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بررسي تاريخيِ نقشِ حزب توده 
ايران، در جنبشِ دانشجويي و 

 جوانان ميهن!
 
 

هاي بنـيـاديـن در       هاي اصلي مبارزه انقالبي براي ايجاد تغيير جوانان و دانشجويان يكي از گردان
مسير دستيابي به صلح، آزادي، دموكراسي، و عدالت اجتماعي در ايران در نزديك به يك صد سـال    

هاي حزب تـوده ايـران در        هاي مهم و حياتي فعاليت اند. طبيعي است كه يكي از عرصه  گذشته بوده
هـا بـه        اش اثرگذاري بر روندهاي سياسي به منظور سوق دادن آن   تاريخ مبارزات هفتاد و يك ساله

سوي پيشرفت از جمله در ارتباط با جوانان و دانشجويان بوده باشد. زنده ياد رفيق امير نيك آيين، در  
نقش و سـهـم     ” نويسد:   ، در رابطه با جنبش دانشجويي مي1357، اسفندماه “ دنيا” يي در نشريه  مقاله

گذرد بدون سابقه تاريخي و بـدون     دانشجويان ما در تحوالت انقالبي بي نظيري كه بر ميهن ما مي
هاي درخشاني دارد. نـبـرد كـنـونـي          پايه اي محكم در نبردهاي گذشته نيست، بلكه ريشه در سنت

هايـي كـه      دانشجويان اگر چه ابعادش با اعتصاباتي كه در زمان سلطنت رضاشاه انجام شد و فعاليت
گر آن بودند، قابل قياس نيست ولي شيره حياتي خويش  دكتر تقي اراني و همقدمان كمونيستش الهام

كند و از همين روست كه نهـال   را از همان تعلق به خلق و عشق به زحمتكشان و به ميهن كسب مي
ها همـواره در     تُرد و نازك آن روزي، اين چنين بارور و تناور شده است. در اين فاصله زماني دانشگاه 

نبرد مرگ و زندگي بين خلق و ضد خلق، بين توده مردم و دربار سلطنتي، بين ميهـن پـرسـتـان و         
 “امپرياليسم، توانستند بيانگر اراده عمومي خلق و مظهري از مردمي تسليم ناپذير شوند.

هاي هفت دهه گذشته ايران، و حتي پيش از آن، و به اعتراف تمامي دوستان و    با نگاهي به تحول
دشمنان حزب، اين جنبش نيرومند و اثرگذار كه در طول هشتاد سال اخير، و هم اكنون نيز، محكم و 
استوار در مبارزه براي استقالل، دموكراسي، حقوق بشر، و عدالت اجتماعي نقش ايفـا كـرده اسـت،        

يي است كه بنيان گذاران حزب توده ايران در پيش و پس از تشكيل رسمي آن در    محصول كار پايه
بدان همت گماشتند، و برآمد آن پايه گذاري سنتي شد كه بر فرهنگ و عمل  همـه   1320مهرماه 10

 در كشور اثر گذاشت. -هاي گوناگون فكري با طيف -نيروهاي سياسي
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براي درك اهميت اين عرصه حياتي مبارزه حزب توده ايران، انداختن نيم نگاهي به شـرايـط   
 گرفت، اهميت دارد. ها در چارچوب آن صورت مي اي كه اين فعاليت سياسي

هاي فاشيستي رضاخان و همچنين موقـعـيـت     در جريان جنگ جهاني دوم و به علت گرايش
الجيشي ايران، متفقين، ايران را اشغال كردند و ديكتاتور را به خارج شدن از ايران مجـبـور    سوق

خواهانه را بـه   ساختند. با تبعيد رضا خان، كه در طول حكومتش هرگونه فعاليت سياسي و آزادي 
شدت سركوب كرد و عده زيادي از ميهن پرستان را به زندان و شكنجه و تبعيد و اعدام محكوم 

هـاي گـونـاگـونـي از           وجود آمد كه در پرتو آن، طيف كرده بود، فضاي به طور نسبي آزادي به
 -هاي سياسي جديدي اقدام كنند. رضـا خـان      نيروهاي سياسي امكان آن را يافتند تا به فعاليت

مردي بود جاهل، قلدر، سفاك، جاه طلب، بـه ظـاهـر       -چنان كه بعدها بيش از پيش فاش شد
ها در او در مقام فرمانروايي، او را به ضـد   نيرومند و بي نهايت آزمند. وجود مجموعه اين خصلت 

ها مبدل كرده بود. او كـه دسـت         كمونيستي دوآتشه  و بي بند و بار، و همچنين به خصم توده
اش در      پرورده و عامل سياست انگليس بود، پس از قدرت نمايي هيتلر و زبونيِ ارباب انگليسي

اش، شيفته فاشيسم  برابر او، به حكم همان روحيه قلدري و غريزه ضد كمونيستي و ضد شوروي
ها، كه در ائتالف ضد هيتلري قرار گرفته بودند، درافتاد. فاشيـسـم بـا        هيتلري شد و با انگليس

كرد، و با حمايت همه جانبه رضـاخـان و      هياهو و جنجالي كه ستون پنجم آن در ايران برپا مي
تاخت. عالوه بر طبقه حاكم و پـيـرامـونـيـان آن،            گشود و پيش مي حكومت او، راه خود را مي

ها، فرمانـدهـان ارتـش و         ها و عشيره هاي ايل داران بزرگ و كالن سرمايه داران، رئيس زمين
هاي عالي رتبه دولتي، و به پيروي از آنان، دالالن روضه خـوان و       سران نيروي انتظامي، مقام

هاي واپسين حكومت رضاخان به فاشيسم گرويده بـودنـد، بسـيـاري از          ها كه طي سال لومپن
هاي متوسط از جمله جوانان و روشنفكران نيز به طرفداري از آلمـان   عنصرهاي وابسته به طبقه

عظـمـت   ” فاشيستي سينه سپر مي كردند. بسياري از دانش آموزان و دانشجويان، روياي تجديد  
ها و يهوديان بـايـد      ها بر بلشويك كه با پيروزي آلماني -را“ نژاد آريايي” و سيادت “ ديرين ايران
هاي مكرر و طـوالنـي و نـافـرجـام در بـاره                  در سر مي پرورانيدند. بحث  -يافت تحقق مي
ها، هم نژادي ايرانيـان   هاي برق آساي ارتش آلمان، برتري نژاد آلمان بر انگلوساكسون پيشرفت

ها، باز پس گرفتن هفده شهر قفقاز با نيروي ارتش شاهنشـاهـي كـه مـجـددا           آريايي با آلمان
را تجديد خواهد كرد و نظاير آن، فراگير بود. حتي تقليد از موي سـر و       “ عظمت ايران باستان” 

هاي فاشيسـتـي بـه نـام          اي رواج يافته بود. حزب  طور گسترده سبيل هيتلر و سالم هيتلري به
ها و در واقـع بـه        هاي ايرانيِ آلماني طوركامل به وسيله عامل كه به  -“ كبود“و “ مليون ايراني” 

بسياري از جوانان را به سوي خود جلب كرده  -رهبري جاسوسان معروف آلماني اداره مي شدند
بودند. افرادي هم بودند كه در مركزهاي آموزشي مشغول به تحصيل بودند و با مـبـاهـات از         
روابط نزديك خود با عنصرهاي آلماني و ستون پنجم سخن مي گفتند. حزب توده ايران، كوتاه  

اش، موجوديت خود را اعالم و آغاز به فعاليت كـرد.     مدتي پس از سقوط رضاخان و ديكتاتوري
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اين فعاليت، بررغم تمامي فراز و نشيب ها كه با سركوب، شكنجه، زندان، اعدام، و تبعيد ناخـواسـتـه،    
كه در واقع دشمـنـان    -همراه بوده است، استوار و محكم ادامه داشته است، و در چشم دشمنان حزب

همواره خاري بوده است، اما با اينهمه، فعاليت حزب همچنان بـي وقـفـه و           -اند هاي ميليوني توده
هايي بنيادي  ”تحول“سرافراز ادامه داشته است. آغاز فعاليت حزب توده ايران در عرصه سياسي ايران  

هـا،     شان، پس از دهـه  جامانده ها و اثرهاي به و شگرف را در زمينه هاي گوناگون پديد آورد كه آموزه
 شود. همچنان از سوي ديگر نيروهاي انقالبي و ميهن دوست استفاده مي

 
 آغاز جنبش دانشجويي در ايران

، به قلم افشين متين، در اين “ تاريخ جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور” كتاب 
شود.  در حقيقت حركت هاي سياسي دانشجويان و روشنفكران از عصر قاجار آغاز مي” نويسد:   باره مي

هاي فضـاحـت    اعزام دانشجو به خارج زماني به صورت يك خط مشي ثابت دولتي درآمد كه شكست
بار نظامي، بعضي از دولتمردان قاجار را متقاعد كرد كه يادگيري دانش اروپاييان ضرورت دارد. مدرسه  

دانشجو و از جـملـه     42ميالدي،  1885شد در سال  دارالفنون كه به روش اروپايي در آن تدريس مي
اولين گروه فارغ التحصيالن ممتاز دارالفنون را به فرانسه اعزام نمود تا در رشته هاي پزشكي، نظامي 
و علوم مهندسي تحصيل نمايند كه بعد از بازگشت به ايران در وزارت علوم مشغول به كار شدند. امـا   

در قسـمـتـي      “ اين افراد تحت نظارت شديد دولت مردان محافظه كار قاجار انجام وظيفه مي كردند. 
ميالدي مجلس اولين قانون مربوط به اعزام دانشجو به خارج  1901در سال ” ديگر چنين آمده است:  

دانشجو با بورس دولتي بـه اروپـا       30را به تصويب رساند. طبق شرايط از پيش تعيين شده هر ساله  
شدند كه نيمي از اين تعداد علوم نظامي و كشاورزي و نيمي ديگر در رشته هاي آموزش و    اعزام مي

 “پرورش تخصص پيدا كردند.
شكل گيري اولين هسته هاي جنبش دانشجويي و اثرگذاري بر روندهاي سياسي آتي از هـمـيـن      

تعدادي از دانشجويان كه در اوايل سلطنت رضا ” نويسد:   برده در ادامه مي شود. كتاب نام  زمان آغاز مي
شاه به اروپا اعزام شده بودند، به حزب كمونيست ايران كه در خارج فعاليت داشت، گرايش پيدا كـرده  

اين كتاب در رابـطـه  بـا            “ هايي عليه حكومت رضاشاه دست زدند.  و در آلمان و فرانسه به فعاليت
ها در رهبري حزب تـوده ايـران        هاي دانشجويان به ايرج اسكندري و مرتضي علوي، كه بعد فعاليت

كند و ماموريت اسكندري را بحث سياسي با دانشجويـان ايـرانـي در         نقش فعال داشتند، اشاره  مي
فرانسه و جذب افراد فعال و بلقوه سياسي و تبادل اطالعات خويش با ديگر دانشجويان در آلمان ذكر 

در محفل دانشجويي علوي، تقي اراني نيز حضور داشت كه در آن زمـان در        ” نويسد:   كند، و مي مي
 “هاي برجسته جنبش چپ ايران شد. دانشگاه برلين دانشجو بود. اراني بعدها از چهره

خورشيدي، زاده شد. پس از پـايـان تـحـصـيـالت در             1282شهريور 13رفيق اراني، در تبريز، در 
، براي ادامه تحصيل و گرفتن تخصص به آلمان اعزام شد و در بـرلـيـن          1301دارالفنون، در سال 

 مسكن گزيد. 

فراهم شود كه بتواند در حـيـات     
گـونـه      سياسي ايران بدون هيـچ 

فشار و تنگنايي فعالـيـت كـنـد،       
دهـيِ     گاه با بسيج و سـازمـان   آن

هاي كار و زحمت در مسـيـر    توده
وجـود آوردن تـغـيـيـرهـاي            به

اجتماعي، اقتصادي، و سياسي، و   
همچنين در جهـت بـالـنـدگـيِ        

ــراســي  ــوك ــي و         دم ــع اي واق
جويانه، سهم مـوثـري ادا      عدالت

ترديد نسل جـوان   خواهد كرد. بي 
و دانشجوي آگاه ايران، كه بنابـر  

جويانه و منتقد خـود،     ماهيت رزم
سبب ذهن آگـاه، روشـنـگـر، و            اي نقشي تعيين كننده خواهد داشت، به در هر مقطع تاريخي

هاي ميهن خود دارد، در نهايت به همين نتيجه خواهد رسيد. حزب   گري كه درباره تحول پرسش
آذر و ديـگـر   16باختگان  بندد كه پرچم جان توده ايران در آستانه روز دانشجو، بار ديگر عهد مي

هايش، و    برد هدف باختگان جنبش دانشجويي را همچنان در اهتزاز نگه دارد، و در راه پيش جان
 همبستگي اصولي با مبارزات آن، از هيچ كوششي همچون گذشته دريغ نورزد.
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آذر 16خصوص در آستانه سالگـرد     به
دفتر تـحـكـيـم     “، شدت يافت.  1388
در ارتباط با اين فشـارهـا، در     “ وحدت
امروز جرياني روي   ” يي، نوشت:   بيانيه

كار آمده كه گرچه هنوز اعالم نكـرده  
كه مايل به تأسيس حزب رستـاخـيـز    
است اما عمالً كشور را بـه آن سـو       

كند. اگـر رسـمـاً اعـالم           هدايت مي
كند كه مردم ناراضي بيـايـنـد و       نمي

رواديد خروج از كشور را دريافت كنند 
كنند و بـا   در باطن همين را زمزمه مي

ها را  بازداشت بي وقفه دگرانديشان آن
در دو راهي زندان و يا ترك ديار قـرار  
داده است... فعاالن سياسي در حـال       

ترين شرايط خود پس  حاضر در سخت
از وقوع انقالب قرار دارنـد، حـداقـل      

هاي سياسي براي برگزاري يك  آزادي
ها گرفتـه شـده      جلسه ساده نيز از آن

است، با وجود چنين شرايطي از عموم 
هاي ادواري پيش رو همانند گذشته مشي مسالمت آميز خود را كه نويد  خواهيم در مراسم مان مي ملت

 “پيروزي گل بر گلوله است گسترده تر كنند.
هاي آخر حكومت، منحل  الزم به تذكر است كه رژيم ضد مردمي محمدرضا شاه، در سال           

طور كامل وفادار به حكومت بودند، را دستـور داد، و       هايي به هاي موجود، كه حزب كردن همه حزب
اش مجبور كرد. شاه كه روياي حكومت ابدي را     همه مردم را به ثبت نام كردن در حزب خود ساخته

گونه حقي براي دگرانـديشـان قـائـل        آنكه هيچ پروراند، با ايجاد سيستمي تك حزبي، و بي در سر مي
شود، چند سال بعد با انقالب شكوهمند مردم ايران سرنگون شد. رژيم واليت فقيه، در طول بيش از    

هدف جا انداختن همين شـيـوه       اي را به مشابه  وقفه و مذبوحانه بار، تالش بي سه دهه حكومت خون
خصوص به نسل جوان و دانشجويان، همواره دنـبـال كـرده         شده و تحميل آن به جامعه و به آزموده

