
 
 
 
 
 
 
 

 

ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ۱۳۸۲ ماه  دادرخ

۱۰۹

ويژه جنبش دانشجويي

 ۱۳۸۲ خرداد ۲۰ تا۱۳۷۸  تير۱۸ و از۱۳۵۹ تا ارديبهشت ۱۳۳۲ذر آ۱۶از 
 اين خروش را سر بازايستادن نيست

 
 ۱۳۷۸ تيـر  ۱۸طي كه دانشجويان و مـردم خـود را بـراي برگـزاري مراسـم يـادبود          يدر شرا 

از شـب سـه شـنبه       . آماده مي كنند ، يكبـار ديگـر جنـبش دانشـجويي بـه حركـت درآمـد                 
ن در كوي دانشگاه تهران و خيابان هاي اطراف آن دست به تظـاهرات              خرداد دانشجويا ۲۰

تظاهرات كه از تهران و     . وسيع زده و چندين روز متوالي است كه اين تظاهرات ادامه دارد           
به سرعت گسترش يافت و به ديگـر دانشـگاه             با تجمع در اطراف خوابگاه كوي آغاز شد،       

تظــاهرات دانشــجويان بــا اعتــراض بــه . هــا در تهــران و  شهرســتانهاي ايــران كشــيده شــد 
 انتظامي به سـرعت كـوي و خيابـان        هاي نيروي.  گرديدخصوصي سازي دانشگاه ها آغاز      

پيامــد ايــن اقــدام مــردم در حمايــت از . د نــهــاي اطــراف آن را در محاصــره خــود درآور
اين تظاهرات فرصتي شد تا مردم خواسته هـاي خـود را            . دانشجويان ، به تظاهرات پيوستند    

 .   طرح كنند،لب شعار هاي آزادي خواهانهدر قابار ديگر، 
هزاران نفـر از مـردم       .  با شعارهای دانشجويان هماوائی نشان داده اند        مردم    اين شب ها   طی

اکثـر  . دپيوسـتن  خيابـان هـا      در اعتراضـات دانشـجويان      بـه از خانه هاي خود خارج شدند و        
 آزادی و مخالفـت بـا حکومـت         د، بـر محـور    وشعارهايی که در اين اجتماعات داده می ش       

 . اصلی ملت ايران در مرحله کنونی استاتاسالمی و بيانگر مطالب
غالب رسانه هـاي خبـري جهـان گزارشـات          . تظاهرات دانشجويان انعكاس وسيعي در جهان يافت        

 . هاي انتظامي را پخش كردنددانشجويان و مردم و درگيري با نيرومختلفي از تظاهرات 
 ای در واکنش به تظاهرات اخير دانشجويان رسـما از اوبـاش حـزب اهللا و عـاملين                   ولي فقيه، خامنه  

خامنه ای باز هم به دنبـال       . حمله به دانشجويان دفاع نمود و  دانشجويان را تهديد به سرکوب نمود            
قبل از خامنـه ای وزيـر اطالعـات جمهـوری           . دست خارجی در پشت نارضايتی دانشجويان گشت      

 نفـره امريکـائی را کشـف    ۱۹ واکنش رسمی اعالم کرده بود کـه يـک شـبکه          اسالمی نيزدر اولين  
خامنه اي  .  مقابله با جنبش مردم است     ايجاد رعب و وحشت تنها ابزار اين حكومت در         نموده است 

سـاز   سركوب كرد و زمـاني كـه تهديـد كار          مردم را تهديد به   » سربازان گمنام امام زمان   « با چماق   
 زن   تا با هجوم به مردم، پير و جوان و         نشد، اين سگان درنده خو را در خيابان هاي شهر رها كردند           

گزارشات خبرگزاري  . كنندسر به راه    ... آور و   و مرد را با قمه و زنجير و پنجه بكس و گاز اشك              
 و لبـاس     نيروهـاي انتظـامي    حكايـت از وحشـيگري و سـبعيت بـيش از حـد             و شاهدان عينـي      هاي  

  و دستگيري ها بسيار است   اند،تا كنون بسياري زخمي و مجروح شده.   رژيم داردشخصي هاي
 .   ي شودخبر از كشته شدن حداقل يك جوان در شهر شيراز داده م

مردم ايران و افکار عمومی     . حکومت اسالمی سرکوب مجدد جنبش دانشجوئی را در دستور دارد         
بايـد قاطعانـه از حـق تظـاهرات و بيـان      . جهانيان نبايد امکان چنين اقدامی را به اين حکومت بدهند 

ی بر حکومت   آزادانه خواست های دانشجويان و همه مردم ايران دفاع کرد و فشار ملی و بين الملل               
را هر چـه بيشـتر نمـود و خواسـتار آزادی فـوری دسـتگير شـدگان تظـاهرات اخيـر، آزادی کليـه                         
زندانيان سياسی و مطبوعاتی، انحالل دادگاه های ويـژه و فرمايشـی، آزادی مطبوعـات، احـزاب و                  

 . تشکل ها، برگزاری  انتخابات آزاد در ايران شد
 .  است و بحق يک خواست ملی استعمومی. خواست دانشجويان فقط صنفی نيست
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 :گزارشات شب اول 
 تعــــدادی از دانشـــــجويان مســـــتقر در مجموعـــــه 

هـای کـوی دانشـگاه تهـران، در اعتـراض بـه           خوابگاه
 ۳۰/۲۰هــا حــدود ســاعت خصوصــی ســازی دانشــگاه

ــه ــه   دقيق ــل کــوی، دســت ب ــته در مقاب ی شــب گذش
اکی اسـت   گزارش خبرنگار ايسـنا، حـ     . اعتراض زدند 

 نفر از معترضان حاضر در مقابل کوی        ۱۵۰ تا   ۱۰۰که  
ــا   ۳۰/۲۱در ســاعت  ــا ســردادن شــعارهای صــنفی ت  ب

چهارراه امير آباد دست به راهپيمايی آرام زدنـد، کـه           
با رايزنی مسووالن خوابگاه به مقابل خوابگاه بازگشته        

ی کـوی   هـا بـه داخـل محوطـه       و حتی تعـدادی از آن     
سـاس ايـن گـزارش پـس از ايـن       بـر ا  . رجعت کردنـد  

کننـدگان در محـل     اقدام، رفته رفتـه بـر تعـداد تجمـع         
افزوده شد و همراه با وارد شدن تعدادی از رهگذران          
حاضر به جمع دانشجويان در مقابـل خوابگـاه، تعـداد           

ايـن در حــالی  . شـعارهای سياسـی نيــز افـزايش يافــت   
است که ماموران نيروی انتظامی از لحظـات اوليـه در           

ل حاضر بودند و حتی فرمانـدهی نيـروی انتظـامی           مح
حــوالی . تهــران بــزرگ نيــز در محــل حضــور يافــت 

 تعداد تجمع کنندگان در مقابـل کـوی         ۳۰/۲۳ساعت  
 نفـــر رســـيد و مجـــددا ۱۰۰۰دانشـــگاه بـــه بـــيش از 

کنندگان در حالی که برخی شعارهای صـنفی و   تجمع
سياســی نيــز ســر دادنــد، بــه ســمت چهــارراه اميرآبــاد 

بر اساس اين گزارش به دليل حضـور        . کت کردند حر
جمعی از معترضان در اتوبـان جـالل آل احمـد تـردد             
خودروها با مشـکل مواجـه شـده و ترافيـک سـنگينی             

ی خودروهـا از  هـا تعدادی از راننـده . ايجاد شده است  
 نفـر   ۵۰۰ و بـيش از      انـد هـای خـود پيـاده شـده       ماشين

در حـدود   . رنـد گی خيابـان نظـاره    ديگر نيز در حاشيه   
 نفــر از ايــن جمــع بــه ســردادن شــعارهايی چــون ۱۰۰

زندانی سياسـی   "و  "کنيمدانشجو دانشجو حمايتت می   "
ی  دقيقــه۱۵در ســاعت . پرداختنــد" آزاد بايــد گــردد

بامداد نيروهای انتظامی به منظور بـاز کـردن ترافيـک           
کننـدگان در   اتوبان اقدام به پراکندن تعدادی از تجمع      

 جالل آل احمد و اميرآبـاد کردنـد، ولـی           مسير تقاطع 
هـا بـه    ی ارسال اين خبر عبور و مـرور ماشـين         تا لحظه 

 . گيردکندی صورت می
 بامداد خيابـان کـارگر شـمالی از         ۳حدودا در ساعت    

محدوده پارک اللـه بـه سـمت بـاال توسـط نيروهـای              
همچنـين خيابانهـای فرعـی      . پليس مسدود شده اسـت    

برخـی  .  نيز مسدود شده اسـت    منتهی به منطقه اميرآباد   
از خيابانها نيز توسط افرادی که لباس شخصی بـر تـن            

 . دارند، بسته شده است
خيابـان کـارگر    )  صـبح    ۴( در زمان ارسـال گـزارش       

شمالی از تقاطع کشاورز تا فاطمی باز و بعد از فاطمی           
از . به طرف باال بـا قـرار گـرفتن جرثقيـل بسـته اسـت              

احمد نيز تـردد چنـدانی بـه        تقاطع فاطمی تا جالل آل      
خــورد، امــا کمــی بــاالتر نيروهــای لبــاس چشــم نمــی

 نفـر  ۳۰۰ تـا    ۲۰۰رسـد حـدود     شخصی که به نظر مـی     
بر اساس اين گـزارش بـه امـوال         . هستند حضور دارند  

عمــومی نيــز صــدماتی وارد شــده اســت؛ ازجملــه      
هــای چنــد بانــک و مغــازه شکســته، برخــی از  شيشــه

دگی و يـــک صـــندوق تابلوهـــای راهنمـــايی و راننـــ
صدقات کنـده شـده و در وسـط خيابـان افتـاده، و در            

های خـرد شـده     برخی نقاط نيز در سطح خيابان شيشه      
 . شودديده می

ــارگر    ــان ک ــی در خياب ــل امنيت ــيس و عوام حضــور پل
شمالی بسيار چشمگير بود و فرماندهی انتظامی تهـران         
بزرگ و سـاير فرمانـدهان شـناخته شـده ايـن نيـرو از               

ت اوليه تا پايان تجمع شخصـا در محـل حضـور            ساعا
عوامل امنيتی و انتظـامی پـس از پايـان تجمـع            . داشتند
 دستگاه خودروی شخصی مستقر در انتهای       ۳۰حدود  

خيابان کارگر شمالی را بازرسی و با ظـن مداخلـه در            
هايشــان را جلــب تجمــع، تعــدادی از آنهــا و سرنشــين

ی ايـن   شـيه همچنين افـراد ديگـری نيـز در حا        . کردند
تجمع دستگير شدند که خبرنگار ايسنا از تعداد دقيـق          

گفتنـی اسـت از   . آن اطالعی به دسـت نيـاورده اسـت        
خبـر  )  صـبح    ۴( ساعت يک بامداد تـا لحظـه ارسـال          

. خطوط موبايل در منطقه کارگر شمالی قطع شده بود        
برخــی از شــعارهای ديگــر کــه در مقــاطع مختلــف از 

بـل کـوی شـنيده شـد،        کننـدگان در مقا   سوی  تجمـع   
 : عبارتند از

 اسـتعفا   خاتمی، استعفا،  - / رفراندوم، راه نجات مردم     
 آزادی - / حمايــت، حمايــت   نيــروی انتظــامی، -/ 

 زنـدانی سياسـی،   -/ شـه  انديشه، با ريش و پشـم نمـی   
 پذيرد ميرد، ذلت نمی ايرانی می-/ آزاد بايد گردد 

 
يس قاد از ري  نين شعارهايی در انت   جمعيت مذکور همچ  

ــوه    ــيس ق ــر ضــد هاشــمی شــاهرودی ري جمهــور و ب
قضاييه، هاشـمی رفسـنجانی ريـيس مجمـع تشـخيص           

 .نظام و برخی مسئولين عاليرتبه سر دادند
 فرماندهي انتظـامي تهـران بـزرگ   با دستور   : ۴ساعت  

تمامی کوچـه هـای فرعـی در منطقـه اميرآبـاد تحـت              
ور کنترل پليس قـرار گرفـت و از تـردد تعـدادی موتـ             

سوار لباس شخصی در اطراف خوابگاه کوی دانشگاه  
 . جلوگيری شد

مــاموران شــهرداری تهــران بــه نظافــت  : ۳۰/۴ســاعت
خيابان پرداخته و آثـار بـاقی مانـده از درگيريهـا را از              

 ساعت  ۸روی زمين پاک کردند تا اين حادثه پس از          
 . خاتمه يابد

 
 :شب دوم گزارشات 

انشگاه تهـران شـاهد     برای دومين شب متوالی، کوی د     
 . درگيری ميان دانشجويان و نيروی انتظامی بود
ايلنـا، از   به گزارش خبرنگـار خبرگـزاری کـار ايـران،         

 شب گذشته دانشجويان با تجمـع در پشـت    ۲۳ساعت  
های کوی به شـعار دادن پرداختنـد امـا بـرخالف            نرده

شــب پــيش کــه ابتــدا شــعار صــنفی بــود و ســپس بــه  
يده شد، اينبار از همان آغـاز       شعارهای تند سياسی کش   

 . شدشعارهای سياسی شنيده می
دادنـد زنـدانی سياسـی، آزاد       دانشجويان که شعار مـی    

بايد گردد، مرگ بر ديکتـاتور، رفرانـدوم، رفرانـدوم          
راه نجات مردم، پس از لحظات کوتاهی با گارد ويژه          
ضد شورش روبرو شـدند، گـارد شـورش بـه سـرعت        

هـای موتـور سـوار کـه بـه          آرايش ويژه گرفت و نيرو    
های ضد گلوله و باتوم مجهز بـودن بـا عبـور از             جليقه

خيابان سعی در پراکنده ساختن دانشـجويان نمودنـد،         
در اين عمليات نيروهای لباس شخصـی کـه بيشـتر بـا             

هـای مشـکی و چفيـه ملـبس بودنـد بـه صـورت               لباس
 درگيـری بـه     ۲۴پشتيبان وارد عمل شـدند در سـاعت         

 .  بودنقطه اوج رسيده
بــه گــزارش خبرنگــار ايلنــا دانشــجويان خوابگــاه      

هـا در   دانشجويی کوی دانشگاه با عبـور از پشـت بـام          
ــه ســنگ   ــان کــارگر ب ــدطــول خياب ــی ميپرداختن . پران

درگيری اصلی در پشت بـام اداره مخـابرات بـود کـه             
ــا صــورت ــام ظــاهر  دانشــجويان ب هــايی پوشــيده بــر ب

وهای گـارد   شدند و سنگ و کلوخ را به سمت نير        می
هـا تنهـا    کردند، اما اين پرتـاب    ضد شورش پرتاب می   

سنگ نبود و دانشجويان از مواد آتش زا هـم اسـتفاده          
کردند که با ايـن اقـدام گـارد ضـد شـورش بـرای               می

 . مدتی به عقب نشست
لی محله امير آباد هم به خيابان آمـده         ادر اين مدت اه   

حتـی  . پرانی دو طـرف بودنـد     گر سنگ بودند و نظاره  
ــا لبــاس شخصــی  هــا بحــث و جــدل برخــی از زنــان ب

 بامداد با شدت گـرفتن  ۳در حوالی ساعت  . کردندمی
درگيری طـرفين و افـزايش پرتـاب مـواد آتـش زا از              
سوی دانشجويان نيروهای گارد ويژه آرايـش نظـامی         

کـوی دانشـگاه    . به خود گرفته و اقدام به مداخله کرد       
گـر در سـاعت     تهران پس از يک آرامش نسبی بار دي       

بعضـی  .  دقيقه بامداد امروز به تشنج کشيده شـد        ۳۵/۵
هــای کــوی دانشــگاه تهــران شکســته شــده و  از نــرده

درگيری ميان نيروهای لباس شخصی و دانشجويان از        
اين گزارش حاکی است به رغم      . سرگرفته شده است  

حضــور معــاون دانشــجويی دانشــگاه تهــران در ميــان  
ــؤولين ه  ــر مسـ ــجويان و ديگـ ــاب دانشـ ــوز از التهـ نـ

