و اشك از چش��م ها جاري ميكرد .او از اين زندگي
غم انگيز ذلت بار به س��توه آمده بود .برادرش پس از
يك جراحت دردناك دو ساعته در پناه مرگ آرميده
ب��ود ول��ي او هنوز مي س��وخت و مدام از ش��كنجه
روحي طاقت فرس��ايي رنج مي برد .او ديگر از مرگ
نميترس��يد و آرزو داش��ت كه به دنبال برادرش در
پناه مرگ روي آسايش ببيند .او از زبان دانشجويان
حرف مي زد .او عقده دلهاي دردمند دانشجويان را
ب��از ميكرد .او به جنايت هيأت حاكمه حمله كرده،
تقاض��اي كيفر جنايتكاران را مي نم��ود .او وفاداري
خود و برادر ش��هيدش را ت��ا آخرين لحظه حيات به
مصدق بزرگ اعالم ميداش��ت .او باالخره س��خنان
مؤثر خود را با شعر معروف كريم پورشيرازي شهيد
ديگر نهضت ملي درباره خونين كفنان سي ام تير در
ميان ش��ور و هيجان بي حد دانشجويان ختم كرد و
آنگاه به وسيله پليس محاصره و دستگير شد.
پس از آن مزار شهداي شانزده آذر همچون مقبره
شهداي سي ام تير زيارتگاه مردم آزاده و مبارز ايران،
به خصوص دانشجويان بود .سال بعد روز شانزده آذر
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ه��ر گون��ه عكسالعملي را در نطفه خف��ه كنند ،اما
مطابق قرار قبلي پس از آنكه زنگ صبح نواخته شده،
تمام دانشجويان در محوطه مركزي دانشكده فني با
حالت عزا و احترام سه دقيقه سكوت كردند :سكوتي
عميق و پر معني ،سكوتي كه خاطرات دلخراش سال
پيش را تجديد مي كرد و رگبار گلوله و ناله دردناك
مجروحين شنيده مي شد .سكوتي كه در خالل آن
ش��كنجه هاي روحي سال گذش��ته ،جنايات هيأت
حاكمه و بدبختي و مذل��ت ملت ايران از نظرها مي
گذش��ت .سربازان و كارآگاهان در مقابل اين سكوت
قادر به هيچ عملي نبودند و هيچ بهانه و دس��تاويزي
به دستش��ان نيامد .دانشجويان پس از سكوت و قرار
دادن يك دسته گل بر روي پله ها دانشكده را ترك
كرده عازم مزار ش��هدا ش��دند .تمام دانشگاه نيز به
پيروي از دانش��كده فني به احترام شهداي شانزدهم
آذر دست از كار كشيد.
آن اي��ام فش��ار و اختن��اق عجيب��ي به اف��كار و
احساس��ات مردم و دانش��جويان س��نگيني ميكرد.
حكومت نظامي سراس��ر آن س��الها را پوشانده بود.
تجمع س��ه نفر خالف قانون و دانش��جو بودن جرم
بود .چه بس��ا كه سرباز با سرنيزه در جلسات كالس
يا سر حوزه امتحان ميايستاد و دانشجويان در پناه
برق سرنيزه مشغول كار خود بودند .رفتن به دانشگاه
و درس خوان��دن و خالصه زندگي در آن روزها درد
و رنج بود و اعصاب دانش��جو را خرد ميكرد .عده اي
از بهترين استادان دانشگاه را اخراج كرده و به غل و
زنجير كشيدند و در عوض عدهاي از اوباش و اراذل را
به دانشگاه فرستادند تا ركيك ترين ناسزاها را كه در
شأن خودشان و اربابانشان بود ،تحويل دانشگاهيان
و دانشجويان دهند.
س��ال بعد و س��الهاي بعد از آن نيز در اختناق
مرگبار و در ش��رايط دش��واري ،دانش��جويان به ياد
ش��هداي شانزده آذر دست از كار كشيده با برگزاري
مراس��مي در دانشگاه و بر مزار ش��هدا پيوند خود را
ب��ا ش��هدا و راه آنان تجديد كردند و ش��انزده آذر را
روز دانش��جو اعالم نمودند و بجاس��ت كه هميش��ه
دانش��جويان نام شهدا و خاطره ش��انزده آذر را زنده
نگه داشته در بزرگداشت آن بكوشند و در راه مبارزه
علي��ه حكوم��ت كودتاچيان جنايت��كار از روان پاك
شهداي  16آذرطلب همت كنند.