كند كه ارتجاع   است. نگاهي به تاريخ حزب توده ايران و جنبش جوانان و دانشجويان ميهن، ثابت مي 
در نهايت قادر نخواهد بود مانع از رشد و اعتالي جنبش دانشجويي شود. بيش از هفت دهه از ايـن       

قدر توان، از  هاي موجود را، به يي نابرابر و خونين، دشواري ها در مبارزه تاريخ پر فراز و نشيب، توده اي
اند، و همچنان مصمم و استوار به وظيفه خود براي اثرگذاريِ بايسته و انـقـالبـي بـر        سر راه برداشته

دهد. ما اعتقاد راسخ داريم كه، چنانچه اين امكان براي حزب توده ايران   حيات سياسي ايران ادامه مي

هاي رشد، شكوفايي، و آبديدگي يك انديشمنـد و     هاي اقامت رفيق اراني در آلمان، سال سال
پـايـتـخـت        -انقالبي واقعي است. رفيق اراني، در طول دوره هفت ساله اقامت خود در برليـن  

ها رو به رشد بود قرار گرفت، و  زير تاثير جنبش كارگري آلمان كه در آن سال -جمهوري وايمار
هـاي دهـه        به جهان بيني ماركسيسم گرايش پيدا كرد. جنبش كمونيستي در آلمان، طي سال 

 شمار مي رفت.  هاي كارگري در جهان به بيست ميالدي، يكي از قدرتمندترين جنبش
مبارزه و فعاليت انقالبي رفيق تقي اراني در ميان مهاجران و دانشجويان ايراني مقيم برلـيـن،   

هـاي   هاي عمده زندگي او است. او عالوه بر ارتباط و همكاري با محفل كمونيست  يكي از نكته
دهيِ مبارزه با استبداد رضاخان پيش از آن كه به سلطنت برسد، در    ايراني در برلين، در سازمان

فرقه جمهوري انقالبي “گيري  خواهان فعال بود، كه تبلور آن را در شكل ميان مهاجرين و آزادي
، پيش از اعالم پادشاهي رضاشاه، مي بينيم كه دانشجويان كمونيست ايراني مقيم اروپـا    ”ايران

 مبتكر آن بودند.
رفيق اراني عالوه بر فعاليت مخفي سياسي، در ميان دانشجويان فعاليت صنفي هم داشت، و   

كرد. در اين زمان دانشجويان ايراني در شـهـر بـرلـيـن              براي مدتي نيز آنان را نمايندگي مي
داشتند، كه بر طبق قوانين جمهوري وايمار، به ثبت رسيده بود. “ انجمن ايران“تشكيالتي به نام 

 يي رئيس اين انجمن بود. رفيق  اراني براي دوره
اي كه بدان اشاره كرديم، در ادامه فعاليت خود، موفق شد وسايل انـتـشـار     جنبش دانشجويي

را با كمك حزب كمونيست آلمان فراهم كند، كـه    “ پيكار” و نشريه “ ستاره سرخ” مجله تئوريك 
هـاي روز،     مسئله“ پيكار” اولي  در وين و دومي نخست در برلين و سپس در وين منتشر گرديد.  

دموكراتيك، لزوم سركردكي طبقه كارگر، و  -تحليل مرحله انقالب ايران، تشريح انقالب بورژوا
كرد. آنچه كه ارتجاع ايران، و در       از اثر معروف لنين مطرح مي“ امپرياليسم“هايي در باره  مقاله

بود. عصبانيت  ”پيكار“راس آن شخص رضاشاه، را از كوره به در مي برد، جنبه افشاگرانه نشريه 
برانگيزِ فراخواندنِ سفير ايـران   وي را به اقدام رسوايي“ پيكار” شديد رضا شاه از همان بدو انتشار 

از آلمان و تهديد به قطع روابط سياسي در صورت ادامه نشر اين نشريه در آلمان واداشـت. بـه      
توقيف شد، و مدير مسئول آن كه با حزب كمونيـسـت آلـمـان       ”پيكار“دنبال اين اقدام، نشريه 

 مرتبط بود، در معرض پيگرد قرار گرفت.
جنبش دانشجويي ايران، از پيشيـنـه تـا      ” ، در رابطه با 1389ماه  ارديبهشت24، “ راديو زمانه” 

فكر مي كنم ” گويد:   يي با فرشين كاظمي نيا انجام داد. او در اين مورد مي  ، مصاحبه“ چشم انداز
اگر بخواهيم نگاهي به حركت دانشجويان و محصلين ايراني، به عنوان نيروهاي آگاه و تحصيل 
كرده جامعه از ديرباز تاكنون بيندازيم، شايد بتوان در تقسيم بندي كلي كه حتما قابل نـقـد و       

ها را به چند دسته اعم از داخل و خارج از كشور تقسـيـم كـنـيـم.         بحث نيز هست اين حركت
كوشش اين است كه در تقسيم بندي كه ارائه مي كنم، نقش دانشجويان را در ادوار مخـتـلـف    
تاريخ معاصر ايران كه مفهوم دانشجو به شكل امروزي آن به وجود آمد بيان كرده بـاشـم. بـه       

ور ی  و ش دا کار    Aت د پ ور  از ی  و ش دا کار    Aت د پ  5 30  از



تـا   1300عنوان مثال ما حركتي از برخي دانشجويان ايراني به طور مشخص در آلمان بين سال هاي 
اند متشكل از دكتر تقي اراني و مـرتضـي      ايم كه گروه مستقل مطالعاتي بوده خورشيدي داشته 1312

علوي كه منجر به تشكيل فرقه جمهوري خواهي در آن زمان شد. بعدها همان گروه در ايـران بـه        
را منتشر كردند و يـك حـوزه روشـنـفـكـري               “ دنيا” رهبري و محوريت تقي اراني، مجله تئوريك 

نفر، حول محور اراني شكل گرفت  53اي به نام  كتابخواني و بيان انديشه داشتند. به اين ترتيب حلقه 
دانيم. به طور مشخص اگر اين گروه را به به عـنـوان پـيـشـتـاز           كه مختصات فكري آن را همه مي

هاي دانشجويي در نظر بگيريم، مشخصه بارز آن ضد فاشيسم بودن هست كه در آن دوران      حركت
 “مي توانست تبلور عيني جهاني داشته باشد.

هاي انقالبي نبود، بلكه آغاز فعاليت روشنگـري   بازگشت رفيق اراني به ايران به معني توقف فعاليت
ويژه در ميان دانش آموختگان بود. رفيق اراني از نخستين سال ورود به ايـران تـالش كـرد بـا               به

هاي مختلف از جـملـه: ايـرانشـهـر،          روشنفكران برجسته كشور تماس برقرار كند. تدريس در مدرسه 
دارالفنون، و دانشسرايعالي،  و تماس روزانه با دانش آموزان و دانشجويان، زمينه مـنـاسـبـي بـراي          

نقشي ارزنده و تاثير بسزايـي   -شاهكار رفيق اراني  -“ دنيا” روشنگري به وجود آورده بود. انتشار مجله  
تاريخ يـكـصـد    “ در بيداري نسل تشنه دانش و آگاهي به جاگذاشت. عبدالحسين آگاهي، در كتاب 

، كه در نهايت به 1310تا  1300، در بررسي فعاليت حزب كمونيست ايران بين “ ساله احزاب چپ
ديكتاتوري رضا شـاه كـه       ” نويسد:   ضدكمونيستي منجر گرديد، در اين باره مي“ قانون سياه“تصويب 

نمي توانست شاهد اوج تازه جنبش دمكراتيك بطور كلي، و فعاليت حزب كمونيست به ويژه، باشد بنا 
از مجلس دست نشانده  1310خرداد 10منع تبليغات كمونيستي را در “ قانون سياه” به گفته دكتر اراني 

گذراند، تا دست و بال پليس خود را در اعمال فشار عليه نيروهاي دمكراتيك بازتر كند. دولت ايـران     
شد،  كه در آلمان منتشر مي“ پيكار” حتي با مراجعه به دولت آلمان، خواستار جلوگيري از انتشار روزنامه 

هاي ايرانـي   گرديد. دولت در همين زمان، يعني زماني كه تضييق ديكتاتوري رضاخان عليه كمونيست 
اي در تاريخ درخشان جنبش كمونيستي و كـارگـري ايـران بـاز          به اوج خود رسيده بود، صفحه تازه

بخش ملي ضد امپرياليستي زحمتكـشـان    هاي رهايي شود، كه نام دكتر تقي اراني در تاريخ نهضت مي
مطلب در “ هاي مردم مبارز و خالق اين كشور براي هميشه ثبت گرديد.  ايران، در تاريخ كهنسال توده

آورد:  پردازد و تاثير آن را در جامعه آن روزي ايران چنين مي مي”دنيا“ادامه به تشريح چگونگيِ انتشار 
ي اراني نمونه كار جمعي و ارگان هيئتي “ دنيا” مجله دنيا تنها اهميت ايدئولوژيك و تبليغاتي نداشت، ” 

كـرد. در        بود كه كار سازماني و ايدئولوژيك حزب كمونيست ايران را در ايران مستقيما رهبري مـي 
جنبش دانشجويي در كشور گسـتـرش    1314تا  1312هاي  نتيجه فعاليت اراني و همرزمانش در سال

يافت، چندين اعتصاب در دانشكده هاي تهران عليه محيط اختناق و ترور رضاخاني سـازمـان داده       
 “شد.

يي را به قلم مهدي سعيدپور بر روي  ها مقاله پايگاه اطالع رساني نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه
، كه در آن آورده شـده اسـت:     “ نگاهي به تاريخچه جنبش دانشجويي” سايت خود قرار داد با عنوان:  

اين گردان رزمنده را از پيكار در راه استقرار آزادي و جامعه مدني باز دارد. قيام ترفي خـواهـانـه     
بهاي ديگري نيز بود كه توجه بـه     هاي گران ها و درس هجده تيرماه، همچنان دربردارنده نكته

ها مهم است. قيام تيرماه نشان داد كه، جنبش اصالح طلبي از رهبري بسيار ضعيـف و در        آن
منافع ” هاي حساس و تعيين كننده،  مجموع متزلزل و مماشات طلبي برخوردار بود  كه در مقطع

هاي سياسـي   ها ترجيح داد. عملكرد خاتمي و شماري از شخصيت  را بر منافع مردم و توده“ نظام
ناپذيـر بـود. ايـن          جبهه دوم خرداد در برخورد با قيام هجدهم تيرماه، عملكردي منفي و توجيه

ها، به حيثيت و اعتبار اجتماعي اين افراد، در مقام مدافعان جنبـش   عملكرد به استناد نظرسنجي
 مردمي و اصالح طلبي، ضربه مهمي زد.

با پايان دوران رياست جمهوري محمد خاتمي، و سپس حذف اصالح طلبان حـكـومـتـي در       
هايي اساسـي در فضـاي        نژاد، تحول انتخابات مجلس هفتم، و روي كار آمدن محمود احمدي

ها، فشار روز افـزون بـه جـنـبـش           هاي اين تحول وجود آمد. يكي از مشخصه  سياسي ايران به
گر بر انـحـالل      مان بوده است. در وراي تمامي اين فشارها، حاكميت سركوب  دانشجويي ميهن

هـاي فـكـري       اي كه دانشجويان با افق ، در حكم تنها تشكل دانشجويي”دفتر تحكيم وحدت“
توانستند زير لواي آن به مبارزه خود ادامه دهند، تمركز كرد. با دستگيري فـعـاالن     گوناگون مي

نـژاد، فضـاي        در دوره اول رياست جمهوري احمدي“ دفتر تحكيم وحدت“دانشجويي مرتبط با 
تر شد. با اينهمه، اسـتـقـامـت و           تنفسي در درون اين تشكل براي فعاالن آن روز به روز تنگ

منظور اضمحالل اين تشكل، و در نهـايـت    هاي حاكميت به پايداري اين جنبش توانست تالش
خـردادمـاه   22جنبش دانشجويي، را به شكست بكشاند. در جريان انتخابات رياست جمهـوري     

، كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در مقام دو كانديداي جدي در برابر احمدي نـژاد  1388
هاي قبـل بـه      هاي دانشجويان از ركود نسبي سال وارد كارزار انتخاباتي شدند، بار ديگر فعاليت

هـا،   ها نسبت به آن دوران اوج خود رسيد. رژيم واليت فقيه و مرتجعان حاكم، آگاه از نفرت توده 
ها و شاهدهاي عيني بر شكست سنگين احمدي نـژاد گـواهـي         در حالي كه تمامي نظرسنجي

ها را در پيش گرفتند، كه  شده، راه تقلب گسترده در راي ريزي داد، با رويكردي از پيش برنامه مي
هاي تاكنون ثبت شده در مقابل رژيم  ترين رويارويي مان به صحنه يكي از بزرگ به تبديل ميهن

هايش را از قبل تدارك ديده بود، بار  ريزي واليت فقيه منجر شد. ارتجاع حاكم كه تمامي برنامه 
هاي متعدد و وحشيانه به  دهيِ وسيع جنبش دانشجويي، در هجوم ديگر با آگاهي از خطر سازمان

هـاي مـبـارز و           خصوص در تهران، در صدد برآمد يكـي از گـردان       هاي مختلف، به دانشگاه
كننده در جنبش مردمي را به محاق سكوت ببرد. از هنگام انتخابات رياست جمهوري در     تعيين
هاي تاكنوني برضد جنبش دانشجويي را    ترين سركوب به بعد، ما يكي از خشن 1388ماه  خرداد

ايم. محروميت از تحصيل، به زندان افكندن، به صحنه آوردن نـمـايـش شـوهـاي            شاهد بوده
هاي شناخته شده روحي و رواني و اجبار بسياري از فعاالن به تبعيد در  تلويزيوني پس از شكنجه

مان وارد كرده است. اين فشـارهـا     هاي مهلكي بر جنبش دانشجويي ميهن خارج از كشور، ضربه

ور ی  و ش دا کار    Aت د پ ور  از ی  و ش دا کار    Aت د پ  29 6  از



هـاي دهـه      دانستند و سابقه تاريخي خود را متصل به مبارزه هاي دانشجويي در سال ماركسيست مي
هاي اوليه پس از پـيـروزي انـقـالب            هاي انتهايي رژيم شاه و سال و يا سال 1330و اوايل  1320

 “دانستند. گرايش توده اي در ميان اين فعاالن دانشجويي كامالًٌ برجسته و مشهود بود. مي
 
 سركوب خونين جنبش دانشجويي 

هـاي   هاي سركوب گر است كه به هنگام ناتواني در پاسخ دادن به خواست اين خصلت تمامي رژيم
مردم، و در اينجا جوانان و دانشجويان، گزينه سركوب و ايجاد فضاي رعب و وحشـت را عـمـلـي           

 كنند. مي
خوبي آگـاه بـود      رژيم واليت فقيه، همچون رژيم پهلوي، در تمامي دوران حاكميت خون بارش، به

