اول ارديبھشت سالروز مقاومت دانشجويان در مقابل
"انقالب فرھنگی" رژيم جمھوری اسالمی درسال ١٣۵٩
ارژنگ

تصوير باال :حمله اوباشان حزب ﷲ و بسيجی به دانشجويان دانشگاه تھران در جريان "انقالب
فرھنگی" رژيم در سال  ١٣٥٩زمانی که دانشجويان در داخل دانشگاه تھران مقاومت می کردند.
جمھوری اسالمی در سال  ،١٣٥٩دو سال پس ازقيام مردم تصفيه دانشگاھھا از دانشجويان و
استادان مبارز و کمونيست را با يک حمله وحشيانه شروع کرد .در اين حمله وحشيانه بيش از ٣٧
نفر بدست نيروھای رژيم در شھرھای مختلف کشته شدند .جمھوری اسالمی تنھا با براه انداختن
حمام خون و بستن دانشگاھھا برای  ٢سال و سپس تصفيه آن از نيروھای کمونيست و مبارز
توانست دانشگاھھا را برای مدتی به گورستانی تبديل کند که در آن اوباشان انجمن اسالمی  ،تحکيم
وحدت وبسيج يکه تازی می کردند .تعداد دانشجويان در سال  ١٣٥٩بنا به آمار رژيم  ١٧٤٢١٧نفر
بود که در سال  ١٣٦١تعداد آنان  ١١٧١٤٨اعالم شد .با توجه به پذيرش دانشجويان جديد در سال
 ١٣٦١تعداد کسانيکه از دانشگاھھا اخراج شدند بيش از  ٥٧٠٦٩نفری است که تفاوت ايندو آمار
نشان ميدھد .تعداد استادان و ھيات علمی دانشگاھھا که در سال  ١٣٥٩بيش از  ١٦٨٧٧نفر بود به
 ٨٠٠٠نفر درسال  ١٣٦١کاھش يافت که نشان دھنده تصفيه بيش از  ٥٠درصد کادر علمی
باشد.
می
دانشگاھھا
نقشه حمله رژيم به دانشگاھھا پس از سخنرانی خمينی در فروردين  ١٣٥٩انجام گرفت که خواھان
تصفيه دانشگاھھا از اساتيد وابسته به شرق و غرب و تحکيم آن با حوزه گرديد تا دانشگاه محيط
سالمی برای تدريس علوم عالی اسالمی شود.سخنرانی خمينی عکس العملی بود به شکست انجمن
ھای اسالمی در انتخابات دانشگاھھا که کمتر از ده در صد آرا را آورده بودند و بنی صدر بعد از
برکناری خود در روزنامه اش به آن اشاره می کند که موضوع شکست نيروھای اسالمی در انتخابات
دانشگاھھا در شورای انقالب نيز مطرح ميشود .حمالت با سخنرانی رفسنجانی در دانشگاه تبريز در
 ٢٦فروردين آغاز گرديدند .بدنبال اين سخنرانی ،دانشجويان در بخش پرسش و پاسخ به افشای وی
پرداختند و بدنبال آن رفسنجانی نيزدر آنجا تھديد به تصفيه دانشگاھھا نمود که با ھو کردن
دانشجويان مجبوربه فرار شد .بدنبال آن حدود  ٢٥٠تا  ٣٠٠دانشجوی حزب اللھی در ساختمان
مرکزی دانشگاه تبريز دست به تحصن زدند .دکتر فاروقی رييس وقت دانشگاه تبريز اين اشغالگران
را مورد انتقاد قرار داده و گفت که سرنوشت  ١٢٠٠٠دانشجو را تابع احساسات چند صد نفر نخواھد

کرد .در  ٣٠فروردين ھمان سال شورای انقالب اسالمی با صدور اطالعيه ای فرمان حمله به
دانشگاھھا را اين چنين صادر کرد :ستادھای عملياتی گروھھای گوناگون ،دفترھای فعاليت و نظاير
اينھا که در دانشگاھھا و موسسات عالی مستقر شده اند چناچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پايان
روز دوشنبه اول ارديبھشت برچيده نشوند شورای انقالب مصمم است که ھمه باھم يعنی رييس
جمھور) بنی صدر( و اعضای شورا مردم را فرا خوانده و ھمراه با مردم در دانشگاھھا حاضر شوند
و اين کانونھای اختالف را برچينند ) .به نقل از اعالميه شورای انقالب( .در روز  ٢٨فروردين
دانشگاه علم و صنعت در تھران به وسيله انجمن اسالمی تعطيل و پاسداران دانشگاه را محاصره
کردند .دانشجويان دانشگاه صنعتی نيز مورد حمله قرارگرفته و پس از مقاومت تصميم گرفتند به
ھمراه ساير دانشجويان دردانشگاه تھران به مقاومت خود ادامه دھند .دانشجويان در زير حمالت
حزب ﷲ و نيروھای سپاه که با سنگ و گاز اشک آور حمله می نمودند ساعت  ١١٫٥بعد از ظھر
دوشنبه اول ارديبھشت مجبور به ترک دانشگاه شدند .ترک دانشگاه زمانی صورت گرفت که راديو با
پخش اعالميه ھای شورای انقالب تھديد می کرد که روز سه شنبه با مردم به دانشگاه ميروند .بنی
صدر در راس حزب ﷲ روز سه شنبه دوم ارديبھشت وارد دانشگاه شد و اعالم کرد :اينھا اين
گروھھای چپ نما در دو روز گذ شته ابتکار عمليات قھرآميز را دست گرفتند .چرا ؟ بھانه اين بوده
که دولت می خواھد دانشگاه را تعطيل کند .غافل از اينکه خودشان دانشگاھھا را تعطيل کرده اند.
