
  حامد عطشانی
در روزهاي اخير، انتشار سخنان محسن صفايي 
فراهاني از اعضاي جبهه منحله مشاركت ايران 
اسالمي و متهمان فتنه سال 88 درباره فاجعه 
س�ينما ركس آبادان، بار ديگر اي�ن رويداد را 
در معرض تحليل پژوهش�گران تاريخ انقالب 
اس�المي قرار داده اس�ت. ب�ا اذعان ب�ه اينكه 
اينگونه اظه�ار لحيه ها، بخش�ي از جنگ نرم 
دشمنان نظام اس�المي در س�ال جاري است، 
مقال پيش رو را در بررسي بسترها و رويدادهاي 
سياس�ي آبادان پيش از وقوع آتش سوزي در 
سينما ركس اين شهر به شما تقديم مي داريم. 

اميد آنكه مفيد افتد.
    

از ابت��دای وق��وع فاجعه س��ینما رکس آب��ادان در 
بیست و هش��تم مرداد 1357، اولین گمانه زنی ها که 
عمدتاً توسط رژیم س��ّفاک و جنایتکار پهلوی بدان 
پرداخته می شد، عبارت بود از اینکه این جنایتکاران 
کسانی هستند که از منظر ایشان خرابکار یا به معنا و 
مفهوم کنونی آن انقالبی هستند، خّط تبلیغی ای که 
تا به امروز هم دنبال می شود. دلیل عمده ای که برای 
این مثاًل تحلیل بیان می ش��ود این اس��ت که آبادان 
هیچ گاه هم��گام و همدم و همراه جری��ان رو به جلو 
و فرآیند انقالب اس��المی نبوده است! حال آنکه این 
ادعا، گزافه گویی  ای بیش نیست و مروری کوتاه و گذرا 
و هر چند اندک به وقایع پیش از فاجعه سینما رکس 
آبادان، به وض��وح این امر را نش��ان می دهد. از منظر 
نگارنده مرور گوشه کوچکی از آن وقایع می تواند در 

این زمینه راهگشا باشد:
  جمعه 1356/8/13�1977/11/4

از برگزاری مراسم ختم آیت اهلل مصطفی خمینی در 
آبادان جلوگیری شد ولی روحانیون مبارز آبادان در 
جلسه فرهنگی خود مراسم ختم را برگزار کردند که با 
استقبال مردم مسلمان روبه رو شد. )خاطرات آیت اهلل 
جمی، تهران مرکز اس��ناد انقالب اس��المی،1384 

صفحه173و172(
  شنبه 1356/9/19�1977/12/10

عده ای از دانشجویان دانشسرای راهنمایی تحصیلی 
آبادان به یکی از شعبه های بانک صادرات در منطقه 
کفشه حمله کردند و شیش��ه های بانک را شکستند. 
امروز اعالم ش��د که به علت عدم تشکیل کالس ها و 
خودداری گروهی از دانشجویان از رفتن به کالس های 
درس، بن��ا بر تصمیم مقامات مس��ئول دانشس��رای 
راهنمای��ی تحصیل��ی آب��ادان ت��ا تجدی��د ثبت نام 
دانشجویان تعطیل است. )بولتن خبرگزاری پارس، 

اخبار ایران، شماره 267، 1356/9/21، صفحه1(

  جمعه 1356/10/23�1978/1/13
در آبادان گروهی از مردم این ش��هر پس از خروج از 
مسجد بهبهانی ها که مراس��می در آن منعقد بود در 
خیابان های آبادان دست به تظاهرات زدند که با هجوم 
پلیس و دس��تگیری چندین نف��ر از تظاهرکنندگان 
درگیری پای��ان یاف��ت. )بولتن خبرگ��زاری پارس، 

