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جنبش  دانشجویی دانشگاه تبریز 
از جنبش ملی تا پيروزی انقالب اسالمی

امين عزيزی1
نوراهلل کريميان کريمی2

چکيده 
همگانی بودن و شركت تمامی قشرهای جامعه يكی از ويژگی های انقاب اسامی ايران 
است كه غالب محققان و پژوهش��گران اين حوزه بر آن اتفاق نظر دارند. نقش دانشگاه 
و دانشجويان در تحوالت سياس��ی يكی از مباحث مهم تاريخ معاصر است. دانشجويان 
يكی از گروه ها و طبقات جامعه بودند كه در راستای نهضت امام خمينی)ره( به تكاپوی 
گسترده افتادند. فعاليت های اين قشر از جامعه در غالب جنبش های دانشجويی هدايت 
و ساماندهی می شد كه ش��امل جريان های مذهبی و غير مذهبی می شد. دانشجويان 
اين دانشگاه همانند ديگر دانشگاه های كشور، در برخی از موارد اعتراضات سياسی خود 
را در قالب و پوش��ش مسائل و مش��كات صنفی بيان می كردند. جريان های مذهبی از 
كانال انجمن های اسامی دانشجويان فعاليت  های خود را عليه جريان های غير مذهبی 

1. پژوهشگر تاريخ انقاب اسامی 
2. عضو هيئت علمی گروه معارف دانشگاه اراك
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آغاز كردند و با شروع نهضت امام خمينی)ره( فعاليت های خود را شدت بخشيدند و در 
سال های منتهی به انقاب اسامی تحرك برجسته ای در مقابله با رژيم پهلوی از خود 
نشان دادند. با اين توصيفات اين مقاله درصدد است به اقدامات و فعاليت های دانشجويان 

دانشگاه تبريز از دهه 1330 تا پيروزی انقاب اسامی بپردازد. 
کليدواژه ها: جنبش  دانشجويی، دانشگاه تبريز، انقاب اسامی، حكومت پهلوی. 

مقدمه
كنكاش و بررسی با هدف يافتن مؤثرترين عوامل شكل گيري و به ثمر رسيدن انقاب 
اسامی، كاری بس دشوار است؛ زيرا بايد پيروزي انقاب را مرهون مشاركت همه قشرها 
و گروه هاي جامعه از آغاز تا بهمن 1357 دانست. در كشورهايی كه فاقد احزاب سياسی 
و مطبوعات آزاد می باش��ند، تحوالت اجتماعی و سياس��ی در قالب جنبش  دانشجويی 
فرصت ظهور و بروز پي��دا می كنند. در ايران عصر پهلوی ك��ه حكومت حتی االمكان از 
فعاليت احزاب غير دولتی و مطبوعات مس��تقل جلوگيری می كرد، دانشگاه ها به مركز 
اصلی فعاليت های سياسی تبديل شد و برخی گروه های سياسی مخالف حكومت از طريق 
جنبش های دانشجويی به مخالفت با اقدامات حكومت مركزی می پرداختند. دانشگاه 
تهران پس از تأسيس در سال 1313 به تدريج كانون شكل گيری جنبش دانشجويی شد. 
اين جنبش ابتدا جنبه  صنفی داشت. بعد از ش��هريور 1320 و باز شدن فضای سياسی 
جامعه و ظهور اح��زاب، جمعيت ها و انجمن های سياس��ی و طبع و نش��ر روزنامه های 
گوناگون با گرايش های مختلف، جنبش دانش��جويی نيز صبغه  سياس��ی بيش��تری به 
خود گرفت؛1 به طوری كه دانشجويان نس��بت به هر گونه رويدادی كه در كشور اتفاق 
می افتاد از خود واكنش نشان می دادند. جنبش دانشجويی كه در واقع يكی از فعال ترين 
و مداوم ترين جنبش های اجتماعی در تاريخ ايران در دوره  پهلوی به ش��مار می آيد، به 
تناسب حوادث و رويدادهای داخلی و خارجی كشور دارای فراز و فرودهای زيادی بوده 
است. دانشجويان را مي توان يكي از گروه هايي دانست كه به دليل آشنايي و آگاهي بيشتر 
از جريانات سياسي- اجتماعي، حضور آنان در تمامي صحنه هاي انقاب اسامی كامًا 
ملموس، محسوس و پررنگ است. اين حضور از س��ال ها پيش از انقاب با شكل  گيري 
جنبش دانشجويي آغاز گرديد. اين جنبش با تأثير از جريان روشن فكري و تجددخواهي 

1. امين عزيزی، »جنبش های دانشجويی دانشگاه مشهد با تكيه بر اسناد«، چهارمين ويژه نامه نقش مشهد در 
انقاب اس��امی، ضميمه فصلنامه تاريخ پژوهی، زير نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه فردوسی مشهد، 

س4، ش4، بهمن 1392، ص109-110. 
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متأثر از رش��د علمي جهان غرب از يك س��و و ش��كل گيري جريان هاي كمونيستي و 
ملی گرايی از س��ويي ديگر، آغاز گرديد. اما پس از چندي با انگيزه احياي تفكر ديني و 
رد روشن فكري غربي و الحاد شرقي در بس��تر تاريخ انقاب اسامي در دانشگاه تهران 
رخ نمود. آنچه اين حضور را تداوم مي بخشيد، پيام هاي رهبر انقاب اسامي مبتني بر 
استقامت تا دست يابي به پيروزي بود. دانشگاه تبريز پس از دانشگاه تهران قديمي ترين 
دانشگاه كشور است كه پس از تأسيس در سال 1326، نقشي مهم در تحوالت سياسي- 
اجتماعي آذربايجان و ايران و به ويژه در نهضت امام خمينی و پيروزی انقاب اسامی ايفا 
كرد. فعاليت هاي دانشجويان در تبريز و كًا ايران، تابعي از مسائل جاري در سطح جامعه 
بوده و بعد از دانشگاه تهران مهم ترين دانشگاه در عرصه هاي علمي، سياسي و مبارزاتي 
گرديد. ش��ايد بتوان گفت كه نقطه و نطفه ش��روع جنبش دانش��جويی از شكل گيری 
دانشگاه تبريز بوده است. چرا كه دانش��گاه تبريز به دليل دوری از پايتخت ايران، محل 
جوانان غير مرتبط و يا غير وابسته به دربار شد و بنابراين از آن دانشگاه نطفه های اوليه 
و نقطه عزيمت جنبش دانشجويی پيدا شد كه بعدها در دانشگاه های شيراز، اصفهان و 

ديگر دانشگاه های كشور رخ نمود.1
قبل از نهضت امام خمينی)ره( جنبش دانشجويی دانشگاه ها من جمله دانشگاه تبريز 
عمدتاً تحت تأثير دو جريان كمونيس��تی و ملی گرايی بود. ب��ا آغاز نهضت امام خمينی 
جنبش دانش��جويی تحركی دوباره يافت و همزمان س��ه جريان كمونيس��تی، ملی و 
مذهبی در دانشگاه تبريز و ديگر دانشگاه های كشور فعاليت دارند. اما بعد از مدتی اين 
فعاليت  ها دچار ركود ش��د )1346-1343(. در طی سال های )1351-1346( جريان 
چپ بر جنبش های دانشجويی سايه انداخت، اما در نهايت جنبش های دانشجويی قبل 
از پيروزی انقاب با غلبه و پيروزی جريانات مذهبی بر جريانات چپ )1352-1357( 

پايان يافت.2
با اين توصيفات و با عنايت به نقش چش��مگير دانشجويان در پيروزی انقاب اسامی 
كه در غالب جنبش دانشجويی هدايت و ساماندهی می شد، اين مقاله تاش دارد ضمن 
شرح سير و روند كلی جنبش دانش��جويی در ايران به فعاليت ها و اقدامات دانشجويان 
دانش��گاه تبريز از جنبش ملی )دهه 1330( تا پيروزی انقاب اس��امی بپردازد. شيوه 
نگارش مقاله توصيفی- تحليلی است و برای نگارش آن از منابع اسنادی و كتابخانه ای 

http://lms.nahad.ir  :1. قربانی، »روندشناسی جنبش دانشجويی«، رك
2. جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات، تهران، سوره مهر، 1381، ص84-85. 
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بهره برده شده است. 

سير کلی جنبش دانشجویی در ایران 
جنبش دانشجويي در ايران از آغاز تا پيروزي انقاب اسامی يك سير پنچ مرحله ای 
را پشت سر گذاشته اس��ت. دوره اول؛ آن را مي توان دوره آغازين و شكل گيري جنيني 
جنبش دانش��جويي ايران دانست، مربوط به س��ال هاي دهه دوم حكومت رضاشاهي و 
اوج گيري استبداد خشونت بار آن به ويژه مقطع پس از تأسيس دانشگاه تهران )1313( 
تا سقوط رژيم دست نشانده رضاشاه و اشغال ايران توسط قواي بيگانه شهريور )1320( 

مي باشد. در اين مقطع فضاي عمومي دانشگاه تحت سيطره سكوالريسم قرار دارد. 
دوره دوم؛ مي توان آن را دوره گستردگي حركت تشكياتی و سازمان يافته در جنبش 
دانشجويي ايران دانس��ت، مربوط به س��ال هاي مابين 1320 تا كودتاي 1332 است. 
در اين مقطع جنبش دانش��جويي داراي تنوع ايدئولوژيك- البته عمدتاً در چهارچوب 
ايدئولوژي ه��اي مدرنيس��تي- مي گ��ردد. جنبش از يك س��و تحت س��يطره گرايش 
ماركسيستي- استالينيستي تابع دولت ش��وروي- كه حزب توده نماينده اصلي آن در 
سطح جامعه بود- قرار داشت و از طرف ديگر گرايش هاي ناسيوناليستي- ليبراليستي 
متأثر از جبهه ملي نيز از قوت و قدرت نس��بي اي برخوردار گرديده بود. ساختار حاكم 
نظام آموزش عالي نيز همچون مقطع قبل مروج ناسيوناليسم باستان گراي برتري طلبانه 
رژيم پهلوي بود كه عمدتاً توس��ط استراتژيس��ت هاي اس��تعمار انگليس و مش��خصاً 
نويسندگان فراماسونر و رسماً وابسته به استعمار انگليس طراحي و تدوين گرديد و به 
عنوان ايدئولوژي رسمي رژيم پهلوي جهت ترويج تجددگرايي سطحي و سكوالريسم و 

دين زدايي و اسام ستيزي ترويج گرديد.1
در مقطع دوم حيات جنبش دانشجويي ايران سكوالريسم و پيروي مرعوبانه و مجذوبانه 
از مشهورات مدرنيستي غلبه داشت؛ هر چند كه نخستين حركت هاي داراي تمايات 
مذهبي در قالب سازماندهي »انجمن هاي اس��امي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران« 
و نيز مجموعه هاي مشابه در ديگر دانشكده ها در حال شكل گيري بود. البته بايد توجه 
داش��ت كه فضاي حاكم بر نيروه��اي داراي تمايات مذهبي در جنبش دانش��جويي 
در مقطع مورد بررس��ي بيش��تر تحت تأثير گرايش هاي به اصطاح روشنفكري ديني 