 دقيقه ديشب آغاز    ۳۰/۲۲هايی که از ساعت     درگيری
بـه گـزارش خبرنگـاران      . شده بود کاسته نشـده اسـت      

خبرگــزاری کــار ايــران، ايلنــا، در حاليکــه دقــايقی از 
 بامـداد امـروز، پنجشـنبه گذشـته اسـت ايـن             ۶ساعت  
 . ها همچنان ادامه دارددرگيری

 جمهوري اسالميرژيم سرنگون باد 
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   صفحه  
 

٣

نيروهـای  آخرين گزارشها حاکی است دقايقی پـيش        
انتظامی برای کنترل شرايط از گاز اشک آور استفاده         

 . اندکرده
اين در حالی است که همچنـان سـنگ پرانـی متقابـل             

در حـالی   . نيروهای انتظامی و دانشـجويان ادامـه دارد       
که کـوی دانشـگاه تهـران بـرای دومـين روز متـوالی              

های همجـوار  های خيابانی بود، خيابانصحنه درگيری 
هايی بود کـه بـه منظـور کسـب          ملو از ماشين  هم نيز م  

گذشـت در   خبر و يا نظاره کردن آنچه در کـوی مـی          
 . زدندها پرسه میخيابان

 در تقـاطع فـاطمی جمعيـت        به گزارش خبرنگـار ايلنـا     
متراکم خودروها به حدی بود که حرکت در سـاعت          
يک بامداد ميسر نبود و راهنمايی و رانندگی و نيروی          

کردنـد تـا خودروهـا      انتظامی نيز با تمام توان سعی می      
بيشـتر راننـدگان و     . به سمت امير آباد حرکـت نکننـد       

 سرنشينان جوانانی بودند که از سـر هيجـان بـه خيابـان     
آمده بودند و به جای هرگونه شعاری با بـوق ممتـد و             

کردند، صـداق بـوق     يا باز کردن صدا ضبط اظهار می      
هــا بلنــد و بلنــدتر هــا بــا آمــدن لبــاس شخصــیماشــين

 . شدمی
 

 :شب سوم گزارشات 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنـا، ايـن          

 شب گذشـته آغـاز شـد        ۳۰/۲۳ناآرامی که از ساعت     
 .  بامداد روز جمعه، ادامه دارد۴اين ساعت، تا 

حضـــور چشـــمگير نيروهـــای لبـــاس شخصـــی و     
در ايـن   " انصـار "درگيريهايی که اين افـراد بـا عنـوان          

تـر شـدن   اند موجب پيچيـده چند شب به وجود آورده   
دانشـجويان معتـرض نيـز بـا     . ها شده است  اين ناآرامی 

ی اعتراض به حضور گسترده اين نيروهـا در شـعارهاي         
 . نسبت به دخالت اين نيروها اعتراض کردند

ی فنـی   روشنايی خيابان اميرآباد از مقابل در دانشکده      
پراکنــی بــين نيــروی بــه بــاال خــاموش اســت و ســنگ

انتظامی و افـراد داخـل کـوی متقـابال ادامـه دارد، در              
 مقابـل   -آور به داخل کـوی      چند مورد نيز گاز اشک    

ه و در يک مورد،  پرتاب شد- ۱۷ و ۱۶های ساختمان
ی يکـی از   شـدن شيشـه  آور پس از شکسته  گاز اشک 

دانشـجويان بـرای    . ها به داخل اتـاق افتـاده اسـت        اتاق
اکنون در داخـل    آور هم جلوگيری از تاثير گاز اشک    

 . اندهای آن آتش روشن کردهکوی و ساختمان
ای مسلح بـه باتوم،سـنگ،چوب و       حرکت شديد عده  

ی به سمت کوی دانشـگاه   ديگر تجهيزات دفاع شخص   
 بـه  ۱:۳۰ مقابـل آن از سـاعت         در تهران و دانشـجويان   

 . بعد،موجب مجروح شدن تعدادی از طرفين شد
 دسـتگاه موتـور سـوار، از        ۱۰۰ بامداد حدود    ۳ساعت  

سمت شمال خيابان کارگر با فحاشی بـه سـمت درب           
های فشـار موتـور     گروه. کننداصلی کوی حرکت می   

 . اقو، زنجير و چماق هستندسوار نيز مجهز به چ
 

 :شب چهارمگزارشات 
در چهارمين شب متوالي درگيريهـاي كـوي دانشـگاه       
تهران حضور نيروهاي لباس شخصي باعـث وخامـت         

افزايد هر لحظـه بـر        اين گزارش مي   .بيشتر اوضاع شد  
تعداد تجمع كنندگان دانشجوي داخل كـوي افـزوده         

ز دانشـگاه   شده و حضور نيروهاي انتظامي در بيـرون ا        
در حالي كـه اوضـاع هـر لحظـه      .چشمگير بوده است

 در ميـدان    ۵۰/۲۲شد، خبر رسيد سـاعت      ملتهب تر مي  
منتهي به خيابان شانزدهم اميرآباد و نبش انبار دانشگاه         

اي جوان بـا سـردادن شـعارهايي اقـدام بـه             عده   تهران،
  .روشن كردن، آتش كردند

 نفر بودنـد،  ۵۰الي   ۴۰به گزارش ايلنا، اين جوانان كه       
حدود بيست دقيقه آتش روشـن كردنـد و شـعارهايي        
سـردادند ، در همـين هنگــام نيـروي انتظـامي و لبــاس     

هـا و     ها وارد صحنه شده و بين لباس شخصـي          شخصي
  .پراكني صورت گرفت  جوانان سنگ

ها سوار بر موتور سـيكلت بـا          اي از لباس شخصي     عده
نشگاه و پـل گيشـا      توقف در اطراف محدوده كوي دا     

و بعضـاً ايجــاد ســر و صـدا و ترافيــك اقــدام بــه دادن   
به گزارش خبرنگاران خبرگزاري كـار      .كنند  مانور مي 

اي   ايران، ايلنا، از حدود ساعت يك بامداد امروز عده        
هـاي    از افراد لباس شخصي در حاليكه با خـود سـالح          

 تـردد در محـدوده دانشـگاه         بـا  كننـد،   سرد حمـل مـي    
سر و صدا سعي در جلـب توجـه مـردم و بعضـاً              ايجاد  

   برخوردهايي بين لباس      .ايجاد رعب و وحشت دارند    
به طوري كه اين    .ها و مردم اتفاق افتاده است       شخصي
ها منجر بـه ايجـاد اخـتالل در رفـت و آمـد،                درگيري

ها، روشـن كـردن آتـش         شكسته شدن برخي از شيشه    
و همچنـين از    هاي اصلي بزرگراه آل احمد        در خيابان 

جا كندن برخي تابلوهاي راهنمـايي و راننـدگي شـده           
هـا در حـالي      نفر از لباس شخصـي   ۳۰۰قريب به   .است

كــه برخــي از آنهــا ســوار بــر وانــت و بقيــه نيــز پيــاده 
كردند، به سمت در شرقي كوي دانشـگاه          حركت مي 
 .كردند  حركت مي

به گزارش خبرنگاران خبرگـزاري كـار ايـران، ايلنـا،           
 در حاليكـه مجهـز بـه بـاتوم و برخـي             هاس شخصـي  لبا

هاي سرد ديگري نظير قمه و چاقو بودند از خط   سالح
حائل كه توسط نيروي انتظامي تشكيل شده بود عبور         

آخرين خبرهـا   .كرده و به سمت كوي حركت كردند      
ــاس    ــجويان و لبـ ــي دانشـ ــنگ پرانـ حكايـــت از ، سـ

انشگاه، هاي د  ها در خيابان گيشا، از پشت ميله    شخصي
بر پايه اين گـزارش نيروهـاي لبـاس شخصـي بـا          .دارد

حضور در برخـي از منـاطق و ميـادين شـهر سـعي در               
وانمود كردن كنترل اوضاع توسط خود و افراد تحت         

 حضور اين افراد در بزرگـراه جـالل         .كنند  امرشان مي 
تــر از ســاير نقــاط شــهر اســت و    آل احمــد محســوس

ف كـردن عـابرين و گاهـاً        اي از آنها حتي با متوق        عده
هـايي را از      ت ارائـه مـدرك شناسـايي سـوال        اسدرخو

 كردند   مردم عادي مي
، ٧١،  ٧٠ساختمان  (هاي مجتمع شهيد چمران       خوابگاه

دانشگاه تهـران، سـاعاتي     )  و خوابگاه كاشان   ٧٣ و   ٧٢
قبل مورد تهاجم افرادي با لبـاس شخصـي و تعـدادي            

ت كـه در ايـن      ملبس به لباس پلنگـي قـرار گرفتـه اسـ          
حمله ضمن ضرب و شتم دانشجويان ساكن، برخي از        

ــاني هــاي ســاختمان هــا و شيشــه درب  و ٧٠هــاي نگهب
شـب  . تابلوهاي اطالعات مجتمـع تخريـب شـده بـود         

گذشته دانشجويان خوابگـاه طرشـت دانشـگاه عالمـه          
طباطبايي از سـوي گروهـي مهـاجم بـا چـاقو، قمـه و               

ــرار   ــل مــورد ضــرب و شــتم ق ــر و كاب ــدزنجي .  گرفتن
تعدادي از دانشجويان مصدوم و در بيمارستان بستري        
 .هستند و خسارات زيادي هم به خوابگاه وارد نمودند

.  
زنـي و بحـث بـين         به گزارش ايلنا، در حالي كـه چانـه        

 دقيقـه   ۳۰/۲۳دانشجويان و نيروي انتظـامي در سـاعت       
ادامه داشت و پليس مانع خروج دانشجويان شده بود،         

خواسـتار خـروج    " طاليي برو بيرون  "ارهاي  آنها با شع  
. فوري نيروي انتظامي از محوطه كوي دانشگاه شـدند        

ــمگين     ــزارش حــاكي اســت دانشــجويان خش ــن گ اي
  .هاي درب كوي كردند  مبادرت به شكستن شيشه

گزارش ديگري از منظقـه اميرآبـاد و اطـراف حـاكي            
است،حدود يك صـد نفـر از لبـاس شخصـي هـا كـه               

پلنگي به تن داشتند، در اطراف هتل       لباسهاي خاكي و  
الله تهران جمعيتي را كـه پـيش از ايـن تجمـع كـرده               

بـه گـزارش ايلنـا، تعـدادي از      .بودند، پراكنده كردند
اين افراد كه اسلحه در دست داشتند، سالحهاي خـود      

دادند كه    اين افراد اجازه نمي   . را باال نگاه داشته بودند    
كت كند و جمعيت    جمعيت به سمت پائين خيابان حر     

قبل از  . كردند  را به سمت خيابان حجاب راهنمايي مي      
 .اين حادثه، تجمعي در اين نقطه وجود داشته است
آرا   همچنــين در خيابــان شــهيد گمنــام، تقــاطع جهــان 

هـا    هاي كوتاهي بين مـردم و لبـاس شخصـي           درگيري
ها   اي به نشانه اعتراض به خيابان       صورت گرفت و عده   

برپايه ايـن گـزارش در بزرگـراه گمنـام بـين            . ريختند
هــاي   اي از اعتــراض كننــدگان و لبــاس شخصــي  عــده

هايي صورت گرفـت و يكـي از            موتور سوار درگيري  
گــزارش ديگــري حــاكي .موتورســواران زخمــي شــد

هاي پانزده و شانزده تقاطع صدر و         است كه در خيابان   
ودنـد و   اميرآباد حدودپنجاه تا هفتاد نفر تجمع كرده ب       

ها    بودند و به آتش زدن بوته      سر داده " اي ايران "سرود  
اي   اين گزارش حاكي است هم اكنون عده .پرداختند

لباس شخصي با حضور در اتوبان چمران موجـب بـي           
 .اند    نظمي در اين اتوبان شده

از دانشگاه شهيد بهشتي هم خبر رسيد كـه بـا خـروج             
 محوطـه دانشـگاه     تعدادي از دانشـجويان بـه بيـرون از        

ــد   ــاآرامي ش ــارتنش و ن ــار   . دچ ــزارش خبرنگ ــه گ ب
خبرگزاري كار ايران، ايلنـا، سـاعتي پـيش بـا خـروج             
حدود شصت نفر از دانشجويان به خـارج از دانشـگاه           

هـاي موسـوم بـه لبـاس شخصـي            دانشجويان بـا گـروه    
ايــن گــزارش حــاكي اســت ايــن     . درگيــر شــدند 

نشــگاه دانشــجويان حــدود ســاعت يــك بامــداد از دا 
تعـدادي  . خارج شدند و آتش سوزي به راه انداختنـد        

ــز در اطــراف دانشــگاه   از مــردم ســاكنين ولنجــك ني
گفتنـي اسـت كـه نيـروي انتظـامي در           . حضور داشتند 

 .محل حادثه حضور چنداني ندارد
 

 :شب پنجم گزارشات 
............................................. 
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  ۴  صفحه
 

 جنايت مقدس در دانشگاه ها
 ۱۳۷۸ تير ۱۸ – ۱۳۵۹انقالب فرهنگي 

،  »  سروش «انقالب فرهنگی و يا به زعم
 ، » انقالب آموزشی «تئوريسين رژيم ، 

در سال امنيت ،   ۵۹در سال سياستی بود که 
می  بود از سوی خمينی اعالم شده که و ثبات 

به مرحله اجرا درمی  ه سريع تربايست هر چ
. منظور از اين نامگذاری نيز روشن بود. آمد 

تثبيت حاکميت و کنترل تمام عيار موقعيتی بود 
 در جامعه ايجاد ۵۷که منتج از شرايط انقالب 

تحميل جنگی تمام عيار به مردم . شده بود
کردستان ، سرکوب مردم در ترکمن صحرا و 

لط ساختن جو ترور رهبران جنبش ملی ، مس
اختناق و سرکوب در کارخانه ها ، سازمان 
دهی باندهای سياه ترور ، حمله به کتاب 
فروشی ها و چاپخانه ها و دستگيری و 
شناسايي نيروهای انقالبی و تعيين تکليف 
قطعی با دانشگاه که در نوک حمله ارتجاع 

دانشگاه از جمله کانون . حاکم قرار گرفته بود
به موقعيت تاريخی و حضور هايي بود که بنا 

فعالين جنبش سياسی در آن ،  افشاگر توطئه 
های رژيم در سراسر کشور ومرکز نشر 
افکارترقی خواهانه و دفاع از آزادی بيان و 

پس  چنين مرکزی می بايست هر .انديشه بود
تمامی . چه سريع ترتعطيل می گرديد

مسئولين رژيم در آن مقطع از رئيس جمهور 
فته تا حزب جمهوری اسالمی  گرصد درصد

 و   و خامنه اییرفسنجانبه زعامت بهشتی ، 
 ريز و درشت عمامه و بی عمامه سران

دستگاه واليت  همگی متفق القول بودند که 
بايد کلک اين سنگر آزادی هر چه زودتر و با 

 تفاوت  بخش های .هر بهايي کنده شود
تشکيل دهنده حاکميت ارتجاعی ، تنها در روش 

بنی صدر در چارچوب قانون و . وب بودسرک
دولت و حفظ اتوريته خود مسئله را می 
خواست با چماق پيش ببرد و حزب جمهوری 
اسالمی از طريق تشکل های دانشجويي اش و 
باندهای اوباش فاالنژ حزب اللهی ، کميته چی 

حسن آيت از رهبران حزب . ها و پاسداران
 جمهوری اسالمی در نواری که آن روزها

پخش شده بود با صراحت از نقشه ريخته 
به بچه ها بگوييد « : شده چنين ياد می کند 

منظور دانشجويان انجمن اسالمی است که ( 
 فروردين دانشگاه تبريز را به اشغال ۲۶در 

قرص و محکم باشند بزودی ) درآورده بودند
تصميمی گرفته شده . موج عوض می شود

يماتوم به و بنی صدر هم با الت» . التغيير
دانشجويان برای ترک دفاتر خود ، قرار را 

 ۳( برای لشکرکشی  درروز سه شنبه 
خواستار ی خمين. می گذارد) ارديبهشت 

كه به می گردد یتصفيه دانشگاه از اساتيد
شرق و غرب وابسته اند تا دانشگاه محيط 

 !شودی اسالمی عال علوم   تدريسیبرای سالم
 صراحت بامی اعالميه شورای انقالب اسالو

 گروهی  عملياتیستادها« :کند که عنوان می 
 اين نظاير و فعاليتی دفترها گوناگون،ی ها

 یعال موزشآوموسسات  ها دانشگاه در هاكه
مستقر شده اند چنانچه ظرف سه روز از صبح 

 ٢ فروردين تا ٣١ ( شنبه تاپايان روز دوشنبه
  انقالبی بر چيده نشوند  شورا)ارديبهشت 

 رئيس جمهور یيعن باهم همه كه است مصمم
 همراه و فراخوانده را شورا  ، مردمی و اعضا

 واين شوند حاضر ها دانشگاه در مردم با
 به نام  چماقی».برچينند  اختالف رای ها كانون

