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از وقتی شهرداری برای رعایت نظافت شهر، سطل های زباله ی بزرگ را کنار 

و الپوشانی باقی  خیابان ها و سر هر کوچه تعبیه کرد، دیگر جایی برای تعارف

نماند. به خصوص که چند سال بعدتر، دیگر این نزاکت آن قدر ها هم مهههم    

 .نبود که مردم بخواهند به سطل های تفکیک زباله اهمیتی بدهند

های پیر و جوان کنار سطل های بهزرگ کهه        همین شد که حاال دیدن آدم

ها هستند، دیگر تعجبی ندارد ههیه ، بهخهشهی از           مشغول جدا کردن زباله

ی مناسب آشهغهال      مشاهدات عادی روزمره شده آدم هایی که با لباس کهنه

جمع کردن تا کمر داخل سطل های زباله فرو رفته اند، نه ماسکی به صورت 

دارند و نه دستکشی در دست، که پیه هر چیزی را به تن مهالهیهده انهد، و         

شان روی زمین پهن کرده اند و  ی دارایی ی سیاه بزرگی انباشته از همه کیسه

البد زیر لب یا توی دل خدا خدا می کنند که ای کاش امروز لهطهم مهردم      

های بیشتری کرم  شان شده باشد و از سر مناعت طبع زباله بیشتر شامل حال

ی خهود، یها        کرده باشند! نمی دانم عبور هر رهگذر بی تفاوتِ در پی مشغله 

دیدن راننده ی ماشین مدل باالی وارداتی که از شلوغی و ترافیک به تهنه    

ی فحش به زمین و زمهان اسهت، چهه بهه                آمده و بوق ممتدش به منزله

هایشان که  شان متبادر می کند، فقط می دانم که از نگاه کردن به چشم ذهن

شان حذر می کنم مبادا هجوم مظهلهومهیهت و        هی ، حتی از پاییدن پنهانی

 سکوتشان آوار شود روی آرامشم.

آخرین باری که چنین صحنه ای دیدم، شاید دیروز یا پریهروز بهود، داخهل        

خیابان شانزده آذر، روبه روی دانشگاه، مردی داشت از داخل سطهل زبهالهه،      

ظرف های آلومینیومی غذا را با عجله جمع آوری می کرد؛ احتهمهاال ظهرف      

هایی که تنها اثرات باقی مانده از یک جمع دانشجویی بوده؛ و چه مهراعهات     

النظیر متناقضی است در این کلمات شانزده آذر و دانشجو و دانشگاه و مردی 

 .که زباله جمع می کرد

نمی دانم بود و نبود من دانشجو چه فرقی به حال آن مرد زباله جمع کن؛ یا 

آن زن جوان کرد دستفروش داخل مترو، یا کپرنشین های سهیهسهتهان، یها        

وطن دیگر دارد، گاهی فکر می  شناسنامه های بلوچستان یا هزار و یک هم بی

کنم ما که قرار بود آینده را بسازیم، االن چه سهمی از امروز داریم کهه بهه       

 پشتوانه ی آن فردا را بسازیم؟

ی شئونات مختلم کشور در دسهت       ها هستند، همه       دانشجویان ذخایر ملت
دانشجویان است، هر مملکتی در عالم موجودیتش بسته به دست دانشجو و   

هها     ... ایهن      ها را از خواب بیدار کنند و   زده معلم است، دانشجویان باید غرب

تعابیر امام امت از جایگاه یک دانشجوست، چیزی که بیشتر به دانشجهویهان   

شان باشد. ههرچهه زمهان          امروز طعنه و کنایه می زند تا آنکه بیانگر اوصاف

گذشته و به اعتبار ظاهری و مالی و اجتماعی دانشگاه افزوده شده، دانشهگهاه   

ی قلیلی، به جهای     ی مردمی جامعه فاصله گرفته،و به جز عده بیشتر از بدنه

آنکه حالل مشکالت و اصالح کننده امور باشند یا منفعهل شهده و کهنهار           

بسیاری دیگر مشغول غرزدن اند و خودشان هم شده انهد بهاری بهه دوش          

مملکت، یا قطع امید کرده اند و می روند که تاریخ و بخشی از عمر خهود را    

به کناری بگذارند و در گوشه ای دیگر از نو بدون زحمت و دغدغه زنهدگهی     

 کنند.

دردناک است که ببینیم آن شهروند زباله جمع کنی که نه رفاهی دارد، نهه      

ی ناچیزی نسبت به منِ  تفریحی و نه مزایایی می گیرد، نه تنها خرج و هزینه

دانشجو برای مملکت دارد، بلکه آن کسی که حق اعتراض و طلبکهار بهودن     

دارد هم اوست، چه از من چه از دولت، اما فریادها را ما می زنهیهم و او در         

 سکوت فقط زباله ها را جمع می کند.

 

روز دانشجو 

 تسلیت!

 ا.ایزد پناه



 

ریاست محترم جمهور دکتر روحانی در ایام نزدیک به روز دانشجو و مقارن سهفهر   

استانی شان به استان سیستان و بلوچستان ، دانشگاه این استان را بهه عهنهوان        

آذر انتخاب کردند.انتخاب این استان با نگاهی خهوشهبهیهنهانهه         61میزبان مراسم 

