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  )نمونه موردي دانشگاه تهران(

  *امين داودي

  چكيده
هاي سياسيِ دانشجويي بر روند استقاللِ دانشگاه  هدف از اين پژوهش بررسي تاثير فعاليت

رو درصـدد پاسـخ بـه ايـن      باشد. پژوهش پـيش  مي 1342تا  1320هاي  در ايران بين سال
تا  1320هاي  دانشجويي در قالب احزاب سياسي بين سال هاي ها است كه، فعاليت پرسش
چه تاثيري بر روند استقالل دانشگاه داشته است؟همچنين نگارنده در پـي بررسـي    1342

چگونگي رفتار نيروهاي دولتي و مسئولين دانشگاه با فعالين دانشجويي در اين دوره زماني 
اكبـر سياسـي    علي 1321، سال مي باشد؟ فرض اصلي پژوهش بر اين امر استوار است كه

دانشگاه تهران را از لحاظ مديريتي و اداري به استقالل رسانده و ديگر نيروهاي نظـامي و  
هاي دانشـجويي   گيري فعاليت اند. با شكل دولتي حق ورود و دخالت در دانشگاه را نداشته

جويان در دهه بيست، دولت و نيروهاي نظـامي درصـدد نفـوذ در دانشـگاه و تنبيـه دانشـ      
سياسي است و مسئولين دانشگاه نيز درصدد حفـظ اسـتقالل دانشـگاه هسـتند. پـژوهش      

آورد  تحليلي انجام شده است. دست  - رو با استفاده از روش تحقيق تاريخيِ توصيفي  پيش
هاي سياسيِ دانشجويان منجر به دخالـت دولـت در    دهد كه فعاليت اين پژوهش نشان مي

لت در نيمه اول دهه چهل، با تصويب قوانين جديـدي، سـعي   دانشگاه شده و سرانجام دو
  در تضعيف استقالل دانشگاه داشته است و اين روند ادامه داشت.

اكبـر سياسـي،    هـاي دانشـجويي، علـي    دانشـگاه، اسـتقالل دانشـگاه، جريـان     :ها واژهكليد
  دولت.  احزاب، 

                                                                                                 

  ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،ارشد رشته تاريخ ايران دوران اسالمي كارشناس *
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  مقدمه. 1
نسبت بـه تمـدن جديـد غـرب از     هاي ايران و روس در دوره قاجار و آگاهي  بعد از جنگ

هاي انقالبي شكل  گر و جنبش هاي اصالح جانب برخي از ايرانيان، به تدريج در ايران جريان
شود و پس از تاسيس دارالفنون بـه تـدريج    گيرد. نظام آموزشي به آرامي دچار تحول مي مي

هـاي   هشود. بر اسـاس تجربـة دهـ    در عصر مشروطه موسسات آموزش عالي بنياد نهاده مي
هاي  شود كه پيامدهايي همچون جنبش گذشته، در عصر رضاشاه، دانشگاه تهران تاسيس مي

المللـي پيونـد    دانشجويي را در پي دارد. به تدريج، جامعه دانشجويي ايران بـا مسـائل بـين   
گيـرد. در ايـن    هاي دانشجويي در داخل و خـارج از كشـور شـكل مـي     خورد و انجمن مي

هاي سياسي،  از پيش جذب مسائل سياسي شده و در راستاي آرمان مرحله، دانشجويان بيش
  زنند. فرهنگي، صنفي خود دست به فعاليت مي

هـاي   با سقوط رضاشاه و باز شدن ناگزيرِ فضاي سياسي در ايـران احـزاب و گروهـك   
شوند و  شود كه در مرحله اول متوجه دانشگاه و دانشجويان مي سياسي مختلفي تاسيس مي

شـوند. بنـابراين بـه ترتيـب       در تحريك و فعال كردن دانشجويان محسوب ميعامل مهمي 
حزبيِ اعم از: مذهبي، ماركسيسـتي و ملـي بيـرون از دانشـگاه شـكل       _هاي فكري  جريان

هـاي سياسـيِ    تـوان فعاليـت   حزبي نمـي  _هاي فكري  گيرد كه بدون بررسي اين جريان مي
  دانشجويان در اين دوره زماني را تبيين كرد.

هاي  توان پي برد كه يكي از ويژگي هاي دانشجويي در جوامع غربي مي با مطالعه جنبش
ها مسئله اصالحات دانشگاهي و استقالل دانشگاه نسبت به نهادهاي بيـرون   بارز اين جنبش

هاي غربـي   ، و ايرانياني كه تحصيل كرده دانشگاه1)118 - 117: 1375دانشگاه بود. (هوالب،
گيـري اسـتقالل دانشـگاه در جوامـع غربـي بـوده و بـا         بودند شاهد چگونگي روند شـكل 

تـرين   ها و مباني يك دانشگاه مستقل و آزادي آكادميـك آشـنايي داشـتند. از اصـلي     تعريف
امات غير دانشـگاهي در  هاي استقالل دانشگاه مي توان استقالل مالي، عدم مداخله مق مولفه

امور آن، اعم از تعيين برنامه يا انتخاب استاد يا پـذيرش دانشـجو و شـرايط مربـوط بـه آن      
) بنابراين در همين راستا دانشگاه تهران بعد از سقوط رضاشاه با 56: 1354دانست. (نراقي، 

ا كنـد و از  هاي علي اكبر سياسي توانسته بود به استقالل اداري و مديريتي دست پيـد  تالش
وزارت فرهنگ جدا شده و براي حفظ اين استقالل مي كوشيد. اما احزاب نيز درصدد نفوذ 

ها و مسئولين دولتـي و رژيـم حـاكم نيـز در پـي تنبيـه دانشـجويان سياسـي و          در دانشگاه
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 فعالين دانشجويي

جلوگيري از سياسي شدن فضاي دانشگاه بودند كـه ايـن مسـئله اسـتقالل دانشـگاه را بـه       
  مي انداخت.   خط
توان در قالب يك سوال اينگونه مطرح كرد كـه   رو را مي وضوع و هدف پژوهش پيشم

چه تاثيري بر روند استقالل  1320 – 1342هاي  هاي سياسيِ دانشجويي در بين سال فعاليت
تـوان فرضـيه ايـن پـژوهش را      دانشگاه در ايران داشته است؟ در پي طرح اين پرسش مـي 

ي سياسـيِ دانشـجويان در قالـب احـزاب سياسـي بيـرون       ها اينگونه مطرح كرد كه، فعاليت
گيـري   هـاي سياسـي از جانـب آنهـا در دانشـگاه سـبب شـكل        دانشگاه و تبليغ ايدئولوژي

خصومت بين دولت و دانشگاه شد و در نهايت منجر به تضعيف  استقالل دانشگاه گرديـد.  
ه اسـت و مقـاالت   باشد كه تاكنون پژوهشي تحت اين عنوان صورت نگرفت الزم به ذكر مي

دانشـجويي در انقـالب     موجود با موضوع جنبش دانشجويي به بحث در مورد نقش جنبش
و نقـد جنـبش   » استقالل دانشـگاه «رو در مورد  اسالمي پرداخته شده است و پژوهش پيش

هاي علمي در راستاي بررسي علمي و  گيري پژوهش تواند آغازي براي شكل دانشجويي مي
  در مورد دانشگاه در ايران باشد. شناسي تاريخي آسيب

 

  

 

  

  
  گيري مثلث سه جانبه در مورد دانشگاه بعد از سقوط رضاشاه شكل .1شكل

 

  استقالل دانشگاه. 2
هاي كشورهاي غربـي دچـار فـراز و فرودهـاي بسـياري شـده و        در دو قرن اخير دانشگاه

اند؛ يكي از تاثيرات مهم بر دانشـگاه در طـي دو قـرن اخيـر را      تغييرات بنيادي زيادي داشته
هاي ديكتاتور و يا اقتدار دولت مركزي نسبت به ديگر نهادها دانسـت.   توان ظهور دولت مي

 دانشگاه

 دانشگاه مسئولين

 دولت
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اي در اروپا به تدريج ايـده آزادي آكادميـك شـكل گرفـت. پـس از       در پي همچنين مسئله
سركوب طوالني آزادي دانشگاهي در فرانسه، در زمان نـاپلئون، دو نويسـنده فرانسـوي بـه     

هاي ويكتور كوزن و ارنست رنان، كه هر دو متاثر از تفكر آلماني بودند، حـدود اواسـط    نام
ش عـالي را در فرانسـه احيـا كننـد. در     قرن نوزدهم و پس از آن سعي كردنـد شـان آمـوز   

كاردينال نيومن رسالة معروف خود را با عنوان ايده يـك دانشـگاه    1859انگلستان در سال 
را » ماموريـت دانشـگاه  «اورتگائي گاست كتـاب   1944خاص و برجسته نوشت و در سال 

