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چکیده

در آستانة دهة چهل ،دانشجویان ایرانی در ششیورهاا اراپیاا یروی ا آاری یا

شنفدراسیون از گرایشهاا اختلف از قبیل گرایش وه حزب توده ،جبهة ال ا

جریانهاا اسالا جهت سازاانده ورنااههاا اعتراض علیه ح وایت پهلیوا

تش یل دادند .از جملة این ششورها ایتالیا وود شه وا گسترش اناسبات فرهنگ ویا

ایران وا اعزام تعداد زییادا از دانشیجویان ایرانی اواجیه ویود .نفیون جرییانهیا ا

احزاب چپ اارشسیست -شمونیست ا سوسیالیست در ایتالییا دانشیجویان ایرانی

ساشن در ایتالیا را تحت تأثیر خود قرار داد .ونیان پژاهش حاضر ویر ایین پرسیش

است شه دانشجویان ایران ْ در ایتالیا چگونه وه فعالیتهاا سیاس راا آاردند ا
چگونه فعالیتهاا خود را در آنجا ا در قالی چیه گیرایشهیای سیازااندهی

شردند؟ دانشجویان از طریی شنفدراسییون جهیان احصیلین ا دانشیجویان ا ویا

ایجاد سازاانها ا تش یالت چپگرایانه ا وا زاینههاا نفون حزب تیودة اییران ا
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ارتباط ا نفون حزب شمونیست ایتالیا در اوقعییتهیاا اناسی ویه فعالییت علییه

ح وات پهلوا ا پرداختند .یافتة پژاهش نشان داده است شه وا اجود تمایالت

ناسیونالیست ا اسالا در ایان دانشجویان ا احصلین ایران در ایتالیا ،وا توجه وه

حمایتهاا احزاب شمونیست ایتالیا ا نفون حزب تیوده ،وسییارا از دانشیجویان

ایران وا گرایشهاا چپ جیذب شنفدراسییون شیدندا ویا تشی یل سیازاانهیاا

انجمنهاا دانشجوی علیه ح وات پهلوا فعالیت ا شردند.

واژههای کلیدی :ایران ،ایتالیا ،شنفدراسیون دانشیجوی  ،دانشیجویان ایرانی ،
حزب توده ،شمونیست ،جبهة ال .

مقدمه
وا اعزام احصالن ایران از رازگار قاجار وراا تحصیل در اراشز نوین آاوزشی اریربزایین ا ویا

تأسیس ادارس ا دانشگاهها ا اراشز آایوزش عیال در اییران در عصیر پهلیوا ،نییراا جدیید ا
اثروخش در جااعة ایران ش ل گرفت شه در وسیارا از تحوالت تاریخ اعاصر ایران اثرگذار ویود.
این نییراا فرهنگی ا اجتمیاع

ال شدن نفت وه ی

پیس از شیهریور  1320ا ویهاییژه در جرییان سیالهیاا نهتیت

از نیراهاا فرهنگ ا اجتماع فعال در صحنة تحوالت جااعة ایران تبدیل

شد .پس از شهریور  1320وا سقوط قدرت پهلوا اال فتاا سیاس ایران ویاز شید .در اهیر 1320

حزب توده اعالم اوجودیت شرد ا وسیارا از فعالیتها ا ابارزات را علیه رژیم پهلوا سازاانده

شرد .ااا وا ترار نافرجام احمدرضا شاه در وهمن  1327در دانشگاه تهران ،حیزب ییرقیانون اعیالم
شد ا عدهاا دستگیر ا وسیارا دیگر وه شوراا ا ششورهاا اراپاا شرق پناهنده شدند .ی

از

راههاا نفون این حزب طب سیاستهاا شیالن احیزاب شمونیسیت ا اارشسیسیت  ،نفیون در اییان
جوااع در حال توسعه از طری دانشجویان این ششورها وود .حزب توده هم در این راستا ا شوشید

در ایان دانشجویان ایران خارج از ششور نفون شنید ا ویه سیازاانده دانشیجویان وپردازنید .نفیون
حییزب در ایییان دانشییجویان پایییهاا وییراا ایجییاد سییازاانهییاا دانشییجوی ا در نهایییت تش ی یل
شنفدراسیییون دانشییجوی گردییید .گسییترش رااوییه فرهنگی ایییران ا ایتالیییا ا اعییزام تعییداد قاوییل

االحظهاا از دانشجویان وه این ششور زاینة گسترش فعالییتهیاا دانشیجویان ایرانی را در ایتالییا
فراهم ساخت.

این پژاهش وه شیوة توصیف  -تحلیل ضمن اشیاره ویه فعالییتهیاا دانشیجویان در خیارج از

ششور ،ش لگیرا ا نحوة سازاانده انجمنها ا سازاانهاا سیاس دانشجویان ایرانی در ایتالییا
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را وررس شرده ا وه تبیین فعالیتِ جریانها ا سازاانهاا سیاس دانشجویان ایران هوادار جنیبش

چپ ا سایر جریانهاا ال ا اسالا دانشجوی در ایتالیا ا پردازد .در راوطه ویا ایین اوضیو تیا

شنون پژاهش قاول نشرا انجام نشده است .ورخ

شت

ا تحقیقات صورتگرفته نظیر اثر افشیین

اتین ( ،)1378وهطورشل وه وررس شنفدراسیون ا تاریخ جنیبش دانشیجویان ایرانی در خیارج از

ششور  1332-57پرداخته ا حمید شوشت ( )1391نیز در جنیبش دانشیجوی ویهطیورشل اسیئلة
جنبش دانشجوی در خارج از ششور ا شنفدراسییون جهیان دانشیجویان را وررسی شیرده اسیت.

هیچشدام از این آثار ابحث استقل درواره جنبش دانشجوی ا تحوالت آن در ایتالییا نیدارد ا در

شتاو از عمادالدین فیاض ( )1393شه در ویاب تیاریخ رااویه اییران ا ایتالییا (اناسیبات سیاسی -
فرهنگ  )1357-1320نوشته شده است عل ریم توجه وه فعالیتهیاا فرهنگی اییران ا ایتالییا در
قال

انجمنها ،ایرانشناس  ،واستانشناس ا هنرا وه جنیبش دانشیجوی در ایتالییا پرداختیه نشیده

است .وناوراین ا نظر وه چنین ضرارت در این پژاهش سع ور آن اسیت ویا وهیرهانیدا از اسیناد ا

ادارک آرشیوا جنبش دانشجوی در ایتالیا ا اجموعه شتاب ا سندهاا انتشره از سوا اراشیز ا
آرشیوهاا سیاس ا اانیت وه ش ل راشنتر در چند ابحث اورد وررس

قرار گیرد .در اوتدا ویه

ت وین جنبش دانشجوی ا تأسیس شنفدراسیون دانشجوی در خارج از ششور اشاره شده ا سپس

اراحل ش لگیرا جنبش دانشجویان ایران در ایتالیا ا سازاانها ا جریانهیاا فعیال ا چگیونگ

نفون جریانهاا چپ ا فعالیتها ا رفتارهاا سیاس دانشجویان ایران اقییم ایتالییا ایورد وحیث ا
وررس قرار گرفته است.

 -1شکلگیری کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور
پس از شودتاا  28ارداد  1332ا ش ست جنیبش الی ا هجیوم دانشیجویان ایرانی ویه خیارج از

ششور ،در سال  15( 1339تا  18آاریل  )1960نمایندگان سازاانهاا دانشجویان ایران در فرانسه،
آلمان ا وریتانیا در هایدلبرگ آلمان یرو گرد هم آاده ا سیازاانهیاا خیود را در ییا سیازاان

ادیام شردند (اتین )83 :1378 ،در اوتدا فقه شنگرة شنفدراسیون اراپای ورگزار ای شید .از سیال

 1340وه وعد وا پیوستن فدراسیون آاری ا در شنگرة پاریس ا سپس شرشت نمایندگان دانشیجویان

دانشگاههاا ایران در شنگرة لوزان ،شنفدراسیون جهان شی ل گرفیت (شیوشت.)259/2 :1380 ،

این سازاان اتش ل از دانشجویان ایران اقییم ششیورهاا اراپیاا یروی ا اییاالت اتحیده ویا نیام

«شنفدراسیون جهان احصلین ا دانشجویان ایران » یا «اتحادییة الی »  CISNUتشی یل شید 1ا در
1. Confederation of Iranian Students National Union
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داران فعالیت خود وهعنوان ولندگوا اعتراض نیراهاا اخالف ح وات پهلوا احسوب ای شید

(چپ در ایران وه راایت اسناد سیاااک ،شنفدراسییون دانشیجویان ایرانی در اراپیا :1383 ،پین)).

