
را کشته ايد... .« 
  اعتراضات در دانشگاه، از 14 آذر آغاز شد

مهندس مهدي بازرگان از اساتيد وقت دانشگاه تهران 
بود که در آن دوره نزد دانش��جويان دانش��گاه تهران 
به عنوان يكي از نمادهاي وف��اداري به نهضت ملي و 
مدافعان دکتر مصدق نيز شناخته مي شد. وي بعدها، 
اجمالي از مشاهدات خود در 16 آذر 1332 را بدين 

ترتيب بيان کرد:
»تظاهرات دانش��جويان در اعتراض به تجديد روابط 
دولت با انگليس و نيز اعتراض به ورود ريچارد نيكسون 
معاون رئيس جمهور امريكا به ايران، از روز شنبه 14 
آذر با ايراد سخنراني در کالس ها شروع شد. عصر آن 
روز در دانش��كده حقوق، علوم، دندانپزشكي، فني و 
دانشكده هاي داروسازي و پزشكي، تظاهرات پرشوري 
انجام پذيرف��ت. روز دوش��نبه 16 آذر، عده زيادي از 
افراد نظامي وارد محوطه دانشگاه شدند. دانشجويان 
به کالس هاي خود رفته بودند و تظاهرات مي کردند، 
ساعتي بعد زنگ دانشكده به صدا درآمد و دانشجويان 
از کالس هاي خود خارج شدند و به طرف سرسراها و 
طبقات اول همكف رفتند. برخورد بين دانشجويان و 
سربازان از دانشكده فني- که مرکز عمده فعاليت هاي 
دانشگاه بود- شروع شد، به همين دليل دستگاه قصد 
داشت با سرکوب دانشجويان اين دانشكده، زهرچشم 
خود را نش��ان دهد و ديگر دانشجويان دانشكده ها را 
سر جايشان بنشاند. به نظر من آن عمل وحشيانه، با 
طرح و برنامه قبلي تدارک ديده ش��ده بود و منظور 
اصلي از اشغال دانشگاه، سرکوب دانشجويان و ساکت 
کردن آنها بود، تا قضيه انتخاب��ات مجلس و قرارداد 
کنسرسيوم را بدون سروصدا تمام کنند. واکنش اين 
جنايت، از سوي دانشگاهيان، مردم ايران و مطبوعات 
جهان، وسيع بود. خشم و غضب و رسوايي براي دولت 
کودتا به بار آورد. خبرگزاري هاي خارجي خبر واقعه 
را در مطبوعات منتش��ر کردند. اکثر دانش��گاه هاي 
معروف دنيا به عنوان همدردي با دانشگاه تهران يک 
روز تعطيل اعالم کردند. دکتر سياسي رئيس دانشگاه، 
در مذاکرات به زاهدي و محمدرضا شاه نسبت به اين 

عمل ننگ آور اعتراض کرد.« 
  دانش�جويان يکي پس از ديگ�ري به زمين 

مي افتادند
ش��هيد دکتر مصطف��ي چم��ران زمان روي��داد 16 
آذر1332، از دانش��جويان دانش��كده فني دانشگاه 
تهران ب��ود. وي در آن دوره در زمره جوانان پرش��ور 
حامي نهضت ملي به ش��مار مي رفت و در بس��ياري 

از مجامع مربوط به آن ش��رکت داش��ت. شايد آنچه 
چمران درباره وقايع آن روز نوشت- و بخشي از آن در 
پي مي آيد- در عداد يكي از جامع ترين گزارشات در 

