
  »آذرماه به عنوان روز دانشجو 16گذاري  نام«
    

 سه دانشجويان، و آنان ميان درگيري و تهران دانشگاه فني دانشكده بهگارد  و امنيتي نيروهاي يورش پي در 1332 آذر 16 روز در
  .شدند بازداشت وجروح م ديگري گروه و كشتهقندچي  احمد و نيا بزرگ مصطفي رضوي، شريعت آذر هاي نام به دانشگاه اين دانشجوي

 

 تحديد به كودتا دولت زاهدي، ارتشبد جايگزيني و انگليس و آمريكا عوامل همكاري با مصدق دكتر دولت سقوط و مرداد 28 كودتاي از پس
در  .داد سوق غرب به نظامي و فرهنگي سياسي، اقتصادي، وابستگي سمت به عمالً را كشور و ختپردا سياسي فعاالن سركوبي و ها آزادي
 براي و شكسته را اختناق فضاي كردند سعي گرفت، صورت كودتا از پس روز يك كه »ملي مقاومت نهضت« تشكيل با ملي نيروهاي مقابل

 اين در .كنند سازماندهي را هايي فعاليت بود، كودتاچيان دربند زمان آن كه مصدق دكتر طلبانه استقالل و گرايانه ملي هاي انديشه گسترش
 .كردند مي عمل ملي جنبش اهداف راستاي در ،نهضت اجرايي بازوي عنوان به نيز جوياندانش ميان

 احمد مهندس و انشايگ علي دكتر مصدق، محمد دكتر فرمايشي دادگاه شروع با زمان هم كه 1332 مهرماه در دانشگاه بازگشايي از پس
 .آمد پديد اعتراضي تجمعات و ها راهپيمايي برگزاري و اسيسي هاي فعاليت براي دانشجويان ميان در زيادي جوش و جنب بود، رضوي
 اين در .بود تن سه اين محاكمه به اعتراض نشانه به 1332 آذر 16 و 15 ،14 روزهاي تظاهرات زمينه اين در عملي حركت نخستين
 تجديد و كودتا از پس خفقان ايفض تداوم به نسبت »شاه بر مرگ« و »است پيروز مصدق« مثل شعارهايي دادن سر با جوياندانش مراسم
  .كردند اعتراض شديداً بود، اعالم شده خبرش ها روز همان كه بريتانيا با شاهنشاهي دولت سياسي رابطه
 سياسي، علوم و حقوق هاي دانشكده دانشجويان ايران به انگليس سفارت جديد كاردار رايت، دنيس ورود با 1332 آذر 14 روز در

 روز در كه كردند برپا آن مقاصد و كودتا رژيم عليه پرشوري تظاهرات خود هاي دانشكده در داروسازي و كيپزش فني، دندانپزشكي،
 را گروهي و مجروح را شماري دانشجويان، با خورد و زد در انتظامي مأموران و شد كشيده دانشگاه از خارج به تظاهرات اين آذرماه 15

 مخالف و فعال هاي قطب ترين مهم از يكي كه كودتا، از پس دانشجويان پيگير اعتراضات و ها درويدا اين مجموعه .كردند زنداني و دستگير
 نشان ها آن به را خود اقتدار دانشگاه، محوطه در نظاميان از گروهي دائمي استقرار با كه داشت آن بر را رژيم دادند، مي تشكيل را دولت
  .شدند اعزام تهران دانشگاه به رزمي 2 لشكر نيروهاي ،1332 آذر 16 وزر در كم سابقه اقدام يك در كه بود اينچنين .دهد



 به اعزامي نظامي واحد نوع برخي ،شد تهران وارد آمريكا جمهوري رئيس وقت معاون نيكسون اقدام اين از پس روز دو كه آنجا از
 قبلي قصد از اي نشانه عنوان به را ها آن درجه ارتقاء و ارتش سوي از تهران دانشگاه به مهاجمان بعدي هاي تشويق و آنان عملكرد دانشگاه،
  .آورند مي حساب به وي ورود آستانه در دانشجويان سركوب براي كودتا دولت

