برگی از خاطرات سالهای  6531و 6531
احتماالٌ راجع به آنکه در سال  6531بر ما گذشته من در دو سه جای دیگر مطلب نوشته ام آنچه را که منن در خن ل درتر نه
های یاداشت بطور خ صه هست می توانم آنها را اینطور مرور کنم.
شاید نوشته باشم که گونه  61دیماه قم آمدیم و ه اتفاقات عجیب وجالبی را دیدیم که یک مرتبه مارا دگرگون کرد .
از جمله حوادث بعد از این مطلب عید نوروز 6531است .واقعاٌ برای ما عید نبود  ،حال وهوای انق ب آنگونه ما را گررته بود که بر
بال م ئک سوار و ملکوتی بودیم .همه جا با ررقا بحث انق ب و پیروزی وامام بود  .جالب هم بود ما بخش داخلی داشتیم وتنا روز
دوشنبه  31/69/91در بخش ماندیم  .خدا رحمت کند مرحوم استاد دکتر اردوبادی را که آنقدر سخت گیری می کرد که یک روز
ررار یا ترک از بخش ممکن بود که یک ترم آدم را عقب بیندازد  .غروب دوشنبه  31/69/91با اتوبوس راهی شهرضا شدیم وبلیط
هم گیر نمی آمد ولی آقای جعفر شه مرام که در گاراژ ترانسپورت بوذرجمهر کار میکرد منا را هنر جنور بنود سنوار کنرد  .منن و
رضاخان با هم بودیم  .از سه شنبه که عید بود تا پنج شنبه که دهم رروردین شهرضا بودیم .روز پنج شنبه بنه اصنفهان آمندیم .
آنجا تظاهرات عظیمی و مجلس ختم برای هلم شهدای تبریز برقرار بود  .زد وخورد جانانی هم شد و عصر ما آمدیم قم و از آنجا
به تهران آمدیم  .شب جمعه را قم منزل مرحوم حاج حسین تیموریان ماندیم  .و جمعنه راهنی تهنران شندم  .از روز شننبه هنم
کشیک بخش ها شروع شد .و روز یکشنبه  65عید بود  .از صبح دوشنبه هاردهم رروردین ماه درس شروع شد از جمله حوادث
این سال برای من و مهمترین آن مراسم عروسی بود  .ما در اوایل سال  31زن عقد کرده بودیم وعسرت جوانی کاری کرد که پنج
شنبه  6531/4/63عروسی کردیم روز عروسی هم جالب بود پنج شنبه  31/4/63تا سناعت  61011صنبح منن امتحنان داشنتم .
امتحان درس آمار و اپیدمیولوژی بود که در محل دانشکده بهداشت باید امتحان می دادیم وبعد از آن من راهی گاراژ شدم که در
خیابان بوذر جمهری بود ونهایتاًٌٌ با هر سختی بود ساعت  61عصر خودم را رساندم شهرضا .همه منتظر من بودند وبهر حال داماد
رسید  .حاج آقا رسول یادش بخیر  ،گفت ! نگفتم هر جور که باشدخودش را می رساند و عروسی به هم نمی خورد  .بهر حال منا
شب جمعه 31/4/63عروسی کردیم و رردا شب مجداداًٌ به تهران برگشتیم ون من بخش داخلیم تکرار شده بود در واقنع تنبینه
شده بودم ومی بایستی تابستان را هم می ماندم  .شنبه 61تیر ماه 6531مجدداًٌ به بخش آمدم و کار را به تنهایی در بخش شروع
کردم.
تابستان عجیبی بود مرتب تظاهرات درتهران و کشور بود .مردم آرام نداشتند.از یک طرف هزار حقه نیرنگ رژیم نیز بود  .یکشنبه
 63مرداد  31روز اول ماه مبارک رمضان  6511بود  .روزه گررتن در تابستان  .در بخش داخلی آنهم در بیمارستان سینای تهران
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لذت خودش را داشت .من هم ون تنها بودم .خوابگاه هم نبود عمدتاٌ و تمام وقت خود را در بیمارستان صرف می کنردم و رقنط
برای کارهای انق ب از بیمارستان خارج می شدم .