باب اين واقعه باشد:
» حدود ساعت 10 صبح ما در کالس دوم دانشكده 
فني که در حدود 160 دانش��جو داش��ت، مشغول 
درس خواندن بوديم. آقاي مهندس ش��مس، استاد 
نقشه برداري، تدريس مي کرد. صداي چكمه سربازان 
از راهروي پش��ت در به گ��وش رس��يد. اضطراب و 
ناراحتي بر همه مستولي شده بود و کسي به درس 
توجه نمي کرد. در اين هنگام پيشخدمت دانشكده 
مخفيانه وارد کالس شد و به دانشجويان گفت: بسيار 
مواظب باشيد. چون سربازان مي خواهند به کالس 
حمله کنند اگر اعالميه يا روزنامه اي داريد از خود دور 
کنيد. مهندس خليلي به شدت عصباني است و تالش 
مي کند از ورود سربازان به کالس جلوگيري کند ولي 
معلوم نيس��ت که قادر ب��ه اين کار باش��د. مهندس 
خليلي و دکتر عابدي، رئيس و معاون دانشكده فني، 
با تمام قوا مي کوش��يدند از ورود سربازان به کالس 
جلوگيري کنند ولي س��ربازان نه تنها به حرف آنها 
اهميتي ندادند، بلكه آنها را ب��ه مرگ تهديد کردند 
تا باالخره در کالس به ش��دت به هم خ��ورد و پنج 
سرباز با مسلسل س��بک وارد کالس شدند. عده اي 
از سربازان، دانش��كده فني را به کلي محاصره کرده 
بودند تا کسي نگريزد. اکثر دانشجويان کوشيدند از 
درهاي جنوبي و غربي دانشكده خارج شوند. در اين 
ميان بغض يكي از دانشجويان ترکيد. او که مرگ را 
به چش��م مي ديد و خود را کش��ته مي دانست ديگر 
نتوانست اين همه فشار دروني را تحمل کند و آتش 
از سينه پرسوز و گدازش به ش��كل شعارهاي کوتاه 
بيرون ريخت: دست نظاميان از دانشگاه کوتاه! هنوز 
صداي او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باريدن 
گرفت. در همان لحظه اول عده زيادي هدف گلوله 
قرار گرفتند. لحظات موحشي بود. دانشجويان يكي 
پس از ديگري به زمي��ن مي افتادند؛ به خصوص که 
بين محوطه مرکزي دانش��كده فني و قسمت هاي 
جنوبي، سه پله وجود داش��ت و هنگام عقب نشيني 
عده زيادي از دانش��جويان روي اي��ن پله ها افتادند 
و نتوانس��تند خود را نجات دهند. اجساد خون آلود 
شهيدان نه تنها در دل سنگ اين جالدان اثري نكرد، 
بلكه با مسرت و پيروزي به دس��تگيري باقي مانده 
دانشجويان پرداختند. هر که را يافتند، گرفتند. آنگاه 
آنها را با قنداق تفنگ زدند، با دست هاي باال به صف 

و روانه زندان کردند و خبر پيروزي خود را براي يزيد 
زمان بردند تا انعام و پاداش خ��ود را دريافت دارند. 
در اين واقعه مس��تخدمان و کارگران دانشكده فني 
بي اندازه به دانشجويان کمک کردند. به اين ترتيب 
سه نفر از دوس��تان ما بزرگ نيا، قندچي و شريعت 
رضوي شهيد و 27 نفر دستگير و عده زيادي مجروح 
شدند. هنگام تيراندازي بعضي از رادياتورهاي شوفاژ 
در اثر گلوله س��وراخ ش��د و آب گرم با خون شهدا و 
مجروح��ان درآميخت و سراس��ر محوط��ه مرکزي 
دانش��كده فني را پوش��اند؛ طوري که حتي پس از 
ماه ها از در و ديوار دانشكده فني بوي خون مي آمد. 
جريان اين فاجعه دردناک به س��رعت منتشر شد و 
خش��م و کينه آزاديخواهان را برافروخت. دانشگاه 
تهران به پيروي از دانشكده فني و به عزاي شهداي 
آن، در اعتصاب عميقي فرو رفت. بعدازظهر آن روز 
دانشجويان از دانش��كده حرکت کردند و با سكوت 
غم آلود و ماتم زده، رهسپار خيابان هاي مرکزي شهر 
شدند. مخصوصاً در خيابان هاي الله زار و استانبول، 
انبوه دانش��جويان عزادار نظر هر رهگذري را جلب 
و او را متوج��ه اي��ن جنايت عظيم مي کرد. بيش��تر 
دانش��كده هاي شهرس��تان ها نيز براي پشتيباني از 