اکنون در دانشگاه درس و بحثی در کار نيست و عمال به مرکز فعاليتھای تخريبی و صدور اين
فعاليتھا تبديل شده است .بدين قرار ھمانطوری که تعطيل دانشگاھھا دليل نداشت ،ايجاد برخوردھای
خونين از سوی چپ نمايان نيز دليل نداشت ) انقالب اسالمی نشريه بنی صدر سوم ارديبھشت
 .(١٣٥٩بدين ترتيب بنی صدر دانشجويان مقاوم چپ را ھمرديف و حتی عامل درگيری ھا معرفی
نمود .ھمزمان در تھران ،نيروھای حزب ﷲ و سپاه و کميته و در راس انھا دانشجويان انجمن
اسالمی در شھرھای مختلف به دانشگاھھا حمله کرده و با سرکوب دانشجويان به بستن دانشگاھھا
دست زدند .بنا بگزارش صدای جمھوری اسالمی  ١٣٠نفر در حمله به دانشگاھھای تھران زخمی
شدند .بنا بگزارش شاھدان حداقل  ٣نفر کشته شدند که نام  ٢نفر از آنھا محسن رفعتی و فريدون
باشد.
می
آشوری
در رشت ،حزب ﷲ و در راس انھا ھادی غفاری و امامی کاشانی با ھمکاری انصاری استاندار و
کريمی دادستان شھر روز سوم ارديبھشت به دانشگاه حمله کرده وبا کشتن  ١٢نفر و زخمی و
دستگير نمودن بسياری ديگردانشگاه را به تصرف خود در آوردند .اسامی کشته شدگان دراين
حمالت ازاين قرارند :منيره موسی پور ،امان ﷲ ايمانی ،جھانی  ،محمد شادمان ،خسرو بنياد ،اصغر
مجابرآبادی ،علی صفر زاده)طرقی(  -محصل ،اصغر بيک آبادی – کارمند ،پيروز برانداخت ،جواد
گرگری ،اصغر گنجی و احمد گنجه ای .ھمچنين فرامرز حميد که از دستگير شدگان بود در تابستان در
شھر رشت در يک محاکمه به تيرباران محکوم شده و تيرباران ميشود.
در شيراز بنا بگزارش کيھان بيش از  ٤٩١نفر مجروح شدند .بنا به گزارش شاھدان عينی ميزان
مجروحان به  ١٠٠٠نفر ميرسيد و حداقل  ٣نفر کشته شدند .نسرين رستمی يکی از کشته شده ھا می
باشد.