نـازي بـر    منتشرر كرد. كارل ياسپرس نيز كتاب ايده دانشگاه را پـس از سـلطه ديكتـاتوري   
دانشگاه تاليف كرده و به تعريف استقالل دانشگاهي و آزادي آكادميك پرداخته است كه به 

  .2ترجمه و در ايران منتشر شده استزبان فارسي 
دانست. منظور  3»استقالل دانشگاه«توان  هاي مهم و اساسي دانشگاه را مي يكي از ويژگي

نوع خاص رابطه ميان دولت و دانشگاه است كه در آن دولت ضمن حمايت از » استقالل«از 
آزادي «كنـد، همچنـين الزمـه     هـاي دانشـگاهي از دخالـت در آن نيـز اجتنـاب مـي       فعاليت

: 1393نهادهاي دانشگاهي را بپذيرند. (فاضلي، » استقالل«ها  اين است كه دولت» دانشگاهي
توان استقالل دانشگاه را استقالل مالي، عدم مداخله مقامـات غيـر دانشـگاهي در     ) و مي41

بـه آن   امور آن، اعم از تعيين برنامه يا انتخاب استاد يا پـذيرش دانشـجو و شـرايط مربـوط    
اي است كه تحت  معتقد است دانشگاه موسسه 5كارل ياسپرس 4)56: 1354دانست. (نراقي، 

دهـد و از آن   ما در عين حال بايد به دولتي كه به آن مجوز مـي مجوز رسمي استقالل دارد، ا
كند پاسخگو باشد و بنابراين از لحاظ قانوني وضعيتي دوگانـه و پـر از ابهـام و     حمايت مي

  گويد  ) پاسپرس در ادامه مي1394:162حتي پر تنش دارد. (ياسپرس،
ـ   رتنش و متعـارض  حقيقت اين است كه روابط ميان دولت و دانشگاه تقريباً هميشـه پ

تواند بر دانشگاه سلطه داشته باشد و درواقع آن را نابود  بوده است. دولت به سادگي مي
كند، زيرا دانشگاه بدون دولت ناتوان است. بنابراين همه تعارضات بايد به سطح فكري 

  )163 – 162محدود شوند. (همان: 

ه فقط به اين دليل كه نسبت بـه  بنابراين دانشگاه بايد از مانورهاي سياسي اجتناب كند، ن
اند، بلكه به اين دليل كه براي انسجامش خطرناك و مهلكنـد. دانشـگاه (بـرخالف     آن بيگانه

نهادهاي سياسي) بايد به طور صريح و آشكار خواستش را عيان كند. دانشگاه دولـت را بـا   
اريِ دولـت و  كند. پيامد اين تنش فكـري بايـد همكـ    نيروي حقيقت، و نه با زور، كنترل مي

) ياسپرس فرض خود 163 – 162تر (همان:  تر توسط قوي دانشگاه باشد، نه نابوديِ ضعيف
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كمكي نكند و استقالل دانشگاه را نپـذيرد  » ايده دانشگاه«گيرد كه اگر دولت به  را بر اين مي
تماعي هاي اج را در خفا نگه دارد، مراقب باشد كه وارد فعاليت» ايده خود«لذا دانشگاه بايد 

  )163 – 162نشود، و منتظر سقوط احتمالي دولت حاضر بماند. (همان: 
طرفي سياسي دانشـگاه در بيـان حقيقـت نيسـت و بـه       ايده آزادي آكادميك به معني بي

توان گفت استقالل دانشگاه كه بر ايده آزادي آكادميك قـرار دارد برابـر بـا     عبارتي ديگر مي
كادميك مستلزم تعهد به آموزش حقيقت است، هرچند طرفي سياسي نيست زيرا آزادي آ بي

دولت يا نهادهاي مذهبي در بيرون يا درون دانشگاه بخواهـد آن را محـدود كنـد. آمـوزش     
توانـد   آيد و وظيفه دانشگاه را به طور خالصه مي حقيقت از راه كشف حقيقت به دست مي

و تعليم و تربيت فرهنگي  ها به سه عملكرد كارهاي پژوهشي و كشف حقيقت، انتقال آموزه
در راستاي حقيقت كشف شده، مشخص كرد و اين سـه مرحلـه در پشـت سـر هـم و بـه       

وجوي  ناپذير هستند. اين عملكردهاي دانشگاه كه مبتني بر جست همديگر وابسته و جدايي
حقيقت است با تنش فكري همراه است و اين اجبار فكـري در دانشـگاه شـرط پيشـرفت     

شود. بنابراين جستجوي حقيقت نياز به اسـتقالل و آزادي   معه محسوب ميدانشگاه و يا جا
بايست آمـوزش نيـز    تواند سانسور شود بلكه مي آكادميك دارد و كشف حقيقت نه تنها نمي

  پنداشته شود.  طرفي سياسي يكي تواند با بي  داده شود و اين مسئله نمي
ر ايران نيز متاثر از شناخت اساتيد گيري ايده استقالل دانشگاه و آزادي آكادميك د شكل

باشـد زيـرا ايـن اسـاتيد،      و مسئولين وقت دانشگاه تهران از تحوالت دانشگاه در اروپا مـي 
هاي غربي بوده و در محيطي به تحصيل پرداختند كه يـا دانشـگاه بـه     آموخته دانشگاه دانش

دان و دانشـگاهيان آن  استقالل رسيده بود يا اينكه جنبش استقالل دانشگاه در بين انديشـمن 
كشور در جريان بود. بنابراين در اوايل دهه بيست شمسي شاهد حضور اين افـراد در راس  
دانشگاه تهران و كوشش آنها براي استقالل اداري و مديرتي در اين دانشـگاه هسـتيم ولـي    

 هاي سياسي دانشجويي در دانشگاه تهران، ايده اسـتقالل دانشـگاه را بـه    گيري فعاليت شكل
هاي سياسـي دانشـجويان در ايـن دوره     چالش كشاند؛ كه در پايين به شرح و تبيين فعاليت

  پردازيم. زماني مي
 

  جريانِ دانشجويي متاثر از جريانِ مذهبي. 3
اولين تشكل دانشجويي كه در دانشگاه تهـران تاسـيس شـد، انجمـن      1320بعد از شهريور 

اسـالمي دانشـجويان دانشـگاه تهـران در سـال      اسالمي دانشجويان بود. اولين هسته انجمن 
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ها نيز  ه.ش در دانشكده پزشكي ايجاد شد. بعدها واحدهاي ديگري در ساير دانشكده 1321
هاي فني، حقوق، داروسـازي، دندانپزشـكي، علـوم و     ايجاد شده و دانشحوياني از دانشكده

آمـوز   زدي اگرچه دانش) در اين دوره ابراهيم ي25: 1383كشاورزي به آن پيوستند. (يزدي، 
 1328شد ولي با انجمن اسالمي دانشجويان در ارتباط بوده و بعـدها در سـال    محسوب مي

شـود.   وارد دانشگاه تهران شده و در واقع به فعـالترين دانشـجوي ايـن جريـان تبـديل مـي      
  )178/ 1: 1386(مجموعه اسناد النه جاسوسي آمريكا،

، فضاي باز سياسي بعد از سقوط رضاشاه سبب از منظرِ جريانِ دانشجوييِ مذهبي وقت
هاي حزب توده و افرادي با مرام ماركسيستي و ضد دين شـده بـود كـه     گيري فعاليت شكل

دانست و اينچنين دين و مذهب مردم را در خطر مـي   جريان مذهبي آنها را دشمن خود مي
ي و بيشتر فرهنگـي  ديدند. اين امر سبب شد تا دانشجويان مذهبي با اهداف نه چندان سياس

وارد جامعه شوند و در راستاي تقويت اسالم از منظر خود كوشش كننـد. اهـداف انجمـن    
 - 1اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران به موجب اساسنامه انجمن اسـالمي عبـارت بـود از:    

كوشش در ايجاد دوستي و اتحـاد بـين افـراد     - 2اصالح جامعه بر طبق دستورات اسالمي. 
انتشار حقايق اسالمي به وسيله اتحـاد موسسـات    - 3صوصا جوانان روشنفكر. مسلمان، مخ

  )25: 1383مبارزه با خرافات.(يزدي، - 4تبليغاتي و نشر مطبوعات.
هرچند در دهه بيست تعداد دانشجويان فعال مذهبي به شدت اندك بوده و ايـن را مـي   

د ولي با اين اوصاف در اين توان در نوع فعاليت و با كميت و كيفيت فعاليت آنها مشاهد كر
دهه دانشجويان مذهبي با تاسيس انجمن اسالمي بر اساس اهـداف اوليـه و بنيـادين خـود     

شد. لذا در  شروع به فعاليت مي كنند كه همانا اهداف فرهنگي اولويت اول آنها محسوب مي
ـ  هـا و مجـالت مـذهبي و راه    هاي مذهبي، انتشار روزنامه مرحله اول طرح سخنراني دازي ان

