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شــانزده آذر در ایــن چندســاله کــه حداقــل مــا 
ــه متینگ هــای سیاســی  دانشــجو بوده ایــم، بیشــتر ب
ــلبریتی های سیاســی  ــوده اســت. حضــور س ــبیه ب ش
و  دادی  ســرانجام،  و  انتخاباتــی  دم  کاندیداهــای  یــا 
ــه  ــت ک ــابقه ای اس ــم مس ــی کار ه ــام. جالب ــعاری و تم ش
ــزار  ــر برگ ــن ت ــه خف ــرای هرچ ــد ب ــکل ها راه انداخته ان تش
ــف  ــوت و ک ــدازآن س ــردن و بع ــذب ک ــتری ج ــردن و مش ک
ــگار یادمــان رفتــه یک زمانــی روز دانشــجو عــده ای از  زدن. ان
ــن  ــه ای ــان رفت ــد. یادم ــهید کرده ان ــی هایمان را ش هم کالس
روز، بجــای آنکــه روز شــادی و جشــن دانشــجو بــودن باشــد، 
ــکا رفتــن اســت. عــزای  ــر ســلطه آمری عــزای وابســتگی و زی
ــاران  ــان ی ــزای خــون هم ــن آزادی اســت. ع ــه محــاق رفت ب
ــوش  ــز فرام ــه هرگ ــرای اینک ــت ب ــزا اس ــت. ع ــتانی اس دبس
ــه  ــم ب ــر کنی ــواره فک ــته و هم ــا گذش ــه برم ــه چ ــم ک نکنی
اینکــه داشــته ها را چگونــه بایــد حفــظ کــرد. عزاســت بــرای 

ــم. ــر دوش داری ــار ســنگینی ب ــم. ب ــه خــود آیی ــه ب اینک
ــم  ــعی کرده ای ــی س ــوع اصل ــر موض ــالوه ب ــریه ع ــن نش در ای
گریــزی بزنیــم بــه اتفاقاتــی کــه بــر دانشــگاه گذشــته اســت. 
ــتند دانشــگاه و دانشــجو سیاســی  ــه می خواس دســت هایی ک
نباشــد. و گریــزی تاریخــی بــه اتفاقــات دانشــجویان آن روزها.

ــم و  ــر دهی ــه را تذک ــد نکت ــن اول کاری چن ــود همی الزم ب
بگوییــم. چــون کج دهنی هــای دولــت و مســئولین بــه مــردم 
ــد و از آن  ــه چشــم آم ــش ب ــر بیش ازپی ــات اخی ــد از اتفاق بع
ــان  ــد کــه ولی نعمت ــا مســئولین فرامــوش کرده ان ــر گوی مهم ت

ــت.  ــنوایی نیس ــوش ش ــتند و گ ــانی هس ــه کس ــالب چ انق
ــای  ــن قدم ه ــم. ای ــاه برداری ــدم کوت ــم یک ق ــم گرفتی تصمی
کوتــاه اســت کــه باعــث می شــود آرام آرام خودمــان را جــدی 
بگیریــم و بــه حــد اثرگذاری مــان واقــف شــویم. قدمــی 
ــه  ــی ک ــل دولت ــتضعفین در مقاب ــت از مس ــی در حمای کوتاه
انقریــب اســت مســتکبر شــود! شــاید هــم هســت. قــدم کوتــاه 
ــن اســت : دانشــجوی مســلمان ، صــدای مســتضعفان. ــا ای م

ــار صــدای مســتضعفانی شــویم کــه صــدا  می خواهیــم ایــن ب
ندارنــد. نامحرم انــد. کســی وظیفــه خــود نمی دانــد توضیحــی 
ــه  ــاد ب ــکان انتق ــن منظــور چــون پی ــرای ای ــد. ب بهشــان ده
دولــت اســت، مســئولین دولتــی را از انــواع و اقسامشــان 
ــه  ــدان ب ــه می ــن میان ــد چنی ــی نپذیرفتن ــم ول ــوت کردی دع
ــتگاه  ــس دس ــه رئی ــیدیم ب ــا رس ــوند ت ــیده ش ــش کش چال
قضــا. خواســتیم ولــو یک قــدم کوتــاه در جهــت هویــت 
ــف در  ــار مختل ــن از اقش ــرای همی ــم ب دانشــجویی مان برداری
ــوش  ــه گ ــود را ب ــا درد خ ــم ت ــوت کرده ای ــه دع ــن برنام ای
یکــی از ســران قــوا برســانند. حتــی دانشــجویانی کــه از وســط 
ــد و  ــد دعوت ان ــر می دادن ــان کار آزادی س ــاد ن ــگاه فری دانش
همان طــور کــه گفتیــم این یــک قــدم کوتــاه اســت. تــا در ایــن 
وانفســای سیاســت زدایی و فشــار بــر دانشــجو ســربلند کنیــم 
ــده.  ــادی باقی مان ــوز راه زی ــیم. هن ــاد را فریادکش و درد اقتص
ــار خواســته مان  ــن ب ــم و ای ــه درصحنه ای ــن اســت ک ــم ای مه
ــان  ــه در دام ــه ن ــم ک ــادی می خواهی ــت. اقتص ــادی اس اقتص
ــه شــرق. ایــن خــود مهم تریــن نکتــه اســت  غــرب باشــد و ن

ــم. ــد می گفتی ــه بای ک
 به عزا خانه مردم خوش آمدید.

رسمقاله

ماجــرای مــا خیلــی وقــت اســت شروع شــده، 
دیوارهــا، ســردرها و حتــی پنجره هــا شــاهدند. 
ــزت  ــه ع ــد روزی را ک ــر می آورن ــه خاط ــوب ب خ
ــن  ــون در همی ــد و نیکس ــوب ش ــان پای ک ملی م
دانشــگاه مــدال گرفــت. بــه یــاد می آورنــد باالرفتــن 
آن گرماگــرم  در  را،  دیوارهــای ســفارت  از  دانشــجوها 
ــه روی  ــع ک ــان موق ــان اول کار، هم ــاید هم ــارزه، ش مب
ــن  ــد کــه ای ــد، هیچ کــدام فکــرش را نمی کردن ــوار بودن دی
حرکتشــان مانــدگار خواهــد شــد. انقالبــی علیــه وابســتگی 
ــخ انقــالب اســالمی،  ــار در تاری ــکا. یک ب ــه آمری سیاســی ب
ــد و  ــده ش ــور بری ــی کش ــای سیاس ــکا از فض ــت آمری دس
ــی  ــت. انقالب ــام گرف ــالب دوم ن ــا انق اســتقالل سیاســی م
ــه در  ــجویانی ک ــد. دانش ــجوها بودن ــببش دانش ــه مس ک
ــران را و محرومیــت مناطــق و  همــان ســال جای جــای ای

ــد؛  دخالت هــای آمریــکا در تجزیه طلبــی ایــران را دیــده بودن
ــد. ــه بودن ــی درصحن یعن

ــوز  ــه هن ــه ن ــت ک ــری اس ــا قش ــبختانه تنه ــجو خوش دانش
سرســام آور  هزینه هــای  و  زندگــی  کلیشــه های  درگیــر 
ــن اســت کــه  ــی اســت. ای ــه قدرت ــه وابســته ب آن اســت و ن
ــات  ــتاز در مطالب ــد و پیش ــردم باش ــمی م ــد نورچش می توان
ــد  ــالش کرده ان ــیار ت ــردم. بس ــرای م ــر ب ــای مؤث و حرکت ه
تــا دانشــجو از هویتــش ســاقط شــود. سیاســت زدایی از 
دانشــگاه، بــا کلیــد ســردار ســازندگی. چــون آن روز الزم بــود 
چرخشــی در اقتصــاد ایــران ایجــاد شــود. اقتصــادی از جنــس 
ــرای باالنشــین ها. اقتصــادی کــه  ــور تجمــل! اقتصــادی ب مان

