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مقدمه

مهندس منصور کتانباف، شهردار کالنشهر اهواز، 
که از فعاالن انقالبى و با سابقه در دوران پیروزى 
شکوهمند انقالب اسالمى است در گفتگویى با ما 
به بیان خاطراتى از آن دوران بویژه حادثه چهارشنبه 

سیاه پرداخته که متن آن به شرح ذیل مى آید.
 یادم مى آید این حماسه در 27 دى سال 57 روى 
داد که انقالب اسالمى گام هاى آخر را به رهبرى 
امام راحل و ملت ایران براى پیروزى برمى داشت. 
شاه  مجسمه  ماه،  دى  از حماسه 27  قبل  شب 
که در میدان فعلى شهدا نصب شده بود، برداشته 
شد. ساعت 9 روز چهارشنبه ارتشى ها و بخشى از 
نیروهاى شهربانى با جمعیتى بسیار در خیابانهاى 24 
مترى، امام، میدان شهدا و بخشى از خیابان طالقانى 
استقرار یافتند و بخشى از ماشین هاى زرهى را از 
روى پل عبور دادند. در این حین مردم براى مقابله 

با نظام شاهنشاهى به صحنه آمدند.
در آن زمان که جوانى 18 ساله بودم با پسرعمه 
ام، محمدحسین آخوند شوشترى ـ  یکى از شهداى 
ها  مغازه  بستن  از  پس  ـ   اهواز  سیاه  چهارشنبه 
نادرى در خیابان  به سمت  امام  از سمت خیابان 

آزادگان حرکت کردیم.
زره پوش ها و ماشین هاى ارتشى از روى پل به 
سمت خیابان آمدند و من به سوى رودخانه رفتم که 
در آن زمان جاده ساحلى نبود بلکه یک سد خاکى و 
دیواره سنگى بود که بخش از دیوارى سنگى تا االن 
پشت فروشگاه رفاه دیده مى شود. در ادامه درگیرى 

ها آغاز شد و چند دقیقه بعد صداى تیراندازى شنیده 
شد که یکى از زخمى ها پسرعمه ام بود و دو روز 
بعد در بیمارستان فعلى امام به شهادت رسید و قاتل 

وى یکى از مأموران پاسگاه ژاندارمرى بود.
محل سکونت ما در آن زمان آخر آسفالت بود،  
که  االن در این محل نیروى انتظامى مستقر است و 
در زمان شاه مرکز آموزش پلیس بود. هر چند که 
قبل از آن زندان اهواز بود و جالب آنجا است که 
نیروهاى مرکز آموزش پلیس به بچه هایى که تو 
محل بودند و شعارهاى انقالبى و مرگ بر شاه سر 
مى دادند، حمله کردند و تانک ها هم ماشین هاى 

مردم را زیر گرفت.
در چهارشنبه سیاه افراد زیادى به دست نیروهاى 
نیروهاى  رژیم ستمشاهى شهید و زخمى شدند، 
نظامى سایه سیاهى را بر شهر حاکم کردند البته مردم 
به مقابله با جنایت هایشان پرداختند و بچه هاى محله 

ما از پشت بام نظامى ها را با سنگ مى زدند.
در چهارشنبه سیاه اهواز نیروهاى نظامى حمله 
سختى به مردم داشتند و حتى اموال عمومى و مردم 
را به یغما بردند و با تانک ها و زره پوش ها از 
روى ماشین هاى مردم رد مى شدند و اگر کسى را 

شهردار اهواز:

ثمره خون شهیدان چهارشنبه 
سیاه، پیروزی انقالب اسالمى

 و استمرار آن بود
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مقدمه

 مردم پس از فراخوان صادره به صحنه 
آمدند و روحانیت پیش قراول نیروهاى 
آید  مى  یادم  بود.  انقالبیون  و  مردمى 
آیت اهللا موسوى جزایرى قبل از حماسه 
چهارشنبه سیاه اهواز با حضور در مسجد 
آذربایجانى ها، بیانیه امام را قرائت کرد 
و على رغم حکومت نظامى،  راهپیمایى 

بزرگى صورت گرفت.

3

در شهر مى دیدند بدون سؤال و جواب به باد 
کتک مى گرفتند.

 مردم پس از فراخوان صادره به صحنه آمدند و 
روحانیت پیش قراول نیروهاى مردمى و انقالبیون بود. 
یادم مى آید آیت اهللا موسوى جزایرى قبل از حماسه 
چهارشنبه سیاه اهواز با حضور در مسجد آذربایجانى ها، 
بیانیه امام را قرائت کرد و على رغم حکومت نظامى،  

راهپیمایى بزرگى صورت گرفت.
گل  آقا  حاج  خزعلى،  اهللا  آیت  دوران  آن  در 
سرخى، آیت اهللا موسوى جزایرى حضور فعالى در 
صحنه هاى انقالب داشتند و بیشتر  بیانیه هاى امام 

را آیت اهللا موسوى جزایرى مى خواند.
مردم روز بعد از چهارشنبه سیاه با لباس سیاه و چوب 
دستى به خیابان ها آمدند و نیروهاى نظامى هیچگونه 
تحرك و مقابله اى انجام ندادند و مردم از هر کوى و 
محله اى به سمت بهشت آباد براى گرامیداشت یاد 

شهداى چهارشنبه سیاه حرکت کردند.
چهارشنبه سیاه اهواز در تاریخ انق الب اسالمى 
ثبت و ماندگار شد.  در این حادثه مردم اهواز مورد 
ظلم عوامل ستمشاه قرار گرفتند و شهدایى را تقدیم 
پیروزى  شهدایى،  چنین  خون  ثمره  البته  کردند 

انقالب اسالمى و استمرار آن است.



در یکی از اسنادي که در آرشیو مرکز اسناد انقالب 
فرمانده  تبریزي  شمس  سرلشکر  دارد،  وجود  اسالمی 
نظامی اهواز و حومه در گزارش خود که به ریاست ستاد 
ارتش ارایه داد، پس از اعالم باز بودن بازار و فعالیت مرکز 
تجاري شهر و اعتصاب ادارات پست، دارایی، آب، برق، 
شرکت نفت و مجتمع فوالد و همچنین نیمه تعطیل بودن 
سایر ادارات دولتی، اینگونه توضیح داده است: «از صبح 
روز جاري شماري در حدود 12 هزار نفر در حسینیه اعظم 
اجتماع و آقاي پیشوایی به منبر رفته و ضمن سخنرانی 
از کار مجلسیون و برخی نمایندگان که بی جهت همه 
را تایید می کنند انتقاد نمود. سخنرانی در ساعت 11:30 
خاتمه یافت و حاضرین با سر دادن شعارهاي ضد ملی در 

مسیر خود متفرق شدند.»
همچنین در بخش دیگر این گزارش آماده است: «از 
صبح جاري اجتماعی در حدود 15 هزار نفر از طبقات 
مختلف مردم به خصوص کارکنان آموزش و پرورش 
در دبیرستان پروین اعتصامی تشکیل و شیخ ابوالقاسم 
نمایندگان فرهنگیان،  از وي  خزعلی سخنرانی و پس 
ادارات آب و برق، شرکت نفت و چند نفر دیگر سخنرانی 

ضد ملی نمودند.»
بر اساس آنچه در این سند آمده، فرمانده نظامی اهواز 
و حومه، سرلشکر شمس تبریزي روحیه نظامیان را پس 
از خروج شاه از ایران به شدت متزلزل توصیف کرده و 
معتقد است که نیروها از این غم بزرگ بسیار ناراحت 
هستند. از طرفی در همین ارتباط روحیه مردم درست 
مقابل  آنان در  باال و جسارت  بسیار  در جبهه عکس، 

ساختارهاي باقی مانده رژیم پهلوي دو چندان شده بود.
روزنامه کیهان در خبري تحت عنوان «تظاهرات شبانه 
در اهواز» که روز 26 دي ماه 57، یعنی دقیقا روز خروج 
شاه از ایران، از این شهر مخابره کرده، چنین آورده است: 
«یک ساعت از منع عبور و مرور در اهواز گذشته است، 
دود و بوي باروت و الستیک هاي به آتش کشیده شده 
آسمان شهر را فرا گرفته. ستون هاي زیادي از دود این 
طرف و آن طرف دیده می شود و فریاد یکپارچه مردم که 
با سفیر گلوله و رفت و آمد تانک ها و زره پوش ها در هم 

آمیخته است به گوش می رسد.»
بالفاصله پس از خروج شاه از ایران جامعه روحانیت 
اهواز در اقدامی الزم و مناسب نسبت به صدور اطالعیه اي 

سرگذشت فاجعه

در«چهارشنبه سیاه» اهواز 
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سرگذشت فاجعه

در همین خصوص اقدام کرد. بر اساس اسناد موجود 
در آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمى، آیت ا... سیدعلی 
شفیعی، از روحانیون مبارز آن سالها در اهواز و نماینده 
فعلى مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى در خصوص 
صدور این اطالعیه می گوید: «در جلسه جامعه روحانیت 
اهواز مقرر کردیم که در تاریخی که شاید شاه از ایران 
برود ممکن است حالت بی نظمی به هر دلیلی حاکم شود 
و ما بایستی قضایا را قبضه کنیم که هم سوء استفاده نشود، 
هم اغتشاش نشود و هم به مردم اطالع دهیم در حسینیه 
اعظم جمع شوند. به طرف حسینیه اعظم که در حرکت 
بودیم در فاصله اي دور از حسینیه جمعیتی متراکم مشاهده 
می شد، وضع بسیار خوبی بود. وارد حسینیه که شدیم در 
ابتدا اطالعیه اي که تنظیم شده بود مردم در این شرایط چه 
کنند، توسط آیت ا... موسوي جزایري خوانده شد. بنابراین 
انگیزه صدور اعالمیه، پیش بینی هاي اولیه براي خروج 

شاه، جلوگیري از هرج و مرج و تنظیم امور بوده است.»
متن پیام جامعه روحانیت اهواز به مردم مسلمان ایران 

در آستانه انقالب اسالمی به این شرح است:
«بسمه تعالی

در آستانه نیل به پیروزي کامل و استقرار حکومت عدل 
جمهوري اسالمی به رهبري امام خمینی(ره) و قطع کلیه  
عیادي اشرار و خائنین به ملت و مملکت، هنوز هم ملت را 
در معرض کیدها و مکرهاي دشمنان قسم خورده می بینیم 
و اعالم می کنیم که این توطئه ها و مکرها سد راه حق 
نتواند بود و پیش روي آن را نخواهد گرفت؛ جاءالحق 
و َذَهقَ الباطل، لذا به منظور خنثی کردن نقشه هاي شیطانی 
دشمن و پیروي منویات رهبر بزرگ، اذهان برادران و 
خواهران عزیزمان را به نکات زیر توجه می دهیم: هیچ 
کس از افراد ملت مجاز نیستند به ماموران نظامی، انتظامی، 
پلیس و ارتش که در حقیقت جزئی از ملت مسلمان 
هستند تعدي و تعرضی بنماید.مامورین ارتش و پلیس که 
در حقیقت از خود ملت و پاسداران حریم حقوق ملت 
هستند حق ندارند تعدي و تعرضی به افراد ملت بنمایند.