پسوند «اتحادیة ال » ویانگر آن وود شه این تش ل دانشجوی رسماً نمایندة همة دانشجویان ایران در
داخل ا خارج ششور است .اسناد تش یالت ازوور ایل

از این سازاان تحت عنیوان شنفدراسییون

جهان نام ا ورد شه داللت ور وینالملل وودن سازاانده ا فعالیتهاا آن داشیت» (اتیین:1378 ،

 .)129در اوتداا شار اساس این وود شه فرهنگ ایران شناسانده شیده ا ویراا خواسیتههیاا صینف

چارهجوی شود .در ااقع این اساسنااة شلیة انجمنهیاا دانشیجوی ویود شیه در اااخیر سیالهیاا
 1950/1330ا ااایل  1960/1340وه اجود آاده ا اجزاا وعدا شنفدراسیون را تش یل ای دادنید
(شوشت .)254/2 :1380 ،شنفدراسیون جهان شه اوتدا حالت صنف داشت ،وهتدری) رنگ سیاس

وه خود گرفت (همان .)263 ،در ساختار شنفدراسیون گرایشهاا اتفاات اجیود داشیت ا عمیدة

این گراهها عبیارت وودنید از :حیزب تیودة اییران ،جبهیة الی اییران در خیارج از ششیور ،جااعیة

سوسیالیستهاا ایران در اراپا ،سازاان انقالو حزب تودة ایران ،سازاان طوفان ا جبهة ال سیوم
(چپ در ایران وه راایت اسناد ساااک :1383 ،نوزده).

 -2تأسیس سازمانهای دانشجویان ایرانی در ایتالیا
ایتالیا از جمله ششورهای وود شه در دارة پهلوا اال در نوسازا ایران سهیم وود .پس از شیهریور
ویست ا اشرال ایران وهاسیلها اتفقین ،ایران وه ناچار در تحت شرایه خاص وه ایین ششیور اعیالن

جنگ داد .وعد از اتمام جنگ اجدداً رااوه سیاس آیاز شد ا در سال  1329در اجلس شیانزدهم
عهدنااة اودت وا این ششور اطرح شد .در جریان ال شدن نفت اییران ،ایتالییا از حااییان دالیت ا
الت ایران وود ا سع در خرید نفت ایران هنگام تحیریم آن از سیوا انگلییس شیرد .ویا ورقیرارا

رااوه سیاس  ،رااوه اقتصادا ا فرهنگ نیز گسترش یافت .در زاینة رااوه فرهنگ وا اعزام استاد

ا دانشجو ا اعطاا وورسهاا تحصیل  ،تعداد دانشجویان ایران در ایتالیا افزایش یافت« .وا تش یل

شنفدراسیون جهان دانشجویان ،دانشجویان ایران اقیم ایتالیا هم وا توجه وه زاینههاا اناسیب شیه
داشت وه این شنفدارسیون پیوستند لذا وعد از آلمان ا آاری ا ،ششورهاا ایتالیا ا اتیریش از دیگیر
اعتاا اهم شنفدراسیون احسوب ای شیدند» (چیپ در اییران ویه رااییت اسیناد سیاااک:1383 ،

شش) .توسعة ویشتر رااوه ایران ا ایتالیا اعزام ویشتر دانشجویان ایران وه ایتالیا را درپ داشت ا در
نتیجه وه گسترش فعالیت جریانهاا دانشجوی در این ششور انجر شد.
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 -3احزاب مارکسیستی-کمونیستی در ایتالیا
وا توسعه ا گسترش احزاب چپ اارشسیست ا شمونیست در آلمان ا اتریش ا در نتیجة وستهشدن

فتاا سیاس ایران پس از شودتاا  1332فعالیت فعاالن ا دانشجویان ایران ااوسته وه حزب تیوده
در اراپا گسترش یافت ا اتعاق

وهزادا شع

آن فعالیت عناصر ا هواداران حزب توده در ایتالیا آیاز گردید ا

ا شاخههاا اتعددا از گرایشها ا جریانهاا اارشسیست – شمونیسیت در ایتالییا

ش ل گرفت شه توانست در ایان احصلین ایران شایل وه تحصیل در ایتالیا وسیار اثیریخش شیود.

االین گزارش اوجود در اسناد ساااک در این خصوص ارووط وه اااخر سال  1337است .در ایتالیا

احزاب ا سازاان هاا اتعدد چپ ا شمونیست چون :حزب شمونیست ،حزب سوسیالیست شارگر،
حزب سوسیالیست ،حیزب رادی یال ،سیازاان جوانیان شمونیسیت ،جوانیان سوسیالیسیت شیارگر،

جوانان سوسیالیست ،جناح چپ شاتولیاهاا جوان ا  ....اجود داشت شه فعالیتها ا ورنااههیاا

گراههاا چپ ا شمونیست دیگر ششورها را نیز در آن ششور هدایت ا شردند ا از جمله عناصر
حزب توده در ایتالیا تحت حمایت آنها قرار داشت ا نسیبت ویه پشیتیبان از آن عناصیر اقیدام ای

نمودند ،وه همین دلیل نیز یال

فعالیتهاا دانشجویان ایران در ایتالیا جلوة شمونیست گرفته ویود

(چپ در ایران وه راایت اسناد سیاااک .)389/2 :1382 ،سیازاان اارشسیسیت  -لنینیسیت در خیود
ایتالیا وه صورت دا سازاان جیدا از ی یدیگر ویود :سیازاان انقالوی چینی شیه اشعیر اعتیاز آن از

انشعاویون حزب شمونیست وود ا فعالیتشان شااالً اخف وود .ا سازاان جوان پیراان تراتس

ا

تعدادا قلیل از افراد ایران هم وه رهبرا فرخ واار وا این سیازاان در ارتبیاط وودنید (همیان،430 ،

شمارة سند  ،315/507تاریخ  .)47/3/1احزاب شمونیست ایتالیا نیز وه نووة خود وا حزب شمونیسیت
اتحاد جماهیر شوراا ارتبه ووده ،ا وه اش ال اختلف از جان

آنان حمایت ا پشیتیبان ای شید

(همان .)392 ،ااا شمونیستهاا ایتالیا خواهان «تعدد ارشزییت» وودنید شیه هیر ششیورا حیزب ا

فرهنگ ال خود را داشته واشد؛ ورخالف راسها شه خواهان «احدتِ ارشزیت» در داخل جنبش
جهان شمونیست وودند (طبرا .)120 :1367 ،ااا اعموالً پولهیای شیه از طیرف شمونیسیتهیاا
راسیه ا چین وراا تحریا انقالب در ششورهاا اراپای داده ا شد وه ارشیز شمونیسیت ایتالییا

ای رسیید ا از ایتالیییا وییراا تحری ییات اقااییات شییه الزم وییود ،تقسیییم ای گردییید (آرشیییو اسییناد
ریاستجمهورا ،سند شماره  ،31-172تاریخ  .)1344/3/3حزب شمونیست ایتالیا از ویزرگتیرین

احزاب ایتالیا وود ،این حزب ویراا راییارای ویا وحیران اقتصیادا ایتالییا از ورناایة صیرفهجیوی ا

ریاضتشش پشتیبان ا شرد ا از خراج ایتالیا از پیمان آتالنتیا نیز اصیرارا نداشیت ،زییرا ویه

هیچ اجه اایل نبود ششور در تماس استقیم ویا دنییاا شمونیسیت قیرار گییرد (هوشینگ اهیداا،

.)214 :1378
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 -4دانشجویان ایرانی و غلبة گرایشهای چپ
وا قدرتیافتن جریانهاا اارشسیست ا شمونیست در ایتالیا ،دانشجویان ایران نیز توانای ا قاولیت

جریانها ا احزاب چپ ایتالیا را احفل وراا فعالییتهیاا سیاسی خیویش یافتنید .آنهیا ویهزادا
دریافتند شه وا استفاده از این پایگاهها ا جریانهاا نیرااند در جااعة ایتالیا ا توانند اقاصد ف را
ا سیاس خویش را تقویت شنند .گراه چپ ایران شه در ایتالیا فعالیتهاا خویش را شرا شیرد

عمدتاً از خه اش سیاس اشاوه خه اشی احیزاب شمونیسیت اراپیای ااننید حیزب شمونیسیت

فرانسه ا ا احزاب شمونیست ایتالیا تبعیت نمود .رهبرا این گراه از چپهاا ایران اقیم ایتالییا را

