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 حسين باقرزاده

 ٢٠١٧ جوالی ١٩
  

 مريم ميرزاخانی و مھدی علوی شوشتری

  
دادی از مقامات تع.  رياضی جھان بودۀمرگ زودرس مريم ميرزاخانی فقدانی بزرگ برای مردم ايران و جامع

ھا بيش از ھر چيز اين سؤال  اين واکنش. جمھوری اسالمی نيز به اين خبر واکنش نشان دادند و مرگ او را تسليت گفتند

ھر چه که بود بی ترديد او مقام و موقعيت امروز را . را پيش آورده که اگر مريم ايران مانده بود چه سرانجامی داشت

ُدرخشانی در تحمل و پرورش استعدادھای علمی و فرھنگی ندارد و بيشتر استعدادکش  ۀجمھوری اسالمی سابق. نداشت

ھای رياضی ايران بپردازيم و ببينيم که بر سر او  کافی است به سرنوشت يکی ديگر از نابغه. بوده است تا استعدادپرور

 .در جمھوری اسالمی چه آمد

 رياضی ۀ علوم دانشگاه تھران به عنوان دانشيار رشتۀدانشکد من به ايران بازگشتم و بالفاصله در ١٣۵٨اواخر سال 

 انجمن رياضی ايران در دانشگاه مشھد برگزار شد و من به عنوان يکی ۀاندکی بعد کنفرانس ساالن. مشغول به کار شدم

 ی درئ رياضی دانشجوۀانجمن ھمه ساله يک مسابق. ی انجمن و سپس دبير آن انتخاب شدمئت اجراأاز شش عضو ھي

 آن ۀاوايل تابستان بود که مراسمی برای معرفی برند. داد کرد و به نفر اول اين مسابقات جايزه می ھا برگزار می دانشگاه

ی از دانشگاه اھواز به نام مھدی علوی شوشتری بود، ولی او ئبرنده، دانشجو. سال و اعطای جايزه به او برگزار شد

 از من خواست که به عنوان دبير انجمن پشت تريبون بروم و غيبت او ئیجرات اأھي. نتواانسته بود در مراسم شرکت کند

  . و اين کار آسانی نبود- را اعالم کنم 

ھای سياسی در اھواز دستگير و به سه   به دليل فعاليت١٣٥٣ بود و در سال ١٣٣٤مھدی علوی شوشتری متولد سال 

 ۀکند ولی در فاصل مريکا سفر میا برای تحصيل به ١٣٥٧پس از آزادی از زندان در سال . سال حبس محکوم شده بود

 تحصيل ۀ رياضی ادامۀگردد و در دانشگاه جندی شاپور اھواز در رشت کوتاھی پس از پيروزی انقالب به ايران بر می

بوده، و از قول يکی از استادان او در زمان تحصيلش در آمريکا نقل شده او در دوران تحصيل شاگردی ممتاز . دھد می

نفر اول شدن او در مسابقات رياضی سراسری .  که داشته ياد کرده استئیکه از او به عنوان با استعداد ترين دانشجو

  .کرد د میئيکشور در آن سال اين نظر را تأ
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ات رياضی سراسری کشور در آن سال مھدی علوی شوشتری از پشت تريبون رفتم و اعالم کردم که نفر اول مسابق

جمعيت خبر را . دانشگاه اھواز است و بعد اضافه کردم که متأسفانه خبر شديم که ايشان چند روز پيشتر اعدام شده است

يد اين سکوت بھت آميز مدتی طول کش. من نيز سکوت کردم و ھمان جا ماندم. با ناگواری شنيد و در سکوت فرو رفت

او که در شروع انقالب فرھنگی با آن به مبارزه .  ھمه دانستند که چرا او اعدام شده استًتا نجواھا شروع شد و تقريبا

ھا و عضويت در سازمان  سپس به دليل اين فعاليت. افتد شود و به زندان می  کوتاھی دستگير میۀبرخاسته بود در فاصل

  .شود  تيربا ران می۵٩ ]سرطان[ تيرماه۶شود و در روز  پيکار به اعدام محکوم می

 
  مريم ميرزاخانی و مھدی علوی شوشتری

صادق خلخالی .  خاص و عام استۀ حکم، روحانی نسبتا جوانی به نام احمد جنتی بود که اکنون شھرۀدنقاضی صادر کن

حضرت آقای «: نويسد د میدر خاطراتش با اشاره به اين که او نيز حکمی مشابه از خمينی برای قتل و اعدام گرفته بو

از ديد او و جنتی البد يک دانشجو . »ز طاغوتيان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد، چند نفر اتھران و اھواز جنتی، در

  .که در زمان شاه سه سال زندان کشيده نيز طاغوتی بوده است

. ھای مختلف نفر اول مسابقات رياضی سراسری کشور بودند مريم ميرزاخانی و مھدی علوی شوشتری، در زمان

کنند ولی ھيچ يک از آنان به استعدادھای   مرگ ميرزاخانی اظھار تأسف میامروز مقامات جمھوری اسالمی برای

ميرزاخانی البته چون . اند  سرکوب و نابود شدند کمترين واکنشی نشان ندادهًفراوانی که در طول حيات اين نظام عامدا

 موقعيت امروز را نيز ًشد ولی مسلما فعاليت سياسی نداشت اگر در ايران مانده بود به چنين سرنوشتی گرفتار نمی

  .شد نداشت و استعدادی بود که ناشکفته به گور سپرده می

  

 

 

 