فصل اول انقالب اول

اتومبیل حامل محمد رضا پهلوی و ریچارد نیکسون در کاخ سعد آباد

خالصه مذاكرات و تصميمات چهارصد و هشتاد و سومين
جلسه شوراى دانشگاه مورخ 1332/9/25

رويكرد مديران وقت
دانشگاه تهران به حادثه  16آذر
دانشجويان اگرچه بعد از واقعه دردناك  16آذر به خروش آمده بودند اما دانشگاه و مسئولين آن انگار در عين عدم
رضايت از آنچه رفته است نسبتي با شور سياسي دانشجويان نداشتند .تصميمات و مذاكرات جلسه شوراي دانشگاه
اين همه را به تصوير ميكش��د .دكتر صالح كه چندي بعد در جايگاه رياس��ت دانش��گاه قرار ميگيرد از وضعيت
موجود ابراز نارضايتي ميكند و دكتر خبيري نيز با تأييد اين سخنان از لزوم جلوگيري از پخش اعالميه و سياسي
شدن دانشگاه سخن ميگويد .گويا دانشگاه آن روز حد متوسطي است بين دانشجويان انقالبي و رژيم شاهنشاهي.
آنچه در پي ميآيد گزارشي است رسمي از آنچه در جلسه شوراي دانشگاه تهران بعد از واقعه  16آذر رخ ميدهد.
چهارصد و هشتاد و سومين جلسه شوراى دانشگاه
در س��اعت  5/9صبح روز چهارشنبه  ۲۵آذر  ۱۳۳۲به
رياس��ت آقاى دكتر سياس��ى رئيس دانشگاه با حضور
آقايان رؤس��ا و نمايندگان و معاونين دانش��كدهها در
دانشسراى عالى تشكيل گرديد.
آقايان دكت��ر صديق��ى ،بهمنيار ،دكتر ش��ايگان،

مهندس عطائ��ى ،كيهان معذور [و] آقايان پروفس��ور
ش��مس ،دكتر اردالن در سفر [و] آقاى فروزانفر غايب
بودند .صورت جلس��ه قبل قرائت و تصويب شد .آقاى
دكتر سياس��ى اظهار كردند به طورى كه اطالع دارند
در فاصل��ه اين دو ش��ورا در روز  ۱۶آذر واقعه و حادثه
غم انگيز و جانگدازى در دانش��كده فن��ى اتفاق افتاد
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ناگهان صداى
شليكمسلسل
دستىشنيده
شد و وضع
بحرانىعجيبى
پيش آمد و
بعدًا خبر رسيد
كه چند نفر از
دانشجويان
هدف گلوله
قرار گرفته و
در سرسراى
دانشكدهافتاده
و خون از آنها
جارى است.
شنيدن اين خبر
و تجسم اين
وضعيت براى
كليهاستادان
حاضر كه اين
صورت جلسه را
امضا مى نمايند
موجبنهايت
تأسف و تأثر
گرديد و در اين
لحظه كه صورت
جلسهامضا
مىشود ساعت
 11/45صبح
است و هنوز
وضع خاصى
در دانشكده
حكمفرمااست

و منجر به كش��ته ش��دن س��ه نفر از دانش��جويان آن
دانشكده شد .گزارش اين حادثه كه از طرف دانشكده
رس��يده به عرض شورا خواهد رس��يد ولى قب ً
ال تقاضا
دارم به پاس احترام و ش��ادى روح س��ه نفر دانش��جو
به پا خاس��ته و يك دقيقه سكوت نماييم .پس از يك
دقيقه س��كوت گزارش شماره  ۲۳۲۴مورخ ۳۲/۹/۱۸
دانشكده به شرح زير قرائت شد:

آقاى دكتر
خبيرى پس از
تأييدبيانات
آقاى دكتر
صالح اظهار
داشته اند اين
اعالميهها درد ما
را دوا نمىكند.
مشاهده
مىشود
دانشگاهيان
در برابر تمام
اين ضربات
ساكت و بيكار
نشستهاند،ما
بايد مقررات
انضباطىمحكمى
داشتهباشيم
و خاطيان و
گناهكاران در
دانشگاه را
از هر مقامى
كههستند
مجازاتبدهيم.