«رحمتاله خسراا» عهدهدار وود (چپ در ایران وه رااییت اسیناد سیاااک.)390-389/2 :1382 ،

در سالهاا  1330تا  35طرفداران حزب توده شه چندین سال وود فعالیت نداشتند وا اسافرت ایرج
اس ندرا وه ایتالیا فعالیت سازاان جوانان ا دانشجویان در این ششیور تشیدید شید ا آنیان اجیدداً

شرا وه فعالییت نمودنید (همیان ،472 ،شیمارة سیند  ،8005تیاریخ  .)35/11/6رااویه ا تعیااالت
رهبران احزاب شمونیست ایتالیا وا شادرها ا عناصر حزب توده آنقدر گسترش یافت شه ویهشیدت

اوجبات نگران رژیم شاه را فیراهم آارد .ویار دیگیر اییرج اسی ندرا ویا ورلینگیوهر رهبیر حیزب

شمونیست ایتالیا ،در ایتالیا االقات نمود ا اذاشرات انجام داد .احتمال ا رفت شه وا ایین االقیات

تأس حزب تودة ایران وه رایة حزب شمونیست ایتالییا صیورت گییرد ا از اشی رهبیرا ا اف یار

حزب شمونیست آن ششور جهت ایجاد اعتبارا ویراا حیزب تیوده اسیتفاده شیود (همیان- 467 ،

 ،469شمارة  ،281تاریخ  .)2535/9/10این نو االقاتها نم توانست ویدان توصییه ا صیالحدید

رهبران شمونیسم وینالملیل صیورت گییرد ا احتمیاالً ایین االقیات ویه دسیتور اسی و انجیام شید.
ودینترتی

وه نظر ا رسد شه هدف اصیل ایین االقیاتِ فیورا ،اعیادة حیعییت ویه حیزب تیوده،

تبعیتشیردن از رفتیار حیزب شمونیسیت ایتالییا ،تلفیی راشهیا ا گیرفتن اییدههیاا ارزنیدهاا از
ورلینگوهر ووده است (همان .)391 ،در شهریور ( 1336سپتاابر )1957رهیسجمهیور ایتالییا جیواان

گرانچ  ،همراه ازیر ااور خارجة آن ششور وه دعوت شاه وه ایران آادند .اهمترین اسیاهل ایورد

اذاشره وین شیاه ا رهییسجمهیور ایتالییا عبیارت وودنید از نفیت ا توسیعة وازرگیان  .پیس از ایین

اذاشرات نخستین هیئت نمایندگ اقتصیادا ایتالییا در  3آنر 24( 1336نیواابر  )1957اارد تهیران
شد( .ازیندا)439 :1393 ،

 -5گسترش مناسبات فرهنگی وتقویت فعالیتهای دانشجویی در ایتالیا
وا توسعة رااوه ایران ا ایتالیا در سالهاا وعد هیئتهاا فرهنگ  ،علمی ا اقتصیادا دا ششیور از

ایران ا ایتالیا وازدید وه عمل آاردند .احمدرضاشاه در پاسخ دیدار رهیسجمهور ایتالیا در آنر ایاه
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 1337وه ایتالیا سفر شرد ا اوافقتنااههاا فرهنگ ا وازرگان اتعددا وین دا ششور طی اقاایت
اا در رم وه ااتاز رسید .هدف از این قراردادِ فرهنگ وسیه رااویه فرهنگی ویین دا ششیور ویود

(ازیندا .)439 :1393 ،ی

از اوارد اشخص هم اراهاا فرهنگ ا علم اییان اییران ا ایتالییا

وحث اعطاا وورسهاا تحصیل از طرف دالت ایتالیا وه احصلین ایران وود .ظاهراً آییاز اعطیاا

این وورسها پس از نخستین قرارداد فرهنگی ویود شیه در سیال  1329ویین دا ششیور انعقید شید،

اعطاا این وورسیهها از سال  1332آیاز شد( .فیاض  )211 :1393 ،ا وا انعقاد اوافقتنااة فرهنگی

ایران ا ایتالیا ابادالت فرهنگ استادان ا دانشجویان وه دا ششور تسهیل شد ا در حداد اقیررات،

اعطاا وورس ادنظر قرار گرفت ا این ه دانشجویان هر یا از دا ششور در اؤسسات ارووطه طب
قوانین ا اقررات جارا وه اطالعات ادو ا هنرا ا علم ا فن وپردازند .این اوافقتنااة فرهنگ

وییین دا ششییور ،اشییتمل وییر یییا اقداییه ا سیییزده اییاده در تییاریخ هشییتم آنراییاه  1337از طییرف
نمایندگان اختار دا ششور وه ااتاز رسید ا پس از تصوی

فراردین ااه  1339وهتصوی

اجلس سنا در جلسیة ویسیت ا هشیتم

اجلس شوراا الی رسیید( .آرشییو ارشیز اسیناد شتاوخانیة اجلیس

شوراا اسالا ،شد سند 19/55/2/1/298 ،1025289ق ،تاریخ  1339/10/24-1337 /11/25ا شید

سیییند  19/170/2/1/285 ،841894تیییاریخ  ،1338شییید سیییند 19/99/0/298 ،1110531ق تیییاریخ

.)1339/1/28-1337/9/8

گسترش رازافزان تعداد دانشجویان ایران در ششورهاا اراپای ا از جملیه در ششیور ایتالییا

همزاان وا ش لگیرا ا سازاانیافتن فعالیتها ا تش لهاا سیاس ا ابارز در داخل ایران در دهة

 1340وییود ا سییازاانده اجییدد گییرایشهییاا چ یپ ،ناسیونالیسییت ا اسییالا زاینییههییاا اراد

دانشجویان ا احصلین ایران در خارج ششور را در ارتباط وا این جریانهیا همیوار شیرد .در ایتالییا
ویش از هر جریان سیاس ا ابارزات نفون گرایشهاا چپ شمونیست ا سوسیالیست یلبیه داشیت

شه تأثیرات اهم در راند فعالیتهاا ابارزات دانشجویان ایرانی در ایین ششیور ورجیاا نهیاد ا

دانشجویان ایران شه در دانشگاهها ا اراشز علم ا شهرهاا اختلف ایتالییا حتیور داشیتند را ویه

ایدان فعالیتهاا سیاس ششانید .وا گسترش اناسیبات فرهنگی اییران ا ایتالییا تعیداد دانشیجویان

ایران در سال  1347شه در دانشگاهها ا ادارس عال ایتالیا ثبت نام نموده وودند 412 ،نفر وودند ا

در هر یا از شهرهای شه دانشجویان ایران وودند سازاان دانشجوی تش یل دادند ا گرایشها ا

تمیایالت هریییا اشییخص وییود .البتییه در اییین ایییان فعالیییتهییاا دانشییجویان ایرانی وییا تمییایالت

شمونیست  -سوسیالیست ا هوادار جبهة ال یلبه داشت.
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جدول تعداد دانشجویان فعال در سازمانهای دانشجویی در ایتالیا در سال 1347
تعداد دانشجویان ایران

تعداد دانشجویان

گرایشهاا سیاس سازاانهاا

ردیف

ثبت نام شده در دانشگاهها

نام شهر

فعال در سازاانهاا

1

158

رُم

60

2

101

فلورانس

45

تمایالت انقالو ا جبههاا

3

23

ولونیا

18

تمایالت جبههاا

4

13

پاداا

9

5

41

انیز

22

6

76

پراجا

12

ا ادارس عال ایتالیا

دانشجوی

دانشجوی

تمایالت انقالو

تمایالت شمیتة ارشزا

(تودهاا اقیم شوراا)
تمایالت شمیتة ارشزا

(تودهاا اقیم شوراا)
اوضع خاص نداشت

(وراساس :چپ در ایران وه راایت اسناد ساااک431/2 :1382،ا ،432ارشز اسناد ریاستجمهورا :شمارة سیند  ،315/1028تیاریخ
)47/5/15

ایتالیا وا این ه راوطة حسنه از نظر سیاس  ،اقتصادا ا فرهنگی ویا ح وایت پهلیوا داشیت اایا

حزب شمونیستِ این ششور از حمایت هاا اال ا اعنوا نسیبت ویه فعالییت دانشیجویان در قالی

شنفدراسیون دانشجویان چپ دریغ نم شرد .دانشیجویان ایرانی در ایتالییا ویا شمیا حیزب تیودة

