورق میزد و این برخورد در نظر ما رھیافت جدیدی به قرآن بود

در آن . صله پیگیری اش را داشته باشندمطالعه ای که کرده بود برای ھمه جالب بود اما نه چیزی که ھمه حو

جلسه که تمام شد با . سخنرانی او قرآن را تنھا منبع معتبر برای درک اسالم می دانست نه احادیث و گفتار روحانیون

خیلی از عقب . ھم تا پارک شھر و از آنجا تا اتوبوس ھای کرج که به نظرم در میدان مجسمه بود راه رفتیم و حرف زدیم

نویسندهء کتاب یکی از . کتابی ھم در آن زمان خوانده بود که از آن مثال می آورد. و فساد روحانیون حرف زدماندگی 

معلم در قم و نویسنده (روحانیون اصالح طلب و منتقد در عراق بود به نام شیخ محمد خالصی که حیدرعلی قلمداران 

آن را ترجمه کرده بود، کتابی در انتقاد ) سوء قصد قرار گرفتای منتقد که پس از انقالب چند بار از سوی حزب اهللا مورد 

در جلسات ھفتگی انجمن غیر از بحث دربارهء موضوعاتی که به . از وضع مسلمانان و روحانیت و دفاع از اسالم اصیل

هء در آن زمان، اوایل دھ. تبیین و توضیح مفاھیم اسالمی بر می گشت، به برخی تجارب سیاسی ھم پرداخته میشد

که ما بخاطر مسلمان بودن (سالھای التھاب در کشورھای عرب بود، وحدت مصر و سوریه، جنگ الجزایر  ١٩۶٠

کسانی که در انجمن اسالمی بودند . کنفرانس باندونگ و کشورھای غیرمتعھد) الجزایریھا اھتمام خاصی بدان داشتیم

ما درباره . ایر او در خاورمیانه و جھان داشتندمانند خود بازرگان عالئق خاصی به جنبش ملی و شخص مصدق و نظ
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جوانی مشھدی به نام شریفیان مخفیانه  از مرز گذشته و مدتی را در عراق و . سوکارنو ھم عالقه داشتیم بدانیم

  .کشورھای عربی گذرانده بود و یادم نیست که خودش آمد تجربه اش را گفت یا اینکه از دیگران در باره او شنیده ام

به گمانم حدود یک . زمان برای ما طبیعی بود که اعتقاد به قرآن و اسالم بکلی از آخوندھا و آخوندیسم جداست در آن

بر ) دانشجوی فنی و عضو انجمن(سال بعد، در جلسه ای از انجمن اسالمی دانشجویان که در منزل لطف اهللا میثمی 

به نام سید مرتضی جزایری که از جھاتی ھمدرس و پا شده بود و یکی از روحانیون به اصطالح روشِن آن روزھا 

بسیار نزدیک بود، طبق دعوت آمده بود تا برای ما که ) مشھد(ھمردیف مطھری محسوب میشد و به آیت اله میالنی 

آنجا ھم ھمهء تالش ما مصروف زدودن خرافات از اسالم میشد و . نفر گرد آمده بودیم سخن بگوید ۵٠آن روز بیش از 

که  حنیف نژادوقتی صحبت جزایری به پایان رسید .  ه ای عقالنی و مھربان و بالنده و درخوِر روز از آنارائه چھر

دانشجوی کشاورزی کرج بود در نقد یا تکمیل حرفھای جزایری گفت ھمه بالھائی که مسلمانھا میکشند از دست ھم 

این نمونه ای بود از . داشت و تأیید کردو جزایری چاره ای جز پذیرش آن ن). یعنی آخوندھا(لباسی ھای شماست 

انجمن اسالمی تحت . در واقع اسالم بدون روحانیت. نگاھی که در انجمن اسالمی نسبت به روحانیت وجود داشت

و نیز جو سیاسی مبارزاتی در کشورھای ) آزادی فعالیت جبھه ملی و دیگر احزاب(تاثیر جو سیاسی داخل کشور 

عھد، شور و ھیجان ناسیونالیستی و ضد استعماری در کشورھای عرب و بویژه جنگ جھان سوم، کشورھای غیر مت

ما اخبار این مبارزات را دنبال میکردیم، در آنچه در دسترسمان بود فعاالنه شرکت . استقالل در الجزایر قرار داشت

. ر کادر انجمن ھم فعال بود، د)١٢( کاظم سامیفعاالن سابق انجمن که دیگر دانشجو نبودند از جمله دکتر . میکردیم

که درواقع به معنای مبارزه نظری و دفاع از باورھای اسالمی ) ١٣" (پیکاراندیشه"انجمن مجله ای منتشر میکرد به نام 

پیکار اندیشه سرود زندگی و به گفته سرباز : "بر سر لوحهء نشریه نوشته بود. دربرابر مخالفین و ماتریالیستھا ست

که اشاره است به سخن منسوب به حسین بن علی که زندگی یعنی داشتن " (د زندگی استسنگر خدا پرستی خو

در شماره اول مقاله ای بود در باره جنگ الجزایر و چون جبھه ). »ان الحیاة عقیده و جھاد«: عقیده ای و پیکار در راه آن

ه بود، عکسی بزرگ و رنگی ھم از تاسیس کرد" فرحت عباس"آزادیبخش الجزایر به تازگی یک دولت موقت به رھبری 

در انجمن اسالمی، ما با دیگر محافل مذھبی که سلیقهء ما را . وی ضمیمه ھر نسخه به خریدار ھدیه داده میشد

مانند (نداشتند یعنی از روحانیت و خمینی دربست پشتیبانی می کردند، یا به سیاست روز چندان کاری نداشتند 

معروف به انجمن (یا با محافل ضدبھایی شیخ محمود حلبی ) ری تبریزیجلسات درس فلسفی محمد تقی جعف

  .مربوط بودند پیوند و ھمکاری نداشتیم» فرھنگ نخعی«یا محفل ھفتگی ) حجتیه

اطاق . مرکزی انجمن برای انتخاب اعضای جدید این شورا فراخوان داده بود) یا شورای(، کمیته ٣٩در ھمان سال   

ھیأت جدیدی . پربود) که به نظرم تازه از دانشکده فنی فارغ التحصیل شده بود(منزل ھاشم صباغیان ) پنج دری(بزرگ 

پلی ( علی آیت اللھی، )حقوق( محمد بسته نگار، )اورزیکش( محمد حنیف نژاد: برای مرکزیت انجمن انتخاب شدند

این دوره ).  دانشسرای عالی( و من) تکنولوژی نارمک( عباس انوشه، )فنی( عبدالصمد، )پزشکی( سرکاراتی، )تکنیک

  .فعالیت انجمن بکلی با آنچه قبال بود تفاوت داشت

ود در قطعی بزرگ و روزنامه مانند، که درک و انتظار ما اولین کاری که شورای جدید انجمن کرد تھیه و پخش بیانیه ای ب

ما را در . را از مسلمان بودن به معنای ضدیت با خرافات و سنتھای شرم آوری که به نام اسالم رایج شده نشان میداد

با  قبال آنچه در جامعه می گذرد و حقوقی که پایمال میگردد مسؤول می شناخت و به مبارزه دعوت میکرد و مبارزه

مفاسد و ستمھای اجتماعی و ستمکاران حاکم را ادامه سنت و فریضه ای میدانست که در اسالم به ویژه شیعه رایج 

بوده با این یادآوری که امامان شیعه بخاطر موضعی که علیه ستمگران میگرفته اند ھمه کشته، زندانی یا مسموم 
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را داشت و مستقل بود و کار شورای مرکزی ھماھنگی انجمن اسالمی در ھر دانشکده وضع خاص خودش .  شده اند

سخنرانان از . آنھا به ابتکار خود از کسانی برای سخنرانی در جلساتی کوچک یا بزرگ دعوت میکردند. بین آنھا بود

تا آنجا که . مذھبی شناخته میشوند - اعضای سابق انجمن اسالمی بودند یا نزدیکان به آن، که امروز به عنوان ملی

که پست مھمی در شرکت مخابرات ایران داشت دربارهء اینکه چرا ارزش از کار حاصل (م ھست مھندس شکیب نیا یاد

امروز استاد دانشگاه در دانمارک دربارهء نقش تبلیغات در رژیم (، مھدی مظفری )می شود و پول نباید ارزش افزا باشد

) رت تشکیالت و نیز محمد توسلی در ھمین موضوعدربارهء ضرو(، حسام انتظاری از کمیتهء اجرائی نھضت )شاه