دانشگاه تهران اعتصاب کردند.« 
  و س�رانجام اعط�اي دكت�راي افتخ�اري به 

نيکسون!
اما تمام اين شلتاق ها و قدرت نمايي ها براي جمعي 
از جوانان دانش��جو، به چه دليل صورت گرفت؟ يا 
چه واقعه اي در ش��رف انجام بود که دانشجويان با 
کشتار س��ه نفر، بايد ساکت مي ش��دند؟... درست 
روز بعد از واقعه 16 آذر، ريچارد نيكس��ون به ايران 
آمد و در همان دانش��گاه، يعني در همان مكاني که 
هنوز به خون دانشجويان معترض اما بي گناه رنگين 
بود، دکتراي افتخاري حق��وق دريافت کرد. صبح 
ورود نيكس��ون يكي از روزنامه ها در سرمقاله خود 
تحت عنوان »سه قطره خون« نامه سرگشاده اي به 
نيكسون نوشت. در اين نامه سرگشاده ابتدا به سنت 
قديم ما ايراني ها اشاره شده بود که »هرگاه دوستي 
از س��فر مي آيد يا کس��ي از زي��ارت بازمي گردد يا 
شخصيتي بزرگ وارد مي شود، ما ايرانيان به فراخور 
حال در قدم او گاوي و گوسفندي قرباني مي کنيم؛ 
آنگاه خطاب به نيكس��ون گفته شده بود که »آقاي 
نيكسون! وجود شما آنقدر گرامي و عزيز بود که در 
قدوم شما سه نفر از بهترين جوانان اين کشور يعني 

دانشجويان دانشگاه را قرباني کردند.« 

اسناد نشان مي دهد كه امريکايي ها 
در برنامه ري�زي و اجراي كودتاي 28 
مرداد 1332 و براندازي نهضت ملي 
ايران، حضوري پررنگ و تعيين كننده 
داشتند. اين در حالي بود كه بسياري 
از جمله دكتر مصدق، براي برون رفت 
از بن بس�تي كه نهضت در آن گرفتار 
آمده بود، به همين دولت كودتاگر اميد 
بسته بودند! به هر روي امريکايي ها در 
پايان مرداد 32 به هدف خود رسيدند 
و پس از چند ماه، معاون رئيس جمهور 
وقت امريکا براي مشاهده آثار كودتا 
و دلگرمي دادن به شاهي كه موقعيتي 

لرزان داشت، به ايران آمد

جای اين پرسش است كه تمام اين شلتاق ها 
و قدرت نمايي ها براي جمع�ي از جوانان 
دانشجو، به چه دليل صورت گرفت؟ يا چه 
واقعه اي در شرف انجام بود كه دانشجويان 
با كشتار سه نفر، بايد ساكت مي شدند؟... 
درس�ت روز بعد از واقعه 16 آذر، ريچارد 
نيکسون به ايران آمد و در همان دانشگاه، 
يعن�ي در همان مکاني كه هن�وز به خون 
دانش�جويان معترض اما بي گناه رنگين 
بود، دكتراي افتخاري حقوق دريافت كرد
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روايت هايي از رويداد تاريخي 16 آذر 1332 در دانشگاه تهران

3 دانشجو را کشتند تا نیکسون »دکتر« شود!

  محمدرضا كائيني
نگارن��ده اي��ن 
س��طور بارها در 
مق��ام معرف��ي 
برخ��ي آث��ار در 
صفح��ه تاري��خ 
»جوان«، تأکيد 
ورزيده است که 
بسياري از کتب 
تاريخ��ي و ني��ز 
يادمان هايي که براي نامداران در س��اليان 
گذشته به چاپ رسيده است، درخور انتشار 
مجدد بوده و نسل هاي متأخر از آن بي خبر 
مانده اند! در زمره اين دس��ت آثار، يادماني 
است که انتشارات »شفق« قم براي زنده ياد 
عالمه سيد محمدحس��ين طباطبايي و در 
سالروز رحلت آن بزرگ نشر داد و طي آن، 
آثار جمعي از ش��اگردان نام��دار وي را در 
باب آن استاد يگانه منتش��ر ساخت. ناشر 
در ديباچه اثر و در توصيف موضوع چنين 

