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اصفهان، مرداد 1357
41 سال پیش در چنین روزى اعالم اولین حکومت نظامى در کشور به حرکت انقالب اسالمى سرعت بیشترى بخشید  

فرا رسیدن عید سعید قربان عید بزرگ مسلمانان  را تبریک مى گوییم

روزشمار یک ماه از انقالب اسالمى در اصفهان بعد از اعالم حکومت نظامى

تانک و توپ و زره پوش وسط خیابان هاى شهر

اعالم حکومت نظامى در اصفهان،
 بمب خبرى تابستان گرم سال 1357 بود. 
در آن روزهاى داغ، اصفهان اولین شهر 

کشور بود که صداى انقالب مردم ایران را 
رساتر از هرجاى دیگرى 

به گوش حاکمان وقت مى رساند 

حوادث اصفهان در روز پنجم رمضان 1357در تاریخ انقالب اسالمى از 
جایگاه مهمى برخوردار است. امروز یکى از خیابان هاى این شهر که به 

منزل آیت ا... خادمى منتهى مى شود به نام 5 رمضان نامگذارى شده است 

شماره ویژه «نصف جھان» به مناسبت
  سالگرد  اعالم حکومت نظامی در اصفھان 

روزنامه 
را مجبور 

کردند 
گزارشم 
را چاپ 

نکند

مرداد 57 به روایت 
عبدالحسین جعفرى، 

خبرنگار وقت 
روزنامه «اطالعات» 

در اصفهان

روز شمار وقایع انقالب اسالمى تا روز تبعید 
امام(ره) به فرانسه

بازخوانى بخشى از یک گفتگوى بلند با سید رضا میرمحمدصادقى

ساواك را راضى کردیم آیت ا...طاهرى منبر 
برود

وقایع اصفهان در 
مرداد 57 را بازداشت 

آیت ا...طاهرى کلید زد، آن 
هنگام که قشرهاى مختلف 

مردم در اعتراض به این اقدام 
رژیم، 10 روز در منزل

 آیت ا...خادمى تحصن کردند 

ء
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مردادمــاه در تاریخ معاصر کشــور ما 
دربرگیرنده ســه واقعه مهم اســت. 
نخســت، امضاى فرمان مشروطه به 
دســت مظفرالدین شــاه قاجار در 14 
مرداد 1285 خورشــیدى، دوم، کودتا 
بر ضد دولت ملــى دکتر مصدق در 28 
مرداد 1332 و سوم، برقرارى نخستین 
حکومــت نظامى در اصفهــان در 20 

مرداد 1357.
این ســه واقعه در ســه بازه زمانى و با 
انگیزه هاى دور از هم به وقوع پیوست 
و هرچند در خاستگاه(خیابان) مشترك 
بودند اما حاصلى که بر جاى گذاشتند 

متفاوت و متمایز از یکدیگر بود. 
113 ســال پیش که حکم امضا شــده 
تأســیس مجلــس مردمى، از پشــت 
دیوارهــاى کاخ صاحبقرانیه به ورودى 
نخســتین پارلمــان ایــران در میدان 
بهارستان رسید، قرار بود رهایى از استبداد 
سلطنتى و استقرار «بهار آزادى» در قالب 
حکومتى «مشروطه» که بین «سلطنت» 
و «حکومت» مرزى پررنگ ترسیم مى 
کرد جشن گرفته شود اما نتیجه اى که 
به بار آمد چیزى جز آن شــد که برایش 
خون ها بر سنگفرش ها جارى شده بود. 
ارج و قرب انقالب مشــروطه از همان 
سال هاى اولیه استقرار که کار به استبداد 
محمدعلى شاه و به توپ کشیده شدن 
مجلس تازه تأسیس و برپا کردن طناب 
دار براى مشــروعه خواهان رسید زیر 
سئوال رفته بود اما آنچه بر کار مشروطه 