چنانچه مكرر در
مكرر از طرف
دانشگاهرسمًا
اعالم شده است
ما از سياست
دور هستيم و
بايدانتظامات
خودمان را
رعايت كرده،
حفظنماييم

مقام رياست دانشگاه
بدينوسيله گزارش جريان واقعه تأسف آور روز دوشنبه
 1332/9/16ك��ه منجر ب��ه مقتول و مجروح ش��دن
ع��دهاى از دانش��جويان گرديد تقديم م��ىدارد و بدوا ً
متذكر مى شود كه چون در موقع وقوع دو عمل عمده
كه يكى باعث مداخله س��ربازان و ديگر [ى] منجر به
فرمان آتش آنان گرديده از آقايان استادان و كارمندان
ادارى دانش��كده كس��ى حاضر در محل وقوع اين امر
نبوده ،ناچار براى تهيه اين گزارش مجبور به تحقيق از
دانشجويان گرديده ولى متأسفانه در بعدازظهر دوشنبه
و صبح سهش��نبه تعداد نسبتاً محدودى از دانشجويان
بيشتر در دانشكده حاضر نشده و اين گزارش به زمينه
پرسش از چند نفر از آنها تهيه شده است.
 -۱علت مداخله س�ربازان  -ضمن تحقيقات از
دانشجويان چنين نتيجه شده كه در زنگ تفريح صبح
يعنى كمى قبل از ساعت  10صبح كه دانشجويان در
سرس��راى دانش��كده فنى بوده اند يكى از دانشجويان
به اس��م افخمى ،كاغذى (كه ظاه��را ً اعالميه بوده) از
روى زمي��ن برم��ىدارد و چند نفر از س��ربازان كه در
آن نزديكى بودهان��د او را جلب مىنمايند .پس از اين
عمل دو يا چهار نفر از دانش��جويان كه در سرسرا بوده
از پش��ت شيش��ه نس��بت به گروهبانى كه در محوطه
خارج از س��اختمان بوده با دست اشاراتى مىنمايند و
در همين موقع زنگ ورود به كالس نواخته مى شود و
كليه دانشجويان داخل كالس هاى خود مى شوند.
در اثر اين قسمت گروهبان و دو نفر سرباز مسلسل
به دس��ت وارد س��اختمان دانش��كده فن��ى گرديده و
در جس��ت وجوى اين دانش��جويان به در كالس دوم
الكترونيك مى روند .اينجانب ش��خصاً آنها را دو يا سه
دقيقه قبل از رفتن ب��ه كالس درس خود (چهارم راه
و س��اختمان) ديدم و گفتم تحقيق ش��ود منظور آنها
چيس��ت .در بين راه يكى از مستخدمين به من اطالع
داد كه گروهبانى مسلس��ل به دس��ت مى خواهد مرا
مالقات كند.
توس��ط مس��تخدم جواب دادم به افسرش مراجعه
نمايد تا اگر افس��رش موضوع را قابل توجه ديد با من
در مي��ان نهد و قبل از ورود ب��ه كالس درس خود به
آق��اى دكتر عاب��دى معاون دانش��كده گفتم كه طبق
س��نت ما دانشگاهيان ،احترام كالس درس ايجاب مى
كند كه هيچ ش��خص خارجى حق ندارد وارد آن شود
و هر وقت مش��اهده شد اش��خاصى مايل هستند جبرا ً
وارد كالس شوند زنگ خروج از كالس نواخته شود تا
كالس تعطيل و هتك حرمت از آن نشود.
 -۲جريان ورود س�ربازان به كالس -گروهبان
و افراد مزبور كه در اين موقع پنج نفر بودند مسلس��ل
به دس��ت درص��دد برمى آيند كه وارد كالس ش��وند.
مس��تخدم مانع ورود آنان مىشود و خود براى كسب
اجازه از معلم به داخل كالس مى رود و آقاى مهندس
ش��مس ملك آرا استاد درس تذكر مى دهند كه براى
اينگونه امور بايد از رئيس و اداره دانشكده كسب اجازه
نمود.
گروهبان و س��ربازان معذال��ك وارد كالس مذكور
ش��ده در حالى كه با اس��لحه تهديد م��ى كردند .از او
مى خواهند كه آن چند نفر را كه پش��ت شيش��ه بوده

اند معرفى نمايد مس��تخدم هم ب��ا آن وضع دو نفر از
دانشجويان را نشان مى دهد .سربازان آن دو نفر را با
ضرب و ش��تم از كالس خارج ساخته و از در دانشكده
خارج مى نمايند.
مق��ارن ب��ا همين موقع ب��وده كه ب��راى احتراز از
پيش��امدهاى ناگوارت��رى زنگ دانش��كده نواخته مى
ش��ود و آقاى دكت��ر عابدى مع��اون دانش��كده كه از
جريان مطلع ش��ده به داخ��ل كالس مزبور مى روند و
در اين موقع دانش��جويان از اغلب كالس ها خارج مى
ش��وند كمااينكه خود دانش��جويان كالس چهارم راه و
س��اختمان را مرخص و براى تعقيب موضوع به سمت
اتاق اس��تادان رفته و در بين راه با دانشجويان كالس
دوم الكترومكاني��ك كه از ورود و هتاكى س��ربازان بى
اندازه عصبانى بودند برخ��ورد نموده آنها را به آرامش
دعوت نموده و وارد اتاق ش��ده و با تلفن گزارش امور
را به جناب آقاى رئيس دانشگاه دادم و به مجردى كه
گوش��ى تلفن را زمين گذاش��تم صداى شليك شنيده
شد.