مسجد دانشگاه و دعوت از روحانيون روشنفكر همچون آيت اهللا طالقاني را در دستور كـار  
توان مجله فروغ علم به صاحب امتيازي جعفر  خود قرار مي دهند. از جمله اين مجالت مي

  )1/3: 1329شهيدي و سردبيري مهندس شكيب نيا را نام برد.(نامه فروغ علم،
هاي مطالعاتي، سخنراني روشـنفكران   مي دانشجويان حلقههاي انجمن اسال محور برنامه

ها و عيدهاي مذهبي بود. در بعضـي از   ديني، گردآمدن در مسجد هدايت و برگزاري مراسم
شـد.   جلسات از صاحبان فكر و انديشه كه دانشجو هم نبودند براي سـخنراني دعـوت مـي   

غ علم و يا گنج شـايگان و يـا   ها، به صورت مقاله تدوين و در مجله فرو بعضي از سخنراني
فـر دربـاره ناسيوناليسـم و     شـد. نظيـر سـخنراني مهنـدس معـين      مجالت ديگر چـاپ مـي  
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ــخنراني   ــين س ــالم، همچن ــدگاه اس ــم از دي ــان آورده   انترناسيوناليس ــدس بازرگ ــاي مهن ه
  )37 – 36: 1383شد.(يزدي،  مي

 پيونـد  ديني روشنفكران با سريعتر همه از طالقاني، اهللا آيت برجسته، روحانيون ميان از
 مـرتبط  گـروه  ايـن  بـا  بعدها هم راشد و اي، كمره سنگلجي، نظير ديگر، روحانيون خورد،
 هـادي  سـيد  و صـدر  موسـي  بهشتي، همچون تري، جوان مدرسين و طالب بعدها. شدند

  مـرداد،  28 كودتـاي  از بعد سالهاي در و جوادي سيد حاج ضياء، سيد حاج خسروشاهي،
 هـاي  برنامـه  در يـا  و هفتگـي  جلسات در و شدند اضافه جمع اين به نيز مطهري مرتضي
 مـرداد  28 كودتـاي  از بعـد ) 42.(همان، كردنـد  مـي  پيـدا  حضـور  اسـالمي  انجمـن  ديگر

 مراسـمات  برگـزاري  به گهگاهي تنها و شد خاموش تدريج به اسالمي انجمن هاي فعاليت
 كـه  كرج، در 1338 ماه ارديبهشت در فطر عيد جشن مراسم جمله از. پرداختند مي مذهبي
/ 3: 1338 حكمت،.(مجموعه است آمده حكمت مجموعه مجله در مراسم اين از گزارشي

27  - 28 (  
اعضاي انجمن اسـالمي دانشـجويان و دانشـجويان     1342خرداد سال  15بعد از وقايع 

مـت  هاي  سياسي و مبارزات مسـلحانه عليـه حكو   مذهبي و مسلمان به تدريج وارد فعاليت
هاي فرهنگي و فكري اين دانشجويان نمي  شاهنشاهي پهلوي شدند، كه بدون بررسي ريشه

بـرد، لـذا مـي بايسـت      توان به علل گرايش دانشجويان مسلمان بـه اقـدامات چريكـي پـي    
هاي فكري اين دانشجويان را در حلقه هاي مطالعاتي و فكري كـه در دهـه بيسـت و     زمينه

هاي فكري بـود كـه، سـاختار فكـري      رد. زيرا اين حلقهشد، جست و جو ك سي برگزار مي
داد كه همانا بعدها جز مبـارزين مطـرح و درجـه     دانشجويان مذهبي و مسلمان را شكل مي

  شدند. مي اول عليه حكومت شاهنشاهي پهلوي محسوب 
هاي خود نسـبت   انجمن اسالمي همزمان با تاسيس نهضت آزادي مسيري نو در فعاليت

دو عامل منجر به صحنه آمدن  44تا  40در ايران اتخاذ كرد. در سال هاي به سياست حاكم 
انجمن اسالمي دانشجويان و دانشجويان مذهبي در مسائل سياسي به صـورت عملـي شـد.    

بـود.   1342خرداد  15و دو سال بعد واقعه  1340ابتدا تشكيل نهضت آزادي ايران در سال 
هاي جريان مذهبي دانست و به نوعي فاصله  ليتاين دو واقعه را مي توان رشد تدريجي فعا

ميان متوليان مذهب و دانشگاه را كه از آغاز تاسيس دانشگاه در ايران زياد بود را كم كرده و 
  )76 – 75: 1379آنها را در يك مسير قرار داد.(باقي، 
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با تاسيس نهضت آزادي دانشجويان مذهبي بـه صـورت علنـي در دانشـگاه دسـت بـه       
زنند و در بيانيه هاي خود از كلمه دين و كفـر اسـتفاده مـي كننـد و      سياسي مي هاي فعاليت

هستند.(سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي، شـماره      » ديكتـاتوري فاسـد  «خواستار سرنگوني 
  ) 280 – 3903بازيابي:

  
 جريان دانشجويي متاثر از حزب توده. 4
 بـاز  ماركسيسـت  فكري جريان فعاليت براي راه خارجي قواي وسيله به رضاشاه سقوط با

 تـوده  حـزب  تاسـيس  درصـدد  و شـده  آزاد زندان از نفر 53 به موسوم گروه اعضاي. شد
 1322 فـروردين  در جوانـان  ميـان  در خود هاي فعاليت گسترش براي حزب اين. برآمدند

 بين سازمان اين اعضاي) 112: 1381يميان،.(كرداد تشكيل را »توده حزب جوانان سازمان«
. آمدند مي در توده حزب عضويت به عمال سالگي 23 از پس و داشتند سن سال 23 تا 13
 و داشـت  عهـده  بـر  را حـزب  آينـده  كـادر  تربيت و آموزش جوانان، سازمان حقيقت در

 فعـال  درصـدد  و گرفـت  مـي  جـا  جوانان سازمان چهارچوب در نيز دانشجويي تشكيالت
حـاكم بـر    ياسـي س يگفت كـه فضـا   توان يم ينهمچن 6)12.(همان: بود دانشجويان كردن

 ي،بود.(نجـات  يسـتي ماركس يانحزب توده و جر يطرهدر س يستاول دهه ب يمهدانشگاه در ن
1377 :446 – 449(  

هاي دانشجويي در دهه بيسـت حضـور دانشـجويان در     هاي مهم فعاليت يكي از ويژگي
هاي  انشجويي در دانشكدههاي د توان گفت تشكيل اتحاديه باشد و مي اتحاديه دانشجويي مي

) شـروع فعاليـت تشـكيالتي و    27 – 26: 1378مختلف دانشـگاه تهـران، (ضـياءالظريفي،    
منسجم فعالين دانشجويي در دانشگاه بود و منبعد دانشجويان خواهـان برگـزاري متينـگ و    

شـد و از   اعتراضات صنفي و سياسي خود بودند كه برخي اوقات به خشـونت كشـيده مـي   
يز دولت خواهان آرامش در دانشگاه و برخورد با دانشجوياني است كه از منظر طرف ديگر ن

زنند، مسئولين دانشگاه در اين بين نيـز خواهـان حفـظ     هم مي آنها نظم دانشگاه و شهر را به
 - هـا دانشـجويي، اعتصـابات صـنفي      استقالل دانشگاه هستند. با روند شكل گيري اتحاديه

 275: 1362اي،  زد (خامـه  د كه حزب توده به آن دامن ميسياسي دانشجويان شكل مي گير
كه دولت حكيمي سـقوط كـرده بـود،     1324بهمن  6) و اولين اعتصاب نيز در روز 277 –

برگزار شد و شوراي دانشگاه با تمام تقاضاي دانشجويان موافقت كرد و اعتصاب با موفقيت 
  ) 277 – 275كامل پايان يافت. (همان، 
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اي تبديل به دغدغـه مسـئولين حكـومتي     سياسي دانشجويان توده - ي هاي صنف فعاليت
اي به خاطر انتخابـات   توان به اعتصاب دانشجويان توده شده بود. از مهمترين اعتصابات مي

  .7) 4 – 1/ 15: 1325اشاره كرد (روزنامه اخبار ايران،  1325مجلس پانزدهم در سال 
اي  سـركوب فعـالين دانشـجويي تـوده    منجـر بـه    1327بهمـن   15واقعه ترور شـاه در  

) ولي به تدريج فضاي باز فعاليت سياسـي دوبـاره بـه ايـران     59، 1378شد(ضياء الظريفي، 
سازمان دانشجويان كـوي دانشـگاه و سـازمان     1329و  1328برگشت و به ترتيب در سال 