ــا. ــه اروپ ــود ب ــش وابســتگی ب ــه ماندن الزم
 دانشــجو و جنبــش اش را اختــه کردنــد. سیاســت زده کردنــد 
ــد  ــک! دانشــجو بای ــدن کی ــرای بری ــی ب و 16 آذر، شــد محل
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درس بخوانــد و تفریــح کنــد. همــه ایــن کارهــا بــه ایــن خاطر 
بــود کــه دانشــجو درصحنــه بــود و آرمان گــرا. همــان موقــع 
ــا  ــار کارتن خواب ه ــد. کن ــاال بردن ــت را ب ــم عدال ــه عل ــود ک ب
ــرای  ــد و ب ــود. رفتن ــت ش ــا درس ــا گرم خانه ه ــد ت خوابیدن

ــد و ... ــی اردوهــای جهــادی را تشــکیل دادن محرومیت زدای
علــم  همــان  عــده ای  خواســت  برخــالف  هــم  امــروز 
آرمان خواهــی دانشــجویی باقــی اســت و ایــن بــار روی 

مســتضعفین. نوشــته اند:  پرچمــش 

ــا،  ــالب م ــه انق ــم ک ــوش کرده ای ــت فرام ــت اس ــی وق خیل
انقالبــی بــرای کوخ نشــینان بــود. انقالبــی بــرای آنکــه 
ــی  ــان دولت ــن شــوند. هم مســتضعفین، پیشــوایان روی زمی
کــه رهبــر انقــالب دربــاره اش گفتنــد: »بایــد سیاســت دولــت 
جمهــوری اســالمی، سیاســتی در جهــت حمایت از قشــرهای 
مســتضعفین باشــد. همــه مالحظــات دیگــر بایــد کنــار بروند. 
آن قشــری کــه انقــالب را محافظــت خواهنــد کــرد همیــن 
ــی وقــت  ــا شــاهدیم کــه خیل قشــرهای مســتضعفان اند.« ام
به اصطــالح  از  هــواداری  دولت هــا  سیاســت های  اســت 
ــوده اســت و ایــن دولــت کــه شــیره  ســرمایه داران داخلــی ب
ــاز  ــی اش ب ــت خارج ــام سیاس ــیده، تم ــردم را کش ــان م ج
ــا صــادرات و تجــارت.  شــدن مســیر عیــش آقازاده هاســت ت
دولتــی کــه حتــی بــا مردمــش صحبــت نمی کنــد و شــفافیت 
ــود  ــه فرم ــام ک ــول ام ــرده از ق ــی ب ــه بوی ــد، چ را برنمی تاب
ــه ملــت«؟  »شــما بایــد در امــر ســازندگی متوســل شــوید ب
ــت  ــتکبر اس ــد مس ــه نخواه ــد و چ ــه بخواه ــت چ ــن دول ای
چراکــه در خدمــت مســتضعفین نیســت و امــروز ایــن قشــر از 

همیشــه بیشــتر طردشــده اســت.
ازقضــا طردشــدگان  و  داریــم  امــروز کوخ نشــین  اگــر   
کشــورند، نــه کســی بــا آنهــا حــرف میزنــد و نــه صدایشــان 
را می شــنوند اول قــدم ایــن اســت کــه صــدای مســتضعفان 
باشــیم. صــدای بی صداهــا. تــا فراموش شــدگان دوبــاره 
یــادآوری شــوند و مســئولین پــای حرفشــان نشــانده شــوند 

ــش  ــه برای ــود ک ــی ش ــادآوری آرمان های ــر از آن، ی و مهم ت
انقــالب کردیــم. آرمان هایــی کــه در برهــه ای از تاریــخ 
ــود. آزادی  ــم ش ــا گ ــت ت ــالح می رف ــه آزادی و اص ــه بهان ب
ــگاری. شــعار  ــق ســرمایه داری و ولن ــرای رون شــعاری شــد ب
ــار  ــن ب ــا ای ــا هســتیم ت ــه امســال نیســتند! و م ــا ک همان ه
صــدای محرومیــن شــویم. همــان کارگــران هفت تپــه و 
هپکــو، کشــاورزان بدبخــت و معــدن کاران یــورت! البتــه ایــن 
شــروع مســیری طوالنــی اســت. انقــالب ســومی در راه اســت؟ 
ــل اهریمــن  ــادی باشــد علیــه خضــوع مقاب ــی کــه فری انقالب
ــفارت  ــح س ــتگی و فت ــوار وابس ــی از دی ــاال رفتن ــره و ب مذاک
تمنــای از آمریــکا و شــروعی باشــد بــر اســتقالل اقتصــادی و 
تولیــدی کــه زندگــی همــه مــردم را هــدف گرفته و جنبشــی 
ــادی در  ــتند. اقتص ــده آن هس ــش برن ــردم پی ــود م ــه خ ک
ــار  ــا. یک ب ــیده از دل همان ه ــتضعفان و جوش ــت مس خدم
ــع  ــوم. به طورقط ــالب س ــار انق ــن ب ــم! و ای ــه باه ــر هم دیگ

ــود: ــه فرم ــام ک ــه کالم ام ــد برگشــت ب بای
ــر  ــه درد فق ــتند ک ــا هس ــا م ــر ب ــا آخ ــی ت ــا آن های »تنه
و  فقــرا  باشــند.  را چشــیده  اســتضعاف  و  محرومیــت  و 
ــی  ــدگان واقع ــدگان و برپادارن ــت، گردانن ــن بی بضاع متدینی
ــا  انقالب هــا هســتند. مــا بایــد تمــام تالشــمان را بنماییــم ت
ــاع از  ــی دف ــی کــه ممکــن اســت، خــط اصول ــه هــر صورت ب
مســتضعفین را حفــظ کنیم...مــا بــرای احقــاق حقــوق فقــرا 
ــاع خواهیــم  ــا آخریــن قطــره خــون دف در جوامــع بشــری ت

ــرد.« ک

علیرضا اکربی دستجردی
کارشنایس  مهندیس مکانیک

ــا مــا هســتند کــه درد فقــر و محرومیــت  ــا آخــر ب تنهــا آن هایــی ت
و اســتضعاف را چشــیده باشــند. فقــرا و متدینیــن بی بضاعــت، 
ــد  ــا بای ــتند. م ــا هس ــی انقالب ه ــدگان واقع ــدگان و برپادارن گردانن
تمــام تالشــمان را بنماییــم تــا بــه هــر صورتــی کــه ممکــن اســت، 
خــط اصولــی دفــاع از مســتضعفین را حفــظ کنیم...مــا بــرای احقــاق 
ــاع  ــون دف ــره خ ــن قط ــا آخری ــری ت ــع بش ــرا در جوام ــوق فق حق

ــرد. ــم ک خواهی
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ــا  ــد نامبــارک نظــام اســتبدادی پهلــوی ب ــادآور پیون 16 آذر ی
بزرگ تریــن حامیــان خــود، آمریــکا و انگلیــس اســت. روزی که 
رژیــم کودتــا بــه دلیــل اعتــراض دانشــجویان بــه ورود »دنیــس 
ــد انگلیــس در تهــران در 14 آذر 1332 و  رایــت« کاردار جدی
ــور  ــت رئیس جمه ــاون وق ــون« مع ــا ورود »نیکس ــان ب هم زم
ــران  ــگاه ته ــه دانش ــود را ب ــای خ ــران، نیروه ــه ته ــکا ب آمری
ــید.  ــون کش ــاک و خ ــه خ ــجویان را ب ــت و دانش ــیل داش گس
ــال ها  ــت س ــس از گذش ــود دارد. پ ــدی وج ــؤال کلی ــک س ی
از آن وقایــع، 16 آذر، روز دانشــجوی سیاســی اســت یــا 
دانشــجوی غیرسیاســی؟ چــه کســانی دانشــجو را غیرسیاســی 
ــد و  ــن هــدف چــه کرده ان ــه ای ــرای رســیدن ب می خواهنــد؟ ب

ــد؟ ــق بوده ان ــدر موف چق
 از قبــل انقــالب تــا دوران جنــگ تحمیلــی، دانشــجو همــواره 
دغدغــه منــد بــه مســائل کشــور بــود و دانشــگاه محــل 
ــر  ــه ۷۰ رهب ــس ازآن در ده ــا پ ــی؛ ام ــای سیاس کش وقوس ه
انقــالب بــا جمالتــی نگرانــی خــود را نســبت بــه اقداماتــی کــه 
ــد: خــدا لعنــت  دانشــجو را سیاســی نمی خواســت بیــان کردن
ــد و می کننــد کــه  کنــد آن دســت هایی را کــه تــالش کرده ان
قشــر جــوان و دانشــگاه مــا را غیرسیاســی کننــد. چــه جریانــی 
و چــه دســت هایی بودنــد و چــه کارهایــی کردنــد و امــروز آن 

