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  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان : عبنم
 

   )١٣۴٢خرداد  -كشتار مردم پیشوا و ورامین (  ياوران آفتاب

    اشاره

 ۴۵شھري در ; كار از پیشوا شروع شد. پیشنھاد شد در ورامین و پیشوا ١٣۴٢، طرح ثبت وقايع پانزده خرداد ١٣٨٢در تابستان 
 الكاظم نیز در اين شھر واقع شده زاده جعفربن موسي بارگاه امام.  آدمھايي سختكوش شھري مذھبي با;  كیلومتري شرق تھران

جنیدي از اھالي ھمان منطقه .  راھنمايي گرفتیم ، ، استاد دانشگاه و مراكز تربیت معلم ابتدا از آقاي حسین جنیدي جعفري.  است
  .  حاج سیدمحمد طباطبايي آشنا شديم و از طريق او با حاج حسن اردستاني جعفري و او حاج تقي عاليي را معرفي كرد.  است

نماز مغرب و عشا، پاي خاطرات آنان  ، پس از برپايي ھر شب. مسجد امام خمیني پیشوا، محل قرار و انجام مصاحبه بود
ده شب به ھمین منوال گذشت و آقايان محمدتقي .  يافت از شب ادامه مي اكثر آنان كشاورزند و مصاحبه تا پاسي.  نشستیم مي
،  صمدي جعفري ، حسینعلي محمد محمدي ، علي ، سیداصغر طباطبايي ، سیدمحمد طباطبايي اردستاني جعفري ، حسن ييعال

  . برايمان صحبت كردند... ھادي جنیدي و

،  تاجیك ، حسن ، محمد معصومشاھي در آنجا نیز، با برادران محمدرضا، اكبر و رجبعلي رضايي. بود اكنون نوبت به ورامین رسیده
اي به  آوري و دريچه تازه ساعت مصاحبه جمع ٢٢بیش از  بدين ترتیب.  زاده و احمد آقايي گفت و گو كرديم ، حسین وزيري میر اكبريا

  . شد روي اين واقعه اثرگذار گشوده

  خرداد  ١۵،  پیشوا، ورامین

  : كند گونه بازگو مي حاج محمدتقي عاليي مقدمه حادثه را اين

و روز  ۴٢اي از طالب توسط رژيم شاه در دوم فروردين سال  عده ه مدرسه فیضیه و به خاك و خون كشیدنفاجعه دلخراش تھاجم ب«
دولت اين حادثه را  به خصوص اينكه وقتي. دار كرد احساسات مردم مذھبي ورامین و پیشوا را جريحه)  ع( صادق شھادت امام جعفر

چرا كه در منطقه ورامین و پیشوا، . بر كینه مردم از رژيم افزود ضي اعالم كرد،دعواي بین دھقانان و دھاتیھا با مخالفین اصالحات ار
و ھمواره به .  شدم من ھم از اين موضوع خیلي ناراحت. بودند و چنین افترايي را نسبت به خود قبول نداشتند اكثر مردم كشاورز

الي  ، سعي كردم در البه ھستم و ذوق شعر ھم دارم مداح چون.  ، نشان دھم ام را از رژيم دنبال فرصتي بودم تا بغض و كینه
اولین بار  شد، براي بنابراين در ھیئتي كه در بي بي حور و بي بي نور تشكیل مي.  ھم بخوانم ھايم چند بیت نوحه سیاسي نوحه

  » .تا اينكه ماه محرم فرا رسید.  علیه رژيم شعر خواندم

براي برپايي مراسم عزاداري  ، از اين رو، ساواك. رژيم شاه تصمیم گرفت عزاداري مردم را كنترل كند، ١٣۴٢ماه محرم  با فرا رسیدن
  : توسط وعاظ و روحانیون شروطي قايل شد

  . اول مملكت سخن نگويند ـ علیه شخص١

  . ـ علیه اسرائیل نیز سخني به میان نیاورند٢

   . به گوش مردم نخوانند كه اسالم در خطر است ـ مرتب٣

 ، زمان ھم.  گفت ھايش از آن سخن مي رانیھا و اعالمیه كه امام خمیني مرتبًا در سخن اين سه شرط، دقیقًا ھمان نكاتي بود
اعالم و تھديد كرد كه در صورت مشاھده  ، ھرگونه تظاھرات سیاسي را ممنوع اي منتشر كرد و در آن شھرباني رژيم شاه اعالمیه

   ١.برخورد خواھند كرد امي با متخلفان، مأمورين انتظ ھر نوع تخلفي
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رانان و وعاظ شروع به  آغاز شد و در اكثر شھرھا و روستاھا، سخن ، افشاگريھا نیز ، با آغاز محرم رغم تھديد شھرباني علي
اي ھ كشور به صحنه ، سراسر در روزھاي دھم و يازدھم محرم. جنايات رژيم شاه و معرفي شخصیت امام كردند افشاگري درباره

در روز عاشورا، امام يك بار ديگر در . تبديل شد»  توست شكن ملت طرفدار خمیني بت«و » مرگ بر ديكتاتور«تظاھرات با شعارھاي 
شروط  ، نابود خواھد شد، پیرامون ، در صورت ادامه اعمالش حمله كرد و ضمن تھديد صريح او كه راني خود، به شخص شاه سخن

  .  ، سخن گفت ممنوعه ساواك

خرداد، سربازان مسلح خود را براي محاصره منزل امام و دستگیري  ١۵نیمه شب  رژيم كه تاب تحمل خود را از كف داده بود، در
به سرعت به سراسر كشور  خرداد، خبر دستگیري امام در شھرھاي قم و تھران منتشر شد و ١۵صبح روز . روانه قم كرد ايشان
  .  اي شكل گرفت تظاھرات گسترده خیابانھا ريختند ومردم نیز در شھرھاي مختلف به . رسید

، از نكات برجسته  ، به سوي تھران پوشان ورامین در اين بین حركت كفن. شد در اكثر اين شھرھا، قیام مردم به خاك و خون كشیده
  . روز بود حادثه آن

  : گويد حاج تقي عاليي در ادامه مي

بیش از پیش  ھاي نھضت جريان يابد و آن را ز راه نیاز به خون داشت تا در شرياندر آغا)  ره( خمیني به نظر من نھضت امام«
تر از خون حسینیان كه  و چه خوني جوشنده; ) ع( حسین تر از عشق به چه عاملي محرك;  و چه زماني بھتر از محرم; گسترش دھد

پیشوا آن را  مثل روز سوم امام كه مردم. خاصي دارد، روزھاي  ماه محرم. به جوش آمده بود)  ع( علي بن در عزاي مواليشان حسین
اسد را براي دفن شھداي كربال  كربال واقعه آمدن طايفه بني و شھداي)  ع( در آن روز، عزاداران امام حسین. نامند اسد مي روز بني

  » .گذارند به نمايش مي

، با بستن  گروھي با لباسھايي به شیوه اعراب.  داشتاين نمايش تأثیر زيادي در راھپیمايي تاريخي مردم پیشوا به سوي تھران 
 و گاه با ھیئتي كه. كنند زن نیز آن ھیئت را ھمراھي مي ھاي سینه دسته. كنند حركت مي ، در خیابانھا چفیه بر سر، عبا بر دوش

گاھي به عربي .  نگي استبیل يا كل اسد، دست برخي از اعضاي دسته بني. شوند اند، يكي مي اسد درآورده خود را به صورت بني
، بیا رويم  بني اسد، بني اسد، بیا رويم«: دھند آنان بیشتر اين نوحه را سر مي ، گويند، اما در حالت سكون و حزن ھايي مي جمله
 شود و حركت بني اسد تندتر تكرار مي نوحه. آيد آن گاه بیلھا، كلنگھا و پرچمھاي رنگي به اھتزاز در مي»  دفن شاه دين براي
اسد بايد  بني. ترسند وقت از دست برود انگار مي. شود كلمات نوحه تندتر گفته مي زنند و ھا مي ، تندتر بر سینه عزاداران. شود مي

;  است)  ع(زاده جعفر كربال، صحن امام صحنه. اند جايي كه پیكرھاي شھیدان در زير آفتاب گرم رھا شده. صحراي كربال برسد به
 اندوه آنان را. ، قادر به شناسايي آنان نیستند ھا، به علت جراحات وارده با جنازه رسند و بعد از برخورد گ مياسد به میدان جن بني

ايستد، سواري كه نقاب  اسد مي برابر طايفه بني آيد، سواري مي اي از صحرا اسب ، از گوشه گیرد، چه بايد بكنند؟ در اين بین فرا مي
  . خواھد آنان را راھنمايي كند بیند و مي را مي اسد نياندوه و نگراني ب. بر چھره دارد

او . كند روايت مي نشیند و دوباره حادثه كربال را اي سبز بر سر دارد، روي منبر مي پوش كه عمامه نقاب جوان. آورند آن گاه منبر مي
آن گاه جوان . خوانند ان مصیبت ميسراي دسته ھم. سپارند مي اسد نیز آنھا را به خاك برد و بني يكي يكي شھیدان را نام مي

صداي بلند  آورد و جواني با اين بار صدايي رسا مردم را به خود مي. كنند اش مي اندوه خاصي بدرقه رود و مردم با پوش مي نقاب
نیكان و نه  ، نه نه اسكندر ماند، نه دارا، نه شاھان ماند، از اينكه خواند، از مرگ و از اينكه ھیچ كس زنده نمي اشعاري را مي

  . ياري دھند را)  ع( شوند كه چرا روز عاشورا نبودند تا امام حسین اسد اندوھگین مي آن گاه بني. ماند تنھا نام نیك مي.  ظالمان

  : گويد حاج تقي عاليي مي

 ھمواره ھمانند چنین روزي خبر دستگیري امام به گوش مردم پیشوا برسد تا مردمي كه ، خواست خداوند بود كه در به عقیده من«
كردند، با حركت خود در  امامشان را ياري مي كردند كه اي كاش در روز عاشورا حضور داشتند و اسد افسوس خورده و آرزو مي بني
عزادار با  اسد، مردم در روز بني. خود، از اين امتحان الھي سربلند و روسفید بیرون بیايند خرداد براي دفاع از حسین زمان ١۵روز 

در چنین شرايطي كه ھمگان يك صدا و از عمق  آور خاكسپاري شھداي كربال، خونشان به جوش آمده بود و ھاي حزن ديدن صحنه
 چنان منقلب شدند ، آن ريختند، با شنیدن خبر دستگیري امام زدند و اشك مي را صدا مي)  ع( وجودشان نام مبارك اباعبداهللا الحسین

  » . بود كه آنان را به حركت واداشت)  ع( علي بن اين خون حسین. اي مقاومت در برابر حركت توفنده آنان نبودكه ھیچ سدي را يار

  : افزايد از حاضران در واقعه پانزده خرداد، مي ، يكي ديگر حاج حسن اردستاني جعفري
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ھمراه  چرا كه عده بسیاري از مردم روستاھاي اطراف به. شود زاده جعفر شلوغ نمي صحن امام اسد ھیچ روزي به اندازه روز بني«
آنان وقتي خبر دستگیري امام را شنیدند، . بنشینند رسانند تا به تماشاي مراسم فوق ، خودشان را به صحن مي ھیئتھاي عزاداري

  » .ل حضور گسترده مردم در آن تظاھرات بزرگ گرديدندديگران را ھم مطلع ساخته و عام ھنگام بازگشت به روستاھاي خود

  : شود عاليي يادآور مي

  : ھا اين بود يكي از آن نوحه.  ام را رو كردم ھاي سیاسي زدم به دريا و نوحه دل را. از شب ھفتم محرم به بعد ديگر زدم به سیم آخر

  شیعیان حسین مردانه باشید 

  در عزاداريش جانانه باشید 

  ھمچو حّر رشید  كشید نعره از دل

  ، مرده بادا يزيد  زنده بادا حسین

فھمیدند  ھمگان مي كردم كه ، با دست طوري اشاره مي»مرده بادا يزيد«گفتم  وقتي مي.  خواندم اشاره مي اين نوحه را با ايما و
گفتند زنده بادا حسین  تي ميدادند كه وق حرارتي پاسخ مي ھمان شاه خائن است و عزاداران با چنان» يزيد«كه منظور من از 

  :  خواندم و در روز ھشتم و نھم اين نوحه را مي. لرزيد بازار مي مرده بادا يزيد، در و ديوار

  يزدان بود  نداي ما نداي

  شعار ما شعار قرآن بود 

    ، تن به اين ذّلت ما كجا بیعت

    خود امضأ كنیم اين دين و قرآن با خون

    ین جان، مظلوم حس مظلوم حسین جان

  :  شود كه جعفري يادآور مي حاج حسن

خواند، طوري كه  و كبیري به وضوح روشن شد كه او دارد نوحه سیاسي مي اي را خواند كه بر ھر صغیر روز تاسوعا، حاج تقي نوحه
اد گرفتند كه چرا اين اير ترھاي ھیئت به حاج تقي برخي از بزرگ. شنیدن اين نوحه جاخورده و ابتدا پاسخ ندادند دسته عزاداري با