ما در . ھمچنین جالل فارسی، اینھا آمدند و در جلسه انجمن اسالمی دانشجویان دانشسرای عالی صحبت کردند

در این جشن . یک جشن بزرگ تولد امام حسین ھم بر پا کردیم با شرکت چند صد نفر در محوطه رستوران ١٣۴٠سال 

چنانکه مرتضی . ایراد کرد که ما آنرا چاپ و منتشر کردیم" اسالم جوان"خنرانی زیر عنوان مھندس بازرگان یک س

که از نویسندگان مجلهء (مطھری نیز که روحانی و استاد دانشگاه بود و دکتر محمود صناعی رئیس دانشسرای عالی 

. کیھان در صفحه اول چاپ کردشرح این مراسم را . سخنرانی کردند) سخن بود  و گرایش سوسیال دموکراتیک داشت

اھل " وفادار"را یکی از اعضای انجمن به نام " ان الحیاة عقیده و جھاد"جمله ای معروف منسوب به امام حسین 

گفتنی ست که چند چاپخانه حاضر نشدند آن را . (ھمدان با خط زیبا بصورت تابلو نوشت که با رنگ طالئی چاپ کردیم

اما مسؤول چاپخانه ای دیگر به خاطر چاپ . ن شاه آباد پذیرفت و چاپ کرد ما را لو ندادچاپ کنند و کسی که در خیابا

تابلو را در پایان مراسم به حاضران ھدیه ). قبض کمک به زلزله زدگان قزوین، ما را به ساواک لو داد و اوراق توقیف شد

چاپ کردیم که آقای احمد آرام » قاعدین اجرًا عظیمًافّضل اهللا المجاھدین علی ال«یک بار دیگر ھم تابلویی با آیهء . دادیم

خداوند با دادن پاداشی بزرگ، جھاد کنندگان را بر خانه نشینان برتری بخشیده «: آن را برایمان چنین ترجمه کرد

سال ھر دو تابلو از پرونده کیفرخواست محاکمه آقای طالقانی سردر آورد و در کنار اتھامات دیگرش او را به ده . »است

. بود فاطمهء حریریدر انجمن اسالمی دانشجویان، دختران ھم عضویت داشتند که مسؤولشان . زندان محکوم کردند

دینی و غیر (ما بر حسب ابتکار خود برنامه ھای دیگری ھم داشتیم از جمله تشویق مطالعه کتابھای مورد نظرمان 

  .امروزین معرفی میکردندو مقاالتی که اسالم را به نحوی ) دینی، اما نه ضد دینی

به یاد دارم که . تشکیل ھسته ھای مطالعاتی، پیشنھاد نوشتن مقاله یا نقد یا گزارش سفر نیز در برنامه ما می گنجید

کتاب موجود در بازار که اغلب آنھا مذھبی نبودند ولی به مسائل اجتماعی و فکری و سیاسی  ۵٠لیستی قریب 

ه اعضای انجمن که برای تعطیالت تابستان به شھرستانھای خود میرفتند میدادیم تا میپرداختند تھیه کرده بودیم و ب

  . حتی االمکان برخی از آنھا را مطالعه کنند و با دستاوردی باز گردند

دوبار در رستوران بزرگ . شعبان نیز مراسمی بر پا میشد ١۵، )رجب٢٧(گاه به مناسبت اعیاد مذھبی مانند عید مبعث 

که مھندس بازرگان سخنران اصلی بود و در آن از  ١٣٣٨یکی در سال . عید مبعث گرفته شد -امیرآباد – کوی دانشگاه

این ایده دفاع کرد که اسالم فراتر از سنتھایی ست که ما به آنھا عادت کرده ایم  و ھیچ لزومی به رعایت آن سنتھا 

مسجد میتواند سالنھای . وی فرش زیلو بنشینندنیست مثال ضرورتی ندارد که مسجد گلدسته داشته باشد یا مردم ر

چنان که لزومی ندارد برای فھم اسالم از .] رفرم و مدرنیته اسالمی آن زمان این بود. [مدرنی باشد با میزو صندلی

و طبیعی ست که این رقابت و چالشی (اسالم را بدون روحانیت میتوان فھمید و پیروی کرد . روحانیت دستور بگیریم

این مطالب در یک گزارش انتقادی که یک طلبه به نام سید عبدالرضا حجازی ). ده دربرابر روحانیت تلقی می شدآزاردھن

» فکل و کراواتی«آخر یک . (منتشرکرد جنجال بر انگیخت" در جشن دانشگاه چه گذشت"در قم تحت عنوان ) ١۴(

به یاد دارم که آیت اله بروجردی دستور داده بود که به  من که آن زمان ھنوز در قم بودم!). روحانیت را زیر سؤال برده بود
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بود،  حسن صدرسخنران دیگر آن جلسه ). تومان آن زمان ٧٠٠(حجازی به خاطر دفاعش از روحانیت جایزه ای بدھند 

) تأیید(است که مصدق بر آن تقریظ " الجزایر و مردان مجاھد"او نویسنده چند کتاب از جمله . وکیلی زبردست و خطیب

.  »حقوق زن در اسالم«و ھمچنین کتابی دربارهء » دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرھی«نوشته بود و نیز کتاب 

  .حسن صدر در سفر دکتر مصدق به الھه در جریان داوری مربوط به نفت، به عنوان حقوقدان با وی ھمراه بوده است

برپا کردیم که برای گرفتن اجازه اش نه تنھا با  -آبادامیر–در ھمان کوی دانشگاه  ١٣۴٠جشن دیگری ھم در سال 

تماس گرفتیم و موافقتش را جلب کردیم، بلکه ) که می ترسیدیم ما را به پلیس تحویل دھد(سرپرست کوی، بھمنش 

  . ھمراه حنیف نژاد به دفتر دکتر احمد فرھاد رئیس دانشگاه رفتیم و از او اجازه خواستیم

ما از برخی از شخصیتھا مثل مرتضی مطھری، مرتضی . آموزشی ھم ترتیب میدادیم در انجمن اسالمی کالسھای

جزایری، علی گلزاده غفوری خواھش کرده بودیم که در باره برخی مسائل که ما پیشنھاد میکردیم و مورد تائیدشان 

علل گرایش "و  غفوریگلزاده از علی " اسالم و اعالمیه جھانی حقوق بشر"دو کتابچه . قرار میگرفت کالس بگذارند

ھر . از مرتضی مطھری حاصل ھمین تماسھاست که کار ویراستاری آنھا را من به عھده داشتم" جوانان به مادی گری

ھفته شب جمعه ھرکس از ما معموًال به مسجد ھدایت، خیابان استانبول، میرفت که آقای طالقانی پس از نماز 

این مناسبتی برای ارتباط ما ). جلد ۶در . ( چاپ شد" پرتوی از قرآن" جماعت تفسیر قرآن میگفت و بعدھا تحت عنوان

مسجد ھدایت شب . با دیگردانشکده ھا، با دوستان ھمفکر در شھرستانھا، با اشخاص و تمایالت ملی حتی الئیک بود

لیتھایش مانند ھمین جریان بود که با دیگر شبکه فعا. بود) از نوع گرایش بازرگان(جمعه کانون اپوزیسیون اسالمی 

 capitalismeیا » سرمایه داری مردمی«که با سھام کوچک تشکیل شده بود و طبق طرحی بود که (» شرکت انتشار«

populaire یا مدارسی که این جریان دارا بود مانند دبیرستان و ھنرستان نارمک و مانند آنھا در  )نامیده می شود

  . ا تشکیل میدادندشھرستانھا عمال گستره فعالیت نھضت آزادی ر

. انجمن اسالمی به مناسبتھائی مانند نوروز و غیره با انجمنھای اسالمی مھندسین و غیره پیک نیک ھم بر پا میکرد

با چند اتوبوس به باغی رفتیم که  متعلق به یکی از ارادتمندان آقای طالقانی . برپا شد ١٣۴٠یک پیک نیک در عید سال 

جّوی بود حاکی از دوستی با کسانی که از قبل آنھا را نمی شناختم، جّوی . الی سد کرجبه نام حاج سعادت بود در حو

ھمه در کارھای بزرگ و کوچک شرکت . تقریبا بدون امتیازھای مقامی و شغلی، جّوی که برایم فراموش نشدنی بود

کوتاه روی موضوعاتی که به  مسابقه در سخنرانی. مھندس بازرگان با ما در صف غذا به نوبت ایستاده بود. می کردند