 -3علت تيراندازى -پس از خروج دانش��جويان
از كالس تعداد قابل توجهى س��رباز در سرسراى پائين
دانشكده حاضر بوده و مخصوصاً تعدادى از آنها كه تازه
وارد ش��ده بودند و در حدود در اصلى متوقف بوده به
طورى كه خروج دانشجويان از اين در مشكل گرديده
و از قرار معلوم دانش��جويان ناچ��ار از راهرو متوجه در
جنوبى مى شوند.
از قرار مس��موعات در اين موقع سه عمل اتفاق مى
افتد :اوالً -از طرف مقابل دانش��جويان يعنى از پلكان
س��مت جنوبى س��ربازانى كه در طبقه باال بوده اند به
ط��رف آنها متوج��ه مى ش��وند .دوم -در همين موقع
از وس��ط جمعيت صدا بلند مى شود «دست نظاميان
كوت��اه» و «زنده باد دكتر مصدق» و عده اى نيز هورا
مى كش��يدند .سوم -در اثر اين تظاهرات نظاميانى كه
در داخل سرس��را و حدود در خروج��ى اصلى بوده با
وجودى كه در خروجى را س��د نم��وده بودند درصدد
متفرق كردن دانشجويان برمى آيند.
اين عده از دانش��جويان كه خ��ود را مواجه با اين
خشونت مى بينند با س��رعت به طرف در حركت مى
كنند .سپس در راهرو در محوطه خارج نيز تيراندازى
مى ش��ود .ضمناً اضافه مى نمايد كه قبل از تيراندازى
طب��ق اظهارات دانش��جويان در حدود  ۲۰نفر س��رباز
مس��لح در پائين و در طبقه باال نيز ش��ش يا هش��ت
نفر س��رباز حاضر بودهاند .پس از تيراندازى اس��تادان
و كارمن��دان و اينجانب در اتاق مقابل اتاق اس��تادان
براى تلفن كردن جمع ش��ده بوديم و به واسطه اينكه
س��ربازان مانع خروج ما از اتاق بودند ناچار ش��ديم در
هم��ان جا بمانيم تا س��اعت  11/5ارتباط با طبقه زير
ك��ه زخمى ها در آنجا بودند قط��ع بود و فقط در اين
ساعت از زخمى شدن چهار نفر دانشجو مطلع شده و
دليل ناله و فريادى كه ش��نيده مى شد معلوم گرديد
و از س��ربازان خواهش نموديم افس��ر خ��ود را نزد ما
بفرستند.
از س��روان و ناي��ب س��رهنگى ك��ه مراجعه نمود
خواه��ش كردي��م قبل از ه��ر چيز مجروحي��ن را به
بيمارس��تان برسانند و متأس��فانه بايد اذعان نمود كه
اگر به جاى يازده و س��ه ربع مجروحين را ساعت ده و
نيم يعنى بالفاصله پس از زخمى ش��دن به بيمارستان
فرس��تاده بودند شايد اميد بيش��ترى به بهبودى آنان
مى رفت.
 -۱چنانچ��ه به جاى گروهبان و س��رباز ،افس��رى
فهميده مداخله نموده بود ،موضوع اولى يعنى س��لب
حرم��ت از كالس دانش��كده پيش نمى آم��د و همان
طورى كه در ساير دانشكده ها و يك مرتبه در همين
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دانش��كده عمل ش��ده دانش��جويان مورد نظر به وضع
مناس��بى به فرمان��دارى نظامى مى رفتن��د -۲ .قبل
از تيران��دازى نيز چنانچه افس��رى فهمي��ده اين عده
س��ربازان را رهبرى مى نمود قطعاً موضوع تيراندازى
پيش نمى آمد و گوينده يا گويندگان كه به تشخيص
آنها مقصر اصلى هستند دس��تگير مى شدند و از اين
عمل شديد بى س��ابقه جلوگيرى مى شد .به ضميمه
نيز رونوش��ت صورت مجلس كه در ساعت يازده و سه
ربع آن روز تنظيم گرديده اضافه مى شود.
رئيس دانشكده فنى
صورت مجلس
جريان روز سه شنبه  1332/9/16ساعت  ۱۰صبح
در حدود  ۱۵دقيقه از جلس��ه دوم صبح گذش��ته بود.