كه جنبش دانشجويي خطري جدي براي ادامه حيات آن است، و به همين دلـيـل، در دوران اوج           
اي، با زير ضربه قرار دادن اين جنبش سعي وافر داشته است تا به مهار جنبش  هاي جنبش توده گيري

، “ روزنامه سـالم   “هاي پراكنده دانشجويي به خاطر بستن  مردمي در كل، موفق شود. در پي اعتراض 
، نيروهاي سركوب گر، يورش خونين و وحشيانه يـي    “ ولي فقيه” به دستور فرمانده امنيتي مورد تاييد 

دهي كردند. پنـجـشـبـه       ، سازمان1379تيرماه 18را به كوي دانشگاه  تهران به هنگام سپيده دم روز 
شب)، دانشجويان، در خوابگاه كوي دانشگاه تهران، در اعـتـراض بـه اليـحـه            10تيرماه(ساعت  17

آميز و آرام برپا كـردنـد. بـه        ، تظاهراتي مسالمت“ روزنامه سالم“، و توقيف “ اصالح قانون مطبوعات” 
كـنـنـد.       هنگام برگشت دانشجويان به خوابگاه، عده يي با لباس شخصي به دانشجويان حملـه مـي    

كنـنـد، وارد      عمل مي“ ولي فقيه“اهللا، كه زير نظر مستقيم  نيروهاي فاشيستي، انتظامي، و انصار حزب
ها، تخريب و انهدام لوازم شخصي دانشـجـويـان،     كنند به شكستن در اتاق شوند و شروع مي كوي مي

يي از آنان. در ايـن        ها، و به قتل رساندن عده شليك گلوله، و پرتاب كردن دانشجويان از پنجره اتاق
حمله، كه در طول تاريخ ميهن ما بي سابقه بود، صدها تن از دانشجويان مجروح و مضروب شدند، و   

جا مانده از بمـبـارانـي     يي به داد، كوي دانشگاه تهران را پس از اين يورش به ويرانه شاهدان اين روي
هوايي تشبيه كردند. روز بعد، دانشجويان تظاهراتي برگزار كردند كه در طول حيات رژيم واليت فقيه  

سرعت به شهرهاي ديگر ايران گسترش يافـت. در زنـجـان،          بي سابقه بود. اعتراض دانشجويان به 
مشهد، سيستان و بلوچستان، لرستان، شاهرود، كرمان، هرمزگان، يزد و رفسنجان، و همچـنـيـن در      

هاي گسترده به مدت چندين روز ادامه داشت. چند روز پس از اين تظـاهـرات      دانشگاه تبريز، اعتراض
ها آمدند و با مضروب كردن مردم، آتش زدن وسايل  گسترده دانشجويان، مزدوران جنايتكار به خيابان

هـاي     هاي عمومي، زمينه و بهانه براي كودتاي ارتجاع را فراهم آوردند. يورش به خانـه   نقليه و مكان
بنـد   دانشجويان و نيروهاي مترقي آغاز شد. گزمگان مسلح شبانه صدها نفر را دستگير كردند، و چشم 

تيرماه نشان داد كه جنبش دانشجويي كشور، در مقام يـكـي   18ها بردند. قيام   به چشم به شكنجه گاه
مند است، و    ترين نيروهاي اجتماعي در جنبش مردمي، از سطح آگاهي و درايتي ستودني بهره از مهم

هاي سنگيني كه به آن وارد كرد، نخواهد توانست  اش و نيز ضربه كار برده ارتجاع با همه ترفندهاي به

هاي ديكتاتوري رضا شاه، به واسطه حاكميت رژيـم اسـتـبـدادي و عـدم امـكـان                 در سال” 
هاي سياسي، جنبش دانشجويي نتوانست انتظارات الزم را در جهت دمكراسي و نـقـد        فعاليت

ترين كار ويژه كه رژيم از دانشگاه انتظار داشت تربيت متخصـص،   دولت برآورده سازد. زيرا مهم 
خواهانـه را     هاي آزادي توانست حركت مدير و معلم بود و به واسطه تصاحب ساختاري خود نمي

شد چرا كه اختناق حاكم بر جامعـه   هاي سياسي نمي هاي دانشجويي بحث تحمل كند. در محيط 
هاي صنفي دانشجويان به  بر محيط دانشجويي هم حكمفرما بود. اما با اين وجود گاهي خواست 

شد. به   گرفت و به اعتراض عليه رژيم تبديل مي اشكال مختلف رنگ و بوي سياسي به خود مي
(يك سال بعد از تشكيل دانشگاه تهران) گروه ارانـي مـوسـوم بـه           1315عنوان مثال در سال 

نفر، اعتصابي را در دانشكده فني و دانشسرايعالي راه انداخت كه رهبري اعتصاب در دانشكده 53
فني با تقي مكي نژاد و در دانشرايعالي با محمد رضا قدوه بود. اعتصاب دانشجويان با دخـالـت      

 “پليس سركوب و بعضي از دانشجويان پس از به چوب كشيدن، توبيخ شدند.
جـنـبـش    ” يي به قلم حجت اهللا كريمي با عنـوان:      ، در مقاله1389آذرماه 17روزنامه رسالت، 

، هر چند سعي دارد در بررسي تاريخي جنبش دانشجويي تصـويـري   “ دانشجويي در بستر تاريخ
مخدوش ارائه دهد، اما در نهايت به نقش جنبش چپ و كمونيستي در جنـبـش دانشـجـويـي        

دوره اول ” نويسد:   هاي دانشجويي در آن زمان، مي اعتراف مي كند. اين مقاله در رابطه با تحول 
توان معين كرد و مصـادف بـا        مي 1320تا  1313جنبش دانشجويي كه دوره زماني آن را بين 

گيري است. در ايـن دوره      تاسيس دانشگاه تهران است و نطفه جنبش دانشجويي در حال شكل
توان از يك جنبش دانشجويي به معنا و مفهوم واقعي آن سخن به ميان آورد اما گروه ها و  نمي

هاي دانشجويي كه از آن تعبير به نطفه جنبش دانشجويي شد در سطح دانشگاه فعاليـت   تشكل
مقاله با ارائه تصويري نادرست از پايگاه طبقاتي دانشجويان، مدعي است كه پايـگـاه   “ كردند.  مي

نويسـد:   داران بوده است، و در ادامه مي هاي اشرافي و كالن سرمايه اكثريت دانشجويان، خانواده
از نظر تفكر و گفتمان غالب در اين دوره نيز بايد اشاره داشت كه تـالش هـاي دولـت در            ” 

راستاي ترويج سكوالريزم در دانشگاه نيز تاثيرات خود را بر جاي نهاده لذا جو حاكم بر دانشگاه 
مقاله رسالت در ادامه به فعاليت دانشجويي در خـارج از      “ ها در اين دوره جو سكوالريستي بود. 

هاي مـابـيـن       هر چند اولين دوره جنبش دانشجويي يعني سال” نويسد:   كشور اشاره دارد، و مي
هاي چندان محسوس دانشجويي در داخل كشور  ها، حركت به علت نوپايي گروه 1320تا  1313

هاي دانشجويي تحركات اعتراض آميزي نسبت به برخـي   شكل نگرفت اما در خارج كشور گروه
ترين آنها تشكيل كنگره دانشجـويـان    هاي  دولت رضا شاه انجام دادند كه از جمله مهم سياست

اي كه انتشار  ايراني مقيم اروپا در كلن بود كه شعار جمهوري خواهي را مطرح ساخته و در بيانيه
دادند خواستار سقوط رژيم شاهنشاهي و رژيم جمهوري را به عنوان نظام جايـگـزيـن مـطـرح        
كردند. اندكي بعد جمعي از دانشجويان ماركسيست مقيم آلمان نشريه دانشجويـي پـيـكـار را          

 “منتشر ساختند.
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آن چيزي كه در مطلب روزنامه رسالت بايد مورد تاكيد قرار گيرد، اعتراف بـه نـقـش كـلـيـدي             
هاي آن را  اي عظيم در ميان دانشجويان است كه نتيجه گذاري جنبش اجتماعي ها در بنيان كمونيست

خصوص طي چند سال گذشته در مبارزه با اسـتـبـداد رژيـم        ها و به از جمله در طول تمامي اين سال
 ايم. واليت فقيه شاهد بوده

عمادالديـن بـاقـي، در        
فـريـاد   ” يـي بـا          مصاحبه
، نشريـه انـجـمـن       “ آزادي

ــان     اســالمــي دانشــجــوي
دانشگاه هـمـدان، آذرمـاه      

، در جواب بـه ايـن       1384
سوال كه، اساسا جـنـبـش      
دانشجويي در ايران از چـه    

گـيـرد؟      زماني شكل مـي   
تاريخ جـنـبـش      ” گويد:   مي

دانشجويـي در ايـران را         
توان جداي از تـاريـخ      نمي

تاسيس دانشگاه مطرح كرد 
توان [براي] تاسيس دانشگاه و پيدايش جنبش دانشجويي در كشـور قـائـل بـه            و در عين حال نمي

تاسـيـس    1313همزادي شد به اين معني كه نخستين دانشگاه ايران، دانشگاه تهران بود كه در سال 
تاسيس شد، امـا حـركـت         1326شود و دومين دانشگاه، دانشگاه تبريز است كه آن هم در سال  مي

گيرد. در مـورد    دانشجويي به مفهومي كه مورد نظر شماست سال ها بعد از تاسيس دانشگاه شكل مي
ها، دانشگاه تهران به اين دليل كه در اوج خفقان رضاشاهي و به دليل نوپايي و عـدم       نخستين بارقه

اي به نام جـنـبـش دانشـجـويـي          شكل گيري مبارزه دانشجويي، الاقل تا پايان دوره رضاخان پديده
شود و فضـاي   كه ناگهان پرده استبداد پاره مي 1320شود، اما با اشغال ايران در شهريور  مشاهده نمي

هاي سياسي مختلفي در گوشه و كنـار رشـد      شود و گروه كشور از لحاظ سياسي به طور نسبي باز مي
توان گفت از آن تاريخ  به بعد در    ترين احزاب آن زمان حزب توده بود. مي  كنند كه يكي از بزرگ مي

باقـي، بـا اشـاره بـه           “ اي به نام جنبش دانشجويي هستيم.  دانشگاه تهران شاهد شكل گيري پديده
البته پيش از اين دوران و در اوج خفـقـان   ” دهد:   ، ادامه مي1320هاي دانشجويي قبل از سال  فعاليت

شود. اينان گروهي با گـرايشـات       نفر معروف مي53گيرد كه بعدا به  گروهي شكل مي 1314در سال 
ماركسيستي و متشكل از روشنفكران و تحصيل كردگاني بودند كه برخي در خارج از كشور تحصيـل  

اي بـود     كرده و با مدرنيسم آشنا بودند و بعضا دانشجو نبودند، اما در هر حال پيدايش اين گروه زمينه
كه با ورود متفقين به ايران در جنگ جهاني دوم باقي مانده ايـن   1320براي حوادث پس از شهريور 
هاي اصـلـي      بردند آزاد شدند و حزب توده را تاسيس كردند. يكي از پايگاه  گروه كه در زندان بسر مي

حاكميت نظام بود، آرام آرام به سمت حمايت از بخشي از نظام و در نهايـت اتـخـاذ مـوضـع          
 “اپوزيسيون و مخالف نسبت به كليت نظام پيش رفت.

و انتخابات رياست جمهوري، كه در آن نماينده اصلح ولي فقيه  1376مقطع دوم، يعني خرداد 
بها براي مردم ايران و فضاي مناسبي براي تحرك  ها خورد، فرصتي گران سيلي محكمي از توده

هايي كه در عرصه سياسـي و اقـتـصـادي،          بيشتر جنبش دانشجويي ايران فراهم آورد. تحول 
خصوص در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، پديد آمده بود، به ورشـكـسـتـگـي         به

رحمانه مخالفان در داخل و خارج از  آور نرخ تورم تا پنجاه درصد، ترور بي اقتصادي، رشد سرسام
هاي  كشور، بستن تمامي فضاهاي تنفسي را منجر گرديده بود. اگر بگوييم بازتاب اين نارضايتي 

 ايم.   گزاف نگفته نحوي در جنبش دانشجويي نمود پيدا كرده بود سخني به فزاينده به
جانبه بر آموزش و پرورش، مطبوعات،  رژيم واليت فقيه، پس از نزديك به دو دهه تسلط همه

سـبـب      انديش به هاي تبليغي، و در حضور نداشتن نيروهاي سياسي دگر راديو و تلويزيون، ارگان
نسلي كـه در دامـان         “ تربيت” وجود آمده به  سركوب شديد، مصمم بود با استفاده از فرصت به

فرمانِ ولي فـقـيـه       خودش متولد و بزرگ شده بود، دست بزند و از آنان نسلي مطيع و گوش به
بسازد، و براي انجام مقصدهاي ارتجاعي خود از آن بهره برداري كامل كند. سياست ضد ميهني 

مـان روانـه      ها هزار نفر از جوانان ميهن ضد مردمي ادامه جنگ با عراق، كه در جريان آن ده -
هاي رژيم واليت فقيه بر ضد مردم ميهـن   يي كوچك از جنايت هاي جنگ شدند، گوشه گاه قتل

هاي مذبوحانه، نسل باليده پس از انقالب، به ماهيت بـغـايـت     ما بود. با وجود تمامي اين تالش 
خوبي پي برد و به رويارويي با آن برخاست. مصطـفـي     ارتجاعي حاكمان اسالمي بر ميهنمان به

 -كه در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي سمت معاونت در وزارت كشور داشـت    -تاج زاده
يي اداري در شهر قم، در ارتباط با موضوع مورد بحث ما سخناني ايراد كـرد كـه در          در جلسه
، انتشار يافت( اين روزنامه بعدها از سوي مرتجعان حاكم بـه    1378اسفندماه 11، “فتح”روزنامه 

محاق تعطيلي رفت و از انتشار آن جلوگيري شد)، در باره نوع تفكر جوانان پـس از دو دهـه          
در يك نظر سنجي كه وزارت اطـالعـات در مـورد            ” ، گفت:  “ نظام نمونه اسالمي” حاكميت 

ها اعتقاد به خدا كـه     گزينه داشت. يكي از گزينه  18اعتقادات ديني دانشجويان انجام داده بود، 
مورد تاييد صد در صد دانشجويان قرار گرفته بود اما متأسفانه گزينه اعتقاد به حكومت ديني در 

 “قرار گرفته بود. 17مرحله 
هاي اقتصادي، اجتـمـاعـي، و       ها با سياست ، و همراه با رشد مخالفت توده1370هاي در سال

هاي كشور قـدم بـه        فرهنگي رژيم، مرحله جديدي از مبارزه چپ غيرمذهبي در درون دانشگاه
قدم شروع شد. دانشجويان با تحقيق و مطالعه تاريخ جنبش خود، با ساختارهاي فعال در دهـه     

شدند. به گفته يكي از رهبـران دفـتـر        ها و شعار هاي مبارزاتي آن آشنا مي هاي قبل و سياست
ها و در ساخـتـارهـاي     در دانشگاه1380و دهه  1370هاي انتهايي دهه  در سال”تحكيم وحدت: 

صنفي و دموكراتيك دانشجويي شاهد فعاليت فزون گيرنده دانشجوياني بوديـم كـه خـود را          
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اسفندمـاه  10شود(خبرگزاري ايسنا،   گي در وجودش گل نكرده باشد از شعار مبنا نگران و ناراحت نمي
1388.( 
كه صفارهرندي از آنان سخن به ميان آورده است، همان كسانـي بـودنـد كـه در           “ ها نخاله” اين 
گر به شدت به مخالفت برخاستنـد و     هاي هفتاد و هشتاد با حاكميت سركوب هاي سياسي دهه تحول

دفتر تحكـيـم   “شدت هم سركوب شدند. به اعتراف صفارهرندي، جنبش دانشجوييِ پيرامونِ محور   به
خواهانه و مترقي در پيش گرفـت، و     ، با بازگشت به سنت اصلي دانشجويان، رويكردي آزادي“ وحدت

هايش،  اي منتقد حكومت و سياست اي حامي رژيم به تشكل دانشجويي به تدريج از تشكل دانشجويي
 تبديل شد.