1. ش��هريار زرش��ناس، »ادوار جنب��ش دانش��جويی«، برداش��ت اول، تهران، مرك��ز بررس��ی های راهبردی 
رياست جمهوری، ش12 و 13، بهمن و اسفندماه 1389، ص8-9.
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و آرا و تفاس��ير اس��امي آميخته به برخي رگه هاي 
تجددزدگي و التقاط قرار داش��ته اس��ت و از حضور 
تفكر اصيل مبتني بر اسام فقاهتي و فعاليت گسترده 
چهره هايي چون اس��تاد مطهري، ش��هيد بهشتي، 
دكتر مفتح و تأثيرپذيري از بينش اصيل راديكاليسم 
شيعي در آن سال ها خبر چنداني نبوده است. گرايش 
ضعيف و در حال شكل گيري متمايل به انديشه هاي 
مذهبي در جنبش دانشجويي اين دوره فاقد انسجام 
و بينش تئوريك اصيل بود و عمدت��اً حول مبارزه با 
تبليغات آش��كار و الحادي ماركسيست ها و بهايي ها 
ش��كل گرفته بود و س��خنرانان و رهبران فكري آن 
افرادي چون مهدي بازرگان، يداهلل س��حابي، مهدي 

آذر و حتي افرادي چون رضازاده شفق بودند.1
دوره سوم؛ پس از وقوع كودتاي 28مرداد و شكست 
»نهضت ملي كردن نفت« و آشكار شدن وادادگي و 
سازشكاري و در موارد بسياري حتي خيانت پيشگي 

رهبران ناسيونال- ليبراليس��ت »جبهه ملي« و ماركسيست هاي دست نشانده »حزب 
توده« و نيز در پيشگيري رويكرد خشن س��ركوب گرانه و خونين رژيم پهلوي دوم عليه 
مردم، جنبش دانشجويي تا حدودي دچار ركود و س��كون گرديد؛ هر چند كه وقايعي 
چون تظاهرات خونين ضد امريكايي در 16آذر 1332 چون جرقه هايي درخش��ان اما 
گذرا در آس��مان حيات اين دوره جنبش خودنمايي كرد. ركود نس��بي اين دوره ]حد 
فاصل سال 1332 تا 1341[ و به ويژه برخي تجربيات پديد آمده از حركت هاي جبهه 
ملي دوم در س��ال هاي 1341-1339 موجب قطع اميد اغلب دانشجويان از وعده ها و 
ش��عارهاي ملي گرايانه و ليبرالي »جبهه ملي« و مجموعه »ناسيونال- ليبراليست ها« 
گرديد. به خصوص كه تدريجاً ماهيت وابس��ته برخي چهره هاي مهم اين جريان نظير 
اللهياري صالح، علي اميني، محمد درخشش و ارتباط دست نشاندگي آنها با امپرياليسم 

امريكا عيان مي شد. 
دوره چهارم؛ اين دوره در حيات جنبش دانشجويي ايران از سال 1341 آغاز مي گردد و 

1. همان، ص9. 

در دانشگاه تبریز در نيمسال 
اول تحصيلی 1354-1355 
جمعی از دانشجویان مبادرت 
به تشکيل یک گروه ضربت 
برای مقابله با برخی مظاهر فساد 
و با عوامل ترویج رسم اباحه 
نموده بودند. در این گونه موارد 
ساواک به شدت با دانشجویان 
مسلمان معترض به فساد و 
بی بندوباری برخورد می کرد و 
مدیریت دانشگاه نيز به شدت از 
ترویج بی مباالتی و بی بندوباری 
حمایت می نمود. دانشجویان 
معترض به ساواک احضار 
 گردیده بود و مورد بازجویی

یا آزارهای جسمانی و روانی 
قرار می گرفتند
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تا اوايل دهه 1350 ادامه دارد. پس از عيان شدن خيانت پيشگي و سازشكاري ملي گراها و 
سرگرم شدن اغلب رهبران آنان به زد و بندهاي مالي با سرمايه داران خصوصي و يا دولتي 
درباري )و سرمايه اندوزي و پورسانت گيري و اجراي اصاحات ارضي و »انقاب سفيد« 
ويرانگر شاه(، به دستور كندي رئيس جمهور وقت امريكا و با طراحي كارشناسان »سيا« 
و »والت روستو« )كه ظرف كمتر از يك دهه اقتصاد كشاورزي ايران را به ورطه انحطاط 
كامل سوق داد( و با آغاز حركت روحانيت مبارز ش��يعه به رهبري امام خميني)ره( و با 
همراهي توده هاي مردم و وقوع سركوب خونين 15خرداد 1342، جنبش دانشجويي 
ايران ميل بيشتري به س��مت مبارزه راديكال و صريح ضد س��لطنتي و امريكايي پيدا 
كرد؛ به گونه اي كه در مقطع زماني 1343 تا اواس��ط دهه1350، جنبش دانش��جويي 
اصلي ترين پايگاه جذب نيرو و سربازگيري براي جنبش اعتراضات مسلحانه ماركسيستي 
و مذهبي هاي داراي انحرافات التقاطي ]مجاهدين خلق[ گرديد. در اين مقطع »نهضت 
آزادي ايران«، »سازمان مجاهدين خلق« و سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران تشكيل 
گرديد كه دو س��ازمان آخري عمدتاً از بدنه جنبش دانشجويي تغذيه فكري و فيزيكي 
مي شدند. چهره هاي انديشمند روحاني كه مروج اساس انديشه هاي اسام فقاهتي در 
قالب و بياني نو و سرشار از پيام هاي مبارزه جويانه بودند، در دانشگاه ها فعال گرديدند و 
جبهه ملي و ناسيوناليسم ليبراليست آن و نيز ناسيوناليسم برتري طلبانه شووينيستي 
و باستان گراي رژيم پهلوي به حاش��يه رانده شدند و از نفوذ حزب توده به شدت كاسته 
شد. اگرچه فضاي كلي دانش��گاه هاي كشور عمدتاً در اين س��ال ها در دست نيروهاي 
سكوالريست و چپ ماركسيستي پيرو مشي مس��لحانه بود، اما تدريجاً انديشه مذهبي 
و رويكرد اس��امي نيز از قدرت مانور و دامنه نفوذ و فعاليتي برخوردار گرديد كه پيش 
از آن سابقه نداش��ت. اين نفوذ عمدتاً مديون مبارزه حماسي روحانيت شيعه پيرو امام 
خميني)ره( عليه رژيم شاه و خاطره قيام خونين 15خرداد و نيز كوشش هاي روحانيون 

خوش فكر فعالي چون شهيد مطهري بود. 
دوره پنجم؛ اين مقطع كه از حدود س��ال هاي 1352-1351 آغاز مي گردد و تا سال 
1357 و پيروزي انقاب شكوهمند اس��امي ايران ادامه پيدا مي كند، شاهد گسترش 
تدريجي هژموني انديش��ه مذهبي در دانشگاه ها و نيز گس��ترش دامنه نفوذ روحانيت 
راديكال پيرو اسام فقاهتي و نيز كشاكش هاي ميان نمايندگان انديشه اسام فقاهتي 
با افراد و گروه هاي التقاطي و منحرف موس��وم به »روش��نفكري ديني« و نيز نيروهاي 
ماركسيست از يك سو و چهره هاي سكوالريست به ظاهر غير وابسته به رژيم شاه كه سر 
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عناد و ستيز با تفكر اسامی داشتند و مستقيم و غير مس��تقيم از طرف دستگاه حاكم 
حمايت مي شدند، مثل اميرحسين آريان  پور، نورالدين فرهيخته و... از سوي ديگر بود. 
با شكست كامل رويكرد جنبش چريكي »مجاهدين خلق« و »فداييان خلق« در حدود 
سال هاي 54 تا 55 و دستگيری اكثريت اعضاي اصلي و فروپاشي تشكياتی آنها و نيز 
انتخاب رويكرد الحادي توسط گروهي از مجاهدين س��ابق به سال 54 و افزايش فشار 
ساواك در جامعه و به تبع آن دانشگاه ها و اندكي بعد باال گرفتن امواج اعتراضات راديكال 
مردمي عليه سلطنت پهلوي و امپرياليسم امريكا تحت رهبري روحانيت شيعه و شخص 
امام خميني)ره(، ناگهان در سال هاي 56 و 57 فضاي دانشگاه هاي كشور به نفع افزايش 
وزن جريان مذهبي پيرو روحانيت و اس��ام فقاهتي تغيير حالت داد؛ به گونه اي كه از 
13آبان 1357 به بعد و شايد حتي چند ماه قبل از آن رهبري حضرت روح اهلل و هژموني 
اسام اصيل فقاهتي بر جنبش دانشجويي مسجل گرديد و براي اولين بار در تاريخ معاصر 
ايران، رود خروشان اعتراضات عدالت طلبانه دانش��جويي به درياي پر عظمت مبارزات 
انقابي مردمي گره خورد و تحت واليت برجسته ترين نماينده اسام فقاهتي در كشور و 
جهان معاصر يعني خميني كبير پس از قيام  22بهمن 1357 به پيروزي رسيد و سرفصل 

تازه اي را در حيات جنبش دانشجويي ايران گشود.1

جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز از نهضت ملی تا نهضت اسالمی
از شهريور 1320 تا مرداد 1332، دوره  تجديد حيات سياسي در ايران به شمار مي رود. 
دو گرايش قدرتمند خارج از حكومت )جريان ماركسيستي و ملي گرايي(، جريان غالب 
فعاليت هاي اين دوره  تاريخي اس��ت، با اين تفاوت كه جريان ملي گرايي آذربايجان در 
پيوند با مذهب است و رهبران آن از علماي برجسته  پرسابقه در مبارزات سياسي چون 
آيت اهلل محمدعلي انگجي هستند. در اين دوره دانشگاه تبريز متأثر از اين دو جريان فوق 
است. سال هاي 1329 تا 1332، ضمن آن كه اعضاي مخفي و باقي مانده  فرقه  دموكرات 
در پي تجديد تشكيات خود هستند، حزب توده هم آزادانه به فعاليت مشغول است. با 
اين حال هر چه به كودتاي 28مرداد نزديك تر مي شويم، جريان ملي- مذهبي در جنبش 

دانشگاه تبريز قدرتمندتر مي شود.2
هر چند پي��ش از ده��ه  1330ش، چند برخورد سياس��ي ضد دولت��ي را مي توان در 

1. همان.
2. همان، ص84-85.
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دانش��گاه هاي ايران مش��اهده كرد، اما تقويم جنبش 
دانش��جويي ايران از ابت��داي دهه  30 آغاز مي ش��ود. 
در فاصله 1328 تا 1330، ك��ه دوره مبارزات نهضت 
ملي شدن نفت است، عده ای از دانشجويان دانشكده 
پزشكی دانشگاه تبريز در طی نامه ای به دكتر مصدق 
در تاريخ 1330/3/10، حمايت خود را از ايشان و ملی 
شدن صنعت نفت اعام كردند و به ايشان خاطرنشان 
كردند كه برگزاری برخی ميتينگ ه��ای ضد دولتی 
توسط برخی از دانشجويان اين دانشگاه ربطی به ديگر 

دانشجويان اين دانشگاه ندارد: 
ما به اطاع هم ميهنان خود می رس��انيم كه در ضم��ن اين كه كمال 
عاقه را به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر كشور و ساير 
اصاحات اساسی ابراز می  داريم. در هر حال با كسانی كه در چنين موقع 
حساس برای اجرای مقاصد سوءش��ان می خواهند آب را گل كنند و از 
آزادی كه دولت به آنها می دهد سوء اس��تفاده می نمايند مخالفيم و به 
دولت جناب آقای مصدق چه در امر نفت و چه در ساير امور اطمينان و 

اعتماد كامل داشته و جداً پشتيبان ايشان می باشيم.1
در تاري��خ 1330/12/13 در ط��ی بازدي��د هيئت مأموري��ن اصل چه��ارم ترومن از 
بيمارستان اطفال تبريز چهار نفر از دانشجويان پزش��كی )دهقان، حق وردی، هروی، 
خانم وثوق( كه از دانشجويان متمايل به حزب توده بوده اند، ورود اين هيئت را به بهانه 
بررسی نواقص و مشكات بيمارستان به كشور اين گونه مورد اعتراض قرار دادند كه »ما 

از بيگانگان منزجريم و ميل نداريم كه شما با اين عناوين به كشور ما نفوذ پيدا كنيد.«2
در اين س��ال ها اعتراضات صنفی در بين دانشجويان كه عمدتاً دارای تفكرات توده ای 
و چپ بوده اند كه به نوعی پوششی برای اعتراضات سياس��ی بود، نيز مطرح می شد. به 
طوری كه در تاريخ 31/4/16 در طی مذاكرات دانش��جويان دانشگاه تبريز درباره امور 
صنفی و تكميل وسايل تحصيلی خود كه با حضور نماينده و دبير اول سازمان دانشجويان 
دانشگاه تهران ابوالحسن ظريفی برگزار شده بود، عده ای از مأمورين انتظامی و اوباش 

1. عليرضا اسماعيلی )به كوش��ش(، اسنادی از جنبش دانش��جويی در ايران )1357-1322(، سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1381، ج4، ص65-66. 