محرمانه، شماره 301، 1356/10/25، صفحه5(
  جمعه 1356/11/28�1978/2/17

به گزارش س��اواک س��اعت17:00 روز 2536/1/28 
مجلس موعظه ای در مسجد اصفهانی های شهر آبادان 
با شرکت حدود 800نفر تش��کیل شده است. سخنران 
این مجلس یک��ی از وعاظ غیرمحلی )ه��ادی غفاری( 
بود که در س��خنان خود مردم را به تعطیل عمومی در 
روز 2536/11/29 ترغی��ب می نموده که متعاقب این، 
سخنران ممنوع از وعظ ش��ده و از منطقه طرد گردیده 
است. همچنین در س��اعت20:00 روز 2536/11/28 
حدود 1000 نفر که در مسجد بهبهانی ها در شهر آبادان 
اجتماع کرده و به انتظار سخنرانی واعظ ممنوع از وعظ 
)هادی غفاری( بوده اند، پ��س از اطالع از ممنوع المنبر 
ش��دن او اقدام به ش��عار دادن نموده و به هنگام خروج 
از مس��جد، مبادرت به پرتاب س��نگ به سوی مأموران 
شهربانی که در اطراف مسجد مستقر بوده اند، کرده اند. 
در این هن��گام، رئیس ش��هربانی آبادان ب��ا تعدادی از 
مأموران کمکی به محل وارد و با شلیک چند تیر هوایی 
تظاهرکنندگان را متفرق و 12 نفر از آنان از جمله یک 
نفر دختر را دس��تگیر نموده اند. )مرکز بررس��ی اسناد 
تاریخی وزارت اطالعات انقالب اسالمی به روایت اسناد 

ساواک، کتاب سوم تهران، 1377، صفحه5(
  شنبه 1356/11/29�1978/2/18

به گزارش ساواک، روز شنبه 2536/11/29 در مدرسه 
علمیه آیت اهلل قائمی آبادان، تعدادی از روحانیون از 
جمله ش��یخ عبدالرسول قائمی، ش��یخ غالمحسین 
جمی، محمدتقی مصدراالمور، سیدکاظم دهدشتی، 
شیخ غالمعلی روحیان و چند تن دیگر از واقعه مسجد 
بهبهانی های آبادان اظهار تأسف نمودند. سپس آقای 
غالمحسین جمی به یک نفر تلفن زد و گفت حاجی! 
از گرفتاری شیخ هادی غفاری که دیشب در مسجد 
بهبهانی ها س��خنرانی نموده خبر ندارید؟ ش��ما یک 
سؤال بکنید که آقا در چه حال است؟ شخصی که با 
جمی تلفنی صحبت می کرد و صدایش شنیده می شد 
گفت که نمی شود سؤال کرد. جمی اصرار داشت که به 
هر نحو که شده سؤال کنید. سپس تلفن را قطع کرد. 
گفت اگر امشب آقا را آزاد نکنند، باز بچه ها تظاهرات 
راه می اندازند. )مرکز بررسی اس��ناد تاریخی وزارت 
اطالعات انقالب اس��المی به روایت اس��ناد ساواک، 

کتاب سوم تهران، 1377، صفحه55(

  سه شنبه 1356/12/16�1978/3/7
روز جاری در دبیرستان پسرانه اروند آبادان شعارهایی 
مبنی بر مرگ بر ش��اه، زنده باد خمینی، مرگ بر این 
حکومت یزیدی، با رنگ و روغن روی دیوارها نوشته 
ش��ده بود که به وس��یله مسئوالن دبیرس��تان محو 
گردید. ضمناً تعداد 24 برگ اعالمیه مضره دستنویس 
پیرامون فتوای خمینی در تحریم حزب رستاخیز در 
مورد نارسایی های اقتصادی، وضع وخیم کشاورزان 
و کارگران و فقر و فالکت  این طبقات کش��ف گردید 
ضمناً در اطالعیه ها 66 مورد اهانت مش��اهده گردید 
و از خمینی طرفداری ش��ده ک��ه همگی جمع آوری 
گردید. )بولتن خبرگزاری پارس، محرمانه، ش��ماره 

