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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ دسمبر ٠٨

 ! ايرانئیجوشصت سالگی جنبش دانش
ا استبداد،  ايران، شصت سالگی خود را پشت سر گذاشت؛ شصت سال افت و خيز؛ شصت سال پيکار بئیجنبش دانشجو

  !پيکاری که ھم چنان ادامه دارد! شصت سال مبارزه برای آزادی، برابری، رفاه و عدالت اجتماعی

ر امور داخلی آن دخالت ق ندارد دحايد استقالل داشته باشد و حکومت دانشگاه، ب. دانشگاه، ويژگی ھای مختلفی دارد

. ل نظر و مشورت با ھمديگر دانشگاه را اداره می کنندين دانشگاه ھا در تبادمسؤول و تادانجويان و اسدانش. کند

جويان گی ھای دانشگاه، دفاع دايمی دانشھم چنين از ديگر ويژ.  کنندتأمينحکومت ھا، موظفند بودجه و نيازھای آن را 

ترين ويژگی اما مھم . و استادان، از آزادی بيان، قلم، انديشه و آزادی فعاليت جمعی ھم در دانشگاه و ھم در جامعه است

يعنی مراکز علم و دانش عالی، بايد مجاز باشند و بدون ھيچ گونه محدوديتی از ھمه . دانشگاه، جھان شمول بودن است

 ھای علمی کشور ئیدستاوردھای علمی و فنی و تخصصی جھان، استفاده کنند و نمی تواند محدود به امکانات و توانا

  .باشد

. ر و سيال استيياما در عين حال اين جنبش، در حال تغ. سانسور و اختناق است، جنبشی بالنده و ضدئیجوجنبش دانش

، دستگيری و زندانی کردن آن ھا و عوامل ديگری ئیجون و رھبران دانشت ديگر، با فارغ التصيل شدن فعاالبه عبار

رھبری آن به دست مانند  تشديد سرکوب و سانسور و اختناق می تواند آن را برای دوره ای به رکود بکشد و يا 

  .فتدگرايشات مختلف سياسی بي

 خورشيدی ١٣٠٠ دوم ۀھای دھ  می رسد و به ميانه ١٣٣٢ ]قوس[ آذر١۶ به قبل از ئیجوسرآغاز و تکوين جنبش دانش

يز به ما  ايران را نۀ ايران، در عين حال واقعيت ھای تاريخی جامعئیدانش جو جنبشۀبررسِی تاريخچ. گردد باز می 

جھت با شعارھا و مطالبات روز جامعه و  وره، شعارھا و مطالبات شان را ھم در ھر دئیجوجنبش دانش. ھدنشان می د

  . جنبش ھای اجتماعی ايران، به طور ھماھنگ مطرح کرده است

اما با .  انقالب مشروطيت آغاز شدۀجويان در دور ايران، توسط تنی چند از دانشئیجوھای جنبش دانش اولين نطفه 

ن آن جتماعی ايران سرکوب گرديد و فعاال جنبش ھای اۀ نيز مانند ھمئیجواء جنبش دانشرضا خان و سيدضيکودتای 

  .  خود را از سر گرفتۀبار ديگر اين جنبش با سقوط رضاخان، مبارز. دستگير و زندانی شدند

نشگاه مدرن در ايران در ، به عنوان نخستين دا»دانشگاه تھران«، زمانی که ١٣١٣ ]دلو[در واقع پانزدھم بھمن ماه

انشگاه، اقدام به در اين د» پنجاه و سه نفر«سيس شد؛ شبکه ای از مارکسيست ھا با عنوان أ حکومت رضا شاه، تۀدور

  .  ايران را پايه گذاری نمودندئیجومتحد کردن دانشجويان کرده و جنبش دانش

اين . طرفداری می کردند» حزب عدالت گيالن«ند، از  ايران بودئیجوه نفر، که پايه گذاران جنبش دانشگروه پنجاه و س

 خود، نامش را ۀان كنگري، در جر١٢٩٩ ]جوزا[ در شھرھای رشت و بندرانزلی شكل گرفته بود در خردادحزب، عمدتاً 
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ران گسترش داد و به يک جنبش ين حزب، فعاليت خود را به سراسر ايا. ر داديي، تغ»رانيست ايحزب كمون«به 

 ۀ توسط حکومت رضا خان كشف شد و ھم١٣١۶در سال » پنجاه و سه نفر«سرانجام . ستی تبديل شدکارگری کموني

در . دي در زندان رضا خان به قتل رس١٣١٨ بھمن ١۴ارانی، مغز متفكر اين گروه بود که . ش بازداشت شدندياعضا

م، متفقين او را از حاکميت لمان نازی در جنگ جھانی دوا، به دليل حمايت و ھمکاری رضا شاه با ١٣٢٠شھريور 

در اين دوره، زندانيان سياسی و ھم چنين باقی . پسرش محمد رضا را به تخت نشاندند. برکنار کردند و به تبعيد فرستادند

  .سازمان ھا و احزاب سياسی و رسانه ھا فعاليت خود را از سر گرفتند.  پنجاه و سه نفر از زندان آزاد شدندۀماند

لبات خود و ھم چنين المان، در جھت مطا با پايان جنگ دوم جھانی و سقوط فاشيسم در ئیجوبش دانشبه اين ترتيب، جن

 سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود گرديد که ھدف ۀ ای جديد از مبارز افشای گرايشات ارتجاعی سياسی، وارد مرحله

قوی تر شد به طوری که بعد  ھای  لاين مبارزه در سا. اصلی آن، مبارزه با حکومت ديکتاتوری محمدرضا شاه بود

. ، ادامه داشت١٣٣٢ تا ١٣٢٠ در طول سال ھای  از اين رو، ھجوم به دانشگاه،. حکومت پھلوی را به ھراس انداخت

 به  آذر گارد شاھنشاھی١۶ ۀبه اين ترتيب، حمل.  را خفه کندئیجو نيز نتوانست جنبش دانش]اسد[ مرداد٢٨ اما کودتای

در » روِز دانشجو« آذر را به نام ١۶جوی پيکارگر، جان باختن سه دانشجويان مبارز، و قاومت دانشدانشگاه تھران و م

 مردم ١٣۵٧جويان با حکومت محمدرضا شاه، تا انقالب بھمن ماه  دانشۀبه طوری که مبارز تاريخ ايران ثبت کرد

  .ايران، بی وقفه ادامه پيدا کرد

ن مذھبی نيز مانند مھدی بازرگان و  ايرانی، فعاالدانشجويانن و ار بين مبارزبا توجه به نفوذ انديشه ھای کمونيستی د

در واقع می توان گفت گرايش اسالمی و مذھبی در دانشگاه ھا، . يدهللا سحابی و غيره نيز در دانشگاه ھا فعاليت داشتند

  . بازرگان طالقانی و سحابی، بنيان گذاشته شد  توسط٢٠ ]سنبله[پس از شھريور

 و امريکاليس مخفی و مرداد محمدرضا شاه با حمايت سازمان ھای پ٢٨، پس از کودتای ١٣٣٢ آذر ماه ١۶روز 

 گارد شاھنشاھی، سه ۀ وحشيانۀدر حمل.  مان ثبت شده استۀ ارتش به دانشگاه تھران، در تاريخ جامعۀانگلستان و با حمل

 خون   فنی بهۀدی شريف رضوی در راھروی دانشکدجوی مبارز به نام ھای احمد قندچی، مصطفی بزرگ نيا  و مھدانش

خواه و عدالت  نسل جوان و آزاديۀطلبان  حق ۀکيد به عزم راسخ و دايمی مبارزأ آذر ت١۶بنابراين، . خويش درغلتيدند