( )10/15كه اطالع رس��يد عدهاى س��رباز مسلح قصد
ورود ب��ه كالس دوم الكترومكانيك داش��ته و اس��تاد
كالس درس آقاى مهندس ش��مس ملك آرا ،خواهش
نمودند كه كس��ى حق ندارد وارد كالس درس بش��ود
مگر با كسب اجازه قبلى از رئيس دانشكده.
س��ربازان بدون توجه به اين مطلب به جبر و عنف
در كالس را ب��از كرده و دو نفر از دانش��جويان كالس
را م��ورد ض��رب ق��رار داده و آنه��ا را از كالس بيرون
بردند و در برابر اين عمل بى س��ابقه و با توجه به اين
اصل كه احترام كالس درس و حفظ ش��ئون فرهنگى
و دانش��گاهى ب��ر همه واجب اس��ت و ب��ه اين ترتيب
ش��ديدا ً هتك احترام شده براى احتراز از پيشامدهاى
ناگوارترى به ناچار زنگ تعطيل كالس ها نواخته ش��د
و اس��تادان به تدريج از كالس درس بيرون آمده و در
اتاق معاونت دانشكده جمع شدند.
ناگهان صداى ش��ليك مسلسل دستى شنيده شد
و وض��ع بحرانى عجيبى پيش آمد و بعدا ً خبر رس��يد
ك��ه چند نفر از دانش��جويان هدف گلول��ه قرار گرفته
و در سرس��راى دانش��كده افتاده و خون از آنها جارى
اس��ت .ش��نيدن اين خبر و تجس��م اين وضعيت براى
كليه استادان حاضر كه اين صورت جلسه را امضا مى
نمايند موجب نهايت تأس��ف و تأث��ر گرديد و در اين
لحظه كه صورت جلس��ه امضا مى شود ساعت 11/45
صبح است و هنوز وضع خاصى در دانشكده حكمفرما
است.
آق��اى مهن��دس اصفي��ا (امض��ا) ،آق��اى مهندس
گوهري��ان (امض��ا) ،آقاى دكتر افش��ار (امض��ا) ،آقاى
مهن��دس مش��ايخى (امضا) ،آقاى مهندس رخش��انى
(امض��ا) ،آق��اى زاهدى (امض��ا) ،آقاى عص��ار (امضا)،
آقاى دكتر احمد يل��دا (امضا) ،آقاى رژر (امضا) ،آقاى
سيداحمديان (امضا) ،آقاى سنجابى (امضا) ،آقاى فتح
اهلل فتاح��ى (امضا) ،آقاى دكت��ر رحمتى (امضا) ،آقاى
مهندس خليلى (امضا) و آقاى دكتر عابدى (امضا).
پ��س از قرائ��ت گزارش آق��اى رئيس دانش��گاه به
اظهارات خود ادامه دادند و همچنين بيان كردند:
ب��ه محض اطالع از حدوث اي��ن واقعه بالفاصله در
دانشكده حاضر شده از نزديك آنچه را كه گذشته بود
مش��اهده كردم و از فرداى آن روز در شوراى دانشكده
حضور به هم رسانيده با همكاران محترم دانشكده فنى
به شور پرداختيم .پس از مشورت و مطالعه چندساعته
آقايان اس��تادان عقيده داشتند كه دو اعالميه يكى از
طرف دانشگاه و ديگرى از طرف دولت مبنى بر اظهار
تأسف از واقعه صادر شود .پس از اين تصميم با جناب
آقاى نخست وزير مالقات كردم.
ايشان هم از اين موضوع فوقالعاده متأثر و متأسف
بودن��د .در اين مالقات نظر آقايان و متن اعالميهاى را
كه به تصويب كميس��يون رؤس��اى دانشكدهها رسيده
بود به اطالع ش��ان رسانيدم .جناب آقاى نخست وزير
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موافق��ت كردند كه اعالمي��هاى در عين حال از طرف
دولت و دانش��گاه هر دو منتش��ر شود و ضمناً يك روز
دانش��گاه به پاس احترام دانش��جويان مقتول تعطيل
باشد.
