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 “روز دانشجو”شانزده آذر،     

 جنبش دانشجويي در سال هاي نهضت ملي كردن نفت    

 

 با ناصر پاکدامن  یدا حاجبیو یگفتگو
   

, در چنين 1332است. در سال “ شانزده آذر, روز دانشجو”اين روزها سالگرد  
ي روزي نظاميان رژيم كودتاگر آريامهري به دانشگاه تهران ريختند, در سرسرا

دانشكدة فني دانشجويان را به گلوله بستند, قندچي, بزرگ نيا و شريعت 
 رضوي را كشتند و چندين  دانشجوي ديگر را زخمي كردند.

امسال گراميداشت اين سالگرد را در شرايطي برگزار مي كنيم كه عليرغم 
سياست سركوب  و ارعاب  جمهوري اسالمي,  جنبش دانشجويي ايران در 

  اليي ديگر است.جست وجوي اعت
در بزرگداشت اين روز و به اين مناسبت, متن مصاحبة ويدا حاجبي با ناصر 

دهيم. قسمتهايي از اين مصاحبه  پاكدامن را در اختيار عالقمندان قرار مي
 ( انتشار يافته است. 1381آذر 16عصر نو  )“ صفحة الكترونيكي”پيش ازين در 

 

 
 
 

 
 

 ناصر پاكدامن
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آذر به روز بزرگداشت جنبش دانشجويي تبديل شده و  16يم كه مي دان
دانشجويان همواره كوشيده اند سالگرد اين روز را به نشانة همبستگي و 

آذر  دانشجوي دانشگاه  16تداوم مبارزات خود برگزار كنند. شما كه در واقعة 
 تهران بوديد چه خاطره اي از آن روز داريد؟

 
. و اين روزي است كه سربازان ارتش كودتا به 1332 آذر 16يعني “  آذر 16“ـ 

دانشگاه تهران ريختند تا از تظاهرات دانشجويان جلوگيري كنند. از در اصلي 
از جلوي   دانشگاه در خيابان شاهرضا وارد شدند و در تعقيب تظاهركنندگان

باشگاه دانشگاه و سپس هم از جلوي دانشكدة حقوق گذشتند, به 
رسيدند وارد سرسراي دانشكده شدند و دانشجويان را به دانشكدة فني كه 

رگبار گلوله بستند و در نتيجه عده اي را زخمي كردند و سه دانشجو از 
نيا,  مهدي  دانشجويان دانشكدة فني  را هم كشتند: مصطفي بزرگ

 شريعت رضوي و  احمد قندچي 
 
 

 در آن زمان گارد دانشگاه هنوز وجود نداشت. 
دانشگاه به عهدة خود دانشگاه بود و چيزي به عنوان بله، حفظ نظم  -
محصول دهة “ گارد دانشگاه“وجود نداشت. فكر مي كنم كه “ گارد دانشگاه“

چهل باشد. يادمان باشد كه دانشگاه تهران را بر اساس الگوي دانشگاههاي 
همين رو نيز از همان آغاز به  اروپايي و خاصه فرانسوي درست كردند و از

، 1312خرداد  8، مصوب “انون اجازة تأسيس دانشگاه تهرانق“موجب  
شخصيت “بود و بهره مند از “ از لحاظ اداري و مالي مستقل“دانشگاه 

همچنانكه سنت ديرينة تمام دانشگاههاي معتبر دنياست نيروهاي “. حقوقي
انتظامي و نظامي حق ورود به صحن دانشگاه را نداشتند. ورود نيروهاي 

نشگاه يك نوع تجاوز و هتك ناموس تلقي مي شد. حاال انتظامي به دا
نخستين بار بود كه اينها به دانشگاه ريخته بودند و نخستين بار هم بود كه 

 دانشجويان در صحن دانشگاه كشته مي شدند.
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ممنوعيت ورود نيروهاي انتظامي به دانشگاه يك توافق ضمني   
 بود يا يك امر قانوني؟

 
وهاي انتظامي به دانشگاه و مؤسسات آموزشي يكي از ـ ممنوعيت ورود نير

امتيازات مؤسسات آموزشي بود. نوعي رعايت حرمت علم و معلم و متعلم. 
پس ورود نيروهاي انتظامي ممكن نبود مگر به تقاضاي رئيس دانشگاه كه او 

 هم با رعايت ضوابط معين مي توانست چنين كاري را بكند.
مان دانشگاه تهران بر اساس ضوابط و معيارهاي بايد ياد آور شد كه در آن ز

اداري نسبتآَ دموكراتيكي اداره مي شد. مقامات دانشگاه انتخابي بود. به اين 
معني كه رئيس هر دانشكده منتخب شوراي استادان آن دانشكده بود و 
عالوه برين هر دانشكده يكي از اعضاي خود را به عنوان نمايندة دانشكده در 

گاه انتخاب مي كرد. اين شورا كه  عاليترين مرجع تصميمگيري شوراي دانش
و سياست گذاري دانشگاه بود از رؤساي دانشكده ها و نمايندگان منتخب 
استادان هر دانشكده  تشكيل مي شد و اين شورا بود كه يكي از رؤساي 
دانشكده ها را براي مدت سه سال به رياست دانشگاه انتخاب مي كرد.  

د رئيس دانشگاه و رؤساي دانشكده ها بالمانع بود. پس هم انتخاب مجد
رؤساي دانشكده ها و هم رئيس دانشگاه انتخابي بودند و همين امر هم 

باشد. البته اين  باعث مي شد كه رئيس دانشگاه از حيثيت فراوان برخوردار
استقالل عمل با رشد و توسعة دانشگاه بيشتر شد. تا اوائل دهة بيست، 

در عمل بخشي از وزارت فرهنگ آن زمان به حساب مي آمد و از آن دانشگاه 
پس بود كه خاصه با تصويب تبصرة پيشنهادي دكتر مصدق در مجلس 
چهاردهم، دانشگاه از قيمومت وزارتخانه ها درآمد و استقالل عمل يافت و 
رئيس دانشگاه ديگر مجري تمايالت و دستورات وزير فرهنگ يا آموزش و 

 پرورش نبود.
 
 

 پس چه شد كه به رغم اين استقالل، نيروهاي نظامي وارد دانشگاه شدند؟
 

آذر يكي از  16ـ تجاوز نيروهاي انتظامي به دانشگاه و كشتار دانشجويان در 
اوجهاي سياست سركوب حكومت كودتا بود. اما شايد مسئوالن امور تصور 
ا نمي كردند كه اقدام ايشان چنان موجي از همدردي همبستگي ب

دانشجويان و  نفرت به حكومت را به دنبال آورد.  شوراي دانشگاه تهران به 
كشتار دانشجويان و به ورود نظاميان به دانشگاه به شدت اعتراض كرد. 

آرام ”دولت كودتا اين اعتراض را نپسنديد و همين خود باعث شد كه براي 
و اين نقطة به فكر تحكيم نفوذ دولت در دانشگاه بيفتد. “ كردن دانشگاه

آغازي شد براي درهم شكستن استقالل دانشگاه و كنار زدن استادان و 
مقامات با شخصيت و مستقل دانشگاه. نخست نحوة انتخاب رئيس دانشگاه 
را تغيير دادند: ديگر كسي نمي توانست چندين بار متوالي به رياست 

ب دكتر دانشگاه انتخاب شود. و اين به  معني جلوگيري  از تجديد انتخا
سياسي، رئيس دانشگاه وقت، بود. چند ماهي بعد كه موعد انتخاب رؤساي 
دانشكده ها رسيد در دانشكدة پزشكي، استادان هوادار رژيم دكتر منوچهر 
اقبال را كانديدا كردند. اما دكتر فرهاد بود كه نخستين رأي را آورد. او را مجبور 

 ديگر دكتر اقبال رئيس دانشكده به استعفا كردند تا اقبال برگزيده شود. حاال
بود و در نتيجه مي توانست داوطلب رياست  دانشگاه بشود. اما رژيم كودتا 

طرحي را به تصويب مجلس رساند كه از  1333ازين هم پيشتر رفت و در دي 
آن پس رئيس دانشگاه به پيشنهاد وزير فرهنگ و به فرمان شاه انتخاب 

ورة رياست دانشگاه دكتر سياسي به پايان شود. اين چنين بود كه همينكه د
(. و ازين پس در 1333دي  17رسيد، دكتر اقبال رئيس دانشگاه شد)

 دانشگاهها، انتصاب جاي انتخاب را گرفت
 
 

آذر به روز بزرگداشت مبارزات  16پس مي شود گفت كه تبديل شدن روز 
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اد دانشگاه دانشجويي،  به دليل تجاوزي است كه براي اولين بار به حريم آز
 صورت گرفته؟

 
آذر بسيار بيشتر ازينها باشد. اصالً شايد در  16ـ  فكر مي كنم كه اهميت 

آذر، اثرات آن بر استقالل دانشگاهها جنبة فرعي و  16مقايسه با ديگر نتايج 
آذر نقطة اوجي است در ادامة  جنبش ملي كردن  16ثانوي داشته باشد. 