 ايران ئیجو کمونيستی قوی بودند و جنبش دانشدر آن مقطع و در طول جنگ جھانی دوم، انديشه ھای. جوی ايران است

  .ثير اين گرايش قرار داشتأ تحت تخل و خارج کشور، عمدتاً در دا

تيمور بختيار سازمان اطالعات و امنيت را به .  مرداد، اختناق سياسی شديدی در کشور حاکم شد٢٨پس از کودتای 

ی ن از تمام گرايشات سياسا، بنيان نھاد و در نتيجه بسياری از مبارز...خصوص با کمک سازمان ھای سيا و موساد و

اما با اين وجود، در اين .  ايران برقرار کردندۀرا بازداشت کردند و فضای سياسی سنگينی را در دانشگاه ھا و جامع

 خود در ۀ التين بسيار فعال بود، ھم چنان به مبارزیامريکامقطع جريانات چپ به خصوص گرايش چريکی که در 

  .ه و عدالت جويانه را ھم چنان برافراشته نگاه داشتندخواھان آزاديۀ ادامه دادند و پرچم مبارزئیجو دانشۀعرص

 که در ئی چپ و مارکسيست در اروپا ھم با قدرت تمام در جريان بود تا جائیجو، جنبش ھای دانش١٣۴٠در سال ھای 

 يک انقالب مارکسيستی در قلب اروپا توسط ۀ چپ فرانسه در آستانئیجو، جنبش دانش)١٣۴٧خرداد  (١٩۶٨می ماه 

جويان فرانسوی در  ھم با الھام از دانشامريکا ضد جنگ و چپگرای ئیجنبش دانشجو. دو گل سرکوب شدژنرال 

حکومت ھای .  چپ در تمام دنيا اوج گرفتئیجوجنبش ھای دانش.  بزرگی به پا کرداعتراض به جنگ ويتنام حرکت

ً ئیبران اين جنبش ھای دانشجورھ.  انقالب ھای مارکسيستی، دوباره جريان يافتۀ از ترس سايامريکااروپا و   ، عمدتا

، ١٣۵٧ ايران، ھم در داخل و ھم در خارج کشور تا انقالب ئیجوجنبش دانش.  يا آنارشيستی داشتندافکار مارکسيستی و

  . خود ادامه دادۀ تحت تاثير گرايش مارکسيستی به مبارزعمدتاً 
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 در دفاع از مطالبات خود و جامعه، نقش ئیوج، جنبش دانش١٣۵٧وزی انقالب بھمن در مقطع انقالب و پس از پير

 کرد به طوری که گروه ھای اسالمی ارتجاعی به رھبری خمينی که قدرت را به دست گرفته بودند ھمانند ءمھمی را ايفا

 ۀاز اين رو، حکومت تازه به قدرت رسيد. ، به ھراس افتادندئیجواز بالندگی و اوج گيری جنبش دانشحکومت پھلوی، 

 را ھم زمان با حمله به جنبش کارگری، جنبش زنان، سازمان ھا و احزاب سياسی، ئیجوشنسرکوب جنبش دااسالمی، 

به تجعات زنان و غيره، به کتاب فروشی ھا و به آتش کشيدن کتاب ھا، رسانه ھای مستقل، نھادھای دمکراتيک مردمی، 

، در اولويت سياست ھای جنايت کارانه و ... و خلخالیئیبه کردستان، ترکمن صحرا و راه انداختن دادگاه ھای صحرا

  .تروريستی خود قرار داد

دفتر «، که نام » پيرو خط امامدانشجويان« توسط ١٣۵٨ ]عقرب[ در سيزدھم آبان ماهامريکاماجرای تسخير سفارت 

انقالب «ه نام  خمينی برای خود بر گزيدند زمينه ساز حمله به دانشگاه بۀرا به توصي» تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه

 ١٣ در امريکاکه از زمان گروگانگيری کارمندان سفارت » دفتر تحکيم وحدت«آرم تشکيالتی . در ايران شد» فرھنگی

  . تا کنون حفظ شده است١٣۵٨آبان 

جانی در دانشگاه رانی رفسن بردن حکومت اسالمی در سخنسؤالتھاجم ھمه جانبه به دانشگاه ھای کشور، پس از زير 

و با ھدف اسالميزه کردن مواد درسی دانشگاه ھا، پاکسازی » انقالب فرھنگی«جويان و با عنوان سط دانشتبريز تو

خمينی، در کنار فرمان . ، استادان مبارز و انقالبی، سکوالر، آته ئيست و کمونيست آغاز شددانشجويان ھا از  دانشگاه

نيروھای سرکوبگر حکومت، به .  ھا را نيز صادر کرد ديگرش، فرمان حمله به دانشگاهۀھای ارتجاعی و جنايت کاران

  . ، حمله کردند»انقالب فرھنگی« عالی کشور، با نام  مراکز آموزش

 خونين ۀ کليدی در تعطيلی و تسويو دفتر تحکيم وحدت نقش» ريم سروشعبدالک«، معروف به »فرج حاج حسين دباغ«

برای جلوگيری از اعتراضات سازمان ھای سياسی به حکومت در جريان انقالب فرھنگی . دانشگاه ھای ايران داشتند

چون که حکومت اسالمی و بينان گذار و  رھبر آن . اسالمی، تمام دانشگاه ھای ايران را بيش از دو سال تعطيل کردند

و جو ده ھا ھزار دانش. محکم آزادی است سنگر در درازنای تاريخخمينی، خوب می دانستند که دانشگاه ھای ايران، 

ھم چنين تالش ھای گسترده ای . استاد دانشگاه اخراج، دستگير، اعدام، تبعيد و يا مجبور به فرار و زندگی مخفی شدند

را در جھت اسالمی کردن دروس دانشگاھی آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد اما ھنوز حکومت اسالمی در اين 

  .راه علم و دانش و فرھنگ ستيزی اش موفق نشده است

اين فضای سرکوب و سانسور و .  شدند، ديگر ھيچ صدای مخالفی شنيده نمی شدئیوقتی دوباره دانشگاه ھا بازگشا

 فعاليت رسمی و علنی داشت ۀ که اجازئیجوتنھا جريان دانش. ايران حاکم بوداختناق، حدود ده سال بر دانشگاه ھای 

  .بود» دفتر تحکيم وحدت«ھمان 

تا .  و جنبش زنان نيز جان تازه ای گرفتندئیجودانشبا فعال شدن جنبش کارگری، جنبش ، ١٣٨٠در سال ھای پس از 

 پس از سرکوب ھای شديد سال ئیجو بلوغ سياسی جنبش دانشۀاين که نخستين حرکت عظيم و تاريخی بيرونی و گسترد

به رياست » تاصالحا« شکل گرفت و توسط دولت ١٣٧٨ ]سرطان[، در ھجدھم تير ماه١٣۵٧ھای نخست انقالب 

جو  دانش١٢٠٠ی، در آن روزھا بيش از  وزير اطالعات  دولت خاتمۀبه گفت.  سرکوب گرديدجمھوری خاتمی شديداً 

  .جويان مبارز جان باختندھم چنين تنی چند از دانش. رديدنددستگير شدند و صدھا دانش جوی ديگر نيز زخمی گ

 نيروھای امنيتی ۀحکومتی، مورد ھجوم وحشيان» ح طلباناصال«جويان دانشگاه تھران و تبريز در اوج قدرت دانش

، ١٣٧٨ ھای کشور در تير ماه  پس از آن تھاجم وحشيانه، دانشگاه. حکومت اسالمی و لباس شخصی ھا قرار گرفتند

جويان دانشگاه تھران، به خيابان ھا ريختند و با حمايت مردم به دانش. ض گسترده و وسيعی دست زدنددست به اعترا

