




 تکنیک)(دانشگاه پلی اللهیکامران نجاتدر بزرگذاشت از: 

 (دانشگاه صنعتی) ١بیگلری فرزاد

 (دانشگاه فنی دانشگاه تهران) و به یاد یاران و همراهان ٢ایرج فرهومند

 ن، ازدامکسواالت زیر را در اختیار آقای نارص پا ی برگی از تاریخ در این ش�ره: برای تهیه[ی اتحاد کار]اشاره
تحقیقی  یدبیران سازمان ملی دانشگاهیان قرار دادیم. ایشان در پاسخ، نوشتهاعضای موسس و عضو هیئت

 ی دوران انقالبای از رویدادهاتواند به روشن ساخنت پارهخود می ینسبتا مفصلی را به ما دادند که به نوبه
 کمک بسیار �اید.[...]

 سواالت:

الله خمینی، شده از طرف آیتوزیرمعرفیمهندس مهدی بازرگان، نخست بهمن، ۲۰صبح روز جمعه -۱
دولت موقت را در اجت�ع بزرگی در دانشگاه تهران اعالم داشت. چرا و چگونه دانشگاه به این  یبرنامه

 منظور انتخاب شد؟

مراسم خواندید. دبیران سازمان ملی دانشگاهیان ایران، پیام این سازمان را در آن ش� به عنوان هیئت -۲
 تاکیدات اصلی این پیام چه بود؟ خواست و

 ۱۳۶۱اقلیت بود که در زمستان -ی برق دانشگاه صنعتی رشیف واقفی و از اعضای سازمان فداییان خلق ایرانانشکدهعضو هیات علمی د -١

 تیرباران شد. منجنیق

 منجنیق تیرباران شد. ۱۳۶۰ی فنی دانشگاه تهران و عضو حزب رنجربان ایران بود که در زمستان استاد دانشکده -٢



 ها ومواضع سیاسی سازمان ملی دانشگاهیان را رشح دهید.گیری، فعالیتمخترصی از چگونگی شکل -۳

دولت موقت، و یا با سایر نهادها و نیروهای سیاسی و  الله خمینی وهای این سازمان با آیتباط ومتاسارت -۴
که دانشگاه یکی از آن ایام، به خصوص با توجه به این) در ه�فران، دانشجویان، کارگران...(مانند  اجت�عی

 در چه سطحی بود؟ مراکز اصلی تجمع و فعالیت نیروهای انقالبی بود، چگونه و

 چگونه از سقوط رژیم باخرب شدید؟ -۵

 یی درونی آن پیرامون ادامههایا بحث بهمن، واکنش سازمان ملی دانشگاهیان و ۲۲با سقوط رژیم در  -۶
 سیاسی آن روز در رشایط جدید، چه بود؟ ینقش و موقعیت این سازمان و جریانات عمده مبارزه و

آمیز و بار و استبداد سازمان ملی دانشگاهیان ایران را باید بازتابی دانست از اعرتاض نسبت به وضع خفت
ی های آغازین دههی ازدانشگاهیانی که خاصه در سالاها از سوی گروه گسرتدهپرخفقان حاکم بر دانشگاه

ی همگاهی وهمراهی دانشگاهیان های ایران پا گذاشته بودند. سازمان خاصه والبته نشانهپنجاه به دانشگاه
 خاصه درمیان نویسندگان و آنجا و در اینجا و ۱۳۵۶ اعرتاضات روزافزونی که از اواخر سال موج ایران است با

باالخره  حدت بیشرتی گرفت تا آنچه شد که انقالب ایران نام گرفت. و زمان شدت و از شد و هرروشنفکران آغ
 ای از دانشگاهیان ایران.سازمان کوششی است برای ایجاد اتحادیه

برای  سازمان ملی دانشگاهیان ایران، یک سازمان صنفی بود. یعنی سازمانی متشکل از اعضای یک صنف و
مصالح این صنف و بهبود بخشیدن به رشایط انجام فعالیت آنها. به  حراست از حقوق و مبارزه در راه دفاع و

مصالح  نظرانه از منافع وی صنفی بود اما نه استوار بر برداشتی محدود وتنگعبارت دیگرسازمان، اتحادیه
زمانی ووو را های سادستیابی به خانه حقوق و تاسیس رشکت تعاونی واضافه مصالح رفاهی و که تنهاصنفی 

 نظام اجت�عی وقوف کامل دارد و ی نظام دانشگاهی وکنندهی تعیینکه به رابطه شامل شود. بلکه برداشتی
شود و کار دانشگاهیان هم باید به دانشگاهیان کار دانشگاهی در آزادی شکوفا می اعتقاد دارد که دانشگاه و

تخاب از پایین جانشین شود. پس سازمان دانشگاهیان حزب سپرده شود. و اینجا هم انتصاب از باال باید با ان
اع�ل قدرت سیاسی باشد اما از پرداخنت به مسائل سیاسی هم هراسی نداشت بلکه  نبود که در پی کسب و

خورد کناره نشسنت ها که رسنوشت ملتی رقم میدر آن روزها و ماه دانست وی وظایف خود میاین را ازجمله
دانست. ی این نام �یو پنهان شدن در پس منافع صنفی را در شان دانشگاهی شایسته دانسترا حرام می

واقف به تعهدات  ییک اتحادیه ا سازمان سیاسی نبود و اما همچونپس سازمان دانشگاهیان، همچون حزب ی
اسی ی سیگرفت) از حضور در صحنهسیاسی خود (تعهداتی که از طبیعت وظایف آن رسچشمه می اجت�عی و

 از حارض بود. در بسرت یک انقالب پیدایی گرفت، با نظرگاه خاص خود در این صحنه فعال و زد وباز �ی رس
 ۱۱ی مورخ شنبه یز بهرت از نقل این چند جمله از اعالمیهاثر هم نبود. چه چآن اثر گرفت وچه بسا که برآن بی

 که زخمیان و کشتگانی به جا گذاشت:دمان در اعرتاض به هجوم رسبازان مسلح به تظاهرات مر  ۱۳۵۷ آذر
ی خود را با جنبش ملت ایران برای تحقق سازمان ملی دانشگاهیان ایران... بار دیگر همراهی و همگام«

خواهد که به هر ها میی پزشکان دانشگاهدارد و از همهمنتخب مردم اعالم می بخشیدن به نظام دلخواه و
 »فوری و مطمنئ به مجروحان و زخمیان را سازمان دهند... ی یاری و کمکی ممکن نحوهوسیله

شود. اما ی مواضع سیاسی سازمان ملی دانشگاهیان روشن میبا این توضیحات پاسخ به این پرسش ش� درباره
ناآرامی  ، کم کم فضای اعرتاض و۱۳۵۶در مهر :گیری این سازمان آن هم به صورت مخترصچگونگی شکل از

جمعی جانشین های اعرتاضی دستهاکنون دیگر زمانی بود که نامه گرفت.را در خود می ی آریامهریجامعه



ین گوشه به آن گوشه شد و از اهایی از دست بر آن دست مینامه چنینهای فردی شده بود و اینامهن
 مهر آغاز شد و ده شب ادامه یافت. ۱۸ایران در دوشنبه  های شعر کانون نویسندگانرفت. شبمی

جدید نظم و و امنیتی تدابیری اندیشیده بودند که با آغاز سال تحصیلی ها پیش، مقامات حکومتی ز ماها
 شد برایصمی�تی بود که گفته می، صحبت از ت۱۳۵۵. در زمستان ها استوارتر کنندرا در دانشگاهخود سق ن

 یکه ارشف پهلوی، ریاست عالیهگفتند محافل آگاه می. مقابله با رواج مجدد حجاب و چادر گرفته شده است
که اهانتی مستقیم به رضا شاه کبیر  ،رواج رااین سازمان زنان، از چنین وضعی ناخرسند است و گفته است که 

حجاب را به موسسات که ورود زنان باهایی کرده بودند و از جمله اینهای کرد. مشاوران توصیباید چاره ،است
ها را ها و دانشگاهآهن محروم کنند و درهای آموزشگاهراه از سفر با هواپی� وایشان را  ند ور دولتی ممنوع دا

این تصمی�ت برای اجرا از جمله به دانشگاه تهران ابالغ شد و مدیریت  ۱۳۵۶به روی آنها ببندند. در بهار 
ورود دانشجویان ) از ۱۳۵۶ خواهد از آغاز سال تحصیلی (مهرها را مطلع کرد که میدانشگاه روسای دانشکده

ها هم در دانشگاهبایست ناظر تحوالت دیگری یلی میسال تحص دانشگاه جلوگیری کنند، آغازبه باحجاب 
 باشد تا بروز هرگونه ناآرامی را پیشاپیش چاره کرده باشد.

 های آشوب از تهران بود. بیش از پیش گفته شد باید برایاز جمله این تحوالت، دور کردن برخی از کانون
حل یا ادغام دانشگاه در دانشگاه جدیدالتاسیس علوم و فنون حلی جست. این راهنشگاه صنعتی آربامهر راهدا

 .یا انتقال آن به اصفهان ارتش بود و

منصبان ارتشی واگذار خواهند کرد و نام ی دانشگاه را به صاحبد که ادارهدر دانشگاه تهران گفتگو از این بو 
ها رس زبان آستان قدس رضوی بر یالتولیهات ارضی، استاندار خراسان و نایبق اصالحرسهنگ ولیان، وزیر اسب

خالف مقرارت، تنها به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی ، زمانی که رییس دانشگاه وقت، ولیان را بر ۵۶بود. در بهار
یت هیئت لوم سیاسی و بدون اطالع و موافقت اعضای گروه به عضوی حقوق و عحقوق خصوصی دانشکده
در این ایام مدیر گروه حقوق خصوصی عوض شد و  این شایعه قوت گرفت. ،آوردآموزشی دانشگاه تهران در 

یس ی تندی به اعرتاض به ریبود نامه پرور خربدارشدهل دماغگ(نارص کاتوزیان) که از این دسته مدیر جدید
این  نجا در میان استادان خواندند وآ  نجا ودانشگاه نوشت و با انتصاب رسهنگ ولیان مخالفت کرد. نامه را ای

ن جمعی بود و آ بار اعرتاضی دستهزمان کار دیگری صورت گرفت که ایندل نشست. هم اعرتاض همه را بر
ی اقتصاد دانشگاه تهران با دانشجویان بود و اعرتاض ایشان به بسنت همدلی هیئت علمی دانشکده

 یک نیز از تصمی�تی بودی دانشجویان، اینهای فوق برنامهعالیتیدن دیگر فهای دانشجویی و برچکتابخانه
های دانشجویی را سال تحصیلی نو، کتابخانه گرفته شده بود که از آغاز ۱۳۵۵-۵۶که در پایان سال تحصیلی 

ی خود کتابخانه ها مذهبیانکردند. در برخی از دانشکدهها را دانشجویان خود اداره میند. این کتابخانهبرچین
رسید. بیشرت ها به یکی دو هزار میی کتب این کتابخانهی خود را داشتند. ش�رهمذهبیون هم کتابخانهغیر  و