مرداد و رژيم كودتا. پس از  28دتاي نفت و در حركت اعتراضي عليه كو
مرداد و به خالف آنچه برخي مي گويند، مردم به خانه هاشان  28كودتاي 

نرفتند، و رژيم با حركات اعتراضي شديدي در سراسر كشور روبرو بود. اين 
 28حركات در تهران دو كانون يا دو محور مهم داشت: دانشگاه و بازار. از 

ظاهرات هواداران مصدق وقفه اي بر نمي داشت. ت 1332آذر  16مرداد تا 
ماههاي شهريور تا آذر ماههاي اعتراض و اعتصاب و ميتينگ و تظاهرات 
گسترده بود. حكومت كودتا، حكومتي لرزان بود و حتي در آن اوايل يكي از 

“ ثبات بخشيدن به حكومتهاي لرزان“كه متخصص در “ سيا”مأموران سازمان 
رژيم كمك كند! پايه هاي حكومت كودتا “ تثبيت”بود تا به بود در ايران مانده 

ميان استقبال ”به قدري لرزان بودكه شاه كه در كتاب خود مي نويسد كه در 
به ايران بازگشت، اكنون از ترس مردم اعالم مي كند كه در چهارم “ عمومي

به “ روز ارتش”آذر هم مراسم   21آبان  مراسمي برگزار نمي شود.   در 
 شود! ن سرنوشت مبتلي  ميهما

 
 

 
 

آيا تنها  آذر بر چه اساس و مطالباتي بود؟  16حركت اعتراضي د/انشجويان در 
 به خاطر سفر نيكسون بود؟

 
ـ در آن هفته ها دولت كودتا با دو مسئلة مهم روبرو بود:  محاكمة مصدق و 

آبان  17تجديد روابط ديپلماتيك با انگلستان. محاكمة مصدق در روز يكشنبه 
در محكمة نظامي آغاز شد و سراسر روزهاي آن هفته در تب اعتراض مي 

آبان منجر  21گذشت تا به اعتصاب عمومي در سراسر كشور در پنج شنبه 
 28بود كه پس از “ نهضت مقاومت ملي”شود. رهبري همة اين مبارزات با 

شكيل مرداد از شخصيتها و نمايندگان احزاب و سازمانهاي هوادار مصدق ت
شد تا مبارزات نهضت ملي را ادامه دهد. سراسر ايران در آن روز در اعتصاب 
است و در تظاهرات تهران، به نوشتة روزنامه هاي رسمي،  دهها تن زخمي 

شوند. دانشجويان و دانش آموزان همه جا درين  و دو تن  كشته مي
يران تظاهرات سهم و نقش اساسي داشتند. در دوران حكومت دكترمصدق، ا

روابط ديپلماتيك خود را با انگلستان قطع كرده بود و اكنون كه دولت كودتا 
مي بايست مذاكرات “ حل كند”خواست هرچه زودتر مسئلة نفت  را  مي

دربارة نفت ايران آغاز شود اما دولت انگلستان آغاز مذاكرات را منوط به تجديد 
حضور مستقيم داشته  كرد تا بتواند در اين مذاكرات روابط ديپلماتيك مي

 باشد.
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پس بازگشائي درهاي سفارت فخيمه در دستور روز دولت كودتا بود. 
انگليس، مظهر استعمار در راه بازگشت بود و اين به معناي بطالن نهضت 
ضداستعماري ملي كردن نفت بود. مخالفت با تجديد روابط، عمومي و 

، دنيس رايت، وارد همگاني بود. در روز سوم آذر، كاردار سفارت انگليس
آذر اعالمية مشترك ايران و انگليس در تهران منتشر  14تهران شده بود و در 

شد كه خبر مي داد كه دو دولت تصميم گرفته اند كه روابط ديپلماتيك خود را 
تجديد كنند و سفارتخانه هاي خود را باز كنند. زاهدي نيز در پيامي راديويي 

آذر، دانشجويان دانشگاه   15ز بعد، دوشنبه همين مطلب را اعلالم كرد. رو
در اعتراض به اين اقدام دولت كودتا كه در حكم بازگشت پيروزمندانة قدرت 
استعماري انگليس بود، به اعتراض برخاستند و در اين و آن دانشكده درسها 

يا مرگ يا “و “ مصدق پيروز است“, “مرگ بر كودتا“ تعطيل شد و فرياد 
 برخاست.  از همه سو“ مصدق

آذر تظاهرات دانشجويان عليه دولت كودتا و عليه تجديد  16در روز سه شنبه 
رابطه با انگلستان همچنان و با شدت بيشتري در صحن دانشگاه ادامه 
يافت. همچنانكه گفتم نظاميان به صحن دانشگاه ريختند، در تعقيب 

ن به تظاهركنندگان تا جلوي دانشكدة فني پيش رفتند. تظاهركنندگا
سرسراي دانشكدة فني پناه بردند و سربازان تظاهركنندگان را به گلوله 

نيا را  بستند و گروهي را زخمي و مجروح و شريعت رضوي، قندچي و بزرگ
 كشتند.

 
 
 
 

 
 

يعني خواست اصلي دانشجويان مخالفت با تجديد رابطة ايران و  انگليس 
 بود؟ 

 
ا حكومت كودتا و اعتراض به محاكمة ـ مخالفت با اين تجديد رابطه، مخالفت ب

 مصدق.
اين بديهي است كه در مملكتي كه دوماه پيش عليه حكومتي ملي و براي 

درهم شكستن نهضتي ضداستعماري، كودتائي صورت گرفته و حاال هم  
دولت كودتا مي خواهد با آن قدرت استعماري تجديد رابطه كند اگر تظاهراتي 

ورت مي گيرد به خاطر مخالفت با اين تجديد در پانزدهم و شانزدهم آذر ص
رابطه و در عكس العمل به اعالمية روز پيش دولت باشد تا آنچنانكه بعدها 

كه در آن زمان هنوز   مد شد و گفتند براي مخالفت با سفر نيكسون به تهران
 اصالً به تهران نرسيده بود.

ال آيزنهاور، بود و ريچارد نيكسون درآن موقع معاون رئيس جمهور آمريكا، ژنر
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سفري را از خاور دور شروع كرده بود و قرار هم بود  كه چند روزي بعد  روز 
آذر به تهران بيايد و سه روز بعد هم ايران را ترك كند. نيكسون كه بعدها  18

در اواخر دهة شصت ميالدي به رياست جمهوري رسيد در آن زمان، مثل 
خارج از آن كشور، شخصيت آنچنان  همة معاونان رؤساي جمهور آمريكا، در

اي نبود كه در تهران دانشجويان دانشگاه به خاطر او نهضت  شناخته شده
نفت و كودتا و مصدق و انگليس را فراموش كنند و پيشاپيش عليه ورودش به 

 ايران تظاهرات ترتيب دهند!
 
 

به نظر شما  به چه دليل اين شايعه اين قدر قوت گرفته كه حركت 
 ي دانشجويان عليه سفر نيكسون بوده؟اعتراض

ـ ببينيد ، اين شايعه يا اين روايت كه در واقع قلب تاريخ است محصول عملكرد 
دو  سلسله از عوامل است. نخست حزب توده است كه در طي همة آن 
سالهاي جنگ سرد و به تبعيت از  استراتژي عمومي احزاب مسكوئي، 

ست و هيچ مبارزه اي را اگر عليه آمريكا را همه جا دشمن اصلي مي دان
آمريكا نبود اصيل و واقعي نمي دانست. در جهان بيني اردوگاهي آنها، هر 
كه با آنها نبود عليه آنها بود و دكتر مصدقي كه آمده بود تا صنعت نفت را در 
سراسر ايران ملي كند چون با آنها نبود پس حتماً با دشمنان آنها يعني 

ايران آن زمان هم تنها صنعت نفتي كه وجود داشت هماني آمريكاييها بود. در 
ران بود یبود كه در دست يك شركت انگليسي يعني شركت نفت انگليس و ا

% سهامش به دولت انگليس تعلق داشت كه در آن زمان قدرت مسلط 50كه 
استعماري در ايران بود. در تمام طول حكومت دكتر مصدق، حزب توده در 

ني خود هم ملي كردن نفت را خواست آمريكا مي نشريات مخفي و عل
دانست و هم دولت را به سازشكاري و همدلي با آمريكا متهم مي كرد و در 
هر فرصتي هم تظاهرات ضد آمريكائي به راه مي انداخت كه مهمترين آنها در 

، روز ورود هريمن،  فرستادة ترومن، رئيس جمهور آن زمان 1330تير  23
آذر به مناسبت آمدن نيكسون بود  16بود. حاال گفتن اين كه  آمريكا، به تهران

هم بود. بعد هم يادمان باشد “ حادثه آفريني“نوعي حقانيت بخشيدن به آن 
كه حزب توده از آغاز جنبش ملي كردن نفت به مخالفت با آن برخاسته بود و 
در تمام طول حكومت مصدق هم با حكومت او مخالفت كرده بود، حاال اگر 

مي گفتند كه شانزده آذر به خاطر سفر نيكسون است چه مي گفتند؟ اگر ن
اين را نمي گفتند بايد مي گفتند كه  دانشجويان به دعوت طرفداران مصدق 
يعني نهضت مقاومت ملي و براي اعتراض به تجديد روابط با انگلستان دست 

زبي با به اعتراض و تظاهرات زده بودند. كه گفتن چنين حرفي براي چنان ح
 آن سابقه ممكن نبود.

جست و جو كرد. در  30دستة دوم از عوامل را بايد در جو سالهاي اواخر دهة 
اين سالها مبارزة با آمريكا، به ويژه به دليل جنگ ويتنام، يكي از محورهاي 

آمدند. براي اينان هم  هويت ساز همة نيروهاي چپي بود كه به ميدان مي
تظاهرات ضد نيكسوني از هر جهت مناسبتر بود تا  آذر ضد آمريكايي با 16يك 
آذري كه به خاطر اعتراض به كودتا و تجديد روابط با انگلستان و در امتداد  16

 نهضت ملي كردن نفت صورت گرفته بود!
آذر و مطالبات دانشجويي در آن هنگام، به اندازة كافي  16دربارة داليل و علل 

نشريات و روزنامه هاي نيمه مخفي و سند و مدرك وجود دارد و از جمله 
حتي علني وابسته به نهضت ملي مقاومت است كه آن زمان هنوز منتشر 

 مي شدند.
 
 

مرداد ، هنوز روزنامه ها مي توانستند چنين  28آيا سه ماه پس از كودثاي 
 اخباري را بازتاب دهند؟

 
فت. به تدريج ـ بايد يادمان باشد كه محدود كردن روزنامه ها يكروزه صورت نگر

دامنة سانسور گسترش يافت. ماههاي اول پس از كودتا هنوز از سوي 
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هواداران نهضت ملي مقاومت و يا هواداران حزب توده روزنامه هايي در مي 
آمد كه هركدام چند روز يا چند هفته دوام مي آوردند و در طول اين حيات 

ي ديگر هم هنوز كامالً كوتاه خود، حرفهايي مي زدند. عالوه برين روزنامه ها
مهار نشده بودند و پس اخبار در مطبوعات به نوعي منعكس مي شد. اگر 

شرح محاكمة مصدق در محكمة بدوي  32توجه كنيد در ماههاي آبان و آذر 
 33نظامي به صورت نسبتاً كامل در روزنامه ها چاپ شد اما در ارديبهشت 

ا تقريباً مگر گاهي و آن هم نظر تشكيل شد در روزنامه ه كه دادگاه تجديد
 16چند سطري دربارة جريان اين دادگاه نوشته نمي شد! . سركوب و كشتار 

آذر چنان تأثير منفي بر جاي گذاشت كه دولت نتوانست مانع از اشاعة اخبار 
آن بشود و خاصه پيامدهاي اين رويداد در روزنامه ها انعكاس وسيعي يافت و 

بعد، همينطور آگهيهاي برگزاري مجالس ختم و از جمله تا ده دوازده روز 
 اعالنهاي تسليت و همدردي بود كه در روزنامه ها چاپ مي شد. 