کدام دست ها دانشگاه را غیرسیاسی 
می خواهند؟ 

بهوقتسیاستزدایی!
عیل محمد کوهساریان

کارشنایس  علوم و مهندیس آب 

تفکــر بــه کجــا رســیده اســت؟
پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی و روی کار آمدن دولت هاشــمی 
رفســنجانی، سیاســت اعالمــی از ســوی دولــت تنهــا توجــه و 
تمرکــز بــه ســازندگی خرابی هــای جنــگ و پرهیــز از هرگونــه 
ســخن سیاســی و کار سیاســی در عرصــه داخلــی شــد. رئیــس 
ــود  ــد ب ــد و معتق ــی می دی ــت خــود را سیاســت مدار کامل دول
نیــازی نیســت فضــای جامعــه سیاســی شــود کــه ایــن مهــم 
ــت ســازندگی  شــامل دانشــگاه هــم می شــد. در دوره اول دول
ــای  ــه گرایش ه ــم وحــدت ک ــر تحکی تشــکل دانشــجویی دفت
سیاســی متمایــل بــه چــپ )مجمــع روحانیــون مبــارز( داشــت 
ــود .  ــنجانی ب ــمی رفس ــت های هاش ــد سیاس ــی منتق و به نوع
ــدروی  ــال کاری و کن ــه اهم ــمی ب ــت هاش ــروع کار دول ــا ش ب
ــالب  ــام )ره( و انق ــای ام ــق آرمان ه ــازندگی در تحق ــت س دول
انتقــاد می کــرد و سیاســت های مبتنــی بــر ســرمایه داری 
و اشــرافی گــری دولــت هاشــمی را برنمی تابیــد. نتیجــه 
ــم  ــر تحکی ــه دفت ــک ب ــه بعضــی از اشــخاص نزدی ــد ک آن ش
همچــون عبــاس عبــدی بازداشــت شــدند. هم چنیــن بــا 
طــرح و بررســی اساســنامه انجمن هــای اســالمی دانشــجویان 
ــرای  ــی ب ــی، محدودیت های ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال در ش
ایــن جریــان دانشــجویی ایجــاد شــد. دانشــجوی آن زمــان در 

ــی  ــن یعن ــت از سیاســت نداشــت و ای دانشــگاه حــق صحب
دانشــجو وظیفــه ای جــز درس خوانــدن، فارغ التحصیــل 
ــاز دوره  ــا آغ شــدن و جــذب فضــای کار شــدن نداشــت. ب
دوم دولــت هاشــمی رفســنجانی در ســال ۷2، دفتــر تحکیــم 
هماننــد ســال های گذشــته بــه مناســبت ســالروز 13 
ــی  ــه جاسوس ــل الن ــع در مقاب ــزاری تجم ــد برگ ــان قص آب
ــت داشــت کــه  ــه سیاســت های خارجــی دول در اعتــراض ب
پــس از درخواســت مجــوز، بــا موافقــت اســتانداری و وزارت 
ــود کــه  ــت ب ــن مخالفــت دول کشــور مواجــه نشــد. پس ازای
ــجویان  ــوزان و دانش ــش آم ــدار بادان ــالب در دی ــر انق رهب
ــان  ــح، خفق ــان ســخنانی صری ــه مناســبت ســالروز 13 آب ب
ــجو را  ــت زدایی از دانش ــگاه و سیاس ــی دانش ــای سیاس فض
نقــد کردنــد: »بنــده دلــم می خواهــد ایــن جوانــان مــا شــما 
ــی دانش آمــوزان  دانشــجویان؛ چــه دختــر، چــه پســر و حّت
مــدارس روی ایــن ریزتریــن پدیده هــای سیاســی دنیــا 
ــم  ــی ه ــه تحلیل ــرم ک ــد. گی ــل بدهی ــد و تحلی ــر کنی فک
بدهیــد کــه خــالف واقــع باشــد؛ باشــد! خــدا لعنــت کنــد 
آن دســت هایی را کــه تــالش کرده انــد و می کننــد کــه 
قشــر جــوان و دانشــگاه مــا را غیرسیاســی کننــد. کشــوری 
ــاغ مســائل  ــوی ب ــش سیاســی نباشــند، اصــاًل ت ــه جوانان ک
ــد،  ــا را نمی فهمن ــی دنی ــائل سیاس ــتند، مس ــی نیس سیاس
تحلیــل  و  نمی فهمنــد  را  دنیــا  سیاســی  جریان هــای 
ــر دوش  ــد ب ــد. مگــر چنیــن کشــوری می توان درســت ندارن

ــد؟!« ــاد کن ــارزه و جه ــت و حرکــت و مب ــردم، حکوم م
صــادق کوشــکی عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تهــران 
ــت؛  ــوده اس ــجویی ب ــاالن دانش ــاد از فع ــه هفت ــه در ده ک
در اظهارنظــری از پیامدهــای ایــن سیاســت زدایی در آن 
ــه  ــود ک ــن ب ــد ای ــن پیام ــد: »اولی ــی می گوی ــف زمان موق
دفتــر تحکیــم وحــدت کــه در 4 ســال اول دولــت هاشــمی 
ــن  ــج از ای ــرد، به تدری ــت می ک ــام فعالی درون چارچــوب نظ
ــت  ــا و نهض ــان لیبرال ه ــه دام ــد و ب ــارج ش ــوب خ چارچ
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــن ب ــد ای ــن پیام ــاد. دومی آزادی افت
نیروهــای وفــادار به نظــام و رزمندگانــی کــه پــس از جنــگ 
دانشــجو شــده بودنــد، عمــاًل در دوران هاشــمی دچــار 
ســرخوردگی شــدند. ایــن نیروهــا بــه دلیــل انتقاداتــی کــه 
ــه  ــد والیت فقی ــگ ض ــد، ان ــمی می کردن ــت هاش ــه دول ب
ــیدند  ــی کش ــت از کار سیاس ــاً هم دس ــد و نهایت می خوردن
ــه  ــا را از دســت داد.« در ادام ــن نیروه و نظــام و انقــالب ای
ــر  ــن قش ــا بی ــوذ لیبرال ه ــته را نف ــای بس ــن فض ــه ای نتیج
ــاًل  ــت ها عم ــن سیاس ــه ای ــد: »نتیج ــان کردن ــجو بی دانش
ــاز  ــا ب ــات و لیبرال ه ــای اصالح ــرای افراطی گری ه راه را ب

خدا لعنت کند 
آن دست هایی 

را که تالش 
کرده اند و 

می کنند که قشر 
جوان و دانشگاه 
ما را غیرسیاسی 

کنند. کشوری 
که جوانانش 

سیاسی نباشند، 
اصالً توی باغ 

مسائل سیاسی 
نیستند، مسائل 

سیاسی دنیا 
را نمی فهمند، 

جریان های 
سیاسی دنیا را 

نمی فهمند و 
تحلیل درست 

ندارند. مگر 
چنین کشوری 

می تواند بر 
دوش مردم، 

حکومت و 
حرکت و مبارزه 

و جهاد کند؟

ــس از دوم  ــگاهی پ ــته دانش ــای بس ــی فض ــرد یعن ک
ــی آن  ــه به نوع ــد ک ــار ش ــک انفج ــار ی ــرداد دچ خ
ــراط  ــا اف ــط در کار سیاســی دوران هاشــمی را ب تفری

ــرد.« ــران ک ــی جب در دوران خاتم
همــان  اســت،  تعجــب  باعــث  یک چیــز  امــروز 
مســئولین دوران دولــت ســازندگی و بــا آن تفکراتــی 
کــه دانشــگاه و دانشــجو نبایــد سیاســی باشــد، امــروز 
ــی در  ــاز سیاس ــای ب ــان و فض ــدام دم از آزادی بی م
ــمت  ــه س ــام را ب ــت اته ــد و انگش ــگاه می زنن دانش
دیگــران و نهادهــای غیــر مرتبــط می چرخاننــد. 
البتــه در پاســخ بــه ایــن اظهــارات در ســال ۹۵ رهبــر 
ــا  انقــالب موضعــی گرفتنــد کــه قابل تأمــل اســت و ب
ــان  ــت آن زم ــئولین وق ــرش مس ــوع نگ ــه ن ــاره ب اش
گفتنــد: »همان هــا }مســئولین دولــت وقــت{ گاهــی 
ــع  ــد راج ــی می زنن ــک حرف های ــه ی ــات ریاکاران اوق
ــان  ــده  واقعی ش ــن عقی ــجو، لک ــگاه و دانش ــه دانش ب