ها ها کانون تحرکی در حیات دانشکدهاجت�عی، کتابخانه های سیاسی، ادبی وهای فارسی و در زمینهکتاب
اهان خود با همفکران و همر  خواندند وها میر این کتابخانهپسندیدند دکه می ی رایهابود. دانشجویان کتاب

ها تابخانهحوش این ک ها و نرشیات مخالفان در حول وها و نوشتهشدند. اینجا و آنجا، توزیع اعالمیهآشنا می
ها، بسنت یکی ازمجراهای تنفس بر روی جنبش دانشجویی گرفت. راستی را که بسنت این کتابخانهصورت می

ها آغاز شد. گارد دانشگاه و مامورانش دست اندر دست وگریز بر رس این کتابخانهنگج ۱۳۵۶ از مهرماهبود. 
ها شکستند و کتابای دانشجویی را میهقفل در کتابخانه ریختند وها میماموران ساواک، شبانه به دانشکده

یت دانشگاه هم با تظاهر ستند. مدیرخاآمدند و به اعرتاض برمیصبح دانشجویان می بردند ورا به غارت می
کوشید تا قضیه را مشمول مرور زمان کند. در آن هنگام متاس استادان با با دانشجویان می به همدلی

که استادانی به فکر این بیفتند که با دانشجویان نابخشودنی بود چه برسد به این دانشجویان از جمله گناهان



ه ی اقتصاد دانشگافرموده، به اعرتاض برخیزند. شورای علمی دانشکدههم علیه اجرای طرح ساواک خود، آن
ها به کتابخانهدانشجویی برخاست و متنی را به تصویب رساند که هم به بسنت  هایتهران به دفاع از کتابخانه

 شد. این مصوبه مقامات و مسئوالن دانشگاه راشدت معرتض بود و هم بازگشایی فوری آنها را خواستار می
ها را گشوده و کتابخانه داشت وحذر می ایشان را از جنگ با کتاب و کتابخانه بر داد ومخاطب قرار می

سابقه بود در همراهی با دانشجویان و اینان نیز به کیاستی بی خواست. این گامی نامنتظر وبرقرار می
اینجا و آنجا، در تاریکی برای  وی اقتصاد را به دست آوردند ای از منت تصمیم مصوب شورای دانشکدهنسخه

» تا تربیز«دیوارها کوبیدند. (نارص پاکدامن.  های خود، بریاران خود خواندند و یا در روشنایی در کنار اعالمیه
 ریخت.) چیزی دستخوش دگرگونی بود. دیواری فرو می۷۰-۶۸ ، صفحه۱۳۵۶، ۱انداز چشم

های شاعران و د بود که کانون نویسندگان ایران شب، در روزهای نخستین خو ۱۳۵۶-۵۷ هنوز سال تحصیلی
مهر). دانشجویان دانشگاه  ۲۷-۱۸گی ایران و آملان برگزار کرد (نویسندگان را در باغ انجمن روابط فرهن

ها، با گروهی از اعضای کانون نویسندگان متاس گرفتند و مصمم شدند که با ایان این شبپس از پصنعتی، 
های شده در شبی مسائل طرحو گفتگو درباره هفتگی در دانشگاه  صنعتی بحثهای برگزاری سخ�انی

ها در دهم آبان در تاالر ورزشی این دانشگاه سخ�انیاین سلسله نخستین سخ�انی از .کانون را ادامه دهند
 آغاز شد.

بار  ن انجام شود. هرآبا ۲۴به نششود و سخ�انی سوم هم باید در سهسخ�انی دوم در هفدهم آبان برگزار می
پور است. مقامات دانشگاه صنعتی شود.و امروز سخ�ان سعید سلطانیکنندگان افزوده مرشکت یبر ش�ره

از مه�نانشان  چنین تدبیرکرده بودند که فقط در حد گنجایش تاالر ورزش از دانشجویان دانشگاه صنعتی و
ها متام شده تکار  ت. یک ساعت به آغاز سخ�انیده اسی توزیع شدچهار هزار کارت ورو  مستمع بپذیرند.

آید. درها همچنان بسته ر در ورودی دانشگاه صنعتی گرد میاست و جمعیتی هر لحظه بیشرت در براب
شود. آورند. درگیری آغاز میگیرند. حمله میماند. ماموران انتظامی به متفرق کردن جمعیت تصمیم میمی

های اطراف به تظاهرات در خیابانان هایی از دانشجویخیزد. گروهبرمیفریاد اتحاد، مبارزه، پیروزی 
حارضان  رسد. سخ�ان وشوند. خرب به داخل تاالر میگروهی دستگیر می ها ادامه دارد.درگیریپردازند. می

قالب هزار نفری اننخستین تحصن چندگیرند تا آزادی دستگیرشدگان، تاالر سخ�انی را ترک نگویند. تصمیم می
اند، گرفته ، متحصنان که امان۱۵ ها مذاکره حدود ساعتشود. روز بعد، باالخره پس از ساعتایران آغاز می

کشد به آنها کنند. جمعیت انبوهی که در برابر در ورودی دانشگاه انتظار میتاالر ورزش را ترک می
اسفند راه  ۲۴ر به سوی میدان یزنهاو هزار نفری در خیابان آپیوندد. صف بلندی از جمعیت چندینمی
هزار نفری روبرو ان عمل آمده است و با جمعیتی چندکند. رسکوب عریان به میدافتند. پلیس حمله میمی

تن  ۱۶ هاست کهشدگان است. بر زبانی کشتهوحان و زخمیان بسیارند و سخن از ش�رهشده است. مجر 
 زنند.آبان به یک اعتصاب عمومی دست می ۲۶ن از روز دانشجویا ی آنهاست. در اعرتاض به این وضع،ش�ره

آبان قرار است که چهارمین سخ�انی در دانشگاه صنعتی برگزار شود. حدود ظهر شایعاتی  ۳۰در روز دوشنبه 
گیرند تصمیم مین در مجلس سخ�انی را دارد... کنندگا افتد که پلیس قصد حمله به رشکتها میزبان بر رس

ان در برابر در به تعویق اندازند. گروهی از اعضای کانون نویسندگان هم به همراه دانشجوی که سخ�انی را
گونه تجمع و ا به اطالع مراجعان برسانند و هر ایستند تا به تعویق افتادن سخ�انی ر ورودی دانشگاه می

و در  زندگیرد و میمیبیند را که می د وهر کهآیهان قوای انتظامی به صحنه میازدحام را مانع شوند. ناگ
 دهد. برخی از دستگیرشدگان را به بازداشتگاهبرد و تحویل مقامات میالنرتی میریزد و به کینفربر م

فرستند. در میان ایشان خا�ی است از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران (ه� ناطق) و شاعری است از می
دو را همچون دیگران  و کانون نویسندگان ایران. این هردو عض ده، آزرم) و هرزازار شاعران مبارز (نعمت می



در  »محرتمانه«فرستند بلکه پس از چند ساعتی صرب و انتظار در کالنرتی دریان نو آنها را به بازداشتگاه �ی
دستانی با ماشینی دیگر ایستد و زنجیربهای میکسی در خرابهخود روند: تا ینشانند که به خانهتاکسی می

زنند و فقط در اثر رسیدن حد مرگ بر تن و رسشان میتند و تا رس افد و در تاریکی به جان این دو میرسنمی
وجرح در گریزند. این رضبای میک از گوشهکنند و خود هر یاتفاقی چند عابر است که این دو را رها می

اض برانگیخت و اعضای خاصه دانشگاهیان را به همدلی و اعرت  ،های اطراف دانشگاه صنعتی همهخرابه
ها این خشم و ها و یا بیانیهتلگرام، های رسگشادهها در نامهشهرستان های علمی دانشگاه تهران وهیئت

یگانگی دانشگاهیان در حرکت  های همبستگی واعرتاض خود را بیان داشتند. این خود نخستین جوانه
 اعرتاضی علیه رِژیم سلطنتی بود.

سازمانی از دانشگاهیان و برای دانشگاهیان در این ایام است که آهسته آهسته پا ی برپا داشنت اندیشه
ولتیان هم به این های هیئت علمی این دانشگاه با دگذرد و درگیریچه در دانشگاه صنعتی میآنگیرد. می

 ی صنفی وای است که پرمثر بودن کار د. درخشش پرفروغ کانون نویسندگان ایران هم �ونهبخشفکر قوت می
ها بر لب است که رسوایی ها در رس و آن سخن. این اندیشهکندپراثر بودن سازمانی دموکراتیک را مربهن می

 رد.گیانتقال دانشگاه صنعتی به اصفهان باال می

مهر تهران را انتخاب نحالل تدریجی دانشگاه صنعتی آریارس� سیاست ا است که دولت ۱۳۵۶در فروردین 
تنها  ی لیسانس در تهران متوقف خواهد شد و، گزینش دانشجو برای دوره۱۳۵۶-۵۷ ل تحصیلیاز سا :کندمی

ی دانشگاه در اصفهان به پذیرش دانشجوی جدید مجاز خواهد بود. به این ترتیب به تدریج و در طی شعبه
 چند سال دانشگاه صنعتی، خود به خود، به اصفهان انتقال خواهد یافت.

، به هم متناقض است ی دانشگاهکه با اساسنامه ،نشگاه صنعتی با این تصمیم دولتاعضای هیئت علمی دا
ی کارکنان دانشگاه کند و همهی دانشگاهیان تجاوز میاز محدوده خیزند. این مخالفت بزودیمخالفت برمی

ای نامه ،۱۳۵۶ ماهوگو با مقامات، در بهمنندین ماه مذاکرات و فعالیت و گفتگیرد. به دنبال چرا در بر می
شود و مرصا از دولت وزیر نوشته میی هیئت علمی این دانشگاه به نخستتن از اعضا ۱۳۸به امضای 
 ماند.پاسخ میر تصمیم به انحالل دانشگاه تجدیدنظر کنند. نامه بیشود که دخواسته می

مربم مملکت به کادر فنی  کند که با توجه به نیاز، شورای دانشگاه صنعتی تصویب می۱۳۵۷در دوم اردیبشت 
ی دانشجو برای دوره ۷۰۰ها، این دانشگاه برای پذیرش حداقل کرثت داوطلبان ورود به دانشگاه متخصص و

 کند.لیسانس در مهرماه سال جاری اعالم آمادگی می

، مجمع عمومی هیئت آموزشی دانشگاه با تایید و موافقت با تصمیم شورای ۱۳۵۷در دهم اردیبهشت 
تا اعالم  ۱۷/۲/۱۳۵۷رساند که کادر آموزشی دانشگاه از تاریخ یکشنبه ای به تصویب میاه، قطعنامهدانشگ

ی فعالیت آموزشی های گروهی کشور، از ادامهتهران در رسانه یرسمی گزینش دانشجویی برای پردیزه
دو روز بعد، مهر آغاز شده است. ب دانشگاهیان دانشگاه صنعتی آریا�ود. اعتصاخواهد خودداری 

سابقه کنند. امری بیی فوق اعالم میدانشجویان این دانشگاه نیز در نشستی ح�یت خود را از مفاد قطعنامه
برخاسته بودند. دان یک دانشگاه جملگی به اعتصاب استا :در تاریخ نظام دانشگاهی ایران پیش آمده بود

ند و از همگان خواستند تا به ی ایجاد کردها را قطع کرد. دانشگاهیان صندوق وام اضطرار حقوق دولت
های خود را واریز مهر کمکی دانشگاه صنعتی آریابانک ملی ایران شعبه ۲۷۷۷ یحساب جاری مشرتک ش�ره

تصویب کرده  رغم تصمیم دولت،دانشگاهیان را ممکن سازند. چند زمانی بعد علی یکنند و تداوم مبارزه
نام کردند تا ان ثبتدانشجو بپذیرند. آگهی پذیرش منترش کردند از داوطلب ۷۰۰بودند که برای دانشگاه خود 

 امتحان ورودی برقرار کنند.