ایتالیا« ،سازاان داوشرات دانشجویان» را تأسیس نمودند شیه راوطیة نزدی ی ویا حیزب شمونیسیت
ایتالیا داشت ا از شماهاا اادا ا اعنوا آن ورخیوردار ویود (چیپ در اییران ویه رااییت اسیناد

ساااک .)390/2 :1382،وهطورشل دانشجویان ایران اقیم ایتالیا وه دا دسته تقسیم ا شدند :ییا
دسته طرفدار شمونیسم ا یا دسته طرفدار جبهة ال ا وهتدری) وه یا دسته ویا تشی یالت اینظم

تبدیل شد (همان ،407 ،شمارة سند 528ط ،تاریخ  )45/4/28ا این تش یالت اینظم ا احیدت دا
طیف ،وه دلیل زاینههای وود شه وراا هم ارا اشیترک اییان سیازاانهیاا دانشیجوی خیارج از

ششور ادافع حزب توده ا الّیون وه اجود آاد .وا پیرازا شودتا ،از سال  1333توجه دانشجویان وه
ضرارت احدت جل

شده ویود .شوشیش ویراا دسیتیاو ویه ایین هیدف ،وییش از همیه از سیوا

دانشجویان هوادار «جمعیت ال ابارزه وا استعمار» انجام ا گرفت .این جمعیت شه از سیاستهاا

حزب توده تبعیت ا شیرد در آلمیان ا فرانسیه فعالییت داشیت ا دانشیجویان را ویه تشی یل جبهیة

ااحدا از جبهة ال ا حزب تیوده ویراا پی یار ویا رژییم شودتیا فراخوانید (شیوشت)53 :1391 ،

وهطوراشه ور دانشجویان ایران اقیم ایتالیا تأثیر ا گذاشت ا آنها را ویه احیدت ای ششیاند .اایا

اشاجره ا زداخورد وین اعتاا سازاان جوانان ا دانشجویان داوشرات ااوسته ویه شمیتیة ارشیزا
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حزب توده ا طرفداران جبهة ال در دانشگاه پاداا ایتالیا ور سر اسیاهل شیماهمییت اجیود داشیت
(چپ در ایران وه راایت اسناد ساااک ،475 /2 :1382،شمارة سند  ،332/4343تاریخ .)36/11/13

احدت ایان آنها اقطع وود .انجمن هاا اتعددا نیز از دانشجویان در ایتالیا تش یل شده وود شه وا

چپها هم ارا ا شردند .انجمنی تحیت عنیوان «انجمین اسیالا فلیورانس» ااوسیته ویه انجمین
اسالا اراپا (آلمان یرو ) در ایتالیا آیاز وه شار نمود شیه وعتیاً ویا انجمین جوانیان ا دانشیجویان

داوشرات ایران در فلورانس (ااوسته وه شمیتة ارشیزا حیزب تیوده) هم یارا ای شیرد ،الی در
ورخ اواقع وین دا گراه اختالف نیز وراز ا شرد شه نتیجیة آن قطیع اوقیت هم یارا از جهیت

عدم پخش نشریات دستة اقاول ا حمله در اعالایهها وه گراه دیگر وود (همیان ،456 ،شیمارة سیند

 .)332/3806عدهاا از دانشجویان ایران اقیم ایتالیا ااوسته وه شمیتة آزادا ایتالیا  -ایران وودند شه
این شمیته را راورتو تراسین  ،Roberto Terraciniرهیس نمایندگان شمونیسیت در پارلمیان ایتالییا

اداره ا شرد (همان ،403 ،شمارة سند /352-315/1008ط ،44/1/2تاریخ  .)44/6/27شمار اعتاا

سازاان جدید طوفان شیه در سیال  1343ویهاجیود آاید انیدک ویود ا در ایتالییا فقیه نیام انصیور

شاهحسین وه عنوان عتو این حزب آاده است (چپ در اییران ویه رااییت اسیناد سیاااک:1383 ،

سند ودان شماره .)344 ،در اااخر سال  ،54انجمن تحیت عنیوان «سیازاان جوانیان ا دانشیجویان

داوشرات» از فلورانس (ااوسته وه شمیتة ارشزا حیزب تیوده) شیه ارشیز آن در اراپیا ویود ویا نیام
اخفف شودا ( )C.U.D.Iآیاز وه شار نمود ا شعبة دیگرا نیز از این سازاان در رم داییر گردیید
شه اهتالف خود را وا انجمن اسالا رم اعالم نمود (چپ در ایران وه راایت اسیناد سیاااک:1382،

 ،455/2شمارة سند  ،332/3808تیاریخ  .)54/12/5ایجیاد سیازاان شیودا هیمزایان ویا سیفر اییرج

اس ندرا وه رم در سال  54ا دیدار وا رهبر حزب شمونیست ایتالیا وود (همیان ،458 ،شیمارة سیند

 ،6765تاریخ  .)54/12/22رحمتاهلل خسیراا عتیو شیوراا نگارنیدة نشیریة «راه آزادا» ارگیان
شودا وود شه در رم چاپ ا شد .نشریة اذشور وا اجازة دادگسترا رم چاپ ا انتشارات ا یافت.

(همان ،457 ،شمارة سند  ،6715تاریخ  .)54/12/6اعتاز ا طرفداران سیازاان شیودا در ایتالییا ویه
طور شاال شناخته نشده وودند ا سازاان ولونیا شااالً طرفدار شودا وود ا اعتیاا انجمین اسیالا

فلورانس هم گرایش وه طرف شودا داشت ا وا رضیا رهبیرا از اعتیاا شیودا هم یارا ای -

شردند .از گراه رضا رهبرا ،اجید ارتتوا ا پرایز چمنپییرا ویراا شیودا فعالییت ای شردنید
(همان ،451 - 450 ،شمارة سند  ،6330تاریخ .)54/8/15
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جدول سازمانها و انجمنهای دانشجویی فعال در ایتالیا
ردیف
1

سازاان یا انجمن
سازاان جوانان ا دانشجویان
داوشرات ()C.U.D.I

احل فعالیت
رم -فلورانس -ولونیا -پاداا

گرایش سیاس
ااوسته وه شمیتة

ارشزا حزب توده

رهبر
رحمتاهلل خسراا
رضا رهبرا

ااوسته وه انجمن
2

انجمن اسالا فلورانس

فلورانس

3

انجمن اسالا رم

رم

4

سازاان طوفان

-

5

شمیتة آزادا ایتالیا -ایران

-

6

گراه طرفداران جبهة ال

-

اسالا اراپا-

گرایش وه طرف

-

شودا

7

سازاان داوشرات
دانشجویان ایران

-

گرایش جریانهاا
اسالا
ااوسته وه حزب

شمونیست ایتالیا
گرایش وه حزب تودة
ایتالیا

انصور شاهحسین
-

 -6فعالیتهای دانشجویان ایرانی در ایتالیا
فدراسیون دانشجویان ایران ایتالیا از شلیة سازاانهاا داوشراتیا ا احزاب چپ ایتالیا درخواست

شما اال ا شرد ،این احزاب عبارت وودند از حزب شمونیست – حزب سوسیالیسیت – حیزب

رادی ال ا سازاانهیا عبارتنید از سیازاان جوانیان شمونیسیت – جوانیان سوسیالیسیت شیارگرا –

جوانان سوسیالیست ا جناح چپ شاتولیاهاا جوان ا گراه چپ شاتولیاهاا ااتی ان .در این
ایان شماهاا حزب سوسیالیست شارگرا ا ااتی ان ارقام وزرگترا را وراا حماییت ایال در

ورداشتهاند (همان ،432-431 ،شمارة سند  ،315/1028تاریخ  .)47/5/15االقاتهای هیم شیه ویین
حزب توده ا حزب سوسیالیست ایتالیا صورت ا گرفت واعث تقوییت راوطیه ا پشیتیبان احیزاب

چپگراا ایتالیای از سازاانهاا دانشجوی چپگرا ا شد؛ هیئتی شیه از حیزب تیودة اییران از

طرف هیئت دویرة حزب سوسیالیست ایتالییا پذیرفتیه شید .اسیاهل ارویوط ویه حقیقیت اجتمیاع ا
سیاس ایران ،ابارزه وراا داوشراس ا سیاست ااپریالیست ایران در انطقه ،اورد وررس دا هیئت

قرار گرفت .طرفین اذاشرات ط این االقات در ایورد اسیاهل اختلیف ویه توافی شاایل رسییدند