ــن اســت« ــده ام ای ــن عقی ــا[ م ــان اســت؛ ]اّم هم
 اقدامــات غیــر شــفاف ایــن مســئولین بــا آنچــه درباره 
تناقــض  در  می گوینــد  دانشــگاه  بــودن  سیاســی 
اســت. ازجملــه ایــن اقدامــات ابتــدا تصویــب ســنوات، 
پــس ازآن بــرای دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی 
شــهریه  گرفتــن  نظــر  در  و  روزانــه  جریمه هــای 
ــای  ــع هزینه ه ــجویان و وض ــه دانش ــرای هم ــت ب ثاب
ســنگین بــرای واحدهــای افتــاده یــا نگذرانــده و 
وجاهــت دادن بــه تشــکل های غیرسیاســی مثــل 
ــت.  ــجویی و... اس ــس دانش ــی و مجل ــای علم کانون ه
در جدیدتریــن اقــدام مشــکوک دانشــگاه، حــذف 
این هــا  دانشکده هاســت.  فرهنگــی  معاونت هــای 
عواملــی اســت کــه می توانــد سیاســت را در دانشــگاه 
کمرنــگ کنــد و تنهــا تــالش بــرای موفقیــت فــردی 
ــن آن کنــد . فعالیــت سیاســی دانشــجویان  را جایگزی
ــا  ــی آن ه ــد علم ــردن رش ــد ک ــه نظام من ــا ب نه تنه
نظــام  یــک  اداره  بــرای  بلکــه  می کنــد  کمــک 

ــت. ــروری اس ــز ض ــاالر نی مردم س
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راهــم  انســان  نــوع  و ضعیف تریــن  بی جان تریــن  یقــه ی  اگــر 
بگیریــم تــا می توانیــم فشــار دهیــم، پــس از مدتــی وقتی کــه 
ــرد،  ــدارد از جــا می پ ــوان نفــس کشــیدن ن احســاس کــرد دیگــر ت
دســت وپا میزنــد، حملــه می کنــد، بــه هــر چیــزی چنــگ میزنــد و 
خالصــه تــا می توانــد تمــام تــوان خــود را جمــع می کنــد تــا بــرای 
نجــات جــان خــود مفــری بیابــد. اعتراضــات خیابانــی ایــن روزهــا، 
)اگــر اجــازه داشــته باشــیم کــه به جــای چیــدن ســناریوهای 
امنیتــی، حداقــل بخشــی از ایــن مــردم را معترضــان واقعــی بنامیــم( 
ــه مــرز  ــه واضــح از حملــه ی یــک جامعــه ی اســت کــه ب یــک نمون
خفگــی رســیده. مردمــی کــه حــس می کننــد تنهــا زمانــی شــنیده 
می شــوند کــه بــه خیابــان بریزنــد و قانون شــکنی کننــد تــا حداقــل 

ــد و از دردشــان بشــنوند. ــه سراغشــان بیای یکــی ب
در جامعــه ای کــه فضــای بســته ی سیاســی اجــازه ی فعالیــت 
آزادانــه احــزاب، رســانه ها، تشــکیالت اجتماعــی و ســازمان های 
روزنامه هــای  و  نشــریه ها  نمی دهــد،  را  و ســندیکاها  مردم نهــاد 
ــد  ــا در رون ــوند و ی ــف می ش ــری توقی ــس از دیگ ــی پ ــد یک منتق

کار آن هــا ســنگ اندازی می شــود، منتقــدان از جانــب رئیــس 
ــوان  ــوند، عن ــاب می ش ــده خط ــزدل و عقب مان ــو و ب ــت، ترس دول
می کننــد »منتقــدان اقلیتــی هســتند کــه حــق اعتــراض بــه 
ــه  ــازه دارد ب ــه اج ــی ک ــا صدای ــت تنه ــدارد« و درنهای ــت را ن اکثری
گــوش بقیــه برســد صــدای قــدرت اســت انفجــار اجتماعــی، اتفاقــی 
دور از انتظــار نیســت. البتــه نشــانه های وقــوع چنیــن اتفاقاتــی نیــز 
ــوی داشــتیم از  ــر اندکــی حافظــه تاریخــی ق ــود. اگ غیرمنتظــره نب
زمانــی کــه آقــای رئیس جمهــور باافتخــار اعــالم کــرد کــه بایــد راه 
ــا راه هاشــمی می توانیــم انقالبمــان  »هاشــمی« را دنبــال کنیــم و ب
ــم و  ــالب را می خواندی ــش و انق ــه آرام ــد فاتح ــم، بای ــظ کنی را حف
دســت های بزرگــی کــه قراراســت گلــوی طبقــات درآمــدی پاییــن 
ــی را  ــه روحان ــن جمل ــوان ای ــم. شــاید بت ــرد می دیدی جامعــه را بگی
از معــدود ادعاهــای صــادق موجــود در کارنامــه اش خوانــد. اقتــدا بــه 
سیاســت های دولتــی کــه معتقــد بــود »بــرای توســعه اگــر بخشــی 
ــدارد« را امــروز  ــه شــوند، اشــکالی ن ــر چــرخ اقتصــاد ل از مــردم زی
ــادی  ــی اقتص ــه ی جراح ــد هزین ــری مانن ــالت دیگ ــب جم در قال
می بینیــم و می شــنویم. هزینــه ی جراحــی ای کــه انــگار بایــد 
ــر ثروتمنــدان  همیشــه از مــال و جــان اقشــار فرودســت بکاهــد و ب
ــی  ــزرگ و طویل ــد. »توســعه« چمــاق ب و مســئولین اشــرافی بیفزای
ــمی  ــت هاش ــت های دول ــدان سیاس ــر منتق ــر س ــه ب ــود ک ــده ب ش
فــرود می آمــد تــا ســد راه پیشــرفت کشــور نشــوند. توســعه ای کــه 
از مســیر عدالــت اقتصــادی و فرهنگــی عبــور نکــرد و به جــای دوای 
دردهــای گذشــته، زخم هــای تــازه ای مثــل گســترش شــکاف بیــن 
مــردم و مســئولین و ثروتمندتــر شــدن ســوداگران ســرمایه و فقیرتــر 

شــدن اقشــار فرودســت را بــر پیکــره ی انقــالب زد. هشــداری 
کــه رهبــری در همــان ســال ها در دیدارهــای مختلــف 
ــی  ــبک زندگ ــج س ــاد و تروی ــد. فس ــئولین می دادن ــا مس ب

ــت. ــدون عدال ــعه گرا ب توس
ارز،  نــرخ  افزایــش   ،۵۰ درصــد  بــه  تــورم  نــرخ  رشــد 
افزایــش  حساب نشــده،  و  غیرعلمــی  خصوصی ســازی 
رانت خــواری،  و  فســاد  گســترش  خارجــی،  بدهی هــای 
ــه و  ــن جامع ــای پایی ــد دهک ه ــدرت خری ــدن ق ــن آم پایی
ــه واردات نتیجــه عملکــرد ویرانگــری دولتــی  افزایــش بی روی
ــد. ــاد می کنن ــازندگی ی ــت س ــوان دول ــه از آن به عن ــود ک ب