میتواند به فال نیک گرفته شود.مراسمی که قرار بود مسئول را به دانشجو دانشگاه  

را به مجریان نزدیکتر کند. حرف دل دانشجو شنیده شود و از مسئول مهطهالهبهه       

شود.اما از همان آغاز یا حتی قبلتر فضای شدید امنیتی ایجاد شده در دانشهگهاه      

سیستان و بلوچستان و پوشش آن و نیز اجازه حضور تعداد محدودی دانشجو در   

سالن مراسم اعتراض دانشجویان را بر انگیخت. از طرف دیگر دو تشهکهل غهیهر          

سیاسی و فقط دو تشکل سیاسی اجازه صحبت یافتند و فرصت سخنرانهی بهرای     

اتحادیه های بزرگ هم فراهم نشد.آن هم در شرایطی که این دو تشکل از سهوی     

مسئولین به مخالم و موافق دولت تقسیم شده و نماینده دو جناح مقابهل فهرض     

شده بودند.که همین امر باعث شد تا نماینده بسیج دانشجویی نیز بدلیل این تلقی  

غلط از جنبش دانشجویی و اعتراض به جناحی و مخالم دولت  خواندن دانشجو از 

سخنرانی صرف نظر کند. تشکل سیاسی دیگر نیز طبق معمول تشکل های کذایی  

زنجیره ای خواسته اش از آقای مسئول توجهات ایشان به سید خندان بود که بهه   

کلیشه ای در سخنرانی این طیم از دانشجویان و به ابزاری برای قدرت سهیهاسهی    

برخی دیگر تبدیل گشته است. اما آیا مراسمی این چنین کنترل شده و در نهایت  

 میتوان گفت نمایشی آیا میتواند دردی از جامعه دانشگاهی دوا کند؟

آذر قرار بود صدای دانشجو شنیده شود درد هایش گفته شود او به جامعه 61آری 

و مسئوالن نزدیکتر شود انتقاد کند،سوال کند و جواب بشنود اما اکنون چه اتفاقی 

 در حال رخ دادن است؟ 

همزمان با این سفر رییس جمهور تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت 

در برابر نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. اوضاع بهرعهکهس     

 شده است.رییس جمهور به دانشگاه میرود و دانشجو به پاستور.

دانشجویان درد مند دانشگاه صنعت نفت که با هزار امید دانشگاه صنعت نفت را    

انتخاب کرده و به صورت بورسیه و امید فراوان به آینده شغلهی خهود مشهغهول         

تحصیل بودند از حدود دوسال پیش که وزارت نفت خود را برای استخهدام فهار      

التحصیالن آنها موظم نمیدید دچار سرگردانی و مشکالت شغلی  و روحی روانهی  

جدی شدند. از همان ابتدا اعتراضات دامنه دار خود را آغاز کردند و از تعهطهیهلهی     

کالسها گرفته تا تجمع در مقابل وزارت نفت کار خود را ادامه دادند.پس از مهدت    

طوالنی درگیری این دانشجویان و خیره سری مسئولین سر انجام وزارت نهفهت       

 حاضر شد اما نه برای استخدام آنها بلکه برای  برگزاری آزمون استخدامی.

اما این آزمون و شرایطی که در آن گنجانده شده بود از شرط معدل باال گرفته تها  

توزیع رشته ها و سهمیه ها دوباره اعتراض شدید این دانشجهویهان گهرفهتهار را          

برانگیخت. این بار چند روز مانده به روز دانشجو این دانشجویان در بهرابهر نهههاد        

ریاست جمهوری دست به اعتراض مجدد زدند. کار به اینجا ختم نشهد و آنههها           

اعتراض خود را به صورت تحصن ادامه دادند. در این اثنا دیهوان عهدالهت اداری         

دستور لغو این آزمون را به وزارت نفت ابال  نمود و با این دستور و لهغهو آزمهون      

مجددا این دانشجویان در یک بالتکلیفی دوباره قرار گرفتند.به گفتهه خهود ایهن        

دانشجویان تا زمان حل مشکل استخدامی آنها از اعتراض خود دست بر نداشته و   

 و تا تعیین تکلیم شدن این موضوع به کالسهای خود باز نخواهند گشت.

اما دالیل وزارت نفت برای عدم تمایل به استخدام آنها و یا میزان سطح علمی این 

دانشجویان یا هر معیار دیگری که باعث این سردرگمی ها گشهتهه اسهت،و یها           

مشکالت عدیده دیگر که گریبانگیر دانشجوی امروز شده است، مهوضهوع بهحهث       

نیست.  بحث ما این است که در آستانه روز دانشجو، ظرفیت های این روز که باید  

در خدمت دانشجو و دانشگاه و رسیدگی به معضالت آنها و شنیدن حرف دل آنان 

قرار میگرفت ،امروز با فشار مسئوالن محافظه کار و سیاست زده فرصهتهی بهرای      

کسب دستور مجوز تشکل ها با گرایشات خاص شده و دراین میان درد دانشجو و 

درد جامعه که باید از زبان موذن جامعه یعنی دانشجو فریاد زده شود در این میان 

 گم گشته است

 

رئیس جهور 

در دانشگاه، 

دانشجو در 

پاستور  

 علی دهقانی



ی ما دانشجویان فنی که به هر حال پرورش یافته ی این سیستم آموزشی                    مسلما همه 

هستیم به خوبی مطلعیم که این سیستم چه بالیی بر سر ما آورده است البته احتماال اکثر                 

ما در دوران دانش آموزی که غرق در شکستن مرزهای تست زنی بودیم زیاد ملتفت                     

نبودیم؛ خوشحال بودیم و تست میزدیم. یادم می آید یک بار که درگیر مسائل بسیار                    

پیچیده و حیاتی واج و تکواژ زبان فارسی بودم عمویم به من گفت که با این کارها دو                       

کیلو گوجه هم بهت نمیدهند. من آن زمان خودخواه تر از این بودم که گوشی برای این                    

حرف های ناخوشایند داشته باشم اما حال که فرار از واقعیت بی فایده است، جان کالم را                  

ی این    با پوست و خون حس می کنم! خالصه کالم آن که دانشجویان پرورش یافته                   

سیستم آموزشی دیر یا زود متوجه میشوند که مطالبی که در مدارس و دانشگاه ها یاد                    

گرفته اند به هی  درد زندگیشان نمیخورد و اصال دانشگاه آنها را از فضای جامعه دور                      

کرده است. و هم چنین در می یابند که بازگشت به عقب اصال گزینه ی مناسبی برای                     

تغییر شرایط نیست لذا تصمیم میگیرند به مناطقی مهاجرت کنند که امکان بقای حیات                

علمی برایشان وجود داشته باشد و این مقدمه ای است برای ورود به بحث فرار مغزها که                   

 ی دانشگاهی است. از برجسته ترین معضالت امروز کشور در حوزه

برای بررسی این پدیده باید نگاهی منطقی و مسئله ای به این موضوع داشت. ابتدا کل                    

داستان را برای تان شرح میدهم: فرآیندی در سیستم آموزشی کشور شکل گرفته که                   

ابتدا دانش آموزان نخبه را در مدارس خاص مثل استعدادهای درخشان گلچین میکند و                

به دانشگاه های     "   ترها  مثال نخبه "سپس این دانش آموزان را از غربال کنکور میگذراند و           