در دانشگاه جندی شاپور اھواز به تعداد زيادی از دانشجويان دختر تجاوز ميشود و تا يک ھفته مردم
جنازه روی آب رودخانه اھواز می ديده اند .اسامی  ١٢نفر از کشته شدگان اھواز به قرار زيرند:
غالم سعيدی ،فرزانه رضوان ،جبراييل ھاشمی  ،حميد درخشان ،طاھره حياتی ) دانش آموز  ١٤ساله
که درمقابل دانشکده علوم باقمه کشته شد( ،فرھنگ انصاری ،محمود لرستانی )کارگر شرکت نفت(،
سعيد مکوند ،محمد عزيز پور ،مھناز معتمدی ،مھدی علوی شوشتری و احسان ﷲ آبفشانی .روز
پنجشنبه چھارم ارديبھشت خانواده ھای دانشجويان زندانی به ھمراه دانشجويان درجلو تاالر
شھرداری اھواز جمع ميشوند که با تيراندازی پاسدارا ن مواجه شده و  ٣نفر کشته و  ٢٦نفر زخمی
ميشوند .روز  ١٢ارديبھشت احمد موذن فارغ اتحصيل دانشگاه اھواز به ھمراه مسعود دانيالی ديپلمه
بيکار ،دکتر نريميسا پزشک درمانگاه حصيرآباد اھواز ،مسعود ربيعی دانشجوی فوق ليسانس علوم

تربيتی ،غالم حسين صالحی دانشجوی علوم کامپيوتر ،اسداله خرمی دانشجوی دانشکده علوم
تربيتی به جرم شرکت در درکيريھا در يک محاکمه چند ساعته محکوم شده و تيرباران می شوند .دو
نفراول از دانشجويان و دانش آموزان ھوادار پيکار بودند و دکتر نريميسا با پيشگام بود که به جرم
مداوای دانشجويان زخمی به جوخه ھای تيرباران سپرده شد .بر طبق گزارشات ،بيشترين جنايات را
شد.
مرتکب
اھواز
دانشگاه
در
رژيم
در زاھدان ،روز دوم ارديبھشت به دانشسرای عالی حمله می شود و يکی از دانشجويان پيشگام بنام
صادق نظيری کشته و عده زيادی مجروح می شوند .در مشھد و اصفھان و تبريز نيز با حمله به
دانشگاھھا و مجروح کردن و دستگيری دانشجويان  ،رژيم موفق به تسخير دانشگاھھا می شود.
اسامی  ٢نفر از کشته شدگان در مشھد بقرار زيرند :شکرﷲ مشکين فام و محسن رفعتی .
بسياری از اصالح طلبان فعلی رژيم از جمله ابراھيم نبوی ،محسن کديور ،دکتر معين ،مھاجرانی،
علوی تبار و مجيد محمدی) ازاعضای انجمن اسالمی دانشگاه شيراز( و عباس عبدی و محسن
ميردامادی ( از اعضای انجمن اسالمی دانشگاه پلی تکنيک( و ھمچنين احمدی نژاد رييس جمھور
فعلی ) عضو انجمن اسالمی علم و صنعت( فعاالنه دراين جنايات حزب ﷲ شرکت داشتند .شاھدی
عينی نقل می کند که خود عباس عبدی را ديده که حزب اللھی ھا را بداخل دانشگاه می آورده است و
ميکند.
پرخاش
او
به
حتی
به فرمان خمينی در  ٢٢خرداد  ١٣٥٩ستاد انقالب فرھنگی دانشگاھھا تشکيل شد .در فرمان خمينی
آمده بود :بر اين اساس به حضرات آقايان محترم محمد جواد با ھنر ،مھدی ربانی املشی ،حسن
حبيبی ،عبدالکريم سروش ،شمس آل احمد ،جالل الدين فارسی ،علی شريعتمداری مسوليت داده
ميشود تا ستادی تشکيل دھند وازافراد صاحب نظر متعھد و مومن به جمھوری اسالمی دعوت نمايند
تا شورايی تشکيل دھند و برنامه ريزی رشته ھای مختلف و خط مشی فرھنگی آينده دانشگاھھا بر
اساس فرھنگ اسالمی و انتخاب اساتيد شايسته و متعھد و آگاه وديگر امور مربوط به انقالب
آموزشی اسالمی اقدام نمايند .بديھی است بر اساس مطالب فوق دبيرستانھا و ديگر مراکز آموزشی
که در رژيم سابق با آموزش و پرورش انحرافی و استعماری اداره می شد ،تحت رسيدگی دقيق قرار
22خرداد ). ١٣٥٩
گيرد ).به نقل از فرمان خمينی برای تصفيه دانشگاھھا در
درجريان حمله رژيم به دانشگاھھا ،سازمان جوانان ودانشجويان دموکرات وابسته به حزب توده که
با رژيم ھمکاری ميکرد با انتشار اعالميه ای "گروھھای چپ نما" را متھم کرد که " از تعميق
انقالب ضد امپرياليستی وخلقی به رھبری امام خمينی به وحشت افتاده اند و برای به آشوب کشيدن
محيطھای دانشگاھی و نھايتا خدمت به امپرياليسم و ضد انقالب تالش ميکنند ".دانشجويان انجمن
مسلمانان وابسته به سازمان مجاھدين با وجود انتشارطرح حمله به دانشگاھھا درقبل از حمله با
توجه با قول ھمکاری که به بنی صدر داده بودند ،در  ٣٠فروردين دانشگاھھا را تخليه کردند.