ــی  ــات خیابان ــن اعتراض ــه اولی ــر ب ــی منج ــاس خفگ احس
ــهرهای اراک،  ــردم در ش ــد. م ــالب ش ــس از انق ــادی پ اقتص
ــت  ــه وضعی ــر ب ــهر دیگ ــد ش ــران و چن ــراف ته ــهد، اط مش
ــی واکنــش نشــان داده و اعتراضــات گســترده ای شــکل  گران
دادنــد. اعتراضاتــی کــه پــس از بررســی های وزارت اطالعــات 
ــرض، وابســتگی  ــتیان معت ــدام از بازداش ــد، هیچ ک ــن ش روش
ــل مشــکالت  ــه دلی ــد و همگــی ب گروهــی و گروهکــی ندارن
آمده انــد.  اعتــراض  میــدان  بــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــود  ــی ب ــان راه ــاید هم ــی هاشــمی ش سیاســت های نولیبرال
کــه روحانــی امتــداد آن را جســت وجو می کــرد. امــروز 
ــا  ــه ب ــد ک ــه زده ان ــدرت تکی ــه ی ق ــر اریک ــی ب غرب زدگان
ابــروی کشــور بــازی می کننــد. مــردم را تــوده ای می پندارنــد 
ــا  ــان آورد و از آن ه ــر سرش ــی را ب ــر بالی ــوان ه ــه می ت ک
ــا را  ــد. زخم ه ــت دم نزنن ــظ امنی ــرای حف ــت ب ــار داش انتظ
ــم  ــه برزخ ــی ک ــد و از مگس های ــوزناک می زنن ــق و س عمی
ــس روی  ــه »مگ ــل از اینک ــد. غاف ــه می کنن ــینند گل می نش
ــت و  ــر لیاق ــا اگ ــد« ی ــا را دوا کنی ــیند، زخم ه ــم می نش زخ
ــای  ــد، زخم ه ــد، زخــم دیگــری نزنی ــوان دوای زخــم نداری ت

ــید. ــک نپاش ــر آن نم ــا ب ــد ی ــق ترنکنی ــته را عمی گذش
»تــا ملــت در کار نباشــد، نه از دولــت و نه از اســتانداران کاری 
نمی آیــد؛ یعنــی همــه دســتگاه های دولتــی به اســتثنای 
ــما  ــان و ش ــت همه م ــد. ازاین جه ــت، کاری از او برنمی آی مل
آقایــان همــه و آن هایــی کــه در اختیــار شــما هســتند، همــه 
بایــد کوشــش بکنیــد کــه رضایــت مــردم را جلــب بکنیــد، در 

همــه امــور«
ــراث  ــا می ــه ب ــازه داد ک ــی اج ــه ناالیقان ــوان ب ــور می ت چط
ایــن بنیان گــذار کــه جایــگاه مــردم در حکومــت اســالمی را 
این چنیــن رفیــع و اثرگــذار تعریــف می کنــد، بــازی کننــد و 
بــا سیاســت های مخــرب خــود، نــام آن را خدشــه دار کننــد؟

ــان  ــه ناالیق ــراث ب ــن می ــردم اگرچــه در ســپردن ای ســهم م
کــم نیســت امــا حتــی اگــر بایــد بــرای هــر اشــتباه هزینــه ای 
پرداخــت کننــد، ایــن مــردم هزینه هایــی گــزاف تــر از 
ــند  ــده ای در تالش ــروز ع ــد. ام ــت کرده ان ــتباه خودپرداخ اش
ــتانند،  ــالمت آمیز را بازس ــات مس ــروع اعتراض ــق مش ــا ح ت
ــی  ــجویان و نخبگان ــوزانه ی دانش ــای دلس ــن از فریاده ــا م ام
ــردم  ــد صــدای م ــالش کردن ــی ت ــر طریق ــه از ه ــم ک میگوی
ــی  ــد. موذنان ــد خــود باشــند و گــوش شــنوایی نیافتن دردمن
کــه اگــر صــدای اعتراضــات مشــروع و قانونــی آن هــا زودتــر 
امــروز شــاهد سوءاســتفاده دشــمنان  شــنیده می شــد، 
قســم خورده ایــن کشــور از اعتراضــات به حــق مردمــی و 
ــره ی  ــه پیک ــوی ب ــادی و معن ــزاف م ــای گ ــل هزینه ه تحمی

ــم. ــالمی نمی بودی ــام اس نظ

اگر اندکی حافظه تاریخی 
قوی داشتیم از زمانی 
که آقای رئیس جمهور 
باافتخار اعالم کرد که 

باید راه »هاشمی« 
را دنبال کنیم و با راه 

هاشمی می توانیم 
انقالبمان را حفظ کنیم، 

باید فاتحه آرامش و 
انقالب را می خواندیم 
و دست های بزرگی که 

قراراست گلوی طبقات 
درآمدی پایین جامعه را 

بگیرد می دیدیم.

ناکارامدی در دولتی که یک بار تجربه 
طاهره حسنلوشده بود!

کارشنایس  ارتباطات

تحلیلی بر زیر متن واقعه 16 آذر فرزانه سادات ابطین
کارشنایس  علوم سیایس 

بــرای فهــم یــک واقعه ی تاریخــی در ابتــدا الزم اســت مفاهیم 
آن واقعــه را از وضعیــت معاصــر خــارج کنیــم و بــا مفاهیمــی 
ــن  ــتند مت ــری داش ــرد دیگ ــا و عملک ــان معن ــه در آن زم ک
ــجویی«  ــش دانش ــهم »جنب ــم. س ــی کنی ــی را بازخوان تاریخ
در ماجراهایــی همچــون ملــی شــدن صنعــت نفــت و ســقوط 
ــی کلمــه  ــی واقع ــه معن ــا ب ــود ت ــگ ب ــدر پررن رضاشــاه آن ق
شــاهد پیونــد بیــن بدنــه ی مــردم و نخبــگان باشــیم. دانشــجو 
مثــل ایــن روزهــا عروســک خیمه شــب بازی رجــال سیاســی 
ــتضعفین در  ــه ی مس ــج و دغدغ ــاهده ی رن ــا مش ــود و ب نب
ــه«  ــای عوامان ــه دوراز »عدالت طلبی ه ــری ب ــتر فک ــک بس ی
می توانســت نقطــه ی اتصــال خوبــی بیــن مــردم و مطالبــه ی 
آن هــا باشــد. نتیجتــاً در واقعــه ی 16 آذر 1332 مقصــود 
ــا  ــن روزه ــه ای ــزی ک ــا آن چی ــجویی ب ــش دانش ــا از جنب م
شــاهدش هســتیم متفــاوت اســت. دانشــجو همیشــه خــود را 
از موضــع قــدرت مســئول اتفاقــات کشــور می دانســت، حتــی 
اگــر به ســختی ســرکوب می شــد. شــاید از منظــر یــک 
ــتقل  ــارز مس ــک مب ــی ی ــی خروج ــر ایران ــناس غی جامعه ش
از دانشــگاهی کــه تک تــک آجرهایــش متکــی بــه اندیشــه ی 
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پس ازاین اتفاق 
یکی از روزنامه ها 

در مطلبی 
می نویسد: »آقاي 

نيكسون! وجود 
شما آن قدر گرامي 

و عزيز بود كه در 
قدوم شما سه 
نفر از بهترين 

جوانان اين كشور 
يعني دانشجويان 

دانشگاه را قرباني 
كردند.«شاید 

این جمله بهترین 
گواه تاریخ باشد 
ازآنچه »آن ها« 
از یک دانشگاه 

جهان سومی 
می خواهند.

ــرد  ــجو می گی ــری را از دانش ــتقالل فک ــت و اس ــی س غرب
ــه نیکســون در  ــب ک ــدر عجی ــد. آن ق ــب باش بســیار عجی
ــجویان  ــودم دانش ــده ب ــون ندی ــت: »تاکن ــه ای گف مصاحب
ــام  ــک مق ــدگان ی ــل دی ــوم مقاب ــان س ــور جه ــک کش ی
مســئول بــاالی آمریکایــی بــه او ناســزا بگوینــد.« حقیقــت 
ــه ی  ــه طبق ــجو بلک ــا دانش ــه نه تنه ــت ک ــن اس ــر ای ام
متوســط مــردم هــم در آن زمــان شــانیت خــود را فــارغ از 
پازل هــای بین المللــی می دیدنــد و آن قــدر عزت نفــس 
داشــتند کــه خــود را درگیــر مفهــوم جهان ســومی بــودن 

نکننــد.
16 آذر قســمتی از یــک جریــان بــزرگ دانشــجویی اســت 
ــه متــن  ــد ب ــر شــدن ماجــرا قــدری بای ــرای دقیق ت کــه ب