  . ايران و کاخ ھای ستم گران و آدم کشان را لرزاندندۀت پنج روز سراسر جامعمد
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سعيد « سالم با تيتر يک ۀ، روزنام١٣٧٨ تير ١٧شنبه بعدی اش از آن جا شروع شد که پنج تير و وقايع ١٨ ۀواقع

 تير ١٧شنبه پنج. وعات را داده بود، منتشر شدمعاون فالحيان وزير اطالعات، پيشنھاد اصالح قانون مطب» اسالمی

بود، » نی ھائيحجت السالم والمسلمين موسوی خو«ی مسؤول سالم که به مدير ۀ قضائيه خبر داد که روزنامۀقو، ١٣٧٨

  .توقيف شد

 سالم و در ۀ کوی در اقدام به تعطيلی روزنامۀجويان کوی دانشگاه تھران در محوط، دانش١٣٧٨ تير ١٧پنجشنبه شب 

 . قضائيه اعتراض کردندۀ و مطبوعات، دست به تجمع اعتراضی زدند و به اين اقدام قودفاع از آزادی بيان و قلم

جويان داخل در مقابل کوی جمع شدند و از دانش» لباس شخصی ھا«ليس به ھمراه نيروھای معروف به وبالفاصله پ

 .کوی خواستند که به تجمع خود پايان دھند

ی ئنيروی اول چماقداران حرفه . به کوی دانشگاه اعزام کرده بوددر آن روز، حکومت اسالمی سه نيروی مختلف را 

، »سرتيپ پاسدار نقدی« ضد شورش به سرپرستی ۀبه سرپرستی ده نمکی، نيروی دوم گارد ويژ» انصار حزب هللا«

و گروه سوم نيروی انتظامی از ناحيه تھران بزرگ بود که به » سرتيپ پاسدار علی ذوالقدر«و » سردار احمدی«

اجمان با پرتاب گاز اشک مھ. جويان در محل آماده حمله بودند برای سرکوب دانش»سرتيپ پاسدار لطفيان«ماندھی فر

جويان را که بالغ بر سيزده ھزار تن بودند، با باتوم، چماق، پنجه بوکس، کابل و قنداق تفنگ مورد ضرب و آور دانش

به بيرون پرتاب » زھرا يا  يا حسين و « اتاق ھا با فريادھای ۀجرجويان را ھم از پنحتا تعدادی از دانش.  قرار دادندشتم

  . کردند

جويان ھنوز در آن ھا خواب بودند، به ی از اتاق ھا را در حالی که دانشنيروھای وحشی حکومت اسالمی، تعداد زياد

 گرفته تا نوشت  از ظروف غذا خوری، ميز و صندلی، تخت و وسايل استراحتدانشجويانآتش کشيدند و کليه وسايل 

  .افزار و کامپيوتر و حتی دانشنامه ھا و مدارک تحصيلی آنان را نابود کردند

جويان، عده ای از دانش. را غافلگير کنندجويان تمام ساختمان ھا  ھای ضدشورش نتوانستند دانشواحد اما پاسداران و

خارج شده و با پرتاب سنگ و ھرچه در دست موران به ساختمان شان برسند، موفق شدند از ساختمان أپيش از اين که م

توپ، «: جويان، حين درگيری شعار می دادنددانش. و لباس شخص ھا مقابله کنندداشتند با پاسداران و نيروی انتظامی 

مجلس «؛ »ء، استعفاءوزير اطالعات، استعفا«؛ »زنده باد آزادی«؛ »مرگ بر استبداد«؛ »تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد

  ...و» انحالل، انحاللفرمايشی 

در اولين .  بامداد ادامه يافت٧:٣٠ درگيری ھا گسترش پيدا کرد و تا ساعت ۀجويان، دامن اوج گيری شعارھای دانشبا

جويان با سر و دست و پای شکسته و با بدن ھای مجروح بدون کم ترين  ھا تن از دانش١٠٠ين درگيری ھا، ساعات ا

جويان معترض را دستگير مھاجمان وحشی حکومت،، دانش. به حال خود رھا شدند درگيری حۀامکان رسيدگی در بحبو

  .تعداد دستگير شدگان بالغ بر ھزار نفر برآورد شد. و با خود به محل نامعلومی منتقل بردند

 وسايل در ھم شکسته و ھمه جا خون ۀھم.  بيش تر روشن می شوددانشجويانبا روشن شدن ھوا، ابعاد سرکوب خونين 

 کوی تجمع کردند و به شعار دادن عليه حکومت اسالمی ۀجويان خشمگين، در محوطز دانشگروه زيادی ا. د استآلو

  .پرداختند

جويان مجروح را گرفته و با کتک زدن پرسنل درمانی داخل خودرو، ران، جلو آمبوالنس ھای حامل دانشپاسدا

جويان مجروح در  که دانشئیوران ھم چنين بيمارستان ھامأم. مجروحان را با خودروھايشان به نقطه نامعلومی می برند

  .جويان جلوگيری می کنند گرفته و از ھرگونه تماس با دانشآن ھا بستری شده اند را تحت کنترل
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 تير، ١٨جويان، چماقداران و عوامل اطالعاتی و نظامی بيش تری را روز جمعه حکومت اسالمی، برای سرکوب دانش

جويان تعداد ديگری از آن ھا زخمی می موران حکومتی و دانشأبر اثر درگيری بين م. کردبه کوی دانشگاه روانه 

  . خود گرفته اندۀموران حکومت تا دندان مسلح، تمام کوچه ھا و خيابان ھای منتھی به دانشگاه را در محاصرأم. شوند

مت اسالمی، برای جلوگيری از ين حکومسؤولجويان، تعدادی از مقام ھا و  دنبال گسترش اعتراض و تجمع دانشبه

اما . تراضات خود پايان دھندگسترش اعتراضات به محل آمده و از آن ھا می خواھند که برای حفظ آرامش به اع

پدر (جويان، فائزه ھاشمی رفسنجانی را ھو کرده و عليه رفسنجانی دانش. ھو کرده و از خود می رانندجويان آنان را دانش

الری، وزير کشور دولت خاتمی را ھم که مرتب آن ھا رابه آرامش دعوت می کرد، سنگباران موسوی . شعار دادند) او

با اين . الری، مجبور شد در ميان حفاظت شديد پاسداران پا به فرار گذاشت.  او را از سرش برداشتندۀکردند و عمام

.  خواستار استعفای وزير کشور شدندجويان،دانش. يل بنز او بر اثر سنگ باران دانشجويان شکسته شد اتومبۀحال شيش

ت نکرد به آن ھا أجويان رفته بود، آن چنان ھو کردند که جرکه برای ميانجی گری به ميان دانشغفوری فرد، را ھم 

  .نزديک شود

؛ »خامنه ای حيا کن، سلطنتو رھا کن«؛ »انصار جنايت می کند، رھبر حمايت می کند«: جويان شعار می دادنددانش

  ... و» زنده باد آزادی«؛ » جانيانۀيان، سردستعلی فالح«

کليه ارگان ھای نظامی، لباس شخصی ھا، انصار حزب هللا، انتظامی، اطالعاتی و غيره در سطح شھر تھران در حالت 

 پاسداران نيز آماده باش داده تا در ۀ ويژقطعۀحکومت اسالمی، حتا به خلبان ھای ھلی کوپترھای . آماده باش درآمدند

  .ت لزوم وارد صحنه شوندصور

جويان از ناحيه چشم مجروح و به  پاسداران، يکی از دانشۀ تير، بر اثر شليک گلول١٨حوالی ساعت چھار بامداد جمعه 

ده و ھمراه با ھزاران تن جويان به دانشگاه تھران آم تير، دانش١٩ ساعات بامداد شنبه از اولين. بيمارستان منتقل می شود