و ديگر  که مرتبا از سوی بنی صدر !!!مردم 
تکرار می شد و دانشگاه شرکايش در قدرت 

بهشت آن را در  اردي٣تهران روز سه شنبه 
«  :  نوشتبنی صدر..خاطراتش ثبت کرد 

  شدهی سياسی گروهايی عمليات دانشگاه  مركز
 روز دو در نما چپی گروها اين ها اين،

ميز را دست آگذشته  ابتكار عمليات قهر 
  یم دولت كه بوده اين گرفتند چرا؟ بهانه

خواهد دانشگاه را تعطيل كند غافل از اينكه 
ها را تعطيل كرده  اند اكنون   هخودشان دانشگا

 و نيست كار دری بحث و درس دانشگاه در
 صدور وی   تخريبیها فعاليت مركز به عمال
 قرار بدين..... شده است تبديل ها فعاليت اين

 دليل ها دانشگاه تعطيل كهی همانطور
 چپی سو خونين ازی برخوردها نداشت،ايجاد

 پيام بنی صدر در . »نداشت دليل نيز نمايان
 شمشير را از ۵۹نوروزی اش نيز در سال 

اگر من رئيس « :روبسته و تهديد نموده بود که 
جمهور منتخب شما از پشت راديو و تلويزيون 
گفتم که در فالن جا يا فالن شهر آشوب کرده 
اند اگر نان در دست داريد زمين بگذاريد و به 

بنی صدر ، ( شورای انقالب   ». آنجا برويد
 باهنر ، رفسنجانی ، طالقانی ، مهدوی بهشتی ،

کنی ، موسوی اردبيلی ، خامنه ای ، عباس 
)  شيبانی ، سرتيپ مسعودی ، عزت اهللا سحابی 

هم که تصميم قطعی برای بستن دانشگاه ها و 
بنی صدر ادعا می  .انقالب فرهنگی گرفته بود

کند که اين تصميم بدون حضور وی به عنوان 
رئيس جمهور گرفته رئيس شورای انقالب و 

و در  ) ۲۷۷درس تجربه ص .( شده است 
دانشجويان « : همان کتاب اضافه می کند که 

خط امام چون قضيه گروگان ها ديگر جاذبه 
نداشت رفتند روی خط اسالمی کردن 

در «: و در پاسخ به سئوال . دانشگاه ها
بعضی از دانشگاه ها و حتی در شهرستان ها 

ی زيادی شده منجر به ضرب و جرح ها
تا « :  سال باز می گويد۲۲بعد از »  .بود

عزت اهللا . » . حدودی بله ولی آدم کشی نشد
سحابی عضو شورای انقالب اما تاکيد دارد 

درآن هنگام بنی صدر رياست جمهوری « : که
را به عهده داشت شخصا در انقالب فرهنگی 

انقالب فرهنگی بازتاب و واکنش . شرکت کرد
 قبال تبديل دانشگاه به ستاد دولت رسمی در

ديروز ، امروز ( « . جنگی نيروهای مخالف بود
رفسنجانی )و فردای جنبش دانشجويي ايران 

نيز در تاييد اين سناريوی خونين عنوان می 
 دانشجويان حوصله كه بود ها ت مد  «: کند که
 ا هگروه جنجال  ازیاسالمی جمهور بهوفادار

 ما به دائماً و بود رسيده سر به دانشگاه در
رفسنجانی » . بكنيمیكار كه كردندی م مراجعه

دانشگاه ، دانشگاه ، 
 !سنگر آزادي 
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می » عبور از بحران «  کتاب ۱۴۶در صفحه 
دانشگاه های سراسر کشور به « : نويسد 

محلی برای جوالن عناصر مسلح ضدانقالب و 
گرو هکهای چپ مارکسيستی و التقاطی تبديل 
شده بود و درگيری های فکری و جناحی به 

برای پايان دادن به . واج داشتشدت در آن ر
حضور اين عناصر ضدانقالب و هم چنين 
تدوين و تصحيح مواد درسی دانشگاه ها 
انقالب فرهنگی اعالم شد و ستاد انقالب 
فرهنگی وظيفه خطير اصالح دانشگاه ها را 

ی حسن آيت دبير سياس" ». عهده دار گرديد
نيزعنوان می دارد ی اسالمی جمهور حزب

 ا ه دانشگاه .......گرفتيم كهی صميمت اين«:که 
 چماق » .شود تعطيل بايدی فعل صورت اين به

دانشجويي رژيم در اين تشکل به اصطالح 
جامعه اسالمی و   انجمن اسالمی  ،مقطع

.  دانشجويان خط امام بودندو دانشجويي
 نفر و با در اختيار ٣-٢انجمن هايي که با 

سليحاتی داشتن امکانات مالی ، تدارکاتی و ت
بی حدو مرز،  تشکيل 

بودند و اکثريت شده 
اعضايشان را نه 
دانشجويان بلکه نيروهای 
پاسدار و بسيجی و 
امنيتی ها تشکيل می 

 فعالين اين کانون های بی فرهنگ و .دادند 
  دفتربنيانگذرانتوطئه که يک سال بعد خود از 

 عباسشدند عبارت بودند از تحكيم وحدت 
 یشكور رزاده،اصغ ،ابراهيمی عبد

 در که راد،حجاريان ، صادق زيباكالم 
در جريان انقالب فرهنگی دانشجويان  سركوب

   زيباكالم از مسئولين.شرکت مستقيم داشتند
 در باره انقالب فرهنگی چنين ی فرهنگ انقالب

 انقالب از بعد تحكيم وحدت«: نظر می دهد 
 صادركرد  كهی ئ ماده شش نامه بر ،یفرهنگ

 ضدی درس حذف ; از بود عبارت موردش دو
 ضد استادان اخراج وی انقالب ضد  ویاسالم
 دانشگاه مديريت هم بعد. اسالم ضد و انقالب

گرفت  عهده بری فرهنگ ب انقال اوايل ها را  در
 » . كندیاسالم را ها و خواست كه  دانشگاه

اين موج سرکوب  به قول آقای محمد نتيجه 
تهران بعد از اولين رئيس دانشگاه ( ملکی 

 ٢\٣  دانشجو و ٥٧٠٠٠ «:چه شد ) انقالب 
صدها  » .شدند اساتيداز دانشگاهها  اخراج

دانشجو اعدام و هزاران نفر در بازداشتگاه 
 الدين جالل.های رژيم به اسارت درآمدند

ی زوايا كتاب در مسئله اين به اشاره  بایفارس

وقتي اولين جلسة شوراي  « :نويسد یم تاريخ
 فرهنگي با حضور امام  و رئيس انقالب

جمهور، نخست وزير، وزير فرهنگ و آموزش 
عالي و اعضاء ستاد تشكيل شد امام بر همان 

صالبت  كيد كرده با نهايتامعيارهاي سابق ت
ها  تمام گروه فرمودند كه اعضاء و طرفداران

را نه به دانشگاه بپذيريم و نه بگذاريم ادامة 
اکسازی طبق کميته های پ» .تحصيل بدهند

 نزديک ۶۷ تا ۶۱گزارش وزارت علوم در سال 
 نفر از کادر علمی دانشگاه ها را ۷۰۰به 

اين آمار با به زير تيغ . پاکسازی کرده بودند
بردن ده ها نفر از استادان و مهاجرت صدها 
نفر از بهترين استادان کشور به خارج از 
کشور منتج به اين شد که با بازگشايي دوباره 

اه ها ، يعنی حدود يک سال و نيم بعد از دانشگ
انقالب فرهنگی رژيم ، استاندارد تدريس به 
چنان فضاحتی برسد که به قول يکی از 
استادان شريف دانشگاه سطح دانش اکثريت 
استادان خود مدرک داده به حد دانش سهميه 

 .چی های رنگ وارنگ رژيم رسانيده شده بود

 فرهنگی ارتباط يکی ديگر از داليل بروز انقالب
ميان حوزه و دانشگاه و نزاع دائمی در تاريخ 
ميان علم و دين  برای اسالمی کردن دانشگاه 

تسليم دانشگاهيان در برابر روحانيون . ها بود
روحانيت با کسب قدرت سياسی . و حوزويان

با پشتوانه نيروهای مسلح ، باندهای سياه و 
می تحميق توده ای ، جنايتی مقدس را در تما

حوزه های زندگی اجتماعی  از جمله مراکز 
مهدوی کنی خيلی . آموزشی سازمان می داد

ضريح هدف از پيش کشيدن اين سناريوی 
انقالب « : جنايت کارانه را چنين عنوان می کرد 

فرهنگی يک سخنرانی يک ساعته است ، کسی 
می آيد سخنرانی می کند و می گويد منظور 

يست يک عده الزم ن. اين است و می رود
بنشينند و سال ها خود را معطل کنند و معلوم 

چندتا نکته ، چندتا . نباشد دارند چکار می کنند
حرف هست که در يک سخنرانی می زنند و 

در مغازه را . بعد هم بساط را جمع می کنند
می بندند و می روند ، اين همه کش دادن 

« : و يا خامنه ای چنين می گفت » . ندارد
 های بيشتر اين فرصت را نداده بود گرفتاری

يعنی انقالب . که اين درد بزرگ  را عالج کنند
شورای انقالب تصميم . فرهنگی راه بياندازند

گرفت که دانشگاه ها را به عنوان مقدمه از 
... گروه های مخرب و مفسده انگيز پاک کند

سنگر را مقابل ملت مسلمان بستند و از اين 
اولين نشانه  ». ردندمردم کشتند و مجروح ک

 ۲۶های اين هجوم گسترده به دانشگاه ها در 
فروردين در دانشگاه تبريز بعد از سخنرانی 
هاشمی رفسنجانی و تحريک برای حمله به 

تعداد . کفار در دانشگاه ها آغاز می شود
زيادی از دانشجويان دانشگاه تبريز مورد 
ضرب و جرح شديد قرار گرفته و تعدادی 

دانشکده پلی تکنيک تهران .  گردنددستگير می
 فروردين و به دنبال آن دانشگاه ۲۹در روز 

حمله .  تهران به خاک و خون کشيده می شود
 فروردين ۲۹به دانشگاه اهواز در روز جمعه 

 فروردين به سرکردگی ۳۱تا روز يک شنبه 
راديو اهواز . جنتی ده ها نفر کشته می دهد

 ها دارند مرتبا پيام می دهد که کمونيست

برادران مسلمان را می کشند و پيام جنتی 
. برای کمک به مسلمانان را بارها پخش می کند

 نفر از دانشجويان که فجيعانه ۳حداقل جنازه 
به قتل رسيده بودند در رود کارون پيدا می 

به چندين نفر از دختران دانشجو تجاوز . شود 
می کنند و جنايتی را هم چون دانشگاه زاهدان 

صادق .  ارديبهشت انجام می دهند۳در روز 
نظيری در دانشگاه زاهدان به گلوله بسته شده 
و صدها دانشجو با ميله های آهنی ، چوب ، 

دانشگاه شيراز .مضروب می گردند... کارد و 
 فروردين قربانی خود نسرين ۳۰در روز 

رستمی را برای دفاع از دانشگاه ، سنگرآزادی 
وباشان حزب جمهوری پاسداران و ا. می دهد

اسالمی به رهبری هادی غفاری ، انصاری 
استاندار و کريمی دادستان بيدادگاه های 
اسالمی گيالن روز سه شنبه دانشجويان را 
دردانشگاه گيالن مورد حمله وحشيانه قرار 

 .می دهند

پس از بستن دانشگاه ها ، ستاد انقالب فرهنگی 
جالل الدين فارسی ، شمس آل (  عضو ۷با 

احمد ، ربانی املشی ، باهنر ، حسن حبيبی ، 
به دستور ) علی شريعتمداری و سروش 

 !کارگر ، دانشجو ، ما با هم متحد می شويم ، تا برکنيم ريشه استبداد 
 !درود ، درود ، درود ، درود بر دانشجو ! ، درود ، درود بر کارگر درود ، درود 
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اين ستاد به منظور . خمينی تشکيل می گردد
تجديد سازمان و برنامه ريزی دانشگاه ها 

مهدی . برای بازگشايي  به سالخی می پردازد
گلشنی ، اسرافيليان و حسن آيت نيز از جمله 
کسانی هستند که از خارج از اين ستاد به آن 

حسن عارفی ، مهدوی کنی ، . خط می دهند
عزيزاهللا خوشوقت ، احمد احمدی ، محمدخاتمی 

 از جمله ۶۲ تا سال ، ميرحسين موسوی نيز
کسانی هستند که به ترکيب اوليه  ستاد اضافه 

با افزايش صورت گرفته به پيشنهاد . می شوند
خامنه ای و رفسنجانی و تاييد خمينی ستاد به 

 تا ۱۶شورای عالی انقالب فرهنگی تبديل و با 

تجديدنظر در .  عضو کار را ادامه می دهد۱۷
ر علوم برنامه درسی دانشگاه ها بويژه د

انسانی که آن را نجس می دانستند و حتی در 
شعارهايشان آورده بودند که علوم انسانی 

قرار شان .آغاز می گردد!  اسالمی بايد گردد 
اسالمی توليد کنند _ اين بود که علوم انسانی 

و محصوالت آن را نيز بايد مصباح يزدی و 
. ستادش مدرسه بافرالعلوم توليد می نمودند

الت در نهايت در اختيار مدرسين اين محصو
 جلد کتاب از ۵حوزه علميه قم قرار گرفت و 

اخراج استادان و تصفيه و . آن بيرون آمد
پاکسازی آن ها ، تعطيلی فعاليت های سياسی 

، تغيير مديريت دانشگاه ها ،راه اندازی مرکز 
نشر دانشگاهی و مدرسه تربيت مدرس از 

فرهنگی جمله وظايف  شورای عالی انقالب 
غلبه فضای امنيتی بر دانشگاه ها و حاکم .شد

شدن نظام گزينش ، تشديد مهاجرت تحصيل 
کرده ها ، رکود و رخوت در محيط های 
دانشجويي و غيرسياسی کردن دانشجويان از 

برای . جمله تبعات سياستی بود که حاصل شد
 انقالب فرهنگی نام ۵۹آن چه که در سال 
ارش تهيه شده  در  گز۲گرفت  و در ادامه به 

رابطه با آن روزها در دانشگاه شيراز و تهران 
 .توجه کنيم

 
 )١٣٥٩ ارديبهشت ٢ فروردين  تا ٢٦( انقالب فرهنگی

  
 
 

 دانشگاه شيراز
 حسين جاللي

شلوغ ترين و پر سر و » ارم « خوابگاه 
همه . صداتريی شب خود را می گذارند

اتاق دانشجويان در حال رفت و آمد و از اين 
در .  به آن اتاق رفتن و صحبت کردن بودند

چهره شان تالطم و شور و نگرانی کامال 
دانشجويان از خوابگاه های . مشاهده می شد

خيلی از . شده بودند» ارم«ديگر نيز راهی 
دانشجويان نيز که خارج از خوابگاهها اتاقی 
کرايه کرده  و يا اهل خود شيراز بودند نيز به 

قرار  .  خوابگاه پيوسته بودندجمع دانشجويان
جمع شدنشان را برای فردا جلوی دانشگاه 

از دانشجويان . ادبيات قطعی می کردند
دانشکده کشاورزی هم که محل دانشکده شان 

خارج از شيراز و نزديک پاسگاه پليس راه  
بود می خواستند به جمع آنها در مقابل  

بچه های مهندسی و . دانشکده ادبيات بپيودند
پزشکی هم قرار بود هم فردا جلوی ادبيات 

 .جمع شوند
 شب از محل کار خالص شده و ۳۰/۸ساعت 

طبق معمول راهی خوابگاه بودم، وارد خيابان 
زند که شدم پرده بزرگی که روی ميله های 
دانشکده مهندسی نصب شده بود نظرم را 