 
 

آيا جريانهاي معين سياسي و يا تشكلهاي معين هم رسماً ابراز  همدردي 
 مي كردند؟ 

 
آنچه واقعاً چشمگير است همبستگي دانش آموزان دبيرستانها و حتي 

يگر شهرهاي بزرگ است. اصناف بازار و كسبه هم از دبستانهاي تهران و د
طريق درج آگهيهاي تسليت با بازماندگان و با دانشجويان دانشگاه تهران 

 همدردي و همبستگي مي كردند. 
آذر كه مراسم شب هفت سه دانشجو در امامزاده عبدهللا برگزار مي  22در 

حاصره كردند كه از شد مأموران انتظامي از ترس تجمع مردم، امامزاده را م
ورود مردم به صحن امامزاده جلوگيري كنند. درگيري شديدي پيش آمد و عده 

و “ مرگ بر كودتا“، “يا مرگ يا مصدق“اي مضروب و مجروح شدند. فريادهاي 
از هر سو بلند بود. مراسم همراه با تظاهرات عظيمي بركزار “ مرگ بر شاه“

 ي تعطيل شد آذر دانشگاه چند هفته ا 16شد.. پس از 
 
 

آذر، دانشگاه را دولت تعطيل كرد يا دانشجويان بودند كه به  16پس از واقعة 
 ؟عنوان اعتراض كالسها را تعطيل كردند

 
ـ البته دولت ادعا مي كرد كه دانشگاه را تعطيل كرده است ، ولي در واقع 

يك روز دانشجويان اعتصاب كرده بودند. اگر به روزنامه هاي آن زمان نگاه كنيد 
اعالم مي شود كه دانشگاه باز شده است و روز بعد مي نويسند كه 
دانشگاه هنوز تعطيل است. چرا كه دانشجويان سر كالسها حاضر نمي 

 آذر، شروع به كار كرد.  28شدند. دانشگاه باالخره دو  هفته بعد، شنبه 
 
 

انشجو  واكنش مقامات دانشگاه در برابر ورود نيروهاي نظامي و كشتار سه د
 چگونه بود؟

 
ـ شوراي دانشگاه رسماً به دولت اعتراض كرد و  اين تجاوز به حريم دانشگاه 

آذر واقعة مهمي در تاريخ  16را محكوم كرد. همانطور كه پيش ازين گفتم 
دانشگاه بود. پس ازين بود كه دولت تصميم گرفت كه مقررات اداري دانشگاه 

انشكده ها و رئيس دانشگاه را از ميان را عوض كند و انتخابي بودن رؤساي د
 بردارد و همة مقامات دانشگاهي را انتصابي كند. 

 
 

 مگر  شوراي دانشگاه چه كرده بود؟
 

ـ آنچه آن روزها بين ما دانشجويان شايع شده بود اين بود كه شورا به اتفاق 
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 آراء به دولت نامه اي نوشته و اعتراض كرده . دولت كودتا هم كه ازين عكس
العمل شورا هيچ خوشش نيامده، فشار آورده كه دانشگاه نامه را پس بگيرد 
و يا اعضاي شورا امضاهايشان را پس بگيرند. مي گفتند كه بعضي از اعضاي 
شورا هم تسليم شده اند و امضاي خودشان را پس گرفته اند. شايع بود كه 

ه كه راست و دكتر عميد، رئيس دانشكدة حقوق، ازين  جمله بوده است. البت
دروغ اين شايعات معلوم نمي شد! بايد بگويم كه دكتر سياسي، رئيس وقت 
دانشگاه، هم در خاطراتش كه پس از انقالب منتشر شد، از اعتراض شوراي 

كند و  مي نويسد كه  دانشگاه و نارضايتي و خشم شاه و دولت صحبت مي
گر قادر به اداره به زاهدي كه اعتراض كردم كه با اين وحشي بازيها من دي

دانشگاه نيستم بي هيچ تأسفي جواب داد كه دولت رأساً دانشگاه را اداره 
 خواهد كرد! 

 
 

حزب توده نقش مهمي در سازماندهي  29و  28مي دانيم كه در سالهاي 
اعتراضها و تظاهرات دانشجويان داشت. آن طور كه شما مي گوئيد در 

مصدق نقش اصلي را داشتند. اين نهضت ملي و طرفداران  32تا  30سالهاي 
 گذر به فراگير شدن  هواداران نهضت ملي و دكتر مصدق چگونه پيش آمد؟

 
بود. درين مقطع محور اصلي فعاليتهاي  1332آذر  16ـ تاكنون صحبت ما دربارة 

دانشجويي مخالفت با كودتا و هواداري از نهضت ملي و همدردي با مصدق 
 .بود

جويان كشور در دانشگاه تهران درس مي آن زمان قسمت عمدة دانش
خواندند. دانشگاه تبريز چند سالي بود كه تأسيس شده بود و  در اصفهان و 
شيراز و مشهد هم هنوز دانشگاهي به وجود نيامده بود. در تهران عالوه بر 
دانشگاه كه هفت هشت هزاري دانشجو داشت هنرسراي عالي هم بود كه 

، يعني در  31 -32اشت. در سال تحصيلي شايد يكي دو هزار دانشجو د
سال آخر حكومت مصدق، دانشجويان طرفدار او بر فضاي سياسي دانشگاه 

مرداد،  28چيره شدند. به همين دليل منطقي بود كه در ماههاي پس از 
نيروي طرفدار مصدق توانست مهر خودش را بر حركات دانشگاه بزند. ديگران 

كردند. حزب توده هم كه از آغاز جنبش ملي هم به دنبال اين موج حركت مي 
شدن نفت هم با ملي شدن مخالفت كرده بود و هم با حكومت مصدق، حاال 
ديگر در وضعي نبود كه بتواند حركتي را رهبري كند. هنر حزب توده درين 
خالصه مي شد كه از تشكيل جبهة واحد حرف بزند و يا احياناً در تظاهرات 

با دادن شعارهاي ضد سلطنتي و ضد امريكائي بكوشد كه صفوف خود را 
آذر عليه آمدن نيكسون  16مشخص كند. آن داستان پردازي دربارة تظاهرات 

 هم يكي از محصوالت آن سياست است.  
 
 

در آن زمان اعتراضها و حركتهاي داننشجويي چگونه شكل مي گرفت؟ آيا 
 ي آمدندد؟ سازمانهاي دانشجويي جزئي از سازمانهاي مادر به حساب م

 
ـ اگر كمي به عقب برگرديم مي بينيم كه دانشگاه تهران از بدو تأسيس در 

، در دورة رضا شاه، شاهد حركات دانشجوئي بوده است. انور خامه اي 1313
در خاطرات خود از اولين اعتصاب دانشجويان دانشكدة فني صحبت ميكند. 

كساني بودند كه به پيش از آن هم در ميان دانشجويان اعزامي به اروپا 
اولياي “ غضب   “فعاليتهاي صنفي و سياسي پرداختند و به اين جهت هم به 

 20سرپرستي دچار شدند و به ايران باز گردانده شدند. اما پس از شهريور 
كند. در  است كه فعاليت دانشجويان بيش از بيش نظم و تداوم پيدا مي

انشجويان دانشگاه تهران (، د1322دي   -انتخابات مجلس چهاردهم )آذر 
 13حضور بارزي داشتند و براي انتخاب اين يا آن كانديدا فعاليت كردند. در 

مصدق كه در مجلس چهاردهم، نمايندة تهران بود پس ازينكه  1323اسفند 
مي بيند كه مجلس نمي خواهد به اعالم جرم عليه علي سهيلي، نخست  
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و به “  ن مجلس دزدگاه استاي“وزيراسق، رسيدگي كند اعالم مي كند كه
قهر و اعتراض به خانة خود مي رود كه ديگر در مجلس شركت نخواهم كرد. 
دو روز بعد گروهي از دانشجويان دانشگاه به منزل او مي روند و او را به 
مجلس باز مي گردانند. در برابر مجلس مأموران انتظامي تيراندازي مي كنند 

 نفر هم كشته. و چندين تن زخمي مي شوند و يك 
يكي از هدفهاي دانشجويان، به دست آوردن حق تشكيل سازمان 

، دانشجويان دانشكده هاي علوم و 1324دانشجوئي بود. از اواسط دي 
ادبيات )كه در آن موقع در عمارت نزديك بهارستان قرار داشت( مي خواستند 

“ ياي اموراول”انتخابات بكنند و اتحاديه صنفي تشكيل بدهند كه با مخالفت 
دانشگاه روبرو شدند. ناگزير دست به  اعتصاب زدند و پس از چندي،  اين 

بهمن  6اعتصاب به دانشكده هاي ديگر هم سرايت كرد و همگاني شد و تا 
 كه شوراي دانشگاه با خواستهاي دانشجويان موافقت كرد به طول انجاميد. 

ليت در ميان در همان سالها, احزاب و سازمانهاي سياسي نيز به فعا
دانشجويان توجه مستمر داشتند و نشانة آن مقاالتي است كه در روزنامه 
هاي ايشان دربارة دانشگاه و مسائل دانشجوئي و يا به قلم دانشجويان 

بشر براي ”منتشر مي شود. يكي از نمونه هاي اين توجه انتشار هفته نامة 
آغاز به  1325ردين از سوي   حزب توده ايران است كه از فرو“ دانشجويان
 . انتشار كرد.

بار  ديگر دانشجويان   1325در موقع انتخابات مجلس پانزدهم در زمستان 
دانشگاه تهران به صحنه آمدند.  رئيس دولت  وقت، قوام السلطنه، همة 

آورد.  تمهيدات  را به كار بسته بود تا وكيالن مورد عالقة خود را از صندوقها در
ر دولت موضوع روز بود. برخي از نيروهاي سياسي چون مبارزة با اين رفتا

حزب توده انتخابات را تحريم كردند و برخي ديگر كه عمدتاً در حول و حوش 
دكتر مصدق گرد آمده بودند به  دخالتهاي دولت در انتخابات اعتراض 

كردند و خواهان آزادي انتخابات بودند. اين دو خط سياسي هم در ميان  مي
 نعكس مي شد. دانشجويان م

دي ماه گروه كثيري از دانشجويان به عنوان اعتراض به نحوة انتخاب و  15در 
تركيب انجمن نظارت بر انتخابات به راهپيمايي به سوي دربار دست زدند. در 
ميان راه، چماقداران حزب قوام السلطنه، حزب دموكرات، به دانشجويان 

كردند. دانشجويان به اعتراض  حمله بردند و  عدة زيادي را مضروب و مجروح
به اين اعمال و براي تأمين آزادي انتخابات به اعتصاب عمومي دست زد و اين 

 اعتصاب چند هفته اي ادامه داشت.
كه مجلس به نخست وزيري عبدالحسين هژير ابراز تمايل  1327خرداد  23در 

كرد، دانشجويان دانشگاه در صفوف منظم به سوي مجلس )ميدان 
ان( حركت كردند و با نمايندگان مجلس ديدار كردند تا مخالفت خود را بهارست

با نخست وزيري هژير اعالم كنند. عدة كثيري از بازاريان و اصناف و طبقات 
مختلف هم به همين منظور در ميدان بهارستان گرد آمده بودند. پليس براي 

يري به متفرق كردن تظاهركنندگان به صفوف ايشان حمله برد و كار درگ
 تيراندازي انجاميد . عده اي زخمي و بازداشت شدند.