مقدس كه خود از مبارزين و مردان نیك پیشوا بود و سن و سالش از  ؟ اما حاج حسن اي مگر از جانت سیر شده.  خواني نوحه را مي
، با حاج  بزرگ ھیئت زن نیز به احترام ، دسته سینه زاده جعفر ھمین نوحه را بخوان داد تا داخل صحن امام ھمه بیشتر بود، دستور

  : آن نوحه اين بود. تقي ھمراھي كردند

  فرمود ھل من ناصرا  العاشورا حسین في يوم

  دادند جواب اين ندا در فیضیه قالوا بال 

  : گويد مي حاج تقي عاليي

،  خواندم وقتي كه من اين نوحه را مي. مداحان نگه دارد اي را براي ، موظف بود كه چھار پايه ، پسر حاج محمدابراھیم محمد رحیمي
نوحه را  وقتي كه تو اين«:  لرزد، او گفت به او گفتم چرا چھارپايه مي. لرزد در زير پايم مي كردم كه چھار پايه احساس مي

ھیئت سربازان و مأموران پاسگاه حضور  بیچاره حق داشت چون در اطراف» .لرزد دست و پايم مي!  ترسم ، من مي خواني مي
  » .و ھمین طور ھم شد. ، دستگیر خواھم شد مراسم ه پس ازدانستم ك داشتند و من به خوبي مي
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  . مأموران حاج تقي عاليي را با خود به پاسگاه بردند ، دو تن از در پايان مراسم

كم كم ابروھايش  بعد.  زل زد توي چشم من. داري تنومند به نام حیدري جلو آمد و در مقابلم ايستاد درجه ، وارد پاسگاه كه شدم«
. بعد مرا در زيرزمین حبس كردند. خون جاري شد شید و سیلي محكمي به صورتم زد و من به زمین خوردم و از سرمرا درھم ك

 در میانه راه با حاج سیدمحمدعلي.  چادر به سر كرد و راه افتاد به سمت پاسگاه خبر دستگیري من وقتي به مادرم رسید، او
. كرد و خودش آمد پاسگاه تا مرا ضمانت كند با اصرار زياد، مادر مرا روانه خانه سید وقتي ماجرا را فھمید. طباطبايي برخورد كرد

پذيرم و آن ھم اين است كه نگذاري حاج تقي روز  به يك شرط ضمانت شما را مي فقط«:  ، به سید گفت ، رئیس پاسگاه غفاري
صبح ! شدم تا روز بعد از عاشورا ول كرد و من آزادسید قب. خواني كند و پس فردا ھم خودش را به پاسگاه تسلیم كند نوحه عاشورا

مگر . از طرف ديگر عاشوراي حسیني بود.  پیش رئیس پاسگاه بدقول كنم خواستم سید را از طرفي نمي.  روز عاشورا دودل بودم
او و خاندانش وارد  به ھر ترتیب ابھت امام حسین و عظمت مصیبتي كه بر.  در خانه بنشینم و ھیچ كاري نكنم شد در اين روز مي

  » .يكي دو روز خودم را مخفي كردم تا روز سوم امام فرا رسید بعد از عاشورا. شده بود، مرا از خانه خارج كرد و به ھیئت كشاند

پیشوا به  گیري تظاھرات و حركت مردم جعفري درباره چگونگي كسب خبر دستگیري امام و نحوه شكل حاج حسن اردستاني
  : گويد سوي تھران مي

ات  چرا مغازه: حاج عباس رحیمي آمد و از من پرسید.  میدان است نشسته بودم ام كه نبش ، روز بني اسد، من در مغازه محرم ١٢«
و به حسینیه مرحوم حاج  با شنیدن اين خبر، من فورًا مغازه را بستم. اند آقاي خمیني را دستگیر كرده! بلند شو ؟ باز است

زاده  پس از مدتي عزاداران به سوي صحن امام. خواند مي ي محمدتقي عاليي در حسینیه روضهآقا.  غالمعلي رحیمي رفتم
 در اطراف دسته تعدادي سرباز و مأمور ساواك پا به پاي دسته حركت.  داخل بازار گذشت ھیئت از. حركت كردند)  ع(جعفر
.  جز بزرگان ھیئت كسي خبر نداشت ي امام ھنوز بهاز موضوع دستگیر. تعدادشان ھم از روزھاي قبل بیشتر شده بود. كردند مي

خواند كه سبب عصبانیت  ھاي سیاسي مي عوض كرده بود و داشت نوحه ، نوحه را دانست حاج تقي عاليي ھم كه موضوع را مي
  » .مأموران پاسگاه شد

  : گويد محمد كاشاني يكي ديگر از مبارزين مي علي

تا او را به  كرد اسد معرفي مي را براي بني)  ع( ام سجاد، داشت پیكر مطھر امام حسینشبیه ام. بود اسد شروع شده نمايش بني«
زاده جعفر بلند بود كه در اين لحظه حاج  امام ، حسین جان در صحن فرياد حسین جان. مردم منقلب شده بودند. خاك بسپارند

 و ديگري)  ع( بن علي يكي عزاي حسین.  عزا داريمعزاداران حسیني ما امروز دو تا  اي.  اي مردم«: ، فرياد زد حسن مقدس
  . دستگیري امام به گوش ھمگان رسید و بدين ترتیب خبر» . اهللا العظمي خمیني قدر شیعه حضرت آيت دستگیري مرجع عالي

  : گويد حاج تقي عاليي مي

خوريد كه چرا  مي ي كساني كه افسوسا;  خبر را با سوز و گدازي خاص به مردم ابالغ كرد و به آنان گفت حاج حسن مقدس اين«
اكنون يك بار ديگر عاشوراي حسیني تكرار شده است و مجتھدي . را ياري كنید)  ع( نبوديد تا امام حسین ۶١در روز عاشوراي سال 

 اباعبداهللا خواھد ھمچون ياران باوفاي آيا دلتان مي.  نداي ھل من ناصٍر ينصرني سرداده است قدر، بزرگ و مرجعي عالي
خواھد قدم در اين  قیام كنید؟ بنابراين ھر كسي دلش مي به نداي حسین زمان لبیك گفته و علیه يزيد و يزيديان زمان)  ع( الحسین

  » .براي آزادي آقا در صحن آماده حركت به سوي تھران باشند ١برگردد و بعد از ظھر ساعت  راه بگذارد، اكنون به خانه

  . وضوع حركت به سوي تھران را براي حضار شرح دادحاج حسن اردستاني جعفري نیز م

  : گويد محمد كاشاني مي حاج علي

ھاي عزادار بالفاصله متفرق شدند و ھمگي به سوي منازل و  كرد، دسته وقتي برنامة حركت را حاج حسن مقدس اعالم«
جايي به جز ھمان صحن  شھرستانھاي مختلف به آنجا آمده بودندعدة زيادي ھم دروگر بودند كه چون از . رفتند روستاھايشان

  » .كردند، در آنجا ماندند و منتظر بقیه شدند مي آنھا شبھا ھم در ھمان صحن اتراق. زاده جعفر نداشتند امام

  : گويد حاج حسن اردستاني جعفري مي
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.  با مادرم و ھمسرم در میان گذاشتم ، موضوع را ھمان موقع من به خانه رفتم. صبح بود كه اين خبر اعالم شد ٣٠/١١ساعت 
امان غسل شھادت كرده كفن پوشیدم و يك چوب  بعد در حوض خانه.  سپردم اي ھم تنظیم كردم و به دست ھمسرم نامه وصیت

حن جمعیت حاضر در ص.  ساعت يك ظھر، در صحن آماده شديم.  گرفتم و با پاي برھنه به سوي صحن حركت كردم محكم به دستم
بعد جمعیت به دنبال آنان خارج . پوشھا از صحن بیرون آمدند اول كفن. پوش بودند صدھا نفر كفن. ، حدود پنج ھزار نفر بود و اطراف آن

.  از بازار بیرون رفتیم» .تو ، خدا نگھدار تو، بمیرد، بمیرد دشمن خونخوار ، خمیني خمیني«: داند موقع شعار مي مردم در آن. شدند
  » . حركت خود ادامه داديم راژ پیشوا، دست به دست ھم داديم و زنجیروار بهنزديك گا

  : دھد حاج علي محمد كاشاني توضیح مي

دھھا نفر زن . آمده بودند ، محمدآباد عربھا و برخي روستاھاي ديگر ، كھنك از روستاھاي اطراف از جمله سناردك جمعیت زيادي«
ما ھم «: گفتند كردند و مي زنھا خیلي اصرار مي.  آمدنشان ممانعت كرديم اما ما از. رسیدند آنھا در پل حاجي به ما. ھم آمده بودند

الدين يكي از  ابوالقاسم محي ، حاج شیخ در پل حاجي. » اسد كمتر ھستیم آيا ما از زنھاي بني.  سھمي داشته باشیم خواھیم مي
رويم ھیچ انتظار  ما كه مي«:  او به مردم گفت. مايي تشويق كردراھپی روحانیان پیشوا بر ديوار گلي باغي رفت و مردم را به

شدن و مصايب  ، شكنجه ، اسیر شدن كشته شدن. اين حركت ما عواقبي دارد. ترسد برگردد ھركسي كه مي ، برگشتن نداريم
ادي در مردم گذاشت و مردم حرفھاي اين روحاني تأثیر زي. ترين خوفي دارد ھمراه ما نیايد ھر كسي كه كوچك. ديگري در پیش دارد

  » .سوي كربال افتادند به)  ع(به ياد حركت سیدالشھدا

  : گويد حاج تقي عاليي مي

خنديدند و  مي طلب به ما اي از آدمھاي نان به نرخ روز خور منفعت ، عده الدين ابوالقاسم محي راني حاج شیخ پس از سخن«
و من در پاسخ به آنھا گفتم كه ما به . كردند مي و ما را مسخره» ؟!رويدخواھید با دست خالي به جنگ تفنگ ب مي«: گفتند مي

،  دوست اي از ھمین افراد شاه عده. دست خالي و پاي برھنه و خداوند ما را ياري خواھد كرد رويم حتي با اهللا مي جھاد في سبیل
اين بود كه از حاج شیخ اسماعیل مھاجري خبر آورده بودند  آن شايعه. اي به راه انداخته بودند تا مردم را از ادامة راه بازدارند شايعه

روشنگري  اي بود كه سالیان متمادي در ، روحاني آقاي مھاجري. پیشوا به سمت تھران حركت نكنند كه ايشان دستور داده تا مردم
م پیشوا احترام خاصي براي او قايل مرد. مكان كرده بود ، به تھران نقل چند ماه قبل از آن اما او.  مردم پیشوا نقش بسزايي داشت

فكر ايجاد تفرقه  برخي ھم در. رژيم با اين شايعه قصد داشتند مانعي در برابر حركت مردم بوجود آورند به ھمین دلیل ايادي. بودند
  » .بیشتر به حركت خود ادامه دادند اما تیرشان به سنگ خورد و مردم با صالبت ھر چه. بین مردم بودند

  : كند خرداد كه به جمع ما پیوسته است خاطرات خود را اين چنین بیان مي ١۵قیام  ، يكي ديگر از حاضران در باطباييسیداصغر ط

، گريه كنان به طرفم  خانم يكي از پیرزنھاي ده در مغازه را تازه باز كرده بودم كه ديدم بیگم جان. اسد بود بعد از ظھر روز بني«
كرده و به  اهللا خمیني را دستگیر شاه مرجع تقلیدمان آيت.  مگر خبر نداري«:  او گفت.  پرسیدم را از او علت گريه كردنش. آيد مي

حاج حسن مقدس در صحن «:  او گفت.  شنیده است از او پرسیدم كه اين خبر را چگونه و از چه كسي» . زندان انداخته است
 در ھمین حین ديدم كه ھیئتي در حدود. كردم كه موضوع واقعیت داردحسن را آورد يقین  تا اسم حاج» .زاده جعفر، اعالم كرد امام

برخي از آنان را . » مرگ يا خمیني يا«: دادند آنھا شعار مي. پنجاه نفر از طرف روستاي محمدآباد عربھا وارد بلعرض شدند
سیدمرتضي . قصودي بودندحسن طباطبايي و آقايان سفاليي و عرب م ، سید در جلو ھمه سیدمرتضي طباطبايي.  شناختم مي

آلبالو دستم  يك چوب.  با ديدن آنھا، فورًا در مغازه را بستم. به دست سرھنگ بھزادي به شھادت رسید طباطبايي در ھمان واقعه
اي  آباد و حصارك ھم عده ، معین مسیر از روستاھاي سوره در طول.  از خانواده خداحافظي كرده خودم را به جمع آنھا رساندم.  گرفتم

ما حركت  ، داسھاي خود را برداشته ھمراه بردن به موضوع زيادي ھم دروگر ُلر و آذري به محض پي تعداد. ديگر به ما پیوستند
.  ، بیش از دويست نفر بوديم میدان ورامین رسیديم شد طوري كه وقتي به رفتیم بر تعدادمان افزوده مي ھر چه جلوتر مي. كردند

مكان به  آباد اتراق كردند و ما در ھمین اي به نام موسي از شھر ورامین خارج شدند و در منطقه ودتر از ماپیشوائیھا و ورامینیھا ز
آباد تجديد وضو كرد و رفت در  با آب قنات موسي سیدمرتضي طباطبايي.  مان را با آب قنات برطرف كرديم تشنگي.  آنھا ملحق شديم