240، 1356/12/4، صفحه24(
  جمعه 1356/12/19�1978/3/10

به گزارش ساواک، جلسه هفتگی روحانیون آبادان در 
مسجد شیرازی ها واقع در خیابان دژبان تشکیل شد. 
ابتدا آیاتي از قرآن تالوت شد. سپس شیخ احمدعلی 
کریم روی منبر رفت و پس از سخنرانی مذهبی اظهار 
داش��ت اخیراً یکی از روحانیون به نام ش��یخ نصراهلل 
خلخالی وکیل مالی خمینی در نجف  اشرف درگذشته 
و باید مجلس ختم��ی برگزار نماییم. ل��ذا با موافقت 
شیخ عبدالرسول قائمی قرار شد روز یک شنبه 21 ماه 
جاری، مجلس ختمی به مناسبت درگذشت خلخالی 
در حسینیه بوشهری های آبادان از طرف روحانیون و 
بازار منعقد گردد. س��پس در بین سخنرانی کریمی، 
قائمی اعالمیه ای را که فقط چهار خط روی آن نوشته 
شده بود بیرون آورد و به شیخ سنابادی داد . او پس از 
قرائت و امضا آن را به ش��یخ غالمحسین جمی سپرد 
و او نیز پ��س از رؤیت و امضا نم��ودن آن را مجدداً به 
قائمی مسترد داشت و با اینکه روحانیون دیگری هم 
در مجلس بودند، در این مورد با آنها صحبتی نگردید. 
)مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات انقالب 
اسالمی به روایت اسناد س��اواک، کتاب سوم تهران، 

1377، صفحه271(
  شنبه 1356/12/27�1978/3/18

به گزارش ساواک صبح 2536/12/2 تعدادی اعالمیه 
مضره به مضمون زیر در برخی از نقاط آبادان پخش 
ش��د: »فاجعه ای که در ق��م اتفاق افتاد، م��ا را به یاد 
عاشورای حسین انداخت. هر کس که مسلمان است 
این عید را برگزار نمی کند، زیرا او عید ندارد بلکه عید 
او یک عاشوراست.« در ذیل اعالمیه مذکور به نقل از 
نوشته های علی شریعتی مطلب زیر نوشته شده است: 
»شهادت، دعوتی است از همه  نسل ها؛ اگر می توانی 
بمیران و اگر نمی توانی بمیر!« )مرکز بررس��ی اسناد 
تاریخ��ی وزارت اطالعات انقالب اس��المی به روایت 

اسناد ساواک، کتاب سوم تهران، 1377،ص353(

در بررس�ي فاجعه آتش سوزی سينما 
رك�س آب�ادان و ني�ز تع�داد و حاالت 
ش�هداي آن« ج�ای عقده گش�ايی 
سياس�ی و جناحی و جای عرض اندام 
گروهک ه�ای ضدانق�الب نيس�ت! 
اين ش�هدا متعلق به انقالب هس�تند. 
هويت انقالب هس�تند، جريان س�از و 
حماسه آفرين در انقالب هستند، چراكه 
مظلومانه در آتش دژخيم س�وختند. 
تا س�ند و گواهی باش�د دال ب�ر ادای 
دين آب�ادان به انقالب اس�المی ايران
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 نظري بر رويدادهاي سياسي  و انقالبی شهر آبادان پيش از وقوع آتش سوزي
 در سينما ركس اين شهر 
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قبل از فاجعه