(همان ،462 ،تاریخ  27اشتبر .)1967

سازاانها ا انجمنهاا دانشجوی در نتیجة تماسهای شه توسه نمایندگان آنها در شیهرهاا

اختلف ایتالیا وا حزب شمونیستِ این ششور گرفته شد ،این حزب اوافقت نمود شه از طری شع
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خود در شهرهاا ایتالیا ا رم ابالر را واوت هزینههاا فعالیتهایشان دریافت شنند (همیان– 389 ،

 .)390حزب شمونیست ایتالیا وراا این ه هزینة زیادا ور اا تحمییل نشیود ،از دیگیر احیزاب چیپ

ایتالیای اانند حزب سوسیالیست ا حزب سوسیالیست شارگرا ایتالیا درخواسیت شیرد قسیمت از

هزینههاا ارووط وه دانشجویان ایران را وپردازن د ا این احزاب نیز پذیرفتند .وه عالاه اوافقت ویین
حزب شمونیست ایتالیا ا گراه دانشجویان ایران انجام شید ابنی ویر این یه هیر اوقیع دانشیجویان
وخواهند تظاهرات نمایند هزینة ارووط وه آن جداگانه توسه حزب شمونیست ایتالیا پرداخت شیود

ا در اوارد دیگر اانند چاپ ا انتشار نشریات وه آنها شما الزم خواهد شید .ایین احیزاب ضیمن

اینشه هر ااهه ابلر پول در اختیار گراه دانشجووان ایران اخالف رژییم اییران قیرار ای دادنید،
اطالعات نیز در زاینة اوضوعات ارووط از آنها شس

ا شردند (همان ،396 - 390 ،شمارة سیند

 ،744/3500تاریخ  43/2/8وه عنوان نمونه سه چهارم اخارج دانشیجویان شیرشتشننیده در ارداا

سمینار در شهر ریچونه را حزب شمونیست ایتالیا پرداخت نمود ا شهردارا شیهر ،احیل اقاایت ا

ارداا شنفدراسیون عتو حزب شمونیست ایتالیا وود ا سالن شه در آن جلسات تش یل داده ا -

شد نیز اتعل ویه حیزب شمونیسیت ایتالییا ویود (همیان ،419 ،شیمارة سیند  ،2333تیاریخ .)46/7/1

ازجمله فعالیتهاا دانشجویان ورگزارا شنفرانسهاا اطبوعات ا تظاهراتها ،انتشیار نشیریات ا

رازنااهها ،اعالایهها ،جلسات ،سمینارها ا نمایشیگاههیا ویود .سیازاان شیودا فعالییتهیای ااننید
نمایشگاه ع اس در زاینیة ابیارزات ایردم اییران ا ااضیا راسیتاهاا اییران در سیالن دانشی دة

زوانهاا شرق دانشگاه رم ورگزار شرد (همان ،471 ،شمارة سند  ،8301تاریخ .)36/1/12

 -1-6جشن تولد شاه و اعتراضات دانشجویان ایرانی در ایتالیا
در آوان سال  1342در سالراز تولد شاه تعدادا از هنراندان ایران وه انظور ورگیزارا ورناایههیاا
فرهنگ ی وییه ایتالیییا اسییافرت شردنیید ا وییهدنبییال آن جمعیی از دانشییجویان ایرانیی اقیییم ایتالیییا

ازدانشگاه هاا فلورانس ا پراجا وه رم آادند ا در اقاول سفارت ایران دست وه اعتراض زدند ا وه
دران سفارت رفتند .راز وعد رازنااة آاانتی  1ارگیان حیزب سوسیالیسیت ایتالییا خبیرا را تحیت

عنوان «سفارت ایران در رم اشرال شد» وه ایین اسیئله پرداخیت ا در آن اراد هنرانیدان فول لیور
ایران را وه رم ا خصوصاً این ه ش

اال نمایش را وه نفع آسیی دییدگان درة اایونیت (شیه سییل

ناش از ش اف سد در درة اایونت خسارات ا ششتهشدگان وسیارا داشت) تخصیص داده وودنید

اورد انتقاد قرار داده ا نوشته وود شه ایین اقیدام نشیاندادن «احساسیات درایی » سیفارت اییران ا
1. Avanti
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هنراندان ایران وه اردم ایتالیا است ا این شار وراا تبرهة رژیم شاه است .ایین اطالی

در رازناایة

لونیتا 1ارگان حزب شمونیست ایتالیا نیز چاپ شد ا اورد اعتراض سفیر شبیر ایران دشتر ارسنجان

قرار گرفت .اا نااهاا وه سردویر رازنااه ا فرستد شه ورنااة اراد هشتاد نفر هنراند ایران وه رم وه

طور اتفاق همزاان وا حادثة اایونت ووده اسیت ا آن را ویا حادثیة زلزلیة قیزاین در سیال گذشیته

( )1341اقایسه شرد شه جوانان ایتالیای خونشان را وراا اجراحین فرستادند .آن زاان هم صحیح
نبود جراید ایران وه جاا تقدیر ا تش ر از احساسیات انسیانداسیتانة ایتالییای هیا ویه آنهیا تیوهین

ا شردند ا ا نوشتند شه این احساسات درای است ا شیما خواسیتهایید رژییم ایتالییا را تح ییم
شنید .سفیر شبیر ایران تأشید شرد صرف این ه رازناایه سوسیالیسیت ا ضید رژییم سیلطنت اسیت
چنین خبر ا عنوان را چاپ شرده است .در پاسخ رازناایة آاانتی ویه اعتیراض دشتیر ارسینجان ،

نااهاا ویراا رازناایه از سیوا دانشیجویان فرسیتاده شید ا اظهیار شیده ویود شیه علیت تظیاهرات
دانشجویان این ووده شه نمایش هنراندان ایران از طرف سفارت وراا ورگیزارا جشین تولید شیاه

اورد استفاده قرار گرفته است ا این اقدام وه انظور شما وه قروانیان اایونت نبوده است ا رازنااه

قصد توهی ن وه هنراندان ا الت ایران نداشته ا خواسته است وه این اطل

توجیه شیود ا آن این یه

رژیم تهران در ایان دانشجویان ایران چقدر دشمن فعال دارد (آرشیو اسناد ریاستجمهورا ،سند
ودان شماره ،تاریخ  26اشتبر  .)1963در ااقع دانشجویان فلورانس ا پراجا شه ویه رم آایده وودنید

قصد داشتند وا این اقدام از انع اس سفر هنراندان وه ایتالیا ا اخصوصاً ورگیزارا جشین تولید شیاه
و اهند ا ور این ابنا حداد  25نفر از آنها وه اقاویل سیفارت اییران آادنید تیا ویا سیفیر شبییر دشتیر
ارسنجان االقات نمایند ا چون سفیر وه خاطر وازدید در تمرین هنراندان ا اقیداات جشین شی

چهییارم آوییان در اهمانخان یة هیلت یون وییود دانشییجویان داخییل سییفارت شییدند ا انتظییر اا ااندنیید ا

ع سهای از ارادا سفارت گرفتند شه آن را تعبیر وه اشرال سفارت شردند .نمایندة دانشیجویان
از سفیر (شه وه سفارت وازگشته وود) پرسید شه سفر هنراندان ویه ایتالییا چیه ضیرارت داشیته ا ویه

عالاه چرا هنگاا شه در ششیور اییران ایردم احتیاج شمیا هسیتند ،درآاید حاصیل از نمیایش

هنراندان وه صلی

سرخ ایتالیا هدیه ا شود .سفیر پاسخ داد شه هنراندان وراا نمیایش هنیر ایردم

هنراندان وه صلی

سرخ ایتالیا اقداا است شه در قبال اقدام انسانداسیتانة ایردم ا جوانیان ایتالییا

ایران ا وراا اعرف ششور ایران وه اردم ایتالییا آایدهانید ا اختصیاص درآاید ییا شی

نمیایش

هنگام حادثه زلزلة قزاین صورت گرفته است .ا چون دانشجویان از سیاعت  13تیا  21در سیفارت

اقیم وودنید صیبح راز وعید رازناایه هیاا آاانتی ا لونیتیا در ایین ایورد اخبیارا نشیر دادنید شیه
1. Lunita
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دانشجویان ایران اقیم ایتالیا سفارت را اشرال شردند ا علیه وهرهوردارا از سفر هنراندان ایران وه

رم ور اا ش

جشن تولد شاه اعتراض شردند (آرشیو اسناد ریاستجمهیورا ،سیند ویدان شیماره،

تاریخ  .)1342/8/9پس از این حادثه ی

از اقیدااات ا حرشیتهیاا سیاسی دانشیجویان ایرانی

ساشن ایتالیا اسئلة ترار شاه در شاخ ارار وود شه در زیر وه چگیونگ ارتبیاط دانشیجویان ایرانی

ساشن در ایتالیا وا این حادثه ا پردازیم.