  » . پیشاپیش جمعیت قرار گرفت

  : گويد دي جعفري نیز ميمحمد محم علي

 وقتي به قلعه سین رسیديم تعداد زيادي از مردم آنجا به ما ملحق.  گذشت قلعه سین مي آن زمان مسیر جاده پیشوا ـ ورامین از«
حركت مردم پیشوا به سمت ورامین و متحد . كردند اي از اھالي در فواصل مختلف با آب و اسفند از جمعیت پذيرايي مي عده. شدند
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طوري بود كه گويي اين عمل يك برنامة از پیش تعیین شده بود و دست احزاب و  ن با مردم به پا خواسته ورامین در آن روز،شد
  » .در حالي كه اين چنین نبود.  سیاسي در كار است جناحھاي

  : گويد مي حاج تقي عاليي ھم با تأكید

من به جرئت . مسلمان موجب آن حركت نشد ت اين مردمدر رگھاي غیر)  ع( بن علي ھیچ عاملي اّال جوشش خون حسین«
تنھا يك عامل سبب . ساز حركت توفندة مردم در آن زمان نشد گروه خاصي زمینه گويم كه ھیچ حزب و جناحي و ھیچ فرد و يا مي

ي مردم مسلمان بود غیرت دين آن ھم. ھاي ظلم و استبداد شاھي را به لرزه درآورد سیل خروشان به حركت درآيد و پايه شد تا آن
  » . و بس

  : گويد محمد محمدي جعفري ھم مي علي

، قلوب مردم به ھم  ساحت مقدس مرجعیت ديني ، به راستي كه خواست خدا بود تا در آن روز به خاطر دفاع از الجماعه يداهللا مع«
  » .دحسیني جمع شدند و يد واحده را تشكیل دھن ، عاشقان نزديك شد و از مناطق دور و نزديك

  : گويد محمد كاشاني مي علي

درد دين داشت به خاطر دفاع از حريم  ھا ماندند، ھر كسي كه آن روز تاريخي به جز زنھا كه به خاطر ممانعت مردھا در خانه در«
در دوران البته كساني ھم بودند كه نه در آن زمان پا پیش گذاشتند و نه . بود مقدس دين و قرآن و مرجع تقلید خود به صحنه آمده

  » .حتي از دور، دستي ھم بر آتش نگرفتند.  اسالمي و نه در ھشت سال دفاع مقدس انقالب

  : گويد ، مي منطقه پرداخت از تبريز به پیشوا آمد و به تولید و تجارت فرش در اين ١٣٣۵دوست كه در سال  آقا حق حاج

كفن پوشیدم و با زن و .  غسل شھادت كردم.  ، من رفتم خانه حركت كنیم وقتي تصمیم بر آن شد كه براي آزادي امام به تھران«
دخترم اگر من «:  گفتم صورتش را بوسیدم و. كرد قراري مي او براي من خیلي بي.  دختري نه ساله داشتم.  كردم ھايم وداع بچه

روي كفنم نوشته بودم .  رساندم خداحافظي كردم و خودم را به جمعیت بعد با او. را پیش بگیر)  س( شھید شدم تو راه حضرت زينب
دادند، يك نفر از بازاريان  مي الدين گوش ، وقتي مردم به سخنان حاج شیخ ابوالقاسم محي اما در پل حاجي. » خمیني يا مرگ يا«

آقاي خمیني فقط به مگر «:  به او گفتم» ؟ اي ھمرنگ اين جماعت شده ، چرا شما كه اھل پیشوا نیستي«:  پیشوا، به من گفت
كردم كه در اينجا  مي و من اگر در شھر خودم ھم بودم ھمین كار را. ايشان به ھمة ايران تعلق دارد. دارد مردم پیشوا تعلق

گیرند و چوب توي  ھمه شماھا را مي. ھیچ عاقبت خوشي ندارد رويد اين راه كه مي«:  كنان گفت بعد خنديد و مسخره» . كنم مي
وقتي .  خمیني يا مرگ يا:  شعار ما اين است.  اگر سواد داري بخوان«:  اشاره به شعار روي كفنم گفتم من با» .كنند آستینتان مي

ترين  ، يعني بزرگ شود كه او از جانش مي گذارد، ديگر براي ھمگان روشن پوشد و قدم در راه مبارزه مي كسي كفن مي
  » . او ديگر چیزي نگفت و رفت.  ھايش و بچه زن ھمین طور از مال و.  ، گذشته است اش سرمايه

  : كند اردستاني جعفري چنین بازگو مي ادامه حركت عزاداران را حاج حسن

جلو  اهللا صانعي كه در ، به ھمراه يك روحاني ديگر به نام شیخ فتح الدين ابوالقاسم محي راني غّرا و كوبندة حاج شیخ پس از سخن«
،  مردم داس. نیز به جمعیت ما افزوده شدند اي از روستاھاي اطراف عده.  رامین به راه افتاديمكردند به سوي و جمعیت حركت مي

اي از آن محل جاري بود، ديديم مردم  بري كه رودخانه شھر، در محلي به نام چوب در ابتداي. چوب و شمشیر در دست داشتند
  » . شھر ورامین حركت كرديم يگر پیوستند و بعد به سمت داخلاند و در آنجا ھر دو جمعیت به ھمد به استقبال ما آمده ورامین

  : گويد مي ۴٢خرداد  ١۵دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و يكي از مبارزين  ، اما در ورامین چه گذشته بود؟ آقاي محمد علي رضايي

. شھر ورامین صدا كرد وپ دراللھالعظمي خمیني مثل ت قدر تقلید حضرت آيت صبح بود كه خبر دستگیري مرجع عالي ١١ساعت «
ھنگام ظھر مأمورين شھرباني دو سه نفر به نامھاي امیر اكبري و حاج . االنبیأ اجتماع كردند زده و ناراحت در مسجد خاتم مردم بھت

ر و پس از فريضة ظھ. به اوستا نادر، از افراد معتمد شھر را به جرم خبرپراكني دستگیر و بازداشت نمودند محمد محمدي معروف
اي وقتي از تصمیم  عده.  براي آزادي آن دو نفر اقدام كنیم عصر من به اتفاق دوستانم حسن تاجیك و يداهللا سنقري تصمیم گرفتیم

بالتكلیفي به سر  تأثیر خبر دستگیري امام ملتھب شده بود، مردم در از آنجا كه شھر تحت. حركت كردند ما مطلع شدند، ھمراه ما
االنبیأ رفتیم تا از ايشان  ، امام جماعت مسجد خاتم حاج آقا طاھري بنابراين ابتدا نزد. ند كه چه كاري بايد بكننددانست نمي. بردند مي
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با ھمان جماعتي كه .  است وي پاسخي براي ما نداشت و گفت كه ھنوز دستوري در اين باره به ما نرسیده.  نمايیم كسب تكلیف
،  ، نظر مردم حركت ما به سوي شھرباني.  شھرباني كج كرديم ه و راھمان را به سوينزد ايشان رفته بوديم از مسجد خارج شد

جمعیت افزوده  در كمتر از چند دقیقه بیش از يكصد نفر جمع شدند و تا به شھرباني رسیديم بر. جلب كرد را به خود... بازاريان و
بعد ھم قول داد .  آمد و از ما خواست كه برگرديم جلو. ، ترسید ، با ديدن اين جماعت ، سرھنگ محمد حجتي رئیس شھرباني. شد

متفرق  خواھد جمعیت را كند و مي دانستیم كه دارد رندي مي مي.  شناختیم اما ما او را خوب مي. كه بزودي آن دو نفر را آزاد كند
شد بر تعداد جمعیت  چه زمان سپري مي ھر.  نخواھیم رفت ما ھمان جا مانديم و گفتیم تا دوستانمان را آزاد نكنید، از اينجا. سازد

امیر  به محض اينكه. سرھنگ حجتي شديدًا احساس خطر كرد و دستور آزادي آن دو را صادر نمود از اين جھت. شد افزوده مي
تك تك اي در وجود  ، جان تازه آزادي آقاي محمدي با. اكبري آزاد شد و از در شھرباني بیرون آمد، صداي اهللا اكبر مردم بلند شد

براي » ، خدا نگھدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو خمیني بت شكن«; كه شعار  در ھمین لحظه بود. معترضین دمیده شد
  » .انداز شد بار در فضاي شھر ورامین طنین اولین

 او.  ن مبارز ورامین استخرداد و از فرھنگیا ١۵از عاملین اصلي حركت مردم ورامین در  ، ، معروف به احمد تاجیك حاج حسن تاجیك
  : گويد در اين باره مي

كاسبھاي ديگر نیز با ديدن .  پايین كشیديم و آنھا را به تعطیلي واداشتیم آن موقع من با چند فرھنگي ديگر، كركره چند مغازه را«
ايقي در میدان اصلي دق. ھايشان را بستند و وارد جمعیت شدند و كسب خبر دستگیري امام بالفاصله در مغازه انبوه جمعیت

، پست خود را ترك كرده و به اداره  مأمورين شھرباني از ترس. بود ، باجة شھرباني نبش میدان.  ورامین ايستاديم و شعار داديم
  » .ھايشان بیرون كشید فرياد اللھاكبر كه در شھر پیچید، مردم را از خانه. شھرباني رفته بودند

  : گويد حمدعلي رضايي نیز ميرضايي برادر كوچك حاج م حاج اكبر

، در  ورامین ھنگام بازگشت به. آن موقع شغل من نجاري بود.  خريد چوب و الوار به تھران رفته بودم خرداد من براي ١۵صبح روز «
من ھم . ھايشان را بستند و دست به تظاھرات زدند مغازه بازاريان پس از كسب خبر، در. بازار خبر دستگیري امام منتشر شد

بعد رفتم چوبھا را .  كه راھپیمايان به میدان ارك رسیدند من ھم آنجا بودم ٣٠/١٠تا ساعت .  تظاھرات شدم چوبھا را رھا كرده وارد
بازاريان تھران را به و  دستگیري آقا و ھمچنین تظاھرات مردم رسیدم به ورامین و خبر ١٢ساعت .  برداشتم و راھي ورامین شدم

. بازار تعطیل شد ، عدة ديگري نیز خبر را به مردم رساندند كه بالفاصله زمان ھم.  معتمدين شھر رساندم اطالع برخي از دوستان و
به خود خبر به زندان افتادن امام توسط رژيم پھلوي در  تعطیلي بازار خودش عالمت سئوال بزرگي در ذھن مردم ايجاد كرد و خود

  » .ھر پیچیدش

  : گويد خرداد چنین مي ١۵اكبري دربارة نحوة دستگیري خود توسط شھرباني و قیام  آقاي امیر

اين خبر را به برخي از دوستانم اطالع  من ھم. ، به من رسید خرداد خبر دستگیري امام توسط دوستانم در تھران ١۵صبح روز «
 در«:  ، مأمور شھرباني آمد و آمرانه به من گفت بستن در مغازه بودم كه سركار نوابي در حال.  دادم و اقدام به تعطیلي مغازه نمودم

من كار آزاد دارم و اختیارمان .  نوكر دولت ھستي به او گفتم كه تو» .دولت دستور داده كه امروز بازار تعطیل نباشد. ات را نبند مغازه
 گويم كه يك بار ديگر مي«:  سركار نوابي جلو آمد و با خشونت گفت.  مغازه را ببنديم خواھد دلمان مي.  ھم دست خودمان است

شاه ھم بیايد و بگويد به حرفش گوش  پوزخندي زدم و گفتم تو كه سھلي اگر» . بیني ات را ببندي واال بد مي نبايد در مغازه
ز ظھر درست در آستانة در مسجد ھنگام نما.  او مرا تھديد كرد و رفت بعد.  اي بین ما درگرفت خالصه مشاجره.  دھم نمي
مردمي كه شاھد و . بردند مأمور، من و يكي ديگر به نام اوستا نادر محمدي را گرفتند و با خود به سوي شھرباني االنبیأ چند خاتم

را آزاد شدند و پس از نماز در مقابل شھرباني متحصن شدند تا م االنبیأ جمع ھاي محل در مسجد خاتم ناظر بودند به ھمراه كسبه
از در شھرباني  پس از آنكه. ديدن جمعیت به وحشت افتاد و با ضمانت حاج سیدآقا احمدي ما را آزاد كرد رئیس شھرباني از. كنند

به محض آنكه ما را ديدند از روي زمین بلند شدند . اند كرده اي بالغ بر دويست نفر، در مقابل شھرباني تحصن ، ديدم عده بیرون آمدم
كرده بودند، ديگر  جمعیتي كه به بھانه آزادي ما اجتماع.  شروع كردند به دادن شعار علیه رژيم پھلوي بعد. ستادندو صلوات فر

پانزده دقیقه توقف كردند و ھنوز علیه رژيم شعارھايي  متفرق نشدند و به طرف مركز شھر رفتند و در میدان به مدت ده الي
لحظه  ھمان. یت ملحق شدند و بدين ترتیب خبر دستگیري امام به گوش ھمه رسیدزيادي به جمع در ھمین اثنأ عده. دادند مي

رسید كه مردم پیشوا نیز به ھمین منظور به  اما وقتي خبر. مردم به طور خودجوش براي آزادي امام به سوي تھران حركت كردند
 دوباره به طرف مركز.  ركت عظیمي پديد آوريم، ح تصمیم گفتیم كه با پیوستن به آنان آيند، حركت درآمده و به سوي ورامین مي