2. همان، ص190-191. 

در   1352 سال  از  قبل  تا 
بانوي  کمتر  دانشگاه ها، 
محجبه اي دیده مي شد، ولي 
پس از سال 54 براي نشان دادن 
مرزبندي ها، هر گروهي از 
نمادهاي خاص خود استفاده 
مي کردند که براي مسلمانان 
این نمادها عبارت بودند از 

حجاب، پوشش و نماز
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به طور ناگهانی به دانش��جويان مزبور حمله و عده ای مضروب و عده ای را از جمله آقای 
ظريفی را دستگير نموده اند. دانشجويان ايرانی مقيم فرانسه در همين برهه زمانی طی 

نامه ای اعتراض آميز به مصدق به وی خاطرنشان ساختند كه: 
دل ما با ب��رادران دانش��جوی قهرمان ماس��ت كه در زن��دان تبريز با 
سخت ترين وضع محبوس و به زنجير افتاده  اند و خواستار مجازات فوری 

مأمورين و اوباش در اين مسئله شدند.1
نمايندگان تبريز هم از خبر حادثه تبريز ابراز تأسف كردند و خانواده های دانشجويان 

زندانی تلگراف های حضوری در اين باب مخابره كردند و آزادی آنها را خواستار شدند.2
هر چند جو دانشگاه بيشتر در اختيار حزب توده و كمونيست ها بود، اما مرزبندي آنها با 
مسلمان ها چندان متمايز نبود. از اين رو، حسين مكي، يكي از اعضاي كابينه مصدق كه 
وارد دانشگاه تبريز مي شود، با استقبال پرشوري مواجه مي گردد. نخست وزيري مصدق 
جمعاً دو سال و چهار ماه طول كشيد و با كودتاي 28مرداد سال 1332 دولت او ساقط 
گرديد. در دانشگاه هاي تهران و تبريز تظاهرات دامنه داري به عنوان اعتراض به بركناري 
دكتر مصدق انجام گرفت كه منجر به دستگيري عده اي از دانشجويان و بازرگانان شد3 
كه توسط نهضت مقاومت ملی سازماندهی می ش��د. پس از كودتای 28مرداد، نهضت 
مقاومت ملی به منظور مقابله با اقدام دولت كودتا و با حضور نيروهای سياسی و با گرايش 
ملی- مذهبی تشكيل شد و كميته دانشگاه و جنبش دانشجويی از مهم ترين و مؤثرترين 
نيروهای اين نهض��ت در دوران فعاليتش بود.4 نهضت مقاومت ملی به هيچ ش��خصيت 
يا گروه خاصی حتی به پايتخت كشور )تهران( تعلق نداش��ت و به طور طبيعی خود به 
خود در شهرهايی چون مشهد، تبريز، كرمانشاه و تهران و حتی خارج از كشور و اروپا و 
امريكا جوشيد. كميته مركزی و كميته های اجرايی آن هم از طبقات بازاری، دانشگاه، 
اداری، روحانی، دانشجو، كشاورز و كارگر و از نمايندگان احزاب تشكيل شد.5 و در ابتدا 
گروه های مختلف مذهبی و غير مذهبی را در بر می گرفت، اما در نهايت با كنار كشيدن 
غيرمذهبی های چپ و دموكرات محدود به فعاليت نيروهای مذهبی شد. نهضت مقاومت 

1. همان، ص69-70. 
2. همان، ص68-70. 

3. همان، ص224. 
4. غامرضا نجاتی، تاريخ بيست و پنج ساله ايران از كودتا تا انقاب، تهران، رسا، 1371، ج1، ص99. 

5. مهدی بازرگان، انقاب اسامی در دو حركت، تهران، نراقی، 1363، ص17. 
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ملی چندان در بين مردم مؤثر نبود و پايگاه اجتماعی مهم و مؤثری نداشت.1
در آذر 1332 در اعت��راض به برقراري روابط سياس��ي ايران و انگليس، دانش��جويان 
دانشكده فني دانشگاه تهران دس��ت به تظاهرات زدند كه پليس آنها را محاصره كرد و 
با ورود به دانشكده، بر روي دانشجويان آتش گش��ود. دو روز بعد، يعني در روز 16آذر، 
ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور امريكا به اتفاق همسرش به تهران آمد كه تظاهرات 
وسيعي در اعتراض به ورود او برگزار شد كه منجر به زد و خورد شديد ميان پليس و مردم 
گرديد. در جريان اين حوادث، سه تن از دانشجويان كشته و عده اي بازداشت شدند. از 
اين رو، روز 16آذر، از آن سال به بعد به عنوان مبدأ جنبش دانشجويي ايران ثبت شده 
و به قول آيت اهلل خامنه ای: »16آذر مال دانش��جوی ضد نيكسون است، دانشجوی ضد 
امريكاست، دانشجوی ضد سلطه است.«2 در اين روز همه س��اله دانشگاه ها با برگزاري 
مراسمي در تجليل از ش��هداي 16آذر، به حيات جنبش دانشجويي كمك كرده اند كه 

اغلب منجر به برخوردهايي با رژيم استبدادي شاه گرديد.3 
كودتاي 28مرداد از سال 1332 تا س��ال هاي 39-1338 خفقان شديدي را بر كشور 
حاكم نمود. در س��ال 1338 امريكا به منظور جلوگيري از گس��ترش امواج انقابي در 
كشورهاي وابس��ته، طرح هاي اصاحي براي اين قبيل كش��ورها ارايه كرد. پس از آن، 
در ايران دولت شريف امامي با ش��عار مبارزه با فس��اد و انجام اصاحات، آزادي احزاب 
و برگزاري انتخابات به قدرت رس��يد. اليح��ه اصاحات ارضي هم در همين راس��تا به 
مجلس رفت، اما به دليل ع��دم موافقت آيت اهلل بروجردي و تا حدي بي  ميلي ش��خص 
ش��اه، كه خود از ماكان بزرگ بود، بحث اصاحات ارضي متوقف ش��د. در ارديبهشت 
1340 دكتر اميني به توصيه امريكايي ها به قدرت رسيد تا اصاحات ارضي را قاطعانه 
اجرا كند؛ زيرا با درگذش��ت آيت اهلل بروجردي در فروردين همان سال، مانع اصلي اين 
كار برداش��ته ش��ده بود. اميني همچنين اقداماتي را براي به انحراف كشانيدن جنبش 
دانشجويي انجام داد. او به دانشگاه تبريز سفر كرد و به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: 
جبهه ملي در هيچ حكومتي مانند امروز آزادي نداش��ته اس��ت. اميني مي خواس��ت با 
رهنمود و اش��اره امريكايي ها، تظاهر به اجراي اصاح سياس��ي در حد مشاركت دادن 
جبهه ملي- كه به دليل انتسابش به مصدق از محبوبيت برخوردار بود- بنمايد؛ در حالي 

1. »دانش��جويان و مبارزات ملی- مذهبی نيم قرن اخير در گفت وگو با دكتر عباس ش��يبانی«، برداشت اول ، 
همان، ص10. 

2. همان، ص7. 
3. علي اديب، نقش دانشجو در تحول اجتماعي، تهران، رجا، 1363، ص25. 
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كه در آن زمان، جبهه ملي به دليل تبديل شدن 
به يك ابزار سياس��ي، محبوبيت گذش��ته خود 
را از دس��ت داده بود. به همين دليل، گروهي از 
جبهه ملي جدا ش��دند كه داراي تمايات ديني 
و استقال سياس��ي بودند. اين گروه كه نهضت 
آزادي ايران نام گرفت در 27ارديبهشت 1341 
اعام موجوديت كرد. پايگاه اصلي نهضت آزادي، 
دانشگاه ها بود. بازرگان سال ها بود كه با نوشتن 
كتاب هايي در دفاع علمي از مذهب، ادعا مي كرد 
به ياري جوان��ان در برابر تفك��ر الحادي غربي و 

كمونيستي شتافته است.1
با گس��ترش فعاليت های سياس��ی در مدارس به ويژه در م��دارس دارالفنون محمد 
درخشش وزير فرهنگ دولت امينی، بر آن ش��د كه حدود 15 تن از دانش آموزان را به 
جرم فعاليت های سياسی و ارتباط با س��ازمان جوانان جبهه ملی اخراج كند. همزمان 
با اين اقدام كمك هزينه تحصيلی دانش��جويان سال اول دانشسرای عالی نيز قطع شد. 
در واكنش به اين اقدام ها، سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملی با هماهنگی هيئت 
اجرايی جبهه ملی، درصدد برآمد در روز اول بهمن 1340 تظاهراتی در محوطه دانشگاه 
تهران برگزار نمايد، اما هنگام برگزاری تظاهرات از آنجا كه كاس ها تعطيل شده بود و با 
افزايش تعداد دانشجويان كنترل آنان امكان پذير نشد و عده ای از دانشجويان به سمت 
مدرس��ه دارالفنون و وزارت فرهنگ رفته و از دانشگاه خارج شدند كه با سركوب شديد 
نيروهای نظام مواجه ش��دند. اما در حالی كه تظاهرات رو به خاموش��ی می رفت پس از 
گزارش نماينده ساواك در دانشگاه مبنی بر اسائه ادب به مجسمه شاه و سازمان امنيت، 
واحدهای چترباز و كماندوهای ارتش از هوا و زمين به دانشگاه ريختند و با سركوب شديد 
دانش��جويان، صدها نفر را مجروح و مصدوم كردند. برخی گزارش ها آمار مجروحين را 

600 نفر ذكر كردند. همچنين خسارات زيادی به دانشگاه وارد شد.
دكتر فرهاد، رئيس دانش��گاه در اعاميه ای هجوم نظاميان به بزرگترين مركز علمی 
كشور را وحشيانه توصيف كرد و از رياست دانشگاه استعفا داد. مجامع دانشجويی داخل 
و خارج از كش��ور با انجام تظاهرات مختلف نس��بت به اين واقعه واكنش نشان دادند و 

1. حميد شوكت، كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني، تهران، عطايي، 1378، ص58.