پنجشنبه  31/3/61ظهر بعد از نماز به طرف شهرضا راه ارتادم  .شب را شهرضا بودم و رردا جمعه با خبنری کنه ررقنا دادنند بنه
اصفهان آمدیم  .ششم ماه رمضان بود رکر کنم یکصد هزار نفری آن روز در اصفهان راهپیمائی و تظاهرات کردند .همه جای شنهر
هم بودند ما هم بعد از سی وسه پل به آنها پیوستیم و کاری شد کارستان  .ساختمان بیمه و بانک ملی و هتل شاه عباس به آتش
کشیده شد و ما غروب راهی تهران شدیم آن شب ساواک و پلیس به شدت کنترل می کردند وما هم به هر تررندی راهی تهنران
شدیم  .همان شب حکومت نظامی در اصفهان شهرضاو نجف آباد وخمینی شهر که آن روزها همایونشهر می گفتند به ررمانندهی
سر لشکر ناجی اع م شد .
روز یکشنبه  91مردادکه روز نیمه رمضان بود سینما رکس آبادان را آتش زدند  .رکر کنم  411نفر زنده زنده درآتش سوختند وما
تا آخرهفته رقط اخبار را تعقیب می کردیم  .هار شنبه شب احیای شب نوزدهم رمضان بنود کنه منا تهنران در بخنش بنودیم .
پنجشنبه  61رمضان دوم شهریور بود بعد از نماز ظهر و عصر راهی شهرضا شدم  .غروب گذشته بود که رسیدم شهرضا  .رکر کنم
آن شب تا سحر بیدار بودیم و جمعه هم شهرضا ماندیم و احیای شب بیست و یکنم را در مسنجد حناج عبدالحمیند بنودیم  .آن
مسجد همیشه برای ما حال و هوای خودش را داشت و االن هم دارد .
بعداز ارطار بیست و یکم رمضان و پس از غروب شنبه  4شهریور ماه راهی تهران شدیم .
روز شنبه  31 /1/3دکتر منو هر کیهانی که استاد داخلی ما در بخش بود ودر واقع همه کاره ی بخنش هنم بنود  ( .نون دکتنر
اردوبادی به آمریکا ررته بود )برای ما صحبت کرد و برنامه های سیاسی جبهه ملی را برای ما تبین کرد و در جلسه ی آنها دکتنر
کیهانی بعنوان سخنگو اع م شده بود .همین روز هم دوباره اع م کردند که تقویم به هجری شمسی بر گشته است .
روز یکشنبه 69شهریور 6531آخر ماه رمضان بود و روز دوشنبه سیزدهم مراسم عید رطر در قیطریه برگزار شد .کنه داسنتان آن
روز را جداگانه نوشته ام .رکر کنم بیش از یک میلیون در راهپیمایی و نماز آن روز آمدند.
روز یکشنبه  31/1/61امتحان داخلی دادم و پس از قبولی ب راصله خودم را بنه راهپیمنائی در جرینان رسناندم  .راهپیمنائی در
خیابان دماوند و میدان روزیه (امام حسین رعلی )به طرف دانشگاه بود  .رکر کنم آنروز دو میلیون در تظاهرات شرکت کردنند واز
همان شب حکومت نظامی تهران بر قرار شد .و خیلی شهرهای دیگر که رردا آن روز مردم برای تطاهرات به میندان ژالنه آمدنند
(شهدای رعلی )آن حادثه جمعه سیاه ( 61شهریور )رخ داد  .یادم هست رردای آن روز شنبه  31/1/61ضیائ الحق آمد تهنران و
دست خالی ودست از پا دراز تر بر گشت  .ه بین شاه واو گذشت نمی دانم  .ولی شاه که قرار بود به ند کشنور اروپنای شنرقی
برود  .سفر او لغو شد  .گویا آن کشورها اجازه ندادند.
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روز شنبه بعد  31 /1/93حادثه طبس اتفاق ارتاد و زلزله آمد که ند روزی را هم در آنجا گذراندیم و با شروع تنرم تحصنیلی و
سال جدید روز هار شنبه  51شهریور به تهران آمدیم که ثبت نام ترم جدید بکنیم و از همان روز شنبه دوم مهرماه کنه بخنش
آمدیم عم ٌتظاهرات مبارزات و کارهای انق بی شروع شد و ادامه یارت .