دانشکده های : نوشته اش را خواندم. حلب کرد
 امضايش هم انجمن .دما بايد اسالمی شون

نمی دانستم که .. اسالمی دانشگاه شيراز بود
دقيقا چه اتفاقی افتاده است چون آن روز 

ولی قفل . کالس نداشتم و دانشگاه نرفته بودم
و زنجيری که بر درب ورودی دانشکده 
مهندسی انداخته شده بود نشان از اقدامی بود 
که حکومت برای تصفيه حساب با دانشجويان 

 .لع و قمع آن ها تدارک ديده بودو ق
داليل اين يورش .  آن شب تا صبح نخوابيدم

. گسترده سازمان داده شده برايم معلوم بود
دانشجويان تصميم گرفته بودند که در مقابل 
. اين تجاوز به سنگر آزادی  ايستادگی کنند

دانش آموزان مدرسه عشايری نيز به خوابگاه 
 از دانشجويان آمده بودند تا حمايت خود را

 .اعالم دارند
نان و پنيری با جرعه ای چای صبحانه مان را 

همه  راهی دانشکده ادبيات . تشکيل می داد
 صبح در مقابل دانشکده ۸ساعت . شديم

هزاران دانشجو . جمعيت زيادی جمع شده بود 
جلوی درب دانشکده ايستاده بودند و با قفل و 

 درب زنجير و پالکاردهای انجمن اسالمی و
 -۱۰. های بسته دانشکده روبرو شده بودند

 نفر از افراد انجمن اسالمی هم داخل ۲۰
دانشکده به تماشا ايستاده بودند و با شلنگ 
آبی که در دست گرفته بودند به دانشجويان 
.  آب می پاشيدند و امر و نهی می کردند

دانشگاه تا اطالع ثانوی بسته ! متفرقه شويد
 !است

ت دانشجويان که می خواستند در مقابل خواس
قفل درب ورودی را باز کنند بر سر آنها آب 

نيم ساعتی . می پاشيدند و توهين می کردند
بعضی . اين حالت کش و قوص ادامه پيدا کرد

از دانشجويان با فشار دست چند تا از ميله ها 
را خم کرده و راهی برای ورود به محوطه 

ه هم در چشم ب. داخل دانشکده باز کردند
زدنی صد ها نفر از راهی که ايجاد شده بود 

انجمن . خود را به داخل دانشکده رساندند
اسالمی چی ها تا وان توهين های خود را با 

درب . مشت و لگد گرفته و پا به فرار گذاشتند
دانشکده باز شد و هزاران دانشحو وارد 

مکانی که سالهايي از . محوطه دانشکده  شدند 
 آن گذارنده بودند و خانه عمر خود را در

 .دومشان بود
فت و آمد مرتب کميته چی ها و رژه پاترول 
های پاسداران از جلوی دانشکده نشان از 
حوداثی می داد که چند ساعت ديگر اتفاق 

دانشجويان برای ايجاد سنگر هايی برای . افتاد
دفاع از خود در مقابل حمالت قطعی ، ميز و 

 محوطه جمع کرده صندلی های دانشکده را در
با ارزيابی از . و باريکارد هايی را بر پا کردند 

هجوم وحشيانه حزب اللهی ها و زخمی شدن 
دانشجويان در ديوار مشترک دانشکده و 
حافظيه سوراخی حفر شد تا امکانی برای 
انتقال زخمي ها از محل درگيری وجود داشته 

خانواده ها اکثرا بسيج شده بودند تا . باشد
 کمک به دانشجويان در محل حضور برای

هيچ خبری از شهر های ديگر . داشته باشند
تنها حس مقاومت غريزی دانشجويان . نداشتيم

در مقابل تهاجمی بود که برای نابودی دانشگاه 
راديو های جبيبی . ها سازمان داده شده بود

نيرو . در دست بعضی از بچه ها روشن بود



 ۱۰۹  در ايران  ويژه جنبش دانشجويي– ۱۳۸۲خرداد                 اتحاد كار 
 

  ۷  صفحه
 

شان داشت های حزب اللهی کم کم سر وکله 
پيدا می شد و همراه با پاسداران مسلح در 

 اطراف می 
راديو شيراز برنامه های عادی خود . چرخيدند

را قطع کرد و دستغيب  و ربانی شيرازی فتوا 
با . عليه کفار را در دانشگاه ها صادر کردند

چنين فتوايی ما منتظر هجوم گله وار حزب 
 چيزی نگذشت که ده ها. اللهی ها بوديم 

اتوبوس و کاميون ، اوباش حزب اللهی را به 
تعداشان نسبتا زياد . دانشگاه سرازير کردند

 متری انواع ۱۵ - ۱۰بود و از دور و از فاصله 
سالح های سرد و گرمی را که در اختيار 

چماق . داشتند به رخ دانشجويان می کشيدند
های قطور و چوب های بلند در دستشان هوا 

داتشان رنگ جدی بخود را می شکافت و تهدي
يک باره ده ها سنگ و کلوخ که . گرفته بود 

 کيلو وزن داشتند باريدن ۳برخی از آنها تا 
گرفتند و قشون حزب اهللا  با چوب و چماق 

ده ها دانشحو در . حمله  خود را آغاز کرد 
دقايق اول حمله شديدا زخمی گرديدند که 
توسط ديگر دانشجويان از مهلکه بيرون برده 
شده و از سوراخ تعبيه شده در ديوارحافظيه 

جنگ و گريز دو .به بيرون فرستاده شدند
طرفه شده بود و بچه ها نيز سنگ های پرتاب 
شده را تحويل صاحبانشان می دادند و آنها را 

بلند گو های پاسداران نيز .  به عقب می راندند 
در کار بودند و مرتب اعالم می کردند که 

 .!تسليم شويد
ب اللهی ها با چنان نفرتی حمله می حز

کردندکه اگر کسی گيرشان می افتد واقعا تکه 
تعدادشان لحظه به لحظه . تکه اش می کردند

از هر جايي که تيغ شان می . زياد تر می شد
. بريد اوباش را جمع و به محل آورده بودند

تير اندازی هوايی ، سنگ باران، و يورش با 
تعدا . نمی شدچوب و چماق يک لحظه قطع 

زخمی های ما بسيار زياد شده بود و امکان 
مقاومت در باريکاردهايی که ساخته بوديم به 

 بعد از ظهر ۴حدود ساعت . حداقل رسيده بود
 ۵۰۰ تا ۴۰۰دانشجويان  که تعدادی بالغ بر 

نفر می شدند به آخرين محلی که  می توانستند 
ار ميعادگاه مقاومت  البراتو. عقب نشينی کردند

های زبان انگليسی در گوشه دانشکده  و 
سالن بزرگ البراتوار . چسبيده به حافظيه بود

صد ها دانشجو را بطور فشرده در خود جای 
 .داده بود

بلند گوی سپاه دوباره  به خر و خر افتاده و 
مرتبا از دانشجويان می خواست که کارشان 

تمام شده و هيچ راهی جز تسليم ندارند و بايد 
لحظه تصميم . ه يک از سالن بيرون بياينديک ب

در عرض چند دقيقه . گيری فرا رسيده بود
صد ها کارت دانشجويی، شناسنامه، 

آنها را برای . حمع شد.... گواهينامه و
جلوگيری از شناسايي دقيق بچه ها به آتش 

 .کشيده واز بين برديم 
در مذاکره با چند پاسداری که به کنار درب 

ه بودند عنوان داشتيم که ما البراتوار آمد
فردی تسليم نمی شويم و اگر قرار است ما 
را بازداشت کنيد ما دست در دست هم 

پيشنهاد ما رد شد و آنها . بيرون خواهيم آمد
اصرار داشتند که بايد تک به تک در حالی که 
دست ها روی سرمان است از سالن بيرون 

اد ما در جواب آنها گفتيم که اگر پيشنه.  بيائيم
رايزنی . را نپذيريد سالن را به آتش می کشيم

ها  نهايتا تمام شد و اعالم کردند که جمعی 
 .شما را به محل بازداشتگاه می بريم

دانشجويان همه خسته، مجروح و نگران از 
اما با . وضعيتی بودند که در انتظارشان بود

اين وجود روحيه همبستگی و ايستادگی در 
اس مشترک همه مقابل ارتجاع احس

باالخره با صفی که دست ها . دانشجويان بود
را به هم گره کرده بوديم از سالن بيرون 

تونل پاسداران تشکيل شده بود و با . آمديم
مشت و لگد دانشجويان را مشايعت می کردند 
و در برخی موارد نيز مشتی و لگدی نيز 

جزب . دانشجويان در جواب جواله می نمودند
حريک شده و بی فرهنگ نيز با اللهی های ت

چشمان از حدقه بيرون آمده با لکه های سياه 
مهر بر پيشانی شعار می دادند و برای کتک 
زدن دانشجويان از پاسداران هم سبقت گرفته 

ده ها .  و به طرف ما مرتبا هجوم می آوردند
اتوبوس برای انتقال دانشجويان در مقابل 

 به هر .دانشکده ادبيات صف کشيده بودند
ترتيبی بود بعد از کتک های مفصل و خوردن 
پنجه بکس و زنجير و چماق و مشت و لگد ، 

صف طويل . اتوبوس ها از دانشجويان پر شد
اتوبوس ها در محاصره و اسکورت پاسداران 
. به راه افتاد و مسير آشنايی را می پيمود

زندانی که تعدادی . مقصد زندان عادل آباد بود
 از عمر خود را در زمان شاه به از ما سالهايی

. جرم فعاليت سياسی در آن گذرانده بوديم
زندانی که خاطرات بسياری از تاريخ مبارزه را 

 .با خود داشت

جنايت کاران تاريخ همه از يک قماشند و زندان 
های هايشان قابل استفاده تمام و کمال و در 

 .خدمت همديگر
  شب اتوبوس ها وارد محوطه۸ساعت حدود 

دانشجويان پياده شده . زندان عادل آباد شدند
دانشجويان دختر . و در يک صف قرار گرفتند

 بند جداگانه مان ۲و پسر را جدا کرده و راهی 
چند پاسبان زندان دفتری را روی .  کردند

. ميزی گذاشته بودند تا سرشماری انجام شود
هر دانشجويي می بايست اسم و مشخصات 

 . می نوشتخود را در آن صحيفه 
بيژن جزنی، حميد اشرف، احمد زبيرم، ضياء 
ظريفی، چوپان زاده،  مهر نوش ابراهيمی، 
پرويز پويان، مسعود احمدزاده، حميد مومنی، 
شيرين فضيلت کالم، محمد حنيف نژاد، احمد 
رضائی، باکری، صادق، صبا بيژن نژاد، 

اسامی آشنايي بودند که مرتبا .... شعاعيان و
 .ن ثبت و تکرار می شدنددر دفتر زندا

 يکی از دانشجويان که داشت اسم بيژن جزنی 
را به عنوان اسم خود در دفترمی نوشت، در 

شما :  مقابل سئوال پاسبان  که از او پرسيد 
ها همه مثل اينکه با هم فاميليد؟ چرا خيلی از 

 اسم ها تان مثل هم است؟ 
تو کارت را بکن، به فاميلی ما هم کار : گفت 

مطئمن بودم که از ! ما بسياريم. اشته باشند
جوابی که گرفته بود چيز زيادی دستگيرش 
نشد و پاسبان مفلوک  پيج تر از قبل همچنان 

 .به وظيفه ای که داشت ادامه داد
دانشجويان پسر در يک بند جای داده شدند و 
از دانشجويان دختر نيز خبری نداشتيم که به 

ود به بند به محض ور. کجا برده اندشان 
کميته تصميم گيری با حضور نمايندگان تشکل 

 :های دانشجويی تشکيل شد
 نفر از ۱ نفر از رزمندگان ۱ نفر از پيشگام ، ۲

 .  نفر از مجاهدين۱راه کارگر، 
جلسه ی اول تشکيل شد تا با همفکری مشترک 
. ،  بر آنچه که بايد می کرديم  تصميم بگيريم 

اشت شده ها و آزادی بی قيد شرط همه بازد
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انتقال دانشجويان دختر به بندی که ما در آن 
 .بوديم  اولين تصميم جمعی ما بود

 با کوبيدن به ميله ها درب ورودی بند که به 
 می شد خواستيم که با رئيس زير هشت وصل

 .زندان صحبت کنيم
بعد از چند دقيقه ای رئيس زندان که يک 
سرهنگ شهربانی بود برای صحبت کنار ميله 

با شنيدن خواست های اوليه ما گفت . ها آمد
که آزادی شما در دست ما نيست و مقامات 
بايد تصميم گيری بکنند و در رابطه با آوردن 

تر نيز مطئمن باشيد که دختران دانشجويان دخ
 .موافقت نمی کنند

در واقع با رئيس زندانی مواجه بوديم که عمال 
جتی پاسبان های تحت امرش . هيچ کاره بود

به او . هم تره ای برايش خرد نمی کردند
يادآور شديم که اتمام حجت ما را شنيديد و 
اگر پيشنهاد ات ما عملی نشود زندان را به 

به آقايان بگو برو و . آتش می کشيم
رئيس . دانشجويان چنين خواسته هايی دارند

با خواهش و تمنا که کاری نکنيد که وضعتان 
 .بدتر شود رفت که پاسخ بياورد

در عرض چند دقيقه جلوی درب ورودی  مملو 
نشانه . از پتوهای خاکستری رنگ زندان شد 

با مشاهده تل .ای بر تهديدی که کرده بوديم
زيرهشت خود را به رئيس پتو ها ، پاسبان  

در همين فاصله نيز انجمن .زندان رساند
اسالمی های دانشگاه نيز در زير هشت در 
رفت و آمد بودند و رژه پيروزمندانه ای را 

گهگاه نيز فحش و ناسزايي  . آغاز کرده بودند 
 محسن ،ی نبو  ابراهيم.نثار بچه ها می کردند

 جيدم تباروی علو ،ی معين، مهاجران كديور،
 از جمله کسانی بودند که در آن مقطع یمحمد

انجمن اسالمی دانشگاه شيراز را می 
 .چرخاندند

سرهنگ در حالی که رنگ در چهره اش نبود  
از ما خواهش کرد که تهديد مان را عملی نکنيم 

 .تا با آنها صحبت کند
يکی دو ساعت بعد از دستگيری و انتقال به 

خبر آورد که با زندان عادل آباد، رئيس زندان 
آوردن دختران دانشجو به اين شرط موافقت 
شده که آنها را در اتاق های مجزا تقسيم کنيد  
ولی مسئله آزادی شما خارج از جوزه حتی 

کسانی است که االن امورات زندان را می 
 .چرخانند و من  هم هيچ کاره ام

با شنيدن اين خبر کمی از نگرانی هاي مان 
در اين فکر بوديم که بيشتر . کاسته شد

اگربالئی هم سرمان بياوردند در کنار هم 
ما در کنار هم در کالس های درس می . باشيم

با . نشستيم، با هم امتحانات را گذرانده بوديم 
. هم فعاليت های صنفی و سياسی کرده بوديم 

در مقاومت در يک صف واحد بوديم و حاال 
کدگر در شکنجه گاه هم می خواستيم در کنار ي

 .باشيم
دانشجويان دختررا  نيم ساعتی بعد پيش ما 

بعد از يک آمارگيری تقربيی مطمئن . آوردند
 .شديم که همه دستگير شدگان در بندند

ارتباطمان کامال . هيچ خبری از بيرون نداشتيم
قطع بود و همين مسئله روی تصميمات قطعی 

کميته دو باره جلسه ای . ما سايه می افکند
پا فشاری روی آزادی بی قيد شرط .تشکيل داد

با چاشنی اعتصاب غذا راه حلی بود که به آن 
ليست بچه هايی که بخاطر مشکالت . رسيديم

جسمی قادر به اعتصاب غذا نبودند سريعا 
به پاسبان خبر داديم که با رئيس .  جمع شد

 .زندان کار داريم
به سرهنگ گفتيم که ما روی آزادی فوری همه 

صرار داريم و تا رسيدن  به آن دانشجويان  ا
دست به اعتصاب عذا خواهيم زد و تنها برای  

