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 ها اهلل خمینی پیرامون دانشگاه ات آیت بیان

 

 گانه به مسلمانان( های سیزده)توصیه  اهلل خمینیآیت  وزینورپیام * 

 5913فروردین  1

وجود آید تا اساتیدی  ه های سراسر ایران بدانشگاه  تمام رساسی دا باید انقالبی ـم زده ی یاتوصیه »

  ومعل اه محیط سالمی شود برای تدریس تصفیه گردند و دانشگ ،ندادر ارتباط با شرق و یا غرب  که 

ان رکنف همین روشست اکثر ضربات مهلکی که به این اجتماع خورده است از د اکثر.. عالی اسالمی.

   ...بینند دیدند و می که همیشه خود را بزرگ می  [است] یارفته  دانشگاه 

و شعارهای   ها باید دقیقاً روی مبانی اسالمی مطالعه کنند نشگاه دا دانشجویان و دینی علوم طالب

دو   . ایندنها نمایشی اندیکج رف را کنار گذارند و اسالم عزیز راستین را جایگزین تمام های منح وهرگ

احتیاجی به ضمیمه کردن بعضی از مکاتب به   کتبی است غنی که هرگزاسالم خود م نند ادباید به دست

جه و  م و مسلمین است که نتیال کردن خیانتی بزرگ به اس همه باید بدانید که التقاطی فکر  ست.آن نی 

که به   دشومی  دهدیتأسف گاهی  لکما . با ددگرشن می های آینده رو سال  تلخ این نوع تفکر در هثمر

 مخلوط  ارکسیستیم مسائل با مسائل را این از بعضی دقیق مسائل اسالمی، و صحیح درک  عدم علت

دانشجویان   ن مترقی اسالم سازگار نیست. قوانی وجه بااند که به هیچ وجود آورده ه اند و معجونی بکرده

 ( 1)«جدا نسازید.  خود را  ،مد از مر و عهد را نرویدتمیرنشگاهی غ فکران داعزیز! راه اشتباه روشن

 

 هاتبیین مفهوم اسالمی شدن دانشگاه * 

 1359  بهشتیاول ارد

اسالمی  هاخواهند دانشگاه می خواهند و ها را میبعضی گمان کردند که کسانی که اصالح دانشگاه »

  م است. علم هندسه یکیسق ر علمی دو علوم دو قسم است: ه  است که گمان کردند که باشد این 

است، یکی غیراسالمی. علم فیزیک یکی اسالمی است، یکی غیراسالمی. از این جهت   اسالمی

کنند،  ه بعضی میاتی است کها اشتباه این  ..که علم، اسالمی و غیراسالمی ندارد.اعتراض کردند به این

، ما یاه گاه این است که دانش موییاهیم بگ خوا میاندازند. آنچه که میا خودشان را به اشتباه می
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های ما اشخاصی را که دانشگاه  .های استعماری استهای ما دانشگاه های وابسته است. دانشگاه دانشگاه 

زده شان غرب بسیاری  زده هستند. معلمینب کنند، اشخاصی هستند که غرکنند، تعلیم می تربیت می 

از  ی ما هستند بسیاری اه اتیدی که در دانشگاه سا... ندآورر می زده باهای ما را غرب هستند و جوان

  های ما را تربیت فاسد دهند. جوان های ما را شستشوی مغزی می جوان . نداها در خدمت غرب آن 

. عمداً یا از روی کنندقسم است که بعضی مناقشه می  خواهیم بگوییم که علوم دوما نمی کنند. می

خواهیم که چنانچه ملت  ما می  .. .دما اخالق اسالمی ندار  یهادانشگاه خواهیم بگوییم . ما میجهالت

خواهیم که ش بایستند. ما می اهای دانشگاهی ما هم همه در مقابل ایران در مقابل غرب ایستاد، جوان 

  .. های ما هم در مقابل کمونیست بایستند.یست ایستاد، تمام دانشگاهیاگر ملت ما در مقابل کمون

و زحمت برای   ،کنندها و درگیری ایجاد می دانشگاه  دوها یا در خدر خیابان  ددنراه افتاهایی که این

ند. و به عقیده من  اها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرقکنند، این دولت و ملت ایجاد می 

نشسته و  کنند در این معانی و کنار این آقایانی که اشکال می .. هستند. ند. طرفدار امریکااطرفدار غرب 

که معنی اسالمی   فهمند به اینکنند که اعضای شورای انقالب نمی می  ناها گماین کنند، ل می اکاش

لمینی که یا  جوانان ما را این مع گوییم که ما می.. .کردن این نیست که در همه علوم دو قسم ما داریم

ها را بکنند، آن   یبتحصیل حسا گذارندها که هستند، نمی ودند و بعضی از آن که در دانشگاه ب اساتیدی

ی  ترسیم. ما از دخالت نظامما از حصر اقتصادی نمی .. د. مانع از پیشرفت آنها هست.کننمی  فقمتو

  ترسیم. ز دانشگاه استعماری می ترساند وابستگی فرهنگی است. ما اترسیم. آن چیزی که ما را می نمی 

من آن  . ندنکیسم که خدمت به کمون دنکنا تربیت های ما رطور جوان ترسیم که آن ما از دانشگاهی می

که باید  اند راجع به تصفیه دانشگاه و راجع به اینگفته  شورای انقالب و رئیس جمهورچیزی را که 

ش را حفظ اا مستقل بشود، تا بتوانیم ما استقالل اه از این جهاتی که در آن هست بیرون برود تدانشگ

کارشکنی نکنند و  ارم که ستاوها خاز تمام جوان ها، تمام جوان  کنم. و من ازکنیم، پشتیبانی می 

 ( 2)«. و نگذارند که اگر مقاومت کردند، ما تکلیف آخر را برای ملت معین کنیم ،مقاومت نکنند 
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 استعماری  اسالمی در خدمت اهدافدانشگاه غیر* 

 5913خرداد  3

  نیک سال ما ببینیم ای  ن یردیم، در ادمان در این یک سال، دانشگاه را چه کگویند که ما خومی»

دانشگاه بیرون داده  ش چه بوده؟ احصولش چه بوده؟ در این پنجاه سال محصول؟ ماندآقایان چه کرده

این  بوط نباشند؟ و به دیگران مرشان کار بکنند که برای ملت  فرادی که نظرشان این باشداست ا

ها را از ما معلم  .ها؟ از توی دانشگاه دناآمده کجا  ها ازاند؟ این مارکسیست ها از کجا آمده کمونیست 

  .. ش این است.اکه محصول  ش چه بوده؛ برای این افهمیم که دانشگاه داخل فهمیم. ما می ها میاین

ر پستی وارد شدند برای اجانب کار کردند.  محصول آنجا یک محصول نامطلوبی بود که در ه 

یک  ارند این دانشگاه ذگنبال این هستند که ن د م ن ه ند. االطور کردها اینهای ما را دانشگاه جوان

اهلل  شاءان ش باید بفهمیم. اگراما انقالب دانشگاه را از محصول ..  در خدمت خود مردم باشد. دانشگاهِ

شد که برای   ی شد انسانی، محصولی شد اسالمی، محصولیبعد از چند سال دیگر محصول، محصول 

اشد و از  ه. و چنانچه همان بد شفهمیم تحول پیدا می  ،د کننکار میکشند و کشور خودشان زحمت می 

بیاورند، اگر   ها را از آن طرف بریزند، کمونیست از آنجا درآن کمونیست بیرون بریزد، و مسلمان 

     ( 3)« .باشیمیم و منتظر بدترش باید طور باشد ما تا ابد لنگ هستاین

 

 ستاد انقالب فرهنگى  لیتشک* 

 9135خرداد   23

باشد، اعالم  سلمان مىاسالمى است و خواست ملت م امرى ه کفرهنگى  انقالب ضرورت مدتى است»

با   خصوص دانشجویانِبه کنون اقدام مؤثر اساسى انجام نشده است و ملت اسالمى و شده است و تا

ن  ایاگاه آثارش نماکنون گاهگران که همهستند و نیز نگران اخالل توطئه هد، نگران آن ایمان متع

استه فرصت از دست برود و  آن دارند که خداى نخو به اسالم خوف  دمسلمان و پایبن و ملت  شودمى

کار مثبتى انجام نگیرد، و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان  

ى  ، این مرکز مهم اساسى را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند، که از دستاوردهافرهنگبى

ها در  غم خواست دانشگاه رو مؤمن که على که جز معدودى متعهد  شود به خوبى ظاهر مى  اه انشگاه د
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ر این  ... بخدمت کشور و اسالم بودند، دیگران جز ضرر و زیان چیزى براى کشور ما بار نیاوردند

یم  عبدالکر، حسن حبیبى ، املشىمهدى ربانى ، جواد باهنرمحمدت آقایان محترم س به حضرااسا

شود تا ستادى  مسئولیت داده مى على شریعتمدارى  وى فارس الدینجالل ، احمدآل س شم، سروش

ن اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد  نظر متعهد، از بیتشکیل دهند و از افراد صاحب

ورایى  ا ش کرده، متعهد و مؤمن به جمهورى اسالمى دعوت نمایند تیمان و دیگر قشرهاى تحصیل ا با

ها، بر اساس فرهنگى آینده دانشگاه  مشىهاى مختلف و خط ریزىِ رشته ه و براى برنام کیل دهندتش

 به مربوط امور دیگر و آگاه و متعهد ،شایسته  اساتید زىِساآماده و انتخاب و اسالمى فرهنگ

 ( 4).«نمایندآموزشى اسالمى اقدام   انقالب

 

 حوزه و دانشگاه  وحدت* 

   1359آذر   27

که از هم جدا بودند، جَوّی به وجود آورده بودند   آنی علمیه نه اه نشگاه و حوزه ود که دایک روز ب»

  .که با هم شاید دشمن بودند. نه دانشگاهی تحمل روحانی را داشت و نه روحانی تحمل دانشگاهی

این  از یک حمداهلل در این نهضت اسالمی، این انقالب اسالمی، این تحول بزرگ حاصل شد که هیچ ب

ها از معمَّم داشتند و  ی دانند. آن وحشتی که دانشگاه اهلل جدا نمی شاءگری انیدفه خودشان را از و طاید

علمِ تنها  ..رتفع شد.اند، به اذن خدای تبارک و تعالی مها داشته آن وحشتی که معمَّمین از دانشگاهی

همه دنیا و به همه  ه بوسیعی  نظریک  اگر ضرر نداشته باشد، فایده ندارد. تمام این، وقتی ما

اش از ش آمده است ریشه ها که برای بشر پیتمام این مصیبت یا هست بیندازیم، هایی که در دنشگاه ناد

بزار فنای انسان و این همه همه ااین  های دانشگاهی بوده.اش از این تخصص دانشگاه بوده. ریشه 

است که از  ش از دانشمندانی بودهاد، اساسارنهایی که به خیال خودشان در ابزار جنگی دپیشرفت

های ها پیدا شده است از حوزه و تمام فسادهایی که در یک ملتی یا ملت  ..اند.یرون آمده دانشگاه ب

. و  دنیا را دانشگاه به فساد کشانده است ..اند.بوده ای بوده است که متعهد به دستورات اسالمی نعلمیه 

ها منفصل باشد از اخالق، منفصل  ها و علماگر تخصص  ...الح بکشده صتواند بدنیا را دانشگاه می 

هایی که در دنیا پیدا شده  این همه مصیبت متعهد،  آگاه، انسانِ باشد از تهذیب، منفصل باشد از انسانِ 
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هم  ـکه مرکز علم است  ـ. این دو مرکز ها بودهمتخصصین دانشگاه  از همان متفکرین و ،است

رقیات معنوی و مادی بشر  واند مرکز تمام تتی بشر باشد و هم میهاگرفتاری  مامتواند مرکز تمی

. و منشأ همه های علمیه های یک کشور از دانشگاه هست و حوزنشأ همه گرفتاری م.. باشد.

خواهیم که دانشگاه نباشد. ما  ما نمی  ی علمی. هادانشگاه است و حوزه ها، مادی و معنوی، از سعادت 

اهی که در خدمت امریکا  د. دانشگخودمان باش  یا ملت باشد، بر که برای  اهی باشد نشگخواهیم دا می

اند، دانشگاهی که به حسب آنچه این قدر اشخاص از تعطیل دانشگاه ناراحت . باشد، نبودش بهتر است

دانشگاهی که اتاق جنگ بوده برای  چند روز پیش از این،  مطّلعین گفت همینکه به من یکی از 

ن را، جنگ دمکرات را و سایر اشرار را جنگ کردستا ه کاقی بوده است نشگاه اتنی در دایع کردستان؛

ه است  شما که فریادتان بلند شد !خواهید؟، شماها یک همچو دانشگاهی میاندکرده ها اداره میاین

  دانشگاهی باز بشود؟ اتاق جنگ باز بشود برای خواهید یک همچو، می نشگاه تعطیل استکه چرا دا

تان  خواهید؟ تأسفن دانشگاه را شما می ا بدهند؟ ایفنرا به باد  ناال این که ایرات و امثایت دمکرهد

ها و اتاق جنگ بود برای  دانشگاه سنگر بود از برای کمونیست  ...برای این دانشگاه است؟ 

 رکزین ماه پیش، در یک سال، چقدر پیش، مچطور شما این دانشگاهی را که در چند. هایست کمون

...  های منافق بودها و سایر ارگانها و چریکدر چنگال کمونیستو  داده بودند،ش دها قرارهمه فسا

ین. در  خواهیم نباشد ااند، و ما می ها هستند و بوده ها در سرتاسر دنیا در خدمت ابرقدرت دانشگاه 

ه مشت  بودند ک واقع شدهیت ای، البته هم متعهد بودند و هم چه، اما در اقلیک عده  ...های مادانشگاه 

ها کاری انجام بدهند. حاال هم اگر دانشگاه باز بشود، اساتید  گذاشت این ها نمییست نومحکم کم 

ید که چرا دانشگاه باز  نویس هی نها که دانشگاه، دانشگاه باشد. گذارند این متعهد داشته باشیم، نمی 

نباید هم باز   کند« را تربیت می مامیشریف ا» ثالشود. آن دانشگاه نباید باز بشود. دانشگاهی که امنمی 

باید همه اشخاصی که عالقه دارند به این کشور، عالقه دارند به اسالم، عالقه دارند به این  .. د.بشو 

ای باالتر  خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه دانشگاه.  حشان را روی هم بگذارند برای اصال ملت، توان 

حاال ها. باید تهذیب بشوند این  .ست اه باالتر اطر دانشگهم از خ میه های عل . چنانچه خطر حوزه است

پُر   داشتید و این قدمِآقایان یک قدم بر [نرانی در حضور دانشجویان تحکیم وحدت انجام شده استسخین ا]شما 

که آن دیوار بزرگی که بین شما کشیده بودند، آن سدّ عظیمی را که مابین به   نبرکتی است و او ای
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آن کسی که مهذَّب نشده است، و  .. کستید. سد را شما ش  نآکشیده بودند،  دانشگاهفیضیه و ح اصطال

ه که من برای این کشور هستم و از این کشور، من  آن کسی که برای کشور خودش احساس نکرد

ر  باواس نباشد و این ام را باید به این کشور تحویل بدهم، اگر این احسو استفاده علمی ام استفاده کرده 

و راه دارد: راه جهنم  دانشگاه د ...ا به تباهی بکشد است برای اینکه ما ر دانشگاه بدترین مرکزی نباشد،

کت پیدا شد از هرچه فساد توی این ممل  ،و از دانشگاه ما دانشگاه پنجاه سال است داریمو راه سعادت. 

ذیب در کار  ته  اگر... دشتن دانشگاه تحصیل کرده بودند، تخصص هم شاید دا  اصی بود که دراین اشخ 

وقتی معمّم، ملّا؛ مهذّب نباشد، فسادش از همه کس بیشتر   خورد.د نمی م توحید هم به درلع نباشد، 

نیین در عذاب  ن بعض روحااز تَعفُّ ـ اهل جهنم ـها است. در بعض روایات هست که در جهنم، بعضی 

، این قدمی  یل خداوند تبارک و تعا اهللشاءان ...ها در عذاب استهستند، و دنیا هم از تعفُّن بعضی از این 

، این قدم را مبارک یون وحدت بین شما و دانشگاه و شما و روحانشما عزیزان برداشتید و آن  که را 

   (5).« کند
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 ختالف«اهای دن کانون رهنگی و »برچیب فانقال
 

 یه یتصف ها وکردن دانشگاه سالمی یوی اسنار اهلل خمینیآیت با سخنرانی نوروزی  1359سال بهار در 

  برخی بر این. رد کلید خو ود ـتدارک آن دیده شده ب  1358ز سال ا که ـ  یان انقالبیاستادان و دانشجو

به ا ر ءآرا صدِها که کمتر از ده درشگاه در انتخابات دان «های اسالمینجمن ا»ت کسش  که  اعتقادند

چنین استداللی   .دمطرح شو «شورای انقالب»در فرهنگی باعث شد تا بحث انقالب  ،آورده بوددست 

 ،انتخابات دانشجویی  در «اسالمی یهانانجم» گرا که  کندحمل می  خودا در عنا راین مضمنی  طوربه 

  ی تیجه ن د توانمی ! این افتاد!ق نمی اتفا 59هشت اردیب خونین هایکردند سرکوب ی م  کسب یبیشتر اءآر

کار آمده  های چپ بر سر ف نیروذ حسرکوب و ی دا با وعده د که از ابتی باشتحلیلی سطحی از نظام

سال وع ای پیش از شررا در جلسه  «ورای انقالبش » عضای در همین راستا بخشی از گفتگوهای ا بود!

 کنیم:  نقل می  58ـ   59 تحصیلی

هت رس در جها و مدامسیر انقالب، ممکن است از تجمع در دانشگاه  های مخالفِگروه » :بهشتی تردک

 ین امر را داشت.«  در ابینی الزم باید پیش  کنند، طبعا برداریخود، بهره  هدافا

 .«گیردمیها قرار در دست چپی  انشگاه تعطیل شود، عمالر د»اگ :صدربنی

خواهند در هفته اول شروع  رند و می و مدارس داها را برای دانشگاه  ها، طرح وسیعی : »چپی زادهقطب 

 .« اب و شورش بکشانند را به اعتص سال درسی، همه 

ت عده زیادی از بچه  فقط کافی اس ، رفتتوان گها را میه دانشگا شلوغیجلوی »: رفسنجانیشمی اه 

  کنیم.ها را تخطئه میمردم آن  ها شلوغ کنند... آن وقت جلویبگذارید آن ... ها تهران باشندمسلمان 

 زاما هم که لوگیری کرد. از شلوغی ج شودممکن است، می ها کامالوگیری از کار گروهکجل

   (6)«.دیگر است ، بهتر از سه ماهز شروع شودمرو. اترسیمنمی خشونت  

 ایته فه  58در تمام طول سال یم که کنمشاهده می نیز بی چپ نقالی اهان رجوع به نشریات سازما با

 ماره به هر ش د. درش ه باها ترور یا اعدام نشد این سازمان نانبوده است که حداقل یک نفر از هوادار

فدایی  لم شکوه چه برگزاری با»، «باداش گرامیخاطره» ،ی«ید گرامد فدایی شه ای» عناوین تحتستونی 

از  اد ، تا به همان تعدم بگذاری «پیکارگر»، «فدایی»ی واژه  ه جایست بافی کو ، یمخوربرمی  «شهید
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رها کشتا نکه ای بودند قاداعت ینگی بر اله مجها این سازماندر ضمن  برسیم. «سازمان پیکار»گان کشته 

است   ی«عام و مبهم»  چنان اسم ، هم «ایادی»و  !!د گیرمی ت صور  «امپریالیسم آمریکادی ایا»ه دست ب

در نتیجه  !! ی به مثلبه مقابله  رسد چه  ،واداران خود محافظت کردابل آن از ه ر مقشد د می ن ه ک

از همان  غرض آن که  !دکردنمیاکتفا  «کنیمیم محکوم  یاًقو»اعالم  ه بمزبور به ناچار های سازمان

آغاز شده  ـ  ی چپبه خصوص نیروهاـ  پروسه حذف فیزیکی و سرکوب مخالفین 57بهمن  22فردای 

  توهم این در  ، مدامدپراکنده و مردّ  این اپوزیسیونِ بریِره های ها و سازمانتشکل ه متاسفانی ول  ،بود

 «!تگربه اس انشااهلل»که  ندبود

ی اله س 3یلیِ و تعط ، و اساتیدن جویاب دانش، سرکونگی ه رانقالب ف پروژه صحیح کدر برای 

ها ی عرصه کل کشور و در همه ع در مقطآن در بستر رویدادهایی که در را باید این وقایع ؛ هادانشگاه 

ردم  ی قیام مسرکوب جنایتکارانه وقمع مطبوعات مستقل، قلعپس از کرد.  تحلیل، ان داشتجری

و  اعتراضات با همزمان و ، صحرامن رکت اورزان و زحمتکشانشک ی مسلحانه  و مبارزات تانخوزس

« صدربنی پا کردن وتین به پ» و؛ عتمداریاهلل شریآیتیز در حمایت از ی مردم تبرده گسترهای درگیری 

  ن اهم ود.ده برسی «هادانشگاه »، نوبت به کردستانآذربایجان غربی و کشی به رلشکو  (59فروردین )

ای  هلیکوپتره  سقوط و ن، طوفان شییآمریکا رنجرهای «زِور سبن » ناموفق لیاتم ع وماجرای طبس  زمان

وط را  محل سق ایرانی به دنبال این حادثه هواپیماهای . (95اردیبهشت  5) اتفاق افتاده بود ، ریکاآم

ه به محل حادث ترودز داری که ، و پاسکنندمی کامال بمباراناز بین بردن هرگونه مدرک و سند، جهت 

  انتخاباتِ مرحله دوم دیگر  در سوی شود.مدارک را یافته بود، کشته میبخشی از این بود و  رسیده

تزلزل  نشان از موقعیت ما ره اردیبهشت( و آما 19)  روی بود  المی پیشِ سا مجلس شورای هدوراولین 

تر بیش ، روز به روز یم نظام اسال دادند. ریزش هوادارانمی  حزب جمهوری اسالمی« »نامزدهای 

حدود  تنها  ،رسمی  ماداعتغیرقابل  مطابق آمارِ، رای دادن جد شرایطیلیون نفر وام 21از میان شد. یم

این که های گسترده و تقلبن نظر گرفتانتخابات شرکت کردند. )بدون در  رر دمیلیون نف 11

، نرگراا کگسترش به  ضات روترااعه به همرار این آما (.رای داده بودند کسانیندگان به چه کنشرکت 

ومت  قاطعی برای حک زنگ خطرِدر آمدن  به صدای منزله به  ،ر قشرهای زحمتکشدیگو  بیکاران

شور تثبیت کنند و  در سرتاسر کحکومت یکپارچه خود را  ،تا روحانیون ن بودوقت آ  .اسالمی بود
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با  که  دچنین بو .سازندره سیکن شاالب انقی پیش از هاو وعده  با ادعاها راو مردم تکلیف خود 

  فضا برای سرکوب  «نعمت جنگ»  نِمیُ، به همان سال شهریور 31در  ایران و عراق جنگِسرگرفتن 

 ، فراهم شد. نظام اسالمی انفترین مخال رادیکال و  پیگیرترینبه مثابه  ،چپنیروهای  نهایی

قالب  نای شورا » اعضای  ته بود،رفنام گ «یتامن»سال امت« امام »سالی که از سوی  فروردینِ 29 در

مهلتی سه ای با صدور اطالعیه  «امام خمینی»دار با در پی دی ،صدربنی جمهور رئیس مراهبه ه  «اسالمی

  د. نده میراسر کشور های ساه در دانشگخود زاب سیاسی برای تعطیلی دفاتر ها و احگروهروزه به 

اعالم  تعطیل  عالیها و مراکز آموزش اه شگانتمامی دی برارا سه روز این شورای انقالب همچنین 

  ات جریان بین هایدرگیری »: دهدشرح می  چنین لسه رامحتوای این ج هاشمی رفسنجانی. کندیم

نگرانی و  های کشور فراگیر شد، موجی ازه طی چندین روز تقریبا در تمامی دانشگا در ه ک مختلف

  که  دتر دیدن جمهور، به س یبه همراه رئ «بانقال ی را اعضای شو»که نجا د تا آناامنی در جامعه ایجاد کر

  ی قرار دهند. در این جلسه که صبح جمعه تشکیلمورد بحث و بررس  امام له را در حضور حضرتئمس

ز عناصر وابسته تصفیه ها اها باید اصالح شود و این مکان شد، در اصل قضیه که نظام آموزشی دانشگاه 

  . داین کار بو ونگی انجامشکل و چگ  تر بر رویبحث بیش ل لید ه همین؛ ببودنظری نگردد، اختالف 

و بعد   تمام شود دی دهند که امتحانات تا چهارده خرداها هم ترتیبمسئولین دانشگاه قرار شد  همچنین

.  بی تدوین گرددمعیارهای اسالمی و انقالتهیه نظام آموزشی جدید بر پایه هایی برای از آن برنامه 

بر اساس موازین نیز انشجو رش دپذی از این پسو د و شها متوقف ر دانشگاه د اماستخدونه هرگ نامض

   «.جدید صورت گیرد 

و نظایر   تیال های گوناگون، دفترهای فعوه ملیاتی گرع ستادهای»در اطالعیه شورای انقالب آمده بود: 

ان به تا پایشنح از صبروز سه  رفظ ه چ ناند چناشدهر تقات عالی مسسسموها و ها که در دانشگاه این

 یس ئیعنی ر  ،هم امه بکه ه شورای انقالب مصمم است  ،نشوند  دهچیبر تاردیبهش  ه اولبنروز دوش

ها حاضر شوند و  اه شگان خوانده و همراه با مردم در دفرا م رامرد  ،( و اعضای شوراصدربنی ) جمهور

و  یهنر یها، دفترهانه خاابشامل کت ه کانقالب  یشورا  اتمیتصم «.را برچینند فاختالی هاکانون این 

 ء شورا رسیده بود. ، به تصویب تمامی اعضادشیمنیز  هان یا ریو نظا  یورزش
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 گوید: می  جمعه نماز هایهمین روز در خطبه در ای االسالم علی خامنه حجت

دولت جمهورى   ظاری که انتحداقل  ..ما همان نظام دانشگاهى رژیم گذشته است.نشگاهى نظام دا»

المال  دارد از دانشگاهی که از بیت ش، در دانشگاه مملکتاست یمکه متکی به ایدئولوژی اسالاسالمى 

که ، این است که حداقل زمینه رشد اندیشه اسالمی را داشته باشند، نه این کندستفاده می همین ملت ا

چپ به   قابیک ن امروز بوده است، عاری از مهر«»ر خدمت های ضدانقالبی که تا دیروز دگروه

انشجویان مسلمان ما دیگر د ه در صحنه دانشگاه ظاهر شود...گرایانچپ  با شعارهایصورت بزند و 

ها شان را در داخل دانشگاه سالمی سازماندهی های مسلح ضداتحمل این را ندارند که ستاد گروه 

بند علیه  قداره  نفر چند ه برای این کشود، مرکزی شود هایی که با خون ملت تغذیه میدانشگاه . بکنند

هایی این گروه ... را به کردستان ىاعده  ،ندبفرست اى را به ترکمنعده  جا بنشینندآن  ىهورى اسالمجم

این محل  هستند، باید فورا اند و علیه حکومت اسالمی مشغول ضربه زدن النه کرده ها که در دانشگاه 

بان  حافساد شده است، تخلیه نکنند و به صرا تخلیه کنند و اگر این مراکز را که تبدیل به مراکز 

د  نخواه  سازیکپارا این مراکز  د رفت ونخواه خودشان ملت  د،دهن یعنى ملت تحویل ن اشاصلی

شما حق دارید که ناراحت   ،رودبباال  و پرچم داس و چکش ی که عکس لنیندانشگاه در  ...کرد

 [ ردینفرو 30 اطالعات] مردم خون ندادند که این طور بشود...« باشید. 

   شود!آغاز نشده، تمام می  زهنو از سوی شورای انقالبر شده رمهلت مق یزمآکاین سخنان تحری با

 «گراچپ  بندانه ارقد»با  ییرویارو رایباختیاران به و آتش اهلل لشکر حزب  بود وفرمان حمله صادر شده 

 ! برندتکنیک هجوم میبه دانشگاه پلی با چماق و سنگ و قمه 

ها بین دانشجویان  ها شدت بیشتری گرفت. این درگیری اه گدانش  در درگیری  1359فروردین  30 روز

شدند از دانشگاه تهران  پشتیبانی می  بنقالهای اوسط کمیته ها که تگرا و انجمن اسالمی دانشگاه چپ

و اکثر  اعی بابلسرنشکده علوم اقتصادی و اجتمرسه عالی اراک، دانشکده کشاورزی زنجان، دادتا م

 . کشور گسترده بود رسرا، در سعالیوزش آمز اکمر
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 ت حدیم ودفتر تحک
 

با تشکیل که  داشتراح و تئوریسین ، نیاز به طمینیاهلل خآیت ر فرمان وه بال ع «گیقالب فرهننا»ژه پرو

صادق  و سعید حجاریان و همراهی دیگرانی مانند سروشوکسانی مانند  «فرهنگی اد انقالبتس»

های بازو ،این پروژه ندنارسانجام و به  عملی ساختن گرید ینیاز مرتفع شد. از سوی نیا ،الم زیباک

در   «ینگره انقالب ف»تدارکاتِ  حله مر و درمنظور مین به ه  «تدح یم وحکت تردف». داشتالزم یی اجرا

وری  حزب جمه »ی دانشجویی ه شاخه کیم وحدت به مثابدر واقع دفتر تح  .تاسیس شد 58سال  مهرماه

ل  ستقالبود که ا 1366ال در س ی اسالمیمهورزب جحتنها بعد از انحالل  و کردعمل می  «میالاس

 یافت. 

رفدار ها طها و به تعطیلی کشاندن آن ی کسانی بود که پس از تسخیر دانشگاه یباکالم از جمله ق زصاد

قالب فرهنگی ناز پیرامون این بازوهای اجرایی نیو ویاگای با شد! وی در مصاحبه  «انقالب فرهنگی»

 دچار این  نظام انقالب فرهنگى دانشجویان بودند. اصالً»نباید فراموش کنید که پیاده مدعی است: »

دند و اصل این ماجرا از ه خیر، خود دانشجویان این کار را کرآوردند! ن توهم نشوید که رفتند و سرباز

بود و آن زمان   ییدانشجو را بست، جنبش زرى که آمد دانشگاه بود. آن بولدو  58دى و بهمن 

انقالب، همه جا دانشجو   هاى انقالب و در شوراىدانشجویان در کجا که نبودند؟ در سپاه، در دادگاه 

به نقل از   ـ 82دی  30، گویا نیوز « ]بود.ى سیاسى ر آن زمان نداشتیم، انگیزه اى که دبودند. تنها انگیزه 

  [ناصر مهاجربه قلم  «نگیقالب فره نا»ی مقاله 

ود  کارنامه خ  در ز را نی 1358 آبان 13در  ی«سوجاس نه ال» که تسخیر  حدت و یمفتر تحکد تیال تشک

 در طی هاگاه دانش  ستادانِا رکوب دانشجویان ونهان کردن نقش اساسی خود در سپ ایرب بعدها ،شتدا

  ما ا د.کرل قاز ماجراهای انقالب فرهنگی، منتد بعو  59الب فرهنگی، تاریخ تاسیس خود را به سال انق

 اسالمی هایانجمن  ه اتحادی» توسطو  1358 سال در «تد م وحکیح ت»دفتر  که است نیا واقعیت

ه  سیس شدات !!()«کنید وحدت تحکیم و بروید» که  مینیاهلل خآیت  سخناین  به  توجه  با و «دانشجویان

   .بود
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 نیم خمیماضت انه رد بشهایی که در پیجمله گروه از 1357 بهمنپس از زوال رژیم پهلوی در »... 

تحکیم   تردف"نام با تشکلی در  1358 سالاز یی بود که ، جنبش دانشجودا نموایف بدیلی بشی ه( نقر)

تسخیر سفارت آمریکا توسط   ازتوان ا می بر این مدعترین دلیل وان مهم شد. به عنخالصه می  "وحدت 

  یدیه حاتا اسیس تز دف اه  ... دراشاره ک وریت دفتر تحکیم وحدت ا مح ام بدانشجویان پیرو خط ام

نگی بین  ایجاد هماه  ،وحدتکیم دفتر تح  نیا هما کشور سراسر شجویانِاند میاسال هاین انجم

بر مبنی  امام فته از توصیه رگشکل برد. نام این ت آمها به شمار می فعالیت  در های اسالمی و انسجامانجمن 

   (7).«کنند ت حد ویم  حکت اهشگنو دا میان حوزه های اسالمی انجمن ویان ج دانشکه  این بود

اساسنامه برای تصویب را  یاه روز  10نشست  1358 رویشهردر  انیدانشجو یاسالم یهاانجمن  یاعضا

از  ایسیدعلی خامنه االسالم کند. حجت  برگزار می ،ه بودد یرس خمینی هم دیکه به تائ یاو مرامنامه 

  گردد.رفی می وحدت معم کی و در دفتر تح  هاه ا فقیه در دانشگوان نماینده ولی عن به  خمینیطرف 

رسما  کشور اسرسر یهادانشگاه  انیدانشجو یاسالم یهاانجمن  ه یاتحاد 58 وریشهر 29  ترتیب دربدین 

 . شودی م سیتأس

یم  دفتر تحک»تشکیالت در حالی که ،  88در سال  وحدت میک ادوار تح  رکلیدب ادیزیدآبحمد ا

 یاه انجمن همه  شامل می تحک دفتر» :ویدگی م ،کندیسه میقام یلعف« وییبسیج دانشج »با  ار «توحد

 یبه هر حال تابع و حام شانی ریگها در زمان شکل جمن ان نیا نیابربنا .. .شودیها مدانشگاه  یماسال

چشم و گوش   کمح شتریبودند. و ب یموسو نیرحسیم  یدولت آقا یِمطع حاآن مق که در ،دولت بودند 

ها ظر آن از ن مثال  ، ییودانشج بادا که م کردند یل مترا کنها ره تند و دانشگاشاد اه را در دانشگاه  دولت

را   [شجوییدان بسیج]نقش  ن یهم قاًیدق .داشته باشند ی دتی عق یاسیه سحوز در  یفارح ان یهادگاه ید

.  م یتحشت داشا از آن وبود که م یارگان قایدق  62سال   م،ی که ما وارد دانشگاه شد یلیآن اوا رداشتند. د

   (8)« .دکننگزارش رد  نامی برا یه گاچون ممکن بود 

در سال   شکلاین تمشاوران  ته یکم ـ یمدفتر تحکسس مو عضایاز اـ  زادهاصغر میابراه  یگفته به 

  . دبو  ی بیحبن حس  و  صدری ابوالحسن بن ،هاینیخوئی موسو  اهللت یآ ،یااهلل خامنه ت یآشامل  1358

 . شدی استفاده م ه تیکم نیدر ا زین یترشبسجتهد مد مح مو  نمایپ اهللب یحباز  یه اگهمچنین 
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،  زاده اصغر میابراه  م برد: نا را این افراد  توان« می وحدت حکیم دفتر ت» یه شدته اخشنو  اولیه  ءاعضااز 

 ،طرفبیالهه حبیب ، انیحجار دی سع ،یردامادی م محسن ،ویاس نبسیدعب ،نژادی د یس یمحمدعل

  الم الساخ یش  نیحس ،یخاتم محمدرضا ،ینما(س ناد گر)کار یزیتبر لکما  ،یعبد   سعبا ،ابتکار معصومه 

سن  مح )پدر  ی نیاالمروح  نیعبدالحس و  (.کرد ه ویروس کرونا فوت به دلیل ابتال ب 98ند فس)در ا

 ته شد.( شتگاه کهریزک کشزدا ابر  د 88ت سال طی اعتراضاکه  یالمیناروح 

آنچه   اماشود، ی مخته شنا « تدح و حکیمت دفتر» ام ن با ونناک هم  ،دانشجویی اصطالحبه  این تشکلِ

   !!یکی با ک دتوح :که است د این مانمبهم می 

در   !است شده حذف « طلبیی فرصت قرینه »به  و بخشی از آن ستا «ناقص»ست که این نام ص امشخ 

 یهامننج تن ابه هم پیوساز  ،« گاهنش داحوزه و وحدت »ی به بهانه و  58در سال تشکل ع این واق

نام آن حذف   از «اه نشگادحوزه و »رت باع  «،یواشکی» خیلیبعدها اما  شد.س سیاتا ه گاه نش امی داسال

نام این   شت.دا  ن ادامه شار آم انت ه  70ی دهه  تا که  کردمنتشر می  یشجویای داندفتر تحکیم، نشریه شد.  

  « ییج بس»ی و واژه  کرد رتغیی «پیام دانشجو»صدا به وسربی  بود، «بسیجیدانشجوی  امپی»که هم نشریه 

ها، نام  «ابتر کردن» ه با ایندانند کمی نش ن و دوستاطبرزدی آقای  اما حذف شد. ن آاز دنبال نام 

برای  «هاده شسرکوب »روانِ  ها در ذهن ون ات آاینجشد و ردّ  امعه پاک نخواهد ج ریخیی تاحافظه 

آویختن  ر و اول شویدن کت پوش ا باه ن روزکه ای طبرزدی اهللحشمت جناب  ماند. خواهد ثبتهمیشه 

ای طوالنی  پس از دوره  ،رددا را بی انقال ویانانشج نقش خود در سرکوب دالپوشانی  ت قصدکراوا

 یِهمراه  او ب دشو شناخته می «انریا یکراتوکمدجبهه »رکل موسس و دبیان با عنوحاال  ،طلبیاصالح 

 مشغول است.  ییامضا 14 هایه ینای بیتهیه  ی واکنرپنامه  ... به پناهی جعفرو  زادری وند محم نی چون رایا

و تعداد بسیار زیادی استاد و  خمی، دها زته و صها کش اصلی جز ده ح نگی،ب فره بود انقالهرچه که 

 وزشی از دیگرو افت شدید سطح آم  هانشگاه ادیلی طعت سال دوبه  نزدیک. نداشت یجرای اخنشجو دا

ی  ی تصفیه وظیفه  دانشجویان مبارز، سرکوب رب هعالو هنگیرف بانقال بود. فرهنگی انقالب وردهایتادس

و   ندشد  ممحرو تدریس از  استادان این از  زیادی داد ع تهده داشت. بی را نیز به عالنقو  اان چپ استاد

 هایبخش  و  مکی تح  دفتر  و  میاسال  انجمن جاسوسان چشم زیر و  ید دج ط یشرا در  ند، ماند که  بقیه 

 . شدند ه گرفت کار به  مختلف عاتیاطال 
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شکیل  تا ه در دانشگاه  راگی ب فرهنال قانی کیزیو فدر آن زمان بازوهای عملی  انی که سک  اناز می

  ، نبوی ابراهیم د:بر نام افراداین از توان ، می اشتند ت دشرک ن سرکوب دانشجویا در ه االنفعادند و دمی

اسالمی   نجماعضای انی از گه مه ) محمدی مجید و تبارلوی ع لیرضاع ،مهاجرانی عطااهلل ،یورکد محسن

 (تهران کنیتکپلی نشگاهاد یماسال انجمن اعضای زا) میردامادی محسنو  عبدی سعبا .راز(دانشگاه شی

آن   ندانشجویا برخیهمچنین  (.هرانصنعت توشگاه علمن اد میانجمن اسالاز ) ادژناحمدی  محمودو 

یکی  به عنوان نیز ( لیفعس نوی)رمان  وفی معر سعبا  دانشگاه تهران ازیبای نرهای زی ه کده نشدازمانِ 

 اند.  ده بر ماگی ن قالب فرهنن اناقداران این دانشکده در زمااز چم

  ، اصالحاتامروز های تئوریسین  و یکی از ،سروششاگردان از  تباری و لع رضایعل

  نظامیشبه می یا ه نظاپایگاک به شکل ی ن روزهای دانشگاه تهران را فضای آ

 یهاکیچرکه طرفدار  شگامی پ انیدانشجو» :ندکاقع تخیل می درو ،توصیف که نه 

شمال   یهاجنگل  زا دیبارا ب د بودند که انقالقمعتاز انقالب  شیپ ، تابودند  ییفدا

شروع  کار را  نیاز کردستان ا توانندی که م دندیرس جه ینت نیشد به ا روزیشروع کرد، بعد که انقالب پ

ـ   شگامیپ انینشجوادـ ها آن  یروها یزده بودند و ن هاگیدستان پاکر در دنرفته بود  لیدل  نی ند. به همکن

 یمال ن یکردند و تأمی کات متدار د،ندکریم ییر بود که عضوگ نیان اشکارودند. ا به شگاه در دان

ترکمن. لباس و  ق ه خلک بکم ی گذاشته بودند برا ی زیم کیدانشگاه تهران  نی هم در ..کردند. یم

  ای. دند یجنگیصحرا م ارتجاع در ترکمن مقابل هجوم  درن قول خودشا به  که  ینکسا یتدارکات برا

همه  نیدفعه ا کیند که افت یمفکر به  روهاینهمه  ،گرفتی انجام م اتیلعم کیکه در کردستان  نیا

اش در دانشگاه  گان نقشه پادحمله به تظاهرات و  نیشود که ای بعد معلوم م ده شد؟خمپاره از کجا ز

   (9)..« .شده خته یرتهران 

وقت   یونشج اد ، وحدت م یحکت رتس دفوسم ت ئیه  یاز اعضا  ،ینبو  سبادعیس

ت گف امام» :گویدمی میتحک دفتر دومِ یمرکز یشورا یضااز اع و انتهر دانشگاه

)ره(  ینیامام خم و دیرس فرا 1359سال  نوروز .انجام شود دیبا کار نیا ،خون لو باو

  : دوآمده ب امیپ نیاز ا یشخ ب دررد.  شر کمنت دیجد را به مناسبت سال شیخو امیپ

 ایشرق  اکه در ارتباط ب ید یتا اسات دیآ به وجود  نرایا یهادانشگاه  ماتم در یسساا یقالبنا دی»با



 

 

20 

از   دی. بایاسالم یعلوم عال  سی تدر ی شود برا یسالم ط یشوند و دانشگاه مح  ه یفند تصاغرب 

 ه عجام یتبخ دب تمام  رایکرد، ز یریوگجل دایشد رانیا اسرسر یاه ق در دانشگاه ابس میرژ یهای آموز بد

   ( 10)« .استبه وجود آمده  های ز بدآمو نیا پسر از و پدر نیت اسلطندر طول  رانیا

پرفسور در رشته  ی دانشجویان، ضای وقت انجمن اسالم، از اعاحمدی علیرضا علی 

 : ادژناحمدی لاو ه نکابی در پرورشوآموزش  روزی و نژاداحمدی باجناق  ،مدیریت

 شانهواداران اه ک گروه کنیم،  بیرون دانشگاه را از هاهکگرو تیمخواسمی یوقت»

لی شلوغ بود. اگر تدبیری اندیشیده  ری که دانشگاه خیآورده بودند. طو بیرون را از

اه  گنش ادهای تاق در ا بودند... ها مسلحآن ز چون تعدادی ا به راه بیفتد.ست حمام خونی توانمی  شدنمی 

چشم   که ما به  بودند دهی کرمخف ه اسلح  انزده خرداد و خوابگاه،ان پختمسا کولر لنا اک ،عت نصوعلم 

دوم خردادی  شوند و جزء سران هم تلقی می االن دوم خردادی که  اساتیدی .. برخی از.ان دیدیمخودم

  تر کدو ]  ریظه ا رتک ای د. آقکردندمراهی میبا ما ه  و به ما کمکشان ه خانواد  هستند، حتی همراه 

  (11)«حرکت بود. نارز اینمونه ب  [میالغ

شرکت   ، المه ید د یشه  یادوره و هم  وقت دانشگاه مشهد ی دانشجو ی قنبر قاسم

هد دفتر اصال در مش می تحک» کند: چنین روایت می  را در سرکوب دانشجویان خود

ر  کا دی با رگی ه دد کن تو گف می را داشت  ییاه ث ح ب ه المید دی خودمان با شه  ،شتندا

و   می ردک جیرا بس روهایهمه ن  م،یآمد روز صبح کیبود که  نیا کرد و رهسکیا ر

و کتک   دیشب طول کش مه یو دو ن کیتا  بایشد. تقر  یدی شد یریها و درگاتاق ه یتخلبه  میشروع کرد

 ( 12)«.می کرد رونیو همه را ب می هم خورد یدی شد

از  ،آمریکا رتسفا خیرست در امام خط دانشجویان رهبران از عبدی عباس

  بود. تکنیک دانشگاه پلی  فعالداران از چماقو  م وحدتفتر تحکیگذاران دبنیان 

در   محمد قوچانی ،به اتهام جاسوسی بازداشت شد 1381در سال عبدی زمانی که 

و خدماتش به  و به دفاع تمام قد از ابا انتشار سلسله مقاالتی ری شه روزنامه هم 

ی  آمریکا رفته های «مسجدیبچه »از  فرفروز رجایی خانم این مطالبیکی از  رد .پرداخت« انقالب»

نین  چخاطرات خود از عباس ابدی را  ،عباس عبدی در تسخیر سفارت «انهمرزم»و از قبل از انقالب 
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وهکى و ها از عناصر گرشگاه ى پاکسازى دان واقعه را در  عبدى رتالشفعال و پُ ىه چهر»: کندبیان می

با نظام اسالمى و... در جریان انقالب فرهنگى در اوایل اردیبهشت ماه   ى معاندهاوه جنگ گر ىاه اتاق

یشان آن  دانشجویان مسلمان با دگراند  ِوبى به یاد دارم و زمانى را که در مناظرات تلویزیونى به خ 1359

  آغاز  ...صدرىلى  الشرح رب ىشریفه  ىآیه  ئت کرد و گفتار خود را با قراشرکت مى زمان 

   (13)« .مودنمى

لقب   59و  58های اران سالداداش چماق ترین پ)کم فررجایی فروزدکتر بد نیست یادآوری کنیم 

مسعود  به سردبیری  «کوهه دو»نامه هفته  مدیرمسئولیافتخار  خود درخشان کارنامه  در (بود «دکتری»

 . کشدیدک می را نیز  نمکیده 

  کند:می ن توصیفنیچ بز انقالن وضعیت دانشگاه را پس ااره تنخستین رئیس دانشگاه ، محمد ملکی

  روزی پی... پس از به وجود آیددر آموزش  اساسی یک دگرگونی باید مبودی تقدوجود مع ا تمامب »...