1356، اوج  1354 تا  از سال 
مذهبي  دانشجویان  مبارزات 
دانشگاه تبریز است. در این دوره، 
دانشجویان ساکن در خوابگاه 
نتقال و اسکان در  مجبور به ا
منازل سطح شهر تبریز مي شوند 
که موجب افزایش ارتباط نزدیک 
آنها با مردم و نزدیکي هر چه بيشتر 
آنها با علماي مبارز شهر تبریز که 
طرفدار امام خميني)ره( بودند، شد
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با قربانيان اظهار همدردی كردند. دانش��جويان تبريز نيز به همراه ديگر دانش��جويان 
دانشگاه های كشور در شيراز و مشهد و... نسبت به اين حمله اعتراض كردند.1

در بين س��ال هاي 1339 تا آس��تانه  نهضت امام خمين��ي)ره(، دوره  تجديد فعاليت 
هواداران جبهه  ملي در دانشگاه تبريز و طبعاً سطح كش��ور و دانشگاه تهران بود. ضمن 
آن  كه در اين مقطع، وجود جرياني اسامي در دانشگاه تبريز به ويژه دانشكده  پزشكي 
تحت عنوان »انجمن اسامي دانشجويان دانشگاه تبريز« به هدايت مرحوم سيد حسين 
كهنمويي شكل گرفته و جلوه اي خاص داشت و نقش شهيد معيري در آن چشمگير بود.2 
با فعاليت شاخه  مذهبي جبهه  ملي يعنی نهضت آزادي ايران، اعاميه هايي به امضاي اين 

گروه در دانشگاه تبريز توزيع مي شد.3 
در اين برهه  زمانی در دانش��گاه تبريز هم دانشجويان و اساتيد وابسته و طرفدار جبهه 
ملی و بعضاً دارای تمايات ت��وده ای تاش های زيادی برای جذب ه��واداران خود در 
دانش��گاه می كردند؛ به طوری كه در تاريخ 1341/3/29 عده ای از دانش��جويان تبريز 
ضمن ارسال نامه ای به دكتر امينی نخس��ت وزير وقت، خواستند كه دكتر ماهيار نوايی 
رئيس سابق دانشكده ادبيات تبريز كه اخيراً به سمت وابسته فرهنگی ايران در پاكستان 
تعيين شد را در شغل سابق خود ابقا كند. به عقيده آنان دكتر ماهيار نوايی نقش مهمی 
در پيشرفت فرهنگ و دانش دانشكده ادبيات تبريز و همچنين امور فرهنگی و اعتای 
سطح معلومات عمومی دانشجويان و به خصوص پيشرفت آذربايجان داشته است.4 دليل 
بركناری دكتر ماهيار نوايی در گزارشات وزارت كش��ور به نخست وزير، وابستگی دكتر 
نوايی به جريان های جبهه ملی و حزب توده اعام شده بود. شهربانی تبريز در اين مورد 

اين گونه اظهار نظر نموده است: 
با حساس��يت تبريز و تحريكاتی ك��ه دائماً در دانش��كده های آنجا به 
عمل می آيد ايجاب می نمايد كه رئيس دانش��كده ادبيات از اشخاصی 
شاه دوست و خوش سابقه انتخاب و اعزام گردد تا بعداً مواجه با اشكاالتی 

نگردد.5
گفتنی اس��ت هر چند بعد از كودتای 28م��رداد و ايجاد خفق��ان در جامعه تحركات 

1. عليرضا كريميان، جنبش دانشجويی ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی ايران، 1381، ص147-148. 
2. جنبش دانش��جويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات، همان. ش��هيد معيری يكی از شهداي واقعه  هفتم تير 

1360 می باشد.
3. همان.

4. اسنادی از جنبش دانشجويی در ايران )1357-1322(، همان، ص422. 
5.  همان، ص423-424. 
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سياسی خاصی ديده نمی شد، اما در اواخر اين دهه جنبش دانشجويی در بين سال های 
38 تا 1340 تحركاتی داشت، اما به شدت سركوب می شد و اجازه بروز و ظهور نداشت.1

جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز از نهضت تا پيروزی انقالب اسالمی 
در تيرماه 1341، در اثر اختافات شاه و اميني، اس��داهلل علم به نخست وزيري رسيد. 
مهم ترين اقدام علم، تصويب اليحه  انجمن هاي ايالتي و واليتي بود كه طي آن ش��رط 
مس��لمان بودن و ذكوريت )مرد بودن( براي انتخاب كننده و انتخاب ش��ونده حذف، و 
به جاي سوگند به كام اهلل مجيد، سوگند به كتاب آس��ماني گذاشته شد. اين موضوع 
مجوزي براي دس��ت يابي فرقه هاي مذهبي غير مس��لمان به قدرت بود. اين مصوبه با 
اعتراض امام، مردم و علماي قم مواجه شد. هر چند دولت لغو تصويب نامه را اعام كرد، 
اما امام خميني)ره( از علما خواست تا اعام و انتشار رسمي خبر لغو تصويب نامه، مبارزه 
را ادامه دهند. در دانشگاه تهران تظاهرات وسيعي به حمايت از علماي قم و اعتراض به 
مصوبه دولت انجام شد. در دانشگاه تبريز يكي از استادان با استفاده از فرصت به وجود 
آمده در تظاهرات دانش��جويان روي چهارپايه اي رفته و طي سخنانی مسئله  لزوم ملي 
شدن نفت را به دليل حراج آن توسط ش��اه، مطرح كرد كه با حمله پليس دستگير شد، 
ولي دانشجويان كاس ها را تعطيل كردند و به اعتراض پرداختند. در نتيجه، 48 ساعت 

بعد اين استاد دانشگاه را آزاد كردند.2 
در 19دي ماه 1341، شاه اصول شش گانه انقاب س��فيد را اعام كرد. در اول بهمن 
1341 اعاميه مراجع و روحانيان، به ويژه امام خميني)ره( كه يكي از مدرسان برجسته 
قم بود، در تحريم رفراندوم منتشر شد. به  رغم اين مخالفت ها، در 6بهمن 1341 رژيم 
رفراندوم لوايح ش��ش گانه را برگزار كرد و رئيس جمهور امريكا به شاه تبريك گفت. در 
پايان سال 1341 و با فرا رسيدن نوروز سال 1342، امام خميني)ره( طي پيامي خطاب 
به علماي ش��هرها، عيد نوروز را عزا اعام كرد و به دنبال آن موجي از اعتراض در توده 
مردم به پا خاس��ت و در اثر درگيري كه در مدرس��ه  فيضيه به وقوع پيوست، عده اي به 
شهادت رسيدند. مراسم چهلم ش��هداي فيضيه مقارن با محرم شد. امام خميني)ره( با 
استفاده از اين ماه در 14خرداد 1342 سخنراني مفصل و شديداللحني عليه حكومت 
ايراد كردند. به همين دلي��ل، بامداد 15خرداد توس��ط مأموران دس��تگير و به تهران 

1. برداشت اول، همان.
2. محمد حريري اميري، ريشه هاي فعاليت هاي سياسي دانشجويان، تبريز، ميهن، 1351، ص67. 
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انتقال يافتند. به دنبال آن، قي��ام عظيمي در تهران و قم 
برخاست، به گونه اي كه پليس مجبور شد دانشگاه تهران 
را تعطيل كند. در دانشگاه تهران پارچه نوشته اي بر سر راه 
دانشجويان نصب شد كه بر روي آن نوشته بود: اصاحات 

آري، ديكتاتوري نه.1
س��رانجام در روز 17فروردي��ن س��ال 1343، ام��ام 
خميني)ره( رس��ماً آزاد شد و به قم بازگش��ت. اما در پي 
تصويب اليحه  كاپيتوالسيون در مجلس شوراي ملي، كه 
در پي پيشنهاد دولت حسنعلي منصور انجام گرفت، امام خميني)ره( با مراجع تقليد در 
قم جلسه اي تشكيل داد و نمايندگاني را به شهرها فرستاد و آنها مردم را آماده اعتراض 
كردند. صبح روز چه��ارم آبان 1343 عده  زيادي از ش��هرهاي مختلف براي ش��نيدن 
سخنراني امام خميني)ره( راهي قم شدند. ايش��ان با چهره اي برافروخته در سخنراني 
خود چنين فرمودند: »ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند... ما را فروختند... 
عزت ما پايكوب شد...«2 س��پس، در حالي كه جمعيت مي گريست، امام خميني عليه 
امريكا، انگليس و اس��راييل س��خناني ايراد كرد. به دنبال آن، اعتراضات مردمي شكل 
گرفت و مأموران حكومت ش��ب 13آبان، امام خميني)ره( را دستگير و به تركيه تبعيد 
كردند و واكنش هاي مردمي را س��ركوب كردند. پس از تبعيد ام��ام خميني)ره(، اين 
تصور قوت گرفت كه بايد جواب خشونت را با خشونت داد. از اين زمان به بعد گروه هاي 
مختلفي با روش مبارزه مسلحانه به وجود آمدند.3 گروهي از جوانان عضو نهضت آزادي 
نيز، از اين گروه جدا ش��ده و س��ازماني را با هدف مب��ارزه چريكي به وج��ود آوردند. با 
فعاليت شاخه  مذهبي جبهه  ملي يعنی نهضت آزادي ايران، اعاميه هايي به امضاي اين 
گروه در دانشگاه تبريز توزيع مي شد. آغاز نهضت اسامي به رهبري امام خميني)ره(، 
مبارزات دانش��جويي را تحت الشعاع خود قرار داد كه س��ركوب خونين 15خرداد سال 
1342 و س��پس تبعيد امام)ره( از ايران به ركود مبارزات سياسي و مذهبي منجر شد. 
از اين رو، از سال 1344 به بعد، جو سياسي دانش��گاه ها راديكاليزه شد. اما فعاليت ها و 
تشكل هاي سياسي علني در محيط دانش��گاه ها وجود نداشت و افراد مذهبي عمدتاً در 
هيئت هاي مذهبي و انجمن هاي ديني، كه مسائل قرآني، اخاقي و ديني در آنها مطرح 

1. محمد عباس زادگان، جنبش دانشجويي و انقاب فرهنگي، تهران، تشيع، 1359، ص102. 
2. صحيفه امام، ج1، ص415. 

3. محمد عباس زادگان، همان، ص94.