تاریخــی برگردیــم.
ــدق  ــر مص ــرنگونی دکت ــرداد و س ــای 2۸ م ــس از کودت پ
ــن  ــد. از ای ــدی ش ــاز جدی ــاً وارد ف ــارزه اساس ــان مب جری
ــور  ــر به ط ــی دیگ ــی و برخ ــور ضمن ــده ای به ط ــان ع زم
علنــی از هرگونــه کنــش سیاســی در ایــران ناامیــد 
ــرد بســیاری  ــاهد عقب گ ــان ش ــن زم ــاً از ای شــدند. تقریب
از روحانیــون هســتیم من جملــه شــیخ حلبــی و بســیاری 
ــی  ــا انقالب ــم ب ــا ه ــه بعده ــر ک ــدار دیگ ــای نام از چهره ه
ــد. به هرحــال  گــری مســلمانان خــط امــام مخالفــت کردن
ــخ  ــی در تاری ــف مهم ــه ی عط ــرداد نقط ــای 2۸ م کودت
ــن  ــرای ای ــکا ب ــد. آمری ــاب می آم ــران به حس ــارزات ای مب
کودتــا هزینــه ی زیــادی کــرده بــود به طوری کــه در 
ــزات  ــرج تجهی ــون دالر خ ــده 21 میلی ــناد آم ــی اس برخ
ورود  بــود.  شــده  کودتــا  ایــن  ســرمایه گذاری های  و 
نیکســون بــه ایــران و ازســرگیری روابــط ایــران و بریتانیــا 
ــکا  ــانده ی آمری ــت دست نش ــدن دول ــد از روی کار آم بع
ــن  ــه همی ــود. ب ــج غیرقابل تصــوری نب ــا نتای ــس از کودت پ
دلیــل رهبــران انقالبــی بــه همــراه نهضــت مقاومــت ملــی 
ــت(  ــی شــکل گرف ــارزات نهضــت مل ــه ی مب ــه در ادام )ک
بــرای ایــن اتفاقــات برنامه ریــزی منســجمی کــرده بودنــد 
ــردم را  ــه روز 1۵ آذر م ــک بیانی ــی ی ــه در ط به طوری ک
ــرکوب  ــدت س ــرات به ش ــد. تظاه ــرات فراخواندن ــه تظاه ب
شــد و شــماری از دانشــجویان هــم دســتگیر شــدند. حــال 

ــای  ــردم در آن فض ــمت م ــش از س ــن کن ــید ای ــد پرس بای
اختنــاق و ســرکوب درســت پــس از چهــار مــاه از کودتــای 
ــه  ــارزه ب ــت مب ــع می رف ــه توق ــرداد درحالی ک ــزرگ 2۸ م ب
اتمــام رســیده باشــد چگونــه بــه وقــوع پیوســت؟ بــا بررســی 
روایــات و خاطــرات دانشــجویان می تــوان دو محــور را 

ــرد. ــی ک ــؤال بررس ــن س ــی ای ــخ اصل ــوان پاس به عن
ــت.  ــان اس ــردم در آن زم ــت م ــن وضعی ــور اول تبیی  مح
ــک  ــدن ی ــرای روی کار آم ــا ب ــه ی آن ه ــال مطالب به هرح
ــتند  ــردم می دانس ــود و م ــده ب ــختی سرکوب ش ــت به س دول
ــت  ــخصی اس ــت های ش ــرکوب سیاس ــن س ــی ای ــت اصل عل
کــه چنــد روز بعــد قــرار اســت بــه تهــران بیایــد. محــور دوم 
هــم اصــالح ســاختاری مبــارزه بالفاصلــه پــس از کودتاســت. 
ــان عمــر خــود  ــا پای ــارغ از آنکــه از ابتــدا ت نهضــت ملــی ف
ــت  ــان توانس ــتر آن زم ــا در بس ــت ام ــی داش ــه انحرافات چ
ــد  ــد، هرچن ــدی کن ــاز جدی ــا وارد ف ــس از کودت ــود را پ خ
کــه مطمئنــاً اعتراضــات، برآمــد از یک صــدای واحــد نبــود.

ــراف  ــی اط ــش نظام ــا آرای ــم ب ــح روز 16 آذر گارد رژی صب
ــجویان  ــی دانش ــد از مدت ــد. بع ــره کردن ــگاه را محاص دانش
کــه بــه دســتگیری دوستانشــان اعتــراض داشــتند ناگهــان 
متوجــه حضــور نظامیــان در صحــن دانشــگاه شــده و طــی 
ــد  ــوند. قص ــته می ش ــجو کش ــه دانش ــا س ــن درگیری ه ای
مــا توضیــح دقیــق و جزئــی اتفاقــات نیســت بلکــه توضیــح 
فضــای کلــی جامعــه در پــی ایــن واقعــه ی تاریخــی اســت. 
ــوان  ــا عن ــی را ب ــا مطلب ــاق یکــی از روزنامه ه ــن اتف پس ازای
ــا  ــب ب ــن مطل ــد. در ای ــاپ می کن ــون« چ ــره خ ــه قط »س
ــرای یــک مهمــان  ــم ایرانی هــا کــه ب ــه ســنت قدی اشــاره ب
قربانــی می دادنــد می نویســد: »آقــاي نیکســون! وجــود 
شــما آن قــدر گرامــي و عزیــز بــود کــه در قــدوم شــما ســه 
ــجویان  ــي دانش ــور یعن ــن کش ــان ای ــن جوان ــر از بهتری نف
دانشــگاه را قربانــي کردند.«شــاید ایــن جملــه بهتریــن 
گــواه تاریــخ باشــد ازآنچــه »آن هــا« از یــک دانشــگاه 
جنبــش  دیــد  بایــد  حــال  می خواهنــد.  جهان ســومی 
دانشــجویی ایــن ســال ها خــود را در پــازل »سیاســت 
ــع  ــز قان ــع ناچی ــن توق ــه ای ــا ب ــد ی ــای می ده ــی« ج زدگ

نمی شــود.

از اینجــا شــروع شــد! عالقــه ی عجیبــی بــه حــل 
ــه یــک مســئله فکــر  مســئله داشــتم. شــاید ســاعت ها ب
ــت  ــر خالقی ــا عم ــم. ام ــدا کن ــواب را پی ــا ج ــردم ت می ک
کوتــاه بــود. بــا اختــراع حل المســائل، نــه بگویــم کشــف! 
ــائل  ــود. حل المس ــث ب ــردن عب ــر ک ــت فک ــر زحم دیگ
ــردم  ــان می ک ــدا گم ــود. در ابت ــت ب ــرگ خالقی ــاز م آغ
حل المســائل بــرای مســائل فنــی و مهنــدس ارائــه 
ــر پشــت آن  ــای خی ــری از دع ــل کثی شــده  اســت و خی
ــائل  ــود! حل المس ــه! مشــکل ریشــه دارتر ب ــا ن هســت. ام
ــه 12  ــود. اینک ــده  ب ــه ش ــن ارائ ــی م ــام زندگ ــرای تم ب
ســال دانش آمــوز باشــم، دیپلــم بگیــرم، لیســانس و 
ــا  ــا این ه ــم.؛ ام ــته باش ــه داش ــالت عالی ــدازآن تحصی بع
حــل مســئله ی واقعــی زندگــی مــن نبــود. حل المســائل 
این گونــه زندگــی را برایــم ترســیم کــرد. بمانــد کــه فقــط 
یــک بخــش از تأثیــرش در زندگــی ام را برایتــان نوشــتم.

ــخ  ــد پاس ــه نوی ــده ک ــدواژه ای ش ــن کلی ــتعمار نوی   اس
ــود؟  ــه ب ــن چ ــتعمار نوی ــا اس ــی داد! ام ــئله ام را م مس

پدیــده ی  در  مغزهاســت؛  اســتعمار  نویــن  اســتعمار 
ــر  ــت فک ــما فرص ــه ش ــه ب ــل از اینک ــن قب ــتعمار نوی اس
ــد  ــان می گذارن کــردن بدهنــد حل المســائل را در اختیارت
و بــه همیــن ســادگی شــما باورتــان می شــود تنهــا مســیر 
ــه  ــما ارائ ــه ش ــائل ب ــه حل المس ــت ک ــی اس ــل، همان ح
ــد. آری  ــی فکــر کــردن نداری کــرده  اســت و دیگــر توانای
خالقیــت  مــرگ  ســبب  این گونــه  حل المســائل ها 
می شــوند. امــا این همــه ی پاســخ مســئله ی مــن نیســت.