هیچ کس مجاز نیست کسی را به عنوان ساواکی یا به 
دلیل اینکه در گذشته مخالف نهضت بوده مورد تعرض 
و اهانت قرار دهد تا چه رسد به جرح و قتل. قضاوت 
در کلیه اتهامات با محاکمه صالح شرعیه است که در آینده 
به امر رهبر تشکیل خواهد شد.کسی حق ندارد اراضی 
را به هیچ عنوان اشغال کرده و ساختمان نماید. طبقات 
کم در آمد مطمئن باشند که اعطاي زندگی آبرومندانه و 
تامین امکانات رفاه که در بدو آن ها داشتن خانه مسکونی 
است از برنامه هاي حکومت عدل اسالمی خواهد بود. 
لذا از هم اکنون به بی نظمی و اغتشاش روي نیاروند که 
از خواسته هاي دشمنان اسالم است و نهضت را به وقفه 

می اندازد.»
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در ادامه این اطالعیه آمده است: «به بازرگانان محترم 
و صاحبان کارخانجات و واردکنندگان خوار و بار و 

که  می شود  توصیه  محترم  کسبه 
در  را  بزرگ  رهبر  فرمان 

زمینه ارزاق نصب العین 
دهند.  قرار  خود 
محترم  فروشندگان 

نیز دستور فوق را 
و  کنند  رعایت 
بحران  این  در 
مشکالت  به 

زندگی نیفزایند. 
از  ضمنا 
فروشگاه هاي 
تعاونی اسالمی 

تقدیر  و  تشکر 
اسالمی  می شود.ملت 

و غیور از پیش کشیدن 
قلبی  کدورت هاي  و  نزاع ها 

مانند اختالفات موجر و مستاجر 
خودداري کنند و صمیمیت فی مابین خود 

را حفظ کنند و از هر کاري که وحدت کلمه را به خطر 
می اندازد اهتراز کنند. مسلما در آینده اي نزدیک به دستور 
رهبر بزرگ محاکمه صالحه ریشه اختالفات را قطع 
خواهد کرد.به عموم ملت مسلمان به خصوص جوانان 
عزیز توصیه می شود که حفظ نظم و کنترل شهر را به 
دست گرفته و از تخریب و آتش سوزي جلوگیري به 
عمل آوردند و مانع از هر گونه اقدامات تشنج آمیز شوند. 
امر به معروف و حفظ نظم بر همه واجب است.»در پایان 

این اطالعیه نیز اسامى افرادى ازجمله علی انصاري، عبداله 
موسوي بهبهانی، ساجدي، کاظم مرعشی، محمدجعفر 
علم الهدي،  مصطفی  سید  موسوي، 
حسینی  بن احمد  اسماعیل 
مرعشی، سیدعلی شفیعی، 
انصاري،  ابوالقاسم 
محمدحسین موسوي، 
محمدکاظم آل طیب، 
انصاري،  مرتضی 
سیدمحمد  حاج 
کاظم سجادي، سید 
جزایري،  محمد 
علی  سیدمحمد 
جزایري،  موسوي 
موسوي  عالءالدین 
ابوالحسن  و  جزایري 
انصاري ذکر شده است.

خروح  با  ترتیب  این  به 
و  انتظامی  نیروي  به جز  شاه، 
ارتش، تقریبا کلیه ساختارهاي سیاسی 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي رژیم از بین 
رفت. در اطالعیه جامعه روحانیت اهواز همانگونه که 
ذکر شد، به جوانان توصیه شده بود که امور شهر را خود 
برعهده بگیرند، اما با این همه هنوز نهادهایی که پا بر جا 
بودند مقاومت هاي شدیدي می کردند و همین مقاومت ها 
سیاه ترین روز اهواز را در تاریخ انقالب اسالمی ایران رقم 
زد.عالوه بر جامعه روحانیت اهواز که با خروج شاه از 
ایران اطالعیه صادر کرد و اعالم موضع نمود، دانشگاهیان 
دانشگاه جندي شاپور نیز در همین رابطه موضع خود را 
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رژیم  اقدامات  محکومیت  بر  عالوه  و  داده  انتشار 
پهلوي، از ملت خواسته بودند مبارزه را تا ظهور پیروزي 
نهایی ادامه دهند.درست یک روز پس از خروج  شاه، 
نظامیان در اهواز فاجعه آفریدند. آنها که با فرار شاه کاخ 
آمال و آروزهاي خود را به باد رفته می دیدند با خروج 
از پادگان ها و حمله مسلحانه با تانک و ادوات زرهی، 
شهر و مردم بی دفاع را به خاك و خون کشیدند.پیش 
از ظهر روز چهارشنبه 27 دي ماه 1357، نظامیان در 
خیابان هاي اصلی اهواز به تظاهرات و حمایت از شاه 
پرداختند. تیراندازي هاي نظامیان به سوي مردم آغاز 
شد و ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تیراندازي در 
خیابان هاي سلمان فارسى، امام، سی متري ادامه داشت. 
نظامیان به حسینیه اعظم و دانشگاه  جندي شاپور هجوم 
مراکز  و  بیمارستان ها  به  زیادي  زخمیان  و  آوردند 
درمانی منتقل شدند. صداي تیراندازي در خیابان هاي 
اهواز بلند بود؛ نظامیان خواستار بازگشت شاه بودند.
از ساعت 10 صبح چهارشنبه، تانک ها وارد خیابان ها 
شده و مغازه ها و اتومبیل ها را به آتش کشیدند. هجوم 
بسیاري  تلفات  خائن  شاه  طرفدار  نظامیان  وحشیانه 
به همراه داشت. حادثه خونین چهارشنبه 27 دي ماه 
1357 در اهواز بیش از صدنفر کشته و زخمی بر جاي 
گذاشت. زد و خوردها در اهواز در این روز 22 کشته 

و حدود 80 مجروح داشت.

اسامی شهداي 
چهارشنبه سیاه اهواز

سیدشایع موسوي 14 سالهابوالقاسم حمیدي 14 ساله

فرزند عباس باوري4ساله علی بیت سیاح 14 ساله

 سید اسماعیل موسويسهیل منشی زاده 9 ساله

 ناصر زرگانیحسین آخوند زاده

هوشنگ خوانساري 30 سالهمحمدحسین آخوند شوشتري

حمید دهقانی 24 سالهرحیم قنواتی نژاد 14 ساله

حمید ذاکر زاده 22 ساله

محمود بسندیده 20 ساله

علی درویشی  18 سالهمحمد بنی طرفی  25 ساله

معین ضیائی  30 سالهعظیم واقعی  16 ساله

انتشار اسامی این شهدا و اسامی مجروحان حادثه موج شدیدي 
از نفرت در مردم کشور و به خصوص مردم اهواز ایجاد کرد. 
این اقدام وحشیانه نه تنها سودي براي رژیم در بر نداشت بلکه 
موجب شد مردم اهواز مبارزه خود را علیه رژیم جنایت کار پهلوي 

گسترش دهند و تا پیروزي انقالب اسالمی پیش روند.

کریم منوعی

ابراهیم درویشی 21 ساله

زهره (بدون نام خانوادگى) 11 سالهسیدکریم(بدون نام خانوادگى) 13 ساله
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خاطرات حضرت آیت ا... 
موسوی جزایری از 27 دی 1357

یکى دیگر از اتفاقاتى که خوزستان 
و شهر اهواز با آن شناخته شده مسئله 
چهارشنبه سیاه اهواز بود. این قضیه در 
27دى 57 یک روز پس از فرار شاه رخ 
داد. جلسه اى در اواخر محرم و ابتداى 
ماه صفر در ارتباط با انقالب در مسجد 
(کوى  کمپلو  الزمان(عج)  صاحب 
انقالب) تشکیل شده بود. سخنران آن 
جلسه آیت ا... خزعلى بودند. ایشان 
چند سالى در خوزستان ممنوع المنبر 
بودند و با توجه به اینکه در آن زمان 
رژیمى نبود از ایشان خواهش کردیم 
داشتند  اهواز  به  که  سفرى  در  که 

سخنرانى داشته باشند.
در حین سخنرانى یادداشتى به ایشان 
خواندند  را  یادداشت  وقتى  دادند. 
خندیدند! خطاب به مردم گفتند مطلبى 
را عنوان کردن که مى خوانم، ذوق زده 

نشوید. فرمودند شاه فرار کرده است.
شنیدند  را  خبر  این  مردم  وقتى   
بى اختیار از جاى خود بلند شدند و 
به هلهله کردن پرداختند و از مسجد 
بیرون رفتند. جشن بى سابقه مردمى در 

اهواز رخ داد.
    این مسئله موجب شد که نظامیان 
وفادار به شاه به چاره اندیشى بیافتند. 
روحانیت  جامعه  روز،  آن  بعدازظهر 
شیخ  منزل  در  اى  جلسه  طى  اهواز 
مرتضى انصارى دور هم گرد آمدند. 
طى مشورتى حوادث پس از فرار شاه از 
جمله خرابکارى و غیره توسط منتسبین 
به انقالب پیش بینى شد که قطعا به 
انقالب نسبت داده مى شد. از این رو 
دستورالعملى از سوى جامعه روحانیت 
اهواز نوشته شد که از چند ماده تشکیل 
مى شد که از مردم خواستیم با تشکیل 

کمیته، اوضاع شهر را به دست گیرند. 
بالفاصله به مردم پیغام رساندیم که در 
حسینیه اعظم جمع شوند. سر ساعت 
معین به طرف حسینیه رفتیم. حسینیه 
اعظم و خیابان هاى اطراف آن مملو 
از جمعیت بود. وارد حسینیه شدیم. 
به  و شروع  رفتم  منبر  باالى  به  بنده 
سخنرانى کردم. در این حین شخصى 
در گوش من گفت که ستونى از تانک 
ها بر روى پل معلق در حال حرکت به 
سمت حسینیه است. پس از چند دقیقه 
شخص دیگرى آمد و گفت این تانک 
ها پرچم سفید برافراشته اند و مسئله 
و  انقالب  به  اند  آمده  نیست  مهمى 
مردم بپیوندند. چند دقیقه بعد شخص 
را  سفید  پرچم  گفت  و  آمد  دیگرى 
پایین برده اند و پرچم قرمز برافراشته 
است.  کننده  نگران  وضعیت  و  اند 
در این حین صداى شلیک گلوله ها 
برخاست. معلوم شد این ستون تانک 
قصد حمله به حسینیه را دارند. دیدیم 
که بیرون از حسینیه شلوغ است. معلوم 
شد نمى خواهند به تیراندازى به مردم 
قناعت کنند و مى خواهند با تانک وارد 
حسینیه شوند و تمام مردم را له کنند. 
ما نیز به مردم قضیه را اعالم کردیم. در 
این حین مرحوم عبدالحسین روغنى با 
چند نفر دیگر جلوى آنها ایستادند و 
زنجیر بستند و به آنها گفتند این خانه 
امام حسین است و نظامیان را از آمدن 