 -2-6دانشجویان ایرانی در ایتالیا و حادثة ترور شاه در کاخ مرمر
در  21فراردین  10( 1344آاریل  ،)1965رضا شمسآوادا سیرواز  22سیالة گیارد شاهنشیاه ویا
گشودن آتش وه راا شاه در شاخ ارار تهران قصد ترار اا را شرد ااا این تیالش نافرجیام اانید ا
ضارب توسه دیگر افراد گارد وه ضرب گلوله ششته شید .رضیا شیمسآویادا را اجیرشیدة گیراه

نی خواه اعرف شردند .پرایز نی خواه ا داستانش از شنفدراسیون جهان دانشیجویان در انگلییس

وودند ا درپ آن پرایز نی خواه ،احمد انصورا ،انصور پورشاشیان  ،فییراز شییراانلو ا احسین

رسول شه ادت پیش از این ااقعه وه ایران وازگشته وودند ،همراه وا چند نفر دیگیر دسیتگیر شیدند
(شوشت .)126 :1391 ،در سال  ،1964/1343پرایز نی خیواه همیراه ویا گیراه شیوچ

از فعیاالن

شنفدراسیون در انگلیس ،شه وه سازاان انقالو گرایش داشتند ،عازم ایران شدند .نی خیواه زایان

شه وهعنوان ی

از اعتاا هیئت نمایندگ شنفدراسیون در یا شنفرانس دانشیجوی در آفریقیا

شرشت داشت ،وا اقااات چین تماس ورقرار شرد شه گراههای از ایرانیان را وراا آاوزش انقالو

وپذیرند .اا پس از آن وه ایران وازگشت (اتین .)204 :1378 ،نی خواه رهبر گراه دستگیرشده وود

ا وا دستگیرا آنها ،نخستین وار وود شه ح وات در سطح گسترده وه راییارای ویا شنفدراسییون

جهان دانشجویان ا رفت ا در ارتباط وا دستگیرا چند تن از اعتاا آن ،وه اجیود فعالییتهیاا

داانهدار ضد رژیم در خارج از ششور اعتراف ای شیرد .شنفدراسییون تیالش گسیتردهاا را ویراا

آزادا دستگیرشدگان آیاز شرد .فعالیتهاا آنان شه وه ششور ایتالیا ارووط ا شد ویه ایین شیرح

است :در ایتالیا ا اتریش ،دانشجویان عتو شنفدراسیون دست وه اعتصیاب ییذا زدنید ا ویا پخیش

اعالایییه ،جمییعآارا ااتییاز از شخصیییتهییاا سیاس ی ا فرهنگ ی ا نیییز سییازاانهییاا صیینف ا

سندی ای وه پشتیبان از دستگیرشدگان حادثة شیاخ ارایر پرداختنید (شیوشت،145-128 :1391 ،

اتین .)223-219 :1378 ،عدهاا از دانشجویان ایران اقیم رم وه اتفاق شمونیستهاا رم در اقاول

سفارت ایران در رم تظاهرات ورپا شردند (آرشیو اسناد ریاستجمهورا ،شمارة سند  ،3442تاریخ

 )44/3/22ا رازنااة شمونیست ل ونیتا تقاضاا آنان را چاپ شرده ا نوشته وود شه آنهیا شیرح ویه
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پاپ اعظم نوشته ا تقاضاا اداخله در استخالص دستگیرشدگان حادثة شاخ ارار را نمودهاند .در

این اورد ی

از اقااات سفارت ایران وا انسسینور ،قاهماقام ازارت خارجة ایتالییا ا اشیاار پیاپ

اعظم االقات ا رازنااة یونیتا را وه اا اراهه داد .انسسینور وه اا اطمینان داد شه این اعمال تیأثیرا

در پاپ ندارد ا از آنها حمایت وه عمل نم آید ،زییرا شیه پیاپ خیود ویا فعالییتهیاا شمونیسیت

اخالف است ا در این راوطه از ایران حمایت ا شند (آرشیو اسناد ریاستجمهورا ،شمارة سیند:

 ،31 -172تاریخ 1344/3/3؛ چپ در ایران وه رااییت اسیناد سیاااک ،401 /2 :1382،شیمارة سیند
 ،315/350تاریخ  .)44/3/27پس از تظاهرات ا اعتصاب آنها شنفرانس اطبوعات ورگیزار گردیید

ا دروارة اضعیت دستگیرشدگان در تهران ،شه اتهم وودند وا حزب شمونیست راوطه داشته ا وه شاه

سوزقصد شردهاند ،صحبت شد .آنها درخواست داشتند «رفقاا» آنها در یا دادگیاه ییرنظیاا ا
قانون تحت احاشمه قرار وگیرند ا اشالا و طرف از حقوق آنها دفا نمایند .دانشجویان ایران

در این شنفرانس از جمعیتهاا ضد فاشیست ا داوشراتیا ایتالیا شمیا ای طلبنید تیا هیئتی از

اشالا ادافع خارج وراا دفا از آنها تش یل گردد (چپ در اییران ویه رااییت اسیناد سیاااک،

 ،399 -398 /2 :1382شییییمارة سییییند  242-315/284ط ،44/3/4تییییاریخ  .)44/3/12شنفییییرانس
اطبوعات دیگرا از سوا دانشجویان اقیم ایتالیا ورگزار ا شود .در این شنفیرانس قریی

 50نفیر

دانشجوا ایرانی ا خبرنگیاران جرایید چیپ ا چنید نفیر از اشیالا چیپ ا خبرنگیارا از نشیریة

اشونوایست لندن حتور داشتند شه درواره جریان احاشمات ا ش نجهها در اییران سیخنران شید.

راز وعد از شنفرانس رازنااة لونیتا ا رازنااه آاانت اطالب دروارة شنفرانس نوشتند اایا ایتالییا شیه

رااوطش وا ایران حسنه وود درصدد جلوگیرا از اینگونه شنفرانسها وود .زیرا ششور ایتالییا انیافع

نفت در ایران داشت ا سع ا شرد رااوه خود را وا ایران توسعه دهد ا وه آن لطمهاا اارد نشیود

(همان ،405 -404 ،شمارة سند /333-315/1042ط ،44/8/22تیاریخ  .)44/9/24دانشیجویان اقییم

فلورانس اعالایهاا در رازنااة لونیتا انتشر شردند .این اقاله در پاسخ اقالة رازنااة چاپ فلورانس

شه نوشته وود جوانان ایران در خارج وه آسان طعمة ابلّرین قرار ا گیرند ا ویا ایرام اشیتراش ویه

ایران اراجعت ای نماینید ،چیاپ شید (همیان ،411 ،شیمارة سیند  /398-315/1255ط،44/10/25

تاریخ  )44/11/18ا سرانجام  42تن از نمایندگان پارلمان حزب سوسیالیست ایتالییا پییاا جهیت
رؤسییاا اجلسییین شییوراا ال ی ا سییناا ایییران وییه سییفارت ایییران در رم تسییلیم شردنیید ا در آن

درخواست نمودند شه احاشمة دانشجویان دستگیرشده در یا دادگاه ییرنظاا تتمین گردد ،وه

عدهاا از ناظران خارج اجازة حتور داده شود ا نماینیدة سیازاان صیلی

سیرخ ویینالمللی نییز

وتواند آنها را اعاینه نمایید( .همیان ،شیمارة سیند /274م ،تیاریخ 1344/5/6؛ آرشییو اسیناد ریاسیت
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جمهورا ،شمارة سند/3596/5000م ،تاریخ  .)1344/5/19اتن ناایه هیمزایان در رازناایة آاانتی

انتشر شد .سفارت از قبول نااه ویه عنیوان اداخلیه در اایور داخلی اییران خیوددارا نمیود ا طی

االقاتها ا گفتگوهای شه وا ازارت ااور خارجة ایتالیا وه عمل آاد وه آنهیا گفتیه شید شیه نبایید
نمایندگان حزب سوسیالیست ،شه حزب اؤتلف دالت ایتالییا اسیت ،ناایهاا ویه رؤسیاا اجلسیین

ایران ونویسند زیرا دخالت در ااور داخل ششور است ا ام ن است طرح این نااه در اجلسین ویه

رااوه داستانة ایران ا ایتالیا آسی

ورساند .از آنجا شه حزب سوسیالیسیت ایتالییا اقیدام ویه تهییه ا

ارسال نااة ازوور ننموده ا یا ام ن است اصوالً وا صدار این نااه اوافی نبیوده واشید ا عیدهاا از
نمایندگان حزب چنین نااهاا را تهیه ا ارسال داشتهاند ،سفارت ایران حزب سوسیالیست را اسئول