های اعتصابیان خرب دهند. نیز دست زدند تا از اخبار و فعالیت »بولنت خربی«دانشگاهیان اعتصابی به انتشار 
ی ملی است و دانشگاه یک رسمایه« ،»تحقق خواست�ن ادامه دارداعتصاب ما تا «خوانیم در بولنت خربی می

رغم مخالفت دولت، علی. »ماموران امنیتی علنی و مخفی باید از دانشگاه طرد شوند«، »نه یک ملک شخصی
از اواسط [و] بولنت خربی هفتگی است  پذیرش دانشجو در دانشگاه صنعتی آریامهر تهران ادامه دارد...

دوران انقالب پدید  »نرشیات زیراکسی«یکی از نخستین  .یابدو مرتب هر هفته انتشار می ۵۷ اردیبهشت
در روند انقالب ایران است. شهروندانی  ی پیدایش قدرت دوگانهستین نشانهآمده است و اما مهمرت این نخ

گذارند. یم خود را به اجرا میگیرند و تصمگذارند و خود به عالنیه تصمیم میدولتیان را به کنار می دولت و
 ی بارز وضع انقالبی از دانشگاه آغاز شد.گی قدرت، این مشخصهگاندو 

دست، از دانشگاهیان گرد  انگشتان نه بیشرت از ش�ر است که آهسته آهسته گروه اندکی، ۵۷های بهار در ماه
ی  اقتصاد دانشگاه تهران، دو تن آیند تا تاسیس یک سازمان صنفی را اندیشه کنند. سه تن از دانشکدهمی هم

ی اصلی را ی فنی دانشگاه تهران، دو سه تن از دانشگاه صنعتی، یک تن از دانشگاه ملی هستهز دانشکدها
های دانشگاه کنند یا همکاراندهند اما دیگرانی هم هستند که در یکی دو جلسه رشکت میتشکیل می

باید کرد؟ باید منشوری نوشت  پیوندند. چهها میآیند به بحث(همدان، شیراز...) که به تهران که می شهرستان
خواهیم تدوین کرد و از همکاران موافق خواست که با امضای و آنچه را برای دانشگاه و دانشگاهیان می

 منشور در راه ایجاد سازمانی برای دانشگاهیان گام نخست را بردارند.

نعتی و صاب دانشگاه صکار به موازات اعت انجامد و باالخره ایندوین منشور چندین هفته به طول میت
انگیزد و سازمان ملی دانشگاهیان ایران برگزیده ی. انتخاب نام هم بحث مگیردمستقل از آن صورت می

در  دانشگاه یا کادر علمی در آن زمانشود. دانشگاهیان لفظی است که به معنای اعضای هیئت علمی می
د بود. کارمند اداری و کارمندان علمی و شد. دانشگاه را دو نوع کارمنمدارک رسمی به کار برده می

و مربی) در بر  (استاد، دانشیار، استادیار ای که باشندی کارمندان علمی را در هر رتبهدانشگاهیان همه
گرفت. این توضیح از آن نظر الزم است که در آغاز امر، برخی از دانشجویان انتخاب این لفظ را نوعی می

هم که  دیدند. و آنانبی میمآ طلبی و قیمی از برتریهایکردند و در آن نشانهتجاوز به حریم خود تلقی می
گو هم و آن فضای سکوت و رسکوب بحث و گفت زدند و درخواستند براین ایرادها دامن میآلود میآب را گل

 چندان ساده و سهل نبود.

ام دانشگاهی کشور ارائه شده است تا ای قاطع علیه نظی کوتاهی ادعانامهمنشور چندان بلند نبود. در مقدمه
اعالم شود که ما دانشگاهیان ایران، دوام نظام کنونی را مغایر حیثیت علمی و استقالل ملی و در تعارض با 

ی آن پس از بحث و هر جمله دانیم. منشور متنی است فرشده وی دانشگاهی میهای واقعی جامعهخواست
را  »واالترین هدف هر نظام آموزشی و از جمله نظام دانشگاهی«م . هوگوی فراوان انتخاب شده استگفت

ی احرتام به حیثیت انسانی اشاعه انسانی و رشایط مناسب برای رشد کامل شخصیتتامین «کند که تعریف می
نظام دانشگاهی باید افراد را برای «کند که و هم اعالم می »از آنهاست های اساسی و دفاععتقاد به آزادیو ا

ی استقالل نظام دانشگاهی باید پشتوانهی آزاد و شکوفان آماده سازد... یفای مسئولیت موثر در یک جامعها
از خدمت  باید در جهت شکوفایی اقتصاد و فرهنگ راستین مردم گام بردارد و ی افراد باشد...ذهن و اندیشه

 »ی فرهنگی آنان برکنار باشد.سلطههای اقتصادی بیگانگان و یبه منافع خصوصی به دور ماند و از آزمند

این اصول راپای�ل کرده است و به همین سبب با بحران حاد و عمیقی روبرو  ینظام دانشگاهی ایران همه
پیروی  گیری در امور خود،ی دانشگاهی از تصمیم، منع جامعهاستقالل نظام دانشگاهی نادیده گرفنت« :است

 به سیاست تهدید و ها، تشبثهای اساسی در دانشگاهرایی، نقض آزادیهای اجهتلقینات دستگا از مقاصد و



خشونت، هتک حرمت استاد و دانشجو، اع�ل اغراض شخصی از جانب مقامات دانشگاهی و  تطمیع و
 وهش در جامعه را مانع گردیده است وهم ترویج ووازین آموزشی، هم رونق آموزش و پژ بازیچه انگاشنت م

کند که برای منشور سپس اعالم می ».علمی را موجب شده است بیگانگی فرهنگی وزخودی انقیاد و اتوسعه
 ادای رسالت حقیقی خود گام بردارد. ی دانشگاهی بتواند در راهجامعه کهآن

 دانشگاهی هستیم... ما خواهان استقالل نظام -۱

 ما خواهان دموکراسی نظام دانشگاهی هستیم... -۲

 ...ی دانشگاهی هستیمهاما خواهان آزادی -۳

 هستیم... ی دانشگاهیما خواهان تامین اجت�عی جامعه -۴

 :شودتعریف می فوق در منشور توضیح و توجیه و یچهارگانههای هر یک از خواست

ی دانشگاهی سپرده دانشگاهی به این معناست که رسنوشت نظام دانشگاهی باید به جامعه قالل نظاماست
جامعه است. تجاوز به استقالل دانشگاه  دانشگاهی یکی از ارکان اصلی شکوفایی هر شود... استقالل نظام

 ی جامعه است.آینده تجاوز به گذشته، حال و

دموکراسی نظام دانشگاهی به این معنی است که نظام دانشگاهی ایران باید بر اساس اصول دموکراسی بنیان 
 و از میان آنان برگزیده شوند. انشگاهیاندانشگاهی باید به رای دی مسئوالن گیرد... کلیه

ریزی شود... های دانشگاهی بدین معنی است که زندگی دانشگاهی باید بر اساس آزادی پایهگفتگو از آزادی
به دور از هرگونه  پژوهش باید در محیطی آزاد و آزادی است. آموزش و اصل زندگی دانشگاهی، ذات و

 بگیرد.نهان صورت  نظارت و ممیزی آشکار و

زندگی و ی دانشگاهی باید از سطح جامعه کهی دانشگاهی بدین معنی است گفتگو از تامین احت�عی جامعه
اساس تامین اجت�عی  امنیت شغلی پایه و ..مند باشد.چوب عدالت اجت�عی بهرهرشایط کار مناسب در چهار 

 دانشگاهی است. یجامعه

ها و موسسات آموزش عالی های علمی دانشگاهی اعضای هیئتمهدر بخش پایانی منشور، امضاکنندگان از ه
های گروه ی احزاب وکنند که برای تشکیل سازمان ملی دانشگاهیان ایران، مستقل از کلیهکشور دعوت می

 د.نپیوندسیاسی، به صف ایشان به

شویم و هم از یکنیم هم از رصاحت آن شاد مسال منشور را دوباره مروری می ۲۰اکنون هم که پس از 
ای�  کرد که دیگر از اشاره و، بیانی جلوه میای که زبان روزگاران خفقان استهدر آن زبان بست .جامعیت آن

آویخت. نه ایستاد و با آن درمیقعیت موجود میقاطعانه در برابر وا ،کاریبه دور از مالحظه آکنده نبود و
پناه  خالیهای تو طلبیزیادت و هاگوییرد و نه به گندهکردمان پنهان میخود را در پس زبان مقدسات م

ریزد. مالحظه نشانه رویم همه در هم میای از آن را به دقت و بیگوشه ،خوردهبرد. نظامی است موریانهمی
ازمانی این منطق که در پس اقدامات به ظاهر ناچیز، لیربال، موضعی این یا آن شخصیت کانون و جمعیت و س

ی کنندهتعیین از عوامل موثر و روند گسرتش حرکت انقالبی نشان داد، چنان کهن پنهان بود. همدر آن زما



اذان و  خواهی پیروز کرد و نه تکبیر ویطلبی و آزادان بود. انقالب را فریاد استقاللپیروزی انقالب بزرگ ایر 
 !خمینی رهرب تا قند مکرر

شد. در این زمان بایست به گردآوری امضا پرداخته میکنون می) ا۱۳۵۷تدوین منشور که پایان یافت (تیرماه 
ی دانشگاهیان بانی گسرتدهیچنان از پشتچنان ادامه داشت و همصاب دانشگاهیان دانشگاه صنعتی همکه اعت

ی چنین تصمیم گرفته شد که مجلسی برپا شود از همه ،های وسیع مردم برخوردار بودو دانشجویان و گروه
و  بیش از صد ۱۳۵۷در سوم مرداد  .ی مسائل آموزش عالی ایرانربارهبررسی د ن ایران برای بحث ودانشگاهیا

نظام  ی کهاجانبهتا از بحران همه هم آمدند پنجاه تن از دانشگاهیان ایران در دانشگاه صنعتی تهران گرد
جندی  تهران، های صنعتیشگاهمله �ایندگان داناز ج گرفته است سخن بگویند. عالی ایران را در بر آموزش

این نشست که گرده�یی  در پایان خود عرضه کردند. وضع دانشگاه یبارههایی در گزارش شاپور و شیراز
کنندگان وسسات آموزش عالی ایران نام داشت، رشکتها و مههای علمی دانشگاتی اعضای هیئتمقدما

اقدامات و تصمی�ت اعتصابیون دانشگاه صنعتی  د ازای را به تصویب رساندند که در بند نخست خو قطعنامه
نویسد که طرح و بررسی مسائل دانشگاهی ایران در طی این گرده�یی به کند و در بند دوم میپشتیبانی می