فراز و نشـيـب     “، با عنوان:  “ پنجره“يي به نقل از نشريه  ، در مقاله88ماه  آبان19سايت جهان نيوز، 
هاي دروني آن از بدو پيـدايـش    ، به تاريخچه پيدايش اين تشكل و فعل و انفعال”دفتر تحكيم وحدت

تاكنون پرداخته است. بررسي اين مقاله تا حدود زيادي ديدگاه حاكم بر جنـبـش  دانشـجـويـي را             
كند. مقاله، پيدايش دفتر تحكيم وحدت را خنثي كردن نفوذ نيروهاي چپ و ماركسيست   مشخص مي

 22انجمـن اسـالمـي         1358در مرداد ماه سال ” نويسد:   داند، و در ادامه مي در ميان دانشجويان مي
بر “ دانشگاه در دانشگاه صنعتي اميركبير، گردهم آمدند تا تدوين مرام نامه اتحاديه را به انجام برسانند. 

طرف، ميردامادي، اصغرزاده، سيدزاده، و احمدي نژاد، در مقام اعضاي شـوراي   اساس همين مقاله، بي
يي از اعضـاي ايـن          مركزي تحكيم انتخاب شدند. نكته جالب اينكه، بر اساس همين گزارش، عده 

منظور نظارت بر اين تشكـل را درخـواسـت         يي به شوراي مركزي نزد خميني رفتند و تعيين نماينده
دفتر تحكيـم  “هاي  اي بدين منظور معرفي شد. مقاله در ادامه به تشريح فعاليت  كردند، كه علي خامنه

را دربـر     1371تا  68، و سپس 68تا  62هاي  پردازد كه سال هاي مختلف زماني مي در مقطع“ وحدت
، يعني همان مقطعي كه صفارهرندي نيز به آن   1371تا  1368هاي  گيرد. در رابطه با مقطع سال  مي

هاي حاكميت را پشـت       در اين ساليان، ديگر [دفتر]تحكيم[وحدت] حمايت    ” نويسد:   اشاره داشت، مي
مقاله در اشـاره  “ كند.  خواهانه سوق پيدا مي سر خويش ندارد، شعارهايش نيز به سمت شعارهاي آزادي

به بعد، كه به رهبري علي خـامـنـه اي،         1368از مقطع “ دفتر تحكيم وحدت“هاي دروني  به تحول
المللي پول منـجـر    هاي اقتصادي همسو با صندوق بين رياست جمهوري رفسنجاني، و اجراي سياست

برد،  هاي دروني دفتر تحكيم وحدت در آن زمان را با عنوان: تغييرهاي ارزشي، نام مي  شد، اين تحول
آيد كه با روح شعارها و خواسته هاي اين دفتر كـه هـمـان         بنابراين مسايلي پديد مي“نويسد:   و مي

ها بوده است، مخصوصاً با شعار جنگ بين فقر و غـنـاي ايـن       عدالت خواهي و از بين بردن نابرابري
هاي خاص نيز به دانشجويان و در پي آن به  دفتر تنافر دارد. شرايط به وجود آمده در اين دوره ويژگي 

هـاي     بخشد. در اين بين، دفتر تحكيم وحدت به عنوان سردمدار حـركـت    هاي دانشجويي مي حركت
كند و تـحـولـي خـاص در              ها تغيير مي دانشجويي دچار تغيير شده و جريان حركت و روند فعاليت

 “آيد. شعارهاي اين دفتر به وجود مي
نكته ديگر تغيير موضع دفتر نسبت به واليـت    ” نويسد:   مقاله همچنين در رابطه با همين مقطع مي

بدين ترتيب دفتر تحكيم وحدت كه اوايل شكل گيري مـدافـع   ” آورد:   و در جايي ديگر مي“ فقيه است.

تـوان گـفـت كـه            كه اين حزب براي فعاليت خود برگزيده بود محيط دانشگاهي بود و مـي   
 “گيري جنبش دانشجويي در آغاز متاثر از رنگ و بوي ماركسيستي بود. شكل

ريزي جنبشي آگاهي بخش كرده بودنـد، بـا      تالشي كه دكتر اراني و ديگر رفقايش براي پايه
نـفـر،   53متوقف شد. رفيق اراني و همفكرانش موسوم به گـروه      1316دستگيري آنان در سال 
هاي رضاخاني محاكمه و به زندان محكوم شدند. رفيق اراني در     دادگاه پس از دستگيري در بي

توان عقايـدي را     چطور مي” گويد:   پردازد و مي اش به تبيين انديشه انقالبي مي بخشي از دفاعيه
قدغن كرد كه ريشه علمي آن با آغاز جامعه بشري شروع شده، در جميع فردي و اجتماعـي از    

نمايد؟ هيچ عقيده  اجتـمـاعـي و       روي اصول و پايه هاي كامال علمي و منطقي اظهار نظر مي
مذهبي در تاريخ بشر وجود ندارد كه در مدت كوتاه حيات خود به اندازه سوسياليسم و كمونيسم 
راجع به آن اين همه كتاب تاليف و به اين كثرت انتشار يافته باشد و اين نشريات از مشـكـل       
ترين موضوعات متافيزيك و منطق گرفته تا عملي ترين و تازه ترين مطلـب زنـدگـي را در          

تـريـن ورق از ايـن           توان بدون مطالعه كوچك دهد. چطور مي  معرض انتقاد و بررسي قرار مي
 “ها داشتن يك عقيده را با يك قانون ارتجاعي قدغن كرد. كتابخانه

اش متوجه بود كه رشد و    واقعيت آن است كه، سيستم حكومتي رضاخان با گرايش فاشيستي
هايي كه دكتر اراني و يارانش نمايندگان انقالبي آن بودند، گرچه در جهت منافـع   انتشار انديشه

هاي حكومت استبدادي را نيـز در پـي دارد.          هاست، اما از سوي ديگر، سست كردن پايه توده
استبداد رضاخاني اين فرصت را به دكتر اراني نداد تا رويش نهالي را كه وي نقشي تعيين كننده 

چشم ببيند، و كمي كمتر از دو سال پس از دسـتـگـيـري در زنـدان           در پروراندن آن داشت به
 رضاخاني به شهادت رسيد. 

ماهي پيش از ميراندن دكتر اراني، فاشيسم هيتلري در آلمان حمله خـود بـراي اسـتـقـرار            
حاكميت ترور سياه بر جهان آغاز كرده بود، و در ايران تبليغ افكار فاشيستي در برابـر انـديشـه      

گرفت. اما آرزوهـاي      هاي انقالبي، از سوي رضاخان و دستيارانش در هيئت حاكمه، فزوني مي
رونـد.     ، همگي برباد مـي 1320فاشيستي رضاخان با ورود نيروهاي متفقين به ايران در شهريور 

هاي متفقين در  فرماندهان ارتش رضا شاه با مقاومت نكردن و تن دادن به تسليم در برابر ارتش
آن زمان، به خوبي نشان داد كه بناي چنين نيروي سركوبگري نه به هدف دفاع از مـنـافـع و      

تاريخ “هاي استبداد بوده است. آن گونه كه در كتاب   مرزهاي ملي، بلكه به منظور تحكيم پايه
، به قلم حسين مكي، آمده است، رضاخان در آخرين روزهاي حكومتـش  “ بيست ساله ايران

اش    خواهد كه تمامي كوشش ، ملتسمانه از او مي”محمد علي فروغي“قبل از تبعيد، در ديدار با 
را براي حفظ سلطنت پسرش به كار برد. گرايش به تفكرهاي فاشيستي آن چنان در خـانـواده      

شـد اثـرهـاي         هاي حكومت محمد رضا در ايـران مـي     پهلوي ريشه داشت كه تا آخرين سال
هايي متفاوت پيدا كرد. به عنوان مثال،  در جريان مسابقات ورزشـي،      مانده آن را در شكل باقي
خصوص فوتبال، كه آلمان غربي در آن زمان يك طرف مسابقات بود، افكار عمومي را با اين  به
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عنوان كه ما ايرانيان با آلماني ها از يك نژاديم، مردم را به حمايت از آلمان تشويق مي كـردنـد. در      
ها نگرش مثبت  نسبت به هيتلر ادامه داشت. جنبه مهم اين قضيه آن است كه،   طول تمامي اين سال

ترين روابط را با دولت اسـرائـيـل داشـت، و          پس از تشكيل دولت اسرائيل، حكومت پهلوي نزديك
ترين كسـان   كنند، از مورد اعتماد بازماندگان رژيم ضد مردمي پهلوي كه در خارج از كشور زندگي مي

اند، به عبارتي ديگر، رژيمـي   ها داشته ترين روابط را با آن اند و نزديك هاي حاكم در اسرائيل نزد دولت
كـنـد،      هاي فاشيسم هيتلري برضد موجوديت يهوديان موجوديت خود را تـوجـيـه مـي       كه با جنايت

ترين پيوندها را با نيروهايي دارد كه چه از نظر فكري و چه از نظر عملي حامي و پشـتـيـبـان      نزديك
 اند. فاشيسم هيتلري بوده

وجود آمد  طور نسبي باز شد و فرصتي به با تبعيد رضاخان و سقوط ديكتاتور، فضاي سياسي ايران به
تا انديشه انقالبي جايگزين تفكر فاشيستي گردد. ياران زنده ياد دكتر اراني در مهر ماه همان سال و    
پس از آزادي از زندان و اندكي پس از تبعيد رضاخان، حزب توده ايران را تشكيل دادند. تشكيل حزب  

طور عمده به وسيله ياران دكتر اراني شروع به فعاليت كرد، اثرهايي تعيين كننده در  توده ايران، كه به
هاي علمي در كوتاه زماني جايش را به تفكـر   حيات سياسي و اجتماعي ايران بر جاي گذاشت. انديشه 

 غالب فاشيستي كه از سوي رضاخان تبليغ مي شد، داد و رشد كرد.
رو گرديد. رفـيـق عـبـدالصـمـد             هايي روبه ها و محدوديت آغاز فعاليت حزب توده ايران با مشكل

با اينكـه  ” نويسد:   ، مي“ نظري به جنبش كارگري و كمونيستي در ايران“كامبخش، در كتاب 
هاي متعدد به وجـود     هاي دمكراتيك از طرف مجلس و دستگاه حاكمه اعالم شد و گروه وجود آزادي

كردند، حزب توده ايران تا مدتي به رسميت شناخته نشد. زيرا ارتـجـاع     آمده سياسي از آن استفاده مي
ايران(كه هنوز در حالت بهت بسر مي برد) و حاميان امپرياليستش، دورنماي حزب توده ايران را در       

داشتند. به همين دليل حزب نتوانست حتي بيانيه و برنامه موقت خود را در مطابع   نظر خود مجسم مي
 “علني به چاپ رساند و مجبور شد از وسايل غير مستقيم استفاده كند.

رفيق كامبخش، در بخشي ديگر از اين كتاب ارزشمند، به نقش حزب در جـذب دانشـجـويـان و         
فعاليت وسيع و دامنه دار مطبوعاتي حزب پس از سه چـهـار     ” نويسد:   كند و مي روشنفكران اشاره مي

سال اوليه كه هسته روشنفكري آن ضعيف بود، سيل روشنفكران را بسـوي حـزب روان سـاخـت.           
اكثريت عظيم دانشجويان و بسياري از روشنفكران ديگر عضو و يا هوادار حزب شدند. حـزب تـوده        
ايران توانست جوانان ايران را از گنداب فساد و انحطاطي كه سياست بيست ساله در آن غـوطـه ور       
ساخته بود، بيرون بكشد، نقشه استعمار را كه همواره در صدد است جوانان كشور ما را با روح بردگي، 
تملق و عدم اتكاء به نفس، بپروراند خنثي كند، روح آزادگي و غرور ملي را در آنان تـقـويـت كـنـد.        
هيچگاه جنبشي از جوانان به آن نيرومندي و با آن مضمون كه حزب توده ايران به وجـود آورد در        

 “ايران سابقه نداشت.
دهي در اين باره برداشته  هاي سازمان به دنبال توجه ويژه به جوانان و دانشجويان بود كه اولين گام

سازمان جوانان توده ايران پيش از كنگره اول در ” شد. رفيق كامبخش، در همين ارتباط، آورده است:   

دانشجويان به سيستم بسته، كهنه، و 
رو    ناپذير حكومت اسالمي روبه تحول

گرديد. اوج گيـري دوبـاره مـبـارزه          
هـاي     دانشجويـان بـراي تـحـول        
هـاي     دموكراتيك در كشور، در سال

خورشيدي، نشان داد كه آزاد  70دهه 
انديشي و آزادي خواهـي نـتـيـجـه        

هـاي عـلـمـي و          كارگيري روش به
استداللي در محيط دانشگـاه اسـت،     

هـاي سـيـاسـي،        كه بر پايه واقعيت
اجتماعي، و اقتصادي كشور عـمـل     

سـتـاد   “كند و با مستقر كـردن       مي
جــهــاد “و   “ انــقــالب فــرهــنــگــي  

هـاي     و ديـگـر ارگـان       “ دانشگاهي
 توان از آن جلوگيري كرد. ها، نمي سركوب و تفتيش عقايد در دانشگاه

به وجود آمد، باعث گـرديـد تـا      “ دفتر تحكيم وحدت“ها در  هايي كه در طول اين سال تحول
فعاليت دانشجويي در اين تشكيالت رويكردي هر چه بيشتر انتقادي نسبت به حاكميت   گرايش

در پيش گيرد و در شكلي نو  بروز كند. فضاي سركوب شديد و اختناق برضد نيروهـاي چـپ،      
ها سلب كـرده بـود، امـا         دار را از آن طورعملي امكان هرگونه تحرك سياسي علني و مارك به

كـردنـد تـا         يي اسـتـفـاده مـي       فعاالن دانشجويي براي نشان دادن مخالفت خود از هر روزنه
هاي ضد مردمي رژيم حاكم بيان كنند. نيروهاي ملي مـذهـبـي در          شان را با سياست مخالفت