دانشجويان پيشگام که ھنوز در حزب توده و امام خمينی ذوب نشده بودند تا دوشنبه اول ارديبھشت با
دانشجويان مبارز ودانشجويان طرفدارسازمان پيکار در کميته ای بر عليه اين حمالت شرکت کرده و
نيروی بزرگ تشکيل دھنده مقاومت بودند .اما رھبری اين جريان بدون مشورت با کميته مشترک و
بدون حتی خبر دادن به نيروھای خود ،ازباال با جمھوری اسالمی به توافق رسيده و دوشنبه شب به
نيروھای خود دستور تخليه دانشگاھھا را ميدھد .دانشجويان مبارز و دانشجويان طرفدار پيکار
اخرين نيروھايی ھستند که پس از بررسی اينکه نيروی کمی ھستند صبح سه شنبه و قبل از حمله
نيروھای حزب ﷲ به رھبری بنی صدر دانشگاه تھران را تخليه می کنند .اين يکی از داليلی است که
اکثر نيروھای وابسته به حزب توده ،اکثريت و حتی مجاھدين سعی در برجسته کردن نقش روز ١٦
آذر بعنوان روز دانشجو دارند زيرا در جريان حمله رژيم به دانشگاه يا به تاييد آن پرداختند و يا
موضعی سازشکارانه اتخاذ نمودند .اين چنين شد که  ١٦آذريعنی روزی که دانشجويان در برابر رژيم
شاه مقاومت کردند و  ٣کشته دادند ھرسال برجسته ميشود ولی از مقاومت دھھا ھزار دانشجو و
کشته شدن نزديک به  ٣٧نفراز آنان در زمان جمھوری اسالمی کمتر سخنی گفته ميشود .بسياری
از" اصالح گران رژيم" و از جمله دانشجويان تحکيم وحدت و انجمن اسالمی که در اين کشتارھا

دست داشتند و تا مدتھا بر جو دانشگاھھا مسلط بودند ،در برجسته کردن روز  ١٦آذر برای به
فراموشی سپردن اول ارديبھشت با کمک نيروھای اپوزيسيون طرفدار رژيم نقش اساسی داشته اند .

تصوير باال :تظاھرات سازمان پيکار در مقابل دانشگاه تھران در اولين سالگرد کشتار اول ارديبھشت
 .٥٩شعار روی پالکارد :ننگ و نفرت بر حزب جمھوری)اسالمی( و ليبرالھا ) بنی صدر( عاملين
کشتار اول ارديبھشت  .٥٩سازمان دانشجويان و دانش آموزان پيکار )کلمات داخل پرانتز از نويسنده
است( .ھمانطور که عکس باال نشان ميدھد ھردو طرف خيابان جلو دانشگاه با حضور بيش از ١٥٠٠
نفر از تظاھرکنندگان بسته شده است .تظاھرکنندگان در حال حرکت به سمت ميدان انقالب می باشند.
اين تظاھرات درسال  ١٣٦٠بدون اعالم علنی سازمان داده شده بود ،به ھمين دليل نيروھای رژيم
غافلگير شده و نتوانستند جلو شکل گرفتن آنرا بگيرند.

تصوير باال :ادامه تظاھرات در اعتراض به کشتار دانشجويان در اولين سالگرد کشتار دانشجويان در
جلو دانشگاه چند دقيقه بعد از پرتاب نارنجک به ميان تظاھرکنندگان می باشد .يکی از تظاھرکنندگان
دستان خونين خود را به مردم نشان می دھد تا جنايت رژيم را افشا نمايد .ادامه اين تظاھرات درمقابل
بيمارستان ھزار تختخوابی که بيشتر مجروحين را به آنجا منتقل کرده بودند تا دو روز ادامه داشت تا
بدھند.