بعد، بازدید از سد کرج برای گردش علمی و آشنایی با جوانب علمی و اقتصادی آن با برخی . قرعه گذاشته شده بود

توضیحات دکتر سحابی، و سپس دیدار دسته جمعی ازبخش ھای مختلف مؤسسهء سرم سازی رازی حصارک که 

پس از بازدید از مؤسسه، یادم ھست که در آمفی تئاتر . ه بودگویا مھندس بازرگان در گسترش آن نقشی داشت

تریبون در وسط صحنه بود و زیر عکس شاه قرار . مؤسسهء رازی حصارک، بازرگان برای حاضران یک سخنرانی کرد

بازرگان ھمین که پشت تریبون قرار گرفت متوجه شد که زیر عکس شاه ایستاده، فورا رفت و در گوشهء سن . داشت

  .که ھمه اشاره اش را فھمیدند و کف زدند» !ما از کوبیسم خوشمان می آید«ایستاد و گفت ) هصحن(

انجمن اسالمی در کنار انجمن ھای مشابه خود در تھران و شھرستان ھا با کتاب ھا و جزوات و سخنرانی ھایی که 

ای ھم در تھران تشکیل دادند به  حتی کنگره ١٣۴١تغذیه کنندهء اصلی و خط دھندهء آن مھندس بازرگان بود در سال 

انجمن ھایی که نتوانسته بودند شرکت کنند پیام . قصد اینکه دامنهء فعالیت ھای خود را گسترش دھند و دوام بخشند

انجمن یک تالش فرھنگی و نظری بود برای دفاع . پوران بازرگانفرستاده بودند از جمله انجمن اسالمی بانوان با امضای 

اما این . نامیده می شد» فارغ از خرافات«و » اسالم راستین«برابر ماتریالیسم و بیدینی، دفاع از آنچه  از دینداری در
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و رشد » دولت قانون«جریانی بود از طبقهء متوسط معتقد به . تالش به ھیچ رو جدا از ھویت طبقاتی و سیاسی نبود

قائل بودند؛ جریانی مصدقی و مخالف » بورژوازی ملی«ش آزاد سرمایه که بورژوازی و خرده بورژوازی در آن برای خود نق

. با رژیم حاکم که اعضایش در سالھایی که من در آن فعالیت می کردم با نھضت آزادی و جبھهء ملی ھمراه بودند

محمد حنیف نژاد در عین عضویت در انجمن اسالمی، نمایندهء دانشجویان وابسته به جبھهء ملی در دانشکدهء 

ھمین طور مھندس . ج در کمیتهء دانشگاھی جبھهء ملی و نیز در شورای دانشجویان نھضت آزادی بودکشاورزی کر

من در سه تشکل فعال بودم ولی بودند . محمد توسلی در ایران و سپس در آمریکا و نیز دکتر مصطفی چمران در آمریکا

یا ) یم کنونی وزیر آموزش و پرورش شدکه در رژ(کسانی از انجمن که فعالیت سیاسی نداشتند مانند کاظم اکرمی 

نوک حمله را ) برخالف جبھهء ملی(اعضای نھضت آزادی  به خاطر آنکه ). که معاون وزیر دفاع شد(علی آیت اللھی 

متوجه شاه نیز می کردند و او را به خاطر دخالت در امور کشور مسؤول و ناقض قانون می شناختند  بارھا به زندان 

  ).١٣۴٢(سال زندان محکوم شدند  ١٠و طالقانی در دادگاه نظامی به  بازرگان. افتادند

انجمن اسالمی جریانی بود که خود را تابع روحانیت و مقلد مجتھدی نمی دانست و از اسالم سنتی فاصله می 

گرفت، اما مرزبندی روشنی ھم با آن نداشت و در شرایطی می کوشید خود را با آنھا ھمآھنگ سازد و از قدرت 

. سیجی که روحانیون داشتند در راه اھدافی که خود دارا بود و فکر می کرد کامًال اسالمی ست استفاده کندب

موسوم به انقالب ( ١٣۴١بھمن  ۶ھمبستگی محتاطانه با موج مخالفتی که روحانیون از جمله خمینی با رفرم ھای 

ستیز با . ی در مشھد به خاطر تمایلش به مصدقی ھااز خود نشان دادند، یا حفظ روابط با آیت اهللا میالن) شاه و ملت

ماتریالیسم و بیدینی در کتاب ھای آموزشی و سخنرانی ھا و فاصله گرفتن از آن آشکار بود و ھمین رژیم شاه را 

افتادن «آخر انجمن ممکن بود از . تشویق می کرد که نسبت به انجمن در عین کنترل و مراقبت آن، سختگیری نکند

انجمن اسالمی دانشجویان پس از دستگیری سران نھضت آزادی در ! جلوگیری کند» ان به دامان کمونیسمبرخی جوان

گفتنی ست که نه جبھهء . دیگر دوام نیاورد و تا آنجا که به یاد دارم فعالیتش به کلی متوقف شد ١٣۴١اوایل بھمن 

اصالحات آری، «نداشتند که بزنند جز شعار ) رییا نظام پیشاسرمایه دا(ملی و نه نھضت آزادی حرفی علیه فئودالیته 

در تمام . که داشتیم در رابطه با نھضت بود) ھمه مخفی(من و چند نفر دیگر ھر فعالیتی ). ١۵(» !دیکتاتوری نه

 ١٣۴٠در نیمهء سالھای . دیگر یادم نیست که نامی از فعالیت انجمن اسالمی دانشجویان شنیده باشم ١٣۴٠سالھای 

ارشاد فعالیت داشت و اصالح طلبان مذھبی دست به فعالیت ھای تازه ای زدند که مؤثرترینش سخنرانی که حسینیهء 

در ھمین سالھا گھگاه انجمن . ھای دکتر علی شریعتی بود، انجمن اسالمی دانشجویان به فعالیت باز نگشت

ن شرکت و سخنرانی می کردند اسالمی مھندسین جلساتی برگزار می کرد که برخی نوآوران دینی روحانیت ھم در آ

را نوشت و تفسیری مادی، سیاسی از حادثهء » شھید جاوید«که کتاب نعمت اهللا صالحی نجف آبادی مانند شیخ 

ارائه داد، یعنی او را مردی سیاسی نشان داد که ولو به قیمت جانش حاضر نشده »  قیام حسین بن علی«کربال و 

ای اولین بار از او می شنیدم که امام حسین قبل از مایه گذاشتن از جان، مال شود و من بر) یزید(تسلیم قدرت جدید 

با اینکه آیت . و ثروتش را مایه گذاشته و شرحی مبسوط دربارهء ثروت امام داده بود که کسی از آن سخن نمی گوید

وان برانگیخت و واپسگرایان اهللا منتظری و مشکینی بر این کتاب تقریظ نوشته و آن را تأیید کرده بودند سروصدای فرا

از ویتنام تا چین و کوبا و (جّو چپ که آن سالھا بر جھان . روحانی او را طرد و تکفیر کردند و کتابش از بازار جمع شد

به ) به طور نسبی(و نیز در ایران غالب بود باعث می شد که متولیان دین ھم با دیدهء منطق و عقل ) ١٩۶٨جنبش مه 

ظھور مردی که بیش از ھزار «انی و بازرگان از اعتقاد به انتظار امام دوازدھم شیعیان، نه افسانهء طالق. دین بنگرند

، بلکه اشاره ای می دانستند به اعتقاد به آینده ای عادالنه »سال پیش در چاھی در شھر سامرای عراق پنھان شده
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ما نسبت به جنبش انقالبی و جنگ استقالل . درا نوید می دھ) عنوان جزوه ای از بازرگان(» حکومت جھانی واحد«که 

نماینده ای از جبھهء آزادیبخش به نام آیت شعالل که از ایران دیدن می کرد به مسجد . در الجزایر بسیار حساس بودیم

ھوا برای افکار دینی سنتی پس بود و شیخ علی اکبر ھاشمی  ١٣۴٠در سال ھای . ھدایت ھم آمد و سخنرانی کرد

که به (سر منبر از چه گوارا تجلیل می کرد و طالقانی آرزو می کرد که کاش می شد برای چه گوارا  رفسنجانی بر

مجلس ترحیم و یادبودی در مسجد ھدایت برپا کند و نمونه ھای فراوان دیگر که در جای دیگری ) تازگی کشته شده بود

  ).١۶(باید گفت 

مبارزه با «ھم فعال بودند در تالش برای کشف راه ھای معدودی از فعالین انجمن اسالمی که در نھضت آزادی 