فشردند و هنـوز   هاي متوالي همچنان بر موضع خود پاي مي ايران كه با وجود فشارها و سركوب
 هايي هر چند محدود را داشتند، توجه دانشجويان را به خود جلب كردند. امكان فعاليت
كيهان نويس، وزير پيشين وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي در دولت احـمـدي      -صفارهرندي

هاي ضديت دانشجويان با حكومـت،   كه در سخناني به ريشه -نژاد و از مسئوالن سپاه پاسداران
گويـد:   پرداخته است، مي”دروني دفتر تحكيم وحدت“هاي  در اوايل دهه هفتاد، و تغيير و تحول

شـود،     تا صداي مرگ بر آمريكا، مرگ بر ضد واليت فقيه يا هر شعار مبنايي ديگر مطرح مـي ” 
آيد كه آن اوايل كه دفتر تحكيم وحدت در حال خراب شدن بـود در       شوند. يادم مي  نگران مي
هـا هـم        ، جمعي از اعضاي اين دفتر[تحكيم وحدت] كه البته نخالـه   71و  70هاي  حوالي سال

ها را نصيحت كنند تا بـا   داخلشان بود نزد آقا رفتند و به ايشان عرض كردند كه بچه حزب الهي
شعار مرگ بر ضد واليت فقيه با آنان برخورد نكنند. آنجا آقا به صورت حكيمانه اي فـرمـودنـد     
اين شعار، شعار خوبي است و شما كاري كنيد كه آن شعار به شما نچسبد، لذا اگر كسي نخـالـه   
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هاي بعدي ميهن آن چنان وضعيتي را به  دانشجويان دگر انديش شكل دادند در نهايت در سير تحول
هاي رژيم افكنده شـدنـد،    وجود آورد كه عده زيادي از فعاالن ديروزي و امروزي اين تشكل به زندان

يي زيادي هم به تبعيد ناخواسته مجبور شدند. رژيم كه از آگـاهـي ايـن            عده زيادي شكنجه و عده
منظور مسخ اين جنبش  هايي به توانست از اين ناحيه متوجه آن شود، برنامه جنبش و خطرهايي كه مي

 پياده كرد.
هـاي     ديري نپاييد كه رژيم تئوكراتيك حاكم، كه ديدي كهنه و ارتجاعـي بـه مسـئلـه                   

ورزي، روشنفكري، مدنيت، و تجدد را خطري براي موجوديت خود  اجتماعي و سياسي داشت و انديشه
ديد، سركوب دانشجويان و روشنفكران را در صدر برنامه هاي خود قرار داد. انـقـالب خـونـيـن            مي

ها و دستگيـري و     ها دانشجو در محوطه دانشگاه ، كه به جان باختن ده59ماه  فرهنگي در ارديبهشت
اخراج هزاران دانشجوي ترقي خواه و دگر انديش منجر گرديد، شروع رسمي سياست سركوبي بود كه 

ها از دانشجويان و دانشگاهيـان تـرقـي       تا به امروز ادامه يافته است. رژيم با سعي در تصفيه دانشگاه 
خواه، به حاكم كردن سكوت مرگباري كه رژيم شاه در برقرار كردن آن شكست خورده بـود، دسـت     

ترين شكل ممكن و سركوب دگرانـديشـان در      كار شد. در هم شكستن جنبش دانشجويي به وسيع  به
تبديل شد. اگر پس از پيروزي انقالب مردمي و ضد  “ واليت فقيه” ها، به سياست رسمي رژيم  دانشگاه

كه يكي از پـرسـابـقـه تـريـن و                -تئاتر دانشكده فني دانشگاه تهران امپرياليستي ديوارهاي آمفي
باخته اين دانشكـده   با يك رديف عكس دانشجويان جان -ترين دژهاي مبارزاتي دانشجويي بود اصلي

شـدنـد،      داراني چون بزرگ نيا، شريعت رضوي، و قندچي بودند، پوشانده مـي  كه در ميان آنان طاليه
توان گفت كه ديوارهـاي تـمـامـي        اكنون پس از استيالي اختناق رژيم واليت فقيهي، به جرئت مي

 هاي دانشگاه تهران براي به نمايش گذاردن عكس قربانيان اين رژيم  كافي نخواهد بود. ساختمان
 

 يي نو در جنبش دانشجويي   شروع مرحله
بار رژيم برضد جنبش دانشجويي، و ترفندهاي ارتجـاعـي گـردانـنـدگـان          گرچه هجوم خون       

ها حاكم كند، اما با پـايـان    ، توانست براي چند سالي سكوت سنگيني را بر دانشگاه“ انقالب فرهنگي“
اجتماعي و سياسي جمهوري اسـالمـي،    -جنگ و فوت آيت اهللا خميني، و گسترش بحران اقتصادي

ها به صحنه بحث و موضع گيري پيرامون رخدادهاي ميهن به تدريج آغاز  روند تبديل محيط دانشگاه
گر خود، و    ها، با درك عمق بحران در كشور، بنابر طبيعت معترض و پرسش شد. دانشجويان دانشگاه 

هـاي اجـتـمـاعـي، بـا              با مطالعه و آگاهي از سهم دانشجويان نسل ارشد و پيشين خود در تحـول 
يي كـوتـاه    آذر، پس از وقفه16 اي نو، دگربار پرچم مبارزات مردم را بر دوش گرفتند.  روز  دهي سازمان
گاه مبارزه گريِ جنبش دانشجويي ايران تـبـديـل       خورشيدي، بار ديگر به وعده 60هاي دهه  در سال

 شد.
، سعي كرده بـود رهـبـري        “ دانشگاه“و “ حوزه“رژيم كه با بيش از يك دهه تبليغ و القاي وحدت 

جنبش دانشجويي را به حوزه هاي علميه در قم و مشهد منتقل سازد، در عمل با پاسخ اعتراض قاطع 

تشكيل گرديد ولي كار در ميان جوانان و روشنفكران خواه به عـلـت    1322تاريخ اول فروردين 
انحرافات فكري موجود، خواه از نظر مشكالت عمومي كار با روشنفكران و خواه به علـت كـم     

شد، هنوز  سـر و سـامـان         كاري كه خود تا درجه زيادي از نواقص رشد سريع حزب ناشي مي
درستي نداشت. كميته مركزي، پس از كنگره توجه جدي به كار جوانان و دانشجـويـان را در        
دستور روز قرار داد و به فعاليت جدي در اين زمينه پرداخت. پيشرفت سازمان جوانان سريع بـود   

ترين جوانان و دانشجويان را به دور خود جمع كند. سرعت   ترين و فعال و به زودي توانست آگاه
به عنوان يكي از مؤسـسـيـن     1945رشد سازمان جوانان توده ايران به نحوي بود كه در نوامبر 

 “المللي جوانان در كنفرانس لندن شركت جست. فدراسيون بين
يـافـت و ايـن           فعاليت سازمان جوانان حزب توده ايران نيز دوش به دوش حزب بسط مـي 

كنفرانس نوبتي سازمان ايالتي خود را برگزار كرد. در اين زمـان، بـه       1326سازمان در شهريور 
درصد اضافه شده بود. تركيب اجتماعي سازمان به هنگـام افـتـتـاح         20شمار اعضاي سازمان 

درصد را كساني 5درصد، و كمي بيش از 17درصد، پيشه وران 39كنفرانس، كارگران نزديك به 
 دادند. با پايگاه هاي طبقاتي متفاوت تشكيل مي

كننده ارتش سـرخ تـارو      هاي تاسيس سازمان جوانان، ارتش هيتلري زير ضربات خرد در سال
داد. وظيفه جوانان توده اي اين بـود    هايي را كه اشغال كرده بود از دست مي شد و منطقه مار مي

كه جوانان ايراني را كه با تبليغات فاشيستي افكارشان منحرف شده بود، بـا ضـد مـردمـي و           
گرانه بودن واقعيت  فاشيسم آشنا كنند. به آنان بفهمانند كه اين جنگ، جنـگ بشـريـت        انهدام

ها اتحاد شوروي سـهـم      مترقي برضد اشغالگران هيتلري است و با پيروزي متفقين كه بين آن
عمده در آن داشت و بار عمده جنگ بر دوش آن بود، پايان خواهد يافت. اين مـبـارزه در آن        

ها را تحمل كننـد و     زمان كار دشواري بود و جوانان توده اي مجبور بودند انواع و اقسام تهمت
هاي خود، حقانيت خويـش را ثـابـت         هاي فاشيستي را خنثي كنند و با توضيح هاي گروه ضربه

كنند. سرانجام، تسليم بدون قيد و شرط آلمان هيتلري، پيروزي امر حق را نشان داد و قشرهاي  
گفت. بعد از تشكيل اولـيـن     وسيعي از جوانان به سوي سازماني آمدند كه حقيقت را به آنان مي
هاي محلي و بـخـش وارد      كنفرانس ايالتي تهران، كادرهاي جوان به كميته شهرستان و كميته

ها آغاز گرديد. مبارزه با ارتـجـاع،       شدند. فعاليت سياسي، ورزشي، هنري و صنفي در همه جهت 
كه اكنون در كـنـار        -بقاياي ديكتاتوري رضا شاه، و همچنين مبارزه با نفوذ امپرياليسم آمريكا

مبارزه با آتش افروزان جنگ و دشـمـنـان       -استعمارگران انگليس به ميهن ما رسوخ كرده بود
گرفت. از نظر صنفـي،    صلح از جمله مبارزات سازمان جوانان بود كه زير رهبري حزب انجام مي

هـاي كـارگـري و           كرد و با شركت فعال در اعتراض در كارگاه ها از حقوق كارگران دفاع مي
هـا فـعـالـيـت         كرد. سازمان جوانان در مدرسه  كمك مي”شوراي متحده“هاي آنان به  اعتصاب

اجتماعي و هنري و ورزشي گسترده داشت. در كالس هاي مبارزه با بي سوادي، جوانان دانـش   
هايي محكم از همكاري و دوستي بين آنـان   آموز و دانشجو به كمك كارگران مي رفتند و رشته
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آمد. براي جلب قشرهاي وسيع جوانان، سازمان جوانان موفـق شـده بـود گـردش هـاي                پديد مي
 جمعي فراواني برگزار كند. دسته

، با شعار صلح و اسـتـقـالل    1325نخستين نمايش ورزشي جوانان در ورزشگاه امجديه، در تابستان 
، كارگران و زحمتكشان آذربايجان و كردستان اسلحه 1324آذرماه 21ملي برگزار شد. هنگامي كه در  

دست براي دفاع از حقوق ملي و اجتماعي خود برضد ستم ملي دولت مركزي قيام كردند، جـوانـان    به
نشـيـنـي     اي در سراسر كشور جوانان را براي پشتيباني از اين نهضت تجهيز كردند. پس از عقب  توده

ها بـه   هاي آذربايجان و كردستان كه با يورش ناجوانمردانه ارتش ايران و به كمك امپرياليست نهضت
كردنـد.   اي به زندانيان و تبعيديان اين نهضت در هر جا كه بودند كمك مي وقوع پيوست، جوانان توده

هاي خرم آباد از  ، ارگان مركزي سازمان جوانان، كه در نزديكي“ رزم” در همين زمان خبرنگار روزنامه 
اند، ولي گورهاي باقي مـانـده و        اردوگاه اسيران آذربايجاني بازديد كرده بود، نوشت: زندانيان را برده 

كند. اعضاي سازمان جوانان در اين مـرحلـه از       هاي خاردار، از رنج بازداشت شدگان حكايت مي سيم
ها عـقـب    گفتند اين نهضت كردند و مي هاي آذربايجان و كردستان دفاع مي جنبش همه جا از نهضت

هاي مردمي در آذربايجان و كردستان  اند ولي عقب نشيني شكست نيست. دفاع از جنبش  نشيني كرده
هاي تاريخ حزب توده ايران است. چندين دهه پس از سركوب ايـن دو       ترين صفحه يكي از درخشان

ها به تجزيه طلبي و وابستگي به اتحاد شوروي، حزب توده ايران، بنا  نهضت مردمي و متهم كردن آن
اي كه بـر پـايـه ايـن          ها، و با وجود همه فشارهاي تبليغاتي اش به آن بر باورهاي  اصولي و پايبندي

 طور پيگير ادامه داد.  شد، حمايت از اين دو جنبش مردمي را به ها بر آن وارد مي اتهام
دانشجويان براي دفاع از حقوق صنفي و سياسي خود و از جمله براي تشكيل سازمان صنفي واقعي 

مـنـظـور تشـكـيـل          ها به و دمكراتيك خود، فعاليت وسيعي را آغاز كردند. نخستين ثمره اين فعاليت 
هاي دانشجويي، سرانجام به صورت تشكيل اتحاديه دانشجويان دانشكده پزشكي، داروسازي،  سازمان
 24  -1323سازي و آموزشگاه عالي مامايي بروز كرد. اين اتحاديه در اوايل سال تحـصـيـلـي         دندان

روز مبارزه و مقاومت دانشجويان، از طـرف شـوراي         17، پس از ”اتحاديه دانشجويان“تشكيل شد.  
هاي ارتجاعي در داخل و خارج از دانشگاه، كه در آن    دانشكده پزشكي به رسميت شناخته شد. محفل

منظور مقابله با جنبش دمكراتيك دانشجويـي   شرايط قدرت سركوب جنبش دانشجويي را نداشتند، به
هايي را در دانشكده  هاي قالبي دانشجويان شدند. از جمله چنين سازمان  دست به كار تشكيل سازمان

 ها را عقيم ساخت. فني و دانشكده علوم به وجود آوردند. ولي مبارزات دانشجويان اين توطئه
، مبارزه دانشجويان دانشكده فني با كمك موثر چند تن از اسـتـادان     25   -1324در سال تحصيلي 

مترقي دانشكده به ثمر رسيد. سازمان صنفي قالبي جاروب شد و شوراي دانشكده اتحاديـه واقـعـي       
 دانشجويان را به رسميت شناخت.

، نقشه سازمان قالبي 25 -1324روزه در سال تحصيلي 7در دانشكده علوم، دانشجويان با اعتصابي 
 را بر هم زدند و شوراي دانشكده را به قبول اتحاديه واقعي دانشجويي واداشتند.