کنسول امریکا، مایکل 
در  تبریز  در  ميرنکو 
گزارش خود در مورد قيام 
29بهمن تبریز، اعتراف 
نمود که نيروهاي ملي و 
مذهبي چنان سریع عمل 
کردند که جلوگيري از 

عمليات آنها دشوار بود
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بود، با يكديگر ارتباط داشتند. از اين رو، تا س��ال 1347 و 1348 در اثر خفقان شديد، 
تحرك سياس��ي قابل توجهي در سطح دانشگاه ها ديده نمي ش��ود.1 با اين حال جريان 
غالب در دانشگاه تبريز و ساير دانشگاه ها از س��ال 1345 تا سال 1352، بيشتر جريان 
ماركسيستي- لنينيس��تي بود. اين جريان ها بيشتر تحت تأثير حزب توده قرار داشتند 
و اين حزب براندازی رژيم پهلوی را دنبال نمی كرد. به اعتقاد ش��اه »ارتجاع سياه بدتر 
از كمونيسم سرخ بود«. به همين دليل هميشه ماركسيس��ت ها را در مقابل مذهبی ها 
تقويت می كرد.2 گرايش قشر دانشجو به انديشه  چپ به سبب فقدان مكتب مبارزه جوي 
فكري ديگر بود. ضمن آنكه جريان چپ تبليغات زياد و فعاليت تشكياتي منسجمي هم 
داشت. درگذشت مشكوك جهان پهلوان تختي در سال 1346، به تحركات دانشجويی 
موجی جديد بخشيد.3 به نظر می رسد كه در اين سال ها برخی اعتراضات و اعتصابات از 
سوی دانشجويان دانشگاه ها از جمله تبريز رخ نموده بود. به طوری كه در سال 1347 
كنفدراسيون سازمان يافته جنبش دانشجويی خارج از كشور با حمايت خاصی، خود را 
هم سرنوشت با جنبش و مبارزان ضد رژيم در داخل ايران به ويژه دانشگاه تبريز و دانشگاه 

تهران اعام نمود و تأكيد كرد: 
امروز اگر دانشگاه تبريز اعتصاب می كند و شعار )امريكايی! به خانه ات 
برگرد( می دهد، جوانان تهرانی با تظاهرات به ياد قهرمان ملی )تختی( 
به زندان می افتن��د، جنبش دانش��جويی ايران در خ��ارج در كتابخانه 
نمی نش��يند، در عمل هم سرنوش��ت خود را با مبارزان ميهنی نش��ان 

می دهد.4
با توجه به حساسيت آذربايجان و س��ابقه  فعاليت چپ و فرقه  كمونيستي دموكرات و 
ضرورت مقابله با جريان چپ امكان فعاليت براي »انجمن علمي- مذهبي« در دانشگاه 
تبريز در سال 1348- البته با كمی تأخير نسبت به برخی از دانشگاه های كشور- فراهم 
شد.5 اسام بي خطر كه انگيزه اي براي مبارزات سياسي ايجاد نمي كرد، مرام اين انجمن 
بود. با اين حال برگزاري جلسات سخنراني توسط اين انجمن براي افرادي چون استاد 
مطهري، عامه جعفري، فخرالدين حجازي و... مورد اس��تفاده  دانش��جويان مسلمان 

1. محسن مديرشانه چي، احزاب سياسي ايران، تهران، رسا، 1357، ص32. 
2. برداشت اول، همان، ص34.

3. علي باقري )به كوشش(، خاطرات پانزده خرداد تبريز، دفتر ادبيات انقاب اسامي، ص70-80. 
4. عليرضا كريميان، همان، ص147-148.

5. همان، ص283. انجمن اسامی دانشجويان دانشگاه تهران در سال 1321 و در دانشگاه های شيراز، مشهد و 
اصفهان در سال های 1339-1338 تشكيل شده بود. 



مقاالت
112

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

قرار مي گرفت،1 كه تأثيرگذار هم بود و غير مستقيم در قدرتمند شدن جريان مذهبي 
مبارزه جو نقش ايفا مي كرد. شروع حركت اسامي در دانشگاه تبريز از نماز، نمازخواني 
و نمازخانه بود. در دوره  فعاليت انجمن اسامي دانشگاه تبريز، نمازخانه هايي محقر در 
دانشگاه برپا ش��ده بود. اما بعد از فراغت از تحصيل دانشجويان، فعاليت اين نمازخانه ها 
محدود و پس از تأسيس انجمن علمي و مذهبي به كنترل آن انجمن درآمد. نمازخانه، 
كانون فعاليت و آش��نايي دانش��جويان مذهبي با يكديگر بود. اين نمازخانه ها كوچك 
و محقر و نمازگزاران آنها ه��م قليل بودند، با اين حال ايمان و عقيده  مس��تحكم آنها را 

منسجم، پابرجا به ادامه  راه وامي داشت.2
از سال 1348 با ورود عده ای از دانش��جويان مسلمان به دانشگاه تبريز، تقايي جهت 
مستحيل نشدن در جريان چپ و انجمن علمي- مذهبي، سرآغاز حركت مهم و نامرئي 
جديدي بود كه اولين نش��انه هاي آن در س��ال 1350 به منصه  ظهور رسيد؛ نقشي كه 
دكتر علی شريعتي در اين دوره ايفا كرد بس��يار مهم بود. ظرافت بيان و لطافت زبان او 
دانشجويان را جذب مي كرد و به سردرگمي دانشجويان مذهبي خاتمه مي داد. هر چند 
اسام شناسي وي اشكاالتي داشت، ولي بيدارگري و تحريك نسل جوان در دانشجويان 
مسلمان تأثيرات خود را گذاشت.3 بين سال هاي 1350 تا 1352 دوره  بازيابي و خوديابي 
نيروهاي مذهبي دانشگاه تبريز است. جريان اس��امي پس از خويشتن يابي مبارزه اي 
دوسويه فراروي داشت. نخست حكومت شاهنش��اهي و ديگري جريان چپ. مبارزه با 
حكومت پهلوی، هدف مش��ترك نيروهاي مذهبي و چپ بود كه آنه��ا را موقتاً در كنار 
هم قرار مي داد، اما اختافات عقيدتي تداوم اتحاد را تضمين نمي كرد. »اتحاد، مبارزه، 

پيروزي« شعاري بود كه همه  دانشجويان تا سال 1354، سرمي دادند.4
در همين برهه زمانی، از نظر فرهنگي هم تاش وس��يعي براي اس��تحاله دانشجويان 
و ترويج ابتذال صورت مي گرفت. سالن هاي دانش��گاهي كه براي كنفرانس هاي علمي 
تأسيس شده بودند، از نظر متصديان امور، مكان مناسبي براي اجراي مراسم و برنامه هاي 
مغاير با فرهنگ و مذه��ب جامعه ايران بودند. در س��ال 1349 قرار ب��ود تاالر خواجه 
رشيدالدين فضل اهلل )تاالر وحدت( دانش��گاه تبريز، كه به تازگي س��اخت آن به اتمام 

1. مجيد نجف پور، از جنوب لبنان تا جنوب ايران؛ خاطرات س��ردار رحيم صفوي، تهران، مركز اس��ناد انقاب 
اسامي، 1383، ص48.

2. فصلنامه دانشگاه اسامي، س6، ش15، زمستان. 
3. مجيد نجف پور، همان، ص248. 
4. فصلنامه دانشگاه اسامي، همان.
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رسيده بود، توسط يكي از خوانندگان هرزه زن 
)پری زنگنه( افتتاح شود، ولي پيش از هر اقدامي 
دست خوش حريق شد. اجراي مراسم رقص در 
اين دانشگاه نيز سابقه داش��ت. دانشجويان در 
مقابل اين تاش ها مقاومت مي كردند. هر چند 
تعداد آنها اندك بود، اما همين مقاومت ها خود 
به محوري ب��راي ارتباط و تجمع دانش��جويان 

تبديل مي شد.1
در اين دوران در دانشگاه ها، اعتراضات صنفي 
هم وجود داشت كه نمونه  آن اعتصاب 13خرداد 
1349 دانشجويان شيراز در اعتراض به افزايش 
ش��هريه بود. در آذرم��اه 1349 دانش��جويان 
دانش��گاه ته��ران تظاهرات��ي در اعت��راض به 
مش��كات صنفي و عدم آزادي در كشور، به راه 
انداختند و با س��ر دادن شعارهايي عليه انقاب 

سفيد شاه و ملت نظير »مرگ بر اين سفيدي انقاب، مرگ بر انقاب فرمايشي« فصل 
جديدي را در مبارزه گشودند. به دعوت مراجع سرشناس تقليد، درس هاي حوزه علميه 
قم نيز در هماهنگي و هم سويي با دانشجويان تعطيل شد. در سال 1349، اگرچه پاره اي 
اقدام مس��لحانه از سوي س��ازمان هاي چريكي صورت گرفت، و از س��ويي ديگر، دكتر 
علی شريعتي افكار دانش��جويان را به خود جلب كرده بود و همچنين شهادت آيت اهلل 
سعيدي سرفصل جديدي در جنبش دانشجويي رقم زد، اما شدت خفقان هنوز به حدي 
بود كه دانش��جويان از انجام اقدامات فراگير درمانده بودن��د. از اين رو، اغلب اعتراضات 
جنبه  صنفي پيدا مي كرد. از نظر حكومت، اعتراضات صنفي در دانش��گاه مي توانس��ت 
تمريني براي حركت هاي سياسي باشد كه البته چنين برداشتي از حركت هاي صنفي 
دانش��جويان صحيح هم بود. از اين رو، حكومت از آن جلوگي��ري مي كرد. حركت هاي 
صنفي اين امتياز را داشتند كه عده وسيع تري از دانشجويان را پوشش داده و از نظر مانور 

تبليغاتي- رواني مؤثر مي افتادند.2

1. ستاره سرخ، س6، ش51، فروردين 1355، ص4؛ كيهان، ش9688، پنجشنبه 1354/7/24. 
2. محمد تربتي سنجابي، قربانيان باور و احزاب سياسي، تهران، آسيا، 1375، ص53. 

در 18اردیبهشت 1357 در دانشگاه 
تبریز، به مناسبت چهلم شهداي قيام 
29بهمن آن شهر، تظاهرات عظيمي 
صورت گرفت و دانشجویان با سنگ 
به مصاف گلوله رفتند. قيام خونين 
18اردیبهشت دانشگاه تبریز، منجر 
به تعطيلي این دانشگاه تا پيروزي 
انقالب اسالمي گردید. عظيم ترین 
حرکت سياسي دانشجویان مسلمان 
هجدهم  روز  تبریز،  دانشگاه 
اردیبهشت سال 1357 اتفاق افتاد 
که سه شهيد داشت )ميرزایي، 
عيني، غالمي(. در این تظاهرات 
سازمان یافته همه  شعارها اسالمي و 

به طرفداري از امام خميني)ره( بود
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از آغاز س��ال 1350، فعاليت هاي س��ازمان هاي چريكي رو به گس��ترش نهادند. در 
15فروردين 1350 پنجاه نفر در يك درگيري مسلحانه در سياهكل )جنگل هاي شمال 
كشور( دستگير شدند. به موازات حركت هاي چريكي، در دانشگاه ها نيز تحركات سياسي 

شدت گرفتند. 

در 11ارديبهش��ت 1350 دانشجويان دانش��گاه تهران، عليه جشن هاي 2500 ساله 
شاهنش��اهي دس��ت به تظاهرات زدند. پليس با حمله به دانش��جويان، حدود دويست 
نفر را دس��تگير كرد. به دنبال آن، در پي درخواس��ت مقامات دانشگاه ها براي سركوب 
دانشجويان، پليس در دانشگاه ها مستقر شد. دانشجويان دانشگاه صنعتي و دانشجويان 
هنرسراي عالي نارمك هم دست به تظاهراتي عليه رژيم زدند. در پي اين حوادث، امام 
خمينی)ره( نيز در نجف ضمن بياناتي از ملت ايران خواستند كه به مبارزه با جشن هاي 
2500 ساله برخيزند. در اواخر مهرماه سال 1350 دانشكده فني دانشگاه تبريز به دنبال 
دو هفته اعتصاب و تحصن دانشجويان تعطيل گرديد. در بهمن ماه همين سال، عده اي 

از اعضاي دستگيرشده گروه هاي چريكي دانشجويي، محاكمه و اعدام شدند.1
سال 1350 را مي توان نقطه عطفي در انتقال از دهه چهل به دهه پنجاه دانست. ايران 

1. عليرضا اسماعيلی و عيسی عبدی )به كوشش(، اسنادی از جنبش های دانشجويی در ايران )1329-1357(، 
ج1، تهران، مركز اسناد رياست جمهوری، 1380، ص28. 