ها و موسسات هعدم استقالل دانشگا کرد که نظام دانشگاهی با بحران ژرفی روبرو است و روشنی آشکار
ی این علل عمدهآزادی در آنها و عدم امنیت شغلی برای اعضای کادر علمی از عدم وجود  آموزش عالی،

 گیرد.قطعنامه هم مورد تایید قرار میی آن منشور درین اصول چهارگانه ترتیببحران است و بدین

 ی دانشگاهیان عالقمند مجمعبا رشکت کلیه ،۱۳۵۷آذرماه  کند که حداکرث تا آخرقطعنامه از سویی ترصیح می
قطعنامه  ۳در بند  گردد.عالی کشور تشکیل می های مختلف بحران در نظام آموزشهبحث و بررسی جنب

منافع و حل مسائل مشرتک خود به عنوان یک رضورت اصلی  تشکل صنفی دانشگاهیان به منظور دفاع از
گرده�یی  .۱ یش�ره ایرانی خربی دانشگاهیان نید به نرشیهشود (در مورد این گرده�یی نگاه کشناخته می

، دانشگاه صنعتی ۱۳۵۷ها و موسسات آموزش عالی، سوم مرداد های علمی دانشگاهمقدماتی اعضای هیات
 )۱۱۹ص  ،۱۳۵۹ اول خرداد ،۳۶ی ش�ره کتاب جمعه، سال اول، تهران،

ه عالنیه اینجا و شود و ب) منشور سازمان ملی دانشگاهیان ایران منترش می۱۳۵۷ مرداد ۱۱( چند روز پس از آن
 گردد.آموزش عالی دست به دست می یآنجا در میان دانشگاهیان این دانشگاه و آن موسسه

چنین  آیند.هم می گان منشور گردگیرد. در هر دانشگاه امضاکنندازین پس، اقدامات رسعت بیشرتی می
مان ملی دانشگاهیان ایران را امضاکنندگان برپا شود و تاسیس ساز  یبایست که مجمع و انجمنی از همهمی

علنی و تا آنجا که رشایط کار نیمه گذردچه میها هم از آنهای شهرستاندانشگاهرس� اعالم کند. البته 
ن روزها، مانند. در ه�ها غایب و یا ناآگاه �یمطلع هستند و از نشست ،داداجازه میمخفی آن روزها نیمه

ی ای دیگر از خانوادهدانشگاهیان، نرشیه :ای دست زدانتشار نرشیه ایران به سازمان ملی دانشگاهیان
ی (جمعه شهریور ۱۷ی دوم دانشگاهیان با کشتار هتهیه و تدوین ش�ر .مطبوعات زیراکسی دوران انقالب

 .اما صدای اعرتاض دانشگاهیان خاموش �اند سیاه) و اعالم حکومت نظامی همزمان شد و پس متوقف ماند.
تن از  ۲۵۰انون حدود غو حکومت نظامی و برقراری حکومت قرتاض به کشتارها و با درخواست رصیح لدر اع

میان خاک و خون بیگناهان و اعتقاد داریم که در «دانشگاهیان متنی را امضا کردند تا در ضمن اعالم کنند که 
 »نجام وظایف اصلی خود پردازد.تواند معنا و مفهمومی داشته باشد تا به اپژوهش �ی طلبان آموزش وآزادی

 های آموزشی و پژوهشی.نوعی بیان در پرده برای اعالم توقف فعالیت

باالخره در آغاز یابد. موسس سازمان در دوران حکومت نظامی هم ادامه می یفعالیت برای برگزاری کنگره
بیش از  آیند.هم می هران گردتکنیک تی منشور در دانشگاه پلیه�ایندگان دانشگاهیان امضاکنند ،ماهمهر 



اند. �ایندگان ها به این نشست آمدهن و شهرستانها و موسسات آموزش عالی تهراچهل تن از دانشگاه
ی شاپور، همدان، مدارس عالی گیالن و بابلرس و قم از جملهجندیشیراز، تربیز، اصفهان، مشهد،  یهاهدانشگا

مسند وزارت علوم دولت انقالب اسالمی نشست آن روز به تهران آمد کس که بر (گفتنی است که آن حارضانند
زد و دعوت وزیر علوم  باز اما از آمدن و رشکت جسنت در مجمع موسس سازمان ملی دانشگاهیان رس

رشکت  شدای که همزمان تشکیل میامامی را اجابت کرد و به وزرات علوم رفت تا در جلسهحکومت رشیف
در این مجمع هشت تن به عنوان اعضای هیئت دبیران موقت  در او ظن بد برند!» گانبزر «مبادا که  ،جوید

های تهران، صنعتی، ن دانشگاهسازمان ملی دانشگاهیان ایران برگزیده شدند که پنج تن ایشان از �ایندگا
 ٣و تربیز. شاپور، مشهدهای جندیایندگان دانشگاهصنعت بودند و سه تن نیز از � تکنیک، ملی، علم وپلی

ی سازمان ی هیئت دبیران موقت عالوه بر رسیدگی به امور جاری، کوشش برای برگزاری نخستین کنگرهوظیفه
ی سازمان اقدام کند و مراجع و مقامات اصلی آن را انتخاب بایست از جمله به تصویب اساسنامهبود که می

ره همچنان ناممکن ماند اما سازمان از فعالیت �اید. در طوفان انقالبی که درگرفته بود برگزاری این کنگ
های سیاسی بدل شده بود. در تهران اگر کسی ها به مرکز مهم فعالیتجا، دانشگاهبازنایستاد. اکنون همه

آمد. و رفت، به دانشگاه میرفت، به مسجد هم �یعرتاض را بسنجد به بازار �یخواست نبض انقالب و امی
ی ایران بود و داللت دیگری بر مغایرت ذاتی بی بخش نادینی و عرفی در جامعهیااین مظهری از قدرت

 ی ایران معارص است.های بارز و آشکار جامعهجمهوری اسالمی با خصلت

دانشگاهیان را رشح  ها و مواضع سیاسی سازمان ملیگیری، فعالیتمخترصی از شکل«پاسخ به پرسش ش� که 
. اما ی و چرایی و چگونگی آن پاسخی گفتگیر این قلم با پرگویی فقط به شکلبه درازا کشید و شاید » دهید

یقین مثنوی هفتادمن کاغذ شود و چه بهرت که به فرصتی دیگر سپرده  ها به قطع وی پرسشپاسخ به همه
های مهم زندگی و فعالیت سازمان ملی برهه شود. در این مخترص تنها به یادآوری آنچه اکنون در نظرم

 های دیگر را ممکن گرداند.تواند پاسخ به پرسش. و این خود میشود�اید، اکتفا میمی

*** 

سازمان گرفت. ازین پس تا زمانی که فعال  ۱۳۵۷مهرماه  ۱۲چنین شد که سازمان ملی دانشگاهیان ایران در 
و بیش از  ،یا زد وهای سازمان یا در حول و حوش مسائل صنفی دانشگاهی و آموزشی دور میبود، فعالیت

البته که در آن زمان به راحتی  گرفت.همراه و همگام با نیازها و رضوریات انقالب ایران شکل می بیش،
شد به آن سوی دیگر هم و حرکت از هر سو که آغازمی شد این دو زمینه را کامال از یکدیگر جدا کرد�ی

قالل نظام دانشگاهی و کوتاه کردن دست دولت از شد. به این ترتیب بود که مبارزه برای تامین استکشیده می
شد. مشارکت مبارزه می ای دیگر ازینگرفت و جلوهرار میکامگی دولتی قها به موازات مبارزه با خود دانشگاه

آورد و فضای خفقان میت مدیریت دانشگاهی را به لرزه در های قدر و حضور در مبارزه با دولت هم پایه
، یادآوری مشخصات و های سازمانداد. به این ترتیب است که بحث از فعالیترا تغییر می انشگاهید

انجامد که این میآورد و یا به بازگویی جریان انقالب و مراحل آن دانشگاهی را به دنبال می خصوصیات نظام
 خواهد.این سطور خارج است و فرصت دیگری می یهر دو از حوصله

                                                            
ها و از ها و فراموشیی کوتاهیتواند رسچشمهی مدارک الزم دسرتسی نداشت و همین امر میین سطور به همهاین نویسنده به هنگام تحریر ا -٣

ان ی اعضای هیئت دبیران موقت سازمها باشد. پیشاپیش پوزش نگارنده را بپذیرید. به عنوان نخستین تصحیح باید اضافه کرد که ش�رهافتادگیقلم
 شاپور عضویت آن راهای شیراز، تربیز، مشهد و جندیهای تهران، چهار نفر هم از دانشگاهنفر �ایندگان دانشگاهنفر بود که عالوه بر پنج  ۹

 داشتند.



تواند خواننده را با آنچه در واقع در انقالب ایران گذشته است تشارات آن مینگاهی به فعالیت سازمان و به ان
آنچنانی جمهوری  »مورخان« یآَشنایی بهرت و بیشرتی دهد و عالوه بر این جعلیات روایت ساخته و پرداخته

 ر گذاشت.. اما این کار را هم باید به زمان دیگدر اینجا و آنجا روشن کند» انقالب ایران«اسالمی را از 

های مهم زندگی و فعالیت سازمان ملی دانشگاهیان ایران پذیر است یادآوری برههآنچه در این رهگذر امکان
 است.

 

 آبان )۱۱-۶همبستگی ( یهفته -۱

عالی  یبه پیشنهاد یکی از �ایندگان مدرسه در نشست سازمان ملی دانشگاهیان ایران در دانشگاه ملی،
مراسم سخ�انی و  ها در همبستگی با نهضت مردم،شد که مدت یک هفته در دانشگاه بازرگانی تصمیم گرفته

آبان با  ۱۱تا  ۶نامیده شد و از  »همبستگی یهفته«. این مراسم به نام ده�یی و بحث و گفتگو برگزار شودگر 
مت نظامی و لغو حکو  :ها چنین بود. و خواستهای کشور برگزار شدهدانشگا یهای معین در همهخواست

 آزادی مطبوعات و لغو سانسور، ،ندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدیانز  یآزادی کلیه برقراری حکومت قانون،
ها و ، استقالل دانشگاه»گارد دانشگاهی«و  »دفاتر حفاظت«های نظارت و رسکوب از قبیل انحالل دستگاه

 بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی.

ور همبستگی بود که با رشکت و حض یمن دانشگاه محل برگزاری مراسم هفتهچ ،در دانشگاه تهران
کراتیک و های دمها و جمعیتنگاران و زندانیان سیاسی و �ایندگان کانوننویسندگان و شاعران و روزنامه

یرد. گ توانست آرامسیدن نظامی دیگر �یر شد که مگر با در تپشی دیده می شد. در فضای دانشگاه،برگزار می
گذشت در دانشگاه تهران برگزار گردید و کنندگان آنها از هزارها میهایی که ش�ر رشکتنخستین گرده�یی

اصطالحی گردید که بر رس  »اعالم همبستگی کردن« به یکی از الفاظ انقالب تبدیل شد و »همبستگی«لفظ 
 ها رفت.ها افتاد و بر قلمزبان

. در این در دانشگاه تهران پایان گرفتای آبان با قرائت قطعنامه ۱۱همبستگی در روز پنجشنبه  یهفته
 خوانیم:قطعنامه از جمله می

و مستقل  های آزادمردم در راه ساخنت دانشگاه یاراده گی ملی فرصتی بود برای نشان دادنهمبستی هفته«
د آرا و عقاید گوناگون ممکن تا در آنجا بتوان فرهنگ ملی را شکوفاتر ساخت و زمینه را برای برخورد آزا

 گردانید.