به نقد سیاسی نھضت آزادی رسیدند و در جّوی جھانی که از تجارب و نبردھای انقالبی سرشار بود و با » امپریالیسم

توجه به شکست احزاب و جریانھای رفرمیست، از جبھهء ملی و نھضت آزادی و روحانیت و نیز حزب توده در خرداد 

با این گسست . ، راه حل خروج از بحران سیاسی را در پیش گرفتن مبارزهء انقالبی مخفی و حرفه ای دیدند١٣۴٢

گزینش راه انقالب در عین . نام گرفت پایه گذاری شد» سازمان مجاھدین خلق ایران«سیاسی، گروھی که بعدھا 

نجمن اسالمی و نھضت آزادی فاصله اش بیشتر حفظ چارچوب نظری اعتقادات اولیه اسالمی، این گروه را که دیگر با ا

سازماندھی، ھمان سازمان انقالبیون حرفه ای . می شد به تدریج به آموزش ھای چپ در نظر و عمل نزدیک کرد

لنینی بود و درک و تفسیر پدیده ھای اجتماعی و سیاسی و تاریخ به ماتریالیسم تاریخی نزدیک و نزدیکتر گشت بدون 

وزشھای بازرگان که در انجمن آموخته شده بود، پیوند فکری ما با اعتقاد به نیروی قادر ماورای آنکه طبق ھمان آم

  .طبیعی بریده شود

می سنجید، مجاھدین در پیمودن راه ...) فیزیک و ترمودینامیک(اگر مھندس بازرگان اسالم خود را با محک ھای علمی 

ه نفع ستمدیدگان جامعه می دانستند تنھا به گرفتن تأییدی بر مبارزهء ضد امپریالیستی خود و تالش در راه آنچه ب

اگر برای مھندس بازرگان مھم بود که برای ماھیت جن و فرشته توضیحی دست . برداشت خود از دین اکتفا می کردند

ھفت  و پا کند و آنھا را انرژی معنا می کند، برای کسانی که به مجاھدین پیوستند ھیچ اھمیتی نداشت که قرآن به

اما مھم بود که وقتی در نتیجهء تجربه و مطالعهء خویش فھمیده اند که کار منشأ . طبقه در آسمان و زمین باور دارد

واینکه برای انسان ھیچ : و أن لیس لالنسان اال ما سعی(ارزش است آیه ای ھم در قرآن پیدا کنند که این را تأیید کند 

مجاھدین که از درون انجمن اسالمی و نھضت آزادی ). ٣٩جم آیهء الن ۵٣نیست جز آنچه کوشیده است سورهء 

سیاست و توجه به مسائل زندهء اجتماعی آنان را از پرداختن به االھیات و . سربرآوردند دیگر ھدفشان اصالح دینی نبود

  .تفسیرھای آن تا حد زیادی بی نیاز کرده بود

اقلیتی راه انقالب و مبارزه با : ازرگان عمًال دو جناح شدندگرایش انجمن اسالمی و نھضت و کًال طرفداران مکتب ب

امپریالیسم پیمودند و رادیکالیسم، آنان را به مدارج باالتری ارتقاء داد ولی اکثریت افراد این طیف در عین حفظ یا بیان 

ایایش را می عواطف خود نسبت به مجاھدین، در عمل با آنان ھمراھی نکردند و طیف ملی مذھبی را که امروز بق

  ).١٧(بینیم نمایندگی می کنند 

  سفر به قم با درگذشت آیت اهللا بروجردی

نھاد روحانیت شیعه که در ایران به صورت یک قدرت موازی از عھد صفویه به بعد  در کنار حکومت خودنمایی می کرد، 

ی در رقابت با آن بسر گاه دست در دست حکومت داشت و زمانی برای به دست آوردن سھم بیشتر از قدرت سیاس

که نخستین ) شیخ بھائی(در آن عھد مراجعی وجود داشتند مانند مجلسی، و نیز شیخ بھاء الدین عاملی . می برد

در رسالهء عملیه برای شیعیان شرح داده می شود که . (نوشت» جامع عباسی«رسالهء عملیه را به فارسی به نام 
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علت اھمیت مذھب شیعه و .) امعه چیست از عبادات تا معامالت و امور دیگروظایف عملی شان در برابر خدا و افراد ج

نظریه پردازان و کارگزارنش این بود که اینان ایدئولوژی نخستین حکومت مرکزی ایران را پس از قرنھا ملوک الطوایفی 

و طبیعی بود که آنھا در  .، ایران واحد و متمرکز شیعی پا بگیرد)سنی(فراھم کرده بودند تا دربرابر خالفت عثمانی 

و تئوریزه کردن مرجعیت و ضرورت تقلید ھر فرد شیعه از (روحانیت شیعه . قدرت سیاسی حق آب و گل داشته باشند

از نیمهء . به تدریج جا افتاد و در زمان آیت اهللا سید حسین بروجردی به گسترده ترین حد از نفوذ خود رسید) یک مجتھد

ایران، و بخش ھایی از عراق، لبنان، پاکستان و افغانستان و (، او بر دنیای شیعه ١٣٣٠دھهء تا پایان  ١٣٢٠دوم دھهء 

مدارس متعدد برای طالب حوزه ھای علمیه دینی و اقامت و . نفوذی چشمگیر داشت) ھرجای دیگر که شیعیان بودند

زکات (وجوھات شرعی . ینده داشتھزینهء زندگی آنان فراوان برپا کرد، در شھرھای بزرگ چند کشور شیعه نشین نما

بدون ھیچ کنترل رسمی و بانکی ) او قرار داشت» دربار«که (از ھمه جا به سوی قم ) و خمس و سھم امام و غیره

مجتھدین جامع الشرایطی که ممکن بود رقیب او محسوب شوند یکی پشت سر دیگری درگذشتند از . سرازیر بود

، آیت اهللا )وابط با اھل تسنن اھتمام می ورزید و در لبنان ھم نماینده ای داشتکه به گفتگو و ر(جمله آیت اهللا صدر 

و آیت اهللا ) ملی شدن صنعت نفت را به حمایت از مصدق صادر کرده بود» حکم«که قاطعانه (محمد تقی خوانساری 

از سید ابوالحسن  پس از جنگ جھانی دوم مجتھدین بزرگی که بطور نسبی دارای افکاری باز و بردبار بودند. حجت

رسالهء . اصفھانی مقیم نجف گرفته تا برخی دیگر که برشمردیم از دور خارج شدند و جای آنھا را بروجردی گرفت

  .عملیهء او به نام توضیح المسائل تالش نوینی بود برای گسترش ھرچه بیشتر نفوذ یک مرجع تقلید در بین مردم عادی

رابطه بین دربار و قم ادامه  ١٣٣٠طی سال ھای دھهء . رد و به شاه تبریک گفتمرداد را تأیید ک ٢٨بروجردی کودتای 

ھم (شاه که زیر فشار آمریکایی ھا و با روی کار آمدن کندی ناگزیر بود اصالحات ارضی را در ایران به اجرا درآورد . داشت

با ) از خطر کمونیسم می ترسید از اینرو که گسترش سرمایه داری نیاز سرمایهء جھانی بود و ھم از اینکه آمریکا

فروردین (مخالفت بروجردی روبرو بود و اصالحات ارضی عمًال نتوانست به اجرا درآید تا زمانی که بروجردی درگذشت 

١٣۴٠.(  

شاه نمی خواست که . با مرگ بروجردی جھان شیعه با خأل قدرت روبرو گشت و ھیچ بدیل شایسته ای وجود نداشت

در . قم باشد لذا برای آیت اهللا حکیم که عراقی بود و در نجف می زیست تلگرام تسلیت فرستادمرجع بزرگ تقلید در 

ایران چند نفر بودند مانند آیت اهللا سید کاظم شریعتمداری و گلپایگانی و مرعشی نجفی در قم، آیت اهللا میالنی در 

خمینی استاد در حوزه دینی قم بود، اما . شتخمینی ھنوز مطرح نبود زیرا او ھنوز رسالهء عملیه ندا(مشھد و دیگران 

با استفاده از نردبان سیاست به  ١٣۴٠او در سالھای . به عنوان مجتھد اعلم که از او تقلید کنند شناخته نمی شد

  .او اولین مرجع تقلید است که عمدتًا به خاطر مواضع سیاسی اش علیه شاه به مرجعیت رسید. مقام مرجعیت رسید

چه در لباس شخصی مانند مھندس مھدی ... دینی چه در لباس روحانی مانند مطھری و طالقانی واصالح طلبان 