 فرمانداري اعالميه آن از پس و منتشر »دانشجويان از تن چند تظاهرات« درباره گزارشي 1332 آذر 16 روز عصر اطالعات روزنامه
 ساعت مقارن« :بود آمده روزنامه اين گزارش در .بود اشاره كرده »افراطي و اخاللگر عناصر تحريكات« به كه كرد منعكس را نظامي

 نظامي فرمانداري مأمورين بالفاصله كه گرفت علوم صورت دانشگاه در هراتيتظا دانشجويان از اي عده طرف از امروز بامداد ربع و ده
 از تن چند طرف از نيز فني دانشكده حوالي در آن از پس .كردند دستگير را دانشجويان از نفر سيزده و ساختند متفرق را متظاهرين
 برابر در و نشدند متفرق انتظامي مأموران طارهاياخ با تظاهركنندگان چون و شد انجام تظاهراتي چپ احزاب به منتسب دانشجويان
 ران و سينه به گلوله .گرديدند دستگير هم نفر هفده و دندش مجروح نفر 3 مامورين تيراندازي اثر بر كردند مي مقاومت مأمورين
 مامورين و گرديد آرام دانشگاه وضع مزبور تظاهرات از پس .اند شده دستگير دانشگاه در نفر 30 جمعاً و كرده اصابت شدگان مجروح
 :اظهار داشت ما خبرنگار به امروز تتظاهرا درباره تهران نظامي فرمانداري مسئول مقام يك ...شدند مسلط آنجا اوضاع بر انتظامي
 ظاهراتت به مجبور را دانشجويان از اي عده و رفته دانشگاه به بودند توده منحله حزب به منتسب كه اخاللگر عناصر از اي عده امروز
 اسلحه ربودن قصد كرده، حمله بودند اوضاع بر مسلط كه دانشگاه محافظ نظامي فرمانداري مأمورين به دسته جمعي حال در و نمودند

 ...اند شده بستري آنجا در و اعزام ارتش دو شماره بيمارستان به مجروحين .نمودند تيراندازي به اقدام نيز مامورين و داشتند را ها آن
 روزام حادثه مجروحين از نفر سه كه يافت اطالع و كرد مراجعه ارتش 2 شماره بيمارستان به ما خبرنگار امروز ظهر از بعد دو ساعت
 جنازه .اند كرده فوت شديد خونريزي و سينه و ريه ناحيه به گلوله اصابت اثر در رضوي شريعت و نيا بزرگ مصطفي آقايان دانشگاه
 از ديگر يكي قندچي احمد آقاي .گرديد منتقل قانوني پزشكي اداره به مرگ علت تعيين براي ظهر از بعد دقيقه ده و دو ساعت مقتولين

 نيز وي بهبودي دارند اميد مي اظهار معالج پزشكان كه بطوري و است خطرناك حالش باشد، مي بستري بيمارستان در اينك كه مجروحين
  ».است كم

 مجدداً كه است روزي چند« بود: آورده كرد، منتشر اطالعات روزنامه كه اي اعالميه در تهران نظامي فرماندار دادستان، سرلشكر
 دانند، نمي مساعد خود خائنانه و شوم مقاصد اجراي براي را آرام محيط كه اشخاصي نيز و افراطي و لگراخال عناصر وسيلهه ب تحريكاتي
 .زنند مي مقررات و قانون خالف اعمال و تظاهرات به دست گناه بي آموزان دانش و دانشجويان اغفال با بخصوص و گرديده شروع
 قبيل اين ننگين و خائنانه هاي فعاليت سوابق است رسانيده اهالي عموم اطالع به نظامي فرمانداري متعدد هاي اعالميه طي كه طوري همان

