16آذر 1332به روايت شهيد مصطفی چمران

*مرحوم مصطفی چمران مین نوشته زیر را در سال  1341بقم آورده است:

از آن روزیعني  16آذر  ،1332نه سال ميگذرد ولي وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گویي همه را به چشم
ميبینم؛ صداي رگبار مسلسل در گوشم طنین مياندازد ،سكوت موحش بعد از رگبار بدنم را ميلرزاند ،آه بلند و نالهي
جانگداز مجروحان را در میان این سكوت دردناك ميشنوم ،دانشكدهي فني خونآلود را در آن روز و روزهاي بعد به
راي العین ميبینم.
آن روز ساكتترین روزها بود و چون شواهد و آثار احتمال وقوع حادثهاي را نشان ميداد ،دانشجویان بياندازه آرام
و هوشیار بودند كه به هیچجه بهانهاي به دست كودتاچیان حادثه ساز ندهند .پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران
شد؟ و چطور سه نفر از بهترین دوستان ما ،بزرگنیا ،قندچي و رضوي به شهادت رسیدند؟
اعمال خائنانه دولت كودتا هرروز بر بغض و كینه مردم ميافزود و بر آتش خشم وغضب آنان دامن ميزد .از روز 14
آذر تظاهراتي كه در گوشه به وقوع ميپیوست وسعت گرفت و در بازار و دانشگاه عدهاي دستگیر شدند .روز  15آذر
مجددا تظاهرات بيسابقهاي در دانشگاه و بازار صورت گرفت .در دانشكدههاي پزشكي ،حقوق و علوم ،دندانپزشكي،
تظ اهرات موض عي ب ود و جل وي ه ر دانش كده مس تقل انج ام ميگرف ت و س رانجام ب ا ی ورش س ربازان خ اتمه ميی افت و
عدهاي دستگیر شدند .در بازار نیز همزمان با تظاهرات دانشجویان ،مردم دست به اعتصاب زده شروع به تظاهرات
كردند و عدهاي به وسیله مامورین نظامي گرفتار شدند.
ضمنا در تاریخ  24آبان اعلم شده بود كه نیكسون معاون رییس جمهور آمریكا از طرف آیزنهاور به ایران ميآید.
نیكسون به ایران ميآمد تا نتایج »پیروزي سیاسي امیدبخشي كه در ایران نصیب قواي طرفدار تثبیت اوضاع و قواي
آزادي شده است« )نقل از نطق آیزنهاور در كنگره آمریكا بعد از كودتاي  28مرداد( را ببیند.
دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند كه هنگام ورود نیكسون ،ضمن دمونستراسیون عظیمي ،نفرت و انزجار
خود را به دستگاه كودتا و طرفداري خود را از دكتر مصدق نشان دهند .تظاهرات علیه افتتاح مجدد سفارت و اظهار
تنفر به دادگاه »حكیم فرموده« همه جا به چشم ميخورد و وقوع تظاهرات هنگام ورود نیكسون حتمي مينمود.
ولي این تظاهرات براي دولتیان خیلي گران تمام ميشد زیرا تار وپود وجود آنها بستگي به كمك سرشار آمریكا داشت.
این بود كه دستگاه براي خفه كردن مردم و جلوگیري از تظاهرات از ارتكاب هیچ جنایتي ابا نداشت .روز  15آذر یكي
از دربانان دانشگاه شنیده بود كه تلفني به یكي از افسران گارد دانشگاه دستور ميرسد كه »باید دانشجویي را شقه
ك رد و جل وي در ب زرگ دانش گاه آویخ ت ك ه ع برت هم ه ش ود و هنگ ام ورود نیكس ون ص داها خف ه گ ردد و جنب دهاي
نجنبد.«...

