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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ١٢
  

 !١٣٧٨ ]سرطان[خيزش جنبش دانشجوئی ھجده تير
   

گر و وحشی   نيروھای ويرانلهدر جريان حم. گذرد  تبر در ايران می18 ئینزديک به دو دھه از اعتراضات دانشجو

ھا نفر زخمی  کشته يا ناپديد شده و ده» چندين نفر «1378 به کوی دانشگاه تھران در تير ماه حکومت اسالمی ايران،

ھای پس از  سال» ئیجنبش دانشجو«ترين وقايع  حمله به کوی دانشگاه و اعتراضات پس از آن، يکی از مھم. شدند

  .رود شمار می  مردم ايران، به٥٧انقالب 

در آن دوره، ھمکاری اکثريت نمايندگان مجلس وقت شورای اسالمی، با سعيد امامی و ارايه اليحه اصالح قانون 

مطبوعات در راستای تشديد سانسور و خفقان و قانونی کردن سانسور، تيتر اول روزنامه سالم پيرامون افشای سند 

آبادی وزير  اين اليحه پيشنھاد سعيد امامی به قربانعلی دری نجفداد  ای از وزارت اطالعات که نشان می محرمانه

 ئیپيما زمان تصويب کليات طرح اصالح قانون مطبوعات در مجلس، راه توقيف سالم و ھم اطالعات وقت بوده است،

روج دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سالم و دفاع از آزايد بيان و انديشه داخل کوی دانشگاه تھران، خ

 ئیپيما نامه راه سمت بزرگراه آل احمد و برگشت ھمين مسير تا داخل کوی، قرائت قطع پيمايان از کوی و حرکت به راه

ھا در اطراف کوی و حرکت  زمانی تجمع نيروھای ضد شورش، يگان ويژه نيروی انتظامی و لباس شخصی مبنی بر ھم

 تير که با کشيده ١٨يروھای سرکوبگر به دانشجويان از بامداد سمت دانشجويان، شروع حمالت خشن و خونين ن ھا به آن

مدت يک ھفته،  شدن دامنه اعتراضات به خارج از محوطه کوی و به سطح شھر تھران و برخی شھرھای بزرگ به

ھا و چماقداران   و حمالت نيروھای انتظامی، التئیاعتراضات دانشجو. ھای سران حکومت اسالمی را لرزاند کاخ

ای و آموزش ديده وزارت اطالعات و مقاومت دانشجويان در مقابل  ھای حرفه ، بسيج و سپاه، لبايش شخصیحکومتی

، خاتمه پيدا ئی تير ادامه يافت و سرانجام با سرکوب فعالين دانشجو٢٣ھا تا  ھای وحشی تا دندان مسلح، درگيری نيروی

ای جديد رقم  گونه  را بهئیادثی که مسير جنبش دانشجوشان پر از خبر و حادثه ھستند، حو  که ھر لحظهئیروزھا. کرد

 تا به آن روز ھا  و بستن دانشگاهئیفرھنگی حکومت و سرکوب وحشيانه جنبش دانشجوکه از بعد از انقالب  چنان زد، آن

  . تر سابقه داشت کم
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تظاھرات » ھا لباس شخصی«ه ھا و چماقداران حکومتی و نيروھای امنيتی معروف ب هللا، الت در پی حمله انصار حزب

داخل کوی دانشگاه و  دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سالم و تصويب قانون جديد مطبوعات، شبانه به

 حمله بردند و ضمن تخريب اموال دانشجويان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدھا ئیھای دانشجو گاه خواب

در اين حمله حتی خوابگاه دانشجويان . ب و شتم دانشجويان تا صبح ادامه داشتحمله و ضر. نفر را بازداشت کردند

ھا  اين حمله به اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجويان و مردم در تھران و شھرستان. خارجی نيز در امان نماند

شدن محمدجواد   به کشتهای روی داده که ھای شديد و گسترده در دانشگاه تبريز نيز بيستم تيرماه درگيری. انجاميد

  .فرھنگی انجاميد

 دانشجو را دستگير و تحت ٣٠٠کم   دست،ئی، در ھمان روزھای نخست اعتراضات دانشجونيروھای انتظامی و امنيتی

 ! قرار دادند از جمله اکبر محمدی که بعدھا در زندان به داليل نامعلومی جان باختئیبازجو

، کسانی مانند سردار نجات فرمانده سپاه ولی امر ئینشگاه و ديگر مسائل دانشجوشود در جريان حمله به کوی دا گفته می

 . به ھمراه سردار نقدی، سردار ذوالقدر و ديگران طرح سرکوب دانشجويان را از پيش آماده کرده بودند

چنين  ھم. ودنددانشجويان نخست نيروی انتظامی را عامل يورش به کوی دانشگاه دانسته و خواستار عزل فرمانده آن ب

ای  هللا خامنه اما آيت. توقيف روزنامه سالم نيز توسط دادگاه ويژه روحانيت که زير نظر رھبر قرار دارد انجام شده بود

 تھران پوليسچنين نظری فرمانده  که اين رويداد را محکوم کرده بود حاضر به برکناری سردار لطفيان و ھم در حالی

ای که او در مرکز تھران  ای و مجموعه سمت دفتر علی خامنه  روزھای بعد تظاھرات بهھمين امر باعث شد تا در. نشد

  . شود) موسوم به مجموعه مطھری( .در آن مستقر است

  
ھا و ساير نقاط  چنين گسترش اعتراضات به ساير شھرستان ای و ھم سمت دفتر خامنه پس از تظاھرات دانشجويان به

ترين درگيری بين  سابقه  تير، شاھد بی١٨زار تھران، در شرايطی که تھران از روز جمعه تھران از جمله ميدان سپه و با
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ای به محمد خاتمی او را تھديد   تن از فرماندھان بلندپايه سپاه در نامه٢۴معترضين و سپاه، بسيج و ھوادارن نظام بود، 