در  1933عباس اسكندري در مخالفت با قرارداد نفت   1327بهمن  7در 
بهمن گروه  14مجلس سخنراني معروف خود را ايراد كرد چند روز بعد،  در 

و امتياز بانك شاهي  1933عظيمي از دانشجويان در مخالفت با قرارداد نفت 
 نشگاه تا ميدان بهارستان راهپيمايي كردند.   از دا

درين سالها فعاليتهاي دانشجويي بين دو قطب خواستهاي رفاهي ـ صنفي و 
خواستهاي اجتماعي ـ سياسي در نوسان بود ضمن اينكه اولياي دانشگاه 

خوشي به اين فعاليتها نداشتند و نمي خواستند كه دانشجويان  هم  نظر
چرا كه وجود سازمان دانشجوئي را اخاللي در ادارة  تشكيالتي داشته باشند

كردند تا به بهانة اينكه  دانشگاه مي دانستند و از هر فرصتي استفاده مي
دخالت دانشجويان در امور سياسي با درس و تحصيل مباينت دارد از 
فعاليتهاي فوق برنامة دانشجويان جلوگيري كنند.  باالخره در آغاز سال 

دانشگاه تهران اعالم كرد كه ازين پس  فقط از  1327 -28تحضيلي 
دانشجوياني نامنويسي مي شود كه كتباَ تعهد كنند كه در فعاليتهاي 
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سياسي دخالت نمي كنند. بسياري از دانشجويان از ثبت نام خودداري 
كردند و اولياي دانشگاه هم دانشجوياني راكه تعهدنامه را امضاء نكرده بودند 

گاه تهديد كردند. در اثر اين تهديدات برخي تعهدنامة كذائي به اخراج از دانش
را امضاء كردند و برخي ديگر همچنان به مقاومت خود ادمه دادند و در نتيجه 

 از دانشگاه اخراج هم شدند.
ادامه داشت و از آن پس  1327بهمن  15اين مقاومت تا سوء قصد به شاه در 

اي كه “ تعهدنامه“م به امضاي در فضاي خفقاني كه برپا شد دانشجويان ه
 اي نمي توانست داشته باشد تن دادند. در عمل نتيجه

بهمن،  15دربار و دولت كوشش داشتند كه با استفاده از جو سياسي بعد از 
خفقان و سركوب را در جامعه مستقر سازند اما مقاومت شجاعانة  اقليت 

و سپس با 1328چند نفري مجلس پانزدهم )با استيضاح  دولت  در بهار 
( به اتكاي گروههاي 1328مخالفت با عقد قرارداد الحاقي نفت در تابستان 

وسيعي از مردم كوچه و بازار از عملي شدن اين نقشه جلوگيري كرد. با آغاز 
(، مبارزه براي تأمين آزادي 1328انتخابات مجلس شانزدهم )پائيز و زمستان 
ي از آغاز فعاليتهايي بود كه در انتخابات باال گرفت و  اين همه جلوه هائ

 به ملي شدن نفت انجاميد. 1329اسفند 
دانشجويان نه تنها ازين صحنه ها غايب نبودند بلكه توانستند در دانشگاه  

نيز به تشكيالت خود حيات تازه اي ببخشند. از مهمترين رويدادهاي آن 
ي است. كو“ سازمان دانشجويان كوي دانشگاه تهران”ماهها، تشكيل 

در اميرآباد افتتاح شده بود و در آن زمان  1324دانشگاه تهران در زمستان 
دانشجو در آن زندگي مي كردند كه براي  449( 1328-1329)سال تحصيلي 

ادارة امور خود نمايندگاني انتخاب مي كنند و سازماني تشكيل مي دهند 
مي شود كه (. اين سازمان با موافقت مقامات دانشگاه تشكيل 1328آذر  19)

شرط كرده اند كه سازمان صنفي باشد و در امور سياسي دخالت نكند. در 
همين ايام ، شوراي دانشگاه هم ضوابطي براي تشكيل سازمان دانشجوئي 
در دانشكده ها تصويب كرد و بر طبق اين مقررات،  در هر دانشكده انتخاب 

ظر نماينده نمايندگان دانشجويان هر كالس مي بايست با حضور و زير ن
دانشگاه صورت بگيرد. به اين ترتيب انتخاباتي در دانشكده هاي مختلف انجام 
شد. در آن زمان منسجم ترين گروه سياسي كه در ميان دانشجويان فعاليت 
داشت حزب توده بود و در نتيجه در غالب دانشكده ها فعاليتهاي دانشجوئي 

 ين حزب بود. در دست و يا تحت تأثير اعضاء و يا هواداران ا
يادمان نرود كه اين سالها، جنگ سرد ديگر باال گرفته است و احزاب 
كمونيست در همه جا از سياستها و شعارهاي كمينترني مسكو دنباله روي 
مي كنند. در  برداشت ايشان، آنچه اصالت دارد فعاليت حزب طبقة كارگر 

خدمت مصالح  است و  همه چيز بايد در خدمت مصالح حزب باشد كه خود در
و اتحاديه هاي صنفي “ دموكراتيك”است. سازمانهاي “ ميهن كارگران جهان”

و سنديكاها شخصيت مستقلي ندارند و براي اين تشكيل شده اند كه  نقش 
را بازي كنند و خط مشي ها و مواضع و شعارهاي حزبي را به “ تسمة نقاله”

سازمانهاي ”يكي از   ،  ببرند و    به عنوان“توده ها”ميان اعضاي خود، 
در خدمت حزب و مبارزاتش باشند. دنياي جنگ سرد، “ همگام و همراه

انشعاب و انشقاقي را در جنبش سنديكائي به وجود آورد و در هر زمينه دو 
گروه سنديكا به وجود آمد: سنديكاهايي كه از بلوك شرق و مسكو و 

م احزاب كمونيست سياستها و ديدگاههايش دفاع مي كردند و همراه و همگا
مي دانستند. اين “ دنياي آزاد”بودند و سنديكاهاي ديگري كه خود را مدافع 

جبهه بندي به سنديكاليسم دانشجويي هم سرايت كرد. اتحادية بين 
المللي دانشجويان  هم كه نخست با شركت سازمانهاي دانشجويي 

ديه كه كشورهاي غربي تشكيل شده بود با انشعاب روبرو شد و اين اتحا
مركزش در پراگ بود به خيل سازمانهاي همگام و همراه احزاب كمونيست 

كه اين اتحاديه در پراگ تشكيل جلسه  1947مسكوئي پيوست. در سپتامبر  
داده بود انور خامه اي كه آن زمان از رهبران حزب توده بود به نمايندگي 

طرف اتحادية از ”و به مأموريت “ دانشجويان آزاديخواه دانشگاه تهران”
در اين كنفرانس شركت كرد. او در سخنراني خود، پس از “  دانشجويان ايران
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اتحادية دانشجويان ايران و شرحي دربارة “ رساندن سالم آتشين و برادرانة”
در روزنامه هاي خود ”اوضاع ايران، از كنفرانس دو تقاضا مي كند. اول اينكه 

فرستادن ”و دوم “. را منعكس كنيد اخبار مربوط به زندگي دانشجويان ايران
كميسيون براي رسيگي به وضع دانشجويان ايران و بررسي شرائط 

گزارش ”خود  1326شهريور  26نامة مردم در شماره “. دموكراتيك در ايران
نمايندة دانشجويان آزاديخواه ايران در شوراي اتحادية بين المللي 

هم انور خامه اي گزارش كار را چاپ كرده است و در اول مهر “ دانشجويان
 خود را در همان روزنامه منتشر كرده است.

نداريم و نمي دانيم “ اتحادية دانشجويان ايران”البته ما اطالع درستي از آن 
كه چه كساني و كي و كجا آن را به وجود آورده اند! اما مي دانيم كه در 

ي انتخابات و با طرح ، با باال گرفتن مبارزات براي آزاد1328 -29سال تحصيلي 
مسئلة نفت، فضاي سياسي روز به روز حدت بيشتري مي يافت و 
دانشجويان هم ازين ميدان غايب نبودند. درين سال تحصيلي است كه به 
دنبال انتخاب نمايندگان دانشجويان كوي دانشگاه و تشكيل سازمان ايشان، 

ريك ازين انتخابات مشابهي در دانشكده هاي مختلف انجام شد و در ه
هم  1329ارديبهشت  26دانشكده ها هم سازماني به وجود آمد. در 

سازمان ”نمايندگان اين سازمانها گرد هم آمدند و سازمان واحدي را به نام 
تأسيس كردند. اين سازمان كه گرداننگان اصلي “ دانشجويان دانشگاه تهران

دادند، در واقع  ميآن را دانشجويان عضو و يا هوادار حزب تودة ايران تشكيل 
شعارها و سياستهاي حزب توده را در ميان دانشجويان “ تسمة نقالة”نقش 

داشت. در آن ايام ديگر مسئلة نفت به مسئلة مركزي سياست ايران تبديل 
شده بود و در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، كانديداهاي جبهة ملي در 

“ سال شكست پيت نفتي”ان به عنو 1329اعالنهاي تبليغاتي خود از سال 
نام مي بردند. مجلس شانزدهم به همت دكتر مصدق و جبهة ملي، پس از 
رد قرارداد الحاقي نفت، اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر ايران را 

 29تصويب كرد و پنج روز بعد نيز اين اصل به تصويب مجلس سنا رسيد)
ي بعد هم مصدق به ( و همانطور هم كه مي دانيم چند هفته ا1329اسفند 

روي كار آمد تا قانون ملي شدن نفت را به اجرا در آورد و مي دانيم كه 
با كودتاي انگليسي ـ آمريكائي سرنگون  1332مرداد  28حكومت او ياالخره در 

 شد.
حزب توده از آغاز جنبش نفت به اين مبارزه و به جبهة ملي اعتقادي نداشت 

ك و ترديد و بي اعتمادي و مخالفت نگاه مي همواره، به اين فعاليتها با ش  و
كرد: دراول مخالف ملي شدن نفت در سراسر ايران بود سپس شعار الغاي 