ه فاصلبال  م بود.نجام این مه امان قدام نخستین ا طالقانی رام به  اهگشاداره دان سئولیت ول م الب و قب انق

ست  مرحله نخ و در دو شروع به کار کرد ن داکارمن ن واز استادان و دانشجویا بککمیته پاکسازی مر

جمله از  المللیم بین دربار کثیف پهلوی و صهیونیس ترین عوامل وابسته به از سرشناس  فرن 70بیش از 

و اما  .. کردیم. اخراج ز دانشگاهو... را ا سیدحسن نصر ،قین نرااحسا ،یره د بامحم ،ی دهوشنگ نهاون 

ود.  شمی فتاد من کاغذ . مثنوی ه ..شرح دهمم ماجرا را اه خوب گرها ان ها و شناسایی آاواکی ره سبارد

ا ه یز ساواکنفر ا 500دود و مسئول ح هدتعشگاهیان مکمک و معاضدت دانبه یاری اهلل و  در هر حال

 ( 41).« یمردکو سنگر آزادی اخراج   هدانشگا یط مقدسح مز ا را

های پس از بسترسازی، هانشگاه دان تعطیلی کشاند به و  ،و مارکسیست  چپ سرکوب دانشجویان هژورپ

با تصرف ساختمان   1359 نیفرورد 26از  ،«میسالا حزب جمهوری»و  «شورای انقالب » از سوی الزم 

 اه تاد که س بهشتیردا 6و تا   شدلی عم   فازوارد  ،یعضو انجمن اسالم  انیجوتوسط دانش ،زیدانشگاه تبر

  پس از  59خرداد  41 در نهایت .یافتادامه  ،ند شدبرچیده  کامل وربه ط  ییدانشجو یاه تر گروهو دفا 

 ند. طیل شدتعکامل  طوربه  اه دانشگاه ، ترمپایان امتحانات 
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 ( فروردین 26) تبریزدانشگاه * 

  م تمانیمه و  ی فسنجاناکبر ر میزآیکتحر انخنسدانشجویان به  اضِ تراعبا دانشگاه تبریز ر ها ددرگیری 

  یانسنج رف  ی هاشم ی افشا پاسخ به  و شدر بخش پرس انیجو»دانش د. رانی او آغاز ش خناندن سم

  انیکردن دانشجوه با هو ا نمود که ه گادانش ه یبه تصف دیتهد زین یدنبال آن رفسنجان پرداختند و به 

  ت یاحم بامن اسالمی ار انج ن هوادیاجودانشنفر از  چندصد واقعه  این  از بعد «.مجبور به فرار شد

و سپاه پاسداران  نافاص یاسالم یهان کانو ز،یبر ت تی جامعه روحان ،ی جهاد سازندگ ،ی مدن اهللت یآ

به تصرف  ختمان دانشگاه تبریز رااس، خواندند ا رفدانشگاه  به طرفرا هواداران حکومت که  زیتبر

 ند.  دش ای دانشجویی ه وه تعطیلی دفاتر گرو خواستار   نددرآور خود د

حوادث دانشگاه  آورد که می وجود  ه بن را ظ ینگر اروهای سرکوب سریع بین نی گینه اهمین هماما 

،  هرانشگاه تنخستین رئیس دان یلکم محمد. ه استسازی بودو صحنه شده  ریزیبرنامه بریز از پیش ت

روند  نی می آقای رفسنجا تیوق 59فروردین  62روز در »: گویدمی  ن روز،ز وقایع آسال پس ا 28

ایشان   کند علیه روع می شود و شبلند می دی حسن عب م نا ر به کنند یک نفز سخنرانی میریبت  اهدانشگ

 ها همه که این  همیدیما فها مورد. اما بعد خمی جلسه به هم ریزد و هم می رشعار دادن و خالصه نظم ب

را  ی راوک ن جمهوری اسالمی ییر سیاسی حزب ب د ، آیت از این جریان هم آقایون قبل بوده. چ برنامه 

   (51)«.تعطیل شودا باید ه اه شگان د بود که پر کرده بود و گفته 

حمایت از   ر د « مبارز جامعه روحانیت »، ( ردینفرو 27)چهارشنبه  اه تبریزاشغال دانشگروز بعد از 

نشگاه، نماز  پاکسازی دابه میمنت   مدنیاهللآیتدهد و م راهپیمایی می اعال «امام دانشجویان خط »

   ند.کمی روحدت برگزا

 

 و انقالب فرهنگی ن آیت حس* 

 مردانِ نیتندروتر و نیمرموزتر از یکی  ه ک کندیم اشاره  تحسن آیبه  در سخنان خود محمد ملکی 

از   شیپتا  که  ،ه بو چندجان روابطی مشکوکا ب  دآلومزر ینه یشیبا پ یاستمداریس بود. یاسالم نظام

در   تیبا عضو انقالب از پس .بود  ران«یا ملت زحمتکشان بزدر »ح ییبقا رمظف  کینزد ارانیز انقالب ا

ود. عضو خود افز تیعال راستِ در قدرت، بر ف جناحبا  یاه ر همرد  و «یاسالم یجمهور حزب»
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  ، ییه بقاهمرابه  ،یاساس به قانون ه یفق ت یل والصا دن د کروار  یو برا شد مجلس خبرگان  سه یرئئتیه 

  تعدادی از دانشجویان  با آیت  ینه گفتگوهای محرمانواری از  95اواخر خرداد  درد. کر ی اریتالش بس

 هادانشگاه دن انکش تعطیلی وب آشو به  برای ریزیحال برنامه  در دادمی نشان ه ک شد علنی سالمیا انجمن

)در   رهنگیب فای انقالمیان بازوه  اهنگیمه ایجاد گوها سعی در ن گفتدر ای یتحسن آند. اه بود

های ساسات مذهبی توده ه بردن از احگی بهره نچگوتوضیح ، و باال( ئولین )درسم  میماتو تص پایین(

هایی در بخش آیت   کند.می  تشریحش طبانرا برای مخا «کار تخریبی» هایتیک تاکا ضمنو  ؛رد دا مردم

وان  عن شکده آن دان دانشکده  ن ی، اان کردن فالن مسئله را عنو دی شما شروع کن... »  :ویدگر می وان  از این

 دنه اوخیم یزیچ کی هان یا می گوئیاصطالح خودش مدم به مر خواست براساسوقت باز  آن کندیم

 که نیهست. ا هان یهم هر دو نوع ا یب فرهنگدر انقالاست و  ماتیبسته به نوع تصم  رند،یبگ میتصم

 بلند شیاصد و رس نییپا از دیباکه  است یازمزمه  نی، ابشوند ه یتصف دیبا یراسالمیغ یاستادهان اال

  یکارها  ایو  ؛...گاه شن اتو د دی ایبکند. ن گریکار د کیبرود  ،میخواه ی نم یالمسرایما غ ندی بگو، دبشو 

االن  ... نداختن ا راه ادص و سر کندی شروع م نییو پا ردیگی م میال تصمابدفعه  کیآن را  گر،ید

 دوتاتون  یکی رستانیدب هر .نکرد لکنتر به  دیا شما شروع کنر هانارستیخصوص دب ه ب دی با دانشجوها

 [جاهدینم]ها طور که آنهمان  ،دی کن یدبنموزان را حوزه آدانش  د،یکن بحث د،ی درس بده  دیبرو دیبا

 جادیمشکالت اه اصطالح رشان بدر کا دیکنیها را هم شروع مو آن  دیبرو دیشما هم با ،روندیم

  ماندی م .گرفته خواهد شد شانیاً جلوقلمطکه  اه ست یجا، کمونآن  ندیایب دیرگذای نم یعنی، کردن

 نیا اساس بر دیجهت با. .. رندیگی را م شانی لوج الم ع ها را همدارند. آن  یکه عنوان اسالم نیمجاهد

  یه نی در زم یعمل یکارها ندهیآ یه و برنام بشود لیتعط دیاب یصورت فعل نیه اها بدانشگاه  ه ک باشد

مل بشود.  ات ش یرو د یبا یمک  کی ، مسئله است اتیکل نیدن ارک یاسالم  ،ی دئولوژی ا نة یم، در زمردم

بنا بود تا حاال اعالم   . ..دی هفته دو هفته شا کیدر عرض  کنمی م رفک نم  دی را شا نیاما به چه شکل، ا

 « .. .ردیبگ ارقر نه یدر زم کامال امام ه است ک نیمتضمن ا  الم شود،ز قبل اعبشود، بنا بود چند رو 

گزارشی   ریزبدانشجویان دانشگاه ت یکی از  درسبه نظر میفتگوی محرمانه گ یناز ا بخش دیگریدر 

ها بچه  یبرا نیا: »دهدمی آیتبه  نشجویان انجمن اسالمینفس دابه تماد م اع و عد گیروحیه از بی

دارد  گوینده اشاره ] ر بکنند.اکه چ خواهندیم هانیا د یآی م شیچه پ ندهیآ نکه یا است و ومرمفه یغ یلیخ
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ما کامالً الن ن اچو [.ندرساوع به اطالع آیت میانشجویان را از این موضرانی دگبه مجاهدین و ن صدربنیی دیکزنبه 

ن  اال .دیادامه بده  گفته بود... میاالح تنها شده به اصط یعنی. میکنیما احساس م ا،ر نیا میاشده زوله یا

  ی تو میبود نفر صدیوز اول سما ر . چونمینکچه کار  میدانی نمبه بعد  نیا زا یول  میهم ما ادامه داد

اند و  ته و رفاند ها گذاشته از بچه  یاالن نصف میبودفته رگ را یکه ساختمان مرکز [ریزبت] آنجا دانشگاه

 ترش ی نفر ب 100حدود  کنمیفکر م. گروه هم کنندی م تید فعال ستان به طور پراکنده دارنشهر یتو

حالت  کین خالصه اال [!!ه استشجو داشتندا 12000در آن مقطع  تبریزه اگدانشدقت داشته باشید که ] می شبان

برخالف   جور نشودامتحانات دانشگاه  میکنیم یالبته سع یول  م ینبک کارچ که  می دار یسردرگم

  م یگذاری من و میاستاده یا شیجلوسخت  و ما ،رودی م شیس دارد پالان هم کدر تهر یعنی .جاهمه 

در   میخورد ما شکست که  یعنی . بشود میراگذیامتحان نم  م یزیبربه هم  ارها اگر شده کالس یحت

 یه ندیدر دانشگاه آ م،ی . اگر جبران نکنمین بکنرا جبرا نیا دی با صدریبن انیجربا ه بطدفعه، در را کی

 « .تاسده ما نامفهوم ش یوط براطخت که مسئله اس نی داشت. ا مینخواه  یاسیس

اتفاقات   جا که ازاسالمی، از آن من ج اننماینده دانشجویان استیصال  در مقابل این اظهار حسن آیت

هجوم از دو   کی یبه زود»  :کنده روحیه دادن به او میدارد، سعی ب ترییش ب پشت پرده آگاهی

تا   یول  ...داد ندایم هان یبه ا دی با. تاس ردصیبنضعف  هان یا ،تس یطور ن نیا .شودی طرف شروع م

. تمام مسائل  د شوی و رو م ریز و اصال است هکه نقشة هجوم آماد دی مئن باشط م ،که آمدند  یجائکی

خواهد شد و  یوجه نه امتحانچیبه ه  مطلقاخرداد به بعد که  14. دیکنیا فکر مشم که  ستا نیاز ا ریغ

  گر، یبرنامة د کیو با  گری دشکل  کیخواهد شد به  لیه تعط داد دانشگارخ 14از  آن صورت نه به 

و  میسته  ییهم با استادها م،یت هس انیدانشجو یاسالم یهامن ج ه با اندر حال مذاکرما دائم  مه  جانیا

  ند یآی م شودی خود من تلفن ممرتب به  رهیاشان و اصفهان و غ. در تمام شهرها، کاندستاده یهم ا جا نیا

  ی لیخ ،ید یشد یلیهجوم خ کی ... میکنیل معم ته افیشکل سازمان میرا داو م دکننیو مراجعه م

  ی کار چیه . کندی فلج م یرا به طور کل صدریبن که  شودی واقع م یر حدد و شودی آغاز م یدتری دش

که  د یرشما بگذا ... شودی موج عوض م  یقرص و محکم به زود  د یبگوئها به بچه  د...بکن تواند ی نم

به  خواهدی نم هم ارحرف  نی . ادی ستیکه قرص با دی اندب  ماکنند اما ش  دایپ دانی م و دیایب شیپ انیجر

. چون  دیهم نداشته باش  یترس دی و محکم باش ستندیقرص باه ک دی ها فقط بگوئ. به بچه دی ئها بگوبچه 
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  ل یطداد به بعد تعخر 14 گاه ازنش داست. ین ریرپذیی ، تغاست یر یتغیال می شده، تصم که گرفته  یمیتصم

   (61)..«.میدارخاص   یه . برناممه هسترناش بعد ب لی از تعط ریو غ شودیم

  حسن آیت  نامه ب مرموزو گر توطئه  «فردِ»با یک صرفا شده وی نقل تگ گفر باید توجه داشت که د

در  ه ک دوب  متی حکوروحاناح سنتی و ی اهداف جنبرنده ش . حسن آیت نماینده و پیرو نیستیمروبه 

  چه چنانیا  یبه مذـ  یر پی آن بودند که جناح مل د  و داده سازمان راد خو، «حزب جمهوری اسالمی»

   را از قدرت کنار بزنند. هایبرال د، جناح ل آن زمان رایج بو 

  محمدجواد  ،)دبیرکل( یبهشت محمدحسینشامل مقطع  آن در «یاسالم یهورجم حزب» زیمرک شورای

رحسین موسوی که یم و... بود. سویومسین میرح، آیت حسن ،ایخامنه  علی ،رفسنجانی یهاشم ،باهنر

سردبیر سیاسی  از سوی او به عنوان  ،فترر می به شما بهشتی  از نزدیکان محمد از پیش از انقالب

  برجسته  «المی ب جمهوری اسز ح»صلی اهداف اثابه را به م موردم دو اگر بخواهی د.ش دهبرگزی حزب

شورای انقالب  از قدرت )   (صدرنی ب، زرگاناب« )ال لیبر»حذف جناح موسوم به  به گمان باید کنیم، بی 

  و ؛ از یکسو نتی حکومتن و بخش سط روحانیوتوسقبضه کردن قدرت  به عبارتییا  ،(و دولت

رو، به ین تکلیف با این دو نیعیت  .اشاره کردها از دیگرسو ها و کمونیست ن بردن چپمیا زا و کشینسل 

   هدف دوم بود.ی این ه وعمجمزیرها اهگانش حمله به د ی بود.اسالمنظام نهایی یت ی تثبمنزله 

آغاز به انتشار   58خرداد  9از  ،«اسالمی جمهوری حزب» رسمیارگان  « جمهوری اسالمیه ماروزن»

  . دبو  سین موسویرحمی آنسردبیر ین ل اوو  مسیح مهاجریاالسالم با حجت روزنامه این یت یرمد د.کر

و   منشأ تحوالت بسیاری شد 60ر دهه د ژهت آن به ویهایی بود که مقاالز روزنامه ا ،می اسال جمهوری»

 شورک سیها در فضای سیاروزنامه بود که بار ینادر  حسین موسویهای میریادداشت از آن جمله 

 ( 71)«کرد.جال به پا جن

ـ به سردبیری   یاسالمی مدعی شد که روزنامه جمهور بتوان  تسامح با اندکی ،شاید در مقام مقایسه 

ـ به  روزنامه کیهان کرد که فا می یاهمان نقشی را  ها،ل آن سا حکومتی در ساختار میرحسین موسوی ـ 

،  موسوی رهای تاثیرگذااین سرمقاله ز یکی ا .ددهه هشتا هایدر سال ـ  شریعتمداری ن حسیسردبیری 

این   ی اسالمی منتشر شد.ه جمهوردر روزنام 58بهمن  27 بود که درالهی«  »رجعت به سوی فطرت

ر غرب  فک»، تحت عنوان اماممخالف خط  تحذف تمامی جریانا، اسالمی را قالبتداوم ان مقاله شرط
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  « سالمیجمهوری احزب »این شرط  باضوح و به  هادانشگاه  درغالب  ایفضنسته بود. دا «و کفر شرق

وری اسالمی و حزب جمه  ی حکومتهااولویت  از یکیها یجه تصرف دانشگاه تدر ن .مغایرت داشت

ای  بر ،های اسالمین می، یعنی دانشجویان انجماما طاز انتشار این مقاله، نیروهای خد بعها ماه اما تا . شد

  دانشجویان خی ازکه برتالف بر سر این بود ودند. اخب یدهنرس رنظاتفاقژی به عملی کردن این استرات

قرار  عاعالشحترا ت «تسخیر سفارتدکان »د وانتمیمقاطع  ها در آنشگاه معتقد بودند که تصرف دان

 [.بردند به کار می شان ات در جلس امام ط دانشجویان خ دوخکه بود اصطالحی  این ] «!دهد

  دانشگاهِ  درـ صبح و عصر ـ به شکلی فشرده  یی اسالم هامن ن انج گاندجلسات نمای 1359در نوروز 

  ،جا بودن دانشجوی آ («تحکیم وحدتدفتر »زیت مرک عضا)از ا ابراهیم سیدنژاد تربیت معلم که 

انجمن  کزی ی مروقت شورا عضااز ا ،ادژناحمدی که به همراه  عشریعلی اثنی محمد شد. برگزار می

ا ه آن توسط  «انقالب فرهنگی» عملیاتع شروکلید  تقد استمعو  ،د بو تصنعوعلم دانشگاه اسالمی 

  ی لیم تعطانجا ریگیکه پ یانیاست که تعداد دانشجو نیا گرید تِیواقع ... : »کنداعتراف می شد،  ه زد

ها با تعطیلی دانشگاه  نیخمی اهللآیت  من اگر به تصور .میقرار داشت کامل تیلاقدر  ،میها بوددانشگاه 

  هم و شدنمی  تعطیل هاگاه دانش هم نوشتند،نمی  و بیانیه مهمی را که صادر شد، ند کردی نمموافقت 

شد و از تعداد موافقین  ه می فین افزودکرد چرا که هر ساعت به تعداد مخال یوکش مها فردرگیری 

  عتِ ا س چندهمخوانی نداشت. وافقین و مخالفین ر صورت تعداد مه  در... گردیدکم می [ دانشگاه یلعطیت]

طرف هم که کاری به کار سیاست و  ن بیحتی دانشجویا ،اهلل خمینیپیام آیت  قبل از انتشار ،آخر

 ( 81)«ه بودندشتند، به صف مخالفان تعطیلی پیوستلکت ندامم

هماهنگ  سالمیاری مهوج روزنامه با » ما کندمی ه تاکیدک آن ضمن ،یدیگر مقاله در عشرینی اث آقای

  1359ن فروردی هفتموشب بیست نویسد: » می های اسالمی انجمن ات لسج  تثا احدرباره مب، بودیم«

د تا  ند آمده بوپشت سفارت آمریکا گردهم  یر خانه اسالمی دیادی از نمایندگان انجمن جمع ز

 نژادمحمود احمدی  دلِالبمن علی گیرند. ها را بلی دانشگاهطیطرح تع  نداجرایی کرنهایی برای  تصمیم

  دیک به پانزده جویان چیزی نزاز جمع پنجاه نفر دانش ..بودم. وحدت تحکیمدفتر ی در شورای عموم 

داشته  ت آمریکا را سفارستقر در م که نظر دانشجویان پیرو خط امام  برای ایننفر باقی مانده بودند. 

  مع ما بفرستند.خود را به جیندگان مان ،مهمی ای مشورتِو خواستیم بر ت تلفن کردیمارفسبه  باشیم،
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ی شریف و تهران به جمع  صنعتهای انشگاه دانشجویان د طرفحبیب بیو  الهیرضا سیف  بعدتی اعس

خالف  شما برحرکت  فت اینگ هیال ا سیفرا مطرح کردیم. رض کردن دانشگاه لبحث تعطیما آمدند. 

ن چندی که ای ما برای اجرای پروژهم ال عزین حبا ا ..مخالف است.ز با این کار نی امام است و ماخط ام

ریزی صورت  ها مشورت و برنامه ساعت ه توسط دانشجویان دفتر تحکیم پیگیری شده و برای آن ما

گاه  ش نات تعطیلی داای شروع عملیبررا ی صمیم قطعسه بامداد تراسخ بود. حوالی ساعت ته بود، گرف

تظر بود که من بلق از روز روزنامه ردبیر س زیرا ع دادیمی اسالمی اطال مهورمه جروزنا اول به گرفتیم. 

نشگاه  من با دا ...تیتر یک پوشش دهد. بعد ها را در ه خبر آغاز حرکت دانشجویان برای تعطیلی دانشگا

 تور از دفتریافت دسردباش برای ده آما  ، دانشگاه ن که دردانشجویات تماس گرفتم و به صنعوم عل

با انجمن   نیکناکوزه  یموسو  ای. بعد از من آقع کنیدتم کار را شروفخیلی کوتاه گ دند،تحکیم بو

صنعت  وم عل  دانشجویانمشابهی داد و اضافه کرد  رفت و پیغاممعلم تماس گاسالمی دانشگاه تربیت 

ا  ح درِ ورودی دانشگاه رفردا صب انشجویان تحکیمیرار بود دنقشه ق اببق مطا اند.کار را شروع کرده 

ها ترتیب دانشگاه  به این نمایند. لوگیریان جرمنداک استادان و دانشجویان و و از ورود دنکن زنجیر و قفل

 ( 19)«.د شتعطیل می 

  خودشان  عترافکه به ا «دانشجو»است که چگونه تعدادی  ین ا عشرینی ثا ل در روایتی قابل تامنکته 

  ـ  ش از دویستن بی تعدادشابزرگ کشور  هایدانشگاه که در دانشجویانی  یت محض بودند،در اقل

قفل و زنجیر  رای دانشگاه ددرِ ورو»کشند که بروند س نقشه می نفبه عتماداین اا ب د،نفر نبو  سیصد

 ؟ شوند!می هم  موفقیت نهادر از قضا   « و کنند

  به  ماداعتحس  ءلقاه در انگارندنظر  زبه نظر برسد ولی ا یتهماه نظر بی ید بشا که  تورهایکی از فاک

به  های اسالمی اعضاء انجمن اد زیادی از دع ت ت.اساسلحه ، عامل مهمی است، جویاننشدا اینبه نفس 

در  نیز طور و همان  مسلح بودند... سپاه وها گر مثل کمیته های دیان در ارگان دلیل عضویت همزم

ی آن  متی عوامل حکوکه به ادعا پدانشجویان چاز  ه کن دلیل بود همی به  شدند.اضر میح هاشگاه دان

و  های نظامی نقشه » نبار کرده بودند و در دانشگاه ا «رتیرباو اسلحه »، زطلبان امروالح و اص زمان 

آمار   ، مطابقدانشگاه های ، در درگیری «دکردنمیحی طرارد کُ هایه پیشمرگحمالت ای کی برچری
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با نفر اسالمی حتی یک های اوباش انجمن شوند، ولی از می  مجروحر نفصدها  ته وکش نفر 38 سمیر

 ! د!شونمی یا مجروح ته کشوله گل

ر صد ـنظام اسالمی  عیار، حمایت تمام هاموفقیت مهاجمین به دانشگاه که بگذریم فاکتور اصلی  ایناز 

ی  اه پشت انجمن ومتی قدرت حکن پنهان شد و ،ایتاین حمـ از انقالب فرهنگی بود.  نا ذیل آت

  می اسالی ورهای روزنامه جمه سرمقاله و در  آیت نحسهای ت ان در صحبتورا می  انیاسالمی دانشجو

  ل و شک  بر سر، که بود، اختالف ی بودمحکومت اسال هایجناح  و اگر اختالفی میان .مشاهده کرد

و هم  م ه مهم  ،ی نیروهای چپابر این زمان در  و هم  ،زمان اما آنچه در آن  .پروژه بودی اجراان زم

ان مبارز  وینشج داد ترین تعدا)که بیش  ینمجاهدهوادار  نیروهای  از پیشِ نِ، تسلیم شداستک دردنا 

از   فدایی )پیشگام(های ریکچ نیروهای دانشجویی دست کشیدن ( و دادندرا تشکیل می غیرچپ 

 .بود هایری درگز ای حساس ا، در مرحله مقاومت

میرحسین  به  آن ی، و رسیدن خبر نتیجه یاسالم هایمن ج ان ی دانشجویاناز جلسه بعد  یبترتهر ه ب

ترین با درشت  خود پیشانی بر را «گام سوم انقالب» تعملیا  عشرو تیتر اسالمی مهوریج روزنامه  ،ی موسو

به  روز 3» ا حروف ریزتر در زیر آن: ب و شود.«می  زهنگی آغاانقالب فر»: کوبدمی ربی سحروف 

   (20)«اکبر است.هلل مملکت ما، مملکت ا»تر: طرف می آن و ک  «.دهای فشار مهلت داده ش گروه

  میرحسین بر خدا درود: »شودتشکر می شکل ینبد آن یردبسر ی ومالاز حزب جمهوری اس متقابال

  نگی فره  انقالب به  را روزنامه  یک تیتر و کرد یاری را ما سخت بسیار شرایط آن در که  موسوی

   (21)« .داد اختصاص

  

 فروردین(  28) وصنعتعلم   هدانشگا* 

ابتدا به   «فرهنگی البانق» ازبعد که  وصنعت بوددانشگاه علم در استاد ریاضیات لیان ابراهیم اسرافی

. اسرافیلیان از اعضای  اسالمی شد ایمجلس شوردر  ی مردم تهراننماینده سید و بعد ریاست دانشگاه ر

 قصاد امام امنیتیِ گذاری دانشگاهِدر بنیان  تکبود. از دیگر »افتخارات« ایشان شر حسن آیتی حلقه 

قالب  ان ها بود. پس از تغییر نام ستاده شگا دانه ب اسرافیلیان شدیدا مخالف حضور دانشجویان چپاست. 
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این  زه علمیه قم« درنماینده »جامعه مدرسین حو لیانافیرسا عالی انقالب فرهنگی،ای فرهنگی به شور

 جو شد. تاد و دانشساکمیته گزینش عضو  شورا و سپس

تقریبا تنها  لیانافیسرا ابراهیم ،در میان استادان دانشگاه نویسد: » ره او می بادر عشری محمدعلی اثنی 

های چپ بود. او در  گروه لفکرد و سرسختانه مخانشجویان مسلمان حمایت می استادی بود که از دا

یار ما در انجمن اسالمی دانشگاه   ب فرهنگی منتهی شد، همراه وانقال  که به  85ـ  95ل حوادث سا

 ( 22).« بود

مراکز  ها وها به اکثر دانشگاه گاه انش ی دیلعط، موضوع ت59فروردین  82بامداد روز  4حدود ساعت تا 

دانشجویان انجمن  . یابدمی وصنعت ادامه گاه علم انش در د روز 3ها ی ر یدرگ .عالی اعالم شد آموزش 

 یکاشان یاماماهلل ت یآ اب ،بینند میزور  رر دانشگاه پُدفاع از سنگ رجویان چپ را دشندانبه سالمی که سُا

کردم که چرا راض اعت یبا لحن تند» . گیرندماس میت  ،بود  امام ت یو ب یکه رابط انجمن اسالم

اه از دست  نشگدا ،نشود تید و اگر حماارنفش ریها زگفتم که بچه . دریگی از ما صورت نم یتیحما

را پشت بلندگو   ویراد: گفتو  دبه دانشگاه تلفن کر یکاشان یامام یآقا  د عب  یساعت ..رفته است.

انقالب   یو شورا شداز شما پخش خواهد  تیامام در حما هم ن مخناس هرعت دو بعدازظاس]بگذار[ 

ساعت   نی. در امی و منتظر اخبار ساعت دو شد می اه بازگشت. به دانشگکردخواهد  تیاز شما حما زین

سخنان   نیبه دنبال اپخش شد و  یفرهنگ بجهت انقال انیاز حرکت دانشجو تیاسخنان امام در حم

انقالب هم   یرا باختند. شورا ه یمخالف قاف یروهای. نگاه هجوم آوردندانشد به از ما  تیحما یمردم برا

 ( 32).«اعالم کرد لی ها را از پانزدهم خرداد به بعد تعطه و دانشگا  کردصادر  یامصوبه 

ها و تقسیم پست  نوبتتعطیلی دانشگاه، انقالب فرهنگی و  «پیروزی»از پس ری شعاثنیی به گفته 

عالوه   نژاداحمدی وصنعت سهم . در دانشگاه علم رسدها بین دانشجویان انجمن اسالمی فرا می موقعیت 

  ـ مسئول (سروشی رودسته ی دا)یعن( ـ با حکم ستاد انقالب فرهنگی دکترادانشگاهی ) بر اخذ مدرک 

و    ثمره هاشمیو دوستانش ـ  نژادترتیب احمدی بدینشود. استادان و دانشجویان می های ه پروند بررسی

ند  بعد از تعطیلی دانشگاه به جان اساتید و دانشجویان مخالف افتاد ...و علی احمدیو  صادق محصولی

های در عرصه  راو جبهه بودند و نه مرد ک یدان جنگنه اهل م»این گروه . و تا توانستند، تسویه کردند

کشور برای   یافتادهرفتن به روستاها و نقاط دور ،آموزی و امثالهمجهاد سازندگی و نهضت سواد
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هایی را کالس اه و در اولین فرصت ،اد و دانشجواست تصفیه  برای ماندند بلکه  ...محرومیت زدائی

اطع  و خارج تا مق لخهای رانتی در دادر پی اخذ بورسیه تشکیل دادند و مشغول به کار شدند و 

ها، بلکه بر مبنای استانداردهای  و نه بر اساس استانداردهای شرایط عادی دانشگاه  ،لیسانس و دکترافوق

ی و اجتماعی خود  موقعیت علم ها برای کسبکامل دانشگاه بازگشایی تا تعطیلی رهدو  درآوردیِمن 

 ( 24). .«بردند بهره می

 یهاته یکمسراغ  کند که یاد می انجمن اسالمی دانشجویان  زگروه دیگری ا ازهمچنین عشری ثنیا

 اش دهنده که افراد تشکیل هاییکمیته  ،زیر مسئولیت او بودشان بخش فرهنگی که  رفتند رویجذب ن

لهم  و امثا سجادپور، جواد شمقدری ، نوباوه، لناصر همتیداعب ، رادعلی شکوری  ،الدین صدرشهاب 

مختلف   یو به نهادها  ییشناسارا متعهد  و کارمندانِ استادان ان،یدانشجو هااین کمیته  قرار بودند. دبو

به   یلمبردا ی و ف یکارگردان ،ی آموزش عکاس یرا برا انیدانشجودر همین راستا . ندکن یمعرف یانقالب

 نیاز ا یاریبس ». فرستادندمی ( یفعل لمیفمای)س لمیفتل  ، وزارت ارشاد و( سورهی )الماس یغاتلسازمان تب

جنگ و   یغاتی خبر، ستاد تبل یواحد مرکز ما،یسو جذب صدا یمقدمات یهابعد از آموزش  انیشجوناد

 ( 25)«.شدند   یاسالم یجمهور یخبرگزار

ان مشهور  کارگرداناز  ود که امروز م باما، از دانشجویان خط کمال تبریزییکی از افراد این گروه سوم 

فکر  های داخلی و خارجی.جشنواره  شده درنی سهای تح باری از فیلمبا کوله  است،سینمای ایران 

 باشند؟!! باخبری درخشان او کنید چند نفر از گذشته می

 

 فروردین(  29)  تربیت معلم نشگاهدا* 

ر  ای مزدوبه تحریک عده ه، مردم نمازگزارازجمعام نمتمو پس از ا فروردین 29 بعدازظهر روز جمعه »

اما دانشجویان   ، کنندتجمع می بیت معلم رتمقابل دانشگاه  ،« دداسالمی ایجاد باید گرگاه دانش » ار با شع

کند و  می لت دخا دانشگاهانجمن اسالمی در این زمان شوند. ها به دانشگاه می انقالبی مانع ورود آن 

سه روز  هاگروه به این که  کندمی اعالم  اهللحزبع جمز درگیری« در اصطالح برای »جلوگیری ابه 

ن را جمع کنند. اگر این کار را  بهشت( وقت دارند دفاترشااردی 1نبه ) روز دوش اه شده و تمهلت داد

با  و افتدوثر نمی انجمن اسالمی م عضاءاما سخنان ا !ها حمله خواهیم کردنکردند ما نیز همراه شما به آن 
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در  های ریدرگ (62)« شود.می اه آغاز به دانشگل و اوباش، تعرض هایی پُر از اراذاربن وانتاه رسیداز ر

با   آخردست شوند. رفین مجروح می کند و تعدادی از طچند ساعتی ادامه پیدا می یت معلم دانشگاه ترب 

ر  که د هم جویان تعدادی از دانش گردد.ل می اصره و اشغااه مح دانشگ ،سپاهگرِ نیروی سرکوب دخالت 

  یو وحشیانه  خشن رو با رفتا آوراشک ک گاز با شلی  ،د ابخانه و کریدورها تحصن کرده بودنکت

رو با مردمی روبه دانشجویان  ،در بیرون از دانشگاهاما  شوند.ن مجبور به ترک دانشگاه می داراپاس

ز یرون اب دربار  ، اینهادرگیری  یبترتبدین . بودند تجمع کرده هاآنکه برای حمایت از شوند می

از  ای چپ ه سازمان گردد.می  تن ودمنجر به کشته شدن ها درگیری  این یابد.می  دانشگاه ادامه 

نام   مه اطالعاتروزنا لیو ،کنند شدگان یاد می به عنوان یکی از کشته جانعلی علیپور  دانشجویی به نام

      (72)کند.اعالم می  یپرویز ستاراو را 

 

 ( روردینف 30) مشهد دانشگاه* 

کشته  محسن رفعتیم انو دانشجویی به نفر مجروح  316 شهددانشگاه فردوسی م یهادرگیری در 

به  یالله ب یز نیروهای حزوحشیانه به دانشگاه، در بیرون از دانشگاه نر هجوم در مشهد عالوه بشود. می

 فامشکراهلل مشکین کشته شدن  ه که منجر ب کنندحمله می (شاخه خراسانسازمان مجاهدین خلق )د تاس

برخی شوند. می  ستاد یتخلیه مجبور به  در نهایت مجاهدین گردد.جاهدین میسازمان م ناهواداراز 

ولی  نار کشیدن زودهنگام مجاهدین از صف مقاومت دانشجویان شد. معتقدند که این اتفاق موجب ک

نااستواری سازمان مجاهدین در ای فهم رانگارانه است. بگیری سادهیک نتیجه  از نظر نگارنده این

طبقاتی آن پرداخت. سازمان مجاهدین عالوه بر   همت باید به بررسی پایگاه و خاستگامبارزه و مقاو

دچار   خمینی اهللآیت بت به صدر( از ابتدا نس ان و آشکارش با بخشی از حکومت )جناح بنی روابط پنه 

  حتی قبل از ماجرای انقالب  ثیر باشد.تاهای آن بی یرگیتوانست بر موضع ، و این همه نمی توهم بود

 تب و تابپر سازمان مجاهدین در طی سالیان منوال بود.  نیمجاهدین بر هم فرهنگی نیز سیاست

و   شرکت نکردهای چپ انقالب در هیچ اکسیونی با دیگر نیروهای مترقی و خصوصا نیرو ابتدایی

     ...حکومتیان بیایدبه چشم  ،پچری با نیروهای اگذکرد تا این فاصله اش را میتمام تالش 
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، پس  اعدام شدند  پهلوی و اسالمیهای که در حکومت  تبیج مو  مجید و مسعود پدر احمدزاده هرطا

 چماق به دستان»، ذیل تیترِ و شورای انقالب صدرنیبای به در نامه  ،فروردین در مشهد 30از اتفاقات 

که از دیروز رسانم تان مینویسد: »... به اطالع می «ند!انداخت به راه "سوزیکتاب "در مشهد جشن 

ز دانشگاهی مشهد  به مراک شده از ناحیه حزب جمهوری زهیهای تج گروه  (ه صر و صبح امروز )شنبع

  اکنون اند که همسوزی راه انداخته جشن کتاب ور شده و با چاقو و چماق به جان جوانان افتاده و حمله 

خواستید که در پایان می  یا شما و دیگر اعضای شورای انقالب اگر واقعا دارد. آادامه  (14ساعت )

مین اعالمیه موکدا به مردم اخطار شود  بایستی در ه ه تصمیم مقتضی اتخاذ کنید، چرا نمی ز ور 3مهلت 

   وزه دست به اقدام بزند. جز این که نگرانی عمیق خود را نسبت  ر 3که احدی حق ندارد تا پایان مهلت 

   (28)«1/59/ 03 ـ طاهر احمدزاده  به سرنوشت انقالب ابراز نمایم.

 

 ( اردیبهشت 2) گیالن هگادانش * 

انجمن  ن دانشجویا»ها ن آس أاهلل و سپاه و کمیته و در ری حزب وها، نیرو دیگر شهرها تهران باهمزمان 

به بستن  م دا قان سرکوب دانشجویابا ه و ه کردها حملشگاه ختلف به دانم در شهرهای «المیاس

ی دسته ودار الب،نقا یتوسط شورا  مهلت داده شده ز پایانِیک روز پس ا در رشت. کردند هادانشگاه 

ا به  ر دانشگاه رری دیگسیایر نمودن ب می و دستگخ و زنفر(  12)به روایتی  رنف 4با کشتن  ریغفا هادی

 . آوردندود درخ تصرف

بالنعل بر  ، نعل های دانشگاه رشت ( از درگیری رصدبنی سالمی« )متعلق به گزارش روزنامه »انقالب ا

هادی   زمنطبق است: »صبح دیرو  «شورای انقالب »ی و م سالامورد تایید حزب جمهوری  ایت رسمیِرو

ها هزار نفر از مردم رشت به  ن بیش از ده آ د و پس ازسخنرانی کر در میدان شهرداری رشتغفاری 

  ل که از چند روز قب های غیرمذهبیگروه .. زدند.وهی شکباایی دست به راهپیم سوی دانشگاه گیالن

تیراندازی و به  ، مقابل دانشگاه به سوی مردمد دیده بودند سرو  تدارک حمله را به وسیله سالح گرم 

غفاری مورد هجوم افراد غیرمذهبی قرار گرفت و ادی م ه االسالحجت  بادرت کردند.پرتاب سنگ م

  می خواستار نقالب اسالدادگاه امردم از یمارستان منتقل شد... ب به و  حاق به شدت مجروبا سنگ و چم

   (92)..«د.ها شدن یست ونکم محاکمه و اعدام صحرائی
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وزها و نژ آن ر نی فاالحارو ـ یغفار یهاداستاندار و  یانصار در رشت که  بودواقعیت این اما 

کردند و پس از چند ساعت   تیل دانشگاه هداه داخرا ب اهللی حزبهاروینـ طلب این روزها اصالح 

 انینفر در جر 12 عینی هداناش یه به گفت را تصرف کردند. النی گ شگاهدان نیو خون  نیسنگ یِریدرگ

      درصبنی  یمه ی روزناه که به گفت، آن هم از میان دانشجویانی ندشدگاه رشت کشته حمله به دانش

   !!به سالح گرم و سرد مجهز بودند 

 

 ( اردیبهشت 2)  دانشگاه اهواز* 

  به دنبال  زنند.اهواز رقم می  رد  «فرهنگیقالب نا»را عوامل فاقات بارترین اتو جنایت فاجعه  ینترتلخ  اما

ه  حمله به دانشگا  ستان()استاندار وقت خوز (30)یغرض محمداهواز( و جمعه )امام جنتی احمدتحریک 

 انگشد ته شک انشوند. در میستگیر می د ریبسیاو زخمی، و ه شتک دی داتعتد. افمی اتفاق شاپور جندی 

رض  شده، تعستگیربه دختران د شود.قمه کشته می که با ضربات بود ساله  14آموز انش ، دحیاتیطاهره 

به را ها آن  ارانسدپا اند و در آنج کنمیمنتقل اهواز داری ر شهرگان را به تاالشود. دستگیرشد می

  ل اسماعی دکترند که کنان می ارربگان را تیشد گیردست زا فرسه ن ،بعد  روز شته  ... ندد نبمی گلوله 

عمق   وجه است که به هیچ اهواز هایاز درگیری تلگرافی  یارشگز این ..بود. آنانیکی از  نریمیسا

مام  ی اجنتاحمد »: خوانیمرا می شنبه سیاه«سه »آن ر از ه کانشریبتدا روایت دهد. امی فاجعه را نشان ن

ردم  گاه تخلیه شده و مکه مراکز دانشجویی دانش  ندکمی اعالم اردیبهشت ماه  2هواز در تاریخ معه اج

هنوز دانشجویان در  دانست که او می در حالی ،نمایدی م ی نماز در دانشگاه اهواز دعوترارا به برگز

در این   .کندجمعیت میبه سخنرانی و تحریک  جنتی شروع  ،زاری نمازگپس از بر دانشگاه هستند...

صدای   بارهیک به  گیرند...ی شجویان را زیر باران سنگ ماند ورند و آروهی یورش می هنگام گ

رادیو اهواز   ،پاسداران له بعد از تیراندازیِبالفاصد... شوند می ر بلاز گوشه کنا  3ژـ لت و ای کُه گلوله 

خواند  را می جنتیو پیام  اندکردهان حمله به صفوف نمازگزار دانشجویان با تیربارکند که الم میاع

را به  فرحمنحوس و  هاشهای ، عکس محیط ه از شلوغیِاستفاد.. با هد.خوااهواز کمک می م ردکه از م

.. بعضی از گرفت. شماری انجامشنبه سیاه اهواز جنایات بی... در سه ورندآی پیشگام مختمان داخل سا

  فیق ر د.کردنمی  نشجویان شلیکو به پای دا ندگرفتیهدف م ریمتفاصله سه ـ چهار ازپاسداران حتی 
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شهادت  ده به بر اثر جراحات واران بیمارست رکه د  بندنده میب به گلول مین ترتیرا به ه  هاشمی لجبرائی

کنند... در چندین  ه و شلیک می اشتگذ اششقیقه  ه کلت را بکنند و .. دختری را متوقف می رسد.یم

رون بیرون رودخانه کاز ا جسد سه دختر را کنوناگیرد و تجام میان انبه دختر حمله و تجاوز ،مورد 

کنی ی از اماداری )یکشهر رجنایت هولناک دیگری در تاال هامبهشت اردی 4نبه شروز پنج  ...اندکشیده 

فر ن 36 الاقلزندانی شهید و  8نه تاد... در این کشتار ددمنشا برند( اتفاق افجا میبه آن ها را که زندانی 

د و  دارنن حال نگه می ورده بود، برای مدتی در هماخه لول زندانیان را که گ شوند. یکی ازی می زخم

فردای همان روز جسد این رفیق را در حالی   مابرند. امی تان مارست زندانیان او را به بی اضابعد از اعتر

  ر دز طرف رژیم ری که ادر اخبا دهند که با قمه گردن او را شکافته بودند.ش تحویل می ابه خانواده 

نفر   4 شند و در این شوراهواز شورش کرد نِ: زندانیا شده است که ادعا  ینچنمنتشر شد،  هرابنیا

   (31)« بود. معتمدیمهناز ام تری به نها دخن کشته شدند که یکی از آ

  نموذ احمدفقا شوند که از آن میان رتن دستگیر و زندانی می  700از  در حوادث دانشگاه اهواز بیش

نه از وکیل  که در آن یگاه دادی ب»در  شوند.اعدام میمه و اکمح اردیبهشت  13شنبه  ،یمسعود دانیال و 

  ریش و قیچی در دست حزب جمهوری اسالمی است،و ناظر،  زاو نه از قاضی است نه  خبری عفمدا

 ( 32)«کنند.و خودشان بالفاصله اجرا می کنندجا قرائت می ک اتهام را با حکم ی

همین دلیل در قسمت   کند. به حق مطلب را ادا نمی  ازاهوهم در مورد جنایت  «کار» نشریه  روایتی حت

به  (حضور داشته ها ی این درگیر در که  دایی)از فعالین ف مسعود خدادادیرا که  یشها گزارتپیوس

   م.ایآورده   ،دست داده است

 

 دکتر اسماعیل نریمیسا * 

ی  ارحمانه بی های یت شمار جنایکی از بی  1359 سال  ماهت اردیبهشر د اسماعیل نریمیسااعدام دکتر 

از پزشکان  نریمیسا  .اندشده مرتکب ننگین خود  تم در چهل سال حکو سرمایه، م ظان اندجالکه ست ا

تنگدست را به رایگان درمان  اران میب نشینشیه که در کنار آن در محالت حا های اهواز بودبیمارستان 

شاپور به ی ای دانشگاه جنده زخمی درگیری  شجویان ن که دان میسا بعد از آیردکتر ن کرد.می

باران شد.  رتی تیرماه ششم ای درای چند دقیقه س از محاکمه پ وین پناه آوردند، دستگیر شد. رستابیما
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در واکنش به اعتراضات  خوزستان دادستان انقالب» .سال داشت 36نریمیسا در زمان اعدام تنها 

ی یگوپاسخ " این نکته که اکید بر ای ضمن تطی اطالعیه  ،ان و کادرهای درمانی شکپز یگسترده 

ل و ذیربط  ئو دای توضیحات به مقامات مسجع فقط موظف به ارمدستانی نیست و این وظیفه این دا

تجویز داروهائی که در داروخانه موجود نبود،   :ل اعدام این پزشک را برشمرد یدال "کشور است

ه، تحریک دانشجویان زندانی که  حان درگیری در دانشگام درمان و پانسمان مجرودستگیری به هنگا

ر نتیجه تیراندازی به زمین و دیوار چهار نفر از د و هنگام فرار دن دری اهواز زندانی بودر تاالر شهردا

  نضم  در دادستانی... ان به تیر اندازی و روح شدند، تحریک پاسدارها کشته و چندین نفر مج بازداشتی 

نحرافات ا خواسته ی م او. است بوده منظوری به  ، دهرک هم خدمتی نریمیسا ردکت اگر که  کرد اعالم

 .. .پاکدل تلقین کند ینحو به مردم ساده  نیفکری خود را بد

 

 مهدی علوی شوشتری * 

در جریان تظاهرات و  جرم پخش اعالمیه گی به ساله در شانزده  بود. اولین بار 1334رفیق مهدی متولد 

  د. وشمی فرستاده به دارالتادیب روز  45برای و  دستگیر نی تهران، راس وعتصاب شرکت واحد اتوبا

حکوم  ونیم حبس مبه سه سال سیارهای بو پس از شکنجه  دستگیر 53ر سال با نآخری شوشتریرفیق 

کند ولی در فاصله  فر میبرای تحصیل به آمریکا س 57در سال ان از زندپس از آزادی  گردد.می

در رشته ریاضی اهواز شاپور و در دانشگاه جندی ردد گمیالب به ایران برنقکوتاهی پس از پیروزی ا

بوده، و از قول یکی از استادان او در زمان   دهد. او در دوران تحصیل شاگردی ممتازیمادامه تحصیل 

  است. که داشته بوده ترین دانشجویی دادبا استع شوشتریه که کا نقل شدش در آمریاتحصیل

رفیق  دان بود. جویان و استازبانزد دانش اهواز همدانشگاه علم ریاضیات در در  ریمهدی شوشتنبوغ 

و در شاخه دانشجویی آن به فعالیت  پیوندد میاز پیروزی انقالب به سازمان پیکار  سپمهدی 

در   ،پرانیبه اتهام سنگ اه اهواز دستگیر و گدانش  هایری ر درگید یی شوشترهدی علو م. پردازدمی

 ! شودمی تیرباران  نریمیساتر به همراه دک همان سال  ششم تیرماه

اواخر کند: »ا چنین تعریف می ر از رفیق شوشتری ی تلخاخاطره  )فعال ملی ـ مذهبی( حسین باقرزاده

ن به عنوان دانشیار رشته  ه در دانشکده علوم دانشگاه تهرامن به ایران بازگشتم و بالفاصل 1358سال 
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برگزار  گاه مشهددر دانش ضی ایراننه انجمن ریاکنفرانس ساالد ندکی بع ی مشغول به کار شدم. اریاض

بیر آن انتخاب شدم. انجمن همه  یکی از شش عضو هیئت اجرایی انجمن و سپس د شد و من به عنوان

یزه و به نفر اول این مسابقات جا کردها برگزار مییی در دانشگاه ساله یک مسابقه ریاضی دانشجو

ی جایزه به او برگزار شد.  ای معرفی برنده آن سال و اعطا د که مراسمی برستان بوداد. اوایل تاب می

انسته بود در مراسم  بود، ولی او نتو مهدی علوی شوشتریز دانشگاه اهواز به نام نشجویی اادده، برن

وم و غیبت او را  نوان دبیر انجمن پشت تریبون برئت اجرایی از من خواست که به عشرکت کند. هی

  ی ضل مسابقات ریاعالم کردم که نفر اوپشت تریبون رفتم و ا  ..د.نبو آسانی کار این و ؛کنم  اعالم

از دانشگاه اهواز است و بعد اضافه کردم که  مهدی علوی شوشتری سراسری کشور در آن سال 

ا ناگواری شنید و در  تر اعدام شده است. جمعیت خبر را بشدیم که ایشان چند روز پیش متأسفانه خبر 

  آمیز مدتی طول کشید تا ن سکوت بهت جا ماندم. ایهمان  کوت کردم و . من نیز سکوت فرو رفتس

 ..« یبا همه دانستند که چرا او اعدام شده است.نجواها شروع شد و تقر

نویسد: »من  ه محاکمه خود می به خارج زندان فرستاده است دربارای که مهدی علوی شوشتری در نامه 

م با ما بودند.  ( ه دانیالی) ( و مسعود موذند. احمد )ه بردنمحاکم ایانقالبی را براز دانشجویان نفر  5و 

های ما  ئه کرده و عکس توط علیه مابود. البته بعدا فهمیدم که رژیم قبل از محاکمه بر جنتیع رشحاکم 

که  ، البته بدون آن ه استه و ما را به عنوان مسببین وقایع دانشگاه معرفی کردر پخش کردرا در شه 

عناصر فعال  ان ونبه ع بودیم! اکثر ما را قبالشده  خالصه قبل از محاکمه ما محکوماشد. تحقیقی کرده ب

ساعت و  ک نفر را در عرض ی 6شناختند... ما شناختند. من و احمد را فاالنژها خوب میکمونیست می 

ام از بق مبارزاتی بود و از سواجالد  تینج ای محاکمه و محکوم به اعدام کردند. حاکم شرعخرده

ندان بودی و  کردی،  زمبارزه می دادگاه اگر بفهمند که در زمان شاه ن شاه کامال باخبر بود.  تویزما

 ( 33)«کنند.می سازی ونده ات پردارند و برای  با سابقه هستی، دست از سرت برنمی بیِخالصه انقال

حکومت   جنایات سه سال اول یتمام که در صدر بنی جمهور ی رئیس « روزنامه اسالمیانقالب »

اسماعیل  دکتر  ا، رفقب و خاکآ نای جواناناعدام دو تن از بهترین  اسالمی آشکارا شریک است،

تن به جرم اخالل و خرابکاری   8»اعدام ذیل تیتر  را اتریاضی ینابغه  مهدی علوی شوشتریو  اسنریمی

و   سه تن به جرم خودفروشی»اری، خرابکسه تن به جرم عملیات ند: کچنین گزارش می  ز« در اهوا
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شوشتری به اتهام شرکت در   و مهدی علوی اسماعیل نریمیسا، خترانا و اغفال ددایر کردن مراکز فحش

ه چند فقره قتل و چندین فقره ضرب و جرح گردید.  اری که منجر بتوطئه فرار زندانیان از سالن شهرد

   (34)«نمود.االرض شناخته و به اعدام محکوم فی  مفسدرا  یگهمه  ،گاننامبرده دادگاه با توجه به سوابق 

را که چیزی   رفقای فدایی و پیکارگری رزاتـ سوابق مبا صدربنی  گویروزنامه انقالب اسالمی ـ سخن 

ده است، رفقایی که در کارنامه خود مداوای  بو ن و تحمل زندان و شکنجه در رژیم پهلوی  جز مبارزه

ان و  با سوابق خودفروش ی خوزستان،زده ان سیلغ به زحمتکشدریکمک بی یامحرومین رایگان 

 دهد. میقرار  زرامراکز فحشا هم دایرکنندگان 

  

 ( اول اردیبهشت) دانشگاه تهران* 

ساختمان  حیاط که بیشتر در ی بال انق آذر مملو از جمعیت بود. دانشجویان 16به خیابان دوشنروز در 

های ازمانس و هاگروه دند، با چنگ و دندان از دفاتر تبلیغاتی وبرکز متم گاه تهران،دانش ی«ایترکافه »

و  هافداکاری  ودوج باا مند. اکرددفاع می ،3سوم به خطموهای نامساز، از پیشگام تا پچ

دفاتر  ی مجبور به تسلیم و تخلیه  هاآن نبه وش د شبِ نیمه ، مبارز زدنی دانشجویانهای مثال جانفشانی 

عیین شده،  ی تر فرجه د قادقیگام و زودهن  اصلی این تسلیمِدلیل ه شدند. نشگاک داتر و د خوسازمانی 

 ود. ب انشنرابر ره ، به دستو گام دانشجویان پیش ی از سو  متترک مقاو

داشت ولی  ی یکپارچه ظاهر زونه  «فدایی خلقی هاسازمان چریک»اگرچه  1359یبهشت سال ارددر 

ن  دافقآن  جه که نتی و مواضع متناقض بود هادیدگاه  با، تلفخ مهای جریان برخورد یه صحن ، در داخل

  ه ت بنسب  انزمسااضع وم  ردرا گی انه بود. این دوگ هاگیری وضع م  درو تزلزل تشتت  و یگانه مشی خط

مشاهده  توان ، نیز میو عراق ایران گنجو  خیر سفارت آمریکاتس، کردستان و گنبد هایدرگیری 

 و جعیِ مرتی مرکزیک هسته  متشکل ازسچفخا  59 تا 57مقطع  ن است که درعیت آ. واقدکر

  عناصر بی والقهای انیه ر الیگد تبار ع. به ودب رادیکال  یسته وپو  یک بدنه  ابلدر مقکار حافظه م

  یورش وحشیانه به همین دلیل بود که با . ندشدمی محسوب  «نیبیرو »زمان، نسبت به سا ،رادیکال 

«،  آزادیسنگر رین خآ»فظ ای ح، برپیشگام در صف مقدم مقاومت  ناجویها، دانشه به دانشگا جاعتار

معامله با یا  کرهمذار پی د کاره فظامح ان هبر، رولی در پس پرده  دننزمی ر شور فاعی پد به دست 
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ر  ده مسلحانه مبارزدر مورد  .کنندصادر می  یمسلت ت ومان ترک مقاومفر ،حسن حبیبیو  صدربنی

مین  به ه  «یفدای هایتشکل » به کتاب رجوع شودشود. ] رار می تک راماج همیندقیقا ز نیا صحرترکمن 

 [ لمق

بندی  ای که به منظور جمع میان خطوط مقاله  از وانتیخا را مسچف تِزیکتجاعی مررای صدای هسته 

 سعی شده است اله مق ید. در ایننبه وضوح شدر نشریه کار چاپ شد،  اه شگاه ان د الاشغحوادث 

  :دشون معرفی  ،اه درگیری ا و ه خشونت دامن زدن به  عاملِ ،رراه کارگ رزمندگان و ،رهای پیکاسازمان

ها به ویژه آنارشیستی و غیرمسئوالنه برخی گروه برخورد  ر است که ذکت  ه ب زمجا الاین  رد... »

معقول و منطقی ادامه  تخلیه و تاخیر درو  شنجد ت ندگان، بیشترین سهم را در ایجاو رزم های ارپیک

که به حساب   ه دریابدآن بود کگام ترین تجربه پیشبزرگ  داشت... ن به عهدهومت دانشجویامقا

و پیگیرانه دارودسته  شیست نظیر پیکار و عدم طرد جدینار و آسئولیت می ب اتجردن دسته وآ

اساسا به جنبش  جویی و ه جنبش دانشا بت رترین ضرباممکن است بزرگ  اشرف دهقانین راداهوا

 ای که پایگاهیی سیاسهاگروه ت که به ما آموخیر یکبار دیگر ع اخوقای ..د. ران وارد آورکمونیستی ای

ه گرای سرنوشت جنبش توده  هایی که باگیریندارند، در تصمیم ها ده میان تودر ه یشرای و توده 

نه و ماجراجو را  ستینارشمسئولیت، آهای بی گروهد. شون دخالت داده جه نباید وبه هیچ  خورد،می

   (35).«..کنار گذاشتقاطعانه  تنها باید

  در اعضای پیشگامی از بسیار حضور ادامه ، سازدا می نعمو بی  را پوچ «راک» یه شرنترهات  آنچه این

از سوی  نشینی یرغم فرمان عقب لع ، بود مقاومت از یدن و دست نکشکنار دیگر دانشجویان انقالبی 

دیگر  دانشجویان فدایی در کنار یلیرانه را مقاومت د موضوعاین  ار سازمان.کو خیانتمایه بیرهبران 

 .  کندآشکار می  (رشتن )گیال خوزستان )اهواز( و یاه ان است ، دری نقالبهای اروین

قع سعی  ، در واروهای پیگیرنی به  ارشیست«نآ»چسب ق بربا ژست تهاجمی گرفتن و الصا «کار»شریه ن

دارد.   حبیبیو  صدر بنی با  هان آ ه و معامل همذاکر رهبری و  یرانه سازشکا ضع مودر پنهان کردن 

هیچ یک  ،«رکا»ی نشریه مقاله  که به اعتراف همین نددزدم می «مشروطمقاومت »ز ی اال ح رداییان دف

  ی ا وعده داییان بی نشد. در نهایت ف ملع  ولت اسالمیوی دز س ، اه شد داده هایتضمین و  «وطشر»از 

  ارزمناظره برگراضی شدند. این  ،هنگی نقالب فربرخی از اعضای ستاد ا با لویزیونی ناظره تم یکانجام 
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ی از فداییان در آن  مایندگه ن ( ب«اخبار روز»یت سا ئولاکثریتی و مدیر مسابان، ت دفوا) بانف. تا د و ش

 شرکت کرد.  