 از آن نامه خطاب به ئیھا در بخش. وندش تر عمل نکند، خود دست بکار می کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی

  :است خاتمی آمده

تر از کوی دانشگاه   و پيگيری ندارد؟ آيا حريم واليت فقيه کمتأسفشکنی و توھين به مبانی اين نظام،  اما آيا حرمت«

 دچار اخالل تر از جسارت به يک دانشجو است؟ آيا چند روز امنيت کشور را نظير، کم است؟ آيا حريم امام، آن انسان کم

کردن و به ھر مؤمن و متدين حمله کردن و آتش زدن فاجعه نيست؟ آيا زير سؤال بردن جمھوری اسالمی، اين يادگار 

 ھا ھزار شھيد و شعار عليه آن دادن فاجعه نيست؟ ده

يد مطھری ای با شعار عليه رھبر معظم انقالب به سمت مجموعه شھ جناب آقای خاتمی، چند شب پيش وقتی گفته شد عده

 »کردند غيرت شما کجا رفته است؟  میسؤالھای کوچک ما در چشم ما نگريستند، انگار از ما  اند، بچه در حرکت

 سپاه و شھردار فعالی تھران بود که چندی ئیکنندگان اين نامه، محمدباقر قاليباف فرمانده وقت نيروی ھوا يکی از امضاء

 . در فرماندھی کل نيروی انتظامی شد نای جانشين سردار لطفيا بعد از سوی خامنه

ش از آن را در يده و تحمل بيان رسيم كاسه صبرمان به پايدار ان با كمال احترام و عالقه به حضرتعالی اعالم میيدر پا«

  .ميدان ز نمیيدگی، بر خود جايصورت عدم رس

باف ـ يز جعفری ـ محمدباقر قالي ـ عزديغالمعلی رش: ران در دوران دفاع مقدسيف ايفرماندھان و خدمتگزاران ملت شر

د يمانی ـ جعفر اسدی ـ احمد كاظمی ـ محمد كوثری ـ اسدهللا ناصح ـ محمد باقری ـ غالمرضا محرابی ـ عبدالحميقاسم سل

هللا رودكی ـ علی فدوی ـ  عقوب زھدی ـ نبیي  ان ـ احمد غالمپور ـينژاد ـ نورعلی شوشتری ـ دكترعلی احمد رئوفی

  ». علی زاھدی ـ مرتضی قربانی ل قاآنی ـ علی فضلی ـين ھمدانی ـ اسماعي حس عتی ـين شرياللی ـ امغالمرضا ج

  
  :، در جمع بسيجيان گفت٩٢رانی خود در تبليغات انتخاباتی رياست جمھوری  قاليباف بعدھا در يک سخن

نامه فرماندھان سپاه به رئيس ( .ن نوشتمای را که نوشته شد م  که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه٧٨حادثه سال 

وقتی در کف خيابان به سمت بيت رھبری راه افتادند، بنده فرمانده . بنده و آقای سليمانی) جمھور وقت، محمد خاتمی

ايستادم کف خيابان که کف . با حسين خالقی.  با چوب ھست١٠٠٠عکس من االن روی موتور .  سپاه بودمئینيروی ھوا

. کنيم افتخار ھم می. ھا ھستيم م کف خيابان و چوب بزنيم، جزو چوب زنئي که الزم باشد بيائیآن جا. ع کنمخيابان را جم

  ھستم و تو را چه به کف خيابان؟ئینگاه نکردم که من، سردار و فرمانده نيروی ھوا
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  :باره گفته است سعيد حجاريان در اين

سوی خيابان آذربايجان،  عصر بودند تا حرکت کنند به  بين ميدان ولیوقتی دانشجوھا از کوی دانشگاه بيرون آمدند،... «

اعضای شورای شھر را برده بودم . آن زمان من عضو شورای شھر تھران بودم. من در آن ھنگام دفتر آقای خاتمی بودم

اين کار رفته بودم من به خاطر . ھا را ببينند و برای بازسازی و اختصاص بودجه اقدام کنيم به کوی دانشگاه تا خرابی

زنگ زد به آقای ابطحی گفت که خط قرمز ما خيابان جمھوری است، ھر ) فرمانده سپاه( دفتر خاتمی که آقای صفوی

کنند، به من  ن حرکت میئيھای دانشجو دارند رو به پا متوجه شديم که بچه. زنيم تر بيايد، می نئيکسی از اين خيابان پا

ھای رحيم بودند، يک طرف ھم  کنم، رفتم با دانشجوھا صحبت کردم، يک طرف بچهھا صحبت  گفتند که بروم با آن

سمت کوی دانشگاه و گفتم بريد من   را کج کردم بهئیپيما ھای دانشجو، با قسم و آيه و من بميرم تو بميری، سر راه بچه

 »...کوی آيم به ھم می

جمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکی فاصله دو روز از واقعه کوی دانشگاه تھران به درخواست ان به

 صبح ١٠ای در واکنش به تعطيلی روزنامه سالم و اتفاقات کوی دانشگاه تھران تجمعی از ساعت  برای برگزاری برنامه

قصد داشتند از درب بانک تجارت به طرف » نيروی انتظامی ننگت باد« از جمله ئیدانشجويان با شعارھا. برگزار شد

جا تجمع را به بيرون دانشگاه منتقل کنند؛ که با حضور گسترده نيروھای انتظامی و  ب اصلی حرکت کرده و از آندر

فرماندار وقت خورشيدی برای آرام کردن دانشجويان به دانشگاه تبريز . ھا تجمع به خشونت کشيده شد لباس شخصی