آورده است: 
» به راس��تي بايد اعتراف کني��م که خامه 
و زب��ان از توصيف دري��اي عظمتي که در 
روح آن بزرگمرد موج مي زند عاجز اس��ت. 
چگون��ه مي توانيم ش��كوه و جاللت روح و 
عمق فكر و وس��عت علم آن اس��تاد بزرگ 
را ترسيم کنيم که حتي از تحليل عظمت 
شاگردان برجسته او چون شهيد مطهري و 
شهيد مظلوم دکتر بهشتي و شهيد قدوسي 
نيز عاجزيم. آنچ��ه در اين يادنامه نيز آمده 
است، اگرچه از خامه نويس��ندگان بزرگ 
و انديشه تواناي شاگردان تربيت يافته آن 
استاد، س��رزده اس��ت و آنان از هر کس به 
اس��تاد نزديک تر و از مقام علمي و اخالقي 
و صفاي نفس��اني او آگاه ترن��د، با اين همه 
درخور عظمت راستين اس��تاد نيست، از 

دو روي: يك��ي آنكه مقاالت و رس��ائلي در 
اين يادنامه آمده است که در فرصتي کوتاه 
و زماني غيرکافي و فراغتي اندک و اشتغالي 
بسيار به رش��ته تحرير درآمده است که در 
اين شرايط، مهلتي براي پرورش مطلب و 
اداي حق سخن براي نويسنده نيست. ديگر 
آنكه شاگردان آن بزرگوار با همه زيرکي و 
هوشياري خويش به عمق لطايف اخالق و 
دقايق علم او نرسيده و همه صفات روحي 
او را به س��زا دريافت نكرده اند و آنچه را نيز 
دريافت کرده ان��د نتوانس��ته اند در گوش 
قلم ف��رو خوانن��د و آنچنان که شايس��ته 
آن بزرگمرد اس��ت بنويس��ند و بازگويند. 
بسياري از حقايق شگرف است که بزرگان 
بدان رس��يده اند و آن را احساس کرده اند، 
اما ياراي گفتنش نداش��ته اند که اسرار در 
گفتار نگنج��د و اقيانوس در ک��وزه  جاي 
نگيرد و آبشار از چشمه س��وزن نگذرد. با 
اين همه براي درک نسبي عظمت انديشه 
و رفعت مقام استاد دو راه بيش نيست. يكي 
آنكه اوصاف او را از زبان يا قلم ش��اگردان 
او بش��نويم و از اين طريق شبحي ناقص از 
آن دري��اي نور و آس��مان عظمت در ذهن 
خويش ترسيم نماييم و راه ديگر آن است 
که شخصيت استاد را در تأليفات گرانقدر و 
نوشته هاي او باز جوييم. از اين راه نيز افراد 
متعهد و آش��نا به مطلب علمي مي توانند 
گوشه هايي از بزرگي منزلت او را دريابند، 
اگرچه نوش��ته ها و تأليفات اس��تاد با همه 
تنوع و وسعت و عمقش باز آينه تمام نماي 
روح وسيع او نيس��ت، به خاطر همان نكته 
که بدان اشاره کرديم که همه احساسات و 
دريافت هاي انسان گفتني و نوشتني نيست. 
در عين حال سير در افكار و آثار استاد ما را 
در برابر آن روح بزرگ خيره ساخته، ناچار 
به اعتراف به کوچكي خويش مي نمايد و با 
اعجاب درمي يابيم که استاد از اعجوبه هاي 
روزگار و نوابغ زمان و اس��طوره هاي تاريخ 

اس��ت. خدا مي داند که تا چن��د بايد ديده 
کاوشگران در راه بماند و دل هاي آرزومندان 
در آرزو بتپد و انتظار جس��ت وجوگران به 
طول انجامد و جگر تشنه کامان در عطش 
بسوزد و س��پيده دم، هر صبح چشم به راه 
بدوزد و ش��فق، هر ش��ام از حسرت خون 
برچهره افش��اند تا دوباره روزگار محققي 
بصير و انديشمندي بلندپرواز و دانشوري 
پيشتاز و فيلسوفي صاحب راز چون استاد 