عقاید  همبستگی ملی فرصتی بود برای نشان دادن انزجاز عمیق مردم ایران در برابر تحمیل افکار و یهفته
اینکه فقط با آزادی عقیده و بیان، قلم و اجت�عات است که فرهنگ ملی را  فرمایشی و برای نشان دادن

 .تر و رسشارتر کرد..لکت هر روز غنیتوان در راه اعتالی ملت و مممی

جانبه در ت ایران به یک تغییر اساسی و همههمبستگی ملی فرصتی بود برای بیان روشن نیاز مل یهفته
 »امروز ایران... یهای سیاسی، اجت�عی، اقتصادی و فرهنگی جامعهساخت

شد: بر جبین کشتی آریامهری نور شد و به عالنیه اعالم میآبان نوشته می این کل�ت در روزهای نخستین
ها دانشگاه بست ویران است و انقالب پاسخ به یک رضورت است. در این زمان،ستگاری نیست. خانه از پایر 



. و دانآموزان و دبیران به جنبش اعرتاضی پیوستهها در تعطیل. دانشاند و دبیرستانهمچنان بسته مانده
 گیرد.جا را میاعتصاب همه

ننشست. در ه�ن روز پنجشنبه،  این هفته، فرو یان گرفنتا پاهمبستگی برخاسته بود ب یموجی که در هفته
 اقدامی باچنین  وی دانشگاه تهران بپردازند.سدانشجویان عزم کردند تا از دانشگاه صنعتی به راهپی�یی به 

کند که تنها آبان اعالم می ۱۲شود. دولت در روز جمعه روبرو می مخالفت نیروهای نظامی و انتظامی
آبان، جمعیت انبوهی  ۱۳شنبه  دانشگاه تهران راه خواهند داد. صبح یصاحبان کارت دانشجویی را به محوطه

اند. شعارها رصیح و روشن است و آموزان در مقابل در جنوبی دانشگاه تهران گرد آمدهاز دانشجویان و دانش
اه ش یخواهند که به مقابله برخیزند. تظاهرکنندگان به مجسمهمرگ بر شاه بر زبان همه است. نظامیان می

برند و با گذرند و به سالح آتشین دست میآور میگیرد. ارتشیان از گاز اشککنند. درگیری باال میحمله می
ها کفایت ده تن؟). خون در بی�رستان چندین (چند تن؟ افتند.شلیک اینها، زخمیان و کشتگان بر زمین می

شود. یکشنبه رسکوب عریان می یشود و چهرهتار پخش میکش کند و شبانگاه در اخبار تلویزیون فیلم این�ی
شود و تظاهرکنندگان آموزان مقتول برگزار مییی عظیمی به همدردی با دانشجویان و دانشراهپی� ،آبان ۱۴

امامی در آن روز استعفا دولت رشیف کشند.رات و موسسات را به آتش میدر مسیر خود بسیاری از ع�
 .آبان) ۱۵سپارد. (دهد و جای خود را به دولت نظامی ازهاری میمی

وشتند نام نهادند و گفتند و ن »آموزروز دانش«آبان را  ۱۳جمهوری اسالمی  بعدها در روایت مورخان رسمی
البته  !صورت گرفته است ۱۳۴۲شت سالروز تبعید امام خمینی در سال بزرگذا که تظاهرات آن روز به خاطر

های تظاهرات دانشگاهی در روزها و هفته یاین تنها جعل تاریخی این مورخان نیست! باید گفت که از همه
 »آموزروز دانش«برجا مانده است همین  ر تقویم رویدادهای جمهوری اسالمیتنها روزی که د ،۱۳۵۷سال 

د در آن روز سخنی در میان نبو  ی با تبعید امام نداشت و از آنچهاز اینکه تظاهرات آن هیچ ارتباط است غافل
،هم همین نکته را ۱۳۷۷اسفند  ۱۱خرداد،، »کفش پاشنه بلند و...«همین تبعید بود (خاطرات ع�دالدین باقی 

تبعید نداشته است و تظاهراتی  آبان ارتباطی به آن ۱۳کند که آن تظاهرات خونین شنبه به روشنی تائید می
 دیگران هم در این تظاهرات رشکتآموزان و نند تظاهرات روزهای پیشین و دانشدانشجویی بوده است ما

 اند).داشته

ای گرفت مطبوعات شدت تازهدر این ایام و با روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری، مبارزه با سانسوردر میان 
و مطبوعاتیان نیز به اردوگاه  نگاراناین ترتیب بود که روزنامهبه  وعات انجامید.ارزه به اعتصاب مطبمبو این 

سالح  محور اصلی و ٤آنچنان که آن بانوی بزرگوار پیش ازینها گفته بود، »اعتصاب عمومی«اعتصاب پیوستند. 
 کارآمد انقالب شد.

 کار کشیده بودند، نفتکاران در اعتصابها دست از ها را بسته بود، پیش ازین دبیران دبیرستاندولت دانشگاه
ض اعتصاب کردند، رادیو و تلویزیون به اعرتا نظامی ازهاری آمده بود، کارکنان بودند و اکنون که حکومت

شد تر میاعتصاب گسرتده و گسرتدهمی دفاتر خود اعالم اعتصاب کردند. نیز به سبب اشغال نظانگاران روزنامه
 گرفت.ی را نیز در خود میها و ادارات دولتو سازمان

 

 
                                                            

 منجنیق برد انقالب است.ی نقش اعتصاب عمومی در پیشی او دربارهمنظور نویسنده رزا لوکزامبورگ و نظریه -٤



 دولتی و ملی ایران هایشورای مرکزی ه�هنگی سازمان -۲

های ها و موضعگیریباید عالوه بر بیانیههای سازمان دانشگاهیان در این ایام میاز جمله اقدامات و فعالیت
ن، جمعیت حقوقدانان ها و مجامعی چون کانون نویسندگان ایراجمعی (به اتفاق سازمانانفرادی و یا دسته

دولتی و  هایشورای مرکزی ه�هنگی سازمان«رویدادها و وقایع آن دوران، خاصه از تشکیل  یایران) درباره
 سخن گفت.» همبستگی«و سپس از انتشار  »ملی ایران

در آذرماه پیدایی گرفت. هدف آن بود که  »های دولتی و ملی ایرانشورای مرکزی ه�هنگی سازمان«
های مختلف را گرد هم آورد و نوعی ه�هنگی و یگانگی در های اعتصاب در سازماندگان کمیته�این

نخستین جلسات در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و  آورد. ها به وجودگیری و در فعالیتتصمیم
وزارت  رت علوم،های اعتصاب در سازمان انرژی امتی، وزارت اطالعات و جهانگردی، وزا�ایندگانی از کمیته

بانک مرکزی، وزارت کشاورزی، صنعت نفت و  سازمان حفاظت محیط زیست، دارایی، رشکت مخابرات ایران،
وزارت بهداری، وزارت  وزارت صنایع و معادن، مرکز آمار ایران، سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، گاز کشور،

رد، استاندا یموسسه گمرک ایران، وزارت بازرگانی، ،وزارت راه وزارت کار و امور اجت�عی، فرهنگ و ه�،
 در این شورا رشکت داشتند. کانون نویسندگان ایران و... ،سازمان ملی دانشگاهیان ایران

تشکیل شد که با ایفای نقش با این نیت  »های دولتی و ملی ایرانشورای مرکزی ه�هنگی سازمان«
تبادل نظر و دارد و امکان  تشتت به دور نگه از پراکندگی و مرکزی، حرکت اعتصابی را یکنندهه�هنگ

های ود و کمیتهشورای مرکزی تا پایان حرکت اعتصابی برپا ب اعتصابیان فراهم آورد. وحدت عمل را در میان
با  ها و از کار انداخنت دستگاه سنگین دولتی بازی کردند.وزارتخانه »تسخیر«ای در کنندهعضو آن نقش تعیین

 واین چه بسا یک اشتباه بود، هر چند که دیگر شورای مرکزی به فعالیت خود ادامه نداد، ها نیز،یان اعتصابپا
های نخستین شوراهای کارمندی را در ادارات و های عضو آن در فعالیت ماندند و هستهاما برخی از کمیته

به طور �ونه  یت و رسنوشت آنها،لاین شوراها و تحلیل فعا ی(توجه به تجربه ها تشکیل دادندسازمان
سازی انقالب تواند مبارزه با روند اسالمیمی ،-۱/۹/۵۷تاسیس -ی کارکنان سازمان برنامه و بودجه جامعه«

 چرایی مسخ مذهبی جنبش انقالبی را روشنی بیشرتی دهد). ایران و چگونگی و

 

 همبستگی -۳

ی مطبوعات مان ملی دانشگاهیان ایران است، جامعهانتشار همبستگی اقدام پراهمیت دیگر این ایام ساز 
امامی در دولت رشیفماه به اعتصاب نشست. بار در مهر یک یز را با اعرتاض به سانسور آغاز کرد وایران پای

ها و اع�ل نفوذهای مستقیم و ین کرد و بر دخالتای آزادی مطبوعات را تضماعالمیهمهر طی  ۲۲
ی مهر پایان زد و به این ترتیب نخستین اعتصاب مطبوعات پایان گرفت. در های دولتمستقیم دستگاهغیر 

سندیکای نویسندگان «. آن روز به کالم ها را به فراموشی سپرددولت نظامی ازهاری آن وعدهآبان،  ۱۵سحرگاه 
ند ما دستگیر شد جمعی از دوستان قلمزن ناگهان واحدهای مطبوعاتی اشغال شد و ،»و خربنگاران مطبوعات

بر زمین گذارد و مطبوعات بار دیگر قلم  یتحت تعقیب قرار گرفتند. و در نتیجه جامعهو جمعی دیگر... 
 تلویزیون نیز در اعتصابند. نبودن روزنامه و رادیو در آن این زمانی است که کارکنان رادیو و اعتصاب کرد. و

برای جلوگیری از چنین نتایج محتملی بود که توانست بر جنبش انقالبی ایران اثر نامطلوبی گذارد. زمان می
 ند.ای دست ز ت که به انتشار خربنامهسازمان ملی دانشگاهیان ایران تصمیم گرف



دفاع از  یکمیته مشرتک سازمان ملی دانشگاهیان ایران، کانون نویسندگان ایران و یخربنامه ،»همبستگی«
ی صفحه انتشار یافت و ش�رهدر چهار  ۵۷آذر  ۱۲آن در  یحقوق زندانیان سیاسی ایران بود. نخستین ش�ره

مطبوعات  یروزه ۶۲که تا چندی پس از پایان گرفنت اعتصاب  »همبستگی« آذر. ۱۶دوم آن چهار روز بعد در 
انقالبی تکثیر  الحیلای را به لطایفگردانندگان چندصد نسخه ».زیراکسی«ای بود نیز انتشار یافت، نرشیه

 بودند که همچون بسیاری از مطبوعات زیراکسی آن زمان،و دیگران سپس این دیگران  کردند ومی
انشگاهی موسسات د یرساندند. شبکهکردند و به این کوی و آن شهر میرا تکثیر و بازتکثیر می »همبستگی«

ت انقالب قرار را فراهم آورده بود که اکنون در خدم یرسانی و توزیع دقیق و رسیعدر رسارس کشور، نظام خرب
اغراق نیست اگر بگوییم که تیراژ جمعی هر شد و بیستقبال فراوانی روبرو میبا ا »همبستگی«گرفته بود. 