ر  ب کمحرافات حانویسد: »انمی یع دانشگاه خود از وقادی نهایی بندر جمع  پیکارسازمان  ،ابلمقر د

طلبی و  سلیم ت ابایی رفقای فدتجاع گردیده بود. ار بالولی در قسیاست اصاز اتخاذ فداییان خلق مانع 

سر  ند، برردآو اصحرکه بر سر ترکمند آنچه را خواستنمی  صدربنیکنار آمدن با انفعال و سپس 

  آذر 16به خیابان مقاومت  یراتا بستند خواییان خلق از هواداران خود می فدا اگر . ..نددانشگاه نیز بیاور

ابعاد   ،ارتجاع علیه ای براومت توده قمکردند، طبعا را خالی نمیق میدان اهدین خلمج  اگرند و بیای

   (36).«یافتمی ما  ب میهن سود انقال تری به گسترده 

:  گویدی دانشگاه می گی تخلیه چگونه  رهبا در ان،تهرمدیره موقت دانشگاه ، عضو هیئت علی اتبرر دکت

  ن یحسکتر د یری ـوزاز نخست نفر  ، دوشگامتن از گروه پی ای با حضور دودیشب جلسه  10ساعت »

  مدیر حاج  یانت دانشگاه تهران و آقامرکزی، مدیری دو نفر نماینده کمیته  ـ نیحسی پیرو آقای  صدربنی

ها را جه اتاقیو در نتبه توافق رسیدند گی این جلسه همه ر و دد ش برگزار احمدعلی باباییو  چیشانه 

له ها حمکه مردم به آن  دنخواستی مین مپیشگام تض گروهفتند. شگاه را نیز ترک گناتحویل دادند و د

   (37)« د...نکنن 

کدام پذیرفته نشد. در  مطرح کردند که هیچ  شان راىهاایندگان پیشگام در این نشست خواسته نم

آن   د،دادن تقلیل شان را به یک مورد هایته پس از دو ساعت مذاکره خواسنهایت نمایندگان پیشگام 

دانشگاهیان دانشگاه  پیشگام به شوراى دانشجویان و  داى واگذارى ستشان درباره بیانیه  ه هم این ک

 نشد. رط هم اجرا ! حتی این شتهران، از رادیو خوانده شود 

تا آن  ه ک یدانشجویان ،جدیِ توازن قواو تغییر  نشینی دانشجویان پیشگام به دنبال عقب  ترتیب به هر

عت  سا بوشنبه ش د ،بودند  هدکر مقاومت  ه سپا هاییرون و اهللب زح یانه وحشی مالتح زیرر دزمان 

  ب فرهنگیِ خونین، مطابققالانن ای صلحان شدند. ک دانشگاه تهرا، مجبور به تروسی دقیقه یازده 

 .  بسیار بیش از این بودها شته ک ادتعد هر چندزخمی بود.  200  یش ازکشته و ب 38آمار رسمی  

در راس  ور وقت، جمه س ئی قالب و ران، رئیس شورای صدر بنی  1359 بهشتاردی دوم روز صبح

  حضور نشگاهر در داکه دیگویانی ج دانش ایبرو نه شد،  حاضر تهراندانشگاه  هایبر ویرانه اهلل حزب
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  تبریک زی را و این پیرو سخنرانی کرد ،دودن آنجا جمع شده بای سرکوبگرانی که بلکه بر نداشتند، 

 : کرد تأکید «فرهنگی  بقالان تروضر» بر و  نمود  ابالغرا  انقالب ایورمصوبه ش ه فاتحان سسپ گفت.

. چرا؟ بهانه تندا دست گرفیز رلیات قهرآمعم  راکابته شتگذ  و روزدر د ،نماچپی هاگروهاین  ،هااین»

طیل  ا تعها ردشان دانشگاه که خو ز اینل اغاف د. کن  تعطیل نشگاه راخواهد دادولت می  این بوده که 

ر  بی و صدوهای تخریعالیت  به مرکز فو عمال ر نیستاکر دون در دانشگاه درس و بحثی اکن  اند.کرده

ذشت خواب کشتار  ی که گزهایم که در روگویشما می به  نم  ...است یل شدهها تبدفعالیت  این

این   ر مامردم کشوشجویان مسلمانان و همه یاری دانشوثر ه بر اودند ولی یده بانه خیابانی را درحمبی

ود،  ب دهش ه محل علم این دانشگار اگ ..جامید. حداقل انها به دروخو خنثی شد و برخوردها و زد طئه وت

عین علم   اسالمگفت چرا که می نسخن م از اسالنشگاه جز در این داکس چ یه دهم مینان میطابه شما 

 در خطابه  امامیروز که د طوران مه راین معنای اسالمی کردن دانشگاه بناب.  ستعین اسالم اعلم است و 

   (38)«د.شون ستقل ها مسان انخالق و  مغزها فعال وکه ت اس این دن ودمتاریخی خود فر

واست خدا  خ به  میت دولت از دیروزحاک: »کندر می اظها خود انی دیگر از سخنراز ر فد صدربنی

ران  ختض به دتعر  انقالبی بود، روز ن دانشجویانوب خونیرکس روزان هم "دیروز" ا ام« .شد  مستقر

از   نشجو و بیش اد دن سه ز کشته شور. پاسدارانسپاه و تحت حمایت  هلل«ات حزب ما»توسط  جودانش

 شده بود.  «مستقر» به چنین بهاییصدر بنی  تِدول  حاکمیت عواق در .فقط در تهران ،حجرونفر م  130

  ، «گیفرهن بال انق»د موردر گیری در زمان تصمیم  بهانه که  به این نسانی که با آویختت کاس خوب

البته »] ه است، در خوزستان بودجنوب یدر جبهه و  حضور نداشته  «البانق یارشو» جلسه   در صدرنیب

مهندس  د و ها در شورای انقالب مطرح شده بودانشگاه  تعطیلیموضوع  ،صدربنی  قبل از حضور

ب  شما )حزد: ه بوگفت شورادر جمهوری اسالمی ه به حزب اء وابستاعضدر مقابل اصرار  زرگانبا

کار را  و بعد این اقالً صبر کنید که از جبهه برگردد رید. ببُ صدر رانیب سرخواهید ی( می جمهور

فروردین   آغاز شد و در 59از این بگذریم که جنگ شهریور ماه ـ  ددارن او ربرئه ات قصد[ (39).« بکنید

  او  اننسخ این بار دیگر  ـ کند!! ن بازدیدهور بخواهد از آجمیس ای وجود نداشت که رئه ماه هنوز جبه 

گ و  بدون درنخود را  م ینشان دهد و تصم ت یقاطع ز خودکه ااست الب انق یبر شورا»  :مرور کنند ار

  ی بقالان ه یبا روح دیو با ستما ی مل اتیگذارد. امروز نظم شرط تداوم انقالب و بلکه ح جراه اب ریتاخ
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ضر امام  مح  رد الب که نقا یمصوب شورا یرااج دی امسلمان ب انیقرار کرد. دانشجوآن را برمم و مص

  ی خوردرباز هرگونه  نعمابلکه  نشوند شقدمیخوردها پنه تنها در برته و دانسخود  ضه یشد را فر اذاتخ 

   (40)«.د واست عمل شکه مقرر  یب یه ترتند بنشد  ل یها تعطگروه  یبگردند تا اگر طرف سه روز ستادها

  ست خداوجی که به خوایکی م .دو یش بپیدادو موج در حال  گذشت  بر ما که ی وزهایدر این ر»یا:  و

  ی مام، تتشاشاغ ، موج دیگری که ممکن بود به صورت آشوب  شد، یک ا پیروزتوار شمساو به اراده 

ا و  شمجمهور منتخب یس رئ ما، امام امت ما، دممرری شیا... اما هو ردرا در کام خود فرو بَ کشور

اسی خود پیروز  ل اسدر اص ینگفره  قالبشد که موج ان شما، موجب یید د تامور بِشورای انقال 

بدون  و نیم کمی  تلقی سنگرهای شیطانساخته بشود، رابر ملت ما که در ب سنگرهاییشود... ما این 

   (41)کوبیم.«می هم ها را درآن  کمترین ترحم

)به  «!از راه رسید ردی» چه گرا شهره بود( «سواریموج »)که به مهارت در  رصدبنی  سدربه نظر می

اوباش بر  لشکر  پیروزیِ ماز غنائ نصیب نماندنبرای بیخود را  ام تالشولی تم ( شنارداهوای گفته 

   !دادبه خرج  ، انقالبی دانشجویان

،  ایشان چاک سینه  ان هواداراست که  ( !!)ففاش قدر روشن و صدر آن سیاسی جناب بنی  یده پرون

صدر در  بنی  ند.ندار یگر مشغله دیو مواضع رهبر خود  هاه گفت و تکذیب جز انکار ستهاسال

و   هدعیت نشان داز خود قاط بر شورای انقالب است که یسد: » نوانقالب اسالمی می ی روزنامه سرمقاله 

 اوم انقالب و بلکه حیات ملیتد شرط ،نظم د. امروزردرنگ و تاخیر به اجرا گذا ود را بدونمیم ختص

نشجویان مسلمان باید اجرای مصوب  اد. ب و مصمم آن را برقرار کردانقال وحیه ید با ر ست و باام

 یشقدمبرخوردها پنها در و نه ت مام اتخاذ شد را فریضه خود دانسته شورای انقالب که در محضر ا

ند به  ها تعطیل نشدروز ستادهای گروه سه ف رظاگر  اگردند تبخوردی برنشوند بلکه مانع از هرگونه 

   (42).«عمل شود  است مقررتیبی که تر

 

 مدیریت دانشگاه تهرانجمعی ه تساستعفای د* 

)در سوم اردیبهشت(  مدیریت دانشگاه تهران جمعی سته داردیبهشت مطبوعات خبر از استعفای  6شنبه 

رو های ضدانقالب روبه گروه استفاده ای که مملکت را با سوءبدون مطالعه  یبه دلیل »اجرای برنامه 
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  علت به »  دو باردانشگاه تهران موقت مدیریت  پیش از آن همدهند. می  ، «خون کشیدو به آتش و  کرد

عفا داده  کنندگان از سوی مقامات مسئول« استو هجوم به حریم دانشگاه و آزاد شدن حمله  حمله 

مدیریت  آمده است: » عالی«زش یر فرهنگ و آمووز» ه ها بآن ی استعفای متن نامه قسمتی از در  بودند.

دانشگاه را به  ماه  14مدت  نشجویانه دانشگاهیان و دامه به یاری خدا و کمک  اه تهراندانشگموقت 

ها حوادثی در دانشگاه  چند روزاین در  ه ندرآورد. متاسفا ملکتهادهای م نترین صورت یکی از آرام 

ها انشگاه داند که بدون توجه دقیق به مسائل و جوّ دکسانی می  اتفاق افتاد که مسئولیت آن را متوجه 

ما غیرممکن   برایرا به وجود آید که ادامه کار الب دادند تا شرایطی ق نفرصت سوءاستفاده به ضدا

 جریاناتی را که منجر به این استعفا گردید به زودی از طریق  سازد... شرح وقایع و دالیل بیشترِ

      (43)اهیم رساند.«اطالع امام و امت خوهای همگانی به رسانه 

  امضا کنندگان  کاظم ابهریـ دکتر  حسین صباغیان رتـ دک  ترابعلی براتعلی، دکتر ی ملک محمددکتر 

که   منتشر شد مدیریت مستعفیاین سوی  ای نیز ازروزنامه اطالعیه  یدر همین شماره  این نامه بودند.

   انقالب«دضسوءاستفاده » جلوگیری ازدلیل  به  بیشتر استعفا« یلالد شرح وقایع و»از  خود انصراف در آن

  هاشمی رفسنجانیو  ایسیدعلی خامنه از جمله آقایان  زنندگاناتهاماظره با »نم! ولی برای اعالم کردند

اند برسانیم تا  کنندگانکه بهترین قضاوت امت و  امامحقایق را به به اطالع  [تامادگی کامل داریم ]آ

 « .ود خائن بازشناخته شخادم از 

(،  یمحمد ملکالعیه )آن اط نوشتن  اصلی  عاملبرای  ،«ام و امتما»رسانی به که اطالع  لب آنجا

بود که   «بهترین قضاوت»آورد. این همان به ارمغان می سال زندان 5و  1360تیرماه  12دستگیری در 

ابتدا به اعدام و سپس به  بری« ره  امر»به جرم مخالفت با وی  انتظار داشت. امامملکی از محمد آقای 

   گردد.روج میالخ سال ممنوع  20مدت  ه ب  65پس از آزادی در سال  شود.م می سال زندان محکو  10
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 انقالب فرهنگی لی عا و شورایستاد 

 

تشکیل   «فرهنگیب قالناستاد »ت عنوان ستادی تح خمینی  اهللت یآبه دستور  1359سال خرداد  23 در

  ر وبه منظ  اسالمی«  ی انقالبراشو». داد تغییر نام  «یرهنگالب فانق یعال ای رشو» بعدها به  گردید که 

تعطیلی   به  توردس هاچپ از دانشگاه های غالبا روه گ دفاتر سیاسیِ نها و برچیددانشگاه  می کردناسال

یر  و تغی دانشگاهیکردن کتب المی منظور اسه سپس ب ر داد.راسر کشوعالی در سزش راکز آموم

ستاد انقالب  »امام در غالب  از سویرادی ن، افیاو ج ینش دانشگزو تید اسا یصفیه تی، سدر هایامه برن

،  حبیبی  حسن، یاملشربانی  مهدی، نرباه  محمدجواد :از ه عبارت بودندمنصوب شدند ک «رهنگیف

 . مداریشریعت   علی، یفارس دینل اجالل ، احمدل آ  شمس،  سروش دالکریمبع

 یحت و دیاسات ان،یدانشجو ه یتصف ودخ  تیدر طول فعال  یهنگقالب فرستاد ان فیوظا نیتری صل از ا یکی

  ی گوگفت کیدر ،  59خرداد  29در  شسرو میعبدالکر. د بو رانیا یعال ها و مدارس شگاه دان  کنانارک

  یه هم در تا اثرش ردیگ صورت ه یصفت و  یزساپاک هادانشگاه  درت الزم اس»: یدوگمی  یعاتمطبو 

اند فروخته  گرید یخود را به جا شه یاند مکاتب چون ریسا روانیکان و پاند، هوسار گردعه آشکامج

 ( 44).« ندنزی م یامکان انقالب فرهنگز عدم ا مد

   کرد:خود را بر چند محور متمرکز  هایدر برخورد با مسائل دانشگاهی فعالیت ستاد انقالب فرهنگی 

 .هاه دریس در دانشگاـ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای ت 1

   .ـ گزینش دانشجو2

 .هادانشگاه  ردن جوّـ اسالمی ک3

 .هانشگاه های آموزشی داه ماتغییر برنـ 4

  ی علم ی نشیگز نش،یگز نیاول  شد.  دجایا یاه دو مرحل نشیگز مت سیس ، ینگستاد انقالب فره  مِی تصم با

انقالب   انیجر در ،یل عاآموزش  و آمار وزارت فرهنگ بود. بر اساس یاسیس و یتدیعق نشیگز و سپس

 ـ گاهنشاز کل استادان دا یمین بیش از باًیتقرـ  هانفر از استادان دانشگاه  شت هزارحدود ه  ،یفرهنگ

انقالب،   یهاته یو گسترده با کمک کم یمحل تاقیکه با تحق یدتی عق نشیگز متسیس نیا .اخراج شدند
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فاق به ات بیقر تیال شده و اکثرعما زین انیانشجوحال در مورد د نی در ع شد،ی انجام م جیبس  و جدمسا

 د. دن ش  یپاکساز اه از دانشگاه  زین  شیدگراند انیجوشندا

در اساس برای حذف دانشجویان  یا کودتای فرهنگی اط انقالب فرهنگی تردیدی نیست که بس

  سنگر آخرین " برای حفظدر اختیار کامل داشتند و  را  گاهکه فضای دانش دگراندیش و چپ  انقالبی،

ترین به وحشیانه  یهر اندیشه مخالف و ناساز دانشگاه بیرون از که حالی در ،کردنداومت می قم" آزادی 

بعدها کارگزاران حکومتی انقالب فرهنگی بسیار کوشیدند که چیده شده بود.  ،شد یمسرکوب شکل 

  موضوع جانبی یک، هاد که سرکوب دانشجویان و برچیدن دفاتر آن طور القا کننبا قلب حقیقت این

منطبق کردن   آموزشی و هایرنامه باصالح  انقالب فرهنگی یو هدف اساس پیش آمد که به ناچار  بود 

های در سال . در مواد درسی بوده استو دمیدن روح اسالم  نظام «نه غربی نه شرقی»ست سیا ابها آن 

سعی  و دیگران  س عبدیباع  و زیباکالم و کدیورو  سروشثال ام، دینی اصطالح به  روشنفکراناخیر 

ن کتب و ردک میاسال»یعنی  ،نقالب فرهنگیا عالیورای ستاد و شهای گافدر جمع کردن یکی از 

 زهرا ،نه و برای نم انسانی بوده است. علوم های رشته کنند که منظور ادعا می  دارند.  «دروس دانشگاهی

ها را نباید به  در دانشگاه  ب فرهنگیساسی انقال»هدف ا :ددارمی  اظهاردرباره انقالب فرهنگی  رهنورد

  ،زم است که برچیده شوند( متوجه نمود و ال مفیددن ستادهای سیاسی )هرچند ده شبرچی هدف فرعی 

    (45) .«گیریِ انحرافی است..ت یک نوع جه زیرا این 

ی روزنامه  کندکذب این ادعاها را ثابت میکه ری وجود دارد هنوز مدارک بسیااما خوشبختانه 

ن  ای  است، )نامانجام داده  تحکیم وحدت مسئول کمیته آموزش دفترای مصاحبه  59ات در سال طالعا

موضوع  سعی در توضیح  شوندهمصاحبه  ،در این مصاحبه « شاید به دالیل امنیتی مخفی است(. »مسئول

سر  فرقِحل بازبینی از راکه م وقتی فنیم و ل عدر حتی »...  دارد: اسالمی کردن دروس دانشگاهیمهمِ 

  ع به کار خواهدورآن رشته شدرآمدند، رت اسالمی ه صوها بپا در موردشان انجام شد و این  ا نوکِت

   (46)«کرد.

  دوینیفه توظ»ه گوید کمی  «یآموزش شورای عالی» یک کیل تشاز  وحدت دفتر تحکیم مسئولهمین 

خواهد  نشمندی چه افراد دا ل ازمتشک«. اما ببینیم این شورا گیردظام و روش را به عهده می ف و ن اهدا

به مسائل دانشگاهی واردند، از  هستند که  یماسالهای گ ر کلی از ایدئولو طوه ب راشو اینراد افبود: »
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در آن  ا تسریع بکنند ها روانند اینکه بتعنوان کسانی به  دانشجویانو ایدئولوگ ن تاداوحانیون و اسر

 ( 74)« کنند.شورا شرکت می 

»آن وقت  گوید: میکه  دنرساا میجآنوقاحت را به جهل و نادانی و  ،دتی م وح تحکیی این دانشجو 

 «ا نه؟از داریم یینساله مثال  7ود که آیا ما پزشک ش، جواب داده می سوال  نای تازه به 

غیرایدئولوژیک   روشنفکرانمقاالت  در انقالب فرهنگی را زا هابهترین تحلیلها در آن سالاما شاید 

برداشت خود از   احمد شاملو .د نشد خوامی هاها و گروهسازمان  ختارهای تشکیالتیِاساز  بیرونو 

قبل از  مربوط به  شاملو اظهارنظر توجه داشته باشید که دهد )نه شرح می گوفرهنگی را این  بانقال

تغییر بنیادی نظام   انقالب فرهنگی و»: (است و تهران از و گیالناهودر های خونین شروع درگیری 

  ت خواهیم. حکمگوییم و چه می ه می چ یمت که بداناش این اسفقط شرطوزشی، امری است الزم، آم

. دانش، غربی و شرقی و  در اعماق قرون گذشته نده است، نه مکاشفه ها ساختن فردا و آیبالغه دانشگاه 

ست.  ات دستاورد عالم بشریت اارد. پزشکی و فیزیک و شیمی و اقتصاد و ریاضیشمالی و جنوبی ند

حساب جدا   کجی را از منطق و حرفازی و دهن جبل  باید حسابافراز نیست. ما میراثی است که قابل 

فرهنگی در   بستان کنیم و منکر بده ا به همه چیز پشت ای بشود تا مهانه ب کنیم. »صفت اسالمی« نباید

آور  وجه شگفت هیچ رفت و برای من به رش می ها کامال انتظا نی بشویم... هجوم به دانشگاه سطح جها

س قضیه به قدر کافی گویا  فنتفاهم ندارد و در این مورد هم  و تیی برای آشمنطق و تعصب راه نبود. 

دیگر اهل علم  رای خود »جهت« اتخاذ کند، باشد زیر تخماق ب دانشگاهی که مجبورن هست. جوا

که د، اما کسانی هستند متذکر این مسئله باش صدر بنی کنم آقای ت. من فکر نمی ست، آدم کوکی اسنی

گوییم  ن کسان می یاکنند. ما به های خود حرکت نمی هیگاتقدات و آالزاما روی خط مع 

   (48)«پیشه.سیاست

ن  زبا شاملواحمد ، به سردبیری «کتاب جمعه »نامه هفته  در «فرهنگی انقالب»پیرامون  االتِاما مق

دست دانشجویان و صدای   و شدن سر بهاری، خورد  »در یک روز نسبتا خوشِ :تری دارندگزنده 

د. اگر تصفیه الم کررا اع  "فرهنگی بالانق"ها در سراسر کشور، آغاز شگاه های دانشکستن شیشه 

  ضی نخواهد است، به ثمر برسد به احتمال زیاد دیگر جبهه معار چنان که ظاهرا در برنامه ها، آندانشگاه 

   (49)آورد.«میان را به  تصفیه در ارتش و جاهای دیگربود تا بحث 
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های د: »آزاد کردن اتاق یس ونمی  انشگاهتادهای دانشجویی درون دادامه درباره دفاتر وس نویسنده در

مورد   مِمردین که ا است. "بسیج مردم"انی محتاج طلبان خیابآشوب تنها در فرهنگ  "اشغال شده"

اران قدیمی )اگر فرض کنیم که  داند، جای تامل ندارد. چماق های رسمی چه کسانی اعالمیه  اشاره در

و غارت و تخریب با حسرت   شر یو کاروکسبد( به چنین رونقی در کنون دیگر فعال نباشنا

 ( 50)«نگرند.می

برای اصالح و اسالمی  ی انقالب های اعالم شده از طرف شوراتک برنامه پس از بررسی تک دم.مرا

پانزدهم  نویسد: »انتخاب می  اعالم شده، هااه نشگدا  که برای تعطیلی یتاریخ  مورد ها، درکردن دانشگاه 

رادیویی با یک   ایه نیز به نوبه خود پُرمعناست. در مصاحبه اگش دانز فعالیت به عنوان آخرین رو ادخرد

  خرداد، علیه دانشگاهیانِ  15شبیه  ایامکان مبارزه  به  فروردین( 29 از اخبار بعدازظهر جمعه  )پس ناشناس

های شورای  میه در اعالچنان که ها اگر، آنپس از همه این اشاره شد... "یممنحرف از صراط مستق"

،  کند  دانشگاه را فتح ،به دست هاجمان چوب جمهوری در صف مقدم مرئیس شده،  هانقالب اشار

 ( 51)ن از خود رکوردی تازه در بسط و تعالی معنویت برجای گذاشته است.«تاریخ تمدتردید برای  بی

  دانشگاه و دانشکده  68ن نامچ ـ ه  جمهوری بعثت فرهنگیبه روایت رئیس رهنگی ـ یا »ایلغار انقالب ف

در دانشگاه تهران و تنها  ی خدا،ده های مردان برگزیتفنگچی  وردد.نی عالی ایران را درمی ه و مدرس

ی  نظر از پیشینه فقط در یک بعدازظهر بیش از یک دوجین مرتد فطری را سالخی کردند... صرف 

 محیط اجتماعی یک سال گذشته را ینتررزات سیاسی، امروز اگر قرار شود که آزادان در مبادانشجوی

از آغازِ موج هجوم  صدر بنی  .. با آن که گاه باشد.تواند جز دانش تردید نمی ی ا بی مال بیاوریم، نمونه ثم

م کرد. حرف او  ها کوشید وانمود کند که با این کار مخالف است، عمال در تایید آن اقدا به دانشگاه 

اه ـ  جوّ مسلط بر دانشگییر غت برای  "مجرای قانونی"را بکند.  ارک تنها این بود که چه مرجعی باید این

 ..ستگاهی که به عنوان رئیس قوه مجریه در اختیار دارد.اوست و د صدر ـ خودبه اعتقاد بنی

نباشد، دیگران به  سوار شدن بر موجی است که، هرچه باشد یاصدر خصوصیت دیگر سیاست بنی

 ویزی برای حمله بهدستا ایاسی رکه موضوعِ برچیدن دفاتر سن ای از صدربنی اند. راهش انداخته 

خوانند، با طعنه و  « می موضوعی انحرافیبرابر تغییر نظام آموزشی » آن را دراند و حاال ها کردهدانشگاه 

دهد که با موج سرکوبی چپ همراه می جا این فرصت را از دست نکند، اما در همان تمسخر یاد می 
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ارا چیزی بیش از یک  ها، آشکه دانشگاه رش بوی بتدای در التهاب دو سه روز ادر صنی رفتار بشود... 

..  دهد.دید که فرصت طالییِ بستن دفاتر سیاسی را از دست بصدر دلیلی نمی بنی  .باری بودهمراهی اج

ها و آموزشی است. همزمان با هجوم به دانشگاه تر از بهبود نظام در هر حال قضیه بسیار جدی 

ارت کشور اعالم کرد که  اهواز، سرپرست وز ی درناان زندی به مردم و کشتن دانشجویازندراتی

به این  " سیاسی در شورای انقالب در دست تهیه و بررسی است. هایزاب و گروه ی احنامه آیین "

پیداست که چانه زدن بر سر کم و کیف نظام  د... شونها غیرقانونی اعالم می ترتیب بسیاری سازمان 

د به بهای زندگی صدها هزار  توانتری را که می مهم ی یدادهارومفروض و مجهول، مقدمات ی زشآمو

  (25)«دارد.د، در استتار نگاه می ر تمام شونف

ها و بیان گاه ی مبارزات انقالبی دانشجویان و دانش سابقه  ه من اشاره بض باستانی پاریزی ابراهیم استاد

مورد   گاهانش ، دنشجویی ادبه علت اعتراضات  ه ک سالی نبودهچ هی ،هادانشگاه  این که از زمان تاسیس

ای را که تقریبا هر سال در جهت  : »موسسه یدوگی م ،هجوم نیروهای حکومتی  قرار نگرفته باشد

اند و غلیان انقالب  ده استاد و دانشجویش در معرض هزاران گرفتاری بوانقالب ایران فعال بوده و 

  ای را دیگر در موسسه ین انم چندبنده نمی جوشیده است،  انشگاهچمن دزمین واقع از  بزرگ ایران در

صور شود که یک سپاه غازی به ثغر کفارِ ! مگر این که تتوان وارد کرد؟کدام جهت انقالب می 

ای قول شاعر عارف: تو آمده  نماید که به مصداق، و چنان میدست یافته استچهادیواری دانشگاه 

 ( 53)بودن.« ست کافر ی که توئی، روارا بکشی / غاز کافری که 

 

 کودتای فرهنگی  پیروزیپس از * 

 گوید: می هادرگیری پایان در اولین نماز جمعه بعد از از اعضای شورای انقالب  ایخامنه علی 

های این زمان یعنی آمریکاست.  جناح  ترینگذارد، وابسته به مرتجعنام خود را پیشگام می گروهی که »

د پدرش به جرم ساواکی بودن اعدام  بینیمی  دیکنکمونیست، اما وقتی تحقیق می  امن جوانی است به 

مردم   و پسگام جمع شدند و در مقابل گامام پیشن کشتگان این انقالب به نام فدایی، به شده است. پدر

نشگاه را پاکسازی کنند. برادران سپاه و کمیته  در همین دانشگاه سنگر گرفتند. مردم آمدند دا

ها این بود که جلوگیری کنند، اما  شوند. همت آن  اه نزدیکگشیت یافتند تا نگذارند مردم به دان رمأمو
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را به اطراف   ها خودشانایرغم تالش پاسداران و کمیته های مسلمان و پرشور علی برخی جوان

بار هم  رشستند و مردم را با چوب و سنگ زدند. با گلوله و تیدانشگاه رساندند. در مقابل این ملت ن

   (54).« گرفتندگان پلید خود را ه رفت ند و انتقام خونِ مجروح کرد زدند. از این مردم کشتند و

در   3601 اردیبهشتدر  یموسو  میرحسین یری بسرد و یمسئول مدیر به  «اسالمی جمهوری» وزنامه ر

  نکرد «نویرا»  ورتِضربیان از  پس، نقالب فرهنگی« تاد ابه س ی هشدارخود تحت عنوان »ی له سرمقا

تش و یا ارهاد دولت ن شامل نالبته ایصد ) یده استرث رسبه اابق م سرژی زکه ا «میالراسغی نهاد» هر

رسد  نظر میولی به  ...: »ده دهشدار می  هاگاه شایی دانشگزز بان انگرا ،شد!!(نهادهای اقتصادی نمی 

  تدس از را د خو "ایسنگره "منافق که یکی از  الحادی و آمریکایی و هایهک ضدانقالب و گرو

باز شدن دانشگاه را  یمتی زودتر و به هر قآن هستند که هرچه در پی اجویی و ماجرازی سبا جوّ انده ادد

ست که جاصلی در این . سوال ا.. سازند حجامعه مطر سپرده شده، درک اخبه  یه به همان شکل دیرین

ن  یاآیا  دارند. "هاانشگاه ودتر دز چه هر"ایی ن همه اصرار در بازگشها اییل این گروهکه دل آیا به چ

و این هشداری   ؟ستا اه نرسیدهدانشگبازگشودن درهای نده آن نیست که هنوز وقت ده اناست نشوخ

   (55)...« الب فرهنگیقناد است است برای

را  هادانشگاه  بازگشاییریت مامو هاآن به  و یمترمرا  ترکیب ستاد خمینی آقای 6213 شهریور 8در 

،  (وزیرنخست ) موسوی میرحسین شدند: افه قبلی اض ضایعا ذیل به  راتفنر ن منظوبه همی .درک واگذار

وزیر فرهنگ و ) خاتمی حمددمسی ،خواه معادی دی ج عبدالم، (یعال زش آمونگ و فره  یرزو) ضلفا ایرج

.  احمدی احمد  دانشگاهی(،  جهاد کزیرم شورای بیرو د لس )نماینده مج  معین مصطفی ،(اسالمی ارشاد

  سیدعلی پیشنهاد  یفرهنگ البنقا عالییب شورای ترک )این .گاهیشندا هادج تخابنا به شجو نفر دان دو و

 ( .بود اهلل خمینیآیت ه ب ایمنه اخ

  وش رسریم الکعبد ده ه عه مطلوب« بعناصر نا وحرف من نادااست» یه یتصف می تمسئولیت  ، ن ستاددر ای

  ان آن خراجبر ا های خود،احبه صم درها آن سال  در  که  بودب فرهنگی( در ستاد انقال  خمینینماینده )

ن آخرین  گوید: »ممیکند و ها انکار میدر این تصفیه  راش خود ا نقه زاین روسروش  کرد.می تاکید 

   (56)«.اندشده  ه یفتص دیساتاز ا فرندهفتصگفتند  محرمانه  هاآن که  ،ردماز وزیر علوم سوال کبار 
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اش  کابینه  علومِ یرزو و یر(وزت س)نخ  موسوی سینرحیم وجهتم را هایه تصف مسئولیت کندمی تالش سروش

صادق  و  ؛کروبی میان قرار گرفتن سروش در جمع حا و 88سال  جمهوری تابات ریاسخ تنا سازد.

زیباکالم در   رار داد.ق ی همورروبه  ار میمکار قدیاین دو ه  ،وسوی من سی رحاردوی میدر  مزیباکال

  د، ی نداشت هاه یدر تصف ینقش چیا ه مش  میریفرض بگ » :ده در می طاب قراا خش ر، سرو سویمو اع ازدف

با قبول   ی. اما حتستین نی چن لقاًکه مط ،دینداشت  یدر انقالب فرهنگ ینقش چیشما ه  میریگیفرض م

اند  کشور اخراج شده  دیتن از اسات هاکه صد دیشتع نداال شما اط ایآ  د؟ینبود عمطل  شما ایآ ،یفرض نیچن

دارد   اتفاقات ن یا دیدانست ی شما نم ایاند؟ آدهرک دایپمشکل  ره یو غ ینضباطا یهاته ی با کم انیوو دانشج 

د  ه ستابلکشت. وزارت علوم ندا قتیدر حق یانقالب فرهنگ نایرا در جر ینقش اصل... ؟نه  ای افتدیم

اد بود و  ، عضو آن ستاماممرحوم  ندهیبه عنوان نما وشرسدکتر  یکه آقا ،تداش  یگفرهنالب انق

   (57)« بود. یفرهنگته ستاد انقالب سو برجشاخص   یهارهاد و چه افراز  یکی

وارد   میرحسین موسوینیز به دفاع از  دیآبامحمود دولتکه ( 88)اردیبهشت است قطع م ینهمدر 

 فیسخ  یمضحک از امر یدی تقل ،دش بوسرو ردکت آن  خیش ه ک ینگب فره انقال  ...شود: »ی زی مبا

  تاررف  »شما علمدار وید:گد و میده می قرار ب طا س سروش را مخ پس« ه بود.انجام شد  نیبود که در چ

 دینرا حفظ ک موالناروند تا شما شعر گذارند بمملکت ب نیفرزندان ا نیعث شد بهتربا که  دی شد  یعیشن

 ( 58).« دیبده   لیوهم تح بازو   دیبده  لیو تحو دیبده  لیتحوو به ما 

  ن ی رحسیم یآقا: »دیابامه می داپاسخ سروش با  گیب فرهنالن انقال م اعی رانه ی افشاگاین مجادله 

  ی انقالب فرهنگ یعال  یبود و امروز عضو شورا ی ب فرهنگقال تاد انعضو س شی ال پس 30از  یموسو

  ن یسحریدس مهن م صیشخ  صخ جز ش یکس خیش  نیت اشدا یخ یش  یهنگاگر ستاد انقالب فر، است

     (59)نبود.«  یموسو

  فراموش کرده  ب فرهنگیال ن انقتئوریسیم اقمدر خود را  «تاانبی» و اتظرنحتی  ظاهرا سروشآقای 

  «دانشگاه انقالب»با نشریه  صاحبه ر م، دنامید می «کنیاپریت می مسموزائده » را هاگاه ش نکه دا وا !ستا

  کالم  کیدر  یانقالب فرهنگ قتیحق در»  وید:گمی  گینه فرانقالب  در وصف 61تیرماه  اریخبه ت

حقیقت  رد د... انقالب بو با هاانشگاه د دنکر گامها و همکردن دانشگاه  یماسالآن و  شدیم ه خالص

 ...بود ی نقالب فرهنگا شیهاوه ی از م یکی شد،  یته گذشته من منحوس مِ یرژختن ه به برانداما ک البانق
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گشت و باز ینید یقو  جستن از عاطفه  حیصح  یو بهره  یاسشنوقع م و یبرره ن سحُ و ریبدتسن با حُامام 

  ی ببه خو را انقالب  نی ا و بوممرز  نیمردم ا یو اسالم یخ یتار تی و شخص تی وه  یابید و بازخو به 

  م یرژ ینقالبضداو  یضداخالق یهای گذاره یر سرمابه خاط اسفانه ما مت یهادانشگاه  ...کردند تیهدا

دم جدا  رم را از راه خود و دادندنشان ن یگامانقالب هم نی ا دا باتهمان اباز ه وجچ یبه ه  ،شته گذ

ده زائ کیها ار آنکه در کن ستیقبول نل قاب مه  کشور ما یپاکباخته  یبانقال مردم یبرا. . .کردند

 ه یذغ مردم ت نیا ه از بودجمردم،  نیا یرویاز نو  ها وجود داشته باشددانشگاه  لثم ،یپراکنت یمسموم

 ( 06)« .کند دیتول  یسم  یها و کاالهاآنها، متاع   یاوض بردر ع یول کند 

:  دیگوی م  ،د استجووم یازمج  ی آن هنوز در فضاییدیو که و یونیزیتلو ییگوتفگ در ینچنهم سروش

شدند که   آن متعهد خواستار انیکشور برخاست و دانشجور د یفرهنگ انقالب ادیرکه ف ییاز ابتدا»

 سته خواو  انینشجودا ن او زب ریدر ذهن، ضم آنچه  کنند، کت حر یسالمانقالب ا همگام با اه دانشگاه 

را به خود  یاسالم شه یاند یبو وعطر  سراپا دیها بادانشگاه که بود  نیا رفت،یم ارمش ه ملت به هم

دا ان ابتاز هم د،وشی آن م وارد یانده یفرد و جو هرگاه باشد که  یان معطر گلستان، گلست نیو ا درن یبگ

 « ...شود  نیدلنواز عطرآگ یبو نیا ش به ام اشم

ل  اا دنبریان انقالب فرهنگی ردر جشده کشته و سرکوبن ادتاان و اسجویدانش «خون ردّ »اگر  دتردیبی

  اده تخون ایس بر این ردّ ـبینیم که میچنان ـاو و  خواهیم رسید صادق زیباکالمو ش سرومثال کنیم به ا

 ند! خواو می  نویسدمی  «انشاء»ما برای و 

  ؟!« دوکی بود کی ب » یِاین باز  رگیردد را نخواهد خوکه  یرگپژوهشها، مامی این واقعیت غم ت علیر

دامن  شود و حکومت نیز از نگی دنبال می فره ب نقال ا کاراناندرت سد دِوخای که از سوی بازی کند، 

اهد کرد  درک خو اند، یقیر گموضوع بنه ب ترفراخمنظری از  و بخواهد کند، ی نمی آن کوتاه زدن به 

حرکتی  ه لکب ،شت ندا  های علمیه کردن رشت مییا اسال  «فرهنگ»ه بطی رب ، اصوالرهنگی فکه انقالب 

مانع ایجاد   رتجاعیا نظام مطلقِی سلطه  که در مقابل بیالای انقیزیکی نیروه فذف برای ح  بود سیاسی

  بهشت یبلکه در ارد 85 نیردرو ف دهمزاودنه در  یماسالیمهوراست که ج ن یا تی واقع»کرده بودند. 

  و  سروش میعبدالکراش ه قابله ک یشی ده شد. زاا ز یب فرهنگقالان نامبه  یاوژه م پرانجا و با  59ماه 
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  یجمهور  ت یتثب درآمدش یپ "یفرهنگ  انقالب" ... دنبود  حجاریان سعید و الم کزیبا  لا ارانش و امثمکه 

   ( 61)« ود.بعد ب  یه دو ده  اتن جامعه ردک ییصداک تم مل مه و عا یاسالم

ستاوردهای  ن دهما قو تعمی فظح ایرببودند ست ونیپ و کمبا نیروهای چال غ این نیروهای انقالبی که 

  تحتزحمتکش و های ها و توده و مقاومت آنرزه اا مبه الصل سکه حا 57الب انق ینصف و نیمه 

.  ایستاده بودنداسالمی  مو فاشیس   ارتجاعویِشرقابل پیان در مدو دنبه سختی و با چنگ  بود،م ست

دفاع  کسانی که ت. رفیمت نباید از دس ه ادی بود کآز یهه جبی سنگرها ترینمه مدانشگاه یکی از 

سلح پاسداران و  بل نیروهای مخالی در مقا انبا دستآن هم  قالبی راوانان اننوجوانان و جآن  یجانانه 

  طلبانی م تسلی  واقع در ،کردندی م زیابیرا لبانه طومرج هرج و یرشیستناآ حرکاتی ،اهللحزب  اوباش

آغوش   به  دادند و در نهایتتکان می  مد  ،ی از قدرت زیچان هرچند سهمِبرای  دند که جو بوعت نفم

 دند. رنب یسهم «وییآبربی »و جز ، دحزب توده درغلطیدن ی آلوده 
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 سرکوب دانشجویان  آفریناننقش * 

 نژادد یس میابراه  ،ی وسواهلل مفضل معلم:  تیترب

 زاده عظ اودق صا  ،یاشمثمره ه  ،نژادی محمود احمد ،ی عشری ناث ،یصادق محصول صنعت: وعلم 

 ی احمد  دیوح ،یمنتظر  یعل ،ی مقار یعل ،رادی شکور یعل :تهران

   زادهمحسن کوچک  ،ینبو   میابراه  ،یمحمد دیمج  ،یاهلل مهاجرانعطاء ،  وریمحسن کد: رازیش

 ی دآباروز یف: مشهد

 ی کنانکوزه  یموسو: زیتبر

 ی عبد   عباس،  ناصر شمس، ی اهلل طبرزدحشمت  ،یمیرح  نیحس: ک یتکن یپل

 نژادی حسن موسودی س ،یئاهلل آقات یهدا ،یرحمت نیحس: فیشر

 ی خطائ نی حس: یت هشب دیشه 

 ی نیحس یعلد یسو  مبلغ یمرتض: اصفهان

  ی مهد و ، انیمتق ی عل ،ی مانیا ن یحس، سنگتراش بی حب ،ی  اماهللفتح ، یم آقاجراش ه دی سچون  ی افراد و

 ی آخوند

  ، یعارف ، یداهلل جاسبب ع ،یگلشن  یمهد ،نایلیاسراف میابراه  ، یفرهاد به دکتر توانی م زین  دیاسات از

 . اره کرد و... اش تی حسن آ ،یاحمد احمد ،یفارس نیالدجالل ، ن یمع یمصطف

  

 گان کودتای فرهنگی باخته جان* 

 ست: نون مشخص گشته اکه تاک 59های فروردین و اردیبهشت  درگیری گانِاخته بجاناسامی برخی از 

 :نراته 

  (ستاری یزو رپ) علیپور  جانعلیـ  فریدون آشورىـ  عتىمحسن رف

 :اهواز

 (ساله 14آموز )دانش طاهره حیاتىـ  حمید درخشانـ  یل هاشمىئجبرـ  فرزانه رضوانـ  غالم سعیدى

ناز ه مـ  محمد عزیزپورـ  سعید مکوندىـ  (رکت نفتکارگر ش) محمود لرستانىـ  فرهنگ انصارى

علی  اهواز( در سالن شهرداری )کشته  کوروش پیروزی ،یعیمسعود رب  ـی  آبفشاناهللاحسان  ـ معتمدى
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  مهدى  (در سالن شهرداری اهواز کشته ) ناصر بهرامی ـدر سالن شهرداری اهواز(  )کشته  بدری

ـ   (اعدام) یل دانیامسعود  ـ (اعدام)احمد موذن ـ  اعدام() اسماعیل نریمیسا ـ( معداا) شوشترىعلوى 
 (اعدام) ی خرماسداهللـ  (اعدام) یحالص نیحسغالم

 : گیالن

  جواد ـ  (طرقى)  ادهرزصفعلى ـ  خسرو بنیاد ـ محمد شادمان ـ  اهلل ایمانىامانـ  روپموسى منیره ـ  

        اصغر مجابرآبادىـ  اىگنجه احمد ـ  اصغر گنجىـ  پیروز براندختـ  آبادىاصغر بیک ـ گرگرى

  ( مااعد) رمى خاسداهللـ  (اعدام) غالمحسین صالحىـ  (ماعدا) مسعود ربیعىـ  (اعدام) حمید فرامرزـ 

 جهانى

 : مشهد

 محسن رفعتى ـ  فامشکراهلل مشکین ـ 

  :انهدزا

 صادق نظیرى ـ 

 :  شیراز

 نسرین رستمى ـ 
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 ی بخش اول ا ه پیوست 
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 گزارش یک شاهد عینی

 ب فرهنگی در اهوازروزهای خونین انقالاز 
 (از فعالین فداییمسعود خدادادی )

 

بهایی گزاف و خونین پرداخت. صدها « 1359فرهنگی تهاجم » اهواز از جمله شهرهای دانشگاهی ایران بود که در

بزرگترین فاجعه در اهواز،  .تندجویان جان باخجوانان و دانشها نفر مجروح شدند و تعدادی از نفر دستگیر شدند، ده

در روز ی شهرداری اهواز بود. در جریان این تیراندازی گان در سالن سربستهستگیرشدیراندازی پاسداران به سوی دت

 شکنجه ،را که تیر به زانویش خورده بود ناصر بهرامیجان باختند، علی بدری و  کوروش پیروزیت، اردیبهش 4

در کانون  ،کارگر ن پیکار در راه آزادی طبقهین سازمااز فعال مهناز معتمدیجان سپرد.  جه نکردند، تاکردند و معال

از سازمان پیکار در روز دوازده اردیبهشت  ذناحمد مون و دائیااز ف مسعود دانیالی (62)کشته شد.، کارآموزی زرگان

روی آزادی را ندیدند. دکتر  شدند و هرگز هنگی« دستگیرتیرباران شدند. کسان دیگری در جریان »انقالب فر

و   خرمیاسداهللاز سازمان پیکار در شش تیرماه همان سال و  شوشتریمهدی علویاز فدائیان و  یمیسایل نراسماع

 ...اعدام شدند 1360یان در بهمن ماه سال از فدائهر دو  م صالحیالغ

و یروهای دگراندیش را تعطیل کند دهای دانشجویی ن تصمیم گرفت ستا 1359شورای انقالب در پایان فروردین ماه 

ون بیندازد، پنداشت، یکبار برای همیشه از میدان بیرومت در برابر خود میروی مقاترین نیدانشگاه را که شاید اصلی

 در شورای انقالب، شامل اکثریت قریب به اهلل خمینییتآی هاتر به سیاستدانستیم نیروی مطیعما کمابیش میهمه 

ی تاریخی حوزه و ک اصلی چنین اقدامی هستند، از دعوامی محراتفاق روحانیون و سران حزب جمهوری اسال

 .دانشگاه بگذریم

مله نهایی ح د را برای هجوم آماده کردند. در اهواز، پیش ازفاداران حکومت خواهواز هم از جمله جاهایی بود که و

رست در ی دگیرهای جدی بین ما فعالین فدایی پیرامون موضعید که بحثآ، یادم می1359اردیبهشت  2در روز 

در اد پیشگام انه ستبرومندآیان مقاومت کنیم« یا »یان داشت. گفتگوها در »بمانیم و تا پاقبال این تعرض حکومتی جر

 .یافتکنیم«، تجلی میلحظه ضرور تخلیه دانشکده علوم را در 

ای که در سری به دکهاه افتادم تا ه محل سکونتم در زیتون کارمندی راردیبهشت من از خانه به سمت فلک 2سه شنبه 

ما فداییان در  پاتوقِ عین حال  رسید و در، نشریه کار و انتشارات دیگر سازمان فدایی به فروش میپیش ها ن از ماهآ

مشغول نبود، به  کی دو روز پیش، هر کسی وقت داشت یا سرش به کارهای دیگر تشکیالتیمان بود، بزنم. از یهمحل

دیدم هفت هشت  ی که من به دکه رسیدم،گذشت، باخبر بود. زمان نچه میآاز  رفت و جسته گریختهدانشگاه می
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در گرفت که به  د که در جمع بحثآیمی گوها پیوستم، یادمد، من هم به گفتن انفری از رفقا با هم گرم صحبت

 .دانشگاه برویم یا نه؟ تصمیم گرفتیم برویم

ن روز فقط بنابه آاز جمع . کردبودیم. حسی راه را هموار می توصیه سازمانی در کار نبود، یا ما نشنیدهد یا رهنمو

نگذاشتند. اگر اشتباه نکنم، ه هم اصرار کرد، دیگران همراهی نکند، هرچدالیلی، از یکی از رفقا خواستیم که ما را 

 ـرسیدیم شاپور برویم، به نزدیکی استادیوم تختی که ندیدو اکیپ شدیم در دو ماشین تا از زیتون به دانشگاه ج

 را حاکم نجریا به نزدیک نیروهای غیرمعمول تحرک ـ است شاپورجندی دانشگاه ایههمس تقریبا تختی استادیوم

 بهتر گفتیم و شدیم پیاده علوم دانشکده نزدیک و شدیم رد ماشین با دانشگاه ودیور گیت از ما. کردیممی مشاهده

 .ندا بپیونداه پارک کنند و بعدتر به مها را خارج از محوطه دانشگماشین راننده، دو تاس

تا چشم پر بود قرار داشت چشم تئاتر دانشگاه یمفآدر دور و بر دانشکده علوم جایی که ستاد دانشجویان پیشگام و 

تئاتر و جنب ستاد پیشگام بود. مفیآهای وردی روی دربهها روب ما و بازار بحث داغ و محل اصلی بحث همهاز 

ها محسوب آن موقع بزرگترین نیروی چپ دانشگاهها پیشگامی ...بودیمها( )پیشگامی "ما"موضوع بحث اما 

ها تعیین تکلیف کنند. از سویی طیف فعالین و هواداران خره پیشگامیباال شد کهیی کوشش میشدند. از هر سومی

کرات سازمان دانشجویی از سویی دانشجویان دمن و خط موسوم به خط سه و هایی مثل پیکار و رزمندگاسازمان

 .گیری ما بودندبودند که منتظر موضعان ایرحزب توده 

 حکومت با همسو دانشجویانِ اسالمی انجمن و ایران( خلق مجاهدین سازمان )هواداراناز انجمن دانشجویان مسلمان 

ی رهبری سازمان در اما با روند گفتگوها ،هاید تصمیم ما پیشگامیسرمی به نظر. ندیدم من یا نداشت حضور کسی

در کنار شد و ما که همه جمهور وقت رقم خواهد خورد، اما چنین نشد. زمان سپری مییس ئر صدرینب ر ران با دکتته

معنا کرد، خرین تردیدها برای ترک صحنه را بیآشگام ایستاده بودیم به یکباره با خبری درگیر شدیم که ستاد پی

مان ت و چند نفر از رفقایدن بیسکشته ش ر جنب ستاد چسبانده شد و از خبری که بر روی صفحه کاغذی بر دیوا

 ه کسی بوده(خص نشد کار چه مش. )کداد. خبری که صحت نداشتخبر می

جمعیتی از نیروهای  باالتر گفتم که وقتی ما از کنار استادیوم تختی رد شدیم تا به دانشگاه وارد شویم، کمابیش با

جمعه وقت اهواز که امام جنتی استادیوم اهوازه، در دانشگاز آن زمان تا آ غاز یورش به طرفدار رژیم مواجه شدیم. ا

تا  ،اش که از رادیو اهواز پخش شدبود، نماز جماعت بر پا کرد و در سخنرانیضو شورای نگهبان در آن زمان هم ع

اند به تحریک مردم کرده ها به نماز جماعت برپا شده، حملها که کمونیستتوانست دروغ گفت و با این ادع

 جنتیزستان، کومت در استان خوگری نیز موفق شد. در آن روزها دو چهره اصلی حنه در این حیلهمتأسفااخت و پرد

ی پست دومی کاندیدا شناسند ومی همه را استاندار خوزستان بودند، اولی غرضیجمعه شهر اهواز و امام

 .دیمروزها مواجه بو ترکیبی ما در آنهوری بود. با چنین در انتخابات اخیر ریاست جم جمهوریریاست
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دو بعد از ظهر شروع شد. ترکیب نیروی ا در حوالی ساعت یورش نهایی با سرازیر شدن جمعیتی انبوه علیه م

های امنیتی و مردمی بود در حاشیه ارگانهای شناخته شده ها، لباس شخصیکننده شامل اعضای سپاه و کمیتهحمله

های دیگری از جمله پس از اخراج ا که تجربه درگیریاین بار برای م دند، ابعاد حملهچوب و چماق مجهز بوکه به 

 .ای غافلگیرکننده بودنده بودیم، تا اندازهران نورد و فوالد در سطح شهر اهواز را از سر گذراندین نفر از کارگچ

رانده شد و  بیت بدنی به عقبدر کنار دانشگاه ترشد و اولین مقاومت از سوی ما ی ما شلیک میسو به امستقیم

شلیک گلوله و چه در زد و روحان چه بر اثر ها درجنب دانشکده علوم شدت گرفت. تعداد زیاد مجیریدرگ

مانده به تنها راه باقی کردیم مجروحین را ازکرد، در حد توان کوشش میتر میخوردهای شخصی فضا را ملتهب

نها راه گریز برای ما بود، امکان حفظ همین راه نیز ت داشت، برسانیم. شت سر ما قرارکه پ شاپوربیمارستان جندی

رفتیم. چه برای ه این گستردگی غیرممکن بود، بسیاری از ما به سوی بیمارستان میدر برابر یورشی ب ستاد پیشگام، 

 انقالب در دورانپیش از  1357ن سال هی برای خروج از محوطه دانشگاه. مرای یافتن راشدگان و یا ب انتقال زخمی

راه خودم را نجات دادم. ام گرفت از همین شهر اهواز در روزی که به چهارشنبه سیاه در اهواز ن  حکومت نظامی در

پناه آورده به درون  یتردهگرفتیم که به جمع گسوقتی که به بیمارستان رسیدیم با یکی از رفقا باید تصمیم می

 .آید چرا به جمع درون بیمارستان پیوستیمیادم نمی .کنیم و یا منطقه را ترک بیمارستان بپیوندیم

به تعداد  .زده بودند، اما از کمک دریغ نکردندمارستان هرچند وحشتشدیم، کارکنان بیزمانی که وارد بیمارستان 

تانی در ایران با این ون بیمارسکنم تا کنها نفر اضافه شد، فکر میی کوتاه دهپزشکان و پرستاران بیمارستان به دقایق

 .ری نجات یافتندپزشک و پرستار و پرسنل دیده نشده است. بسیا همه

به ها نیز اللهیایقی حزبارستان سرگردان بودیم و پس از دقبود که در راهروهای بیمچنان زیاد ان آن تعدادم

های فلکه ارستان رخ داد. ما در یکی ازهایی بین آنان و کارکنان بیمتنش . قرق کردند ارآن  حمله و بیمارستان

ن چندین برابر مردان بود و د. تعداد رفقای زراهروی بیمارستان گیر افتادیم و محاصره شدیم. تعدادمان زیاد بو

شدند. کمی رو میهما روب  گانی از سویهکردند و با مقاومت همآنان تعرض میاللهی با گستاخی به سمت حزب

خواستند زنی شدند، آنها از ما میو تمهید با جمع وارد چانه هدیدد بیمارستان شدند و با سیاست تبعدتر دو پاسدار وار

پرسیدیم به کجا. پاسدارها از میکانی دیگر، شویم. ما و سوار اتوبوس برای انتقال به مم تان را ترک کنیبیمارس

م ولی با ستان را ترک کنیا قبول کردیم بیماردانستند. باالخره مرفتند. شاید خودشان هم نمیجواب دادن طفره می

قای زن بیش از مردان تعداد رف رو بودیم.هروب، هالباس شخصی مشکل واقعی دیگری با توجه به گستاخی و وقاحت

ها را طی کنیم و چون پاسداران توبوسهای ده نفره راهروی طوالنی بیمارستان به سمت اهبود و ما قرار بود در دست

کردیم، بتوانیم هرچند بار که الزم شدند، پافشاری میزن ما نمیبه جسم و جان رفقای  هااللهیحزب مانع تعرض

ها همراهی کنیم. آنها موافقت کردند. اتوبوساد دیگری از رفقای زن را در میان خودمان تا ، بازگردیم و تعدباشد
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سر و تن ما  ها براللهیچماق و لگد و مشت حزب ز تا پلکان اتوبوس، جلوی چشم پاسداران، چوب وتمام راه از آغا

ن وز ما را به کمیته مستقر در جنب خیاباش از تاریک شدن رراه افتادند و کمی پیه ها ب هرحال اتوبوسه ب ...نشستمی

 دانم به اماکنی مانندرا تا آن جایی که من می وچهار متری بردند و مردان را از زنان جدا کردند و رفقای زنبیست

ب به کمیته گاراژ بود و پس از انقال ،چهار متری پیش از انقالبود. کمیته بیستن انتقال دادن کانون کارآموزی زرگا

 .نامبال ایران گاز اهواز نیز بود و نه چندان خوشموسوی نامی که مدیر تیم فوت ،معروف شده بود موسوی

کردند و ما ید میتهدها ایگر دستگیر شده بودند. کمیتهها نفری اضافه شدیم که در جاهایی دیما به ده ،در کمیته

دانشگاه و عدم آگاهی از سرنوشت دوستان و ک دیگر در محوطه گرفتیم، پس از پراکنده شدن از یشان نمیتحویل

 ...ی بزنیمدر کمیته فرصت یافتیم، با هم با توجه به فضای امنیتی، گپ ،رفقا

ترین اتفاقی شب، برجستهر شهرداری در نیمهاز آن چند ساعت، تا انتقال به تاالدر کمیته چند ساعتی بیشتر نبودیم. 