دولت بغض و كینه شدیدي به دانشگاه داشت .زیرا دانشجویان پرچمدار مبارزات ملي بودند و با فعالیت مداوم و موثر
خود هیات حاكمه را به خطر و سقوط تهدید ميكردند .دولت با خراب كردن سقف بازار و غارت اموال رهبران آن،
بازاریان را كم و بیش مجبور به سكوت كرد ولي دانشگاه همچنان خاري در چشم دستگاه ميخلید و دست از مبارزه
برنميداشت و دستگاه همچون درنده خونخواري به كمین نشسته دندان تیز كرده بود كه از دانشجویان مبارز دانشگاه
انتقام بگیرد .انتقامي كه عبرت همگان شود.
ای ن ب ود ك ه ب ه خ اطر انتق ام از دانش جویان و ب ه به انه تظ اهرات علی ه تجدی د رابط ه ب ا انگلس تان و براي جل وگیري از
تظ اهرات در مقاب ل نیكس ون جن ایت ب زرگ هی ات ح اكمه ای ران در ص بح روز دوش نبه ش انزده آذر م اه  1332در ص حن
مقدس دانشگاه به وقوع پیوست .صبح شانزدهم آذر هنگام ورود به دانشگاه ،دانشجویان متوجه تجهیزات فوق العاده
سربازان و اوضاع غیر عادي اطراف دانشگاه شده وقوع حادثهاي را پیش بیني ميكردند .نقشه پلید هیات حاكمه بر
همه واضح بود و دانشجویان حتي المكان سعي ميكردند كه به هیچ وجه بهانهاي به دست بهانه جویان ندهند .از این
رو دانشجویان با كمال خونسردي و احتیاط به كلسها رفتند و سربازان به راهنمایي عدهاي كارآگاه به راه افتادند.
ح دود س اعت  10ص بح م وقعي ك ه دانش جویان در كلس ه ا بودن د ،چن دین نف ر از س ربازان دس ته "جانب از " ب ه معی ت
زی ادي س رباز معم ولي رهس پار دانش كده فن ي ش دند .م ا در كلس دوم دانش كده فن ي ك ه در ح دود  160دانش جو داش ت،
مشغول درس بودیم .آقاي مهندس شمس استاد نقشهبرداري تدریس ميكرد .صداي چكمه سربازان از راهرو پشت در
ب ه گ وش ميرس ید .اض طراب و ن اراحتي بر هم ه مس تولي ش ده ب ود و كس ي ب ه درس ت وجه نميك رد .در ای ن هنگ ام
پیشخدمت دانشكده مخفیانه وارد كلس شده به دانشجویان گفت» :بسیار مواظب باشید .چون سربازان ميخواهند به
كلس حمل ه كنن د اگ ر اعلمی ه ی ا روزن امهاي داری د از خ ود دور كنی د )آن روز »راه مص دق« و اعلمیهه اي نهض ت
مق اومت مل ي ب ه وف ور در دانش گاه پخ ش ميش د (.مهن دس خلیل ي ب ه ش دت عص باني اس ت و تلش ميكن د از ورود
سربازان به كلس جلوگیري كند ولي معلوم نیست كه قادر به این كار باشد« او مهندس خلیلي و دكتر عابدي رییس و
معاون دانشكده فني با تمام قوا ميكوشیدند از ورود سربازان به كلس جلوگیري كنند .ولي سربازان نه تنها به حرف
آنها اهمیتي ندادند بلكه آنها را تهدید به مرگ كردند .تا بالخره در كلس به شدت به هم خورد و پنج سرباز»جانباز« با
مسلسل سبك وارد كلس شدند.

*آغاز درگیريها

عدهاي از سربازان ،دانشكده فني را به كلي محاصره كرده بودند تا كسي از میدان نگریزد.اكثر دانشجویان به ناچار پا
به فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي دانشكده خارج شوند .در این میان بغض یكي از دانشجویان تركید .او كه
مرگ را به چشم ميدید و خود را كشته ميدانست دیگر نتوانست این همه فشار دروني را تحمل كند و آتش از سینه
پرسوز و گدازش به شكل شعارهاي كوتاه بیرون ریخت»:دست نظامیان از دانشگاه كوتاه« .هنوز صداي او خاموش
نش ده بود ك ه رگب ار گل وله باری دن گرف ت و چ ون دانش جویان فرص ت ف رار نداش تند ،ب ه كل ي غ افلگیر ش دند و در هم ان
لحظه اول عده زیادي هدف گلوله قرار گرفتند .لحظات موحشي بود .دانشجویان یكي پس از دیگري به زمین ميافتادند
به خصوص كه بین محوطه مركزي دانشكده فني و قسمتهاي جنوبي سه پله وجود داشت و هنگام عقب نشیني عده
زیادي از دانشجویان روي این پلهها افتاده نتوانستند خود را نجات دهند.
اجساد خونآلود شهیدان و آن همه نالههاي پرشورشان نه تنها در دل سنگ این جلدان اثري نكرد بلكه با مسرت و
پی روزي ب ه دس تگیري باقیمان ده دانش جویان پرداختند .ه ر ك ه را یافتن د گرفتند و آنگاه آنها را ب ا قنداق تفن گ زدن د ب ا
دستهاي بال به صف و روان ه زندان كردند و خبر پیروزي خود را براي یزید زمان بردند تا انعام و پاداش خود را
دریافت دارند .در این واقعه مستخدمان و كارگران دانشكده فني بياندازه به دانشجویان كمك كردند.
بدین ترتیب سه نفر از دوستان ما بزرگنیا ،قندچي و شریعت رضوي شهید و بیست و هفت نفر دستگیر و عده زیادي
مج روح ش دند .هنگ ام تیران دازي بعض ي از رادیاتوره اي ش وفاژ در اث ر گل وله س وراخ ش د و آب گ رم ب ا خ ون ش هدا و
مجروحین در آمیخت و سراسر محوطه مركزي دانشكده فني را پوشاند ،طوري كه حتي پس از ماهها از در و دیوار