به حسینیه با تانک منصرف کنند.
    حدود 22 نفر در این حمله به 
ناراحت  بسیار  ما  رسیدند.  شهادت 
شدیم و تصمیم گرفتیم در مقابل این 
جسارت عکس العملى نشان دهیم. با 
روحانیون حاضر در جلسه اعالم کردیم 
که از آنجا خارج نمى شویم. هرکارى 
که مى خواهید انجام دهید. این برنامه 
با غرش تانک ها، رگبار مسلسل ها 
از زمین و پرواز هلیکوپترهاى کبرى 

8

ت و سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى اهواز
 معاون



سرخط خاطرات

 همراه شد. حسینیه را از باالبه رگبار بستند. ما در محاصره 
بودیم و اعالم کردیم تا مشخص نشود علت حمله چه بوده 
و عامالن این حمله مجازات نشوند از حسینیه خارج نمى 
شویم. به اعتصاب خود ادامه دادیم تا اینکه از سوى بختیار 
اعالم شد که این حمله خودسرانه بوده و عذرخواهى کردند 
و ما از حسینیه خارج شدیم. فکر مى کنم این اعتصاب 
حدود 24 ساعت طول کشید. همزمان با برنامه حسینیه، 
برنامه دیگرى در دانشگاه اعالم شده بود. عده زیادى نیز 
در دانشگاه جمع شده بودند. سخنران آنجا آیت ا... خزعلى 
بود. ستون تانکى نیز به آنجا حمله کرده بود و عده اى در 
دانشگاه نیز به شهادت رسیدند. این ستون تانک در خیابان 
هاى امام، طالقانى و نادرى حرکت کرده بودند ولى ظهر این 

تهاجم به اتمام رسید.
    بعدها فهمیدیم گروهى که از قم و تهران به کمک 
ما آمده بودند، وقتى وضعیت را اینگونه دیدند و نظامیان 
با تانک در شهر پراکنده شده اند، در پشت بام هاى مرتفع 
خیابان نادرى سنگر گرفتند و با سالحهایى که در دست 
داشتند با مامورین نظامى درگیر شدند و حدود 14 نفر از 
آنها را به هالکت رساندند. حمله این گروه موجب شد که 

نظامیان دریابند که با مقابله مردم روبرو هستند.
    سال 57 براى ایران سالى پرحادثه بود و دراین میان نباید از 
مهمترین نقش خوزستان یعنى اعتصاب نفت گذشت. نماینده 
ولى فقیه در استان دراین خصوص مى گوید: یکى دیگر از 
بخشهایى که مى توان گفت خوزستان موضوعیت خاصى 
در آن داشت در ارتباط با اعتصاب شرکت نفت بود. آمریکا 

و قدرت هاى هم پیمان آن، 
شاه را براى نفت ایران و به 
یغما بردن آن مى خواستند. 
وقتى این معنا احساس شد 
به این نتیجه رسیدیم اگر 
برسد،  نفت  به  اعتصاب 
تیر خالص براى رژیم رها 
خواهد شد. در نشستى که با 
دوستان شرکت نفتى داشتیم 
آنها نیز به فکر افتادند که در 
این رابطه رسالت تاریخى 
دین  باید  و  دارند  الهى  و 
خود را ادا کنند. شوراهایى 
را تشکیل دادند. جمع آنها 
منتخبین کل کارکنان نفت بودند. 48 تا 50 نفر مى شد که 

از بین آنها 3 نفر انتخاب شدند که رابطین مجموعه نفت با ما 
بودند که در جلسات ما حضور داشتند و به گفتگو مى نشستند. 
یک نفر از آنها سیدمهدى مصطفوى نوه دخترى مرحوم آیت ا... 
بهبهانى بود که هم اکنون نیز در قید حیات هستند. با تصمیماتى 
که گرفته شد اعتصابات شروع شد. اوایل اعتصابات بود و هنوز 
رژیم تسلط خود را داشت به همین دلیل گروه اعتراض کننده 
اعالم کردند که فشار باالست ما را شناسایى و اعالم کرده اند 
که ما را به اعدام محکوم مى کنند.فرمانده حکومت نظامى در 
اهواز سرلشکر شمس تبریزى بود که تقریبا فرد مالیمى بود ولى 

استاندار سپهبد بقراط جعفریان فردى بسیار خشن بود. 

حسینیه را از باالبه رگبار 
بستند.  ما در محاصره بودیم 
و اعالم کردیم تا مشخص  
نشود علت حمله چه بوده و 
عامالن این حمله مجازات 
خارج  حسینیه  از  نشوند 
اعتصاب  به  شویم.  نمى 
خود ادامه دادیم تا اینکه از 
سوى بختیار اعالم شد که 
این حمله  خودسرانه  بوده 
و عذرخواهى کردند و ما از 

حسینیه  خارج شدیم
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لباس هاى روحانى به صورت مخفیانه 
به در خانه هاى یکى دو نفر از کارگران 
و کارمندان که آدرس آنها را از قبل تهیه 
کرده بودیم رفتیم و مبلغى را به آنها دادیم. 
هدفمان این بود که این امر منعکس شود.

خصوص  در  که  دیگرى  قضیه 
داد،  رخ  نفت  صنعت  اعتصابات 
حساسیت حضرت امام در خصوص 
در  آقایان  از  یکى  بود  موضوع  این 
خرمشهر نزد ما آمد و گفت از اقامتگاه 
زدند  تلفن  پاریس  در  امام  حضرت 

و مى خواستند با شما تماس بگیرند 
ولى ارتباط با اهواز برقرار نشده بنابر 
این با ما تماس گرفتند و گفته اند که 
به علماى اهواز پیغام برسانید که از 
شروع اعتصاب شرکت نفت تشکر 
مى کنم، اما حاالبدانید با شروع این 

 اولین روزى که وارد اهواز شد تقاضاى مالقات با جمع روحانیت استان را داشت. در جلسه با 
کمال بى ادبى شروع به تهدید کرد که من را وزیر کشور نفرستاده، من را شخص شاه فرستاده 
است و گفته خوزستان براى من مهم است به هر قیمتى شده باید نظم را به خوزستان 
بازگردانى. ما هم جواب مناسب را به صورت مالیم دادیم. منظور از بیان این مطلب این بود 

که کارکنان نفت واقعا تحت فشار بودند و شرایط شوخى بردار نبود.
    نظر اکثریت براین بود که در حوزه نفت چند روزى اعتصاب شکسته شود و به 
سر کار خود برگردند به مدت 10 تا 15 روز اعتصاب شکسته شد و دراین 
مدت ما تاکتیک هاى جدیدى را براى شروع اعتصاب طراحى کردیم. 
اعتصاب جدید با شروع دوره بختیار همراه شد. فشارها به کادرهاى 
انقالب از سوى ساواك زیادتر شده بود. دراین میان بختیار اعالم کرد 
با این اوضاع در صورتى به کارکنان حقوق پرداخت مى شود که سر 
کار باشند در غیر این صورت حقوق آنها قطع مى شود. این موضوع 
موجب شد که کارمندان به فکر فرو روند. در این رابطه نیاز بود 
که ما عکس العملى نشان دهیم. بالفاصله چند صندوق خیریه به 
منظور پشتیبانى از انقالب درکشور تشکیل شد. وقتى که این سخن 
بختیار پخش شد ما در مقابل اعالم کردیم که آماده ایم تمامى حقوق 
کارکنان و کارمندانى که در اعتصاب هستند را پرداخت کنیم و از 

این به بعد دولت ما هستیم.
پیش بینى کردیم على رغم اعالم این خبر افراد از ترس حکومت 
نظامى براى گرفتن حقوق خود از خانه هایشان خارج نمى شوند 
از آن طرف نیز باید ثابت مى کردیم که خبر اعالم شده مبنى بر 
پرداخت حقوق واقعیت دارد. به همین منظور شب ها با همین 

 اولین روزى که وارد اهواز شد تقاضاى مالقات با جمع روحانیت استان را داشت. در جلسه با 
کمال بى ادبى شروع به تهدید کرد که من را وزیر کشور نفرستاده، من را شخص شاه فرستاده کمال بى ادبى شروع به تهدید کرد که من را وزیر کشور نفرستاده، من را شخص شاه فرستاده 
است و گفته خوزستان براى من مهم است به هر قیمتى شده باید نظم را به خوزستان است و گفته خوزستان براى من مهم است به هر قیمتى شده باید نظم را به خوزستان 
بازگردانى. ما هم جواب مناسب را به صورت مالیم دادیم. منظور از بیان این مطلب این بود 

که کارکنان نفت واقعا تحت فشار بودند و شرایط شوخى بردار نبود.
    نظر اکثریت براین بود که در حوزه نفت چند روزى اعتصاب شکسته شود و به 