این دو نقابدار  .ار پیدا شددار گذاشتن ما به یکباره سروکله دو نقابت که برای تحت فشکه به یادم مانده این اس

های شبیه به فیلمدر ابتدا،  کردند. صحنهگزینی مییس کمیته چهرهئشت برای ررفتند و با انگجلوی جمع ما رژه می

به خاطر  اهواز بودند و ترین فاالنژهایمدار از بدنادو نقاب .جمعی ما شدی دستهولی توأم با خندهوقت بود  سیاسی

ت به تفکیک زدند. گروهی هم دس شب بازنیمه. شب در آن کمیته ماندیمرش اندام، زبانزد. تا نیمهشان به پروعالقه

وقتی گروه ما وارد سالن بزرگ تاالر  .دندشهرداری در امانیه برها کردند و به تاالر سوار اتوبوس از ما را دوباره

های تر از ما به تاالر رسیده بود. در تاالر از این که چهرهده نفری پیوست که کمی پیش  ری شد به جمع چندشهردا

گذشت تگیری ما میساعتی که از دس شدیم. در آن چندوشحال میو نزدیک را دیدیم، خ آشنا و رفقای دور

 .به صبح رساندیم ر کف سرد تاالرب  گیترین نگرانی بود. شب را با خسته، بزرگاز سرنوشت یک دیگر اآگاهین 

آورند و یا حداقل داد و از مأموران خواستیم، برای خواب امکاناتی فراهم آزار می ،سرمای ارکاندیشن تاالر

د. باید اشاره کنم، اهواز سرما خوردن  ردیبهشتها در اها رد کردند. تا صبح خیلیارکاندیشن را خاموش کنند، آن

های انتظامی های حواشی ارگانشخصیای ها و لباسشنبه در اختیار کمیتهاول تا ظهر چهار کنترل تاالر، در ساعات

د و فشار بر ما افزایش یافت. هر ترکیب نیروهای امنیتی تغییر کر ه سوم اردیبهشتاز ظهر چهارشنب. و امنیتی شهر بود

خاطرم است در همه  تا آن جایی کهند کردشدند و سعی به شکار از بین ما میا میگاهی با خنجر وارد جمع م از

های تاالر توالتما برای این که از دستشویی و  .گرفتوارد ناموفق ماندند. زد و خوردهای موضعی شکل میم

ر و در سالن شویم، مابین در اصلی ورودی تاال ن تاالر را ترک کنیم و وارد راهرویاستفاده کنیم مجبور بودیم سال

شد، کتک تر تشخیص داده میهر کسی برای حضرات خطرناک .میدانجاری میه درگیوآمد ب هر بار این رفت

توان و امکان،  طلبید. جمع در حدبه سالن همت عالی میبازگشت  ناپذیر وخورد. رفتن از سالن اجتناببیشتری می

 .کردمی ازگشت را پشتیبانیب 
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سالن شدند و بر شدت فشارها افزودند ه پاسداران وارد ، چهارم اردیبهشت افرادی با لباس رسمی سپاشنبهاز صبح پنج

حد نصاب مجاز پس از  :و قانونی بودازجویی کنند. پاسخ رسمی ما به پاسداران ساده و اصرار داشتند از ما ب 

شده و شما باید ما را آزاد کنید.  اش سپریهوری اسالمی زمانجمبازجویی با توجه به قانون اساسی دستگیری تا 

گیری، سازشکارانه روحیه سیاسی حاکم، این نوع موضعبه  ز همراهان، با توجه و تعدادی اترهای جمع جوان برای ما

د. برای یکی راه گفتگو را بستن نداشتند و عمال گیری حرفی برای گفتنر برابر این موضعسداران درسید. پابه نظر می

 .ت دو سو به خود مشغول شدنددو ساع

شوند. از طرف دیگر ها به تدریج جلوی تاالر، جمع و خواهان آزادی ما میادهدیدیم که خانومیشنبه ما از صبح پنج 

ها نوادههرچند تشنج بین خا .ها بپردازنددهن علیه ما، به آزار دادن خانواتا با شعار داد دار سفارش دادندمشتی چماقبه 

 .دیدیمم و میدیکرها حس میچهرهشنیدیم ولی در را نمیها اللهیـ به ویژه مادران ـ و حزب

در سالن تاالر موران ادامه داشت که ما همه جلوی امو ساعاتی گذشت و کشاکش بر سر موضوع بازجویی بین ما 

ها فقط راهرویی بین ما و خانواده .که ما سالم هستیم هم اطمینان بیابند هاآنببینیم و  ها را بهترهجمع شدیم تا خانواد

تر از چند متر. ابراز احساسات بین ما و ای کمتاالر قرار داشت، فاصله ود بهای ورو در شیشه نه چندان طویل

آن ، سر دادیم و از «گردد ی آزاد بایدزندانی سیاس»گانی شعار ههمرا دگرگون کرد. ما ها آرام آرام، فضا خانواده

تری از جمع های بیش ها چهرهدهکه خانوا برای آندادند. گی نشان میهتوانستند همبستها تا حدی که میسو خانواده

رفتیم و پس از زمانی دادی به پیش میها نفری ما را در چارچوب نه چندان عریض در سالن ببیند، هر از گاهی تعده

 .یمپشت برمی گشتکوتاه به 

 اسالن را فر «ث.ژ»آید از جلوی جمع به آخرین صف پیوستم که صدای تیرهای یادم میدقایقی گذشت و من 

 در که من کنار در... ع پیش روی من در یک لحظه شکافت و به دو سوی راست و چپ سالن پناه بردو جم گرفت

 و بود نشسته زانویش بر تیری و پیچیدمی درد از خود در ـ یبهرام ناصرام ـ گیهمیشه رفیق بودم، ایستاده سالن وسط

یگر به ناصر د رفقای از یکی با خورد،نمی نتکا و بود افتاده سالن کف بر بدری علی سرم پشت کمی فاصله با

دیدم و من هم علی را می .به سمت علی رفتند کرد. دیدم دو رفیقدادیم و او در حد توان تحمل میگرمی میدل

 ...کاشای شده،هوش کردم، بیخونی ندیدم فکر مین چو

از . علی خون بیرون زد سرِ مر یا پشتِا تکان دهند از کدو رفیقی که باالی سر علی رسیدند، تا خواستند علی ر

ما چند نفر را که در وسط سالن قرار  ،رسید. پاسدارانچندین نقطه سالن سر و صدای تیرخوردگان به گوش می

ه راندند و پیکر علی و مجروحان را به خارج از سالن بردند و بالفاصل یاروی اسلحه به گوشهدید و نشانهتهداشتیم با 

ما در کنجی از سالن  .را از جمع جدا کرد و با خود برد. شاید رفقایی دیگری را نیز بردند نریمیسار یک پاسدار، دکت

در حالی که یستاد و روی ما اهزده روب جنون ،رده بودک ی که به سوی ما شلیکبودیم که یکی از دو پاسدارنشسته 
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ردیم، وارد دعوای تن به تن با وی شویم. از مَ خواست اگرما می اش را بر زمین زد و اززد، سالحداد و فریاد می

 وآمد  ر مانع شدند، پاسدار دومی نیز، به سمت ماخورده ما یک نفر برخاست ولی دیگران به زوجمع نگران و زخم

 .کشیمتون را میور کرد، با پوزخند گفت: همهده را از ما دبر زمین افتا پس از این که سالحِ

ساعات سکوت و  .خورد رقم گونهش، اینالحظات تریندردناک الر شهرداری اهوازات در نگیفره قالبان  جنایت

نگران رفتیم و دللنجار میکبا خودمان  علی بدریگذشتند و ما در غم مام میآرامش پس ازجنایت با سختی ت

مانند. در ده میهمه زن ایست، حتمورده بودیم. از تاالر تا بیمارستان رازی یک دقیقه هم ندوستان تیرخ سرنوشت

که من پس از م ه کورش، تیر به زانوش زده و ناصرگفتیم دادیم و میجمع رفقای هم محل، به خود دلداری می

و با همه تشویش و افسوس نشسته بر  ،ر تنگی مانده دطحی داره. با همه خستهسجراحتی  اتیراندازی ندیدمش، حتم

 .ها به قید وثیقه آزاد شدندبعد به تدریج اکثریت بازداشتیزهای در رو... شتشب گذبرد. مان نمیجان هم، خواب

ظرم بودند. سوار بیرون، منت دامادمان دری، از تاالر بیرون آمدم و مادرم و اگر اشتباه نکنم، دو روز پس از تیرانداز

نگاه مادرم ت و سکو ؟کورش چه خبراز ناصر و  :، پرسیدمشدیم تا به سمت خانه برویم، تا سوار ماشین شدمماشین 

 ...و دامادمان

و  تاالر شهرداری فاصله دارد، نبردند را پس از تیر خوردن به زانویش به بیمارستان رازی که فقط یک دقیقه تا ناصر

گذارند تا بر اثر برند، و پس از شکنجه کردنش، میر در گلستان میپوشاو به بیمارستان جندیوالنس کرده سوار آمب

از آن چند رفیقی که  .دهدفاصله کوتاهی پس از خروج، جان می در تاالر و یا در کورشارد. ریزی جان بسپخون

ه مدافعان شاپور رفتند تا به خیل انبوه جندیسمت دانشگا از زیتون کارمندی به 1359بهشت ماه شنبه دوم اردیسه

دیگر به زیبا و زمزم، فیروز نو،  یکورش پیروزو  امیناصر بهرهای ایران بپیودند. دگراندیشان در دانشگاه حضور

 .زمرد برنگشتند. یادشان با ماست
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 فاجعه هستم آقای سروش! من گواه زنده آن

 غالمرضا بقایی 

 
 سراسر ادعای یک به  پاسخ  در و ترالیا ـسا ـ گوی زمین ی جنوبیِ! از پاره وشعبدالکریم سرآقای 

نویسم. من، تشر شد، این یادداشت را میمن اخیر روزهای در که  نامه«تان »رنج در آمده شما دروغ

نیز  و ی خونبار »انقالب فرهنگی«، هنگامه  شاپور اهواز« در»دانشگاه جندی  اخراجیِدانشجوی پیشین و 

 سیدنی ـ هستم.  ـ های استرالیایکی از دانشگاه علوم تربیتی در   دکتریِ یِجوی کنوندانش

که نشان   ست از آن »فاجعه« در دانشگاه اهواز، تنها به هدف اینا این یادداشت، گواهی و گزارش من

بدون تردید  . ستاپایه غایت بی ه انشجویان، بهای مسلح« دانشگاه و دت شما از »گروه بدهم روای

تان در این  های ناگزیر و ساختگیگریهای دیگر توجیه جنبه  ،ینن و احتماال بعد از ایرین هم تاکنوسا

در عین حال به اطالع شما برسانم که ببش از پنج سال  .گوینددرستی گفته و بازمیه خصوص را ب

 هاینظرگاه  ا،ه یادداشت  ایمجموعه  از بردن سود با  و ،پژوهشیای علمی و گونه ه خواهم بست که میا

را که منجر به آن  59 سال اردیبهشت در فرهنگی« »انقالب تلخ داستان و...، قامرا و آمار و گونگونه 

جنایت ضدعلمی و آن خسارت عظیم انسانی دانشگاه و دانشگاهیان کشورمان شد، به تحقیق بکشم.  

غیرقابل انکار، و با اینکه  یم که علیرغم این خواست و وجود اسناد و مدارک ولی با اندوه باید بگو

انم این مهم را به سرانجامی برسانم.  توتوانم، نمی ام، نمیی آن شوم و تلخ بوده نزدیک در میانه خود از 

رسیدن این مهم، سردردی   ام به برصراحت اعتراف کنم: هربار که عزم جزم کردهه یعنی بگذارید ب

اه و آن  صحن خونین دانشگ ری، تنها یادآوریِگیر کرده است، چرا که یادآولج کننده مرا زمین ف

ی خونین استاد و  ز ناظر و سوگوار خانه اهواز که آن رو های گیسو پریشان شهر دانشگاهیِنخل

 . دانشجو بودند، ویرانم می کند

هایی را به ناروا تکرار  مان حرف ل ه سا  23شوم وقتی شما پس از تر می صد البته، آقای سروش! ویران

ای « همچون رشته احمد جنتیی وقت اهواز یعنی »عه روزها »حاکم شرع« و امام جمدر آن  کنید که می

های نماز شهر گفت و سرانجام آدمکشان  یافته بارها و بارها در خطبه ی سازماند و توطئه از یک ترفن

 .ای را به خانه ی ما یله کردحرفه 
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بدل به »جهنم«ی خوفناک شد، چیزی  سال پیش، اردی»بهشت« ما دانشجویان اهواز 23! شسروآقای 

 : ست، بخوانیدا دهنده از این قرارها، کابوس آن رهایم نکرده است. روایت تکان ه در تمام این سال ک

ویی  مختلف دانشگاه ما، تنها گروه دانشج  هایدانشکده  در های دانشجوییپس از انجام انتخابات انجمن 

مار بسیار اندک  های اسالمی« بودند. شیافت، »انجمن رای دانشجویان  ی واقعیِه خود را بازنده ک

های اسالمی وقت دانشگاه اهواز در قیاس با برگزیدگان سایر گروه های دانشجویی  دگان انجمن نماین

ه کرد.  سیمسراهای اسالمی را کالفه و آنچنان چشمگیر بود که هم نهادهای حکومتی و هم انجمن 

های اجتماعی و سیاسی ه نتخابات آزاد، اگر گروز انجام هر اای و یا پس اقاعدتا در چنین هنگامه 

های انسانی و آزادمنشانه به روش ه باید بی انتخاباتی صاحب رای نیستند، می دریابند که در یک عرصه 

های ما نه فقط انجمن ، ادندرای و خرد جمعی گردن بگذارند، و بروند سراغ اینکه چرا انتخاب نش

آنها قرار داده بودند، به این چراها اختیار  تی که تمامی امکاتات را دراسالمی و نهادهای حکوم 

و نظر دانشجویان هیچ حرمتی نگذاشتند، که آمدند و صورت مسئله را توجهی نکردند، و به رای 

  درست  ـ  اندشاهد آن بوده ن گاه عوض کردند، یعنی امری که بارها در حاکمیت جمهوری اسالمی هم

  که  کودتایی طریق از دیگران خونبار  فحذ  یعنی شد ـ اعمال هم خودتان  یره دربا بعدها که  چیزی

 «. گیفرهن »انقالب گذاشتند را نامش

رسد. ولی قرار نیست که این بار  ! باز شروع شد سردرد بی پدر! انگاری خون به مغزم نمی سروش آقای 

ه بعیدست که بعد از گزارش بدهم که چه گذشت در آن روزها، گرچه شما باید بهم رها کنم. پس 

ی نهادهای حکومتی همچون سپاه پاسداران،  های محرمانه جلسه  :ن حقایق را شما ندانیداین همه سال ای

، استانداری خوزستان، مسئوالن امنیتی، و سرکردگان  احمد جنتیی وقت اهواز آقای امام جمعه 

ردند.  مده، هجوم را تدارک کطرحی از پیش فراهم آ شدند و با هماهنگیِتشکیل سالمی های اانجمن 

های سراپا دروغ که »دانشگاه توسط  »رادیو اهواز« شروع کردند. گفتند و گفتند و تبلیغ اول از 

های ضدانقالب سنگربندی شده. بر باالی ستاد »پیشگام« تیربار کار گذاشته اند، دانشجویان  گروه

از در دو هفته مراسم نم و... همزمان، شان مسلح اند«گیه ی کردستان هستند. همت جبهه الب پشضدانق

  کسی هنوز هاسال آن در که  ـ احمد جنتیآقای ( 1359جمعه اهواز )نیمه دوم ماه فروردین سال 

  در  آن  پنجم ستون  و جهانی استکبار ی»توطئه  از  است ـ رحمیبی  و درنده جانور چه  دانستنمی 
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ن دختر  غیر از برخی دانشجویادر آن سال به تان بگویم که این را هم محض اطالع  گفت. ها«ه دانشگا

بردند، اکثریت قریب به اتفاق ما دانشجویان سر میه های دانشجویی بدانشگاه اهواز که در خوابگاه 

و«،  »ناصرخسر های اطراف دانشگاه همچون »لشکرآباد«، »کمپلو«،صورت مستاجر در محله ه پسر، ب

 .دیمرکآهن«، »امانیه«، و »لشکر« زندگی می »راه

فعاالن   انی علیه دانشجویان یا شاید همزمان با آن، شناساییِلیغی و روشرایط تب  سازیِبعد از آماده 

های دانشجویی.  سپاه پاسداران را در محله  دیدیم حضور عوامل امنیتیِدانشجویی آغاز شد. ما بارها می

های شجویی چه در زمینه دان رکارهای پُدفعات خود شاهد بودیم که از چهرهه از این هم، بتر پیش

هایی چون شرکت فعال در  های سیاسی و اجتماعی، و در مناسبت ه کوشش و صنفی، و چفرهنگی 

ی آن، برخی دانشجویان  در اهواز و حومه « 58همیاری به مردم خوزستان در رخداد »سیل سال 

آمدند و از  ه پاسداران می همچون کمیته انقالب اسالمی، و سپاگر نهادهایی المی و یا دیهای اسانجمن 

  و عکس ...زده در شهرک »ویس رامین«، »کوت عبداهلل« وزامی دانشجویان به مناطق سیلاع هایگروه

  را، اطالعاتی و امنیتی اقدامات قبیل این نگرفتیم جدی زیاد یا نفهمیدیم روزها آن اگر. گرفتندمی  فیلم

  واقع  در که  دریافتیم فرهنگی، انقالب  ماجرای از بعد دانشجویی فعاالن به  هجوم و دستگیری با یل و

 . بود شده دیده آن از پیش هامدت  از فاجعه  این تمهید و تدارک

رادیو  ، از احمد جنتیدستور ه بود که ب( 59ای )روزهای اول و دوم اردیبهشت سال در چنین هنگامه 

اهند نماز وحدت را در  وخز تکرار شد که می اعالم مرتبا در طول چند رو  اهواز اعالم شد و این

اللهی که با دریغ باید گفت برخی  بارها اوباش حزب زار کنند. اگرچه پیش از این ماجرا، دانشگاه برگ

د در هجوم به  کردنشان می دل و مومن که متاثر از تبلیغات حکومتی بودند، همراهی مردم ساده 

شجو همچون کارگران »صنعت  دلیل شرکت وسیع طبقات غیردان ه جویی، اما بدانشهای گردهمایی

نماز » بردند، ولی در روز برگزاریِرد لوله« و »صنایع فوالد« و فرهنگیان، کاری از پیش نمی«، »نونفت

خود گرفت. ما آن  ه ای بوحشیانه ، حمله و هجوم ابعاد گسترده و احمد جنتیبه امامت آقای  «وحشت

د  گزارکنندگان نماز وحدت، افران و برکنندگاتوجهی از شرکت بل اخبر شدیم که ترکیب قاروز ب

اند. همچنین باخبر شدیم که تعدادی  شخصی اما مسلح آمده صورت لباسه نهادهای نظامی هستند که ب

 . ر میان جماعت اهل نماز هستندهای »کمپلو« و »لشکرآباد« د از افراد شرور و چاقوکش محله 
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زده   ترهای دانشجویی به گرد آنها حلقه چندین روز بود که دانشجویان برای حفظ دفمیان  در این

  جنتی بودند تا مانع از هجوم به این دفاتر بشوند. و درست اندکی بعد از انجام نماز وحدت، آقای 

 . ددانشجویی دانشگاه اهواز را فرمان دا  یورش به دفتر مرکزی »دانشجویان پیشگام« بزرگترین تشکل

بودیم   خامچه  !ایت کردر درد من به شما هم سرتان خوب نیست! انگار س! گویی حالسروش آقای

ست چنین جنایتی؟! مگر ما چه اکردیم مگر ممکن تجربه بودیم ما که فکر می آقای سروش! چه بی 

از  های سبز و آشنای شمشادها، پشت دیواره ها، از خود بیاییم از میان نخل ه کرده بودیم؟ تا ب

ه  ی پارک شده، شلیک شقاوت آغاز شد باه های کمین کرده، از حد فاصل ماشین بام پشت

ی خویش و در اطراف دفتر دانشجویان پیشگام تجمع کرده بودند. بعد از یک دانشجویانی که در خانه 

دویدند و  ن غافلگیر شده از هر طرف می واکنش غریزی در دفاع از خود و با دستان خالی، دانشجویا

رود کارون که در ی هاها خود را به کنارهلستان پشت نخ ای از گشتند. عده پناهی میهی و جاندنبال پنا

ها، قبال انتهای شهر دانشگاهی واقع شده است، رساندند. اما گویی مهاجمان کمین کرده در میان نخل 

اری در این مسیر یا با د. راه بر دانشجویان بستند. گروه بیشمبینی کرده بودنهای فرار را پیشمحل

ی رودخانه کارون،  مسیر و در کناره نه از پای درآمدند. در انتهای این تور و دشگلوله یا با سا

ست و از قضا در روزهای بعد از فاجعه برخی از کارکنان همین قصابخانه  ا»قصابخانه«ی اهواز واقع 

چند نفر؟ نه آن روز و نه اکنون و   ند.گیری دانشجویان را از آب می ریده شده اجساد گلوله خورده و د 

 . داندسال، کسی نمی  23بعد از  

ولی تردیدی ندارم  ! سکن بدی نیسترید. مُبمولوی پناه ب ست؟ به مثنویِ اتان خوب ال ! حسروشآقای 

 طاهره حیاتیِ  یسینه  چگونه  که  چشم خود دیدند با روز آن که  من همانند کسانی هستند زنده

ی یکی از اوباشان دریده شد و  مه های اهواز با ق« یکی از دبیرستانآموز پیشگامِساله، »دانشچهارده

 . ی علوم دانشگاه« اهواز را رنگین کرد»دانشکده  ی آزادی، میدان ورودیِن این نونهال شکفته خو

پزشکی و بیمارستان وابسته به آن که در انتهای  ی گروه دیگری از ما دانشجویان به طرف دانشکده 

دانشگاه و   های جنوبیِزده، به سمت نرده بهت انشگاهی بود، پناه بردیم. گروهی دیگر هراسان وشهر د

زده به سمت »کوی  دویدند. گروهی از دانشجویان دختر سراسیمه و وحشتهای شهر میخیابان

از یورش  ی امن استادان ما را نیز ا هم اوباشان حکومتی خانه جکردند. البته در همین استادان« فرار می
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ان مضطرب  در برابر چشم دستگیری دانشجویان و نصیب نگذاشتند و برایضدانسانی خود بی 

شدند و با مشت و لگد و درحالی که دانشجویان  ها میهای ساکن در کوی استادان وارد خانه خانواده 

 . دادند های دیگر می تحویل گروه  کشاندند، آنها رارا روی زمین می 

توجهی از آنها افراد سپاه ابل اللهی که بعدها دانستیم که شمار قزباوباشان حی محاصره ولی حلقه 

شد. استادان، پزشکان تر میها بودند، به گرد بیمارستان دانشگاهی هر لحظه تنگچیاران و کمیته پاسد

ا  دانشجویان را پناه دادند و پنهان کردند. برخی را ب و کارکنان بیمارستان تا هر جا که توانستند

دادند. اما طولی نس از مهلکه نجات بیمار با آمبوال صورت پرستار و یاه های بیمارستانی و بروپوش 

اخبر شدند، و پس از آن نگذاشتند که هیچ آمبوالنسی از  نکشیدکه چاقوکشان و آدمکشان مومن ب

 .محوطه بیمارستان خارج بشود

شاپور  بیمارستان جندی زشک سرشناس ی پزشکی و پدرست در همین هنگامه بود که استاد دانشکده 

ر خود در بیمارستان بیرون کشیده شد.  و از محل کاها شناسایی اللهی، توسط حزب سایمی نر یعنی دکتر

حصیرآباد  داشتنی و فداکار که عالوه بر کارش در دانشگاه، روزانه در »درمانگاه  دوست این انسانِ

ه ب احمد جنتیصله بعد از دستگیری توسط آقای بالفاکرد، اهواز« به رایگان بیمارانش را مداوا می 

 . کوم و تیرباران شد جرم محاربه با خدا، به اعدام مح 

مان کم از جان و زندگی داشتیم تا دست کاش می مان کجا بود؟ ای انصاف! اسلحه ! بی سروشآقای 

و شتم و در حالی که دسته دسته دانشجویان و به پناه آمدگان به بیمارستان، با ضرب حال، ! دفاع کنیم

شدند. از قرار معلوم زندان  برده می  بودند، دستگیر و به جاهای نامعلومیزیر مشت و لگد مومنان خدا 

ن«  ش تکمیل شده! »زندان کاروااختصاصی »سپاه پاسداران« در میدان »چهارشیر اهواز«، دیگر ظرفیت 

یرشدگان ندارد. به همین دلیل از غروب  واقع در »سپیدار« نیز جایی برای انباشتن دانشجویان و دستگ

شجویان را به یک  جنتی آغاز شد، دسته دسته دانآفرین که با نماز وحدت آقای وحشت  همین روز 

ان دانشجو که  متری« اهواز منتقل کردند. به گزارش تنی چند از دوست 24»گاراژ« مخروبه در »خیابان 

ار های پاسداللهیشد خشم و کین حزب ان افزوده می اند در اینجا هرچه به تعداد دانشجویزنده مانده 

ها و مشت و . در اعتراض به همین خشونت شدمی تراسیر وحشیانه و آزار و اذیت دانشجویان  بیشتر

باوری و در  بی  در نهایتِکنند و هاست که دانشجویان اسیر اعتراض میاللهیلگدهای نوبتی حزب 
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رگبار   های جلویی دانشجویان را به ر در »گاراژ«، ردیف میان بهت و وحشت، پاسداران مسلح حاض

 . بازندنها در دم جان می بندند و شمار دیگری از آمی

گفت که دانشجویی در مکتبی می  این آدمکشیِ خاطر دارم که یک شاهد عینیِه ! هنوز بسروشآقای 

  23کاش شما که بعد از ی ها کرده بود! اها و کالشینکف اهی »کالسور« خود را سپر گلوله پننهایت بی

زده با دستان ین دانشجویان وحشت د، اگوییها میلح دانشگاه دانشجویان مسپردازانه از سال دروغ 

 ! کردیدشمردید و گزارش می هایشان را میدیدید و نوع سالح و تعداد فشنگ خالی را از نزدیک می

م اعدام شماری از  از شد، و احکا دانشجویان آغ ی سرپاییِاز سوی دیگر در همین روزها، محاکمه 

 یرشده به اجرا درآمد:  دانشجویان دستگ

 ی ریاضی  ، دانشجوی رشته «مهدی علوی»

 دانشجوی کشاورزی   ،«احمد موذن»

    بود دانشکده  کدام دانشجوی دانمنمی  ،«پورمسعود دانیالی »

 تربیتی  علوم  لیسانسفوق دانشجوی  «،ربیعی مسعود»

   کامپیوتر علوم یدانشکده   جویدانش «،صالحی غالمحسین»

 .. . و تربیتیعلوم  یدانشکده   دانشجوی «،خرمی هللاسدا»

 ! آیدنمی  یادم! آخ! آیدنمی  یادم! نه 

های دانشجویی  در دانشگاه اهواز که تمام محله  « انقالب فرهنگی»ی ی نخستین بعد از فاجعه در هفته 

خوف آن فاجعه را   و روزهای پر از بهت و سوز سراسر شب را بیدارشهر در وحشت و اضطرابی طاقت 

در  ه تحریریه دانشجویان پیشگام« که از مهلکه جان سالم ب»از کردند، من به همراه چند تن می شماره 

ی یاران دانشجو را با همراهی مردم و همسایگان و  خانه به خانه برده بودیم با چه رنجی و خطرکردنی، 

روزها بود که  ان. بسیاری ناپدید شده بودند. خبر سالمتی دوستکردیم به یافتن همشهریان جستجو می 

نامه«ی خونین انقالب  وکور بود. با این همه موفق شدیم نخستین »ویژه وت های دانشجویان سخانه 

نامه که امیدوارم  پردازان آن بودید، منتشر کنیم. در این ویژه شما از نظریه فرهنگی اسالمی را که 

یقت و بازگویی آن فاجعه خ مانده باشد و روزی به کشف حقنت و گواهی تاریای از آن به امانسخه 

شدگان، اسامی و احتماال عکس سیزده تا هفده نفر دیگر را منتشر ود، به جز اسامی اعدام بازبینی بش
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  و  دادگاه هیچبی  حتا که  بودند کسانی  نکنم ـ اشتباه  اگر ـباختگان تعدادی از همین جان  کردیم.

  از  دشاناجسا یا بود، شده پیدا دانشگاهی ره ش هاینخلستان  میان در آنها یشده  مثله  پیکر ،بیدادگاهی

 بود.   شده گرفته  شهرمان  سوگوار کارون« »رود

ی مرگ  کنم همچنان در این سفرنامه نیست؟ خواهش می ست؟ خوب ا تان چطور! حال سروشآقای 

« بخوانید و از »عشق و  مولویدارید بیشتر » دانم. شما عادتدانم. می و جنون مرا همراهی کنید! می 

همزمان با کشتار و   .کنم با من باشید برای لحظاتی دیگری خواهش م ان« بگویید و بنویسید. اماعرف

ی دوم سناریو سرکوب به اجرا درآمد: »دفتر پیشگام دانشگاه  پرده  دستگیری استادان و دانشجویان،

را تداعی و  عیار نظامی های یک جنگ تمام ود و بیشتر خرابه اهواز« در حالی که کامال درهم ریخته ب

های سکسی و  عکاسان دولتی این گونه گزارش شد: »عکس  ن خبرنگاران وکرد، با دوربی تصویر می

 !«  سابق شاههای همسر گی«، و »عکس ه ص ضدحاملقبیحه«، »کاندوم و قر

ر »دفتر  شما و تاریخ گزارش بکنم: ما د بینید!؟ نه! بگذارید همچنان به شرمی را می! بی سروشآقای 

های سینمای کالسیک جهان که توسط  از فیلم  ییها، »آرشیو مطبوعات« داشتیم. نسخه پیشگام«

های اجتماعی به رایگان  دانشجویان و فرزندان مردم از سایر گروهدانشجویان »اتاق فیلم« بارها برای 

د  ن در رخدا کس و فیلم داشتیم از همیاری دانشجویادادند . در »دفتر پیشگام«، گزارش و ع نمایش می 

ها، یا های انقالبی آن سال های سرود و تصنیف نیز، کاست  .58دردناک »سیل خوزستان« در سال 

کس خطور هم  واری به مغز هیچ ی مغول نشریات دانشجویی. از آنجا که چنین حمله پوسترها و 

ابزار عنی که تنها اموال و را از دفتر خارج کنیم. ی دیدیم که حتا این آرشیوهاکرد، دلیلی نمی نمی 

 . ها بودندفعالیت ما همین 

  فرح های »ها این عکس انصاف! کارگزاران تبلیغاتی رژیم نوپای اسالمی، باربی  سروشِآقای ا ام

 دهیسازمان  پیش  از یبرنامه  یک طی و خود که  را ...گی و کاندوم« و ه « و »قرص ضدحاملپهلوی

  ترینیفشر  کردن بدنام و  مردم فریب  قصد به  کشیدند تلویزیون و رادیو به  بودند، ریخته  ما ردفت در شده

حتا یک فشنگ و تفنگ ندیدند و پیدا   ،ی یکول  خود. جنایت توجیه  و  اهواز دانشگاه  دانشجویان

  در آن روزهای احمد جنتی پردازی آقای نکردند تا به اتکا به آن، حرف امروز شما که تکرار دروغ 
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بام  ین بر »پشت وغدر گی وه آن »تیربار« ساخت نیز، ازسرکوب ست، مستند تاریخی بشود!  توطئه و فریب،

 ! امروز شما به آن استناد بکنیددفتر پیشگام« هم هیچ اثری پیدا نشد تا 

های سیاسی دخیل های مسلح« دانشجویان یا گروه! آیا عجیب نیست که چرا »آن گروهسروشآقای 

  ام آن روز سراسر وحشت و هجوم، سال مورد ادعای شماست، در تم 23که هنوز پس از در دانشگاه 

ان نظامی و امنیتی و خطیب نماز  دسته یک تیر هم شلیک نکردند!؟ آیا عجیب نیست که چرا کاربحتا 

ی تلویزیون یا آنتن رادیو  هرگز نتوانستند یک نفر را بیابند و به صفحه احمد جنتی  ی اهواز آقایجمعه 

 باشد!؟ های مسلح دانشجویان« قرار گرفته ه ی »گروف شلیک گلوله بکشانند با این ادعا که هد 

ش کنید، اما  است؟ پاک اتان نشسته شرمی بر پیشانی ردرد، عرق جای آن سَه ! انگاری بسروشآقای 

این   سال دست بردارید از 23اش نکنید. نه! بیایید بعد از جنایت عریان را نادیده نگیرید. توجیه 

ی  ا دامن شما آلوده »ستاد انقالب فرهنگی« و اینکه گوی بندی من درآوردی »انقالب فرهنگی« وتقسیم 

 ! ی معرفت« برای دانشجویان بگشاییداید که »سفرهجا بوده اولی نیست و در دومی هم تا آن

فاجعه   ی ماجرا را بشنوید تا نشان بدهم چگونه شریک در تمام آن! لطف کنید ادامه سروشآقای 

ای بدل  کده وکور به ماتم ت ها، سوشگاه ما همچون سایر دانشگاه بعد از کشتار دانشجویان، دان. ایدبوده 

شان، سرخوش از فتح »سنگر استکبار جهانی«، در شهر دانشگاهی یله  ان شد. چاقوکشان و سرکردگ

دانقالب« را به سزای جای آورد که دانشجویان و استادان »ضه »نماز شکر« ب احمد جنتیشدند. آقای 

و در گرمای سوزنده تابستان آن سال از  اه پناه دانشجویان ماههای بینواده شان رسانده است. خااعمال 

شان گشتند. صدها دانشجوی دستگیر شده در همان روزها، در  زندانی به زندان دیگر دنبال فرزندان 

در  ه . اسیر بودند. نیز، دیگر دانشجویان جان بهای »کارون« و »چهارشیر اهواز« متعلق به سپاه و..زندان 

شان  ر و روستای زادگاه ی »ستاد انقالب فرهنگی«، در شه و توصیه  های اسالمیشناسایی انجمن  اه، ببرد

شدند، از اصفهان گرفته تا شیراز، و از تهران تا تبریز. نگاهی به  های محلی برده می دستگیر و به زندان

دهد که شمار  ان نشان می ی این زندانیی شصت خورشیدی و هویت و پیشینه ه آمار زندانیان سیاسی ده 

ی سرکوب دانشگاه و پس از  در همین فاجعه  نان استادان و دانشجویان دستگیرشدهاز آ توجهیقابل 

ها و زندانی  از قضا این دستگیری  توانید روزی روزگاری تحقیق کنید. وکم میآن هستند. این را دست 

  « و به همراه شش نفر دیگر از اعضایامامحکم »ه گرفت که شما بزمانی صورت می  همان ها درکردن
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« بود، مشغول امور  امامنقالب از دانشگاه« که خواست »»ضدا »ستاد انقالب فرهنگی« به پاکسازیِ

مکتبی خود بودید. اما این پایان ماجرا نیست چرا که در وقت بازگشایی دانشگاه بعد از سه تا چهار 

های از همکالسی  رییابس که ابتدا این قرار یان بودند ازدنبال شکار دانشجو امنیتی آدمخواران سال، هنوز

ای دریافت داشتند برای رفتن و  های سیاسی نداشتند نامه گونه هواداری از گروه آنهایی که هیچ ما حتا 

ی عمله  با تمهیدات قبلیِ نام و درست در همان محل »ساختمان مرکزی آموزش دانشگاه اهواز« و ثبت

 . سرکوب، دستگیر شدند

ی این فاجعه را از زبان  اد جنایتکارانه آورم! پیش از این بارها ابع! بیشتر سرتان را درد نمی سروشآقای 

  محمد اید حقایق تلخ منتشر شده را از زبان »دکتر اید. شنیده اندرکاران دانشگاهی ما شنیده دست

ی اخراج در زمینه  ،مییس »دانشگاه تهران« بعد از انقالب اسالئستین ر « مومن و معتقد، و نخ ملکیِ

ملی کشورمان بودند و اینکه چگونه آنان به نابودی کشانده  ی عظیم و دانشجو که سرمایه  هزاران استاد

اید از زبان  دانید. یا شنیده های مسلح« ضدانقالب در دانشگاه نمی شدند. و البد آقای ملکی را از »گروه 

ا داشت  کم این شهامت اخالقی رست فاجعه، د خاطر همینه « که بصادق زیباکالم مکارتان »دکتره 

هایی را  آورید آن جنایت خاطر می ه خدا و مردم، طلب استغفار« کرد. یا خوب بیشگاه که آمد و از »پ

آن   تان هجوم آوردند. آیاکه بعدها در حق خود شما روا داشتند و با چه خشونتی به کالس درس 

این را هم   !وله بستند؟مان جانیانی نبودند که ما را به گلا قصد جان شما را کردند ه اوباشانی که باره 

در برابر پایمال   ،ها با شجاعت به دفاع از شما برخاستنددانید نخستین کسانی که در این سال البد می 

دهه شصت خورشیدی، و  ی هاتان، ما قربانیان بازمانده از سرکوبگری ترین حقوقکردن ابتدایی 

 . یمدگراندیشان جامعه بوده ا

اید از  داند که از آن زمان که فاصله گرفته ی می بین ایران منصف و واقع  این یکی را نیز البته هر انسان

تان برای مقابله با استبداد والیت فقیه های روشنگرانه اید تالش دستگاه سرکوب و استبداد و آغاز کرده 

 اه این سرکوبگری  گرتوجیه  همچنان که نسبت به کسانی  ،کرده است شما تغییر بسیاری به  را، نگاه و نظر

 . هستند

 ست: چرا بعد از این همه سالحال، همچنان چند پرسش جدی از شما به قوت خود باقی اما با این 

ید که نکرا تکرار می  احمد جنتیی استبداد و تبهکاری همچون های عمله پردازی اید و آن دروغآمده 
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داشتند؟  نشگاه دست ی خونین داجعه های مسلح« در درون دانشگاه نیز در آن فادانشجویان و »گروه 

بار علمی، انسانی، اقتصادی، و... آن جنایت را ا شما که بدون تردید فرد مطلعی هستید و آثار زیانچر

کم فکار عمومی، دست خواهید با بازگویی آن نزد اشوید و نمی شناسید، همچنان منکر می خوب می 

 اید، پاک کنید؟ ود را تا آنجا که درگیر آن بوده دامن خ

اید در  بندی کرده گونه که خود تقسیم خطا نیست! شما حتا اگر آن! اعتراف به خطا، وشرسآقای 

خون کشاندند. پس ه ی ما را بجریان »انقالب فرهنگی« نبودید، حتما خبردار بودید که چگونه خانه 

توانستید از همان اوان کار، کناره بگیرید و شریک آن  و نمی باید راض به آن جنایت نمی آیا به اعت

 ه در دانشگاه نشوید؟ های ریخته شد خون

دانستید بر اهل دانشگاه در حد فاصله دوم تا نهم اردیبهشت چه دهیم که نمی فرض را بر این قرار می 

یش به کشف سهم خوخواهید به نوز نمی و آیا ه دانید؟ رفت! آیا بعد از این همه سال هنوز هم نمی

 !اید؟جعل و قلب آن همچنان کمر بسته ی شما، چرا به حقیقت یاری برسانید؟ کشف حقیقت ارزانی 

آن در اردیبهشت سال   روش اسالمیِه ! باید شرمگینانه بپذیرید که »انقالب فرهنگی« بسروشآقای 

از فرهیختگان و  نسلی  « یک فاجعه بود. آن فاجعه،و حاصل بعدی آن در »ستاد انقالب فرهنگی  1359

وزاند و خاکستر کرد و شما بیش از هرکس دیگر،  ی خود سرحمانه مان را در کام بی دانشجویان میهن 

 .شناسیدسهم خود در آن فاجعه را می 

رده  تان را رها نکگیه مدار که هنوز کالم و کلیت اندیشگردانی از عنصر قدرت بر شماست که با روی 

از آن  کند، دامن آلوده را پوشی شما را طلب می پردهعه که اعتراف بیآن فاجی د شجاعانه است، و نق

ی  ها، کارنامه گریجنایت بشویید. نه! هرگز »تنور انقالب« گفتن، و پناه بردن در پشت چنین توجیه 

 . شما را پاک نکرده و نخواهد کرد

قت آن هرگز بسته ام حقیی این جنایت تا کشف تمامه ! اطمینان داشته باشید که کارنسروشآقای 

های جوییخاطر دامن زدن به نفرت و نفرین و انتقام  ه ی اهل خرد نه بنخواهد نشد. نیز، بدانید همه 

  هیچ  سرکوب و خشونت آن قربانیان ما حتا که  ـهای دار برپا کنند کور که فردا برای امثال شما چوبه 

 جویی،انتقام  و خواهیخشونت  یتازه  دور یک از جامعه  باز داشتن برای هانت که  ـ نداریم آن به  باوری

 هستند.  شما سوی از حقیقت بازگویی خواستار
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 های بخش اول یادداشت * 
 11جلد  ،رنوصحیفه ـ  اهلل خمینیآیت (1)

 12صحیفه نور، جلد  ـ اهلل خمینیآیت (2)

 همانجا (4و ) (3)

 13، جلد ـ صحیفه نوراهلل خمینی آیت (5)

 100شماره  ،1390ماه سال  هشتبیارد ،پرسمانمجله  (6)

 4 المیعلوم اس پژوهشنامه ـ وحدت تحکیم دفتر در تغییر سیر ـ شیرازیزشپو علیو  اییرسک رمحمدساال (7)

 رادیو زمانه ـ !؟الب سروش یا موسویانق هنگی،فر بانقالـ  آهنگ کوثرنیک (8)

 100شماره  ،1390سال ه ما بهشتیارد ـ پرسمانمجله  (9)

 1397یبهشت دار 2 ـ فرهیختگانامه روزن  (10)

  همانجا (12و ) (11)

 1381دی  28 ـ همشهریروزنامه ( 13)

 1397یبهشت دار 2 ـ فرهیختگانروزنامه  (14)

 2007وریه ف 3 ،در جمع ایرانیان مقیم کانادا در دانشگاه تورنتو رانیسخنـ  محمد ملکی (51)

 ریسمترو یلی مطالعاتبری تحلپایگاه خ، بیلیانایت هاس ـ نهمحرما گفتگویوار ن  ـ حسن آیت (16)

 مسیح مهاجریگفتگو با  ،هاندبازمخاطرات ـ  ارتیسین وزمحمدح (17)

 یانقالب فرهنگ یریگشکل یدر چگونگ یتأملـ  عشریمحمدعلی اثنی (18)

 فرهنگی انقالب اهیفش  تاریخ بازخوانیبرای اولین بار: ـ  عشریمحمدعلی اثنی (19)

 1359فروردین  30شنبه  ـ جمهوری اسالمی هناموزر (20)

 جاـ همان  عشریمحمدعلی اثنی (21)

  25شماره  ،ایپو شهیماهنامه اندـ  عشرییعلی اثنمدمح (22)

 جاـ همان  عشرییمحمدعلی اثن (23)

 یانقالب فرهنگ یریگشکل یدر چگونگ یتأملـ  عشریمحمدعلی اثنی (24)

 همانجا (25)

    59اردیبهشت  ولا ،10شماره ـ  ان دانشجویی سازمان پیکار(ر )ارگآذ 16نشریه  (26)
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پیدا های دانشگاه تربیت معلم تهران، از گزارش کوتاهی از درگیر وردین درفر 31به تاریخ  روزنامه اطالعات (27)

و  تومان پول 1100 جوان ب ایندر جی است... با دست خفه شده»دهد که ساله خبر می 19شدن جسد جوانی 

 به دست آمد.«  هوری اسالمیهای زیادی مربوط به حزب جمعیهاطال

ومان در روز بوده ت 63که حقوق یک کارگر  59، آن هم در سال آموزدانش  یکب در جیتومان  1500وجود 

غالمعلی »« و یکبار ورعلیپ علی جان، در کنار این که در همین گزارش چند خطی اسم جوان کشته شده یکبار »است

ت که روزنامه روزنامه اطالعات است. الزم به ذکر اس گزارش شود، نشان از عدم دقت کافی درفته میگ «پورعلی

 !کنداعالم می ستاری پرویزتصحیح خبر فوق نام جوان کشته شده را در  ،شماره بعداطالعات در 

 59اردیبهشت  اول ـ  روزنامه اطالعات (28)

 59یبهشت ارد 3 ـ انقالب اسالمیامه وزن ر (29)

اه گاز دانش قمهندس برو  ی غربدهکرتحصیل ،ریبازاای هان، از خانوادهاصف 1322د متول غرضی محمد( 30)

به  دستگیر شد. فت،« نام گرلق ایرانسازمان مجاهدین خگروهی که بعدها » در ارتباط با 1350در سال ن بود. تهرا

گاه را تایید ت دادصالحیکه بود و تنها کسی  آخرردیف  متهم 1350در دادگاه بهمن  یرضغهدان عینی، شا یگفته

 .ای بخشش کردآمیزی نیز از دادگاه تقاضت تضرعحالو با است  رهاکچد که هیس قسم خورو التما ندبهبا  و ،کرد

 اران،پاسد سپاه لینئومس از اوایل در المیاس جمهوری رژیم در غرضی محمدمحکوم شد.  به یک سال زندان غرضی

. تسا داشته ریدیگ دولتی هایلیتمسئو و مخابرات وزیر نفت، وزیر، نوزستااستاندار خ سیاسی، نیانزندا یبازجو

 بود.نیز  1358 وردیندر فراهلل طالقانی آیت فرزند ،انیمجتبی طالقپروژه دستگیری ل اصلی از عوام غرضی

 59هشت اردیب 17 ،57ماره ش ـ  ارکنشریه  (31)

 همانجا (32)

 83ویژه  شماره ـ  رپیکاه نشری (33)

 59تیر  8الب اسالمی ـ انقروزنامه  (34)

 1359اردیبهشت  10 ـ  56ه شمار نشریه کار (35)

 1359 اردیبهشت 9 ، 11شماره ـ  (ارگان دانشجویی سازمان پیکار) آذر 16نشریه  (36)

 59 اردیبهشت 2 ـ اطالعاتروزنامه  (37)

 1359شت بهیاردم سوـ  «یاسالمالب قان » زنامهرو (38)

 رادیو زمانهـ  افشاری یلع (39)

 1359دین فرور 13 ـ «انقالب اسالمی»روزنامه ( 40)

 ( همانجا42و ) (41)
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 59اردیبهشت  6روزنامه اطالعات ـ  (43)

 جبهه کیو سروش در  صدریو بن ینیخم ؛یانقالب فرهنگـ  بانیمهدی ش ( 44)

 5931 تیبهشردا 1ـ  طالعاتاروزنامه  (45)

 1359خرداد  29 ـ عاتاطالامه روزن  (46)

 همانجا( 47)

 59بهشت اردیاول  ،اطالعاتـ  احمد شاملو (48)

 32کتاب جمعه ـ  مراد م. (49)

 همانجا (51و ) (50)

 33ـ کتاب جمعه مراد  م. (52)

 59اردیبهشت  اطالعات ـ اولروزنامه  (53)

 59اردیبهشت  6اطالعات ـ روزنامه  (54)

 60المی ـ اول اردیبهشت وری اسنامه جمهروز (55)

 1397یبهشت دار 2 ،فرهیختگانروزنامه  (56)

 1396آذر  13 ،یالمللنیدر دانشگاه ب  نژادیفضل امیپبا  ـ مناظره باکالمیصادق ز (57)

 یموسو انیحام یانتخابات شیهماـ  آبادیحمود دولتم (58)

 1388بهشت اردی 28شنبه دوآبادی ـ دولت پاسخ به محمودـ  سروش (59)

 97اردیبهشت  2 ـ نقل از روزنامه فرهیختگان، 61نشریه دانشگاه انقالب ـ تیر  (60)

 ـ نقل از سایت »قلمرو« رانیا یاره به انقالب فرهنگوب د ینگاهـ  ن رجبیینسر (61)

 گام درهنچنین آمده است: شب معتمدی مهنازی پیکار در مورد جان باختن اردیبهشت نشریه 29ی در شماره (62)

موزی زرگان )واقع در می به کانون کارآای زنان و دختران اسیر را از محل بیدادگاه انقالب اسالحالی که عده

نند بدون آن که کها را وادار میکردند، در مسیر درب ورود کانون تا آسایشگاه، آنی مسجدسلیمان( منتقل میجاده

ای از مسیر را خاموش کرده و در میان درختان عده طرفین هایکنند، بدوند. در ضمن چراغبه عقب خود نگاه 

رسد و ها در کمین نشسته بودند. در حین دویدن صدای تیراندازی به گوش میبرای ترساندن آن پاسداران و اوباشان

ید، برنگردزدند: »به عقب یان، فریاد میپاسداران برای ایجاد وحشت بیشتر در میان زندان . افتدرفیق مهناز به زمین می

  .زنیماگر بایستید، شما را هم می
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 انقالب فرهنگی، یک سال بعد 

 

  روزی  ، «کارگر طبقه  آزادی راه  در  پیکار  سازمان» ان ارهواد ای بر 1360 سال  نی درفرو 31 زو ر عصر

هجوم  هنگی و الب فرانق سالگرد یناول  مناسبت به  تظاهراتی بود نبر ای اررق. دش  دنییادمان به  اما خلت

   که شد!شود  زاررگب له حم  آن شدگانکشته  شتِرامیدا گ در و ؛اه دانشگاه  به   نظام اسالمی

 به  آتش نالراو)پیشق قداران حکومتیماچ از سوی ی جکنارن پرتاب ابه، نشدبینی ای پیشه نگوبه  اما

 برگزار گزره البته که  ؛آتی ایه و بزرگداشت  گردهال اس برای دش مبدایی روز نیا خودِ ،امروز( اختیاران

اک  از ت ه نشد که » ن ناو چ افت ی گریی د روال خی تار( 1360 خرداد 30) بعد ماه  دو دقیقا که  چرا نشد

 «نشاننه از تاک  و ماند نشان

  ر دیگ نوجوانک ـ کود سیاری کشته شدند و ب  «یکاران پسازم»ان رادهوان از روز سه نوجوا آن در

سرعت   به  که  داین روز بودنی سه کشته  یابرایرج ت و  رضوانی  انگژم، مهرعلیان آذر  مجروح.