 بعد از ظھر ٢حدود ساعت .  بھمن را بگيرد٢٩لوار رفت تا جلوی خروج دانشجويان از درب اصلی دانشگاه به طرف ب

. شود  بسيج درگيری شروع می٢ھای حوزه  شوند و با حمله لباس شخصی  بھمن می٢٩دانشجويان وارد بلوار 

جا نيز به دانشجويان زخمی حمله  کنند که در آن دانشجويان زخمی را برای مداوا به بيمارستان امام خمينی منتقل می

 .شود آبان، طلبه محمد جواد فرھنگی کشته می ھای صورت گرفته فرزند امام جمعه وقت بستان رگيریدر د. شد می

شان را تبرئه کرده و فقط   و شبه نظاميان وابسته به حکومتپوليسھمه نيروھای  ه،ئيسال پس از اين رويداد قوه قضا ٢

  . محکوم شد» اروجعلی ببرزاده«يک سرباز به نام 

  
. گردد و جناح ديگر محکوم ھا و تفسيرھای ليبرالی و اپورتونيستی، يک جناح حکومت اسالمی تبرئه می در برخی تحليل

ھای اجتماعی ايران، اعدام، ترور و شالق و قصاص مخالفين  سرکوب جنبش جا که به بندی تا آن در حالی که چنين جناح

وای جناح ھای درونی حکومت بر سر تقسيم قدرت و چه که واقعيت دارد دع آن. وجه واقعيت ندارد گردد، به ھيچ برمی

  ! ثروت جامعه است و بس

 ١٨ھای سران و فرماندھان حکومت اسالمی در رابطه با واقعه  گيری برای اين که اثباتی حرف بزنيم مستقيما به موضع

  :پردازيم تير می
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گوی   و  گرا، در يک گفت صولھای شاخص جناح ا مرتضی نبوی، عضو کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام و از چھره

چگونگی پيروزی انقالب،  بيان خاطرات خود از ، به١٣٨٧ بھمن ١٣، در تاريخ »ايرنا«تفصيلی با خبرگزاری دولتی 

  . پرداخت١٣٨٧ تير سال ١٨تشکيل سپاه پاسداران و وقايع 

» روحانی«.  سستی کار کرد تير، شورای عالی امنيت ملی کمی با١٨ مسألهدر « : تير گفت١٨نبوی در مورد وقايع 

) سيدمحمد خاتمی( س جمھورئيدبير وقت شورا در آن زمان در خارج از کشور بود و جلسات شورا که به رياست ر

  ».ھا را بگيرد داد که بسيج وارد شود و جلوی شلوغی شد، اجازه نمی تشکيل می

ين کار موجب شد تا برپاکنندگان اين غائله، وقتی آقای روحانی به کشور بازگشت، مجوز را صادر کرد و ا«: او افزود

  ».ھايشان بازگردند به النه

جمھوری اسالمی اين مراحل عبور کرده است و مستقرتر از آن است که دشمنان بتوانند با «: نبوی خاطرنشان کرد

  ».جا کنند به ھای رنگين آن را جا انقالب

 تير ١٨گرد فتنه  سال «:نوشت ١٣٩٦-٠٤- ١٨اران، در تاريخ گروه امنيتی دفاعی خبرگزاری فارس، وابسته به سپا پاسد

وگوی سردار سرلشکر سيدحسن فيروزآبادی مشاور عالی نظامی  ای شد تا به بازخوانی بخشی از گفت  بھانه٧٨سال 

صورت گرفته بود  س سابق ستادکل نيروھای مسلح که چند ماه قبل با خبرگزاری فارس،ئیفرمانده معظم کل قوا و ر

  ».ازيمبپرد

گران   که به نيروھای مسلح خصوصا سپاه و ناجا در برخورد با فتنهئیھا سرلشکر فيروزآبادی در خصوص ھجمه«

ھای  کنم که مقابله نيروھای مسلح با شورش عنوان عضو شورای امنيت ملی عرض می جا به من اين: شد، گفت وارد می

س شورای عالی امنيت ملی که خود ئيامنيت ملی و شخص ر با مجوز شورای عالی ٧٨ تير سال ١٨خيابانی در جريان 

  ».آقای خاتمی بود، صورت گرفت

توان نيروھای  شود نمی وقتی چالش، تبديل به قضيه امنيت ملی می«:  کردتأکيدس سابق ستاد کل نيروھای مسلح ئير

که ) خاتمی(س جمھوریيئولی حاال خود ر .خب چالش امنيت ملی بوده. نظامی را محکوم کرد که چرا درگير شديد

  ».کنند که سپاه تنھا بوده است بعد مردم خيال می دھد دستور داده و آن را تصويب کرده بود، يا سکوت کرده يا بيانيه می

و بعد دبير شورای عالی امنيت  خود شورای عالی امنيت ملی اجازه برخورد را داد خودشان تصويب کردند،«: او افزود

 آن بوده در صورتی که اينطور مسؤولشد که سپاه يا نيروھای مسلح  ا محکوم کرد و تصور میملی بيانيه داد و آن ر

  ».س جمھور بودئي رتأئيداين تصميم شورای عالی امنيت ملی و  نبود،

گونه و  آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اين«: فيروزآبادی ادامه داد

  ».طور خواھد بود دی اين است و ايشان گفتند که ديگر ھر تصميمی که گرفتيد انجام دھيد، از اين به بعد ھم ھمينبن جمع

 در ئیپيما ، در پی ادامه اعتراضات دانشجويان، يک راه»شورای ھماھنگی تبليغات اسالمی«نام  حکومت اسالمی به

راديو و تلويزيون  .ز حکومت به شرکت در آن فراخواند تير ترتيب داد و مردم را برای حمايت ا٢٣روز چھارشنبه 