مهر پایان زد،  47 سال بعد اتفاق افتاد.
28 مــرداد 1332 دیگر کســى به یاد 
نمى آورد که کمتر از نیم قرن پیش از 
آن، فشار آزادى خواهان عرصه را چنان 
بر مظفرالدین شاه قاجار تنگ کرده بود 
که او ناچار شد در حیاط سرسبز کاخش 
دست به امضاى محدود کردن قدرت 
خودش شود تا مجلس شورا پا بگیرد و 
استبداد سلطنتى رنگ ببازد. 28 مرداد 
32، درست عکس این اتفاق افتاد. در 
این روز، پیکان وقایع به ســویى رفت 
که نخســت وزیر برآمده از مجلس و 
نماد ملى گرایى در کشــور از راه پشت 
بام منزلــش گریخت و ســلطانى که 
مجســمه هایش در خیابان ها واژگون 
شده بود با همدســتى دو قدرت مسلط 
جهان یک بار دیگر  بر تخت سلطنت 
آرمید و 25 سال اســتبداد کودتایى را 

جایگزین آن حکومت ملى کرد.  
20 مرداد 1357 اما ورق برگشت. در آن 
تابستان داغ، نواى انقالب اسالمى در 
کشور طنین انداز شده بود که نظامیان 
در شــهر اصفهان حکومت را به دست 
گرفتند. هر چند آن روزها آواى انقالب 
در دور و نزدیک پیچیده بود اما منشــأ 
آنچه این صدا را به رعــد تبدیل کرد، 
رخدادهاى مرداد 1357 در اصفهان بود. 
نه انقالب مشروطه و نه آن «رستاخیز» 
دروغین، هیچکدام پشــتوانه مردمِى 
سومین اتفاق بزرگ مرداد ماه ایران در 
طول قرن گذشته را نداشتند. آن اولى 
اگر هم با حمایت مردم به بار نشست اما 
غرق در اختالفات و اشتباهات به جایى 
نرســید و در دومى هم که اصًال مردم 
جایگاهى نداشتند که بخواهد به جایى 
برســد؛ هر چه بود دستپخت اصحاب 

برگزیده زر و زور بود و بس. 
سومى اما این دو مشخصه را نداشت. 
در انقــالب 57، هم مــردم به میدان 
آمدند، هم ماندند و هم حمایت کردند 
تا 22 بهمن خلق شــود. بى گمان در 
آفرینش ایــن موجودیت جدید، نقش 
اصفهان انکارپذیر نیست و در کنکاش 
زوایاى این نقش بى بدیل، آشکار مى 
شــود که وقایع منتهى بــه 20 مرداد 
1357 و بعد از آن اســت که چرخیدن 
چــرخ انقــالب را چنان به ســرعت 
واداشت که پیروزى از همیشه دسترس 

پذیرتر به نظر رسید. 
انقالب بهمن 57 از مرداد 57 اصفهان 
آغاز نشــد اما تأثیرى از آن گرفت که 
مى شود کتاب ها درباره اش نگاشت. 
فعًال اما در ویژه نامــه اى که به همین 
مناسبت برایتان تدارك دیده ایم بسنده 
مى کنیم به یادآورى وقایع آن روزهاى 
تابستانى پرتب و تاب که خیابان هاى 
شــهر صحنه رویارویى گلوله با مشت 
بود. اداى دینى به پاسداران راه آزادى. 

این از معدود روزهایى بودکه روزنامه «اطالعات» ترجیح داد روز 
جمعه هم یک شماره «فوق العاده» منتشر کند. دلیلش اعدام 
چهار ژنرال بلندپایه رژیم شــاه در شامگاه پنج شنبه 26 بهمن 
1357 بود که اطالعات یک روز بعد خبر و تصاویر آن را در دو 
صفحه «فوق العاده» به دست خوانندگانش رساند. اما از میان 
مطالب این شماره آنچه براى اصفهانى ها بیشتر جلب توجه مى 
کرد، سرنوشت یکى از چهار اعدام شده آن شب بود؛ کسى که 
مردم اصفهان نام او را از هفت ماه پیش تر مرتب مى شنیدند؛ 

سرلشکر رضا ناجى، فرماندار نظامى اصفهان و حومه.