صنعتی شریم و تهران و صنعتی امیرکبیر می روند و سپس به خارج از کشور به اصطالح                  

apply                      میکنند. در یک کالم یعنی تمام هزینه ها و زحمات سیستم آموزشی بر باد

میرود. ما درخت کاشتیم میوه هایش را اجنبی ها برداشت کردند. البته نگاه ها به این                     

سمت نرود که آقا اینها همه نقشه های استکبار هست، خیر! بی خیالی مسئولین هم                     

زمینه را برای چنین فاجعه ای فراهم کرده است. خب برای حل این مشکل چه باید کرد؟                  

یک نگاه غیرمسئله ای به موضوع این است که ببینیم که نشتی این لوله آموزشی از                       

کجاست آن مراکز را نیست و نابود کنیم گویی اصال وجود نداشت برای مثال این                         

میکنند و انجمن های علمی ما هم فرت فرت               apply  دانشجویانی که  به اصطالح        

میگذارند و خوشحالند در دوران دانش آموزی در             how to applyبرایشان همایش    

مراکز استعدادهای درخشان درس خواندند و در دوران دانشجویی هم در دانشگاه های                 

شریم و تهران و امیرکبیر مشغول خدمت به وطن بودند. پس ما بیاییم و در این مدارس                   

و دانشگاه ها را تخته کنیم که جلوی این نشت گرفته شود. در جواب این نظریه پردازان                   

بزرگ که فکر میکنند با بستن این مراکز این مشکل حل میشود باید اظهار کرد که آیا                     

توقع داشتید دانشجویان نشتی از مراکز استثنائی یا دانشگاه های چلغوزآباد یا خرگوش                

تپه باشند. خب اگر با این روش بخواهیم مسائل را حل کنیم که باید همه چیز را تعطیل                    

 کنیم. 

برای حل این مشکل باید به پدیده ی فرار مغزها به عنوان یک                 

سازوکار نگاه کرد که ورودی ها و خروجی هایی دارد، خروجی این             

سازوکار چیز جالبی نیست پس باید بر سازوکار انجام شده بر روی             

ورودی ها که چنین خروجی های ناخواسته ای دارد دقیق شد. به             

نظرم اختالل اصلی ناشی از مطالبی است که در مراکز آموزشی ما             

ارائه میشود این مطالب هی  تناسبی با زندگی اجتماعی ما ندارد در واقع اینطور میتوان                  

بیان کرد که دانشگاه های ما شعباتی از دانشگاه های اروپا و آمریکا هستند. چون                        

چیزهایی که در بیش از ده سال آموختی در هی  جای این مملکت فایده ای ندارد و                       

دانشگاه تو را از زندگی واقعی دور کرده است در حالی که این مطالب آموخته شده در                      

ممالکی کاربرد دارد که علم را از آنجا ترجمه کرده اند و به خوردمان دادند. در جهان سوم                  

دانشگاه ترجمه شده است و به همین دلیل به جای حل مشکالت مملکت ما ، مشکالت                   

ممالک دیگر را حل میکند. همانطور که اساتید بزرگوار ما با چاپ مقاالت علمی گوناگون                 

به سواالت علمی غربیان پاسخ میدهند. پس اگر دانشجو برای ادامه زندگی علمی به خارج                

از کشور نرود استفاده از علمش سخت و یا غیرممکن می شود. حال که مشکل را                         

دریافتیم باید فکری به حال این دانشگاه های ترجمه ای کنیم البته مخاطبم ان دسته                   

دانشجویانی نیستند که مانند روشنفکران زمان ناصرالدین شاه معتقدند برای پیشرفت باید            

سرتاپا غربی شد. محصل ما چون نحوه ی تولید علم غربی را نمی فهمد در نتیجه زندگی                   

علمی را نمیبیند. روند ترجمه ی علم اگر به تولید علم تبدیل نشود روز به روز پرت و                       

پالتر خواهیم رفت. باید در علم بومی، مرز علم خود را تعریم کنیم. واهلل که پیچیدگی                    

مسائل علمی هی  ارتباطی با پیشرفت علم ندارد.  بگذارید یک مثال بزنم تا مفهوم علم                   

بومی برایتان روشن تر شود برای مثال اگر طلبه ای از حوزه ی علمیه ی قم به حوزه ی                      

علمیه نجم مهاجرت کند ما میگوییم فرار طلبه ها؟! نخیر چون علوم فقهی بومی این                    

منطقه است ولی علوم تجربی ما اینگونه نیست. اینکه اینقدر بر لزوم ارتباط صنعت با                     

دانشگاه تاکید میشود نیز همین است که زندگی اجتماعی برای دانشگاه سوال طرح کند و               

دانشجویان در حوزه ی صنعت پاسخگوی این مطالبات باشند. پس راهکار اول مستلزم                 

 بازنگری در محتوای آموزشی این سیسستم ناکارامد است.  

برخی ناظران خیلی صاحب نظر معتقدند بی توجهی مالی به نخبگان یکی از دالیل فرار                  

مغزها است. عالوه بر تایید این موضوع البته نه به عنوان یک عامل خیلی تاثیرگذار بنده                   

به شدت پیشنهاد میکنم که برای اطالع دقیق از وضعیت زندگی دانشجویان پذیرفته شده               

را به همراه خانواده      3و    2و    6در دانشگاه های اروپایی و آمریکا حتما مستند میراث آلبرتا        

مشاهده بفرمایید تا متوجه شوید که آن طرف مرزها واقعا آن آرمان شهری که در خیال                   

دنبال آن میگردید نیست. و ضمن تاکید بر حمایت از دانشجویان این نکته نیز حائز                      

اهمیت است که نخبگی حق نیست وظیفه است، کسی که نخبه است در قبال پیشرفت                  

کشورش باید وظیفه ی سنگین تری بر دوش هایش احساس کند. و ارج نهادن و تکریم                   

قشر دانشجو یک امر باطنی است نه ظاهری. برای تقدیر از عالم بایستی به جای چند                     

سکه و جایزه ناچیز، امکانات و تسهیالت را فراهم کرد؛ یک فضای دلپذیر پژوهشی که هر                 

 دانشجویی مشتاق چنین محیطی باشد.  