سر کار خود برگردند به مدت سر کار خود برگردند به مدت 
مدت ما تاکتیک هاى جدیدى را براى شروع اعتصاب طراحى کردیم. مدت ما تاکتیک هاى جدیدى را براى شروع اعتصاب طراحى کردیم. 
اعتصاب جدید با شروع دوره بختیار همراه شد. فشارها به کادرهاى اعتصاب جدید با شروع دوره بختیار همراه شد. فشارها به کادرهاى 
انقالب از سوى ساواك زیادتر شده بود. دراین میان بختیار اعالم کرد انقالب از سوى ساواك زیادتر شده بود. دراین میان بختیار اعالم کرد 
با این اوضاع در صورتى به کارکنان حقوق پرداخت مى شود که سر با این اوضاع در صورتى به کارکنان حقوق پرداخت مى شود که سر 
کار باشند در غیر این صورت حقوق آنها قطع مى شود. این موضوع کار باشند در غیر این صورت حقوق آنها قطع مى شود. این موضوع 
موجب شد که کارمندان به فکر فرو روند. در این رابطه نیاز بود 
که ما عکس العملى نشان دهیم. بالفاصله چند صندوق خیریه به که ما عکس العملى نشان دهیم. بالفاصله چند صندوق خیریه به 
منظور پشتیبانى از انقالب درکشور تشکیل شد. وقتى که این سخن 
بختیار پخش شد ما در مقابل اعالم کردیم که آماده ایم تمامى حقوق بختیار پخش شد ما در مقابل اعالم کردیم که آماده ایم تمامى حقوق بختیار پخش شد ما در مقابل اعالم کردیم که آماده ایم تمامى حقوق 
کارکنان و کارمندانى که در اعتصاب هستند را پرداخت کنیم و از کارکنان و کارمندانى که در اعتصاب هستند را پرداخت کنیم و از 
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کار در ذهن خارجى ها ادامه انقالب یعنى ادامه اعتصابات 
شرکت نفت، این دو موضوع به هم گره خورده اند. اگر 
رژیم موفق شد اعتصابات شرکت نفت را بشکند و دوباره 
کارکنان و کارگران به کار خود بازگردند ضربه زیادى به 
وجهه انقالب وارد مى شود.راوى به ما گفت که امام فرموده 
اند من دست علماى اهواز را مى بوسم. با تمام وجود کار 
کنند که اعتصابات نفت ادامه پیدا کند. بعد از پیام امام اعتقاد 
و تصمیم ما مصمم تر شد و خیلى محکم پاى کار ایستادیم.
مسئله سوم این بود که چند روز قبل از تشریف فرمایى امام 
به کشور سرماى شدیدى برخى مناطق کشور را فرا گرفت. 
اعتصابات نفت موجب شده بود نفتى تولید نشود. مصرف 
داخل در آن زمان 700 هزار بشکه بود و حدود 4 میلیون 
بشکه نیز از طریق جزیره خارك صادر مى شد. انقالبیونى که 
صدور نفت در دست آنها بود محکم ایستادگى کردند و از 
صدور نفت جلوگیرى به عمل آوردند. به امام پیشنهاد شدکه 
با توجه به این سرما الزم است مقدارى نفت مصرف داخلى 
را تولید کنیم بنابر این حضرت امام رسما به عنوان مقام تصمیم 
گیرنده طى دستورى هیاتى را به ریاست «مهندس بازرگان» و 
با عضویت «آیت ا... هاشمى رفسنجانى» و «مهندس مصطفى 
کتیرایى» براى تولید مقدار مصرف داخل معین کردند. «شهید 
بهشتى» با من تماس گرفت و گفت که چنین هیئتى قرار است 
به استان بیاید. محل ورود، پذیرایى و محل مورد بازدید را 
مشخص کردیم. این هیئت تشریف آوردند. کارگران شرکت 
نفت نیز اعالم کردند ما تنها به حرف امام گوش مى دهیم. ما با 
دستور امام اعتصاب کردیم و با دستور امام اعتصاب را خواهیم 
شکست و حرف هیچ کس را قبول نداریم.نوشته حضرت 
امام و امضاى ایشان را به کارگران نشان دادیم. طى سفرهایى 
که به شهرستان داشتیم و سخنرانى هایى که صورت گرفت 
آنها قبول کردند و به مقدار نفت مصرفى داخل تولید شروع 
شد.اعتصابات نفت تا پیروزى انقالب ادامه داشت و نقش 

بسیار زیادى در پیروزى ایفا کرد.
 ،87/11/20 تاریخ  به  شماره 19298  کیهان،  *روزنامه 

صفحه 15 (شهرستانها) 

سرخط خاطرات

ِدین؛ خاطرات بچه هاى مسجد جزایرى اهواز 
اهتمام  به  کتاب  این 
و  تدوین  مسرتى  على 
دفتر  سوى  از  سال 1396 
فرهنگ و مطالعات پایدارى 
امور استان هاى حوزه هنرى 
و انتشارات از سوره مهر به 
کتاب فروشى ها رسیده است.

کتاب 575 صفحه اى  این 
در چهار فصل تدوین شده 
است. هر فصل عنوان هاى 
که  دارد  خاصى  جزیى 

برگرفته از وقایع روایت شده در آن فصل اند و برخى از آنها 
چنین اند: چهارشنبه سیاه،  خاطراتى از وقایع انقالب فرهنگى 
در دانشگاه اهواز، محاصره دوم سوسنگرد، جبهه هویزه، حماسه 
هویزه، مدرسه علمیه امام خمینى(ره)، عملیات طریق القدس، 
عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس، آزادسازى خرمشهر، 
عملیات رمضان، تشکیل قرارگاه سّرى نصرت، عملیات خیبر، آمار 
شهداى مسجد جزایرى و ... دفتر فرهنگ و مطالعات پایدارى 
حوزه هنرى خوزستان، اشاره اى بر کتاب دارد که به جغرافیاى 
ـ مستند از یک مسجد  تولید اثر برمى گردد: «روایتى تاریخى 
شاخص و تأثیرگذار در حوادث و تحوالت منجر به انقالب 
اسالمى در سال 1357 و رویدادهاى بعد از پیروزى انقالب و 
جنگ تحمیلى در اهواز و نقش جوانان انقالبى و ایثارگر.» علیرضا 
مسرتى هم در پیش گفتار نوشته: «داستان بچه هاى مسجد جزایرى 
روایتى مستند است که در صحنه هایى خود راوى آنم و در 
صحنه هایى که حضور نداشتم یا خاطره جالب ترى یافتم، پژوهش 
و مصاحبه هاى زیادى انجام دادم و امانت دارانه از بچه هاى حاضر 
در صحنه نقل کردم.»روایت فصل اول کتاب از یکى از روزهاى 
گرم تابستان 1355 آغاز مى شود و خواننده با فضا و فعالیت هاى 
جارى در مسجد جزایرى آشنا مى شود. در نخستین صفحه هاى 
ـ که بعدها شاعر، نویسنده، کارگردان و  فصل به نام حسین پناهى 
ـ برمى خوریم؛ در همان ایام مورد نظر متن،  بازیگر شناخته شد 
کتاب دار کتابخانه مسجد جزایرى مى شود.ماجراهاى روایت شده 
تا پایان فصل دوم تحت تأثیر وقایع سال هاى منتهى به پیروزى 
انقالب اسالمى اند. در روند این ماجراها،  نقش مسجد جزایرى 
و جوانان آن و وقایع اهواز در آن روزها بیان مى شوند که روایت 
تاریخ انقالب اسالمى در اهواز هم محسوب مى شود. همچنان که 
در ادامه و تا شروع جنگ تحمیلى ارتش صدام علیه جمهورى 
اسالمى ایران، فعالیت هاى مسجد در نسبت با وقایع نخستین 

سال هاى پس از پیروزى انقالب، شرح داده مى شوند

معرفـی کتا ب
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سرخط خاطرات

روز 26 دى ماه که شاه از کشور فرار 
کرد و مردم خوشحال بودند اوضاع شهر 
متشنج و تقریباً همه چیز به هم ریخته بود و 
حکومتى وجود نداشت. جامعه روحانیت 
اهواز در منزل مرحوم آیت ا... آقاى آل 

طیب که نزدیک حسینیه 
اعظم بود جلسه اى 

را  مردم  و  برقرار 
به حسینیه اعظم 
دعوت کردیم. در 
این جلسه اطالعیه 
اى در چندین ماده 

تنظیم شد و براى 
حفظ  و  شهر  آرامش 

امنیت و نظم امور دستوراتى به 
مردم دادیم و بعد از آن با همدیگر دسته 
جمعى به حسینیه اعظم آمدیم که جمعیت 
آن روز بسیار تاریخى و به یاد ماندنى بود.

از میان جمعیت که در خیابان ها 
بود مى گذشتیم تا به حسینیه اعظم 
وارد شویم. پس از برگزارى مجلس   

اطالعیه اى  از طریق بلندگوى حسینیه 
براى مردم خوانده شد، هنوز اطالعیه به 
پایان نرسیده بود زمزمه هایى شنیده مى 
شد. بعضى ها مى آمدند و به من مى 
گفتند: ارتشى ها دارند مى آیند، کم کم 
ایجاد تشنج در مجلس شد.در 
آن روز ارتش 2 قسمت 
شده بود، یک قسمت 
به حمایت از شاه به 
طرف دانشگاه رفته 
بودند. در آنجا آیت 
براى  خزعلى  ا... 
سخنرانى  دانشجویان 
مى کرد و یک حمله نظامى 
تمام عیار به دانشگاه انجام شد و 
قسمت دیگر ارتش رژیم به سمت 
حسینیه اعظم آمدند؛ در راه خود هر 
چه بود شکستند و سوزاندند و درب 
مغازه ها را ویران کردند، اجناس مردم را 
تخریب کردند و همه جا را به مسلسل 
بستند تا به حسینیه اعظم رسیدند، ما مردم 

را متفرق کردیم و حسینیه و اطراف را 
تا توانستیم خلوت کردیم. خانم ها را از 
قسمت شمالى حسینیه اعظم و از طریق 
منازل مردم به خانه هایشان فرستادیم 
که بحمدا... کوچکترین حادثه اى براى 
آنان پیش نیامد.اما تانک ها و نفربرها 
و هلى کوپترها و سایر خودروهاى 
نظامى از زمین و هوا تا آنجا که توانستند 
حسینیه اعظم و اطراف آن را به گلوله 
بستند. ساعاتى این رگبارها ادامه داشت 
و در آن حادثه چند نفر از ارتشیان شاه 
به دست مردم دستگیر شدند و آنان 
را به نزد من آوردند و من یکى یکى 
آنان را بازجویى و محاکمه نموده و با 
تشکیل پرونده و گرفتن مشخصات از 
آنها تعهد گرفتیم که با پیروزى عن قریب 
انقالب اسالمى و احضار، آنها باید خود 
را معرفى کنند و خود را در اختیار نظام 
اسالمى قرار دهند.این حادثه هم یک 
تالش مذبوحانه دیگر بود که بازماندگان 
رژیم گذشته به حمایت از اربابان خود 
این حادثه مرحوم  در  دادند و  انجام 
هوشنگ خوانسارى که ساعت فروش 
در خیابان امام خمینى(ره) فعلى بود، 
هدف گلوله قرار گرفت و شهید شد 
که اکنون خیابان شهید خوانسارى به 
نام اوست و شهیدان زیادى به شهادت 
رسیدند که به چهارشنبه سیاه در انقالب 

معروف شد.
*مصاحبه از مسجد آیت ا... شفیعى

چهارشنبه سیاه از نگاه آیت ا... شفیعى؛

ارتش رژیم پهلوی از زمین و هوا 
حسینیه اعظم را به گلوله بست
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سرخط خاطرات

نماینده  حیدرى،  محسن  ا...  آیت 
خبرگان  مجلس  در  مردم خوزستان 
رهبرى از فعاالن عرصه مبارزه با رژیم 
شاهنشاهى و طاغوتى پهلوى حوادث 
سال هاى مبارزاتى مردم اهواز را به 
تصویر کشید.وى ورودش به جریان 
انقالب را از سال 50 و دورانى که دانش 
آموز مقطع راهنمایى بوده،مى داند و مى 
گوید: علت ورود زود هنگام به عرصه 
فضاى  در  حضور  انقالبى  مبارزات 
حوزه از عنفوان کودکى بود چرا که 
همزمان با تحصیل در مدرسه ،درس 
طلبگى نیز مى خواندم بنابراین خود به 
خود با افراد انقالبى و مذهبى آشنا شدم.
وى وارد جریانات مبارزاتى انقالبى 
مى شود و از تظاهرات و شکل گیرى 
آنها مى گوید: على رغم سراسر کشور 
که مجلس غیر علنى براى بزرگداشت 
حاج آقا مصطفى برگزار کردند ما در 
سال 56 مجلس بزرگداشتى آن هم 
به صورت علنى با هدف تبیین حادثه 
19 دى برگزار کردیم تا مردم در جریان 
وقایع قرار بگیرند که در همان مجلس 
ائمه جماعات تصمیم گرفتند تا یک 
هفته به نشانه اعتراض به فجایع قم به 

مسجد نروند تا مردم را از اعمال رژیم 
باخبر سازند. به دنبال این تصمیم یک 
تظاهرات شبانه ى محدود نیز در خیابان 
امام بر پا شد که این اولین راه پیمایى 
اهواز بود بعد از آن دومین حرکت و راه 
پیمایى به طور مفصل ترى برگزار شد.