تصويري از جشن های 2500ساله
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در اين سال، در اوج خفقان بود. هيچ تجمع سياسي وجود نداشت و تنها دو حزب »ايران 
نوين« و »حزب مردم« كه كامًا حكومتي بودند، فعاليت داشتند و نيروي مستقلي امكان 
عرض اندام نداشت. افراد مذهبي آگاه و انقابي در محيط دانشگاه ها نه تنها به شدت در 
اقليت و موضع ضعف قرار داشتند، بلكه در برابر مباحث تئوريك و ايدئولوژيك نيز فاقد 

نظام فكري كاملي بودند.
از س��ال 1350 نيروهاي مذهبي، رو به بالندگي و رشد گذاش��تند و گرايش بيشتري 
به خواندن ايجاد ش��د. مطالعه  آثار اس��تاد ش��هيد مطهري، كه اغلب بر پايه هاي نظام 
فكر ديني استوار ش��ده بود، در تغيير موازنه قوا به نفع دانشجويان مذهبي نقش مهمي 
داشت. در همين ايام، اعتراض دانشجويان دانش��كده فني تبريز نسبت به پذيرش فوق 
ديپلمه ها در دانشكده، در 5اسفند1350 منجر به تشنج در سطح دانشگاه و زد و خورد 
ش��ديد و خونيني با گارد دانش��گاه ش��د و چنان بازتاب يافت كه دو روز بعد، هيئتي از 
سوي نخس��ت وزير براي رسيدگي به وضع دانش��گاه تبريز عازم آنجا شد.1 سال 1351 
درگيري هاي مسلحانه، ترور و انفجارها عليه رژيم و دستگيري و اعدام مخالفان توسط 
حكومت به صورت گسترده تري درآمد. به مناسبت نهم خرداد، كه رئيس جمهور امريكا 
و همسرش وارد ايران شدند نيز انفجارهايي در چند نقطه تهران صورت گرفتند. در درون 
دانشگاه سال 1351 تا 1353 سال هاي ناآرامي بود. حركت هاي صنفي به بهانه اعتراض 
به ناسالم بودن غذا و وضعيت سلف سرويس، اعتراض به شهريه، كمبود بودجه دانشگاه 

و امتحانات و... پي در پي تكرار مي شود.2
يكي از مهم ترين رويدادهاي سال 1353 اين بود كه بر اثر وقوع بحران نفتي در جهان و 
پس از جنگ اعراب و اسراييل، قيمت نفت به چهار برابر افزايش يافت. اين رويداد، منشأ 
پيامدهاي اجتماعي و سياسي مهمي در كشورهاي توليدكننده نفت و از جمله در ايران 
گرديد. يكي از اثرات عمده آن بر روند دانشگاه ها و پذيرش دانشجو بود. با صعود ناگهاني 
درآمد نفت، رژيم شاه با بهره برداري از توان و امكانات مالي جديد، گام هاي جديدي را 
براي تثبيت موقعيت سياسي خود و ترويج فرهنگ مبتذل شاهنشاهي و خنثی كردن 
نارضايتي ها از طريق ايجاد رفاه برداشت. همه اين تدابير نتيجه منفي براي رژيم در پي 
داشت و همين گام ها در بلندمدت در جهت براندازي ظلم قرار مي گرفت. نمونه اي از آن، 
رايگان شدن تحصيل دانش��گاهي به دليل درآمدهاي بادآورده  نفتي بود. در نتيجه اين 

1. محمدصادق زيباكام، مقدمه اي بر انقاب اسامي، تهران، روزنه، 1372، ص124.
2. عليرضا اسماعيلی و عيسی عبدی )به كوشش(، همان، ص345. 
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اقدام، نيروهاي جديدي وارد دانشگاه ش��دند كه آنجا را به كانون ضد ظلم بدل كردند و 
توازن فكري و سياسي موجود در دانشگاه را به هم ريختند. تا پيش از اين ماجرا، تحصيل 
در دانشگاه، شهريه اي بود و چون مبلغ آن سنگين بود، نوعاً خانواده هاي متوسط به باال 
مي توانستند فرزندان خود را براي تحصيل به دانشگاه بفرستند. اين خانواده ها نيز، اغلب 
از نظر سياسي محافظه كار يا موافق وضع موجود بودند و از نظر فرهنگي وضعيت موجود 
را بيشتر مي پسنديدند. رايگان شدن تحصيل موجب گرديد عده  زيادي از خانواده هاي 
زير متوسط و ضعيف به دانش��گاه راه يابند. از آنجا كه در طبقه  محروم جامعه تمايات 
مذهبي بيشتر بود و به دليل ستمديدگي و استثمار از آمادگي براي مبارزه بر ضد تبعيض 
برخوردار بودند، اين واقعه موجب شد موقعيت نيروهاي مذهبي دانشگاه به سرعت بهبود 
يابد.1 پيوندی كه بين دانشجويان مسلمان و روحانيت مبارز از اوايل دهه 1350 بود- كه 
تحت تأثير فعاليت های روحانيون و طاب مب��ارزی همچون آيت اهلل مطهری، آيت اهلل 
طالقانی، دكتر مفتح، دكتر باهنر و آثار و سخنرانی دكتر شريعتی بودند- زمينه را برای 
گرايش روزافزون دانشجويان به امام خمينی)ره( فراهم ساخت. در همين راستا در سال 
1352، براي اولين بار نام و ياد امام خميني)ره( در دانش��گاه تبريز مطرح گرديد همين 

مسئله در تظاهرات شهري دانشجويان مسلمان در سال بعد تكرار شد.2
از اواس��ط س��ال 1352 و به موازات ق��درت گرفت��ن تدريجی نيروه��ای مذهبی در 
دانش��گاه، تاش هايی از طرف اين دانش��جويان جهت مقابله فيزيكی با مظاهر فساد و 
اشاعه دهندگان رسم فحشا و منكر در فضاهای دانشگاهی صورت گرفت. به عنوان نمونه 
می توان به تذكر لسانی و س��پس درگيری فيزيكی برخی دانشجويان طيف مذهبی آن 
روز در كافه تريای يك دانش��گاه با چند جوان بی مباالت در تاريخ 28آذر 1352 اشاره 
كرد. نظير اين واقعه در تبريز ه��م پيش آمده بود. آقای عل��ی عبدالعلی زاده از اعضای 
فعال جنبش دانشجويی تبريز، به اين موضوع اشاره دارد كه برای مردمی كردن جنبش 
دانش��جويی و رفع ش��بهه بی بندوباری و هرزگی دانش��جويان كه در ذهن مردم وجود 
داشت و برای سنجش معنويت دانشجويی كه در تظاهرات شركت می جستند، تصميم 
گرفتند كه تظاهرات 16آذر 1353 را به شهر بكشانند. به اين منظور با قرار قبلی محل 
انجام تظاهرات را بازار تبريز تعيين كردند و با حضور چهل، پنجاه دانش��جو با سردادن 
شعار »مرگ بر شاه و درود بر خمينی« و با ساير شعارهای اسامی، با زبان تركی اقدام 

1. سيد حميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني)ره(، 1356، ص246. 
2. رك: علي شيرخاني )به كوش��ش(، حماس��ه  17خرداد 1354حوزه  قم، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 

.1377



11
7

94
يز 

 پاي
 4

ه 5
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ريز
ه تب

شگا
ی دان

جوي
انش

ش  د
جنب

به تظاهرات كردند كه با اس��تقبال مواجه ش��د. در 
اين دوران هنوز تظاهرات در دانشگاه چهره  مذهبی 
نگرفته بود و اين حركت برای آن بود تا مردم بفهمند 
كه در دانشگاه هم بچه های مسلمان دارند رشته امور 
را به دس��ت می گيرند. تا س��ال 1351 و 1352 جو 
دانشگاه به گونه ای بود كه هر كس مبارز است بايد 
چپی باشد، اما با قوت گرفتن مذهبی ها اندك اندك 

شعارها رنگ و بوی ديگری گرفت.1
همچنين در دانش��گاه تبري��ز در نيمس��ال اول تحصيل��ی 1355-1354 جمعی از 
دانشجويان مبادرت به تش��كيل يك گروه ضربت برای مقابله با برخی مظاهر فساد و با 
عوامل ترويج رسم اباحه نموده بودند. در اين گونه موارد ساواك به شدت با دانشجويان 
مسلمان معترض به فساد و بی بندوباری برخورد می كرد و مديريت دانشگاه نيز به شدت 
از ترويج بی مباالتی و بی بندوباری حمايت می نمود. دانشجويان معترض به ساواك احضار 

گرديده بود و مورد بازجويی يا آزارهای جسمانی و روانی قرار می گرفتند.2
در واپسين روزهاي سال 1353 رژيم با تشكيل حزب واحد رستاخيز و ادغام دو حزب 
حكومتي خود، به سمت انحصار بيش��تر رفت. يكي از علت هاي اين كار آن بود كه پس 
از يورش گس��ترده پليس و ساواك به گروه هاي چريكي در س��ال هاي1350 تا 1353 
و دستگيري حدود نود درصد از اعضاي اين س��ازمان ها و اعدام برخي ديگر، رژيم شاه 
احساس امنيت مي كرد. سران رژيم پس از اين پيروزي ها، كه به زعم خودشان موجب 
بي اعتباري و عدم امنيت براي مبارزه عليه رژيم مي شد و نيز برگزاري جشن 2500ساله 
و درآمدهاي كان نفت��ي و ايجاد رفاه كاذب، ديگر ايران را جزيره اي امن مي دانس��تند 
كه حتي به هم��ان جدال هاي لفظي و س��اختگي دو حزب حكومتي هم نياز نداش��ت. 
در 11اسفند 1353 خبر تشكيل حزب رس��تاخيز اعام شد و شاه گفت: هر كس عضو 
حزب نشود، اجنبي است و بايد از ايران برود. امام خميني)ره( نيز از نجف فتواي حرمت 
عضويت در اين حزب را صادر كرد. در دانشكده ها دفاتر اسم نويسي براي ثبت نام در حزب 
رستاخيز قرار دادند و فشار زيادي به دانش��جويان آوردند. دانشجويان مقاومت كرده و 
بر ديوارها شعار مي نوشتند: »يزيد زمان بيعت مي طلبد« و »مرگ بر حزب رستاخيز«. 

1. عليرضا كريميان، همان، ص310.
2. شهريار زرشناس، جنبش دانش��جويی در ايران، قم، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر 

نشر معارف، 1393، ص94-95. 