 . نماند رن پیکاسازما « یدا شه »ست لی در امیز نها جن و از آدند راموش شف

رژیم را   لوداخونی، دستان رجنایتس از ه پند انستدموظف می  خود را اکثریت که سازمان توده و حزب 

پراکنده   نارنجک وز انفجار س افروردین پ 31 بتدا در روز تند. اسننش م بیکار بار ه . این دنشو ده ت شس

، و  پرداخته رفقای کمونیست به شناسایی  یکثریتو ا  ایتوده ل ، عواماندگی از تظاهرکننشدن گروه 

  : تش نو "ممردنامه "وده در ب ت حز ،هراتروز تظا ردایدر ف د.دادنن نشان می پاسداراها را به آن 

ه تهران اجتماع  ا در مقابل دانشگ یکشنبه ر عص از و...  هاها، پیکاری ی ها، رنجبرکی اوابیون، سضدانقال»

 ( 1).« نددکر

ه میان جمعیت  کسی ب توسط چه  ستنی لوممع هنوز ه ک یرنجکانیسد: »نوی ادامه مب توده در حز نشریه 

   (2).«جر شد.. فانداخته و من

د نوشت: »این حوادث به  اردیبهشت خو  2ه در شمار  نیز صدربنی تعلق به ، م"ب اسالمی ال قان"ه نامروز

به  که  دوهران باه تی دانشگل درب ورودمقابوه پیکار در هواداران گر زا تن 200ود دنبال تجمع حد

  ما نظ رعلیه های تند بکه شعارن گروه یآن بودند. ا اهان بازگشاییگاه خویلی دانشعطت دلگرسا بتسمنا
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ام درگیری نارنجکی منفجر شد که گیر شدند. در هن حاضر درگدادند با مردم ی می المساجمهوری 

 گردید.« ساله  22دختر  کیکشته شدن باعث 

 ی ، مقاله ستآمده انگارش دره ب نردی فرو 31ز و رت فاقا تار شرح که دلبی امطترین مفصل  از یکی

و  هاجرناصر مبه همت ، که «گزیرگریز نا» باکت در دیسیروس جاویو  تینمهناز م ت ازاسبلندی 

و  راهپیمایی ن آ رد ینا حاضرباست که هایی مصاحبه  حاصل مقاله این  شده است. منتشر «نشر نقطه »

  است. دهش  مرور مختلفیوایای روز از زن آ تاقااتفو شده  انجام ،ان ماجرآین و مرتبطعینی  هدانشا

ات  ضقابا تن و گاه قدقیت، نای که برما پوشیده اسیلالبه د هات یارو اینت جزئیااز بسیاری  متاسفانهاما 

یا  کج نرعداد ناتمسیر و ساعت راهپیمایی، مورد در ابهام به همراه است. )برای مثال محتوایی 

 ( اره کرد.شود اشمی  ،ییمسیر راهپیما ها دراصابت آن ن کامو   شدهب پرتاهای جک نرنا
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 بزرگ یانفجار ددرآمپیش  ،ککوچ  ینجکنار

 جاویدی  سیروس ین،تم مهناز

  

  در  پیکار انزمسا» هوادار نآموزادانش  و ندانشجویا تظاهرات ،1360 فروردین 31 دوشنبه  روز عصر

  ستین خ ن مناسبت به  تظاهرات این .دش  هید کش خون و کخا به  (الدـ  لاد) «ررگاک یبقه ط دیآزا راه

  باختگانِجان  داشتگرامی و گرانحکومت  تدس به  ورش ک هایگاه شن دا آمیزخشونت  تعطیل  گردل سا

 .  ندبود  نهاده نام ی«فرهنگ  انقالب» آن بر که  گرفت امانج  شبیخونی

  چون هم بال انق لاو ایروزه  از که  ژالناف و اهللحزب  به  فومعر کنافساره و رگآشوب  هایسته دو دار

  به  ،«اهللح رو  فقط رهبر ،اهللحزب  طفق حزب» ارع ش نداد رس با حاکم نگرایاواپس  ی مسغیرر بازوی

  این  دند.کرمی  اخالل  پوزیسیونا هایپیماییراه  و هاآییگردهم  در  و د بودن سرگرم ینمخالف سرکوب

  رابرگز نشگاهاد حوالی رد ه ک آمیزیمسالمت  اتهرتظا به  سرد، یهاسالح و سنگ و اقمچ جای ه ب بار

  کشته  مهرعلیان آذر  و ترابی رجای وحشیانه، یحمله  این جریان در.  دشدن روه حمل نارنجک با د،بو   شده

  زور  بیست از پس له،اس 16 زآمو دانش  نرضوانیا مژگان  .گشتند عمیق جراحات دچار تن هاده  و شدند

 نشاچشم  ک ی ساچمه، تاباص اثر بر رسپ یک و دختر یک. تذشدرگ  تانبیمارس در  مرگ،  با  دالج

 گریبان به  تسد ناکدهشت انفجار این رضعوا و آثار با چنانهم  و هنوز نیز ییار بس. ددادن دست از را

 . اندرنج  در و

  ادیدرو این ،دافکن هسای عه جام یگستره  بر 1360 هخردادما از که  فراگیری انخفق و گسترده سرکوب

.  سپرد یموشفرا تدس به  انقالب اول هایسال  خونین یادهاروید از دیگر یبسیار  سانه ب زین را نونیخ

 به  بردن پی  و پژوهش برای  ار یادریچه  ی،اساچمه  نارنجک  انفجار یماجرا از سادات میترا یتروا

 بورج م ه ک گانیه دید  یبسآ از یشمار تایرو بازگویی. دگشو ما بر خراشل د رویداد این نچووچند

  آمدند، رب میتراها و رامیت نجا نجات به  که  ریمهاج و ید تبعی پزشکان شهادت نیز  و دشدن نایرا ترک ه ب

 هاییداد رو سیر  ِبازبینی  نیز، و آن؛ دهایآمپی و رفته  یاد از جنایت این دآوریای برای ستوششی ک

  ن یا. است شده نوشته  تریاشن و هامه روزنا در بارهن ای  رد چه آن خالل  از  60 دداخر تا جامعه  سیاسی

 را ردهشتپُ ایروزه  آن که  ستا  یناآن زندگی از ایگوشه  به  ننگریست زاب حال، عین در یادآوری
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 را شانیت روا تبعید در ات بردند دربه  جان آمد، آن پی از که  فراگیری انخفق و سرکوب از و زیستند

 .. .دین گو زبا

  مرسده  دارید؟ یاد به  چه  روز نآ از :مپرسیمی  د،تن داش رکتش نردیفرو 31 ت اهرتظا در ه ک هاآن  از

 مطابق هااللهیحزب که  کردیممی  گمان. بود زیاد جمعیت ه،ماند یادم ه ک اجآن  تا: »گویدمی  یئد قا

  ت دم . کرد  هیمخوا ارزبرگ را ماناهرات تظ معمول مطابق هم ما و کرد خواهند حمله  ما به  لمعمو 

.  دتااف جمعیت میان یاه ول ول . خورد ماش وگ ه ب صدایی  که  دبو شته نگذ راتاه تظ شروع زا یادیز

.  یدمد هم  را فجارنا دود  که  کنممی  فکر حتا. شده منفجر بیبم کردم رفک اول. د ند فتاا ینمز بر یاعده 

. دبو اریپرست من یه حرف تاده؟فا قیفاات چه  انستدنمی درستی به  کسهیچ . بودند واجوهاج همه 

 اً هرظا. داشت را هاگ من حالت .رساندم بود، افتاده زمین رب که  کسانی از ییک به  رعتس به  ار خودم

  زخم  این  فهمیدمنمی . مشد  دستش پشت در سیاهی یلکه  یمتوجه  انناگه . بود نکرده  یزیرخون

 طرفی به  کسره . بود ریخته  مه به  کلی ه ب اتهرتظا  ؟بکنم باید چه  دانستمنمی  آمده؟ وجود به  چطور

 ( 3)«کنند کمک هازخمی  ه ب نددکرمی  سعی یاعده . د دویمی

 «یادگار» به  تن در یاساچمه  20 زهنو که  او. است دینروفر 31 اتتظاهر هایزخمی ه جمل از الشه 

  در  ماده خانوا  ضایعا از دیگر فرن سه  و من تنها نه : »زندمی  حرف روز آن  درباره شمرده و آرام دارد،

  آن در من .شدند زخمی  هم برم و دور نوستاد از  زیادی اد تعد لکه ب  ،دیمخور چمه اس اتاهرتظ نای

 تربه  که  بودند ه گفت ما به [ پیکار] زماناس طرف از. کردممی کار یاکارخانه  رد ،کارگر عنوان به  زمان

  ن م  اام. شویم  ییاسانش هایالله ب حز یوسیله  به  است ممکن  ن چو ،نکنیم  شرکت  تظاهرات  در است

 خواهرم با. مبرو  فتمرگ تصمیم کنم،  شرکت آن در  دیبا و  است مهم اتهرتظا این ردمکمی  فکر نوچ

 تظاهرات به  مه  با کار، مماات از بعد که  گذاشتم اررق کرد،می کار «پیکار» اب و بود رگرکا هم او که 

 ونبیر نه کارخا از 5 ساعت الًمعمو ما اام شود، شروع یساعت چه  ودب بنا تظاهرات که  نیست یادم. برویم

 مانهایاسلب و برویم انه خ به که  نداشتیم را آن فرصت اتح. رفتیم راتتظاه  به  یماًقتمس جاآن از .یممدآمی

  یادم  به  ه ک جایی تا. رفتیم آییگردهم  محل ه ب داشتیم، سر به  که  مشکی چادر همان  با. کنیم عوض را

  و ودب  نشده شروع اتظاهرت. وستیمیپ رکنندهه ا ظت  یتجمع به  ،هدزاجمال  انخیاب عتقاط در ه،ماند

 و اللهیحزب  دهع یک مانرب و دور. م یبود هتادایس هم کنار رماه خو و من .دادنمی  ارعش  هنوز جمعیت
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 له حم ما به  زرو آن اما. ندگفتمی ناسزا و متلک معمول، مطابق هااللهیحزب . بودند ایستاده فاالنژ

  سیده، رن راه از الًوممع که  حالی در. فتنگر ورتص یاه حمل دیم،وب ما ه ک لیمح  به  مکت دس ؛دندنکر

 کاریکتک  و دشیدنکمی بیرون صف از را هابچه  رسید،یم نشاتسد که  جایی تا و دآوردنمی هجوم

  سوی  به  اهراتظت صف . شد شروع  ییپیماراه  الخرهبا . بودند چیزی  منتظر انگار بارن ای. نداختندامی  راه

  . دقیقه  ج نپ شاید  شت؛ذگ  کوتاهی لیی خ مانز .دادن شعار  ه ب یم کرد شروع  . کرد کترح ب نقالا انمید

  به  ی سنگین جسم  که  بود این  لثم . دیگری چیز ا ی است  جارانف صدای مت انسدنمی  که  شنیدم صدایی

  کردم حس بارهک ی. دش  پراکنده و پخش زدنی،هم ه ب چشم در جمعیت. باشد خورده یابانخ اسفالت

.  دمکرمی  حس  را گرما  ،شمبا داشته  درد ه ک نای از  بیش. ت اس فته گر آتش ین پای به  رمک  از ، تنم که 

  سرم دراچ چون. باشند  کرده یزانوآ  کمرم به  را یسنگین لیی خ یا آهنی مجس  یک که  بود این مثل

.  درک رخیدنچ ه ب شروع سرم ورد چیز همه  بعد، لحظه  چند .امشده  زخمی که  نشدم متوجه  اصالً بود،

  که  نمانده خاطرم ه ب اصالً. دم وب  شده سنگین ی لخی ماا. نشدم وشیه ب ه،اندم یادم به  که  اجنآ تا

 دیگر که  شدم متوجه  .کردم نگاه اطرافم به . مماند تنها چطور من و ندد ش پراکنده ه گونچ انماطرافی

 هاآن  که  تمیاف انیسک میان در را خودم تبه مریک.  نبود اثری هم خواهرم از. نیست  برم و دور کسهیچ

  عشروجا ن: از همیتکمیلی] !؟پریده تارنگ  چرا ؟شده  چی خانم  :دیدنرسپمی  مرتب . مناختشی نم را

ق  دیکی شهال اتفای در نزانفجار ود و پنج دقیقه بعدشاده شروع میرِ خیابان جمالزایی از س، راهپیمشهال یطبق گفتهکنیم. یم

ستی در  ارآنقدر نا اهروایت کوت ینمه اند!منها می ت وحمجر الی شه که ند(کنمی )فرار شوندنده میپراکچنان  مه ه و ،افتدمی
شهال که از  اول آن که  ت.نداشته اس اهپیمایی شرکتفردی که در ر لآن هم تخیماند، می لتخیبه ر خود دارد که بیشت

خیابان   رس از ت هرار تظاگادوم ! هدایی بوشناسی قابل ر چادر مشکز زیا گوید چگونه، به ما نمی دهازمان بوس «هایدرونی»
یقه دق پنجوده و وقتی بتظاهرات تدای صف اب در ایشانور داشته پس ا حضآنج شروع  یش ازشهال پشروع شده و  هدمالزاج

 یک هرات ازاتظ در انحاضرثر اکگیرد! رت میرسد اتفاق در ابتدای صف صویم البانق به میدان راهپیماییبعد صف 
  والاین س، باز ارنجکیک ن یش از ب راانفجقبول  ا بتی حاما  د.ناکردهان صحبت هرت شگاهدان وازهقابل درم در هم  آن ،انفجار

میان چه  نفجر شده در مقابل دانشگاه تهران نارنجک م است، دان انقالب بوده در میت تظاهرااول صف  اگرکه  ندماقی میبا
دی ی رهگذران عالوشوند اکنده میرپ دگانکننترااهتظ یهمه شود،یجر مجکی منفنارنه آن کسوم  !پرتاب شده؟ کسانی

تنها   نه ،برخالف روایت شهال ن که ایآخر دست  !!سندرا بپر ؟«پریده اتگ نا رچر»ی وال احمقانه ال سز شهتا ا مانندمی

س سپ شد و یرسیدگ های به زخم عتیه به سراول جیواواز هاجکه لحظاتی بعد بل گان پراکنده نشدندکنندهاهراتتظ
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دامه  ا هگذران، اری از ریسبهی همرا و با همدلی و رترر شوپُ رااتفاقا بسی ، عصرولیدق/ صمی/ لوپهراه ارچها یی تیماراهپ

 [.یافت

  د داشتن  قصد مهربانی با ردمم بدهم؟ هاآن به  پاسخی چه  دانستمنمی . افتاده اتفاقی چه  فهمیدمنمی  الاص

 هاه مچسا که  نبودم  ه متوج اصالً  من ؟انارستبیم ریمتبب خوایی م  خانم :تندگفمی . کنند کمک نم به 

  وقت  همان. کردم استفراغ خیابان کنار در و شدم تهوع التح ارچد. است کرده ابتصا تنم یه هم به 

  طور  به  بود، هرسید تتظاهرا به  تاخیر با  که  او. آمدمی  طرفم به  که  دیدم را مانهایبچه  از یکی  نوشین

  تاکسی  یک فوراً. شد هدز وحشت من ندی د با .است بد لمحا که  بود دیده و خوردهرب من به  دفیتصا

  ه دار این: گفت  راننده به . برساند نرستابیما  ترینزدیک ن به  را ام که  خواست ندهران  زا و داشت نگه  را

 هب سرعت به  ذقذق  نای. کندمی ذقذق  تنم، ایینپ قسمت شدم وجه مت که  بود وقتآن  تازه! میرهمی

 متوجه  لحظه  آن تا. داد یغریب و عجیب سردی به  را شیجا یه اول  گرمای .د ش یلتبد ناکشتوح  دردی

  داشتم،  پا به  که  رنگی نخودی شلوار دیدم زد، کنار را چادرم نوشین یوقت اما. امشده  میخز که  ودمبن

  «ی رگافشا» حطالاص به  نم راه طول در. امشده  زخمی هممن  که  همیدمف. است شده خون غرق

 :گفتمی  و کردمی  گریه  تبرم نوشین. است کرده حمله  ناگدرکننتظاه  به  نه گوچ یم رژ که  ردمکمی

 ! میریمی  یدار  تو

  در  دم . رساند هزارتختخوابی ارستانبیم به  را ما .کند  کمک ما به  خواستمی  و  بود خوبی  دم آ  راننده 

 ! یمندار اج. برین اجاین از :گفتندی م مردم به  ارهاستپر و بود  غشلو بیمارستان

 !هریممی  داره نیا :گفت اصرار با یننوش

 .دیگه  جای یک برین.  نگیرنتومی یانمی ! میگی م ونت خود خاطر به  خانم :گفتند اپرستاره 

 !ا؟ج ک آخه :  گفت نوشین

 ! شریعتی  بیمارستان  برینشب: گفتند

  بیمارستان ه ب تیوق که  رماد یاد ه ب خوبی به . ببرد تیشریع نرستابیما ه ب را ما که  پذیرفت تاکسی یراننده 

.  بودند خوابانده راهروها در را های م زخ که  بود شلوغ رقد آن. مد ش متعجب جان آ شلوغی  از ، مرسیدی

  شده  زخمی هم وا که  فهمیدم. بود  کشیده دراز اهرور در یبرانکار  روی  که  دیدم را خواهرم بارهیک

  از  لبق اما. ند نک امنه یمعا ترهاکد که  دردن ب اقیتا داخل ه ب مرا ،دندی د مرا یخون شلوار تا اره پرستا. است
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  نرسیدن، پاسدارا تا :گفتند و سیدندر راه از پیکار هایه بچ  از تا چند دهد، دست نه معای صترف که  این

 ! ببریم بیرون شه،می  که  رو کی هر دبای

  سمتق. دندشمی  یده شک زمین  روی  پاهایم. شوم بلند  که  ندکرد کمک  و  گرفتند را بغلم  زیر هابچه 

  دند اننش ماشینی رد ار یگرد نفر یک و اهرموخ و من. دبو پوشانده نوخ را پایین ه ب کمر از بدنم، ینپای

  بحث سازمان جدید شعارهای یدرباره  هابچه  با راه طول در که  این بجال . کردند رکتح و

  ستش د زا بحث یرشته  نوچ  آمد،می  هوش به  که  بار هر .دشمی  هوشبی  تبمر خواهرم! دیمکرمی

 نرستابیما  در درد طرخا به  که  بود هم فینیرم اثرات لدلی به . فتگی م نامربوطی یچیزها بود، ته رفدر

 رفقا از یکی ،کوتاهی یفاصله  به . بردند پیکار یهابچه  از یکی یخانه  به  را ما. بودند کرده تزریق او به 

.  بود هد ش زیاد یخیل دردم  .د کر ه اینمع مرا دکتر. دم آ خانه  آن  به  کتری د همراه  ت،داش  ام ن محمود که 

  دچار دوب  ممکن چون  تم؛رفمی  تانبیمارس به  تایسبمی دکتر یگفته  به . دادند یوق هایمسکن  نم به 

! ستا خوب حالم: که  کردممی راصرا من! ندارید نگه  خانه در را وا: گفتمی . مو ش داخلی خونریزی

  دال  مییالع  اگر که  ت فگ پزشک به  محمود  رهاالخب. کردم سالتما اتح. بروم تانبیمارس به  خواهمی نم

 ( 4)«درسانمی نبیمارستا ه ب اًفور امر شد،  دیده خلیاد نریزیوخ بر

  ظاهرات ت در من» :نشینیممی او حرف پای. بود پزشکی یه دانشکد دانشجوی زمان آن در محمود

 ربخ با اماجر از م،ودب انازمس شکیزپ کمیته  مسئول که  امر هاه بچ  که  بود غروب  لاوای. اشتمند شرکت

  را  دمخو. شد می داده ترتیباتی باید هانآ به  گییدرس برای. اندشده  زخمی اه خیلی که  یدمفهم. کردند

 ه ب که  بود نروش  هنوز هوا مکنمی  فکر. رساندم[ خمینی امام/وی پهل] وابیتختخ هزار بیمارستان به 

  شانن یب  در مه  ارسداپ دادی تع . دبودن  ده یستاا نرستامابی  ورودی در جلو یاد زی معیت ج . رسیدم اجآن 

 کنم، توجه  کسی به  که  این بدون و کردم تن ه ب بودم،  دهرب مهمراه  که  را روپوشی. دخورمی مشچ به 

  جای  که  دمکرمی  حرکت مصمم چنان! تو برید: گفت و کرد باز  را در سداریپا. رفتم در تسم به 

 ! ذاشتگنمی  یباق شک

 هازخمی  از یبخش تنها دیدم، نرستابیما رد که  ییاه آن  تازه .شدم عه فاج عمق متوجه  مارستانیب در

  و  اقوام یا نخودشا هاینه اخ در دستگیری، خطر دلیل به  را هاآن از خیلی که  گفتندمی اه چه ب. ندبود

  از ی یک او و  مکرد  داپی  تسرع به  بود، پزشکی ه یت کم  عضو که  را مرسده . اندده کر بستری شاندوستان 
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 نه اخ ین چند ه ب هم با شب آن. بود زندهرا بسیار احرج دکتر این کمک. کرد خبر را حشراج انوستد

 سطحی که  را هاساچمه  از برخی جراح، دکتر. زدیم سر بودند، هداد جا هاآن  رد را اه ی زخم که 

.  یدرسمی اه آن به  و دکرمی  رسیرب را انبیمار عیتضو ل،حا عین در. دکر خارج زخم حلم از بودند،

  .رفتیم  ادآبیوسف  در  یاخانه  به  ه ک دارم  یاد ه ب. بودند بستری مجروح  چهار یا سه  ه اگ ها،خانه  این  در

.  بود شده خسورا سوراخ باال تا پایین از هایشپا هاآن  از ییک. بودند دختر همه خانه این هایزخمی 

 اام ؛م یببر نمارستایب ه ب را وا ه ک داشت اصرار. دبو  او رانگن  رجراحدکت. بود  ه خان ینهم در هم شهال

 به  ار او بیاید، یشپ مشکلی راگ گفتم و مکرد الت خد م،یدد را او اهاکر که  نم. پذیرفتی من شهال

  و  دوستی اتارتباط در. دیمش بسیج مجروحین مداوای برای شب،  نآ فردای از. مرسانیمی  بیمارستان

 در هاآن  از ییک. دن بود یشریف اربسی یهاننساا که  مکردی دای پ پزشک دیدا تع انی،سازم و دگینوااخ

  را شانی احرفه  یفه وظی که  بودند یپزشکان یه بق. کردمی  لیتفعا یسیاس یهاجریان زا یکی  با رابطه 

 بجنو در یاخانه  هب را دکتری که  دارم یاد ه ب. دادندمی انجام داشتیچشم  و ریداوپیش  هیچ نبدو

  به  ساعتی  یک عمل . اختپرد مار یب  دنرک عمل  به  آن یرو و کرد میزت  را ه آشپزخان زمی او . دمرب شهر

  رون یب را  ساچمه  کدام گرفتمی  تصمیم یولوژی،راد هایس عک به  کردن  گاهن  با او. ید انجام طول

 . نزند دست  کدام به   و بیاورد

 و رس شکیزپ ییته مک  اعضای را کارها. انجامید لوط به  اروزه  ها،ن آ درمان و های زخم به  رسیدگی

  در آشنا یرهادکت قطری از بود، ته اش گذ وخامت به  رو شانل حا که  را ییضرم چند .ادند دمی انسام

  شدید کنترل دلیل به  دولتی، هایبیمارستان  در هاآن  کردن بستری. ماندی خواب خصوصی هایمارستان یب

  به  صبا روز کی. دبو شهال ،کنیم  تریس ب شدیم ربومج  که  ار کسانی از یکی. نبود پذیرامکان اسدارها،پ

  حال ،اندشده  یبستر شانه نخا در که هاییزخمی  میان در که  هدیرس خبر ما ه ب: گفت و زد گنز من

 من به  خانه  وردم در که  هایینشانی  با! رفته  بین از هاآن  از ییک گویا است؛ خراب خیلی خواهر دو

 چرا ه ک ادم فرست نت لع دم خو  رب و  شدم  ننگرا شدت  به . ند هست خواهرش  و  شهال ورش منظ دمفهمی داد،

 ینه اخ به  سرعت به  و کردم  دا یپ را پزشکی  یه کمیت اعضای از نفر دو  یکی  راًو ف. پذیرفتم ار او حرف

 ( 5)«رفتیم شهال
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 یخانه  به  بعد. مماند  زرو  دو دند،بو برده مرا که  یا»درخانه : گیریممی پی شهال انزب از را جراام

  و  ببینم  دو ب شده زخمی  ت شد  به  که  را  من دوستا از یکی  ستواخمی  لم د خیلی  چون . م تشبرگ انخودم

  تنهایی به  چون البته . رفتم اشخانه  به  و شدم اتوبوس سوار دم؛رک سر به  دراچ .بگیرم خبری حالش از

 یپاها وضع وصخص به  و میعمو  الح که  دیدم .کرد همراهی رام هم خواهرم نبودم، رفتن به  قادر

.  دبو  درد شدت از کنمیم فکر. کردم تشنج. دش تردب حالم گشتم،رب هک خانه  به . است بد خیلی مدوست

  تشنج،  یلدل  به  نبود، موخی وضعم که  این با. کنممی  تشنج دارم، زیادی در د وقت هر نم  لیک طور به 

 خراب لییخ شهال حال: گفت و زد زنگ هابچه  ه ب برادرم نز. شدند نگران شدت به  امخانواده  یهمه 

.  دوب هشد  که شو! اممرده من ه ک بود دهرک تصور مودح م اسمی، تبهااشت و راخبا التقنا و قلن رد. است

 با و کردممی  صحبت پدرم با .بودم شده تره ب بودم، خورده که  هاییرودا با من برسد، ما ینه اخ به  تا

  ه ک ودمحم  !کرد باز او یور به  ار در خندان، یچهره  با رمد پ و رسید مودمح  که  خندیدیممی هم

  بر ت درس یکلمه  یک حتا د نبو درقا دیگر د،دی که  ارم. کرد  حیرت نداشت،  ار یاه صحن ن چنی ظارانت

 ! ؟ییزنده  ...تو  ...تو :تگفمی . بیاورد زبان

 خطر چون که  تسه  دمیا فقط. بود بیمارستان کدام  دانمنمی . بردند بیمارستانی به  امر شب همان

  و  دموب کالفه . ددنبر اه سوخته  شخ ب به  مرا. نشدم ریبست احیجر بخش در شت،اد وجود یگیردست

 هایبچه  از ،دید می  مرا که  دکتری. ودنب  بد  خیلی هم  حالم. مای بی بیرون نارستبیما از زودتر واستمخمی

  شتمبرگ که  خانه  به . کرد صمرخ رام روز سه  زا  بعد باالخره که  کردم اصرار قدرآن . بود خودمان

 به . درآوردند را پایم هایساچمه  ز ا ضیبع. ردندکمی  گییدسر من به  و دندآممی  مانساز هایرتدک

  هم  هنوز . م داشت ریزیخون هامدت . شدم اذیت خیلی بود، خورده امتنه  پایین به  که  ییاه مه ساچ راطخ

 اند،مانده  یماپ در ه ک ییهااچمه س. شدمی  هدید ونخ هایلخته  هامدت  تا ارمادر در. دارم درد گاهی

  تی دم . رندآوی م درد را پایم  و شوند ی م نزدیک صاب عا و هارگ  به  ، کنندمی حرکت هات وق یبعض

  برداریعکس  برای مرا دندش  مجبور  که  ود ب آمده پیش وضعی  شکنجه، اثر بر افتادم، زندان به  که  بعد

  تهراتظا در که  کنم  ل قبو دمش ورمجب ! ودنب انکار  ی جا. ادد نشان را هاساچمه  عکس، .بفرستند

 ( 6)«امداشته  کتشر
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 یباره در. بودند خورده  چمه اس تاهراظت  در که  پرسیممی  ادرهایش رب و  خواهر یاره درب شهال  زا

  به  زودتر ش دوستان و او . کردمی  کار پیکار  ریکارگ  بخش در م بزرگ برادر» : گویدمی  یشبرادرها

  آمده کلمتش  رتوص به  اه یالله ب حز  بود سومحس کامالً که  کردمی  تعریف .دندسیر تظاهرات محل

 هابچه  از یکی  نه؟ یا کنیم مثل  به  مقابله  ایدب هم ما آیا کنند، مله اگرح که  مگفتیمی  مانخود بین . ددن وب

 ! نندزب مرا که  انممنمی  منتظر من کنند، حمله  دفعه  این اگر: گفتمی  و بود آورده همراهش به  زنجیری

 کی وقتهمین  فتگمی  ادرمرب .دادن ارشع به  ددنکر عشرو انشستدو و  رمدابر و دافتا راه به  تظاهرات

 پرتاب و اللهیحزب نای دست رفتن البا حتا او. دارد دست در چیزی که  بیندمی را هیاللحزب

  زمین  به  او افاطر در همه  نارنجک، نفجارا از بعد. آوردمی  یاد به  را معیتج میان به  نجکنار

  نیفتند،  رگی که  این  یبرا و  شوندی م بلند  انشدوست و  رمبراد. د شومی  زمین  پخش  هم او خود  افتند؛ می

. کنند پراکنده خود دنبال به  هم را هایالله حزب تا ندرومی ییوس به  کدام ره . رندذاگمی فرار به  پا

 حساسا د،باش شته دا درد که  این از بیش. است شده سنگین و زدسومی پشتش که  کندمی  حس برادرم

  محل از عترس به  و دوب  کرده پارک فرااط همان ه ک ساندری م تورشوم به  ار شخود . دکنمی  غیاد

 با. است شده سیاه که  بیندمی و کندمی  نگاه ار شاپشت  همسرش رسد،می خانه  به  تیقو. شودی م دور

 هاساچمه  تعداد که  نای با. کنندمی  گیرسید شهایزخم به  جاآن  و روندمی کمالی بیمارستان به  هم

  . ردآومی  دوجو به  زیادی ردردس و دوش می چرکین داًع ب زخمش ،(ات پنج یا چهار دایش)  دنبو زیاد

  شده  زخمی تظاهرات در هم او که  کوچکم برادر .اندمانده  باقی هاییاچمه س شاپشت  در هم هنوز

 وا زا کلی به ماه راچه  سه  !شد ناپدید تظاهرات از  بعد وا. داشت الس هجده حدوداً زمانآن  در بود،

  شد  زخمی راته اتظ در که  این از پس. داد شرح انمیبرا را ایشرجام شد، پیدا ه ک بعد .بودیم ربخبی

  ادرم بر اول. کردند دستگیر کند، فرار دبو نتوانسته  ه ک را او پاسدارها ،یختندگر صحنه  از انشدوست و

  اه، مرتی در ،"بخو بخت" زا. ندام اوین رد ماهی چهار سه . یناو به  بعد و ندردب محل یته کمی به  را

 از دیگر یدسته  یک همراه به  ار او شد، وارد پیکار به  که  هاییبه رض اول موج زا قبل روزی دنچ

 ه درک آزادی کسی خصوصاسی، و به تعدادی از زندانیان سی "جمعیدسته" آزاد شدن :یتکمیل. ]کردند  آزاد نیانزندا

  ت مد در مر دما .[سدرمی ن دنی به نظررکباور ،60خرداد  30از  بعد، هشد گیرو دست مجروح یکارازمان پتظاهرات س

 همین ضمن در .زد سر هاسردخانه  به  تاح و هامارستانبی به . ت فر وجویشتسج به  جاه هم او، ناپدیدی
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 او از هاه بچ . کند کمک هامیزخ زا خیبر دادن فرار به  شد وفقم ها،بیمارستان به  مکرر مراجعاتِ

  بیمارستان از را دفر آن بیتتر این به  و کند معرفی اه زخمی  از یکی درام را شخود  که  ندخواستمی

 هابچه  از ییک یخانه  به  و ایمشده  زخمی هم واهرمخ و من فهمید ه ک بود جاهمان. یرد بگ یلتحو

 ( 7)«ایمرفته 

  دهنکر طی را یادزی یله ص اف هنوز: »دگویمی . کنیممی  ووگت گف اًمستقیم شهال، خواهر ازسولم با

  فکر .کندمی  بتا پر سنگی ما طرف ه ب اهراتظت صفِ  ن وربی از کسی  درسی  نظرم به  هربایک  که  بودیم

 ییهاآدم  دیدم کردم، باز که  را چشمانم .شدم بیهوش و افتادم زمین به  که  بود ه لحظ همین در نمکمی

  دمکر سعی. ند ودب نتوا یک در هازخمی  نکرد ار سو لمشغو  دهع  یک. اندده تا اف ینزم بر مبر و دور

  وانت  سوار هم مرا. مداشت شدیدی یلیخ درد. وانستمنت اما. کنم کمک اه آن به  ستمخوامی . شوم دنبل

 که  رسید  نظرم  به  م،افت بازی را  خودم وقتی . رفتم هوش از هدوبار. آورمی نم یاد به  چیزی دیگر . ندکرد

  اً بعد. بود  هیدشک  دراز ی برانکار ویر کتحربی که  دیدم را  یدختر مدار  یاد به  .هستم ستانماری ب در

  بیمارستان ماالًاحت که  مارستانبی آن در زیادی مدت مکننمی  فکر. است مهرعلیان آذر او ه ک فهمیدم

 قصد ارهاسدپا! بریم اجاین  از یداب :گفت و آمد کسی دفعه  یک. باشم ندهما بود، خوابیهزارتخت

 جاآن . دن خواباند وهررا در و دندرب ریعتیش مارستانیب به  اجن آ از ار ما !رناد رو نرستابیما به  هجوم

 اتاقی ه ب را او. داشت شدیدی یزیرخون شهال. دهش زخمی هم او که  دممیفه  .دیدم  را شهال که  بود

 ارهاپاسد الوقوعقریب  یله حم رخب. یم برو یدبا که  گفتند و آمدند  هابچه  باز که  نگذشت مدتی. بردند

 نبیمارستا این  در که  نی دانشجویا و هاانترن  . بردند بیرون نارستابیم عقب در زا را ما. دندوب  شنیده ار

.  کردند تقسیم خانه  چند در را ما ان،بیمارست از خروج از بعد .کردند کمک ما به  خیلی ،کردندمی راک

  شب  انهم. نندبرسا نشاهایه نخا به  را ه بقی و دببرن دکتر نزد ت،اس دب شانحال که را ییهاآن  شد بنا

 یانجر در که  جاآن  ایه ک پزش. بود بهار انخیاب در مارستانی ب کنممی  فکر . بردند تانیسربیما به  مرا

  توانستمی نم و کردمی  درد خیلی چپم دست .شتند بردا  عکس  بدنم ینقطه  چند از داشتند رقرا من وضع

  م تراس تدس به  که  یایه مه ساچ. بود  کرده ابتصا  دستم نج ر آ عصبِ به  ییچمه اس. مده  کترح را آن

  ه ساچم هم پشتم یناحیه  به . کشیدند ونبیر زیاد دردسر نبدو را اه آن . دن دبو سطحی ند،بود فرورفته 

  مانخانه  به  روزن آ فردای و گذراندم بیمارستان در ار شب. داشت  زیخونری زخمش. بود خورده
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  فرستادند یردکت شپی مرا نماازس ایه ه بچ . شتدا  ادامه  کماکان درد و بود کرده ورم مدست .مشت زگبا

 ! فهمید  دواه خ  خودش شده؛  یچ بدی یحتوض  نیست  الزم  :گفتند و

  بودم، نداده  حرکت را دستم چون انه خوشبخت. دیده آسیب دستم عصب که  بود این دکتر صخیتش

  ی ه توجم. کرد تجویز یپزیوترافی مبرای اه م دو. داشت ود جو هنوز ترمیم امکان و بود  هنشد  پاره عصب

 هر در. شتا د ه صمیمان و زانه دلسو ردیبرخو. در ونیا  رویش به  چیزی هرگز اما بود؛ شده چیز ه هم

  زمان  آن در من  .افتاد کار به  هدوبار دستم  اه م دو از پس . گذاشتمی  قتو برایم زیادی  مدت  جلسه،

  ولا ایوزه ر . دموب  مشغول یکارگر به  ییرخانه کا  در  و دمکری م یتال فع کارپی کارگری شخ ب در

 کارم سر ه ب تتوانس  خواهم و شد اهدوخ حل زهور سه  دو اله سم که  بود این متصور  شدن، زخمی

 غیبتم برای و  زدم زنگ. امده ش زخمی ظاهراتت در  که  بفهمد کارخانه  رد  کسی خواستمی نم. گردمرب

  اوضاع ه ک هم عدب . ردمبرگ کارم سر ستموان تن دیگر کشید، طول خیلی اماجر چون اام. آوردم ییه بهان

  عد ب .آمدم ااروپ به  و مشد  خارج ایران از بعد، تیمد. دیمشمی  مخفی یداب که  بود شده یطور یسیاس

.  تند سه  شانجای  سر چنان هم پشتم،  هایچمه سا. دارم مشکل دستم با هنوز  سال،  همه  این  گذشت از

 نم با ار له ئمس رتحی با !ستچی دندفهمینمی  .دیدند  زیلف تنم رد رفتند،گمی  سعک من از که  باریک

 اییه ساچمه  به  است بهتر که  رسیدند یجه تن نای به . دادم حتوضی  شانبرای  را ماجرا. د شتنگذا میان در

 ( 8)«کنممی  زندگی هاساچمه  نهما با.  نزنند دست مانده، باقی که 

 آموزگار انزم آن در که  مهری. هددمی ارقر طارتبا رد هاخوردهه چمسا از گردی ییک با را ما ازسولم

  از  بعد. ودمب  رفته  راک سر معمول ابقمط روز،آن » : گویدمی  باز انمی برا حادثه  نآ از را شراتطاخ ود، ب

  به  دقیقاً زمان گذر اثر بر را  تظاهرات شروع  محل و عت سا. رساندم ات تظاهر محل به  را خودم  ر،کا

 ریه شن  در که  داد ماانج  اه زخمی  از گردی  رنف چند و من با ییوگوگفت  ر کاپی که  مدانمی  اما  رم؛دان یاد

   (9)«ماه داد  شرح  دقت به  را واقعه  وگوگفت  آن در.  رسید چاپ به 

  اکنون  ریه م چه آن  و  یابیممی  آن در که  عاتیاطال  با. کنیممی  پیدا را پیکار  یریه نش یشماره  آن

  را پیک ر د. سازیم از ب را نش شد  میخ ز و هراتاظت  در  او ت شرک رایماج وشیمکمی  ،ید گومی  مانبرای

  تظاهرات  محل عازم یک،نزد محلی از تمداش که  قراری طبق 4/ 5  ساعت نیدر فرو 31 روز» : خوانیممی

 دقیقه سه  ،خودم ساعت با .آمدممی خیابان از بود، همراهم که  رفیقی با رو،پیاده  شلوغی دلیل به . مشد 
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 در لهج ع حالت دلیل نیهم به (. بیاییم قتو سر که  بود هشد تاکید قبالً) بود مانده تظاهرات وعشر ه ب

 یلکه  اردیبهشت،» رفقا رسای ایصد که  بود قدس راهاره چ ه ب نگاهم. بود مشخص الًکام تنمفر راه

  صف اول  در  و  دمآم  دو  به  خیابان ف رط آن از. کرد جلب  را ماتوجه  « تجاعار دامن بر ،ردیگ ننگ

 چند .دمرک تکرار را اه رشعا و گرفتم اررق دوم دیفر صف، چپ سمت. مبرو وندر ه ب که  دمش  دوال

  اصلی در جلوی از. دادیممی  شعار بلند صدای با. بود ظممن خیلی صف. کردم نگاه صف پشت به  ربا

.  بودند  دهستای ا گاهدانش  لیاص در کنار نفر 15ـ  10 حدود دست به  چوب االنژهاف. شدیم رد  اهدانشگ

 که  دنااحمق چقدر: بست نقش له مج این ذهنم در . تشسن نملبا بر دیپوزخن. مدکر هاآن ه ب نگاهی

 !  کنیم  ازب  را هشگادان  جورینیا مخواهیمی  ما دکننمی  لخیا

  فرار  یصدا. کردند حمله  صف به  چوب و سنگ با هاآن  که  بود شده رد دانشگاه در  از صف اول

 زا را هاآن  و مکردیمی  تعقیب ار نژهااالف که  مبودی ما ن ای عد،ب  یه ثان چند  دانم نمی  . مید شن را رفقا دنکنی 

 رو پیاده طرف به  که  دیدیم ار نفر چند. کردم ساسحا ار غلیظی دود و انفجار صدای .میدرانمی صف

  م دید  م،رفت  که  قدم چند . زدمی  ونبیر آن از خون و بود  گرفته  را دلش من کنار نفر یک . دویدند

یت اق با روال منطبماک مهری یتوافاق افتاد. رتاآنچه است از  قیقید تِوایاین ر :تکمیلی] (10)« ...وم رب راه متواننمی 

،  «اندآنان که رفته » بت بهنسی بهتری ه حافظاز ظاهرا برند و میاخل کشور به سر نوز در داست که هاجری مشاهدان عین

 [.رندداربرخو

  رم ب و دور. تاس شدهرار برق لیکام سکوت که  سیدرمی  نظرم ه ب. نشنیدم چیزی گردی: » گویدمی هریم

  در  من برای چیز مه ه  ظاتی،ح ل . بود   شده  لندب دودی جایی زا. بودند افتاده نزمی بر هام آد. کردم اهگن را

  و  آمد طرفم ه ب بود، نیز همکارم که  دوستانم از یکی . مفتر روپیاده  فطر ه ب. گذشت محض سکوت

  دانشگاه  ولج که  دیمر. نداشتم یدرد .امشده  یزخم که  مدنبو  جه متو من .رمت بب بیا! ه؟شد یچ: گفت

  وانم تنمی  دید وقتی دوستم. د کن کمکم  تا آمد طرفم به  وخت،فرمی  یا چ و بود ه گذاشت اوریمس

  وستمد که  هست م یاد .شدیم  تاکسی سوار و کرد کول مرا. منکمی  کول را تو: تفگ کنم، حرکت

 به را میوس نفر نفر، دو ما ه ک ودب  نای مورتص. نتاسربیما ترمبمی  االن: گفت. بود ه ستنش بغلم

. گویمیم چه  من فهمیدی نم! یق؟فر کدوم: گفت ه؟چطور رفیق اون حال: دمپرسی. میربمی  تانارسبیم

  سمت  به  را دستم .داشتم سر بر یروسر که  دارم یاد به . نیامده پیش نم برای ییله ئمس ردمکمی  فکر
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 فکر. امکرده  یریزنو خ که  منم این  دمنش  وجه مت هم باز. ستنی و خ دستم دیدم. بردم باال روسری

  پاشیده  من به  شخون  و شده مجروح کنارم رد که  است قیرفی از آید،می مدست از ه ک خونی مدکرمی

  در . ومشمی  اربید و روممی  خواب ه ب تبمر که  رسید می  نظرم به . آمدمی  ابموخ. بودم  حالبی. تسا

  شفح  رژیم به  دایم و بود ن یگخشم  یخیل تاکسی ده رانن . مآمد می  هوش  به  و شدمی م شوه بی  ع،واق

   (11)«دادمی

  ر ناک در: » ویسدنمی  چنین مهری قول از ار بیمارستان تا ه حادث لح م از مهری لتقاان پیکار ییه نشر

  ه جتو ند، اددمی  شعار رفقا و زدمی  بوق که  حالی در بود،  مجروح  رفقای از پر که  وانتی  ما،  تاکسی

 ( 12)«دکری م  بجل را عابرین

  یاد به : »یدگومی  و دارند خاطر به  رستانبیما به  رسیدنش زا زیادی چیز داشت، که  بدی لحا با مهری

 اتاقی به  مرا. گرفتم قرار برانکار روی چطور و دمسیر رتختخوابیهزا نبیمارستا به  زمانی چه  آورمنمی 

  من . ندکردیم اله ن هابعضی  .دبودن  دهخوابی زمین روی هایلی خ. دبودن آن در هابچه  یه هم ه ک بردند

   !نک  نگاه :گفت و  ردک من به  رو او. کردمی گریه  پسری که  دارم دای به . دموب  شوک  در وزهن

  روی  را او. بودم دوست خواهرش با. است مهرعلیان آذر تندفگ. بود  مرده .داد منشان را دختری

  ! نیست کردن ه یرگ قتِو االن  :تمگف پسر به . است خوابیده دکرمی  فکر آدم. ند بود گذاشته  یاررانکب

 ! نبد دست از رو ونشه وحیر هازخمی  یه بقی که  ه شمی  عثاب تو یگریه 

 غاستفرا درجا و شد بد حالم. امشده  یزخم بدجوری که  بودم نشده متوجه  هم مخود وقت آن تا

 به  کردن اغستفرا ه ک مکردمی  فکر نزما ن آ. مشد راحتنا خیلی د،بو هآمد پیش که  یوضع از. دمکر

.  بود ه بست مه ل د آن در خون. ددرآور  پایم از را کفشم و آمد یسک حال همان در! است دنسیرت عنایم

  خون ار جاهمه . کرد نگاه پایم به  هاآن  از یکی . آمدند  رمس باالی جوان دکتر دو. دش  بد حالش

  ر یبتع ورطاین را شرفح. د ارنند نبض پاهایت :گفت انشیکی و دندکر معاینه  را مپای .بود ندهپوشا

   (31)!«شد   نده اخو قطع یمهاپا که  کردم

 دهمآ  پیکار ینشریه  در  که  گزارشی در و گیردمی  هیچ  به  را پا عقط  زمان، ن آ رپرشو  جوان ،ریمه 

 ه مه  برای را دخو . شودنمی  فکر نبدو فقط .کرد رزهمبا شودمی  هم پا بدون گفتم بالفاصله : »گوید می
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  فعال  وانمتمی اییه قسمت  ه چ در پا بدون این، از پس مدکرمی  تصور خود یشپ و ردهک ادهمآ چیز

 ( 14)« ببرم پیش به  را  مبارزه و  مباش

 جاآن . فرستادند داریربعکس  اتاق به  مرا معاینه، از بعد» :ندکمی ایترو چنین وزامر را ماجرا یبقیه 

 هاه بچ  حال نگران .انده درآورد  هصرحام به  را آن و اندکرده  حمله  نرستابیما به  پاسدارها که  مشنید 

 جنگی مجروحین بخش به  امر داریبرعکس  از سپ. داشت وجود هاآن  یریتگدس تمالحا. بودم

 جان ای! دیمنمی  راه جااین  و ر ها«ضدانقالبی» ما :گفت و  آمد جلو  ی رتاپرس رمویفاون با زنی . بردند

 ! ه جنگی ینمجروح بخش

  به  بود، سته ش ن داریچرخ  یصندل  در که  یگنج روح مج  یک قتوانهم. ختمپردا ثبح  و جر ه ب او اب

 ! ینانداخت نارنجک اتتظاهر  وت خودتون امش:  گفت و آمد من طرف

 !کنه  پارولت  خودشو و بندازه  نارنجک ه ک باشه  نه دیوو باید آدم: گفتم

 ! دیگه   ایج نشبریب. ست ین جا ،اجاین: تگف  ،بود   ردهآو  را رنکابرا که  یکس به  وشپ رمواونیف زن

  از « پیکار» را  تانارسبیم پرسنل (51)«نبودند اللهیحزب  پرستار این ل مث البته  انبیمارست رهایاتپرس ه بقی

  ده آم مجروحین قتاا به  باریک  بیمارستان زحمتکش زنان از یکی: »ندکمی  صیفوت چنین مهری انزب

 ایه هره چ و یمتالش ایه دن ب به  زیسودل با و ه؟ دش چه  ینبب. وای وای: گفتمی ممدا تاسف با و

  بگو . نیست چیزی که  فه الم : گفت او  و تمخواس مالفه  یک او  از من. کردمی  نگاه رفقا رنگبی

 ( 61)« !بده دربیار را هایتچشم 

  حین مجرو بخش یوقت»: ردآومی ادی به  چنین را نبیمارستا در شدنش بستری ماجرای باقی ریه م

 لباس .ماندم  بخش همان رد را شب آن  و بردند دیگری بخش ه ب رام ،زد باز سر من نتپذیرف از یجنگ

  آن  دنید با ستمدو حال. ند داد دوستانم زا یکی به  را خودم هایاس لب و ندندشا پو من به  را ستانبیمار

 حرکت ظاهراتت صف جلو رد که  ردمآومی ادی به  .بود شده خراب شده، سوراخ سوراخ هایلباس

  زیادی  هایمه ساچ دلیل ین هم به  .بود  هدش نفجرم من  پای لوی ج ستدر نارنجک گویا. مدکرمی

 یزخم هم سرم .چپم پای به  خصوص به  ند؛بود رفته  فرو ایمپ به  دهفشر طور به هاساچمه . بودم  هخورد

  شده  زخمی بدن ینپای ناحیه  از رتیش ب بودند، انفجار محل یکنزد که  کسانی کنممی  فکر. بود شده 

  او . کرد پیدا مرا هابچه  از  یکی بعد، روز .بدن باالی مت سق  از رتبیش  بودند، رتردو که  اه آن  و دندوب
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.  کردن محاصره ور تانبیمارس !دربری ستانبیمار از ایدب شده طور هر :فتگ. بود  پزشکی جوینشدا

 بری؟  راه ونیتمی. کنن دستگیر ور هازخمی  یمه ه  خوانمی  که  گنمی

 مرا پرستار .ستموانت بیایم، نپایی تختخواب زا وییدستش به  رفتن رایب مخواست وقتی حتا .انستمتوی نم

  : گفتم د،ببر خودش با مرا تا بود آمده که  یکس به . آوردند گنل  برایم بعد. گذاشت تمتخ  در و گرفت

 . کرد ییدیگه  ارک یه  باید.  برم راه تونمنمی 

  ، توانستند اگر ه ک بود گفته  هاآن  به  م وستد. ددن آم دیدنم  به  انمادررب از  تا دو  ظهر، ک نزدی وز،ر همان

  او . دو ب زندانی یک ادرم که  کرد پیدا را خانمی ، دوستم بعد .ندرفت و وانستندنت هاآن . دببرن  دخو با مرا

  نهمی  در. مد ش تنرف یآماده  و کردم عوض ار م لباس من. آورد  چادر و لباس برایم و دآم دیدنم ه ب

 !رین؟ می  اکج : گفت نرستابیما نانککار از یکی بین،

 . یده خواب جااین  هروز  دو! ورهبخ  هوا کمی بیرون برمشمی : گفت مخان نآ

 .هبر جایی نباید! بستریه  جااین  یضمر این :داد پاسخ

  کان پزش از یکی. ندبود ما منتظر هابچه  از تا دو با ماشینی. رفتیم هاپله  سمت به  و نکردیم جه تو ما

 دارم که  دبو  این مثل درست. برسیم ماشین ه ب تا مشدی سرازیر اه له پ زا. بود  ماشین رد هم انتارسبیم

 ! تمافمی دارم ،تونمنمی : مگفتمی . روم می  راه خنجری ویر

 ! کن  عجله . نمونده   بیشتر دیگه  کم یک! یبیا باید: گفتندمی مرتب هاآن 

  ه ک بیمارستان یتی پش  در از  .شدیم اروس و یمرسید ماشین به  باالخره اما. ید کش طول رچقد دانممی ن

 مانجلوی  ی سک بود،  نماراه هم پزشک یک ونچ. شدیم ارجخ بود، کارکنان دم آورفت  محل رتبیش 

 . بودند کرده تربیش  را  رانمابی  کنترل من، فرار از بعد که  نیدمش.  نگرفت را

  همراه  کترید. میایب  رونیب تخوابخر از تموانس تنمی مطلقاً ماه دو یبرا  .رفتیم مبرادر یخانه  ه ب مستقیم

  تب  یمارستانب از جمخرو از بعد روز سه  دو. آورددرمی را هاساچمه  و آمدمی نه خا به  سازمان یهاچه ب

  بود،  دکتر با من طابر که  دوستم. آوردند دکتر زود. شدند اننگر خیلی هابچه . مگفتمی هذیان. کردم

  آمده  ود جو به  که  ییمردگی ون خ و هاساچمه  اصابت رثا بر من  پای . گرفتمی  خبر و د آمی م تبمر

.  آورد  شانون بیر شدمی راحتی به  و ندآمدمی پوست یرز هاساچمه  از بعضی. بود  شده اهسی کامالً ،بود

