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در ميان اقشار مختلفي که در جريان پيروزي انقالب اسالمي به رهبري 
امام راحل)ره( وظايف مهمي را بر عهده گرفتند، نبايد از تالش هاي خستگي 

ناپذير دانشگاهيان و به خصوص اساتيد و دانشجويان غفلت کرد.

دانشگاهيان هيچ گاه در قبال رويدادها و تحوالت سياسي و اجتماعي مهم 
در سطح کشور سکوت نکرده و در دوره سلطنت پهلوي نيز بارها تاثيرگذاري 
و دغدغه هاي خود را نشان دادند. در اين زمينه مي توان به نقش آفريني 
در نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران در اواخر دهه 20 و اوايل دهه 30 
شمسي، واکنش در برابر کودتاي 28 مرداد و شهادت سه دانشجوي آزادي 
خواه در 16 آذر 1332، قيام خونين 15 خرداد سال 1342و در نهايت مشارکت 
فعال در روند شکل گيري و پيروزي انقالب اسالمي در سال هاي 56 و 57 
اشاره کرد که اوج آن در کشتار خونين دانشجويان در 13 آبان ماه 1357 و 

شهادت استاد نجات اللهي در 2 دي ماه همان سال رقم خورد. 

 57 و   56 هاي  سال  در  ايران  جامعه  در  انقالبي  هاي  تعميق حرکت  با 
يکي از تشکيالتي که با سازماندهي جوانان نقش بزرگي را براي کمک به 
انقالبيون ايفا مي کرد، تشکالت دانشجويي بود. همسو بودن دانشجويان با 
تحوالت جامعه ايران و حضورآنان در اکثر مراکز آموزش عالي به خصوص 
در سالهاي آخر عمر حکومت پهلوي ، تصويري دقيق تر از نقش و جايگاه 
دانشجويان در آن مقطع تاريخي به دست مي دهد. بيشتر دانشجويان در اين 
دوره خواستار ايجاد دگرگوني هاي بنيادي اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيک 
ايجاد مراکز، کانون ها و  روزافزون  روند  و  بودند  پهلوي  نظام حکومتي  در 
کتابخانه هاي اسالمي که نشانگر بازگشت به ارزش هاي ديني بود بيانگر 

مطالبات دانشجويان در جريان مبارزات مردمي بود.

را  در دهه 50 و در شرايطي که حکومت سلطنتي سعي داشت دانشگاه 
با  دانشجويان  تبديل کند  اجتماعي  و  انگيزه هاي مذهبي  فاقد  به محيطي 
تشکيل انجمن هاي اسالمي و ايجاد کتابخانه هاي اسالمي سعي در ترويج 
هر چه بيشتر انديشه هاي مذهبي در دانشگاه ها داشتند. در اين دوره گرايش 
به انديشه هاي مذهبي در دانشکده علوم به طور چشمگيري افزايش يافت 

و استفاده از آثار شهيد مطهري و دکتر شريعتي به عنوان هدايت کننده 
خط فکري دانشجويان موجب تشکيل هسته هاي فکري منسجمي 

و خشن  تند  هاي  واکنش  و  مقابله  به  را  پهلوي  رژيم  و  گرديد 
وادار کرد.

از سويي اعتراضات و اعتصابات گسترده دانشجويان در 
به سزايي  تاثير  اوايل دهه50  پاياني دهه 40و  سالهاي 

در سرنوشت مبارزات دانشجويي داشت. دانشگاه هاي 
مختلف ايران که از زمان تصويب اليحه انجمنهاي 

مبارزه  ارکان  از  يکي  عنوان  به  واليتي  و  ايالتي 
پيوسته  اسالمي  نهضت  به  پهلوي  حکومت  با 
به  را  خود  حرکت   1357 آبان  در  بودند، 

بدين  دادند.  پيوند  انقالبي  ر اقشار  منظو
دانشجويان و جمعي از مردم در 

به  تهران  دانشگاه  محوطه 

از نقش انجمن هاي اسالمي دانشجويان  تظاهرات پرداختند .در اين راستا 
اروپا وآمريکا نيز نبايد غافل شد که د رمواقع حساس با انتشار اعالميه و اعالم 
حمايت از مبارزات مردم وتظاهرات همسو با دانشجويان داخل کشور در روند 

شکل گيري انقالب تاثير گذار بودند.

همراهي دانشجويان و تشکل هاي دانشجويي با روحانيت هشيار و تبعيت 
با وجود شيطنت هاي برخي عناصر وابسته به  امام)ره(،  از رهبري حضرت 
گروهکهاي چپ و راست و پيوستن به صف مبارزات مردمي نشان از درك و 
آگاهي باالي دانشجويان از روند مبارزات داشت؛ به گونه اي که امام راحل 
در مورد اهميت اقدامات انقالبي دانشجويان فرمودند:جوانان دانشگاهي بودند 
که با قيام خود رژيم منحوس پهلوي را به عقب نشاندند و دست مفتخواران 

را قطع نمودند. )صحيفه نور ،ج 6، ص 189(

با پيروزي انقالب اسالمي نيز دانشگاهيان در جهت پيشبرد اهداف انقالب 
هاي  سال  در  به خصوص  و  برنداشتند  از تالش  ای دست  لحظه  اسالمي 
آغازين انقالب، دانشجويان از طريق مقابله با انديشه هاي انحرافي گروهک 
انقالب  در  مشارکت  آمريکا،  جاسوسي  النه  تسخير  راست،  و  چپ  هاي 
فرهنگي و حضور فعال در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل تاثيرگذاري خود 

در صحنه سياسي ايران را حفظ کردند.

با پايان جنگ تحميلي نيز دانشجويان و دانشگاهيان در بازسازي کشور و 
انجام فعاليتهاي علمي و تالش براي پيشرفت کشور در زمينه هاي مختلف 
نقش مهمي را ايفا نموده اند . در سال هاي اخير نيز با تاکيدات رهبر معظم 
انقالب اسالمي در مورد ضرورت پيشرفت علمي و تحقق جنبش نرم افزاري، 
دانشگاه هاي کشور و به خصوص دانشگاه علم و صنعت به پرچمدار تحقق 
منويات معظم له تبديل شده اند. اميد است که اين تالش و کوشش هاي 
شبانه روزي دستيابي ايران اسالمي به قله هاي علمي را همراه با حفظ ارزش 

هاي اسالمي و انقالبي امکان پذير نمايد. ان شاا.... 

