
16 آذر سال 32 بود؛ نه! دو ماه قبل از آن، 16 مهر 32.
بیشتر از 50 روز از کودتای آمریکایی ارتشبد زاهدی نگذشته بود. مردم هنوز 
درک کودتا برایشان سنگین بود. اولین تظاهرات یک پارچه مردم علیه رژیم 
کودتا در همین روز اتفاق افتاد. دانشگاه و بازار به طرفداری از تظاهرکنندگان 
معرکه  وارد  کودتاچیان  که  بود  سنگین  قدری  به  تظاهرات  کردند.  اعتصاب 
شدند و طاق بازار را بر سر بازاریان خراب کردند و دکان های آنان را به وسیله 

مزدوران خود غارت کردند.
در تاریخ 24 آبان اعالم شد که نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا از طرف 
آیزنهاور به ایران می آید. نیکسون به ایران می آمد تا نتایج »پیروزی سیاسی 
امیدبخشی را که در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی 
شده است« ببیند. دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند که هنگام 
وقوع  دهند.  نشان  کودتا  دستگاه  به  را  خود  انزجار  و  نفرت  نیکسون،  ورود 

تظاهرات هنگام ورود نیکسون حتمی می نمود.
رژیم شاه برای مسلط شدن بر اوضاع و حفظ سالمت )!( سفر نیکسون نیروهای 
دانشگاه  دربانان  از  یکی  آذر   15 روز  کرد.  مستقر  دانشگاه  در  را  خود  نظامی 
شنیده بود که تلفنی به یکی از افسران گارد دانشگاه دستور می رسد که باید 
دانشجویی را شقه کرد و جلوی در بزرگ دانشگاه آویخت که عبرت همه شود 

و هنگام ورود نیسکون صداها خفه گردد و جنبنده ای نجنبد...
تجهیزات  متوجه  دانشجویان  دانشگاه،  به  ورود  هنگام  آذر،  شانزده  صبح 
وقوع  و  بودند  شده  دانشگاه  اطراف  غیرعادی  اوضاع  و  سربازان  فوق العاده 

حادثه ای را پیش بینی می کردند.
دانشجویان حتی االمکان سعی می کردند که به هیچ وجه بهانه ای به دست 
به  احتیاط  و  خونسردی  کمال  با  دانشجویان  رو  این  از  ندهند.  جویان  بهانه 
کالس ها رفتند و سربازان به راهنمایی عده ای کارآگاه به راه افتادند. ساعت 
اول بدون حادثه مهمی گذشت و چون بهانه ای به دست آنان نیامد، به داخل 
دانشکده ها هجوم آوردند؛ از پزشکی، داروسازی، حقوق و علوم عده زیادی را 
دستگیر کردند. چون احتمال وقوع حوادث وخیم تری می رفت، لذا برای حفظ 
جان دانشجویان، دانشکده را تعطیل کردند و به آنها دستور دادند به خانه های 

خود بروند و تا اطالع ثانوی در خانه بمانند.
دانشجویان نیز به پیروی از تصمیم اولیای دانشکده، محوطه دانشگاه را ترک 
می کردند ولی هنوز نیمی از دانشجویان در حال خروج بودند که ناگاه سربازان 
به دانشکده فنی حمله کردند. بهانه حمله آنان به دانشکده ظاهرًا این بود که 

در این گیر و دار دو دانشجوی رشته ساختمان به حضور نظامیان در دانشگاه 
اعتراض می کنند. ارتشی ها برای دست گیری آنان وارد کالس درس مهندس 
شمس در دانشکده فنی می شوند تا دانشجویان معترض را دست گیر کنند؛ 
وقتی مهندس شمس نسبت به حضور نظامیان در کالس درس خود اعتراض 
می کند او را با مسلسل به جای خود می نشانند و حتی با شکنجه ی مستخدم 

دانشکده سعی می کنند که آن دو دانشجو را بیابند.
رئیس وقت دانشگاه تهران برای اینکه جلوی ناآرامی ها را بگیرد، کل دانشگاه 
تهران را تعطیل کرد. حضور نظامیان در صحن دانشکده فنی باعث شد که بین 
نظامیان و دانشجویان، زد و خورد شود. عده ای از سربازان، دانشکده فنی را به 
صورت کامل محاصره کرده بودند تا کسی از میدان نگریزد. آنگاه دسته ای از 