  » . بري رفتیم شھر بازگشتیم و براي استقبال از مردم پیشوا به محله چوب

  : گويد مورد مدت بازداشتش مي وي در
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 ه را به پاشما از چه كسي پول گرفتید تا اين غائل: اولین سئوالي كه پرسید اين بود. مأموري به نام پیغمبرزاده از من بازجويي كرد«
حكومت مرجع تقلید اين مردم را .  كنیم كار مي نه كسي به ما پول داده و نه ما براي فرد يا گروه خاصي.  كنید؟ با تعجب پاسخ دادم

بود و  برگ اعالمیه در جیب من ٣. بعد مرا تفتیش بدني نمود. اند مجتھد خود به راه افتاده دستگیر كرده و مردم ھم براي آزادي
پیغمبرزاده ھمه آنھا را از من گرفت و در جیب  آقاي. قبض پولھايي بود كه مردم سھم امامشان را پرداخت كرده بودندتعدادي 

از  و بعد. او با اين كار كمك بزرگي در حق من كرد» . كنم ات نمي ماند و ضمیمه پرونده مي اينھا پیش من«:  خودش گذاشت و گفت
، اما او نپذيرفت و  تومان جبران كنم ٢٠٠من خواستم محبت او را با پرداخت . خانة ما آمدخرداد ھم يك روز ظھر به  ١۵ماجراي 

:  گفت ھايي را ھم كه ھنگام بازجويي از من گرفته بود به من برگرداند و قبضھا و اعالمیه» . من اين كار را براي خدا كردم«:  گفت
  » . ام به يكي از بستگانم ھا را داده يكي از اعالمیه«

  : گويد مي حسین وزيري زاده

چند روزي بود كه كار ساخت مسجد را آغاز .  ساختیم مي داشتیم مسجد بني فاطمه را.  من و برادر بزرگم مشغول بّنايي بوديم«
يك برادرم ھم  من يك قمه برداشتم و.  بعد كفني پوشیديم.  دست از كار كشیديم و روانه منزل شديم ، با ديدن جمعیت.  كرده بوديم

جّو، يك شعارھم به ذھنم آمد كه در میان جمعیت فرياد  تأثیر تحت.  تیشه بّنايي به دست گرفت و خودمان را به جمعیت رسانديم
  » .و مردم ھم يك صدا شروع كردند به دادن اين شعار»  بشكن ، بت زمان را خمیني بت شكن«زدم 

  : دھد مي حاج محمد رضايي ادامه

نزديك به . اند چگونه در كمتر از يك ساعت گرد آمده و اين براي من سئوال بود كه اين ھمه.  يافت ميجمعیت ھر لحظه افزايش «
از جان «: شعار مردم پیشوا اين بود. بري رسانده بودند به پا خاسته پیشوا، خودشان را به چوب سه ھزار نفر براي استقبال از مردم

پوشھا ھم  حتي روي كفني خیلي از كفن»  خمیني يا مرگ يا«عبارت . » خمیني، يا مرگ يا  ، با خون خود نوشتیم خود گذشتیم
پدر،  بي ، شاه به قربان تو، ولیعھد ، خمیني خمیني«: لحظه تالقي با پیشوايیھا اين بود و شعار مردم ورامین در. نوشته شده بود
پوشھاي پیشوا و ورامین  ، كفن پس از آن. »تو خدانگھدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار،  خمیني بت شكن«يا » خاك كف پاي تو

 حلقه اتحاد تشكیل داده دستھاي خود را به مانند زنجیر در ھم حلقه كردند و مسیر تھران كه در جلو ھمه در حركت بودند با يكديگر
  » .را در پیش گرفتند

  : گويد حاج حسن اردستاني جعفري مي

تعداد آنھا بیش از . ھستند ، ديديم كه عده زيادي از مردم ورامین در اين نقطه اجتماع كرده و منتظر ما رسیديم بري تي به چوبوق«
ھنوز از .  قدري ايستاديم.  ديدن مردم ورامین روحیه بیشتري گرفتیم ما با. نزديك صد نفرشان كفن بر تن داشتند. پانصد نفر بود

اي از  مركز شھر عده در.  سپس به طرف مركز شھر حركت كرديم. رساندند گروه گروه خودشان را به ما ميمردم  ، اطراف و اكناف
ريختند و براي آزادي امام دعا  كردند و اشك مي گريه مي ھمگي. زنان ورامیني با آب و گالب و اسفند از ما پذيرايي كردند

  » .كردند مي

  : گويد آقايي مي حاج احمد

ھمیشه ھنگام .  من روي زمین كشاورزي مشغول كار بودم آن روز.  نفرھايي بودم كه به تظاھركنندگان پیوستممن جزء آخرين «
او از .  آن روز خبر دستگیري امام را از آقاي اكبر رضايي شنیدم.  در نماز جماعت شركت كنم رساندم تا ظھر خودم را به شھر مي

پس از نماز دوباره راھي . اند دست به تظاھرات زده ا تعطیل كرده و ھمراه ديگر مردمگفت كه در تھران بازاريھ مي. تھران آمده بود
 اند و براي سوم امام زني آمده جات سینه اول خیال كردم كه دسته.  صداي مردم را شنیدم ھنگام عصر بود كه سر و.  صحرا شدم

ھمان موقع دست از كار . » مرگ يا خمیني يا«: گويند مي ، شنیدم كه مردم دارند خوب كه دقت كردم. كنند عزاداري مي)  ع( حسین
الدين تا آنجا را دويدم و خودم  زاده كوكب از امام. رسیده بود به پل كارخانه قند تا به شھر رسیدم جمعیت.  شسته روانه شھر شدم

  » . به آنان رساندم را

  : گويد ميخرداد  ١۵حاج محمد معصومشاھي يكي ديگر از افراد حاضر در تظاھرات 

بري با يكديگر متحد شدند، شعارھاي تندتري علیه رژيم پھلوي  چوب پس از آنكه تظاھركنندگان و كفن پوشان ورامین و پیشوا در«
حركت كردند و  كوبیدند، به سوي مركز شھر ورامین كه سالحھاي سرد خود را باال برده و پاي بر زمین مي بعد در حالي. داده شد

اين »  ، با خون خود نوشتیم از جان خود گذشتیم«. افتادند فتند، دوري در شھر زدند و بعد به سوي جاده تھران راهتا جلو شھرباني ر
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بر زمین  بردند و پاي تر و در حالي كه سالحھاي سرد را بر باالي سر مي قسمت دوم شعار را محكم بعد. قسمت اول شعار بود
طوري كه . فضايي مھیج و حماسي پديد آورده بود طرز شعار دادن مردم خود به خود .» يا مرگ يا خمیني«: گفتند كوبیدند مي مي

 جمعیت خشمگین در حالي. آمد انگار زمین زير پايمان به لرزه در مي»  يا مرگ يا خمیني«:  گفت وقتي جمعیت يك صدا و كوبنده مي
، به  طول مسیر، از راھھاي اطراف ورامین در. خارج شدنددادند، آرام آرام از شھر ورامین  كه شعارھاي كوبنده علیه رژيم سر مي

، در خیابان  در مسیر جاده ورامین ـ تھران. به جمعیت تظاھركننده پیوستند اي با شنیدن خبر خصوص قشالق و عمرآباد، عده
بود كه زير ساية درختان  زياد تظاھركنندگان لحظاتي براي رفع خستگي زير سايه درختان ايستادند، ولي جمعیت آن قدر آباد، قاسم

  » .دادند بعد از مدتي دوباره به حركت خود ادامه. جاي نگرفتند

  : گويد حاج محمدعلي رضايي در ادامه خاطرات خود مي

ديديم » ؟ ايد يا نه كرده رود آيا فكر نان و خورد و خوراكش را اين جمعیتي كه دارد به تھران مي«:  آمد و گفت شاطرعباس وارسته«
ما جلو جمعیت در حركت . امان را تأمین نمايند آوري پول كردند تا آذوقه جمع بنابراين خودش و يك نفر ديگر اقدام به. گويد ميراست 

جمعیت از پل سرازير شده اما انتھاي آن  ديدم اللھاكبر، سر.  به باالي پل كارخانه قند كه رسیديم برگشتم و يك نظر انداختم.  بوديم
  » . ین خارج نشده استھنوز از شھر ورام

  :  دھد كه محمد معصومشاھي ادامه مي حاج

 ، ھمدان و ، زنجان ، از جمله آذربايجان آنھا در فصول تابستان از مناطق مختلف. بودند عده زيادي از دروگران در بین راھپیمايان«
  . آمدند زارھا به ورامین مي لرستان براي درو كردن گندم

گفت در  توان دادند، به طوري كه مي طول مسیر، شعارھايي به زبان آذري علیه حكومت پھلوي سر مي جالب اينجاست كه آنھا در
شان آمدند و نه حتي بعد از  شان براي راھپیمايي به بدرقه خانواده ترين افراد بودند، زيرا نه ترين و خالص ، مظلوم بین تظاھركنندگان

   ». گشت به دنبال آنھا مي شھادت تا مدتھا كسي

  : گويد حاج علي محمد كاشاني نیز مي

بعد دو تن . اتراق كردند آباد ، در منطقه موسي ، براي استراحت در خارج از شھر ورامین پس از طي مسافت طوالني تظاھركنندگان«
در آنجا آب قنات ھم جاري . آوري پول كردند آذوقه اقدام به جمع از ھمراھان به نام حسین ناصري و عباس اسدي براي تھیه نان و

خیس كرديم و  ، با آب قنات خودمان را سیراب كرديم و سربندھايمان را بود و ما ھم عطش زيادي داشتیم خیلي گرم چون ھوا. بود
دوباره بعد . اند خودشان را برسانند تا آنھايي كه عقب مانده اي در آنجا مانديم ده پانزده دقیقه.  روي سرمان انداختیم تا خنك شويم

  » . به راه افتاديم

  : گويد حاج سیدمحمد طباطبايي مي

 عصر بود كه براي ٢ساعت . پدرم در اثر كمردرد شديد در خانه بستري بود.  كشاورزي بودم ، من در حال كار روي زمین در روز واقعه«
اما .  اش گرفته است كه از شدت درد گريه خیال كردم. كند ديدم او دارد گريه مي.  اش در روستاي بلعرض رفتم ديدن پدرم به خانه

گويند كه  مردم ده مي«:  گفت.  اش را پرسیدم با تعجب علت گريه.  ريخت و اشك مي زد ھا زار مي او مثل داغديده. اين طور نبود
به او گفتم كه شما » . خانهام در  من مانده اند و اند، ھمه براي آزادي او رفته اهللا خمیني را دستگیر كرده و به زندان برده آيت حضرت

از شدت درد .  به ھر ترتیبي كه بود از جا برخاست. اما پدرم آدمي نبود كه در خانه بماند.  بخوري كمر درد داري و نبايد از جايت تكان
» . من براي خودم روي و تو براي خودت مي«:  گفت.  روم مي من.  باز به او گفتم كه الزم نیست تو بیايي. مجبور بود خمیده راه برود

» .تر مصیبت سنگین ديگر چه باليي از اين«:  گفت» .، ممكن است خداي نكرده باليي به سرت بیايد داري با اين دردي كه تو:  گفتم
 چوب را بردم و او از آن به عنوان.  تا چوب محكمي برايش ببرم بعد از من خواست. تواند ديد نمي.  چند قدمي رفت. بعد به راه افتاد

ازدواج كرده بوديم  من ھم از ھمسرم كه تازه يك سال بود. از خانه و خانواده حاللیت خواست و به راه افتاد پدر. عصا استفاده كرد
پدرم حاللیت گرفتم و خواستم تا كوتاھیھاي مرا در حقش  در میانة راه از.  خداحافظي كردم و با يك چوب دستي حركت كردم

شما به آنھا  اند ھمه مردم رفته! نرويد«: در بین راه چند نفر از كشاورزھا گفتند.  حاللیت گرفت ز مناو مرا بغل كرد و ا. ببخشد
، خودمان را به تھران  حتي اگر به مردم نرسیم«:  به آنھا گفت. پدرم گوشش به اين حرفھا بدھكار نبود» .نخواھید رسید

برادر مشھدي قاسم در .  خ عباس و مشھدي قاسم مھابادي را ديديممیرزا غالمحسین و شی.  رسیديم به پل حاجي» . رسانیم مي
، با اين درد كه تو داري  تو نبايد بروي آنھا نیز حرف كشاورزھاي قبلي را تكرار كردند و به پدرم گفتند كه. روز به شھادت رسید آن
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بھتر كه  پس ھمان. گیرند فردا دينمان را از ما مي.  دانمرجع تقلیدم را گرفتند و بردند زن امروز«:  پدرم گفت.  گردي ديگر زنده باز نمي
  » . زنده نباشم تا آن روز را ببینم

 كجا«:  يك نفر از آن دو گفت. دو نفر ديگر ھم جلوتر سوار شده بودند. ما را سوار كرد ، يك ماشین آمد و نرسیده به قلعه سین
حاج شیخ اسماعیل مھاجري دستور «:  گفت او پوزخندي زد و» . ات كنیمرويم تا براي آزادي آقا تظاھر مي«:  پدرم گفت» رويد؟ مي