،  دانشجويان دانشكده كشاورزي براي تشكيل اتحاديه صنفي خود دست به اعتصاب 1324در سال 
زدند و از كرج به وزارت كشاورزي در تهران آمدند. در نتيجه اين مبارزه نه فقط سازمان صنفي آنـان     

هاي سياسي بازي كنـنـد. بـه        شان را در معادله به دانشجويان داد تا بار ديگر نقش تعيين كننده
توان گفت كه، تفكر حاكم بر جنبش دانشجويي ميهن در كل متاثر از انديشـه هـاي      جرئت مي

هايشان را بر اساس گفتمـان چـپ      چپ بود. حتي نيروهاي مذهبي فعال در اين عرصه، فعاليت 
، “ سازمان جوانان و دانشجويان دموكرات ايران” و “ سازمان جوانان توده ايران” كردند.   تنظيم مي

هاي جوانان و دانشگاهـيـان بـه       كرد، در محفل كه در اتحاد با دانشجويان توده اي فعاليت مي
نيروي اثرگذاري در بسيج نسل جوان به مبارزه در راستاي عمق بخشيدن به انقالب تبديل شده 

ها چشم گير بود. براي ايـنـكـه        بودند. گرايش به پيوستن به صف حزب توده ايران در دانشگاه 
نقي خاموشي، از بازاريان پرنفوذ در    فضاي آن روزي ايران را بيشتر درك كنيم، به سخنان علي

كنيم. او در مصاحبه با روزنامه دنـيـاي     هاي مشهور، استناد مي حاكميت و يكي از ضدكمونيست
هاي اقتصادي، به اين مهـم اعـتـراف       ، هنگام بحث بر سر مسئله1386شهريورماه 21اقتصاد، 

سيطره و نفوذ فكري بسيار باالي چپ در اوايل انقالب  كه به لحاظ اقتصادي بـه  “ كند، و از مي
كه انقالب كم كم در    57در سال “گويد:   كند، و مي اشاره مي“ نقطه نگران كننده اي رسيده بود

حال شكل گيري بود و اعتصابات به كارخانه و موسسات دولتي و عمومي كشيده شده بود، اگـر  
شـد بـا عـنـوان          ها نوشته مي چه حكومت هنوز محكم بود، شعاري بر روي در و ديوار خيابان

و اين يكي از شعارهاي خيلي مرسوم در زمينه تجارت خارجـي  “ تجارت خارجي ملي بايد گردد” 
بود. اگر دقت كنيد اين شعارها جزو نيازهاي مردمي كوچه و بازار شده بود. ... من به عنوان يك      

كنم كه اين  هاي آن بودم اذعان مي هاي انقالب و تصميم گيري صاحب نظر كه در متن جريان
و در جـواب ايـن       “ ها و فشارها نشأت گرفته از سوي نيروهاي غير انقالبي مسلمان بود.  جريان

ها، حزب توده  به طور دقيق از سوي كمونيست” دهد:   سوال كه، اين كدام نيروها بودند، ادامه مي
خاموشي در ادامه، باز به نفوذ نـيـروي     “ ها اين فشارها بر تصميمات حاكم شده بود.  و دموكرات

هنر و تبحر رهبر انقالب اين بود كه انقالب را به نحو ” گويد:   كند، و مي چپ در جامعه اشاره مي
كرد چـه بسـا      شگفت انگيزي رهبري كرد و سوار بر موج شد. اگر ايشان انقالب را هدايت نمي 

شد. اين زمينه هم در ايران آن زمان بود و هم ايـنـكـه      كشور ما به سمت كمونيسم هدايت مي
 “ها در آن زمان خيلي قدرتمند بودند. كمونيست

مرتجعان حاكم، در هراس از همين رشد انديشه انقالبي، ترفندهايي را به كار بستند            
هاي رژيم به منظور در كنترل گرفـتـن    ها بپردازند. با وجود كوشش  تا به رويارويي با اين انديشه

جنبش دانشجويي و استفاده ابزاري از آن براي تحكيم پايه هاي ديكتاتوري واليـت فـقـيـه،         
هاي درخشان گذشتـه را     شان، بار ديگر سنت مندي دانشجويان بر پايه خصلت نوجويي و انديشه

كه بعدها به نام دفتر تـحـكـيـم      -58در پيش گرفتند.  تاسيس  تشكيالت دانشجويي در سال  
يي است كه جنبش دانشجويي را در نهايـت بـه      نمونه زنده و كامل پروسه -وحدت معروف شد
ها و مقابله با مستبدان خصلت ثابت و برجستـه   دهد كه در آن جانبداري از توده طرفي سوق مي

آن است. تشكيالتي كه مرتجعان حاكم در اوايل انقالب براي مقابله با انديشه هاي انقالبـي و     
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آميز و گـرم و       آمدند، استقبال پر شكوهي كردند، و احساسات محبت فرهنگي كه براي سخنراني مي
هـاي گـل        پرشور خود را به زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان نثار كردند. دانشجويان با دسـتـه     

روزهاي متوالي به منزل آيت اهللا طالقاني و زنده ياد صفر قهرماني، كه هر دو تازه از زندان آزاد شـده  
سال، و يـا ده سـال          15سال،  24هاي ديگر زندانيان سياسي كه پس از  بودند، و همچنين به خانه

شتافتند. شاه به آخرين تـيـر       حبس، به دست و بر دوش مردم از زندان بيرون كشيده شده بودند، مي
متوسل شد. حكومت نظـامـيـان     “ ازهاري بيچاره” تركش خود يعني ژنرال چهار ستاره و به قول مردم 

ماه، مهندس  دي5براي دانشگاه به معناي اشغال نظامي كامل و تعطيل عملي سال تحصيلي بود. روز  
اللهي، استاد دانشگاه پلي تكنيك تهران، كه در تحصن وزارت علوم شركت داشت، بـا     كامران نجات

ماه، معاونان دانشگاه تهران استعفا دادند. صـد نـفـر از          دي6شليك گلوله از پنجره، جان باخت. روز  
استادان دانشگاه تهران در محل دبيرخانه دست به تحصن زدند و نسبت به فشارهاي دولت نظـامـي   

شـد،   هايي كه به دانشگاه منتهي مي ها قرار گرفته بود و راه اعتراض كردند. دانشگاه در محاصره تانك 
سد شده بود. موج تازه نهضت خستگي ناپذير خلق پس از برگزاري تظاهرات ميليونـي تـاسـوعـا و          
عاشورا، جنبش دانشجويي را نيز به اوج تازه اي برد. شاه به دنبال كندني طوالنـي و بـرپـاداشـتـن           

، پـس  1357ماه  دي26و كشتارهاي جمعي در تقريباً همه شهرهاي ايران، باالخره در “ وحشت بزرگ”
بار، ديكتاتوري موحش، و ميهن فروشي بي حساب و كتاب، از ميهن  سال سلطنت شوم و نكبت 37از 

ماه، انقالب شكوهمند مـردم ايـران،        بهمن 22گريخت. كوتاه زماني پس از فرار شاه از ايران، در روز  
 هاي قرن بيستم، به پيروزي رسيد. ترين انقالب يكي از مردمي

منظور پيشرفت كشور  وجود آوردن وضعيتي مساعد به پس از پيروزي انقالب، دانشجويان به          
و استقرار دموكراسي در جامعه را خواستار بودند، و در اين باره، همدوش با ديگر طبقه و قشـرهـاي       

 زحمتكش خلق مبارزه خستگي ناپذيري را سازمان دادند.
 

هـاي فـراوانـي       آذر تالش16هاي پس از انقالب بهمن، براي به فراموشي سپردن  در سال          
توانست اين واقعيت ترديدناپذير را به راحتـي   ، كه نمي57شده است. حاكميت برآمده از انقالب بهمن  

داد تاريخي پس از    ترين روي توده اي ها و مليون آزادي خواه، در يكي از مهم”اتحاد“هضم كند كه، 
 16داد    يعني روي -درباري و سرنگونيِ دولت ملي دكتر محمد مصدق -انگليسي -كودتاي آمريكايي

آذر به گذشته تعلـق دارد. بـرخـي         16عهده داشت، مدعي بود كه  رهبري مبارزه را به -1333آذرماه 
اي ستيزي عنصر محوري سيستم نظري شان را تشكيل  ديگر از نيروهاي سياسي كشور نيز، كه توده

دهد، با تعيين  گسستي مصنوعي در جنبش دانشجويي، عمالً سياست رژيم را دنبـال كـردنـد و         مي
اي كـه       اند كه گويا  خلق الساعه است و با جنبش دانشجويي اي شده مدعي جنبش نوين دانشجويي
 هاي عمده مبارزات مردم بوده است، هيچ ارتباطي ندارد. نزديك به سه دهه يكي از ركن

شود، رژيم واليـت فـقـيـه        هايي كه شد، و هم اكنون نيز مي پس از پيروزي انقالب، با همه تالش
هاي سنتي دانشجويان را با مارك اسالمي در مـهـار خـود       بدون وقفه سعي داشت و دارد كه حركت

اند. فضاي باز چند سال اول پس از انقالب اين فرصت را   ها اما با شكست مواجه شده آورد. اين تالش 

تشكيل شد، بلكه يكي از آرزوهاي ديرين آنان، يعني پيوستن دانشكده كشاورزي به دانشـگـاه     
 تهران نيز برآورده شد.

سركوب نهضت دمكراتيك آذربايجان و كردستان، كه سركوب جنبش ملي و دمكراتيـك در    
سراسر ايران را به دنبال داشت، جنبش دانشجويي را هم زير ضربه قرار داد، و جريان تشكـيـل   

بايست به تشكيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهران مـنـجـر     هاي دانشجويي را كه مي سازمان
هاي موجود دانشجويـي   گردد، متوقف ساخت. ارتجاع از فرصت استفاده كرد و از فعاليت سازمان 

 هم جلوگيري كرد.
هـاي   رفت، فعاليت ، كه جنبش ملي و دمكراتيك دوباره رو به اوج مي1326هاي سال  از ميانه

دستي كرد و در      دانشجويي نيز تجديد گرديد و وسعت يافت. ارتجاع اين بار به خيال خود پيش 
،  با طرح تعهد نامه ننگيني كه دانشجويان را از هر گونـه فـعـالـيـت        28 -1327سال تحصيلي

هاي دانشجويي و از مبارزه دانشجويان  خواست از فعاليت ساخت، مي صنفي و سياسي محروم مي
هاي صنفي جلوگيري كند. مبارزه بر ضد اين تعهد نامه ننگين، كـه    براي تشكيل مجدد سازمان
شد، به تشـكـيـل سـازمـان مـوقـت               كرد از نام نويسي محروم مي هر كس آن را امضاء نمي

 دانشجويان دانشگاه تهران منجر گرديد.
، به بهانه سوء قصد به شاه، مبارزه بر ضد تعهد نامه ننـگـيـن و      1327بهمن 15شبه كودتاي 
يي از مبارزترين و شـرافـتـمـنـدتـريـن             هاي دانشجويي را عقيم گذاشت. عده  تشكيل سازمان

دانشجويان اخراج شدند و به خدمت نظام وظيفه اعزام گرديدند. ولي ترور و اختناق پس از شبـه   
، زير فشار نيرومند افكار عمومي و جنبش ملي و دمكراتيك، كه دوبـاره    1327بهمن15كودتاي 
 گرفت، مدت زيادي دوام نياورد. جان مي

آبـان  7، از كوي دانشگاه آغاز گرديد. در      1327بهمن15نخستين مبارزات دانشجويي پس از 
، دانشجويان مقيم كوي دانشگاه براي اعتراض به شرايط بسيار دشوار زندگي خويـش  1328ماه 

تظاهراتي ترتيب دادند و از اميرآباد(محل كوي دانشگاه) به دبيرخانه دانشگاه رفتند. در تـاريـخ        
 ، سازمان موقت دانشجويان كوي دانشگاه تشكيل شد.1328آذرماه 9

مـاه  4، اعتصاب دانشجويان دانشكده پزشكي آغاز شد. اين اعتـصـاب      1329ماه  در فروردين
طول كشيد و از پشتيباني تمام دانشجويان دانشگاه برخوردار شد. دانشجويان دانشگاه پشتيبانـي   
خود را از دانشجويان دانشكده پزشكي با برپايي تظاهرات و ميتينگ عظيم و با شكوهي در روز 

ابراز كردند. اعتصاب دانشجويان دانشكده پزشكي كه از نظر مدت زمان   1329ماه  ارديبهشت18
ترين اعتصاب دانشجويي در تاريخ دانشگاه بود، جريـان تشـكـيـل سـازمـان            و اهميت بزرگ

دانشجويان دانشگاه تهران را سرعت بخشيد، زيرا در جريان اين اعتصاب بود كه دانشـجـويـان    
 بيش از پيش به ضرورت تشكيل سازمان واحد و متشكل صنفي پي بردند.

 1329ماه    ارديبهشت24هاي دانشجويي در دانشكده هاي مختلف، در  پس از تشكيل سازمان
ها براي تشكيل سازمان دانشجويان دانشگاه تهـران گـرد هـم         نمايندگان منتخب اين سازمان
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ماه، همراه با برگزاري ميتينگ باشكوهي در محوطه دانشـگـاه، تشـكـيـل         ارديبهشت26آمدند، و در 
 سازمان دانشجويان دانشگاه تهران اعالم گرديد.

فستيوال جوانان و دانشجويان ايران در راه   “، نخستين “ جمعيت ايراني هواداران صلح“بنا به ابتكار 
هاي صلح دوست در تهران تشكيل شد. كميتـه    هاي دمكراتيك و شخصيت ، با شركت سازمان”صلح
را تاريخ برگزاري نخستين فستيوال جوانان و دانشجويان اعـالم كـرد.        1330تيرماه  29تا  24ملي، 

، به يـاد اعـتـصـاب         1330تيرماه 23يك روز قبل از آغاز اين فستيوال، حادثه خونيني روي داد. روز  
، كه به كشتار عده زيادي از كارگران منجـر گـرديـد،      1325تيرماه 23عظيم كارگران نفت جنوب در 

هاي امپرياليسم و ارتـجـاع، ايـن       تظاهرات عظيمي در تهران برپا شد. در اثر تحريك و توطئه عامل 
اجتماع به خاك و خون كشيده شد. نيروهاي انتظامي با سالح گرم و سرد به تظاهرات مسالمت آميـز   

ها نفر را كشتند، صدها نفر را زخمي كردند و عده زيادي را به زندان انداختنـد.   مردم حمله كردند و ده
را نيز به همراه داشت، تأخير چند روزه ايـن فسـتـيـوال را         “ خانه صلح“اين حادثه خونين كه اشغال 

داد مهم و بي نظيري در زنـدگـي        موجب گرديد. نخستين فستيوال جوانان و دانشجويان ايران روي 
جوانان و دانشجويان ميهن ما بود. براي نخستين بار گروه پرشماري از جـوانـان و دانشـجـويـان               

ها به تهران آمدند و با برادران و خواهران خود در تهران پيوند دوستي و همبستگي بـرقـرار    شهرستان
 كردند.