ارسال این نااه ندانستند (آرشیو اسناد ریاستجمهورا ،شمارة سند/274 :م ،تاریخ  .)1344/5/6ااا

سفیر ایران در ایتالیا نیز ط نااهاا وه شمیتة ایتالیای دفا از زندانیان سیاس  ،اظهار داشت احاشمة

اتهمان وا رعایت اوازین قانون ا انصفانه انجام خواهد گرفت .گراه نی خواه از اعدام نجات پیدا

شردند ا پیرازا شنفدراسیون در ابارزه وراا نجات گراه نی خواه از اعدام ا اعتبارا شه جنیبش

دانشجوی ایران در پ این شارزار جهان شس شرد ،ا البته در این ایان دانشجویان ایران اشرول

وه تحصیل در دانشگاه هاا ایتالیا نقش وسیار اوثرا ایفا شردند ا در نتیجه سیازاان ا شنفدراسییون

دانشجویان را در دستزدن وه اقدااات اشاوه تریی

شرد (شوشت.)145-128 :1391 ،

 -3-6سایر فعالیتهای دانشجویان
شنفدراسیون جهیان سیمینارهاا اتعیددا را ورپیا ای شیرد شیه ورخی از ایین سیمینارها از سیوا
دانشجویان ایران در ایتالیا ورگزار شد .از اساهل شه در چندین سمینار پیاپ اورد وحث ا گفتگیو

قرار ا گرفت اوضو جنبش دانشجوی ایران ،نقش جنبش دانشجوی در ششورهاا عقی اانیده
ا جوااع سراایهدارا ا سمت ا سوا جنبش دانشجوی در عرصة جهان وود .شنفدراسیون در این
زاینه ،چندین سمینار در گراتس (اتریش) ،فلورانس (ایتالیا) ،سیمینار ارداا تاوسیتان در ریچیونیه
(ایتالیا) ا نیز سمینار لندن (انگلستان) پیرااون جنبش دانشجوی ا اساهل آن ترتیی

داد (شیوشت،

 .)170 :1391سمینار شنفدراسیون جهان دانشجویان ا احصلین ایران (داایین سیمینار انطقیهاا
اشترک وا فدراسیون ایتالیا در فلورانس) شه در فراردین ( 1346آاریل  )1967در فلورانس ایتالییا

ورگزار شد ور این ااور تأشید داشتند :توجه وه ااضا ا تیأثیرات انقیالب اشتبیر ،پییدایش ارداگیاه
سوسیالیست  ،انقالب چین ا شووا ا پارهاا از ششورهاا آفریقای  ،تشیدید تتیاد اییان خلی هیاا

ستمدیده وا ااپریالیسم جهان ا ااج ا گسترش جنیبش رهیای وخیش ،ویهاییژه جنیبش حی طلبانیة
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خل هاا هند ا چین ا وحث ا تبادل نظر دروارة نقش نیراها ا سیازاانهیاا اترقی دانشیجوی در
ورقییرارا ا دفییا از صییلح جهییان ا پشییتیبان از نهتییتهییاا رهییای وخییش (همییان.)171-170 ،

رحمتاهلل خسراا دویر فرهنگ شنفدراسیون در ایتالیا در نط خود ویان شیرد شیه ویراا پیشیراا

اقاصد ضرارا است شه وا دیگر سازاانها همگام وود ا ویراا انجیام ایین عمیل وایید سیمینارهاا
ویشترا جهت حالج اساهل سیاس جهت یافتن راهحل ابارزه وا ااپریالیسم تش یل دهنید .اا در
سخنران خود اظهار داشت شه واید از چهارچوب ابارزات صنف خیارج شید (چیپ در اییران ویه

رااییییت اسیییناد سیییاااک ،415-414 /2 :1382،شیییمارة سیییند  ،553تیییاریخ  )46/2/20ا سیییمینار
شنفدراسیییون در شییهریور ( 1346سییپتاابر  .)1967دااییین ارداا تاوسییتان شنفدراسیییون در شییهر
ریچیونه ،وا شرشت دانشجویان ایرانی عتیو شنفدراسییون از ششیورهاا ایتالییا ،ولژییا ،فرانسیه،

سوهیس ،آلمان ،انگلستان ا اتریش تش یل شد .سمینار ضمن وررس «عمدهترین رایدادهاا جهان

در یا اقطع تاریخ شه درورگیرندة شلیة نهتتهاا ال رهای وخش ،از جنگ ااپریالیسیت در

ایتنام تا وحران خاارایانه وود» ،وه وررس اظیفة جنبشهاا اترق دانشیجوی پرداخیت (شیوشت،

 .)171 :1391از آنجای شه این شهر ساحل در استان قرار داشت شه نیراهاا چپ ا سوسیالیست
شارگرا در شهردارا ا استاندارا ا ییره داراا رأا اشعریت وودند از طری تماس وا سازاانهاا

ازوور تسهیالت فرااان از قبیل در اختیار گذاردن سالن وراا جلسات سیمینار ی اتوویوس رایگیان ی

تخفیف  50درصد در اورد هتل ا رستوران وراا سمینار اعمول گردید (چپ در اییران ویه رااییت
اسناد ساااک/2 :1382،ص  ،435شمارة سند  ،315/1433تاریخ  .)47/7/13طی ایین اردا سیمینار
فرهنگ شنفدراسیون ورگزار شید .از سیوا دیگیر سیمینار نشیاندهنیدة اخیتالف در سیازاانهیا ا

انجمنهاا ااوسته وه حزب توده وود (همان ،435 ،شمارة سند  ،315/1433تاریخ .)47/7/13

اسئلهاا شه اجود داشت این وود شه رهبران شنفدراسیون اهتالف از جبهة ال ا گراه انقالو

وودند .آنان این سمینارها را ورگزار ا شردنید ا دیگیر سیخن از شنفدراسییون صینف نبیود .آنهیا

شنفدراسیون را صنف سیاس ا دانند ا این اسئله تا انیدازه قاویل تیوجه در داخیل سیازاانهیاا
شهرا نشر نموده ا اخالفت از گراه ییر از طرفداران اس و نشده وود .این سمینار نییز در دنبالیة

خواستهاا رهبران شنفدراسیون ا وایست قدمهاا وزرگترا را در این راه ورا داشت .وناوراین
لبة تیز ا ورندة وحثها اتوجه طرفداران شمیتة ارشزا وود .این خه اصل سمینار وود (همیان420 ،
 ،421-شمارة سند  ،315/167تاریخ /22سپتاابر .)67در این سمینار عیدهاا از دانشیجویان اخیالفِ

پیوستن شنفدراسیون وه ( L.U.Sاتحادیة وینالملل دانشجویان ولوک شرق) ویوده ا اعتقیاد داشیتند

شه شنفدراسیون واید در جهت ایجاد اتحادیة وینالملل از سازاانهاا دانشجوی اترقی سیه قیارة

آسیا ،آفریقا ا آاری اا التین گام وردارد (همان ،433 ،شمارة سند  ،312/703تاریخ .)47/5/30
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 -7سرانجام جنبش دانشجویی در ایتالیا
وا اجود راوطة حسنه ایان ایران ا ایتالیا ،ورخ ارگانهاا دالت شه در اختیار شمونیستها وودند از
حزب توده حمایت ا شردند (همان ،481 ،شمارة سند  ،332/2372تیاریخ  .)57/7/19در ایاههیاا

پایان سال  1354فعالیتهاا شمیتة ارشزا حزب توده در ایتالیا در ایان دانشجویان ایرانی وسییار

زیاد شد .وهطوراشه هر ااه نشریات رازنااة اردم – دنیا ا اخگر – وراا شلییة دانشیجویان ایرانی

ارسال ا شد ا در اقاول از فعالیت شنفدراسیون ایتالیا وسیار شاسته شده وود .وهطیوراشیه در سیال

 54حت نشریههاا شنفدراسیون را هم وراا دانشجویان عتو فدراسیون ایتالیا نمی فرسیتادند ،ایعالً

ستارة سرخ وه دست دانشجویان نم رسید .فعالیت داوارة شمیتة ارشزا در ایتالیا همزاان وا آایدن
ایرج اس ندرا در سال  53وه رم ا پ ریزا  C.U.D.Iوود (همان ،458 ،شمارة سیند  ،6765تیاریخ

 )54/12/22ا در این ادت نشریة «راه آزادا» از طرف «شمیتة اتحیاد ویراا داوشراسی در اییران»

(ااوسته وه شمیتة ارشزا حزب توده) وه زوان ایتالیای چاپ ا در ورخ نقاط ایتالیا توزیع ای شید.