■■■
ســاعت 15 و 40 دقیقه جمعه 20 مــرداد 1357 مصادف با 
ششمین روز از ماه مبارك رمضان، رادیو اصفهان ضمن قطع 
برنامه هاى عادى خود، شنونده هایش را غافلگیر کرد. ابتدا 
گوینده رادیو با دو بار گفتن «توجه فرمایید!» ذهن ها را آماده 
شنیدن یک خبر مهم کرد و بعد از آن سرلشکر رضا ناجى سه بار 
دیگر همین جمله را تکرار و به دنبال آن متن اعالمیه شماره 1 

برقرارى حکومت نظامى در اصفهان را خواند:  
«توجه فرمایید! توجه فرمایید! توجه فرمایید! اعالمیه شماره 
1 فرماندارى نظامى اصفهان و حومه، برقرار و از همشهریان 
محترم خواهشمند اســت با توجه به نکات مشــروحه زیر، 
نهایت همکارى را به منظور اعاده نظــم با نیروهاى نظامى 

به عمل آورند:
1-از ساعت 8 بعد از ظهر روز جارى (جمعه 20 اَمرداد ماه) تا 
ساعت 6 بامداد روز بعد هرگونه رفت و آمد در شهر مطلقاً ممنوع 
و با خاطیان برابر مقررات فرماندارى نظامى رفتار خواهد شد. 
2-تشکیل هرگونه اجتماعى به هر شکل و به هر عنوان بیش 
از سه نفر مطلقاً ممنوع است. 3-هرگونه حمل اسلحه و جنگ 
افزار سرد و گرم به هر ترتیب و به هر شکل اکیداً قدغن است. 
4- هر نوع اقدام تحریک آمیز به هر صورت و به هر شــکل 
مطلقًا ممنوع است. 5- مسئولین تأمین مایحتاج عمومى از 
قبیل نانوایى ها، قصابى ها، خواربارفروشى ها، داروخانه ها و 
از این قبیل به هیچ عنوان حق تعطیل محل کســب خود را 
ندارند و اهالى محترم باید تا ساعت تعیین شده مایحتاج خود 
را تهیه کنند. از اهالى محترم و با ایمان شهر اصفهان و حومه 
انتظار دارم در برقرارى نظم و امنیت در شهر اصفهان و حومه 
با نیروهاى نظامى همکارى هاى الزم را به عمل آورند و آگاه 
باشند که اعاده نظم و امنیت عمومى به خیر و صالح و مصلحت 
کلیه اهالى محترم مى باشد. ضمناً ستاد فرماندارى نظامى در 
شهربانى اصفهان مستقر خواهد بود. فرماندار نظامى اصفهان 

و حومه- سرلشکر رضا ناجى.» 
لحظاتى بعد تلویزیون اصفهان هــم که در حال پخش فیلم 
سینمایى «شبکه» اثر معروف «سیدنى لومت» بود، با قطع 
این فیلم، اعالمیه شماره 1 حکومت نظامى را که ناجى آن را از 

رو مى خواند پخش کرد.        
■■■

اعالم حکومت نظامى در اصفهان، بمب خبرى تابستان گرم 
سال 1357 بود. در آن روزهاى داغ، اصفهان اولین شهر کشور 
بود که صداى انقالب مردم ایران را رساتر از هرجاى دیگرى به 

گوش حاکمان وقت مى رساند. اعالم حکومت نظامى تالشى 
براى خاموش کردن این صدا بود ولى وقایع به گونه اى پیش 
رفت که کمتر از سه ماه بعد، شاه ناچار شد با چهره اى مضطرب 
در مقابل دوربین تلویزیون ملى رسماً اعالم کند صداى انقالب 
ملت ایران را نه فقط از اصفهان که از چهارگوشه کشور شنیده 
اســت و 26 دى هم از ایران خارج شود در حالى که حکومت 
نظامى در شهرهاى زیادى اعالم شده بود. 34 روز بعد انقالب 
به پیروزى رســید و چهار روز بعد فرماندار نظامى اصفهان به 
جوخه اعدام سپرده شد. جرم او «کشــتار مردم اصفهان در 

روزهاى برقرارى حکومت نظامى» بود. 
■■■

بعد از سلســله وقایع و اعتراضاتى که به دنبال درگذشــت 
مشکوك آیت ا... سید مصطفى خمینى، فرزند امام خمینى(ره) 
در اول آبان 1356 در بعضى شــهرهاى ایــران (و از جمله 
اصفهان) به وقوع پیوست، انقالب مردم ایران از دى ماه آن 
ســال وارد فاز جدیدى شــد؛ از روزى که نام مستعار «احمد 
رشــیدى مطلق» پاى مقالــه اى توهین آمیــز در روزنامه 
«اطالعات» نشست و 400 روز بعد، پاى سلطنت 2500 ساله 