نگاهي به نقش آفريني دانشگاهيان در انقالب اسالمي
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متن قديمي ترين سند مبارزاتي امام خميني 1323•• شمسي
قال اهلل تعالي: »قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثني و فرادا« خداي تعالي در اين کالم شريف، از سرمنزل تاريک طبيعت تا منتهاي سير انسانيت 
را بيان کرده و بهترين موعظه هايي است که خداي عالم از ميان تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يک کلمه را پيشنهاد بشر فرموده، اين کلمه تنها راه 
اصالح در جهان است. قيام براي خداست که ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه هاي گوناگون عالم طبيعت رهانده. خليل آسا در 
علم اليقين زن- نداي الاحب االفلين زن. قيام هلل است که موسي کليم را با يک عصا به فرعونيان چيره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نيز 

محبوب رساند و به مقام صعق و صحو کشاند. قيام براي خداست که خاتم النبيين صلي اهلل عليه وله را يک تنه بر تمام او را به ميقات 
عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بت ها را از خانه خدا برانداخت و به جاي آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز 
آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسين او ادني رساند. قال اهلل تعالي: »قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا 
هلل مثني و فرادا« خداي تعالي در اين کالم شريف، از سرمنزل تاريک طبيعت تا منتهاي سير انسانيت 
را بيان کرده و بهترين موعظه هايي است که خداي عالم از ميان تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين 
يک کلمه را پيشنهاد بشر فرموده، اين کلمه تنها راه اصالح در جهان است. قيام براي خداست که 
ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه هاي گوناگون عالم طبيعت رهانده. خليل 
آسا در علم اليقين زن- نداي الاحب االفلين زن. قيام هلل است که موسي کليم را با يک عصا به 
فرعونيان چيره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نيز او را به ميقات محبوب رساند و 
به مقام صعق و صحو کشاند. قيام براي خداست که خاتم النبيينصلي اهلل عليه وله را يک تنه بر 
تمام عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بت ها را از خانه خدا برانداخت و به جاي آن توحيد و تقوا را 

گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسين او ادني رساند.

گزيده اي از بيانات امام خميني درمراسم استقبال از ايشان در فرودگاه مهرآباد  ••
ما بايد از همه طبقات ملت تشکر کنيم که اين پيروزي تا اينجا به واسطه وحدت کلمه بوده است، وحدت 
کلمه مسلمين، همه، وحدت کلمه اقليت مذهبي با مسلمين، وحدت دانشگاه و مدرسه علمي، وحدت طبقه 
روحاني و جناح سياسي. بايد ما همه اين رمز را بفهميم که وحدت کلمه رمز پيروزي است و اين رمز پيروزي 

را از دست ندهيم و خداي نخواسته شياطين بين صفوف شما تفرقه نيندازند.

گزيده اي از متن بيانات امام خميني در بهشت زهرا ••
بعضي  و  بزرگ  بسيار  هاي  مصيبت  ايم،  ديده  ها  مصيبت  مدت  اين  در  ما 
پيروزها حاصل شد که البته آن هم بزرگ بوده، مصيبت هاي زن هاي جوان 
مرده، مردهاي اوالد از دست داده، طفل هاي پدر از دست داده. من وقتي 
چشمم به بعضي از اينها که اوالد خودشان را از دست داده اند مي افتد، 
سنگيني در دوشم پيدا مي شود که نمي توانم تاب بياورم. من نمي توانم 
از عهده اين خسارات که بر ملت ما وارد شده است برآيم، من نمي توانم 
تشکر از اين ملت بکنم که همه چيز خودش را در راه خدا داد، خداي 
تبارك و تعالي بايد به آنها اجر عنايت فرمايد.من به مادرهاي فرزند 
از دست داده تسليت عرض مي کنم و در غم آنها شريک هستم. 
من به پدرهاي جوان داده، من به آنها تسليت عرض مي کنم. 
من به جوان هايي که پدرانشان را در اين مدت از دست داده 

اند تسليت عرض مي کنم .

امام  و انقالب
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دهه فجر ،  سرآغاز طلوع اسالم،  خاستگاه ارزشهاي اسالمي، مقطع 
رهايي ملت ايران و بخشي از تاريخ ماست که گذشته را از آينده جدا 
ساخته است. در دهه فجر اسالم تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ 
ايران نقطه اي تعيين کننده و بي مانند بشمارميرود. تا قبل از انقالب 
اسالمي،  در ايران نظام اسالمي وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم 
وپادشاهان  بود   » رعيت  و  سلطان  و»  مغلوب«  و  »غالب  ي  رابطه 
اند و  يافته  بر مردم غلبه  فاتحيني هستند که  احساس مي کردند که 
حضرت امام رضوان اهلل تعالي عليه اين سلسله معيوب را قطع کردند 
و نقطه ي عطفي در تاريخ ايران بوجودآوردند و شمشير اسالم مردم را 
عليه دشمنان اسالم،  مردم و استعمارگران به کار گرفتند. دهه انقالب 
او  در  اسالم  خورشيد  که  است  اي  آئينه  و  است  اسالم  رشحات  از 
درخشيد و اين دهه بايد با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. اين مراسم 
را با هيجانهاي عاطفي صحيح بايد با طراوت و تازه کرد. در مذهب ما،  
احساسات،  گريه و شادي، حب و بغض و عشق و نفرت جايگاه وااليي 
دارد. از اين رو جشنهاي دهه فجر مي بايستي همچون مراسم و اعياد 
مذهبي گرامي داشته شود و مردمي باشد. بايد کليه مساجد فعال شوند 
و مردم با حضور در مساجد خاطره ي فراموش نشدني حضرت امام 
بايد فيلمها و  انقالب اسالمي را جشن بگيرند. صداوسيما  پيروزي  و 
سريالهاي تلويزيوني و برنامه هايي بمناسبت دهه فجر تهيه کند که 
يادآور خاطره هاي خوش انقالب باشد و حضور همه جانبه ي مردم و 

حل شدن آنان را در دوران انقالب نشان دهد.

دهه فجر در کالم  رهبري
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روز شمار انقالب
1 - حضرت امام به هنگام خروج از فرانسه با ارسال پيامي خطاب به مردم فرانسه، ضمن اظهار تشکر از آنها خداحافظي کردند.

2- امام خميني پس از اقامه نماز در کف هواپيما، روي دو پتو با آرامش خوابيدند. اين در حالي بود که همه عالقمندان، دوستداران و نزديکان ايشان، نگران انجام اين پرواز 
بودند. خطر انهدام هواپيما و يا ربودن آن در آسمان چيزي بود که همه را تا لحظه فرود آن در فوردگاه تهران، نگران ساخته بود.

3- با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه، فرياد »اهلل اکبر« سالن فرودگاه را به لرزه در آورد. مستقبلين با خواندن سرود »خميني اي امام«، اشک هاي مشتاقان را بر گونه هايشان 
جاري کردند.

4- حضرت امام طي بياناتي در فرودگاه تهران گفتند: من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر مي کنم. عواطف ملت ايران به دوش من بارگراني است که نمي توانم جبران 
کنم. ايشان ضمن اشاره به اينکه طرد شاه از کشور قدم اول پيروزي بود، همگان را به وحدت کلمه و ادامه مبارزه تا قطع کامل ريشه هاي فساد ترغيب کردند. ايشان سپس از 

آنجا عازم بهشت زهرا شدند.
5- حضرت امام در اولين سخنراني خود در ميان انبوه استقبال کنندگان  مشتاق در بهشت زهرا، گفتند: من وقتي چشمم به بعضي از اينها که اوالد خودشان را از دست داده اند 
مي افتد، سنگيني اي در دوشم پيدا مي شود که نمي توانم تاب بياورم. محمدرضا پهلوي فرار کرد و همه چيز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد و قبرستان هاي ما را آباد. ايشان 
اضافه کردند: من دولت تعيين مي کنم، من توي دهن دولت مي زنم ... من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي کنم. من به ارتش يک نصيحت مي کنم و يک تشکر ..... ]ما[ 

مي خواهيم ارتش مستقل باشد. آقاي ارتشبد شما نمي خواهيد؟ آقاي سرلشکر شما نمي خواهيد مستقل باشيد؟ و اما تشکر مي کنم از قشرهايي که متصل شدند به ملت.
6- با وجود سرماي زمستان، ديشب هزاران مشتاق زيارت حضرت امام، در مسير حرکت ايشان خوابيدند.