گسترده ترین راهپیمایى در اهواز
و جلسات  ها  همچنان سخنرانى 
ادامه داشت تا اینکه گسترده ترین راه 
پیمایى اهواز بعد از حوادث 17 شهریور 
برگزار شد که با حضور علما و صد 
هزار نفر از مردم در نوع خود بى نظیر 
و بى سابقه بود. هدف تجمع حسینیه ى 
اعظم بود. جمعیت به راه افتاد وقتى به 
چهار راه نادرى رسیدیم تانکها جلوى 
حرکت جمعیت را گرفتند. حاج آقاى 

یحیوى گفت: من با آنها صحبت مى 
کنم و به آنان مى گویم که با حضور 
علما که خرابکارى صورت نمى گیرد.  
در این فاصله یکى از دوستان به من 
گفت: که از فرصت استفاده نموده و 
قران بخوانى و من بلندگو را گرفته و 
شروع به خواندن قران کریم کردیم و 
به حکم خدا تنها این آیه به ذهنم خطور 
کرد:مومنین در راه خدا پیکار مى کنند و 
کفار در راه طاغوت اى مومنین محکم 
در مقابل طاغوت بایستید و بدانید که 
نقشه شیطان ضعیف است.معناى این 
آیه همه چیز را ترسیم مى کرد و من 
نیز آنقدر این آیه را تکرار کردم تا راه باز 
شد. در حسینیه اعظم یک روحانى که 
دبیر بود و وجهه خوبى در میان جوانان 
انقالبى نداشت خواست سخنرانى کند 
که با اعتراض حضار رو به رو شد و 
از منبر پایین آمد و آیت ا... موسوى 
جزایرى رفت باالى منبر و این زمانى 
بود که ایشان به بهانه معالجه به لندن 
رفته بودند و از آنجا براى دیدار با امام 
به پاریس رفته بودند که امام پیامى را 
به صورت خصوصى در جلسه علما 
مطرح کرده بودند و در حسینیه اعظم 

بهمن 57 در اهواز به روایت آیت ا... حیدرى؛

فرار شاه از نقاط برجستـه 
انقالب ، در اهواز بود

تصمیم  جماعات  ائمه 
نشانه  به  هفته  یک  تا  گرفتند 
اعتراض به فجایع قم به مسجد 
نروند تا مردم را از اعمال رژیم باخبر 
سازند. به دنبال این تصمیم یک 
تظاهرات شبانه ى محدود نیز در 
خیابان امام بر پا شد که این اولین 

راه پیمایى اهواز بود
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مى  ارتشى  جوانان  از  جمعى  رسید  خبر 
خواهند به مردم بپیوندند.به قصد استقبال از 
آنان بیرون رفتیم که دیدیم تقریبا یک گردان 
نیرو بدون اسلحه دارند به سمت ما مى آیند 
ما نیز شعارگویان براى پیشواز رفتیم. نزدیک 
آنها که شدیم این گردان نیروى پیاده کنار 
رفتند و یک گردان نیروى مسلح از پشت سر 
آنها بیرون آمدند و جمعیت را به رگبار بستند 

هم به عنوان نماینده امام رفت باالى منبر و خودش را 
امام را  پیام  معرفى کرد و جو متشنج آرام شد و ایشان 
رساندند و مردم هم شعارهاى کوبنده اى دادند و راهپیمایى 

به صورت آرام خاتمه پیدا کرد.
راهپیمایى روحانیان با لباس مبدل

پس از آن راهپیمایى دیگرى از دارالعلم به سوى شرکت 
نفت آغاز شد ولى این بار رژیم برخورد کرد و با گاز اشک 
آور جمعیت را متفرق کرد . این راهپیمایى با محوریت 
لباس  با  انقالبى  ا... موسوى جزایرى و طلبه هاى  آیت 
برگزار  نفت  کارکنان شرکت  از  با هدف حمایت  مبدل 
شد.حلقه محاصره در حال تنگتر شدن بود که تقریبا همه 
متفرق شدند و تنها کسى که در خیابان مانده بود آیت ا... 
موسوى جزایرى بود ما که موقعیت را خطرناك دیدیم 
برگشتیم توسط یک وانت بارى که در محل یافتیم حاج 
آقاى جزایرى را از مهلکه خارج ساختیم و خود با پاى 
پیاده دوان دوان فرار کردیم زیرا اگر با وانت مى رفتیم 

جلب توجه مى شد 
فرار شاه از نقاط برجسته انقالب در اهواز بود

اما یکى از راهپیمایى هایى که خیلى برجسته است و 
خاطرات زیادى از آن دارم راهپیمایى چهارشنبه سیاه بود 
روز 26 دى ماه سال 57 که شاه فرار کرد عصر همان روز 
جوانان اهوازى به خیابانها ریختند و پایکوبى و شادمانى 
و شعار سر مى دادند و حتى مجسمه شاه که در میدان 

شهداى کنونى بود را به پایین کشیدند.
روز بعد هم دو تجمع در اهواز صورت گرفت یکى در 
دانشگاه جندى شاپور با سخنرانى آیت ا... خزعلى و دیگرى 
در حسینیه اعظم که عمده علما و عامه مردم شرکت کرده 
بودند و سخنران این مجلس آیت ا... موسوى جزایرى و 
شیخ مهدى پیشوایى بود بنده در حسینیه اعظم بودم خبر 

رسید که نیروهاى نظامى به فرماندهى سپهبد جعفریان به 
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در مدرسه مرحوم آیت ا... بروجردى در خیابان کاوه 
بودم که شنیدم نبش خیابان کاوه دو جوان شعارمى 
دادند که یکى از آنها شهید خوانسارى بود نیروهاى 
ارتشى به طرف آنها تیراندازى کردند و آنان به زمین 
افتادند من به همراه چند نفر که حاضر شدند بیایند 

رفتیم آنها را بلند کردیم

خیابانها ریختند و جمعى از افراد فریب خورده را به 
عنوان چماقدار وادار کرده بودند شیشه اتومبیل هاى مردم 
را بشکنند و اماکن را آتش بزنند رهگذران را مورد آزار و 
اذیت قرار دهند که امام هم در آن برهه حکم کرده بودند 

که این چماقداران رابزنید.
ما در حسینیه اعظم در حال گوش دادن به سخنرانى 
بودیم که خبر رسید جمعى از جوانان ارتشى مى خواهند 
به مردم بپیوندند.جمعى از جوانان از جمله بنده از حسینیه 
به قصد استقبال از آنان بیرون رفتیم که دیدیم تقریبا یک 
گردان نیرو بدون اسلحه دارند به سمت ما مى آیند ما نیز 
شعارگویان براى پیشواز رفتیم. نزدیک آنها که شدیم این 
گردان نیروى پیاده کنار رفتند و یک گردان نیروى مسلح 
از پشت سر آنها بیرون آمدند و جمعیت را به رگبار بستند 
و به چشم خود دیدیم که جوانان شهید و زخمى شدند 
و بر روى زمین افتادند و مردم از حسینیه بیرون آمدند اما 
علما 24 ساعت در حسینیه اعظم به نشانه اعتراض به این 
جنایت تحصن کردند . ما هم در خیابانها با جوانان انقالبى 
مى رفتیم و به فرمان امام چماقداران را مورد ضرب و شتم 
قرار مى دادیم.عصر آن روز در مدرسه مرحوم آیت ا... 
بروجردى در خیابان کاوه بودم که شنیدم نبش خیابان کاوه 
دو جوان شعارمى دادند که یکى از آنها شهید خوانسارى 
بود نیروهاى ارتشى به طرف آنها تیراندازى کردند و آنان 
به زمین افتادند و هیچ کس جرات نداشت به سمت آنها 
برود من به همراه چند نفر که حاضر شدند بیایند رفتیم 
آنها را بلند کردیم و داشتیم ماشین مى گرفتیم که آنها را 
به بیمارستان جندى شاپور ببریم هر دو به حالت اغما رفته 
بودند یکى از آنان چشمهایش را باز کرد و تبسمى کرد و 
گفت: به مردم بگویید گریه نکنید من خوشبخت شدم و 

چشمهایش را بست.
فضاى بهمن 57 در اهواز

آیت ا... حیدرى لبریز از خاطرات تلخ و شیرین انقالب 
است و محتواى کالمش پر از حرارت و جذاب است. او 
از خاطره دیگرى یاد مى کند که در 6 بهمن 57 اتفاق افتاد.

اعالم کرده بودند امام ششم بهمن 57 وارد ایران مى شود 
لذا سه چهار روز قبل من به همراه چند طلبه از دوستانم 
براى شرکت در مراسم استقبال امام با اتوبوس رفتیم قم و 
از انجا به تهران رفتیم . آنجا محل اسکانى نداشتیم . رفتیم 

مسجد جامع تهران و گفتیم طلبه ایم . 
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ما را در کتابخانه مسجد جا دادند . شب و روز را در 
تظاهرات گذارندیم و منتظر رسیدن  روز ششم ، رفتیم 
فرودگاه که گفتند فرودگاه بسته شده و امام نمى آید که 
همان روز به فرمان شهید مطهرى علما در دانشگاه تهران 
تحصن نمودند ولى آمدن امام منتفى شد .پولهاى ما در حال 
تمام شدن بود . لذا دیگر نمى توانستیم در تهران بمانیم و 
به اهواز برگشتیم .به اهواز که رسیدیم یازدهم بهمن بود و 
باخبر شدیم امام دوازدهم بهمن وارد میهن مى شود و ما از 
اینکه توفیق این زیارت نصیبمان نشد بسیار ناراحت شدیم.
سال 57 در سخنرانى ها نام شاه را به صراحت مى آوردم

وى از فعالیتها و سخنرانى هاى داغ خود در منطقه 
شوش و هفت تپه و شهرك سلمان فارسى مى گوید 
و مى افزاید: سال 57 دیگر صراحتا در سخنرانى ها نام 
شاه را مى آوردم و هر چه به زبانم مى رسید نثارش 
مى کردم و این امر ساواك را حساس کرده بود . آن 
موقع هنوز مهم نبودم با ردا و عبا بدون عمامه ظاهر 
مى شدم چون در حال تحصیل در دبیرستان بودم هم 
در حوزه،دبیرستان را با کت و شلوار مى رفتم حوزه 
تپه  پاسگاه هفت  به  نیمه طلبگى خالصه  لباس  با  را 
دستور داده شد که مرا دستگیر کنند وقتى مرا دستگیر 
کردند رئیس پاسگاه که آدم خداشناسى بود به من گفت: 
گزارش هایى رسیده به ما که چه سخنرانى هایى کرده 
اى اما بیا یک تعهد بده که دیگر از این حرفها نمى زنى.