گيري از  هايي كه در تلفيق كار علني و مخفي داشت و با بهره ، با استفاده از تجربه”سازمان جوانان” 
اي كه به دست آورده بود، تالش خود را براي به وجود آوردن سازمان جواناني علني  هاي علني امكان

آمـدن     زودي به محل گـردهـم     منتشر شد، و دفتر آن به“ آيندگان” و پردامنه، آغاز كرد. نخست، نامه  
مقاله، خبر، و رپرتاژ مي آوردنـد  “ آيندگان” جوانان كارگر، دانشجو، و دانش آموز تبديل گرديد كه براي 

، كـه    “ آيـنـدگـان   ” بردند. بعد از انتشار   و شماره هاي چاپ شده را براي توزيع بين جوانان با خود مي
مركـز  “ كانون“تاسيس شد.  “ كانون جوانان دمكرات”1330بود، در سال “ سازمان جوانان“ارگان علني 

، ”كانون“، ارگان “ جوانان دمكرات“ هاي سياسي، اجتماعي، هنري، و ورزشي جوانان بود. نشريه  فعاليت
هاي صنفي دانش آمـوزان، از بـه هـم           هاي آن روز بود. براي دفاع از خواست  از پرتيراژترين نشريه

، و   ”سازمان دانش آمـوزان تـهـران     “هاي مختلف تهران،  هاي دانش آموزان مدرسه پيوستن سازمان
، تشكيل شد. در تشكيل اين سازمـان، دبـيـران       1330، در سال ”سازمان دانش آموزان ايران“سپس 

، ارگان سراسري “ دانش آموز” ها و اعضاي سازمان جوانان نقشي فعال داشتند. روزنامه   مترقي مدرسه
 اين سازمان، منتشر شد.

ماه پس از پيروزي بشريت مترقي بر فـاشـيـسـم       7)،   خورشيدي1324ميالدي(  1945در پاييز سال 
رويال آلبرت ” ، در سالن “ شوراي جهاني جوانان” كشور جهان، به ابتكار 64هيتلري، نمايندگان جوانان 

فدراسيون جهاني جـوانـان     “)،  1324ماه  آبان19( 1945نوامبر  10در لندن، گرد هم آمدند، و در “ هال
ترين سازمان جهاني جوانان، در طول تاريخ جنـبـش    گذاري كردند. بدين ترتيب بزرگ  را پايه“ دمكرات

، از همان ابتدا نـقـش   ”سازمان جوانان توده ايران“جهاني جوانان، پديد آمد. جوانان ايران، به رهبري  

هـاي درس       دست به كـالس    هاي كاري فرود آورد. در اواخر آبان ماه مأموران چماق به  ضربه
دانشكده ادبيات حمله برده و استاد و دانشجو را مضروب ساختند. در سالروز تعطيل حسـيـنـيـه      

دست سـاواكـي در      هاي چماق به ارشاد، كماندوها به اجتماع آرام دانشجويان حمله بردند. دسته 
هاي نزديك تهـران و     ، در كوه“كارگر”، در كاروانسراسنگي به نام “اولياء دانشجو”بابلسر به نام 

، با پنجه بكس و زنجير و چوب و چماق به جان دانشجويان افتادند. “ دهقان” در اصفهان به نام 
ها اخراج و مضـروب     در ماه آذر همان سال كه اعتصاب و تعطيل بود، دانشجويان را از دانشكده

نفر را به دستور مسـئـوالن    650دانشجوي دانشگاه صنعتي اصفهان،  800از  56كردند.در سال  
ساواكي اخراج و يا براي مدتي از تحصيل محروم كردند. حضور دانشجويان در تظاهرات يـك     

هاي درخشان جنبش دانشجويي  يكي ديگر از نقطه 56صد هزار نفري مردم تبريز در بهمن ماه 
مان است. دانشگاه تبريز در محاصره كامل ارتش بود. سه متر به سه متر دو سـربـاز بـا           ميهن

تفنگ خودكار و كالهخود ايستاده بودند. خياباني كه خوابگاه دانشجويان بود سخت محافـظـت    
، 1357شد و عبور و مرور از آن به كلي ممنوع شده بود. در آستانه انقالب شكوهمند بهمن     مي

جنبش دانشجويي نقشي مستمر، مهم و تعيين كننده در مبارزات ضد سلطنتي ايفا كرد و نقـش  
اين جنبش در كمك و آگاهي دادن به ديگران انكارناپذير است. دانشجويان مبارز نه فـقـط در      

ها و ادارات، در تمام تظاهرات و راه پيمايي ها در كـنـار    ها، بلكه در برابر كارخانه صحن دانشگاه
شـان   به اعتصاب قهرمانانه 57مردم قرار داشتند. براي مثال، هنگامي كه كارگران نفت در سال  

دست زده بودند، دانشجويان مدرسه عالي كامپيوتر در خيابان ظفر ميز گذاشته بودنـد، كـه در       
عرض يك روز توانستند از عابران بيست هزار تومان اعانه براي كارگران اعتصابي گرد آورنـد.    

هـاي     آموزگاران و دانش آموزان اعتصاب كردند، دانشجويان، كـالس    57هنگامي كه در پاييز 
هـاي     درس مجاني براي عقب نماندن دانش آموزان ترتيب دادند. دانشجويان در فـعـالـيـت         

هاي كارگري شركت جستند، و در مبارزات اعـتـصـابـي و        افشاگرانه و آگاهي سازي در محيط
 تظاهرات آنان سهم خود را ادا كردند.

، كـه  1357با اوج گيري جنبش ضد امپرياليستي و ضد سلطنتي مردم در شهريورماه            
مان به خاك و خون كشيده شدند، بسياري از شـهـداي      وطنان آزاده در آن عده پرشماري از هم

، دانشگاه 57مهر ماه 24دادند. در روز چهلم دانشجويان در روز   آن روز را دانشجويان تشكيل مي
تهران به محاصره كامل ارتش درآمده بود. در جريان اوج گيري جنبش مردمي و با استفـاده از     

گذاري كرده بود، سـازمـان مـلـي          هاي مبارزاتي پيشين كه حزب توده ايران آن را بنيان سنت
دانشگاهيان تشكيل شد. اين سازمان، كه سپس نقش بس مهمي ايفا كرد، زائيده يـك نـيـاز         
عيني و ثمره سطح آگاهي باالي استادان و كادر آموزشي سراسر كشور بود. اين سازمان، همراه  

سـازمـان    57را در آبان ماه “ هفته همبستگي ملي” اي،  با دانشجويان، در لحظه حساس تاريخي
داد، كه نقطه تحولي بود در مبارزات انقالبي. در اولين روز هفته همبستگي، تنها در دانشـگـاه        

هاي سـيـاسـي و       صنعتي، چهار هزار دانشجو گرد آمدند. در اين هفته، دانشجويان از شخصيت 

ور ی  و ش دا کار    Aت د پ ور  از ی  و ش دا کار    Aت د پ  21 14  از



را دچار بحران كرد و به بن بست ...“ كنفدراسيون ” كه به لحاظ ماهيت ضد كمونيستي هم بود، “ چپ” 
 كشاند.

مرداد، با وجود سركوب شديد 28رژيم وابسته و جنايتكار محمدرضا پهلوي، بعد از كودتاي            
خصوص در بين دانشجويان كاشتـه شـده      اي كه در جامعه و به حزب توده ايران، نتوانست بذر آگاهي

بود، از بين ببرد. جنبش دانشجويي در طول بيش از يك دهه فعاليت موثر حزب توده ايران در مـيـان    
هاي گـونـاگـون       جوانان و دانشجويان، اين سنت مبارزاتي را به خوبي فراگرفته بود و از آن به شكل

كرد. جنبش دانشجويي، به همت و كوشش حزب توده ايران، و در زماني كه هيچ نيـروي    استفاده مي
سياسي ديگري از اين نحوه عملكرد و كارآيي تجربه و آگاهي نداشت، با شناساندن آن، نيروهايي كه 

نمـود. جـنـبـش         پيوستند، به مبارزه با جهل، استبداد، و به خاطر برقراري دمكراسي، ره مي به آن مي
خواهانه كشور ايفا كـرد.     يي در پيشبرد جنبش آزادي هاي گوناگون، نقش ارزنده دانشجويي در مصاف

، و   1342هاي مردمي، از جمله تظاهرات گسترده مردم در خرداد    نقش جوانان و دانشجويان در قيام
هـاي آن     سپس رشد و پيدايش جنبش چريكي در اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه، از جمله نمونه

هاي خود را براي پيشبرد جنبش در مسـيـر      هستند. توده اي ها در اين دوران نيز تمام توان و امكان 
همگامي با مبارزات مردم ايران به كار بردند. رهبري حزب توده ايران در مهاجرت، به همراه ديـگـر      
دانشجويان ايراني در خارج از كشور، توانست كارزار بزرگي را در افشاي رژيم شاه در خارج از ايـران    

نـفـر   14دهي كند. اعتصاب غذاي دانشجويان مقيم خارج به مناسبت صدور حكم محكوميت     سازمان
هاي پرشمار و اعـتـصـاب     ، و اعتراض1344ماه  متهمان حادثه تيراندازي به شاه در كاخ مرمر، در آبان

غذا نسبت به صادر كردن حكم اعدام رفقا خاوري و حكمت جو در خارج از كشور، كه موج گسـتـرده   
هـاي     يي در سراسر كشورهاي جهان در پي داشت، و رژيم شاه را سرانجام به تجديد نظر در حـكـم  

صادر شده مجبور كرد، از جمله نمونه هاي موفق پيكار جوانان و دانشجويان در خارج از كشور اسـت.  
در درون كشور، نيز نسل جوان توده اي، با توجه به خفقان شديد و سلطـه پـلـيـسـي سـاواك، در             

هاي مختلف به عرصه مبارزه آمد. مبارزه رفيق هوشنگ تيزابي، در اواخـر دهـه چـهـل، در               شكل
هـا،     ، مبارزه گروه منشعب از سازمان چـريـك  1353هاي دانشجويي، و جان باختن او در سال  محفل

، و تشكيل سازمان انقالبي و زيـر زمـيـنـي       1355جان باختن رفيق تورج حيدري بيگوند، در مهرماه 
، به وسيله رزمندگان جوان و دانشجوي توده اي در درون كشور، از جمله رفيق شهيد حـيـدر     “ نويد“

مهرگان(رحمان هاتفي)، از نمونه هاي بارز ادامه حضور و نقش فعال حزب توده ايران در عرصه پيكار   
 جوانان و دانشجويان است.

، و در سمت گـيـري      56هاي شعر و ادب، در مهر ماه  دانشجويان چپ و توده اي در موفقيت شب
هاي دانشجويي بيـش از پـيـش         مترقي آن سهم مهمي داشتند. در آبان ماه همان سال، گردهمايي 
هاي عرصه سياسـت   هاي شخصيت خصلت همه گير سياسي به خود گرفت، و براي شنيدن سخنراني

هاي متعدد ترتيب يـافـت    و ادب از دانشگاه تهران گرفته تا بابلسر و دانشگاه جندي شاپور اهواز جلسه
شدند. تحصن تاريخـي    رو مي ها روبه طور مرتب با هجوم وحشيانه پليس و گارد مسلح و ساواكي كه به

، بر شالوده بناي تقلب و تحريف رژيـم    56ماه  دانشگاه تهران و اجتماع دانشجويان و استادان در آبان

هاي شركت كـنـنـده و         ، يكي از سازمان”سازمان جوانان توده ايران“ارزنده اي را ايفا كردند.  
كميتـه  “بوده است، كه از همان ابتدا به عضويت ”فدراسيون جهاني جوانان دمكرات“گذارِ  بنيان

 اين فدراسيون انتخاب گرديد.”اجرايي
مرداد در عرصه زندگـي و    28آنچه كه از مقطع سقوط ديكتاتوري رضا شاه تا كودتاي ننگين 

هاي حـزب تـوده        هاي درخشان تاريخ فعاليت فعاليت جوانان و دانشجويان روي داد، از صفحه
ها در شرايطي به دست آمد كه در طـول ايـن          ايران است. بايد توجه داشت كه، اين موفقيت 

شـد، و       دوران، به دليل و بهانه هاي گوناگون، به حزب توده ايران همواره تعرض و هجوم مي
اي باز دارد. اما بـنـابـر خصـلـت          همين امر كافي بود تا هر حزبي را از هر گونه فعاليت سياسي

هاي حزب با درپيش گرفتـن شـيـوه هـاي          مردمي حزب، در پي هر يورش و سركوب، فعاليت
يي كه درباره فعاليت حزب تـوده     يافت. نكته  متفاوتي از مبارزه، با پيگيري و توانمندي ادامه مي

هاي مرتبط با جوانان و دانشجويان بايد يادآوري كرد اين است كه، اصوالً هيچ سازمان  در زمينه
و حزب سياسي ديگري در اين عرصه فعاليتي نداشت و اين تنها حزب توده ايران بود كـه بـا       

هاي پرشور خود اين سنت مبارزاتي را وارد صحنه سياسي ايران كرد، و از پسِ گذشـت   كوشش
هاي مختـلـف    گران حاكم، در مقطع ساليان، اين سنت انقالبي، به كابوسي دايمي براي سركوب

 تاريخي، مبدل شد.  
، در ادامه بررسي 89ماه  ارديبهشت24، “ راديو زمانه“شده با  فرشين كاظمي نيا، در مصاحبه ياد

تـا     1320هاي    فاصله سال” گويد:   ، مي1320تاريخي خود از جنبش دانشجويي بعد از شهريور 
گروه هاي چپ، به طور مشخص حزب توده ايران، محوريت اصلي اين دوره را بر دوش    1329
گروهي بسيار كوچك به عنوان انجمن اسالمـي دانشـكـده       1321اند. البته مثالً در سال   داشته

رسـد كـه        گيرد كه اگر اشتباه نكنم بعد به انجمن اسالمي دانشكده پزشكي مي فني شكل مي
تري به  هاي وسيع خيلي كوچك بودند و قابل مالحظه نبودند. بعدها همين انجمن اسالمي نقش 

گيرند. در اين دوره كه بر شمرديم اما تقريباً به طور مطلق حزب توده ايران اسـت كـه       خود مي
محوريت و غالب بودن جريان را دارد. دوره بعد را كه من در تاريخ جنبش دانشجـويـي ايـران       

هست. در اين دوره است كـه عـمـالً        1333تا  1329هاي  دانم، در فاصله سال دوره مهمي مي
هـاي     حزب توده ايران و جبهه ملي با يكديگر به نوعي ائتالف يا رقابت رسيدند، با هم فعاليـت 

هاي صنفي شكل دادنـد   هاي سياسي را در غالب[قالب] فعاليت   تر فعاليت صنفي يا به تعبير دقيق
و در بيان نظرهايشان تقريباً همراه شدند. اگر خاطرتان باشد، آن سه شهيد آذر اهـورايـي در          

 “آذر دو نفرشان توده اي و يك نفرشان عضو جبهه ملي بودند.16
،  كـه  “ نگاهي به تاريخ جنبش دانشجويي ايران” ، در مقاله 1387آذرماه 13خبرگزاري فارس، 

در كمتر از دو هفتـه پـس از خـروج          ” نويسد:   از كتاب محمد باقر خرمشاد نقل شده است، مي
نفر آزاد شده از زندان، نخستين 53هاي اين كشور به رهبري گروه مشهور  رضاشاه از ايران، چپ

 20دهند، در فضاي باز سياسي دهـه     حزب قدرتمند تاريخ ايران يعني حزب توده را تشكيل مي
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هاي بعد از آن به طور عام، گفتمان چپ تبديل به گفتـمـان غـالـب جـامـعـه             به طور خاص و سال
 “گردد. روشنفكري ايران به طور عام و گفتمان هژمونيك جامعه دانشجويي به طور خاص مي