سربازان با سر نیزه از در بزرگ دانشکده وارد شدند.
غربی  و  جنوبی  درهای  از  تا  گذاشتند  فرار  به  پا  ناچار  به  دانشجویان  اکثر 
دانشکده خارج شوند. در این میان بغض یکی از دانشجویان ترکید و او که 
مرگ را به چشم می دید و خود را کشته می دانست دیگر نتوانست این همه 
فشار درونی را تحمل کند و آتش از سینه پرسوز و گدازش به شکل شعاری 
او  صدای  هنوز  کوتاه!«.  دانشگاه  از  نظامیان  »دست  ریخت:  بیرون  کوتاه 
خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجویان فرصت فرار 
نداشتند، به کلی غافل گیر شدند و در همان لحظه اول، عده زیادی هدف گلوله 
قرار گرفتند. به خصوص که بین محوطه مرکزی دانشکده فنی و قسمت های 
جنوبی، سه پله وجود داشت و هنگام عقب نشینی، عده زیادی از دانشجویان 
روی پله ها افتاده، نتوانستند خود را نجات دهند؛ مصطفی بزرگ نیا به ضرب 
قرار  ابتدا هدف  که  رضوی  شریعت  مهدی  مهندس  درآمد.  پا  از  گلوله  سه 
می کرد؛  ناله  و  می خزید  زمین  بر  و  بود  مجروح شده  به سختی  بود،  گرفته 
به عقب  احمد قندچی حتی یک قدم هم  قرار گرفت.  و دوباره هدف گلوله 
برنداشته و در جای اولیه خود ایستاده بود و از گلوله باران اول مصون مانده 

بود که یکی از جانیان »دسته حاجیباز« با رگبار مسلسل سینه او را شکافت.
بعد از پایان درگیری ها احمد هنوز زنده بود؛ او را به یکی از بیمارستان های 
لوله شوفاژ در مقابل  نظامی تهران منتقل کردند. در حالی که در درگیری ها 
احمد ترکیده بود و آب جوش تمام سر و صورت او را به شدت مجروح کرده 
بود، با این حال مسئوالن بیمارستان از مداوا و حتی تزریق خون به او ابا کردند 

و 24 ساعت بعد او مظلومانه شهید شد.
مظلومیت قندچی به حدی بود که حتی بعد از شهادت، به خانواده اش گفته 
بودند که احمد را با دو شهید دیگر در امام زاده عبداهلل دفن کرده اند. برادر 
آباد دفن  در مسگر  را  احمد  این که فهمیدیم  از  »بعد  قندچی گفت:  شهید 
کرده اند با خانواده شریعت رضوی و بزرگ نیا به مسگر آباد رفتیم و قبر شهید 
را نبش کردیم و او را مخفیانه به امام زاده عبداهلل بردیم و در آنجا در کنار 

دوستانش به خاک سپردیم.«
و حمله  دانشجویان که تحت فشار  از  زیادی  آذر عده   16 درگیری  در جریان 
قرار گرفته بودند، به ناچار به آزمایشگاه پناه بردند. پس از ختم گلوله باران، 
سکوت دانشکده را فرا گرفت. ناگهان میان سکوت، ناله بلندی به گوش رسید 

اشک  دانشجویان  بیش تر  چشم  از  و  رفت  فرو  قلب ها  در  دشنه  مانند  که 
بلند سوزناک می فهماند که عده ای مجروح شده اند و در  ناله های  جاری شد. 
دانشکده  از  نفری  چند  و  مستخدمان  دانشکده،  اولیای  افتاده اند.  همان جا 
پزشکی می خواستند مجروحان را به درمانگاه برده و معالجه کنند؛ ولی سربازان 
با تهدید به مرگ مانع این کار شدند. بدن مجروحان حدود دو ساعت در وسط 
دانشگاه افتاده بود و خون جاری بود تا باالخره جان سپردند. بدین ترتیب سه 
نفر از دانشجویان )بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی( شهید و بیست وهفت 

نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند.

خب حاال که معنای حقیقی 16 آذر را فهمیدیم و متوجه شدیم که این روز 
نباید در ذهن ما محدود به روزی باشد که دانشگاه کباب بختیاری و دلستر 
می دهد )که البته دمشم گرم!(، به این سوال می رسیم که چطور بایدخون این 
3 شهید را جبران کرد؟ 3 دانشجوی ایرانی در مسیر مخالفت با دخالت بیگانه 
به  وظیفه من  حاال  و  دادند  از دست  را  داخلی کشورشان، جان شان  امور  در 

عنوان یک دانشجو در  66ُامین سالگرد این واقعه چیست؟
هر ساله در روز 16 آذر، دانشگاه های مختلف کشور میزبان طیف گسترده ای 
در حوزه های مختلف  دانشجویان  مطالبات  به  تا  از مسئولین کشور هستند 
با دعوت  دانشگاه صنعتی شریف  دانشجویی  نیز بسیج  امسال  پاسخ دهند. 
از مسئولین مختلف از بازه زمانی 1 ماه پیش تا کنون از هیچ یک از مقامات 
اینکه در روز یکشنبه 17 آذرماه  تا  کشوری جواب مثبتی دریافت نکرده بود 
دکتر علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، آمادگی خود را برای حضور در جمع 
دانشجویان این دانشگاه به مناسبت روز دانشجو و شنیدن صحبت های آنان 
اعالم کردند که از ایشان متشکریم. امیدواریم این سنت در همه دانشگاه های 
کشور و در بین همه ی مسئولین به عنوان »روز مطالبات دانشجویان« و یا 
روز »پاسخگویی مسئولین« رواج یابد و آن 3 شهید، ثمره ی جان فشانی شان 

را دیده باشند.