7- شهرهاي کشور در شادي ورود امام، غرق نور و گل و فرياد بود.
8- از هنگام هجرت حضرت امام از نجف اشرف به پاريس، تراکم سخنراني ها، مصاحبه ها و پيام هاي ايشان در 
اين مدت کوتاه يعني )118 روز اقامت در نوفل لوشاتو( ، قابل توجيه و تأمل است. به طور يکه ايشان در برخي از 
روزها به سؤاالت چندين رسانه خبري و تبليغاتي پاسخ داده اند. مثال در تاريخ نوزدهم دي سال جاري، ايشان در ده 
مصاحبه جداگانه شرکت کردند و کثرت مصاحبه ها، حکايت از عالقه خبرنگاران و اشتياق امام براي رساندن پيام 

خود به دنياست. آمار اين مجموعه عظيم از اين قرار است:
سخنراني ها 59 عدد

مصاحبه ها 108 عدد 
پيام ها 36 عدد

نامه ها و تلگراف ها و فرمان ها 6 عدد
جمع 209 عدد 

9- در حالي که مراسم ورود حضرت امام به طور مستقيم از تلويزيون پخش مي شد، نظاميان با يورش به 
اين سازمان از ادامه پخش آن ممانعت کردند.

10- عده اي از مردم با قطع جريان پخش مستقيم ورود حضرت امام از تلويزيون به علت هجوم مأمورين 
نظامي، از عصبانيت تلويزيون هاي خود را به خيابان پرت کردند.

11- امام خميني در شب اول اقامت خود در مدرسه رفاه، طي سخناني با اعضاي کميته استقبال، بر لزوم حفظ وحدت تأکيد نمودند.
12- روحانيون متحصن در دانشگاه، با انتشار آخرين اعالميه خود، به تحصن پايان دادند.

13- در پي درخواست مجدد بختيار براي مالقات با حضرت امام خميني، ايشان گفتند: مالقات با بختيار را در صورت استعفاي وي مي پذيرم.
14- شاپور بختيار در آستانه ورود امام خميني پيامي انتشار داد. وي در پيام خود مردم را نسبت به ادامه اعتراضات و تظاهرات، خصوصا در روز ورود حضرت امام، تهديد کرد.

15- دانشجويان ايراني در مقابل سفارت ايران در آمريکا تظاهرات کردند.
16- آمريکا مقداري از دستگاه هاي الکترونيکي محرمانه خود را از ايران خارج کرد.

نيروي هوايي سيستم هاي محرمانه جنگنده هاي اف چهارده را مخفي کرد. گفتني است که يکي از وظايف هايزر در ايران، انجام همين مأموريت بوده است.
17- بانک هاي سوئيس گفتند که پول هاي ايران را پس نمي دهند.

18- مطبوعات و يونايتد پرس: قراردادهاي خريد اسلحه ايران از انگليس لغو شد. مقامات لندن گفتند به علت لغو اين خريدها، انگليس معادل چهار ميليارد دالر بابت عدم 
فروش و بيکار شدن بيست هزار نفر، زيان خواهد ديد.

19- در ليبي به حمايت از انقالب اسالمي مردم مسلمان ايران، يک راهپيمايي ترتيب يافت.

12بــــــــــــــــــهمن
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16بــــــــــــــــــهمن

15بــــــــــــــــــهمن

14بــــــــــــــــــهمن

13بــــــــــــــــــهمن
1- امام خميني در جمع روحانيون بيانات مبس��وطي را ايراد کردند. ايش��ان در قس��متي از اين بيانات فرمودند: رژيم س��لطنتي از اول خالف عقل بود ... هر 

ملتي بايد خودش سرنوشت خودش را تعيين کند. 
2- راديو مسکو: دانشجويان ايراني مقيم آمريکا عليه مداخله آمريکائي ها در امور داخلي ايران، در برابر کاخ سفيد تظاهرات کردند.

1- حضرت امام طي يک مصاحبه مطبوعاتي در مدرسه رفاه اعالم کردند: شوراي انقالب حکومت موقت تعيين خواهد شد و حکومت موقت، موظف خواهد 
بود که مقدمات رفراندم را تهيه کند. همچنين قانون اساس��ي که تدوين ش��د، به آراء عمومي گذاشته مي شود. ايشان دولت بختيار را غيرقانوني اعالم کردند و 

گفتند: کاري نکنيد که مردم را به جهاد دعوت کنم.
2- دانشجويان ايراني با حمله به سفارتخانه هاي ايران در آمريکا، لبنان و استراليا، نسبت به رژيم سلطنتي ايران ابراز انزجار کردند.

3- چهل تن ديگر از نمايندگان مجلس از مقام خود استعفا دادند.

1- انتخاب بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت، رسما اعالم شد. حکم و فرمان نخست وزيري که با اتفاق آراء شوراي انقالب و تصويب امام خميني صادر 
شده بود، توسط حجت االسالم والمسلمين رفسنجاني در حضور حضرت امام و آقاي بازرگان قرائت شد.

2- آسوشيتد پرس: با توجه به اينکه شانس موفقيت بختيار روز به روز کمتر مي شود، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا به ابراز حمايت ماليم از بختيار بسنده کرد.
3- رييس سازمان سيا اعراف کرد که در رابطه با پيش بيني مسائل ايران، اين سازمان ناکام بوده است. وي گفت: چيزي که ما پيش بيني نمي کرديم، اين بود که 

يک مرد هفتاد و هشت ساله که مدت چهارده سال در تبعيد بود، اين نيروها را به هم پيوند زند.
4- کيسينجر گفت: بيم آن مي رود که انقالب اسالمي به ساير کشورها سرايت کند و گناه اين حرکت، متوجه هدف توخالي حقوق بشر است.

5- آيت اهلل گلپايگاني بازگشت حضرت امام به ميهن را به ايشان تبريک گفت.
614- چند وزارتخانه، از جمله وزارت آموزش و پرورش، امور اقتصاد و دارائي، بهداري و دادگستري، توسط نيروهاي ارتش اشغال شد.

7- بيست و دو نماينده ديگر مجلس شورا، استعفا دادند.
8- در تظاهرت مردم آغاجاري، عده اي به شهادت رسيدند.

9- هشت هزار يهودي از ايران به اسرائيل رفتند.

1- حضرت امام خميني طي يک سخنراني جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فرا خواندند.
2- وزراي خارجه آمريکا و انگليس طي ديدار ديويد اوئن از آمريکا، در مورد اوضاع ايران به گفتگو نشستند. بغداد نيز با اعزام هيأتي به عربستان، به بررسي 

اوضاع ايران و منطقه پرداخت.
3- ژنرال هايزر، فرستاده ويژه آمريکا به ايران، با اتمام مأموريت حساس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ايراني، عازم آمريکا شد. سخنگوي وزرات خارجه 
آمريکا گفت: هايزر سعي کرد تا نظاميان ايران از بختيار حمايت کنند. وي به اين علت ايران را ترك کرد که اقامت وي به احساسات ضد آمريکايي در ايران 

دامن مي زد.
4- همافران نيروي هوايي در بهبهان به عنوان طرفداري از امام خميني، دست به راهپيمايي زدند.