  هم ددا تع نهمی به  دشای . بودم دهکر جمع بودند، آورده بیرون بدنم از که  ار ساچمه  ات چهل وددح
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 اهیوگ برایم و دآم  کمکم به  رگید بار دکتر همان دبع . فتم نر رماک سر تیدم .باشم ه شتدا  بدن در هنوز

  رموتو با ه ک گفتم و رفتم مدرسه  به  شکل مینه  به . دگرفتن گچ را یمپا کردن، گم در برای. وشتن

 که خانه  به . دیموب یکنزد صیلیتح  سال آخر ه ب .نیامد پیش ییله ئمس اداره در! امه درک تصادف

.  داشتم مشکل مپای با اناککم ولی ند،فتای هبودب هایمزخم  رمرو به  .کردند باز را مپای گچ تم،برگش

 دبو هاییرمش ن من، اپیفیزیوتر و بودم ورزش معلم. شدی نم خم مزانوی. نمشیبن  درست توانستمنمی 

.  شد شروع یمخف زندگی ، واقعه  این از دبع یمدت. ازمبیند راه را دمخو توانستم رفته رفته . کردممی که 

 . کردم ترک را کشور کرد،ی م هدیدمت که  خطری از ریزگ یبرا  هم بعد

  به ـ  ریه  و م حر مثلـ  اندده خور  ساچمه  که  دنمب دیگر  هایقسمت . م دار همراه امروز تا  را پایم مشکل 

 آن در که  کشوری سرد هوای. کندمی اذیت خیلی  مایپ درد. نیستند  دهنده آزار پاهایم یزه اندا

 بصلی ایه پزشک نظر زیر هامدت . دنکمی بدتر را وانیاستخ  و مفصلی دردهای ،مکنمی  دگینز

 املنفاوی  دغد و پا یهارگ  که  شدند متوجه  اما. یستندن آشنا ما مشکالت و یلمسا با هاآن  .بودم سرخ

 به  ماسر ه ب نسبت .کنندمی  مور  اغلب پاهایم. کندنمی پیدا نجریا درست خون یعنی. انددیده  آسیب

  تسریع  خاطر به . رمنگهدا باال را ایمپاه  و بنشینم یمخصوص  صندلی روی دبای  انه خ در. حساسم تشد 

. است نتسکی  و ریگیپیش ایبر داروها این .خورممی  دارو تبمر ب،اعصا تسکین و خون جریان

  من با عمر آخر تا شکلم این. احیجر با اتح کنند؛ ترمیم را آن ندبتوان که  نیست طوری پایم وضعیت

 ( 71)«بود خواهد

 به  تدس هاگاه انش د شدن بسته  ردگسال  اولین در که  ستکسانی  یرگگریبان  زروما به  ات که  رنجی و درد

 و هاستان بیمار هنگامزود  ترک و ناکافی یمداوا و لجه معا دلیل به  له مج از ند،زد اعتراضی یماییراهپ

  یگفتن حالاین  با. کردمی  تهدید را هاآن  شکنجه  و ان زند ری،دستگی خطر که  چرا .بود هاهگادرمان 

 از هاتان بیمارس نلپرس ودند،ب هکرد ایجاد رانپاسدا که  تیوحش و رعب فضای مرغ به که  ستا

 را درمان ایه کاستی شده که  نحو هر به  کوشیدندی م و ندنداشت  دریغ شدگان یزخم به  انیرسکمک 

  و  دو فرن اصب زبان از ار انتارپرس و پزشکان سطتو هازخمی  به  انیرسکمک  چون و چند .کنند رانجب

 .  بودند ماجرا عینی دانشاه  از و کارپی سازمان شکیپز یکمیته  عضو که  شنویممی  ینمت مهناز
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  انقالب  میدان از نکنم، هاشتبا اگر. داشتم شرکت تظاهرات در خودم من» :کنیممی  آغاز صبا روایت با

 عقب هایف ص در همسرم و من. شدیممی نفری 005 شاید .تادیم اف هرا به  قمصد هارراهچ سمت ه ب

 میان به  تهران دانشگاه در برابر در گویا که  نجکناز انفجار جه متو اصالً. ردیمکمی حرکت هراتتظا

های صف در انت هر حالی ک. دشهالتخیلی  مشاهداتمقایسه کنید با : تکمیلی] .م نشدی ،بود  هشد  پرتاب عیتمج

  [!!دشومجروح می لمح اندر هم خواهرش و  شهالد، شونمیر را نانفجا صداییت حتی جمع

 را محل ه،شد  تظاهرات خوردن هم به  جبمو کردیممی خیال که  هاهیاللحزب یه حمل از پس ما

  ی ه تکمی هایبچه  از یکی عد،ب ساعت چند. کردممی اجرا باید که  مداشت قراری من. کردیم ترک

 ه ب ار خودم تعرس به  .داد را هاه بچ  نشد زخمی و جکنارن رانفجا خبر و آمد مسراغ به  کیپزش

  بستری رستانبیما اورژانس و ککلینیپلی در مدتاًع اه بچه  نچو. دمرسان تخوابیهزارتخ  بیمارستان

  از . مشو  ینیکلک پلی ردوا خواستم. تندداش حضور جاهمه  در پاسدارها. رفتم جاآن  به  یممستق بودند،

 از قبل. بود دهش  بش دیگر. مو بر وندر به  دادند جازها. امجراحی انترن گفتم. دستن خوا ارتک من

 هایزخم که  هاییآن  غلبا. بودند برده را هازخمی از تعدادی و بودند هآمد هابچه  من، دنرسی

  یا  پدر که  را  هرکس اول، اعتس وچهاربیست  رد . کردند ترک را بیمارستان  سریعاً ،داشتند سطحی

  اما . درفتن  نبیمارستا از ب تیتر این ه ب هاچه ب زا خیلی. دکردنمی  مرخص ند،آمدمی  نبالشد به  مادرش 

 اتفاق چه آن  از اساًاس یا  و نبودند  دسترس در  ،شهرستانی هایبچه  ویژه به  ها،چه ب زا برخی مادر  و  پدر

  و فالنی مادر عنوان به  اه آن. دکر «بسیج» را درهاام ،ازمانس دلیل همین به . نداشتند خبر بود، افتاده

  ترتیب ینا ه ب هم ییعده . گرفتندمی  لتحوی ار شان « فرزند» و ردندکمی ه مراجع تانارسبیم ه ب نیهماب

  تعداد  هزارتختخوابی بیمارستان. ندماند ارستانبیم در بدحال بیماران قطف واقعدر. بردند در به  جان

.  ندکرد کار قفه وبی  صبح تا مل،ع هایاتاق اغلبِ شبآن  که  دآیمی  مد یا. داشت عمل اتاق یادیز

  ار شع زدند؛ می  داد. دردنکمی  شلوغ  د، ن بود زخمی که  آن با هابچه . بود شلوغ لیخی  سن اورژا بخش

.  شدندمی  دهدی  عکس در وضوح به  هاساچمه  .بود نیدید هم هاه بچ   ِرادیولوژی  هایعکس  ...و دادندمی

 وجه مت  درست و ندداشتن اه نارنجک  نوع ینا در  یزیاد  یجربه ت پزشکان ه ک بود ن یا اما کل مش

  زدند احیجر عمل به  دست که  یوقت تنها کنممی فکر چیست؟ ،ینندبمی هاعکس  در آنچه  ندشدی من

 . دند ش  له ئ مس وجه مت  آوردند، بیرون را هاساچمه  و
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  ستان بیمار به  بشآن د،کردنمی ارک ازمانس با ابطه ر در که  تارانیپرس و پزشکی دانشجویان از خیلی

 مسئول زا را کشیک یهانتران لیست هایچکمیته  و نارپاسدا گذشته، شب زا میک. بودند مدهآ

  آن  از  پیش روز  دو  تا من. دند کر  بیرون جاآن  از ودند، نب  کشیک  که  را ییهاآن  مامت. گرفتند نساورژا

  ز رو از. بمانم  جاان هم ستمتوان ترتیب این به  و ددادن  دت اشه  هم هاپرستار. بودم یجراح انترن تاریخ، 

  را آمدهاوفت ر و دادندمی  کشیک بودند بستری آن  در هاخمیز که  اییه ش خ ب جلوی سدارهااپ د،بع

 . کردند می  دستگیر  شدند،یم مرخص که  ار هازخمی  از کدام هر س،پ  آن از. کردندمی  کنترل

  خبر  ما ه ب شود، مرخص زخمی  یک شد می گرفته  متصمی  که  این محض به  کوشیدندمی پرستاران 

 را رخب این که  تاریرسپ. بودند دهکر شخصمر که  بود ریپس اه یزخم نامی در که  هست یادم. ندبده 

 ! بیار  روپوش یه  برو :ت گف داد، نم به 

 ند،د آم بیرون اتاق از کترهاد که  این محض به . ایستادم  پسر آن اقات در  دم  و آوردم سفیدی  روپوش 

  من . دن ک مرگ را  انسرش استخومی . دن ز فحر سدارهاپا با کرد  وعشر و رفت ارپرست خانم این

  شناختم می را هابچه  از یکی. زد بیرون بخش در از  و پوشید را وشوپر او. دادم  پسر آن به  را روپوش 

  خوب  هیچ حالش . بودند کرده زبا را شکمش. بود  شده  عمل و خورده  مه ساچ شکم یه ناحی از که 

 تونه می  چطور ه؛دش  عمل ه ک روزه سه : ددا خپاس بره؟ ونه تمی  ،دکتر یآقا  :گفتم شدکتر  به . دنبو

  من  به  بود، احتیاج اگه  ولی! بره ب،خُ خیلی: گفت !بره ترهبه  که  جوریه  کی وضعیت آخه : گفتم! بره؟

 به  و  شوند درمان نمجروحی ه ک این برای تانبیمارس پرسنل همکاریِ .بینمشمی ونه خ میام. دینب خبر

 ( 81)«بود  ودنیست  ند،نیفت اه دارپاس دست

 تفاقا حسببر  1360  فروردین 31  بش در و راندگذ می را اشانترنی  یدوره  مانزآن  در که  متین نازمه 

  از  بعد 6 ساعت حدود» :گویدمی  باز چنین را یشهادیده  بود، کشیک  خوابیهزارتخت یمارستانب در

.  بودم دهنینش را رفجاان خبر قعموآن  تا. ودب وغشل خیلی بیمارستان در جلو . رسیدم نبیمارستا به  هرظ

  تم رف رختکن به  وراًف. داد ارقر ماجرا یانجر در مرا او .دیدم رستانبیما وجل را «پیکار» هایبچه  زا یکی

 زخمی از پر جاهمه  .ستعجیبی  اوضاع دیدم شدم، که  رژانساو بخش وارد. پوشیدم را روپوشم و

  از  بسیاری. دندرکمی  غشلو د،دن بو  نشاهمراه  که  هاییآدم  و هامی زخ . بود پا بر غریبی یهمهمه  . بود

  آمده  بیمارستان به  شبآن  بودند، انترن گردی هایخشب رد یا و پزشکی دانشجوی که  سازمان هایبچه 
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  بیمارستان مسئولین  از یکی  ه ک این تا . کرد  باید چه  دانست نمی  کسهیچ  اما. کنند کمک ما به  تا بودند

  ستری ب هاشبخ  در را هازخمی  یه هم و بندیدب را هارد یهمه  :ادد دستور و آمد ،بود هیلال حزب که 

  اوضاع  این که  بود  این قصدش ظاهرا  (91). دارند سطحی یهازخم که  هاییآن چه  و هابدحال  ه چ کنید؛

  ما ن یمارستاب ژیرادیولو اهدستگ ند چ. شود هابچه  فرار مانع  و  درآورد کنترل  تحت  را برهم و  درهم

.  نبود رپذیامکان  اغلب لوسای تعمیر ،بود  شده ابیمک یدکی وسایل نوچ  ،قالبان از بعد. دبو رابخ

 . بفرستید  دیگر جاهای به  برداریعکس  برای را هامریض  :گفت ود،ب  ما سئولم شبآن   ه ک یرزیدنت

 به  ولوژیرادی ایبر ه ک هاییسخه ن با ا،ر هازخمی  از نفر چندین و کردم استفاده فرصت از من

  ن ای از شانادرهای م و پدر تر،بیش  اه آن از و هابچه . م تادسرف یرونب مارستانیب از ،ادم دمی  شاندست

  بیمارستان از هازخمی  د بگذارن ارهاپاسد که  شد می  موجب هاه نسخ . بودند شده لخوشحا یار بس بابت

  کاری  بدحال، هایی زخم با .بود درآمده انپاسدار یمحاصره به  اورژانس بخش . شوند خارج

  از یکی ن،بی  همین در. دو نب هم کم اه این  تعداد. کنیم شانبستری  ه ک این رمگ بکنیم، یمانستتونمی 

  و کند کنترل دارند، حضور که  را پزشکانی تندخواس او از پاسداران. یدرس راه از ارستانبیم ئولینمس

 تا که  بود گیرت سخ  یاربس و یالله زب ح نی ز. نیست یککش  کسی ه چ و  است کشیک کسی چه  ندببی

  ورژانس ا مسئول زا دبع. برد ییشه وگ به  و کرد جمع ار ما یهمه  وا. کردمی تیذا را ما وانستتمی

  ه ب بود، دانشجو یکی و انترن یکی که  مهایییشکده دان هم  از تا دو شب آن. خواست را کشیک ستلی

  پاسخ  د،دنکر ؤالس وا از ارهاپاسد یوقت. تنداش هیموج دلیل ورشانحض اما ،بودند دهآم  بیمارستان

  بگم  ونستمنت :گفت و کرد نفر دو آن به  رو تند،فر که  دارهاپاس! دانکشیک  امشب هااین یه مه : داد

 !رینب جااین  از فوراً! نیستین  کشیک تا دو شما

 هاخشب به  هم هازخمی  و دندبو رفته  هاآدم . شد ترخلوت  کمی بیمارستان شب،نیمه  هاینزدیک

 یهایاتوبوس  اروس کردند،یم هیراهم را هاخمی ز که  را ییاه بچه  زا تعدادی اره اسداپ .بودند شده منتقل

  پاسداران که  کسانی آخرین میان در. ندبرد کجا به  را هاآن  انمدنمی . کردند ند،بود  آورده خود با ه ک

 هاآن به  هرچه . کردندمی  لوغش خیلی .دندبوـ  آموزدانش  یداش ـ جوان دختر چند دند،بر خود با

  بلندی یموها هان آ زا یکی  که  دارم  یاد به . فترنمی  شانخرج  به  ، کنند ترک ار نارستابیم فتیمگمی

.  پیچید دستش دور و گرفت را او موی ریپاسدا برود، بیرون بیمارستان از رفتپذینمی  چون. اشتد
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  آخرین بردن زا عدب. آوردند هاآن  سر بر ییبال چه  دانم نمی . برد خود با و کشید  ین زم روی  را او

  بیدار  صبح تا شبآن . یریمبگ خبر هابچه  از تا رفتیم اه بخش  به  ما. شد وتخل اورژانس ،انفره 

 ( 20)«ماندم 

 یه حمل مورد بار  چندین و  دکردن  تجمع  هزارتختخوابی بیمارستان ربراب در ارهدوب مردم بعد، روز صبح

  هواداران  دزو صبح از» :دنویس می  باره نیا در ریکاپ ینشریه . فتندگر رارق حکومت به  وابسته  هاینیرو

  ه ب شعار  دادن با و  آمدند  گرد[ بیمارستان] جاآن  در  مردم  از ییه عد  و هازخمی  یخانواده  و زماناس

 ه ب و شده متفرق جمعیت ره ظ حوالی [.... ]شدند داشه  یجنازه تحویل خواستار و رداختندپ افشاگری

 تفرق از بعد. دبگیرن  تحویل بودند هدش لقتمن نیقانو شکزپ به  که  را اجساد تا رفتند قانونی پزشک

 ار ییعده  ی،تیرانداز از پس و نموده حمله  مجدداً للهیاحزب  املعو و مایه سر پاسداران یت، عجم

  مجدد  یحمله  اب د،آمدن  گرد نیمارستاب جلوی در جمعیت مجدداً که نیز ظهر از بعد. نمودند دستگیر

  با  جمعیت. شتنددا  را جمعیت کردن قمتفر قصد گنس پرتاب با که  دگشتن روه وبر هاللهیاحزب

  طرف به  هیکوتا ظاهراتت انجام با سپس و راندند عقب به  را هاآن کرده بله مقا اللهیزب ح مهاجمین

 ( 21)« ندشد متفرق جاآن  در و رفتند آزادی خیابان

  ن میه  شت، ا د روض ح ابیارتختخوزه  انارستبیم برابر در هاری درگی ن ای با نزماهم  که  سانیک  از کیی

  یادم . بود  نبیمارستا جلوی دیزیا جمعیت: »گویدیم نچنی مانبرای را هایشنده یادما .است روستا

  از  ورسواری ت مو مدتی، از پس. کردندمی  برداریفیلم  و بودند آمده هم رجیخا برنگاران خ که  آید می

 ها،دن کشی  سوت و اه زدن  فک صدای زا. دبو ه شستن موتور کتَر در کسی. شد  خارج تانبیمارس

.  افتاد  وجوشیجنب  یتجمع در ناگهان. ددهن فرار را هاخمی ز زا یکی اندده ش موفق هاچه ب که  مفهمید 

 هایالله حزب . دوندمی  ما طرف ه ب بیمارستان ویره روب خیابان از که  دیدم را نفر ادهشت هفتاد دحدو

  که  وجودی با. یردگن  قرار اهللحزب  له حم رد وم که  د بو یی گردهما مترک ، انقالب زی پیرو ز ا بعد . بودند

 مخالفان یهاتجمع  شدندمی  موفق  د،بو  کننده  شرکت یتجمع از ترکم خیلی ن دشاتعدا  موالًمع

 به  یتجمع یانم از ییعده  رهبایک. دافتا لبیجا اتفاق روز آن اما. زنند هم به  را اسالمی مهوریج

  بمانند،  اه یالله حزب  یحمله  رمنتظ که آن  ایج به  هابچه  .بود  ه برگشت ورق. د ویدند اه اللهیب حز سوی

  به  اما هابچه ! گذاشتند فرار به  پا  ناگاه ه ب بودند، شده گیرغافل  ه ک هااللهیحزب . شدند وره حمل هاآن  به 
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  رت کا ،یری درگ جریان در ندتوانست هابچه  و د آم پیش یریدرگ عد،ب . دادند  ادامه  هاآن  یبتعق

  انقالب  هایکمیته  و بسیج اعضای اًاکثر. آورنددر شانجیب از را اه للهیاحزب  زا رخیب یسایشنا

  به  کسانی چه  شود معلوم تا ندددامی نشان نگارانخبر به  را شناسایی هایتکار هابچه . ودندب

 زا یماییپاهر تحال  با و صف به  که  شد قرار ا،ماجر این از پس (22). دناکرده  ه حمل آییگردهم

 هاچه ب از شبن هما اما. فتمنر صف با من ،بود من مراهه  درم ا م چون. شویم دور  نرستامایب یطه محو

  پیمایی، راه  پایان از بعد  عوض در. نکردند حمله  صف  این به  ل معمو برخالف هااللهیزب ح که  شنیدم

 هب هاچه کوپس کوچه  رد د،فتنرمی شانهاینه خا سمت به  و هشد اجد صف از ه ک را نیااهرکنندگتظ

 ( 32)« دندبو هزد کتک ییه وحشیان  طور  به  و ته انداخ دام

  بستری بیماران  تند،داش قرار هااللهیحزب  یحمله  معرض  در  بیمارستان،  ویجل در  ردم م که  حالی در

  سدار پا دو»  :آوردمی  ادی به  زمهنا. داندن نم بهرهبی سداراناپ کنترل از نیز مارستانبی داخل پرسنل و

  به  .کنند  ترل کن را چیز مه ه  ندکردمی  کوشش و دند دامی کشیک اه بخش  در ویلج روزشبانه  مسلح،

 "روند"  کار این به . کردندمی  ویزیت هااتاق  مامت  بیماران  از بخش  پزشکان صبح هرروز  عمول،م طور 

  مرخص کی ما کتر، د یآقا : یدندپرسمی  دکتر از هان آ م،رفتیمی  هازخمی  قاات به  قت هرو. گفتیممی

 ! ریندرمی   بخواد، وندلت هروقت الهرح به  که  شما :داد سخپا شوخی  به  ردکت ربایک  ؟مشیمی

 ار هانام  مانمسئول  پزشک. شد خواهند مرخص کسانی چه  شدمی  معلوم گاهی،بح ص های"روند" در

  "روند" که  این محض به  .شتنو می ییدفترچه  در را هاآن  او و دادمی  د،بو مراهه  ما با ه ک پرستاری به 

 از فقط ما واقع در .گرفتندیم رستارهاپ زا را ها"رخصیم" لیست راًفو در دم پاسدارهای د،شمی  اممت

  م تما و دندانستمی هم پرستارها ار این. بدهیم را هابچه  فرار ترتیب که  داشتیم توق "روند" آخر تا اول

  وضعیتِ  .ندنک کمک اه بچه  خروج به  رها،اسداپ نشد خبردار از یشپ تا دکردنمی  را شانکوشش 

  و  ناآرام نگران، تانبیمارس پرسنل کلی طور به  و پرستارها که  بود شده موجب روزهاآن  رد ستانبیمار

  مرتب شانن اطرافیا و هابچه  دیگر طرف  از و دادندمی  آزارشان پاسدارها طرفیک  از . باشند یعصب

  پیش ات. جدی و گیرسخت بسیار  دوب اریپرست ما بخش در. تندداش واستیدرخ  و زدندی م شانی صدا

  م برای روزهاآن  در او تاررف. بودم نشنیده او از  میزآمحبت  و  خوب ییکلمه  هرگز روز،آن  از
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  و  کشید کناری به  مرا و ت فگر را یمبازو کردند، می  شلوغ خیلی هابچه  که  روز یک. بود  زانگیحیرت

 کنم؟  تصحب شما با دقیقه  دو نمتومی :گفت

 اگه  اام! بدونم خوادنمی  لمد هم صالًا ه؛کی پیکار نمدونمی  من دکتر، نمخا» :صحبت ه ب کرد عشرو و

  و نیان بخش به  بگه  بهشون بتونه  و!( داشت من به  غیرمستقیم ییاشاره ) بشناسه  رو هاه بچ  این کسی

!  ؟دنرک فکر چی ناای آخه  .کنه می ترراحت  واقعاً رو ما کار. ه شمی  خوب خیلی نکنن، غوشل  قدرنای

  ل مسئو  ما! ببرن ونخودش با ور مردم ایه ه بچ  بتونن تا نش رد ما یهجناز یرو از باید اسداراپ

 ! نکنن موناذیت  قدرین ا و  کنیم کار تریبیش  آرامش  با که  نبذار  باید اام. هستیم مونهامریض

  و ییه حرف وجدان ،م رآومی یاد به  چیز همه  از تربیش که  را زیچی نم،کمی  کرف هاروز آن به  که  روزام

  هم  عادی بیماران نبستگا از خیلی. یزبرانگین تحس و انیانس رفتاری .است بیمارستان لپرسن یهمکار

  چند ،بود  ردهخو ساچمه  چشمش به  که  تریدخ. کردند کمک هابچه  فرار به  و شتندگذا مایه  واقعاً

 ه ک شنیدم عدهاب. د دا را وا فرار تیبرت هاریضم از گردی یکی هرخوا. دبو  تری بس بخشی در روزی

 هایزخمی  وضعیت  به  دگیرسی  ضمن .کردند یتاذ خیلی را دختر ن ای و بردند  پی له ئمس به  ارهاپاسد

  موعد  از شپی  و بودند  آمده ای و بودند  نیامده ارستانبیم به  که  هاییبچه  به  باید مارستان،بی در ستریب

 هایبچه  با. ودب زیاد هااین  عدادت . مرسیدیی م هم ند بود رفته  راندیگ یا و خود هایخانه  به  قررم

  شهر  مختلف ناطقم در هانه خا. بودیم نفر سه  یا دو اغلب. زدیم می سر شانهایخانه  به  یزشک پ یمیته ک

 ایه ساچمه . کردیممی  زیتوی را نمارابی.  رفتیممی هم جکر مثل بر و دور شهرهای به  گاهی .داشتند قرار

  شدنی  ه خان در که  یدیگر  کارهای یا و  یمکردمی عوض  را اه م خز ماننس اپ دیم؛ آور درمی  را سطحی

 رمدا یاد به . کنیم  بستری بیمارستان در را هابچه  شدیممی مجبور هاوقت  ضیبع اما. دادیممی  انجام د،بو

 لشحا. داشت ن تریش ب سال زدهشان دهپانز. دارد ازنی ککم به  جوان دختر کی که  ادندد خبر ما به 

. کردمی  گیزند شاناقوام  نزد ن،تهرا در اشده خانوا با که  بود بجنو هایزده جنگ  از. بود دب یلیخ

 یمتوجه  اول! دادید نجات مرا یبچه  جان شما: گفت . کردن تشکر به  کرد شروع دید، مرا تا مادرش

  من  ژیویول راد یخه نس اب ه ک بوده نیکسا از همیدمف هایش،حرف  شنیدن از بعد. دم نش  منظورش

 خاطر به  اصالً را رشانبیشت که  مبود دیده یضمر درق  آن شبآن  .شود جخار یمارستانب از انسته وت

 بند یک ه البت خودش. کشیدنمی  نفس خوب. ترسیدم خیلی یدم،د را دخترک وقتی. آوردمنمی 
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  بودند  سته توان  شانهای شناآ  از یکی یاسطه و به ! تنگه  سم نف یکم یک  فقط نیست؛ دب  حالم: تگفمی

  جمع  آن  در  آب و  یدهد آسیب بشقل دور  یدهپر که  رسید نظرم به  ،دمدی که  را عکس . ندبگیر سک ع

  او  بود، کرده  ییار  را ما مدت این تمام در که  آشنایی دکتر کمک به . بود خطرناکی مورد. تاس شده 

 ار بخت این هازخمی  یمه ه  .شد خوب و کردند درمانش جاآن  .دیمکر بستری یمارستانبی در را

  بخش  در بود، ده ش  زخمی  ن فروردی 31 اتتظاهر در که  ییساله  16 ردخت ، نرضوانیا ژگانم. دنداشتن

  کرد  عفونت عمل محل بعد. کردند شاعمل . بود خورده مششک  به  یادیز هایساچمه . بود بستری ما

  ا ما. دند کر لعم را او یگرد ربایک . ند ده  اتشنج  که  کردند ش کوش دکترها. شد بد  یلی خ حالش و

.  آمدندمی یدنشد به  مانساز هایه بچ  که  هست میاد . درگذشت بعد روز دنچ و نکرد اثر انه متاسف

 ! بیاید یدنتد به  خوادمی  سارا :گفت و آورد  او وشگ نزدیک را سرش هابچه  از یکی باریک

  کنشیاو و  بود ماکُنیمه  تحال  در مژگان . دمبو تاقا در  م ه  من. دبو نمژگا زمانی سا سئولم گویا راسا

  نفی عالمت  به  را سرش  و آمد خود  به  اگهانن ،سارا  نام  نیدن ش محض  به  ما ا. دادنمی  نشان زیچی ه ب

  و  تیسن امن نبیمارستا که  ستدانمی  چون. نیاید بیمارستان به  سارا که  بگوید خواستمی . داد تکان

.  بود راننگ شمسئول  یارب دش، ب لاح رغمبه  گانمژ  .کنندمی  کنترل را هاآمد  و ت رف یهمه  دارانپاس

  .نیست جااین  اشبازگویی  مجال که  ددار اژیکتر استانید دخو ساله، 16 کدختر  این اهکوت گیزند

  بعد  روز بحص راـ  انمهرعلی آذر  ـ هاآن  از  یکی مادر. شدند کشته  تظاهرات این در  هم دیگر نجوا دو

  دنبال به . شتندا  خبری هیچ او از. بود  شدختر رانگن  رعلیانمه  مخان. دیدم انیمارستب در ،تظاهرات از

  چند . بودند وردهآ هزارتختخوابی یمارستانب به  قبل شب را انمهرعلی رآذ. بود هآمد  مارستانبی به  آذر

  خانم . کردند منتقل یانونق پزشکی به  جاآن  از و خانه سرد به  را او و نماند اورژانس در بیشتر ساعتی

  دهش کشته  شدختر که  دانستمی ن هنوز  دیدم،  را او تی قو. کند ادپی او  از  ردی انست توی نم مهرعلیان

 ( 42)«است

  بر  رواین  از  هم. است اندک بسیار 1360 ردین فرو 31 تظاهرات شدگان ته کش  یدرباره  ما ایه دانسته 

  تسد به  نشادرباره  ییهااهیآگ ها،آن  دیکنز ن دوستا و انبستگ با و وگگفت  راه از  که  شدیم آن

 به او با و رویممی  رعلیانمه  آذر بستگان از یکی سراغ ه ب. زیمبیندا شاناه کوت زندگی رب نوری و آوریم

  . افتادند تکاپو  به  فامیل  و  آشنا و  دوست . شدیم نگران همه  یامد،ن آذر  که  شب» : نشینیممی  وگوگفت
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  نکرده  ربخ را ام کسی د،دن بو اهشهمر که  ستانیدو یانم  از اام فته؛ر اتتظاهر به  رآذ نستمدامی  من

  قانونی پزشکی به  بعد. شنید را  رخب که  ودب جاآن . رفت بیمارستان به  دنبالش به  آذر  درما  بعد روز . بود

 یمه ه . رفتم یتختخوابهزار بیمارستان به  روز همان خبر، شنیدن از پس هم نم. دید را آذر و رفت

 کردم پیدا را تارپرس یک. م شد دوار نبیمارستا پشت هایدر از یکی از. ردندکمی لکنتر را هاورودی 

  ه ب را آذر وقتی بدانم ستمخوامی . بگیرم  آذر زندگی تلحظا خرینآ یدرباره  عاتیاطال او از ه ک

 رستانبیما  به  که  قتیو آذر  تگف من به  پرستار بوده؟ هزند  هنوز آیا آوردند، هزارتختخوابی نبیمارستا

  ان بیمارست به  را او آذر  دوستان زا یکی  گفتیم .بود دیده را رآذ خودش  او . نبود دهزن  یگر د سید،ر

 رمنفج  ارنجکن دو. بودم آذر همراه اتتظاهر در : گفت داًبع  که  ودب  دوست ینهم .است آورده

 لیناو فجاران زا  بعد یعنی !...یربگ باالتر پرچمو": گفت نم به  آذر شد، منفجر که  اولی. کردند

  پای  پیش کنج نار این. ختند داان را دوم جکنارن بعد. دنددا مه ادا تظاهرات به  نچناهم هاآن  رنجک،نا

  آذر اکسپاریخ مراسم در دوست  این. کرد همراهی نبیمارستا تا را او  آذر وستد. شد فجرمن آذر

  را تش مش حتا. دادمی  "دارپاس بر مرگ" ارشع برد،ی م رستانبیما به  را او که  اتومبیلی در آذر : گفت

  ه کرد تمام وقتمان ه  که  رسدمی  نظر ه ب. افتاد هلو پ به  سرش ر، اعش ادند ضمن در. د وب دهکر گره

 ( 52)« باشد

 از کرد،می  فعالیت دبیرستان "دال ـ  دال"  تشکیالتِ رد او با که  آذر هایالسیهمک  و دوستان از ،میترا

  در را راتاه تظ یارزبرگ» :ویدگمی  نمارای ب هرات،تظا از پیش اتیساع در ذرآ  با تشمالقا آخرین

  در . باشند ده کر الم اع  علنی رطو به  را خبر کنمنمی فکر. دگفتن  ام به  مانتی تشکیال ساتلج  زا یکی

 چه اشعاره  که  ندارم یاد به  اصالً اما. کردیم صحبت کاردهاپال یهیه ت و شعارها یدرباره  لسه ج همین

  چون  من. یم وش  جمع هدانشگا راببر در ظهربعداز  هارچ یا ه س ساعت حوالی بود بنا کنممی  فکر. ددن بو

  به  روع ش برگشتم،  مدرسه  از که  ظهراز بعد ایلاو . شدم الکاردهاپ  نوشتن ئولمس  تم، داش  خوبی  خط

 مانسه درم  "دال ـ دال" هایبچه  دبو  بنا. داشتیم قرار هم با تظاهرات محل در آذر و من. کردم  نوشتن

  از  قبل یینتظره غیرم طور به  رآذ ماا. بدهم  اه نآ به  را  الکاردهاپ جان هما من و روندب حلم به  تکتک

 با کار نپایا زا بعد تا بیاید خانه اخلد به  گفتم او به  بودم،ن دهآما هنوز چون. آمد ما ینه خا به  اهراتتظ

  ما  یخانه . بینیمی م روهمدیگ ونجاا. شگاهان د جلوی  رممی  شم؟ معطل  جااین  چرا نه؛: گفت. برویم هم
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  غذایی یایدب قلالا فتمگ او ه ب. داشت دست در پاکتی رذآ که  یدآمی  یادم. دوب  هشگادان نزدیک

  با  رو ساندویچم. رمدا غذا! ببین: گفت و کرد باز  ،داشت  دست در که  را کتیپا. نپذیرفت ، وردبخ 

 .  آوردم  خودم

  وی ل ج به  کردم، امتم را نوشتن کار که  این از بعد  من .رفت و فتگ خانه  در دم پلکان در را این

 به . دمبو ه گذاشت رارق م رفقای با  شگاهدان  روی ه وبر هایفروشیکتاب  ر کنا که  هست مد یا. مرفت دانشگاه

  بر و  ردو. است جلوتر آذر گفت. گرفتم او از را رآذ راغس. برخوردم ، فائزه مان،هایبچه  از یکی

  ه ب شاید هاجلوتری . دوب  هتادنیاف راه به  نوزه  صف. بود شدهن  وعشر تظاهرات. بود  غلوش  خیلی دانشگاه

 را اردهاپالک من. نبود خبری وزهن نداد شعار و یپیمایراه  از ودم،ب من که  جایی اما بودند، هافتاد راه

 هالهیال حزب  ت،وق همین در .آذر کاردپال جمله  از بود؛ دستم در چندتایی هنوز. مکرد یمتقس هابچه  بین

  بودند، اهمهمر که  نفری ه س دو از من و رفت فیطر به  کسهر. شد اکندهپر عیتجم. دندکر ه حمل

  یکی  کردند؛می حمله  هاللهیاحزب یعنی. افتاد فاقات نای بار ندچ. شدیم جمع بارهدو  عدب. ادمافت ادج

  ود،ب  ادزی جمعیت نچو. دندکرمی  رارف بعد و زدندیم کتک را هاآن  کشیدند،می  بیرون را نفر دو

 که  مبودی  هکرد کتحر به  شروع هتاز . تادیمفا هرا  هباالخر. ایندبی تمعیج میان به  کردندنمی  تاجر

 گفت او. دیدم را فائزه دوباره که  بود جااین. دویدیم  صدا فطر ه ب همه . دم شنی  انفجاری صدای

  زخمی  که  یدمند ار کسی خودم  من. نداشده  خمیز ییعده  و اندکرده  پرتاب نارنجکی هااللهیحزب

 روان یمارستانب  سوی به  مه ه . اندبرده  تخوابیهزارتخ  تانسرامبی ه ب را هازخمی  ه ک یدمشن اما د؛باش  ده ش

 از هابچه  اما. شود وارد یکس تند گذاشنمی . بود  شلوغ  خیلی بیمارستان در جلوی. م رفت هم من. ندشد

  دندکرمی  سعی .ودندب جاه هم ارهاپاسد. رفتند می داخل  ه ب و ریدندپمی  بیمارستان پشت هاینرده 

  ارهدوب اما. تندرفمی اطراف یهاچه کو به  هاآدم  و  شدمی  ندهپراک جمعیت .دنکن هپراکند را یتعمج

 تندگفمی . رسیدمی مانگوش  به  شایعات اقسام و نواع ا . شدندمی  جمع  یمارستان ب در جلو  و  گشتندبرمی

  انشبرای  کاریهیچ  ند،نکش هم گرا یا. کُشندمی تند، هس نبیمارستا رد که  را یهایخمیز پاسدارها

  بیمارستان از را هامی زخ  دخواستنمی  مه ه . کنندمی ورگ و گم را اه کشته  هم بعد. رندبمی تا کنندی نم

  .گشتیمی برم  ارهدوب کنند، کندهپرا را ما کردندمی سعی پاسداران هرچه هم دلیل همین به  .بیاورند بیرون
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  من  از. همرد  گویندیم هاضی بع حتا شده؛ میخز  ذرآ گفت. دم برخور  فائزه به  بارهدو نمیا این در

 .  پوشه می  همیشه  که  واریشل   همون: فتم گ بود؟ پوشیده چی آذر دته یا: یدپرس

  دانست نمی  ستیدر به  کسی ظاهراً. پوشیدمی را آن اغلب که  اشتد مخملی آبی شلوار یک ذرآ

  ینمه  در. دنکردمی  سوال او صاتمشخ  یاره درب یلدل  مینه  به . ه ن یا است آذر هشد کشته  ه ک دختری

  از  ،شناختم می  را او طمئنم م ماا بود، سیک ه چ ندارم خاطر به  اصالً ناال که  هابچه  از کیی موقع،

  یکی ستپال ساک یک که  حالی در فائزه. داد دستش به  چیزی. زد صدا را ئزهفا و دآم بیرون بیمارستان

  جسد  لانتقا از  شیپ . کرده م تما ارستانبیم در  رآذ گویند می : تگف. مدآ من رفط به  بود،  دستش در

 و کرده ستفادها فرصت از ما دوست ند،یاور درب تنش زا ار هایشلباس دخواستنمی ه ک ه خانسرد به 

  انستتومی  لوارش  این. ودب  آورده بیرون مارستانبی از و گذاشته  نایلونی در را آن.  داشته بر را آذر  شلوار

  را  آذر ، دبو ته برداش را وار شل که  کسی . شنشنایاآ  و  دوستان طتوس آذر یشناسای برای دباش  ییوسیله 

.  داد من ه ب را رشلوا فائزه. بود ایستاده آذر نزدیک تظاهرات، صفِ رد کنممی فکر اما شناخت؛ی نم

 . است هشد کشته  رآذ  فهمیدم که  دبو جااین . است آذر شلوار  دیدم

  بودم نرفته  آذر یخانه  به  وقتهیچ . بود اهمرم ه  هم ذرآ  لوارش. شتمبرگ انه خ به  شب دیروقت

  شان خانه  دانستمی نم حتا(. دیدم زهرا شت به  رد تدفین مراسم در  بار ولینا برای را رذآ  یه خانواد)

  ه ب عدب روز صبح .دادم وا به  را رخب و زدم تلفن مانمسئول  به . بدهم خبر هاآن  به  توانستمنمی . کجاست

  مدرسه،  در ه چ) یمگذاشت آذر ایبر آن از دعب که  میاسرم هر در. بردم دمخو  با را شلوار .رفتم مدرسه 

  و  دیمچسبان دیوار به  چسب با مدرسه  یراهرو در راآن . بود  هم رشلوا این (رازه بهشت در چه 

 رپیکا با که  مجاهدین تاح ـ یگرد هایروه گ هایبچه  که  دبو این جالب. نوشتیم دورش شعارهایی

.  کردند بانی پشتی آن از اه وه رگ یهمه  که  دبو  یینامه رب اولین . د پیوستن ما به  ـ د تننداش بیخو  یه رابط

 خواستندمی  هم آذر یه خانواد که  شنیدم. شدند صداهم ما با همه  دادیم،می  رشعا راهرو در قتیو

  لمو مع طابقم درسه م  ولینمسئ و یسالما انجمن. دبودن  دهش شانانع م اما بیایند؛ مدرسه  به  روزهمان

  هم  را شلوار تندواسخمی . کردند  هپار را یوارد روی هاینوشته  و زدند همبه  ار راسمم. کردندمی  خاللا

.  شدیم جمع هم دور دوباره جاآن . رفتیم مدرسه  طحیا به  و برداشتیم را آن. تیمنگذاش که  کنند پاره

  رد  آذر که  دانه دید همه ! ردهک نفجرم را کنارنج  شخود  آذر: گفتندمی  میسالا انجمن هایبچه 
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  قرار بهانه  را آذر ساندویچ اکتپ همان البد! کرده پنهان آن در را نارنجک که  داشت ییته س ب دستش

  شاید . برمنمی  یاد از هرگز. بود داده نشان من به  را پاکت ذرآ. نندک درست را هادروغ  این ات دادند

  انجمن  یاعضا  را دروغ این .بود هد مان دستش در اکتپ و ردبخو را شاچ ساندوی  بود نکرده صتفر

  پرتاب از قبل نارنجک دولتی، هایامه روزن یته گف به . نوشتند هم هازنامه رو در و کردند شایع یاسالم

.  بودند دیده  ار او هاه بچ . بود  نشده ه تکتکه  آذر که  حالی در. بود کرده تکه تکه  را  ذرآ  و شده منفجر

  هرد خو نشدب  باالی قسمت به  تربیش اه چمه اس ظاهراً. ودنب هراپپاره  اما بود؛ خونی کامالً وا ارشلو

 ( 62)« بودند

  هنگام  به  را ذرآ من» :گویدمی  بود، حاضر زهرابهشت در او شستن نگامه  به  که  آذر نتگابس از یکی

. سیدرمی رنظ به  یوختگس مثل هاه ساچم ایج .بود مه ساچ از پر بدنش. دیدم زهرابهشت  در شستن

  در  کمدست  بود؛  دهندی دیزیا آسیب دنشب اما بود، دازی لیخی هاساچمه  عدادت ه ک است رستد

 را او که  خانمی. شدبا شده مرگش موجب هاساچمه  این که  کنم باور توانستمنمی چرا دانمنمی . ظاهر

.  مدانمی ن . بود خورده قلبش یا جمجمه  به  ییه چمسا  شاید! است شده "ترک زهر" گفتمی  شست،می

 ایقبره  میان اییج در  را و ا !است هدرآمد  پا از "گلوله  ضرب " ه ب که  اندنوشته  ذرآ  فن د ز جوا در

  شرکت  هاپیکاری  از یخیل. تگذاش  آذر برای مفصلی اریسپخاک  مراسم پیکار. دکردن  دفن عادی 

 ( 72)« بودند کرده

  ه،واقع زا بعد روز دو یا یک: »دگویمی راسمم آن از ت،داش  ضورح آذر اریسپخاک در که  رامیت

  م؛ وی نر جمعیه دست که  بود کرده توصیه  ما به  "دالـ  دال"  شکیالتِت . شد ارزگرب سپاریخاک مراسم

 هر شد بنا. شوند مانورود  از مانع و بگیرند  ار ما جلوی  زهرا،بهشت  ورودی در دم داشت  امکان چون

  در  مگبزر مادر با من . داش ب برانگیزشک  ترکم  تا کند  اه همر خود با را تریمسن  دفر  اند،تومی  که  کس

  چون  نکند؛ شرکت ،نیست مایل سیک اگر گفتمی مانسئول م ه ک یدآمی  یادم. ردمک شرکت اسمرم

  حرف  یکس با کنید سعی: کردمی  تاکید و. کرد واهندخ ییشناسا را همه  و است رناکخط وضعیت

   !یدنکن  نگاه یگرد هایآدم  به  و ازیدبیند پایین را سرتان نکااالمتی ح نزنید؛

 تایرع را یتیامن مسایل ما استخومی  ند،کن شرکت سازمان باالی رده هایه چ ب بود ابن چون شاید

ـ  دال" هایبچه  طرف از من .بود گرفته  شدت سرکوب و خفقان. بود بد یخیل سیاسی اوضاع. کنیم
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  رذآ  داشت بزرگ  در د،بو  ودهسر خزادفر غفرو مرگ  از پس ملوشا که  را شعری  مان،درسه م  "دال

  شلوار  .کردم رائتق نم هم راآن  که  بودیم ه وشتن  آذر یادبود در لهمقا یک ه،رسدم هایبچه  با. اندمخو

  شکل  به  که  کائوچویی یصفحه  یک روی. دیمبو کرده تزئینش قشنگ خیلی. بود مانهمراه  آذر

 اه هیلال حزب. دیم بو شته گذا هاگل روی را شلوار و یمبود ندهباچس گل ،بود  شده درست هستار

 تندسخوامی . د شدنمی ورحمله  ،کردمی تصحب نفر یک تا. کردندمی  اذیت لییخ و دنبود جاهمه 

  دور  و کردم ریزریز بودم، خوانده که  را متنی کرر،م یهاحمله  همین دلیل به . دکنن  پراکنده را جمعیت

 به  نمکمی  فکر. دمبو  کشو  در چنانمه  جرا،ما این از بعد هامدت  .نیفتد سدارهاپا دست به  تا ریختم

 حضور کسانی چه  یستن یادم. دهمان ن یادم به  ادیزی چیز ریپاسخاک ممراس از که  تاس دلیل ینمه 

  در  م ه  را چهلم و تمهف مراسم! نکنیم  نگاه هاآدم  به  که  بود بنا بته ال . دیدم را کسانی چه  و داشتند

 پخش ییه یماعال بود، بد خیلی عیتوض که  61 سال در  ذرآ  شدن کشته  ردگسال  در حتا. مگرفتی ه رسمد

  از  خیلی. ننوشتند  مدرسه  آن در رام اسم اسی،سی هایفعالیت  یلدل  به  عد،ب  تحصیلی سال در. دیمکر

  انه شب یدرسه م  در بروید : ندگفتمی  ما به . کردندمی  خودداری من  مثل سانیک  منا ثبت  از مدارس

  مدرسه  به  ستمنتوان را دی ع ب لی صیتح  سال اول هما ه س نم. رفت نه شبا یمدرسه  به  ائزهف ! دکنی نویسینام 

 هایبچه  جدید یمدرسه  ر د. کردم  نام ثبت مانخانه  از دورتر یلیخ ییمدرسه  در که  این ات بروم؛

.  م کردی پخش فیانه مخ  و  یمشتنو  ییه اعالمی آذر، رگ م گردسال  در حال،  این  با. بودند کم  خیلی  ارپیک

 .نداشت دووج  اصالً دیگر  وقعم  آن  رد علنی اسممر اریزبرگ نامکا

  که  شنیدیم بعد. داشتم رتباطا تشکیالت با هنوز آذر شدن کشته  یقعه او از دبع  ماهچند تا من

  اما . نمک برقرار ارتباط سازمان  با دوستان و آشناها طریق از کردم سعی. انده کرد  دستگیر را مانمسئول 

  آگاه  راتتظاه  جزئیات  زا من ه ک دالیلی از یکی. دزنمی  حرف کسی  ا ب کسی .بود  کمحا ی اعتمادبی

  همین  دلیل به  رفته، نبی  از بعداً هاآن  از یکی حتا و اندده ش زخمی زیادی تعداد میدمه نف و منشد 

  ند کرد دستگیر ماه چند از دبع  هم ار فائزه. پاشید هم  از بعد مدتی پیکار تشکیالتِ .بود  خفقان عیتوض

  داشته است، شرکت  اهراتدر تظ در حالی که امیتر ص نیستخشما م برای: تکمیلی] (82)«شد قطع لیک به  نم تباطار و

و سپس در مراسم آذر هم شرکت داشته و   است ردهها گفتگو کچهو با ب یدهو شلوغی آنجا را د ن رفتهاو بیمارستجل به
ه و مجروح تشت و کاهراتظزئیات از جنه چگواشته، خود د باجا  را همه آذر شلوارد هم سال بع یکتا  ،دههایی را خواننمت
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 عرفیم رهای متعددی داعالمیهات که به دنبال این اتفاق آن ! مضاف برست!خبر مانده ایکار بران پیهوادا دن بسیاری ازش
ین مجروح ها باایاحبه و مص هاگزارش «پیکار»ی شماره در چندهمچنین  چاپ و در سطحی وسیع پخش شد.گان شدکشته

تشکیالت در  با نیز 60اد از ضربات خرد ا چندماه پسحتی ت کندادعا می است شخصی که در بعیبسیاتشر شد. منت هراآن تظا

    [نده باشد.ما اطالعاز این همه بی ست، ارتباط بوده ا

 با .شائق عال  و تشخصی از اش؛گی خانواد یطمح  از ؛بدانیم تربیش  آذر یدرباره  واهدخمی ماندل 

  آسان شناختندمی نزدیک از را آذر که  هاآن  برای شخرالد یخاطره ینا از بتصح  که  ودیوج

  دشواری  رغم به  اما، را صحبت . شکندمی  را  شانی صدا گریه  گاه. کنندنمی  غی در وگوفت گ زا نیست، 

  پنجم ندفرز. دآم  نیاد به  ینپائ  متوسطِ یاخانواده  رد»  :یندبگو مانبرای  رآذ  از تا گیرندمی سر از

  و  زیبا یلی خ ردخت. بود زیاد نسبتاً هاآن  با اشسنی تفاوت  که  داشت  ترگ بزر رخواه  4 و بود ادهانوخ

  کتاب . ندخوامی  زیاد کتاب. بود خوب لیخی شادرس مدرسه  در. قوی و بلند قد بود؛ ترکیبیخوش 

  بود وانی ج تردخ (92).داشتن ترش بی  سال 17 عه،واق هنگام به . بود رده ک باب انه خ در  پدرش  را نخواند

  شان؛ایه ضعف و هابی خو یهمه  با ؛دوران آن در چپ ایه سازمان وانج هواداران رتبیش  مثل

  جسور  خیلی آذر. شاننابردباری  و رویچپ ن،شا شجاعت  و خودگذشتگی از ن،شاایمان  و صداقت

 اههیاللحزب  وخت،فرمی  وزنامه ر بانخیا در که  بار یک .هافعالیت  ترینتسخ  برای هآماد همیشه  ود؛ ب

  ! بخونینش شاقبل  الاقل ماا! کنین  رهپا باشه،: گفت هاآن  به . نندک پاره را هازنامه رو که  کردند ه حمل

  ع وضم  به  نسبت  را هایلی خ و زدمی  چپ  اغلب شبرخوردهای در !خالفین؟م هانوشته  این  یچی  با بگین 

 ( 30)«.ت داش زیاد فیقر و ستدو ال،ح این اب. تدانسمی  سترا  خودش

  شدم. آشنا ه سمدر در 1358  سال در نقالب،ا از بعد ذرآ  با» :گویدمی  آذر یامدرسه م ه  و وستد ،امیتر

  چون . بودم رفته  مدرسه  آن به  آذر از شپی سال یک من .آزادی خیابان در واقع یعاصم یمدرسه 

  ل سا 17 و بود ترگبزر من از السیک  رآذ. تمداش سال 16 موقع آن ،رفتم سه درم ه ب ترزود سالیک

  دوی  هر ،1360 لاس در. است تربزرگ  من از لسایک گفتیم من ه ب همیشه  که  دآیمی  یادم .تداش

  کالس رآخ همیشه  و داشت لندیب قد آذر .گذراندیممی  صاداقت یرشته  در را نظری مسو سال ما

  " دال ـ دال" تکیالتش  در  هم با. تمنشس می کالس یجلو بود، تراه کوت قدم  نچو من. نشستمی

 که  این با. شد شروع اسیسی فعالیت همین لدلی به  ترش بی ماندوستی . ردیمکمی  فعالیت نماسه مدر
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  چون شاید. چرا دانمنمی  درست. بود آمده ما ی مدرسه  به  اام بود، دیگری یمحله  در آذر  یخانه 

  م نا بتث ما یمدرسه  در که  بود واسته خ او زا یکارپ ازمانس د،بو ضعیف سه مدر " الد ـ لدا"  تتشکیال 

  شنیده کردم،می  فعالیت ریکاپ وزانآمدانش  تشکیالت با مدرسه  به  ورودم سال همان از که  من. کند

  ابتدای  در من . بود ذرآ  نفر یک این. رستدبف ما یمدرسه  به  را فرن یک ت تشکیال است قرار که  ودمب

 به  مه  آذر ه ک بعد سال  لیو. مشد می  محسوب  شکیالتت  پاتِسم وزی،آمش دان  کیالتِ تش  با رکا

  اعضای  ر،کا اوایل. بودند ما از تریینپا ها،چه ب از  عده یک .رفتم  االترب رده  یک آمد، ما یمدرسه 

 خشپ مدتاً ع  کارمان  .بودیم  شده  نفر نُه  ، 60 سال در . بودند نفر پنج  مجموع  در مانه درسم " دالـ  دال"

  عارنویسیش برای زود یاه صبح  .بود کتاب و ریه نش فروش و انخیاب رکنا تنگذاش اطبس ،اعالمیه 

  به . مانداختیمی  اعالمیه  اه خانه  در. نوشتیممی  شعار هاس توبوا یصندل  روی یا ادیواره  روی .یم رفتمی

 ایه چه ب میان  در .داشتیم مه  یوارید یروزنامه . مگذاشتی می  برنامه  مدرسه  در  مختلف  هایسبتمنا

  و  اسیسی کار برای دیگر یهابچه . دیموب ترکنزدی هم با هفائز و آذر و من مدرسه، "دالـ  دال"