ــه  ــخ ب ــرای پاس ــدی ب ــدواژه ی جدی ــم کلی ــتعمار عل اس
ــتعمار غرق شــده  ــای اس ــا در دری ــم م ــؤال هســت؛ عل س
ــش هســته ای و  ــد دان ــادن چرخــه ی تولی  اســت. ازکارافت
ــی شــدن دانشــمندان  ــی، شــهدای هســته ای، زندان فضای
خــاص!  علمــی  منابــع  بــه  دسترســی  جــرم  بــه 
ملموس تریــن بخــش اســتعمار بــوده  اســت. آخریــن 
نمونــه ی آن هــم دکتــر ســلیمانی بــود. دکتــری فعــال در 

عرصــه ســلول های بنیــادی و زندانــی در آمریــکا. 
ــلطه در  ــام س ــکار نظ ــونت آش ــا خش ــه ی این ه ــا هم ام
ــم  ــتعمار عل ــل اس ــت. در مقاب ــم اس ــتعمار عل ــورد اس م
پرچــم اعتــراض بــه آپارتایــد علمــی باالرفتــه بــود؛ 
ــه خشــونت  ــراض ب ــط اعت ــد فق ــه آپارتای ــراض ب ــا اعت ام
ــور  ــی از ص ــد یک ــود. آپارتای ــم ب ــتعمار عل ــکار« اس »آش
وحشــیانه ی تبعیــض نــژادی اســت کــه در آفریقــای 
اقلیــت  نفــع  بــه  و  سیاه پوســتان  علیــه  جنوبــی 

سفیدپوســت اعمــال می شــد. در زمــان حــال کلیــدواژه ی 
ــاز  ــی آغ ــای جنوب ــد علمــی از دانشــگاه های آفریق آپارتای
ــا  ــد علمــی تنه ــه آپارتای ــراض ب ــا اعت ــده  اســت. ام گردی

ــت. ــئله نیس ــرح مس ــا از ط ــود م مقص
علــم چیســت؟  اســتعمار  »پنهــان«  امــا  خشــونت 
نهایــت دانــش مهندســی  بــه اجــرای الیســنس های 
ــش  ــال پی ــه ۵۰ س ــی ک ــرکت های غرب ــد ش ــورد تائی م
ــور  ــدس مجب ــک مهن ــد، ی ــود می رس ــده  ب خریداری ش
ــب  ــد و جال ــتفاده کن ــی اس ــائل غرب ــت از حل المس هس
آنجاســت کــه بــا تحریــم همــه ی الیســنس هــا دسترســی 
بــه حل المســائل هــم محــدود می شــود . متأســفانه 
ــه شکســت اســت  ــم محکوم ب ــن ه ــای نوی ــداع روش ه اب
ــوهای  ــه کش ــی ب ــردن کاال حت ــادر ک ــرای ص ــه ب چراک
ــرکت های  ــتاندارد ش ــد اس ــد تائی ــایه بای ــت و همس دوس
ــی را داشــته باشــیم و ایــن نهایــت خشــونت پنهــان  غرب
اســت. شــما مجبــور بــه پذیــرش اســتانداردها هســتید و 
محکوم بــه شکســت در خالقیــت! درنتیجــه اقتصــاد شــما 
وابســته بــه علــم مســتعمره اســت و خــوب میدانیــم کــه 
علــم مســتعمره، مدخــل اســتعمار اقتصــادی و فرهنگــی 

می شــود. و... 
ــؤال  ــل س ــی راه ح ــدواژه ی نهای ــی« کلی ــالب علم »انق
هســت. کلیــدواژه ای بــرای ایــن روزهــا کــه پرچــم علــوم 
انســانی اســالمی بــاال رفتــه و خیــل جمعیــت بــه ســمت 
علوم انســانی گســیل شــده انــد.) اکثــر دانشــجویان 
ــد(  ــر رشــته می دهن ــه همیــن دلیــل تغیی فنــی شــاید ب
در  تحــول  و  انقــالب  نیازمنــد  اکنــون  بااین حــال 
ــر  ــن انقــالب ب رشــته های فنــی و مهندســی هســتیم، ای
ــاً  ــت و نهایت ــرب پرس ــتیز و غ ــای غرب س ــر تئوری ه س
ــنگر  ــن س ــس در ای ــود. پ ــد ب ــوژی خواه ــر تکنول ــر س ب

ــد! بمانی
مــا بایــد در علــوم نویــن قــدم بگذاریــم حــد اعلــی ایــن 
علــوم را بــه دســت بگیریــم تــا مجبــور نشــویم قله هایی را 
کــه نظــام ســلطه برایمــان مشــخص می کنــد بــاال رویــم! 
ــده ی  ــه ی تعیین ش ــم از قل ــر بخواهی ــت اگ ــخص اس مش
ــا را از  ــد م ــت بخواه ــر وق ــم، ه ــاال بروی ــلطه ب ــام س نظ
قلــه بــه زیــر می انــدازد. آری ضمــن محکومیــت اســتعمار 

علــم، بایــد بــه دنبــال انقــالب علــم بــود.

زهرا میرزایی
کارشنایس  مهندیس شیمی 

از استکبار علمی چه میدانید؟

حلالمسائلیبرای
تمامزندگی!
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ــه  ــد. ســه گلول ــوی خــون می آی ــوار دانشــکده ی فنــی ب از در و دی
ســهم مصطفــی بزرگ نیــا شــده اســت، ســرنیزه و گلولــه آذر 
ــد  ــینه ی احم ــر س ــاِر تی ــا در آورده و رگب ــریعت رضوی را از پ ش
ــن*  ــون م ــته و اکن ــاعت ها گذش ــت. س ــکافته اس ــی را ش قندچ
در بیمارســتان بــه هم کالســی هایــم فکــر می کنــم، انبســاط 
چشم هایشــان از شــدت تــرس و انقبــاض چهره شــان به خاطــر 
ــر کــرده  ــه چشــم هایم را پُ ــه ثانی ــه ب ــه ثانی شــنیدن صــدای گلول
اســت و مــن فقــط صــدای شــلیک می شــنوم و بــوی خــون 
ــه ای.  ــرای لحظ ــی ب ــدارم، حت ــرار ن ــم. آرام و ق ــمام می کن استش
هــم عــزادار دوســتانم هســتم کــه ســربازان اجــازه ی مداوایشــان را 
ندادنــد تــا آنقــدر خــون از بــدن مبارکشــان بــرود که شــهید شــوند، 
ــد ســربازی کــه گریه کنــان می گفــت  ــرای حــال ب هــم ناراحتــم ب

اواخــر آبــان مــاه 32 اســت کــه اعــالم می شــود نیکســون از طــرف 
ــی  ــاز ناراحت ــر زمینه س ــن خب ــد و ای ــران می آی ــه ای ــاور ب آیزنه
مردمــی اســت کــه نمی خواهنــد و نمی تواننــد در برابــر ظلــم 
ســکوت کننــد. دانشــجویان دغدغه منــد دانشــگاه کــه کبــک 
نیســتند تــا ســر خــود را در بــرف فــرو کننــد و فقــط درس 
بخواننــد تــا صفــر جلــو دو بگذارنــد و بــا بیســت گرفتــن خودشــان 
را ســرگرم کننــد و بــرای اســتقالل کشــور چــون درس شــان ارزش 
ــر خــود را نســبت  ــد تنف ــم می گیرن ــل هســتند، تصمی ــرب قائ و ق
ــا  ــزی ه ــد. برنامه ری ــراز کنن ــا اب ــتگاه کودت ــون و دس ــه نیکس ب
ــایه ی  ــوان س ــه می ت ــت ک ــن روزهاس ــود و از همی ــام می ش انج
ــم آذر  ــم و پانزده ــد. چهارده ــازار را دی ــگاه و ب ــربازها در دانش س
ــن  ــه همی ــد، و ب ــی کردن ــان را قیچ ــازار معترض ــگاه و ب در دانش
دلیــل می شــد حــدس زد کــه کودتاچیــان به دنبــال کارهــای 
ــگاه در  ــت دانش ــه حراس ــه ب ــوص ک ــتند، به خص ــری هس فجیع ت
ــرد  ــقه ک ــجویی را ش ــد دانش ــه »بای ــود ک ــزد می ش 1۵ آذر گوش
تــا درس عبرتــی شــود بــرای دانشــجو، تــا بترســد. ایــن کار باعــث 