آخر  هم كه ديگر  جبهة ملي و احزاب و  قرارداد نفت جنوب را مطرح كرد، سر
سازمانهاي هوادار آن راه حل مسئله را ملي شدن صنعت نفت در سراسر 

( و افكار عمومي هم هر روز با شدت بيشتري ازين 1329ايران مي دانند )آذر 
“  الغاي قرارداد نفت جنوب”شعار پشتيباني مي كند، حزب توده  از شعار 

كند و بعد هم  فقط با ملي شدن نفت در جنوب موافقت كرد مبادا   دفاع مي
 ، شوروي، لطمه بزند.”به منافع برادر بزرگ“ملي شدن نفت شمال 

دار و همگام  و از جمله سازمان دانشجويان دانشگاه حزب، سازمانهاي هوا
تهران را به بسيج اعضا و هواداران خود براي دفاع ازين شعار و مخالفت با 

سازمان  1329آذر   22ملي شدن نفت وا مي داشت. به اين ترتيب در 
الغاء بدون قيد و ”دانشجويان دانشگاه تهران ميتينگي را برگزار كرد و خواستار 

شد. در قطعنامة اين ميتينگ مي “ متياز ننگين و ظالمانة نفت جنوبشرط ا
به اتفاق آراء  1329آذر ماه  22ما دانشجويان حاضر در ميتينگ ”خوانيم كه 

موافقت كامل خود را با شعار ملي سازمان دانشجويان دانشگاه تهران مبني 
ده ...“. بر الغاء بدون قيد و شرط امتياز شركت نفت جنوب اعالم مي داريم

دي(،  سازمان ميتينگ ديگري ترتيب داد تا قطعنامه اي را به  3روزي بعد )
تصويب رساند كه به عنوان نظر دانشجويان به هيئت رئيسة مجلس و به 
كميسيون نفت تسليم شود. اين قطعنامه نيز الغاي بدون قيد و شرط كلية 

اما اين شعار  قراردادهاي شركت نفت ايران و انگليس را خواستار مي شد!
در ميان “  صنعت نفت بايد در سراسر ايران ملي شود“جبهة ملي كه 
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دانشجويان هم هواداران و مدافعان بيشتر و  بيشتري پيدا مي كرد و 
مسئوالن سازمان نمي توانستند به دانشجويان توضيح دهند كه چرا بايد از 

ملي كردن نفت در الغاي قرارداد نفت جنوب دفاع كرد در حالي كه همه جا از 
سراسر ايران صحبت مي شود. ابوالحسن ضياء ظريفي كه  در آن زمان  دبير 

در “كل سازمان بود مي نويسد كه با وضعي سخت بحراني روبرو شده بوديم 
بحثهاي داغي كه در دانشكده، اتوبوس كوي دانشگاه، رستوران كوي و 

. و حتي بين هيئت دبيران باالخره مذاكرات دو جانبه با بعضي از دانشجويان ..
سازمان نمي توانستيم خود را قانع كنيم كه چرا ما نبايد طرفدار ملي شدن 

بچه هاي جبهة ”نفت در سراسر كشور باشيم و چرا بايد اين سالح در دست 
باشد. ما در سازمان بعد از بحثهاي مفصل به اين نتيجه رسيده بوديم “ ملي

نشجويان بيطرف را در نظر بگيريم واال در كه بايد به نحوي عقيدة اكثريت دا
 “.مبارزات صنفي شكست خواهيم خورد

چند هفته اي بعد باز هم قرار مي شود كه سازمان ميتينگ ديگري ترتيب 
نويسد كه در شرايطي كه ملت  دهد. بهمن ماه است. دبير سازمان مي

تم من به عنوان دبير كل سازمان صالح نمي دانس”ملي شدن را مي خواهد 
الغاي كه سخنراني كنم... منطقي نبود كه قشر فهميده و روشنفكر كشور 

دبيرسازمان جريان را با كميتة حزبي دانشگاه در ميان “. را طلب كند قرارداد
موضوع در حضور دكتر كيانوري مطرح شود. در “مي گذارد و قرار مي شود كه 

ر كل را مي مطرح مي شود و كيانوري حرفهاي دبي“ يك شب سرد زمستاني
شنود و بعد هم دستور كميته مركزي را ابالغ مي كند كه بايد همچنان از 
الغاي قرارداد نفت جنوب دفاع كرد. و وقتي هم دبيركل سازمان مي گويد 
پس كتباً بنويسيد فرياد مي زند كه مي خواهي از من مدرك بگيري؟ ميتينگ 

ر سخنراني خود در هفتم بهمن برگزار مي شود و دبيركل سازمان هم د
الغاي قرارداد نفت جنوب را خواستار مي شود. دانشجويان هوادار جبهة ملي 

همة ما ”  و دبير كل در پاسخ مي گويد“ زدند نفت بايد ملي شود فرياد مي”
طرفدار ملي شدن نفت در سراسر كشور هستيم منتهي از نظر حقوقي بايد 

خ بسوزد نه كباب هم همين حرفهاي نه سي“. قرارداد نفت اول لغو شود
و ”موجب مي شود كه كميتة مركزي توبيخنامه اي براي دبيركل بفرستد. 

 “.روحيه ام بكلي درهم ريخت
اسفند، اصل ملي شدن نفت در كميسيون نفت  17سه چهار هفته بعد، در 

مجلس به تصويب مي رسد. اما مخالفت حزب توده و سازمانهاي همگامش و 
ن دانشگاه تهران )كه خود به اختصار آن را از جمله سازمان دانشجويا

با ملي شدن نفت و جبهة “( د .د .ت.”مي ناميدند و ما سازمان “ س.د.د.ت.”
ملي و مصدق همچنان ادامه پيدا كرد. مصدق هم كه به حكومت رسيد اين 

” س.د.د.ت.“سياست مخالفت  همچنان ادامه يافت و البته در رفتار و كردار 
 هم تبلور مي يافت.

البته از همان آغاز، در ميان دانشجويان هم بسيار بودند كساني كه براي 
آزادي انتخابات و ملي شدن نفت از مصدق و جبهة ملي حمايت مي كردند و 

 كوشيدند فعاالنه درين راه مي

 
 
از چه زماني و چگونه دانشجويان طرفدار مصدق بر فضاي سياسي  -

 دانشگاه چيره شدند؟
 
، دانشگاه 1330م مي گويم. وقتي وارد دانشگاه شدم، در مهر از تجربة خود -
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تهران هنوز در دست دانشجويان طرفدار حزب توده بود. بايد بگويم  كه 
سازمان دانشجويان دانشگاه تهران بيشتر ميتينگهاي خود را در صحن 
دانشگاه برگزار مي كرد و همچنان كه گفتم شوراي دانشگاه هم مقرراتي 

نمايندگان دانشجويان به تصويب رسانده بود و در برخي براي انتخاب 
دانشكده ها، انتخاب نمايندگان هم با حضور مقامات دانشگاهي صورت مي 

به سازمان مي بخشيد. سازمان از زمستان “ رسميت”گرفت و همين نوعي 
هم هفته نامه اي انتشار مي داد كه چهار شمارة نخست آن با  1329

كه به يكي از هواداران حزب توده تعلق “ ورشيد صلحخ”استفاده از امتياز 
داشت منتشر شد تا اينكه يكي از دانشجويان امتياز روزنامه اي را به نام 

اين روزنامه بود كه هر چهارشنبه به  1329بهمن  25گرفت و از “ دانشجو”
عنوان ارگان سازمان، منتشر و در بين دانشجويان توزيع مي شد. عالوه براين 

اي متشكل هم نبودند و معدودي هم كه تشكلي  ويان غير تودهدانشج
كاري نداشتند )مثل انجمن دانشجويان اسالمي ” سياست“داشتند يا به 

هوادار مهندس بازرگان كه بيشتر در دانشكدة فني بودند( و يا در سطح 
دانشگاه چندان وزنه اي نبودند)مثل دانشجويان پان ايرانيست و يا اعضاي 

تاز ميدان بود. پس در آن زمان كه من  (. بنابرين س.د.د.ت.  يكهحزب ايران
وارد دانشگاه شدم نيروي غير توده اي حضور تعيين كننده اي در دانشگاه 
نداشت. ماههاي نخست حكومت مصدق بود و از همان آغاز سازمان هم به 
تبعيت از سياست حزب توده از هر فرصتي استفاده مي كرد تا سركوبگري، 

“ ضدملي”كاري و عوامفريبي مصدق را بيشتر افشاء كند و از ماهيتسازش
كه مصدق براي دفاع  1330حكومت او  پرده بردارد. اين سياست در آبان ماه 

از ملي شدن نفت به شوراي امنيت سازملن ملل رفته بود و هر نوع 
اغتشاش و ناآرامي در ايران آن هم در دانشگاه تهران مي توانست بهانه اي 

مخالفان داخلي و خارجي ملي شدن بدهد و به زيان ملت ايران بهره  به
برداري شود به اوج خود رسيد: مصدق در رأس هيئتي به شوراي امنيت در  

مهر( و هنوز در آمريكا بود كه در هفتم آبان، سازمان  14نيويورك رفته بود )
“  صربراي همدردي با مبارزان ضداستعمار م”دانشجويان دانشگاه تهران 

اعالم تظاهرات كرد. وزارت كشور به برگزار كنندگان اطالع داد كه مي توانند 
تظاهرات خود را در ميدان فوزيه برپا دارند. سازمان به تبعيت از دستور كميتة 
مركزي حزب توده به حرف مقامات گوش نداد و اعالم كرد كه از دانشگاه تا 

در ميدان بهارستان برگزار مي  بهارستان راهپيمائي خواهد كرد و ميتينگ را
خورد هايي با قواي انتظامي در  و كند. انجام اين تظاهرات به درگيريها و زد

 خيابانها منجرشد.
روز بعد جريان حبس اعضاي شوراي دانشگاه تهران پيش آمد. دانشگاه از  

اول سال تحصيلي جديد شهرية دانشجويان پزشكي را باال برده بود  و اين 
مخالفت دانشجويان پزشكي  روبرو شده بود و  حتي عده اي كه  تصميم با

حاضر به پرداخت شهرية جديد نبودند نامنويسي نكرده بودند. اكنون، پس از 
آذر خود به  8مذاكرات زياد، قرار بود كه شوراي دانشگاه در جلسة چهارشنبه 

درخواست دانشجويان پزشكي براي لغو  شهرية جديد رسيدگي كند. آن 
تها شوراي دانشگاه در نزديكي بهارستان، در ساختمان دانشسراي عالي وق