ورودی 97 مهندسی برق

به قلم شهاب شفائی

داستان 16 آذر

ویژه نامه روز دانشجو

وقت حسابرسی

ماه آذر   19 امروز 
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مشاور اجتماعی رئیس جمهور، سید محمد خاتمی

از اعضای اصلی ستاد »میرحسین موسوی«
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بیست هزار آرزو
آرا  رشد  فوق العاده ای  طرز  به  نامزدها  از  یکی  نظرسنجی ها،  در   ،92 خرداد 
یارانه ها و  انتقادهای تند و ساختاری به دولت دهم،  با  دارد؛ حسن روحانی 
سهمیه بندی ها، امید شیرینی در سر مردم می پروراند. برنامه ی او، ترکیبی از 

سیاست تش زدایی هاشمی و آزادی های اجتماعی خاتمی است.
او هر روز از یک اتفاق صحبت می کند؛ از روزی که آن توافق به سر برسد 
تا همه ی مشکالت حتی آب خوردن مردم حل بشود؛ اما باالخره اتفاقی که 
باید می افتاد، افتاد. اکنون مهم ترین دستاورد دولت برای انتخابات دور دوم 

عبارتست از برجام و تلگرام.

داروگ کی میرسد باران؟
دیگر  بار  روحانی  مجدد  پیروزی  از  برجام پس  تولد  سالگی  دو  آستانه ی  در 
سیاست روحانی پیگیری برجام و آزادی تلگرام است. در کیفیت آن بحث 
به هر طریق سرانجام صبر  اما  نیست؛  امنیتی  ریشه ی  بدون  و قطعًا  است 
عمومی تمام می شود و نتیجه ی آن مرگ هر دو استراتژی دولت است: مرگ 

نوزاد برجام و فیلترینگ تلگرام.

جنون نتیجه ی سرگشتگی ست
با از دست رفتن تنها برنامه ی اقتصادی  در رفتِن کنترِل سکان، همراه شد 
دولت. میخ آخر به تابوت تکرار برجام را هم ظاهرًا رهبر انقالب می کوبد. حاال 

دولت مانده بدون حرف و بدون هیچ راه حلی  و سکانی که در رفته.

مردم به شایعات توجه نکنند
اسفند 97، خبر می رسد که خبری از افزایش قیمت بنزین نیست مردم نگران 
اعضای  از  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس  جاللی،  کاظم  دکتر  نباشند. 
خبر  مردم  به  حتما  شود  گرفته  تصمیمی  اگر  می گوید  قوا  سران  شورای 
می دهیم، در جمهوری اسالمی اینگونه تصمیمات لحظه ای نیست و اگر قرار 

باشد تصمیمی گرفته شود حتما مردم مطلع می شوند.
اردیبهشت 97 خبررسانی یک خبرگزاری از گران شدن بنزین تکذیب می شود 

بعدتر رحمانی فضلی گفت قرار بود در همان تاریخ سهمیه بندی انجام شود.
چهارشنبه 22 آبان، آقای سخنگوی دولت می گوید جمع بندی نهایی درمورد 
قیمت بنزین را هفته آینده درهمین تریبون تبیین خواهد کرد. هفته بعد 
آقای سخنگو به جای سناریوهای سهمیه بندی باید سناریوهای اتصال اینترنت 

را توضیح بدهد.
اقتصاد  از دست رفته دولت و سکان  به استراتژی  های  اعتماد عمومی هم 

پیوست.

تصمیم های سخت
ورودی 95 مهندسی شیمی

به قلم محمدجواد ثقفی
غریق به هر چوب خشکی چنگ می زند

روحانی در برابر مردم و جناح ها گوشه ی رینگ قرار گرفته.
چند روز پس از ماجرای بنزین، سخنگوی دولت در یادداشتی پس از نالیدن از 
تحریم می نویسد: »جمهوری اسالمی در یکی از سخت ترین دوران های حیات 
سیاسی خود است و نیازی فزاینده به اخذ تصمیم های سخت پیدا می کند.«

به دوقطبی های سیاسی و  امروز »چنگ« است. چنگ زدن  استراتژی دولت 
جمهوری  در  بازنده ها  همیشگی  استراتژی  اساسی.  قانون  به  کشیدن  چنگ 

اسالمی.

آینده چگونه است؟
امروز سخنگوی دولت به شریف می آید و باید درمورد گذشته پاسخگو باشد؛ 

اما مهتر از آن بیان استراتژی جدید دولت است.
آیا دولت با در دست گرفتن شمشیر عدالت، رو به اصالح اقتصاد از داخل، و 
با استفاده از ظرفیت همه ی افکار بدون درنظرگرفتن جناح بازی ها در همدلی 
ملی خواهد کوشید؟ یا قرار است با اصرار بر غرق شدن گروگان های خود، نظام 

و ملت را هم با خود به قعر دریا بکشاند؟

زمین بازی دولت را بشناسید