یکشنبه  31 /1/94را امام عزای عمومی اع م کردند و هلم شهدای هفده شهریور و سالگرد آقا مصطفی و....و همه جمنع شندند
در این روز  ( .و مسجدی در کرمان در این روز به آتش کشیده شد که در یادداشتها نوشته ام  ).با اینکه تینر و ترکشنی ردوبندل
نشد ولی روز سختی بود  .شب جمعه  91مهر در خوابگاه و روز جمعه  91مهر ماه در دانشگاه تظناهرات خنوبی برگنزار شند کنه
شرکت کردیم  .هشتم آبان ماه یکشنبه هم نوشته ام در تظاهرات در اطراف دانشگاه شنرکت کنردیم ..روز جمعنه  65آبانمناه بنه
دعوت علما به دانشگاه آمدیم  .محصلین دبیرستانی تهران هم آمده بودند  .گاردی ها هم با نا مردی تمام جلنوی دانشنگاه تهنران
دانش آموزان را به رگبار بستند و جمعه شب تلویزیون ریلم آن را پخش کرد که رردا صبح مردم به خیابان آمدند  .روز جانانی بود
هم برای ما که در کار تظاهرات رعال بودیم و هم گاردیها و ماءموران حکومت نظامی  .از جمله کار های خوب آنروز پائین کشیدن
مجسمه شاه در دانشگاه تهران بود  .و ماموران حکومت نظامی هم آنروز دیگر کاری نکردند .
و تقریباٌ دانشگاه بطور رسمی از  31 /1/64تعطیل شد  .اگر ه برای منا تقریباٌتعطینل بنود  .روز هنار شننبه  31 /1/61آمندیم
بهشت زهرا ودر مراسم تجلیل و تدرین شهدا شرکت کردیم البته آن روزها مثل حاال نبود و ررتن به بهشت زهرا با اتوبوس واحد و
آنهم از طریق راه قدیم قم خیلی سخت بود .
اول آذر ماه بود که امام خمینی اع میه تازه ای دادند و گفتند که محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است و شاه ررتنی است روز
جمعه  31/1/61شب منزل تعدادی از بچه ها بودیم در خیابان استاد معین  .شب برای اهلل اکبر به پشت بام ررتیم  .وروز ینازدهم
آذر ماه در تظاهرات بازار شرکت کردیم  .روز بسیار سختی بود  .تا پایان هفته تهران ماندیم  .روز جمعه 61آذر  31با اتوبوس بنه
شهرضا آمدیم  .صبح روز یکشنبه  61آذر که روز تاسوعا بود برای راهپیمائی شهرضا ررتیم .
مراسم از مدرسه علمیه امام حسین (ع) و مسجد مطیعی شروع شد و تا شاهرضا آمدیم  .خیلی جالب بنود  .یکنی از آقاینانی کنه
برای قرائت قرآن ررت حتی سوره های کو ک قرآن را هم بلد نبود بخواند  .پس از آنکه راهپیمائی تمام شد به خانه آمدیم و حاج
آقا رسول که آمد خبر دادکه بچه ها برای پایان کشیدن مجسمه رضا شاه به رلکه مرکزی ررتند که ما هم بسرعت خودمان را بنه
آنجا رساندیم  .از رعالین برنامه آقای علی انصاری بود و آقای یونسی و آخر کار هم رحیم مصدقی تانکری آورد و مجسمه را پائین
کشیدند  .قدر آن لحظه ها شیرین وبه یاد ماندتی بود  .اولین مجسمه در شهرضا به پائین کشیده شد  .روز ننوزدهم آذر 6531
روز تاسوعا و به همین دلیل میدان مرکزی شهرضا تاسوعا نام گررت.
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روز دوشنبه  31 /1 /91عاشورا هم شهرضا ماندم  .مراسم راهپیمائی مجدداٌ از مدرسه امام حسین (ع) و مسجد مطیعی شروع شد
و تا شاهرضا آمدیم  .خبردار شدیم که اصفهان و نجف آباد هم روز عاشورا مجسمه شاه را پائین کشیده اند  .از جمله مسائلی کنه
رردا ی عاشورا که به تهران آمدم خبردار شدیم این بود که در پادگان لویزان دو سه نفر سرباز ند نفنر از ارسنران را روز عاشنورا
کشته اند و بع وه در عاشورا بیش از بیست میلیون نفر و در تاسوعا بیش از  63میلیون نفر در سراسر کشور راهپیمائی کرده اند .
