ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺬاری روز  16آذرﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "روز داﻧﺸﺠﻮ"
 ۱۶آذر در ﮐﺸﻮرﻣﺎن روز داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺎﻣﺬاری ﺷﺪه؛ در واﻗ اﯾﻦ روز ،ﺑﻪ ﯾﺎد  ۳داﻧﺸﺠﻮﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﯾﺪار رﺳﻤ ﻧﯿﺴﻮن
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی آﻧﻬﻢ ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﺎﯾ ۲۸ ﻣﺮداد ،ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در دﯾﺪار اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ در روز  ۲۴آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۸۷ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  ۱۶آذر در ﺳﺎل  ۳۲ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻏﻠﺘﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
از  ۲۸ﻣﺮداد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده؛ ﯾﻌﻨ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد و آن اﺧﺘﻨﺎق ﻋﺠﯿﺐ ‐ ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺳﻮت ﻫﻤﻪ ‐
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﯾ اﻧﻔﺠﺎر در ﻓﻀﺎ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻧﯿﺴﻮن ﮐﻪ آن وﻗﺖ
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮد ،آﻣﺪ اﯾﺮان .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﯿﺴﻮن ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﺎه اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ  ۱۶آذر در ﻫﻤﻪ ی ﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ۱۶ .آذر ﻣﺎل داﻧﺸﺠﻮی ﺿﺪ ﻧﯿﺴﻮن اﺳﺖ ،داﻧﺸﺠﻮی ﺿﺪ
آﻣﺮﯾﺎﺳﺖ ،داﻧﺸﺠﻮی ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ.
 16آذر؛ روز داﻧﺸﺠﻮ
روز داﻧﺸﺠﻮ ،در اﯾﺮان ﺑﻪ  ۱۶ﻣﺎه آذر اﻃﻼق ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ روز ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﯾﺪار رﺳﻤ رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﺴﻮن
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺮﮔﯿﺮی رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﺗﺎرﯾ ۱۶ آذر ) ۱۳۳۲ﺣﺪود ﭼﻬﺎر
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﻫﻤﺎن ﺳﺎل( در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺷﺮح واﻗﻌﻪ  ۱۶آذر ۱۳۳۲
در دﻫﮥ  ۱۳۲۰و اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۱۳۳۵ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺣﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎزﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان )ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺪرن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ آن زﻣﺎن در اﯾﺮان( ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ دوران ﺣﺰب ﺗﻮده ،از ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎری در
ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ ﻫﻮادار اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۱۳۳۰ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب در داﻧﺸﺎه
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.

ﭘﺲ از وﻗﻮع ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ،۱۳۳۲ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠ ،ﺑﺮای دوره ﮐﻮﺗﺎﻫ در ﯾ اﺋﺘﻼف ﺿﻌﯿﻒ ،ﺗﺤﺖ
ﻧﺎم ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳ دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎ و اﻋﺘﺼﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺎرﯾ ۱۶ ﻣﻬﺮ و  ۲۱آﺑﺎن ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺼﺪق ﻗﻄ ﺷﺪه ﺑﻮد( از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﺴﻮن ﻧﺎﯾﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای دﯾﺪار رﺳﻤ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻻزم ﺑﺮای
اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و در  ۱۴آذر ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ در ﮐﻼﺳﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺎآراﻣ
ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه ارﺗﺸ ﭘﺲ از ﻫﺠﻮم ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ،ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺻﺪﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺎزداﺷﺖ و زﺧﻤ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ در داﻧﺸﺪه ﻓﻨ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻠﯿ ﺗﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮی اﯾﻦ داﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺣﻤﺪ ﻗﻨﺪﭼ ،آذر
)ﻣﻬﺪی( ﺷﺮﯾﻌﺖرﺿﻮی و ﻣﺼﻄﻔ ﺑﺰرگﻧﯿﺎ ﺷﺪ .ﻓﺮدای آن روز ﻧﯿﺴﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق را در داﻧﺸﺎه
ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در اﺷﻐﺎل ﻣﺸﻬﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

وﻗﺎﯾ آذر  ،۱۳۳۲ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ واﮐﻨﺶ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣ اﺷﺎل دﯾﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ،روی داد ۱۶ .آذر ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی
در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻮد ،روز داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از آن ،ﻫﺮ ﺳﺎل در اﯾﻦ روز اﻋﺘﺼﺎﺑﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﻪ راه ﻣاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
در واﻗ ۱۶ آذرﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﺮت از ﺣﻮﻣﺖ ﺷﺎه و ﺗﻮاﻧﺎﯾ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﺮان ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