5- آيت اهلل سيدمحمدباقر صدر با ارسال نامه اي از عراق براي حضرت امام، از مبارزات ملت ايران حمايت کرد.
6- به مناسبت ورود حضرت امام به ايران، از سوي آيت اهلل مرعشي نجفي تلگرامي براي ايشان ارسال شد.

تذکر: برژنف از سيزدهم تا هفدهم ژانويه 1979، مطابق با بيست و سوم دي ماه 1357، در بلغارستان بسر مي برده است.
7- ش��هردار تهران در حضور حضرت امام اس��تعفا کرد. امام سپس وي را مجددا به عنوان ش��هردار منصوب کردند. جواد شهرستاني از سوي دولت بختيار 

ممنوع الخروج شد.
8- گروهي از نمايندگان مستعفي مجلس شورا با حضرت امام ديدار کردند.
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19بــــــــــــــــــهمن

18بــــــــــــــــــهمن

17بــــــــــــــــــهمن
1- امام خميني در س��خنان خود گفتند: کار عاقالنه و مفيد به حال کش��ور اين است که بختيار و ارتش در 

مقابل انقالب اسالمي، عکس العملي مثبت داشته باشند.
2- در پاسخ به پيام هاي تشکر از سوي مردم و يا شخصيت ها و گروه هاي مختلف به مناسبت ورود حضرت 

امام به کشور، از سوي ايشان پيام تشکري خطاب به عموم انتشار يافت.
3- بازرگان موقتا از رهبري نهضت آزادي کناره گيري نمود و به مدرسه علوي نقل مکان کرد.

تذکر: در حکم نخس��ت وزيري حضرت امام از وي خواس��ته شده بود تا بدون واسبتگي حزبي و گروهي به 
پست نخست وزيري اشتغال يابد.

4- دکتر سعيد، رييس مجلس شورا، در جلسه امروز مجلس اظهار داشت: بازگشت حضرت  آيت اهلل العظمي 
خميني، مرجع عاليقدر تشيع را به خاك وطن از طرف خود و عموم نمايندگان خوش آمد مي گويم.

5- دلوايح محاکمه وزراي سابق و انحالل ساواك، در جلسه مجلس شورا به تصويب رسيد.
6- در مراس��م فارغ التحصيلي دانشجويان دانشکده افسري، افسران جوان از سوگند وفاداري به شاه معاف 

شدند.
7- حجت االسالم فلسفي پس از هشت سال ممنوعيت از سخنراني، در حضور امام و مردم ديدار کننده از 

ايشان، سخنراني کرد.

1- حضرت امام در ديدار با روحانيون شهر اهواز گفتند: ادامه نهضت يک تکليف است.
2- فرماندار نظامي تهران به اين دليل که مردم به مقررات حکومت نظامي اهميت نمي دهند، ساعات منع عبور و مرور را کاهش داد.

3- سيزده نفر ديگر از نمايندگان مجلس استعفا دادند.
4- مجمع عمومي سازمان ملل متحد از اوضاع ايران اظهار نگراني کرد.

1- جمعي از پرس��نل نيروي هوايي با انجام رژه و خواندن سرود در مقابل حضرت 
امام، با حرکت اس��المي مردم ايران و رهبري نهضت اعالم همبستگي کردند. ايشان 

همچنين از راهپيمايي مردم در حمايت از دولت مهندس بازرگان تشکر کردند.
2- ستاد ارتش، عکس روزنامه کيهان مبني بر رژه افسران نيروي هوايي در مقابل 

حضرت امام را تکذيب کرد.
3- طي روزهاي گذش��ته و امروز، ش��هر تهران ش��اهد تظاهرات م��ردم و فرياد و 
خش��م کليه اقش��ار در مقابل رژيم بود. بانک ها و ديگر مؤسس��ات دولتي مورد هجوم 
مردم به س��توه آمده از جنايت هاي شاه قرار گرفتند و شعله هاي آتش از همه سو زبانه 

مي کشيد.
4- امام خميني طي نطق کوتاهي که از شکبه تلويزيوني کارکنان اعتصابي راديو و 
تلويزيون بطور مستقيم پخش مي شد ضمن آرزوي موفقيت براي کارکنان رسانه هاي 
گروهي گفتند: دس��تگاه هايي در اين قسمت بوده و هست که بايستي در خدمت مردم 

مي بودند. ولي رژيم غاصب از آنها در راه هدف هاي نامشروع استفاده کرده است.
5- در درگيري هاي گرگان، پنج نفر کشته و يازده نفر مجروح شدند.

6- مهندس ش��ريف امامي که از طرف دادستاني ممنوع الخروج شده بود، از کشور 
گريخت.
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21بــــــــــــــــــهمن

20بــــــــــــــــــهمن
1- با حمله مأموران گارد به پادگان نيروي هوايي تهران، جنگ خياباني آغاز ش��د. به گفته همافران، وقتي که راديو اعالم کرد فيلم ورود امام خميني بعد 
از اخبار تلويزيون نمايش داده خواهد ش��د، آنها در س��الن پادگان اجتماع کردند. با ظاهر ش��دن تصوير حضرت امام بر صفحه تلويزيون، طنين صلوات سالن را 

پر کرد و در اين هنگام، افراد گارد به سوي آنها تيراندازي کردند و درگيري آغاز شد.
2- مردم ساکن در اطراف خوابگاه همافران، هنگامي که از حمله نيروي گارد به همافران آگاه شدند، اهالي خيابان هاي اطراف را نيز با خبر کردند و طولي 

نکشيد که جمعيت انبوهي در کنار ديوار خوابگاه گرد آمدند که با فرياد اهلل اکبر از همافران حمايت مي کردند.
3- اجتماع مردم در کنار خوابگاه همافران نيروي هوايی که از ساعت ده شب آغاز شده بود همچنان ادامه يافت. ترس مردم اين بود که در صورت پراکنده 

شدن، نيروهاي گارد، مجددا به همافران حمله کنند، لذا از دفتر حضرت امام کسب تکليف کردند و دفتر امام توصيه کردند که پراکنده نشويد.
4- مردم در کنار خوابگاه نيروي هوايي همچنان شعار مي دادند و خود را با آتش الستيک هاي فرسوده گرم مي کردند که در ساعت 5/3 بعد از نيمه شب 
مأموران حکومت نظامي با خودروهاي نظامي و در حاليکه از دور با شليک رگبار مسلسل ها به طرف هوا در صدد ترساندن مردم بودند، به اجتماع مردم حمله 
کردند. در اين هنگام مردم به کوچه هاي اطراف پناه بردند اما مأمورين توانس��تند يکصد و پنجاه و دو نفر را دس��تگير و به محل اس��تقرار حکومت نظامي در 

کالنتري تهران و منتقل کنند. در بين دستگير شدگان دو روحاني نيز حضور داشتند. 
تذکر: ظاهرا اولين کالنتري ساقط شده در جريان هجوم مردم همين کالنتري بود.