كه بعدها محل موئسسة تحقيقات اجتماعي شد تشكيل جلسه مي داد. 
اي از دانشجويان عضو   شورا در حال بحث و مذاكره بود كه ناگهان عده

س.د.د.ت. به اتاق شورا ريختند و  اعالم كردند كه تا زماني كه شورا 
دربارة شهرية دانشجويان نگيرد به كسي اجازة خروج از اتاق را تصميمي 

نخواهند داد. و سپس از اتاق بيرون آمدند و در را به روي اعضاي شوراي 
دانشگاه قفل كردند! حبس اعضاي شورا تا اواخر بعد از ظهر به طول كشيد. 
از اين حادثة بيسابقه  مخالفان مصدق در مجلس و مطبوعات به شدت بهره 
برداري كردند. جمال امامي، در مجلس گفت كه مصدق بيعرضه است و نمي 
تواند مملكت را اداره كند. چند روزي هم مقامات دانشگاه به بهانة عدم 
امنيت دانشگاه را تعطيل كردند و رئيس دانشگاه خواستار تشكيل گارد 

و  انتظامي براي حفظ امنيت در دانشگاه شد!. در ميان دانشجويان، محاصره
 حبس اعضاي شوراي دانشگاه واكنشي بسيار منفي برانگيخت.
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بيش از بيش به انزواي س.د.د.ت. در ميان “ حادثه آفرينيها”همة اين  
شد و گسترش جنبش ملي شدن نفت هم بر عمق  دانشجويان منجر مي

اين انزوا مي افزود. من در دانشكدة حقوق بودم. انتخابات نمايندگان كالس 
ايي بزرگي تبديل شد. كالس ما از پانصد نفر بيشتر دانشجو ما به زورآزم

داشت. بسياري كمتر به كالس مي آمدند اما روز انتخابات چنان بسيجي 
شده بود كه بسياري آمده بودند. اگر درست يادم باشد مي بايست دو 
نماينده انتخاب شود. توده ايها دو نفر را كانديدا كرده بودند و مصدقيها هم دو 

را. يكي دو تا كانديداي منفرد هم بود. انتخابات بدون حضور نمايندة  نفر
دانشكده  و در محيطي برانگيخته و انفجارآميز انجام شد. قرائت آراء داشت 
تمام مي شد و معلوم بود كه كانديداهاي س.د.د.ت. انتخابات را برده اند 

چند تني از  درصد؟ .در هرحال 15 -20شايد با اختالف نه چندان چشمگيري. 
هواداران كانديداهاي مصدقي ريختند و پيش از اينكه نتايج رسمي انتخابات 
اعالم شود، با زد و خورد صندوق آراء را متالشي كردند! چندان صحنة 
افتخارآميزي نبود!  معلوم هم نبود كه اگر طرف مقابل  باخته بود  چه رفتاري 

 مي كرد؟ 
ه و هيچ شخصيت مستقلي نداشت و س.د.ت.ت. زائده اي بود از حزب تود

همكاري با آن همكاري و همراهي با حزب توده بود. در نتيجه دانشجويان غير 
توده اي به فكر ايجاد سازمان دانشجويي خود افتادند، مخصوصاً كه در 
انتخابات   بعضي از دانشكده هاي دانشگاه تهران )پزشكي و فني و بعضي 

 ايعالي اكثريت هم آورده بودند.كالسهاي دانشكدة حقوق( و هنرسر
اما نقطة عطف در تغيير وضع دانشگاه با انتشار اوراق قرضة ملي پيش آمد.  

قطع عوايد نفتي، وضع اقتصادي را با مشكالتي روبرو كرده بود و دولت 
مصدق هم تصميم به انتشار اوراق قرضة ملي گرفته بود. مصدق، در 

يويي انتشار اوراق قرضه را به اطالع بازگشت از شوراي امنيت در پيامي راد
( و همه را به خريد اوراق قرضة ملي دعوت كرد. 1330آذر  30عموم رساند )

مخالفان ملي شدن نفت و از جمله حزب توده خريد اوراق قرضة ملي را 
تحريم كردند. در اين موقع، دانشجويان طرفدار نهضت ملي براي نخستين بار 

زان را دعوت به يك راهپيمائي كردند تا از همة دانشجويان و دانش آمو
دانشگاه تهران به راه بيفتند و به بانك ملي در خيابان فردوسي بروند و اوراق 
قرضة ملي بخرند. تاريخ دقيق آن روز را فراموش كرده ام فكر مي كنم اواسط 
دي ماه بود. عالوه بر دانشجويان و دانش آموزان، جمعيت عظيمي از 

اجتماعي هم ازين دعوت استقبال كردند. راهپيمائي  گروههاي مختلف
باشكوه و عظمت فراوان برگزار شد. در آن رو ز مبالغ زيادي قرضة ملي به 

 فروش رفت و نشان هم داده شد كه دانشگاه در دست توده ايها نيست.
 
 

سازمان دانشجويان دانشگاه ”در آن زمان بجز تشكل طرفداران حزب توده، 
 ريانهاي دانشجويي سازمانيافته و متشكل بودند؟، ساير ج“تهران

 
و با قدرت گرفتن نهضت ملي شدن نفت،  1330همانطور كه گفتم از سال   -

طرفداران حزب توده به تدريج در دانشگاه تضعيف شدند و گرايشهاي طرفدار 
عده اي از دانشجويان  1330-31مصدق قدرت گرفتند. در سال تحصيلي 

كه “ دانشجويان ايران“اي منتشر كردند به اسم  طرفدار مصدق روزنامه
گردانندگان اصلي آن از دانشجويان دانشكدة پزشكي  هوادار يا عضو حزب 

نيروي سوم بودند. روزنامه هفته اي يك بار منتشر مي   -زحمتكشان ايران 
شد در چهار يا شش صفحه. اين فعاليتها در سال تحصيلي بعد هم ادامه 

 يافت.
با چند نفر از دانشجويان دانشكدة پزشكي آشنا  31ط پائيز من در اواس 

شدم كه از آن جمله امير پيشداد بود و به وسيلة او همكاري با اين نشريه را 
شروع كردم و بعد از مدتي ديگر از همكاران ثابت و مثالً از اعضاي هيئت 

ين و به مناسبت يكم 1332تير  30تحريرية آن شدم. آخرين شمارة نشريه در 
تير منتشر شد. براي اولين بار روزنامه دو رنگ چاپ مي شد  30سالگرد قيام 
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و در صفحة اول آن هم طرحي از بهمن محصص چاپ شده بود براي مجسمه 
تير. از همكاران اين نشريه، آنهايي كه من شناختم  30اي به يادبود شهيدان 

ديباج بود كه در آن  و نامشان را هم به ياد دارم عالوه بر امير پيشداد، احمد
موقع سال آخر پزشكي بود و  امير هوشنگ سعادت بود كه او هم دانشجوي 
پزشكي بود و بيشتر سرمقاله ها را مي نوشت و بعد هم مسلم بهادري كه 
او هم دانشجوي پزشكي بود. مدير روزنامه س. فروزش بود كه او هم از 

ل شد و به اين مناسبت دانشجويان پزشكي بود كه در اين سال فارغ التحصي
 1331در شماره هاي آخر نام احمد ديباج به عنوان مدير مي آمد. در زمستان 

  یچندين و چند بار جلسات هيئت تحريريه جمعه ها صبح در خانة احمدعل
رجائي تشكيل مي شد كه آن زمان دانشجوي حقوق بود. البته ديگراني هم 

 م. بودند كه من نام آنها را به ياد نمي آور
در اين سال  در انتخابات نمايندگان دانشجويان كالسهاي مختلف  بسياري از 

طرفداران مصدق كه اكثريتشان را نيروي سوميها و   دانشكده ها،
هوادارانشان تشكيل مي دادند پيروز شده بودند و در فكر تشكيل سازمان 

ويان دانشج“دانشجويي مستقلي بودند. محور اين فعاليتها همان روزنامة 
بود. اين روزنامة هفتگي كه در مجموع پنجاه و چند شماره اي منتشر “ ايران

( به روزنامة ارگان سازمان صنفي 1332فروردين  24)مورخ  40شد از شمارة 
 دانشجويان دانشگاه تهران تبديل شد. 

، در هنرسرايعالي )كه بعد ها به  31 -32بايد گفت كه در سال تحصيلي 
ل شد( و در دانشكده هاي مختلف دانشگاه تهران، تبدي“ پلي تكنيك“

دانشجويان هوادار مصدق در انتخابات دانشجويي، در بسياري كالسها 
، به پيشنهاد سازمان 1331اسفند  22اكثريت آراء را به دست آوردند و در 

دانشجويان هنرسرايعالي، نمايندگان منتخب دانشجويان دانشكده هاي 
همراه نمايندگان دانشجويان هنرسرايعالي در مختلف دانشگاه تهران به 

را ” سازمان صنفي دانشجويان دانشگاه تهران”هنرسرا جلسه كردند تا 
تشكيل دهند و نخستين هيئت اجرائية آن را انتخاب كنند. اين هيئت اجرائيه 

نفر تشكيل مي شد: هوشنگ ستوده، نمايندة دانشكدة حقوق، دبير و  5از 
مايندة دانشكدة داروسازي، دبير تبليغات؛ امير بهمن، سخنگو؛ اكبر امامي، ن

نمايندة هنرسرايعالي، دبير مالي؛ حسين شريفي، نمايندة دانشكدة علوم، 
منشي سازمان؛ طالقاني، نمايندة دانشكدة علوم، دبير انتشارات.  در همين 

 جلسه عده اي هم براي تدوين اساسنامة سازمان انتخاب شدند. 
ه ما دانشجويان مصدقي كه حول اين نشريه فعاليت را بدين ترتيب بود ك

به قدرت حاكم در دانشگاه تبديل  1332شروع كرده بوديم به تدريج تا سال 
شديم.  حاال هم تشكلي به نام سازمان صنفي دانشجويان ايران شكل 
گرفته بود كه همة هواداران مصدق را در بر مي گرفت؛ از حزب ايران و پان 

فته تا حزب زحمتكشان نيروي سوم كه قويترين و منسجم ترين ايرانيستها گر
نيروهاي طرفدار مصدق بود. ديگر طرفداران حزب توده قادر نبودند، هر وقت 
كه بخواهند دعوت به تظاهرات كنند و عليه حكومت مصدق حادثه آفريني 

 كنند.
 