در  .خواست در اين تظاھرات که در برابر دانشگاه تھران برگزار شد شرکت کنند ايران از يک روز قبل از مردم می

او در سخنان . رانی کرد پايان اين تظاھرات، حسن روحانی دبير وقت شورای امنيت ملی و رريس جمھوری فعلی، سخن

دانم از دانشجويان عزيز بيدار، ھوشيار و قھرمان تشکر و  جا الزم می من در ھمين«: نی خود، از جمله گفتطوال

اند،  ھا قرار گرفته قدردانی کنم که با ھوشياری و با ديد نافذشان تا متوجه شدند که اين عناصر مفسد و معاند در کنار آن

اين نشان ھوشياری و بيداری دانشجويان انقالبی و . ا کنار کشيدندبالفاصله اعالم بيزاری و برائت کردند و خودشان ر

المال را آتش  ھا که ماشين بيت زنند، آن افرادی که اتوبوس و اموال عمومی را آتش می. مسلمان و قھرمان ما است
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ھای اين مرز و  شترديد اين افراد دشمن مردم ايران و ارز بی… برند زنند و حتی اتومبيل شخصی افراد را از بين می می

ادامه اين وضع برای نظام ما کشور ما و ملت ما قابل تحمل . بوم ھستند، اين اوباش حتی به مساجد ھم تعرض کردند

ديروز نسبت به اين عناصر دستور قاطع داده شد، ديروز غروب دستور قاطع صادر شد تا ھر گونه حرکت . نخواھد بود

مردم ما شاھد خواھند . با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوندطلب، ھر کجا که باشد  اين عناصر فرصت

 اگر -گر  طلب و آشوب بود که از امروز نيروی انتظامی، نيروی قھرمان بسيج حاضر در صحنه، با اين عناصر فرصت

است و پيوند آن عاملی که امروز ملت ما را متحد کرده …  چه خواھند کرد-جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند

ناگسستنی در ملت ما ايجاد کرده است، اسالم و اسالميت نظام است و مظھر اين اسالميت، رھبری و مقام واليت 

  ». واليت مظھر اقتدار ملی ما استمسأله… است

  
ار رانی خود در ديد جمھوری وقت ايران، در سخن سئي، محمد خاتمی، ر٧٨تر از يک ماه بعد يعنی پنجم مردادماه  کم

  :عمومی با مردم ھمدان گفت

آوری بود که ملت عزيز و  شورش و بلوا در تھران، حادثه زشت و نفرت. بعد از حادثه کوی دانشگاه، شورش پيش آمد«

چه در تھران پيش آمد، لطمه به امنيت ملی بود؛ تالشی بود برای برھم  آن. مقاوم و صبور و منطقی ما را مکدر کرد

ھای آن و مقام   تخريب اموال عمومی و خصوصی و باالتر از آن، اھانت به نظام و ارزشزدن آرامش مردم شريف و

 .معظم رھبری

ای با اين  توزی عليه نظام که نه رابطه ای نبود؛ تالشی بود برای مرزشکنی و برای ابراز کينه چه پيش آمد، حادثه ساده آن

ثه شورش، يک حرکت کور، يک بلوا، يک حرکت ضد حاد. ملت شريف داشت و نه نسبتی با دانشگاه و دانشگاھيان

شده در دوران جديد  کننده بود که به نظر من برای مخدوش کردن شعارھای مطرح امنيتی، با شعارھای منحرف

ھا،  خواه که تاب تحمل حمله به ارزش سوز و وطن تحريک احساسات مردم متدين و دل. وجود آمد جمھوری به رياست

در واقع اين .  را ندارند، فقط از آن جھت صورت گرفت که ملت به خشونت واداشته شودرھبری، و مقدسات خود

   .جمھور و شعارھای او سئيشورش، نه تنھا يک اقدام ضد امنيتی بود بلکه اعالم جنگی بود به ر

  ».به ياری خداوند اين بلوا خاموش شد

***  

 نحوه قتل برادرش را چنين تعريف کرده ٧٨ده تيرماه سال شدگان حادثه ھيج نژاد يکی از کشت هللا ابراھيم برادر عزت

کشند  يک لحظه او را می. زمانی که عزت را زدند، جلوی ھمان درب اصلی کوی دانشگاه، بين دانشجوھا بود«: بود

باتوم و کردند ديدند ريختند سر عزت و با  ھا که از دور داشتند نگاه می ريزند روی او و بچه يعنی سه چھار نفر می. کنار

چون قوزک پای عزت شکسته بود، زمانی که جنازه را آوردند، ران و دقيقا کتف و دو دست او . زنجير به جانش افتادند
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دانشجوھا موقعی که ديدند دارند او را . تمام پشت بدن او ھمه جای زنجير بود. شکسته بود، فيلم آن ھم ھست دقيقا

ھا اسلحه را درآورد و دقيقا از ھمان  ک کمی دير عمل کردند و يکی از آنانه يتأسفم. زنند، يک دفعه حمله کردند می

  »...فاصله يک متری شليک کرد به سر او که به چشم چپش اصابت کرد و وارد ناحيه مغز او شد

  
اساس گزارش ھا و اطالعات موثق مسعود ده نمکی و مھدی صفری تبار، پسر امام جمعه اسالمشھر گفتنی است، بر     

  .در اين قتل به شکل مستقيم دست داشتند

اکبر .  دانشگاه الزھرا از ديگر قربانيان حادثه روز ھيجده تيرماه ھستندئیفر و فرشته عليزاده فعال دانشجو تامی حامی

دنبال حمله   است که بهئیچنين سعيد زينالی دانشجو ھم. محمدی نيز پس از انتقال به زندان چند سال بعد جان باخت