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در سی فروردين سال  ،١٣٦٠تظاھراتی از جانب دانشجويان و دانش آموزان طرفدار سازمان پيکار

درجلو دانشگاه تھران به مناسبت اولين سالگرد انقالب فرھنگی رژيم و در اعتراض به بستن
دانشگاھھا انجام گرفت که نيروھای حزب ﷲ از درون دانشگاه و از پشت نرده ھای
دانشگاه نارنجکی ساچمه ای را به ميان تظاھرکنندگان پرتاب کردند ٢ .نفر به اسامی آذر مھر عليان
دانش آموز سال سوم نظری دبيرستان عاصمی و ايرج ترابی کارگر  ١٨ساله کشته و بيش از  ٧٠نفر
مجروح گرديدند که حداقل يک نفر فلج شد .مژگان رضوانيان دانش آموز  ١٦ساله ای که دراين
حمالت مجروح شده بود ،پس از  ٢٠روز کشته شد و شمار کشته شدگان به  ٣نفر رسيد .
روزنامه جمھوری اسالمی با وقاحت تمام اعالم کرد که يکی از دانشجويان قصد پرتاب سه راھی
داشته که با درگيری با نيروھای حزب ﷲ اين سه راھی در ميان تظاھرکنندگان منفجر ميشود.
مصاحبه با مجروح شدگان و ھمچنين اطالعات منتشر شده توسط سازمان پيکار روشن ميسازد که
يک نارنجک ضد نفرساخته کارخانجات اسلحه سازی رژيم که تحت کنترل سپاه بود به ميان
تظاھرکنندگان پرتاب شده است نه يک سه راھی .حزب توده با وقاحت ھميشگی از ھمين ھم فراتر
رفت و درروزنامه "مردم" ارگان حزب نوشت که"ضد انقالبيون  ،ساواکی ھا ،رنجبريھا ،پيکاريھا،
 ...از عصر يکشنبه در مقابل دانشگاه تھران اجتماع کردند)به نقل از مردم ارگان حزب توده(.
سازمان اکثريت که ديگر در حزب توده ذوب شده بود و از رژيم دفاع ميکرد نوشت" عصر روز
دوشنبه ساعت  ٤بعد از ظھر  ٣١فروردين  ،١٣٦٠نارنجکی توسط يک ماشين در حال
عبورازخيابان انقالب به ميان مردمی که درحال عبور بودند ،پرتاب شد .براثر ترکش نارنجک  ،بيش
از  ١٥تن ازعابرين به سختی مجروح شدند .در اين ھنگام گروھک پيکاروشرکا دست به يک
راھپيمايی در خيابان انقالب زدند ...پس ازانفجار ،عناصر ضد انقالب با استفاده از وضع پريشان و
درھم پريده ای که پديد آمده بود ،انواع و اقسام شايعه ھای ضد انقالبی – ليبرالی را در ميان مردم می
پراکندند .کامال روشن است که اين حرکت مشخصا توسط ستون پنجم آمريکا صورت گرفته است...
اين اقدام جنايتکارانه به ويژه زمانی اتفاق می افتد که دولت جمھوری اسالمی مشی خود را درقبال
آزاديھای سياسی تغيير داده و پذيرش اين آزاديھا را در چارچوب قانون اساسی اعالم داشته است".
الزم به ذکر است که من خود شاھد بودم که تظاھرکنندگان در حال حرکت به سمت ميدان انقالب بودند
که حزب اللھی ھا که در داخل دانشگاه بودند به ميان جمعيت نارنجک پرتاب کردند و شاھد کشته
شدن آذرمھرعليا بودم که در جلو من به زمين افتاده بود .به اين ترتيب روشن ميشود که چرا ارکستر
ھماھنگی از پاسدار ولترھا که خود را اصالح طلب مينامند ،سازمان اکثريت ،حزب توده و انواع
سازمانھای "جمھوريخواه" و "دمکرات" ،که ازاين سازمانھای مادر جدا شده اند و ھمگی در آن
زمان در عشق به خمينی و جمھوری اسالمی ذوب شده بودند ،سعی دارند با برجسته کردن روز ١٦
آذر ،بحث و حرکت در بزرگداشت مقاومت دانشجويان را در اول ارديبھشت به فراموشی بسپارند .
روز اول ارديبھشت روز مقاومت دانشجويان در برابر رژيم و بستن دانشگاھھا ،روز دانشجو در
رژيم جمھوری اسالمی می باشد .دانشجويان چپ و راديکال با گراميداشت اين روز به عنوان روز
دانشجو در رژيم جمھوری اسالمی بايد يه مقاومت در برابر توطئه سکوت در مورد اين مقاومت
تاريخی دانشجويان چپ و انقالبی بپردازند.
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