در تعقيب آن مذاكرات اعالميهاى از طرف دانشگاه
صادر ش��د و متن آن بدين قرار است« :دانشگاه تهران
در عين ب��ى طرفى كامل از امور سياس��ى و با نهايت
عالقه مندى به حفظ نظم و آرامش در محيط دانشگاه
از واقعه اسف انگيز روز دوشنبه  ۱۶آذرماه كه برخالف
انتظار در دانش��كده فنى روى داده و در اثر تيراندازى
در سرسراى دانش��كده چند تن از دانشجويان مقتول
و مجروح گرديده اند بس��يار متأس��ف و متأثر است و
اميدوار اس��ت با اطمينانى ك��ه از طرف مقامات عاليه
داده شده اس��ت موضوع دقيقاً رسيدگى و رفع اهانت
از دانش��گاه بش��ود و ضمناً ترتيبى داده ش��ود كه اين
واقعه در آينده نظير پيدا نكند .دانشگاه تهران به روان
پاك دانش��جويان عزيزى كه جان خود را از كف داده
اند درود مى فرس��تد و خود را ش��ريك اندوه بى پايان
خانواده هاى محترم آنان اعالم مى دارد.
دكتر على اكبر سياسى -رئيس دانشگاه»
در همان جلس��ه مالق��ات از ايش��ان تقاضا كردم
ك��ه آقاى دكتر عابدى را ك��ه از طرف فرماندار نظامى
توقيف شده بودند آزاد كنند ،با اين تقاضا نيز موافقت
كردند .با همه اين تفاصيل انتظار داشتيم روز دوشنبه
بعد از تعطيل ،دانش��گاه جريان عادى خود را طى كند
ولى متأسفانه مشاهده شد كه بعضى از دانشكده ها به
حال تعطيل باقى مانده (به اس��تثناى دانش��كده هاى
ادبيات و حقوق و معقول و منقول).
تعطيلى دانش��كدهها اس��باب نگرانى آقاى نخست
وزي��ر را فراهم ك��رد و پس از مذاك��ره تلفنى تصميم
گرفتند با آقايان رؤساى دانشكدهها مالقات نمايند .در
اين جلس��ه مالقات ،آقاى نخست وزير شرح مبسوطى
راجع به احترام دانشگاه بيان كردند ولى ضمناً متذكر
ش��دند كه چون در سرلوحه برنامه دولت حفظ نظم و
آرامش و امنيت مملكت اس��ت ،اجازه نخواهند داد كه
در هيچ دس��تگاهى بى نظمى حكمفرما باش��د و براى
جلوگيرى از آن به ش��دت عم��ل خواهد كرد و اضافه
كردند اگر واقعاً دانش��گاه مايل است بى طرفى خود را
حف��ظ نمايد نهايت مس��اعدت و كمك را به او خواهم
كرد و حتى اطمينان داده ش��ود كه در دانش��كده ها
اتفاقى نخواهد افتاد و ش��عار داده نخواهد ش��د و نظم
برقرار مى ش��ود ،دستور مى دهم نظاميان ،دانشگاه را
ترك كنند.
پس از اين مالقات تقريباً هر روز كميسيون رؤساى
دانشكده ها تشكيل شد .در جلسه اخير پس از مطالعه
كاف��ى راجع به اين جريان��ات و با در نظر گرفتن متن
اعالمي��ه دولت و بيان��ات جناب آقاى نخس��ت وزير،
نظرياتى اتخاذ كردند كه به عرض ش��ورا مىرسد ولى
قب ً
ال اگر الزم اس��ت توضيحاتى از ط��رف آقايان داده
ش��ود ،بدهند كه تصميم كميسيون قرائت شود .آقاى
دكتر خبيرى استفس��ار كردند اعالميه اى كه از طرف
دانش��گاه منتشر شد عين همان اعالميهاى است كه از
دانشگاه داده شده است يا خير؟
جواب داده ش��د تغييرات مختصرى از طرف دولت
در آن داده شده است .آقاى دكتر صالح اظهار داشتند
ب��ه طورى كه آقايان كم و بيش اطالع دارند دانش��گاه
در خ��ارج دش��من و مخالف زياد دارد .يك دس��ته از
مخالفين آنهايى هس��تند كه نتوانس��تند وارد دانشگاه
بش��وند ،س��عى مىكنند از هر آب گل آلودى استفاده
كنند و دست به مخالفت بزنند.
آقايان ب��ه عملياتى كه در حكوم��ت ها و مجالس
سابق براى مخالفت با دانشگاه شده است ،اطالع دارند.
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دولت فعلى و دانشگاه و دانشكده فنى هيچ يك راضى
نبودند ك��ه چنين اتفاقى بيفت��د و در محيط مقدس
دانش��گاه خونى ريخته ش��ود .اتفاقاً اي��ن حادثه حربه
مهلكى به دس��ت مخالفين داد و نشستند و گفتند كه
ع��ده اى به دور يكديگر گرد آمده ،حصارى در اطراف
خود كشيده به عنوان برگزيده ملت هر چه مىخواهند
مىكنند و اجازه نمىدهند كسى وارد كار آنان بشود.