خواھم بروم و به مردم دستور او را ابالغ  حاال من ھم مي.  كار خطرناك است گفته كه اين. داده كه كسي به سوي تھران نرود
او حتي نتوانست .  برگشت رسید وچرا كه او به محض آنكه جمعیت را ديد، از ھیبت جمعیت ت.  گفت داشت دروغ مي او» . كنم

ھمه در حال .  آباد ورامین ما به جمعیت رسیديم در موسي. نمايد برادرھاي خودش را كه در راھپیمايي حضور داشتند، منصرف
  » .استراحت بودند

  : گويد حاج حسن اردستاني جعفري مي

.  چ مزاحمتي از پیشوا به راه افتاديم و به ورامین رسیديم، اما بدون ھی داديم سر مي در حالي كه شعارھاي تندي علیه رژيم پھلوي
من . پايین پل كارخانه قند، گروھان ژندارمري بود.  ، پس از اتحاد با تظاھركنندگان آن شھر، در جاده تھران به راه افتاديم در ورامین
 حتي يك.  ودم كه ژاندارمري بسته استاما در كمال ناباوري مشاھده نم. ھمین جا باشد كردم كه درگیري اصلي ما در فكر مي

فھمیدم روي پل باقرآباد نیروھاي ژاندارمري و  تا اينكه. ھايي در سر دارد به نظرم آمد كه رژيم نقشه. سرباز ھم در آنجا ديده نشد
 آمدند به ما ي، كساني كه از تھران م از ورامین كه خارج شديم. تظاھركنندگان ھستند كماندوھاي ضدشورش موضع گرفته و منتظر

اند،  آنھا كمر به قتل مردم بسته. ھستند كردند كه نیروھاي نظامي بر روي پل باقرآباد موضع گرفته و آماده رسیدن شما گوشزد مي
از دور . عصر بود كه رسیديم به باقرآباد ۶يا  ۵ساعت . اين حرفھا بدھكار نبود اما گوشمان به. بھتر است از ھمین جا برگرديد

، تا به  با ھمان صالبت پیش رفت با اين حال جمعیت. روھاي نظامي را كه روي پل باقرآباد ايستاده بودند، مشاھده كردنی شد مي
تر  جمعیت ھمچنان به سوي پل در حركت بود و ھر لحظه متراكم ، رغم ھشدارھاي پي در پي نیروھاي نظامي علي. پل رسید

با صداي .  ، وقتي ديد كه ھشدارھايشان ثمري ندارد خودش پا پیش گذاشت فرمانده نیروھاي نظامي سرھنگ بھزادي. شد مي
در اين لحظه سیدمرتضي طباطبايي . كرد دوباره سئوالش را تكرار. پاسخي نشنید» ؟ چه كسي رئیس شماھاست«:  بلند گفت

اهللا  مرجع تقلیدشان حضرت آيتروند تا براي آزادي  ھمگي به تھران مي. ندارد اين جمعیت رئیسي«:  قدمي جلوتر گذاشت و گفت
مقاومت او كم آورده بود، با  مشاجره لفظي بین او و سرھنگ بھزادي درگرفت و بعد، سرھنگ كه در برابر» .تحصن نمايند خمیني

  » .نشانه رفت و او را در دم به شھادت رساند اش را به سوي سیدمرتضي عصبانیت و خشونت بسیار، كلت كمري

  : گويد مي حاج محمدعلي رضايي در اين باره

. اند داد آنھا به منظور كشتار و درگیري آمده مي ھاي اطراف آن طوري بود كه نشان گیري نیروھاي نظامي روي پل و تپه موضع«
 با مردم دانستند كه اگر در داخل شھر آنھا به خوبي مي. شد ھیچ ژاندارمري ديده نمي حساب نبود كه در تمام طول مسیر بي

، اجازه دادند تا جمعیت  تعیین شده به ھمین خاطر طبق يك برنامة از پیش.  درگیر شوند، سرنوشتي جز شكست نخواھند داشت
 داند كه اگر خدا مي. برخورد كنند و بدون ھیچ جان پناھي ھمه را از دم تیر بگذرانند از شھر خارج شده و در زمینھاي زراعي با مردم

تیراندازي نیروھاي نظامي آغاز شد،  مردم به محض آنكه. شدند ھھا و جويھاي آب نبود چقدر از مردم كشته ميزارھا و چا گندم
  » .كردند زارھا پنھان متفرق شده و خود را در میان گندم

  : گويد عام مردم چنین مي آقاي محمد معصومشاھي در مورد چگونگي قتل

در ھمین موقع يكي از . سد كرده بودند وسط جاده را نظامیان.  كني رسیديم نزديك پل باقرآباد، حدود كارخانه سبزي خشك«
ولي جمعیت بدون توجه به اخطار به . شويد داد كه برگرديد واّال ھمه كشته مي نیروھاي انتظامي از طريق بلندگو به جمعیت اخطار

پرور  در گوشه باغ آقاي نوع يك قبضه مسلسل را. يكي دو اخطار ديگر، دستور آتش صادر شدپس از . نظامیان يورش بردند طرف
  » .قرار داده بودند كه با آن شروع به تیراندازي كردند)  داشت يكي از نظامیان رژيم پھلوي كه در باقرآباد ورامین باغ(

  : گويد كاشاني مي حاج علي محمد

»  ايه ھا پنبه ، گلوله ايه ھا پنبه گلوله«: زدند اي رفته فرياد مي باالي تپه فري قّناد و يك نفر ديگروقتي تیراندازي شد، آقاي جنیدي جع«
سربازھاي اطراف پل اقدام به شلیك . مردمي كه در حال فرار بودند، يك بار ديگر جمع شدند.  ھا جنگي نیست اينكه گلوله منظور

سربازھا روي زمین نشستند و پاھاي » . شان بزنید توي سینه«ید كه سرھنگ بھزادي بر سرشان فرياد كش. ھوايي كردند
  » .در اين لحظه بود كه آدمھا يكي يكي درو شده روي زمین افتادند. رفتند تظاھركنندگان را نشانه
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  : دھد معصومشاھي موضوع را ادامه مي حاج محمد

به ھمین . آنھا قصدشان كشتار بود. تیراندازي مستقیم كردندشده بودند، شروع به  ، نیروھايي كه در خیابان مستقر عالوه بر آن«
زارعین شھرستاني كه در میان  عدة بسیاري از. سر و سینه آدمھا را نشانه رفتند و جمعیت زيادي را نقش بر زمین كردند دلیل

زارھاي اطراف جاده  اخل گندم، پراكنده شدند و به د صداي تیراندازي مردم با شنیدن. جمعیت بودند بدين نحو به شھادت رسیدند
تیراندازي كمتر بود،  در اين لحظه من به سمت چپ جاده كه. تیراندازي به قدري شديد بود كه كسي در امان نبود اما. فرار كردند

  » . كشیدم روي زمین دراز. آيد فرار كردم و ديدم كه باز تیر به طرف من مي

  : گويد حاج حسن اردستاني جعفري مي

ھم دالورانه  ، ھم دالورانه ايستادند و اهللا رجبي در مقابل تھديدات سرھنگ بھزادي طباطبايي و عزت به نام سیدمرتضي دو دالور«
اش برد و به  اهللا رجبي دست به قمه عزت ، پس از شھادت سیدمرتضي طباطبايي به دست سرھنگ بھزادي. به شھادت رسیدند

پس از به شھادت رسیدن آن دو، خیال .  الفاصله سینة او را نیز ھدف گرفتب سرھنگ بھزادي. سوي سرھنگ بھزادي حمله كرد
اين لحظه بود كه دستور تیراندازي  در. اما اين موضوع باعث شد تا مردم به سوي آنھا ھجوم آورند. مردم فرار خواھند كرد كردند كه

  » .از سوي سرھنگ بھزادي صادر شد

  : گويد گیرد و مي ا پي ميرضايي ادامة صحبت حاج حسن ر حاج محمدعلي

، فرياد  بین مردم آنھا با ديدن صحنة تیراندازي در. در بین تظاھركنندگان بودند و اطالعات رزمي داشتند در آن زمان سپاھیان دانش«
زارھا  ورزي و گندمزارھا فرار كرده و از طريق مزارع كشا مردم به گندم. خیز راه برويد زار فرار كنید و به صورت سینه داخل گندم«: زدند

  » .متواري شدند

  : گويد آقاي حسینعلي صمدي جعفري مي

 برخي از آنھا توسط كشاورزاني كه داس و يا چوب در دست داشتند.  بودند به جان مردم اي از كماندوھا ھم با باتوم افتاده عده«
پیچیدند رحم  درد به خود مي تند و ازحتي به زخمیھايي ھم كه توان حركت نداش. رحم بودند آنان خیلي بي. كتك خوردند

. ھا و چاھھاي نسبتًا عمیقي حفر شده بود ، چاله مزارع و بیابانھاي اطراف در. زدند با باتوم به كمر و پھلوھايشان مي. كردند نمي
  » .مردم ھنگام فرار از مھلكه به داخل چاھھا افتاده ساعتھا در آنجا گرفتار شده بودند تعدادي از

  : دھد آقايي ادامه ميحاج احمد 

زدم و به مردم به  ، ھمین طور كه داشتم فرياد مي ، بخوابید روي زمین فرياد زدم وقتي تیراندازي شروع شد من در وسط جمعیت«
اصابت كرد و سرم را پاره كرد و  گفتم كه روي زمین دراز بكشند، يك تیر آمد و به قسمت باالي پیشاني من پیرمردھا مي خصوص

. جمعیت پراكنده شد.  خیز خودم را به لب جاده رسانده افتادم توي نھر آب سینه.  افتادم روي زمین. ورتم پر از خون شدص.  رفت
آنھا با ھیكلي تنومند وقتي به من از  يكي.  چند لحظه بعد، كماندوھا آمدند به سراغم. ريختند توي گندمزارھا و فرار كردند مردم

آن مأمور . مأمور ديگر آمد و بر سرش فرياد كشید و نگذاشت بیشتر از آن مرا بزند در ھمین حین يك. رسید با قنداقه تفنگ مرا زد
  .  ھنگام رفتن با نوك پوتینش محكم كوبید به سرم و من با اين ضربه از ھوش رفتم سنگدل

صداي ضجه و ناله زخمیھا .  ام ھا افتاده جنازه حواسم كه سرجايش آمد ديدم روي.  ام اتوبوس افتادهوقتي به ھوش آمدم ديدم در 
ديدن  با.  ام آنھا گمان كرده بودند كه من ھم كشته شده. مأمورين تا مرا ديدند، خنديدند.  ھم بلند بود با زحمت بلند شدم نشستم

، اما كاري  حیف از آن تیري كه من به سر تو زدم«:  چرده و آبله رو بود به من گفت يكي از آنھا كه فردي سیه. من تعجب كرده بودند
مدام به .  بیاورم به گمان اين كه حالم خوب شود و يك روز او را پیدا كنم و حالش را جا.  ببینمش چشمھايم را باز كردم تا خوب. نشد

حاال چطور شده كه كلة به اين بزرگي تو .  زنم روي ھوا مي ي راشاھ ۵من .  تو خیلي شانس آوردي«:  گفت كرد و مي من نگاه مي
ھمان موقع از جا  اگر توان حركت داشتم. شد زد نفرت من از او بیشتر مي ھر چه او حرف مي» ! دانم نمي ، را نتوانستم خوب بزنم

، خون كف اتوبوس را  كنار كشیدم ھا از روي جنازه خودم را.  كردم اش مي انداختم و خفه خاستم و چنگ به حلقومش مي برمي
 نیروھاي نظامي از ديدن آن ھمه خون و جنازه ككشان ھم. خورد داشت حالم به ھم مي. بود باري وضع بسیار رقت. برداشته بود

  » .گزيد نمي

  : گويد امیر اكبري از لحظه شروع تیراندازي به سوي تظاھركنندگان مي
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در اين ھنگام مردم از صحنه . شد ، تیراندازي به سوي جمعیت آغاز اهللا رجبي پس از شھادت سیدمرتضي طباطبايي و عزت«
، تعداد بسیاري تیر خورده و در خون  در ھمان لحظة اول. به جز گندمزارھا نبود ھیچ جان پناھي. گريخته به داخل گندمزار فرار كردند

عالوه بر نیروھايي كه مستقر . بودند ظاھرات شركت كردهبسیاري از آنھا زارعیني بودند كه بدون اسم و رسم در ت. غلتیدند خود
. تعداد زيادي نیروي نظامي وارد صحنه كردند و بالفاصله دست به كار شدند شده بودند، با دو دستگاه اتوبوس شركت واحد،

به . زدند ربه ميتفنگ ض رسیدند با قنداق رحمھا به ھر كسي كه مي بي. كماندوھا به دنبال جمعیت دويدند. شد جمعیت متفرق
در ھمین لحظه يك ماشین سواري .  و درون جوي آب مخفي كردم خیز به كنار جاده رساندم من خودم را سینه. خصوص پیرمردھا را

زود . آشنايمان بود از قضا.  ، جلويش را گرفتم وقتي به من نزديك شد، از جا برخاسته. تھران در حركت بود از طريق ورامین به سوي
رويد؟ راننده گفت به  يكي از مأمورين پرسید به كجا مي. كردند روي پل باقرآباد نیروھاي نظامي ماشین را متوقف. كرد مرا سوار