پس از دادخواھی مادر اين دانشجو . نيروھای امنيتی ربوده شد و تاکنون ھيچ اطالعی از زنده يا مرگ او در دست نيست

  .ايد اين درد را در سکوت اجباری تحمل کنندربوده شده، او و دخترش تھديد و بازداشت شدند و ب

اگرچه مدتی بعد مردم و دانشجويان در زير بار سرکوب و تھديد و فشارھا به اجبار سکوت کردند اما اين خشم و 

ور شد و حادثه ای ديگر را به   شعه٨٨چون آتشی در زير خاکستر باقی ماند و ده سال بعد در تيرماه سال  اعتراض ھم

  .ز فراز و نشيب ايران افزودتاريخ پر ا

مرگ بر «گرد حوادث ھيجده تير ھزاران تن از معترضان به نتايج انتخابات با سر دادن شعار   در دھمين سال٨٨سال 

نيروھای امنيتی و لباس شخصی با يورش به . به سمت خيابان انقالب و دانشگاه تھران حرکت کردند» ديکتاتور

وم مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدھا تن از معترضان را بازداشت و به اوين و ھا را با بات کنندگان آن تظاھر

  .کھريزک منتقل کردند

، )مقتول كوی دانشگاه( نژاد ميطی با صدور آرا به كار خود خاتمه داد كه پرونده عزت ابراھيدادسرای نظامی در شرا

ق و رسمی درباره يچ خبر دقيچنان ھ ع فاجعه، ھمھا پس از وقو ھا و سال چنان مفتوح ماند تا پس از گذشت ماه ھم

 قاتل وی ھستند و ئیاند صرفا خواستار شناسا  و مجازات قاتل منتشر نشود، ھرچند خانواده وی اعالم كردهئیشناسا

س وقت ئياالسالم رھبرپور ر حدود دوماه پس از فاجعه، حجت. وجه روی قصد درخواست قصاص وی را ندارند چيھ به

 ئیت قضايدر خصوص وضع جمھوری اسالمی  مفصل با روزنامهئیوگو الب اسالمی استان تھران در گفتدادگاه انق

تی يروھای انتظامی و امني نفر توسط ن١٥٠٠ماجرا و ابعاد حقوقی آن گفت كه در حادثه كوی و حوادث بعدی حدود 
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عنوان عوامل اغتشاش، پرونده  ه بهير نفر بقه آزاد و برای ھزايھای اول ئیھا در بازجو ر شدند كه پانصد نفر از آنيدستگ

  .ل دادگاه انقالب شده استيل و تحويتشك

نژاد برخی اطالعات  آميز در وبالگ شخصی مسعود ده نمكی باعث شد تا خانواده عزت ابراھيم انتشار مطلبی توھين

  : است را منتشر کنندم ده نمكی در قتل ویی قبلی ده نمكی با عزت و دخالت مستقئیخود كه شامل افشای آشنا

... 

خند خوش و حجب  ايد و با لب بينيم و گويا قلم را به دست گرفته تان نمی آقای مسعود ده نمکی انگار ديگر چماقی در دست

 .تازيد تان می و حيا بر صحنه يکتای ھنرمندی

افيانت نگاه کن خوب به خوب به اطراف و اطر. ست کوبی، اگر خوب نگاه کنی، طيل توخالی مسعودخان بر طبلی که می

کند که بر  تابی می بينی که در رعشه انگشتانت باز بی گذشته و حالت نگاه کن، اگر خوب نگاه کنی ھنوز چماق را می

آوری، اما اين بار با  ھای مختلف بر سر مردم فرو می سر کسی فرود ايد،در شرايط مختلف چماق را به حالت

  ...ھايت نوشته

پناه در خواب  نژاد و دانشجويان بی رحمانه و با چماقت بر عزت ابراھيم  بی١٣٧٨ تير ١٨در آقای مسعود ده نمکی 

راندی و ھمه را با اين کارت مات و مبھوت بر جای خود نشاندی، باور کن، باور کن که اين چماقت که اين دفعه با 

 .تر بود رحمانه دی بی که به عزت وارد کرئیات بر خانواده ما وارد کردی از آن ضربات چاقو نوشته

ای کشاندی و با ضربات چاقو، زنجير خودت و دوستانت عزت را از پا  آن موقع عزت را شبانه و تک و تنھا به گوشه

که در شقيقه و چشم ) فرمانده سپاه( درآوردی و در نھايت با تير خالص مھدی صفری تبار پسر امام جمعه اسالمشھر

ھای  ات که پر بود از تحجر و نادانی و عقده  آورديد ولی اين بار با آن چماق سنگينچپ عزت وارد کرد او را از پای در

 مفرط ئیخردی بر خانواده زجر کشيده عزت که با ھزاران مشکل و در تنھا سنگين و چرکين که با جھالت و نادانی و بی

 .تر کردی در اين کشور بزرگ، وارد کردی و درد کھنه ما را بيش

دانی ما خانواده عزت از ھمان اول حادثه تک و تنھا در مقابل ظلم و ستم شما ايستاديم و  ور که میط مسعودخان ھمان

ھا زده بوديد، به مبارزه عليه  ھای که بر آن گونه حامی و تنھا با حمايت دانشجويان که خود پر بودند از زخم بدون ھيچ

ايم و تا محاکمه  ی که پر پيکر خانواده ما وارد کرديد ايستادهتحجر شما پرداختيم و تا اين لحظه با آن ھمه فشارھای مختلف

 »...کنيم و ھمواره بر اين را ه خود پايدار ھستيم نشينی نمی گاه عقب  تير ھيچ١٨کاران و متحجرين  قاتلين عزت و جنايت

  »...به ھر حال مسعود خان شب دراز است و قلندر بيدار
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 و چند کالم با آقای علی رضا آستانه