 

 پس مي شود گفت كه تغيير توازن قواي دانشجويي در دانشگاه به تدريج،
، يعني دو ماه بعد از 32آذر  16طي دو سال،  به سرانجام رسيد؟  بنابرين در 

كودتا، حركت اعتراضي دانشجويان توسط طرفداران مصدق سازماندهي 
 شده بود؟ سه نفري كه به قتل رسيدند جزو طرفداران چه گرايشي بودند؟

 
هـواداران   قندچي و  شريعت رضوي از  هواداران مصدق بودند. و بزرگ نيـا از -

گفتند كه  قندچي از بچه هاي نيـروي سـوم  حزب توده.  اگر اشتباه نكنم مي
 است.

 
 

امروز پس ازين همه سال، و تجربه هاي بسياري كه پشت سر داريد به چه 
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 حمع بندي در مورد جنبش دانشجويي ايران رسيده ايد
 
د یبا ، نخستیبند ک جمعیدن به ين پرسش  ورسیبه ا یافتن پاسخی یبرا -

ادآور شد. به عنوان يك جنبش اجتماعي، یرا  یجنبش دانشجوئ یتهايخصوص
 جنبش دانشجوئي در همه جا از چند ويژگي عام برخوردار است.

اوالً جنبش دانشجويي جنبشي است تركيب شده از جوانان: بخش بزرگ  
بيست و پنجسالي بيشتر  -دانشجويان از جوانساالنند يعني حدود بيست 

جوانان رفتار و كردار ديگري دارند. چيزهاي تازه و نو را زودتر مي پذيرند  ندارند.
و به سنتها و رفتار موجود در جامعه با شك و ترديد بيشتر نگاه مي كنند. 
نوجوئي و نوخواهي و نوپذيري در ميان جوانان بيشتر و گسترده تر است. به 

وضع موجودند. اين رفتار خالف پيران و سالخوردگان، جوانان خواستار تغيير در 
كلي و عمومي جوانان در همه جا و در همه زمان است. در جوامعي با 
 جمعيتي جوان چون ايران، روند نوپذيري و كهنه گريزي قويتر و سريع تر است.

ثانياً جنبش دانشجويي از جواناني تشكيل شده كه به كار تحصيل علم و  
مشغولند. و اين تحصيل  تخصص در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

است براي نظام اجتماعي موجود و “ كادر”خصلتي دوگانه دارد : هم تربيت 
هم فراگرفتن علم است كه خواه و ناخواه همراه است با شك و ترديد و به 
پرسش گرفتن دانسته ها و خوانده ها. اين خصلت متضاد ريشه در طبيعت 

معترضان و سنت شكنان و  نهاد دانشگاهي دارد. دانشگاه هم پرورشگاه
 نظام حاكم.“ آدمسازي”انقالبيان است و هم كارخانة 

ثالثاً  دانشجويان همگي از نظر طبقاتي منشأ واحدي ندارند و ازاليه ها و 
و طبقات مختلف اجتماعي برخاسته اند. به اين جهت است كه من “ اقشار”

نم . جنبش طبقاتي نگاه مي ك –به دانشجويان به عنوان يك گروه فرا 
طبقاتي است مثل جنبشهاي  زنان و يا  –دانشجويي از نوع جنبشهاي فرا 

جوانان. جنبشهايي كه وضعيت و خصائص و خواستهاي آنها را نمي توان فقط 
با تحليل طبقاتي معمول و متداول توضيح داد و براي فهم درست آنها بايد به 

 راطبقاتي دست زد.اين خصلت فراطبقاتي آنها توجه داشت و به تحليل ف
رابعاً جوانان و خاصه دانشجويان در برهه اي از عمرخود هستند كه هنوز  
روابط و مناسبات و تعهدات اجتماعي موجود و مستقر نشده اند. “ جذب”

اند، در برابر خانوادة خود هم بيش از بيش  هنوز خود خانواده اي تشكيل نداده
ارند و به عبارت ديگر  و در يك آزادي عمل دارند، شغل و تعهدات شغلي ند

كالم، هنوز در نظم اجتماعي مستقر محل ثابت و مسئوليت پابرجايي پيدا 
نكرده اند. البته كه اين وضعي گذرا و ناپايدار است و در پايان سالهاي تحصيل 

، اما در آن “وارد اجتماع مي شود”پايان مي گيرد؛ درين سالها، ديگر دانشجو 
ر فاصله از نظم موجود زندگي مي كند  و همين خود سالهاي دانشجويي د

رفتار و كردار او را از استقالل عمل بيشتري نسبت به وضع موجود برخوردار 
مي كند. دانشجو بيشتر و بهتر و زودتر ضرورت تغيير را مي بيند و درك مي 
كند و با صميميت و  شور و شوق تحت تأثير راه حلهاي قاطعانه و سريع و 

تر قرار مي گيرد. اين رفتار و كردار سياسي دائمي نيست و اين نوع راديكال
پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي با پايان گرفتن دوران تحصيل و  

آهسته آهسته از ميان مي رود و تندي و بيتابي “  واردشدن به اجتماع”
 تبديل مي كند. “ جاافتادگي”سالهاي جواني را به كندي و تأمل سالهاي 

الخره به دو نكتة ديگر هم بايد توجه داشت. اول اين كه همچنان كه دوست با
صاحبنظري توجه داد بايد فراموش نكرد كه جوانان و خاصه دانشجويان در 

برخوردار هستند. جامعه، دانشگاه و  “ پيشداوري مثبتي”جامعه معموالً از 
را مبشران  دانشجو را از نشانه هاي ترقي و پيشرفت مي داند و دانشجويان

بيند. همين تصور در ميان دانشجويان هم هست كه  بهبودي فرداي خود مي
كنند و بر عهدة خود مي بينند  مي“ احساس وظيفه و مسئوليت”به نوعي 

كه از مسائل سياسي و اجتماعي بحث و گفتگو كنند و در امور سياسي و 
 اجتماعي شركت كنند

ندگي دانشجويي عمري كوتاه دارد و زنكتة ديگر اينكه نبايد فراموش كرد كه 
چندان تداومي ندارد. هر ساله عده اي از دانشجويان دانشگاه را تمام مي 
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كنند و عده اي ديگر دانشگاه را شروع مي كنند. دانشجويان هميشه 
هستند اما همان دانشجويان نيستند. دانشجويان سابق ديگر دانشجو 

نشجو و كالس و درس و معلم و نمره ديگر نه دا“  فارغ التحصيالن”نيستند و 
و امتحان را مي شناسند و نه  رفتار و كردار دانشجويان را دارند. حتي 
دانشجويان سال آخر و يا دانشجويان فوق ليسانس هم ديگر رفتار سابق 

 خود را فراموش مي كنند. 
 

دهد مي تواند فراموشكار  جنبشي كه به اين سرعت تركيب خود را تغيير مي
به سختي با طبيعت چنين “ استراتژي هاي دراز مدت”اشد. اصالً هم ب

جنبشي جور مي آيد. كه امروز كاري كنيم كه پس فردا نتيجه بدهد چرا كه 
 پس فردا ديگر كسي از امروزيها نمانده است.

دانشجويان مي توانند نقش بسيار مهمي در تغيير و تحوالت سياسي و 
توجه به مشخصات عمومي  هم هم بااجتماعي بازي كنند اما اين نقش م

دانشجويان به عنوان يك گروه اجتماعي فراطبقاتي انجام مي شود و هم با 
توجه به اين واقعيت كه  زندگي دانشجويي عمري كوتاه دارد و چندان 
تداومي ندارد. شايد تنها راه حل چنين مشكلي به وجود آمدن يك حركت 

د كه هم به مسائل دانشجو سنديكايي دانشجويي مستقل و منسجم باش
در دانشگاه بپردازد و هم به مسائل دانشجو در جامعه. اما ايجاد تشكلهاي 
سنديكايي مستقل در ديكتاتوري و استبداد ممكن نيست و به همين 
مناسبت هم در جوامعي چون ايران جنبش دانشجويي حركتي تناوبي دارد و 

ن شرايطي سالروزها و با دورانهاي سكون و فوران همراه است. در چني
بزرگداشتها و يادها نقش بزرگي در زنده نگهداشتن آرمانهاي هميشگي 
چنين جنبشهايي مي تواند داشته باشد. و اين همان نقشي است كه 

در جنبش دانشجويي ايران بازي كرده است و مي كند: مظهري “ شانزده آذر”
د و براي استقالل و فراموشي ناپذير از مبارزة دانشجويان ايران با استبدا

 آزادي!
 
 

آيا در آن دوره به نظر شما جنبش دانشجويي  ـ با صحبتهايي كه مي كنيد،
 مي توانست نوع ديگري حركت كتد؟

 
ـ  اگر دانشجويان سنديكاي مستقلي داشتند شايد. اما ما در آن دوره به دو 

كه گروه تقسيم شده بوديم: آنها كه از هر بهانه اي استفاده مي كردند 
مخالفت با حكومت مصدق و جنبش ملي شدن نفت را دامن بزنند و ما كه در 
آن زمان حياتي ترين مسئله را تقويت مبارزه حكومت ملي مي دانستيم. 
جنبش دانشجويي در آن سالها خصلتي صد در صد سياسي داشت؛ به اين 
معني كه ما طرفداران جنبش ملي كردن نفت بوديم و آنها مخالفان اين 

“ طبقة كارگر”بش. براي آنها همه چيز بهانه اي بود براي افشاي دشمنان جن
پس از “. جبهة صلح و سوسياليسم”و مخاصمان “  اردوگاه كار”و  مخالفان 

طرح مسائل صنفي و رفاهي دانشجويان هم بهانه اي مي ساختند در 
خدمت آن هدفهاي ديگر. براي ما هم همه چيز تحت الشعاع ضروريات جنبش 

ي كردن نفت قرار مي گرفت: در وضعي بحراني و حساس هستيم و از مل
هزار سو، از داخل و خارج،  هزار جور تحريك و توطئه و كارشكني و كلوخ 
اندازي جنبش را تهديد مي كند.. پس بايد هشياري به خرج داد و بيخود آلت 

 نکرد! یو فرع یجزئ یرا فدا یفعل نشد و خاصه عمده و اصل
هم رقيبان ما اولويت را به مبارزة سياسي مي داديم. و همين پس هم ما و 

باعث مي شد كه حركات جنبش دانشجويي چنان مشخصاتي را پيدا كند كه 
 پيدا كرد.