  فعالیت  ایبر ریمساعدت خانوادگی تِموقعی نفر سه  ما. بودند روه روب عان م و مشکل با تی،تشکیال

  د وجو ادیآز نم یانواده خ در . دشمی ارگزبر ما یخانه  رد اغلب کیالتیتش  جلسات. داشتیم سیاسی

 به  آمدورفت  و داشت رقرا دانشگاه نزدیک مانه ن اخ من،ض در. بکنم مانست تومی  کارها خیلی. داشت

  بیرون زود صبح تتوانسمی . نداشت سیاسی رکا برای مشکلی هم آذر. بود تراحتر قیه ب برای آن

  جسوری  خیلی دختر  رآذ .تیم رفینم او ینه خا به  ییتامن یلدال به  اما. رددبرگ خانه  به  یرد  شب یا و بیاید

 ملهح هااللهیحزب  ات،اوق اغلب. دبو  رکاپی ینشریه  شفرو  ما رهایاک از ییک. داشت  رسینت رس ؛بود

  و  ترینبد  به  رفتن داوطلب  میشه ه  آذر . ندزدمی را هابچه  و  یختندرمی  هم به  را بساط کردند،می

  ام آر و کتسا خیلی. بروند شدندی نم حاضر یگرد هایبچه  که  اییه ن مکا ود؛ب هامکان  ترینخطرناک 

 دورتر کمی  ه ک بود م ه  یگرد نفر یک  میشه ه  البته . ختفرومی  را هایشامه روزن و  ستادیامی  وهیاه بی  و

 تربیش نسخه  سه  دو خت،فرومی نشریه  که  کسی. ت داش رعهدهب را نشریه  هاینسخه  یه بقی از مواظبت

  از  را نشریات همه  و کنند  حمله  هاهیاللزبح که  شتدا د وجو خطر ینا چون .فتگرنمی  دست به 

  به  دیگر ینسخه  سه  دو ،ود ب  بمواظ دور از ه ک کسی شد،یم ته وخفر نسخه  سه  و د وقتی. رندبب ینب

  . بخوانیم فروش از پیش ار پیکار  ینشریه  خودمان کردیممی ن  رصتف اغلب ما . رساندی م فروشنده
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  امنگه . کردیممی  قداما شافروش  به  سرعت به  اید ب مان،سهم  گرفتن و  یه نشر ار شنتا محض  ه ب چون

 گفته، پیکار که  چیزی این تندگفمی  مثالً. کردندمی  بحث ما با و دآمدن می  سانیک نشریه، وشرف

 ایه گروه  وادارانه  یا و بودند تحکوم  طرفداران یا هاینا. دست ینا از هاییبحث  یا نیست؛ درست

  مدانستی نمی مه  اندمخو چون! هیم؟بد یاسخ پ چه  ستیمدانمی ن .تیمگرفمی قرار بدی وقعیتم در ام. دیگر

 تردخ یک فروخت،می نشریه  قتیو .آمد یشپ رآذ برای ییله مسئ چنین اربیک ! چیست موضوع

 یهاوشته ن از یکی یاره درب و آمد سیک . بود مشغول «اکثریت ارک» فروش به  نارشک در هم اکثریتی

.  شد تناراح  خیلی .دن ک حثب نتوانست د،بو  هاند نخو را له مقا ونچ او. کرد بحث به  شروع آذر اب ارپیک

 هایصحبت  که  وقتی خصوصاً. است کشیده خجالت لیخی گفت و کرد ریفتع من برای را اجرما این

  ، بود  ندهواخ روخت،فمی  که  را یاروزنامه  که  ردخت آن. شنودمی  فرد ان هم با را تیاکثری دختر آن

  ! انیم؟خونمی  ما و خوانندمی  ار نشاتنشریا هاآن  چرا گفتمی  آذر. داد  امانج  ردف آن با را خوبی بحث

  ودمان خ که  این بدون فروشیممی  روزنامه  فقط ما گفت. کرد مطرح تیالشکی ت یجلسه  در ار نکته  این

  ،بدهیم  آگاهی اه آن  به  توانیمنمی  هاتن نه  ند، کنمی مراجعه  ا م به  مردم  تی وق. باشیم داشته  مطالعه  فرصت

  از بعد. م دانینمی  زیچی که  هستیم ناآگاه آدم مشت یک ام که  شوندمی توجه م عتسر به  هاآن  بلکه 

 . بخواند را نآ  قبالً  فروشد،می  نشریه  که  هرکسی که  گذاشتیم قرار اجرما این

 :گفتمی  شعر.  احساساتی یلیخ و  ؛بود اییگردرون و گیرگوشه  دختر ذرآ باکی،بی  و  شجاعت  رغمبه 

  / فردا فتح ویس به  شپی /فقر یشه ری برکن و زیخبپا  /بخشرهایی ای /وشخام خشم این از ویمبگ چه 

  قطعه ] .بود همخوا فادارو انمآرم به  ابد تا که  /هابسته پینه  دست به  قسم /آزادی دشی خور  سوی به  پیش

 ( 31).[است هشد ه یافت شایادداشت  دفتر در و  سروده ذرآ  که  شعری

.  دیمکرمی  مطالعه  هم  را دیگری  هایب اکت. ار شاملو یا غ فرو عار اش مثالً  اندیم؛خومی  شعر تاب ک هم با

  یمقدمات هایب کتا ای و بود؛ [رحمان بتثا ینوشته ] نینا کتاب یم،خواند مه  با که هاییکتاب  از یکی

  آرام  او مثل. دمکرمی حس کزدین ذرآ به  را مخود روحیات، و شخصیت نظر زا. مارکسیسم  یدرباره 

  و  رفطاین  ردیم؛کمی  ه مطالع. گذشتمی  سکوت در بلاغ م،گذراندیمی  مه  با که  را وقاتی ا. ودمب

. کرد ایجاد مازندگی  در یخالی او مرگ دلیل، همین به . بودیم هم با اوقات تربیش . یم فتریم طرفآن 

 به  .کرد دخو تارگرف مرا سال دو مدت  که  شد دیلتب  شدیدی افسردگی به  فته ررفته  آذر، مرگ شوکِ
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 ایه عکس   بود کرده بورمج  را ما ت،وضعی  نهمی.  ببینم متوانستنمی  ار  تانمدوس  سیاسی، دب اعاوض دلیل

 هامدت  ات را آذر شلوار اما. یمببر بین از ،بودیم کرده درست مراسم یبرا که  را چیزهایی یهمه  و آذر

  برایم  گذشته  از که  بود چیزی تنها رشلوا نای. ودمب دهکر پنهان ه انخ مینرززی در ار آن. داشتم ه نگ

  و  شد فاسد خون مدتی از بعد . ودمب  داشته  نگه  توضعی  همان اب را آن و  بود ونی خ شلوار. ودب مانده

 سوی از ندهافزای قانخف و هادستگیری  سو، یک از من افسردگی و ارشلو وضعیت. گرفت بو شلوار

  آذر  با و گذشته  با ارتباطم تنها نییع ببرم؛ بین از را ارشلو که  کند وادار مرا ممادر دش  موجب ر،دیگ

 ( 32)« بود سخت یخیل یمبرا کار این .را

:  گوید می  او بستگان از یکی. شد بسیار هایسختی دچار خراش،دل  یواقعه  این از بعد رآذ یخانواده 

  راه  در  آذر گفتی م همیشه . شتدا خوبی یه روحی راه ظ به  او . خورد ضربه  اربسی ،ویژه  به  آذر مادر»

  مرگ  از ناشی شوکِ  اثر بر یند گومی  پزشکان. رفت تحلیل شدت ه ب درون از ولی . شده  کشته  نشایما

 را آذر واهرهایخ. شده ضعیف اربسی شاحافظه . است رفته  بین از مغزش هایسلول  از یبخش ذر،آ

 خراشدل  مرگ. دادند دست از هم ار شانعلمی م کار. ندکرد راجاخ دانشگاه از واقعه، ینا از پس

 ( 33)«تانشدوس و  اقوام یبرا  دبو بزرگ یاه ضرب ذر،آ

 .ستا ترابی  ایرج ده،ش کشته  فروردین 31 تظاهرات در مه ساچ بتاصا اثر بر که  کسانی از ردیگ یکی

  ز رون آ یدرباره  او  از .سازدمی  میسر ترابی یرجا خواهر ،دانش  لیال با را ما باط ارت امکان ستی،دو

  به  تواندی نم و  گیردی م را گلویش ضغب اهیگ. شودمی  یندوهگ ان  و دارزنگ  صدایش. سیمپرمی

  کنیم می  تسکو . دهیممی  آزارش تلخ،  خاطرات یادآوری با که  این زا میامعذب . دهد امه اد صحبت

 که  ودیم ب  گذاشته  راقر یرجا و من: »گیرد دست به  هدخوامی  که  چنان آن  را کالم یشته ر خود تا

  شده شوارد هراتاتظ برگزاری که  بود یاه رود. یمبرو تظاهرات به  مه  اب عدازظهرب  ونیمچهار تساع

 به  رفتن از را هاتشکیالتی  که  گرفت یمتصم یاپروسه  چه  در و ونه چگ مانساز که  نیست یادم. دبو

  ظاهراتت  به  ند داد اطالع ودیمب یالتیکتش  که  ما به  روز همان که  دانممی  ولی. کند منع  ظاهراتت

 ره  به . بود همه  برای بود، خطر گرا که  چرا ست؛ا  کرده ذیتا امر هاسال  این مامت در له مسئ این. نرویم

.  دانشگاه جلوی  رفتم زظهربعدا چهارونیم ساعت حدود  ولی نکردم،  شرکت تظاهرات  در  من ال،ح

ال  سو زیرز بیش بیش ا را  هالش  روایتصحت  ، یال دانشهارات لظا: کمیلیت]. بود جنگ انمید مثل انقالب خیابان
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  5د و باز قبل از ساعت وشده ب زغاآ  5ودتر از ساعت رات بسیار ز، تظاهشهال یگفته  ت که برخالف س ات آن برد. واقعییم

.  شده درگیری حتماً ه ک کردم فکر. نداشتم  اطالعی یچه  نارنجک انفجار زا [.فجار صورت گرفته بودان

  مکنم  که  ردنک خطور  ذهنم  به  هم لحظه  یک ا حت. ندبود  ینمجروح نکرد جاه جاب ولمشغ  یاه عد 

 گردی  تن  چند و همسرم  اههمر ه ب من. شتمبرگ خانه  به  یدم،ند را او ونچ. اشدب شده زخمی جایر است

  ام رشه  که  قارف این از یکی شدم، خانه  وارد  وقتی. کردیمی م زندگی سازمانی یانه خ یک در رفقا، از

  .رسیدمی  نظر به  عصبی  الًم کا. دبو خانه  در ،شد معدا ا و ستگیرد 61 لسا در بعداً  و شتا د نام یرانباجگ

  قطع را حرفم که  نمک تعریف برایش را نشگاهدا وی جل هاینه صح  ماجرای خواستم. زدمی  قدم مرتب

 ! بگیر تماس (همسرم رادرب... ) با :گفت و کرد

.  دنشو وارد شوک من به  که  یدبگو را له ئسم طوری کردمی  سعی .بزند رفح درست توانستنمی  او

  یستن میاد. شدم  وضع امتوخ متوجه  د،کر درمابر یدرباره صحبت به  وعرش که نای محض به  ماا

 که هاییبچه  از یکی. برسانم اسین بیمارستان به  رعتس به  را خودم باید ه ک فهمیدم اما گفت، چه  یقاًدق

 ( 43)«بود برده ارستانبیم به  و  کرده نتیوا سوار را او ود،ب  ایرج اههمر تظاهرات در

 سوار ار رجای که  کسی انهم ،"قنبر". مکنیمی پیدا را بیاتر ایرج وستد دهد،می الیل  که  هایینشانی  اب

  ردیف  یک در ایرج و من» :گوید می  گذراند،می  او نارک  در را لحظات خرینآ و  کندمی  وانت

  ت مد. اشتد قرار من راست طرف او. بودیم راتتظاه  صف سطو در نمکمی فکر .کردیممی حرکت

  خودم من. مبودی تهران اهدانشگ اصلی در  حوشوحول . بود نگذشته  هراتاظت  روعش از زیادی

  زخمی  ایرج که  دیدم . شنیدم را انفجار صدای. ادافت زمین به  ایرج  پای یو جل تقریباً. دیدم را کارنج ن

.  تیمرف سینا ستانیمارب ه ب و کردیم وانتی سوار را او ه فاصلبال. بود دب  خیلی شحال . تاداف زمین به  و دش

  او .نماندم دیگر من یدیم،رس ه ک ستانماربی  به  ....بعد  ماا. بزند حرف وانستتمی  هنوز ولا یدقیقه  دنچ

 ( 53)«بدهم خبر هابچه  به  تا  آمدم یرونب  و گذاشتم جاآن  را

کی  ی هارات ظطبق ایم که گویبید با خاطراتن این کرد تری مستندبرا فقط، باشد نداشته یان اهمیتشاید دیگر چند :لیتکمی]

 و با توجه هبود شیهوکه کامال از حال رفته یا ب شخصی ته،داشتظاهرات حضور نقطه از صف همان  ری که شخصا داز رفقای
یا  )شورلتریکایی ل آمیک اتومبی در را تسه ادبو جایر تمال بسیاربه اح حادثهی ت صحنهائیفیزیک و ظاهر و دیگر جزبه 

گام هنینی د عشاهاین  کنند.می، سوار شودمیوقف تم رفقای از تعدادتوسط  و ،بود در حرکت شرق سمت به وک...( کهبی
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ده  بو ر پنج سوراخچهااو گ رنیشمی [احتمالبه ] تِ بیند که پشت کُمی ،ه صندلی عقب اتومبیلب سوار کردن فرد مجروح

 .[ تاس

  و  دبو جنگ زمان» :گویدمی .رسدمی لیال به  خبر و ودشمی رخب با فاجعه زا انسازم ترتیب این به 

.  ندبرسا سینا بیمارستان به  مرا کردم هشخوا و فتمگر را شخصی ماشین یک جلو. نه شبا ایه خاموشی 

.  دمبو شوکه  کامالً نم ! شده تمام: تگف. دیدم بیمارستان  جلوی را همسرم یدم،رس که  انارستبیم به 

.  ندک وجوپرس و بیفتد جلو دوب ناسبم که  بودم سیک هاتن معج آن در. بکنم باید کار چه  نستمدانمی 

  سئولین م از یکی. کردم معرفی را خودم و رفتم جلو  بود، ادهافت اقاتف چه آن به  نسبت امتم ناباوری با

  در  قع مو نآ. داد ویلتح  من ه ب را ـ  گردی  کوچک چیز د نچ و  کلید ساعت، ـ  ایرج وسایل . آمد  داریا

  کنممی  فکر) مبلغی شانحقوق  از  کردند،می  راک که  کسانی  که  بود  سوممر انسازم ایه جمع  از رخیب

  کنار نیسازما و  جمعی  مخارج  رای ب را  باقی و داشتند برمی  توجیبی  وانعن  به  را ( انتوم 700 حدود 

  همان معادل چیزی و بود گرفته  را شاحقوق آخرین ه،واقع این از رتپیش  روز چند ایرج. گذاشتندمی

  : گفت یمارستانب مسئول. ندداد من به  وسایل یبقیه  همراه ه ب را لپو . بود جیبش در شده نتعیی  ولپ

 .« یریدبگ خبر اه آن  از توانیدمی  صبح افرد. برندمی  قانونی پزشکی به  را سدج»

 و انایر جنگ روعش از پس. مآبادانی  اهل ما. کردند می  ندگیز شیراز در زمان آن من یخانواده 

  با روزی ندچ تا بود دهآم رانه ت به  روزها آن که  اشتمد یامه ع. رفتند رازشی ه ب مدرما و درپ راق،ع

  خود  وسط این که  این برای و  فتندگرمی قرار شک مورد ترسریع هاجوان که  جاآن  از. شدبا  ترشدخ

  پزشکی  ه ب رفتن برای مرا تر،اده جاافت و ترمسن  فرن یک است بهتر کردم فکر نشوم، دستگیر هم من

  تمالقا  به  .ودب زندان شهراه م در پسرش. نکردم اپید را او. رفتم امعمه  غسرا ه ب. کند مراهیه  نیانوق

  تصادف  گفتم. است شده شهید  ایرج که  نگفتم ولی گرفتم، استم مادرم و پدر  با . بود رفته  پسرش

.  است ردهنک رباو ه ک همیدمف ادرمم صدای از. یمآور می  شیراز ه ب را او مراقبت، و معالجه  برای و کرده

  شده  شهید ایرج ه ک گفتم  و ادمد قرار جریان در را او. م زد زنگ شیراز در یمعمو یخانه  ه ب زمانهم

 که  خواستممی . میبردمی  شیراز به  باید را جسد. کند مادهآ را درمما و پدر که  تمخواس مویمع از. است

.  اندمسر صبح به  چگونه  را شب مدانی نم. شتمبرگ نه خا به  شب آن .اشندب جریان در پیش از هاآن 

  ه ب راجع  ستنی یادم  اصالً اما . دارم رخاط به  را ند بود خانه  در  ه ک رفقایی یافسرده  و غمگین  هایچهره
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.  ودیمب سینا انبیمارست جلوی ،صبح پنج ساعت. بزنیم حرف توانستیممی ای و زدیم حرف چیزی چه 

  7 یا 6 عتسا. قانونی ی کپزش دبروی : گفتند خرهباال  و دادند ربطبی هایب جوا  ما االتسو به  جان آ

  ند نده  تحویل را هاازه جن کنندمی  تالش که  بود شن رو  الًکام. م رسیدی قانونی پزشکی به  که  بود حبص

  یهمه  با. تدنیف راه مجددی غیشلو و تظاهرات و کنند دفن را هاآن  سروصدابی فرصتی رد شاید ات

.  یمبگیر لی تحو را نازه ج باید  شده ر وهرط  ه ک بود مسجل  م برای م،شتدا  که  ی غم و باضطرا و  شفتگیآ

.  شدیمی نم قموف او دونب . بگیریم تحویل را جنازه توانستیم اختیم،شنمی  که  وکیلی آقای کمک با

  این  نسازما ه ب ته وابس رفقای و ستانود  زیاد لاحتما به . بود کرده  پیدا کسی چه  را وکیل  این  دانمنمی 

 سردخانه به  متوان می که  گفتند نم به  ظهر 12 ساعت او، یاه تالش  با خالصه . د بودن دهدا انجام را کار

  ی تجربه . دیدممی جنازه که  بود بار لیناو. رفتممی نهسردخا به  که  بود بار اولین. ببینم  ار جسد و مبرو

  بودم؛  دیده بلق  روز که  داشت نت به  ار لباسی مانه . بود   ادیع  امالًک ایرج هرظا حالت. بود یبد  خیلی

 که  شخصی .بود زده یخ تنش. بود یدهکش دراز کاربران ه یشب چیزی روی. شلوار و تک و سبز بلوز

 و کرد جک را برانکار سر ،باشد  داشته  اهمیتی یشبرا من حضور اصالً که  نای بدون کرد،می کار جاآن 

  ن آ کاریمیخ  ه ب ردک ع شرو بعد . انداخت تابوت  شبیه  ی ندوقص داخل شت،گو الشه  یک  مثل ار جنازه

 که  کرد مانقلب م چنان ضاف متما و تابوت رد او گذاشتن و درمابر یجنازه  دیدن شوکِ. قوصند

 اهسال تا اقعه،و این از پس اما. کردمنمی گریه حتا هت،بُ شدت از. آمدم بیرون هسردخان از عقبعقب 

 . .. شدمیم یشانپر و ته آشف چکش، و  میخ صدای ندشنی از

  اباده  گوش در وت  نام با /م پوشمی سبز /باشم  ه خواند  مرگی چیه  راز تانگاه  در که آن بی  /تیرف

   (63). پوشممی  تو یاد به  همیشه  را سبز /وانم خیم

  مقدمات دانمنمی . ندارم دقیقی یخاطره  گذشت،می لحظات آن در چه آن از که  بود دب انچن حالم

  ... و دادند؟ انتقال دگاهورف به  را جنازه طورچ د؟یدن خر اواپیمه  بلیط چطور شد؟ اهمفر رچطو ما سفر

  یه هم بترتی دیگر، هایبچه  همراه به  همسرم. نبود آسان اصالً هاکار نوع این وال،اح و اوضاع آن در

  رازشی دگاهفرو به  وقتی سته  یادم اام. دارمن خاطر به  را اه رکا از یکهیچ  جزییات من. دادند را کارها

  ز ا. بودند آمده  فرودگاه به  نفر 200 تا 150 نمکمی فکر. میت یاف نانتظارما در را هوادخان  یهمه  یدیم، رس

  عکس  آن از و دیدند را جنازه هاه بچ  ،سپاری خاک از  بلق .یم رفت شیراز قبرستان به  تقیم مس گاهرودف
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 ه ک را  جایر شکم  و  سینه  عکس،  ینا ( 73). است شده چاپ ار کپی یریه نش در هاعکس  زا  ییک. گرفتند

  دیده  را رجای شستند،می را جنازه که  نگامیه  نیز همسرم .دهدمی  شانن ورده،خ زیادی هایاچمه س

 ( 83)« .ودب

  ش اتنه  پایین تا وگل زیر از. دیدم را ایرج دفن، از قبل ز،شیرا ستانقبر در» :نویمشمی لیال همسر زبان از

   (93)«.اشه مثان یناحیه   و کمش  ه،سین یسه قف صخصو به  بود؛  شده راخسوخ سورا ساچمه  اصابت لدلی به 

  در »  :رساندمی  چاپ به  مراسم این از یگزارش کارپی ینشریه . ارندسپمی  خاک ه ب اسمیرم طی را یرجا

  حضور گورستان در که  مردمی و ق رفی یخانواده  سازمان،  هواداران از یادیز یده ع م،مراس این

 گانه آوار و ارانداهو و شیراز کیالتِتش  فطر از ه ک رگیبز هایگل  ته دس. دندنمو شرکت شتند،دا

 ه دقیق یک[ ...] جمعیت[ ...] آغاز در. خوردمی  مچش  به  ود،ب  هشد اردهگذ فیقر مزار بر نسازما رهوادا

  سرود  بعد. شد  ئتاقر «ارگرک طبقه  آزادی راه در پیکار سازمان » پیام آن از پس. دندنمو وتسک

 و ننشجویااد سازمان امپی گاهآن . دیگرد ه مواج حاضرین قبالاست با که  شد واندهخ رفقا توسط نهیداش

  انسازم ار هواد جنگ گانه رآوا پیام سپس  و شد  خوانده  رفقا از یکی  سطتو رازشی پیکار وزانآمدانش 

  ه خواند ،بود شده سروده وادارانه  از یکی توسط رفیق هادتش مناسبت به  که  شعری قطعه  و شیراز در

  شهید  یخانواده  با که  یکسان و رفقا یهمه  از رک شت و یگزارسپاس  منض  د،شهی یقرف پدر[ ...]. شد

 سال چهل اثر بر که  کارگرم یک من: داشت  اظهار رانیسخن یک طی ودند،ب  مودهن  یدرد هم ابراز

  ارم ند هیچ زندگی در و امشده  یضمر آب، و برق ساتتاسی و گاز و یتنف مناطق ها،گاه پاالیش  در کار

  سال،  چهل این تالفی به  ژیمر امروز و رمبمی  رنج که  تاس الس چهل من. ماکش تزحم هایدست جز

  جرم بگوید که  هست کسی آیا کرد سوال ربا چندین شهید پدر. است داده من ویلتح  را ندمفرز نعش

  شد فرزن  زا دفاع  ضمن  ی، خنانس طی شهید مادر اه گآن [ ...] کشته؟ را او م رژی که  بوده  چه  من فرزند

 ( 40)«.نده د ادامه  را او راه ایستب من ایه بچه  بعد، ه ب ینا زا: گفت

  مدت  تمام در هاآن بته ال . رسدمی پایان به هااللهیحزب با درگیری نبدو سممرا: »آوردمی یاد ه ب لیال و

 اگر ه ک بود نشاسحوا هم هابچه . نددشنمی  یکنزد ولی یدند؛خچرمی  برمان و دور سپاری،کخا

 ( 41)« .ددهن نشان نشواک ند،کن حمله  دبخواهن
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  تخریب  قصد به  جمعیت،  شدن دهاکنپر از  بعد بودند، نکرده کاری  مراسم طول  در که  اه اللهیحزب

  شدن  خارج و سممرا ترک  از  پس» :خوانیممی مراسم  از ر پیکا زارشگ در. آمدند نگورستا به  قبر،

  صد ق که  یه سرما اسدارانپ اهسپ ناستیش  ینماش دو ضرین، حا از ییک یگفته  به  ،گورستان  از  جمعیت

  عامل  فاالنژهای از یکی. رگشتندب خالی ستد ه ک بودند آمده گورستان به  اند،ه تداش را رفقا دستگیری

 دور ار هاگل  ه دست داشت قصد و کرده پاره پاره را سازمان پالکاردهای و رفته  قرفی مزار روی سپاه،

 هاآن  به  که  را  نفر یک تند ش اد قصد هاآن . شودمی اافش و شده جه موا ار عزاد م مرد لفتمخا با که  ریزدب

.  ندکنی م ترک  را جاآن  ردم،م اعتراض  اثر بر و شوند می ن موفق  که  ند نمای دستگیر ،کردهمی  راضاعت

  شب ما ه،بود یستنکمو و ریپیکا جوان ینا چون که  اندکرده  تهدید محل، ترک از بلق ولی

 ( 24)!« ندن ک خاک سلمینم گورستان رد را او دهیمنمی  زهاجا و میزنمی  هم به  را قبرش و گردیمرمیب

  تند رف ورستانگ به  شب آن هاآن . اشتند گذ اجرا یمرحله  به  را شانتهدید هالهیال حزب : »گوید می لیال

  و  اذیت یوهاشی  از  ییک ه البت این . دادند  ماانج  را رکا  این بار ندی چن هم بعدها! کردند خراب  را قبر و

  ردد قبر، سنگ تنشکس  با گاهبی  و هاگ که  بود جاهمه  قریباًت و رازشی در شهدا یهاه واد نخا آزار

 ( 34)«کردندمی  تازه را اه واده خان

  و خواهر ج پن ما. داشت الس 22 مرگ  هنگام به  ایرج: »فقدانش غم زا  و گویدمی  نمابرای  جایر از یالل 

 یگرد خواهر دو و برادر یک. بود  ترکوچک  من از سال  ود ایرج. ترمبزرگ  مه ه  از من. بودیم برادر

  ما . تکنیک و فن اهل بود آدمی. گرفت انآباد رد یفن مدرسه  یک  در را شادیپلم  ایرج .دارم هم

  از  پیش دو  هر .گذراندیم  هم  با قریباًت را سیاسی یمبارزه  به  کردن  پیدا تمایل  و شدن  هآگا یپروسه 

  و وج دانش من. یمگرفت قرار سامت  در شدند، معروف 3 خط به  ابعده  که  حافلیم و هاجمع  با البانق

  زا پس  هم ایرج . شدم  ملحق پیکار سازمان به  انقالب، زا بعد  کمی یفاصله  در و دم بو  تهران کنسا

 ( 44)«.شد  سازمان واداره  مدتی

  ر پیکارگ یقرف» : مخوانیمی  آن  ر د که  است  ساندهر  چاپ ه ب ترابی ج ایر از هی تاکو حال  شرح " پیکار"

 عناصر از یریرپذاثیت با[ .... ]دآم دنیا به  شیراز رد کارگری ه خانواد یک رد 1338 سال در ترابی یرجا

 ادامه لتحصی به  که  زمان همان در او[ .... ]ردآو روی زهمبار به  رستاندبی دوران از انقالبی، و آگاه

  میژر لیه ع مبارزه حظه ل یک ت،رفمی هاارخانه ک بهه ک هاان ابستت در خصوص به  حال نعی  در و دادمی
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  فعاالنه  رفیق آبادان، کسر ینماس یعه فاج شهدای به  مربوط اهراتتظ در .نکرد رها را شاه خائن

  رزاتی مبا  عالیتف به  قوا تمام با پهلوی، منفور رژیم ونیسرنگ و قیام زهایرو  در سپس و کرد رکتش

[  .... ]تگرف قرار ارکیپ زانآمودانش  و نجویاشاند  سازمان با باطارت در 58 آذر از [.... ]داد ادامه  دخو

  التیتشکی موضع با 59 مرداد از و رفت شیراز ه ب سپس .ود ب نآبادا مناطق زا یکی پخش لمسئو  یتمد

 ( 54)«.گرفت  قرار سازمان با ارتباط در  ،مپاتس

 ایلوس ه ک دکرمی  کار  شرکتی در و بود  مدهآ انتهر به  یرجا که  ودب ماهی نجپ چهار: »گویدمی  لیال

 از. ریابی  و صادق بود میآد ایرج. کردمی  استفاده مکاناتا این از کارپی. داشت  هم رتکثی و فتوکپی

 انسازم برای را امکاناتش و انرژی و قتو یهمه  که  داشت دوست. گذاشتمی ایه م داشت، چه آن

  جمع هم ور د ازیرش در نستیم توا دهخانوا یهمه  ه ک ود ب  باری رین آخ 60 ل اس نوروز عید .گذاردب

  شروع  ببندها و  بگیر رات،تظاه  نای از  بعد هایماه و هاهفته  در. فتادا اتفاق این  بعد، هفته  راه چ. یمشو

 به  هدخانوا با را رتباطما ی،سیاس احوال و اوضاع. ببینم را نوادهخا و بروم ه خان به  نستمنتوا دیگر. دش

  جمع  ما بود، شده  دهیشپا  هم از عمل  در ردیگ انمساز که  60 ماه  نبهم  اتضرب از بعد .کرد قطع  یکل

 کردستان به  دبع . کرد فعالیت مدتی که  ستکمونی کارپی سازمان نام به  دادیم شکیلت را یککوچ

  مرگ  جمله  زا و بود هافتاد تفاقا 60 سال طول در که  آنچه  به  توانستم که  بود کردستان  در . رفتیم

 ردما. است سخت برایم اقعه و آن به  راجع زدن رفح هم زوهن. نبود خوب اصالً لمحا. کنم فکر ،ایرج

  بوده  احتر هاآن  برای که  این نه . کردند را شانعزاداری  نوعی به  ادهخانو اعضای یبقیه  یا رم،پد و

  من  برای. نبود طور ینا من برای که حالی در. دکردن طی را طبیعی سیر یک کمدست ولی. باشد 

 به  ما یانواده خ در چیز هیچ دیگر اقعه،و این زا  بعد. نشد متما زرگه  و ماند تعلیق حالت رد له ئمس

  کشته  یدرباره  تیموانسنت  وقتهیچ . داد ییرتغ را ما یهمه  زندگی سیر ماجرا این. تبرنگش سابق لتحا

  مادرم  و پدر و  آمدم روپاا به  دستانکر از ه ک وقتی  ل،سا 8  حدود از دبع .  بزنیم  حرف راحت ایرج شدن

  کوچکم رخواه  پیش، لسا چند .کنیم  صحبت روزها  آن یه ر دربا که  نداشت ایی ج گرید دیدم، را

  سال  15 ایرج دتشها موقع در او. بزنم فحر کمی وانستمت او با تنها. ماند من با مدتی و مدآ نم نزد

  ی یلخ واقعه، این سر بر. درفتنمی  راز شی دانشگاه  یدرسه م به  هان آ. بود له سا 17 دیگرم خواهر. داشت

 ایرج سعک که  باریک گویا حتا. کردمی کنترل ار هان آ مرتباً تاندبیرس سالمیا انجمن. دادند  رشانآزا
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 که ندخواست هاآن  از. بگیرند  تماس مادرم و درپ با  تا شتنددا  ه نگ را او کردند، یداپ خواهرم کیف در را

  گاه دانش  از که  ابعده  م،خواهر مینه ! اردنگذ فشکی در رپس سعک  که  کنند "نصیحت" را رشاندخت

 عدم  مورد در طورق یده رونپ کی کرد،می جعه مرا استخدام برای اجهر بود، دهش التحصیلغراف

. نیافت اتمه خ جاهمین  به  له ئمس. گذاشتندمی رشبراب در اشه نوادخا و شخود  یدئولوژیکا صالحیت

  به  ن،تفگر شمچ زهر برای ،گاهی ب و گاه رانپاسدا کردم، ترک را یرانا من که  ینا از عدب هامدت  تا

  اسمی شابه ت علت به  ما، دور بستگان زا یکی که  یدم شن  حتا. گشتندمی  را جا ه هم و  دنرفتمی  ما یخانه 

  قعه، وا این زا بعد الس 16 .اندزده  کتک را او و است شده احضار شیراز هسپا به  بار نچندی ،ایرج با

.  م دبو رفته  اغشسر به  جنازه نگرفت تحویل برای لاو بش ه ک یاعمه  همان. دیدم دهلن در را ماعمه 

  سال،  همه  این گذشت زا بعد !...بودی شب آن کاشای  مه،ع: ویمبگ  او به  واستخمی  دلم شه همی

  یخیل  .است مانده  ابهام زا یااله ه  در اماده انوخ و من  برای  خراشدل  مرگ  این هایجنبه  از خیلی  زهنو

 ( 64)«. دانمب ار ماجرا قدقای دخواه ی م دلم

 آن  هاینشریه  به  ،1360ن ردیفرو 31 ظاهراتت از ترنبه جاهمه  و تردقیق  یتصویر به  تنفای دست برای

 ینا به  بالتبع ر،رگکا یطبقه  آزادی راه در پیکار سازمان انارگ ،یکارپ ینشریه . یمکنمی  نگاه روزها

 دوشنبه  رصع» :مخوانیمی  قعه وا زا سپ ریه نش نای یه شمار ناولی در. ستا پرداخته  تربیش  درویدا

 و هاه دانشگا بودن بسته  به  عتراضا اسبتمن به  سازمان  هوادار دانشجویان و وزانمآدانش  60/ 1/ 31

  نندگانتظاهرک. زدند یضعمو تظاهرات به  دست ، 59 اردیبهشت اول ومتمقا یاسه حم داشتگرامی

 اییپیمراه به  عوشر قه دقی 30 و 4 تساع راس ،انسفرل آناتو  خیابان از ،ند بود  نفر 1000 دحدو در ه ک

  گشوده  هاتوده  تهم به  آزادی سنگر این شگاهدان" ،"زییروپ مبارزه، اد،اتح ": ارهایشع با و نمودند

  علیه  ،ی جمهور زبح علیه " ،"تجاعار دامن بر دیگر ننگ یلکه  اردیبهشت،  اول" ،"ددگر دبای

  جلوی  ه ب دقیقه  چند از بعد معیتج [...]. دادند  دامه ا کتحر به .. .و "هاوده ت یکار پ باده زند ها،لیبرال

 اسلب به  که  پاسداران از یاعده  و اسالمی  جمهوری اوباشان و دورانمز مانز همین  در. یدرس دانشگاه

.  دندگردی روه روب اه آن متومقا با ه ک نمودند حمله  انتظاهرکنندگ صف به  بودند، درآمده شخصی

  میان به  ویق  نارنجک تابپر با  ورانشدزم از یکی دست به  یسالما ی هورجم ژیمر  یان،م  این در

 نفر اهپنج  از بیش و شهید نفر دو حداقل انفجار، این اثر در. آورد  بار ه ب یناکدهشت یفاجعه  جمعیت،
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 داده الانتق بیمارستان به  ردمم کمک به  و جمعیت توسط ه بالفاصل که  گردیدند مجروح و زخمی

 داخل به  و شده ریمتوا ه مسراسی خود، ننگین جنایت مانجا از بعد اللهیحزب  اندورمز[ .... ]ندشو می

  کوبنده، یادهایفر و انفراو انقالبی ورش با عیتجم  آن، دنبال به . رفتند "توحد" رچاد و دانشگاه

 ایانپیماه ر.  دندنمو اییپیمه را انقالب ـ مصدق هچهاررا یسو  به  و کرده لمتشک  را خود صفوف مجدداً

  ی رهاشعا و نموده  ماییپیراه  مصدق هارراهچ تا داشتند،ن  اطالع فیق ر دو دتشها و تلفات یزانم زا ه ک

  برخورد مانعی با راه  طی در دداًمج  که  نآ ونبد  رکنندگانتظاه [ ... . ]کردندمی  تکرار را بیانقال

  دای شه  تاسبمن به  را "هیدانش" بیانقال ودسر و ایستاده بانقال ـ مصدق راهچهار تقاطع در نمایند،

 ( 74)« .شدند قمتفر آن از بعد و  اندندوخ  بهشتاردی اول

  پایان از سپ که  کسانی به  هاهیاللحزب  مجدد یحمله  از  ارپیک یامه نه هفت گزارش، ین هم در

  «ابرینع از نفر هاده » حمله  نای در  که  کندمی  تاکید و گوید می  سخن شدند، می  پراکنده  تظاهرات

  ش یور دانشگاه رویه برو هایروشی فکتاب  به  سپس هایالله حزب  کارپی یته گف به . نداشده  دستگیر

 یاگوشه  در گریز و گجن ه ک حال  مانه  در .کنندمی  پاره  را نشریات  و هاب کتا از  ریسیاب و برند می

 کمک به  مردم، راهیهم با دگانظاهرکننت از یاه عد دیگر، یاه شگو در دارد، ادامه  بیشوکم

 « .دکننمی منتقل هاانبیمارست به  ار هان آ  و آیندمی   وردهخ کنج نار هایزخمی 

  روشن و ...و یشریعت نی،خمی هایانبیمارست به  حادثه  شهدای و صدومینم و ینمجروح انتقال از بعد»

 زا که  نیداراهوا تدریج به  و یدچ پی شهر حسط در نفر ندچ شهادت خبر شهدا، و هازخمی  میزان شدن

 نیز دارانپاس. د نآمد  خمینی نبیمارستا ویلج به  ،شدند باخبر نراواف یاه زخمی  و شهدا وجود

  مودند ن دستگیر را نمجروحی انهمراه  از ی زیاد تعدادی  و کرده محاصر را تانارسبیم داخل الفاصله ب

  و  پزشکان. مودندن له حم جراحی لعم اتاق به  لحانه مس که  ساندندر بدانجا تا را وقاحت و شرمیبی و

  در  که  ندکرد اعتراض سداراناپ یمسلحانه  حضور به  د،ندبو  ینمجروح معالجه  غولمش ه ک یاراندست

 ( 84)« .دندنمو دستگیر را یارانزشک پ و دستیاران از نفر  چندین دارانپاس ل،مقاب

 تدس به  اه آن  از دقیقی شمار چه راگ. کندمی یاد زخمی هاده  وجود از خود، هایگزارش  در پیکار

  آورد بر نفر 19 ،اندده ش بستری وابیهزارتختخ  ان تسبیمار در که  را ییهای زخم تعداد ماا دهد،نمی 

  رژیم  یماندژخ چنگ زا ندتوانست فرن 12 ستری،ب مجروحین نفر 19 مجموع از: »یسدنومی  و کندمی
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 از که  ندشد ردهب اوین سپس و دادستانی به  بی،سن  بهبودی از پس اران،سدپا توسط نفر 6 ولی بگریزند؛

  از پس  ضوانیانر مژگان فیقر نام ه ب آموز دانش  رفیق یک. ت سین دست در  اطالعی  ه عد نای  تسرنوش

   (94)« .سیدر شهادت به  بیمارستان در نماند زرو  20

 از و داشت سال 16 مژگان یقرف: »کندمی گزارش چنین پیکار را مژگان و آذر شدنخمی ز چگونگی

 بچو که  ـ راته اتظ ییآگردهم یظه لح  نهما در و بود علیانمهر ذرآ شهید رفیق نزدیک قایرف

.  داشتند  رارق او نزدیکی در رفقا از گردی یاعده  و مژگان رفیقـ  بود آذر فیقر دست رد پالکارد

  الکاردپ نزدیک ،حکومت به  سته ابو ضدانقالبیِ  عناصر یوسیله  به  یامه ساچ ارنجکن که  هنگامی

  (50)«رسیدند ادتشه  ه ب نفر 2 و  شدند  زخمی زیادی یعده  شد، منفجر

  و  بوده دنفرض نجک،نار ینا: »گوید می و پردازدمی نارنجک هایویژگی فتوصی به  سپس رپیکا

  یل شکت شود، می  زده قالب جامد پارافین توسط که  راوانف ایه ساچمه  زا چُدن، ایج به  اشپوسته 

  صنایع جاتخانرکا در قطف رنجکنا این. است یعمول م نارنجک لمث صاتشخ مش سایر و گرددمی

  پس [ ...] شدمی  خته سا شاه انزم درـ  آلمانی تشرک ابتکار به  و ه نپروا با اد،آبسطلنت  در عواق ـ نظامی

  نه  و سازندمی "یراه  سه " که  سروپابی  اصطالح  به  افراد دست  به  نه  رن، مد و جدید  نوع رنجکِنا این

 که ستیدی دج و یرنظکم  نوع از لکه ب  ،دافتا ردمم  دست به  یامق زمان که  یمعمول  هاینارنجک  عنو از

 ( 51)« .تگرف کارخانه  حفاظت به  ربوطم هاییته کم یا و باال سطح ارتشیان زدن باید فقط را راغشس

 مراسم رگزاریب از شدگان، کشته  از کوتاهی حال شرح و سعک  درج منض ارپیک یریه نش

  گو فت گ (25).دهدمی  ارایه  اره شم دچن  در ییهاارش گز ین،فرورد 13 ایشهد چهلم  و  هفتم ، یسپارخاک

 ترکامل را فروردین 31 راتتظاه  یره رباد پیکار گزارش خورده،چمه سا هایزخمی از نفر سه  با

  راه  در پیکار سازمان یمرکز یکمیته  واقعه،  مجروحین خوبِ یه روحی و متمقاو تحمل،  (35). کندمی

 مدال که  اییقفر به »: کند تجلیل هانآ زا پیامی نضم که داردیم آن بر را کارگر یقه طب زادیآ

  رات تظاه  ردین،فرو 31 روز در ارتجاع نظیرکم  یتجنا !دانگرفته  ارگرک یطبقه  دیآزا اهر در افتخار

  شهادت به [ ...] شما از تن سه . شیدک نخو به  ییساچمه  نارنجک پرتاب با را اشم موضعیِ و ضیاعترا

  ؛شدید  لممتح  الورانه د را هاسیبآ و هازخم انواع د،رسیم رنف هاده  به  تانتعداد که  شما و ندرسید

  آسیب  و وحمجر ایرفق[ .... ]ستا باقی شما یسینه  و پا و دست ن،شماچ ،چهره بر آثارش که  آسیبی



 

 

117 

 ار شما تدس[ ...] شده  بمرتک  وزرآن  در عارتجا که  نایتیج از عمیق  یکینه  و تنفر ابراز ضمن ! دیده

 قتحق جهت در و نیسمیلن ـ رکسیسمما پرچم زیر ،کارگر یطبقه  متحد صف در و فشاریممی رمیگ به 

 ( 45)!«رویممی  پیش به  سمکمونی  آرمان

یالتی  کرفقای تشبیاورد که به  آنکه به روی خودفشارد، بیمی روز را به گرمی ن آن مجروحیان پیکار دست سازم: تکمیلی]

توسط   ،ی مینوها به ریجیفرستادن بس نیهست با چه تفاوتی واقع !!رکت نکنندهرات شین تظاکه در اود بستور داده د
و نه از مطالب   "دندخوانپیکار را می "نه  شان که به قول خود نیناانوجوو فرستادن کودکان  خیابانبه  و ؛های سپاهتیتشکیال

  [ !!دسالخی شون سرمایه،  وسط وحوشت تا، آوردندیدرم آن سر

  گذرا  و ردهشف طور به  ن،فروردی 31 تارتظاه  در نارنجک ارانفج  پ،چ هایروهگ سایر شریاتن در

  شدیداً  را رنجکان انفجار ، «(اقلیت) خلق فدایی هایچریک ازمانس» گان ار ار،ک. است یافته  تابباز

  اندکرده  ماعال  شرمانه بی دولتی تامقام و یاسالم جمهوری یروزنامه : »نویسد می  و کندمی محکوم

  صورت  "ینمایم و مظل" خاطر ه ب عمل این و هشد ابپرت رکنندگاناه تظ ودخ توسط جکنارن ه ک

.  است کرده پیدا ییگسترده  ابعاد کشور رسراس در  مبارزان ترور شته،گذ یه هفت ندچ در[ ...] ته رفگ

  . دانیده رس هادتش به  گلوله  با [...] رفن ده از بیش( گذشته  آن از ماه یک که ) جدید سال در تنها

 به  را میسترور از یجدید دع بُ پیوست، عوقو به  هرانت نشگاهدا جلوی در ه شنبو د زرو که  دثیحوا

  باب  گشودن اشعنی م م،ژیر عوامل توسط دفاعبی  مردم بین در  نارنجک ارانفج . اشت گذ نمایش

  بین  ارعاب و رست ایجاد شاهدف  ل،مع این .تهاستوده  رکوبیس و هاخشونت  یعرصه  در جدیدی

   (55)«است یمترق و انقالبی هاینیرو عتراضیا اهراتتظ در هاوده ت کترش  از لوگیریج و دممر

  محکوم  ضمن ما: »دده می  هشدار  پیکار  نسازما به  تروریستی، عمل  ینا کردن  وممحک ضمن «اقلیت»

  در  بدون ه ک یز ن را پیکار سازمان هایکتیک تا و هاسیاست  اسالمی، جمهوری رژیم  تروریسم کردن

 که  است این پی در طفق کافی، وینیر گردآوری نبدو ،واقعیات به  ه توج دونب  شرایط، گرفتن نظر

 ( 65)«دهیممی  قرار تقادان مورد شدیداً  باشد، اشته د راضیاعت کتحر یک روز هر

  رویداد  از  مخدوش ی لک به  رشیگزا یارایه  منض ،«(اکثریت) ایران خلق فدایی یهاچریک سازمان»

  عصر» : ویسدنمی  و کندی م پیکار  نمازاس یه متوج تمامی ه ب را جکنارن فجاران لیتمسئو ،فروردین  31

  خیابان  از ورعب  حال در ماشین کی توسط نارنجکی ،60 روردینف 31 رظه ز اعدب  4 ساعت شنبه دو  روز
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  ، نارنجک شاک تر اثر بر .شد تابرپ بودند، عبور حال در ه ک مردمی میان به ( دانشگاه مقابل) انقالب

  به  دست شرکا و کاری پ گروهک ام،هنگ ینا در . د ردیدنگ مجروح سختی به  رینعاب از تن 15 از بیش

 آغاز انقالب بانیاخ در مشکوکی حرکات میان این در و زدند نقالبا ابانخی در راهپیمایی یک

  نموده  تماعاج محل در که  ردمیم به  تند،داش دست در نجکنار به  شبیه  قطعاتی که  نفر دو. گشت

  ر،جاانف از پس. شدند بازداشت طقه من یکمیته  ن ی مامور پیگیری با رنف ود  نای. کردند حمله  بودند،

  اقسام  و انواع  ود،ب  دهآم  پدید که  یاریخته  درهم و  پریشان وضع از ادهاستف اب بقال ضدان عناصر

 کتحر این که  است وشنر کامالً. راکندندپمی مردم میان در را لیلیبراـ  ضدانقالبی هایشایعه 

 اتفاق نیما ز ویژه به  ارانه کجنایت اقدام این .است ه تفگر رتصو  آمریکا جمپن نستو توسط صاًمشخ 

  این  پذیرش و داده تغییر یاسیس هایآزادی  قبال در  را خود مشی اسالمی جمهوری  دولت که  فتدامی

 ( 75)«.است ته شدا  اعالم اساسی قانون بچهارچو در را هاآزادی 

  قبال در » اسالمی  یجمهور  « مشی تغییر» که  داد  نشان اریبدهشت  شکل ه ب بعدی  دهای رویدا

 نیز و بود اعدام و شکنجه  زندان، سرکوب، اق،اختن از ییه تاز یمرحله  یه طلیع ،«سیسیا ایه آزادی 

 از ،روزهان آ یدادهایرو به  گذرا اهینگ. وطن از دگرخواه و دگراندیش ایرانی هزار دهاص ریزگ

 به  ان،فمخال  با  بله مقا در  اهللب حز که  این بر ستیواه گ و دهدمی  برخ فقانخ و ور تر وّ ج رفتنگ شدت

  نسازما تظاهرات . ستا آورده رو گرم یاسلحه  به  پیش  از ش بی زنجیر،  و  چماق و  مشت جای

  تهاجم  مورد ن،راته  در لسیاهک  روزسال  و بهمن انقالب گردسال  مناسبت  به  خلق فدایی هایچریک

  پای  زا گلوله  ضرب  به  نفر یک مکدست  زخمی، چندین بر نفزوا و  گیردمی  رارق ارانپاسد یحانه مسل

 ( 85). آیدرمی د

  از  بعد  روز (95).ذاردگمی  اج بر کشته  نفر دو ،آمل در پیکار سازمان ات هرتظا در یه راسه  یک انفجار

 جارانف ثرا بر رنف 4 و گیردمی  قرار متهاج ردمو شهرئم قا  در تظاهراتی تهران، در نارنجک انفجار

  بجمو مجاهدین، ارانادهو به  هللاحزب  یمسلحانه  یحمله  شهر، نیمه  در (60).شوند می ه شتک کنارنج 

 هایواقعیت  این بر چشم اما اکثریت سازمان. ..و  (61).گرددیم ساله  22 و 16 دختر دو دنش کشته 

 نه گیراپی چنان را اسالمی مهوریج از یتحما و خمینی  اهللآیت  از یروله دنبا سیاست و دبند می بدیهی

 هایدستگاه  دروغ راسرس تروای با خوانیهم  در دین،فرور  31  رویداد ره دربا تحلیلش ه ک کندمی  دنبال
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 به نگاهی ستکافی . کنندمی  اقدام درجش به  دولتی هایامه روزن که  روایتی همان ست؛ا رژیم امنیتی

 . ببریم  پی واقعیت این به  تا ازیمبیند هاآن 

  20 از بیش و شته ک 2 راهی،سه  و نارنجک راج انف» عنوان زیر هیکوتا برخ در ،هانکی یه روزنام

  انقالب  غازآ  روزل سا  رد دیروز، ظهرازبعد نیم وپنج  ساعت» :یسدنومی  ،« تذاشگ جای  به  جروحم

  د، دادنمی الفمخ  شعارهای که  الیح در یکارپ سازمان به  ته وابس پسر و دختر دویست حدود فرهنگی،

  با  مقابله  به  مانمسل جوانان از یاعده  مهنگا  این در . تنداخپرد تظاهرات به  نهرات دانشگاه مقابل در

  شد منفجر راهیسه  پرتاب، از قبل که  داشت را راهیسه  یک انفجار قصد جوانی دختر .پرداختند هاآن 

  تظاهر ،انشگاهد فجاران از دبع تساعنیم  ودحد[ ...]ختسا وحمجر را کنندگانتظاهر از یاعده  و

 داخل ه ب یپزشک لباس از فادهاست با نیز یاعده  و  وردندآ هجوم مینیخ امام بیمارستان به  گاندننک

  دیگر راهیسه  یک تظاهرکنندگان سوی از ،ارستانیمب داخل هایگیری در در. کردند نفوذ مارستانبی

  در  .د شدن مجروح سختی به  نیز یاده ع  و دگردی پسر و دختر کی نشد  شته ک به  منجر که  دش منفجر

  این  ا ب رابطه  رد  نچنی هم و مانده  جای به  حینمجرو یضبع از کارد چاقو، عدادیت  ستان،بیمار ستشویید

  یته کمی  پاسداران سوی از اند،داده می  فرار را کاریپی  حینجروم پزشکی، لباس با که  نفر دو موضوع،

 نیز پرستار و کترد ندچ ،خمینی ماما ستانبیمار درگیری جرایما در. اندگردیده  شتبازدا 2 یه قطمن

  را  پسر 15 و  دختر 9 رابطه  ین ا در 2 یمنطقه  یکمیته  دارانپاس و دانشده  جروحم و  خورده کتک

  و  آمده دست به  پیکار یهااعالمیه  و نشریه  مقداری شدگاندستگیر از[ ...]اندوده نم بازداشت و ردستگی

 که  حو رج م تردخ چند که  ودشمی  ه تگف و دارد ادامه  آنان کامل یتهو نتعیی خصوص در حقیقت

 در وحانمجر از نفر 21 دانشگاه ابلمق در یاه ره س انفجار ریانج در .بودند مسلح ،اندگردیده  متواری

  و تافی نتقالا البرز ارستانبیم به  مجروح یک و گرفتند قرار مداوا تحت خمینی امام تانبیمارس

  حال  در. ندیافت انتقال یتشریع دکتر ارستانبیم به  هم ییعده  ،سینا رستانبیما به  روحمج  سه  چنینهم

 و ته گرف قرار جراحی عمل تحت نفر 5 که  هستند یبستر وحجرم 21 خمینی، امام ستانبیمار در اضرح

 ( 26)«.است بخشرضایت  شانحال

:  دنویس یم وابیزارتختخ ه  انبیمارست یسرئ زبان از  ماره،ش همین در یگرید گزارش در روزنامه  این

  نییخم  امام یمارستانب به  جروحینم از ید تعدا نشگاه،دا رویه روب زدیرو  عصر درگیریِ ریانج زا بعد»
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  و  مجروحین ِهمراهان بین که  بودند نیز پیکار گروه اعضای از دیتعدا  مجروحین همراه. شدند  آورده

  ندکردمی اصرار روحینمج  هانهمرا که  بود این رگیری د علت. آمد پیش یدرگیر یمارستانب  مسئولین

  علت  ه ب له ئمس نای چون و. باشند نمجروحی راههم هانآ و بدهد جا نیز هاآن ه ب ستانبیمار باید ه ک

  که  دداشتن اصرار نیز همراهان از ییعده  و باشد ولینمسئ  لو قب مورد توانستمی ن  بیمارستانی قوانین

  الن مسئو بین ن،والسئم  لقبو  عدم  و هاآن اصرار علت  به  ند،کن خارج  انبیمارست از را  ودخ مجروحین

 .« آمد یشپ مختصری ریدرگی نیمجروح راهانهم و رستانامیب

  دیروز  ظهراز بعد: »د گویمی  نقیضوضد و عجیب یهاش رگزا همین  یادامه  در ،کیهان یامه روزن

  لمنتق یخمین ماما  تانمارسبی به  اشد،ب شده ه کشت نشگاهدا حوادث در سدرمی نظر به  که  زنی یجنازه

  مشخص  عتسا نای تا لمقتو نز هویت و صاتمشخ  رو این زا اشت،ند همراه جسد چون هیمنت. شد

  حوادث در که  جوان دختر کی و پسر یک ینازهج امروز صبح...: »نویسد می  سپس و. «است نشده

 لحظه نای تا .شد  تقلمن یقانون زشکیپ مرکز به  سینا نبیمارستا از د،بودن شده کشته  تهران دانشگاه

  مشخص را ینمقتول  یتهو هانیک بعد، ساعت چهارو  یستب (36)«.است نشده خصمش نولیمقت هویت

  دانشگاه  یحادثه  شدگان کشته  زا تن 2 هویت قانونی، شکیپز به  هاآن  یخانواده  یه مراجع با»  :دکنمی

  ی فرهنگ البانق وزرسال جریان رد جکنارن نفجارا یدثه حا جریان در که  نفر دو نای [...] شد روشن

  کردند  تفو  وارده جراحات دتش اثر بر ارستانمبی  در ودند،ب شده مجروح تشد  به  دانشگاه ابلمق رد

 ( 46)« .داشتند نام ساله  22 ترابی ایرج و ساله  21 یانهرعل م آذر  باشند،می پسر و دختر یک که  دو این[ ...]