رويم  مي.  ھستم من مريض«:  زن مسني كه درون ماشین نشسته بود فورًا گفت» رويد؟ براي چه مي«: پرسید مأمور دوباره.  تھران
ھمراه من به .  ايشان پاسخ داد كه پسرم است» دارد؟ او چه نسبتي با شما«: رد و پرسیدمأمور به من اشاره ك» . بیمارستان

مولوي يكي  صبح روز بعد در چھارراه.  بود از چنگ مأمورين گريختم و در تھران به منزل پدرم رفتم به ھر ترتیبي» .آيد بیمارستان مي
در ورامین براي ھر دو نفر شما مراسم برپا «:  گفت به من داد و خبر شھادت امیر ھوشنگ معصومشاھي را.  از دوستانم را ديدم

زده  بستگانم از ديدن من حیرت.  عصر ھمان روز خودم را به ورامین رساندم.  اي شھید شده كنند كه تو ھم ھمه فكر مي.  شده
مأمورين !  امیر فرار كن«:  و گفت عجله آمد يكي از آشناھا با. خبر آمدن من به ورامین بالفاصله به گوش شھرباني رسید. شدند

 از كوچه پس.  اطرافیان به من پیشنھاد كردند كه چادر سرم كنم اما من نپذيرفتم» .كنند آيند تا تو را دستگیر شھرباني دارند مي
دوباره رفتم  روز ۴۵پس از .  بعد بازگشتم ھمان شب روانه مشھد شدم و يك ماه.  ھا فرار كردم و خودم را به تھران رساندم كوچه

مأموريت «:  مأموري كه اتفاقًا از آشنايان خودم بود به نام محمدتقي امیني آمد و به من گفت.  در مغازه بزازي ايستاده بودم.  ورامین
بودم با او  مجبور.  زنم اما من به تو دستبند نمي.  بسته ببرم اند تا تو را دست به من دستور داده.  دارم تا تو را با خود به تھران ببرم

آباد  ما به پادگان عشرت. شاطرعباس وارسته ـ باجناقم ـ ھمراه ما آمد. اي كه كرده بود به من دستبند نزد وعده او نیز طبق.  بروم
  » .رفتیم و مأمورين بالفاصله مرا به زندان بردند

  : كند تاجیك ھم چنین روايت مي حاج حسن

مدرسه شھید مسعود میرزايي (رضايي فرار كرده خودمان را در مدرسة پوئینك  محمدعليبار اول من و حاج . دو بار تیراندازي شد«
ھا و زخمیھا  در میان كشته.  بازگشتیم ؟ اند يا نه حاج آقاي رضايي به من گفت كه برويم ببینیم برادرھايم زنده.  كرديم پنھان)  فعلي

به حاج محمدعلي گفتم كه اين جنازه امیر .  نگ معصومشاھيجنازه امیر ھوش تا اينكه من رسیدم باالي سر.  زديم قدم مي
خود ببريم كه در اين  خواستیم او را برداشته با مي. او آمد و از ديدن پیكر غرق در خون امیر سخت ناراحت شد.  ھوشنگ است

  » .لحظه حاج محمد معصومشاھي برادر امیر ھوشنگ سررسید

  : گويد محمد معصومشاھي مي حاج

كشته شدن در .  من كوفي نیستم كه از وسط راه برگردم«: كه گفته بود ، صدايش در گوشم پیچید نازه برادرم را ديدممن وقتي ج«
  » چه عزتي از اين باالتر و چه سعادتي از شھادت بھتر؟.  در راه خداست اين مسئله شھادت

  : گويد حالي كه منقلب شده است مي حاج محمد در

 ، مقداري سیگار و خوراكي تھیه كنم تا در میانه راه آنھا را بین جمعیت تقسیم كرده ، به فكرم رسید كه وقتي از ورامین راه افتاديم«
وي يك پاكت بزرگ برداشت و ھر چه .  گفتم موضوع را به او.  ام امیر ھوشنگ رفتم بنابراين به مغازة اخوي. خستگیشان به در آيد

قدري شكر پنیر و نان .  پنیري را كه در مغازه داشت توي يك نايلون گذاشت ھمه. اشت توي پاكت خالي كردسیگار در مغازه د
به او گفتم كه شما ديگر .  برويم ، آن را ھم برداشت و كارد سفیدي كه توي ظرف پنیر بود به دست گرفت و گفت داشت شیرين ھم

آيا خداوند .  روي و من ھم براي خودم شما براي خودت مي«:  پاسخ گفت دراو . كند روم كفايت مي من كه مي.  چرا راه افتادي
حاال كه من ھم باخبر  اما. اي نبود دھد؟ اگر موضوع را به من نگفته بودي مسئله بري به من ھم مي كه تو مي اي از ثوابي ذره

ھمان مسئولیتي كه روي دوش تو .  ا چه بدھم، جواب خدا ر برندارم ، اگر كوتاھي كنم و براي آزادي مرجع تقلیدم قدمي ام شده
از بستگان را  آباد يكي در موسي. اينھا را گفت و ھمراه من به راه افتاد«. كند دوش من ھم سنگیني مي كند، روي سنگیني مي

  » .شاه روي پل باقرآباد منتظر شما ھستند نیروھاي. از ھمین جا برگرديد«:  گفت. آمد او داشت از تھران مي.  ديديم

اگر درگیر . عیبي ندارد«:  امیر ھوشنگ گفت» .اند تفنگ به قصد كشتار جمعیت آمده آنھا با تعداد زيادي نظامي و با مسلسل و
. ھوشنگ ديگر پاسخي به او نداد امیر» . اين جنگ مشت و درفش است«:  او پوزخندي زد و گفت» . شويم ما ھم درگیر مي شدند

  . ادامه داد او را رھا كرد و به راه خودش
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گويد،  فالني راست مي.  برگرديم رفتم به امیر ھوشنگ گفتم كه بیا. ، حرفھاي او بدجوري مرا وسوسه كرد كه پیش رفتیم يك مقدار
خوف به «:  اي برافروخته گفت در اين لحظه امیرھوشنگ با چھره.  بجنگیم ما كه چیزي نداريم تا با نیروھاي نظامي درگیر شويم و

.  مديون مردم ھستیم.  طلبكاري داريم ، به او گفتم آخر ما بدھكاري داريم» ... من كوفي نیستم كه از وسط راه برگردم.  دهدلت راه ن
اما امیرھوشنگ .  شیطان بدجوري رفته بود توي جلدم و پاك مردد شده بودم ؟ شوي كه اين گونه از دنیا بروي آيا تو راضي مي

خدايا ھمه «:  بود گفت او در حالي كه دستھايش را رو به آسمان برده.  زده و شرمنده شدم داد كه حسابي خجلت پاسخي به من
او .  شوند؟ اين پرسش را به عنوان آخرين تیر بر زبان آوردم چه مي ھايت گفتم كه بچه» . اهللا حالل كردم حقوق خودم را به اين خلق

شان ھم دست  روزي رزاق خداست و.  مگر من خداي آنھا ھستم. دھايم خداوند را دارن بچه«:  كرد و گفت نگاه تندي به من
بعد آن دو به سراغ ...» . دار و مؤمن تحويل جامعه بدھم نسلي دين توانم اگر امروز در راه دين قدم برندارم فردا چگونه مي.  خداست

  .  من كنار جنازه امیر ماندم شھداي ديگر رفتند و

  : گويد مي زه برادر شھیدشمعصومشاھي سپس دربارة انتقال جنا

به خیال اينكه . آمد لحظه يك ماشین از طرف ورامین مي در ھمین.  برادرم را با كمك آقايان رضايي و تاجیك تا لب جاده آورديم«
عد من را ب. زدند اما ديدم تعدادي نظامي از آن پیاده شدند و مرا.  برد جلو او را گرفتم تھران مي اتوبوس شركت واحد دارد مسافر به

آشنايان ما بود، به من ياد داد كه بگويم از تھران به طرف ورامین  در آنجا يكي از مأموران ژاندارمري كه از. به پاسگاه باقرآباد بردند
زمان با من  ھم مرا بازداشت كردند و من ھمراه آقاي ابوالقاسم فرجي كه قبًال ماشینش توقیف شده بود و رفتم كه نیروھا مي

  » . یدا كرد، به ورامین بازگشتمخالصي پ

  : كند ادامة خاطرات خود اين لحظات را چنین بیان مي حاج سیدمحمد طباطبايي در

ھمین حین حاج  در. در حین فرار قدري بین من و او فاصله افتاد. ، نتوانست فرار كند كمر درد داشت ، پدرم چون ھنگام تیراندازي«
در .  شنیدن صداي او، فورًا خودم را به پدرم رساندم با. سیدمحمد پدرت تیرخورد: فرياد زدرضا شیباني از اھالي روستاي بلعرض 

البته .  پايش تیرخورده بود توي.  كنار پدرم روي زمین دراز كشیده بودم.  كردند به تیراندازي چیھا دوباره شروع ھمین حین مسلسل
اين نعمت .  اينكه بال نیست«:  عمیقي كشید و گفت نفس! بودم نیانگفته :  در ھمان حال به او گفتم. زخمش زياد عمیق نبود

  » . سربلندم حاال ديگر پیش وجدان خودم.  است

كرد  پدرم به من اصرار مي. لحظه دوباره تیراندازي از سر گرفته شد در اين.  اي آمدند و كمك كردند و پدرم را به كنار جاده برديم عده
چند لحظه بعد . دوباره تیر بخورد ترسیدم خواستم او را بر دوش بگیرم اما مي مي.  من او را تنھا بگذارمشد  مگر مي اما.  كه فرار كنم

. رحم بودند كه ھم من و ھم پدر پیر و زخمي مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند بي آنھا آن قدر. نظامیھا آمدند و ما را دستگیر كردند
ريختند ماشین را پنچر كردند و از آنجا  ، مردم در ظھیرآباد شھرري. اتوبوس شركت واحد انداخته به تھران بردندرا به درون يك  بعد ما

  . بیمارستان فیروزآبادي منتقل كردند شھدا را به مسگرآباد بردند، و زخمیھا را به

 من كنار پدرم در. كرد خمیھا را مداوا مي، رئیس بیمارستان فیروزآبادي ز امامي دكتر. كرد يك گروھبان از پدر من محافظت مي
كنید؟  من پرسیدند كه از چه كسي تقلید مي از. بیمارستان بودم كه دو روز بعد ما را تحويل نظامیھا دادند و از ما بازجويي كردند

 پس از بھبود نسبي باپدرم را . زدن من كردند و سپس مرا تحويل زندان شھرباني دادند بعد شروع به كتك.  از آقاي خمیني:  گفتم
  » .گرفتن تعھد آزاد كردند

  : گويد ژاندارمري مي اش توسط مأموران حاج حسن تاجیك دربارة نحوه دستگیري

شب بود كه من مخفیانه خودم را به خانه  ١٢ساعت .  ورامین رسانديم ، با زحمت خودمان را به پس از آنكه از معركه گريختیم«
ام ماتم گرفته  شده اھل خانه به تصور اينكه من ھم كشته.  ديدم صداي شیون و گريه بلند است خانه شدم وقتي وارد.  رساندم

  . تا مرا ديدند خوشحال شدند. بودند

ام را  دوچرخه آموزان كه تمام شد امتحان دانش.  روز سوم رفتم مدرسه آبباريك.  مأمورين مخفي كردم تا دو روز خودم را از ديد
. اند، بالفاصله مرا دستگیر كردند مدرسه را محاصره كرده در ھمین حین ديدم كه دو جیپ نظامي.  خارج شوم برداشتم تا از مدرسه

  .  را در مدرسه بگذارم ام حتي اجازه ندادند دوچرخه

رت امام در ھمان روز يك اعالمیه از حض. و محمدعلي را ھم گرفته بودند ، آقايان اكبر آن روز برادران رضايي. مرا سوار جیپ كردند
منكر حضورم در تظاھرات  ، من در بازجويي.  با زحمت بسیار توانستم آن را از الي درز چادر جیپ بیرون بیندازم من. جیب من بود
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مدير مدرسةمان آقاي محمد .  در آن روز در مدرسه حضور داشتم ، گفتم كه من شدم و تا آخر ھم ھرگاه مورد بازپرسي قرار گرفتم
حضور در  دانست من در اين تظاھرات شركت داشتم و فعالیت زيادي ھم در تحريك ديگران براي مي وجود اينكه نواز با مھمان

رسید كه من در  اما در صورتي كه به اثبات مي.  ، با شھامت گواھي كرد كه من در آن روز در مدرسه بودم ام راھپیمايي داشته
  . شد از دست دادن شغلش و رفتن به زندان رژيم تمام مي حداقل به ، اين كار او شايد تظاھرات شركت داشتم

ديگري سرھنگ  يكي سرھنگ نوراني و. كردند در آنجا دو سرھنگ ارتش از ما بازجويي مي. محاكمه كردند مرا بردند زندان و
قرار بازداشت صادر رفتند، براي نه نفرشان  او مي از ھر ده نفري كه پیش. اي و خشن بود ، كینه سرھنگ نوراني.  حیدري شاه
. بود ، ملجأ و عامل رھايي مبارزين انقالبي مسلماني واقعي كه در دستگاه ظلم. متدين بود حیدري فردي اما سرھنگ شاه. كرد مي