دس��ته ديگرى كه دائماً بر عليه دانشگاه در فعاليت
هستند توده اى ها هستند كه روى اساس اصلى حزبى
خود يعنى تخريب س��عى دارند كه بنيان اين مؤسسه
علم��ى را متزلزل كرده به منظور خويش برس��ند .اين
دس��ته نيز فقط ضعفى پيدا ك��رده با بزرگ كردن آن
به فعاليت پرداخته اند .دس��ته سوم نيز وجود دارد كه
متأسفانه بايد گفت اين دسته از ميان خود ما هستند
ك��ه به داليلى از يكديگر ناراضى ش��ده به جاى اينكه
اختالفات را در داخل خود حل و فصل نمايند شكايت
ن��زد مقامات خارج از دانش��گاه برده به اين ترتيب هم
ب��ه تضعيف بنيان دانش��گاه كمك ك��رده و هم حربه
مخالفي��ن را تندت��ر و تيزتر مىنماين��د .مجموع اين
اتفاقات طورى نمودار ش��ده كه برخى از اعضاى دولت
را متوجه اين نكته كرده گمان مىكنند دانشگاه كانون
فساد و اغتشاش است.
بنابراي��ن ب��ر همگى ماها فرض اس��ت ك��ه بيكار
ننشسته ،عاقالنه و مدبرانه اختالف داخلى خود را اگر
وجود دارد مرتفع س��اخته ،حربه دشمنى و كينهتوزى
را از دس��ت مخالفان و دشمنان دانشگاه خارج سازيم
و نگذاريم براس��اس و بنيان اين مؤسسه علمى خللى
وارد آيد .تصميم كميسيون رؤساى دانشكده ها به قرار
ذيل قرائت شد:
 -۱حادثه اس��ف انگيز  ۱۶آذرماه كه در دانش��كده
فنى منجر به قتل س��ه تن از دانشجويان گرديد عموم
دانشگاهيان را بسيار متأثر و جريان عادى تعليم را در
دانش��گاه چندين روز مختل كرد و اين وضع غيرعادى
به هيچ وجه جنبه سياسى نداشت.
 -۲دانش��گاه چنان كه مكرر اعالم داش��ته است از
دخالت در امور سياس��ى ج��دا ً احتراز دارد و حفظ بى
طرف��ى را كماكان براى انج��ام وظيفه مقدس تعليم و
تعلم و تتبع و تحقيق و پيش��رفت و ترقى اين مؤسسه
علمى اصل مسلم و ضرورى مى داند.
 -۳نظ��ر به اينكه دول��ت صريحاً وع��ده كرده اند
مس��ببين واقعه  ۱۶آذرماه را م��ورد تعقيب و مجازات
قانونى قرار دهند و براى حفظ انتظامات در دانش��گاه
با موافقت دانش��گاه ترتيب خاصى داده شود .بنابراين
مقرر مىش��ود كه دانش��كدهها و بيمارستانها و ساير
مؤسسات ضميمه دانشگاه فورا ً جريان عادى كار خود
را تعقيب نمايند و دانش��جويان ب��ه وظايف تحصيلى
خود بپردازند.
ضمناً نظر به وضع غيرعادى اعالم مى ش��ود كه از
تاريخ اين اعالميه س��ه روز غيبت از دانش��گاه موجب
اخراج از دانش��گاه خواهد بود .آقاى دكتر فرشاد تذكر
دادهان��د كه در تم��ام اين جريانات آقايان اس��تادان و
معلمان در سر كار خود حاضر بوده و حتى يك ساعت
هم غيبت نداش��تهاند و دفاتر حضور و غياب شاهد بر
اين مدعى است.
آقاى دكتر خبيرى پس از تأييد بيانات آقاى دكتر
صال��ح اظهار داش��تهاند اين اعالميهه��ا درد ما را دوا
نمىكند .مشاهده مىش��ود دانشگاهيان در برابر تمام
اين ضربات س��اكت و بيكار نشستهاند ،ما بايد مقررات
انضباطى محكمى داشته باشيم و خاطيان و گناهكاران
در دانشگاه را از هر مقامى كه هستند مجازات بدهيم.
چنانچه مكرر در مكرر از طرف دانش��گاه رس��ماً اعالم
شده اس��ت ما از سياست دور هستيم و بايد انتظامات

خودمان را رعايت كرده ،حفظ نماييم.