بله آقای علی رضا استانه، آقای مسعود ده نمکی ما در مرگ تدريجی خود که شما برايمان درست کرديد داريم ميلوليم 

فقط اين را خوب بدانيد و در گوش خود فرو کنيد که .  و نه از خانم عبادیايم گاه طلب ياری نه از شما خواسته ولی ھيچ

. اند کنيد ھنوز استوار و پايدار مانده ھمه فشارھای مضاعفی که بر پيکرشان وارد می نژاد با آن خانواده عزت ابراھيم

 ئی تک تنھا در غربت تنھاکند و ما چنان که خوب ھم اطالع داريد نه سازمانی و نه ھيچ حزبی از ما حمايت نمی ھم

 تير ١٨ديدگان  خواھی عزيزمان و تمامی زندانيان و آسيب دنبال خون ھای متحجر اسالمی به خويش در مقابل غول

 .ھستيم

 .ھای ريخته شده را خواھيم گرفت ھر چند در اين را بسيار تنھا ھستيم ولی مطمئن باشيد که انتقام خون

 !ا برجا بماند ولی با ظلم ھرگز پئیخدا يک مملکت ممکن است با بی

تی درباره ياظھارات دو مقام امن«با انتشار خبری تحت عنوان  قدس ك ھفته بحرانی روزنامهيدر روزھای پس از آن 

تی استانداری تھران كرد كه به ياسی امنير كشور و سيتی وزين امنيمبادرت به چاپ خبر مصاحبه معاون» حوادث كوی

  .ديآ ی عمده آن در پی میھا لحاظ ارزش خبری، بخش

ا در كنار يافراد شخصی ھم آ« كه سؤالن يتی استانداری تھران، در پاسخ به اياسی امني بابادی معاون سئیرضا

اند و كامال  بله، حضور داشته«: گفت» ا نه؟ياند  ان وجود داشتهيان انتظامی برای ورود به خوابگاه دانشجومأمور

روی انتظامی بودند كه اتفاقا سرپرست يان نمأموردم و مشخص بود، يزی كه من دياند و آن چ كرده ھماھنگ عمل می

طور  ن افراد را در سمت چپ مستقر كرده و بهيكنند كه ا م به آن اشاره میيای كه داشت ه تھران بزرگ ھم در جلسهيناح

 ».كردند ھماھنگ عمل می

با اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمھوری دھم  که مصادف ١٣٨٨گرد حمله به کوی دانشگاه در سال  دھمين سال

چنين  کوی دانشگاه تھران و ھم. بود با وجود عدم صدور مجوز و تھديد به برخورد با معترضان برگزار گرديد

ای که به اقرار يکی  حمله.  در اصفھان و شيراز نيز دو ھفته پيش از اين مورد حمله قرار گرفتئیھای دانشجو خوابگاه

  .است تری داشته  ھم ابعاد وسيع١٣٧٨ايندگان مجلس از يورش سال از نم

 
  عليه حکومت اسالمی١٣٨٨ تير ١٨تصاويری از تظاھرات مردم تھران در تاريخ 

ھای دانشگاه امير کبير در تھران نيز يورش برده و  گاه نيروھای لباس شخصی به خواب ،١٣٨٨ر  تي١٨چنين شب  ھم

  .ضمن ضرب و شتم و آسيب رساندن به دانشجويان تعدادی را بازداشت کردند

ان هللا و گارد ويژه برای ورود به دانشگاه تھران، بيش از پانزده نفر از دانشجوي در جريان تالش نيروھای انصار حزب

 و دفتر تحکيم وحدت و گزارش شاھدان ئیگزارش منابع دانشجو به. تنھا به علت اصابت گلوله به شدت مجروح شدند
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دانشجو شامل دو دختر و سه پسر بر اثر اين حمالت کشته  ۵ گاردين نيز منعکس شد، ئیعينی که در روزنامه بريتانيا

 نفره جان باختگان ٧٢بعدھا در فھرست  .نجه قرار گرفتندشدند و بسياری بازداشت شده و مورد آزار و اذيت و شک

، که توسط کميته پيگير ميرحسن موسی و مھدی کروبی، دو تن از ٨٨حوادث پس از انتخابات رياست جمھوری 

ھای مصطفی غنيان، مبينا احترامی، ايمان نمازی، فاطمه براتی،  رھبران معترضان انتشار يافت، اسامی ھفت نفر به نام

اطالع  ھا بی تر آن ذکر شد که گفته شد در اين حمله کشته شده و بيش  ايمانی، کامبيز شعاعی و کسری شرفیمحسن

  .اند ھا مخفيانه به خاک سپرده شده خانواده

 دانشگاه تبريز و نيز ١٣٧٨ تير ماه ٢٠، در آستانه سالگرد حوادث ١٣٨٩گزارش دانشجونيوز، در اوايل تير ماه  بنا به

 ئیی شديد دانشگاه تبريز در يک سال اخير، تعدادی از فعاالن دانشجوپوليساوم بخشيدن به فضای امنيتی و به منظور تد

ھای طوالنی و تھديد در مورد ھرگونه حرکت مدنی  ئیاين دانشگاه به اداره اطالعات شھر تبريز احضار و مورد بازجو

 .و اعتراضی قرار گرفتند

 زندان مرکزی تبريز که در اختيار اداره اطالعات شھر تبريز ٣٧ در اتاق شماره ھای مذکور ئیالزم به ذکر است بازجو

  .گيرد است، انجام می

 دانشگاه تبريز و از اعضا انجمن اسالمی دانشگاه، ئیم احمدی از فعاالن دانشجويچنين پيش از اين صدرا آقاسی و نع ھم