1- با آغاز درگيري مس��لحانه، پرس��نل انقالبي نيروي هوايي براي تس��ليح مردم در ازاء کارت پايان خدمت س��ربازي، يک قبضه سالح و هفت فشنگ در 
اختيار آنان قرار مي دادند.

2- درس��اعت 5/4 بعدازظهر کالنتري تهران نو � پس از پنج س��اعت زد و خورد ش��ديد بين مأمورين گارد و مردم � سقوط کرد و مردم و گاردي ها در اين 
زدو خورد چندين کشته و مجروح داشتند . از اين پس، کالنتري ها يکي پس از ديگري به دست مردم ساقط شدند.

3- فرماندار نظامي تهران در اعالميه ش��ماره چهل خود، س��اعات حکومت نظامي را از ساعت چهار و نيم بعدازظهر تا ساعت پنج صبح افزايش داد. پس از 
شدت گرفتن حمالت مردم به کالنتري ها و پادگان ها، فرماندار نظامي تهران در همين روز ساعت منع عبور و مرور را تا ساعت دوازده ظهر افزايش داد. يعني 

مردم تنها از ساعت دوازده شهر تا چهار و نيم بعدازظهر اجازه خروج از منازل خود را دارند.
4- حضرت امام خميني در رابطه با حکومت نظامي اعالم ش��ده از طرف فرماندار نظامي تهران، آن را ملغي اعالم کردند و گفتند: اعالميه امروز حکومت 
نظامي خدعه و خالف ش��رع اس��ت و مردم به هيچوجه به آن اعتنا نکنند ... اخطار مي کنم که اگر دس��ت از اين برادر کش��ي بر ندارند و لش��گر گارد به محل 

خودش برنگردد ... تصميم آخر خود را به اميد خدا مي گيريم. همچنين دولت موقت، اعالميه حکومت نظامي را يک توطئه توصيف کرد.
5- ميني بوس ها و ماشين هاي وابسته به ستاد کميته امام خميني، با بلندگو، لغو اعالميه فرماندار نظامي را در سطح تهران اعالم کردند. گفتني است که بنا 
به گفته  رحيمي، يکي از سران ارتش، حکومت نظامي تصميم داشت که با افزايش ساعات حکومت نظامي، به انجام کودتا و سرکوب مردم و خصوصا ترور و 

دستگيري رهبران نهضت، بپردازد. اين تصميم حضرت امام، توطئه بزرگي را در آستانه پيروزي نهضت در نطفه خفه کرد.
6- امام خميني در جواب به استعفاي افراد نيروي مسلح نوشتند: قسم براي حفظ قدرت طاغوتي صحيح نيست و مخالفت با آن واجب است و کساني که 

قسم خورده اند بايد بر خالف آن عمل کنند.
7- مردم مسلح به ياري افراد نيروي هوايي رفتند. جنگ خياباني در تهران اوج بيشتري پيدا کرد.

8- ده ها هزار تن از مردم در خيابان فرح آباد، پشت کيسه هاي شن و خاك سنگر گرفتند.
9- کالنتري هاي تهران نو، )چهارده و شانزده و بيست و يک و نه( و نارمک ده و يازده و شهر ري، سقوط کردند و همچنين يک هلي کوپتر گارد در تهران 

در هوا ساقط شد.
10- حجت االسالم دکتر مفتح از جانب حضرت امام، عکس مندرج در روزنامه کيهان مبني بر رژه افسران نيروي هوايي در مقابل ايشان را کامال صحيح 

و واقعي دانست.
11- از سوي دفتر تبليغات امام خميني، هر گونه تماس با بختيار و سران ارتش تکذيب شد.
12- امام خميني اعالم کردند که من خودم اهل قلم و بيان هستم و هيچ سخنگويي ندارم.

13- س��تاد امداد و س��ازمان ملي پزش��کان، تعداد شهدا را تا س��اعت يازده امشب، صد و بيست و ش��ش تن ، و مجروين را ششصد و سي و چهار نفر ذکر 
کرد.

14- شمار کشته شدگان که به بيمارستان جرجاني منتقل شده اند، به چهل و شش نفر رسيد و تعداد زخمي ها به علت کثرت آنها قابل شمارش نيست.
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22بــــــــــــــــــهمن
1- ب��ا تالش برخي از دوس��تان بختيار و نيز نزدي��کان مهندس بازرگان، 
بنا ش��د جلس��ه اي با حضور بازرگان، بختيار و قره باغي تشکيل گردد. عباس 
اميرانتظام درباره اين جلس��ه مي گويد: قبل از جلس��ه، بختيار به من تلفن زد 
و گفت اس��تعفاي خود را در جلس��ه تسليم خواهد کرد. ليکن بختيار در جلسه 

حاضر نشد و تنها استعفا نامه خود را براي جلسه فرستاد.
2- واحدهاي نظامي چند ش��هر، از جمله لش��گر زرهي قزوين، به س��وي 
تهران روانه ش��دند. مردم، جاده ته��ران � کرج را به منظور جلوگيري از ورود 

واحدهاي نظامي، مسدود کردند.
3- نبرد ش��ديد مردم با نيروي گارد در خيابان هاي تهران ش��دت بيشتري 

پيدا کرد.
4- در پي درگيري هاي اخير، پزشکی قانوني مملو از شهدايي است که در 

چند روز اخير کشته و شناسايي نشده اند.
5- تس��ليحات ارتش، زندان اوين، س��اواك س��لطنت آباد، مجلسين سنا و 
ش��ورا،  راديو و تلويزيون، نخس��ت وزيري، ژاندارمري و ش��هرباني، به دست 

مردم تصرف شد.
6- نصيري، رييس س��اواك، س��االر جاف، قاتل مردم کردستان و سپهبد 
رحيمي، توسط مردم بازداشت شدند. همچنين سپهبد بدره اي، فرمانده نيروي 
زميني، محمد امين و بيگلري، جانشين فرماندگان گارد، به هالکت رسيدند.

7- فرماندهان نيروهاي س��ه گانه ارتش با حضور در خدمت امام خميني، 
استعفاي خود را تقدم کردند.

8- با مراجعه به منزل حضرت امام، گروه هاي مس��لح پش��تيباني خود را از 
امام اعالم کردند.

9- حضرت امام به دنبال سقوط نهادهاي اصلي رژيم و عقب نشيني ارتش 
از مردم خواستند که آرامش و نظم را مجددا برقرار کنند.