رهبر معظم انقالب:
بخش  یک  دانشجویان   ...
الینکف از نهضت روحانيت 
بته در دانشگاه ها  ل بودند. ا
جریان های الحادی و ضد دینی 
و مارکسيست و غيره هم بودند، 
لکن آن حرکت غالب، مربوط 

بود به دانشجوهای مسلمان...
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در همين راس��تا بود كه در گزارش وضع دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عال��ی در 1353/2/17 اعاميه ای 
داير بر انتقاد از حزب رس��تاخيز ملت ايران در دانشگاه 

فردوسی مشهد مشاهده شد.1
سال 1354 همچنان دس��تگيري و قلع و قمع بقاياي 
س��ازمان هاي چريكي ادامه داش��ت. اغلب اعضاي اين 
سازمان ها دانش��جو بودند. اين وقايع، فضاي دانشگاه را 
هر چه بيشتر سياس��ي مي كرد و افتخاري براي مبارزه 
مسلحانه به وجود مي آورد. جنبش مسلحانه هم سربازان خود را از جنبش دانشجويي 
مي گرفت. به دنبال صدور فتواي تحريم عضويت در حزب رستاخيز، امام خميني)ره( در 
اطاعيه اي از دانشگاهيان و طاب خواست كه خاطره  قيام 15خرداد سال 1342 را هر 
چه باشكوه تر گرامي بدارند. از اين رو، اوايل سال 1354 تمهيدات و تداركات آن توسط 
دانشجويان مسلمان آغاز شد و در سالروز 15خرداد، عظيم ترين شورش دانشجويي به 
وقوع پيوست كه مبين ميزان قدرت جنبش اس��امي و دوام حيات آن بود. اين حركت 
معادالت سياسي داخلي و خارجي را تحت تأثير قرار داد. پليس در سركوب اين شورش 
دانشجويي، به خوابگاه دانشجويان نيز يورش برد و ضمن تفتيش خوابگاه ها براي كشف 
اعاميه ها و وسايل ديگر، اقدام به دستگيري عده اي از آنان نمود.2 به طوری كه در اين 
سال ها روحانيت و دانشجويان بخش عمده زندانی های رژيم را تشكيل می دادند.3 الزم 
به ذكر است كه مجاهدين مسلمان در سال های 1354 تا 1357 هر چند دچار اختاف 
نظر و پراكندگی شدند، اما كادرهای دستگيرنشده آنها برای حفظ سازمان در تهران و 
شهرس��تان هايی مثل تبريز از جمله گروه »فرياد خلق خاموش شدنی نيست« فعاليت 

می كردند.4
در طی س��ال های 1354 به بع��د با توجه به زمينه های گس��ترش اف��كار مذهبی در 
دانشگاه ها، گرايش دانشجويان به رهبری امام خمينی بيش��تر شد. به نتيجه نرسيدن 
مبارزات چريكی توسط سازمان فداييان خلق و سازمان مجاهدين خلق، وقوع كودتاهای 
درون سازمانی كمونيست ها و خروج دانشجويان مسلمان از سازمان مذكور و مشخص 

1. عليرضا اسماعيلی و عيسی عبدی )به كوشش(، همان، ج3، ص1383-1382؛ امين عزيزی، همان، ص118. 
2. عباسعلي عميدزنجاني، انقاب اسامي و ريشه هاي آن، تهران، كتاب سياسي، 1371، ص115.

3. برداشت اول، همان. 
4. عليرضا كريميان، همان، ص283. 

جنبش   1330 دهه   در 
دانشجویي از خواسته مردم 
پشتيباني نمود، و با آغاز 
نهضت امام خميني)ره(، 
دانشجویان در کنار امام)ره( 
و با پيروي از ایشان، به 
حمایت از مردم در مقابله 
با رژیم ستم شاهي پرداختند
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شدن فاصله و مرز ميان دانش��جويان مسلمان و كمونيس��ت و فروپاشی كنفدراسيون 
جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی خارج از كش��ور به دليل اختافات درون گروهی، 
باعث ش��د كه س��ازمان های سياس��ی و عمومی دانش��جويان به اين نتيجه برسند كه 
می بايست به توده های مردم رو آورند و تنها ش��خصی هم كه جايگاه و مقبوليت كافی 
برای رهبری توده های مردم را داشت، امام خمينی بود.1 در همين راستا بود كه در سال 
1354، سالگرد قيام پانزده خرداد، حركت گس��ترده  چندروزه اي در دانشگاه تبريز در 
حمايت از امام خمينی روي داد. جالب آن  كه در قم چنين حركتي را طاب انجام دادند.2 
پس از وقايع سال 1354، مس��لمانان با اين تصور كه ماركسيس��ت ها از پشت به آنها 
خنجر مي زنند، از هر گونه اتحاد با آنها بيمناك بودند و در تمامي مواضع، خطوط خود را 
جدا كردند. اين امر موجب شفافيت بيشتر مواضع دانشجويان مسلمان گرديد. استقبال 
دانشجويان از ارزش هاي اس��امي و گرايش به مذهب و حجاب از بركات اين شفافيت 
بود. به تدريج حجاب اس��امي دانش��جويان پررنگ تر گرديد. تا قبل از سال 1352 در 
دانش��گاه ها، كمتر بانوي محجبه اي ديده مي شد، ولي پس از سال 54 براي نشان دادن 
مرزبندي ها، هر گروهي از نمادهاي خاص خود اس��تفاده مي كردند كه براي مسلمانان 
اين نمادها عبارت بودند از حجاب، پوشش و نماز. گسترش جلسات مذهبي و دعوت از 
چهره هاي مذهبي- سياسي توسط دانشجويان، يكي ديگر از نشانه هاي موقعيت رو به 
اعتاي دانشجويان مسلمان در سال هاي 1354 و 1355 بود. تهيه و تكثير اعاميه هاي 
امام خميني)ره( در سطح دانش��گاه به يك اقدام جدي مبدل شد و موجب پيوندهاي 
اعتقادي- عاطفي دانشجويي گرديد. تجربه هاي بزرگداشت 15خرداد، در سال 1355 
نيز تكرار شد و اين روز را نه به يك حركت دانشجويي، بلكه به يك حركت مردمي و ملي 

تبديل كرد.3
سال 1355 فصل پايكوبي رژيم شاه بود. زيرا ديگر تهديد جدي از سوي سازمان هاي 
چريكي احس��اس نمي ش��د. در 30دي 1355 جيمي كارتر، كه به تازگي در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا پيروز شده و سياست حمايت از حقوق بشر را سرلوحه برنامه هاي 
خود قرار داده بود، به ايران سفر كرد. او در اين سفر، ايران را جزيره  ثبات ناميد. به دنبال 
آن، براي ش��اه و حاميان او اين تصور به وجود آمد كه اكنون كه هم��ه مخالفان يا نابود 
شده يا تس��ليم گرديده و توبه كرده اند و فقط گاه گاهي صداي اعتراضي از گوشه و كنار 

1. همان، ص310-311. 
2. رك: علی شيرخانی )به كوشش(، همان. 

3. همان.
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برمي خيزد، پس هنگام دست زدن به اصاحات سياسي و گشودن نسبي فضاي جامعه 
اس��ت تا از طريق ايجاد جناح مخالفان وفادار از ميان طرفداران حكومت و راه انداختن 
جدال هاي سياسي و هدايت  ش��ده، زمينه را براي روي كار آمدن وليعهد در آينده مهيا 
سازد، به گونه اي كه او با مشكات كمتري مواجه باشد. اما سير حوادث به گونه ديگري 

رقم خورد.1
سال 1356 نيروهاي ملي و مذهبي با استفاده از فرصت ادعايي رژيم در گشايش فضاي 
سياسي و فشارهاي امريكا براي اعمال آن، شروع به عريضه نويسي هاي انتقادي به شاه 
مي كردند. از سال 1354 تا 1356، اوج مبارزات دانشجويان مذهبي دانشگاه تبريز است. 
در اين دوره، دانشجويان ساكن در خوابگاه مجبور به انتقال و اسكان در منازل سطح شهر 
تبريز مي ش��وند كه موجب افزايش ارتباط نزديك آنها با مردم و نزديكي هر چه بيشتر 
آنها با علماي مبارز شهر تبريز كه طرفدار امام خميني)ره( بودند، شد. مسجد شعبان به 
عنوان مهم ترين كانون انقابي سطح شهر تبريز مورد توجه دانشجويان مسلمان بود. با 
نزديكي دانشجويان به آيت اهلل سيد محمدعلي قاضي طباطبايي موجب مي شد كه وي 
طي سخنراني هايي به تأييد مبارزات اس��امی آنها بپردازد. بعد از انتشار خبر شهادت 
حاج مصطفي خميني، آيت اهلل قاضي با هماهنگي علماي تبريز از جمله آقاي حسيني 
همداني مراسمي را در مسجد بادكوبه بازار برگزار كردند. اين مراسم حركت خاصی در 
مردم كه از قشرهای مختلف در آن حضور داشتند ايجاد كرد. برگزاري مجلس ترحيم 
با توجه به شرايط اختناق سياسي اهميت بس��ياري داشت. به رغم اين كه رژيم پهلوي 
بردن نام امام خميني)ره( را ممنوع كرده بود، در اين جلس��ه چندين بار نام امام)ره( با 

ذكر صلوات برده شد.2
در مختصر فضاي باز سياس��ي در س��ال 1356، دو واقعه  مهم ديگر، درگذشت دكتر 
شريعتي و حاج آقا مصطفي خميني كه بين مردم و دانش��جويان شهادت تلقي شدند، 
روی داد. در خرداد 1356، دكتر علی شريعتي كه محبوبيتي در ميان دانشجويان و برخي 
از طاب و جوانان يافته و چند روزي بود كه از ايران خارج ش��ده بود، به طرز مشكوكي 
درگذشت. افكار عمومي، اين حادثه را ناشي از توطئه ساواك براي قتل شريعتي دانست. 
برپايي مراسم بزرگداش��ت شريعتي در دانشگاه هاي مختلف كش��ور، اثرات روشنگري 
بر جاي گذاش��ت. در آبان همين س��ال، حاج آقا مصطفي خميني نيز، به طرز مرموزي 

1 . منوچهر محمدي، تحليلي بر انقاب اسامي، تهران، اميركبير، 1370، ص157.
2. جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات، همان، ص719-723. 
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درگذشت و اين بار در سطح وس��يع تري نيروهاي 
ملي و مذهبي با صدور بيانيه هاي جمعي و برگزاري 
مراسم ختم، حضور خود را نشان دادند. تجليلي كه 
در مساجد شهرهاي مختلف از شهيد آقا مصطفي 
شد، شاه را به واكنش واداش��ت. وي براي تخريب 
چهره  امام خميني)ره( دستور داد مقاله اي درباره 
وابستگي امام خميني به خارج و هندي بودن او و 
مخالفتش با اصاحات ارضي و موافقت با فئودال ها 
بنويس��ند. درج اين مقال��ه در روزنام��ه اطاعات 
17دي 1356 خشم علما و طاب حوزه علميه قم 
را برانگيخت. روز 19دي ماه در قم اعتراضات شكلی 
گسترده  و خشونت آميز به خود گرفت.1 حوزه قم در 

اين روز با تعطيلی درس ها و برپايي تظاهرات اعتراض آميز، خشم خود را نسبت به رژيم 
ابراز داشتند. پليس با سركوب تظاهرات، عده اي را به شهادت رساند.2 در پي اين واقعه، 
علماي قم و نجف با صدور اعاميه هايي، اي��ن جنايت ها را محكوم كردند. در پي آن، در 
دانشگاه ها و مساجد مراسم عزاداري برپا شد كه نقش دانشجويان در برپايی اين مراسم 
چشمگير بود. شهادت حاج مصطفی در دانش��گاه ها به ويژه دانشگاه تبريز تأثير زيادي 
گذاش��ت. به  طوری كه اهانت روزنامه  اطاعات به امام)ره( و قيام 19دي قم به اشتراك 
مساعي دانش��جويان مذهبي و نيروهاي مذهبي شهر تبريز به رهبري آيت اهلل قاضي به 
قيام تاريخي 29بهمن منجر ش��د.3 قيام 29بهمن تبريز در مراس��م چهلم بزرگداشت 
شهداي قم، لرزه بر تن رژيم انداخت. شهداي 29بهمن تبريز چهلم هاي زنجيره اي را در 
سراسر كشور به وجود آورد و انقاب اسامی به يك قيام و انقاب سراسری تبديل شد.4 
شهيد قاضی طباطبايی، روحانی مبارز آن دوران، مقدمات برگزاری آئين اربعين شهدای 
شهر قم را با هدف احيای دوباره مبارزه عليه طاغوت فراهم كرد. مركزيت اين قيام مسجد 
قزللی تبريز بود. اين مسجد در زمره مساجد مركزی و مهم وقت تبريز بود كه به كانون 

1. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه  عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1370، ص441.
2. علي شيرخاني، حماسه  19بهمن 1356 قم، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1377، ص19.