را باید در  »همبستگی« ،گذشت. در میان نرشیات زیراکسی دوران انقالبهزار هم میآن از چندین یش�ره
و به این  کردمنعکس می »ایدئولوژیک« دون سانسوراخبار و رویدادها را بای قرار داد چرا که مقام ویژه

 از روزهای انقالب ایران به دست دهد. یتر تواند تصویر واقعیمی »همبستگی«ترتیب نگاهی به 

 

 تحصن برای بازگشایی -۴

ها را ها را بسته نگهداشته است و دانشگاهیان بازگشایی دانشگاهزمان دولت نظامی دانشگاهدر آن 
دانشگاه تهران) با صدور ی سازمان ملی دانشگاهیان ایران (، صد تنی از اعضا۵۷ آذر ۲۹بح روز ص خواهند.می

روی  ها بهبه بسنت دانشگاه ها،نظامی دانشگاه یاعرتاض به محارصه برای«ای اعالم داشتند که اطالعیه
شی و انتصابی دانشگاه به سیاست حکومت و خاموشی دستگاه مدیریت فرمای کارکنان و استادان، دانشجویان،

دانشگاه  یدر محل دبیرخانه آن نسبت به اعضای هیئت علمی، آمیزو محکوم کردن اع�ل موهن و خشونت
 »تهران اجت�ع کرده و تصمیم دارند تا بازگشایی کامل دانشگاه به تحصن خود در ه�ن محل ادامه دهند.

های پیش، در (پیش ازین نیز دانشگاهیان در هفته دشو دانشگاه تهران آغاز می »تحصن کبیر«به این ترتیب 
آن  تحصن کرده بودند تا مدیریت دانشگاه را به باز کردن آن وادار سازند. یدو روز  باشگاه دانشگاه یکی

 .نام گرفته بود) »تحصن صغیر«تحصن کوتاه که با موفقیت به پایان رسیده بود به شوخی و جدی 

ای به طول انجامید و باالخره با دانشگاه تهران آغاز شد چند هفته یآذر در دبیرخانه ۲۹تحصن که در 
بود و آکنده از رویدادهای  تپش اما این روزها پرتاب و ماه پایان گرفت.دی ۳بازگشایی دانشگاه تهران در 

عالی دیگربه  یهفتاد دانشگاهی از ده دانشگاه و مدرسه ،ماهدر دوم دی ،چند روزی پس ازین خونین.
 ان دانشگاه تهران در وزارت علوم تحصن گرفتند.نشتیبانی و همراهی با متحصپ

ظهر، نیم بعداز  تکنیک، در ساعت دو واللهی عضو هیئت علمی دانشگاه پلیدر روز پنجم دی کامران نجات
به  کردمردم در خیابان ویال نگاه می یپنجم وزارت علوم به تظاهرات آزادیخواهانه یهنگامی که در طبقه

رشع قضات ؟ به این پرسش هم هرگز قضاوت و چرا آمد (این گلوله از کجا آمد رضب گلوله کشته شد.
های تهران و سوزیهمچنان که مجرمان و مسئوالن آتش ای بدهد.کنندهنتوانست پاسخ روشن و رصیح و قانع

 )!حریق سین� رکس آبادان همچنان در ابهام ماندند

اللهی رنگ گرفته است و ازین پس کوشش برای بازگشایی از خون کامران نجات ازین پس گذشتروزهایی که 
 دانشگاه با سوگ دوست همراه است.



ها و موسسات آموزش گیرد که راسا به بازگشایی دانشگاهسازمان ملی دانشگاهیان باالخره خود تصمیم می
در هرشهر و در هر دانشگاه،  هاست.بازگشایی دانشگاه یدی هفته ۲۷-۲۰ی عالی اقدام کند. هفته

در اختیار همگان باشد. کانون  »سنگر آزادی«گشایند تا دانشگاهیان درهای دانشگاه خود را بر مردمان می
دفاع از حقوق  یکمیته جمعیت حقوقدانان، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق برش، نویسندگان ایران،
ی بازگشایی ح�یت هفته یازمان ملی دانشگاهیان در زمینهای از تصمیم سطی بیانیه زندانیان سیاسی،

ماه با فراخوان سازمان ملی دانشگاهیان دی ۲۳کند. دانشگاه تهران در چنین می الله طالقانی نیزکنند. آیتمی
فرانسه ش�ر حارضان را شود. خربگزاری الله طالقانی بازگشایی میو به دعوت آیت ایران (دانشگاه تهران)

بازگشایی سازمان ملی دانشگاهیان ایران (دانشگاه تهران) با این  ینویسد. قطعنامههزار نفر میندصدچ
باد دانشگاهیان با مردم ایران، پیروز باد اتحاد نظام فاسد استبدادی، پاینده بادرسنگون پذیرد:شعارها پایان می

 مبارزات مردم قهرمان ایران.

 

 ریت شوراییمدی -۵

ها و موسسات آموزش عالی با شدت و فوریت فراوانی در دانشگاه یچگونگی اداره یی مسئلهبا  بازگشای
برابر سازمان ملی دانشگاهیان قرار گرفت. چرا که بیشرت روسای این موسسات یا مستعفی بودند و یا از کار 

نظرها یگانه نبود. برخی  ؟کرد رفتاراداری و آموزشی چگونه باید  ءبا این خال  و چه باید کرد برکنار شده بودند.
پسندیدند و برخی در های گذشته را میه�ن راه و روش یدیدند. برخی دیگر ادامهاهمیت امر را چندان �ی

بودند.  )(دانشگاه تهران جمله اعضای سازمان ملی دانشگاهیان ایرانای بودند که ازین های تازهجستجوی راه
یل مدیریت دانشگاه بزرگی چون  دانشگاه تهران داشت دست به کار شدند و اینان با توجه به فوریتی که مسا

 یدانشگاه را به عهده یکردند که ازین پس اداره تدوین» دانشگاه در دوران انتقالی یاداره«طرحی برای 
، از هکرد. این شوراها در هر دانشکدشوراهای مشرتک دانشجویان، دانشگاهیان و کارمندان اداری واگذار می

شد و تعداد �ایندگان هر دانشگاهی انتخاب می یجامعه یدهندهسوی اعضای هر یک از سه جزء تشکیل
در هر  »گیریمرجع عالی تصمیم« نام گرفته بود» شورای ه�هنگی«این شوراها که  .ء در شورا برابر بودجز 

ها و گان شوراهای ه�هنگی دانشکده�ایند  یکه به وسیله( دانشکده بود و شورای مرکزی ه�هنگی دانشگاه
طرح شوراهای  گیری در سطح دانشگاه تهران بود.ترین مرجع تصمیمشد) عالیاز میان ایشان انتخاب می

 ۱۷های مدیریت شورایی است که در انقالب ایران تدوین و اجرا شده است (ه�هنگی یکی از نخستین طرح
(دانشگاه تهران) شکل گرفته بود  سازمان ملی دانشگاهیان ایرانی که در ) بعدها این مدیریت شورای۵۷بهمن 

 جا به کار بسته شود.رسارس کشور پذیرفته شد تا در همهاز سوی سازمان ملی دانشگاهیان 

 

 وزیر دولت موقتپیام خوشامد به نخست -۶

دانشگاه تهران  وزیری دولت موقت گرفت اظهار داشت که درمهندس بازرگان از امام حکم نخست آن روز که
ه بهمن به دانشگاه آمد ودر مسجد دانشگاه ب ۲۰روز جمعه  دولت موقت خود را اعالم خواهد کرد. یبرنامه

های اطراف گرد آمده بودند هزار مردمی که در دانشگاه تهران و خیاباندهسخن ایستاد و خطاب به چندین
ز کار کناره گیرد و بیهود رسسختی نکند و به قدرت از بختیار خواست که ا کار خود را بیان کرد و یبرنامه

گفتند روز پیش آمده بودند و با می »استقبال امام یکمیته«انقالب تسلیم شود. گروهی که خود را اعضای 
باشگاه دانشگاه به گفتگو نشسته بودند تا ترتیبات  در سازمان ملی دانشگاهیان ایران (دانشگاه تهران)



آن روز صبح از بلندگوهایی که  م (نصب بلندگوها و مسایل امنیتی ووو) را روشن کنند.سازماندهی این مراس
این ترتیب  و بهاز قران پرداختند  گاه و اطراف آن کار گذاشته بودند، به تالوت آیاتیدر مسجد دانش

شگاه تهران در دان »شکن جمعه�ازهای دشمن«بار پدید آورند که بعدها کوشیدند فضایی را برای نخستینمی
 !پدید آورد

وزیر دولت انقالبی را گرامی مهندس مهدی بازرگان، نخست مقدم مرد مبارز دانشگاهی،« آن روز م خوشامدپیا
پاسخ به یکی از نیازهای انقالب کنونی ایران در این  ]را[انتخاب و آغاز کار دولت موقت انقالبی «و  »داردمی

ن انتخاب دانشگاه به عنوا«کند که دالنه اضافه میآورد و سادهمیبه ش�ر » مرحله از تحول و تکامل خود
ان انقالب و خاصه ارجی است که رهرب  ینشانه نخستین مکان برای گفتگو میان رییس دولت انقالبی و مردم...