 نفر از کسانی که در اعتصاب نمی ۱۰حدودا 
 .توانستند شرکت نمايند غذا داده شود

. کار را از آنچه هست بدتر نکنيد:سرهنگ گفت
 !اعتصاب نکنيد

با بيرون آمدن اين کلمات از دهان رئيس 
شعار بود که سر داده زندان فحش و ناسزا و 

رئيس زندان ... و! ساواکی برو گمشو . شد
الحق که زندانبان بودن . مانده بود چه بگويد

به رژيمش هم بستگی ! چه شغل کثيفی است 
 .ندارد

سرهنگ بيشتر ناقل خبر و رابطه ما با آن 
چند دقيقه بعد خبر آورد که آقايان . آقايان بود

ه جانتان در می گويند آن قدر اعتصاب کنيد ک
 .شرتان از سر ما و امت اسالم کم شود. رود

فردای آن روز هم . اعتصاب غذا شروع شد
برخی از بچه ها . روز سوم آغاز شد. گذشت

 .داشت حالشان دگرگون می شد
در جلسه کميته تصميم بر اين شد که برای 
ادامه اعتصاب و احيانا اقدامات بعدی بايد 

ذرد تا متناسب با بدانيم که در بيرون چه می گ
آن بتوانيم  تاکتيک درست تری را انتخاب 

بهترين امکان نيز آمدن تيم پزشکی به . نماييم
تالش ما اين بود که از انتقال . زندان بود

دانشجويانی که حالشان رو به وخامت گذاشته 
چرا که . بود به بيرون از زندان جلوگيری کنيم

ر بند بايد مداوا د. هيچ تضمينی وجود نداشت
 .انجام می شد

بارديگر سرهنگ را خواستيم و با او مسئله را 
در ميان گذاشتيم و نگرانی خود را از وضعيت 
برخی از هم بندی هايمان به او اعالم کرديم و 
خواسته مان را به او گفتيم و متذکر شديم که  
مسئوليت جان اعتصاب کنندگان به عهده 

 .اوست
ه پته افتاده بود رئيس زندان در حالی که به تت

: مرتب با صدای بلند و زير لب تکرار می کرد
آقايان چرا باور نمی کنيد که من هيچ کاره ام 

 .رفت که خبر بياورد
عصر روز سوم خبر آورد که با آمدن يک تيم 
. پزشکی موافقت شده است و منتظر باشيد 

 نفر با لباس سفيد وارد ۳يکی دو ساعت بعد 
ه های خودمان بودند و  از بچ۳هر . بند شدند

 .آمده بودند»نمازی « از بيمارستان 
آن ها را به اتاق مريض ها راهنمايي کرديم و 

بعد از گذشتن از تيررس . هيچ آشنايي نداديم
نگاه مامورين زندان ،  روبوسی و چاق 

اولين . سالمتی های معمول انجام شد 
بيرون چه ! سئوالمان از آن ها اين بود که رفقا 

است ؟ خيلی تلگرافی ما را از آن چه که خبر 
در دانشگاه های ديگر گذشته بود باخبر 

در تهران ، زابل ،  اهواز و رشت  . ساختند
رژيم دست به جنايت وحشتناکی زده و خيلی 

در شيراز نيز . ها را سالخی کرده بود
دانشجوی دختری به نام نسرين رستمی از 

 در هواداران سازمان مجاهدين کشته شده و
درگيری های مدرسه عشايری نيز تعداد 

با حمله حزب ( زيادی زخمی گرديده بودند 
اللهی ها به مدرسه عشايری بسياری از 
خانواده های دانش آموزان به شيراز سرازير 

 تير ، را با  تشديد مبارزه برای ۱۸ و ۵۹ آذر ، ارديبهشت ۱۶مبارزات جنبش دانشجويي در 
 !داريم  آزادی و دموکراسی گرامی می
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شده بودند و برخی از آن ها نيز برای دفاع از 
بچه هايشان مسلح آمده بودند و رژيم هم در 

ر دربيفتد و به همين شرايطی نبود که با عشاي
خاطر نيروهايش را از اطراف مدرسه بيرون 

خبر بعدی آن ها از جلسه ای ) . کشيده بودند
خبر می داد که دو روز است در استانداری 

پيام آن ها . تشکيل شده که با ما چکار کنند
 .ادامه مقاومت بود

بعد از انتقال اخبار ،  
به بعضی از بچه ها 
سرم وصل کرده و 

ای اوليه مداوا را کاره
انجام داده و قول 
دادند که مرتبا ما را 
در جريان مسائل 

 .بيرون قرار دهند
روز چهارم بار ديگر 

اين بار تيمی . آمدند
ديگر با تعدادی بيشتر و همه آن ها از بجه 

ياد حرف دوست . های خودمان بودند
دانشجويي افتادم که موقع نوشتن اسم بيژن 

ه پاسبان شهربانی گفته جزنی در دفترزندان ب
 !مابسياريم بود 

خبرهای امروز در چارچوب همان مواردی 
. بود که ديروز در جريانش قرار گرفته بوديم

در مورد چند نفر از بچه ها به ما گفتند که اگر 
به بيمارستان منتقل نشوند جانشان در خطر 
قرار خواهد گرفت و در اينجا کار موثری 

بر سر دو . جام دهندبرايشان نمی توانند ان
در مقابل سئوال . راهی  بدی قرار گرفته بوديم

ما که اگر تا فردا هم صبر کنيم و بعد آن ها را 
 .به بيمارستان ببريد ، موافقت کردند

غروب روز چهارم رئيس زندان با خوشحالی 
خبر آورد که با آزادی شما موافقت شده است 
. و منتظر باشيد تا به ما ابالغ رسمی شود

 شب بود که زندانيان به صف ۱۰ – ۹ساعت 
شده و با نوشتن نام های مستعاری که بارها 
در دفتر تکرار می شد به طرف حياط زندان 

اتوبوس ها را هم از قبل به صف کرده . رفتيم
مقصد پيشنهادی ما بيمارستان . و آماده بودند

 .موافقت شد. بود» نمازی « 
فکر و خيال هزاران . آزادی به دست آمده بود

 .و چه بايد کردهای بعدی درونمان می جوشيد
. اين بار سرهنگ خبر آورد که بايد صبر کنيد

کالغی بود که از خبرآوردنش نمی شد فهميد 
در سه راهی زندان ! که خبر شوم است يا خير 

عادل آباد حزب اللهی ها را با چوب و چماق 

. آورده بودند که به اتوبوس ها حمله کنند
.  می گفت که امنيت شما تضمين نيستسرهنگ

به بند برگرديد و به محض آن که اوضاع 
 .عادی شد شما را آزاد خواهيم کرد

به بند برگشتيم ولی ديگر تشريفات اسم 
سحر که زد . منتظر مانديم. نويسی انجام نشد 

بارديگر در اتوبوس ها جايمان دادند و با 
بازکردن درب اصلی 
زندان راهی مقصد 

 .شديم
به محض رسيدن به 
بيمارستان و در عرض 
کمتر از نيم ساعت 
جمعيت آن چنان متفرق 
شد که گويي که 
بيمارستان نمازی 
مهماندار خوبی برای ما 
نبوده است و همه را 
. جواب کرده و به خانه هايشان فرستاده است

بسياری از بچه های شهرستانی راهی خانه ها 
ا در ی هم کالسی های شيرازی خود شدند ت

فرصتی مناسب شهر را ترک گويند و جان به 
 !سالمت ببرند 

جانانی که بعدها خبر اعدام و دستگيری  
يادشان گرامی ! بسياريشان قلب مان را فشرد 

 !باد 
 

 دانشگاه تهران
 پرستو پژوهش

 
 ۱۳۵۹ ارديبهشت ۲_  فروردين ۳۰ 

حمله به دانشگاه ها و هواداران گروه های 
من و دوستانم هم . نبودسياسی خبر جديدی 

با خوش خيالی فکر می کرديم که اخبار حمله 
و بستن دانشگاه ها در شهر های ديگر، برای 

اما . ما اتفاق نمی افتد و يا چندان جدی نيست
به همه گفته شده بود که حتما در دانشگاه 

حضور ) دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران(
 از رفقا البته من و تعدادی ديگر. داشته باشيم

هر روز صبح زود به دانشگاه می رفتيم تا با 
ديگر دوستان با نان بربری تازه و پنير تبريز 

 صبح ۹تا حوالی ساعت . صبحانه بخوريم
اوضاع عادی بود، گرچه هيچکدام از ما به سر 

اما بعد، از پيشگام مرکز به ما . کالس ها نرفتيم
ا تلفن شد و خبر حمله به دانشگاه پلی تکنيک ر

پس از بحث و گفتگو های فراوان . به ما دادند
باالخره به اين نتيجه رسيديم که همگی 
دانشکده را ترک نکنيم و تعدادی از ما برای 
. گرفتن خبر بيشتر راهی پلی تکنيک شدند

البته . آنروز در دانشکده اقتصاد اتفاقی نيافتاد
بايد بگويم که جو دانشکده اقتصاد بسيار 

 تقريبا دانشجوی غير سياسی ما. متفاوت بود
نداشتيم و دانشکده به دليل دور بودن از 
محوطه دانشگاه تهران، همواره  تا حدی از 

به هر حال . برخی برخوردها در امان بود
تصميم گرفتيم که برای پيشگيری از به غارت 
رفتن وسائل اتاق ها ی کوه، کتابخانه 
دانشجويی و غيره تا آنجا که ممکن است همه 

آنروز همه ما تا آنجا که . يز را تخليه کنيمچ
می توانستيم کتاب ها و وسائل را به خانه 

من تا سال ها بعد هنوز کوله . های خود برديم
های اتاق کوه دانشکده را به رسم امانت حفظ 

 !کرده بودم
روز بعد مجددا صبح زود به دانشکده رفتيم 
ولی اين بار به ما گفتند که همگی گروه ها 

ميم گرفته اند که متمرکز از دانشگاه تهران تص
اعضای شورای انقالب فرهنگی و .دفاع کنند

يا به قول يکی از (تئوريسين آن، دکتر سروش
که امروزه از !)  دوستان ِسر سروش

دموکراسی دفاع می کنند، طرح بستن دانشگاه 
ها به مدتی نامعلوم ، به منظور پاکسازی از 

 اجرا گذارده عناصر ضد اسالمی به مرحله
پس با ترک دانشکده . خطر جدی بود.بودند

اقتصاد  همگی به محوطه اصلی دانشگاه تهران 
تا بعد ازظهر جمعيت . و روبروی پيشگام رفتيم

هواداران : زيادی در دانشگاه گرد آمده بودند 
کم کم متوجه .سازمان ها، دانشجويان و مردم

شديم که خطر تعطيل دانشگاه حرفی تو خالی 
با . يست و به زودی به واقعيت می پيونددن

بلندگو به ما اطالع دادند که رژيم، مقاومت 
دانشجويان در شهر های ديگر را با سرکوب 
پاسخ داده و اکنون همه نگاه ها به سمت ما در 
. دانشگاه تهران و آخرين سنگر مقاومت است

به درستی يادم نيست که تصميم ماندن در 
يم، در هر حال بنا بر دانشگاه را چطور گرفت

اين شد که سنگر را به راحتی به رژيم واگذار 
نکرده و تا آنجا که امکان داشته باشد در محل 

من در . دانشگاه بمانيم و مقاومت نماييم 
خيابان شانزده آذر و در مقابل درب ورودی 

آنطرف خيابان تريبون کوچکی . دانشگاه بودم
 اخبار و برقرار شد و بلندگويی برای رساندن

در خيابان . پخش سرود و غيره برپا گرديد
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های کنار دانشگاه مردم گروه گروه  جمع 
. بودند و بر سر بستن دانشگاه  ها بحث بود

کم کم شب فرا . برخی مخالف و برخی موافق
نمی دانم از کجا اما . رسيد و هوا تاريک شد

آنشب را . بين ما آب و ساندويج  پخش کردند
فکر نمی کنم کسی . کرديمدر خيابان سر 
اما هنوز هم  آن حال و هوای . توانست بخوابد

اتحاد و احساس همبستگی که به همه نيرو می 
بخشيد را فراموش نمی کنم، بخصوص ورزش 

همه ما با هم وبه . دسته جمعی صبح روز بعد
هدايت يکی از رفقای پيشگام از دانشکده ما، با 

بستگی احساس هم. شمردن بلند نرمش کرديم
. و روحيه مقاومت در همه ما بسيار باال بود

آهسته آهسته عالوه بر جمعيت حاضر در 
خيابان ها و محوطه دانشگاه تهران، گرو ه 

حمالت . های حزب اللهی هم پيدايشان شد
به رفقای دختر گفته شد . موضعی آغاز گرديد

که سعی کنند بيشتر در مرکز جمعيت قرار 
ری انسانی بدور گيرند و طبق معمول زنجي

حمالت و فحاشی های . دانشجويان کشيده شد
اوباش چماقدار با رو به تاريکی گذاشتن هوا 

تعدادی به شدت . شدت بيشتری پيدا کرد
ما در خيابان شانزده آذر به  . زخمی شدند

زخمی ها  با وسائل اندکی که در دسترس بود، 
برخی از آنان را مردم . کمک می رسانديم

ان محل با وسايل نقليه شخصی ساکن در هم
باران سنگ و . به بيمارستان منتقل می کردند

شب نيروهای بسيجی و . چوب شدت گرفت
گاز اشک آور .انتظامی  به دانشگاه حمله کردند

جمعيت داخل دانشگاه را پراکنده کرده بود 
ولی ما در خيابان شانزده آذر هنوز مقاومت 

 از تاريکی در دانشگاه و با استفاده. می کرديم
هوا به برخی از رفقا با چاقو حمله ور شده و 

فشارها بيشتر شد . آنان را زخمی کرده بودند
و کم کم صفوف زنجيرها در نقاط مختلف 

جمعيت زير فشار سنگ و گاز . شکست
ماشين های . اشک آور متفرق گرديد

بسيجی ها برای دستگيری  کسانی که 
لف محوطه را ترک می کردند در نقاط مخت

اما به دليل شلوغی و تعداد . ايستاده بودند
زياد مردم و تاريکی هوا تميز دادن افراد 

من به .از يک ديگر کار ساده ای نبود
سوی بلوار کشاورز دويدم و توانستم 
بدون روبرو شدن با خطری جدی محوطه 
دانشگاه را دور بزنم و پياده  خود را به 

ا چهار سال طول کشيد تا ب.خانه رساندم
دادن کاغذی به دستم به جرم دگرانديشی 

برای هميشه از ورود، تحصيل و تدريس در 
 ! مراکز آموزشی دولتی محروم شوم

 
 

 از آن روزهای حماسه و شور
 فريدون احمدی

 
 تير هستيم و اوج ۱۸در آستانه سال روز 

. گيری جديد جنبش دانشجويي در چشم انداز
 اوج و چه به جاست در اين زمان يادی شود از

فرازی بسيار نيرومند در تاريخ کشور ما، 
تاريخ جنبش دانشجويي و از مقاومت 
سراسری دانشجويان در برابر يورش همه 
جانبه عوامل حاکميتی مذهبی ای که می رفت 
تا با برداشتن مانع دانشجويان و دانشگاه ، 
حاکميت و سلطه سياه بيست و چندساله اش 

د کردن آن روزها يا. را بر کشور ما تثبيت کند
و رويدادها از آن رو اهميت دارد که نسل های 

به عينه ببينند مبارزه » جوان تر « کنونی و 
وسيع و ميليونی کنونی برای آزادی و رهايي 
از چنگال حکومت اسالمی ، برپايه چه قهرمانی 
ها و فداکاری هايي استوار شده ، قوام يافته و 

 .رسيده استبه مراحل تعيين کننده کنونی اش 
برای » اتحادکار « با تشکر از ابتکار نشريه 