بازرگان به فکر شورای مرجعیت افتاده بودند تا به اصطالح این نھاد رھبری شیعه را از افتادن به این دام که ھمهء کارھا 

ی شد مانند بروجردی، به رغم سالخوردگی کسی که مرجع تقلید م. به یک نفر و اطرافیانش بیفتد جلوگیری کنند

ھمچنان حق داشت که در امور کوچک و ) مانند آیت اهللا قمی در نجف(یا نابینا ) خود بروجردی(وگوش بسیار سنگین 

  .بزرگ دینی و غیر دینی دخالت کند و سرنوشت زندگی فردی و اجتماعی میلیونھا نفر شیعه به او سپرده می شد

متشکل از دھھا نفر از طرف انجمن ھای اسالمی دانشجویان و غیره برای شرکت در مراسم  در یک ھیأت نمایندگی

بزرگداشت آیت اهللا بروجردی در مسجد اعظم قم و طرح تصوراتی که خود از اسالم و مرجعیت شیعه در شرایط آن زمان 

دیگر عضو انجمن اسالمی  در اتوبوس در نیمهء راه یکی از اعضای سابق انجمن که. داشتیم به قم رفته بودیم
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حکومتی داشته باشیم «مھندسین بود به نام حسن عرب زاده برخاست کمی صحبت کرد و شعار داد با امید به اینکه 

در . در جو خفقان زدهء آن سالھا برای من این شعاری به یاد ماندنی بود. یعنی حکومت مصدق» سال پیش ٧مثل 

، بیانیهء انجمن را ھاشم صباغیاناز مسؤولین با سابقهء انجمن، مھندس  مجلس چندھزار نفرهء مسجد اعظم قم یکی

به چند مجلس و مناسبت دیگر ھم دسته . در آن گنجانده شده بود» شورای مرجعیت«خواند که تا حدودی پیشنھاد 

  .ی کندرا که پس از انقالب رژیم پیش می کشید تداعی م» وحدت حوزه و دانشگاه«جمعی رفتیم که تقریبًا ھمان 

جمعیت مردم از . خمینی را پس از دستگیری اول آزاد کرده بودند ١٣۴١زمانی ست که در سال سفر دوم ما به قم 

ما ھم دسته جمعی و با پالکارد و شعار . شھرھای مختلف به سوی خانهء خمینی که حیاط بزرگی داشت سرازیر بود

و دستش را از دریچه بیرون آورده روی متکا گذاشته بود تا  خمینی در یک پنجدری بزرگ کنار دریچه نشسته بود. رفتیم

در ھمان . ما در این صف نرفتیم و در جای دیگری باقی ماندیم. مردم صف بسته دستش را به احترام و انقیاد ببوسند

به منزل با جمعیت کثیری که حضور داشتند بلندگو و تریبونی ھم بود که کسانی نظر و پیام و حرف خود را خطاب 

خواست ما در نوشته ای که خواندیم تا آنجا که یادم ھست این بود که روحانیون در . خمینی و جمعیت حاضر می گفتند

، با مداخلهء آمریکا و اسرائیل در ...مبارزه با حاکمیت، به جای مخالفت با اصالحات ارضی و شرکت زنان در انتخابات و 

ژیم شاه ھیچ سازشی از خود نشان ندھند و با یادآوری برخی آیات قرآنی امور ایران مخالفت کنند و در برخورد به ر

سپس ما از خمینی وعدهء مالقات خصوصی خواستیم که . نتیجه می گرفتیم که تا محو کامل دشمن باید به پیش رفت

جمله خلخالی  برخی شاگردانش از. »آقایانی که تشریف دارند چیزی پنھان ندارم«موافقت نکرد به این دلیل که من از 

من که سخنگوی جمع بودم گزارشی دادم از فعالیت ھای انجمن که با الھام از افکار . که می شناختم حضور داشتند

بازرگان و طالقانی انجام می شد و ھدف از آنھا فھم و بحث مسائل اسالمی ست و نیز کالس ھای آموزشی که زیر 

تقی جعفری تبریزی داشتیم و اضافه کردم که در مباحث  نظر مطھری و علی غفوری و مرتضی جزایری و محمد

ایدئولوژیک و تحلیل اقتصادی کمبودھای چشمگیر داریم و اینکه در این موارد باید کار مناسب صورت گیرد تا بتوان دربرابر 

ی ھا و جامعهء منظورم ماتریالیست ھا، توده ا(مکاتب دیگر که در این موارد دستشان پرتر است و برنامه دارند ایستاد 

اسالم برنامه دارد . خمینی در جواب، روی ھمین کمبود درنگ کرد و گفت اسالم ھیچ کم ندارد). سوسیالیست ھا بود

  ...»و با تعجب گفت که حتی به شما جوانان مسلمانان ھم فھمانده اند که اسالم برنامهء اقتصادی ندارد

خمینی ارادتی کورکورانه داشتند حتی از دانشگاھیان، این جواب کسانی که با روش فکر و کار ما مخالف بودند و به 

. این گذشت. خمینی را نقطه ای منفی برای ما برداشت کردند و به گوش دوستانمان که در زندان بودند نیز رساندند

به را بر سال بعد از آن که رژیمش قدرت ھمه جان ٣٠سال بعد که خمینی با سقوط سلطنت برسر کار آمد و نیز  ١۵اما 

ایران اعمال کرده آشکارا نمایان شده است که اسالم و اسالمگرایی ھیچ برنامه ای غیر از آنچه در سایر کشورھای 

اسالم سیاسی ھر شکلی به خود بگیرد یک بن «: سرکوبگر سرمایه داری اجرا می شود ندارد و به گفتهء سمیر امین

کامًال با مدیریت سرمایه داری ارتجاعی چه در عرصهء  اسالم سیاسی. بست تاریخی ست، نه پاسخ به مسأله

  .»اقتصادی و چه اجتماعی می تواند سازگاری داشته باشد زندگی

  اما مالحظاتی در جایگاه طبقاتی ـ تاریخی انجمن

انجمن اسالمی دانشجویان و ھمتاھای فکری و عملی آن و کسانی که الھام بخش آن بودند، کوششان بر این بود که 

را از تعصبات و برداشت ھای آشکارا خرافی دور نگه دارند؛ زیرا داشتن یک اسالم خرافی و عقاید جاھالنه و خود 

بود، اما به » شانه زده«و » شیک«لذا تفسیر آنان از اسالم و عقاید دینی . آخوندی باعث سرشکستگی و خجالت بود

به ) که چقدر در توجیه آن کوشیده بودند(لطبیعه دلیل عدم گسست از دگم ھای دینی و اعتقاد به وحی و ماوراء ا
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برای . شدت پایشان دربند بود و ھیچ چیز از مسلمات یا غیرمسلمات عقاید دینی را صریحًا و علنًا زیر سؤال نمی بردند

نک به سفرنامه ھای طالقانی، بازرگان، علی شریعتی، علی (حج چه تفسیرھای خیالی و غیر واقعی نوشته بودند 

الزم به گفتن نیست که سفرنامهء حج آل احمد به نام . ه غفوری از حج، ھریک جداگانه و در سالھای متفاوتگلزاد

منطق «که تنھا با داشتن ایمانی کورکورانه و بدور از ) ھم تا حد زیادی تحت تأثیر ھمین ھا ست» خسی در میقات«

آنھا به رغم زیر سؤال بردن . وان چنین چیزھایی نوشتو به قصد توجیه و بازاریابی این سنتھا و دوام آنھا می ت» خرد

درک سنتی از اسالم و ھیاھو بر سر آن، جرأت این را نداشتند که از کشتار میلیونھا گوسفند در مناسک قربانی یا از 

ی انتقاد) نک به وصیتنامهء مھندس بازرگان(یا آوردن آب زمزم برای گذاشتن در کفن خود (!) پرتاب سنگ به شیطان 

با طبقاتی سر و کار دارد که ) بخواھیم یا نخواھیم(تاریخ . بکنند که این رفتارھای ارتجاعی و خنده دار را زیر سؤال ببرد

دین . جنبش اصالح دینی ھم از این امر مستثنا نیست. در دفاع از منافع طبقاتی و ایدئولوژی شان البته پیگیر ھستند

) نظام پیشاسرمایه داری(یران از آنجا که اصیل نیست نه در ضدیت با فئودالیته بورژوازی ا. الزمهء حفظ آن منافع است

شاید . برای آنھا مھم این است که این رشته اعتقادی بریده نشود. کاری کرده، نه در فاصله گرفتن قاطعانه از مذھب