                 

سید احسان حسینی             

 طنز فرار مغز ها   



بی عدالتهی هها     ه؟ آیا از اوضاع نابسامان مملکت ناراضی هستید؟ آیا رکود اقتصادی زندگی شما را فلج کرده؟ آیا فساد موجود در جامعه شما را به ستوه آورد

 شما را سرخورده کرده؟ 

اه ها به ستگ) احتماال کسی نیست که از اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شاکی نباشد، فکر نمی کنم کسی باشد که از فسادهای مسئولین و د

 ستوه نیامده باشد، از بوروکراسی نفس گیر و فرهن  آقازادگی خشمگین نباشد!(

و بعید می دانم کسی باشد که این همه را منکر بشود اما سوالی که همیشه مطرح می شهود  

این است مقصر کیست و چه باید کرد؟! معموال اکثریت اتفاق نظر دارند کهه تهقهصهیهر از           

مسئولین و دولت و نظام و ابر و باد و مه و خورشید و فلک است؛ که البته تا حدی نظرشان  

درست است اما نکته ای هست که معموال دیده نمی شود؛ همه ی این مجموعه ها و افهراد  

حاضر در آن ها از کجا آمده اند؟! خارجی اند؟ منصوب الهی اند؟! فالن نمهایهنهده بها زور           

چماق رفته در مجلس نشسته، یا اکثریتی به او رای داده اند؟! چرا ما نقش خودمهان را در       

 انتخاب ها و اتفاق ها نادیده می گیریم؟ 

ی    و نکته ی جالب تر، آیا مسئولین از روزی که به دنیا آمده اند مسئول بوده اند؟ یا زمانی در بدنه

قشر عادی و بازاری و کاسب و دانشجوی جامعه بوده اند؟ و به خصوص بدنه ی دانشجویی. اغلهب   

و چه بسا همه ی مسئولین و وکال و وزرای امروزی دانشجویان دیروز بوده اند. به عبارتی خیلهی   

از دانشجویان امروز وکال و وزرا و مسئولین فردای جامعه هستند، همان هایی که امروز از خیلی 

چیزها ناراضی و شاکی اند در آینده ای نه چندان دور زمام بعضا همان امهور را بهه دسهت            

خواهند گرفت! و بدون شک باز هم خواهند بود دانشجویان و مردمی که از امهور آن زمهان        

ناراضی باشند! و این حلقه احتماال ادامه خواهد داشت مگر زمانی که آب از سرچشمهه گهل     

 آلود نشود...

سرچشمه همان خانه و خانواده و نهادهای تربیتهی و مهدرسهه و          

دانشگاه است. اما در این میان دانشگاه قابل تاکید تر و  

مهم تر است، چرا که وظیفه ی تربیت به اصهطهالح   

نخبگانی ) مثال همان وکال و وزرا و...( را به عهههده          

دارد! اما در دانشگاه ها چه خبر است؟ دانشجوها چه 

 می کنند؟!

به طور طبیعی افرادی که در خارج از یک مجموعهه  

قرار دارند، تعصب کمتری نسبت بهه تصهمهیهمهات        

گرفته شده دارند و همچنین مشکالت را واقع بینانه 

تر می بینند و درک می کنند فلذا دانشجویهان بهه     

عنوان قشر جوان با ذهن پویا وپرسشگری که هنهوز  

رود    وارد میدان اصلی حاکمیت نشده، انتظهار مهی    

مشاهده دقیق تری نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی و...داشته باشد. شناخت و آگاهی     

ن و جامعه ولیدرست دانشجو از مسائل جاری، او را به یک ناظر منصم و عدالت طلب تبدیل می کند که وظیفه دارد مطالبات خود را هوشمندانه و بجا از مسئ

 بخواهد.

قی تک تک خالواقعیت این است که اگر دانشگاه اصالح شود و در مسیر درست قرار بگیرد، جامعه هم اصالح می شود. و اصالح جامعه در گرو اصالح فکری و ا

ه در   ریشه دانشجویان است. اگر امروز مسئولین به راحتی در جواب نقد ناسزا می گویند و در قبال حق مردم و وظیفه ی خود کوتاهی می کنند، بدون شک    

 گذشته دارد.

. اگر امروز در  لینبدون تعارف اگر می خواهیم مشکالت امروز هر چه زودتر تمام شود باید اول از خود شروع کنیم، اصالح خود به عالوه مطالبه به جا از مسئو

را مهاجه  جامعه فیش های حقوق نجومی داریم و بد تر از آن، افشاگران این موضوع در دادگاه محاکمه می شوند به جرم تشویش اذهان عمومی! طرف دیهگهر      

که باید مصداق فرهیخهتهگهان آن       ”سکوت مردم و به خصوص جنبش دانشجویی در قبال این مساله است! چه طور انتظار داریم زمانی که دانشجویان جامعه

بهه و    طالحتی حال مطالبه ی بر حق را هم دارند، بسیاری از مسئولین حال دلسوزی و انجام وظایم خود را داشته باشند! و غم انگیز تر اینکه بعضا م “باشند!  

 نقد و اعتراض را با توهین و آشوب یکی می گیرند.

 ما چگونه این نباشیم؟؟!
 ا.ایزد پناه



خاطره نگاگا     

شهید چمگرن  ن     

 :23آذ  سال  61

 

 

 

 6332آذر سهال     61آن چه خواهید خواند از معدود تک نگاری های بجای مانده از شهود 

 .به رشته تحریر در آمده است 63۳6است که به قلم شهید مصطفی چمران و در سال 

به دلیل قرار گرفتن در بطن ایام حکومت طاغوت، از تاریخ نهگهاری    6332آذر ماه سال  61

ها و سالمند شدن شهههود اصهلهی          بسیار ضعیفی برخوردار است. خفقان حاکم بر آن سال 

ماجرا در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی باعث شد که تاریخ شفاهی این حهادثهه     

سرنوشت ساز که از آن با عنوان سر آغاز جنبش دانشجویی ایران یاد می شود از ضهعهم       

فراوانی برخوردار باشد. آن چه خواهید خواند از معدود تک نگاری های بهجهای مهانهده از          

بهه     63۳6است که به قلم شهید مصطفی چمران و در سهال       6332آذر سال  61شهود 

 :رشته تحریر در آمده است

نُه سال می گذرد ولی وقایع آن روز چنان در نظرم مجسهم   - 32 آذر  61 یعنی  -از آن روز 