 .زنده کردن آن تصاوير
 سال خاطرات آن روزها را مه و ۲۳پس از 

آن روزها در . غباری غليظ فراگرفته است
 روشن بود که رهبران نظام ۱۳۵۹ارديبهشت 

درحال تثبيت ، برای تصرف انحصاری قدرت ، 
 تشکل به زودی يورش به نيروهای سياسی و

 ها و جنبش های اجتماعی و همه 
دگرانديشان و دگرباشان را آغاز خواهند کرد 
و روشن بود دانشگاه ، سنگر مقدم و خاکريز 

دانشجويان نيز به خوبی به اين امر . اول است
واقف بودند و به همين سبب تصميم به 

 .مقاومت سراسری گرفته شد
 فضای جامعه ، يک سال و نيم پس از انقالب ،
اجازه يورش مستقيم از طريق ارگان های 

پس اوباشان . رسمی سرکوب را نمی داد
مسلح به قمه و زنجير سازمان داده شدند و 
در کنار امت تحريک شده و با مشارکت غير 
. رسمی پاسداران ، دستور حمله صادر گرديد

تبليغات گسترده ای به راه افتاده بود که در 
لحه نگهداری دانشگاه و دفاتر دانشجويي اس

می شود و دانشگاه ، پشت جبهه کردستان 
وسيعا تبليغ می شد در جامعه ی . شده است

« اسالمی چه معنا دارد که دانشگاه در تصرف 
باشد و آن ها در آن دفتر » کمونيست ها 
تعطيلی دفاتر تشکل های . داشته باشند

دانشجويي و جلوگيری از فعاليت تشکل های 
دانشگاه ها ، و در مختلف غيرحکومتی در 

« ادامه اسالمی کردن دانشگاه ها و انجام 
مردم « به عنوان خواسته » انقالب فرهنگی 

 .مطرح می شد» مسلمان معترض 
در دانشگاه و مراکز آموزش عالی ، سازمان 
های مختلف دانشجويي از جمله سازمان 

، ) هواداران جنبش فدايي ( دانشجويان پيشگام 
هواداران ( مسلمان انجمن دانشجويان 

، انجمن اسالمی دانشجويان ) مجاهدين خلق 
، ) هواداران خمينی و وابسته به حکومت ( 

هواداران سازمان ( سازمان دانشجويان مبارز 
،  ) ۳پيکار و ديگر نيروهای موسوم به خط 

هواداران ( سازمان دانشجويان دموکرات 
اعضای . فعاليت داشتند... و) حزب توده ايران 

نجمن اسالمی دانشجويان و چادر وحدت و ا
وحدت حوزه و ( بعدتر دفتر تحکيم وحدت 

که آن زمان دفتر تحکيم وحشت ) دانشگاه 
خوانده می شد ، خود از عاملين سرکوب 
جنبش دانشحويي بودند و بعدها 
کادرهای اصلی وزارت اطالعات و تيم 
های بازجويي و شکنجه را تشکيل 

 مسلمان ضمن انجمن دانشجويان. دادند
محکوم کردن حمله به دانشگاه ها پای 

دانشجويان . خود را کنار کشيد
دموکرات نيز به هنگام حمله حزب اللهی 

 ۱۶ها به دفتر حزب توده در خيابان 
دفتر آن ها « : آذر به آن ها می گفتند

 »  . پايين تر است) پيشگام ( 
اکثريت دانشجويان چپ تصميم به 

مقاومت و . فتندايستادن و مقاومت گر
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سازمان دهی اصلی برعهده پرشمارترين 
سازمان دانشجويي چپ ، سازمان دانشجويان 

پيشگام در آخرين . پيشگام قرار داشت
انتخابات شوراهای دانشجويي در دانشگاه ها 

 ۳۰و مدارس عالی بطور متوسط بيش از 
درصد آرای دانشجويان را کسب کرده و در 

 حتی نيروی اول برخی از مراکز آموزش عالی
و قوی تر از هواداران خمينی و نظام اسالمی 

 .بود
به هر حال ، مراکز اصلی حمله و مقاومت در 
تهران ، دانشگاه تهران و دفتر مرکزی پيشگام 

 آذر ، دانشگاه تربيت معلم ، ۱۶در خيابان 
دانشگاه ملی ، دانشگاه پلی تکنيک ، دانشگاه 

می آيد صنعتی و تا آن جايي که به خاطرم 
دانشگاه های اهواز ، گيالن ، تبريز ، شيراز و 

 .اصفهان بود
حمالت با زنجير و قمه ، پرتاب سنگ و گاه 
تيراندازی صورت می گرفت و مقاومت در 

مراکز برشمرده قريب يک هفته تمام و شبانه 
طی اين مدت تعداد زيادی از . روز ادامه داشت

 در تهران ، برای. دانشجويان مجروح شدند
کاهش خطر جانی برای دانشجويان ، به تدريج 
مقاومت در دانشگاه تهران و حول دفتر 

 آذر متمرکز ۱۶مرکزی پيشگام در خيابان 
 هزار نفر در درون دانشگاه ۱۰بيش از . شد

 آذر تجمع کرده و ۱۶تهران ، جلوی دانشگاه و 
صفوف به هم فشرده ای را در برابر مهاجمين 

ه پرتاب می شد سر هر سنگی ک. ساخته بودند
و صورتی را می شکافت اما زنجيره ای که 
مدافعين ، مردان و زنان جوان ، بازو در بازو 
ساخته بودند از ورود مهاجمين به دانشگاه 

 مرتب می مدافعينی که. جلوگيری می نمود
دانشجويان ديگر پر افتادند و جای آن ها را 

 دو. اراده آنان هيچ گاه شکسته نشد. می کردند
روز آخر مدافعين نيز با پرتاب سنگ به 

فاصله شليک گلوله . مهاجمين پاسخ می دادند
. های هوايي و زمينی مرتب کمتر می شد

خبرنگاران خارجی برای تهيه گزارش و انجام 
مصاحبه دائما به دفتر پيشگام رفت و آمد می 

 .کردند
 شنبه که ۵درون دفتر مرکزی پيشگام در روز 

 دانشگاه ، نماز جمعه فردای آن در زمين
برگزار می شد مانند سالن های بيمارستان 

قابل . های صحرايي مملو از مجروحين بود
پيش بينی بود که اگر کار به جمعه بکشد با 
بسيج امت تحريک شده حزب اهللا ، حمام خون 

 ۵عصر . با تلفات بی شمار به راه خواهد افتاد
 شنبه تصميم گرفته شد که به مقاومت خاتمه

برخی سازمان های سياسی چپ . داده شود
. کماکان مخالف پايان دادن به مقاومت بودند

ديگر مقاومت به دفتر مرکزی پيشگام و 
محوطه و , خيابان های اطراف آن 

دانشکده فنی تا در اصلی دانشگاه 
 .محدود شده بود

برای پايان دادن به حمالت و ترک 
منظم و بدون تلفات محل و تضمين اين 

ر از سوی سپاه پاسداران ، در دو ام
سطح با مقامات دانشگاه و مسئولين 

) رئيس جمهور بنی صدر ( اجرايي 
اين مذاکرات . مذاکراتی در جريان بود

 .تا پاسی از شب ادامه يافت
در ساعات اوليه شب ، شدت تيراندازی 
ها و حمالت به حدی بود که آرش آذرکاله ، 

گار تلويزيون که از سوی راديو تلويزيون خبرن
برای مصاحبه به دفتر پيشگام آمد ، مجبور 
شده بود گروه خونی خودش را روی دستش 

اين مصاحبه با من انجام گرفت و روز . بنويسد
.  شب پخش شد۸بعد در بخش خبری ساعت 

چند روز پس از آن نيز مناظره ای تلويزيونی 
حبيبی ، تهيه و پخش شد که در آن حسن 

معاون بنی صدر و نمايندگان پيشگام 
، انجمن اسالمی دانشجويان و ) تابان .ف( 

در . انجمن دانشجويان مسلمان حضور داشتند
اين مناظره ، نماينده پيشگام توضيح داد که 
اين اقدامات در راستای تثبيت استبداد مذهبی 

حزب فقط « و استقرار نظام مبنی بر شعار 
است و سرکوب » فقط روح اهللا حزب اهللا ، رهبر 

و اختناق همه جانبه و در همه عرصه ها 
 .درپيش است

سرانجام ، خروج دانشجويان و مقاومت 
 آذر آغاز ۱۶کنندگان از دفتر پيشگام و خيابان 

جمعيت از .  بامداد ادامه يافت۳شد و تا حدود 
ميان راهرويي که از صف پاسداران در 

 سمت خيابان دوسوی آن تشکيل شده بود ، به
. کارگر حرکت کرده و آن جا پراکنده شدند

علي رضا اسکندری تنها رفيق زنده ياد 
 از اعضای رهبری پيشگام و از )شاپور ( 

سازمان دهندگان مقاومت دانشجويان ، در 
محل باقی ماند که روز بعد وسائل و کليدهای 

وی بعدا . ساختمان را رسما تحويل دهد
 . زندان اعدام شددستگير و پس از سال ها

تا آن جا که من خبر دارم در دانشگاه گيالن با 
اين تصور که در تهران قرار بر ماندن است 
روز بعد نيز دانشجويان در دانشگاه ماندند که 
در حمله حزب اللهی ها تعداد زيادی مضروب 

 .و بازداشت گرديدند
جنايات فجيعی در دانشگاه اهواز و بعد در 

جنتی امام جمعه . پيوستسطح شهر به وقوع 
شهر ، نماز جماعتی را در استاديوم تختی که 
در نزديکی دانشگاه واقع است  سازمان داد و 
. آن ها را برای حمله به دانشگاه تحريک نمود

در آن جا شايع کرده بودند که پاسداری 
اوباش . توسط دانشجويان به قتل رسيده است

 حزب اهللا و امت تحريک شده وحشيانه به
دانشجويان حمله کرده و چند نفر را که 
تعدادشان تا به امروز نيز مشخص نشده است  

بازداشت . کشته و صدها نفر زخمی گرديدند
شدگان را در تاالر شهرداری اهواز گنجانده 

روز سوم مامورين سپاه از درب . بودند
ورودی تاالر ، جمعيت را به رگبار بسته بودند 

علی ام به اسامی  نفر از فعالين پيشگ۳که 
بهرامی و کورش ) حاجی ( بدری ، ناصر 

 تن را نيز از ۲.  درجا جان سپردندپيروزی
ميان جمعيت بيرون کشيده و با خود بردند و 

يکی از آن ها .  روز بعد تيربارانشان کردند۲
يادشان گرامی .  بوددکتر نريميسازنده ياد 

 !باد 

  

 اتحاد ، مبارزه ، پيروزي
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 تير ماه ۱۸
۱۳۷۸ 

 

 

 تير آغازگرش ۱۸حرکتی که دانشجويان در 
دانشجويان آموختند . بودند موقتا سرکوب شد

که بايد تنها به نيروی مستقل خود متکی بوده 
و از حمايت مردم در مبارزاتشان  برخوردار 

از هرگونه تشکل های وابسته به جناح . گردند
برای های قدرت کناره گرفته و ماهيت آنها را 

آگاهی . تمامی دانشجويان و مردم افشا نمايند
و سازمان يابی را با تجارب خود در آميزند و 
به مانند تمامی مقاطع تاريخی و در شرايط 
استبداد و ديکتاتوری ،  پرچم اتحاد، مبارزه و 
. پيروزی را در دانشگاه برافراشته نگاه دارند

مبارزات خود را با مبارزات ديگر جنبش های 
جتماعی پيوند زده و رسالت تاريخی ا

روشنفکران آگاه را در همراهی با مبارزات 
. کارگران و زحمتکشان جامعه تداوم بخشند

 تير ماه برای ۱۸يکی از نتايج با ارزش تجربه 
توده دانشجو عدم اعتماد به هرگونه تشکل 
دانشجويی رسمی و موجود در سطح دانشگاه 

ود در تشکل ها و انديشگی برای سازماندهی خ
امری که در . های مستقل دانشجويی بود

پروسه مبارزات دانشجويی خود را بوضوح 
 تير روحيه ياس و ۱۸اگر در مقطع . نشان داد

سرخوردگی و تئوری توطئه در ميان 
دانشجويان بال و پر گرفته بود اما اين روحيه 
در عمل نتوانست روحيه غالب گردد و راه 

دن از تشکل های مستقل فکر کردن و جدا ش
وابسته به قدرت امر روزمره جنبش 

 .دانشجويی گرديد

با تعطيلی و ممنوعيت فکر در جامعه و بطور 
طبيعی در دانشگاه در دوره ای نسبتا طوالنی ، 
شاهد آن بوديم که مستقل فکرکردن و حرکت 

جو تفتيش . نمودن پديده ای ناآشنا شده بود
عقايد و گذر از هزارتوی آزمون های 
ايدئولوژيک و تائيديه ها از مساجد محل ، 
رعب و وحشت از به خطر افتادن موقعيت 
اجتماعی ای که جوانان درآرزوی بدست 
آوردنش بودند ، آن ها را از دخالت موثر در 

متوليان امور، که . سرنوشتشان باز می داشت
عموما دنبالچه های جناح های رژيم در 

نقش دانشگاه ها بودند  برای آن ها هم 
. سخنران را بازی می کردند و هم سخن دان

عمده دانشجويانی که در اين دوره در دانشگاه 
ها حضور دارند خود را در برابر نيروهای 
متشکلی می بينند که سر و ته شان به جناح 

توازنشان . های قدرت در حکومت وابسته است
نيز دقيقا به حضور آنها در قدرت بستگی 

که گردن می زد همان جناحی . مستقيم داشت
گونه که در جامعه مورد تنفر بود در دانشگاه 

جناح ديگر که با پنبه . نيز محبوبيتی نداشت
گردن می زد با ايجاد توهم و نبودن حريفان، 
در نبرد بر سر ادعا يا واقعيت فرمان را در 
دست گرفته و دانشجويان را ملک طلق خود 
 می دانست و شاخه های دانشجويی اش مثل

اتحاديه مرکزی انجمن ( دفتر تحکيم وحدت 
 –های اسالمی دانشجويان سراسر کشور 

 بنيان نهاده ۶۰ در سال -دفتر تحکيم 
بسياری از رهبران اين اتحاديه جزو .شد

مسئولين امنيتی و سپاه پاسداران و مراکز 
تصميم گيری های استراتژيک رژيم بودند و 

ه ای در انقالب فرهنگی نيز نقش سرکوب گران
 عباساز جمله می توان از . را ايفا نمودند

 یشكور اصغرزاده، ،ابراهيمی عبد
. نام برد  ... و راد،حجاريان ، صادق زيباكالم

دفتر تحکيم وحشت با برپايي چادرهايي در 
 ۶۲ از سال کنار درب ورودی دانشگاه تهران ،

 ، به عنوان تنها تشکلی که در دانشگاه ها ۷۶تا 
 و ناسايي دانشجويان شحضور داشت ،

 تالش داشت . ) پيش می برد فعال را مبارزين
که کنترل جنبش دانشجويي را که ديگر به 
صحنه آمده و حرف مردم را می زد به دست 

نقطه عطف افشای ماهيت واقعی . خود بگيرد
دفترتحکيم  را به جرات می توان گفت  که در 

اوج گيری اعتراضات . تيرقطعيت يافت ۱۸
واهانه  دانشجويی ، سرکوب آزادی خ

وحشيانه اين اعتراض و در ادامه سياسی 
شدن شعارها و به خيابان آمدن دانشجويان و 
تسخير فضای جامعه و پشتيبانی گسترده 
مردم از اين روحيه تعرضی دانشجويی 

 تير بوجود آمد ۱۸مضمون حرکتی بود که در 
وتا به امروز نيز با افت و خيز ادامه يافته 

شکل های وابسته به قدرت که در ت. است
روزهای اول با هدف به دست گيری اين 
پتانسيل اعتراض در کنار توده دانشجو قرار 
گرفته  و خود را هدايت گر قلمداد می کردند 
در مواجه با راديکاليسم ضد حکومتی 
دانشجوئی خود را کنار کشيده و رقيب خود 
انصار حزب اهللا و نيروهای بسيج را به سوی 

اطال عيه هائی که در . نها بيشتر کيش کردندآ
اين رابطه دفتر تحکيم صادر کرده بود خود 
گواه اين همسوئی تشکل های وابسته به قدرت 
سياسی در وحشت از رشد حرکت مستقل 