  سيدجواد ميرسليمی
اثري ک��ه در معرفي آن 
س��خن مي رود، روایتي 
است از یکي از رویدادهاي 
مغفول انقالب اسالمي که 
کمتر از آن س��خن رفته 
اس��ت. این روایت توسط 
یک��ي از اس��اتید حاضر 
در تحص��ن 22 روزه در 
دانشگاه تهران در همان 
دوره نگاشته شده و پس از سال ها، به همت سیدجواد 
میرسلیمي به چاپ رسیده است. تدوینگر این گزارش 
تاریخي، داس��تان یافتن و انتش��ار آن را بدین ش��رح 
روایت کرده است: »سال هاس��ت که اسناد و مدارکی 
درباره انقالب اسالمی جمع آوری می کنم. روزی یکی 
از دوس��تان عزیزم که می دانست مش��غول گردآوری 
مطالبی درباره مجاهد مصلح حضرت آیت اهلل طالقانی 
هس��تم، مقاله ای برایم فرس��تاد با عن��وان 22 بهمن 
روز تحصن دانش��گاهیان و در آن به تحصن اس��اتید 
دانش��گاه پرداخته و ذکر خیری هم از مجاهد و مبارز 
نس��توه مرحوم آیت اهلل طالقانی ش��ده ب��ود. مقاله را 
خواندم و درص��دد برآمدم اطالعات بیش��تری درباره 
تحصن اساتید و افراد دخیل در آن پیدا کنم. در همین 
جس��ت وجوها بود که ناگهان دستنوش��ته نه چندان 
خوانایی به دستم رس��ید که در آن به شرح ماجراها و 
وقایع تحصن دانشگاهیان در دانشگاه تهران پرداخته 
بود. جذابیت ماجرا و نیز اقدام شجاعانه و جسورانه آن 
اس��اتید بنده را به صرافت انداخت تا در جست وجوی 
پیدا کردن نویسنده آن دستنوش��ته برآیم. سرانجام 
بعد از دوندگی فراوان نویسنده جزوه را که در مؤسسه 
لغتنامه دهخدا مشغول کار بود یافتم. وی مردی موقر 
و میانسال و شاید هم کمی پیر می نمود. بعد از آشنایی 
با ایشان از انگیزه و اش��تیاق قلبی ام نسبت به حرکت 
ش��جاعانه و انقالبی اس��تادان دانش��گاه در شب های 
انقالب سخن گفتم و تأکید کردم این نوشته جزو اسناد 
انقالب اسالمی است و بهتر است چاپ شود و در اختیار 
همگان قرار گیرد تا با مطالعه آن مردم ایران و به ویژه 

جوانان در جریان مبارزات و ایثارگری های دانشگاهیان 
قرار بگیرند و از این رهگذر بدانند چه عوامل و عناصری 
دست به دس��ت هم دادند تا پدیده شکوهمند انقالب 
پدیدار شود و هم سندی آشکار از فعالیت های مبارزاتی 
بخش��ی از فرهیختگان جامعه ای��ران در آن لحظات 
حساس باشد. این اس��تاد ارجمند وقتی از انگیزه های 
درونی ام برای ثبت این ماجرا در تاریخ مبارزات مردم 
ایران مطلع ش��دند گفتند من هم قصد چاپ و انتشار 
آن را داشتم، ولی بعد منصرف ش��دم! به هر حال بعد 
از صحبت های مقدماتی ایش��ان متقاعد شدند جزوه 
را برای تکمیل شدن در اختیار اینجانب بگذارند. بنده 
نیز بنا بر اش��تیاق زایدالوصفی که ب��رای تکمیل این 
جزوه داشتم، برای پیدا کردن یکایک اساتیدی که در 
تحصن نقش فعال داشتند به اینجا و آنجا، دانشکده ها، 
ادارات و... مراجعه کردم تا بلکه بتوانم سرنخی از آنان 
و در صورت ام��کان ردی از مدارک، اس��ناد، عکس ها 
یا مطالبی مربوط به این تحصن پیدا کنم. متأس��فانه 
بعضی از اساتید بیمار و برخی فوت کرده بودند؛ عده ای 
خارج از کشور و تعدادی دست نیافتنی بودند، اما به رغم 
همه اینها بسیاری را یافتم و موضوع را با آنان در میان 
نهادم. عده ای خوشحال شدند و برخی قضیه برایشان 
علی السویه بود و تعداد کمی هم مخالف چاپ و انتشار 
آن بودند. به هر صورت انگیزه اصلی گردآورنده از چاپ 
این کتاب همانا معرفی اساتید و دانشگاهیان مبارز و 
متعهد به جوانان این مرز و بوم و نیز شناسایی زمینه ها 
و عواملی بوده اس��ت که منجر به شکل گیری انقالب 
اسالمی شد. الزم به توضیح است همه مطالب مندرج 
در این کتاب مورد قبول گردآورنده نیست و اگر در آن 
له یا علیه کس��ی حرف و س��خنی رفته است باید این 
نکته را یادآور ش��د که اوالً اظهاراتی که در این کتاب 
درباره افراد شده و نیز نقد رفتارها و عملکردهای آنان از 
موقعیت های ویژه و حساسی برخاسته است که باید به 
اقتضای همان شرایط به آن نگریست، ثانیاً از آنجا که 
افکار و روحیات انسان ها همواره دستخوش دگرگونی 
و تغییر است، محتمل اس��ت که با گذشت 35 سال از 
این ماجرا افرادی که به دلیل افکار و خصوصیات روحی، 
ش��خصیتی و منش ش��ان مورد انتقاد یا تحسین قرار 
گرفته اند، تغییرات روحی و فکری زیادی کرده باشند و 
اظهاراتی که درباره برخی ویژگی های آنان در آن مقطع 
زمانی شده است با واقعیت امروزی شان چندان سازگار 
نباشد. به هر تقدیر درج این مطالب خدای ناکرده برای 
تخریب شخصیت کسی نیست و اگر در شرح ماجراها 
و نقد رفتارهای افراد بر قلم سهو یا خطایی رفته است، 