است که گویی همه را به چشم می بینم؛ صدای رگبار مسلسل در گوشم طنین می انهدازد،  

جانگذار مجروحین را در میهان    سکوت موحش بعد از رگبار بدنم را می لرزاند، آه بلند و ناله

فنی خو  آلود  ن د  آ   و  و  و ها  بعگد    دننشکدهاین سکوت دردناک می شنوم، 

 .به  ن  نلعین می بینم

ای را نشهان مهی        آن روز ساکت ترین روزها بود و چون شواهد و آثار احتمال وقوع حادثه

داد، دانشجویان بی اندازه آرام و هوشیار بودند که به هی  وجهه بهههانهه ای بهه دسهت                 

کودتاچیان حادثه ساز ندهند. پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد؟ و چطور سه نهفهر    

 از بهترین دوستان ما، بزرگ نیا، قندچی و رضوی به شهادت رسیدند؟

جواب به این سؤال مستلزم بررسی شرایط آن زمان و حوادث پی در پهی آن روزههاسهت.        

وقایع آن ایام چون حلقه های زنجیر به هم مرتبط بوده یکی پس از دیگری پیش می آمهد.  

کاردار سفارت قرار بود کهه بهه        «دنیس رایت»سفارت انگلستان دوباره افتتاح می شد و 

ایران بیاید. کمپانی های نفتی برای تصرف مجدد نفت ایران نقشه می کشیدند. نیهکهسهون      

میلیون دالر کودتا را بهبهیهنهد.        26 معاون رییس جمهور آمریکا به ایران می آمد تا نتیجه 

 .ناراحتی و نارضایتی مردم هر روز بیشتر اوج می گرفت

ماهه خود سیر تاریخ ایران را تغییر داد. پهیهش از او           22 دکتر مصدق در دوران حکومت 

اداره امور کشور در جهت منافع دول استعمارگر خارجی و به صالحدید یها فهرمهان آنهان         

درصد که بهه   61 صورت می گرفت. نفت ایران به نفع انگلستان جریان داشت و حتی حدود 

به دولت ایران می رسید، به عناوین مختلم دوبهاره     6333 موجب قرارداد ظالمانه تحمیلی 

 .به کیسه آنان برمی گشت

سیاست خارجی ایران بردگی و دنباله روی از سیاست آنان بود. امپراتوری انگلستان با یهک   

ها ایجاد کرده بهود کهه      ی وحشت آور خود چنان رعب و وحشتی در دل قرن و نیم سیطره

هها و       احدی را جرات مخالفت با آنان نبود. دکتر مصدق نفت را ملی نمود و اولتهیهمهاتهوم     

کشتی های جنگی و محاصره نظامی انگلستان کوچکترین وحشتی در دل مهردم ایهجهاد        

 .نکرد

محاصره اقتصادی و قطع کمک های خارجی نیز نه تنها توانست مصدق را شکسهت دههد     

بلکه مصدق با اقتصاد بدون نفت برای اولین بار توانست بودجه ایران را متعادل کند و ایهن    

 .خود یکی از افتخارات بزرگ حکومت اوست

انگلستان و سایر دول استعماری پس از یأس از مبارزه اقتصادی، شاه و هیات حاکمه ایهران  

 33 را بر ضد مصدق برانگیختند ولی تالش این عوامل شناخته شده استعمار نیز طی قیام   

 .مههرداد مههفههتههضههحههانههه شههکههسههت خههورد          22 اسههفههنههد و        3 تههیههر و حههوادث       

سرانجام دولت آمریکا نیز به کمک انگلستان وارد معرکه شد و پس از یک سلسله تهوطهئهه    

چینی اداره جاسوسی آمریکا، اشرف خواهر شاه، جنرال شوارتذکم و ههنهدرسهن سهفهیهر         

میلیون دالر عملی شد. دکهتهر مصهدق و          26 مرداد با صرف  22 آمریکا در ایران کودتای 

یاران با وفای وی به زندان افتادند. آزادی مردم سلب شد و به جای آن حکومت نظامهی و     

خواهان و وطن پرستهان در مهخهوف         دیکتاتوری مردم آزاده را تحت فشار گذاشت. آزادی 

ها زجر می دیدند و به دورترین و بد آب و هواترین نقاط تهبهعهیهد مهی           ترین شکنجه گاه

 .شدند

اولین روز محاکمه دکتر مصدق بود. محاکمه ای کهه عهده ای           -آبان  62  -چند ماه بعد 

عمال چشم و گوش بسته و دل سیاه آن را اداره می کردند و اعضای آن بهخهتهیهارهها و            

قاضی و دادستان و مهدعهی ههمهه         »ها بودند. محاکمه ای که به قول خود مصدق   آزموده

جوش و خروش مردم به شدت درجه رسید و به عنوان اعهتهراض بهه         «شخص شاه بودند

آبان به رهبری نهضت مقاومت ملی در سراسر کشهور بهه        26 دادگاه قالبی بلخ، تظاهرات 

ها هزار مردم در این تظاهرات شرکت کردند و مخصوصا دانشهجهویهان و         وقوع پیوست. ده 

قدمان آن به شمار می رفتند. دولت کودتا سخت به تالش افتاد و فشار خهود      بازاریان پیش

را به منتها درجه رسانید. اعمال خائنانه دولت کودتا هر روز بر بغض و کیهنهه مهردم مهی          

آذر تظاهراتی که در گهوشهه و      6۳ افزود و بر آتش خشم و غضب آنان دامن می زد. از روز  

کنار به وقوع می پیوست وسعت گرفت و در بازار و دانشگاه عده ای دستگیر شهدنهد. روز        

آذر مجددا تظاهرات بی سابقه ای در دانشگاه و بازار صورت گرفت. در دانشکهده ههای       61 

پزشکی، حقوق و علوم، داندنپزشکی، تظاهرات موضعی بود و جلوی هر دانشکده مسهتهقهال    

انجام می گرفت و سرانجام با یورش سربازان خاتمه می یافت و عده ای دستگیر شدند. در    

بازار نیز همزمان با تظاهرات دانشجویان، مردم دست به اعتصاب زده شروع به تهظهاههرات      

 