! از ما نيستند جمالتی چون  . دانشجويی بود
 جابجای اطالعيه های ! نفوذی ! ازما نيستند

 . می شدنددفتر تحکيم وحدت تکرار 

 تيرماه در تهران ، بيان ۱۸ دو گزارش زير از 
. محدودی است از آن چه که آن روزها گذشت 

روزهايي که بايد با صالبت امسال و هر سال 
گزارش اول از . با شکوه بيشتر برگزار گردد

نشريات داخل کشور جمع آوری شده و 
گزارش دوم را يکی از فعالين چپ  که در آن 

ن بوده ،  برای ويژه نامه تهيه مقطع در ايرا
 .نموده است

 :گزارش اول 
 صبح جمعه برای اعتراض به ۴ _۳,۵ساعت 

اصالحيه اليحه ( توقيف روزنامه سالم  
مطبوعات که به پيشنهاد سعيد امامی به مجلس 
داده شده بود در روزنامه سالم چاپ شد ، 

. ) توقيف اين روزنامه را به دنبال آورده بود
روحيه غالب . اعتراضی انجام شودقرار بود 

کشاندن اين اعتراض  دانشجويي به تمام 
شعارهای محدود و برنامه . شهرتهران بود

ريری شده قبلی ، زمانی که به خيابان رسيد 
يک باره تحت تاثير شعارهای مردمی قرار 
گرفت که به صفوف تظاهرات دانشجويان 

مردم !  سال سکوت تمام شد۲۰. پيوسته بودند
، وای به روزی که مسلح ! ام شروع شدقي

،  می کشم می کشم آن که برادرم ! شويم 
جای شعارهايی چون  سالم آزاد ...و! کشت 

 پنجشنبه شب کاغذی ۱۱ساعت .شد! بايد گردد
دست به دست می گشت که در آن تجمع در 

 در ۱۱,۵مقابل کوی دانشگاه در ساعت 
اعتراض به توقيف روزنامه سالم می 

 گروه های کوچکی به سمت ۱۱,۵ت ساع.داد
 شب ۱۲در ساعت . ميدان کوی راه افتادند

 نفر با شعارهايی چون مرگ بر ۵۰۰حدود 
خود را به ! خاتمی حمايتت می کنيم !  استبداد

 ۲۰۰. مقابل درب های بسته خوابگاه رساندند
نفری  از جمعيت با هر مکافاتی  خود را به 

روی يک ماشين گشت ني. خيابان رساندند
انتظامی عرض خيابان امير آباد را مسدود 

 شب تعدادی از ۱,۱۵حدود ساعت .کرده بود
گارد ويژه نيروی انتظامی و لباس شخصی ها 

محمد کاظم کوهی . سرو کله شان پيدا شد
 دقيقه از رئيس ۵سرپرست کوی دانشگاه 

گاردی ها مهلت خواست تا دانشجويان را به 
ه را يکی از اما اولين ضرب. داخل کوی ببرد

دانشجويان اعتراض می . گاردی ها به او زد
بچه ها کتک می . حمله آغاز می شود. کنند

به حمالت گاردی ها با کلوخ و آجر و . خورند
گاردی ها عقب . سنگ پاسخ داده می شود

بچه ها دوباره وارد خيابان  . نشينی می کنند
نمايندگان دفتر تحکيم و . امير آباد شدند
 خواستار برگشتن دانشجويان وزارت کشور

تعداد لباس . به خوابگاه و اتاق ها می شوند
شخصی ها که به گاردی ها ملحق شده بودند 



 ۱۰۹  ايران ويژه جنبش دانشجويي– ۱۳۸۲خرداد                           اتحاد كار 
 

   صفحه  
 

١٣

پرتاب سنگ و يورش های . زياد شده بود
مقطعی از سوی گاردی ها و لباس شخصی ها 

 صبح ادامه ۴کشمکش ها تا ساعت . شروع شد
و تعداد زيادی نفر بر نيروهای انتظامی . داشت

ماشين های انتقال دستگير شدگان، ماشين 
های شخصی و موتور از سمت خيابان جالل 

تهديد يکی از . آل احمد به طرف کوی می آمدند
 دقيقه مهلت می ۳افراد گارد که به دانشجويان 
 دقيق دو ۳بعد از . داد جو عصبی را دامن زد

تويوتای شاسی بلند که 
قسمت بارشان با 
توری فلری محصور 

 بود با سرعت به شده
ميان دانشجويان رفته 
و صف آنها را در هم 

گلوله های گاز . شکست
اشک آور مثل تگرگ بر 
سر و کول دانشجويان 

دانشجويان . می باريد
هر آنچه را که می 
توانستند آتش می زدند 
تا با گاز اشک آور 

ساعت .  مقابله کنند
 گاردی ها از درب پايين وارد کوی شده ۴,۱۵

يکی از تويوتاها . ا را تعقيب می کردندو بچه ه
نيز محکم به درب اصلی کوبيد و وارد خوابگاه 

از درب و . شد و دنبالش گاردی ها وارد شدند
پنجره های خوابگاه ها گلوله های گاز اشک 

اکثر بچه ها . آور را به داخل پرتاب می کردند
که خواب بودند دستپاچه سعی می کردند که 

. ی شده به حياط برسانندخود را به هر شکل
فاجعه سرکوب دانشجويا ن آن شب از درب 

با .  شروع شده بود۱۵-۱۴اصلی و ساختمان 
کتک بچه ها را سوار ماشين های مخصوص 

با کوبيدن باطوم و . کرده و با خود می بردند
چوب وزنجير و انواع سالح های گرم و سرد 

مقابله با اين . دانشجويان بر زمين می افتادند
هجوم وحشيانه اگر چه توسط گروه های 
دانشجويی با سنگ و آجر پاسخ داده شد ولی 
نيروی سرکوب با تمام قوا وارد صحنه شده و 
تمام منطقه را تحت کنترل خود گرفته بود و 
هرکسی را که موفق به فرار از محل می شد 
در خيابان های اطراف گرفته وشديدا مضروب 

ارد از کوی  صبح گ۶,۵-۶ساعت . می کردند
عقب نشست و دانشجويان جلوی ساختمان 

درو ديوار از خون دانشجويان . جمع شدند۱۴
قرمز شده بود و اتاق ها به بعد از بمباران 

! انصار جنايت می کند. هوايی بيشتر شبيه بود
 شعاری بود که !نيروی انتظامی حمايت می کند

-۷ساعت .  از سوی دانشجويان داده می شد

ز چهارراه کارگر به سمت کوی  گارد ا۷,۱۵
گارد و انصار حزب اهللا به . دوباره حرکت نمود

 حمله کرده و بچه ۲۳ و ۲۱، ۲۰ساختمان های 
 در خوابگاه ۸ساعت حدود. ها را کتک می زدند

بچه ها .  جنگ شديدی در گرفته بود۲۲شماره 
با سنگ از بالکن های خوابگاه به حمالت پاسخ 

شدن ذخيره سنگ ها بعد از تمام . می دادند
آنها وارد ساختمان شده و به وحشيانه ترين 
شکلی دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار 

تعدادی از . دادند
دانشجويان را از 
باالی سختمان 
خوابگاه به پايين 

جلوی . پرتاب کردند
 چند ۱۱ساختمان 

نفری برای 
دانشجويان پزشکی 
. سخنرانی کردند

 ۱۰حدود ساعت 
کويي کسی باالی س

رفت و شعری با 
 ساله ۲۲عنوان جوان 

جمعه شب (را خواند 
 عزت ابراهيم نژادکه کشته شد فهميديم اسمش 

 صبح ۱۰,۵-۱۱حدود ). و افسر وظيفه است
پيشنهاد تحکيم وحدتی ها رفتن به مسجد کوی 

.  اما دانشجويان توجهی به آنها نداشتند. بود
  انصار بعد از نماز جمعه برای۲نزديک ساعت 

. صواب بيشتر به سمت کوی راه افتاده بودند
آنها . با آمدن آنها در گيری دوباره شروع شد

که مسلح به کلت بودند ديوانه وار فحش می 
انصار داخل و گارد . دادند و شليک می کردند

موسوی . بيرون از کوی مستقر شده بودند
الری وزير کشور برای سرکشی وارد کوی 

 شعاری بود که !فا استعفا ، استع. شده بود
خواستی که به معين . فضا را پرکرده بود

بعد . رئيس دانشگاه بی اختيار نيز گفته می شد
از ظهر جمعه و شب دانشجويان از جاهای 

ساختن . مختلف خود را به کوی می رساندند
کوکتل مولوتوف تجربه ای بود از دوران 

 .انقالب برای مقابله با سرکوب گران مسلح

مردم زيادی نيز باالی خيابان کارگر جمع شده 
می کشم ،می کشم ،آن که . و شعار می دادند

 ۸ بسياری از آنها حدود ساعت !برادرم کشت
شب برای کمک به بچه ها خود را به داخل 

 شب گاردی ها جمله ۸ساعت .کوی رساندند
پاسخ اين . ک آور می انداختندکرده و گاز اش

تحکيم . بار کوکتل مولوتوف و سنگ بود
وحدتی ها و روسای دانشگاه و خوابگاه در 

مسجد دانشگاه مشغول رايزنی و معامله 
مبودند و دانشجويان با ايجاد باريکاد همراه با 

مردمی که برايشان غذا و آب آورده بودند  
. دندازآزادی به دفاع جانانه ای پرداخته بو

 بامداد يکی از دانشجويان مورد ۱ساعت 
اصابت تير مستقيم از طرف نيروهای انتظامی 

تيراندازی . قرار گرفت و در جا به زمين افتاد
عزت ابراهيم نژاد در . يک لحظه قطع نمی شد

همين ساعت بود که توسط جنايتکاران به قتل 
 هزار نفر ۳-۲  صبح شنبه حدود ۸,۵ .رسيد

جمع شده و شروع به جلوی مسجد کوی 
مردم با حمايت از تظاهرات به . حرکت نمودند

شعارها متنوع . صفوف آنها ملحق می شدند
! روز عزاست امروز! عزا ، عزاست امروز . بود

، !  ، دانشجوی آزاده صاحب عزا است امروز
،  ! می کشم ، می کشم ، آن که برادرم کشت

، توپ، تانک! ای مردم آزاده ، حمايت ، حمايت
، آزادی انديشه ، ! بسيجی ديگر اثر ندارد

، دانشجو، ! ، مرگ بر استبداد! هميشه هميشه
 جمعيت که به چندين ...و! دانشجو، اتحاد اتحاد

هزار نفر رسيده بود تا دانشگاه تهران 
راهپيمائی کرده و هيچگونه اثری از گاردی ها 

ميله های دانشگاه . و لباس شخصی ها نبود
دهای مختلف با امضای دانشگاه مملو از پالکار

زدی شعله در چمن در شب وطن خون . ها بود
فاجعه حمله به کوی ) دانشگاه هنر (!ارغوان ها

دانشگاه خواجه !(دانشگاه را محکوم می کنيم 
من اگر برخيزم تو اگر بر خيزی همه ) نصير

 –دانشگاه علوم اجتماعی  ( !بر می خيزند
حزب اهللا از جهار انصار ..... و) داننشگاه تهران

راه ولی عصر به طرف دانشگاه حرکت کرده 
دفتر تحکيمی ها تمام تالششان در اين . بودند

بود که دانشجويان را در داخل دانشگاه 
محصور کرده و مرتبا از نفوذی ها حرف می 

دانشجويان از کلمه نفوذی و اين بر . زدند
عصر شنبه . چسب ها اصال خوششان نمی آمد

اری به کوی آمده و از ساختمان مردم بی شم
عده زيادی . های تخريب شده بازديد می کردند

به سمت وزارت کشور دست به راهپيمائی زده 
 سال سکوت ۲۰مردم چرا نشستين و با شعار 
! ، علی پينوشه، ايران شيلی نمی شه!تمام شد

به پيش می ! قاتلين فروهر مجازات بايد گردند
در بلوار کشاورز مزاحمت هايی از طرف .رفتند

. نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها رخ داد
 صبح روز يکشنبه جلوی مسجد کوی ۹ساعت 

دفتر تحکيمی ها . ، دانشجو ها جمع شدند
. حالتی کامال قيم مابانه به خود گرفته بودند

برای مثال علی افشاری از رهبران دفتر تحکيم 
اگر می خواهيد : ا گرفته و می گفت بلندگو ر

بيرون برويد ما برنامه هايمان را تعطيل می 

 !ای جالد ننگت باد ! ونين است ، ای جالد مرگت باد دانشگاه خ
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دفتر تحکيم . کنيم و ديگر کاری با شما نداريم
منتظر پاسخ شورای امنيت رژيم بود که اول 

.  تمديدش کرد ۳ و بعد به ساعت ۱ساعت 
بود آنها ! اعالم کرده بودند که اگر پاسخ نه 

ته و از کوی بيرون نيز به دانشجويان پيوس
 نيز گذشت و باوجود رای ۳اما ساعت . بزنند

گيری و باختن دفتر تحکيم آنها اين بار مسئله 
اعالم داشتند که . کودتا را به ميان کشيدند

قرار است که اگر دانشجويان به خيابان آمده 
عزت اهللا . و تظاهرات کنند کودتا انجام گيرد

ز همين سحابی يکی از سخنرانان آن روز ني
در سال های اول انقالب . داستان را عنوان کرد

نيز تا مردم دست به اعتراض می زدند ، حزب 
. توده سناريوی کودتا و توطئه را علم می کرد

داستانی که آن زبان معنا و مفهومش برای 
همه روشن بود و امروز نيز برای نسل دوم 

 شب عده ای از ۸ساعت . داشت روشن می شد
تحکيمی ها . رب اصلی خارج شدندبچه ها از د

شعار . جلوی خروج بچه ها را گرفته بودند
سازش سازش خيانت دانشجويان اين بار ، 

انصار جنايت می کند تحکيم حمايت ! خيانت
 دانشجويان با شعار ۸,۵ساعت . بود! می کند

 هزار ۴ تا ۳ حدود !مردم به ما ملحق شويد 
مردم هم وسيعا به ندای . نفر می شدند

در ميدان . دانشجويان پاسخ مثبت می دادند
پوينده ، جهاد جلوی خبرگزاری شعار  

خبرگزاری حمايت ! مختاری، راهت ادامه دارد
در خيابان فاطمی و جلوی .  داده شد!حمايت

کوی دانشگاه تريبون های آزاد تشکيل شده 
 .بود

 انصار سر چهارراه ١٢,٥_١٢د ساعت حدو
 دستور نداريم می گفتند امشب. کارگر بودند

اما اگر دستور دهند کوی را با خاک يکسان 
نيروهای اصلی اطالعاتی از . می کنيم 

شهرهای مختلف به تهران احضار شده بودند 
و انگار که تمام حزب اللهی ها از سراسر 
کشور اتفاقی آن روزها گذارشان به تهرا ن 

روز دوشنبه دوباره نغمه های . افتاده بود
ين رئيس دانشگاه که تا مع. نحس ساز شد

ديروز خود را همراه با دانشجويان می ناميد و 
يک :  حتی استعفا داده بود،  پشت بلند گو رفت 
يک . عده آمده اند تا بين شما تفرقه بياندازند

 .منافقند، اينها دانشجو نيستند. عده نفوذی  اند
با برخوردی که دفتر تحکيم در اين چند روز 

 به هرترتيبی می خواستند از خود بروز داد و
سازش را تحميل کنند ، بدبينی شديدی در 
ميان دانشجويان بوجود آمده بود و بيشتر 
خود را مغبون احساس می کردند که از آن ها 

به دانشجويان مرتبا . سوء استفاده شده است 
. تذکر داده می شد که به مقدسات توهين نکنند

قبل  ظهر يک نفر در وسط ميدان ١٢,٥ساعت 
. از مسجد کوی مورد اصابت تير قرار گرفت 
. او را لباس شخصی ها با خود برده بودند

 عصر درگيری روبروی درب ٦,٥ساعت 
نيروی انتظامی با . اصلی دانشگاه شروع شد

گاز اشک آور و حزب اللهی ها با چوب و 
چماق و زنجير به جان دانشجويان افتاده 

ر زيلو های برای مقابله با گاز اشک آو. بودند
نماز جمعه توسط دانشجويان به آتش کشيده 