پیشاپیش از آن عزیزان پوزش می طلبیم.«

 مروری بر اثر نوانتشار
 »از تحصن تا بازگشايی«

روایتی ناب از خروش 
دانشگاه بر استبداد

     آيت اهلل سيدمحمود طالقانی در حال سخنرانی
 در جمع اساتيد متحصن دانشگاه تهران

  جمعه 1357/1/4�1978/3/24
به گزارش ساواک، ساعت21:30 روز 2537/1/4 
شش نفر سرنشینان یک اتومبیل که از آبادان به 
سمت قم عزیمت می کردند به علت همراه داشتن 
اوراق و کتب مضره توس��ط مأموران شهربانی قم 
دستگیر شده اند. در گزارشی دیگر در این رابطه 
آمده: »برابر اطالع ساعت18:30 روز 2537/1/4 
مأموران ش��هربانی قم به ش��ش نفر ب��ه نام های 
علی محمدی فرزند قاسم، محمود دغالی فرزند 
غالمعلی، ابوالقاسم زری باف فرزند عبدالحسین، 
احمد مقام نیا فرزند اسماعیل، حسین جعفرپور 
فرزند علی و حس��ن نجارنژاد فرزند علی اکبر که 
سرنشینان اتومبیل به شماره شهربانی 17817 
آبادان-11 بوده اند، مظنون شده و آنها را دستگیر 
نموده اند. در بازرس��ی از اتومبیل مذکور تعدادی 
اعالمیه به امضای روح اهلل خمینی، تعدادی کتاب 
نوش��ته علی ش��ریعتی، تعدادی نوار سخنرانی و 
تعدادی بشقاب مالمین که روی آنها عکس علی 
شریعتی چاپ ش��ده بود به دس��ت آمده است.« 
)مرکز بررس��ی اس��ناد تاریخی وزارت اطالعات 
انقالب اس��المی به روایت اسناد س��اواک، کتاب 

چهارم تهران، 1378، صص24و25(
  سه شنبه 1978/3/28-1357/1/8

به گزارش ساواک، ساعت 13:15 روز 1357/1/8 
تعدادی اعالمیه سیدکاظم شریعتمداری در مورد 
کمک به جنگ زدگان لبنان ک��ه در آن حمالتی 
نیز تلویحاً به مقامات مسئول کشور شاهنشاهی 
ش��ده در خیابان ی��ک احمدآباد آب��ادان توزیع 
گردیده است. شهربانی محل، یک نفر طلبه به نام 
»ابراهیم راشدی نیا« فرزند علی را در حال توزیع 
اعالمیه های فوق دس��تگیر نموده اس��ت. )مرکز 
بررس��ی اس��ناد تاریخی وزرات اطالعات انقالب 
اس��المی به روایت اسناد س��اواک، کتاب چهارم 
تهران, 1378، ص69(. همچنین امروز در آبادان 
و در ساعت 21:30 تظاهرکنندگان پرده اطراف 
ستون یادبود میدان ولیعهد این شهر را آتش زده 
و متواری ش��دند. )روزنامه اطالعات، پنج ش��نبه 