 
آذر كه گفتيد دانشگاه براي مدتي  16سئوال  ديگرم اين است كه پس از 

يي تعطيل شد، با باز شدن دانشگاه چه فضائي حاكم بود؟ آيا همين نيروها
 كه نام برديد دوباره شروع به فعاليت كردند يا مبارزه افت پيدا كرد؟
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فضاي حاكم در دانشگاه  كم كم  همان فضاي حاكم بر جامعه مي شد:  -

سرخوردگي بر اميدها سايه مي انداخت و جنبش دانشجويي هم به دوران 
“ شانزده آذر”ديگري از خمودي و سكون نزديك مي شد. اين ميان هر ساله 

آذر، دانشجويان  16دوباره زنده مي شد و  همه چيز را به يادها مي آورد. در 
در سرسراي دانشكدة فني جمع مي شدند و ياد ياران كشته را زنده مي 
كردند. مأموران هم مي ريختند و جمع را متفرق مي كردند وعده اي را هم 

كردند. درست نمي دانم از چه سالي بود كه جنبش  دستگير مي
اعالم كرد. به احتمال قريب به يقين “ روز دانشجو”انشجويي  شانزده آذر را د

باشد. درين روز است كه دومين تظاهرات علني  1339آذر  16مي بايست از 
 32در دانشگاه تهران در بزرگداشت  و به يادبود كشتگان آذر  32پس از سال 

ار مي شود. به ابتكار و سازماندهي دانشجويان هوادار جبهة ملي برگز
تمامي كالسهاي درس در دانشگاه تهران  و در پلي تكنيك تعطيل مي شود 

اند از حدود  و پنج شش هزار دانشجويي كه در دانشگاه تهران جمع شده
ساعت ده صبح به راهپيمائي در داخل محوطة دانشگاه مي پردازند. سه 

مي ايستند. باري دانشگاه را دور مي زنند و سپس در برابر دانشكدة حقوق 
زنده ياد پروانة اسكندري، دانشجوي ادبيات )كه بعدها با داريوش فروهر 
زناشويي كرد( اعالم برنامه مي كند و پس از او، جمال اسكويي، دانشجوي 
حقوق،  سخنراني مي كند. ميتينگ آن روز پرشكوه نيم ساعت بعد ازظهر به 

دقيقه سكوت به ياد  پايان مي رسد. يكماهي بعد هم در لندن با اعالم يك
آذر است كه كنگرة كنفدراسيون كار خود را شروع مي كند. از آن  16كشتگان 

پس و عليرغم جو خفقان و سركوب  در ايران، هرساله دانشجويان روز 
دانشجو را با تعطيل كالسها گرامي مي داشتند. اين چنين بود كه 

يخواه و ترقي طلب آذر به لحظة فرياد و اعتراض وجدان آزاد 16بزرگداشت 
 دانشجويان تبديل شد

 
 

با اين تجربياتي كه از جنبش دانشجويان در گذشته داريد نقاط ضعف و قوت 
 جنبش كنوني دانشجويان را در كجا مي بينيد؟

 
ميزان ”را در جامعه به نوعي “ دانشجويان”ـ  همة اين مشخصاتي كه گفتيم 

ي كنند. ناآرامي دانشگاه, تبديل  م“ الحرارة فرهنگي ـ اجتماعي ـ سياسي
حكايت از ناآرامي جامعه مي كند و به عبارت ديگر نارضايي كه در دانشگاه 
بيان مي شود نشانه اي از نارضايي وسيعتري است كه حامعه را گرفته 
است. به همين مناسبت است كه در بسياري از جوامع، چه درين سوي 

ي از جنبشهاي اعتراضي بوده دنيا و چه در آن سو، دانشجويان آغازگر بسيار
اند. آنجا كه دانشجويان از قدرت سياسي فاصله مي گيرند و به آنچه مي 
گذرد با بي اعتنايي و بيعالقگي و اگرنه با مخالفت نگاه مي كنند با نظام 
حكومتي روبرو هستيم كه در انزوا و جدايي از جامعه زندگي مي كند يعني 

ين وضعي را در سراسر سالهاي پس از كه با بحراني سخت روبرو است. چن
مرداد در ايران تجربه كرديم. يادتان هست كه هر ساله رسيدن روزهاي  28

آغاز آذر چه رعشه اي بر اندام حكومتيان مي انداخت؟ انزواي آن حكومت را 
مي بايست در آن هراس ديد كه همچنان دوام و قوام داشت و در نخستين 

 عله ور ساختن اعتراض عمومي.فرصت شراره اي مي شد براي ش
پس، انزواي حاكمان را مي توان در تداوم جنبش دانشجويي ديد. هرچند كه 
شرايط خفقان و سركوب و عدم دموكراسي در جامعه، اين تداوم را با نوعي 

همراه مي كند: به همين علت است كه در جوامعي استبدادي از “ تناوب”
خود را در نوعي فراز و فرود زندگي  نوع جامعة ما،  جنبش دانشجويي تداوم

مي كند بي آنكه هرگز از ميان برود. با اوج سركوب، جنبش فرو كش مي كند 
تا در اولين فرصت بار ديگر اوجي ديگر را جست و جو كند. تداوم اين تنشهاي 
دانشجويي حكايت از وجود تنشهاي ژرف اجتماعي ـ سياسي در جامعه مي 

يز همين قاعدة عمومي صدق مي كند: هم آن كند. در جمهوري اسالمي ن



 19 

و  هم  فريادهاي شادي و خشم سالهاي اخير نشانة   60دهة “ خاموشي”
ديگري از بحران جمهوري اسالمي است )اينكه اكنون با سركوب اسالمي 

ديگري شده ايم يانه مسئلة جداگانه اي است كه از “ خاموشي”شاهد 
 بحث ما بيرون است(. 

جنبش دانشجويي همچنان و با وجود افت و خيزهاي  پس و در هرحال،
معمول در چنين جنبشهاي اجتماعي،  دوام خواهد داشت. اما آيا چنين 
جنبشي مي تواند جانشين احزاب و سازمانهاي سياسي شود و نقش آنها 
را بازي كند؟ آيا مي تواند بستر پيدايش يك نهضت سنديكايي دانشجويي 

 ل يه بحث بيشتري احتياج دارد. شود؟ پاسخ اين هر دو سئوا
در تاريخ سنديكاليسم جهاني، سنديكاليستهايي بوده اند كه عقيده داشته 
اند كه سنديكاها مي توانند جانشين احزاب سياسي شوند و نقش آنها را 
بازي كنند و يا اينكه مي بايست تبديل به بلندگوي تبليغي اين يا آن حزب يا 

راه هم كوششهايي كرده اند. اما چنين  دستة سياسي شوند. و در اين
تجربياتي  همه جا با شكست روبرو بوده است. درست است كه براي طرح 
درست مسائل صنفي، سنديكا  الزاماً مي بايد به مسائل سياسي هم 
بپردازد اما درهر حال هيچگاه سنديكا نبايد نه  استقالل خود را از سازمانهاي 

اوت اساسي خود با سازمانهاي سياسي و سياسي از دست بدهد و نه  تف
 احزاب را فراموش كند. 

در شرايط خفقان و ضد دموكراتيك جوامعي چون جامعة ديروز و امروز ما،  
سنديكا چه مي تواند بكند؟ براي ماندن و تحمل شدن، سنديكا مي بايد فقط 
از مسائل صنفي، آنهم حداكثر در حد مسائل رفاهي، حرف بزند كه آنهم 

ي حكومت ارضاء كننده نيست چرا كه به نظر حاكمان سنديكا مي بايد در برا
تأييد سياستهاي دولت و رژيم هم هيچ غفلتي نكند: درين راهپيمايي و آن 
مراسم شركت جويد و اين را محكوم كند و آن ديگري را حمد و ثنا بگويد. پس 

نمي تا زماني كه جامعه در شرايط دموكراتيكي نيست، دانشجويان هم 
توانند سنديكاهاي واقعي خود را تشكيل دهند و از ابزار تشكيالتي مستقل 

م، در جوامعي يخود برخوردار شوند. به همين مناسبت هم، همجنانکه گفت
چون ايران، جنبش دانشجويي با دورانهاي سكون و فوران همراه است. در 

ه است. و چنين شرايطي آنچه مي ماند همان تنشهاي پرفراز و فرود صادقان
چشم طمع احزاب به بهره برداري از آن. احزاب با تكيه بر جنبش دانشجويي 
و بهره گيري از التهابات آن، مي كوشند كه ناتوانيهاي خود و خطاهاي خود را 

 در پرده نگهدارند. و اينهم فاجعة ديگري است.
 هم دانشجو بود.“ دانشجوي خط امام”باالخره خوب است كه يادمان نرود كه 

“. دانشجوي خط امام افشاء كن، افشاء كن!”يادتان هست  آن فرياد هاي 
، يعني كه دارد به عضويت “لو مي دهد”كند،  مي“ افشاء”دانشجويي كه 

در مي آيد تا بر بستر خبرچيني و تفتيش عقايد و  “ ارتش سي ميليوني امام”
عيت شالق و شكنجه و  اعدام رقصي شادمانه  كند!. مي بينيد كه . واق

 پيچيده تر از تصورات ماست! 
جنبش دانشجويي در شرايط مشكلي است. نبايد نقش خود را فراموش كند 
كه در آن اختناق و سركوب، هم مبشر آزادي باشد و هم مدافع تعيير. به 
اصول و  ارزشها دلبسته بماند و نه به افراد و اشخاص. عمل را مهم بداند و 

شك و بحث بخواهد نه خانة جزم و يقين كه  نه حرف را. دانشگاه را كانون 
است،.امام جمعه بر نمي دارد. كه “ مرجع تقليد”دانشگاه, فرهنگ بي 

 كشتگاه شك است و شك يعني اعتراض. 
ا ز پاسخ به آن پرسشها دور افتاديم؟ نه خيلي! ضعف جنبش دانشجويي از  

دل شود دار و دسته هاي سياسي ب“ آلت فعل”زماني آغاز مي شود كه به 
“ كشتگاه شك و اعتراض”و قوت جنبش دانشجويي تا زماني است  كه در آن 

 بماند.
جنبش  یبه همين مناسبت هم در جوامعي چون ايران و با آن خصلت تناوب

دانشجوييي، سالروزها و بزرگداشتها و يادها نقش بزرگي در زنده نگهداشتن 
نقشي است كه  آرمانهاي هميشگي مي تواند داشته باشد. و اين همان

در جنبش دانشجويي ايران بازي كرده است و مي كند: تجسم “ شانزده آذر”
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جامعة دانشگاهي و مظهري فراموشي ناپذير از “ حافظة جمعي”تداوم 
 مبارزة دانشجويان ايران با استبداد و براي استقالل و آزادي!

        
 (1381س، آذر ی)پار 

 
 
 سه قطره خون 
 

 
     یاحمد قندچ

 

  
 

ایبزرگ ن یصطف  

 

 
 شریعت رضوی

 