 هنوز صدای رگبار مسلسل در گوشم طنین می اندازد



کردند و عده ای به وسیله مامورین نظامی گرفتار شدند. در ایهن تهظهاههرات مهردم و               

دانشجویان ضمن پشتیبانی از راه مصدق برای دادگاه قالبی سلطنت آباد و افتتاح مهجهدد   

آبان اعالم شهده   2۳ النه جاسوسی انگلستان ابراز نفرت و انزجار می کردند.ضمنا در تاریخ  

بود که نیکسون معاون رییس جمهور آمریکا از طرف آیزنهاور به ایران می آید. نیهکهسهون     

پیروزی سیاسی امیدبخشی که در ایران نصیب قوای طهرفهدار     »به ایران می آمد تا نتایج 

)نقل از نطق آیزنهاور در کنگره آمریکا بهعهد از         «تثبیت اوضاع و قوای آزادی شده است

 .مرداد( را بیند 22 کودتای 

دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند که هنگام ورود نیکسون، نفهرت و انهزجهار        

خود را به دستگاه کودتا و طرفداری خود را از دکتر مصدق نشان دهند. تظاهرات بر علیهه   

افتتاح مجدد سفارت و اظهار تنفر همه جا به چشم می خورد و وقوع تظاههرات ههنهگهام       

 .ورود نیکسون حتمی می نمود

ولی این تظاهرات برای دولتمردان خیلی گران تمام می شد زیرا تار و پهود وجهود آنههها         

بستگی به کمک سرشار آمریکا داشت. این بود که دستگاه برای خهفهه کهردن مهردم و            

جلوگیری از تظاهرات از ارتهکهاب       

آذر    61 هی  جنایتی ابا نداشت. روز 

یکی از دربانان دانشگاه شنیهده بهود     

یکی ن  نفسرن  گگا د  که تلفنی به 

دننشااه دستو  می  سگد هگه       

باید دننشجویی  ن شقه هگرد و    »

جلو  د  بز گ دننشااه آویخت هه 

عبرت همه شود و هناگا  و ود    

نیکسو  صدنها خفه گگردد و      

      . .  «جنبنده ن  نجگنگبگد.

دولت بغض و کهیهنهه      

شدیدی به دانشهگهاه     

داشت زیرا دانشجویهان  

پرچمدار مبارزات ملهی  

بوده و با فعالیت مداوم و موثر خود هیات حاکمه را به خطر نسبی و سقوط تههدیهد مهی      

کردند. این بود که به خاطر انتقام از دانشجویان و بهانه تظاهرات بر علیه تجدید رابطه بها     

انگلستان و برای جلوگیری از تظاهرات در مقابل نیکسون جنایت بزرگ هیهات حهاکهمهه       

در صحن مقدس دانشهگهاه بهه وقهوع            6332 ایران در صبح روز دوشنبه شانزده آذرماه 

پیوست. صبح شانزدهم آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه تجهههیهزات فهوق        

العاده سربازان و اوضاع غیرعادی اطراف دانشگاه شده وقوع حادثه ای را پیش بینهی مهی     

کردند. نقشه پلید هیات حاکمه بر همه واضح بود و دانشجویان حتی االمکان سعهی مهی      

صهبهح      63 کردند که به هی  وجه بهانه ای به دست بهانه جویان ندهند. حدود سهاعهت      

بهه   «جهانهبهاز   »ها بودند، چندین نفر از سربازان دستهه     موقعی که دانشجویان در کالس

 .مههعههیههت عههده زیههادی سههربههاز مههعههمههولههی رهسههپههار دانشههکههده فههنههی شههدنههد                 

دانشجو داشت، مشغول درس بهودیهم.      613 ما در کالس دوم دانشکده فنی که در حدود 

آقای مهندس شمس استاد نقشه برداری تدریس می کرد. صدای چکمه سربازان از راههرو   

پشت در به گوش می رسید. اضطراب و ناراحتی بر همه مستولی شده بود و کسهی بهه          

درس توجه نمی کرد. در این هنگام پیشخدمت دانشکده مخفیانه وارد کهالس شهده بهه         

بسیار مواظب باشید. چون سربازان می خواهند به کالس حمله کننهد   »دانشجویان گفت؛ 

 «ای دارید از خود دور کنید. اگر اعالمیه یا روزنامه

در خالل این احوال مهندس خلیلی و دکتر عابدی رییس و معاون دانشکده فنی با تهمهام   

قوا می کوشیدند که از ورود سربازان به کالس جلوگیری کنند. ولی سربازان نه تنهها بهه      

حرف آنها اهمیتی ندادند بلکه آنها را تهدید به مرگ کردند. شلوغهی بهیهرون کهالس و            

صدای شدید چکمه های سربازان از نزدیک شدن حادثه ای حکایت می کرد تا بهاالخهره     

با مسلسل سهبهک وارد کهالس           «جانباز»در کالس به شدت به هم خورد و پنج سرباز 

شدند. یکی از آنها لوله مسلسل را به طرف شاگردان عقب کالس گرفته آماده تیهرانهدازی    

شد و دیگری به همین نحو مامور قسمت جلوی کالس گردید. سرباز دیگری پیشخهدمهت    

دانشگاه را به داخل کالس می کشید. سرخی و کبودی صورت و بهدن او از ضهرب و                

شکنجه سربازان حکایت می کرد. لحظه ای پس از خروج سربازان، کالس از شدت جهوش   

و خروش دانشجویان چون بمب منفجر شد. همهمه و غوغا به شدت رسیده بود. مهنهدس    

شمس سعی می کرد که از خروج دانشجویان از کالس جلوگیری کند ولی موفق نمی شد 

و دانشجویان چون جرقه های آتش به بیرون پراکنده شدند. رییس و معاون دانشکده فنی  

که با تمام کوشش و فداکاری خود قادر به جلوگیری از ورود سربازان نشده و نهاظهر ایهن      

همه وحشیگری و ههتهک حهرمهت       

کالس و استاد شده بودند، به نهاچهار   

تها  »اعالم اعتصاب کردند و گفتنهد؛    

هنگامی که دست نظامیان از دانشگاه 

کوتاه نشود، دانشکده فنی به اعتصاب 

و چهون     «خود ادامه خهواههد داد      

احتمال وقوع حهوادث وخهیهم      

تری می رفت، لذا برای حهفه    

جان دانشجویان دانشهکهده را       

تعطیل کردند و بهه آنههها        

دستور دادند به خانه های 

خود بروند و تها اطهالع         

ثههانهههوی در خههانهههه         

بمانند.دانشجویان نیز به پیروی از تصمیم اولیای دانشکده محوطه دانشکده را تهرک مهی      

کردند ولی هنوز نیمی از دانشجویان در حال خروج بودند که ناگاه آن سربازان به ههمهراه   