من گفتم: من تعهد مى دهم اما به شیوه خودم ،من تعهد 
مى دهم طبق قانون اساسى و براساس فرامین رهبرعمل مى 
کنم . او هم پذیرفت و گفت: خیلى خوب است. گفتم: اما 
باید بدانى که قانون اساسى من قرآن و رهبر من امام زمان 
(عج) است. گفت: عیب ندارد امضا کن.در همان ایام امام 
جماعت مسجد هفت تپه حاج آقاى شیخ هادى برهان بود 
که دستگیرش کرده بودند لذا بچه هاى انقالبى هفت تپه از 
ما دعوت کردند ما هم یک منبر تند و انقالبى برگزار کردیم.  
اتفاقاً پاسگاه هفت تپه 30 الى40 متر پایین تر مسجد بود و 
بلندگوى مسجد رو به پاسگاه و از قضاى روزگار در همان 
هنگام سرهنگ افراسیابى رئیس ساواك دزفول در پاسگاه 
حضور داشت و تمام سخنرانى مرا به طور مستقیم شنیده 
بود و بسیارعصبانى شده بود دستور داده بود همین االن باید 
این شیخ را دستگیر کنید .اواخر سخنرانى بود که متوجه 
حضور نیروهاى پاسگاه شدم وقتى سخنرانى تمام شد دیدم 

بلندگوى مسجد رو به پاسگاه  بود و در همان 
هنگام سرهنگ افراسیابى رئیس ساواك دزفول 
در پاسگاه حضور داشت و تمام سخنرانى مرا 
به طور مستقیم شنیده بود و بسیارعصبانى شده 
بود دستور داده بود همین االن باید این شیخ را 

دستگیر کنید .
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رئیس پاسگاه در کمال ناباورى پشتش را به 
سمت مجلس کرده و در واقع به من چراغ سبز 
داد که فرار کنیم و بعدها هم این پاك طینتى خود 
را در برهه انقالب به خوبى نشان داد و انسان بسیار 

شریفى بود.
جوانان انقالبى از ما دعوت کردند که در 
آنها در مسجد جامع شوش  برنامه فرداى 
هم شرکت کنم که فردا وقتى رفتیم متوجه 
شدیم که ساواك از قبل اطالع داشته و به 
هیچ کس اجازه تجمیع و ورود به مسجد 
نداده لذا برنامه مسجد جامع شوش لغو شد.

آیت ا... دکتر حیدرى خاطرات شیرینش 
را با لحنى دلنشین بازگو مى کند : در شهرك 
که  بودم  مشغول سخنرانى  فارسى  سلمان 
نیروهاى رژیم منطقه را محاصره کردند به 
محض اینکه سخنرانى تمام شد لباسهایم را 
عوض کردم و در میان جمعیت رفتم و فرار 
کردم تا رسیدم به درب خانه اى درب را هل 
دادم، در باز شد نمى دانم در نیمه باز بود 
یا با فشار دست من باز شد. خالصه وارد 
خانه شدم هیچ کس هم در خانه نبود حدود 
یک ساعت در آنجا مخفى شدم، نیروهاى 
رژیم هم گشته بودند و وقتى مرا پیدا نکرده 

اندرفته بودند.
دزفول  در  هم  باشکوه  راهپیمایى  یک 
ساماندهى و توسط چند تن از طلبه هاى 
برگزار  موسوى  محمد  سید  ازجمله  اهواز 
کردیم .موسوى طلبه اى انقالبى ،مخلص و 
زاهد بود و خیلى مظلوم ماند در حالى که 
ا... حیدرى  آیت  بسیارى داشت  فعالیتهاى 
پس از این گریزى که در حاشیه خاطراتش 
انقالب  از  پس  روزهاى  پیرامون  زند  مى 
توضیح مى دهد و مى گوید: دهه اى که پس 
نامیده شد سرشار  از پیروزى انقالب فجر 
از فراز و نشیب بود و ما در سخنرانى ها 
و جلسات مختلف شرکت مى کردیم و به 
تا  دادیم  ادامه مى  فعالیتهاى خود همچنان 
اینکه سرانجام در 22 بهمن پیروزى اصلى 

نصیب ملت ایران شد. 
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آیت ا... حسن زاده:

چهارشنبه سیاه
 اوج ایثارگری مردم اهواز بود

به  اهواز  مردم  سیاه  چهارشنبه  در 
خاك و خون کشیده شدند، در چنین 
روزى روحیه انقالبى و آمادگى بیشتر 
براى ایثارگرى در مردم اهواز مشاهده 
ایجاد رعب و  شد.تالش رژیم حاکم 
وحشت در میان مردم بود اما بالعکس 
شاهد عدم ترس مردم در مراسم تشییع 

شهداى 27 دى بودیم.

سرخط خاطرات

آیت ا... سید ابوالحسن حسن 
زاده، امام جمعه موقت اهوا ز مى 
گوید:  چهارشنبه سیاه سال 57 در 
برخى شهرها همچون  و  اهواز 
دزفول عکس العملى در برابر فرار 
در  نظامیان  از  تعدادى  بود،  شاه 
واکنش به فرار شاه و ابراز وفادارى 
به وى، تحرکات و کشتارهایى را 

در اهواز انجام دادند.
27 دى ماه در تاریخ انقالب 
خوزستان و اهواز ماندگار شد 
اجتماع  دو  روزى  چنین  در  و 
و  اعظم  حسینیه  در  بزرگ 
دانشگاه برگزار شد اما مأموران 
دندان  بن  تا  شاهنشاهى  رژیم 
به  و  آمده  ها  به خیابان  مسلح 

سمت مردم تیراندازى کردند.
بسیار  اجتماع  دانشگاه  در 
بزرگى برپا شده بود، به همراه دو 
تن از دوستان از دانشگاه خارج 
نفر  یک  که  کردیم  مشاهده  و 
سوار بر ماشین به مردم هشدار 
داده که نظامى ها از لشکر بیرون 

آمده و با تانک، ماشین ها را زیر 
گرفته و به تیراندازى مى پردازند.
مردم با مشاهده چنین صحنه 
شدند،  عصبانى  شدت  به  اى 
بحث در آن زمان وحدت ارتش 
با مردم بود و شعار مردم داراى 
اما  بود  نظامى  برادر  عبارت 
نظامى  دیدیم  رفتیم  که  جلوتر 
ها به سمت مردم شلیک کرده و 

ماشین ها را زیر مى گیرند.
از خیابان هاى فرعى و کوچه 
ها خود را به مرکز شهر رساندیم، 
صورت  بسیارى  هاى  جنایت 
گرفت نظامى ها با تانک بر روى 
ماشین ها رفته و به دانشگاه و 

حسینیه اعظم یورش بردند.
کشتارها و جنایت هاى صورت 
گرفته در چهارشنبه سیاه اهواز 
کمترین تأثیر و خلل را در اراده 
مردم ایجاد نکرد، تشییع جنازه 
اهواز  سیاه  چهارشنبه  شهداى 
جمعیت  و  بود  باشکوه  بسیار 
بسیارى از خیابان 30 مترى در 

این تشییع حضور داشتند.
 در این روز روحیه انقالبى و 
آمادگى بیشتر براى ایثارگرى در 
مردم اهواز مشاهده شد، تالش 
در  اى  حماسه  چنین  تا  شود 
سطح ملى و استانى معرفى شود 
که صرف نظر از بحث ملى اما 
در استان توجه ویژه اى به این 

مناسبت نشده است.
در  اهواز  سیاه  چهارشنبه 
ماندگار  اسالمى  انقالب  تاریخ 
شد، چنین حماسه اى افزون بر 
اهواز در دزفول، اللى و روستاى 
وقوع  به  باغملک  صیدون 
پیوست و تعدادى از هم استانى 

هایمان به شهادت رسیدند.
تشییع جنازه بسیار باشکوهى 
در  ماه  دى   27 شهیدان  براى 
رژیم  تالش  برگزار شد،  اهواز 
حاکم ایجاد رعب و وحشت در 
میان مردم بود اما بالعکس شاهد 
عدم ترس مردم در مراسم تشییع 

شهداى 27 دى بودیم.
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آیت ا... موسوى جزایرى نماینده 
از  یکى  خوزستان،  در  فقیه  ولى 
انقالب  دوران  در  مؤثر  اشخاص 
بود. ایشان در آن زمان امام جماعت 
با  و  بودند  اهواز  مسجد جزایرى 
برگزارى جلساتى که با جوانان داشتند 
به نوعى هسته انقالب را در این 

شهرستان پى ریزى کردند.
در  جزایرى  موسوى  ا...  آیت 
صف  در  همیشه  ها  راهپیمایى 
نخست بودند و منزلشان نیز محل 
تجمع و مراجعه اقشار مختلف بود. 
ایشان به عنوان روحانى تکیه گاهى 
بودندکه کارها و طرحها را برنامه 
ریزى مى کردند که خوشبختانه 
همه زحمات مردم به نتیجه رسید.