بـر   ) كه مسـئولين دانشـگاه بارهـا    83 – 66دانشجويان دانشگاه تهران تاسيس شد (همان: 
/ 1: 1382ها تاكيد داشتند (اسنادي از جنبش دانشجويي در ايـران،   اي بودن اين سازمان توده
) يكي از بزرگترين اعتصابات دانشجوييِ سازمان دانشـجويان دانشـگاه تهـران در سـال     16

توان گفت بزرگتـرين اعتصـاب دانشـجويي دهـه بيسـت       برپا گرديد، كه در واقع مي 1329
يري اين اعتصاب گسترده طبـق اسـناد موجـود توجـه جـدي مسـئولين       گ باشد، با شكل مي

حكومتي نسبت به دانشگاه و فعالين دانشجويي را در پي داشت. مسئولين دولتي به صورت 
اي بودن اين اعتصاب متفق القول  دقيق اين اعتصاب  را زير نظر داشته و تمام اسناد بر توده

ه نيز، هرچنـد بـه دليـل اسـتقالل دانشـگاه بـه       و مسئولين دانشگا 8)11 – 1هستند (همان، 
اي بودن اين اعتصاب  دادند، بر سياسي و توده نيروهاي نظامي اجازه ورود به دانشگاه را نمي

) و در پي آن مسـئولين دانشـگاه درصـدد تنبيـه دانشـجويان بـر       5اند. (همان:  اعتراف كرده
اي در دانشـگاه تهـران    عالين تـوده انگيز ف ) از ديگر وقايع جالب و شگفت6آيند. (همان:  مي
دقيقـه بعـداظهر اشـاره     18:30صـبح تـا    11توان به محاصره شوراي دانشگاه از ساعت  مي

) كه دكتر مصدق در اين زمان در آمريكا حضور داشت و ايـن اعتصـاب بـه    56كرد(همان: 
 9)230: 1386نشانه مخالفت سياست داخلـي بـا دولـت وي تـداعي پيـدا كـرد. (سياسـي،        

اي كه عمال به تدريج بحث مسئله حضور نظاميان و دخالت دولت در دانشگاه را به  اصرهمح
باره شد. (مركـز سـنجش، پـژوهش و     جريان انداخت و سبب شكل گيري مذاكراتي در اين

  )11772اسناد رياست جمهوري، شماره بازيابي: 
يـرو  اي دانشـگاه تهـران در جريـان ملـي شـدن صـنعت نفـت نيـز پ         دانشجويان تـوده 

هاي حزب توده بوده و اين دانشجويان براي مسئله نفت شعار الغاي قـرارداد نفـت    سياست
   .10)13دادند. (اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران، همان:  جنوب را سرمي



  1397 تابستان و بهار اول، شمارة نهم، سال،  جستارهاي تاريخي   10

 

هاي ديگـر سـبب شـكل گيـري تـنش ميـان        مجموع اين اعتصابات و همچنين فعاليت
استقالل دانشگاه بودند و مسئولين حكومتي شد كه دانشجويان، مسئولين دانشگاه كه حامي 

  در كانون اين تنش فعاليت سياسي دانشجويان قرار داشت.
  

  جريان دانشجويي متاثر از جبهه ملي. 5
هاي انتخاباتي مجلس شانزدهم، مكـي و   با پايان يافتن عمر مجلس پانزدهم و شروع فعاليت

دست بردارد و رهبري نهضـت  » ي سياسيبازنشستگ«بقايي، از دكتر مصدق خواستند كه از 
) با پيوستن حزب ايران ، حزب پان ايرانيسـت  146: 1372ملي را به دست گيرد.(كاتوزيان، 

به رهبري پزشكپور، نهضت خداپرستان سوسياليست (جمعيت آزادي مردم ايران) به رهبري 
ا حسين راضي و محمد نخشب و حزب ملت ايران بـه رهبـري داريـوش فروهـر و بعـده     

گـراي   برخي از هواداران خليل ملكي، جبهه ملي به صورت مهم ترين سازمان سياسي ملـي 
  )43: 1385ايران در جريان نهضت ملي شدن نفت درآمد. (بختياري، 

 چـپ  جريـان  بـه  دانشـگاه  بـر  حاكم سياسي فضاي، 1329 و 1328 هاي سال از پيش
. نبـود  چشـمگير  چنـدان  عـال ف اسالمي يا ملي دانشجويان تعداد. داشت تعلق ماركسيستي

 ايـن  ملـي  جنـبش  امـا . بودند سياسي غير االصول علي دانشجويان از توجهي قابل اكثريت
. شـد  افـزوده  ملـي  دانشـجويان  تعداد بر روز به روز و زد برهم را دانشگاه درون مناسبات

بـه   يو جمع شدن آنها حول محـور جبهـه ملـ    ي) با آغاز كار احزاب مل85همان:  يزدي،(
از  ياندانشــجو يرپــذيريتاث يــا يانجــذب دانشــجو يبــرا ياحــزاب ملــ يــتفعال يجتــدر
اهـداف   يدانشگاه هركدام در راسـتا  يرونب يشروع شد. احزاب مل يجبهه مل هاي يتفعال

 يانبـه دانشـجو   يدانشگاه تهران داشتند. توجه احزاب مل ياندر جذب دانشجو يخود سع
در اساسنامه سازمان جوانـان خـود در    رانيقرار داشت كه به طور مثال حزب ا يدر سطح

و در تبصره آن آمده اسـت كـه    داند يم 25تا  15سن عضو را از  يتعضو يطقسمت شرا
مجموعه اسـناد   يران،شوند. (حزب ا يم يرفتهباشند در سازمان پذ يدر هر سن ياندانشجو

  11)166: 1379 ها، يانيهو ب

تنش و فعاليت سياسي درون دانشگاه تهران از زماني به اوج خود رسيد كه دانشـجويان  
اي قد علم كردند و كار آنها گهگاهي به زد و خورد فيزيكـي   ملي در مقابل دانشجويان توده

) و اين امر دغدغه مسـئولين دانشـگاه و    174 – 181: 1389شد (مجيدفياض،  نيز منجر مي
) در   41-  42ده بود. (اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران، همان:حاكميت را دوچندان كر
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همين زمان دانشجويان ملي سازمان صنفي دانشـجويان دانشـگاه تهـران را تشـكيل دادنـد.      
  )3 - 4: 1375(حجازي، 
گرا در دانشگاه تهـران بـه تـدريج فعاليـت سياسـي       گيري طيف دانشجويي ملي با شكل

وزير وقت نگران اين وضعيت بود و طي يك  ن راستا نخستدانشجويان باال گرفت. در همي
نويسد كه جلوي دانشـجويان را بگيريـد و در    نامه به دكتر سياسي رئيس دانشگاه تهران مي

هاي دانشجويان هشدار مي دهد. (اسنادي  ها و فعاليت ها و ديگر برنامه واقع در مورد متينگ
وزيـر وقـت    اي ديگـر نخسـت   در نامـه  ) 41 – 42از جنبش دانشجويي در ايـران، همـان:   

دانشـجويان مـي خواهنـد    «خواند كه ايـن   هاي دانشجويان را عمليات تروريستي مي فعاليت
  )43(همان: ». نظمي نمايند محيط دانشگاه را تبديل به يك محيط ترس و هراس و بي

نِ مرداد را مـي تـوان نقطـه اوج فعاليـت دانشـجويا      28هاي بعد از كودتاي  روزها و ماه
سياسي دانست. دانشجويان، دانشگاه را همچون سنگري در مقابل دولت و نظام شاهنشاهي 

دانستند و شروع به دادن شعارهاي سياسي ضد شـاه و دولـت كودتـا     پهلوي براي خود مي
) و 103: 1373كردند و تنش در دانشگاه را به نقطه اوج خود رسـانده بودنـد. (سـفري،     مي

مي شود كه در پي آن سه دانشجو كشته شـده و   1332آذر  16وقايع اين امر بعدها منجر به 
برخي از دانشجويان از دانشگاه اخراج و به نقاط بد آب و هوا براي خدمت سربازي اعـزام  

) بعـد از كودتـا فعاليـت    65 – 68شدند. (اسنادي از جنبش دانشـجويي در ايـران، همـان:    
ه سي به دليل شرايط بين المللي و شـرايط  گرا سركوب شد اما در اواخر ده دانشجويان ملي

سياسي داخلي دوباره دانشجويان حول محور جبهه ملـي دوم شـروع بـه فعاليـت سياسـي      
گيـرد و دانشـجويان    اعتصابات دانشجويان در ايـن دوره شـدت مـي    12)72كردند. (همان: 

ن: خواستار مطالبات سياسي خود هسـتند. (اسـنادي از جنـبش دانشـجويي در ايـران، همـا      
انجاميد و دانشجويان شب  برخي مواقع اعتصابات دانشجويان چند روز به طول مي 13)1376