» توپ، تانک، مسلسل، ديگر اثر ندارد«: ر دانشگاه ھای پايتخت دست به تظاھرات زدند و شعار دادندجويان سايشاز دان

  ...و

جويان زخمی  رخ داد که طی آن، شماری از دانشئیجويان، درگيری ھار يورش پاسداران ضد شورش به دانشبر اث

جويان را  سرکوب خونين دانشۀد، فاجعوزير فرھنگ و آموزش عالی در يک اطالعيه، ضمن اعالم استعفای خو. شدند

  .ناميد» بحران ملی«يک 

 اضطراری با جلسۀس جمھور يک ئيجويان کوی دانشگاه تھران، خاتمی ر اعتراض دانشۀبه دنبال بزرگ شدن و ادام

  .، يک حکومت نظامی اعالم نشده در تھران برقرار گرديدجلسهبه دنبال اين . سران امنيتی تشکيل داد

 پايتخت را به حالت تعطيل ل در آورده و عمالً وخش اعظم مناطق تھران، عبور و مرور را تحت کنترحکومت، در ب

، که از مسيرھای مھم عبور و مرور در تھران است،  راحد فاصل چھار راه ولی عصر تا ميدان انقالب. درآوردند

  .مسدود کردند

جويان ساير دانشگاه ھای پايتخت برگزار شد دانشجويان دانشگاه تھران که با شرکت ھزاران تن از تظاھرات دانش

ای «؛ » آذر ماست١۶ تير امسال، ١٨«: صدا فرياد می زدندآن ھا ھم. ه ھزار نفر بر آورد شدتعدادشان بالغ بر ھيجد

  ...و» نيروی انتظامی ننگت باد«، »ھموطن ھموطن، حمايت حمايت«؛ »ملت با غيرت، حمايت، حمايت

زاده معاون وزير کشور، ھنگامی که تاج. رتخانه را شکستندابل وزارت کشور، درب اين وزاآنان در تجمع خود در مق

 گزارشی از تالش ۀزاده، با ارائتاج. عليه وی شعار دادند دانشجويان به جمع آنان آمد، دانشجويانبرای آرام کردن 

غم شما، .  دولت با شما وجود ندارد عزيز، ھيچ فاصله ای بين ما ودانشجويان«:  اين واقعه گفتۀوزارت کشور دربار

پس از آن که » ندااين ھا ھمه شعار«؛ »دروغ است، دروغ است«: ، ھم صدا فرياد می زدنددانشجويان» .غم ماست
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 سخنان وی را ناتمام باقی گذاشته و دانشجويان کرد، گروھی از تأئيدزاده در سخنان خود کشته شدن تنھا يک نفر را تاج

  . عصر حرکت کردندبه سمت خيابان ولی

موران خود که کفن پوشيده اند، چوب ھای چماق شکل أ تير ماه، با چند وانت بار، به م١٩حکومت اسالمی، روز شنبه 

موران سپس با موتورسيکلت و وانت بار در خيابان ھا به گشت و نمايش قدرت زدند و به مردم أم. دسته دار، تحويل داد

  .  حمله نمودنددانشجويانو 

خود » نونی قاۀوظيف« به دانشجويانھران، نيروی انتظامی با صدور بيانيه ای اعالم کرد که در رابطه با تظاھرات در ت

موران نيروی انتظامی مانند ديوانه ھا ما را کتک می أم«جو، به خبرگزاری فرانسه گفت که يک دانش. عمل کرده است

  ».زنند

 دانشگاه تھران دست به دانشجويانيراز و مشھد نيز در حمايت از  دانشگاه ھای تبريز، اصفھان، رشت، شدانشجويان

  .تظاھرات زدند

 مجروح بودند، مضروب دانشجويانموران به بيمارستان سينا حمله کرده و کادر پزشکی آن را که مشغول مداوای أم

  .کرند

  ».است ما، کل ايران ۀمسأل« دانشگاه تھران می گويند که دانشجويان«:  کيھان نوشتۀروزنام

ما دولت «؛ »قاتل، قاتل، عدالت«:  شعار دادنددانشجويانرانی عبدهللا نوری، نزديک ترين مشاور خاتمی، ھنگام سخن

  ...و» ليس مزدور نمی خواھيموزور نمی خواھيم، پ

ولی فضای .  تبريز، دانشگاه اين شھر را تعطيل کرددانشجويانحکومت اسالمی، در وحشت از گسترش اعتراضات 

 تير، در تبريز حکومت نظامی برقرار شد و تانک در خيابان ھای اين شھر ٢٠يک شنبه شب .  ملتھب استديداً شھر ش

  .شنبه در دانشگاه تبريز، ھشتصد تن زخمی شدندبه دنبال درگيری ھای روز يک. ديدمستقر گر

 در ھمبستگی با دانشجويانز در اھواز سه ھزار تن ا.  دست به تظاھرات زدنددانشجوياندر رشت، بيش از ھزار تن از 

  .  کردندئی دانشگاه تھران راه پيمادانشجويان

 دانشگاه ھای مشھد، اصفھان، شيراز، اروميه، اردبيل، سمنان، شاھرود، ياسوج، ھمدان، يزد، خرم آباد، بندر دانشجويان

 دانشگاه تھران راه ياندانشجوموران حکومتی به أعباس، زنجان، گرگان، مراغه و اراک نيز در اعتراض به حمله م

جو را در مورين حکومتی، يک دختر دانشأم. ، اين اعمال وحشيانه را محکوم کردندئی و يا با صدور اطالعيه ھائیپيما

  .مشھد به قتل رساند

او، در يک موضع .  دولتی، پس از شصت ساعت سکوت، پاسخ خاتمی به وزير آموزش عالی را پخش کردیراديو

چشم « خواست که نسبت به جنايت کوی دانشگاه دانشجويانوزير آموزش عالی از » معين«ای گيری، ضمن رد استعف

ھمه بايد بدانيد که «:  را متھم به خشونت کرد و گفتدانشجويانخاتمی، در اين نامه . کنند» خويشتن داری«و » پوشی

 ۀ مھم توسعۀاز کشور و الزمدر شرايط حساس کشور، آرامش و پرھيز از ھر گونه خشونت و تشنج، اساسی ترين ني

  ».سياسی است و موفقيت دولت مرھون اين آرامش است

سفانه عده ای با شعارھای غير أمت«: س اين شورا، گفتئي دوم شورای عالی امنيت به عنوان رۀخاتمی، با صدور اطالعي

  ».، قصد ايجاد درگيری دارندئیجول و افراطی نمودن حرکت سالم دانشمعقو

، اين ارگان »تحکيم وحدت« در حالی به چھارمين روز تظاھرات خود ادامه دادند که از بامداد، نشجويانداشنبه روز يک

  . شوددانشجويان تظاھرات ۀجناح اصالح طلبان و خاتمی در دانشگاه ھا به شدت تالش کرد تا مانع ادام

 و تجمع ئیار کوی دانشگاه راه پيمای را که در اعتراض به کشتدانشجويان خاتمی، به صراحت ۀالری وزير کشور کابين

  .می کنند، تھديد به سرکوب کرد
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 تير ماه، به دستور شورای عالی امنيت و وزير کشور، نيروھای انتظامی و لباس شخصی ھا و ٢١روز دوشنبه 

 آنان ده ھا . و حاميان آن ھا، آغاز کردنددانشجويان خود را به اعتراضات ۀپاسداران و نيروھای امنيتی، تھاجم ھمه جانب

  .تن را کشته و صدھا تن را مجروح ساختند

 بامداد، اعالم کرد که عالوه بر آتش زدن ۴:٣٠راديو و تلويزيون دولتی به نقل از گزارشگر صحنه در ساعت 