یش از انقالب و کًال ملی ـ برخی تصور کنند که به دلیل ھمین اعتقادات بوده که انجمنی ھا و نھضتی ھای سالھای پ

مذھبی ھا، خود را با خمینی زیر یک چتر می دیدند و لذا زیر خرقهء او رفتند، ولی گمان می کنم درست تر این است 

این رژیم ھرقدر ھم که به آنان . که بگوییم آنان آمال طبقاتی خود را در رژیم جمھوری اسالمی قابل تحقق می دیدند

  .ھم رژیم خودشان است بی مھری و ستم کند باز

در چارچوب یک جامعهء بورژوایی و ارزش ھای آن می کوشیدند از ...) چه دانشجو، چه مھندس و(طیف انجمنی ھا 

مقام ھای دانشگاھی و مشاغلی مانند مھندسی مشاور در پروژه ھای . دیگران چیزی کم نداشته باشند و نداشتند

که ) پدر صنعت سیمان ایران(مھندس منوچھر سالور . می کردند ساختمانی و صنعتی دولتی و خصوصی را اشغال

ریاست چند کارخانهء سیمان و قند را بر عھده داشت؛ مھندسان مشاور معین فر، کتیرایی و طاھری که ھر سه در 

آنھا به ... و پروژه ھای ساختمانی و سدسازی و ) شرکت برق و بعد وزیر نیرو(کابینهء بازرگان وزیر شدند و مھندس تاج 

دلیل گرایش مصدقی کما بیش آشکار در دستگاه دولتی شاه راه نداشتند چنانکه خودشان ھم غالبًا از آن برحذر بودند، 

بعدھا ھم وقتی به کمک خودشان رژیم جمھوری . می نامیدند ھیچ کم نداشتند» خدمت به مملکت«اما از آنچه 

سال (س عزت اهللا سحابی پس از بازگشت از کنفرانس برلین مھند. اسالمی برپا شد به خدمت رژیم خمینی درآمدند

نقش جریان . وقتی دستگیرش کردند و مزاحمش شدند حرفش این بود که برای دفاع از رژیم به آلمان رفته بوده) ٢٠٠٠

در زین کردن اسب قدرت برای خمینی آنقدر منفی ست که شاید کمتر جریان » انجمن اسالمی ـ نھضت آزادی«

چنین عاقبتی گرفتار آمده باشد که در استقرار این رژیم سرمایه داری و مذھبی وحشی تا این حد سھم  سیاسی به

  . داشته باشد

بازرگان که در چند سخنرانی دربارهء دین و سیاست معتقد بود که فعالیت سیاسی اش چیزی جز وظیفهء شرعی 

اه از خود نشان داده و به سالھا زندان محکوم شده نیست، به رغم ھمهء پافشاری ھا و مقاومتی که علیه استبداد ش

می گویم لیبرالی، چون آزادی مورد نظر او ھرگز شامل کارگران و دھقانان (بود، به رغم ھمهء آزادیخواھی لیبرالی اش 

، به رغم آنچه از فرھنگ بورژوایی فرانسه آموخته بود ھرگز الئیک و )و آنان که در معرض ستم ملی ھستند نمی شد

درست است که در مخالفت با والیت فقیه جسورانه ھم سخن می گفت ولی ھرگز حکومت اسالمی را . سکوالر نشد

در آخرین مصاحبه اش ھم با فرانکفورتر راوندشاو با اینکه راه را در سقوط رژیم می بیند از اینکه بدیلی برای (نفی نکرد 

  )، چاپ پاریس١٣٧٣، زمستان ١۴شماره  آن وجود ندارد آینده را تاریک می بیند ــ چشم انداز
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سال  ٣٠در تاریخ معاصر ایران، جریانی که با افکار و نوشته ھا و اعمال مھندس بازرگان مشخص می شود و بیش از 

فعالیت او را بیشتر در محافل دانشگاھی و فارغ التحصیالن دربر می گیرد، اقلیتی کوچک بود که با روی کار آمدن 

اولین نخست وزیر بازرگان و کابینه اش که غالب آنھا از نھضت آزادی . (رین ناز شست به او داده شدخمینی ابتدا بیشت

بودند وچھار ـ پنج نفر از جبھهء ملی و امثال آن، و وقتی از بازرگان پرسیدند چرا ھمه را از دوستان خود انتخاب کرده اید 

و شرکت چند ) دکتر یداهللا سحابی(مجلس شورای ملی گفت در ایران قحط الرجال است، ھمچنین اولین رئیس سنی 

پس از کنار گذاشته شدن  ۵٨تحقیر و طرد و ممنوعیت ھایی که برای آنان از ھمان سال . نفر از آنان در شورای انقالب

از آن بازرگان از دولت به وجود آوردند مانع از آن نشد که آنھا واسطهء استقرار رژیم جمھوری اسالمی باشند و از دفاع 

آنھا ھرگز علیه کلیت رژیم . این رژیم رژیم آنھا ست ھرچند بخش دیگر حاکمیت دست و پایشان را ببندد. دست بکشند

  .و ماھیتش چیزی نگفته اند

از عھد مشروطیت، افکار سوسیال دموکراسی در ایران تا حدی مطرح شده بود، انتقادات زنده یاد احمد کسروی از 

یی گری وروشنگری ھایش بازتاب یافته بود، فعالیت ھای دکتر تقی ارانی و انتشار مجلهء شیعیگری، صوفیگری و بھا

، کتابھا و مقاالت تئوریک در بحث ماتریالیسم )که به خودی خود در آن دورهء سیاه رضاخانی یک حادثهء مھم بوده(دنیا 

رش چشم گیری داشت، جریان و مارکسیسم و سازماندھی ھای حزب توده وجنبش کارگری و جوانان و زنان گست

و به (اصالح دینی را به چنگ زدن ھرچه بیشتر به عقاید سنتی واداشته پیوندی ناگسستنی درچارچوب اتحاد طبقاتی 

بین اصالح طلبان لیبرال و طرفداران دین سنتی ایجاد کرده بود، به طوری که اصالح ) رغم تفسیرھای مدرن و مد روز

» صادقانه«آنھا به رغم نیت . قرار می گرفتند) یعنی دین سنتی(ان نبود، بلکه در خدمت آن طلبان را یارای جدایی از آن

. شان، جایگاه تاریخی ای دارند که نه پیشروانه، بلکه واپسگرا ست» دلسوزانه«و » منطقی و عقالنی«و برخوردھای 

ثواب خواندن آن را » پرتوی از قرآن«ر کتاب آقای طالقانی به رغم تفسیرھای مد روز از قرآن، در پایان تفسیر ھر سوره، د

مال آخوند «بود و چیزی نداشتند بگویند جز اینکه  ۴٠ھم نوشته بود که من یادم ھست موجب تعجب مجاھدین دھهء 

بازرگان برای اینکه پیشنھاد مصدق را دائر بر به عھده گرفتِن ریاست ھیأت خلع ید از شرکت نفت ایران . »بودنش است

و جالب اینکه تنھا او نیست که چنین ذھنیتی داشته (بپذیرد یا نه، پیش طالقانی رفته تا استخاره کند و انگلیس 

مھندس کاظم حسیبی استاد دیگر دانشکدهء فنی نیز برای اینکه مصدق را در دادگاه الھه ھمراھی کند یا نه، . است

ان و طالقانی، مرا از آوردن مثالھای متعددی که ھمین دو مثال از دو پیش کسوت، بازرگ). به استخاره متوسل می شود

  .بی نیاز می کند) و خود در جوانی شاگرد یا ھمکار آنان بوده ام(در زندگی این طیف از اصالح طلبان مذھبی دیده ام 

به حکم جایگاه ) چه در انجمن ھای اسالمی و چه در نھضت آزادی(جریان اصالح دینی به رھبری بازرگان ـ طالقانی 

قاتی و ایدئولوژیکش نمی توانست پیام آور عصر روشنگری وروشن نگری و دموکراسی و الئیسیته باشد، بلکه ترس طب

ویران است ونمی » از پای بست«دین واداشته حال آنکه خانهء دین » نقش ایوان«از خطر کمونیسم آنان را به آراستن 

  . د روز کردو شعار و جمله پردازی آن را م» علمی وار«توان با سخنان 

آقای طالقانی در مورد واقعهء آذربایجان روایت می کند که از طرف جمعی از علما و مجامع دینی انتخاب شده بوده تا به 

صبح «: را که از زنجان جھت سرکوب فرقهء دموکرات آذربایجان حرکت می کرده تشویق کند] شاه[زنجان برود و ارتش 