هاي عنوان دار و    اتحاديه دانشجويي حزب توده ايران از نخستين شكل” در ادامه مقاله آمده است:  
گيـرد.   زير نظر سازمان جوانان حزب توده شكل مي 1322رسمي دانشجويي در ايران بود كه به سال 

رشد گفتمان چپ توده اي در ميان دانشجويان از چنان سرعتي برخوردار است كه در اواخـر سـال         
گويد اكثر چهار هزار دانشجوي اين دانشـگـاه بـه       ، رئيس دانشگاه تهران به سفير انگليس مي1325

 “شدت تحت تاثير حزب توده هستند.
اهميت و قـدرت نـفـوذ      ” اين مقاله در جاي ديگر، از قول مهندس بازرگان، اين چنين آورده است:  

ها تا بدان حد است كه مهندس مهدي بازرگان در ايـن     چپ در جنبش دانشجويي ايران در اين سال
گويد كه در آن روزها، بدترين دردسر اداره كنندگان دانشگاه، حزب توده بود. دانشـجـويـان      زمينه مي

 “هاي دانشجويي را پر كرده بودند. كمونيست كلوپ
در دانشگاه تهران دو دسته يا دو دست بـه  ” گويد:   و در جايي ديگر، باز از قول مهندس بازرگان، مي

ها كه شايـد   ها... بچه مسلمان    ايها و بهايي كردند: توده  كار افتاده و در ميان جوانان ما سخت تبليغ مي
ها در كانون اسالمي پاي تفسير قرآن آقاي طالقاني آمده بودند، بـه رگ غـيـرتشـان          عده اي از آن

شـكـل      1329برخورده بود، انجمن تشكيل دادند.... حتي سازمان دانشجويي جبهه ملي نيز در سال       
 “ها و براي مقابله با آن بوده است. گيرد، در پاسخ به نفوذ حزب توده در دانشگاه مي

هـا، نـيـز در         در مقاله مهدي سعيد پور، در پايگاه اطالع رساني نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه
تـا  ” اي كه به وجود آمده بود، چنين آمده اسـت:        همين ارتباط و با اشاره به فضاي نسبتاً باز سياسي

مقطع ملي شدن صنعت نفت، تنها نيرويي كه از فضاي جديد بيشترين بهره را برد، طيف چپ بود كه 
دانشگاه را محل تاخت و تاز سياسي و فرهنگي خود قرار داد. اين طيف كه فعاليت آن بيشتر در قالب  
حزب توده متمركز شده بود، از نيروها و كادرهاي تحصيل كرده برخوردار بود و بازوان اجرايي آن را     

هاي قدرتمندي چون سازمان جوانان حزب توده، تشكيالت دمكراتيك زنان، جمعيـت مـلـي       سازمان
 “داد. مبارزه با استعمار، شوراي متحده كارگران و زحمتكشان و سازمان نظامي حزب توده تشكيل مي

گـذارد و بـا        ، بر همين امر صحه مي1389دي ماه 21مقاله حجت اهللا كريمي در روزنامه رسالت، 
در دومين دوره ” گويد:   نامد، مي اشاره به اين بخش از تاريخ جنبش دانشجويي، كه آن را دوره دوم مي

جنبش دانشجويي به طور كلي ميل به راديكاليسم و شعارهاي عدالت طلبانه اجتماعـي، اسـتـعـمـار        
نشاندگي و وابستگي حكومت محـمـد رضـا       ستيزي و دشمني با امپرياليسم و مخالفت با صبغه دست

شاه از مؤلفه هاي اصلي حاكم بر جنبش دانشجويي در كشور بود. در دوره مذكور هر چند از شـدت       
فضاي سكوالريستي حاكم بر دانشگاه كه مشخصه اصلي دوران حكومت رضا شاه بود اندكي كاستـه  
شد ولي همچنان سكوالريسم در فضاي دانشگاه از نفوذ و تفوق بااليي برخوردار بود. شايد علت ايـن   

پردازان مسلمان هنوز در فضاي دانشگـاه   ديني و نظريه -هاي سياسي باشد كه در اين دوره شخصيت
دخالت عمده اي نداشتند. بيشترين فعاليت در اين دوره از سوي حزب توده كه يكي از مـنـاديـان و         

شد. اين حزب با تشكيل سازمان جوانان حزب توده عـمـالً     مبلغان سكوالريزم در ايران بود انجام مي

مــحــوطــه دانشــگــاه،    
گزمگان رژيـم كـودتـا      
هزاران ميهـن دوسـت     
توده اي را دستگـيـر و     

ها و يـا بـه      روانه زندان
جوخه هاي اعدام سپرده 
بودند. اما دانشجويان، در 
مقام گـردان رزمـنـده        
مبارزات خلق، با محكوم 
كردن تـوطـئـه رژيـم         
ــا        ــا، هــمــراه ب كــودت

نفـت مـال     ” شعارهاي:  
دست نظاميان ” ، “ ماست

، عزم خـود را در        1333 - 1332، از همان نخستين روزهاي سال تحصيلي “از دانشگاه كوتاه
هـاي   جويي هاي قهرمان ميهن اعالم كردند. در اين مبارزه  روشن نگه داشتن مشعل مبارزه خلق

، چونان پرجم مواج نبرد، همواره بر فـرازِ    “ اتحاد، مبارزه، پيروزي” دليرانه، شعار هميشه جاودانِ 
 خواهانه تمامي دانشجويان در طول چندين دهه مبارزات در اهتزاز بوده است. فريادهاي آزادي

حزب توده ايران و سازمان جوانان،  به آن عده از جواناني كه در خـارج تـحـصـيـل                  
كرد و در مورد تربيت سـيـاسـي       رفتند، توجه مي كردند و يا بررغم توصيه حزب به خارج مي مي

هاي كار صنفي علني در كشـور     مرداد، كه امكان28داد. بعد از   آنان، مسئوليت خود را انجام مي
هاي صنفي دانشجويان كه در كشورهاي مختلف به وجود آمده بودنـد،   محدود شده بود، سازمان

ها، و انتشار  ها، كنفرانس توانستند واقعيت كشور را به اطالع جهانيان برسانند، و با تشكيل كنگره
)،  1339 (  1960ها، خواستار فشار آوردن افكار عمومي آن كشورها به رژيم شدند. در سال     بيانيه

را بـه    ”كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپـا   “دانشجويان ايراني خارج از كشور موفق شدند 
هـا در     هاي صنفي در كشورهاي مختلف اروپا و متحد كردن آن وجود آورند. در تشكيل سازمان 

، حزب توده ايران سهم مهم و گاه قطـعـي   “ كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني“
پس از مدتي در كنـتـرل نـيـروهـاي چـپ رو و               ...“ كنفدراسيون ” داشته است. البته رهبري  

سكتاريست قرار گرفت، و اين نهاد مهم مبارزاتي به بيراهه رفـت. تـحـمـيـل سـيـاسـت و                
اي خاص به سازماني صنفي، سازماني كه افرادي با باور و نظرهاي گوناگون سياسـي   ايدئولوژي

اي چپ روانه و سكتاريسـتـي،    و اجتماعي در آن شركت دارند و بايد داشته باشند، تحميل مشي
اي كه نه با ماهيت و خصلت كنفدراسيون و نه با واقعيت مبارزه در شرايط مشخـص   يعني مشي

هاي ضد توده اي و ضد شوروي بـا نـقـاب       كرد، تحميل شعارها و فعاليت آن روزي تطبيق مي
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هاي طوالنـي   را بر حزب توده ايران وارد كرد، و در پي آن، هزاران تن توده اي به زندان، تبعيد، حبس
مدت، و اعدام محكوم شدند، و سراپاي فضاي كشور را اختناق و سركوب فراگرفت. پس از كـودتـاي    

سـازمـان   “مان،    و يورش امپرياليسم و ارتجاع به جنبش ضدامپرياليستي مردم ميهن 1332مرداد 28
دهيِ جنبش اعتراضي برضد كودتاي آمريكايي و رژيمِ زاييده از آن، نـقـش        در سازمان”جوانان توده

هاي پس از كودتا، هـمـچـون       ، در سال”سازمان جوانان توده ايران“باختگانِ بنام  فعالي داشت. جان 
وارطان ساالخانيان، جهانگير باغدانيان، محمود كوچك شوشتري، حسين حريري، آرامائيـس، عـلـي      

خواه، هرمز نيكخواه، سبزعلي محمدپور، هـوشـنـگ پـوررضـوانـي، قـازار             نقي محبت بلندي، محمد
هاي تابناك جنـبـش    باخته گمنام، چهره سركيسيان، شريعت رضوي، بزرگ نيا، و ديگر قهرمانان جان

 توده اي و پيكارگران راه بهبود زندگي مردم و زحمتكشان ايرانند. 
 

 “روز دانشجو“حزب توده ايران و 
آذر، روز دانشجو، در گاهـنـامـه    16

مبارزاتي مردم ميهن ما مقام ويژه اي 
دارد. اهميت اين روز را فقط منحصر  

تـوان دانسـت كـه سـه            بدان نمي
دانشجوي ترقي خـواه در جـريـان        
تظاهراتي برضد رژيم شاهنـشـاهـي،    
ضد امپرياليسم، و به طـرفـداري از       

آذر نقطه 16  دموكراسي، جان باختند. 
عطفي مهم در حـيـات مـبـارزات           
دموكراتيك و خلقي ميهـن مـا در       
دوران پس از كودتاي امپرياليسـتـي   

كارانه عامالن سيا و انتليجنت سرويـس، در     بود. سه ماه و نيم پس از كودتاي جنايت  1332مرداد 28
ها، و در شرايطي كه رژيم كودتا و اربابان امپرياليستي آن دركار حاكم كردن  ها و اعدام اوج دستگيري

آور بر ميهن ما بودند، جنبش دانشجويي كشور دوباره  پـرچـم مـبـارزه          اي سياه و خفقان ديكتاتوري
هاي عمده و با اهميت  متحدي را در جهت استقرار دموكراسي و حاكميت خلق بر دوش گرفت. درس 

آذر براي فعاالن دانشجويي دوران معاصر را بايد در رابطه با اين نقطه عطف تاريخي دانست. در     16
چنين روزي، خون دو دانشجوي مبارز توده اي (مصطفي بزرگ نيا و مهدي شريعت رضوي) همراه با   

خواهي ملي(احمد قندچي) در صحن دانشگاه بر خاك ريخت و به هم پيوست. امپرياليسم     خون آزادي
ساز درهم شكستن و    مرداد زمينه28“ سيا ساخته” و ارتجاع داخلي به اين اميد واهي بودند كه كودتاي 

فروپاشي جنبش دانشجويي و حكمروايي سكوت قبرستاني بر محيط دانشگاه خواهد بود. مـاه هـاي      
پس از كودتا، دانشگاه شاهد دستگيري و اخراج عده كثيري از دانشجويان ترقي خواه بود. در خارج از  

مقاله حجت اهللا كريمي در   “   هاي دانشجويي را بر عهده گرفت.  كنترل بخش مهمي از فعاليت
رسالت، هر چند سعي دارد موذيانه تفكر فاشيستي رضا خاني را با تفكر انقالبـي حـزب تـوده        
ايران، زير لواي سكوالريزم، مشابه همديگر بداند، اما با اينهمه، آن چيزي كه در اينجا ما در پي 

ها و نيروهايي است كه يا توده اي نيستند و يا حتي بـا     آنيم، اثبات اين واقعيت از سوي شخص
تابند يا آن را غـيـر          هاي تاريخي، تحريف را يا بر نمي آن خصومت دارند اما به هنگام بررسي

گـذاري يـكـي از           دانند، و بنابراين، بر نقش انكار ناپذير حزب توده ايران در بنيـان  ممكن مي
 كنند. هاي اجتماعي اعتراف مي جنبش
ها، در ابراز همبستـگـي بـا       اعتصاب دانشجويان دانشكده پزشكي تهران و ساير دانشكده    

، كه به شهادت پنج كارگر انقالبي به وسيله نـيـروهـاي    “ شاهي” اعتصاب كارخانه نساجي شهر 
كه جوانان “ جمعيت ايراني هواداران صلح“)، تشكيل  1329ماه  انتظامي منجر شده بود(ارديبهشت 

) و با استقبال بسيار قشرهـاي   1329طور گسترده شركت كردند(خردادماه  و دانشجويان در آن به
دهي تظاهرات وسيع دانشجويان در تهران، با خواست خـروجِ   رو شد، سازمان مختلف جامعه روبه

هـاي   ها و تشكل دار سازمان )، ابراز همبستگي دامنه 1329استعمارگران انگليسي از ايران(آذرماه  
ها با اعتصاب همگاني كارگران نفت بندر معشور(اسـفـنـدمـاه       دانشجويي در تهران و شهرستان

)، تـظـاهـرات گسـتـرده           1330ماه    فروردين)“ كانون جوانان دموكرات ايران“)، تشكيل  1329
يي از دانشجويـان و دانـش        دانشجويان و دانش آموزان بر ضد دربار و ارتجاع كه به قتل عده

آموزان به وسيله نيروهاي انتظامي و چماقداران درباري، به سركردگي شعبان جعفري(بي مـخ)     
، در 1330تيرماه 23)، اقدام انقالبي جوانان و دانشجويان در تظاهرات  1330آذرماه 14منجر شد( 

اعتراض به ورود هريمن، مشاور مخصوص ترومن[رئيس جمهوري آمريكا]، به تهران، حـركـت     
، بر ضد دولت قوام، همگي، در تاريخ مبارزات دانشجـويـي   1331تيرماه 30انقالبي در تظاهرات 

 يي دارند. مان جايگاه ويژه ميهن
هاي اجتماعي و مبارزات ضد استعماري دكتر محمد مصدق، و    همزمان با اوج گيري جنبش 

پشتيباني فزاينده حزب توده ايران از مصدق، هراس استعمارگر پير و امپرياليسم آمريكا را روز به 
روز بيشتر كرد. اتحاد ارتجاع داخلي كه در راس آن خانواده پهلوي و نظاميان فاسد وابسته بـه     

تـريـن      هاي مخفي انگليس و سازمان سيا، يكي از ننگيـن  آن قرار داشتند، و همكاري سرويس
ملي همچنان داغ  كودتاهاي قرن گذشته را به مردم ايران تحميل كرد. اثرهاي اين كودتاي ضد 

ها پس از اين كودتاي ننگيـن، هـنـوز       هاي انگليس و آمريكا. دهه  ننگي است بر پيشاني دولت
بار اين اقدام ضد مردمي در تمامي عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، و سـيـاسـي         اثرهاي زيان

شود. بازماندگان خيانت كار پهلوي و جيره خواران مزدورشان، كه هـنـوز در         ايران مشاهده مي
داد اين جنايت آشكار بـرضـد    روياي چپاول دوباره ايران مترصد فرصتي ديگرند، در سالروزِ روي

كنند. كـودتـاي     شرمي، از آن همچون روزي درخشان ياد مي مان، با بي مردم و منافع ملي ميهن
بـاري   هاي خون مرداد، كه به عزل و سرنگوني دولت قانوني دكتر مصدق منجر گرديد، ضربه28
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