  . بازداشت شده بودند٨٩ خرداد ٢٤روز دوشنبه 

سعيد زينالی، متولد برای مثال، . جويان مفقد شدند ، تعدادی زيادی از دانش٧٨ ئیيزش دانشجوپس از سرکوب خ

 توسط ١٣٧٨ پس از حمله به کوی دانشگاه در تير ئی بود که در جريان اعتراضات دانشجوئیدانشجو، ١٣۵۵شھريور 

ھای   نھادھای امنيتی پس از پيگيری.دست نيامده است نيروھای امنيتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به

فراوان خانواده وی حفاظت اطالعات سپاه را عامل بازداشت وی اعالم کردند اما آن نھاد نيز پاسخی پيرامون سرنوشت 

 . وی ارائه نکرده است

تی ای خواستار آن شد که در صورت کشته شدن پسرش دست کم اطالعا ده سال پس از ناپديد شدن او، مادرش در نامه

بار ديگر به دليل   و يکامريکابار به دليل مصاحبه با صدای  مادر او تا کنون يک. پيرامون محل دفن وی ارائه کنند

 اکرم نقابی، مادر سعيد ١٣٩٢ تير ١٨در  .شرکت در جمع مادران عزادار در پارک الله دستگير و زندانی شده است

س کل دادگستری استان تھران ئي، رئیری که اخيرا با عليرضا آواسی فارسی گفت در ديدا بی زينالی، در گفتگو با بی

که پسرش  رغم اين به گفته خانم نقابی به. داشته است از او قول مساعد گرفته است که از سرنوشت پسرش اطالع يابد

شده بوده ه تا مدتی اين را که او بازداشت ئيھای قوه قضا چند ماه پس از بازداشت با او تماس تلفنی گرفته مقام

خانم نقابی گفته شده که فرزندش  به. اند که او بازداشت بوده است  سرانجام گفتهئیھا اند، اما پس از پيگيری پذيرفته نمی

گويد به غير از او چندين خانواده ديگر نيز پيگير وضعيت  خانم نقابی می.  در زندان اوين بوده است٨١دست کم تا سال 

 خانواده ديگر تا چند سال ۵کم  گويد دست او می.  مفقود شده بودند٧٨ تير ١٨ھای   ناآرامیاند که در شان بوده فرزندان

غالمحسين محسنی . اند اند که به داليل نامعلومی ديگر اين کار را رھا کرده شان بوده پيش پيگير وضعيت فرزندان

افتد و  اين اتفاق بسيار می«: کند اقرار می در کنفرانسی اين چنين ١٣٩۴ه ايران، در سال ئيای، معاون اول قوه قضا اژه

 که انجام گرفته و ئیھا  که بنده خبر دارم و با پيگيریئیما ھم قبول داريم و حتی ممکن است تا مدتی پيدا نشود، اما تا جا

ی ھا چنين بنابر شواھد و قرائن، ھيچ مدرکی مبنی بر اين بازداشت در اختيار نيست و من در ھمان زمان پيگيری ھم

بسياری از سيستم اطالعاتی، نيروی انتظامی، بازداشتگاه و ديگر نھادھا انجام دادم و ھيچ مدرکی مبنی بر بازداشت وی 

  » .حاصل نشد
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از دادستانی، اوين، بازداشتگاه توحيد تماس گرفتند و گفتند بچه شما امنيتی بوده «: گويد اما مادر سعيد زينالی می

که سعيد با راديوھای   درباره سعيد پرسيدند، مثال اينسؤالتماس گرفتند و يک سری بازداشت شده، از امنيت اوين 

مادر سعيد زينالی با اشاره به تنھا » .که با دوستانش در تماس بوده است يا خير بيگانه صحبت کرده است يا نه و يا اين

زندان تماس گرفت، گفت من خوب سعيد دو يا سه ماه بعد از بازداشت از «: تماس فرزندش در زمان بازداشت گفت

  » .ھستم و دنبال کارھايم باشيد، بعد از آن ھيچ خبری از پسرم ندارم

بسته شدن روزنامه سالم و در دفاع از  گاه کوی دانشگاه در اعتراض به  تير ماه، در خوابھجدھمدر واقع اعتراض 

مه محرمانه سعيد امامی به قربانعلی دری  به جرم چاپ نا١٣٧٨ تير ١۵اين روزنامه در . آزادی بيان و قلم بود

 سال ٥کرد، توسط دادگاه روحانيت به مدت  آبادی وزير اطالعات که مفاد قانون جديد مطبوعات را توصيه می نجف

استاندار ( نژاد محمود احمدی:  شاکی ديگر نيز حضور داشتند۴العموم  در جريان محاکمه سالم به جز مدعی. توقيف شد

ھای نھم  س جمھوری سابق ايران در دولتئيس اسبق استاندار تھران و رئي دولت ھاشمی رفسنجانی و روقت اردبيل در

س ستادانتخابات رياست ئياستاندار اسبق تھران، معاون سياسی سابق وزير کشور و ر(، کامران دانشجو )و دھم

ر مجلس پنجم و استاد رياضی نماينده شھر دزفول د( زاده ، مھدی رضا درويش)جمھوری دھم و وزير علوم سابق

  .)عضو ارشد حزب موتلفه و نمانيده مشھد در مجلس پنجم( و حميدرضا ترقی) دانشگاه تھران

  
 نفر از پرسنل نيروی انتظامی، در پی اعالم شکايت دانشجويان دانشگاه تھران، به دادگاه فراخوانده ١٩رھاد نظری و ف

يرمجاز به کوی دانشگاه، لغو دستور مقام مافوق و نيز ايجاد جو بدبينی نظری با سه عنوان تھام، شامل ورود غ. شدند

نظری و ساير متھمان، متھم بودند که در جريان حوادث کوی . عليه نيروی انتظامی، در دادگاه نظامی محاکمه شد