1357/1/10، شماره 15572، ص4(
  پنج شنبه 1978/3/30-1357/1/10

در مس��اجد ش��هرهای اهواز، آبادان، خرمش��هر 
و بندرماهش��هر مجالس یادبودی به مناس��بت 
چهلمی��ن روز مرگ کشته ش��دگان حوادث 29 
بهمن تبریز برپا شده اس��ت. )روزنامه اطالعات، 

شنبه 1357/1/12، شماره 15573، ص4(
همچنین ام��روز یک��ی از دانش آموزان ش��بانه 
دبیرس��تان فرخ��ی آبادان ب��ه نام »س��یدجواد 
حجازی« که مش��غول نصب اعالمیه بود، توسط 
نیروهای ش��هربانی دستگیر ش��د. وی به دلیل 
اصابت گلوله در بیمارس��تان ایران بستری است. 
)مرکز بررسی اسناد تاریخی ساواک، کتاب چهارم 

تهران، 1378، ص131(
در خصوص س��ند ف��وق خوش��بختانه به نحوی 
توانس��تم با رزمنده جانباز آقای »حاج سیدجواد 
حجازی  طافانک��ی« ارتباطی برق��رار نمایم، که 
ایشان در این راستا توضیحات ذیل را برای بنده 
مرق��وم فرمودند: »مب��ارزات انقالب��ی در آبادان 
قبل از فاجعه س��ینما رکس بود. در مقطع زمانی 
سال های 56 و 57 شروع حرکت  های مردمی در 
آبادان چند روز بعد از فاجع��ه 19 دی 1356 قم 
بود. مردم جهت استماع س��خنرانی در حسینیه 
اصفهانی ها جمع ش��ده بودند ک��ه اولین حرکت 
مردم رخ داد و مردم با شعار »یا مرگ یا خمینی« 
به خیابان ریختند و اوضاع از کنترل مأموران رژیم 
خارج شد. ضمن اینکه از بزرگ ترها شنیده بودم 
که از هم��ان س��ال های 42، 43 نیز حرکت های 
مردمی در آبادان رخ داده بود و بین این زمان ها که 
خفقان رژیم شاهنشاهی حاکم بود مردان و زنان 
غیرتمندی هم بودند که در راستای انقالب و امام 

کوشا بودند«.- نگارنده
  سه شنبه 1978/4/4-1357/1/15

امروز 2537/1/15 س��اواک آبادان اعالمیه ای را 
روی دیوار مستراح دبیرس��تان رازی پیدا کرد و 
نسخه ای از آن را به مرکز فرستاد. در این اعالمیه 
آمده است: »موضوع مهم و هولناکی را به اطالع 
همگان می رسانیم و آن تعویض رئیس شهربانی 
جنایتکار و قات��ل  بالفطره قم س��رتیپ جهانگیر 
اسفندیاری به عنوان فرماندار نظامی آبادان است. 
این مزدور پ��س از دریافت چند م��دال و درجه، 
می خواهد تمام اعم��ال جنایتکاران��ه خود را در 
کلیه شهرس��تان ها پیاده کند...« )مرکز بررسی 
اس��ناد تاریخی وزارت اطالعات انقالب اسالمی 
به روایت اس��ناد س��اواک، کتاب چهارم تهران، 

1378، ص223(
  سه شنبه 1978/4/18-1357/1/29

به گزارش س��اواک، نیمه ش��ب ام��روز تعدادی 
فتوکپی اعالمی��ه مضره درب��اره وقای��ع اخیر و 
کشته شدگان شهرستان ها به امضای دانشجویان و 
دانش آموزان آبادان و همبستگی آنان با روحانیون 
و مسلمانان به اصطالح مجاهد در منازل خیابان 
اردیبهشت خرمشهر انداخته شده بود که نسبت 
به جمع آوری آنها اقدام شد. )خوزستان همگام با 
انقالب اسالمی، ارش��اد اسالمی خوزستان اهواز، 