يي او بیشتر افراد را در بازجو.  گذاشت زندانیان مي كرد بلكه راھھاي رھايي از بند را ھم جلو پاي او نه تنھا با نرمخويي بازجويي مي
از چشم و  او آرام و به دور. شود به مردم خدمت كرد كردند كه نمي براي ھمه افسراني كه ادعا مي او واقعًا حجتي بود. آزاد كرد

  ؟  آن روز در جمع راھپیمايان نبودي تواني از مدرسه گواھي بیاوري كه ثابت كند تو در آيا مي:  اش گفت گوش منشي

 توتونھا را خالي كردم و از كاغذ آنھا براي.  حاج احمد آقايي مقداري سیگار گرفتم يھايم از جملهبند من وقتي وارد بند شدم از ھم
موضوع را در نامه براي آقاي . براي مدير مدرسه ببرد ام دادم كه در آنجا سرباز بود تا نامه را به پسرخاله.  نوشتن نامه استفاده كردم

  . واھي را نوشتند و برايم فرستادندايشان ھم گ.  نواز توضیح دادم محمد مھمان

دوباره نامه  من.  ايراد گرفتند و گفتند كه اين گواھي ساعت حضور در مدرسه را ذكر نكرده است در دادگاه دوم به گواھي مدرسه
نواز با  محمد مھمان آقاي. نامه را به دست مدير مدرسه رسانید او. اين بار نامه را دادم به يكي از زندانیھا كه آزاد شده بود.  نوشتم

صورت من بعد  به ھر.  آقاي حسن تاجیك آموزگار مدرسه آبباريك در طول روز در مدرسه حضور داشته است شھامت گواھي كرد كه
  » . از چھار ماه و اندي از زندان آزاد شدم

  : گويد دوران بازداشتش مي حاج محمدعلي رضايي درباره

او از من پرسید كه چقدر . را او بازجويي كند روانه زندان خواھد شد گفتند كه ھر كس يم. سرھنگ نوراني از من بازجويي كرد«
از قبل پروندة ما را تكمیل  دانستم كه پاسخ من برايش اھمیتي ندارد و او ؟ ھر چند مي اين بلوا را به راه بیندازي اي تا پول گرفته

  » . ام هنكرد من از ھیچ كس پولي دريافت«:  كرده با اين حال گفتم

  : گويد حاج عباس حقدوست ھم در اين باره مي

آنكه محل اختفاي مرا بیابند دختر  ام ريختند، براي در اين مدت مأمورين به خانه.  خرداد من تا چند روز متواري بودم ١۵پس از واقعه «
صبح روز بعد . شب ھمان روز، دخترم بر اثر شدت ضربات وارده فوت كرد. باال آورد آن قدر او را زدند كه خون. كوچكم را شكنجه كردند

او .  ام وسط اتاق افتاده است ساله ٩وقتي وارد خانه شدم ديدم جنازة دختر .  خانه رفتم و ديدم كه صداي شیون بلند است من به
  » .، مأمورين آمدند و مرا دستگیر كرده به زندان بردند آنپس از .  خاك سپردم بردم و به)  ع(زاده جعفر را برداشته به صحن امام

  : گويد حسن اردستاني جعفري مي حاج

 پس از آن تیراندازي شروع شد و پا به فرار. زد بود و از كف پاھايم خون بیرون مي در آن روز چون پايم برھنه بود، پاھايم تاول زده«
بعد يك نفر به نام حاج محمد پوئینكي ما را به .  ، خودم را به قريه پوئینك رساندم به كمك دوستان.  توانم بدوم ديدم نمي.  گذاشتیم

راه  توانستم حتي با آنھا ھم نمي.  ھا را به سختي و با درد فراوان پوشیدم گیوه. ما داد يك جفت گیوه از پدرش به. اش برد خانه
، خودمان را به پیشوا  ھا و از میان زمینھاي زراعي بیراھه از.  بودمدر تمام طول روز با پاي برھنه روي زمین داغ راه رفته .  بروم

با احتیاط . بلند پیشوا ھاي بامداد بود كه رسیديم به تپه ٣يا  ٢. رفتم خیلي دير رسیديم به پیشوا راه مي چون آرام آرام.  رسانديم
ھاي  مخفیانه و رايگان به خانه.  پیشوا مطب داشت دستجردي در دكتر وحید.  وارد شھر شده و مخفیانه خودم را به خانه رساندم

  . كرد را مداوا مي رفت و آنان مجروحین مي

ھا،  ، در ديوار حايل بین خانه قديم به خاطر ھمان مسئله كشف حجاب در. صبح كه شد مأمورين ژاندارمري خانة ما را محاصره كردند
.  كه حالت انباري داشت زن ھمسايه مرا برد به صندوق خانه.  مان سايهاز دربچه رفتم به خانه ھم. گذاشتند مي يك در كوچك كار

او سبد را .  من روي زمین نشستم.  مرغ و خروسھا بود، برداشت ھاي درخت انار ساخته شده بود و النه يك سبد بزرگ كه از تركه
دستگیرشان نشد  ل ما را وارسي كرده و چیزيمأمورين پس از آنكه منز.  مقداري اثاثیه سبك روي آن گذاشت بعد. روي من قرار داد

. از ھمسايه تقاضاي چراغ كردند. خانه خیلي تاريك بود صندوق. خانه را ھمه جا را گشتند، حتي صندوق. به خانة ھمسايه آمدند
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خالصه آنھا از .  از ديشب كه براي آبیاري رفته چراغ را با خود برده و در خانه چراغ ديگري نداريم شوھرم«:  وي در جواب گفت
  . جستجوي بیشتر منصرف و روانه پاسگاه شدند

ھا را پیش  بچه.  ببرم ، خواستم متواري شوم كه ھمسرم تقاضا كرد تا او را ھم با خودم مان رفته به خانه پس از آنكه آنھا رفتند،
اي كه  در اثر ضربه. ست از روي بلندي بپردھنگام فرار ھمسرم نتوان.  ھا فرار كرديم مادرم گذاشتیم و خودمان از راه پشت بام خانه

چند كه چند بار عمل  ھر. ھاي كمرش فاصله ايجاد شد و تا اين لحظه درد را به ھمراه دارد وارد شد، بین مھره به ستون فقراتش
. ام علي يداهللارفتیم به خانة يكي از بستگانمان به ن.  رسانديم به ھر ترتیبي بود خودمان را به دامنه كوه.  جراحي شده است
ھمان شب .  رويم مشھد مي رسانیم و از آنجا به گفتیم كه فردا خودمان را به ايستگاه ابردژ مي.  مشھد برويم تصمیم گرفتیم كه به

خواستیم شب را در منزل يكي از بستگان  مي.  كیلومتر فاصله داشت از آنجا تا ايستگاه تقريبًا يك.  به روستاي قلعه بلند رفتیم
آنھا به محض اينكه مرا . متأسفانه توسط يكي از اھالي روستا لو رفتیم و مأموران ژاندارمري مرا دستگیر كردند كنیم كه سپري

وقتي به پاسگاه . بعد مرا به گروھان ورامین انتقال دادند. زدند دستگیر كردند در برابر چشمان ھمسرم به من فحش دادند و كتكم
آنھا را بدجوري كتك زده . اند، تا از طريق آنھا جاي مرا پیدا كنند م را از قبل گرفته و بازداشت كردهو برادر ، ديدم كه پدر رسیديم

  . از آنجا ما را به ژاندارمري شھرري منتقل كردند. نالید مي طوري كه پدرم تا لحظه مرگش از درد پشت و كتفش. بودند

به دھانم زدند و  با مشت. با دست ريشھاي مرا كندند.  ار قرار گرفتم، مورد شكنجه و آز ، ھاشمي نگھبان در پاسگاه توسط افسر
  . چند تا از دندانھايم را شكستند

دست بردم  ھمانجا.  آن شب از بس ما را زدند ديگر ناي حركت نداشتیم. كرده بودند و ھمانجا بود حاج تقي عاليي را ھم بازداشت
  . » آمین«:  ھم از ته دل گفت حاج تقي عاليي.  اشمي را بدهخدايا سزاي عمل سروان ھ:  به سوي آسمان و گفتم

ھمان روز ما را .  شد تصادف كرد و ھر دو پايش شكست گروھان خارج مي صبح روز بعد وقتي سرھنگ ھاشمي با فولكس از مقر
،  اكبر رضايي رادرش، ب ، محمدعلي رضايي ديدم حاج حسن تاجیك.  وقتي به آنجا رسیديم. دو ارتش بردند به سوي زندان ركن

از آنجا ما را به زندان . اند نیز بازداشت شده... و ، عباس حقدوست ، مجتبي جنیدي ، يعقوب سفاليي ، ھادي جعفري عباس پورچي
  . شھرباني منتقل كردند

بود و ما با  يك ھفته خوابیده زندان شھرباني ابراھیم جنیدي جعفري را كه سپاھي دانش بود، آن قدر شكنجه كردند كه تا در
توانست  آن قدر جا تنگ بود كه كسي نمي. اتاق سه در چھار حبس كردند در آنجا ما را در يك.  گذاشتیم قاشق غذا در دھانش مي

.  پنجره و ھواكش نداشت اين اتاق.  از شب تا صبح مثل كتاب كنار ھم ايستاده بوديم. يا دراز بكشد و بخوابد روي زمین بنشیند و
رفتم پشت در  من مدام مي. زد تند تعفن و عرق از آن بیرون مي شد، بوي وقتي كه در اتاق باز مي. تنفس برايمان دشوار شده بود

  .  مكیدم گذاشتم روي درز و ھواي بیرون را مي مي نشستم و دھانم را مي

حاج رضايي  طیب. شود ، آزاد مي ايم ما در ازاي گرفتن پول تظاھرات كرده ھر كسي اعتراف كند كه در آنجا به ھمه ما گفته بودند كه
رژيم قصد داشت او را وادار كند كه در تلويزيون . بود كه در آن زمان بنگاه خريد و فروش محصوالت كشاورزي داشت نیز دستگیر شده

سر باز زد و  اما طیب از انجام اين عمل. شورش كنند ام كه ام و از آنان خواسته كشاورزھا رشوه داده حاضر شده و بگويد كه من به
  » .در نھايت نیز تیرباران شد

  : افزايد حسن اردستاني مي

من تا . المالقات بودن ما بود ممنوع بدترين آن.  ھاي فراواني شدم روز در زندان بودم و در اين مدت شكنجه ١١ماه و  ٩مدت  من به«
  » . از زندان آزاد شدم ٢٩/١٢/١٣۴٢در شب عید غدير يعني  و سرانجام.  خبر بودم ام بي چند ماه از خانواده

  : گويد در اين باره مي حاج سیدمحمد طباطبايي نیز

آورديم اما وقتي كه به امام  شديم و خم به ابرو نمي سختي مي ھاي اگر چه شكنجه. سوزاندند برخي را روي منقل برقي مي«
روز  ١۵يك بار تا .  اما حق گريه كردن نداشتیم. شد چشمھايمان پر از اشك مي. گیرند مان را ميدارند جان كردند انگار كه توھین مي

  » . خواھد از خاطرات تلخ زندان چیزي بگويم دلم نمي و من اصًال.  المالقات بودم تا پنج ماه ممنوع. مرا شكنجه كردند

  : آورد خاطر مي اش را چنین به او روز آزادي
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من به محض آنكه از ماشین پیاده . براي استقبال آمده بودند ، مردم روستا روزي كه من آزاد شدم و به روستايمان بلعرض رفتم«
آقاي خمیني  براي سالمتي«:  من با صداي بلند گفتم. اھالي ده رساندم ھمه چند بار صلوات فرستادند شدم و خودم را به جمع

اي دوباره  نكند ھوس كرده«:  در گوش من گفت خواند ي از اھالي ده كه داشت چاووشي مييك. ھمه صلوات فرستادند»  صلوات
  » ! برگردي زندان

  : خاطرة زندان خود را اين چنین بیان كرد حاج احمد آقايي نیز

. مسگرآباد را ھم بهمجروحین را به داخل بیمارستان بردند و شھدأ .  بیمارستان فیروزآبادي ، اتوبوس رفت جلو به تھران كه رسیديم«
بعد ما را با كامیون به . جراحت من سطحي بود. پرداختند دكترھاي بیمارستان بالفاصله به درمان ما.  من نیز جزو مجروحین بودم

ھمین به .  نكرديم اما ما اين كار را.  ايم كردند كه بگويیم از طیب حاج رضايي پول گرفته ما اصرار مي در زندان به. طرف زندان بردند
به او گفته بودند كه بگويد كشاورزان را . مسئله اعدام كردند او را ھم سر ھمین. خود طیب را ھم گرفته بودند.  خاطر كتك خورديم

برابر عظمت امام سرتعظیم  اما طیب حّر زمان شد و در.  خواسته بودند تا به امام توھین كند، آن ھم در تلويزيون ، حتي از او خريده
  » .نخواھم كرد من ھرگز به مرجع تقلید و مجتھد توھین:  و گفتفرود آورد 