در آن زمان کسى جرأت نداشت 
شعار «مرگ بر شاه»سر دهد شهید 
در سن  زمان  آن  در  الهدى  علم 
نوجوانى به سر مى برد و یکى از 
کسانى بود که در مسجد جزایرى 
فعالیت مى کرد، در یکى از روزها 
تعدادى از نوجوانان را جمع کرد 
(امام) شعار  پهلوى  و در خیابان 
«مرگ بر شاه»سر دادند و با این کار 
به دیگران جرأت دادند اینگونه بود 

که این شعار همگانى شد.
از دیگر فعالیت ها تاسیس زینبیه 

و  اهواز  در  بانوان  تجمع  جهت 
انجام کارهاى فرهنگى و انقالبى بود 
همچنین به کسانى که در این دوران به 
خاطر برخى اعتصاب ها و قطع شدن 
حقوقشان دچار مشکالت مالى مى 

شدندکمک هایى صورت میگرفت.
 گفتنى است حجت االسالم و 
المسلمین عبدالحسین بزاز، از علما و 
اساتید برتر حوزه علمیه اهواز، پس 
از سال ها مجاهدت و تالش براى 
تربیت طالب انقالبى،  دى ماه امسال 
در سن 82 سالگى به دلیل کهولت 
پر  عالمى  درگذشت.وى   سن 
سابقه و از روحانیون رزمنده هشت 
سال دفاع مقدس بوده و خدمات 
شایانى نسبت به حوزه هاى علمیه در 
مدت حیات خویش داشته اند.پیکر 
پاك عالم مجاهد حجت االسالم 
و المسلمین بزاز، پس از طواف در 
حوزه علمیه اهواز به گلزار شهداى 
اهواز منتقل و نماز میت این روحانى 
آیت  حضرت  توسط  جلیل القدر 
ا... موسوى جزایرى، نماینده ولى 
فقیه در خوزستان اقامه و سرانجام 
با حضور جمع کثیرى از علما و 
فضالى اهوازى به خاك سپرده شد.

سرخط خاطرات

حجت االسالم و المسلمین مرحوم بزاز؛
حضرت آیت ا... موسوی جزایری با برگزاری جلسات 

برای جوانان ، انقالب ر ا در اهواز پى ریزی کردند
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سرخط خاطرات

آیت اله خزعلى در آمفى تئاتر دانشکده 
علوم در حال سخنرانى بود که خبر دادند 
که ارتش به شهر حمله کرده و باید جلسه را 
به پایان برسانند. سخنران را به کنار رودخانه 
بردند که با قایق یا وسیله ى دیگر او را به 
محل امنى منتقل کنند. مردم هم به سمت  
مرکز شهر حرکت کردند. خیابان اصلى 
دانشگاه آکنده از دود و آتش بود. همه ى 
ماشین هاى پارك شده در کنار خیابان را به 
آتش کشیده بودند. من به همراه برادرم به 
ساختمان مرکزى دانشگاه رفتیم تا با تماس 
تلفنى اوضاع را جویا شویم. در یکى از اتاق 
هاى دانشگاه نظاره گر حرکت تانک ها در 
بلوار گلستان بودیم. دود و آتش همه جا 
فرا گرفته بود؛ مات و مبهوت بودیم که 
چه اتفاقى افتاده است. ناگهان متوجه 

حمله چماق به دستان به 
ساختمان مرکزى شدیم 

آمده  دانشگاه  غارت  براى  که 
بودند. بهترین کار ممکن این 
بود که درب اتاق را قفل کرده 
و در کنار دیوارها خود را پناه 

دهیم. صداى تیر اندازى به گوش 
مى رسید و این صدا نزدیک و 
نزدیکتر مى شد. به نظر مى رسید 
که تیر اندازى از درون راهروها 

بود و با تیر قفل اتاق ها شکسته 
مى شد و اموال دانشگاه به غارت 
برده مى شد. من پشت درب اتاق پناه 
گرفته بودم و یک جاروى دستى که 
در اتاق بود تنها وسیله دفاع شخصى 
بود. ناگهان با تیر قفل اتاق شکسته 
شد. ترس همه ى وجودمان را گرفته 
بود در با سرعت باز شد و یک نفر 
گفت چیزى در این اتاق نیست و 
در را بست و رفت. نفس راحتى 
کشیدیم که شاید خطر رفع شده 

است. مدتى گذشت و همچنان صداى تیر 
بود و گلوله. پس از مدتى صداى دیگرى به 
گوش رسید. این صدا با صداى قبل متفاوت 
بود. صدا مى گفت آیا کسى اینجا هست؟ 
ما آمدیم کمک کنیم. اول اطمینان نداشتیم 
آرام آرام این صدا امنیت به ما مى داد. (صداى 
آشناى دوستان) بیرون از اتاق آمدیم و خود 
را در آغوش آنان انداختیم. گفتند نترسید ما 
آمده ایم شما را نجات دهیم. از کنار دیوارها 

دانشگاه رفتیم. نرده به سمت نرده هاى 
ى  ها

دانشگاه را بریده بودند که بتوانیم از آن عبور 
کنیم. مردم شریف لشکرآباد بودند و ما را با 
سرعت به آن طرف خیابان بردند. در یکى 
از کوچه هاى روبروى دانشگاه در منزلى ما 
را پناه دادند. در آن خانه تعدادى دیگر نیز از 
مردم بودند. نمى دانستیم چه شده آیا کودتا 

دیگرى است. تانک ها که عبور شده یا خبر 
هدف  بدون  مى کردند 
تیراندازى مى کردند. تیرى 
از یک نفربر به درون این 
خانه به سینه کودکى اصابت 
کرد که مادرش در حال شیر 
دادن به او بود و گویا شهید شد. 
معرکه اى بپا شد و ناله و فغان به 
آسمان رفت. این شرایط ادامه داشت 
تا بعد از ظهر. آرام آرام صداى تیراندازى 
خاموش شد و به ندرت صداى تیر شنیده 
مى شد. نگرانى براى دیگر اعضاى خانواده و 
بى خبرى از آنان درد آور بود. وانت هایى 
آماده شد که مردم را سوار مى کردند و به 
خانه هایشان مى رساندند.ما مسیر رفیش آباد 
تا کمپلو را که طى مى کردیم ماشین هاى نیم 
سوخته اى را مى دیدیم. برخى از خودرو ها 
زیر تانک ها منهدم شده بودند. مغازه هایى 
که به غارت رفته و شیشه هایى که شکسته 
شده بودند. شهر حالت نظامى و مخوفى به 
خود گرفته بود. به خانه رسیدیم. هنوز پدرم 
به خانه نیامده و پاسى از شب گذشته بود و 
همه نگران بودند. روز چهارشنبه 27 دى ماه 
57 را در اهواز چهارشنبه سیاه نامیدیم چون 
روز سیاه دیکتاتورى بود؛ اما این عالمتى 
بود که نشان از آخرین نفس هاى رژیم 

دیکتاتورى شاه داشت
* منبع: وبسایت بسیج دانشجویى 

دانشگاه شهید چمران 

روایت دکتر بصیرزاده از حال و هواى دانشگاه شهید چمران در 27 دى 57؛

مردم لشکر آباد دانشگاهیان را از مهلکه نجات دادند
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سرخط خاطرات
تصاویری از اعتصابات

 کارکنان نفت در اهواز 57

21



اهواز و خوزستان کانون مبارزات 
انقالبى تأثیرگذار در پیروزى انقالب 
اسالمى بود. خوزستان به دلیل وجود 
مناطق نفتخیز و اعتصاب کارکنان 
شرکت نفت نقش بسزایى در فلج 
کردن رژیم ستم شاهى و تسریع 

پیروزى انقالب اسالمى ایفا کرد.
به درك واصل شدن پول گرین 
مستشار آمریکایى مأمور شکستن 
اعتصاب کارکنان شرکت نفت از 
سوى گروه موحدین که به همت 
شیخ عبدالهادى کرمى تأسیس شده 
بود، سبب تسریع پیروزى انقالب 
اسالمى و تشویق روحیه انقالبیون و 
یأس و دلگیرى ساواك و طاغوت و 

دژخیمان رژیم ستمشاهى شد.
در چهارشنبه سیاه معروف اهواز 
دو برنامه کلیدى در حسینیه اعظم و 
دانشگاه برگزار شد که در این باره 
رژیم ستمشاهى با عصبانیت تمام 
و ایجاد رعب و وحشت، تانک ها 
و نفربرهاى زرهى را روانه خیایان 

ها و میدان ها و حسینیه اعظم و 
دانشگاه کرد. مأموران رژیم پهلوى 
ایجاد  و  گلوله  با شلیک مستمر 
مردم  بین  در  وحشت  و  ترس 
در  و  پرداختند  شهر  تخریب  به 
واقع حمام خونى به راه انداخته و 
تعداد قابل توجهى از انقالبیون به 
ویژه جوانان انقالبى را به شهادت 

رساندند.
عمق فاجعه به گونه اى بود که 27 
دى سال 57 به چهارشنبه سیاه نامیده 
شد و طبعا نه حکومت نظامى رژیم 
و نه تشدید کشتار و خونریزى و نه 

زندان و شکنجه و تهدید تأثیرى در 
روحیه انقالبیون نداشت.

مردم با هر کشتارى که صورت 
مى گرفت قویتر، شدیدتر و فعالتر 
در صحنه حاضر شده و راهپیمایى 
پیشتازى روحانیان  با  را  هایشان 
در  که  دادند  ادامه  اهوازى  مبارز 
رژیم  سقوط  به  منجر  نهایت 

شاهنشاهى شد.
تحول  نقطه  سیاه  چهارشنبه 
بزرگى در مبارزات مردم خوزستان 
و پیروزى انقالب اسالمى در برابر 
کشتار وحشیانه رژیم طاغوت بود.

آیت ا... کعبى:

چهارشنبه سیاه نقطه 
تحول بزرگى در مبارزات 

مردم خوزستان است
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و  ارزشمند  هاى  ویژگى  همه  با  اسالمى  انقالب 
منحصر به فرد در سال 57 از برکت اسالم، قرآن کریم 
و دیانت ملت ایران به وقوع پیوست. آشناسازى جوانان 
با این نهضت بزرگ در نگاه آنها به تأثیرگذارى ایمان 
و اطاعت پذیرى از اسالم و قرآن کریم، تأثیر فراوانى 
خواهد داشت.چهارشنبه سیاه اهواز از جمله رویدادهاى 
مهم در تاریخ انقالب اسالمى است. این رویداد حرکتى 

اسوه اى براى همه کشور خواهد بود و در طى آن

رژیم منحوس پهلوى در نظر داشت شرارت ها و 
جنایت هایى انجام تا ابعاد گسترده انقالب اسالمى 

را فرو نشاند.
نیروى ایمان و مقابله جدى مردم با ساواك و حضور 
در چهارشنبه سیاه منجر به عقب نشینى ارتش و شکست 
حرکت مذبوحانه آن در استان شد. در چهارشنبه سیاه 
اهواز، انقالب اسالمى بارورتر و عرصه حضور مردم 
در راهپیمایى ها و تظاهرات براى رویارویى با سفاکى 
ها و خونریزى هاى رژیم شاه شدیدتر و بیشتر گردید.