ــردد« ! ــه گ ــا خف ــون صداه ــود روز ورود نیکس می ش
ــی  ــکده ی فن ــدس دانش ــن مق ــه در صح ــت ک ــانزدهم آذر اس ش
گلوله هــا خــون دانشــجو را بــر کــف زمیــن جــاری کرده انــد 

آنچه قبل و پس از 16 آذر 32  گذشت

مظاهر سزبی
کارشنایس ارشد  مهندیس شیمی

دســتور داشــتیم تمــام فشــنگ ها را خالــی کنیــم! آری آری، تمــام 
فشــنگ ها خالــی شــده اســت. فشــنگ قلــب دوســتان ام را دریــده 
ــه می کشــد.  ــاروت زبان ــن چــون ب ــه ســراپای م ــا ک اســت و دریغ
ــم  ــا ه ــه ب ــه همیش ــان ک ــد، هم ــتم را می پرس ــام دوس ــتار ن پرس
ــح را  ــت مصال ــگاه مقاوم ــه آزمایش ــان ک ــم، هم ــار می خوردی ناه
ــا  ــت و ی ــم نیس ــان در دهان ــم زب ــس می کن ــن ح ــد. م ــت ش بیس
اگــر هســت قــدرت چرخانــدن اش را نــدارم، پــس در چهــره اش زل 
ــه  ــه متوج ــکی ک ــزم، اش ــک می ری ــوت اش ــات و مبه ــم و م می زن
جــاری شــدنش نمی شــوم و بــه ســبب داغ شــدن پوســت صورتــم 
ــار  ــراوان قط ــالش ف ــا ت ــاده ام و ب ــت افت ــه لکن ــم اش. ب ــی فهم م
ــه  ــم ک ــی می گوی ــش از اتفاق ــم و برای ــت می ده ــات را حرک کلم

ــوده ام. ــاهدش ب ــم هایم ش ــا چش ــش ب ــاعت پی ــد س چن
ســر کالس درس بودیــم کــه صــدای پوتیــن ســربازها شــنیده شــد. 
ــم، و نیــز معتــرض  ــا معتــرض حضــور نیکســون در تهــران بودی م
ــود.  ــا می ش ــهم بریتانی ــت و س ــور نیس ــش در کش ــه پول ــی ک نفت
ــم،  ــته بودی ــز در کالس نشس ــاکت و متمرک ــاعت س ــا در آن س ام
درب کالس بــاز شــد و بی هــوا شــلیک کردنــد! ترکش هــای 

کودتــای 2۸ مــرداد، در 16 آذر لبه هــای زخــم را نشــان داد. مــا 
ــام »رفیــق«  ــه ن از کالس فــرار کردیــم، امــا چــون جامانــده هایــی ب
ــا تردیــد و تزلــزل قــدم در پــس و پیــش می نهادیــم. مــا  داشــتیم، ب
ــا  نمی توانســتیم فقــط خــود را نجــات دهیــم. مــن بارهــا برگشــتم ت
ببینــم کســی جــا مانــده یــا خیــر، کــه البتــه جــا مانــدن و نمانــدن 
ــا  ــوار را ب ــقف و در و دی ــف و س ــربازها ک ــه س ــون ک ــود، چ ــم نب مه
ــه می شــکافتند و چــه می مانــدی چــه می رفتــی، پــای مــرگ و  گلول
ــود.  زندگــی ات در کفــش مــرگ فــرو می رفــت. پله هــا شــوغ شــده ب
تنــه بــه تنــه می خــورد و نــگاه بــه نــگاه گــره، کــه مبــادا آشــنایی جــا 
بمانــد. پشــت درب یــک کالس کــه تَــَرک خــورده بــود پنــاه گرفتــه 
ــدای  ــیدم، ص ــدام می ترس ــد و م ــد می لرزی ــون بی ــم چ ــودم و بدن ب
ــدم  ــرای انتخــاب رشــته ســال بع ــن ب ــد. م ــم را می لرزان ــن بدن پوتی
ــا ســاخته  برنامه هــا داشــتم، مــن از دانشــگاه تهــران در ذهنــم اتوپی
بــودم، مــن مــرد تصویرســازی ذهنــی  در کالس نقشه کشــی بــودم؛ و 
ــد!  ــی چــه می خواه ــدور دانشــکده ی فن نمی دانســتم اســلحه در کری
ــایه ی  ــی س ــاال می رفت ــه ب ــا ک ــم، از پله ه ــده بودی ــره ش ــا محاص م
ســرباز می دیــدی و پاییــن کــه می آمــدی ســایه ی اســلحه ی ســرباز. 
محاصــره ای از نــوع آنچــه کــه از صبــح شــاهدش بودیــم، دور تــا دور 

ــد. ــتاده بودن ــر ایس ــای زنجی ــل دانه ه ــربازها مث ــکده مان س دانش

ــا  ــون در فض ــوی خ ــه ب ــوی ک ــه نح ــد، ب ــم ترکانده ان ــوفاژ را ه و ش
ــی شــده اســت و کالس هــا  ــا هــم قات ــده اســت، خــون و آب ب پیچی
بــرای مدتــی تعطیــل می شــود. مهنــدس خلیلــی )رییــس دانشــکده ی 
فنــی( دســتگیر می شــود و دکتــر عابــدی )معاونــت دانشــکده( تبعیــد.

فــردای ایــن اتفــاق، نیکســون بــه ایــران می آیــد و از دانشــگاه تهــران 
ــش  ــه روز قبل ــگاهی ک ــرد! از دانش ــوق می گی ــاری حق ــری افتخ دکت
ــجو را  ــه دانش ــوبگران س ــد. آش ــن کرده ان ــش را رنگی ــا زمین خون ه
ــرور  ــره و مغ ــون غ ــد و نیکس ــهید کرده ان ــکون ش ــدم نیس ــش ق پی
ــران  ــگاه ته ــت و دانش ــران آرام اس ــد ای ــالم می کن ــاور اع ــه آیزنه ب
آرام تــر از هــر جایــی در دنیــا! و ایــن اولیــن بــار نیســت کــه صــدای 
دانشــجو در نطفــه خفــه می شــود. آیزنهــاور می خنــدد و کــراوات اش 
ــرده  ــا ک ــرف کودت ــه ص ــی ک ــول گزاف ــرا پ ــد، زی ــر می کن را محکم ت
ــای  ــه بچه ه ــت ک ــم نیس ــش مه ــاً برای ــت و مطمئن ــواب داده اس ج
دانشــکده فنــی دیــروز عصــر بــا کــراوات مشــکی در خیابــان اللــه زار 
و هم میــزی هایشــان  بــه ســوگ هم کالســی هــا  اســتانبول  و 

نشســته اند.
ــی اســت.  ــِم از دســت دادن ســه دانشــجوی دانشــکده ی فن روز هفت
ســربازها بــا تانــک مانــع حضــور دانشــجویان بــر ســر مــزار شــهدای 
دانشــگاه می شــوند و پــس از اصــرار زیــاد، قبــول می کننــد. امــا بیــن 
ــد.  ــر حرفشــان می زنن ــد و زی ــه می کنن ــا حمل ــه آن ه ــل ب راه روی پ
ظلــم بــه دانشــجو چــه پیــش از 16 آذر و چــه 16 آذر و چــه پــس از 
آن خــود را بــه فجیع تریــن شــکل ممکــن توســط کودتاچیــان نشــان 

می دهــد.

آنچه در 16 آذر 32 گذشت

شانزدهیازتیپآذر،
آذریازجنسسکوت

ــجوی  ــه در آن دوران دانش ــت ک ــجویی اس ــن، دانش ــن م ــور از ای * منظ
ــت.  ــوده اس ــک ب ــات از نزدی ــن اتفاق ــاهد ای ــوده و ش ــی ب ــکده ی فن دانش
ــرات  ــت و از خاط ــاختگی نیس ــته س ــن نوش ــه ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــه رشــته ی  ــاق ب ــن اتف ــن دیگــر از شــاهدان ای ــد ت شــهید چمــران و چن

ــت * ــده اس ــر درآم تحری
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اب ما در ارتباط ابشید:

https://ble.im/sepidar_ut
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