را از زیر قرآن رد کردم و به گوش یک یک آنھا دعا خواندم و سر و  آن روز که ارتش و قوای چریک حرکت می کردند آنھا

پس از متجاوز از ده شبانه روز مطالعه و فعالیت به تھران برگشتم و از مشاھدات و مطالعات خود . روی آنان را بوسیدم

رای تمامیت و بیش از پیش متوجه شدم که انحراف ھای فکری عده ای از مردم و جوانان و عواقب آن خطری بزرگ ب

استقالل کشور دارد که ممکن است به نابودی و تجزیهء آن بکشد و تکلیف شرعی خود دانستم که اھتمام بیشتری در 
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تشکیل جلسات مرتب و مفصل و منظم که مدتھا در راه آن می کوشیدم برای سخنرانی، بحث و انتقاد بر محور اصول 

در نتیجه سپاھی از دانشجویان برای . یالیستی و کمونیستی بنمایمبرھانی خداپرستی و رد و انتقاد بر اصول ماتر

بحث و فھم اصول اسالمی و مقایسهء آن با اصول مادی تشکیل دادم که در دانشگاه و خارج دانشگاه آثار آن آشکار و 

بنابر . گردیدھویدا گردید و بر محور ھمین فکر و نظر انجمن اسالمی دانشجویان و پس از آن معلمین و اطباء تشکیل 

این، تشکیل انجمن ھای اسالمی به دو منظور بود یکی وظیفه کلی دینی که جوانان با بحث آزاد اصول دین را دریابند 

و وظیفهء خاص دیگری که پیش آمده بود مبارزهء منطقی با اصول ماتریالیسم که اذھان جوانان و تحصیل کرده (...) 

یادآوری کنیم که طالقانی پس از واقعهء آذربایجان افراط کاریھا و ستمگری ارتش  باید(» ھای ما را می رفت که فرا گیرد

نوشتهء » طالقانی و تاریخ«نقل از کتاب ) [را محکوم کرد چنان که اقدامات عمرانی فرقهء دموکرات را نادیده نگرفت

  ]. ٧۵و  ٧٣، ص ١٣۶٠بھرام افراسیابی و سعید دھقان، انتشارات نیلوفر تھران 

مینی ھمان حکم کرد که منافع طبقاتی رژیمش ایجاب می کرد، دین جریان بازرگان و طالقانی ھم در شرایط دین خ

نمونه اش موضعگیری آنھا در مواردی ست که با رژیم منافع مشترک . خاص ایران نمی توانست چیز بھتری عرضه کند

یا سرکوب کارگران و زحمتکشان و نیز در  ١٣۶٠داشتند مانند سرکوبھا و قتل عام ھای ده ھا ھزار نفری سالھای 

مرداد  ٢٨آنھا حق دارند که زندانی شدن خود و دیگر ملیون را پس از . کردستان و بلوچستان و خوزستان یا جاھای دیگر

محکوم کنند ولی زندانی شدن توده ای ھا چطور؟ و در دھهء پنجاه از زندانی شدن مجاھدین ناراحت بودند و پیام  ٣٢

ستگی خصوصی می فرستادند ولی قلع و قمع کمونیستھا چطور؟ امروز ھم  آه و ناله ھای ملی ـ مذھبی ھای ھمب

آشفته می » برادران حاکم«زندگی شان با سختگیری ھای » آب خرد«به عرصه ھایی محدود می شود که حوضچهء 

  . شود

ھیچ . ایدئولوژیک درون جامعه استاصالح طلبی ھمیشه و ھمه جا ھست زیرا بازتاب کنش و واکنش ھای طبقاتی و 

زمانی گام ھایی به جلو . آنھا نقش تاریخی خود را ایفا کرده اند. حکم کلی و ھمیشگی طبعًا نمی توان صادر کرد

  .برداشته اند و زمانی دیگر به دلیل ھمان منافع طبقاتی خود جانب ارتجاع را گرفته اند

ام مرحلهء فعالیت در انجمن و ادامهء آن مرحله ای انتقالی بوده برای جریانی فکری و سیاسی که من در آن بوده 

است، زیرا با آن اھداف و انگیزه ھای مبارزاتی که ما دارا بودیم این مرحله برای امثال من شاید گذرگاھی ضروری بوده 

راحل دشوار، از آن تا به تدریج از وزنهء اندیشهء دینی در ذھن و مبارزهء ما کاسته شود، تا سرانجام، پس از طی م

گسست کنیم، تا به ھمراھی با طبقات زحمتکش و ستمدیده ای بپردازیم که اکثریت جامعه را تشکیل می دھند، 

کارگران و زحمتکشانی که خود را متعلق به آنان می دانیم و باالخره از ایدهء کمونیسم و ضرورت کوشش در راه رھایی 

این ارزیابی سریع و کوتاه نه امیدھا و خوش قلبی ھا و فضیلت . آغاز راه است بشر از استثمار دفاع کنیم که خود تازه

بل، تنھا بر این نکته تأکید می ورزد . ھای فردی بازرگان ھا و دیگران را نفی می کند و نه از ارزش تاریخی آنھا می کاھد

ه تعیین کننده است ھمانا جایگاه و که در مصاف مبارزهء طبقاتی و دستگاه ھای ایدئولوژیک توجیه کنندهء آنھا، آنچ

  .ست سمتگیری طبقاتی

   

  : ھا یادداشت 

و سپس سیاسی جمعی از دانشجویان، می ) دین شناسی(در اینکه موضوع این نوشته، یعنی فعالیت فرھنگی * 

به طور کلی تلقی شود یا نه، ابتدا درنگ و کنکاش کردم و سپس به نظرم رسید که در » جنبش دانشجویی«تواند جزء 

  . کلیت آن می گنجد
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  . ٩آیهء  ٣۵سورهء ) که بادھا را می فرستدو خداوند کسی ست (ـ واهللا الذي ارسل الریاح ١

) او کسی ست که بدانگونه که خواھد شما را در رحمھا نقشبندی کند(ـ ھو الذي یصّورکم في األرحام کیف یشاء ٢

  .۶آیهء  ٣سورهء 

  .۵٩آیهء  ۶سورهء ) آن را می داند] خدا[نمی افتد مگر آنکه ] از درخت[و ھیچ برگی (ـ و ما تسقط من ورقة اال یعلمھا ٣

به ھرکس که خواھی فرمانروایی بخشی و از ھرکس که خواھی فرمانروایی (ـ تعزُّ من تشاء و تذلُّ  من تشاء ۴

  .٢۶آیهء  ٣سورهء ) بازستانی

  .١٩٩۴اوت ـ سپتامبر  ۴١ـ۴٢در آرش » تفتیش عقاید در تاریخ عرب و اسالم«به مقالهء ھیثم مّناع . ـ  نک۵

سال پیش در ایران یا به برخی دست  ۶٠مل طبیعی و تئوری داروین در مدرسه صرفًا به ـ ترس از خواندن درس تکا۶

در آمریکا نیز در برخی از ایالت ھا، از زمان ریگان به بعد، ممنوع شده . اندرکاران کنونی جمھوری اسالمی بر نمی گردد

  :١٩٩٢ت دانشگاھی فرانسه آمریکا از کتاب مقدس تا داروین، انتشارا: نک به کتاب دومینیک لوکور. است

Dominique Lecourt, L’Amérique entre la Bible et Darwin, PUF, Paris 1992.  