همچنـين حادثـه    14)38/15: 1376گذراندند. (ملكي،  را در دانشگاه به صورت اعتصاب مي
هـاي آنهـا بـه     كشته شدن يك معلم (دكتر خانعلي) سبب واكنش دانشـجويان و راهپيمـايي  

هاي ديگر در دانشگاه شد. (اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران،  همراه معلمان و اعتصاب
   15) 87 – 93همان: 

به اوج خود رسيده بود  1340هاي سياسي در اوايل سال  پرداختن دانشجويان به فعاليت
شـد و   ترين بخش اين حـزب محسـوب مـي    و در واقع كميته دانشگاه جبهه مليِ دوم فعال

در اين دوره زماني نيز در دست آنها قرار داشت. انتقادهـاي   فضاي فكري حاكم بر دانشگاه
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جبهه ملي به دولت اميني سبب شد تا در كميته دانشگاه اين حزب، تـدارك يـك اعتصـاب    
صـدر نيـز مسـئول برگـزاري ايـن       دانشجويي در دانشگاه تهران داده شود و ابوالحسن بنـي 
 1340) روز اول بهمـن  15448ابي: اعتصاب شد. (مركز اسناد انقالب اسالمي، شماره بازيـ 

تظاهرات دانشجويان به صورت گسترده در دانشگاه تهران صورت گرفت و شايعاتي مبنـي  
احترامي به مجسمه شاه در دانشگاه تهران سبب شد تا در اين روز كماندوهاي ارتـش   بر بي

تح كرده و از زمين و آسمان به دانشگاه يورش آورده و دانشگاه را همانند يك شهر دشمن ف
شروع به تخريب دانشگاه و مجروح كـردن دانشـجويان برآيند.(موسسـه مطالعـاتي تـاريخ      

كـه همانـا نقـش سـران جبهـه ملـي در تحريـك          )012 - 488- 6معاصر، شماره بازيـابي:  
و تصـرف دانشـگاه    1340) وقايع اول بهمن 47 – 52: 1372دانشجويان واضح بود.(بيات، 

احترامي به استقالل دانشگاه بود و در واقـع   مسئولين دانشگاه، بي به وسيله نظاميان، از منظر
شاهد روند تصويب قوانيني در راستاي تضعيف اسـتقالل دانشـگاه    1346تا  1340از بهمن 

  )5 – 8: 1348هستيم. ( افضلي، 
  

  استقالل دانشگاه و علي اكبر سياسي. 6
شور، باز و دولـت ليبراليـزه   بعد از سقوط رضاشاه به وسيله قواي خارجي فضاي سياسي ك

شد و نهادهاي مدني فرصت ابراز وجود پيدا كردند. در اين گشـايش و انبسـاط سياسـي و    
اجتماعي و مديريتي، دانشگاه تهران نيز با ظرفيت و چاالكي و خودگرداني بيشتري بـه كـار   

نظـر   خود ادامه داد و به كوشش فرهيختگان دانشگاهي و حمايت فرزانگان داراي اسـتقالل 
) 31/الـف:  1388(فراسـتخواه،    در راس دانشگاه، مجوز استقالل دانشـگاه بـه دسـت آمـد.    

اساس قانون استقالل دانشگاه، الگوي متمركز ناشي از شرايط دورة رضاشـاه كـه    درواقع، بر
ريـزي   منجر به تاسيس شوراي عالي معارف و محول كردن اختيارات سياستگذاري و برنامه

ريـزي آموزشـي و    ها و برنامه شده بود منتفي شد و به جاي آن سياستآموزش عالي به آن 
درسي دانشگاه با مشاركت كامل دانشگاهيان و بر اساس استقالل آكادميك و آزادي علمـي  

  ) 32 – 33گرفت. (همان:  صورت مي
رئـيس   1333تا  1321دكتر علي اكبر سياسي از موسسين دانشگاه تهران بوده و از سال 

دانشگاه تهران بود. برخي ازپژوهشگران حوزه دانشگاه و مـديريت آموزشـي معتقدنـد كـه     
تـرين دوره هـاي آموزشـي، مـديريتي و... در      دوران رياست علي اكبر سياسي جز درخشان

) خدمات علي اكبر سياسي در 250/ب: 1388فراستخواه، شود. ( دانشگاه تهران محسوب مي
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دانشگاه مورد حمايت اكثر دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه بـوده و بـه همـين خـاطر وي     
سال رياست دانشگاه تهران را به عهـده بگيـرد. (سـازمان اسـناد و      13توانسته بود به مدت 

ي اكبر سياسي در مرحله اول رياست ) دكتر عل 296 – 13291كتابخانه ملي، شماره بازيابي: 
دانشگاه سعي بر آن داشت تا دانشگاه را از لحاظ اداري و مديريتي و امور داخلي خـود بـه   

دانشـگاه تهـران جزئـي از وزارت فرهنـگ      1321تـا   1313استقالل برساند. زيـرا از سـال   
هـاي   نشكدهرفت. دا خانه به شمار مي شد و در زمره يكي از ادارات آن وزارت محسوب مي

ها امورشان از هر حيث با ادارات مختلف آن وزارتخانه بـود.   ها و دبستان آن مانند دبيرستان
ها را وزير فرهنگ به دلخواه خود عزل و نصب مي كـرد، بـه    روساي دانشكده و اساتيد آن

ها و دبيران و آموزگاران را عزل و نصب مي  ها و دبستان همان سهولتي كه روساي دبيرستان
ريزي درسي بـه صـورت متمركـز     ) استخدام استادان و برنامه123: 1386مودند. (سياسي، ن

به نظريات و انتقاداتي كه در زمينـه برخـي دروس    1317شد تا حدي كه در سال  تنظيم مي
اعتنـايي صـورت    زائد در درون دانشـگاه و توسـط برخـي اسـتادان مطلـع ارائـه شـد، بـي        

در فضـاي حكومـت سـاالر و دسـتگاه متمركـز و      ) آمـوزش  123گرفت.(سياسي، همـان:  
شد كه وفاداري ايدئولوژيك به سياست حاكم  اي تبليغ و اجرا و هدايت مي عمودي، به گونه

و راس هرم قدرت را القا و اين به خودگرداني و آزادي علمي و استقالل آكادميك و هويت 
زد. (فراسـتخواه،   اد، لطمه مياي ميان دانشجو و است صنفي و مدني دانشگاه به عنوان اتحاديه

  )  242 – 243همان/ب: 
 يـري همـراه بـا اسـتقالل دانشـگاه و شـكل گ      ياسياكبر س يعل ياستساله ر 13 دوره

نظرات خاص خود را نسـبت بـه اسـتقالل دانشـگاه و      يبود كه و ييدانشجو هاي يانجر
بـود كـه    در مرحلـه اول معتقـد   ياسـي س اكبـر  يداشت. علـ  ييدانشجو هاي يتمسئله فعال

را بـه دانشـجو    يفكـر  يچهـ  يـد فكر است و لذا در آنجا نبا يو آزاد يقدانشگاه محل تحق
مخـالف   يراسـتا و  ين) در همـ 264همان:  ياسي،. (سيچه مذهب ياسي،كرد، چه س يلتحم
 يياز جنـبش دانشـجو   يو نفوذ احزاب در دانشگاه بود. (اسناد ييدانشجو ياسيس يتفعال
  ) 45 – 46همان:  يران،در ا

با گسترش دانشگاه تهران به تدريج احزاب سياسي درصدد نفوذ در دانشـگاه هسـتند و   
دانشگاهيان و دانشجويان را مورد مناسبي براي تبليغ حزب و مرام حزبي خود مي دانستند و 
درصدد جذب دانشجويان و دانشگاهيان برآمدند كه همانا اين مسـئله همـه افـراد سياسـي،     

ل مي شد، از شاه گرفته تا توده اي ها، ملي گراهـا، مـذهبي هـا و    حزبي و حكومتي را شام
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هاي سياسي. ولي علي اكبر سياسي در خاطرات خود نقـل مـي كنـد كـه در      ديگر گروهك
ديداري كه با شاه داشت، شاه از وي خواسته است كه يك حزب تشـكيل دهـد و احـزاب    

  ه وي مي گويد:شاه دوست را حمايت كند كه علي اكبر سياسي در جواب شاه ب
رئـيس دانشـگاه تـاكنون از نظـر     ي ناراحت كرد، ولي به درنگ گفـتم:  امر شاه مرا اندك

ها  طرفي توانسته است اين موسسه را از گرفتاري طرف بوده و با حفظ اين بي سياسي بي
طرفـي همچنـان ادامـه     اين بـي  هاي سياسي به دور نگه دارد، آيا صالح نيست و جدال

  )228همان: (سياسي، يابد؟ 

همين مسئله به گفته دكتر سياسي سبب شده بود كه هر كدام از احـزاب و جنـاح هـاي    
سياسي دكتر سياسي را منتصب به جناح مخالف خـود بدانـد. دكتـر سياسـي در خـاطرات      

  آورد: مي  خود
يكي از مشكالت من جلوگيري از اين بود كه دانشـگاه ميـدان زورآزمـايي و تبليغـات     

گفتم دانشگاه يك حوزه علمي است. محل تحقيق و تعليم و  . من ميسياسي واقع شود
هاي سياسي و تبليغات حزبي و مذهبي قرار دارد. اين  تعلم است و فوق احزاب و مرام

هـا مـرا متمايـل بـه چـپ       هـا و راسـتي   ها مرا متمايل به راسـتي  امر سبب شد كه چپي
  )161(همان:  . بپندارند...