10- رييس س��تاد کل ارتش از جمله مواردي که موجب 

شد ارتش اعالم بي طرفي کند، اينها بود: رييس ستاد شهرباني به کالنتري ها 
گفته ب��ود مقاومت نکنند؛ در حاليکه اين خالف دس��تور بود. اعزام نيروهاي 
زبده کمکي براي افسران محاصره شده در مسلسل سازي به جهت تمرد آنها 
بي نتيجه ماند. س��ربازان به طور دسته جمعي فرار مي کردند و بدون اجازه به 
پادگان ها بر مي گشتند. نيروهاي زرهي به علت سد شدن راه آنها توسط مردم 
و تير خوردن سرلش��کر رياحي، موفق به کار نش��دند. نيروي هوايی به علت 
پيوس��تن افس��ران و همافران به مردم، قدرت انجام پرواز نداش��ت. بي نظمي 
عمومي، نافرماني و اعالم همبستگي افسران عالي رتبه با کميته امام خميني 

همه گير شده بود.
11- انقالب اس��المي مردم ايران به رهبري امام خميني، نظام دو هزار و 

پانصد ساله شاهنشاهي را سرنگون کرد.
12- ام��ام خميني ط��ي پيام ديگري خطاب به مردم گفتند: توجه داش��ته 
باش��يد که انقالب ما از نظر پيروزي بر دش��من هنوز به پايان نرس��يده است. 
دشمن از انواع وسايل و دسايس بهره مند است و توطئه ها در کمين است. تنها 
هوش��ياري و انضباط انقالبي و اطاع��ت از فرمان هاي رهبري و دولت موقت 
اسالمي است که توطئه ها را نقش بر آب مي سازد ... با دولت موقت اسالمي 
همکاري نماييد تا با حول و قوه الهي هر چه زودتر با همکاري يکديگر ايران 

اسالمي آباد و آزاد را مورد غبطه جهانيان بسازيم.
13- مهن��دس بازرگان طي يک نط��ق تلويزيوني، ضمن تش��کر از آحاد 
مختل��ف مردم و خصوصا از اعالم بيطرفي ارتش در مس��ائل سياس��ي گفت: 
تيمس��ار قره باغ��ي در مالقات حضوري، هم��کاري خود را ب��ا دولت موقت 

اينجانب اظهار نموده است.
14- از س��وي حض��رات آيات مرعش��ي نجفي و ش��يرازي، اعالميه هاي 
جداگان��ه اي خطاب به ملت ايران منتش��ر گرديد و پيروزي انقالب اس��المي 

تبريک گفته شد.
15- پس از س��قوط رژيم سلطنتي، همافران نيروي هوايي که 
در حرکت نظامی مردم نقش مهمي داش��تند ، از همکاري و 

مدد رساني به موقع مردم تشکر کردند.
16- به مناس��بت س��قوط رژيم ش��اه، از سوي ياسر 
عرفات پي��ام تبريکي خطاب به حضرت امام فرس��تاده 

شد.
17- آيت اهلل خويي با ارس��ال تلگرافي براي حضرت 

امام، ورود ايشان را به ايران تبريک گفت.
وقاي��ع انق��الب آن قدر س��ريع بود که حت��ي مقامات 
آمريکايي در آخرين روزها نمي دانستند انقالب پيروز شده 
اس��ت. اتاق عمليات کاخ سفيد از طرف برژينسکي، تلفني 

از ساليوان مي پرسيد: آيا هنوز امکان کودتا وجود دارد؟
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جانم را نجات داديد
مهندس ذهبيون- عضو هيات علمي

يکي از روزهايي که دانشجويان اجتماع کرده  بودند، پليس گارد به داخل دانشگاه هجوم آورده بود. تا يکي از دانشجويان 
را مورد تنبيه قرار دهد. دانشجوي مورد نظر نيز از دست پليس گريخته و به ساختماني که اتاق من در آن قرار داشت فرار 
کرد. در اتاق هاي متعددي را امتحان کرده بود اما نااميدانه موفق نشده بود که به هيچ يک از اتاق ها پناهنده شود تا اينکه 
دراتاق مرا باز کرد و با ديدن يک استاد در پشت ميزش بسيار ترسيد و در حاليکه به سرش مي کوبيد فرياد يا ابوالفضل 
سرداد. من متوجه شدم که او پناه مي خواهد از او خواستم به سرعت به زير ميز کار من که از سه طرف کامال تا روي زمين 
بسته بود برود و پنهان شود و خودم خيلي خونسرد مشغول ادامه کار شدم که در اين هنگام پليس گارد وارد اتاق من شد و 
چون دانشجو را نيافت با مقداري فحاشي اتاق مرا ترك کرد و حيران بود که اين دانشجو چگونه و به کجا گريخت و پس 
از پيروزي انقالب اسالمي دانشجوي فوق الذکر به من مراجعه کرد و ضمن تشکر اظهار داشت که وقتي به اتاقتان آمدم 

فکر نمي کردم از من حمايت کنيد و با ديدن يک نفر در اتاق مرگ خود را پيش چشمم ديدم.

سخنراني شهيد مفتح درپاركينگ دانشگاه
دکتر شيعه- عضو هيات علمي

يکي از خاطرات من از آن دوران مربوط است به زماني که شهيد دکتر مفتح در پارکينگ غربي دانشگاه سخنراني کرد. 
آن زمان هنوز زمين پارکينگ، خاکي بود و محوطه سازي نشده بود. جمعيت بسياري از دانشگاهيان و مردم منطقه جمع 
شده بودند طوري که خيابان هاي اطراف دانشگاه مسدود شده بود. فکر مي کنم آذرماه سال 57 بود. شرايط زمستاني حاکم 
بود و زمين از بارش باران مرطوب بود. جلوي ساختمان فعلي روابط عمومي براي دکتر مفتح تريبون گذاشته بودند و اين 

سخنراني منجر به صدور قطعنامه دانشگاهيان علم وصنعت ايران شد.
خاطره ديگري که مي توانم ياد کنم مربوط به زماني است که استاد نجات اللهي به شهادت رسيده بودند. دانشگاه در آن 
زمان تعطيل بود. به همراه اساتيد ديگر، روز جمعه دردانشگاه حاضر شديم. در زير زمين خوابگاه دانشجويان جمع شديم و 

قطعنامه دانشگاهيان علم وصنعت ايران درمحکوميت به شهادت رساندن دکتر نجات اللهي را صادر کرديم.

 تجمع دانشجويان، گارديها را ترساند
سيد علي مدني- کارمند بازنشسته

 خوب به خاطر دارم يک روز نيروهاي گارد جلوي ساختمان خود که سمت ساختمان فعلي روابط عمومي بود تجمع 
کرده بودند و دانشجويان که تعدادشان هم زياد بود جلوي مسجد دانشگاه که آن موقع در همين محل ولي خيلي کوچکتر 
بود تظاهرات کرده بودند. پس از مدتي شعار دادن، دانشجويان به صورت رمز بين خودشان آهسته چيزي گفتند که يکباره 
به سمت گارد حمله ور شدند. نيروهاي گارد مسلح شاهنشاهي از ترس، عقب نشيني کرد. رئيس اداره حفاظت آن زمان که 
کنار من ايستاده بود با مشاهده فرار نيروهاي گارد فقط يک جمله خطاب به آنها گفت: »خاك بر سرتان!« آن موقع در 
طبقه همکف کنار بانک ملت دانشگاه و در محل فعلي کانون قرآن و عترت هم گارديها بودند. هميشه ماشين گاز و گارد، 

خصوصا جلوي سلف سرويس دانشجويان، آماده سرکوب بود.
اين گروه ها از دانشگاه خارج شدند و اداره دانشگاه، به دست ما افتاد.