 چون دارد، كامل وقوف ها آن رفتار و اعمال جزئيات كليه به نظامي فرمانداري و روشن انتظامي مأمورين وطن براي بي و خائن مردمان
 دستور انتظامي مامورين به موكدا لذا باشد، وطن بي و آشوبگر خاصاش عده اين گسيختگي لجام ناظر و شاهد تواند نمي نظامي فرمانداري



 فرمانداري مقررات خالف بر عملي ترين ككوچ كه كسي هر و نموده رفتار قانون طبق نظمي بي و اخالل مسببين با كه است داده شده
 تبعيد جنوب هواي و آب بد نقاط از يكي به ملزو صورت در و نظامي اعزام دادسراي به قانوني كيفر جهت و دستگير فوراً نمود، نظامي
  ».گردد

 برخي تحريكات« به را شهر نقاط باقي و دانشگاه هاي ناآرامي كه روز آن مسئوالن هاي گفته و دولتي اطالعات روزنامه گزارش برخالف
 دكتر .دارد معناداري فاصله رسمي ترواي با داشتند، مشاركت وقايع اين در خود كه دانشجوياني روايت دادند، مي نسبت »اخالگر عناصر
 روز اين خود خاطرات در است حضور داشته درس كالس در حادثه روز در و بوده فني دانشكده دانشجويان از خود كه چمران مصطفي

 غيرعادي وضاعا و سربازان العاده فوق تجهيزات متوجه دانشجويان دانشگاه، به ورود هنگام آذر شانزده صبح« كند: مي توصيف اينگونه را
 سعي االمكان حتي دانشجويان و بود واضح همه بر حاكمه هيأت پليد نقشه .كردند مي بيني پيش را اي حادثه وقوع شده دانشگاه اطراف

 انسرباز و رفتند كالس به احتياط و خونسردي كمال با دانشجويان رو اين از ندهند، جويان بهانه دست به اي بهانه هيچ وجه به كه كردند مي
 هجوم ها شكدهدان داخل به نيامد آنان دست به اي بهانه چون و گذشت مهمي حادثه بدون اول ساعت .افتادند راه به كارآگاه اي عده راهنمايي به

 سركردگان .بود داده شده ها آن به باالتري مقامات از دستور اين و بودند كشيده را دانشجويان كردن شقه و كشتن نقشه ها آن .آوردند
 مأموريت آن اجراي براي اختصاصاً كه بودند »جانباز دسته« سربازان و گروهبانان از اي عده ناجوانمردانه كشتار و دستور اين اجراي
 ساعت اين در .رفتند فني دانشكده به معمولي سربازان همراه به جانباز دسته صبح 10 ساعت در .بودند شده اعزام دانشگاه به روز در آن

 بوي كه اقدامي هر از نظاميان، گسترده حضور و دانشگاه ويژه شرايط خاطر به و بودند حاضر درس هاي كالس سر در دانشجويان
 مهندس دانشگاه، رئيس سياسي دكتر فني، دانشكده مقابل و دانشگاه در سربازان حضور هنگام .كردند مي اجتناب دهد، تظاهرات و اعتراض
 توفيقي ولي كنند خارج فني دانشكده از را نظامي نيروهاي مذاكره با كه كردند سعي وي معاون عابدي دكتر و فني دانشكده رئيس خليلي
 من از اين جهت و گيرند مي دستور تر باال مقامات از و هستند جانباز سربازان اينجا كه اظهار داشت سياسي دكتر حتي و نياوردند دست به

 رضوي، شريعت (مهدي هاي نام به دانشجويان از تن سه ترتيب بدين و كردند حمله ها دانشكده به سربازان .دهم انجام كاري نيستم قادر
  ».شدند مجروح زيادي عده و دستگير ديگر نفر 27 و رسيدند شهادت به )نيا بزرگ مصطفي و قندچي احمد
 حضور نيكسون الوقوع قريب ورود روز، آن وقايع روايت در آرام آرام انقالب، از پس هاي سال طي خصوصاً آذر 16 از بعد هاي سال در