خودروھا و ساختمان ھا، تظاھرکنندگان با توسل به زور وارد دانشگاه تھران شده اند و اقدام به تخريب و آتش زدن 

  .ه نماز جمعه کردندجايگا

، ھنگام دانشجويان.  جنبش اعتراضی خود در دانشگاه تھران تجمع کردندۀجو در ادامنيم روز دوشنبه، ده ھا ھزار دانش

  .رانی خامنه ای که از بلندگوھای مسجد دانشگاه تھران، پخش می شد خامنه ای را ھو کردندپخش سخن

س دفتر خاتمی را که برای دعوت به آرامش به ميان شان آمده نپذيرفته و او و اتومبيلش را ئي، ابطحی ردانشجويان

  .  اتومبيل وی و فراری شدن خود او گرديدۀسنگباران کردند که موجب شکسته شدن شيش

حکومت اسالمی، در ھراس از گسترش . ، دست به اعتصاب زدنددانشجوياناستادان دانشگاه تھران در حمايت از 

  .ظاھرات و جھت آمادگی برای سرکوب، دو ھلی کوپتر را باالی سر در دانشگاه به پرواز درآوردت

 حقوق در ناآرامی ھای روزھای گذشته جان سپرده ۀجوی دانشکد اعتراف نمود که محمد فرجی، دانش نشاط،ۀروزنام

  .است

ميدان توحيد و ولی عصر تا خيابان انقالب مردم تھران از حوالی نيم روز دوشنبه در نقاط مختلف شھر از بھارستان و 

 ئیمردم از سراسر شھر و دسته دسته به سمت چھارراه ولی عصر دست به راه پيما. و دانشگاه وارد کارزار شده اند

از چھارراه اميرآباد تا اتوبان آل احمد، .  به تظاھرکنندگان پيوستنددانشجويانزدند و در اعتراض به سرکوب خونين 

  .  زدندئی و مردم دست به راه پيمادانشجويان

 سال ٢٠«؛ »لحظه به لحظه گويم، زير شکنجه گويم، يا مرگ يا آزادی«:  با تمام قدرت شعار می دادنددانشجويان

وای به روزی که مسلح «؛ »انصار جنايت می کند، رھبر حمايت می کند«؛ »سکوت تمام شده، مردم، قيام شروع شده

  ...و» شويم

تھران از جمله ميدان توپخانه، الله زار، ناصر خسرو و چھارراه استانبول مردم دست به اعتراض زده و در اکثر نقاط 

  .ساختمان ھای دولتی حمله کردندبر 

ساعت به ساعت بر . شده بودند، چھل ھزار نفر در چھارراه ولی عصر جمع ١٢:٣٠بر اساس گزارشات تا ساعت 

 و رانندگی، بانک سپه و ايستگاه شرکت واحد را به آتش ئی ماشين راھنماتظاھر کنندگان يک. جمعيت افزوده می شد

  .کشيده و ساختمان ھای دولتی را مورد حمله قرار دادند

بازاری ھا و صاحبان مغازه در . جمعيت زيادی از سه راه جمھوری به سمت چھارراه ولی عصر در حرکت است

درگيری ھای گسترده بين .  به تظاھر کنندگان پيوسته اند سه راه جمھوری، مغازه ھای خود را تعطيل وۀمحدود

حوالی ساعت چھار بعد .  پس از نيم روز دوشنبه در ميدان ولی عصر آغاز شد٢موران حکومتی و مردم از ساعت أم

 نيروی انتظامی دور تا دور دانشگاه تھران. از ظھر جمعيت تظاھرکننده در برابر دانشگاه تھران به صد ھزار تن رسيد

  .مستقر است

ده ھا تن کشته . به دستور شورای عالی امنيت، عوامل نيروی انتظامی تظاھر کنندگان را از زمين و ھوا به گلوله بستند

اين درگيری . موران نيروی انتظامی در ميدان ولی عصر، ده ھا تن را دستگير کردندأم. و صدھا تن مجروح شدند

  .لی ساعت شش بامداد در ميان خون و آتش ادامه يافت آغاز شده بود تا حوا٢بزرگ که از ساعت 
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حکومت اسالمی، ھم چنان از انتقال مجروحان به بيمارستان ھا جلوگيری کرده و از زخمی ھای شب گذشته، ھفتاد نفر 

  .موران حکومتی، مانع از رساندن دارو به آن ھا می شودأحال آن ھا وخيم است و م. ھم چنان در مسجد دانشگاه ھستند

 پپسی کوال، با گلوله و گاز ۀنيروی انتظامی، در مسير حرکت جمعيت به سوی دانشگاه صنعتی شريف، حوالی کارخان

  .کالنتری ھشت در چھارراه رودکی مورد حمله مردم قرار می گيرد. اشک آور به طرف مردم شليک می کنند

ران، نيروی انتظامی و ساير نيروھای  درگيری ھای خونين پاسداۀخيابان آزادی تھران، به ھنگام شب نيز صحن

  . معترض استدانشجويانحکومتی در مقابل 

در اين تظاھرات و درگيری اکثر . نداھلی کوپترھا بر باالی دانشگاه در پرواز. صدای آمبوالنس ھا قطع نمی شود

اکثر . ل شده استجمعيت را مردم از پير و جوان و زن و مرد تشکيل می دھند و تظاھرات به يک خيزش عمومی تبدي

  .کشته شدگان نيز از مردم عادی ھستند

موران حکومتی دستگير أ زن را که توسط م١٢ دانشگاه تھران، با حمله به يک اتومبيل گشت نھی از منکر، دانشجويان

  .شده بودند، آزاد کردند

ل و اعالم شد که تا ماه مھر  در دانشگاه تربيت معلم، آن دانشگاه نيز از سوی حکومت تعطيدانشجويانبه دنبال تحصن 

  .دانشگاه را باز نخواھند کرد

 با سنگ و چوب به ماشين ھای سپاه حمله می کنند و با آتش زدن الستيک و يک دانشجويانمردم تبريز به ھمراه 

ه  دانشگاه بۀدرگيری در تبريز پيوسته و وسيع است و از منطق. خودروی نيروھای انتظامی راه بندان ايجاد می کنند

  .نقاط ديگر شھر ھم کشيده شد

 ۀجوی رشت به نام کاوه محمدی، دانشئیجو را به گلوله بسته و دانشدانشجويانموران نيروی انتظامی در تبريز اجتماع أم

ھم چنين نيروھای حکومتی بيش از صد ھزار . ده ھا تن ديگر نيز زخمی شدند. عمران را به ضرب گلوله به قتل رساند

  .اوضاع دانشگاه تبريز بسيار متشنج است. را دستگير نمودند دانشجويانتن از 

در مشھد، اروميه، اصفھان، زنجان، شيراز، ھمدان، رشت، اھواز، قزوين، خرم آباد، بندر عباس، گرگان، سمنان، 

ات  دانشگاه تھران، به اعتراضدانشجويان به حمايت از دانشجويانياسوج، شاھرود، مراغه و اراک و ساير نقاط کشور 

  .خود ادامه می دھند

اگر خاتمی «: سی، گفت.بی.تلويزيون بی. ، در رسانه ھای بين المللی نيز انعکاس وسيعی می بايددانشجوياناعتراضات 

 اين دانشجويانخواست «: تلويزيون سی ان ان گفت» .نتواند اين قيام را محدود و کنترل کند کل نظام جارو خواھد شد

 دانشجويانيک رھبر «: خبرگزاری رويتر، نوشت» . سياه خطاب کنند١٨عنوان روز  تير را به ١٨است که روز 

 فرو ريختن رسيده ۀرژيم ايران به نقط«: لس آنجلس تايمز، نوشت» . بدھدءگفت، خاتمی يا بايد کاری بکند يا استعفا