دكتر علي اكبر سياسي رئيس دانشگاه تهـران بـود وي سـعي    كه  1333تا  1320از سال 
آموزي  كرد تا حد امكان دانشجويان را از سياست دور كرده و آنها را به توليد علم و علم مي

وادار كند، هرچند در اين زمينه موفقيت زيادي به دست نياورد، به همين منظور در مـواقعي  
كرد. چنانكه طي اعتصابات ارديبهشت  برخورد ميشد به شدت با آنها  كه دانشگاه ناآرام مي

هاي سياسي دانشجويان مشخص شده بود (مركز سنجش، پژوهش و  كه خواسته 1329سال 
) و بر دانشگاه معلوم شده بود كه دانشـجويان  7155جمهوري، شماره بازيابي:  اسناد رياست

وي بـه تنبيـه دانشـجويان    دانند، لذا  اي براي مطالبات سياسي خود مي مسائل صنفي را بهانه
) چنانكه كميته انضباطي دانشگاه 12پرداخت. (اسنادي از جنبش دانشجويي در ايران، همان: 

نفر از آنهـا را بـه مـدت     5نفر از اين دانشجويان را از امتحانات خردادماه محروم كرده و  8
 13ج كرد. (همان: نفر ديگر را به طور دائم از دانشگاه اخرا 11يك سال از دانشگاه اخراج و 

اكبر سياسي دانشگاه را مرجع رسيدگي به رفتار دانشجويان خـاطي   ) و با اين كار علي12 –
  دانست، نه نهادهاي بيرون از دانشگاه كه درصدد تنبيه دانشجويان بودند. مي
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  فعاليت سياسي دانشجويان: واكنش مسئولين دانشگاه و رژيم حاكم. 7
دانشگاه به همت دكتر سياسـي و آغـازي بـراي فعاليـت      دهه بيست شروعي براي استقالل

سياسي در دانشگاه به همت احزاب بيرون دانشـگاه بـود كـه در پـي آن مسـئله چگـونگي       
برخورد با دانشجويان سياسي براي حاكميت مطرح مـي شـود كـه همانـا مسـئله اسـتقالل       

بيه دانشجويان بـود.  دانشگاه سد بزرگي بر سر راه رژيم حاكم براي دخالت در دانشگاه و تن
هايي بين مسئولين دانشگاه و رژيم حاكم شده كه هركدام  اين مسئله سبب شكل گيري تنش

سعي در پيش برد اهداف خود داشتند. از يك سو دولت خواهان نفوذ در دانشگاه اسـت و  
از سوي ديگر، مسئولين دانشگاه خواهان حفظ استقالل دانشگاه و جلوگيري از نفوذ رژيـم  

  و نيروهاي نظامي در دانشگاه هستند. رقابتي كه سرانجام يك بازنده داشت. حاكم
گرفت مورد توجه مسـئولين دولتـي و    اعتصابات و تشنجاتي كه در دانشگاه صورت مي

كردنـد   هاي دانشجويي را رصد مي وزير بود. مامورين دولتي با دقت فعاليت شخص نخست
نشجويان به شدت به مسئولين دانشگاه تـذكرات  اي در بين دا و به دليل حضور فعالين توده

 29/9/1329دادند. اين مسئله چنان براي دولت مهـم بـوده اسـت كـه در تـاريخ       الزم را مي
اي به رياست دانشگاه تهران با لحني تنـد بـه وي خـاطر نشـان      وزير وقت طي نامه نخست

هـاي   بـراي فعاليـت  باشـد نـه مركـزي     آموزي و توليد علم مي كند كه دانشگاه محل علم مي
خواهـد كـه هركـدام از دانشـجويان كـه       سياسيون و منحرفين، وي از رياست دانشگاه مـي 

  )24برخالف اين رويه عمل نمايند را از دانشگاه اخراج كند. (همان: 
شد تـا   دهي شده در دانشگاه تهران سبب مي عدم وجود نهاد انتظامات منسجم و سازمان

كنند نتواند اقدام جدي و  جوياني كه محيط دانشگاه را متشنج ميدانشگاه در مواجعه با دانش
هاي دانشگاه  دهد كه معموالً با اعتراضات و ناآرامي فوري انجام دهد. اسناد موجود نشان مي

كرنـد و در   در مرحله اول مسئولين دانشگاه به دادن تذكر شفاهي به دانشجويان بسـنده مـي  
پرداختند. به طور نمونه  ديدند به واكنش تند مي خطر مي مراحل بعد كه امنيت دانشگاه را در

روزي دانشكده كرج به دعوت از سازمان  نفر از دانشجويان شبانه 94تعداد  1329در دي ماه 
شوند  هاي درس خود را رها كرده و مخفيانه وارد تهران مي دانشجويان دانشگاه تهران كالس

وزيـر وقـت    كه اين عمل مورد عصبانيت نخست تا به متينگ دانشجويان در تهران بپيوندند
اي بـه رئـيس دانشـگاه تهـران خواهـان مجـازات دانشـجويان         گيرد و طي يك نامه قرار مي

پردازند و آنها را بـه   ) و مسئولين دانشگاه نيز به مجازات دانشجويان مي34شود. (همان:  مي
ن قضـيه دانشـگاه مقـررات    ) بعـد از ايـ  35كنند. (همان:  كميته انضباطي دانشگاه معرفي مي
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سختي را براي دانشجويان شبانه روزي دانشكده كشاورزي كـرج دانشـگاه تهـران در نظـر     
مالقات  - 2خروج از دانشگاه در هر موقع بايد با اجازة دانشكده باشد  - 1گيرد از جمله:  مي

هـيچ  » زنـگ خـاموش  «پـس از   - 3با اشخاص خارج بايد با اجازه دانشكده صورت گيـرد  
  )38جويي نبايد در محوطه دانشگاه ديده شود. (همان: دانش

استقالل دانشگاه كه علي اكبر سياسي در دهه بيست در پي حفظ آن بود، سبب شده بود 
تا مسئولين دولتي به صورت مستقيم اجازه تنبيه دانشجويان يا دخالت مستقيم در دانشگاه را 

ه درگيـر مبـارزات سياسـي بـين احـزاب      نداشته باشند. اما مسئولين دولتي در بيرون دانشگا
شـد كـه عمـر     كشيدند و اين امر سبب مي موجود بوده و به شدت همديگر را به چالش مي

آمـد در مرحلـه اول سـعي در آرام     ها به يك سال نكشد. لذا هر دولتي كه سر كار مي دولت
از مراكزي  رسيد. يكي كردن احزاب و سياسيون داشت كه سرانجام نيز به نتيجه دلخواه نمي

كه كانون توجه احزاب و در واقع نيـروي مهمـي در مبـارزات سياسـي احـزاب محسـوب       
شد، دانشگاه تهران بود. علي اكبر سياسي نيز دانشگاه را به استقالل رسانده بود و دولـت   مي

توانسـت بـه صـورت آشـكار در معـادالت درون دانشـگاه وارد شـده و بـه تنبيـه           نيز نمي
و بيشتر با نامه نگاري و دادن تذكر بسنده مي كرد. نخست وزير وقت  دانشجويان دست زند

  اي به رياست دانشگاه تهران در اين مورد مي نويسد: طي يك نامه
استقالل دانشگاه كه آقايان تعبير و تفسير مي نمايند كـه روسـاي دانشـگاه و اسـاتيد و     
استادان به وظايف خود عمل نموده محيط دانشگاه را به يك محيط آرام و امن و محيط 
تحصيل تبديل نمايند. وقتي در دانشگاه هر روز چاقوكشي شده و اشخاص را مضروب 

در دفاتر خود اوراق سياسي تهيه و امضا نمايند بايسـتي   نمايند و يا در دانشگاه استادان
رغـم مصـالح    سريعاً گفته شود كه استقالل دانشگاه را با اين اعمال الف انتظام كه علـي 

بايستي دانشـجوياني   - 1كشور است از بين خواهد برد اينك مجدداً تاكيد مي شود كه 
آمـده از دانشـگاه تـرد    اند فوري تعيين و تحـت تعقيـب در   كه مرتكب چاقوكشي شده