نشر بی نا، 1360، ص150(
  دوشنبه 1978/5/1-1357/2/11

جزیره مینو خرمشهر: به گزارش ساواک، در ایام 
تعطیالت نوروزی چهار نفر خانم ضمن مراجعه به 
منازل مختلف در خانواده ه��ا خطاب به دختران 
کوچک اظهار داشته اند که: »شماها بایستی مبارزه 
کنید، باید روش��ن ش��وید.« نامبردگان با دیدن 
حسینیه ]محمدی[ جزیره مینو اظهار داشته اند: 
»چرا شما از این حسینیه برای سخنرانی و روشن 
کردن مردم استفاده نمی کنید؟« )مرکز بررسی 
اسناد تاریخی وزارت اطالعات انقالب اسالمی به 

روایت اسناد ساواک، کتاب چهارم تهران، 1378، 
ص186(

  دوشنبه 1978/5/8-1357/2/18
به گ��زارش س��اواک، ام��روز30 ب��رگ اعالمیه 
خمینی درباره وقایع یزد، جه��رم و اهواز و دیگر 
شهرس��تان های ایران و اهانت به خاندان جلیل 
سلطنتی، در کیف دستی»پوران وکیلی« آموزگار 
دبستان خوارزمی خس��روآباد آبادان مشاهده و 
کشف گردیده اس��ت. )روزنامه کیهان، سه شنبه 

1357/2/19، شماره 10458، ص2(
روزنامه کیهان نیز خبر داد ک��ه به دنبال پخش 
اعالمیه هایی در نقاط مختلف آب��ادان »ابراهیم 
راشدی نیا« 37 س��اله فرزند علی، هنگام پخش 
اعالمیه توسط مأموران دس��تگیر شد. وی دو بار 
دیگر نیز حین پخش اعالمیه دستگیر شده بود. 
)مرکز بررس��ی اس��ناد تاریخی وزارت اطالعات 
انقالب اس��المی به روایت اسناد س��اواک، کتاب 

پنجم تهران، 1378، ص285(
همچنین در خرمش��هر نیز اعالمیه هایی پخش 
ش��د که امضای حزب اهلل را داش��ت. این خبر به 
شکل بولتن روزانه تک برگی توسط ساواک بدین 
شرح منتشر شد: »شب هنگام مورخ 2537/2/18 
تعدادی اعالمیه مضره به امضای حزب اهلل و توسط 
دو نفر موتورسیکلت سوار در شهر خرمشهر پخش 
گردیده اس��ت. در این اعالمیه ضم��ن تجلیل از 
اخاللگران کش��ته ش��ده در حوادث ش��هرهای 
یزد، جهرم و اه��واز از مردم دعوت ش��ده در روز 
2537/2/19 در مجل��س فاتح��ه ای ک��ه به این 
منظور برگزار می گردد، شرکت نمایند.« )روزنامه 
کیهان، چهارشنبه 1357/2/20، شماره 10459، 

صص2و7(
  سه شنبه 1978/5/16-1357/2/26

در آبادان دانش��جویان دانش��کده نفت، با توزیع 
اعالمیه هایی از بامداد ام��روز در کالس ها حاضر 
نشدند و این دانش��کده تعطیل شد. دانشجویان 
در اعالمیه ه��ای خود علت تعطی��ل کالس ها را 
»ابراز همدردی با دانشجویان سایر دانشگاه های 
کشور« اعالم کردند. )روزنامه اطالعات، سه شنبه 

1357/2/26، شماره 15609، ص4(
  جمعه 1978/8/11-1357/5/20 

امروز در آبادان گروهی از نوجوانان که در مسجد 
سلطانی اجتماع کرده بودند، در پایان مجلس وعظ 
در حالی که شعار می دادند به خیابان های اطراف 
مسجد سرازیر ش��دند و ضمن پخش اعالمیه به 
ش��عب بانک ها حمل��ه کردن��د. تظاهرکنندگان 
شیش��ه های بانک ملی و صادرات ش��عبه سده و 
جمشیدآباد را شکستند و به چند مغازه خساراتی 
وارد کردند. همزمان با ش��روع تظاه��رات، افراد 
پلیس و نیروه��ای انتظامی ب��ا تظاهرکنندگان 
به مقابله پرداختن��د و آنها را متف��رق کردند. در 
جری��ان درگیری مأم��وران ب��ا تظاهرکنندگان، 
6 نفر دستگیر ش��دند. )روزنامه رستاخیز، شنبه 