 شاھنشاھی خاتمه ۀ سال٢۵٠٠ سال پس از تظاھرات ھای گسترده ای که به حکومت ٢٠«: اين روزنامه نوشت» .است

  ». جوان به دادخواھی قھرآميز از حکومت اسالمی اقدام نموده انددانشجويانبخشيد، نسل 

 پيچيده ۀحکومت مذھبی خفقان آور در ايران ھرگز يک بافت مناسب برای يک جامع«:  نيويورک تايمز، نوشتۀروزنام

ل می کنند، اگر فکر می کنند که با گاز اشک وی را کنتر که نيروھای امنيتئیآخوندھا. و جوان ھفتاد ميليونی نبوده است

 قبل عمل کرد، با تھديد يک ۀر را بگيرند، به ھمان درجه ای که شاه در دو دھييآور، گلوله و اوباش می توانند جلوی تغ

  ».رو ھستنده اشتباه محاسبه روب

: می به کوی دانشگاه دستگير شده بود، نوشتجو که در جريان تھاجم نيروھای انتظا خرداد، به نقل از يک دانشۀروزنام

اگر قرار باشد خونريزی شود . بی انضباطی را به ھيچ وجه تحمل نمی کنيم: کيد به ما گفتأيک مقام ارشد امنيتی با ت«
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ی که داشت  با گستردگي قزوين راۀحادث: مقام امنيتی مزبور گفت: وی گفت. و کسی ھم کشته شود، برای ما مھم نيست

  ».کرديم، سرکوب شلوغی کوی دانشگاه، کاری نداردسرکوب 

نيروھای حکومتی در اين درگيری ھا از ھوا با ھلی کوپتر حمايت می شوند و ھلی کوپترھا در ھر کجا که الزم می 

  .بينند به روی مردم آتش می گشايند

باد در نزديکی خزانه،  در نقاطی مانند سه راه خانی آحکومت اسالمی، در نقاط مختلف شھر، زره پوش و بعضاً 

  .واحدھای تانک مستقر کرده است

در بين تظاھرات و درگيری ھای شب گذشته در نقاط مختلف شھر، وقتی صدای خاتمی از بلندگوھا پخش شد که می 

 خامنه ای اعدام بايد گردد،«: ، بسياری از مردم فرياد می زنند»بايد در مقابل آن ھا ايستاد و ما ھم می ايستيم«گفت، 

  ».خاتمی اعدام بايد گردد

مردم به .  بامداد در چھارراه ولی عصر دست به تظاھرات می زنند١١ تير از ساعت ٢١مردم تھران در روز سه شنبه 

  . و سپس تيراندازی زمينی می کردند، ھجوم می برندئی تيراندازی ھواءخودروھای گشت نيروی انتظامی که ابتدا

اه ثارهللا به صحنه آمدند و زره پوش ھا در اطراف خيابان انقالب و ولی عصر مستقر ھزاران بسيجی و پاسدار از قرارگ

  .شدند

آتش سوزی ھای ميدان توپخانه و چھارراه . در مرکز شھر جمعيت کثيری به جانب وزارت کشور در حرکت ھستند

  .استانبول از فاصله دور نيز ديده می شود

 تير ميان ٧در نارمک و ميدان .  شھر بسيار وسعت گرفته است تظاھرات مردم تھران در مناطق جنوبیۀدامن

 ھزار نفر در چھارراه گلوبندک تا سبزه ميدان، دست ٢. موران حکومتی درگيری روی داده استأتظاھرکنندگان و م

  .تظاھرات زدند

وی انتظامی و انصار تعداد زيادی از زنان تظاھرکنندگان توسط نير. در نازی آباد تھران، مردم دست به تظاھرات زدند

  .حزب هللا به شدت زخمی شدند

به ھنگام .  و مردم به خيابان ھا آورددانشجويانحکومت اسالمی، سپاه پاسداران بيش تری را برای مقابله با اعتراض 

  .شب، مردم تھران، کالنتری بھارستان را به تصرف خود در آورند

دو روز است « چنين داد سخن داد که دانشجويان اين خيز ۀد، دربار خو١٣٧٨ تيرماه ٢٣ای، در بيانيه  علی خامنه  سيد

 ھای سياسی ورشکسته و با تشويق و پشتيبانی دشمنان  که جمعی از اشرار با کمک و ھمراھی برخی از گروھک

 پرداخته و موجب سلب امنيت و آسايش مردم ئیخارجی، در سطح تھران به فساد و تخريب اموال و ارعاب و عربده جو

  » .اند شده 

 ھای کليدی سازمان انصار  ، که اکنون بر سينمای ايران چنگ انداخته است در آن دوره، از مھره ھم نمکی مسعود ده

 در ئیجو خيزش دانشۀ کرد، دربار را منتشر می» جبھه«، »شلمچه«، که بعد از تعطيلی نشريه اش به نام  هللا حزب

 گذشته در ميدان درگيری ۀبنده از روز جمع! روزنامه نيست، خاکريز است اين شماره ۀجبھ«:  اخير خود، نوشتۀنشري

 آينده ۀ در شمارء هللا انشا.  اند اراذل و اوباش، مجال کار تحريريه را از ما گرفته. برای تھيه خبر حضور داشته و دارم

 بسياری را برای شما ۀتاگر زنده بودم، تحت عنوان يادداشت يک خبرنگار، از شورش اراذل و اوباش، مطالب ناگف

  ».خواھم نوشت

س جمھور فعلی در آن دوره، دبير آن بود ئيکه حسن روحانی ر» شورای امنيت ملی کشور«، ١٣٧٨ تير ٢٣روز 

 در دانشجويانليس و ديگر نيروھای سرکوبگر، اقدام به سرکوب وبالفاصله پ.  را صادر کرددانشجوياندستور حمله به 

 در ئیجون دانش اقدام به بازداشت رھبران و فعاالن روز و روزھای بعد از آن نيروھای امنيتیدر ھما. خيابان ھا کردند
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 را دستگير و زندانی کردند و تعدادی از آن ھا ھم به حبس دانشجويانسرتاسر کشور کردند و تعداد بسيار زيادی از 

  .ز آن سال در داخل زندان به قتل رسيدچند سال بعد ا» اکبر محمدی«ھای بلند مدت محکوم شدند که در ميان آن ھا 

در مورد سرکوب تظاھرکنندگان ھيچ اختالف نظری بين خامنه ای و خاتمی وجود ندارد و «: آخوند حسن روحانی، گفت

اين حوادث زمينه را برای پااليش جديد در انقالب ما و نظام ما به وجود . دستگير شدگان بی ترديد اعدام می شوند

  ».آورد

اراذل « انتظامی تھران بزرگ موظف شده است برای کليه دستگيرشدگان، پرونده ۀ شورای عالی امنيت، ناحيبه دستور

دارای جرايمی چون اعتياد، حمل و فروش مواد مخدر، سرقت از اماکن و «و » دارای سوابق کيفری«، »و اوباش

  .، تشکيل بدھد...و» سرقت ھای مسلحانه، ھتک نواميس، جعل و اخاذی

 تير، خيابان و ميدان ولی ٧در ميدان .  تير، پاسداران در اکثر نقاط شھر تھران، مستقر شده اند٢۴شنبه ز پنچاز رو

شا حضور نيروھای حکومتی تجمع عصر، پامنار، ميدان توپخانه، بھارستان، بازار، ميدان انقالب، کوی دانشگاه و گي

ش و بسيجی ھا که باتوم و انواع و اقسام تجھيزات به تری نسبت به ساير نقاط تھران دارد و نيروھای ضد شوربيش

موران حزب هللا در خيابان ھا از خودروھای نيروھای ضد شورش استفاده می أم. ھمراه دارند در ھمه جا ديده می شوند