3. ناهيد عابدينی، »نقش آيت اهلل قاضي طباطبايي و دانشجوبان دانشگاه تبريز در قيام 29 بهمن تبريز«، مجموعه 
مقاالت همايش انقاب اسامي، رهبري و آذربايجان، تبريز، دانشگاه آزاد اسامي تبريز، 1388، ص269.

4. علي ذوعلم، جرعه جاري، تهران، پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسامي، 1377، ص78.

دانشجویان مذهبی و غير مذهبی 
دانشگاه تبریز به ویژه دانشجویان 
مسلمان پيرو امام)ره(، نيز هم پای 
دیگر دانشجویان دانشگاه ها 
و گروه ها و طبقات جامعه، 
با تشکيل انجمن های علمی- 
مذهبی و خنثی کردن تهاجمات 
فرهنگی رژیم، پخش اعالميه، 
انجام تظاهرات و اعتصابات که 
در برخی از مواقع در پوشش 
مشکالت صنفی انجام می شد، 
اعتراضات سياسی خود را عليه 

رژیم پهلوی مطرح می نمودند
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معترضين و مبارزين مبدل شده بود.1 حضور چشمگير جوانان دانشجو در جريان واقعه  
29بهمن تبريز- كه حدود 50 درصد از نيروهاي فعال آن روز را در بر می گرفت- از نكات 
حائز اهميت اين قيام است.2 كنسول امريكا، مايكل ميرنكو در تبريز در گزارش خود در 
مورد قيام 29بهمن تبريز، اعتراف نمود كه نيروهاي ملي و مذهبي چنان س��ريع عمل 

كردند كه جلوگيري از عمليات آنها دشوار بود.3
در طول سال 1357 دانشگاه هاي كشور به پايگاه انقاب تبديل شدند. كاس ها تعطيل 
شد و تظاهرات سياسي براي سرنگوني رژيم از دانشگاه ها، سازماندهي گرديد. جنبش 
دانشجويي اكنون به يك جنبش اجتماعي مبدل شده و خواس��ته هاي انقابي، مبني 

بر آزادي زندانيان سياسي و بازگشت امام خميني)ره( در صدر توجه آنان قرار گرفت. 

در 18ارديبهشت 1357 در دانشگاه تبريز، به مناسبت چهلم شهداي قيام 29بهمن 
آن شهر، تظاهرات عظيمي صورت گرفت و دانشجويان با سنگ به مصاف گلوله رفتند. 
قيام خونين 18ارديبهش��ت دانش��گاه تبريز، منجر به تعطيلي اين دانشگاه تا پيروزي 
انقاب اسامي گرديد. عظيم ترين حركت سياسي دانشجويان مسلمان دانشگاه تبريز، 
روز هجدهم ارديبهشت سال 1357 اتفاق افتاد كه سه شهيد داشت )ميرزايي، عيني، 

.1393/4/16 ،http://revolution.pchi.ir 1. برگرفته از سايت
2. محمد طحان، تاريخ شفاهي قيام هفده شهريور 1357، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1386، ص27. 

3. غامرضا نجاتي، همان، ج2، ص73. 

قيام 29بهمن تبريز
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غامي(.1 در اين تظاهرات س��ازمان يافته همه  شعارها اس��امي و به طرفداري از امام 
خميني)ره( بود. پس از اين واقعه، اس��اتيد مذهبي دانش��گاه تبريز كه از س��اليان قبل 
جلساتي با هم داشتند، به دور هم جمع ش��دند. اين اساتيد با صدور اعاميه ها، بيانيه و 
شركت در تظاهرات به همراهي با نهضت اسامي مردم و جنبش دانشجويي پرداختند. 

در قسمتی از بيانيه دانشجويان تبريز در واكنش به اين حادثه آمده است: 
... مبارزات دانش��جويی ايران با ريختن خون س��ه تن از دانشجويان 
دانش��كده فنی تهران در تاري��خ 16آذر 1332 اوج ياف��ت و همزمان با 
شكوفايی مبارزه مسلحانه گس��ترش بيش��تری يافته و بار ديگر واقعه 
18ارديبهشت 1357 دانشگاه تبريز به عنوان روز خونين ثبت گرديد.2 
رئيس دانشگاه تبريز، دكتر منوچهر مرتضوي در اعتراض به هجوم نيروهاي نظامي به 
دانشگاه و شهادت دانشجويان، استعفا داد. بعد از اين حوادث، دانشگاه تا پيروزي انقاب 
اسامی عمًا فعاليت آموزش��ي نداش��ت. تظاهرات عظيم 21مرداد1357  مهم ترين 
تظاهرات دانشجويان مذهبي قبل از دوره  حكومت نظامي و اوج گيري انقاب اسامي 

بود.
در پنج��م دی ماه 1357 نيروه��ای حكومت نظامی جهت در هم شكس��تن اعتصاب 
اس��تادان دانش��گاه در وزارت علوم و آموزش عالی، به وزارتخانه مذك��ور حمله كردند. 
در نتيجه اين حمله زد و خورد شديدی به وقوع پيوس��ت و در اثر تيراندازی مأمورين، 
يكی از اساتيد دانشگاه، به نام كامران نجات اللهی شهيد شد. به همين دليل تظاهرات و 

اعتراض های زيادی در كشور و از جمله در دانشگاه تبريز رخ داد.3
در جريان ممانعت دولت بختيار از بازگشت امام خميني در دي ماه 1357، علماي قم و 
ساير شهرهاي كشور در دانشگاه تهران دست به تحصن زدند. اين حركت نمادين، ضمن 
تقويت وحدت و نزديك شدن حوزه و دانشگاه، كه طي سال هاي گذشته در اثر تبليغات 
رژيم دچار بدبيني هاي مفرطي نسبت به همديگر شده بودند، دانشگاه تهران را به پايگاه 
انقاب اسامی مبدل ساخت. سرانجام با تسليم شدن دولت به بازگشايي فرودگاه، امام 
خميني)ره( در 12بهمن 1357 به ميهن بازگشت. طبق برنامه اعام شده قرار بود امام 
خميني)ره( در دانشگاه تهران با مردم ديدار كرده و سخنراني كنند، اما به خاطر احترام 

1. اطاعات، ش15615، 1357/3/1، ص4. 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد و خاطرات، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، ج5، 

ص267.
3. عليرضا اسماعيلی، همان، ج5، ص785-786.



مقاالت
124

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

به شهداي انقاب، اين برنامه به بهشت زهرا انتقال يافت. برنامه اوليه هر چند اجرا نشد، 
ولي نش��انه  جايگاهي بود كه دانشگاه در انديش��ه رهبران انقاب داشت و اولين مكاني 
بود كه براي استقرار رهبري انقاب اسامی و سخنراني ايشان در نظر گرفته شده بود.1 
آيت اهلل خامنه ای از روحانيون مبارز كه خود در متن حوادث سياسی و اجتماعی تحوالت 
نهضت و انقاب حضور داشته اند، اين گونه بر نقش چشمگير و مؤثر جنبش دانشجويی 
در نهضت و پيروزی انقاب و نقش الينفك دانشگاه ها در نهضت روحانيت تأكيد كرده اند: 
..در تمام 15 س��الی كه بين 1342 است كه ش��روع نهضت روحانيت 
باش��د تا 1357 كه پيروزی انق��اب اتفاق افت��اد، ش��ما در همه جا و 
دوش��ادوش روحانيت و در كن��ار او جنبش دانش��جويی را مش��اهده 
می كنيد. دانش��گاه های كش��ور، محيط های دانش��جويی كشور، مركز 
تحرك و فعاليت اس��ت و يكی از بازوهای اساسی نهضت در تمام طول 
اين مدت- كه اين را ما از نزديك هم خودمان شاهد بوديم؛ هم دوستانی 
كه در كار نهضت و مب��ارزات بودند و هم همه اي��ن را تجربه كرده اند و 
آزموده اند، دانشجويان اند. بنابراين دانش��جويان يك بخش الينكف از 
نهضت روحانيت بودند. البته در دانش��گاه ها جريان های الحادی و ضد 
دينی و ماركسيست و غيره هم بودند، لكن آن حركت غالب، مربوط بود 

به دانشجوهای مسلمان...2

سخن پایانی 
مقاله حاضر س��عی كرد جنبش دانشجويی دانش��جويان تبريز را با رهيافتی جديد از 
دهه 1330 تا پيروزی انقاب اس��امی ايران مورد بررس��ی قرار دهد. در بخش عمده 
تاريخ جنبش دانشجويي، اين قشر به عنوان چشم بيناي جامعه عمل كرده است. به بيان 
عميق تر، در دهه  1330 جنبش دانشجويي از خواس��ته مردم پشتيباني نمود، و با آغاز 
نهضت امام خميني)ره(، دانش��جويان در كنار امام)ره( و با پيروي از ايشان، به حمايت 
از مردم در مقابله با رژيم ستم ش��اهي پرداختند. در اين بين دانشجويان مذهبی و غير 
مذهبی دانشگاه تبريز به ويژه دانش��جويان مس��لمان پيرو امام)ره(، نيز هم پای ديگر 
دانشجويان دانشگاه ها و گروه ها و طبقات جامعه، با تشكيل انجمن های علمی- مذهبی 

1. نيكي كدي، ريشه هاي انقاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، قلم، 1369، ص174.
2. برداشت اول، همان. 
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و خنثی كردن تهاجمات فرهنگی رژيم، پخش اعاميه، انجام تظاهرات و اعتصابات كه 
در برخی از مواقع در پوشش مشكات صنفی انجام می شد، اعتراضات سياسی خود را 
عليه رژيم پهلوی مطرح می نمودند. نقش دانشجويان دانشگاه تبريز به ويژه در سال  های 
منتهی به انقاب اسامی در سازماندهی راهپيمايی های تعيين كننده كه خود موجب 
گسترش امواج انقاب شد، چشمگير است. آنان بدين وسيله نقش خود را به عنوان يكی 

از گروه  های تأثيرگذار در پيروزی انقاب اسامی به اثبات رساندند. 