در چهارشنبه سیاه، خون بر شمشیر پیروز شد و قطعا 
دانستن چنین جلوه هایى براى نسل هاى آینده عبرت 

هاى فراوانى خواهد داشت.
چهارشنبه سیاه اهواز واقعه اى خونبار در خوزستان 
است.  متأسفانه پس از انقالب اسالمى چنین رویدادى 
با سردى و خاموشى مواجه شد اما در سه سال اخیر 
آیت ا... موسوى جزایرى و ائمه جمعه استان به این 

مسأله اهتمام ورزیدند.
نتیجه چهارشنبه سیاه اهواز پیروزى خون بر شمشیر 
بود، لذا چنین رویدادى را باید پاس بداریم و از عبرت 
هاى آن بهره مند شویم. یکى از وظایف همگان پاس 
داشتن ایام ا... است و چنین رویدادهایى در حقیقت 
روزهاى خدا هستند که خداوند ماندگارى آنها در 

تاریخ را براى عبرت گیرى خواهان است.

و  ارزشمند  هاى  ویژگى  همه  با  اسالمى  انقالب 
57منحصر به فرد در سال 57منحصر به فرد در سال 57 از برکت اسالم، قرآن کریم 

رژیم منحوس پهلوى در نظر داشت شرارت ها و 
جنایت هایى انجام تا ابعاد گسترده انقالب اسالمى 

را فرو نشاند.
نیروى ایمان و مقابله جدى مردم با ساواك و حضور 
در چهارشنبه سیاه منجر به عقب نشینى ارتش و شکست 
حرکت مذبوحانه آن در استان شد. در چهارشنبه سیاه 
اهواز، انقالب اسالمى بارورتر و عرصه حضور مردم 
در راهپیمایى ها و تظاهرات براى رویارویى با سفاکى 
ها و خونریزى هاى رژیم شاه شدیدتر و بیشتر گردید.
در چهارشنبه سیاه، خون بر شمشیر پیروز شد و قطعا 
دانستن چنین جلوه هایى براى نسل هاى آینده عبرت 

هاى فراوانى خواهد داشت.
چهارشنبه سیاه اهواز واقعه اى خونبار در خوزستان 
است.  متأسفانه پس از انقالب اسالمى چنین رویدادى 
با سردى و خاموشى مواجه شد اما در سه سال اخیر 
آیت ا... موسوى جزایرى و ائمه جمعه استان به این 

مسأله اهتمام ورزیدند.

مدیر حوزه هاى علمیه خوزستان:

چهارشنبه سیاه اهواز 
انقالب اسالمى را 

بارورتر کرد
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دکتر سودانى:

باید از طر یق هنر جنایات رژیم پهلوی را به نسل جوان شناساند
یکى از جنایات فراموش ناشدنى 
ایران  ملت  بر  ستمشاهى  رژیم 
هجوم  را  ها  خوزستانى  ویژه  به 
در  اهواز  مردم  به  رژیم  دژخیمان 
چهارشنبه سیاه سال 1357 است، 
چهارشنبه سیاه اهواز لکه ننگى بر 
پیشانى رژیم پهلوى در تاریخ است 
چنین  پلید  ماهیت  شد  سبب  که 
رژیمى بیشتر از گذشته براى ملت 

ایران آشکار تر شود.
افتخار  حماسه  چنین  متاسفانه 
آفرینى در تاریخ انقالب اسالمى کم 

رنگ ظاهر شده است، این حماسه 
تحت الشعاع برخى حوادث از قبیل 
سینما رکس آبادان و آتش سوزى 
مسجد کرمان قرار گرفته است حال 
آنکه دست کمى از چنین حوادثى 
ندارد.باید از طریق هنر، نسل جدید 
یک  از  گذشتگان  افتخارات  با  را 
با ظلم ها و جنایات رژیم  سو و 
ستمشاهى آشنا کرد. در این زمینه 
ساخت فیلم و مستندسازى چنین 
حادثه اى، گفت و گو با مجروحان 
و خانواده هاى شهدا حماسه مذکور 

و مشاهدات عینى مبارزان مى تواند 
اسالمى  انقالب  تاریخ  کتاب  به 
صفحات درخشان و زرینى بیفزاید.

در گفت و گو...



چهارشنبه سیاه یک روز پس از فرار 
شاه صورت گرفت در چهارشنبه 27 
دى ماه مردم شادى کنان به خیابان ها 
آمده و در حسینیه اعظم تجمع کردند 
و آیت اهللا خزعلى سخنرانى پرشور 

و حماسى ایراد کرد.
اکثر علماى آن زمان از قبیل آیات 
موسوى جزایرى، شفیعى، موسوى 
بهبهانى، کاظم مرعشى و ابوالقاسم 
انصارى چنین اعالمیه اى را امضا 
کردند که محتواى آن دعوت مردم به 
نظم، پرهیز از تخریب اماکن عمومى، 
یارى مظلومان و دیگر سفارشات 
اسالمى بود که مردم از صدور چنین 

بیانیه اى بسیار خوشحال شدند.
نزدیک به 15 هزار نفر نخست 
به  اعتصامى  پروین  دبیرستان  در 
نشانه پشتیبانى از انقالب اسالمى 

کشور  به  امام  ورود  براى  دعا  و 
تجمع کردند،  و مردم در حسینیه 
اعظم نیز تجمع کردند و ذره اى 
درازى  دست  عمومى  اموال  به 
شاه  طرفداران  به  حتى  و  نکرده 
حمله نکردند اما پیش از ظهر 27 
طرفدار  نظامیان  سال 57  ماه  دى 
اهواز  اصلى  هاى  خیابان  در  شاه 
تظاهرات و حمایت شان را از شاه 
بى  نظامى  کردند.نیروهاى  اعالم 
جهت و بى هدف به سوى مردم 
شهید  را  نفر  ها  ده  و  تیراندازى 
افراد  نظامیان  کردند؛  مجروح  و 
حاضر در حسینیه اعظم و دانشگاه 
جندى شاپور را بسیار اذیت کرده 
و به خیابان نادرى و امام(پهلوى آن 
زمان) هجوم آورده و حدود صد 
کردند.  زخمى  یا  و  کشته  را  نفر 

خوب یادم مى آید که 22 شهید 
آن روز جوان بودند و حتى جنازه 
شهدا  میان  در  را  ساله   6 کودك 
مشاهده کردم ضمن اینکه 80 نفر 
مجروح شدند حال آنکه تنها جرم 
شان حمایت از امام خمینى(ره) و 
حرکت پشت سر علما و روحانیان 
بود و جالب تر آن که حتى تعرضى 

نسبت به نظامى ها نداشتند.
انتشار اسامى شهدا و مجروحین 
مردم را به شدت از رژیم پهلوى 
نفرین  و  تظاهرات  کرد،  ناراحت 
هاى مردم پس از این واقعه شدت 
یافت و جنایت چهارشنبه سیاه نه 
سود  پهلوى  حکومت  براى  تنها 
نداشت بلکه سبب افزایش نفرت 
مؤمنان و دعا براى نابودى چنین 

رژیمى شد.

دبیر ستاد اقامه نماز استان خوزستان:

جنایت ها و خیانت های 
پهلوی به نسل امروز 

گفته شود
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در گفت و گو...
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 معاون



 15 روز پس از چهارشنبه سیاه 
و  شرافتمندانه  ورود  شاهد  اهواز 
شجاعانه امام به کشور بودیم عده 
اى درك درستى از انقالب اسالمى 
ندارند؛ از این رو باید براى امروزى 
ها وقایع دوران انقالب اسالمى و 
وضعیت کشور را بیان کنیم، باید 
شاه  که  بگوییم  امروزى  نسل  به 
مملکت به عنوان یک نوکر و برده 
آمریکا و انگلیس بود و ایران در آن 
زمان به جزیره آرامشى براى عیاشى 
و رقص و پایکوبى تبدیل شده بود.
هزار   50 پهلوى  دوران  در 
در  مستشار  عنوان  به  آمریکایى 
با  که  داشتند  حضور  کشورمان 
کاپیتوالسیون،  قانون  تصویب 
دادگاه هاى ایران حق محاکمه آنها 
را در برابر انجام هرگونه جنایت 
اراده  پهلوى  دوران  در  ندارند. 
معنا  تمام  به  ذلیل  و  نداشته  اى 
بودیم، رضا شاه را انگلیسى ها بر 
تخت قدرت نشاندند و خودشان 
برداشته و به جزیره موریس تبعید 
کردند.امروزه ایران افزون بر حفظ 

خودش، کشورهایى همچون عراق 
و سوریه را نجات مى دهد و به 
واقع وضع امروزى ما قابل مقایسه 

با دوران شاه ملعون نبود.
سرباز  تسلط  امروزى  جوان 
در  را  مان  ناموس  بر  آمریکایى 
دوران رژیم شاه ندیده است، همین 
ندیدن ها سبب شده که شعارهایى 
را در فضاى مجازى و اعتراضات 
سر  پهلوى  رژیم  از  حمایت  به 
دهند؛ از این رو وضعیت پیشین را 
باید شرح دهند تا واقعیت دوران 

پهلوى روشن شود.
 متاسفانه  برخى در اغتشاشات 
اخیر شعارهایى را درباره رضاشاه 
شدند،  او  خواهان  و  داده  سر 
که  است  کسى  همان  رضاشاه 
انگلیسى ها او را بر تخت نشانده و 
پس از اجراى فرامین شان از قبیل 
کشیدن خط راه آهن که به واقع از 
پل ملت بود، از تخت حکومت به 
زیر کشاندند اما متأسفانه بسیار کم 

به این امور اشاره مى شود.
آمریکایى  به  را  ملت  رضاشاه 

ها و انگلیسى ها فروخت، امروزه 
با وجود گرانى و بیکارى اما برده 
و  صدا  و  سر  و  نیستیم  دیگران 
توطئه چینى هاى آمریکا به خاطر 
ایستادگى ما است که نسل جوان 

باید آگاه شود.
انتخاباتى  پهلوى  در زمان رژیم 
برگزار نشد، در آن زمان شعارمان 
این بود که نان خشک مى خوریم 

اما نجات پیدا کنیم.
سوءاستفاده از موقعیت موجود، 
حقوق هاى نجومى، رانت خوارى 
ما  به  اسالمى  نظام  به  خیانت  و 

ضربه خواهند زد
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ایستادگى ما است که نسل جوان 
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ــود؛  ــد ب ــواز بلن ــاي اه ــدازي در خیابان ه ــداي تیران ص

نظامیان خواســتار بازگشــت شــاه بودنــد.از ســاعت 10 صبح 

ــا  ــده و مغازه ه ــا ش ــا وارد خیابان ه ــنبه، تانک ه چهارش

ــیانه  ــوم وحش ــیدند. هج ــش کش ــه آت ــا را ب و اتومبیل ه

نظامیــان طرفــدار شــاه خائــن تلفــات بســیاري بــه همراه 

ــاه 1357 در  ــنبه 27 دي م ــن چهارش ــه خونی ــت. حادث داش

اهــواز بیــش از صدنفــر شــهید و زخمی بــر جاي گذاشــت. 

22 شهید  و حدود 80 مجروح

 معاونت و سازمان فرهنگى
 اجتماعى، ورزشى