عالمه طباطبايي پديد آورد.« 
ناش��ر در ادامه مقدم��ه خوي��ش، درباره 
محتواي يادمان عالم��ه طباطبايي و چند 
و چون جمع آوري آن آورده است: »در نظر 
بود که به مناس��بت اربعين عالمه بزرگوار 
کتابي با مق��االت گوناگ��ون پخش گردد. 
لكن فراهم نب��ودن مقاالت، توفيق نش��ر 
کت��اب را در روز موع��ود از ما س��لب کرد. 
به ناچار صب��ر کرديم تا آنچ��ه را که مقدر 
ب��ود در اين کتاب گردآورده ش��ود، فراهم 
آيد و ني��ز در اين خالل به برخ��ي ديگر از 
نويسندگان برخورديم که با وجود تعجيل 
ما از س��ويي و گرفتاري خودشان از سوي 
ديگر، توانستند نوش��ته هايي شتاب آلوده 
ولي س��ودمند براي درج در اين مجموعه 
مرحم��ت نمايند. در هر حال ب��ا اينكه هر 
فصلي از کتاب حاوي مطلبي ش��نيدني و 
هر مقال��ه اي متضمن مس��ئله اي آموزنده 
و هر س��طري حامل پيامي عرفاني و الهي 
اس��ت، با اين همه، کتاب درخ��ور يادنامه 
عالمه بزرگ نيست که يادنامه مردي چنان 
بزرگ بايد به س��ن بزرگ و بديع باشد. در 
حقيقت چون هدف گردآوري شتابزده اي 
از مقاالت به مناس��بت چله آن استاد بود 
نه فراهم آوردن يادنامه اي با فرصت کافي 
و مطالب واف��ي، نمي توان��د خالي از نقص 
و عيب باش��د، لذا خوانندگان محترم بايد 

اين موضوع را همواره به ياد داش��ته باشند 
که اين کتاب اثري اس��ت در حد ما، نه در 
حد عظمت عالمه بزرگ و از روي تعجيل و 
سرعت، نه از روي فراغت و فرصت و اگر در 
آن به خطا و عيب يا قصوري برخوردند آن 
را به چشم اغماض بنگرند و بر ما ببخشند و 
با ارشاد برادرانه و انتقاد دوستانه خويش بر 
ما منت بگذارند. يادآوري اين نكته بي  مورد 
نيس��ت که مي توان نوش��ته هايي را که در 
اين مجموعه فراهم آمده و بالغ بر 10مقاله 
و رس��اله مي گردد همه را به س��ه قسمت 

مشخص تقسيم بندي کرد:
1 � قس��متي مربوط به ش��خصيت و رفتار 
و اخالق و س��يره مرضي��ه ي��ا تحليلي از 
آثار فلس��في و مباحث تفس��يري و علمي 
و اجتماعي اس��تاد اس��ت که اين قسمت 
مي تواند براي حق جوي��ان و دانش پژوهان 
اسوه اي بس��يار آموزنده و سودمند باشد و 
طالبان کمال مي توانند از اين چشمه صافي 
جرعه ها بنوش��ند و از اي��ن خرمن فيض، 
خوشه ها بچينند و سجايا و اخالق کريمه 
و موفقيت هاي چشمگير اس��تاد را الگوي 

خويش قرار دهند. 
2 � برخي از آثار خود استاد است که چون 
بقيه آثار ايشان ش��ورآفرين و ثمربخش و 
سازنده است به ويژه رس��اله » واليت« که 
تاکنون به چاپ نرس��يده و انتش��ار نيافته 
است و اين قس��مت چون تاجي تابناک بر 
تارک اين يادنامه مي درخشد و بيش از هر 
نوشته ديگر شعله خاطره استاد بزرگ را در 

دل خواننده برمي افروزد. 
3 � قس��متي ديگر از مطالب اين مجموعه 
مطالبي علمي و اخالقي است که ارتباطي 
با ش��خصيت اخالقي و علمي و فكري آن 
استاد ندارد و تنها نويسندگان محترم براي 
اينكه از اين رهگذر ي��ادي از آن بزرگمرد 
شده باش��د آن مطالب را در اختيار ما قرار 

داده اند.«

 نظري و گذري بر يادمان پرنکته زنده ياد 
عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي تبريزي