  . ٢۵آیهء  ٧٧سورهء ) آیا زمین را فراگیر نساختیم؟(ألم نجعل األرض کفاتًا ـ ٧

یحی که بھاء الدین و توض) بقره( ٢از سورهء  ١٠۶آیهء : از جمله به. ـ دربارهء َنسخ یعنی منسوخ شدن احکام نک٨

  .آورده است ١٧خرمشاھی در ترجمه اش از قرآن، ذیل ھمین آیه در ص 

اثر حنا » تاریخ فلسفه در جھان اسالمی«از جمله به . ـ در بارهء تلفیق دین و فلسفه و مباحثی که برانگیخته نک٩

نیز . ١٩٠ص » اخوان الصفا«ل پنجم ، فص١٣۵٨الفاخوری و خلیل الجر ترجمهء عبدالمحمد آیتی، انتشارات زمان، تھران 

  .در لغت نامهء دھخدا و فرھنگ معین ذیل اخوان الصفا

   ١٣٧٩نشر مرکز، تھران ) بازنگریستهء ھستی شناسی حافظ(داریوش آشوری، عرفان ورندی در شعر حافظ . ـ نک١٠

  ...»نیمه راه بھشت«ـ سعید نفیسی در یکی از کتابھایش به گمانم ١١

و » نھضت خداپرستان سوسیالیست«امی روانپزشک که ھمراه با محمد نخشب و دوستان دیگرش ـ دکتر کاظم س١٢

را تأسیس کرده بود، با غالمحسین ساعدی ) جاما(» جمعیت آزادی مردم ایران«و سپس » حزب مردم ایران«بعدتر 

ندان افتاد و جسورانه مبارزان ھمکار بود و کتابی تخصصی باھم نوشته یا ترجمه کرده بودند، بارھا در دورهء شاه به ز

جوخه ھای ترور  ١٣۶٧زخمی یا بیمار جنبش چریکی را مداوا می کرد، در دولت بازرگان وزیر بھداری بود و در آذرماه 

  .وزارت اطالعات جمھوری اسالمی او را در مطب خودش با ضربات کارد کشتند و البته ھیچ ردی از قاتل به دست ندادند

ھمچنان مرا ھمراھی می کنند، امیدوارم در مداری ) پیکار و اندیشه(سال، این دو واژه  ۵٠از  ـ جالب اینکه پس١٣

  !حلزونی و باالتر

. بسیار خودنما و حّراف بود. خود را وابسته به فدائیان اسالم می دانست) اھل شھرضا(ـ سید عبدالرضا حجازی ١۴

گفت که در زندان بوده و از . بود که تصادفًا او را در تھران دیدم ١٣۴۴گویا در سال . بارھا به زندان افتاد و زود آزاد شد

آن کسی که از طرف دانشجویان در منزل خمینی پشت بلندگو سخنرانی کرد نامش «جمله از او می پرسیده اند 

روابط . داو یکی از آخوندھای منبری جنجالی تھران بو ۵٠و  ۴٠باری، در دو دھهء . و من نام شما را نگفتم» چیست

مشکوکی با برخی مراکز قدرت در دورهء شاه از جمله سید جعفر بھبھانی داشت و به رغم خدماتی که به خمینی 

  .اعدام شد ۵٧بوده، چندی پس از بھمن » حزب خلق مسلمان«کرده بود، از آنجا که گویا از مسؤولین 

 ۶١ص . ا. خ. م. به بیانیه اعالم مواضع س. نک ١٣۴١ـ در مورد تصور نھضت آزادی از مسائل اجتماعی پیش از بھمن ١۵

  در
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  :نشانی اینترنتی زیر

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Bayaniyeh-1354-4.pdf  

رھبران جبھهء ملی ھم ھنوز . که مھندس بازرگان در زندان قزل قلعه بود ١٣۴٢ست مربوط به تابستان ـ خاطره ای ١۶

ترجمهء جھانگیر » جنگ شکر در کوبا«آن روزھا کتابی در ایران منتشر شده بود از ژان پل سارتر به نام . در زندان بودند

ه بود مجموعه گزارش ھایی بود که سارتر در سفر خود این کتاب که ابتدا به صورت پاورقی در کیھان چاپ شد. افکاری

خوانندگان این «با سیمون دوبوار به کوبا برای روزنامهء دست راستی فرانس سووار فرستاده بود تا به گفتهء خودش 

. این گزارش ھا در فرانسه به صورت کتاب درنیامد. »روزنامهء دست راستی ھم از آنچه در کوبا می گذرد مطلع شوند

ازرگان این کتاب جنگ شکر در کوبا را خالصه کرده در بند عمومی برای زندانیان که سران وکادرھای جبھهء ملی و ب

او در مقدمه ای بر آن گفته بود که دراین کتاب، اگر به جای . نھضت آزادی بودند، به صورت سخنرانی ایراد کرده بود

به ھرکجا «، خواھید دید که )یعنی شاه را(شخصی دیگر را ) کوبا دیکتاتور سابق(شکر، نفت بگذارید و به جای باتیستا 

. و با این مقایسه گفته بود که اگر درد ایران و کوبا یکی ست، درمان ھم یکی ست. »که روی آسمان ھمین رنگ است

ه سپردن ھمین جا اضافه کنم ک(بازرگان دستخط آن را به من سپرد تا اگر شد علنی و گرنه مخفیانه به چاپ بسپارم 

چنین مسؤولیتی به من که آن روزھا حد اکثر می توانستم در چارچوب جنبش دانشجویی فعال باشم، بیش از آنکه 

 ۵٠ـ۶٠من این جزوهء ). موقعیت امثال مرا نشان دھد، ضعف و از ھم گسیختگی تشکیالت نھضت را آشکار می ساخت

با یارِی دکتر محمد میالنی که دانشجویی ) ۴٢ھمان سال زمستان (صفحه ای را سرانجام وقتی در تبریز مخفی بودم  

وقتی به تھران برگشتم و . ھوادار نھضت بود، در انتشارات سروش، مخفیانه چاپ کردم و نام آن را انقالب کوبا گذاشتم

. ان رفتمدر پادگان عشرت آباد به مالقاتش. آنھا را با خود آوردم ھنوز دادگاه سران نھضت و کادرھای آن ادامه داشت

: آقای دکتر یداهللا سحابی که از چاپ این جزوه خبر داشت با ناراحتی از من انتقاد کرد که چرا روی جزوه نوشته اید

در حالی که ما در زندان ھستیم؛ ولی بازرگان که ایستاده بود، وقتی سحابی رفت، دستش را روی دوشم » ...انقالب«

مھندس بازرگان که تحت تأثیر جّو موجود می . »نھضت ھمین است. خوب کردی. تراب، ناراحت نشو«گذاشت که 

را ھم نوشت و در آن می گفت که جز با زور دربرابر » اسالم مکتب مبارز و موّلد«خواست از تجربهء کوبا بیاموزد کتابچهء 

عارش محبت دیکتاتوری ھا نمی توان ایستاد و اینکه نه تنھا اسالم با شمشیر پیش رفته، بلکه مسیحیت ھم که ش

آزادی «اما ھمو یکی دو سال بعد، در زنداِن قصر کتاب . است جز با زور و خونریزی به دینی جھانی بدل نشده است

جالب اینکه در آن سالھا . را نوشت و راه نجات مردم ایران را در عدم خشونت و تجربهء گاندی جستجو می کرد» ھند

انندگان کتاب ھای او کمتر کسی رغبت کرد راه حل عدم خشونت را جّو سیاسی و اجتماعی طوری بود که از بین خو

زیان کرد ) کتابفروشی محمدی ـ شاه آباد(صفحه ای بررسی کرده بود بخواند و ناشر آن  ٢٠٠ـ٣٠٠که وی در این کتاب 

به » اوسال آشنایی با مھندس بازرگان و فکر  ١۶و چند خاطره از «این پاورقی نقل از مطلبی ست که تحت عنوان (

  .).نوشته بودم ١٣٧۴بھار  ١مناسبت درگذشت بازرگان در مجلهء نقطه شمارهء 

و یکی از فعاالن ملی ـ ) که به مدیریت عزت اهللا سحابی منتشر میشد(ـ ھدی صابر، ھمکار نشریهء ایران فردا ١٧

فعال یا غیر فعال از جریان  در این کتاب قطور، افرادی. »سه ھمپیمان عشق«مذھبی اخیرًا کتابی منتشر کرده به نام 

محمد حنیف نژاد، سعید (ملی ـ مذھبی کنونی خاطرات کوچک و بزرگ خود را از سه بنیانگذار سازمان مجاھدین 

کتاب با زبانی احساساتی و انشائی، مجاھدین مزبور و به خصوص . روایت می کنند) محسن، اصغر بدیع زادگان

آنان را در حد ھمان انجمن اسالمی و گاه متأسفانه پایین تر نشان محتوای فکری، عملی، سیاسی و تشکیالتی 

میدھد و قامت افراشتهء آن مجاھدین را در حدی که امروز برخی ملی ـ مذھبی ھا الزم دارند می تراشد و کوچک می 
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حترام می من که ھم آن سه نفر و ھم اغلب راویان را از نزدیک می شناخته ام و به لحاظ شخصی به ھمه شان ا. کند

گذارم، از ارائهء چنین تصویری از آن سه نفر متأسفم ولی در نظرم به خوبی روشن است که چرا دست اندرکاران این 

سال، چنین معرفی می  ٣۵کتاب، در این مرحلهء کنونی از جنبش مبارزاتی مردمی، آن سه مجاھد را پس از نزدیک به 

  .کنند

  

  