را از ایران برید.
ابعاد انقالب در شهر قم وســعت گرفت؛ از روز 17 دى که آن 
مقاله منتشر شــد اما اوج حرکت در آن شهر دو روز بعد اتفاق 
افتاد که به دنبال آن قم به خون کشــیده شــد تا رسم چهلم 
گرفتن ها را تبریزى ها باب کنند. 29 بهمن 1356، قیام مردم 
تبریز هم خونین شد. 40 روز بعد، اصفهان، یزد و چند شهر دیگر 
در عزاى شهداى تبریز به صف انقالب پیوستند و این چرخه 

تکرار شد تا مرداد1357.  
■■■

گستردگى وقایع اصفهان که از دهم مرداد آغاز شده بود، در 
نوزدهم این ماه به جایى رسید که مقامات محلى اعالم کردند 
اعتراضات ده روزه در اصفهان از کنترل خارج شده است و باید 
با قوه قهریه نظامى به مقابله با معترضان برخاست. بیستم این 
ماه در پى درخواست مقامات محلى اصفهان از دولت وقت، در 

این شهر حکومت نظامى اعالم شد. 
اعتراضات منتهى به بیستم مرداد با نام یک روحانى 52 ساله 
پیوند خورده بود؛ کسى که روز سه شنبه 27 تیر همان سال بعد 
از گذراندن یک دوره تبعید در مهاباد، با استقبال بى نظیر مردم 
اصفهان وارد این شهر شد و از آن روز حال و هوایى تازه به امواج 
انقالب بخشید. او آیت ا... سید جالل الدین طاهرى نام داشت؛ 
یکى از دو رهبر انقالبى اصفهان کــه در کنار آیت ا... خادمى 
هدایت اعتراضات در استان را بر عهده داشتند. ورود طاهرى به 
شهر، انقالب در اصفهان را روى دور تند انداخت. او پنج شنبه 
29 تیر یعنى دو روز بعد از بازگشت از تبعید، به بازار بزرگ در 
میدان نقش جهان رفت و یک روز بعد اولین نماز جمعه را در 
مسجد اعظم حسین آباد در جنوب اصفهان برپا کرد. به استناد 
اسناد تاریخى، جمعیت در آن روز آنقدر زیاد بود که عالوه بر 
داخل مسجد، کوچه هاى اطراف هم مملو از جمعیت شده بود.

یک هفته بعد، نماز جمعه دوم باز هم به امامت آیت ا... طاهرى 
و این بار با حضور ده ها هزار نفر در مسجد مصالى تخت فوالد 
برگزار شد. این وقایع، رژیم را به وحشــت انداخت. تصمیم 
اتخاذ شده توسط مقامات این بود که باید جلوى فعالیت هاى 

طاهرى گرفته شود. 
دهم مرداد اتفاق بزرگ رخ داد. حوالى ساعت 3 بامداد این روز، 
آیت ا... طاهرى به شکل توهین آمیزى از منزلش ربوده و به 
کمیته مشترك ضد  خرابکارى در تهران منتقل شد. شاهدان 
عینى نقل کرده اند مأموران رژیم از در و دیوار به داخل خانه او 
ریخته و آیت ا... را با خود مى برند. بعدها خودش درباره وقایع 
آن شب گفت: «بعد از آزادى از تبعید و استقبال بسیار پرشور 
مردم از من، دو نماز جمعه در اصفهان خواندم؛ یکى در مسجد 
اعظم و یکى در مسجد مصال که در مسجد مصال جمعیت به 
حدى بود که در صف هاى نماز جایى براى سجده نبود. به دلیل 
سخنرانى در نماز جمعه و مطرح کردن حکومت اسالمى، شب 
هنگام در نیمه شب تابستان به منزلمان ریختند و مرا با شمدى 
که دور خود پیچیده بودم به زنــدان بردند وحتى اجازه ندادند 

عینک و دندان مصنوعى ام را با خود ببرم.»

با اطالع یافتن مردم از این اقدام ســاواك، اصفهان یکپارچه 
اعتراض شــد. درگیرى ها از همان ســاعات اولیه بازداشت 
طاهرى در محله حسین آباد (محل زندگى او) آغاز مى شود. 
مردم قصد حرکت به ســمت بازار بزرگ شهر را داشتند که با 
تهاجم پلیس رو به رو شده و تعدادي شهید و مجروح مى شوند. 