حمالت بسيار گسترده و سازمانيافته و با . شد
نيروهای تقويتی اطالعاتی از شهرهای ديگر از 

جنگ و گريز به تمام . همه سو آغاز شد
. خيابان های مرکزی شهر سرايت کرده بود

ميدان انقالب تا پل جافظ، دانشگاه شريف، ولی 
نيروهای انتظامی و انصار درب . ...عصر و

های خروجی دانشگاه را گرفته و خيلی از 
.  دانشجويان  را زخمی و بازداشت کرده بودند

 شب در کوی دانشگاه دفتر تحکيم ٩ساعت 
دفتر . پايان يافتن تحصن را اعالم می کند

تحکيم با شکستن تحصن که قرار بود ادامه 
 عمل داشته باشد، بهتر از انصار حزب اهللا

نقش دفتر تحکيم برای دانشجويان . کردند
کامال زوشن شده بود و ديگر هيچگونه 

حتی . جايگاهی در ميان دانشجويان نداشتند
خيلی از دانشجويان که به خاتمی توهم داشتند 
و دنبال دفتر تحکيم بودند، حساب کار 

چون . دستشان آمد که از کجا خورده اند
شناختند و طرف مقابلشان را خيلی خوب می 

کمترين توهمی به آنها نداشتند ولی روی 
. طرف ديگر تا آن روزها  توهم مثبت داشتند

 هزاران نفر در چهار راه ١٠حدود ساعت 
فاطمی و بلوار کشاورز با شعارهای ضد 

 ١٢,٥-١٢ساعت . حکومتی در حرکت بودند
درب های . پرتاب گاز اشک آور خيلی زياد بود

باالخره نگهبان ها در . کوی را نيز بسته بودند 
را باز کردند و بچه ها وارد کوی شده و در 

انصار حزب اهللا با . ميدان کوی تجمع کردند
بسيج کامل نيروهای خود از شهرهای مختلف 

يک . اطراف کوی را محاصره کرده بود
دانشجوی پزشکی نيز از ناحيه چشم مورد 

اصابت گلوله 
روز  .قرار گرفت

 ٢سه شنبه تا 
هر خبری بعدازظ
خيابان . نبود

های مرکزی 
تهران پر از دود 
و آتش و تخته 
و الستيک 
. سوخته بود

کفتاران انصار 
منتظر حمله به 
طعمه های خود 

نيروی . بودند
انتظامی مرتبا با ماشين هايشان در خيابان ها 
گشت می زدند و دستور صار می 

انصار حزب اهللا به رهبری ده نمکی .کردند

پناه نيروهای انتظامی دست  عصر در ۶ساعت 
به تظاهرات زده و زمين و زمان را تهديد می 

روز چهارشنبه نيز مثل تمام اين چند . کردند
روز بگير و ببند غالب بود و هر کس که قيافه 
ای به غير از انصار داشت بازداشت و کيف ها 

حدس بزنيد که . و وسايلشان بازرسی می شد
مورد اهانت قرار چند نفر در دام اين عنکبوتان 

 .گرفتند

 :گزارش دوم
 پوران خوش گوا

هوای داغ .  و سی دقيقه بعدازظهر بود۴ساعت 
در امتداد بلوار . تيرماه تهران غوغا می کرد

کشاورز به سمت کارگر شمالی در حرکت 
شلوغی بولوار ، آن هم در آن ساعت . بودم

بعدازظهر و ازدهام مردم توجه ام را جلب 
ين فکر بودم که شايد تصادفی درا. کرده بود

شده و ساعات پايانی طرح ترافيک به شلوعی 
پس از طی مسافتی و با . کمک کرده است

شنيدن صدای تيراندازی  ، کنجکاويم کامال 
گام هايم ناخودآگاه بلندتر و . تحريک شده بود

. تندترشده بودند و قلبم به طپش افتاده بود
وار هنوز به تقاطع فلسطين شمالی و بول

نرسيده بودم که طنين شعارهاي دسته جمعی 
پاسدار جنايت می « : عده ای به گوشم رسيد 

اين عده که حدود »!کند ، رهبر حمايت می کند 
دوهزارنفری می شدند و از وضع ظاهريشان 
حدس می زدم که دانشجو باشند با مشت های 
گره کرده نهايت خشم  خود را در 

آن ها .  بودندفريادهايشان به نمايش گذاشته
در حالی که شعار می دادند به سوی ميدان 

تاثير شعارهايي که هوا را .وليعصر می دويدند
با قدرت می شکافتند و مستقيما واليت فقيه و 
حکومت جمهوری اسالمی را هدف گيری می 
کردند در چهره اکثر مردمی که نظاره گر 
صحنه 
بودند 
کامال 
مشهود 
. بود

مردمی که 
طی سال 
های 
خونين 
گذشته 
درگير 
مبارزه ای 
سخت و 
بی امان 
برای تحقق يک نظام مردمی و دموکراتيک 
دوران پرفرازونشيبی را همراه با قربانيان 
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بسياری از مردان و زنان مبارز و آگاه خود 
کم کم صدای مردم با .سپری نموده بودند
درب ها و پنجره منازل . دانشجويان همراه شد

ه بولوار کشاورز باز و آپارتمان های مشرف ب
سيدعلی پينوشه ، ايران « شده و همه فرياد 

 می کشيدند و يک صدا »! شيلی نمی شه
. خواهان  آزادی فرزندان دربند خود بودند

هنوز با بهت و »!زندانی سياسی آزادبايد گردد«
آيا . نابرابری به اين صحنه ها می نگريستم

همه اين ها واقعی است و مبارزه مردم شکل 
با بلندتر شدن . وين خود را پيدا کرده استن

فريادهای تظاهرکنندگان و هم چنين صدای 
تيراندازی ها به همراه خيل عظيم جمعيت به 

هوای آغشته .  آذر رانده شدم۱۶سمت خيابان 
الستيک . به گاز اشک آور کامال محسوس بود

های به آتش کشيده شده در هر کجای خيابان 
ن جمعيت ، زنان و در ميا. ها ديده می شد

مردانی را می ديدم که اشک ريزان شعار می 
 خود را ۵۷دادند ، شايد آن ها نيز خاطرات 

آيا روزی را که آرزو می . مرور می کردند
کردم فرا رسيده بود؟ مردم ستم کشيده 
ميهنمان به پاخواسته و آزادی را طلب می 
کردند ؟ و نسل جديد با بهره گيری از تجارب 

ز مبارزات مردمی در برابر موج افت و خي
سرکوب های رژيم ، خيزش جديدی را آغاز 
کرده است ؟ تصور اين موضوع که تا چند 
روز آينده ، موج اين تظاهرات کليه فضای 
کشور را دربر می گيرد ، اشتياق و اميد به 

ابر سياهی و . آينده را مجددا در من زنده کرد
ران تباهی که بعد از سرکوب اعضا و هوادا

سازمان های سياسی و قتل عام زندانيان در 
 و همين طور قتل عام روشنفکران و ۶۰دهه 

نويسندگان در داخل و خارج کشور در دهه 
» قتل های زنجيره ای «  که به عنوان ۷۰

،دستان خونين رهبران طراز اول جمهوری 
اسالمی را در جامعه بين المللی به نمايش می 

 سايه افکنده بود گذاشت ، برآسمان کشورمان
به کنار رفته و آفتاب و روشنايي جايگزين آن 
خواهد شد؟ در همين رويای بيست و چندساله 
خود بودم که همراه با جمعيت به مرکز تجمع 

در آن جا امکان . و تظاهرات نزديک می شدم
زيرا تمام فضای . جلورفتن بسيار اندک بود

  آذر ، انباشته از دود و گاز اشک۱۶خيابان 
در اين جا دانشجويانی که توانسته . آور بود

بودند از حلقه محاصره نيروهای ضدشورش 
فرار کنند خود را  به طرف بولوار کشاورز و 

حاال ديگر . ميان تظاهرکنندگان می رساندند
سراسر بولوار به اضافه تمام خيابان های 
اطراف آن پر از جمعيت شده بود ، مردم دسته 

ول بحث و تبادل اخبار دسته با يکديگر مشغ
تعداد نيروهای . حوادث خونين دانشگاه بودند

انتظامی که دانشگاه تهران را محاصره کرده 
بودند بسيار زياد بود و هر کسی راکه قصد 
داشت به سمت دانشگاه برود بالفاصله 

مردم و دانشجويان که .بازداشت می کردند
بسياری از آنان نيمی از صورت خود را با 

 ۵۰۰ پوشانده بودند ، در گروه های دستمال
توپ ، تانک «  نفری و با دادن شعار ۱۰۰۰الی 

 و شعارهای ديگر »! ، بسيجی ديگر اثر ندارد 
هر از . به سمت کوی دانشگاه روان شدند

گاهی نيروهای ضدشورش به طرف مردم 
هجوم آورده و با شليک گلوله های زمينی و 

 حمله هوايی و همچنين پرتاب گاز اشک آور
در اين ميان زخمی ها توسط .ور می شدند

آمبوالنس ها به بيمارستان ها منتقل می شدند 
اين . و يا بوسيله خود مردم حمل می شدند

جنگ و گريز ها تا حدود نيمه های شب ادامه 
داشت و به تدريج به تعداد نيرو های ضد 
شورش اضافه  و از جمعيت تظاهر کننده کم 

مورين به تعقيب می شد به طوری که ما
جمعيت که حاضر به ترک خيابان ها نبودند 

درتمام کوچه های منطقه باالی . پرداختند
ميدان انقالب تا کوی دانشگاه کوچه به کوچه 
با گاز اشک آور و شليک گلوله به دنبال 
جوانان و دانشجويان می دويدند و هر جنبنده 

همراه با ضربه .  ای را دستگير می کردند 
 و لگد و با توم های الکتريکی سوار های مشت

اتومبيل های خود کرده و از آنجا به 
صبح فردا از  .بازداشتگاهای خود می بردند

فاصله ميان کوی دانشگاه . خانه بيرون زدم
تهران پر از گارد های ضد شورش و نيرو 
های اطالعاتی لباس شخصی با بی سيم ها و 

يرو ها تعداد اين ن. اسلحه های آشکار شان بود
 يا ۴بشکلی غيرعادی آنقدر زياد بود که تقريبا

 برابر جوانانی بود که برای پيگيری تظاهرات ۵
بر سر همه . شب گذشته در آنجا جاضر بودند

چهار راه ها و خيابان ها مردم و جوانان را 
متوقف کرده ضمن بازرسی با خشونت از آن 

کنترل بسيار .ها کارت شناسائی می خواستند
ه توسط رژيم اعمال می شد و تا بعد شديدی ک

ازظهر همچنان ادامه داشت امکان هر گونه 
حرکتی را از مردم و دانشجويان سلب کرده 

و در روز های بعد کم کم توانستند وضع . بود
را به حالت عادی باز گردانند ولی اين جنبش 
اعتراضی ،  برگ زرين ديگری به مبارزات حق 

ر اين ميان جای طلبانه مردم اضافه کرد و د
خالی يک تشکيالت رهبری کننده و منسجم 

 .بسيار خالی بود 

 : منابع 
نشريات کار   ، ٧٨ فروردين لوحی مجله فرهنگ

ی فرهنگ انهدام يای  انقالب فرهنگمقاله ، و پيکار
 ،عبور از بحران یسياوش فرج_  ۱۳۵۹سال 

_  هاشمی رفسنجانی ،درس تجربه –
 ، امروز و فردای ابوالحسن بنی صدر ، ديروز

 مجموعه مصاحبه –جنبش دانشجويي ايران 
ها ، ، مقاالت و گزارشات پراکنده از نشريات 

 .يوميه و هفته نامه های چاپ داخل کشور

 دستی ست
  باالی دست شب

 دست سپيد صبح 
 شبی جانسوز و تلخ به صبحی گرفته 

 و بارانی می انجامد
 حس مي کنم همه آتشفشان درد و 

ک را در درون شکننده  سيالب اش
روز گريه ی «. خود به مهار مي کشد

 »يک ريز باران است
 / تا همدم من است نفس زندگی

من با خيال مرگ دمی سر نمی 
 .کنم

 برای هر ستاره ای که ناگهان، 
  در آسمان

 غروب مي کند
 دلم هزار پاره است

 دل هزار پاره را، 
 به خيال آن که آسمان

 -هميشه و هنوز-
  ستاره استپر از

 .چاره است
 

 روی آتشم
 بی قرارم
 آشفته ام

 تا زير آستانه ی رامش 
راهی است شب، ژرف و بی ستاره 

 نشسته است 
 دست مرا بگير، 

 وگرنه
  ما يکديگر را 

 .گم می کنيم در راه
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   ارو٥/١   :بها معادل 

 اطالعيه
!پيروز و پرتوان باد مبارزات جنبش توده ای   

!دانشگاه می رزمد ،  جمهوری اسالمی می لرزد   
 

 خردادمــاه ، تهــران روز پــر جنــب و جــوش ديگــری را در تــاريخ پــر ۲۰ســه شــنبه 
فرياد هزاران نفر بـارديگر تهـران را بـه          . دردورنج  و مملو از مبارزه خود ثبت نمود        

ی با تظاهرات دانشجويي در فاصله ای کوتـاه هـزاران نفـر از              همبستگ. لرزه درآورد 
زنـدانی سياسـی    « ،  » ! مرگ بر ديکتـاتور     « مردم را  به خيابان ها کشاند تا با فرياد           

خواب از چشم مزدوران رنگارنگ  جمهوری اسالمی ربـوده و بـه             » ! آزاد بايد گردد    
دانشجو « هند که معنای    نيروهای سرکوبگر نظامی و حزب اللهی های انصار نشان د         

و چگونـه سـنت هـای مبـارزاتی جنـبش      . چيسـت » ! ، دانشـجو ، حمايتـت مـی کنـيم     
تظـاهرات امـروز کـه از کـوی         . دانشجويي با خواسته های توده ای پيوند می خورد          

دانشگاه در اعتراض به خصوصی سازی های مراکز آموزشی شروع شـده بـود در               
شـگاه ، اميرآبـاد ، جـالل آل احمـد ، گيشـا و               ساعات اوليه شب  کل منطقـه کـوی دان         

پيوسـتن هـزاران نفـر بـه تظـاهرات دانشـجويي بـه              . بولوار کشاورز را دربر گرفت      
مـرگ بـر خامنـه      « ،  » ! نابود جمهوری اسالمی    « راديکاليزه شدن شعارها انجاميد و      

وهـای  با ورود نير  . شعارهای  همه گير مردم گرديد     » ! مرگ بر رفسنجانی    « ،  » ! ای  
گارد ويژه سـرکوب گـر رژيـم و نيروهـای حـزب اللهـی و محاصـره مـردم ، حملـه                       

وحشيانه  آن ها که با گلوله و زنجير و باتوم انجام گرفت  و مردم  با سنگ و بطری                      
دانشجويان به همراه مـردم آمـادگی خـود  بـرای هـر چـه باشـکوه تـر                    . پاسخ دادند 

حضـور رزمنـده مـردم در       . الم كردنـد   تيرماه به رژيـم اعـ      ۱۸برگزار کردن سالروز    
تعداد زيادی از مردم توسط نيروهـای       . خيابان ها تا ساعات اوليه صبح ادامه داشت         

عزم مـردم بـرای ادامـه       . سرکوب گر رژيم دستگير و بسياری نيز زخمی گرديده اند         
 .تظاهرات، روزهای آينده را به رويارويي با رژيم تبديل خواهد نمود

کليـه آزادی  ، وظيفه حمايت فعال و همه جانبه  از جنبش دانشجويی در لحظات كنوني    
و گروه هـاي اجتمـاعي       اقشار   ديگر  حمايت جنبش های اعتراضی     . مي باشد خواهان  

 ، ايـن جنـبش    بـا  معلمان و زنان     ، زحمتکشان   ،ز جنبش دانشجويی و پيوند کارگران       ا
 .اهميت بسياري دارد ،  تيغ سرکوبكند كردنبرای فراگير کردن دامنه اعتراضات و 

 !با تمام توان از مبارزات دانشجويان حمايت كنيم 
  

!اتحاد ، مبارزه ، پيروزی   
!زنده باد آزادی ، زنده باد دموکراسی   

 
 هيات اجرايي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

                ۱۳۸۲ خرداد ۲۰