روز عاشورا هم اکثراٌمردم روزه گررته بودند و ما هم روزه بودیم .یادم هست در شهرضا برف ضعیفی هم آمند  .و هنوا رنوق العناده
سرد بود  .البته بگویم سال  31زمستان خیلی سرد نشد و با بارندگی کمی همراه بود (.مثل سال ) 6511
 91دیماه شاه از کشور ررار کرد و رردای آن روز همه مجسمه های شاه را در کشور پائین کشیدند .
جمعه  91دیماه ون سالروز تولد من هم هست همیشه در خاطرم با خطرها و خاطره هایش ثبت اسنت  .جمعنه  91دی مناه
 6531بزرگترین راهپیمائی در ایران انجام شد  .رهبری امام قاطعانه شعار داده شد  .استق ل آزادی جمهوری اس می ثبت شد .
ضرورت محاکمه شاه مطرح شد و پ کارد نظام شاهنشاهی نابود باید گردد در بین جمعیت بود روز عظیمنی بنود و در تظناهرات
تهران که من بودم مسئله خاصی پیش نیامد  .آن روزها می گفتند آخرین مجسمه شاه در رشت در این روز آنهم توسط ماءموران
پائین کشیده شد .
با ررا رسیدن بهمن شور تازه ای در کشور دمیده شد  .و بیم ها و امیدها هر روز بود ولی نشاط آن روزها وصف ننا شندنی اسنت .
کشور آماده پیروزی انق ب می شد و من هم بهمن ماه را بین شهرضا و تهنران در مسناررت بنودم  .کمیتنه درناع شنهری را در
شهرضا تشکیل دادیم و من شدم عضو کمیته محله خودمان که در خیابان ولی عصر شرقی در مغازه آقای نصراهلل مرادی تشنکیل
شد .
شب جمعه  3بهمن ماه مجدداٌ راهی تهران شدم و مستقیما به ررودگاه آمدم ون قرار بود امام  1بهمن  31به تهران بیایند  .کنه
بختیار ررودگاهها را بسته بود ودر گیری سنگینی در اطراف دانشگاه و خیابان آزادی و مهر آباد اتفاق ارتاد که من با زخمی ها به
بیمارستان امام خمینی آمدم  .دکتر خلیل ناظم روز جمعه  31/66/1کشیک بخش جراحی بیمارستان بود  .آن شب مرحوم دکتر
میر خانی ودکتر ماندگار هم کشیک های سایر بخشها بودند که من جمعه شب را پیش آنها در پاویون مانندم و صنبح روز شننبه
 31 /66/1مجدداٌ به سوی شهرضا آمدم  .شنبه  31/66/1مطابق با  91صفر بود که من قم ماندم و در تظاهرات قم شرکت کردم
و شنبه شب را هم پیش حاج حسین تیموریان در قم بیتوته کردم  .یکشنبه صبح راهی شهرضا شندم و عصنر یکشننبه 31/66/1
رسیدم شهرضا  .دوسه روزی را بین شهرضا و اصفهان گذراندم  .هارشنبه شب  31/66/66با اتوبوس آقای حسام میرنینام راهنی
تهران شدم  .آقای آقاولی رضویان هم با من آمد  .صبح ساعت  4رسیدیم تهران و به حلقه ی محارظین امام پیوستم  .و امنام روز
 69بهمن  6531به تهران آمدند و ما شاهد حضور روح خدا در تهران شدیم .در ذیل این یادداشت هنا آمنار شنهدای روز هنای
4

پیروزی انق ب را نوشته ام که برای شما می نویسم .آماریکه من دارم روز  99بهمن حدود  134نفر در تهران به شهادت رسیدند
و روز  96بهمن  613نفر و جمع تیر خورده ها و مجروحینی که ما باید رسیدگی می کنردیم در اینن دو روز تاسنوعا و عاشنورای
انق ب  111نفر و  9111نفر بود  .بعدها آمار که گررتیم تعداد شهدای این دو روز حدود  6911نفر شد در کل کشور .
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