عده زیادی سرباز عادی به دانشکده فنی حمله کردند. چند کارآگاه بدنام شناخته شهده و    

افسر سیه دل در گوشه و کنار دیده می شدند و شکی نبود که درصدد توطئه و در انتظهار  

نتیجه وحشتناک توطئه هستند.عده ای از سربازان دانشکده فنی را به کلی محاصره کرده  

بودند تا کسی از میدان نگریزد. آنگاه دسته ای از سربازان با سرنیزه به همراهی سهربهازان    

دسته جانباز از در بزرگ دانشکده وارد شدند و دانشجویان را که در حال خروج و یها در      

جلوی کتابخانه و کریدور جنوبی دانشکده بودند هدف قرار دادند. دانشهجهویهان مهات و          

مبهوت به این صحنه تاثرآور می نگریستند. اکثر دانشجویان به ناچار پا به فرار گذاردند تها   

از درهای جنوبی و غربی دانشکده خارج شوند. در این میان بغض یکی از دانشهجهویهان         

ترکید. او که مرگ را به چشم می دید و خود را کشته می دانست دیگر نهتهوانسهت ایهن        

همه فشار درونی را تحمل کند و آتش از سینه پرسوز و گدازش به شکل شعارهای کوتهاه  

 «دسهههت نهههظهههامهههیهههان از دانشهههگهههاه کهههوتهههاه.              »بهههیهههرون ریهههخهههت؛       

هنوز صدای او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصهت  

فرار نداشتند، به کلی غافلگیر شدند و در همان لحظه اول عده زیادی هدف گلوهلهه قهرار      

گرفتند. لحظات موحشی بود. دانشجویان یکی پس از دیگری به زمین می افهتهادنهد بهه         



خصوص که بین محوطه مرکزی دانشکده فنی و قسمت های جنوبی سه پله وجود داشت و 

ها افتاده نتوانستند خود را نجهات   هنگام عقب نشینی عده زیادی از دانشجویان روی این پله

دهند. نکته ای را که هی  گاه فراموش نمی کنم و از ایمان و فداکاری دانشجویان حکهایهت    

زیر رگبار گلوله است. مصطفی بزرگ نیا به ضرب سهه    «یا مرگ یا مصدق»می کند، فریاد 

گلوله از پای در آمد. شریعت رضوی که ابتدا هدف سرنیزه قرار گرفته به سختهی مهجهروح       

شده بود، دوباره هدف گلوله قرار گرفت. ناصر قندچی حتی یک قدم هم به عقب برنداشهتهه    

با رگبار مسلسل سیهنهه    «دسته جانباز»و در جای اولیه خود ایستاده بود یکی از جانبازان 

او را شکافت و او را شهید کرد. در این میان چند نفر از دانشجویان دانشکهده افسهری کهه         

دانشجوی دانشکده فنی نیز بودند دوستان دانشجوی خود را هدایت کرده دستور دادند بهه    

زمین بخوابند و بدین ترتیب عده زیادی از مرگ حتمی نجات یافتند. دسته ای در آبخهوری   

و عده زیادی در کتابخانه پنهان شدند و افرادی متعددی در پشت ستهون ههای سهنهگهی          

دانشکده خود را از گلوله حف  کردند. عده ای نیز به کارخانه های دانشکده فنی پناه بهرده     

لباس کارگری به تن کرده از معرکه جان به سالمت بردند. رگبار گلوله ههمهچهنهان بهرای           

دقیقه های طوالنی و مرگبار ادامه داشت. من به اتفاق عده زیادی از دانشجویان از کهریهدور    

جنوبی دانشکده رهسپار در جنوبی شده ولی ناگاه در انتهای کریدور به یک دستهه سهربهاز      

ها را به سوی ما نشانه گیری کرده دستور ایست می دادنهد. ولهی         برخورد کردیم که تفن 

چون در آن لحظات ایستادن میسر نبود، آنها نیز شروع به تیراندازی کهردنهد. بهنهابهرایهن            

محصور شده بودیم که از دو طرف ما را هدف گلوله قرار داده بودند و نه راه رفتن بود و نهه    

جای برگشتن. دسته ای بر روی زمین خوابیدند و دسته ای دیگر به اطهاق ههای اطهراف           

ها و دستشویی پناه بردند. در یک طرف کریدور پله هایهی وجهود       کریدور و پشت در کالس

داشت که به زیرزمین می رفت و آزمایشگاه مقاومت مصالح در آنجا بهود. عهده زیهادی از           

دانشجویان که از دو طرف تحت فشار و حمله قرار گرفته بودند، به ناچار به این آزمایشهگهاه   

ها غلطهیهده و بهه         پناه بردند.فشار و اضطراب به حدی بود که اغلب دانشجویان از روی پله 

پایین پرت می شدند و چون درهای آزمایشگاه بسته بود و کسی نمی توانست داخل شهود،    

ها تشکیل شد و عده ای زیر فشهار لهه        پس از لحظه ای انبوهی از دانشجویان در پایین پله

 .شدند

ها را شکست و دانشجویان یکی پس از دیهگهری از مهیهان          باالخره فشار دانشجویان شیشه

 .ها ی در وارد آزمایشگاه شدند شیشه شکسته

من نیز همراه این عده وارد آزمایشگاه شدم. خون مجروحین آنقدر زیاد بود که پاییهن پلهه      

های گلگون شدن بود. بین دوستان ما، شیشه پای یکی را شکافت. دیگری پهایهش ههدف          

گلوله قرار گرفته و سوراخ شده بود. گلوله از یک طرف پا وارد شده و از طرف دیگهر خهارج      

شده بود. دانشجویان و مستخدمین آزمایشگاه مشغول بستن زخم های دانشجویان مجهروح   

بودند. اولیای دانشکده مستخدمین و چند نفری از دانشکده پهزشهکهی مهی خهواسهتهنهد              

مجروحین را به پزشکی برده معالجه کنند. ولی سربازان با تهدید به مرگ مانع از ایهن کهار      