و تخريب ، با ورود به کوی دانشگاه نسبت به ضرب و شتم دانشجويان ١٣٧٨ تيرماه ١٨ و ١٧دانشگاه در روزھای 

  .اند اموال آنان و اموال دانشگاه اقدام کرده و موجبات ايجاد جو بدبينی عليه نيروی انتظامی را فراھم آورده

.  جلسه رسيدگی به اتھامات اين عده از پرسنل نيروی انتظامی، فرھاد نظری از ھر سه اتھام انتسابی تبرئه شد١۵در پی 

انتظامی بودند ـ ھمگی از اتھامات وارده تبرئه شدند و تنھا فرھاد ارجمندی ھفده متھم ديگر ـ که جملگی پرسنل نيروی 

متھم رديف سوم به اتھام لغو دستور به دوسال حبس و عروجعلی ببرزاده متھم رديف پنجم به اتھام سرقت ماشين 

 .ميليون لایر جزای نقدی محکوم شدند تراش به شش ماه حبس و پرداخت يک ريش
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 نفر از دانشجويان مضروب اين حادثه، ديه پرداخت ٣۴ نظامی مقرر شده است که از بيت المال به بر اساس حکم دادگاه

  .بر اساس ھمين حکم، دادخواست ضرر و زيان شکات و وکالی آن به علت خارج موعد بودن رد شد. شود

. امع عمومی انجاميدھای بسياری در سطح محافل سياسی و مج احکام صادرشده توسط دادسرای نظامی به بروز واکنش

ای مشترک احکام  در بيانيه) چھار روز پس از اعالم حکم( ١٣٧٩ تير ٢۵عالی و بھداشت روز  ھای آموزش خانه وزارت

وحدت، در بيانيه اعتراضی خود نسبت به احکام دادگاه، آن  خواندند و دفتر تحکيم» کننده آور و نااميد شگفت«صادره را 

بودن شعار  پناھی دانشجويان و دروغين ، مظلوميت مضاعف و بیئیی قدرت در دستگاه قضاذبح عدالت، نفوذ مافيا«را 

 .دانست» ئیتوسعه قضا

 
ديده و نيز مبلغ   از قبيل دارو و درمان دانشجويان آسيبئیھا لایر بابت ھزينه  ميليون ١٠٠٠جمھوری مبلغ  نھاد رياست

 ٣٢٠٠چنين شھرداری تھران با اختصاص  ھا ھزينه کرد، ھم ابگاه لایر برای تعمير لوازم و تجھيزات خو  ميليون١٢۵٠

  . ھا پرداخت گاه  لایر به تعمير و مرمت ساختمان خواب ميليون

.  

 سياسی، اقتصادی، مختلف رويدادھای و حوادث شاھد ای جامعه ھر تاريخ که کرد بندی جمع چنين توان می پايان در

 ١٣٥٧ سال انقالب تا شاه حکومت توسط ئیدانشجو سرکوب و ١٣٣٢ ذرآ ١٦ از .است خود خاص فرھنگی و اجتماعی

 اين وحشيانه سرکوب با اسالمی حکومت رسيده دوران به تازه حکومت توسط ئیدانشجو جنبش سرکوب ايران، مردم

 دھانھا و زنان جنبش و کارگری جنبش اعتراضات ،٧٨ تير ١٨ تا ھا دانشگاه تعيطيلی و فرھنگی انقالب مردم، انقالب
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 جنبش و زنان جنبش کارگری، جنبش که ھستند غيرقابل واقعيت اين گويای ھنرمندان، و نويسندگان و روشنفکری

 در جويانه عدالت و طلبانه برابری و خواھانه آزادی مبارزه پرچمدار ھمواره ،ئیخيرھا و افت با ايران، در ئیدانشجو

  !ھستند ھم ھنوز و اند بوده ايران

 ثبت حال عين در و ئیدانشجو فعاليت عرصه در مھم وقايع از يکی ،٧٨ تير ١٨ روز در تھران هدانشگا کوی فاجعه

  !است اسالمی حکومت سران سياه سرتاپا کارنامه در دانشجويان عليه ديگر جنايت يک

 ، غارتگر،ئیکار، مافيا پرور، تبه در حقيت حکومت اسالمی ايران در کليت خودش، حکومتی تروريست و تروريست

ھای  ھا ھزار اعدام و ترور و سنگسار و قتل گر، استثمارگر، دشمن درجه آزادی بيان و انديشه و نھايت حکومت ده ستم

  !است» اسيدپاشی«و » سريالی«و » ای زنجيره«ھای  موسوم به قتل

ه است و به کارانه اين حکومت است که در تاريخ ايران ثبت شد اين ترتيب، ھجده تير نيز يکی از سوابق جنايت به

عبارت ديگر، تا روزی که کليت اين حکومت از حاکميت ساقط نشده و سران آن در  به. گردد وجه فراموش نمی ھيچ

ھای آزاد و  معنای واقعی يک جامعه نوين عادالنه انسان ھای عادالنه مردمی محاکمه نشده و حساب پس نداده و به دادگاه

 خاموش ئیويژه جنبش دانشجو چنان خشم و خروش مردم ايران، به د، ھمجو در ايران برقرار نگرد برابر و عدالت

  !نخواھد شد

  ٢٠١٧ جوالی -  ١٣٩٦ ]سرطان[تيرماه

  

 گرفته ٧٨بيند را حسن سربخشيان، از عکاسان خبری سرشناس ايران، از وقايع تيرماه  تصاويری که در زير می*

ھای  سن سربخشيان، بازتابی فراگير پيدا کردند و در رسانهھای ح  تير، از جمله عکس١٨ برخی از تصاوير وقايع .است 

  .المللی منتشر شدند بين
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