خاطرات اساتيد و کارکنان
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اينها رفتني اند
رقيه ستاري دباغ- کارمند بازنشسته

 اوايل سال 56 من در کارگاه ساختمان هفت کار مي کردم. دانشجويان مورد تعقيب حکومت را داخل رختکن آنجا پناه 
مي داديم و بعد که مورد سوال و جواب گاردي ها قرار مي گرفتيم مي گفتيم درها را قفل کرده بوديم و کسي نمي توانسته 
داخل شود. موقعي که افسران نيروي هوايي به مردم پيوستند در ميدان داخل دانشگاه، کارمندان گونيها را پر مي کردند و 
براي سنگر سا زي توسط کاميون ها براي ارتش مي فرستادند. آن موقع دانشگاه تعطيل بود ولي ما به دانشگاه مي آمديم. آن 
وقت ها دانشگاه، مهدکودك نداشت و من با فرزندم به سر کار آمده بودم. يک سرهنگ لباس شخصي جلوي در دانشگاه 
متعرض شد که چرا با فرزندم آمده ام بعد مرا به داخل ساختمان خودشان برد و کاغذي را جلوي من گذاشت و با غيظ گفت 
چرا وقتي مي بيني کسي اين کاغذها را مي چسباند به ما خبر نمي دهي؟ کاغذي بود با آرم داس و چکش. من هم به محل 
کارم رفتم و درخواست سرهنگ را به رئيسم گفتم. مهندس رسول زاده گفت: غلط کرده. اينها رفتني اند ولي اين بچه ها براي 
ما مي مانند. با شروع جنگ ايران و عراق هم در طبقه چهارم ساختمان پانزده خرداد، براي جنگ زده ها و رزمندگان لباس 

مي دوختيم و با نيروهای جهاد، همکاري داشتيم.

.با يك دستگاه آمبوالنس، چهارشبانه روز آماده باش كامل
سيدعيسي موسوي- کارمند بازنشسته بهداري

 من در سال 1341 در بهداري مشغول کار بودم و خوب به خاطر دارم که از 19 تا 22 بهمن 57 در بهداري آماده باش 
از دانشگاه را پيدا کرديم آن موقع  بوديم. يعني چهار شبانه روز در دانشگاه حاضر بوديم تا عصر 22 بهمن اجازه خروج 
بهداري دانشگاه درهمين ساختمان فعلي داير بود. در روزهاي قبل و بعد 22 بهمن من و يکي از اعضاي هيات علمي به 
همراه مرحوم حسين سرزعيم و يک راننده، با آمبوالنس بهداري که يک استيشن بنز بود به مجروحين کمک مي کرديم 
و در خيابان هاي اطراف هم اقالم دارويي و مواد غذايي و البسه سفيد و مالفه و گوني جمع مي کرديمو با آمبوالنس به 
با بلندگو در خيابان هاي اطراف  از استادان که مثل مار و پوش سفيد پوشيده بود  نياز مي رسانديم. يکي  محل هاي مورد 
احتياجات ما را اعالم مي کرد و مردم داوطلبانه باند و پنبه و داروي مورد نياز ما را تامين مي کردند. مداواي مجروحان محدود 
به دانشجويان دانشگاه نبود و ما مجروحان درگيريهاي خياباني و خصوصا مجروحان خلع سالح ارتش در پادگان پاسداران 
رابه بيمارستان هاي ليال پهلوي سابق )بيمارستان خانواده ارتش( و بيمارستان رسالت منتقل مي کرديم. متاسفانه دو نفر از 
مجروحان هم درداخل آمبوالنس به شهادت رسيدند. البته داخل دانشگاه هيچ گاه درگيري مسلحانه پيش نيامد ولي گارد 
با باتوم بچه ها را مي زد و استادي که همراه ما مي آمد بارها مجروح شد. بخش آموزشي و اداري دانشگاه تعطيل بود. ولي 

بعضي از کارکنان روزها به عنوان نگهبان دردانشگاه حاضر مي شدند.

همكاري دانشحويان با كميته انقالب
مهندس نقره کار- عضو هيات علمي

من در سال 1360 به دانشگاه علم وصنعت ايران آمدم ولي آن زمان )قبل از انقالب( پايگاهي در ميدان رسالت داشتيم که چند نفر 
از دانشجويان از جمله دکتر احمدي نژاد )رئيس جمهور( در آن فعال بودند. در اين پايگاه با کمک دانشجويان و در ارتباط با شهيد مفتح 
)در مسجد قبا( و روحانيت شرق تهران، ضمن انجام فعاليت هايي نظير برگزاري اردو براي جوانان و نوجوانان منطقه، آنها را با مسايل 
مذهبي و سياسي آشنا مي کرديم. اوايل انقالب بنده مسئول روابط عمومي کميته استقبال از حضرت امام )ره( و در عين حال در مکتب 
الحسين مسجد احمديه، مسوول فعاليت هاي جوانان اين منطقه بودم و در آن تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علم وصنعت هم با 
ما همکاري داشتند که آن فعاليت ها، زمينه تشکيل کميته انقالب اسالمي در شمال شرق تهران را در مسجد احمديه فراهم آورد و اين 
کميته وظيفه هدايت مبارزات فرهنگي و سياسي با گروهکهاي ضد انقالب را بر عهده داشت. دانشجوياني که با پايگاه مذکور همکاري 
داشتند ما را از مسايل و مشکالت خود در داخل دانشگاه مطلع مي کردند. اوايل پيروزي انقالب، اين دانشجويان به ما اعالم کردند که 
نيروهاي ضد انقالب، دانشگاه را به صورت پايگاه نظامي در آورده و از آنجا اقدام به ارسال اسلحه و نيرو به ترکمنستان و کردستان و 
ديگر مناطق مي کنند. پس از اعالم درخواست اين گروه  از دانشجويان، با مساعدت حجه االسالم و المسلمين جاللي خميني که نماينده 
حضرت امام در شمال شرق تهران بودند و با ديگر ائمه جماعات و مردم منطقه که اکثرا از نمازگزاران آن مسجد بودند به سمت دانشگاه 
حرکت کرديم. گروه هاي ضد انقالب نظير کمونيست ها، حزب کومله، دموکراتها، و... دست در دست هم، جلوي در ورودي دانشگاه را 
سد کرده بودند که کسي وارد نشود. جمعيت با شعار ا... اکبر با صف آنها حمله کردند و وارد محوطه دانشگاه شدند و در محوطه دانشگاه 
شعار مرگ بر منافق سر دادند. به نظر من اين حرکت مردمي بهترين مثال وحدت حوزه و دانشگاه ومردم بود و نيروهاي ضد انقالب را 

متوجه اين مطلب کرد که دانشجويان و اساتيد متعهد، از نيروي عظيم مردمي و پشتيباني روحانيت متعهد برخوردار هستند.
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به روحاني مسجد اقتدا نمي كرديم
مهندس آذرفام- عضو هيات علمي

از سال 54 گارد شاهنشاهي در دانشگاه مستقر شده بود و اوايل،  مکان استقرار آنها ساختمان يک طبقه اي بود که جنب 
آمفي تئاتر روباز قرار داشت. آن سال ها مسجد دانشگاه در همين مکان فعلي ولي بسيار کوچک بود به طوري که موقع نماز 
ظهر، مسجد تقريبا پر بود. مرسوم بود که نمازگزاران بعد از نماز دست در دست هم و رو به آسمان، بلند بلند دعاي وحدت 
مي خواندند که موجب اعتراض شديد گارد بود. حداقل هفته اي يکي دو بار موقع خروج از در مسجد باتوم مي خورديم و اين 
ديگر روال شده بود، ولي ما هم دعاي وحدت را ترك نمي کرديم. تصميم گرفتيم نماز مغرب هم درمسجد اقامه کنيم. با 
رابطه اي که با سرايدار مسجد برقرار کرديم و با حضور حدود 20 نفر از بچه ها، نماز مغرب و عشاء را هم با همان سبک و 
سياق برگزار مي کرديم. باز هم دعاي وحدت بود و ضربات باتوم که نوش جان مي کرديم. نکته گفتني اينکه سال 56 مسجد 
دانشگاه روحاني داشت ولي چون او را منتسب به دربار مي دانستيم، موقع نماز يکي از دانشجويان معماري کمي جلوتر از صف 

بقيه بچه ها پس سر آن روحاني به نماز مي ايستاد و ما هم به آن دوست دانشجو اقتدا مي کرديم نه به روحاني مسجد!