 دانشجويان اعتراضات اصلي محور كه بريتانيا با رابطه تجديد و مصدق محاكمه به اعتراض اساساً بسياري كه آنجا تا .يافت تري پررنگ
 جمهور رئيس ونمعا نيكسون، ريچارد سفر به اعتراض آنچه واسطه به را روز اين و گرفته ناديده را بود آذر 16 به منتهي روزهاي در

 .دارد سرسختي مخالفان اما روايت اين .آوردند حساب به آمريكا خاص طور به و جهاني امپرياليسم به اعتراض روز خواندند، مي آمريكا
 و دانشجويان تحريك اصلي عامل كه است، زمان آن در تهران دانشگاه دانشجويي هاي كميته مسئول خسروي امير بابك مخالفان اين از يكي
 به .نداشت نيكسون ورود به ربطي آذر 16 كه است معتقد او .داند مي دانشگاه در نظاميان حضور ناشي از را آذر 16 حادثه وقوع علت



 اي گسترده هاي فعاليت سلسله بود، خورده ايران دمكراتيك و ملي جنبش به كه اي ضربه و مرداد 28 كودتاي از بعد« ،اميرخسروي روايت
 محاكمه اوالً .بود متشنج خيلي ويژه به دانشگاه آذرماه در .بود مبارزه حساس و فعال مراكز از دانشگاه .بود شده شروع تهران دانشگاه در
 گرفته سر از دوباره انگلستان با ديپلماتيك رابطه دوماً و بود كرده ناراحت خيلي را دانشجويان كه بود شده شروع تازه مصدق ردكت
 ميان شديدي هاي درگيري آذر 15 روز ،مناسبت بدين .بود شده تهران وارد آذر 14 روز انگليس سفارت كاردار رايت، دنيس .شد مي

 پيش بود، دانشجويان تحريك دائمي و اصلي عوامل از يكي نظاميان حضور اصالً و داشتند حضور دانشگاه در بود مدتي كه انتظامي مأموران
  ».آمد

 روز دانشگاه ترين آرام شايد )1332( سال آن آذر 16 روز« گويد: مي آذر 16 روز در گاهدانش به نظاميان يورش درباره اميرخسروي
 به دست ايران به نيكسون آمدن عليه دانشجويان كه است شايع آنچه برخالف .بود نشده بيني پيش تظاهرات براي اي برنامه هيچ و بود

 16 در نه نيكسون اينكه به خصوص است نادرست كلي به ها گفته اين شد، حمله دانشجويان به تظاهرات اين خاطر به و بودند زده تظاهرات
 علت بلكه نبود كار در تظاهرات اصالً روز آن اتفاقاً .نداشتند نيكسون آمدن از اطالعي دانشجويان و شد تهران وارد آذر 18 در بلكه آذر

 كالس وارد سربازان .اند درآورده شكلك بودند، مستقر آنجا كه سربازاني براي دانشجويان كه بودند كرده بهانه كه بود اين درگيري
 شمسي مهندس قضيه اين سر .كنند دستگير را نفر چند بودند خواسته و شده فني دانشكده در برداري نقشه استاد »شمسي« مهندس درس

 هم او .بود مصدق دكتر طرفداران از خودش كه رود مي دانشكده رئيس خليلي، مهندس پيش و كند مي تعطيل را كالس و شود مي عصباني
 همين در .فني دانشكده كريدور در ريزند مي دانشجويان .زند مي را دانشكده زنگ عابدي، دكتر معاونش يا ايشان خود شود؛ مي عصباني
  ».شود مي آغاز تيراندازي بعد .دهند مي سر »شاه بر مرگ« جمله از شعارهايي دانشجويان .شوند مي دانشكده صحن وارد ها سرباز حين
 او .است راي هم اميرخسروي با تاريخي نظر اختالف اين در هم »مصدق دكتر هاي نامه« كتاب نويسنده و تاريخ پژوهشگر تركمان، محمد
 جمهور رئيس معاون نيكسون است، نيكسون سفر شود بررسي دقيقاً آذر 16 حادثه پرونده بازخواني در است خوب كه اي نكته« :گويد مي