 - 3اگر در قسمتي از دانشگاه در انجام اوامـر تعلـل نماينـد تعطيـل گـردد.       - 2گردند. 
  )44(همان:  را نيز به وظايف خود آگاه سازيد.استادان و كارمندان 

وزيـر اينگونـه    دكتر علي اكبر سياسي رئيس وقت دانشگاه تهران در جواب نامه نخست
  دهد: جواب مي

هـاي   خاطر محترم مي رساند وقايع اخير دانشگاه هرچند كـه در دانشـگاه  به استحضار 
كـه   "ترين عمل سابقه بي"طور كه اشاره فرموديد  سابقه نيست ولي همان ديگر جهان بي
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گاه سابقه نداشته كه  در دانشگاه تهران روي داده و علت اين جمله مهم آن است كه هيچ
داخلي اين موسسه علني دخالت نمايند. مثالً  مقامات خارج دانشگاه تا اين حد در امور

براي تجديد نظر و تغيير تصميمات انضباطي دانشگاه اصرار ورزند و فشار آورند و بـا  
استفاده از مصونيت و يا نفوذ و قدرت خود ميان دانشـجويان بـه تلقينـات و تبليغـات     

  )45گوناگون بپردازند... (همان: 

ستگاه دولت، در رابطه با چگـونگي تنبيـه دانشـجويان    ونشيب دانشگاه و د رابطه پر فراز
هاي سياسي  خطاكار و يا دانشجوياني كه به داليل سياسي دست به اعتصاب يا ديگر فعاليت

مرداد به تدريج رنگ و بوي ديگـري بـه خـود گرفـت. بعـد از      28زدند، بعد از كودتاي  مي
دتا، قدرت و خودكامگي بيشتري هاي بعد از كو كودتا، دولت برآمده از كودتا و ديگر دولت

كرند و استقالل دانشگاه بـه   كسب كردند و به وضوح در مسائل داخلي دانشگاه دخالت مي
مرداد دولت  مستقيم وارد دانشگاه شده و با دستور 28باخته بود. بعد از كودتاي  تدريج رنگ

تـاريخ  وزيـر وقـت در    به وزارت دفاع سعي در تنبيه دانشجويان سياسـي داشـت. نخسـت   
  طي يك نامه به وزارت دفاع اين چنين مي نويسد: 6/1/1332

اين موضوع از موارد استثنا است و دانشجويان متخلف به دانشكده هم نبايد بروند. بـه  
هم در نقاط بد آب و هوا و منظور من اين است كه  خدمت سربازي گمارده شوند و آن

  )68منحرف نشوند. (همان: تنبيه شوند و سايرين هم ديده و از طريق مستقيم 

مرداد حاكميت بر دانشـگاه نيـز يـك پيـروزي      28توان گفت بعد از كودتاي  درواقع مي
كسب كرده بود و با كنار زدن علي اكبر سياسي به تدريج كنترل دانشگاه را به دست گرفته و 

ا هـاي سياسـي دانشـجويان ر    دولت با كنترل دانشگاه جلوي فعاليت 1339تا  1333از سال 
ها صورت  چناني از جانب دانشگاهيان در بين اين سال گرفت و با اين حساب فعاليت آن مي
شـد   گرفت ولي هنوز قوانين داخلي دانشگاه كه مبتني بر استقالل دانشگاه محسوب مي نمي

  تغيير نكرده بود.
هاي آمريكا در مورد ايـران، فضـاي    به دليل تغيير سياست 1342تا  1339بين سال هاي 

اسي در ايران باز شد و احزاب شروع به فعاليت كردند. كه در اين ميان جبهـه ملـي دوم   سي
با فشار دانشجويان بر افراد و ياران دكتر مصدق، شروع به كار كـرده كـه بيشـترين فعاليـت     

داد، در واقع جنبش دانشجويي  جبهه ملي دوم را درواقع كميته دانشگاه اين حزب انجام مي
گرايانه داشت. اين مسئله منجر به توجه  شد كه همانا خط مشي ملي ميوقت ايران محسوب 

هاي سياسي دانشجويي و دانشگاه شد. كه نقطه تصادم  دوباره رژيم و دولت وقت به فعاليت
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رخ داد. رئيس دانشگاه طي يك نامه به نخسـت وزيـر    40اين دو حوزه در اول بهمن سال 
  يان را اين چنين مي نويسد:وقت نوع برخورد سربازان ارتش با دانشجو

ها از دانشگاه به عمـل   در بازديدي كه در بعداظهر اين جانب به اتفاق روساي دانشكده
آورد، مواجعه با منظري گرديد غيرقابل انتظار و بسيار دلخراش زيرا نظاميان در كالسها 

اوضاع  ها به مضروب ساختن دانشجويان پسر و دختري كه از ها و كتابخانه و آزمايشگاه
هـاي   هـا و ماشـين   اند قناعت نكرده، ميكروسكوپ خبر و مشغول مطالعه و كار بوده بي

ها را واژگـون سـاخته و    تحرير و ساير اسباب و لوازم را بر زمين كوبيده، ميزها و قفسه
هـا   پله ها و حتـي در كـالس   اند. در بسياري از سرسراها و راه درها و شيشه را شكسته

  )103(همان:  .شود هاي خون دانشجويان مضروب ديده مي قطرات و گاهي لخته

توانست به صورت كامل بر دانشگاه سـيطره پيـدا    1341باالخره دولت وقت در مهرماه 
كند و انتظامات دانشگاه را به دست گيرد. در اين سال بـا تاييـد سـاواك شخصـي بـه نـام       

در  "انتظامـات "گيـرد و  حكيمي توانست مسئوليت انتظامات دانشـگاه تهـران را برعهـده ب   
دانشگاه تهران به وسيله نيروهاي دولتـي تاسـيس كنـد. طبـق آيـين نامـه جديـد، سـاواك،         

وزير و رئيس دانشگاه يك تيم انتظامات براي دانشگاه تهران تاسيس كردند كه شامل  نخست
يك رئيس، دو معاون، يك رئيس قرارگاه، يك رئيس دفتر و يكصـد گـارد بـود كـه گـارد      

  ) 245حمل باتوم بود. (همان:  موظف به
توان به سه دوره تقسيم كـرد؛   تحوالت دانشگاه از زمان تاسيس تا انقالب اسالمي را مي

) چنانكه آورده شد، دانشگاه مانند ديگر مراكز آموزشي كشور 1321 – 1313در دوره اول (
شد، تحت نظارت وزارت فرهنگ و اوقاف قرار  كه شامل مدارس ابتدايي و متوسطه و... مي

داشت. دوره دوم حيات و تاريخ دانشگاه، كه مورد بحث اين پژوهش قـرار گرفتـه اسـت،    
شود و تـا تاسـيس    شروع مي 1321از سال  باشد كه  دوره استقالل آن از وزارت فرهنگ مي

خانه ادامـه داشـت. دوره    و ملحق شدن دانشگاه به اين وزارت 1346وزارت علوم در سال 
ب سوم برابر با پايان استقالل دانشگاه و باز شدن فصل جديدي در دانشگاه تهـران محسـو  

اه اسـت و از آن  گرايي دولتي در نظام آموزشـي دانشـگ   شود. اين دوره آغاز دوره تمركز مي
هـاي كلـي    پس شوراي دانشگاه نقش اصلي خود را به عنوان محور اساسي تدوين سياست

شود.  هاي دولتي تبديل مي آموزشي به تدريج از دست داده و به يك شوراي مجري سياست
) سياست كلي دولت در اين دوره به سـمت  239، 1نژاد و ديگران، زيرچاپ: جلد  (زرگري

شد و اصول آن طي سه مرحله بـه   ر بر امور دانشگاه تهران سوق داده مينظارت هرچه بيشت
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در سـال  » هـا  تشكيل شوراي مركزي دانشـگاه «اجرا گذاشته شد. مرحله اول: تصويب طرح 
؛ 1345در سـال  » تشكيل هيـات امنـاي دانشـگاه تهـران    «؛ مرحله دوم: تصويب طرح 1341

) تصـويب  239. (همـان:  1346سال  وزارت علوم و آموزش عالي در«مرحله سوم: تاسيس 
هـاي   نخستين گام بـراي اجـراي سياسـت    1341در سال » ها شوراي مركزي دانشگاه«قانون 

بـه   1342شد. كليات وظايف اين شـورا در سـال    نوين آموزش عالي در ايران محسوب مي
تصويب كميسيون مشترك فرهنگي مجلس شوراي ملي و سناي وقت رسـيد. وظيفـه ايـن    

ها و تاييد انتصاب معاونين مـدارس عـالي و تعيـين     نهاد انتصاب روساي دانشگاهپيش«شورا 
شرايط ورود دانشجويان و رسيدگي به صالحيت داوطلبان دانشياري و استادي و نظارت بر 