  رد درگیری و جتشن» انعنو زیر ،[صدریبن یه روزنام] میاسال انقالب یشریه ن هک تاهیکو خبر در

  و  سبک  همان به  بیشوکم  ،داد روی این گزارش داده، تصاصاخ نجکرنا انفجار ه ب « دانشگاه لبمقا

  تجمع  دنبال به  حوادث این: »نویسدمی  اسالمی بانقال . بینیممی دولتی هایروزنامه  در ه ک ستسیاقی

  تبسمنا ه ب که  بود رانته  هشگادان ورودی درب ل مقاب رد یکار،پ وهگر واداران ه  از تن 200 حدود

  جمهوری برعلیه  تند  ارهایشع که  وهر گ نای. بودند آن بازگشایی انخواه  ،ها دانشگ طیلیتع گردسال 

  ثباع  که  شد  نفجرم نارنجکی ،  درگیری  هنگام در . دشدن  درگیر حاضر مردم ا ب ،دادند می  سالمیا

  مقابل  رد اعمال این  کردن ثا خن رنظوم به  مردم  از یاعده [ ...] یدگرد ساله  22 تردخ یک نشد کشته 

 ( 56)«...شتنداد  حضور شگاهدان
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  درج  ار وانیانرض  مژگان مرگ برخ خود، «خبررسانی» یویژه  ییوه ش با د،بع  روزهای در کیهان،

  و  وانج  ندفرز درگذشت» : رحیمت و تتسلی هایآگهی بخش در و اشخانواده  زبان از بار نای کند؛ می

  مرگ  پای تا پیکار  صدامی  ـ ایی آمریک یتکارانج روه گ توسط که  ان وانیرض مژگان یزهدوش انماکام ن

  یافت،  وفات وارده ات جراح شدت اثر در  مرگ مقابل در مقاومت روز 20 از بعد و بود شده مجروح

  آنان  به  دم  الیتو  وکالتاً که  سئول م ماتمقا از درخواست با .رسدمی  آشنایان و  دوستان طالع ا به 

  نجنایتکارا نای صاصق به  نسبت "جع "  مهدی ضرتح عصرلیو حق به  دارد دعااست گردد،می  اگذارو

 ( 66)«.نمایند  اقدام شده ته ریخ  حقنا  نخو بازستادن و

 هاونیست کم زا دیگر بسیاری و رفیق این قتل به  رژیم» :نویسدمی کیهان "آگهی" این به  پاسخ در پیکار

  دیگر و ما سازمان لیه ع آورد،می  بار به  دخو ه ک یفجایع این از شدکومی  نکرده، کتفاا نقالبیونا و

 رتجاعیا نقش ،باشدمی قرفی دایی[ ...]گویا که  دیفر ان،می نای در. کند فادهاست انقالبی روهایین

  ات مجاز صطالحا به  و گیریدست ه ب تهدید بیماری حال در را مژگان رفیق بارها و کرده بازی فعالی

  انیدادست نمعاو پیش دیچن تا اشد،بیم بادمها اهل و شه دوآت نژفاال فردی که  او. است نمودهیم

 در را هویتش ه ک مژگان رفیق تا بود شده باعث او. است افته ی مقام یعترف اکنون و بوده انقالب

  دار پاس چند سرش یباال و دبرو لو د،بو  کرده معرفی  الجوردی مژگان را خود  و نگفته  نبیمارستا

  و  تدفین راسمم در  ر وبمز فرد  ریکتح  ینتیجه  رد جمله من  مختلف،  ل دالی به  رفیق یه خانواد. ارند بگذ

 ( 76)« .ندزد ما سازمان علیه   توهین ه ب دست یق،رف یادبود مجلس

  چاپ  به  او از کوتاهی حال شرح پیکار ینشریه  ،رضوانیان نمژگا مرگ روز ینچهلم بتمناس به 

  دلیل به  ود،ب ارتش سرهنگ یک زندفر ه ک ننوجوا گانمژ که  یابیمدرمی  آن ندنخوا با. ندرسامی

 سر از را سختی بسیار کودکی دوران ،او با انشستگب غیرانسانی و بد رفتار و مادر و پدر جدایی

  صیل تح  مشغول بهیاری اول سال کارآموز عنوان به  سالگی، 16 سن در که  وقتی (86).است گذرانده

  انمژگ کوتاه رمع بر ردیگ ناکهول  زرو 20 ،آمیز المتمس اتیتظاهر در رنجکنا رانفجا شود،می

  . نهد ردناک د و سخت زندگی این بر یانیپا یه قط ن ، 1360 اردیبهشت 19 شب  شنبه  در تا دیافزامی

  جان و تن بر ناگوارش آمدهایپی  که  بود جنایتی1360 فروردین 31 تظاهرات در کنارنج  انفجار

  ی جمهور "لتدو صبح" یدنمد .بود "سحر نتایج" از نهات اما ایتجن این .ستیباق نانچ هم و هنوز اریبسی
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  عی قط حسابتصفیه  رایب اسالمی جمهوری رژیم یده ارا. یمدی د نعیا به  60 دادخر از پس را سالمیا

  تظاهرات ایفرد در "نگج زمان جرایم و خلفاتت دادگاه" که  ییاطالعیه  در یون،پوزیسا نیروهای با

 روهاینی که  کینا: »گذاردنمی  باقی یدازی یدترد جای و دهش  ماعال  وضوح به  داد، رانتشا فروردین 31

  یسمامپریال  جالدان روند،می پیش به  مندانه پیروز خود مقدس نبرد در ارپاسد وریغ انبرادر و نظامی دلیر

  ستون عوامل از داداستم با و ریکاآم تکارنایج و ست فاشی دولت ردگیسرک به  المللبین  صهیونیسم و

  منظور  به  عمومی معابر در نییفرآحادثه  ه ب دست غرب، و شرق ه ب وابسته  هایوهکگر و خود نجمپ

  در [ ...]شندبامی  ریگان انشرباب ا شوم هدف بخش حققت خود خام خیال با و زنندمی  نظم ندز مبره 

  وضع رینشدیدت با هاآن  با[ ...] قرآنی هایرهنمود تنگرف نظر در با حوادث، نوع این تکرار صورت

 ( 96)«.شد   واهدخ ردرخوب

 ناگزیر گریز و  بود ر کشتا و  انزند دستگیری، که  دانیممی  را ها«ردوبرخ دیدترینش » این  لخت یقصه 

 و هاگروه  شیتال و 1360 خرداد از پس سیاسی نیروهای  وضعیت. یاسالم ایرانِ از تن هزار صدها

 کنارنج  انفجار نظیر اکیردند یدادهایرو به  بتوان تا نداد دست به  مجالی زیسیون،پواو حزابا

  ، 60 خرداد از پس فاجعه  لناکهو ادابع. ساخت اندگار م مانجمعی  یافظه ح در را آن دیا و رداختپ

 .  سپرد فراموشی دست به  رفته رفته  و کرد رنگکم را آن از پیش ایاتجن

  ر د که  را زمان  آن نشریات. مدیمبرآ 1360 ینفرورد 31 درویدا یاز بازس به  فراموشی، با لجدا  در

  ترتیب،  این به  .یمدرآو رو توانستیم،می که  جاآن تا نی،یع شاهدان به  و کردیم رو رم بود، ماندسترس

  و  است ناتمام اام مانروایت . بازآفریدیم  را واقعه  از هاییوشه گ و  مچیدی هم کنار را مامع از هاییتکه 

 . نداریم سخیپا هاپرسش از اریسیب برای

  پیکار، نآموزاشدان و جویاندانش ازمانس تظاهرات در نارنجک فجاران از سال 27 گذشت از پس

 آمیزمسالمت و کوچک تظاهراتی چرا و رفتگ جنایت این ارتکاب به  میمتص یگانار چه  دانیمنمی  وزهن

  یقین  ه ب حتا بودند؟ سانیک چه  طرح نای تقیممس عامالن و آمران  دانیمنمی  کشید؟ خون به  رحمانه بی را

  تن  چند  شدند؟  زخمی کارانه جنایت  رانفجا این نجریا در  تن  د نچ ؟ شد منفجر ارنجکن ندچ مدانینمی 

 تنها هاپرسش  این از  بسیاری به  ... و شدند؟ دستگیر تن د چن شد؟  چه  شانسرنوشت  تند؟یاف عضو  صنق
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  رقرا سالمی ا هوریجم یتیامن و  یسیاس باالی هایرده  در نزما آن که  گویند پاسخ  توانندمی  کسانی

 کرد؟ دخواهن برمال روزی ار شاننایتج راسرا هاآن   آیا. داشتن د

  سه  آن در که  نایتی ج است؛ بوده  جنایت این ارتکاب مسئول  اسالمی  یمهور ج ه ک نیم دامی  اما قینی به 

 تنها ه ن رژیم، سمی غیرر و  سمیر زوهایبا  که  نیمدامی  و . شدند زخمی  دیگر جوان هاده  و  کشته  جوان

  نستند،توا که  جاهر و دندش هامارستان بی پرسنل را ک مانع که  نرساندند یاری  ین مجروح ماندر به 

  درمانی،  اکزمر پرسنل دریغ بی  حماتز رغم به  که  دانیممی  نیز و. کردند هازندان  یانه رو ار اه زخمی 

 هاستان بیمار ترک به  ناگزیر را هاآن  مود، نمی  یدهدت رژیم سوی از را  وحینمجر امنیت  که  خطری

  یاریبس ریهمکا و یاری راگ که  یراتیتأث. تشذاگ جابر تیمد دراز سوء تاتأثیر شانسالمتی بر و ردک

  نیست  دلیلبی . است شده امروز ه ک شدمی آن از تریم وخ مراتب به  بسا چه  نبود، پرستاران و پزشکان از

  از  را خود  پاسس ب مرات سید،ر چاپ  به  کار پی ییه نشر در که  ییه اطالعی در  ، فاجعه  این مجروحین ه ک

 :  ودندم ن ابراز نینچ هاارستانمیب سنلپر

 خمینی  و یعتیشر هایبیمارستان مترقی و آگاه لنرسپ ه ب  زخمی رفقای تشکر پیام»

  سازمان  تتظاهرا صف  در که ( 60 ت اردیبهش) دانشگاه  خونین یواقعه  مجروحین ما  !رزمبا ندوستا

 خون به  کنارنج  نفجارا با میاسال جمهوری رژیم انمزدور دست به  ارپیک انآموزنش دا و دانشجویان

 ایه بیمارستان  پرسنل شما یآگاهانه  و دریغبی  تزحما  از یدانقدر  با ایم،ه گشت زخمی و  شده دهیکش

  کمک  به  دوران،مز این شیفحا و رژیم  رانپاسدا تهدیدات  و  فشارها علیرغم ه ک خمینی و یعتیشر

  و  ارگرانک اب البیون،انق و هاست ین کمو یهمه  همراه ه ب گردی باریک  د،شتافتی خود تکمونیس ندانفرز

  ی ایه سرم ینابود  راه در مانخ سر خون یقطره آخرین تا  که  بندیممی  انپیم مانمیهن  زحمتکشان

 ( 70)«.1360 ،ه دانشگا یفاجعه  مجروحین! بکوشیم مرتجع هایرژیم  و جهانی

   :اندنهاده  جار میپیا در نیز رپیکا کیپزش ییته کم هایکوشش  بر  حین،مجرو این از ریشما

 .  اندکشیده  مجروح رفقای  داوایم تجه  که  زحماتی پاس به   پزشکی، یمیته ک رفقای به »

 و ه سئوالنم برخوردهای و شما فراوان هایمحبت. نهیمی م ارج را تانیقانه رف و رشمابی  زحمات[ ...]

  زرگ ب ینواده خا یک و کمون یک ستیکمونی  التتشکی ه ک نمود  ثابت ردیگ بار تان،ه رفیقان

 ( 71)«است ستیکمونی 



 

 

124 

  اشکنک به . کرد جلب خود به  را ما توجه  «پیکار سازمان پزشکی یه میتک» نوشته، این یتهیه  گامهن به 

 به رو ردیگ بار. تاس رفته گ لشک ایینیازه  چه  به  سخپا در و چگونه  کمیته  این دریابیم تا برآمدیم

 .  دهند  حشر مانبرای ار آن کارکرد و یریگکل ش   ات آوردیم کمیته  این ایاعض

 یدوره  انقالب، سال همان در من» :گوید می پیکار کیشپز یکمیته  عضو و پرستار ،دیقائ  دهسمر

  از  بعد. دمش  رکا به  مشغول( بعدی "یشریعت") " داریوش" بیمارستان در و کردم تمام را رستاریپ

  اب همکاری و گرفتم تماس  (لداـ  الد) پیکار مانساز دار هوا موزانآدانش  و یاندانشجو با ، انقالب

  الیت فع صدددر پیکار  سازمان  ،روزهاآن . کردند وصل  ازمانس به  یماًتقسم  مرا بعد. دمکر  آغاز را هاآن 

  همین  از ،دانممی که  جایی ات. داشت دوجو دارو و زشکپ به  مبرمی نیاز جاآن  در. بود نکردستا در

  سنندج،  ولا جنگ نیاجر در ،58 سال نوروز .دآم ودوج به  پزشکی یته کمی تشکیل کرف که  دبو مانز

  کار  سنندج در یبیمارستان در مدتی. فتیم ر  سنندج به  پرستار، دوست کی و اممقوا زا یکی همراه ه ب

  سئولمم به  را له ئمس برگشتم، که  رانته  به . دیج ستمشکلی  ارود کمبود که  دیدم جاآن  در. کردم

  نشگاهدا در رفتیمگ صمیمت. گذاشتم انمی در او با ار تانکردس برای رودا یآورجمع  فکر و گفتم

  مدت  به  ادرچ این. بودم  نم چادر ولمسئ. کنیم جمع دارو و بزنیم چادری فنی، یدانشکده  لوج تهران،

  شگاه دان  دیورو  در جلوی «.نیدک کمک ستانکر مردم به »: دیمبو نوشته   آن ویر. بود برقرار هفته  یک

  ردند آومی مانبرای  ودار هم ردم،م. ادم تایسمی چادر جلو من. یمدو ب زده آفیش هم یگرد ایج دچن و

  آمدند چادر این به  بار دینچن هااللهیحزب هفته، یک آن طول در .کردندمی مالی کمک ما به  هم و

 را اییه ول پ و  داروها و آمدی م وتورم  با اربیک ساعت سه  ود هر هاچه ب از  ییک. کردند هدیدت مرا و

 و قشر هر از. دکردن قبالستا خیلی ما حرکت این از ردمم. بردمی دخو  با ،بودند کرده اداه  دممر که 

 ییشیشه  سلینپنی بسته بسته  ،داروسازی  یکارخانه  رانکارگ .آوردند می  دارو و پول و آمدندمی ییطبقه 

  در  را مت اهدمشا و کردممی  هتفاداس فرصت از نم. دندکر هداا ما  به  یگرد هایوتیک بیآنتی  یا و

 دارو و پول زیادی مقدار هفته، یک در. دمکرمی نقل  کردند،می  مراجعه  که  دمی رم ایبر ستانکرد

  با ،ستمخوا فرس پول مسئولم زا وقتی. ببرم کردستان به  را هاکمک  من خود شد ابن. کردیم  آوری جمع

 زنی زمانسا هایبچه  زا یکترد. رفتم ستانکرد به  !بده را تبلیط لپو  ودتخ اریم؛ند لپو : گفت دهخن

 ( 72)« .ودب سفرم هم
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 یاولیه  یهسته » :کندمی  توصیف ونه گاین را کمیته  تشکیل شکی،پز یمیته ک  لمسئو ،نبوی  ودمحم

  ان سازم رهوادا ردخت یک با من ربا ولینا. دآم  ودوج به  دارو به  کردستان نیاز خاطر به  پزشکی یمیته ک

  است دکتر او ه ک دانستممی ن آغاز  در  ه البت. م رفت کردستان  ه ب ود،ب 3 خط وادار ه  که  تردک خانم کی و

 ( 37)«.است کترد  که  شدم توجه م بعداً. پزشکی  دانشجوی یا و انترن یا

 : ید گوی بازم چنین را ه تیمک ینا یریگشکل  فکر شکی،پز یکمیته  گذارانبنیان  از دیگر یکی، ناصر

  در. دیمکر رسیرب مه  با شت،دا  وسیعی عیامتاج دکاربر که  را زشکیپ تفعالی یه اید ودمحم و من»

  فعالیت هایحوزه  از کیی. گرفت شکل یپزشک ی کمیته  که  بود هایت فعال  و اه وردبرآ رشته  یک درون

  و ستادیمفر اجآن  به  ارپرست یک و کپزش ود کردستان، اول درجنگ. بود کردستان بالتبع زشکی،پ

  ای نیازه  بر وه عال. دنکردمی راهیهم را ازمانس یهاه بچ  دایم طور به  رستاپر یک و  ردکت یک بعد

 هاییگردهما در اه بچه . اشتد وجود کمیته  این تشکیل  برای هم دیگری لدالی ان،تردسک در پزشکی

 ه ب هان آ. شدندمی  زخمی و تندگرفمی قرار هایالله حزب یمله ح  مورد اغلب علنی، هایحرکت و

  سوم یحوزه . نبود خطر از خالی ه میشه  هاتانبیمارس به  ن تفر که  حالی در تند،داش یازن دارو  و دکتر

 یارایه  و ییوده ت کار نوعی ح،اصطال به  د؛بو  فقیرنشین قمناط در پزشکی خدمات ارائه  ، کمیته  کار

  عالیت، ف از هحوز ینا داشت، اعیاجتم بار یپزشک یتفعال  چون .گانیه هم طور به  پزشکی خدمات

  ر د هینگادرما کردن ایرد دادیم، امانج  که  کارهایی از یکی. کردمی  بطل یزن را مناسبی ندهیزماسا

  مورد را تهران جنوب در  ع واق یدهکده  ازدهدو ده  یون،واکسیناس یمه برنا یک در . بود تهران یه حوم

 ( 47)« .دادیم قرار پوشش

 به  ته بل ا شکی پز یکمیته » : انددی م دخیل کیپزش یکمیته  گیریکل ش  در هم را گریدی  دلیل مودمح 

  و  پرستار پزشک، عدادیت. شتدا  دوجو هم دیگری لیلد اما. گرفت شکل  یکپزش  نیازهای دلیل

  و مانمعل که  شکل  مان ه  به . شدندمی  سازماندهی جایی  باید که  بودند ته پیوس ازمانس به  درمانی لپرسن

.  کردیممی  فکری هم اه آن  برای باید  م،بودی دهکر ماندهیساز ییویژه یهاته کمی در را.... و  مندانکار

.  بودیم نفر 15  حدود کنممی فکر کار، آخر در. دکر ازآغ رنف چهار با را رشکا تهران کیپزش یه کمیت

  زهاینیا رآوردنب برای هم دبودن  ما به  کمک به  رحاض که  پزشکانی و بیرونی باطاتارت یشبکه  از ته الب
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 یکمیته  از ییه حوز  نظر زیر پزشکی،  یه تی کم ی،تشکیالت  نظر  از. دیمکرمی  ادهاستف ی پزشک یکمیته 

 ( 57)«.داشت قرار رانته 

  من، وظایف از یکی» :یدگومی و دارد ارهاش پزشکی یکمیته  کیالتیتش کار از جنبه  این به  هم مرسده

 ( 67)« .دبو رپیکا ازمانس به  هاآن  جذب و پرستاران میان در کار

  در » :گوید می باص. آمد  وجود به  پزشکی یه تکمی  تفعالی برای یدیگر ایه عرصه  ن،زما ورمر به 

  پزشکان. ردیمکمی  کار مه  با هافدایی  و ما ،59 سال اردیبهشت ولا در شگاهدان به  حمله  ریانج

 در که  رانته  هدانشگا  ایشنم سالن در .ودیمب شده بسیج همه . بودند  آمده مانکمک  به  هم ریدیگ

  سال  مه  ماه اول ظاهراتت در. بودیم مشغول هامیخز اوایمد به  صبح تا شت،دا قرار آذر 16 بانخیا

 هایاکیپ  همراه ار اتومبیل چندین. شدیم ج بسی مانهمه ( کارگر جهانی روز ،بهشت ردیا 11)  60

  پزشکی  یکمیته  با  که  دخترانی. دادیم جا اهراتتظ صفِ عبور حل م مجاور هایخیابان  در پزشکی،

  پزشکی رسیا هایکیپ ا با ه طراب برقراری و احتمالی نیمجروح به  رسیدگی  ییفه وظ و کردندیم کار

 را هاآن  انتومی بهتر طوری این کردیممی فکر. اشتندد سر به  سفید روسری بودند، رفته گ دهعه  به  را

:  دپرسیدنمی  ما از و  دندبو کرده عجبت همه  هاه بچ . کرد جوعر هاآن  به  و  داد یصتشخ  جمعیت میان در

  ی منیتا یجنبه  هاآن ! داد تشخیص ار شما دشو می ومتریکیل یک از ! ؟دکردی  که  کاریست  چه  این

 خیلی را روز آن در مانی سازمانده  روردین،ف 31 اهراتتظ یتجربه  به  توجه  با. بودند دیده را ه قضی

 ( 77)« .دنیام شپی یادیز  ریدرگی ختانه خوشب ته الب .ادیمد انجام کامل و خوب

 اقعر و ایران نگج آغاز از ییهفته  چند» :آوردمی یاد به  ار جنوب به  پزشکی یه کمیت فرس مهناز

 یزده جنگ  مناطق به  کمک  برای پزشکی یه کمیت طرف از ،نفر هشت  هفت همراه به  که  د بو ه نگذشت

  شده خلیه ت دیگر وقت نآ در هاشهر .دیگر شهر چند  و نلیماس سجدم  آبادان، واز،اه  به  رفتیم؛ جنوب

  کار  بود، کمحا شهرها بر ه ک جنگی فضای با. دنداشت  قرار نپاسدارا اه پس و رتش ا کنترل  تحت  و ندبود

 سازمان هایبچه  وزهن که  جاها بعضی رد که  کردیم کوشش فقط. ود نب ساخته  ما دست از چندانی

  ن، زماسا ادارانهو به  اولیه  هایکمک  وزشآم. بدهیم آموزش اه آن  به  ار اضطراری هایکمک  بودند، 

  شکی پز ییته کم اعضای که  ییآموزشی  تِ جلسا رد و بود  رفته گ قرار کار رودست  رد پیش مدتی  زا
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 ریاضطرا هایوضعیت  با رویارویی برای را هابچه  ـ کوهنوردی یهابرنامه  در جمله  از ـ کردندمی اربرگز

 ( 87)« .دیمکرمی  آماده

  :ویدگمی  باره نیا در  دمحمو . است دهبو ریکاپ سازمان رانجام س همان ،پزشکی  یه کمیت کار مسرانجا

.  پاشید هم از ،آمد وجود به  پیکار در که یهاینشعاب ا و رژیم هایربه ض از بعد ی،پزشک یکمیته »

  لفاتِ ت صددر. دبو تشکیالت "نسشاخوش " هایبخش  از یکی پزشکی یکمیته  که  گفت دبشو شاید

  ن یا در که  فتمگ هابچه  ه ب . بودم کرده پیدا  له ئمس کارپی  فکری طخ با ،هاربه ض از بلق من. بود کم  نآ

  ران دیگ به  را هایممسئولیت  سازمان . بدهم ادامه  کارم  ه ب بقسا ال رو همان به  توانمنمی  دیگر توضعی

  ویی س یرتاث پزشکی، یمیته ک ایه بچه  با من  یرابطه  در له ئ مس این که  است این البج. داد انتقال

  اه نگ دوره آن به  که  زامرو. اشتیمد اعتماد مه  ه ب. ندما دوستانه  و دیکنز کماکان انمابطه ر. اشتنگذ

 هاییخیلی از خواهدمی دلم .بود ازمانس در ما روابط ارزشمند هایجنبه  از یکی این که نمبیمی کنم،می

  ما که  تیاری امیراخ برزین از الً مث. کنم گزاریسپاس د،اندنرس ری یا پزشکی ییته کم کار  در ما به  که 

  استفاده  د، یافتنمی  انتقال تهران به  و شدندی م خمیز  که  ردیکُ انمبارز کردن ی ربست یبرا او  یانه خ از

.  کنند آزاد را مادرش تا کند معرفی را خودش باید فتندگ و کردند دستگیر را زینبر مادر. کردیممی

  مکن  اپید ار فرزندش وزیر  رمدواامی. ردند ک عداما  عداًب را او. ردک معرفی را خودش للید این به  برزین

 و هاآرمان  راه در  که  امدیده  ار یکس ترکم  من. است  بوده شریفی انسان چه  ش رد پ که  بگویم او به  و

  او  لی،ما کمک ایبر سازمان هایفراخوان  از یکی در. بگذارد ه مای خود  از شایبه ی ب چنین ش،اعتقادات

  هستیم  دیگر بسیاری وندی م .داد سازمان به  اًتمام را  آن پول و فروخت را جشازدوا یدیه ه  جواهراتِ

  . کنممی  یخوددار شاننام  ذکر از امنیتی دالیل به . دندکر مانی ریا و بودند انکنارم در شه همی ه ک

  بوده  قانه رفی یاریم ه  و  انه وستد وابطر  همین یمن به  که  خانواده  کمک خاطر به  تنها نه  ما ماندن زنده 

 ( 97)« .مبری در به  لمسا نجا توانستیم چنین نای. ستا

 از چه  و باال از چه  را قرارها امتم من» :دکنمی توصیف ه گوناین  را پزشکی یکمیته  کار پایان اصرن

  هاتن . داشتم برعهده را یته کم مسئولیت من  و  نبود ما ئول مس محمود  دیگر موقع آن . کردم قطع  پایین

  نمیا قرار نییع بود؛ لترنک قابل و شدمی جراا یکنزد دوستان نبی  که  داشتیم نگه  ابرج پا را هاییقرار

  مه  با و  یمشناختمی  را گرهمدی  عادی زندگی  در که  ما  داردی . کیزشپ یکمیته  ییه اول  یحلقه  اعضای
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  فات تل دالیل زا یکی. یختانگمی بر را تریکم ک ش بالتبع و بود طبیعی بودیم، همکار یا همکالس

 از ناگزیر اه بچه  ه ک شد چنان توضعی رفته ه تفر اما. باشد  رتباطا وعن  نهمی شاید پزشکی یمیته ک ترکم

 ( 80)« دنشد  ایران ترک

  و 1362 هایسال  در ه،ترکی هایکوه  از صرنا و حمود م پاکستان، مرز از مهناز خلیج، از گذر با باص

  ی پزشک یکمیته  به  ربطی شاگیری دست . شد گیردست 1361  لسا در هرسدم. دند ش  خارج ایران زا 1363

  او. فتگر قرار یانمدر شیمی تحت و شد سختی ری بیما رادچ جاآن  در.  ماند انندز در الس 8. نداشت

 . آمد   کشور  از ارجخ به  بعد مدتی و کردند دآزا  1369 سال در را
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 وز مقاومت دانشجویان در مقابل انقالب فرهنگی رسال

 ارژنگ سپاسى

         

ها از دانشجویان و استادان  تصفیه دانشگاه  ، ، دو سال پس ازقیام مردم1359جمهوری اسالمی در سال 

ه نفر ب 37 از بیش وحشیانه  یحمله  این در. کرد شروع وحشیانه  حمله  یک با  ز و کمونیست رامبار

 حمام انداختن به راه با تنها اسالمی جمهوری. شدند کشته  نیروهای رژیم در شهرهای مختلفدست 

توانست   ،سال و سپس تصفیه آن از نیروهای کمونیست و مبارز  2 برای هادانشگاه  بستن و خون

  و  تحکیم وحدت ها را برای مدتی به گورستانی تبدیل کند که در آن اوباشان انجمن اسالمی، شگاه دان

نفر بود که در  174217به آمار رژیم  بنا 1359 سال  در دانشجویان تعداد کردند.تازی می سیج یکه ب

تعداد   1361اعالم شد. با توجه به پذیرش دانشجویان جدید در سال  117148تعداد آنان  1361سال 

دو آمار نشان   نفری است که تفاوت این 57069بیش از  ،ها اخراج شدندکه از دانشگاه  کسانی

نفر   8000نفر بود به  16877بیش از  1359ها که در سال دهد. تعداد استادان و هیات علمی دانشگاه می

 . باشد ها میشگاه درصد کادر علمی دان  50بیش از  یدهنده تصفیه کاهش یافت که نشان  1361سال  در

  « حزب توده»وابسته به  « وانان ودانشجویان دموکراتسازمان ج»ها، جریان حمله رژیم به دانشگاه  در

از تعمیق انقالب  »را متهم کرد که  «نماهای چپگروه»ای کرد با انتشار اعالمیه که با رژیم همکاری می 

های اند و برای به آشوب کشیدن محیط ده خلقی به رهبری امام خمینی به وحشت افتا ضدامپریالیستی و

    «کنند.خدمت به امپریالیسم و ضدانقالب تالش می دانشگاهی و نهایتا 

 ها قبلدانشگاه  به  حمله  انتشار طرح وجود با مجاهدین« سازمان به  وابسته  مسلمانان »انجمن دانشجویان

ها را تخلیه  فروردین دانشگاه  30 در بودند، داده صدربنی  به  که  همکاری  قول  به  توجه  با حمله،  از

ذوب نشده بودند تا دوشنبه اول  و امام خمینی دانشجویان پیشگام که هنوز در حزب توده . کردند

علیه این حمالت   ای براردیبهشت با دانشجویان مبارز ودانشجویان طرفدارسازمان پیکار در کمیته 

بدون   ]فداییان[ رهبری این جریانا دهنده مقاومت بودند. امشرکت کرده و نیروی بزرگ تشکیل 

باال با جمهوری اسالمی به توافق  با کمیته مشترک و بدون حتی خبر دادن به نیروهای خود، از مشورت

. دانشجویان مبارز و دهدها را میرسیده و دوشنبه شب به نیروهای خود دستور تخلیه دانشگاه 
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  صبح  ،که نیروی کمی هستند پس از بررسی اینخرین نیروهایی هستند که آدانشجویان طرفدار پیکار 

کنند. این یکی  دانشگاه تهران را تخلیه می  صدربنیاهلل به رهبری شنبه و قبل از حمله نیروهای حزب سه 

است که اکثر نیروهای وابسته به حزب توده، اکثریت و حتی مجاهدین سعی در برجسته   از دالیلی

  تایید نشجو دارند زیرا در جریان حمله رژیم به دانشگاه یا به عنوان روز داه آذر ب 16کردن نقش روز 

یعنی روزی که  آذر 16آن پرداختند و یا موضعی سازشکارانه اتخاذ نمودند. این چنین شد که 

شود ولی از  سال برجسته می  هر ،کشته دادند 3مقاومت کردند و شاه  ویان در برابر رژیمدانشج 

از آنان در زمان جمهوری اسالمی کمتر  نفر 37ه شدن نزدیک به ها هزار دانشجو و کشتمقاومت ده 

انجمن  »و  « تحکیم وحدت»دانشجویان و از جمله  «گران رژیماصالح »شود. بسیاری از سخنی گفته می

ها مسلط بودند، در برجسته  دانشگاه  ها بر جوّکه در این کشتارها دست داشتند و تا مدت  «سالمیا

با کمک نیروهای اپوزیسیون طرفدار   ،ه فراموشی سپردن اول اردیبهشتآذر برای ب 16کردن روز 

 . اندرژیم نقش اساسی داشته 

در   پیکار   آموزان طرفدار سازماندانشجویان و دانش ، تظاهراتی از جانب 1360فروردین سال  31در 

 هادانشگاه  نبست  به  اعتراض در و رژیم فرهنگی انقالب  سالگرد اولین  مناسبت به  تهران دانشگاه جلو

ای  نجکی ساچمه نار دانشگاه هاینرده  پشت از و دانشگاه  درون از اهللحزب  نیروهای که  گرفت انجام

آموز سال سوم نظری  نفر به اسامی آذر مهرعلیان دانش  2را به میان تظاهرکنندگان پرتاب کردند. 

آموزان پس از سال  ش مقطع تحصیلی »سوم نظری« در نظام آموزشی ما وجود نداشت. دان : تکمیلی]
ریاضی«، یا   شد به مثال »سومها تبدیل می کردند و مقطع تحصیلی آن »دوم نظری« باید انتخاب رشته می

و   [،ساله بود 22ایرج ترابی ] ساله کشته  18دبیرستان عاصمی و ایرج ترابی کارگر [ »سوم تجربی« و...

ای ساله  16آموز مژگان رضوانیان دانش  نفر مجروح گردیدند که حداقل یک نفر فلج شد. 70بیش از 

 . نفر رسید 3شدگان به روز کشته شد و شمار کشته   20این حمالت مجروح شده بود، پس از   که در

نفر از  1500دو طرف خیابان جلو دانشگاه با حضور بیش از  دهد هرطور که عکس باال نشان می همان

باشند. این ل حرکت به سمت میدان انقالب می تظاهرکنندگان بسته شده است. تظاهرکنندگان در حا

شده بود، به همین دلیل نیروهای رژیم غافلگیر  سازمان داده  ،بدون اعالم علنی 1360تظاهرات درسال 

شود، حتی در  طور که مالحظه میهمان : تکمیلی. ]را بگیرند شده و نتوانستند جلو شکل گرفتن آن
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نظر وجود ندارد! از انقالب به سمت چهارراه مصدق یا  کنندگان، اتفاقمورد جهت حرکت تظاهرات 
به  "شهیدان ما"چهارراه مصدق و پس از خواندن سرود دانیم که تظاهرات در قدر می برعکس؟! آن 

رسد. همچنین برخی از حاضرین به تغییر جهت راهپیمایی پس از انفجار نارنجک اشاره  پایان می
کنندگان، به طور مسلم راهپیمایی در یک الین خیابان  ظاهرات اند. اما ضمن تایید شمار باالی تکرده

ها هایی که مجروحین را به بیمارستان این صورت وجود اتومبیل انقالب جریان داشته است. در غیر 
  مقابل بیمارستان هزارتختخوابی که بیشترِ ادامه این تظاهرات در![ ند، قابل توجیه نیستدرسانمی

تا توانستند بسیاری از مجروحین را از   ،قل کرده بودند تا دو روز ادامه داشتمجروحین را به آنجا منت

 .ری بدهنددست پاسداران فرا

راهی روزنامه جمهوری اسالمی با وقاحت تمام اعالم کرد که یکی از دانشجویان قصد پرتاب سه 

شود. مصاحبه  فجر می راهی در میان تظاهرکنندگان مناهلل این سه داشته که با درگیری با نیروهای حزب 

سازد که یک  روشن می  «سازمان پیکار»شدگان و همچنین اطالعات منتشر شده توسط با مجروح 

 به میان تظاهر ،سازی رژیم که تحت کنترل سپاه بود ساخته کارخانجات اسلحه ، نارنجک ضدنفر

م فراتر رفت گی از همین ه ه با وقاحت همیش حزب تودهراهی. کنندگان پرتاب شده است نه یک سه 

از   ...هااری ها، پیکها، رنجبری ضدانقالبیون، ساواکی » ارگان حزب نوشت که  «مردم»و درروزنامه 

 ( توده حزب ارگان مردم از نقل به )کردند.«  اجتماع تهران دانشگاه مقابل در یکشنبه  عصر

  روز  »عصر  نوشت:  کردمی  دفاع رژیم از  و بود  شده  ذوب  توده حزب در  دیگر که  اکثریت سازمان

خیابان   از ، نارنجکی توسط یک ماشین در حال عبور1360فروردین  31بعدازظهر  4 ساعت دوشنبه 

  تن از  15اثر ترکش نارنجک، بیش از  حال عبور بودند، پرتاب شد. بر انقالب به میان مردمی که در

  در  یماییراهپ یک  به  دست پیکار و شرکا گروهک هنگام این در عابرین به سختی مجروح شدند. 

ای  درهم پریدهضدانقالب با استفاده از وضع پریشان و  عناصر از انفجار، پس زدند... انقالب خیابان

  کامال. پراکندندمی مردم میان در را لیبرالی ـ های ضدانقالبیکه پدید آمده بود، انواع و اقسام شایعه 

  اقدام این  است... ه گرفت صورت آمریکا پنجم ستون  توسط مشخصا حرکت  این که  است روشن 

های قبال آزادی  خود را درافتد که دولت جمهوری اسالمی مشی می اتفاق زمانی ویژه به  جنایتکارانه 

   «ها را در چارچوب قانون اساسی اعالم داشته است.سیاسی تغییر داده و پذیرش این آزادی 
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به سمت میدان انقالب  الزم به ذکر است که من خود شاهد بودم که تظاهرکنندگان در حال حرکت 

جک پرتاب کردند و شاهد  ها که در داخل دانشگاه بودند به میان جمعیت نارناللهیبودند که حزب

  چرا که  شودمی  روشن ترتیب این به بودم که در جلو من به زمین افتاده بود.  نمهرعلیا کشته شدن آذر

  و  توده حزب اکثریت، سازمان ند،ناممی  طلباصالح  را خود که  پاسدارولترها از هماهنگی  ارکستر

گی در  ه اند و همهای مادر جدا شده سازماناین  ، که از« دمکرات»و  خواه«»جمهوری  هایسازمان انواع

آن زمان در عشق به خمینی و جمهوری اسالمی ذوب شده بودند، سعی دارند با برجسته کردن روز  

ا در اول اردیبهشت به فراموشی آذر، بحث و حرکت در بزرگداشت مقاومت دانشجویان ر 16

 . بسپارند

ها، روز دانشجو در رژیم  ر رژیم و بستن دانشگاه روز اول اردیبهشت روز مقاومت دانشجویان در براب

باشد. دانشجویان چپ و رادیکال با گرامیداشت این روز به عنوان روز دانشجو  جمهوری اسالمی می 

رابر توطئه سکوت در مورد این مقاومت تاریخی مقاومت در ب به در رژیم جمهوری اسالمی باید 

 . دانشجویان چپ و انقالبی بپردازند
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 نزده سال داشتآذر فقط شا

 م.دالشوب 

ن  خیابا تهران، «عاصمی»آموز دبیرستان که شانزده ساله بود، دانش  یآذر ؟را به یاد دارند آذرچند نفر 

  دیسفی واه سیس به عک یلبدو ت اندم یباق شه همی یارحس، بی ندوشنبه  ه در آنی کآذر ...« آزادی»

 .  4آ  کاغذیک روی شد بر 

  « ونیبیراعالن »بود. سازمان  ها گذشته انشگاه جوم به دسال از ه  یک ود.ب  1360فرودین سال  31 عصر

ایی  ی ره ادید برما پیون به  ، یو دبیرستان آموزان دبستانی دانش » :تظاهراتداده بود برای برگزاری یک 

 راته تظادر رکت ی شازهجاها تی شکیالا و تاعض»د: وب داده  «داخلی نعالا»ن زماسا «(!)رگکار ه قطب

   «.را ندارند ه شنبدو  وزر

 ولی ، «بپیوندد ما  به » که  تا  گذاشت «انقالب میدان» به  پا سازمان، فراخوان به  پس  بود»بیرونی«  آذر

به  ینای خونه وب کسر غازی آ برات ع. ساد وب ساسیای حه روز .دبو مانده ه خان در  و بود  مدهنیا "ما"

ی ادرها و خواهرهاند... برها نروی تالشکی ت» :د گفته بو در خفای پندار ن امود. سازده ب افتاماری شه ظح ل 

   «د.ستنایی بفررا به راهپیم شانکوچک

نگ،  موج ی بعد گ دری که روز. ما ی مادرردانه د . عزیزِنوادهدختر پنجم خا . بود «کوچک»  آذر و

که  خواستی را م آذرش ،دی ودمی امام«» ختخوابیِارتزه ان ستارای بیموه هرار ر، دیمه راسس ونده امدر

دوشنبه با   صبحِآخر  باور بود، هایش. مادر ناروی سینه  وی بافته شده بر و رشته م ا همان د ب ، بود زیبا

تی  پاکدر را  شرپنیو  نان یچساندوبود. خودش فته آذر را با یِو آفتاب ی روشنهای خودش موهادست

،   60 یندر وفر 31به عصر دوشن، در بود مانده  ه شبرای همی ذر آاما  ود.ه ب داد اشست به دو د بو  شته گذا

به  ، اشاعتراض به تعطیلی دانشگاهی که او برای ی بزرگ ه روی دروازروبه انقالب، درست  خیاباندر 

 .  درفته بو  ظاهراتت

ارنجکی  ب ناتپر ماا ا بود، نج آ ،هاگاه ه دانش ه بحمل ن اشدگه تد کش گرن سال گداشت اولیبزر آذر برای

چرا  ندبرگزار نشد یی که هرگز. سالگردهایتآ ردهایی کرد برای سالگیارا مبد شای، خودچمه سا

   اه.ود. فقط دو مخرداد مانده ب 30فقط دو ماه تا که 
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از  د. بو «گرکارطبقه  ادیآز راه انگخته جانبا»از  حاالته شده بود، و ماه دیرتر کشفقط د آذراگر 

خرداد   30 زا ،60ال س "ما" تِتشکیال  ، برای"ام"که برای  سوولی افس صت.ش سال نقهرما ی«داشه »

        «؟!!کی اصال یادش موندهحاال » :قکدل   نبوی گفتراست می . ین فرورد 31نه   ودششروع می 

  "ودهحزب ت"که هست  نرشاخاطدر  فرچند ناد دارند؟ به ینفر آذر را  چندگفت. ست می رابله 

   ..صدر؟...یا بنی تاکثری شت یاچه نو  شانزده ساله آذرِگ ر م ارهربد ی آن روزدافر

زهرا ، در بهشت ش شورَآذر، قلب جوان و پُر اندامپیکر بلند و خوش ت ل سال اسچه  به  نزدیکحاال 

دیگر   ایی که ه آذراند. ه فتخاک خ دلدر  شده،فراموش  د. هزاران آذرِ ها بسیارنآذر اما  آرام گرفته.

   کند...نمی  یادیها ن آز ا ، وردگیا نمی ه آن  از اغیسر کس،هیچ 
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 ی بخش دوم ها ت یادداش* 

 60دیبهشت را 2 ـ روزنامه مردم ـ1

 ـ همانجا2

 ( 2007 امبرنو 4) قائدی رسدهم اب  گوگفتـ 3

 ( 2007 رنوامب 3)  شهال با  وگتگفـ 4

 ( 2007  اکتبر 7) پیکار زمانسا پزشکی یکمیته  عضو  4 کتشر  با دیریزگم ،نبوی  محمودـ 5

 گفتهپیش  شهال،ـ 6

 گفتهپیش  ،شهالـ 7

 ( 2007 نوامبر 12) سولماز با  گوگفتـ 8

 ( 2007  نوامبر  15) ریمه  اب  وگگفتـ 9

  خرداد  18 ،109 ماره ش  پیکار  ـ « بود حمطر من فیقِر»  ،«من» ایج به  انبیمارست در: معلم یقرف یک ـ 10

 . 19 ص  ،1360

 هگفتپیش  مهری، با گوگفتـ 11

 گفته پیش  ،109  ش پیکار،ـ 12

 گفتهپیش  مهری، با گوگفتـ 13

 ه گفتپیش  ،109  ش پیکار،ـ 14

 فتهگپیش  ری،ه م با گوگفتـ 15

 گفته یش پ ،109  ش ار،پیکـ 16

 هتگفش ی پ مهری، با وگ گفتـ 17

 فتهگپیش  ،میزگرد  ،نودفر صباـ 18

  در  تظاهرات هایزخمی  از یکی. بود شده  صادر بیمارستان رییس سوی از اًظاهر دستور  اینـ 19

  نس اورژا  در شخصاً[ نبیمارستا رییس] وی: »ویدگمی  شده، چاپ پیکار ینشریه  در که  گوییگفت

 مامت که  داد ورت دس باشد، ته شاد دست در ار اوضاع ترلکن که  این طرخا به  و بود شده اضرح

 ( 22  ص ،60 خرداد 25 ،110 ش  کار،پی ) «.نمایند  تریبس را روحینمج 
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 هگفتش پی  ،گردمیز ،متین مهناز ـ20

 ،103 ش پیکار، ینشریه ) «!شد شیدهک خون به  رتجاعا مزدوران توسط هاکمونیست  تظاهراتـ »21

 ( 8  ص ،1360  تردیبهشا 7  به دوشن

  ش  ،پیکار). تاس دهش  پچا دارد، تعلق افراد این زا یکی به  رسدمی نظر به  ه ک ییی شناسا مدرکِ ـ22

 ( 25  ص ،1360 اردیبهشت 14 ،104

 2007 نوامبر ،روستا میهن شتیاددا از فته برگرـ 23

 گفتهپیش  ،میزگرد ،نمتی  مهنازـ 24

 2008 ریه فو  14 ،آذر   انبستگ از یکی اب گوگفت ـ25

 2008 ریه فو 28  ،رایتم با گوتگفـ 26

 تهگفپیش  آذر،  ستگانب از یکی با گوگفتـ 27

 گفته ش پی ا،میترـ 28

  به  او  سن. بود  سال 17 نارنجک انفجار هنگام  ه ب انش بستگ و  دوستان یگفته  به  مهرعلیان  آذر سنـ 29

 . تاس شده نوشته   سال 21 کیهان رد  و سال 19 پیکار ینشریه  در اهاشتب

 تهفگپیش  آذر،  بستگان زا ییک با گوگفت ـ30

 ه،گفتپیش  ،104 ش پیکار، ،« نمهرعلیا رآذ یدشه  پیکارگر کمونیست، یقرف  سرخ یاد باد دانجاوـ »31

 17 ص

 گفتهپیش  ترا،می با وگ گفتـ 32

 گفته پیش  آذر، بستگان  از یکیـ 33

 2007 برمنوا 7  ،دانش  لیال با گوگفتـ 34

 2007  امبرنو  16  ،قنبر با گوفتگـ 35

 ( است آمده نوشته  ینهم پایان در شعر  این کامل متن) شنا د یالل  یسروده  ریشعـ 36

 28 ص گفته،پیش  ،103  ش کار،پی ـ37

 تهگفپیش  دانش،  اللی با گوگفتـ 38

 2007 نوامبر 7 ،دانش  لیال همسر با گوتگفـ 39
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  این در .31 ص گفته،شپی ،103 ش یکارپ ،« بیترا ایرج ارگرکپی نیستکمو  رفیق بزرگداشتـ »40

  این و آن اریزبرگ تاریخ ردمو در جمله  از. دارد وجود هاییی دقتبی  ،انشد لیال یته فگ به  ،رشگزا

 . ستا سپاریخاک مراسم به  مربوط گزارش  این که  آن حال کند؛ی م یاد ومس مراسم از پیکار که 

 گفته پیش  انش،د لیالـ 41

 فته گپیش  ،103  ش پیکار، ـ42

 فته گش پی انش،د لیالـ 43

 ین پیشـ 44

 28 ص گفته،ش پی ،103  ش ،ر اپیکـ 45

 گفته یش پ دانش، یالل ـ 46

 گفته،پیش  ،103 ش کار،پی ، «!دش  کشیده خون به  عارتجا مزدوران توسط هایست کمون  هراتتظا» ـ47

 8 ص

 پیشین ـ 48

 8 ص  ،1360  بهشتاردی 28 ه دوشنب  ،106  ش ،پیکار ـ 49

 شین پیـ 50

 17 ص ته،گفپیش  ،103  ش ،ار پیک ـ51

  ش  ؛17 ص ،1360 اردیبهشت 14 ،104 ش ؛31 و 30 ،29 ،28 ص گفته،پیش  ،103 ش پیکار،ـ 52

 8  ص ،1360 خرداد 18  ،109  ش ؛32  ،16 ،15 ص  ،1360 خرداد 11 ،108

  ، 109 ش ،یکارپ ،«کارگر طبقه  ی آزاد راه در افتخار  مدال و  دانشگاه یحادثه  معلول رفقایـ »53

 22  و 8  ص ،1360 ادخرد 25  ،110 ش؛   20 و  19  ،1 ص گفته،یشپ

 13 ص  ،1360 تیر 1  ،111  ش یکار،پـ 54

 20 ص  ،1360 هما  اردیبهشت 9 رشنبه چها ،107 ش  ،ارکـ 55

 19 ص فته،گپیش ـ 56

  2 ارشنبه ه چ ،106 ش  ، (کثریتا) ایران خلق یفدای هایچریک سازمان سراسری ارگان  کار،ـ 57

 23 ص  ،1360 بهشتاردی
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 2  ص ،1359 بهمن 20 ،93  ش پیکار، ـ58

 25 ص ،1359  اسفند 4 ،95  ش پیکار، ـ59

 12 ص فته،گش پی ،103  ش ار،پیکـ 60

 10 ص ته،گفپیش  ،104  ش پیکار،ـ 61

 2 ص  ،1360 اردیبهشت 1 شنبه  سه  ،11264 ش  ان،کیه ـ 62

 پیشین ـ 63

 2  ص ،1360 اردیبهشت 2 رشنبه چها ،11265 ش  کیهان،ـ 64

 1360 بهشتردیا 2  المی،اس البانقـ 65

 4 ص ،1360  هشتباردی 22 نبه ش سه  ،11282 ش  هان،کیـ 66

 8 ص گفته،یش پ ،106  ش پیکار، ـ67

 23 ص گفته،پیش  ،110  ش ار،پیکـ 68

 1360 اردیبهشت 2  ،اطالعاتـ 69

 8 ص گفته،پیش  ،110  ش پیکار،ـ 70

 پیشین ـ 71

 گفتهپیش  ،دیقائ  دهسمر با وگ گفتـ 72

 تهگفپیش  شکی،زپ یته کمی عضو 4  کتشر اب  یمیزگرد ،ی نبو ودمحم ـ 73

 گفتهپیش  د،میزگر ،ناصر ـ74

 گفتهپیش  وی،نب  محمودـ 75

 ه گفتپیش  قائدی، مرسدهـ 76

 ته گفپیش  ،فرنود صباـ 77

 گفته پیش  ،متین مهنازـ 78

 گفتهیش پ نبوی، محمودـ 79

 فته گپیش  صر،ناـ 80
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 آذر 16دانشگاه تهران خیابان 
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 1360فروردین  31

 لحظه حمله چماقداران و انفجار نارنجک 
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 تحکیم وحدتی  ی وامدانشجویان خط ام 
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