  .کنند

شد، از  با انتشار اطالعيه ای که به کرات از کليه رسانه ھای دولتی پخش ٧٨ تير ٢۴شنبه وزارت اطالعات روز پنج

مردم خواست تا اخبار و اطالعات خود را پيرامون عناصر مخرب و آشوبگر و ھرگونه تحرک مشکوک را در تھران، 

  .به اين دستگاه تحويل دھند

 تير، پاسداران و عوامل اطالعاتی، جوانانی را که در مناطق اطراف دانشگاه تھران در دسته ٢٣از روز چھارشنبه 

  .خيابان باشند، دستگير می کنندھای سه يا چھار نفری در 

 اروميه، در ۀمالحسنی امام جمع» .تلخ ترين موضوع اين حوادث، اھانت به واليت فقيه بود«: ھاشمی رفسنجانی، گفت

کسانی که . من با آن مخالفم.  جمع شونددانشجوياننبايد اجازه می داديد «: حالی که مسلسل بر دوش آويخته بود، گفت

. به ما خشونت گرا می گويند. يد دست راست و پای چپ و يا دست چپ و پای راست آن ھا قطع شودج می کنند، باييتھ

به خدا تيرم به خطا نرفته . به چشم او خواھم زد. من خودم با مسلسل حاضرم اين کار را بکنم. ما آن ھا را اعدام می کنيم

  ».ما را خشونت گرا می گويند. است

به ھيچ گونه تظاھراتی در روزھای آينده مجوز داده نخواھد «:  تلويزيون دولتی، گفتموسوی الری، در مصاحبه ای با

  ».شد

  ».ھر کس بخواھد ضد واليت فقيه باشد، دست و زبان او را قطع می کنيم«: امام جمعه درود، با تھديد گقت

ظامی تھران بزرگ در روز  انتۀاعتراض خانواده ھای ھزاران جوان دستگير شده در تھران در مقابل مرکز اصلی ناحي

  .آن ھا برای پيدا کردن فرزندان خود به آن جا آمده اند.  تير ھم چنان ادامه دارد٢۵جمعه 

موران أ، به دست م١٣٣٢ آذر ١۶، تداعی جنايتی ديگر در ١٣٧٨ تير ١٨ در خيزش دانشجوياندر واقع سرکوب 

  .حکومتی شاه است

 آن شب در کوی مھمان جوانی که سرباز بود و» عزت ابراھيم نژاد«در ھمان شب حمله به کوی دانشگاه تھران، 

  .جوی قديمی خود بود در اين تھاجم جان باختدوستان دانش

 ھای پس از حمله   انجمن اين دانشگاه بود که در ميان درگيریمسؤول دانشگاه الزھرا و ئیجوفرشته عليزاده، فعال دانش

 معتقدند که وی کشته شده ئیجومنابع دانش.  ناپديد شد٨٧ تير ١٨ران در وقايع  در کوی دانشگاه تھدانشجويانبه خوابگاه 

  .است 
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 تير در ھمايشی که در دانشگاه اميرکبير تھران ١٨ ۀ سال پس از واقع۴ مجلس ششم، ۀعلی اکبر موسوی خوئينی، نمايند

مادر . گيرد را به عھده نمی  يت آن لمسؤوموران امنيتی ربوده شد و ھيچ نھادی أبرگزار شده بود، گفت عليزاده توسط م

 وی در تالش برای پيگيری سرنوشت او از ۀخانواد. فرشته عليزاده، بر اثر فشارھای روحی سکته قلبی کرد و درگذشت

 حمله به کوی دانشگاه کشته ۀ فعاالن حقوق بشر اعالم کرده اند ھفت نفر در واقعۀمجموع. طريق سازمان ملل برآمدند

 .براين، ھيچ آمار دقيقی در مورد کشته شده ھا و زخمی ھا و دستگيرشدگان اعالم نشده استبنا. اند شده 

ليس تھران تبرئه شد و تنھا يکی از پرسنل وليس، فرھاد نظری فرمانده پو از پدانشجويانچند سال بعد، در دادگاه شکايت 

  !نقدی محکوم گرديد ۀ ھزار تومان جريم۵٠نيروی انتظامی به جرم سرقت يک عدد ريش تراش به 

 او بود ۀی بر عھدئيت قتل ھای زنجيره مسؤولسعيد اسالمی يا ھمان سعيد امامی از معاونان وزارت اطالعات بود که 

روشنفکران و نويسندگان » خود سر«که بعدھا وزارت اطالعات اعالم کرد اين فرد و اعضای گروھش به صورت 

 گروھش بازداشت شدند و بعد از مدتی که از بازداشت او گذشت اعالم شد ايرانی را به قتل می رساندند و او و اعضای

تی به رياست علی أس جمھور وقت ھيئي خاتمی ر.که او در اثر خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده است

ربيعی مسير . ی تحقيق کنندئ وزارت اطالعات انتخاب کرد تا در مورد قتل ھای زنجيره ۀربيعی، از بنيان گذاران زبد

» ئیيرجقتل ھای زن «ۀی را طوری ھدايت کرد که سعيد امامی واجبی خور شد تا پروندئ قتل ھای زنجيره ۀپروند

زرافشان . گان را دستگير و زندانی کردندشان، وکيل خانواده ھای جان باختاز سوی ديگر، ناصر زراف. مختومه شود

  .ن وزير کار دولت روحانی استربيعی ھم اکنو. بی گناه، پنج سال در زندان ماند

مرتضی نبوی، عضو کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام و «:، چنين نوشت١٣٧٨ بھمن ١٣ فرارو، در تاريخ ۀرسان

بيان خاطرات خود  گوی تفصيلی با خبرگزاری دولتی ايرنا به و از چھره ھای شاخص جناح راست سنتی، در يک گفت

 ». پرداخت١٣٨٧ تير سال ١٨پاسداران و وقايع چگونگی پيروزی انقالب، تشکيل سپاه  از

آقای .  تير، شورای عالی امنيت ملی کمی با سستی کار کرد١٨ ۀمسألدر « : تير، گفت١٨نبوی، در مورد وقايع 

سيد محمد (س جمھور ئيدبير وقت شورا در آن زمان در خارج از کشور بود و جلسات شورا که به رياست ر» روحانی«

  ». ھا را بگيرد شد، اجازه نمی داد که بسيج وارد شود و جلوی شلوغیتشکيل می ) خاتمی

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

  ».به النه ھايشان بازگردند

ت و مستقرتر از آن است که دشمنان بتوانند با جمھوری اسالمی از اين مراحل عبور کرده اس«: نبوی، خاطر نشان کرد

  » .ھای رنگين آن را جا به جا کنند انقالب 

 در تھران و چند شھر ئیجو روز اعتراضات دانش۵بعد از  (١٣٧٨ تيرماه ٢٣در روز  حسن روحانی، بخشی از سخنان

  :، به شرح زير است)ديگر ايران به دليل حمله به کوی دانشگاه

 واليت مظھر اقتدار ملی ما ۀمسأل. واليت به عنوان مظھر وحدت ملی جامعه استۀ مسألدانند   می مردم ما به خوبی«

. اھانت به مسلمانان است. اھانت به اسالم است. اھانت به ايران است. اھانت به مقام واليت، اھانت به ملت است. است

بنابراين اين حرمت شکنی . تپد لقرای جھان اسالم می ا  آزادگانی است که قلب شان برای ايران به عنوان امۀاھانت به ھم

  ... نه برای مردم ما و نه برای عاشقان انقالب در سراسر جھان قابل تحمل نيست

ديدم در ميان اين مردم با وفا، مردم مخلص، مردم انقالبی، مردم در اين چند   چند روزه چيزی که می ۀمن در اين حادث