1357/5/21، شماره987، ص1(
با مرور اجمالی م��وارد فوق به روش��نی دریافت 
می شود جو انقالبی و خشم مردم از رژیم پهلوی 
)برخ��الف ادع��ای اپوزیس��یون خارج نش��ین و 
ضدانقالب( به هیچ وجه ابتدا به س��اکن منبعث 
از فاجعه آتش سوزی سینما رکس نبوده، بلکه از 
دیرباز و الاقل از ش��روع دوباره قیام ملت ایران در 
آبان و دی 1356، همگام و همراه سایر قشرهای 
مختلف مردم بوده اس��ت. اینها گرچه گوشه ای 
از حوادث »قبل از فاجعه« ب��ود، لیکن پرداختن 
به هر یک و ص��د البته موارد ناگفت��ه دیگری که 
همچنان مغف��ول مانده، ضرورت بزرگی ا س��ت 
که  باید در جهت روش��نفکری نس��ل های حال 
حاضر و آین��ده انقالب س��رلوحه کار و عمل قرار 
گیرد. برای نمونه می توان به فعالیت جنبش های 
دانشجویی و گروه های سیاسی که اتفاقاً در آبادان 
هم قدرت فراوانی داش��تند اشاره کرد. مثاًل گروه 
چریکی انقالبی» منصورون« که در کل اس��تان 
فعالیت ه��ای ضدرژیمی خ��ود را دنبال می کرد 
و از آبادان»مجاهد ش��هید غالمحس��ین صفایی 
دزفولی« دانشجوی رشته طراحی ماشین دانشگاه 
علم و صنع��ت ایران و از بنیانگ��ذاران آن گروه را 
مث��ال آورد  که در تاری��خ 1355/11/6 و در یک 
درگی��ری نابرابر توس��ط س��اواک و در تهران به 
شهادت رسید و یا »مجاهد شهید سامان صمیمی 
بهبهانی« دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه 
شیراز که تا رده های میانی سازمان  مجاهدین  خلق 
 ایران )منافقین( هم پی��ش رفت، ولی با دریافتن 
ماهیت پلید این گروهک )که از تغییر ایدئولوژیکی 
و بنیادین این س��ازمان از اس��الم به مارکسیسم 
منبعث شد و با ترور شهدای گران قدری همچون 
سیدمجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه  لباف و 
مرتضی لبافی نژاد و... همراه ش��د( علیه آنان به پا 
خاست و دست به افشاگری زد و کار را تا آنجا پیش 
برد که به س��بب خیانت عناصر خودفروخته این 
سازمان پلید و جنایتکار )نظیر محمدتقی شهرام، 
وحید افراخته و...( و نیز همکاری آنان با ساواک در 
لو دادن محل اختفای وی، به همراه چند نفر دیگر 
از همرزمان خود در تاریخ 1354/11/4 و توسط 
جوخه ه��ای اعدام رژیم س��فاک پهلوی به فیض 

عظیم شهادت نائل آمد.
در خاتمه باید گفت »بررسي فاجعه آتش سوزی 
سینما رکس آبادان و نیز تعداد و حاالت شهداي 
آن« جای عقده گشایی سیاسی و جناحی و جای 
عرض اندام گروهک های ضدانقالب نیس��ت! این 
ش��هدا متعلق به انقالب هس��تند. هویت انقالب 
هستند، جریان ساز و حماس��ه آفرین در انقالب 
هس��تند، چراک��ه مظلومان��ه در آت��ش دژخیم 
سوختند. تا سند و گواهی باشد دال بر ادای دین 
آبادان به انقالب اسالمی ایران و البته سال های بعد 

در حماسه هشت سال دفاع مقدس.