یابد: این خوشامد با این جمالت پایان می »نهند...، این سنگر آزادی، میالله خمینی بر دانشگاهرهرب بزرگ آیت
های دستگاه آزاد و مستقل که خواست همگانی است به تزکیه بپردازیم و بر ویرانه در راه ساخنت ایرانی آباد،«

ها را مستقر ها را طرد کنیم و پاکیدلخواه و مطلوب خود را بازسازی کنیم. آلودگی یظلم و فساد، جامعه
 .»سازیم

 

 و اعرتاض به اختناق هادفاع از آزادی -۷

دار لت موقت مهندس بازرگان رس� عهدهرسد. دو پایانی نظام شاهنشاهی در می یروز دیگر نقطه چند
های سازمان ملی دانشگاهیان ایران براساس دو مسئولیت امور است. اکنون چه باید کرد؟ ازین پس فعالیت

این هر دو  و اجت�عی. وهای فردی ها و دفاع و حراست از آزادیگیرد: بازسازی دانشگاهمحور اصلی شکل می
یئت به بعد، ه ۱۳۵۸های تابستان که از ماه شود تا آنجاهای فراوان روبرو میمقصود بیش از بیش با دشواری

 کشاند.عملی و انفعال میدبیران موقت سازمان را به بی

گرفتند از  »للهیاحزب«و چ�قدارانی که بعدها  لقب  هاها و اعرتاض به چ�قداریدفاع و حراست از آزادی
های مختلف آن اهمیت های پایانی نظام سلطنتی در فعالیت سازمان ملی دانشگاهیان واحده�ن هفته

شد. سازمان ملی گیر میگرفت و همهکم شکل و نیرو میای داشت. موج رسکوب و خفقان کمویژه
هی اعرتاض و مقاومت یاری کرد و هم به سازمانددانشگاهیان نیز هم با قربانیان همدردی و همدلی می

پرداخت و به کراتیک میو ها و حقوق دمهای خود به دفاع از آزادیبیانیه ها ویهاطالع یهمه رساند و درمی
�یت کرد و هم از اعتصاب ) ح۵۷ این ترتیب بود که هم از جنبش اعرتاضی زنان علیه حجاب (اسفند

). در مراسم سالگرد دکرت مصدق در احمدآباد به ۵۸ردیبهشت نگاران و کارکنان و کارگران آیندگان (اروزنامه
خاصه مبتکر نخستین موضعگیری ) و ۵۷اسفند  ۱۴( همراه گروه عظیمی از دانشگاهیان رشکت جست

خربنگاران  سندیکای نویسندگان و کراتیک (کانون نویسندگان ایران،و چندین انجمن و کانون دم جمعیدسته
جو  به اضشد، در اعرت  دفاع از زندانیان سیاسی...) یادی مطبوعات، کمیتهمطبوعات، انجمن دفاع از آز 

 آهسته و مصمم ونخستین فرهنگ چ�قداری که آهسته هاینسبت به نشانه سانسور و اختناق و اعالم خطر
 ).۵۷دوم بهمن  ی(نیمه کردگرفت و ویران میچیز را در بر میبیرحم همه

 

 



 تصابیدولت بازرگان و روسای ان -۸

 شنبه اول اسفند، گروهی از اعضای سازمان ملی دانشگاهیان ایرانروز دوشنبه سی بهمن و شاید هم سهدر 
دانشگاه تهیه  یدانشگاه تهران) به دیدار بازرگان رفتند و طرحی را که براساس مدیریت شورایی برای اداره(

چهارم اسفند از رادیو شنیدم بود که صبح جمعه نگذشته  یکرده بودند به او ارائه کردند. ازین دیدار چند روز 
یس دولت موقت حکمی به یکی از دانشگاهیان تهران داد و وی را همراه سه تن دیگر، به عنوان هیئت که ری
برای انتخابی بودن مسئوالن و مقامات  همه فریادپس آن !موقت دانشگاه تهران منصوب �ود یمدیره

خشم و غیض رسد همه را گرفته بود خاصه که این چهار تن، همه از دانشگاهی بیهوده بود! موجی از 
مسئوالن درجه اول سازمان ملی دانشگاهیان ایران (دانشگاه تهران) بودند که حتی رضورت آگاه کردن دیگر 

 اعضا را هم به خود نداده بودند.

به بحث  ی تشکیل داد واواضح است که سازمان ملی دانشگاهیان ایران (دانشگاه تهران) به فوریت جلسه
 عمل و یالعاده پرداخت. سازمان به دنبال بحثی رصیح و روشن مخالفت خود را با این نحوهازین امور خارق

اصول منشور  ها و این اع�ل را مغایر و ناقضاینچنین انتصابات و اینگونه رفتارها اعالم کرد و این سیاست
 سازمان دانست.

زل و عاسفند) و این یک هم نیامده به  ۶( ت باالخره وزیر علومی پیدا کردحکومت موق ،و سه روزی بعدد
، طریق عالی پرداخت. انتخاب از پایین طریق سازمان بود و موسسات آموزش هانصب روسای دانشگاه

 »شوراهای اسالمی«ای از اهمیت . تنها نوآوری وزیر جدید این بود که در مصاحبهحکومت انتصاب از باال بود
 ها سخن گفت.دانشگاه یادارهدر 

و کرد های انتصابی اعالم ای مخالفت خود را با این سیاستاسفند سازمان ملی دانشگاهیان در اعالمیه ۱۵در 
اندازد و راه را ها را به خطر میها، آزادی، استقالل و دموکراسی دانشگاهانتصاب مسئولین دانشگاه«نوشت که 

 .»سازدها هموار مینساالری به دانشگاهبرای بازگشت خودکامگی و دیوا

 بازسازی یا پاکسازی؟ -۹

ا در راه جیت دانشگاهیان مستظهر باشند همهبانی و ح�یتوانستند به پشتکجا �یمدیران انتصابی که در هیچ
العقول گام نهادند تا کسانی را از خود راضی کنند. مهمرتین نتایج این وضع، اقدامات و تصمی�ت محیر 

 ها بود. یعنی رفتاری کامال در جهت عکسدانشگاه »بازسازی«و به فراموشی سپردن  »پاکسازی«رداخنت به پ
ترین اقدام بازسازی یه کرده بود. به نظر سازمان عاجلبینی و توصآنچه سازمان ملی دانشگاهیان پیش

نستیم بدانیم چه کسانی صالحیت تواای بود که میتنها در چنین مرحله ها بود و سپس نوسازی آنها ودانشگاه
 ایصالحیت علمی جدید دارند و چه کسانی فاقد چنینهای دانشگاه علمی الزم را برای مشارکت در فعالیت

 هستند و پس با کار آموزش و پژوهش سنخیتی ندارند!

ای را د و عدهکردنهایی منترش میرا پیشه کرده بودند، صورتی از نام »پاکسازی«های انتصابی اکنون مدیریت
این گام دیگری بود در مسیر خودرسی و خودکامگی و به این ترتیب بود  کردند! ومی »تصفیه«ها از دانشگاه

یاد نادر افشارنادری، قربانی زنده ترین استادان،ز جمله یکی از رشیفرتین و شایستهکه در دانشگاه تهران، ا



و این ظلم چنان بر او سنگینی کرد که چند ماهی  آمد.دچار » تصفیه«ها شد و به بالی اغراض و محاسدت
 نگذشته بود که زندگی او را به پایان رساند.

 

 جامعه و استقالل نظام دانشگاهی، منشور جدید؟ -۱۰

تدوین متنی که با رشایط نظام دانشگاهی در ایران پس از انقالب مطابقت داشته باشد، یکی دیگر از 
 »جامعه و استقالل نظام دانشگاهی« یاین منظور با برگزاری سمینار دو روزههای مهم سازمان بود. فعالیت

پرورش و علوم دولت  صنعتی دنبال شد. وزیران آموزش و در دانشگاه ۱۳۵۸خرداد  ۲۴و  ۲۳ی در روزها
در آن روزها حدود  دادند. ها گوش فراموقت هم در روز نخست به تاالر مباحثات آمدند و محرتمانه به بحث

تجاوز به «، »دانشگاهی بسپارید یدانشگاه را به جامعه«یصد تن در این سمینار رشکت کرده بودند. س
شکوفایی نظام دانشگاهی تنها از طریق « ،»کشور است یاستقالل دانشگاه، تجاوز به گذشته و حال و آینده

ارهایی بود که در تاالر ، از جمله شع»پذیر استهای دانشگاهی امکاناستقالل، مدیریت شورایی و آزادی
های دانشگاهیان در ایران پس از خورد. موضوع بحث تعیین و تعریف وظایف و خواستسمینار به چشم می

 .ثابه منشور جدید سازمان تلقی کردمصوب سمینار را باید در واقع به م یقطعنامه بود و ۵۷بهمن 

کنونی  یدر مرحله« .است »سنگر آزادی«ن در بخش نخست قطعنامه سخن از دانشگاه و وظایف آن به عنوا
کشور، دانشگاهیان مسئولیت حراست از  یگیری نظام اجت�عی آیندهی شکلانقالب ایران، یعنی در مرحله

 »ها، دفاع از استقالل و حاکمیت ملی و کوشش برای دگرگونی نظام دانشگاهی را به عهده دارند.آزادی
های اساسی در جامعه، به مسایلی چون استقالل اقتصادی، ن آزادیقطعنامه پس از تکیه بر رضورت تضمی

رسانی از استقالل نظام خربحقوق زنان و مردان و رفع تبعیضات جنسی، نژادی، مذهبی و عقیدتی،  یبرابر 
کند و تلویزیون و رادیو، اشاره می طلبی در مطبوعات،ور و محکوم شناخنت هرگونه انحصار صاحبان زر و ز 

 »فضای انقالب ایران ابراز های خودرسی و هرج و مرج دررانی عمیق خود را از بروز جوانهتاسف و نگ«
تعرض و های فرهنگی و ه�ی، قوام بخشیدن به فضای تفتیش عقاید و افکار، جلوگیری از فعالیت« دارد:می

سیدگی عاجالنه به  این ها، با روح انقالب ایران مغایرت دارد و ما ر فروشیها و روزنامهحمله به کتابفروشی
 .»تجاوزات را خواهانیم

نظام آموزشی کشور در  یتوسعه« :شوددر بخش بعدی قطعنامه به مسایل آموزشی و دانشگاهی پرداخته می
آموزش عالی، آموزش همگانی «گردد. معرفی می »یکی از نیازهای انقالب ایران«به عنوان  »سطوح خود یکلیه
، »ها راه یابندعه و خاصه فرزندان طبقات محروم و زحمتکش باید به دانشگاهافراد جام یهمه«و  »است

(سمینار از » های تحت ستم گام بردارندهای خلقها و فرهنگهای ایران در راه احیای زبانهباید دانشگا«
 آن نظام »انقالب ایران خواست«، ح�یت کرد) ایجاد دانشگاه کردستان به عنوان یک نهاد مردمی طرح

و در جهت قرار  در جهت آمیخنت علم و عمل آموزش عالی، که در جهت همگانی شدن«دانشگاهی است 
 .»های گوناگون جامعه گسرتش یابدمنت فعالیت گرفنت دانشگاه در

م ااستقالل نظ پرداخته است. »مدیریت شورایی«و  »استقالل نظام دانشگاهی«بخش پایانی قطعنامه به 
تی نیست بلکه به معنای های اجرایی مملکای استقالل اداری و مالی از دستگاهتنها به معن«دانشگاهی 

دانشگاهی با مصالح ی برونساالرانهالرانه و فننهاد دیوانسا بازشناسی این واقعیت است که وجود هرگونه
 .»گیردل حق حاکمیت مردم قرار میجامعه مغایرت و تضاد دارد و در تناقض با اع�



موسسات آموزش عالی ها و نظام دانشگاهی بدون تحقق روابط دموکراتیک در دانشگاهاستقالل «اما 
ها و موسسات آموزش عالی گونه سیاست انتصابی در دانشگاهاز ای�و قطعنامه با هر ». ناپذیر استامکان

ه با حس مسئولیت اجت�عی ب دانشگاهی باید حاکم بر رسنوشت خویش باشد و یجامعه« کند:مخالفت می
اعضای  یاساس مشارکت همه مدیریت باید بر .اه ایجاد دانشگاهی مستقل بپردازدانجام وظایف خود در ر 

این شوراها . ») و در قالب شوراهای ه�هنگی سازمان یابدهی (دانشجویان، کارکنان، استاداندانشگا یجامعه
تاکید شده  این قطعنامه همچنیندر  .»گیری در هر واحد آموزشی محسوب شودباید عالیرتین مرجع تصمیم«

شده توسط شوراهای ه�هنگی اساس موازین و معیارهای تعیین باید بر. میی دانشگاهی..تزکیه«است که 
باید به بازسازی و نوسازی ها نخست میاین چیزی نیست جز تکرار این نکته که در دانشگاه و. »انجام شود

اید پس از آید بجا هم که رضورت این تزکیه پیش میآن ،هر حالپرداخت و نه به پاکسازی یا تزکیه. و در 
این شوراها باشد و نه به دلخواه این یا  یشده به وسیلهتشکیل شوراهای ه�هنگی براساس معیارهای تعریف

 آن مدیریت یا سیاست عوامفریبانه!