    تعداد تظاھركنندگان

آقاي . اند كرده شاھدان عیني تعداد راھپیمايان را متفاوت ذكر.  راھپیمايي نظريات گوناگون است در مورد تعداد شركت كنندگان در
آقاي حسن اردستاني . اند ھزار نفر ذكر كرده ١۵تا  ١٠دود ، تعداد آنان را ح حسن اردستاني جعفري و آقاي محمد معصومشاھي

،  بوده خرداد ورامین ١۵آقاي حسن تاجیك كه خود از افراد حاضر در تظاھرات .  تخمین زده است پوشان را ھزار نفر جعفري تعداد كفن
، چھار ھزار  اك نیز تعداد راھپیمايان ورامینگزارش ساو در. كند تعداد راھپیمايان منطقه ورامین را حدود پنج تا ھفت ھزار نفر ذكر مي

  :  ساواك بدين قرار است متن گزارش.  نفر ذكر شده است

و ھمچنین از كن به طرف تھران عزيمت نموده بودند، بر اثر برخورد با  پوش كه از ورامین ، چھار ھزار نفر كفن تعقیب گزارش قبلي«
  » .ي شدند و موفق به اجتماع مجدد نگرديدندتیراندازي به طرف آنھا متوار نیروي ژاندارم و

    تظاھركنندگان مشاغل

، ديگر احزاب غیردولتي و مخالف حكومت فرصت حضور و  توده مرداد و سركوب شديد احزاب مخالفي چون حزب ٢٨بعد از كودتاي 
اوضاع سیاسي  اشتند كه آنھا نیز درحزب زحمتكشان ملت ايران و جبھه ملي ھواداراني در اين منطقه د فعالیت پیدا نكردند و تنھا

،  كشاورزان. و از تمام اقشار در آن تظاھرات شركت داشتند خرداد، حركتي مردمي بود ١۵، حادثه  بنابراين. ورامین تأثیرگذار نبودند
انقالب اسالمي رقم  خرداد دست به دست ھم دادند و حادثه مھمي را در تاريخ ١۵كارگران و روحانیون در روز  ، ، فرھنگیان بازاريان

،  الدين از روحانیون افرادي چون شیخ ابوالقاسم محي. بودند ، كشاورزان و كارگران اكثريت جمعیت شركت كننده در تظاھرات. زدند
راھپیمايي  ، سید محمد ھاشمي و آقاي رضواني در ، شیخ عباس قمي ، شیخ احمد جنیدي آقا احمدي ، سید اهللا صانعي شیخ فتح

  . ورامین شركت داشتند ١٣۴٢خرداد  ١۵

    ادامه حركت در ورامین

  : گويد حاج حسن تاجیك دربارة وقايع پس از پانزده خرداد در ورامین و پیشوا مي

ز عالوه بر آن نیروھاي شھرباني نی. كردند پس از آنكه مردم متواري شدند، كماندوھا آنھا را تا درون شھرھا و روستاھا تعقیب«
، حكومت نظامي اعالم شد و بدين ترتیب  درست از ھمان شب. در شھر نمودند ، دستگیري و شلیك ھوايي زني اقدام به گشت

بود منع آمد و شد  شان حتي براي كشاورزاني كه در آن شب نوبت آبدھي. اش بیرون بیايد نداشت كه از خانه ھیچ كس جرئت
  » .وضع كردند

  : گويد مي با تأيید اين سخنان حاج حسن اردستاني جعفري نیز

، چنان خفقاني بر شھر حاكم شد  نگرفت بلكه پس از آن گونه حركت گروھي ديگر و يا راھپیمايي در آن شب صورت نه تنھا ھیچ«
حتي برخي از نشستھاي مذھبي ھم كه به طور ھفتگي در قالب . بحث سیاسي بكند ترين كه ھیچ كس اجازه نداشت كوچك

  » . وحشت داشت رژيم از نشستھاي مذھبي شديدًا. شد و يا كالسھاي آموزش قرآن تا مدتي ممنوع شد يم ھیئت برگزار
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  : گويد آقاي محمد معصومشاھي مي

امام خمیني (، گروھي از مردم در میدان شاه  ژاندارمري باقرآباد رھا شدم و به ورامین بازگشتم پس از آنكه از چنگ نیروھاي«
سرھنگ بھزادي به مردمي كه نگران خويشاوندان . بودند و رئیس شھرباني و عناصري از ساواك نیز آنجا جمع شده بودند)  كنوني

كه چرا  ھايشان بازنگشته بودند، تیراندازي كرد و به رئیس شھرباني ورامین فحاشي كرد خانواده خود بودند و تا آن موقع نزد
آن شب حكومت نظامي . جمعیت را پراكنده كرد ، نیروھاي انتظامي ز آنگذاشته است تظاھركنندگان در شھر تظاھرات كنند؟ بعد ا

  » . مجروحین حادثه برسیم برقرار شد و ديگر نتوانستیم به داد

  : گويد حاج علي محمد كاشاني ھم مي

. شب بود ٩ساعت  وقتي رسیديم پیشوا. ، حاج حسن ترابي با ماشینش از راه رسید و ما را رساند گشتیم مي ھنگامي كه باز«
در اين لحظه نیروھاي . منتظر پدران و يا ھمسران خود بودند ھا در مقابل گاراژ پیشوا ايستاده بودند و عدة زيادي از زنھا و بچه

ھر . بازگرديد ھايتان با تیراندازي ھوايي متفرق كردند و اعالم نمودند كه حكومت نظامي است به خانه ژاندارمري آمدند و مردم را
  » .ھا به منازلشان بازگشتند خانواده بدين ترتیب. ھا مشاھده شود كشته خواھد شد انھا و كوچهكس در خیاب

    خرداد ورامین ١۵شھداي قیام 

حماسه بزرگ حضور داشتند اكنون  تعداد زيادي از كساني كه آن روز در اين. گذرد بیش از چھل سال از آن واقعه دردناك مي اكنون
 ، البته در اين مواقع. اند اما تعداد شھدا را از شش تا ھجده نفر برشمرده. ندارند ھم آمار دقیقي از شھدا بازماندگان. اند فوت كرده

خرداد  ١۵، ولي متأسفانه قیام  گشاست راه ، تا حدودي اسناد و مكاتبات سازمانھاي امنیتي و انتظامي كه مرتبط با اين قضاياست
 دارد تا كم كم به فراموشي كرد تمام اطالعات و اخبار آن را مخفي نگه پھلوي سعي مي ، از جمله وقايعي است كه رژيم در ورامین

  . سپرده شود

  : گويد حاج حسن اردستاني جعفري در اين باره مي

رسیدند كه به دلیل  تعداد باشد نبايد فراموش كنیم كه در آن روز، عدة بسیاري از زارعین غیربومي به شھادت شھداي ورامین ھر«
ھايشان آنھا را  ساواك مخفیانه و به دور از اطالع خانواده. تن اسم و رسم و غريب بودنشان به دست فراموشي سپرده شدندنداش

  » .در مسگرآباد دفن كرد

  :  ، به قرار زير است فھرستي كه بنیاد شھید ورامین ارائه داده

  . يك فرزند كشاورز، داراي:  شغل.  ي كھنك، ساكن روستا١٣١٣، متولد  ، فرزند عباس علي اردستاني ـ ابوالقاسم١

  . كشاورز، داراي چھار فرزند:  شغل. پیشوا نو ، در روستاي قلعه١٢٩۴، متولد  ، فرزند محمدصادق ـ مصیب مھابادي٢

  . ، داراي سه فرزند كاسب:  شغل.  و ساكن شھر ورامین ١٣١۴متولد  ، ، فرزند عباس ـ امیرھوشنگ معصومشاھي٣

  . كشاورز، داراي پنج فرزند:  شغل. و ساكن محمدآباد عربھاي پیشوا ١٣٠۴، متولد  ، فرزند ابوالقاسم مقصودي ـ جعفر عرب۴

  . كشاورز، داراي يك فرزند:  شغل.  ورامین و ساكن ١٣١٨، متولد  ، فرزند شمس علي ـ حسن خاني۵

  . كشاورز، داراي يك فرزند:  شغل. پیشوادر روستاي سناروك  ١٣١١نصراهللا، متولد  ، فرزند اهللا رجبي نادكي ـ عزت۶

، اسامي افرادي كه در  قیام تھیه شده است خرداد دربارة خسارات جاني آن ١۵الذكر، در سندي كه بعد از قیام  غیر از افراد فوق به
 كه اتفاقًا زن ھم ھستند ـ به چشمكه در بین آنھا اسم دو نفر از اھالي ورامین ـ  اند، ذكر شده است آن روز شھید و زخمي شده

. اند مسیر ورامین به تھران شھید شده خرداد، بر اثر اصابت گلوله در ١۵اين دو خانم در ساعت پنج بعد از ظھر روز . خورد مي
  .  ، ھر دو ساكن محمدآباد عرب ابوالحسني سكینه مھابادي و زھرا: اسامي آنان عبارت است از
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، اسم افراد  البته ساير شاھدان واقعه. كند نام شھید رمضان مھابادي ياد مي شخص ديگري به آقاي سیدمحمد طباطبايي از
،  ، ابوالحسني غالمعلي تاجیك ، ، عباس تاجیك محمدعلي حسیني:  كنند كه اسامي آنھا بدين قرار است نیز ذكر مي ديگري را

   ٢. محمود خمسه

    خرداد ورامین ١۵مجروحین قیام 

اي از آنھا بر اثر اصابت  عده: دسته تقسیم شدند عام در پل باقرآباد به سه ، بعد از قتل خرداد ورامین ١۵شركت كنندگان در قیام 
  . گرديدند و گروه سوم افرادي كه آسیبي به آنھا نرسید و جان سالم به در بردند اي نیز مجروح گلوله شھید شدند، عده

نیروھاي مستقر در محل حادثه دستگیر  مجروحاني كه بعد از جراحت توسط: شدند ته تقسیم ميمجروحان آن قیام نیز به دو دس
، موضوع جراحت  فرار كردند و حتي بعضي از آنھا از ترس تعقیب و بازداشت ، از صحنه شدند و مجروحاني كه بعد از زخمي شدن

اطالع دقیقي از آمار واقعي آنان  عداد شھدا كار دشواري است وبنابراين بحث در مورد تعداد مجروحین ھمانند ت. نكردند خود را فاش
  .  نیست

  . اند نفر مجروح شده ٣٨خرداد اظھار داشته كه حدود  ١۵حادثه  آقاي حسن تاجیك در خصوص تعداد مجروحان

،  به خاطر ترس از ساواك ااي از زخمیھ ، زيرا عده پذير نیست خرداد ورامین به طور دقیق و كامل امكان ١۵واقعه  ذكر نام مجروحین
مجروحیني ھم كه به نوعي دستگیر و يا به بیمارستان منتقل شدند، از  ، اسامي عالوه بر آن. موضوع جراحت خود را بروز ندادند

  .  شھرباني فاش نگرديده است طرف ساواك و

  :  ه استمجروحین حادثه به قرار زير آمد اي از ، اسامي عده در فھرست تنظیم شده توسط ساواك

  . عرب پیشوا ، ساكن محمدآباد ـ آقا كوچك محمدآبادي١

  .  ، ساكن محمدآباد عرب و از افراد سپاه دانش ـ ابراھیم جعفري٢

  .  ، ساكن محمدآباد عرب ـ حسن تاجیك٣

  . ، ساكن پیشوا آبادي ـ اكبر ملك۴

  .  ، ساكن ورامین ـ محمد جعفري۵

  .  ، ساكن ورامین ـ غالم رضايي۶

  .  ، ساكن ورامین اردستاني ینـ حس٧

  .  ، ساكن ورامین ـ محمد حیدري٨

  .  ساكن ورامین ، ـ عابدين بیلچي٩

  : اند مجروحین آن قیام را به قرار زير ذكر كرده آقايان سیدمحمد طباطبايي و علي محمد كاشاني اسامي عده ديگري از

 ـ سیدحسین۶ـ يعقوب سفاليي ۵اصغر كريمي  یرزا عليـ م۴ـ محمدجعفر اسدي ٣عرب  ـ محمدعلي٢ـ عباس شیخ اسماعیل ١
  .  طباطبايي

  خرداد  ١۵بزرگداشت شھداي قیام  مراسم

به ;  ھا اطالع ندادند كه شھید آنھا در كجا دفن شده است ھیچ يك از خانواده ، به اي نامعلوم بعد از دفن اجساد شھدا در نقطه
رژيم پھلوي در واقع .  برخواھد گشت كردند روزي خبر بودند و فكر مي د كامًال بيگشته خو حتي برخي از آنھا از وضعیت گم طوري كه
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، دست به چنین كاري زد، زيرا نه تنھا اجساد  محو تمامي آثار آن از اذھان مردم خرداد ورامین و ١۵براي زدودن خاطرات قیام عظیم 
اي نامعلوم نیز، محل دفن  اجساد در نطقه بلكه حتي بعد از دفنھايشان تحويل نداد،  را براي تشییع و كفن و دفن به خانواده شھدا

 خرداد ١۵، شھداي  رحمانه برخورد نشده است ، اين چنین بي كدام از شھداي انقالب از آنجا كه با ھیچ.  داشت شھدا را مخفي نگه
   .آيند ترين شھداي انقالب اسالمي به حساب مي ، از مظلوم ورامین

 