 نظير افرادي و دولتي اشخاص با وي .آيد مي هم ايران به آفريقا، سوي به پرواز از قبل و آفريقا و آسيا به اي هفته دو سفري طي اآمريك
 و رفت دانشگاه به هم روز يك .داشت مالقات كاشاني اهللا آيت پسر كاشاني سيد مصطفي و تهران وقت شهردار و زاده تقي سيد حسن
 تبليغات برخي در كه 32 آذر 16 نه و آيد مي ايران به آذرماه جدهمه نيكسون كه گفت بايد ابتدا .داد افتخاري ترايدك او به حقوق دانشكده
 به اعتراض مدارك و اسناد طبق قبل روزهاي در دانشجويان اعتراضات محور شد ذكر قبالً كه همان طور گذشته آن از و شود مي اشاره
 نيكسون اعتراض سفر به زمان آن در اينكه رايب مدركي و سند هيچ و بود انگلستان با رابطه يدتجد به اعتراض و مصدق دكتر دادگاه
  ».نيست دست در باشد، گرفته صورت وسيعي
 ايام آن دانشجويان كه مطرح شده اخير هاي سال در اي گونه به ،32 آذر 16 واقعه از مجعول هاي روايت و ناصحيح هاي نوشته و ها گفته

 او .است حجازي مسعود دكتر افراد اين از يكي .كنند پنهان را خود ناراحتي و تعجب توانند نمي نيز خود خاطرات كتب در انتهر دانشگاه



 از بعضي در مدتي گذشت از بعد« نويسد: مي آذر 16 حادثه درباره »1323 -1339 داوري و ها رويداد« عنوان با خود خاطرات كتاب در
 دانشجويان تظاهرات سركوب براي دانشجويان كشتار و 1332 آذر 16 در تهران دانشگاه به نظاميان لهحم علت كه شد ديده ها نوشته
 ».است پيدا كرده عموميت تعبير اين نشريات و كتب همه در مرور به و گرديده عنوان آمريكا جمهور رئيس معاون نيكسون ورود عليه

  ».داشت برعهده اي عمده نقش هشايع اين ترويج در هم توده حزب« :افزايد مي نويسنده
 يافت افزايش تن سه به 32 آذر 16 وقايع شدگان كشته شمار قندچي احمد درگذشت با نيا، بزرگ مصطفي و رضوي شريعت آذر فوت از بعد
 از بسياري جويان،دانش شدن مجروح و كشته و آذر 16 واقعه خبر انتشار دنبال به .شد ياد »اهورايي آذر سه« نام به تن سه اين از ها بعد و

 مردم از تن هزار ها ده شهدا، روز سومين برگزاري مراسم در و كردند همدردي ابراز تهران دانشگاه با ،آمريكا و اروپا هاي دانشگاه
 ،هواقع اين به اعتراض عنوان به هم دانشجويان .شدند حاضر شهر ري در عبداهللا امامزاده در شهيدان مزار سر بر ها شهرستان و تهران
  .كردند خودداري درس هاي كالس در شركت از روز 15 مدت
 ساله، همه پس آن از كه چنان .شد ثبت تهران دانشگاه تاريخ در »تاريخي مقاومت« روز يك عنوان به 1332 آذر 16 حادثه ترتيب هر به

 به آذر 16 روز انقالب پيروزي از پس .ردندك برپا روز آن شهيدان ياد به مراسمي ايران هاي دانشگاه ديگر و تهران دانشگاه دانشجويان
 در دانشجويي جنبش ظهور و بروز براي قابل اتكا اي نقطه عنوان به آذر 16 هم هنوز .شد گنجانده تقويم در »دانشجو روز« عنوان
  .دارد قرار فعال دانشجويان توجه مورد ها دانشگاه ساليانه تقويم

  