ی قضائیه یا قوهکمرت از استقالل پذیرد: استقالل نظام دانشگاهی مهمی پایان می یقطعنامه با تاکید بر نکته
با توجه به نقش حیاتی مسایل « .مقننه از دولت نیست. اصل تفکیک قوا در اینجا نیز باید اع�ل شود یقوه

آموزشی و دانشگاهی و با توجه به اهمیت استقالل نظام دانشگاهی خواستاریم که مفاد این قطعنامه و اصل 
منظور و ملحوظ  ،شودکه توسط مجلس موسسان تدوین می ایساسیاستقالل نظام دانشگاهی در قانون ا

 .»گردد

مبارزه و نقش و موقعیت این سازمان در رشایط  یادامه« ینگاهی به این قطعنامه پرسش ش� را درباره
 ؟از آن پس چه شد ی سازمان ملی بود؟»آواز قو«آیا این قطعنامه  دهد.پاسخ می »جدید

گذشت جو اختناق و رسکوب و خفقان شدت بیشرتی ای که میآن ایام هر روز و هفته ورد که درآ  باید به یاد
فاشیستی فرو شبه -اه مذهبی یک نظام پوپولیستیخفقان سی ای که به اع�قپس در جامعه گرفت.می
ینجا سازمان ملی هم آهسته آهسته کند شد و کند شد تا از کار ماند. بسیاری از فعاالن سازمان در ا ،رفتمی

خاموشی زندان و انزوا  و گروهی دیگر راه تبعید و مهاجرت پیش گرفتند و برخی هم به و آنجا پاکسازی شدند
و  ی مبارزان و همراهانماند یاد همهاعدام سپرده شدند. آنچه می یچند تنی هم به جوخه دچار شدند،

ر انقالب بزرگ ایران رشکت جستند د بینی و رصاحت و همراه با صداقتوستان است که با جسارت و روشند
هم اهمیت اساسی مبارزه برای  ها را نیز به همراه آورد،که مشارکت توده ،و با این حضور و مشارکت خود

 .»انقالب اسالمی« یای ساختند علیه افسانهدند و هم در عمل از آن تکذیبنامهنشان کر ها را خاطر آزادی

روشن است که دهد. آن اجازه �ی آورد و دوامای را �ینامهنین تکذیبروشن بود که آن فضای نودولتان تاب چ
ای از ریزی اتحادیهی پایهای باشیم و یا در اندیشهریزی نظام دانشگاهی شایستهاگرروزی در فکر پایه

 کراتیک در ایرانو های دمدانشگاهیان ایران باشیم و یا بخواهیم در علل شکست و نقاط ضعف و قوت سازمان
 ٥فایده خواهد بود.پر  سازمان ملی پرسود و یاندیشه کنیم بازگشت انتقادی به تجربه

                                                            
های انتقادی گوناگون قرار گرفته است. عالوه های برخی از اعضا و فعاالن نیز موضوع ارزیابیوشتهی سازمان ملی دانشگاهیان ایران در نتجربه -٥

یاد کرد که » ی گروهی از دانشگاهیان سابق ایرانکاوشگر، نرشیه«باید از ) می۱۳۵۸-۵۹(شیراز، » آموزش و فرهنگ«ی ی فصلنامهبر چند ش�ره
های در شهر نیویورک انتشار یافت و مقاالت سودمند و برداشت ۱۳۶۸ی سوم (و پایانی؟) آن در بهار و ش�ره ۱۳۶۶ی نخست آن در بهار ش�ره

 [در آن منترش شده] است. ۱۳۶۸-۱۳۵۶های ها و مبارزات دانشگاهیان در سالی فعالیتای دربارهانتقادی



بزرگ  دانشگاه آن روزها و  یآنانی که نامشان تجربه یباز هم به یاد همراهان و همگامان و با یاد بیدار همه
یک تهران)، نادر تکناللهی (دانشگاه پلیدارد: کامران نجاتده نگه میسازمان ملی را در ذهن من زن

، ایرج فرهومند )واقفی][رشیف بیگلری (دانشگاه صنعتی تهرانزاد فر  (دانشگاه تهران)، نادریافشار 
 .تکنیک تهران)، سیدفتحی (دانشگاه پلیفنی دانشگاه تهران) ی(دانشکده



 پیوست:

 منشور سازمان ملی دانشگاهیان ایران

 مقدمه

شخصیت  برای رشد کاملتامین رشایط مناسب  ه نظام دانشگاهی،واالترین هدف هر نظام آموزشی و از جمل
نهاست و این همه جز های اساسی و دفاع از آ به آزادی به حیثیت انسانی و اعتقاد ی احرتامانسانی و اشاعه

افراد را برای ایفای  نظام دانشگاهی باید تواند داشته باشد.ی جامعه معنایی �یجانبهدر جهت تکامل همه
 های آموزشی و پژوهشی،ی آزاد و شکوفان آماده سازد و با گسرتش آزاد فعالیتولیت موثر در یک جامعهمسئ

ی ی استقالل ذهن و اندیشهنظام دانشگاهی باید پشتوانه زندگی اقتصادی و علمی و فرهنگی را رونق دهد.
اقتصادی جامعه پاسداری کند.  سیاسی و افراد باشد تا بتواند از هستی و اعتالی علمی و استقالل فرهنگی،

نظام دانشگاهی باید در جهت شکوفایی اقتصاد و فرهنگ راستین مردم گام بردارد و از خدمت به منافع 
 ی فرهنگی آنان برکنار باشد.و سلطه های اقتصادی بیگانگانیخصوصی بدور ماند و از آزمند

نادیده  .حران حاد و عمیقی روبرو کرده استا بنظام دانشگاهی ایران را ب ،زیر پا گذاردن این نکات اصولی
پیروی از مقاصد و  گیری در امور خود،ی دانشگاهی از تصمیممنع جامعه گرفنت استقالل نظام دانشگاهی،

به سیاست تهدید و تطمیع و تشبث  ها،هی در دانشگاهای اساسنقض آزادی ای اجرایی،ههتلقینات دستگا
اع�ل اغراض شخصی از جانب مقامات دانشگاهی و بازیچه انگاشنت  انشجو،هتک حرمت استاد و د خشونت،

بیگانگی ی انقیاد و ازخوده و ترویج و توسعهرونق آموزش و پژوهش  در جامعه را مانع گشت موازین آموزشی،
 شده است. بفرهنگی و علمی را موج

ی ایران بازمانده نیازهای جامعه دانشگاهی از ادای رسالت حقیقی خود و از برآوردن در چنین وضعی نظام
سایل و و  گیری نادرست از امکانات و افراط و تبذیر در استفاده ازست. نظام دانشگاهی کنونی با بهرها

های آموزشی و فعالیت بجا وبر اساس سیاست تبعیض و اجحاف،های ناگیریتجهیزات موجود و با تصمیم
دانشگاهی کنونی نتوانسته  نظام به تعطیل کشانده است. ها و موسسات آموزش عالی راپژوهشی دانشگاه

 است و نخواهد توانست تکالیف خود را در قبال جامعه انجام داده و نیازهای اجت�عی را برآورد.

های دوام نظام کنونی را مغایر حیثیت علمی و استقالل ملی و در تعارض با خواست ،ما دانشگاهیان ایران
ادای رسالت حقیقی خود ی دانشگاهی بتواند در راه که جامعهدانیم و برای آنمی ی دانشگاهیهواقعی جامع

 گام بردارد:

 ما خواهان استقالل نظام دانشگاهی هستیم -۱

یران باید بر اساس . نظام دانشگاهی ارده شودی دانشگاهی سپرسنوشت نظام دانشگاهی ایران باید به جامعه
 ان یابد.سام استقالل اداری، علمی و فرهنگی

های گونه مداخالت دولت و دستگاهخصوصی و امیال فردی و رها از هر  به دور از منافعاستقالل دانشگاهی 
رسکوب و ورشکسته خواهد  نظام دانشگاهی در قید و بند، ،جز این باشد یابد و اگراجرایی امکان وجود می

تجاوز به استقالل دانشگاه  ،معه استاستقالل نظام دانشگاهی یکی از ارکان اصلی شکوفایی هر جا بود.
 .ی جامعه استتجاوز به گذشته، حال و آینده



 ما خواهان دموکراسی نظام دانشگاهی هستیم -۲

ی سطوح هاصول دمکراسی باید در کلی .نظام دانشگاهی ایران باید بر اساس اصول دمکراسی بنیان گیرد
با دمکراسی شگاهی باشد. هرگونه قدرت دیوانساالری ی ضوابط و روابط دانکنندهی دانشگاهی تعیینجامعه

به رای دانشگاهیان و از میان آنان برگزیده  مسئوالن دانشگاهی باید یکلیه .دارد نظام دانشگاهی مغایرت
 شوند.

 ما خواهان آزادی دانشگاهی هستیم -۳

آزادی نرشعقاید و افکار و  تار،ریزی شود. آزادی اندیشه، آزادی گفباید بر اساس آزادی پایه یزندگی دانشگاه
های دانشگاهی، تشکل و ضامن اصلی آزادی های دانشگاهی است.آزادی اجت�عات از عنارص مهم آزادی

 ی دانشگاهی است.ی فرهنگی و صنفی، اجزا الینفک جامعههای آزادانهفعالیت

اد و به دور از هرگونه ذات و اصل زندگی دانشگاهی، آزادی است. آموزش و پژوهش باید در محیطی آز 
نظارت و ممیزی آشکار و نهان صورت بگیرد و تنها در آزادی است که شکوفایی و باروری زندگی دانشگاهی 

 یابد.امکان می

 ی دانشگاهی هستیمما خواهان تامین اجت�عی جامعه -۴

 مند باشد.ی بهرههارچوب عدالت اجت�عی دانشگاهی باید از سطح زندگی و رشایط کار مناسب در چجامعه
 .ی دانشگاهی استاجت�عی جامعه ضامن اصلی تامین امنیت شغلی،

ها و موسسات آموزش های علمی دانشگاهی اعضای هیاتاز کلیه کنندگان منشور،امضا ،ما دانشگاهیان ایران
 هایشدن به خواستکنیم که با اعتقاد به مواضع فوق و به منظور تحقق بخدعوت می عالی کشور،

های سیاسی به ما ی احزاب و گروهمستقل از کلیه» سازمان ملی دانشگاهیان ایران«برای تشکیل  ،شدهاعالم
 بپیوندند.

 ۱۳۵۷یازدهم مرداد 
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