بر كرانه دريا
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  نيما احمدپور
اهميت بازخوان�ي وقايع 16 آذر1332 در دانش�گاه 
تهران به وي�ژه در دانش�کده فني، در آن اس�ت كه 
ماهيت اصلي اين واقعه در مس�لخ سياست زدگي و 
واژگونه نماي�ي تغيير نيابد و هم�گان آرمان و هدف 
معترضان در آن روز و نيز شهداي آن را هرگز فراموش 
نکنند. مقالي كه پيش روي داري�د، به همين منظور 
به نگارش درآمده اس�ت. اميد آنک�ه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
  نظري به غايت يك سفر سياسي

اس��ناد نش��ان مي دهد که امريكايي ها در برنامه ريزي 
و اج��راي کودتاي 28 م��رداد 1332 و براندازي نهضت 
ملي ايران، حضوري پررنگ و تعيين کننده داشتند. اين 
در حالي بود که بس��ياري از جمله دکت��ر مصدق، براي 
برون رفت از بن بستي که نهضت در آن گرفتار آمده بود، 
به همين دولت کودتاگر اميد بس��ته بودند! به هر روي 
امريكايي ها در پايان مرداد 32 به هدف خود رسيدند و 
پس از چند ماه، مع��اون رئيس جمهور وقت امريكا براي 
مشاهده آثار کودتا و دلگرمي دادن به شاهي که موقعيتي 
لرزان داشت، به ايران آمد. نويسنده کتاب»پهلوي ها« در 

تحليل اين رويداد چنين مي نويسد:
»نيكس��ون معاون رئيس جمهور امريكا در سال 1332، 
راهي ايران گرديد تا نتيجه س��رمايه گذاري 21 ميليون 
دالري س��يا را که در راه کودتا و سرنگوني دولت مصدق 
هزينه کرده بود، از نزديک مش��اهده کند. ملت ايران در 
حالت افسردگي به س��ر مي برد و از نفاق و تفرقه اي که 
استبداد توانس��ته بود در ميان ملت ايجاد کند، ناراحت 
بود. رهب��ري نهضت مقاوم��ت، قصد رس��اندن صداي 
اعتراض مردم را به گوش جهانيان داشت و تالش لندن و 
واشنگتن را که مي خواستند با مشروع جلوه دادن رژيم 
کودتا، امتيازات مورد نظر خود را در محيط آرام به دست 
آورند، خنثي کن��د. اجراي اين برنامه ب��ه عهده کميته 
هماهنگي دانشگاه واگذار شد. دانشجويان دانشكده هاي 
حقوق و علوم سياسي، علوم، دندانپزشكي، فني، پزشكي و 
داروسازي در دانشكده هاي خود، تظاهرات پرشوري عليه 
رژيم کودتا برپا کردند. رژيم با تمام قوا متوجه دانشگاه 
شد. روز 15 آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه کشيده شد 
و مأموران انتظامي در زدوخورد با دانشجويان، شماري را 
مجروح و گروهي را دستگير و زنداني کردند. صبح روز 16 
آذر 1332، گارد براي اولين بار وارد صحن دانشگاه شد تا 
فرياد مخالفان را در گلو خفه کند. در يكي از کالس هاي 
درس دانشكده فني، چند تن از دانشجويان در اعتراض 
به حضور مأموران گارد، آنها را به مس��خره مي گيرند و 
مأموران گارد با حمله به دانش��جويان بي پناه، سه تن از 
آنان را به شهادت مي رسانند. فرداي آن روز در جو خفقان 
و وحشت، نيكسون به دانشگاه تهران مي آيد و از دست 

قاتالن دکتراي حقوق دريافت مي کند.« 
  دانش�جويان را به خط كردن�د و از هر پنج نفر، 

يکي را مي گرفتند!
دکتر رحيم عاب��دي، معاون دانش��كده فني دانش��گاه 
تهران زمان رويداد 16 آذر 1332 بود. او به دليل همين 
مسئوليت، شاهد رويدادهاي آن روز در دانشگاه تهران 
بوده است. وي بر اين باور است که نخست قرار بود  کانون 
سرکوب در دانشكده علوم اس��تقرار يابد که به داليلي، 
دانشكده فني ارجح شناخته شد. بخشي از روايت وي از 