 رياست بر بی ادبها چرا؟!
دکتر مجيدی- عضو هيات علمی: 

خاطرهای هم از سال 56 که حاج مصطفی خمينی به طرز مشکوکی فوت کرده بود، دارم. آن موقع به نشانه اعتراض، 
جمع زيادی از دانشجويان در کوهپيمايی خود اقدام به برپايی تظاهرات کرده بودند و گارد هم آنها را زده بود. بازتاب اين 
اقدام در دانشگاه، اعتصاب دانشجويان بود که باز هم گارد به بچه ها حمله کرد. آن موقع دانشجويان را در اتاقهای خود 
پناه ميداديم و در فرارشان همکاری ميکرديم. بعضی از استادان را هم زده بودند. تصميم گرفتيم از رييس دانشگاه توضيح 
بخواهيم که چرا اجازه ميدهند در دانشگاه، استاد و دانشجو را مورد ضرب و شتم قراردهند. به درخواست ما جلسه ای در 
باشگاه استادان- واقع در کتابخانه مرکزی فعلی- برقرار شد و در آن جلسه، ريس وقت دانشگاه در خصوص مرگ مشکوك 
حاج آقا مصطفی، حرفهای دور از واقعيتی گفت که واکنش ما را در پی داشت. من به اعتراض گفتم: آقا چرا پرت و پال 
ميگوييد؟ رييس دانشگاه فرياد زد: آن بی ادب که بود؟ اطرافيان به من اشاره کردند که چيزی نگو. اصال عادت او بود که 
عدهای را دزد، عدهای زالو يا بی ادب خطاب ميکرد. رييس دانشگاه، دوباره سوال کرد. جواب دادم شما چرا رييس زالوها و 
دزدها و بی ادبها شدهايد؟ به تندی مرا از جلسه بيرون کرد . من هم به اتاق خودم رفتم. بعد معاون آموزشی وقت را به دنبال 
من فرستاد. من گفتم بياييد دو روز به نشانه اعتراض، سر کالس نرويم. عدهای پيشنهاد کردند تعدادی از ما داوطلب شويم 
و نامه هايی در شکايت از اعمال گارد به شاه بنويسيم. فردا که برای امضای نامه رفتيم، با نامهای مواجه شديم که نه تنها 
شکايت آميز نبود بلکه بسيار هم متملقانه و در ستايش شاه و رژيم بود. خالصه آن قضيه به جايی نرسيد ولی در دانشگاه، مدام 
اعتصاب و درگيری و جلسه و راهپيمايی بود. اساتيد را هم اذيت ميکردند به عنوان مثال، يک بار کيف مرا دزديدند و پيغام 
نوشتند که کيفت پشت بام دانشکده عمران است برو بردار و اين کارها را برای آزار ما انجام ميدادند. باالخره اواخر خرداد 59، 

انقالب فرهنگی شد و از اول تيرماه آن سال، دانشگاهها رسما تعطيل شد تا سال 61 که زمان نوگشايی دانشگاهها بود.

يکي از دانشجويان فعال آن زمان اين خاطره را تعريف مي کند: سال 53 بود و مادرم فوت کرده بود. آن روز با پيراهن مشکي ، براي اولين بار مثل يک 
دانشجوي با ادب و خوش رفتار وارد دانشگاه شدم. نگهبانان جلوي در اصلي که مرا خوب مي شناختند از اين سکوت و آرامش من متعجب شدند. به کتابخانه 
مرکزي دانشگاه که در همين محل فعلي کتابخانه بود رفتم که فقط براي همرزمانم يادداشت بگذارم که مادرم فوت کرده و آدرس بدهم که نگران من 
نشوند. کتابداري داشتم به نام آقاي مطلب که بسيار به کارش مسلط بود و هر کتابي که مي خواستيم چه با ذکر نام نويسنده يا استاد مدرس يا موضوع يا 
نام کتاب، فورا برايمان ميآورد. وقتي مرا ديد گفت اگر مي خواهي شلوغ کني برو به کتابخانه عمومي چون آن موقع کتابخانه دو بخش عمومي و خصوصي 
داشت من هم آرام به آن بخش رفتم. مشغول نوشتن يادداشت بودم که نيروهاي گارد مرا دستگير و به محل حراست فعلي منتقل کردند. آنجا حدود 20 
دانشجوي ديگر هم دراتاق بودند. رييس گارد که مرا خوب مي شناخت بدون مقدمه شروع به فحاشي کرد و به مادرم ناسزا گفت. من که هم متعصب بودم 
هم مادرم را به تازگي از دست داده بودم با چنگ و دندان، افسر ارشد گارد را درمقر فرماندهي خود مجروح کردم طوري که ناخن هايم شکسته بود و از شدت 
غيظ متوجه نبودم. رئيس گارد به شدت زخمي شد و دستور داد مرا به نيمکت فلزي محوطه دانشگاه بستند و شالق زدند. حتي يک نفر هم جرات نزديک 

شدن و دفاع از من نداشت.

هيچ كس جرات نزديك شدن نداشت
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انـــقالب و شهـــدای
 دانشگاه علم و صنعت

شهيدكامران نجات اللهي
تولد: بيجار کردستان، رشته: عمران

شهادت: 1357/10/5 خيابان ويالي تهران

شهيد محمد ملك لو
تولد: قم 1337، رشته: مکانيک

شهادت: 56/10/14 پاسگاه کهک قم

شهيد  محمود ضياء بشرحق
تولد: تهران 1328، رشته: مکانيک
شهادت: 57/11/21 خيابان ايران

شهيد  ابوالقاسم ساالري نژاد
تولد: نيشابور1335، رشته: عمران

شهادت: 57/11/22 تهران

شهيد  رضا حاجي بهرامي
تولد: تهران 1334، رشته: صنايع

شهادت: 57/9/11 سرچشمه تهران

شهيد  حميد خليلي
تولد: تهران 1334، رشته: مکانيک

شهادت: 53/10/25  اصابت گلوله در خيابان شاپور سابق

شهيد  غالمحسين صفاتي دزفولي
تولد: آبادان 1331، رشته: مکانيک

شهادت: 55/11/6 اصفهان- درگيري با ساواك
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