این نشریه توسه رحمتاله خسراا ا احمدرضا االیاز (دا تن از ایرانیان طرفیدار شمیتیة ارشیزا

حزب توده اقیم ایتالیا) وا هم ارا ده تن از شمونیسیتهیاا ایتالییای تهییه ای گردیید .در االیین

شمارة نشریة اذشور در آوان ا آنر ( 1354نواابر ا دساابر  )1975تحت عنااین از قبیل «انتخاوات
قالو شاه اخبار ارووط ویه اقااایت در وراویر رژییم شیاال اطیالب پیراایون اعتصیاب شیارگرا ا

احاشمات در دادگاههاا نظاا  ،هفتاد سال ابارزه ،نیراهاا ال ایران ،چطور ا وه چه علت ییا
ارتش ادرن تدارک دیده شده است ،آخرین قانون اختناقآار ا فاشیسم ایران» اطالب علیه دالت

ایییران درج شییده اسییت (همییان ،460 ،شییمارة سییند  ،322/4177تییاریخ  .)54/12/30فعالیییتهییاا

دانشجوی سازاانها در ااههاا انته وه انقالب اسالا گسترش یافت .از طیرف شمیتیة ارشیزا

حزب توده اعالایهاا وه زوان فارس ویه تیاریخ  57/6/13صیادر شید ا توسیه دانشیجویان ایرانی

طرفدار شمیتة ارشزا ت عییر ا راز  15ا  57/6/16در رم پخیش گردیید شیه دالیت اهیتالف الی

سرشار ویاید تا ایین اظیایف اشیخص را انجیام دهید .در اعالاییه اطیالب درویاره آزادا زنیدانیان
سیاس  ،انحالل سیاااک ،احاشمیة گرداننیدگان رژییم ،تیأاین آزادا وییان ا اطبوعیات ،انحیالل

اجلسین ا انتخاوات آزاد ،اجراا شاال قانون ال شدن نفیت ،اخیراج استشیاران آاری یای ا لریو
قراردادهاا نظاا وا آاری ا ا خارجشدن ایران از سینتو ،اصیادرة اایوال خانیدان پهلیوا ا وهبیود
اضع شارگران نوشته شده وود( .همان ،480 ،شمارة سند  ،954تاریخ .)57/6/18

وا گذشت چند ااه از سال  ،1356ناگهیان دالیت ایتالییا تصیمیم در خصیوص دانشیجویان

ایران گرفت ا اعالم شرد از پذیرش دانشجویان ایران جلوگیرا ا شند .ونا وه گیزارش رازناایة
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«شوریر دالسرا» فعالیت سازاان دانشجویان ایران سب

شد تا ازارت ششور ا فرهنیگ ایتالییا ایین

تصمیم را اتخان شند .این رازنااه افزاده وود شه این تصمیم وه انظور فعالیت اخف دانشجویان شه

وا گراههاا افراط چپ هم ارا ا شردند ا تصمیم دالت ایتالیا وه خاطر زیادهراا سیاس ایین

سازاانها وهخصوص سازاان دانشجویان ایرانی ویوده اسیت شیه ویهعلیت اخیتالف نظیر در داخیل
سازاان خود وا وراز آشوب ا ایتشاش راورا شدهاند ا دالت ایتالیا ناچار وه اتخان چنین تصیمیم

شده وود .ا وراا االین وار شمونیستها ا داوشراتهیاا اسییح دا حیزب ویزرگ ایتالییا شیه در
جهت اخالف ی دیگر قرار داشتند وراا ایجاد اانیت ا جلوگیرا از ایتشاش وه این تواف رسیدند

ا از تصمیم ازارتخانه هاا فرهنگ ا ششور ایتالیا حمایت شردند .ایران در این زاان در حیداد دا

هزار دانشجو در اؤسسات آاوزش عال ایتالیا داشته است ا ساالنه وین  800تیا  1000نفیر دانشیجو

وراا رشتههاا اختلف وه ایتالیا ا رفتند .البته این قانون حداقل تا پیرازا انقیالب اسیالا عملی

نشد ا دالت ایتالیا در سال  57نیز ویورسهیاا تحصییل ویه دانشیجویان ایرانی ااگیذار ای شیرد.

(فیاض .)358 -357 :1393 ،

نتیجهگیری
گسترش فعالیت دانشجویان ایران در ششیورهاا اراپیای ویه شی لگییرا سیازاان شنفدراسییون
دانشجوی انجااید .گسترش فعالیت جنبشهاا دانشجوی در ایران ا نفون حزب توده ا جبهة ال

در ایان دانشجویان وه گسترش نفون چهرة قال

این جریانها در فعالیتهیاا دانشیجوی خیارج از

ششور نیز تبدیل شد .دانشجویان ایران سیاشن در ایتالییا نییز ،شیه تعیداد قاویل االحظیهاا وودنید،

وهزادا جزا «شنفدراسیون جهان احصلین ا دانشجویان ایران » شدند ا سازاانهاا جداگانیه ویا

خه اش هاا اتفاات ایجاد شردند .آنها انجمنهیا ا سیازاانهیای شیاال طرفیداران جبهیة الی ،
انجمن اسالا فلورانس ،انجمین اسیالا رم ،سیازاان دایوشرات دانشیجویان ،سیازاان جوانیان ا

دانشجویان داوشرات در فلورانس ا رم (شودا  ،)CUDIسیازاان طوفیان ،شمیتیة آزادا اییران -

ایتالیا ،ویه اجیود آاردنید .ویا اجیود این یه تعیدادا از ایین انجمینهیا ا سیازاانهیا گیرایشهیاا
ناسیونالیست ا اسالا داشتهاند ااا وا توجه وه حمایتهاا اال ا اعنوا احزاب شمونیست ایتالییا،

دانشجویان این سازاانها وه سوا فعالیتهاا چپگرایانه تحت حمایتهاا آنان ششیده ا شدند

ا البته اختالفات هم وا توجه وه گرایشهاا اتفاات آنها وه اجود ا آاد .این سازاانها ویا انتشیار

اعالاییههییا ،ورگییزارا شنفیرانسهییا ،اصییاحبههیاا اطبوعییات  ،چییاپ رازناایه ا شتییاب ا ورپییای
نمایشگاهها وه تبلیغ ا فعالیت علیه رژیم ا پرداختند ا از این طری وه یا نیراا اهم ا اثروخشی
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در اناسییبات ایییران ا ایتالیییا درآادنیید .دانشییجویان ایران ی وییا فعالیییتهییاا سیاس ی  ،تظییاهرات ا

فعالیتهاا فرهنگ در قال

اصاحبهها ا انتشار اجالت ا ورپای سخنران ها ،وراا افشیاا اعمیال

رژیم در ایتالیا ا شوشیدند .وا ورقرارا ارتباط دانشجویان ایران وا گراههاا افراطی چیپگیرا در

ایتالیا ،دالت ایتالیا جهت ایجاد اانیت تصمیم گرفت اراد دانشجویان ایران وه ایتالیا ا وورسیههاا
تحصیل آنها را شاهش دهد ااا در عمل دانشجویان تا پایان رژیم پهلوا در ایین زاینیه تأثیرگیذار

وودند.
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Abstract
Student movements, including the impact circumstances of historical developments
in contemporary Iranian society were in interior and out of the country. With the
formation Tudeh party and formed the national movement this movement was
increasingly affected by left movement and the oil nationalization movement. In the
beginning of fourthies, Iranian students formed in Western Europe and America a
confederation of different trends, Tudeh party, the National Front, and currents of
the Islamic organize for plans protest against government. Italy was among the
countries faced with the expansion of cultural relations with Iran and the dispatch of
a large number of Iranian students. The influence of Marxist party, Communists and
socialist in Italy, Iranian students residing in Italy is strongly influenced by it. The
present study in a descriptive –analytical manner, is about to notice the activities of
students abroad, their formation and how to organize associations and political
organizations, student activists in Italy examined and to explain the activities of the
pro-Iranian students of the leftist movement and other national and Islamic
movements in Italy. research findings show that despite the willingness of
Nationalist and Islamist tendencies among Iranian students in Italy due to the
support of the communist parties of the country and the influence of the Tudeh party
many students with left trends attracted confederation and numerous activities and
programs carried out with formation of students’ organizations and associations
against the Pahlavi regime in Italy.
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