  16)239بود. (همان: » ها و مدارس عالي كشور حسن اجراي امور دانشگاه

 ستقالل دانشگاهاي و موضوعي روند نقض ا بندي دوره دسته .2شكل

فضاي سياسي   دولت  مسئولين دانشگاه  فعالين دانشجويي  دوره
  كشور

قبل از شهريور 
1320  

گيري  عدم شكل
اعتراضات گسترده 

دانشجويي و سركوب 
اعتراضات محدود 

  دانشجويي

عدم استقالل دانشگاه 
و وابستگي دانشگاه به 

  وزارت فرهنگ

مديريت دانشگاه از 
طريق وزارت 

  فرهنگ
شدن بسته 

  فضاي سياسي

دهه بيست تا 
  مرداد28كودتاي 

گيري اعتراضات  شكل
سياسيِ  –صنفي 

گسترده دانشجويان به 
  تحريك احزاب

ساله  13رياست 
اكبر سياسي بر  علي

گيري  دانشگاه و شكل
استقالل دانشگاه و 

جلوگيري از دخالت 
دولت و نيروهاي 
  نظامي در دانشگاه

عدم مديريت 
دانشگاه از جانب 

و فشار به  دولت
مسئولين دانشگاه 

براي تنبيه دانشجويان 
  سياسي

فضاي باز 
  سياسي

 28از كودتاي 
  1339مرداد تا 

دستگيري فعالين 
دانشجويي از جانب 

دولت و كاهش 
  هاي دانشجويي فعاليت

تغيير رياست دانشگاه 
تهران و كاهش قدرت 
مسئولين دانشگاه در 
  مقابل فشار بيرون

سركوب فعالين 
و اعزام  دانشجويي

دانشجويان سياسي 
  به سربازي

بسته شدن 
  فضاي سياسي

  40نيمه اول دهه 
هاي  شروع فعاليت

راديكال سياسي 
دانشجويي در پي 

  فعاليت جبهه ملي دوم

پايان استقالل دانشگاه 
  و تاسيس وزارت علوم

حمله نظامي به 
دانشگاه و سركوب 
فعالين دانشجويي و 
  تغيير قوانين دانشگاه

بسته باز و 
شدن فضاي 

  سياسي
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  گيري . نتيجه7
هايِ سياسي دانشجويان و تاثيرِ آن بر تحوالت سياسي  در مورد جنبشِ دانشجويي و فعاليت

ها و نظرات بسياري چاپ گرديده است اما تاكنون پژوهشِ مستقلي در مـورد   ايران پژوهش
اسـتقالل  «جملـه  هـايِ سياسـيِ دانشـجويان در موضـوعات مختلـف از       نقشِ منفيِ فعاليت

صورت نگرفته است. پژوهش حاضر در همين راستا مبناي كار خود را به بررسي » دانشگاه
  هايِ سياسيِ دانشجويي قرار داده است. وجه منفيِ فعاليت

دانشگاه هماننـد يكـي از    1320تا  1313توان گفت از سال  با توجه به بررسي اسناد، مي
ستقاللي از خود نداشت و دولـت نيـز چنـد حركـت     شد و درواقع ا ادارات دولت اداره مي

سياسي يا اعتصاب دانشجويي را سركوب كرده بود و مجـالي بـه دانشـجويان بـراي ابـراز      
شد و دولت بـه صـورت مسـتقيم بـه تنبيـه دانشـجويان سياسـي         مطالبات سياسي داده نمي

اسي در مسـند  اكبر سي ساله دكتر علي 13پرداخت. اما با سقوط رضاشاه و شروع رياست  مي
رياست دانشگاه تهران فصلي نو در تاريخ دانشگاه تهران بـه وجـود آمـد كـه وي در سـال      

توانست دانشگاه را به استقالل رسانده و در واقـع دسـت رژيـم و دولـت را از سـر       1321
دانشگاه كوتاه كند. دانشگاه خود به تنبيه دانشجويان سياسـي و كسـاني كـه نظـم و امنيـت      

پرداخـت و از   انداختند، مـي  خاطر مطالبات سياسي و صنفي خود به خطر مي دانشگاه را به
سـاله يكـي از    13كرد. در اين مـدت   نفوذ و تنبيه دانشجويان از جانب دولت جلوگيري مي

و چگونگي برخورد با دانشجويان در ايـن مـدت   » مسئله دانشگاه«هاي اصلي دولت  دغدغه
ت مستقيم در دانشگاه دخالـت كـرده و بـه تنبيـه     توانست به صور بوده ولي طبق قانون نمي

  دانشجويان بپردازد. 
همزمان در اين دوره، فضـاي بـاز سياسـي و شـروع كـار احـزاب سـبب فعـال شـدن          

حزبي  شده بود( ملي، مذهبي، ماركسيسـتي) و   –دانشجويان حول محور سه جريان فكري 
و تحريك دانشجويان در احزاب برآمده از اين سه جريان فكري درصدد جذب دانشجويان 

كردن اهداف سياسي و حزبي خود در دانشگاه بودند. اين امر سبب شد تا رژيم  راستاي پياده
هاي دانشجويي را داشته باشد ولي دانشگاه به وسيله شـخص   حاكم و دولت دغدغه فعاليت

ان پرتواني به نام علي اكبر سياسي به استقالل اداري و مـديريتي رسـيده بـود و دولـت تـو     
هاي دانشجويي دغدغـه مسـئولين    دخالت نظامي و اداري در دانشگاه را نداشت. اما فعاليت

تـوان بـه مطالبـات     دانشگاه نيز شده بود و در پي حل ايـن مسـئله بودنـد كـه چگونـه مـي      
زنند تنبيه كرد و همچنان  دانشجويان پاسخ داد و دانشجوياني را كه نظم دانشگاه را به هم مي
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يم نيروهـاي نظـامي و دولتـي در دانشـگاه در راسـتاي تنبيـه دانشـجويان        از دخالت مسـتق 
جلوگيري كرد، زيرا دخالت نيروهاي نظامي در دانشگاه با استقالل دانشگاه منافات داشـت.  
اين چنين يك مثلت شكل گرفته بود كه در يك سمت آن فعالين دانشجويي قـرار داشـتند،   

ر راسـتاي تنبيـه دانشـجويان و جلـوگيري از     در سمت ديگر، مسئولين حكومتي و دولتي د
فعاليت سياسي دانشجويان و در سمت ديگر مسـئولين دانشـگاه در راسـتاي جلـوگيري از     

  دخالت نيروهاي دولتي و نظامي در دانشگاه بوده و خواهان حفظ استقالل دانشگاه بودند.
 30ولي از سـال  اين مسئله در دهه بيست به نفع دانشگاه و استقالل دانشگاه رقم خورد 

هايِ دانشجويي و عدم توان كنترل آنها از جانـب   به دليل شدت فعاليت 1332تا اواخر سال 
هاي همكـاري بـين دانشـگاه و     نامه هاي تدريجي و پيمان مسئولين دانشگاه منجر به دخالت

مـرداد و در   28نيروهاي نظامي در راستاي كنترل دانشجويان شد كه باالخره بعد از كوتـاي  
آذر اين دخالت در دانشگاه به نقطه اوج خود رسيد  و با بركناري علي اكبر  16پي حوادث 

سياسي به تدريج بر نفوذ نيروهاي نظامي و دولتي در دانشگاه افزوده شد تا در اوايـل دهـه   
هـاي سياسـيِ ضـد رژيـم      و همچنين ديگر فعاليت 1340چهل و در پي حوادث اول بهمن 

ان، به صورت قانوني و آيين نامه اي ساختار مديريتي و كنترل نظم حاكم به وسيله دانشجوي
بـه   دانشگاه تغيير پيدا كرد و رئيس دانشگاه به وسيله شاه انتخاب مي شد و نظم دانشگاه نيز

وسيله نيروهاي وابسته به ساواك و گاردي منتخب از جانب ساواك اداره مي شد. همچنين 
به استقالل دانشـگاه پايـان داده شـد و دانشـگاه بـه       1346با تاسيس وزارت علوم در سال 

  وزارت علوم پيوست.
 

  ها نوشت پي
اين مقاله برآمده از پايان نامه كارشناسي ارشد امين داودي بـا راهنمـايي و مشـاوره آقـاي دكتـر      * 

  باشد. عطاهللا حسني، عضو هيات علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي تهران، مي
، ترجمـه محمـد جـواهر كـالم (تهـران:      منتقـدان جامعـه  همچنين بنگريد به: باتامور، تـي، بـي،    .1

 )، صص1390مهرويستا، 

126 - 127 ،20 – 21 ،124 – 125.  
توانيد بنگريد به: كارل ياسپرس،ايده دانشگاه، ترجمه مهدي پارسا، مهرداد پارسـا   در اين مورد مي .2

  )1394(تهران: ققنوس، 
3. academic autonomy  
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