الحلق   و فی غذی  العين  و فی صبرت «را به نمايش گذاشتند که فرمود ) ع(يان علی  موالی متقۀ سال٢۵روز، صبر 

» غيض کظم«م با أاين صبر انقالبی، اين تحمل تو. استخوان در گلو و خار در چشم اين چند روزه تحمل کردند» شجی

 بسيار جالبی ۀدست گذاشتن نکتاين حفظ نظم و آرامش، اين ھوشياری، آماده بودن اما منتظر دستور ماندن و دست روی 
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ين نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غيور و انقالبی ما با اين عناصر اوباش به شديدترين وجه مسؤولاگر منع . بود

 ...  رساندند کردند و آنھا را به سزای اعمال شان می برخورد می

 تر و حقيرتر از آن ھستند که  ين ھا خيلی پستا شود طلبانه اين چنين تحمل می  ھای آشوب  در کدام کشور جھان، حرکت 

در کجای دنيا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، . بخواھيم نسبت به آن ھا تعبير حرکت براندازی را مطرح کنيم

ين امنيتی مسؤولمگر دولت مقتدر جمھوری اسالمی ايران . شود آشوب، تخريب و بر ھم زدن نظم جامعه، تحمل می 

ماھيت اين چند صد  اين صبر و متانت، در يکی دو روزه برای اين بود که. نه حوادث را تحمل خواھند کردنظام، اين گو

نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن می شود و ھمه به خوبی بدانند اين ھا چه کسانی ھستند و دارای چه ماھيتی 

 ... ھستند

ز غروب دستور قاطع صادر شد تا ھر گونه حرکت اين عناصر ديروز نسبت به اين عناصر دستور قاطع داده شد، ديرو

مردم ما شاھد ) تکبير حضار (.فرصت طلب، ھر کجا که باشد با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوند

 طلب و  خواھند بود که از امروز نيروی انتظامی، نيروی قھرمان بسيج حاضر در صحنه، با اين عناصر فرصت

 »)تکبير حضار. ( چه خواھند کرد- حرکت مذبوحانه داشته باشندۀت ادامأر اگر ج-آشوبگر 

، در نھايت با سرکوب آشکار اصالح طلبان حکومتی و شورای مرکزی دفتر ١٣٧٨ در تير ماه دانشجويانشورش 

يم وحدت، در حالی که سران دفتر تحک.  به زندان افتادندئیجون و رھبران مستقل دانشفعاال. رو شده تحکيم وحدت روب

 ملی و وزارت اطالعات يتشورای امن.  ، به مکه اعزام شدند»آشوب ھا«ل وتوسط بيت رھبری به عنوان پاداش کنتر

  . گذاشتندء اجراۀ مبارز به مرحلدانشجويان و ئیجو گسترده را برای سرکوب جنبش دانشحکومت اسالمی، طرح

 شد و ، محيط ھای دانشگاھی ھر چه بيش تر ميليتاريزه١٣٨۴نژاد در خرداد ماه  با روی کار آمدن دولت محمود احمدی 

ی سرکوبگر ، گسيل نيروھائیجودستگيری جمعی فعاالن جنبش دانش.  آغاز شدئیجودوران سختی برای جنبش دانش

 ۀدر محوط» جانبازان« ھا به پادگان نظامی، دفن  به دانشگاه ھا، با ھدف تبديل دانشگاه» ئیجوبسيِج دانش«تحت عنوان 

 و سرکوِب آن در ئیجو صنفی، سياسی و فرھنگی جنبش دانشھای ، در جھت جلوگيری از فعاليت ...دانشگاه ھا و

  .سراسر کشور بود

ماه  احمدی نژاد در نتايج انتخابات رياست جمھوری خرداد - و پس آشکار شدن تقلب خامنه ای ١٣٨٨در واقع، سال 

 ايران در تداوم و گسترش اعتراضات ئیجوين دوره، جنبش دانشدر ا. فعال شد بار ديگر ئیجو، جنبش دانش١٣٨٨

  .   کردءخيابانی نقش مھمی ايفا

، در پيوند با جنبش کارگری و جنبش زنان می تواند بالندگی بيش ئیجون شرايطی، روشن است که جنبش دانشدر چني

قتصادی نئوليبرالی و سياست ھا و طرح  توانند سياست ھای ا ديگر، می در پيوند با يک اين جنبش ھا. تری داشته باشد

تقويت کل جامعه و نفع خود  ھای زن ستيز و آزادی ستيز کل حاکميت و دولت امنيتی و آدم کش حسن روحانی را به 

  . ھم سازندارات جدی فريي کشور را برای دست زدن به تغیر دھند و فضاييتغ

اری را پشت سر گذاشته و تجارب ي ھای بس فراز و نشيب تاكنون٣٢ آذر ١٦ ايران، از ئیجوجنبش دانش بدين ترتيب،

 ھای ارتجاعی و سياست اگر حکومت اسالمی، و يا قبل از آن حکومت پھلوی ھا، تمام تالش. فراوانی کسب کرده است

خود ھم  ھای ديکتاتوری و ارتجاعی ملی و مذھبی  ھا را يا با سياست خود را به کار گرفتند تا دانشگاهۀھای سرکوبگران

تر اما اين جنبش ھر بار که سرکوب شده دوباره برخاسته و قوی .  را مرعوب کننددانشجويان ،گام سازند، يا با سرکوب

  . چپ و سوسياليستی خود برگشته استۀخواھان گذشته، به جايگاه و سنگر آزادي تر ازو محکم

فی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی شان است؛ روز  در راستای تحقق مطالبات صندانشجويان ۀ آذر، اوج مبارز١۶روز 

کيد و طرح مطالباتی چون حمايت از کودکان کار و خيابانی، عليه أھمبستگی با جنبش کارگری، جنبش زنان، روز ت
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 دين از دولت، به ئیآپارتايد جنسی در جامعه، تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھا، ممنوعيت زبان مادری و تالش برای جدا

، روز مبارزه برای خروج نيروھای حراست و امنيتی از دانشگاه ھا، ئی و پرورش و دستگاه قضاخصوص آموزش

روز مبارزه برای تحقق آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل، مبارزه عليه سانسور و اختناق، روز مبارزه عليه اعدام و 

  . زندانيان سياسی و اجتماعی استۀروز طرح و پيگيری آزادی ھم

 را ئیجو سرکوب وحشيانه جنبش دانشه به خوبی می داند که آخوند روحانی، از جملئیجوضر، جنبش دانشدر حال حا

 چون پور  ایی و با سابقهئاو، ھم اکنون کليه اطالعاتی ھای آدم کش حرفه .  سرتا پا سياه و امنيتی خود داردۀدر کارنام

راين، ضروری ست که اين جنبش، عليه دولت روحانی و بناب. خود جمع کرده استۀ محدی و ربيعی و غيره را در کابين

 ۀکل حاکميت اسالمی جھل و خرافات و ترور و آدم کش را گسترش دھد و افق جديد ديگری را در مقابل مبارز

  ! مان قرار دھدۀ خود و جامعۀخواھانه و عدالت جويانآزادي

  تر مبارزه عليه تبعيض و ستم و استثمار سرمايههبا شکوچه دھی ھر  آذر و پيگيری سازمان١٦داشت  ی بار ديگر، گرام

خواه و مردم آزاده  مبارز و آزادی دانشجويانداری و حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی حامی سرمايه را به ھمه 

 .گويمتبريک می

  ٢٠١٣مبر  ھفتم دس- ١٣٩٢ ]قوس[شنبه شانزدھم آذر

  

   :زير آدرس در  ،تير ١٨ وقايع ۀدربار ای خامنه آخوند ھای شيون

yM_w4tU3MNI/be.youtu://http   

 

 