شدند. بدن مجروحین در حدود دو ساعت در وسط دانشکده افتاده بود و خون جاری بود تها   

 .باالخره جان سپردند

ما همچنان در خفاگاه خود بیش از دو ساعت ماندیم تا باالخره با لباس مبدل کهارگهری از     

دانشکده خارج شده به کارخانه رفتیم و در آنجا ابزار به دست گرفته مشغول کار شدیهم تها     

سربازان ما را کارگر تصور کنند. آن گاه دور از چشم سربازان از در پشهت خهارج شهده و           

دوستان مجروح خود را به بیمارستان بردیم. مهندس خلیلی رییس دانشکده فنی را نهیهز        

 .بازداشت کرده و دکتر عابدی معاون دانشکده را به جنوب تبعید کردند

بدین ترتیب سه نفر از دوستان ما بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی شهید و بیستو هفهت  

نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند. هنگام تیراندازی بعضی از رادیاتورهای شهوفهاژ در      

اثر گلوله سوراخ شد و آب گرم با خون شهدا و مجروحین درآمیخت و سهراسهر مهحهوطهه        

هگا ن  د  و دیگون             حتی پس ن  ماهمرکزی دانشکده فنی را پوشانید، به طوری که   

مامورین انتظامی پس از این عمل جنهایهتهکهارانهه و         دننشکده فنی بو  خو  می آمد. 

ناجوانمردانه از انعکاس خشم و غضب مردم به هراس افتاده برای پوشاندن آثار جهرم خهود     

هها جهای        ها را پاک کردند ولی ماهها اثر خون در گوشه و کنار دیده می شد و سهال  خون

ها بر در و دیوار دانشکده فنی نمایان بود و تا زمین می گردد و تهاریهخ وجهود دارد،         گلوله

 .نن  و رسوایی بر کودتاچیان خواهد بود

به دانشجویان تیراندازی کردند و سهربهازان        «جانباز»در این حمله ناجوانمردانه، سربازان 

دیگر به هوا شلیک نمودند و به احتمال قوی قاتل شهدا و مسئول جراحهات مهجهروحهیهن        

بودند. این واقعه دردناک حتی اکثر سربازان را منقلب کهرد.   »  دسته جانباز« همان جالدان 

به طوری که یکی از آنان که از شکنجه وجدان بیدار شده خود رنج می برد، هنگام ههدایهت   

دستور اکید صادر شده بود که ههمهه     »صم دانشجویان اسیر به زندان به دانشجویی گفت:  

ها و تفن  سربازان بعد از مامهوریهت    ما باید تیراندازی کنیم و به ما گفته شده بود که گلوله

بازرسی خواهد شد و اگر کسی تیراندازی نکرده باشد، تحت تعقیب قرار خهواههد گهرفهت.         

ها را به سقم یها     بنابراین من نیز اجبارا تیراندازی کردم ولی خدا شاهد است که تمام گلوله

جریان این فاجعه دردناک به سرعت منتشر شد و خشهم و کهیهنهه         «دیوار شلیک کرده ام

آزادیخواهان را برافروخت. دانشگاه تهران به پیروی از دانشکده فنی و به عزای شههدای آن     

در اعتصاب عمیقی فرو رفت. بعدازظهر آن روز دانشجویان با کراوات سهیهاه از دانشهکهده            

حرکت کرده با سکوت غم آلود و ماتم زده رهسپار خیابان های مرکزی شهههر شهدنهد و           

مخصوصا در خیابان های الله زار و استانبول انبوه دانشجویان عزادار نظر هر رههگهذری را       

هها     جلب می کرد و او را متوجه این جنایت عظیم می نمود. بیشتر دانشکده های شهرستان

 .نیز برای پشتیبانی از دانشگاه تهران اعتصاب کردند

تعداد زیادی از سازمان های دانشجویی خارج از کشور نیز به عمل وحشیانه و خصهمهانهه        

 و  بعد نیکسو  به نیرن  آمد و د  هگمگا          دولت کودتا به شدت اعتراض نمودند.  

دننشااه، د  هما  دننشااهی هه هنو  به خو  دننشجویا  بی گناه  نایگن بگود،     

و از سکون و سکوت گورستان خاموشهان ابهراز      دهترن  نفتخا   حقوق د یافت دنشت

مسرت کرد و به دولت کودتا وعده هر گونه مساعدت و کمک نمود و به ریهیهس جهمهههور        

و گو این که مخهاطهراتهی    ” آمریکا پیغام برد که آسوده بخوابد چون نگرانی او که نوشته بود؛ 

که متوجه ایران بود، تخفیم یافته است. معذالک ابرهایی که ایران را تهدید می کهرد، بهه        

صبح ورود نیهکهسهون یهکهی از          “  کلی متالشی و پراکنده شده و مملکت امن و امان است! 

نامه سرگشاده ای به نیهکهسهون     »سه قطره خون«ها در سرمقاله خود تحت عنوان  روزنامه

نوشت که فورا توقیم شد. ولی دانشجویان سحرخیزی که خواب و خهوراک نهداشهتهنهد و          

استراحت در قبل مرگ دوستانشان میسر نبود، زودتر از پلیس روزنامه را خواندند. در ایهن      

هر گاه دوستی از سهفهر       ” ها اشاره شده بود که  نامه سرگشاده ابتدا به سنت قدیم ما ایرانی

می آید یا کسی از زیارت باز می گردد و یا شخصیتی بزرگ وارد می شود، ما ایرانهیهان بهه      

آنگاه خطاب به نیکسون گفهتهه   “ فراخور حال در قدم او گاوی یا گوسفندی قربانی می کنیم

آقای نیکسون وجود شما آن قدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفهر  ” شده بود که؛ 

آ   حگکگومگت      “ از بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند. 

هودتا د  قدو  نیکسو  سه جون  قربانی هرد تا نیکسو  آیزنهاو   ن مطمئن هنگد  

های گزاف بهر گهرده      و این پول ها دال  همک به دولت هودتا به هد  نرفته هه میلیو 

مالیات دهندگان آمریکایی نیز سنگینی نمی کند، زیرا در راه استقرار صلح و دمهوکهراسهی      

 .خرج شده است