رخداد 16 آذر، به شرح ذيل است:
»کوش��ش دس��تگاه و ارتش در اين بود که يک رعب و 
وحشتي در دانش��گاه ايجاد بكند که نيكسون اگر آمد، 
دانشگاه محصالن نتوانند کاري بكنند و اين نقشه 16 آذر 
را فراهم کردند. بنده صبح که به دانشكده رسيدم، ساعت 
هفت و نيم بود. به من خبر دادند که در دانش��كده علوم 
چند تا کاميون ارتش هست که آنجا مشغول دستگيري 
دانشجوها هستند که البته بعد فهميديم اين نقشه قرار 
بود اول در دانشكده علوم انجام گيرد که بعد از دانشكده 
علوم منتقل شد به دانشكده فني. براي مرعوب کردن، 
دانش��جويان را به خط کردند و از هر پن��ج نفر، يک نفر 
را مي گرفتند! س��ربازها در اين فاصله، دو تا دانش��جو را 
کشان کشان آوردند توي کريدور دانش��كده. نوع رفتار 
سربازها دانشجوها را تحريک کرده و آمدند به هواخواهي 
دانش��جويان و تظاهرات شد. ش��عارهاي شديدي عليه 
ش��اه و به نفع مرحوم دکت��ر مصدق دادن��د و در نتيجه 
آن تحريكاتي که قرار بود بش��ود و رعب و وحشت ايجاد 
بكنند، کردند و تيراندازي شروع شد و عده اي مجروح و 
سه نفر شهيد شدند. وضع وحشتناکي بود. يک رادياتور 
دانشكده را هم سوراخ کرده بودند و ريخته بودند سطح 
دانشكده و با خون دانش��جويان قاطي شده بود! خونابه 
دلخراشي ايجاد شده بود بعد هم به ما تكليف کردند که 
بياييد اينجا را پاک کنيد! گفتيم: نه، چون اينها جرم است 
هيچ وقت پاک نمي کنيم، باشد تا نماينده دادستان بيايد 
و صورتجلسه بكند. خالصه بنده را در اتاق حبس کردند 
و بعد آقاي مهندس خليلي رفتند سراغ دکتر سياسي که 
رئيس دانشگاه بود و گفتند که وضع خيلي خراب است، 
تعداد زيادي شيشه شكسته و به ساختمان ها تيراندازي 
شده است. تعداد تيرها را که شمرديم، درست 68 تير در 
فضاي مسدود دانشكده فني شليک شده بود. آقاي دکتر 
سياسي ساعت يک بعدازظهر با مهندس خليلي آمدند 
و در اتاق رئيس دانشكده کميس��يوني تشكيل داديم و 
م���ش��غول مذاکره بوديم وقتي که اين تيراندازي شد. 
بنده دريافتم که بايد جريان را صورتجلسه کنم. استادان 
حاضر همه امضا کردند. س��اعت 2 بعدازظهر سرهنگي 
آمد تو، در گوش��ي با دکتر سياسي صحبتي کرد و دکتر 
سياس��ي قدري در هم رفت و گفت: آمده اند آقاي دکتر 
عابدي را جلب بكنند و بعد با ماش��ين رئيس دانشكده 
رفتيم. فرماندار نظامي که در آن زمان سرلشكر دادستان 
بود، شوهرخاله شاه بود! بعد ما را به زندان لشكر 2 زرهي 
بردند. بنده هشت روز در آنجا بودم. بازجويي هاي مفصلي 
از من کردند. اصرار مي کردند که: شما چرا زنگ زده ايد؟ 
البته بنده گفتم: چون شما در پي يک مقصر هستيد، اگر 
بنده زنگ نمي زدم و اين اتفاق در داخل کالس مي افتاد 
و در داخ��ل کالس هم باز يک عده کش��ته مي ش��دند، 
باز مرا مي گرفتيد چون باالخره ش��ما دنبال يک مقصر 
مي گرديد، شما بي خود تيراندازي کرده ايد يک عده اي 