دانشكده فني بوي خون ميآمد .مامورین انتظامي پس از این عمل جنایتكارانه و ناجوانمردانه از انعكاس خشم و غضب
مردم به ه راس افتاده براي پوشاندن آثار جرم خود خونها را پاك كردند ولي ماهها اث ر خون در گوش ه و كنار دی ده
ميشد و سالها جاي گلولهها بر در ودیوار دانشكده فني نمایان بود و تا زمین ميگردد و تاریخ وجود دارد ،ننگ و
رسوایي بر كودتاچیان خواهد بود.
جریان این فاجعه دردناك به سرعت منتشر شد و خشم و كینه آزادیخواهان را برافروخت .دانشگاه تهران به پیروي از
دانشكده فني و به عزاي شهداي آن در اعتصاب عمیقي فرورفت .بعد از ظهر آن روز دانشجویان با كراوات سیاه از
دانشكده حركت كردند و با سكوت غمآلود و ماتم زده رهسپار خیابانهاي مركزي شهر شدند و مخصوصا • در خیابانهاي
للهزار و استانبول انبوه دانشجویان عزادار نظر هر رهگذري را جلب و او را متوجه این جنایت عظیم ميكرد .بیشتر
دانشكدههاي شهرستانها نیز براي پشتیباني از دانشگاه تهران اعتصاب كردند .تعداد زیادي از سازمانهاي دانشجویي
خارج از كشور نیز به عمل وحشیانه و خصمانه دولت به شدت اعتراض كردند .در مقابل سیل اعتراض ،جنایتكاران
ش روع ب ه سفس طه كردن د و در مقاب ل خبرنگ اران گفتن د ك ه دانش جویان براي گرفت ن تفن گ س ربازان حمل ه كردن د و
سربازان نیز اجبارا• تیرهایي به هوا شلیك كردند و تصادفا سه نفر كشته شدند.
یكي از مجلت ،با آنكه سانسور شدیدي وجود داشت و كسي جرات نميكرد علیه دستگاه كلمهاي بنویسد به مسخره
نوشته بود كه »اگر تیرها هوایي شلیك شده ،پس بنابراین دانشجویان پر در آورده به هوا پرواز كرده و خود را به
گلوله زده اند «.به عبارت دیگر گلولهها به دانشجویان نخورده بلكه دانشجویان به هوا پرواز كردهاند و خود را به
گلولهها زدهاند.
*قربانیان نیكسون
روز بعد نيكسون به ايران آمد ودر همان دانشگاه ،در همان دانشگاهي كه هنوز به خون دانشجویان بيگناه رنگین
بود ،دكتراي افتخاري حقوق دریافت داشت و از سكون و سكوت گورستان خاموشان ابراز مسرت كرد و به دولت كودتا
وعده مساعدت و كمك داد و به رییس جمهور آمریكا پیغام برد كه آسوده بخوابد چون او كه نوشته بود؛ " ...گو این
كه مخاطراتي كه متوجه ایران بود ،تخفیف یافته است .معذالك ابرهایي كه ایران را تهدید ميكرد ،به كلي متلشي و
پراكنده نشده است .و مملكت نسبتا • امن و امان است!
صبح ورود نیكسون یكي از روزنامهها در سرمقاله خود تحت عنوان »سه قطره خون« نامه سرگشادهاي به نیكسون
نوشت كه فورا توقیف شد .ولي دانشجویان سحرخیزي كه خواب و خوراك نداشتند واستراحت در قبل مرگ دوستانشان
میسر نبود ،زودتر از پلیس روزنامه را خواندند .در این نامه سرگشاده ابتدا به سنت قدیم ما ایراني ها اشاره شده بود
كه »هرگاه دوستي از سفر ميآید یا كسي از زیارت باز ميگردد و یا شخصیتي بزرگ وارد ميشود ،ما ایرانیان به
فراخ ور ح ال در ق دم او گ اوي ی ا گوس فندي قرب اني ميكنی م «.آنگ اه خط اب ب ه نیكس ون گفت ه ش ده ب ود»:آق اي نیكس ون
وجود شما آنقدر گرامي و عزیز بود كه در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این كشور یعني دانشجویان دانشگاه را
قرباني كردند«.
منبع :فارس نیوز