آقاى مهندس جفرودى اظهار كردند كه با اطمينان
خاطر بايد گفت كه دولت به هيچ وجه در اين موضوع
دخالتى نداشته اس��ت .مطلب اساسى كه من هميشه
طرفدار آن بودم اين اس��ت كه اس��تادان بايد در امور
دولتى دخالت داش��ته باش��ند زيرا اگر يكى از اعضاى
دانش��گاه در هيأت دولت دخالت و ش��ركت نداش��ت
ممكن بود تصويب نامه اى بگذرد كه دانشگاه ضميمه
وزارت فرهنگ مىشد.
آق��اى دكتر صال��ح اين تصويبنام��ه را از بين برد
و دانش��گاه را از ش��ر بزرگى رهايى داد .به عقيده من
دانش��گاه براى انتظام��ات خود باي��د گارد مخصوص
داشته باشد زيرا اگر چنين بود به طور قطع اين اتفاق
ناگوار روى نمىداد .گفته ش��د بايد از پخش اعالميه و
نوشتن شعار در دانشگاه جلوگيرى به عمل آورد.
در تمام مملكت اين موضوع متداول است اگر چند
نفر دانش��جو مرتكب عملى ش��دند دولت نبايد آن را
به حس��اب دانشگاه بگذارد .عموم اولياى امور دانشگاه
ب��ه خصوص آقاى رئيس دانش��گاه در اي��ن چندروزه
نهاي��ت مجاهدت و كوش��ش را براى رف��ع اين غائله
و حفظ موجوديت دانش��گاه كردهاند و من از ايش��ان
سپاسگزارم.
اما موضوع اساسى طرف توجه اين است كه آقايان
رئي��س دكتر صالح باي��د اقدام نمايند ه��ر چه زودتر
نظاميان از محوطه دانشگاه خارج شوند .منتهى قوايى
در خارج از دانش��گاه در اختيار دانشگاه گذاشته شود
كه به تش��خيص رئيس دانش��كده از آن استفاده شود.
آقاى دكت��ر نامدار گفتند تاكنون چنين س��ابقه بوده
اس��ت هر وقت اغتش��اش و بى نظمى كه در دانشگاه
روى داده اس��ت سبب آن دانشجويان بودهاند و تقريباً
اس��تادان دخالت��ى در اين قبيل امور نداش��تهاند ولى
متأس��فانه بعدا ً وضع را ط��ورى چرخانيده اند كه گناه
را خواستهاند به گردن استادان بيندازند.
متأسفانه اس��تادان هم به هيچ وجه عكسالعمل
از خود نش��ان نداده اند .گفته ش��د كه ما مى توانيم
خودمان را اداره كنيم با مراجعه به س��ابقه (اشاره به
واقعه  ۱۷آبان  )۱۳۳۰مالحظه خواهد ش��د اش��تباه
محض اس��ت با دانشجويان بايد سخت بود و نظامات
و مقررات را ش��ديدا ً نسبت به دانش��جويان متخلف
اعمال ك��رد و نبايد به آنان فرص��ت داد كه در امور
تعليماتى و ادارى دانش��گاه اخالل كرده س��بب هرج
و مرج بشوند.
آقاى دكتر عميد بيانات آقاى دكتر خبيرى را تأييد
كرده ،اظهار داش��تند دانش��گاه بايد هر چه زودتر در
تشكيل گارد مخصوص اقدام نموده ،آئيننامه انضباطى
معلمان دانشگاه را به مرحله اجرا درآورد .آقايان دكتر
افش��ار و دكتر صالح با خارج ش��دن قواى انتظامى از
دانشگاه تا تشكيل گارد مخصوص به كلى مخالف بوده
و آن را ب��ه علت مج��ال دادن به اخالل گران و آزادى
عمل آنان خطاى محض دانسته اند.
پس از مذاك��رات و اصالحاتى متن اعالميه مصوب
كميسيون رؤساى دانشكدهها به تصويب رسيد و ضمناً
مقرر گرديد هر چه زودتر در تش��كيل گارد مخصوص
دانش��گاه اقدام ش��ود .آقايان مهندس خليلى و دكتر
عميد از زحمات ش��بانه روزى آقاى دكتر سياس��ى و
حسن تدبير او در رفع غائله و حفظ اساس دانشگاه به
خصوص در موقع بحرانى اظهار قدردانى كرده ،تش��كر
نمودن��د و اي��ن موضوع مورد تأييد ش��ورا قرار گرفت.
آقاى رئيس دانش��گاه ني��ز اقدامات مؤث��ر آقاى دكتر
صالح را در هيأت دولت س��توده و از زحمات ايش��ان
تقدير نمودند.
جلسه در بعدازظهر خاتمه يافت.

جنبش دانشجويي
از شرقزدگي و غربزدگي تا انقالب اسالمي
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