در ساعت 9  صبح با انتشــار جزییات خبر دستگیري آیت ا... 
طاهري، تعدادي از کسبه بازار در خیابان عبدالرزاق شروع به 
بستن مغازه هاي خود مى کنند و در ساعت12 تقریباً نصف بازار 

اصفهان تعطیل مى شود.
روحانیون اصفهان تصمیم مى گیرند در منزل آیت ا... خادمى 
تحصن کنند و حوزه علمیه صدر در بازار، کالس هاى درس را 
تعطیل مى کند. همزمان بخش هایى از مغازه هاى سطح شهر 
هم تعطیل مى شوند. بعضى گزارش ها حاکى است که نزدیک 
2000 نفر در منزل آیت ا... خادمى تحصن مى کنند. شــدت 
گرفتن درگیرى ها در این روز باعث آســیب دیدن نمادهاى 
رژیم پهلوى از جمله چندین سینما، بانک و مشروب فروشى 

مى شود. کنسولگرى آمریکا نیز مورد حمله قرار مى گیرد.
آنطور کــه در منابع تاریخى آمده، در این روز جلســه مهمی 
میان فرماندهان نظامی، انتظامــی و امنیتی اصفهان برگزار 
مى شود. شرکت کنندگان جلســه عبارت بودند از: سرلشکر 
رضا ناجی فرمانده مرکز توپخانه و پادگان اصفهان، سرتیپ 
مصطفایی رئیس شهربانی اســتان اصفهان، سرتیپ تقوي 
رئیس ساواك استان اصفهان، سرهنگ آزاده جانشین فرمانده 
ناحیه ژاندارمري اصفهان و همچنین غنی زاده شهردار و شهابی 
جانشین استاندار اصفهان. در این جلسه راه هاي رویارویی با 
مردم در روزهاي آینده بررسی مى شــود، از جمله ضرورت 
استفاده از ماشین هاي آب پاش، اســتفاده از هلیکوپتر هاي 

هوانیروز و استفاده از توپخانه، مورد بررسی قرار مى گیرد.
روز یازدهم مرداد ســرتیپ مصطفایی، رئیس شــهربانی در 
نامه اي محرمانه براي سرلشــکر ناجی از وي درخواســت 

مى کند بخشی از نیروي پرسنلی ارتش به عنوان قواي کمکی 
در اختیار شهربانی اصفهان قرار گیرد. این در حالى است که به 
تعداد متحصنین در منزل آیت ا... خادمى و شرکت کنندگان 
در راهپیمایى ها افزوده مى شود. در این روز همچنین  آیت ا... 
محمد صدوقى از روحانیون با نفوذ و انقالبى یزد با انتشــار 

اعالمیه اى به بازداشت طاهرى اعتراض مى کند.
روز 12 مرداد، سه نسخه از نامه رئیس ساواك اصفهان براي 
سرلشکر ناجی فرمانده پادگان اصفهان، سرتیپ مصطفایی 
رئیس شهربانی اصفهان و سرتیپ بنی فضل فرمانده ژاندارمري 
اصفهان ارسال مى شود که در آن ضمن تأکید بر اینکه هر روز 
بر تعداد متحصنین در منزل آیت ا... خادمى افزوده مى شود، 
خواستار اعزام نفرات تقویتی براي کمک به قواي شهربانی 
شــده بود. در این روز گروهى به ساختمان شهردارى منطقه 

3 حمله مى کنند.
13 مرداد یک جیپ ارتشــى در ســه راه نظر به آتش کشیده 
مى شود و یک کارخانه آرد هم طعمه حریق مى شود.  14 مرداد، 
سینماداران اصفهان هم به جمع اعتصابیون مى پیوندند و این 
در حالى است که ساعت 5 صبح همین روز، سینما شهر فرنگ 
[قدس] به آتش کشیده مى شود. روزنامه «کیهان» مى نویسد 
تا روز 14 مرداد، 15 شــعبه بانک در نقاط مختلف اصفهان از 
جمله خیابان هاى میر، شاهپور [دکتر بهشتى]، محمدرضا شاه 
[مسجد سید]، عباس آباد، سروش، میدان نقش جهان، میدان 
بهار، چهارباغ باال، بازار و مناطق دیگر شهر به آتش کشیده شده 
است. بیشتر این بانک ها شــعب بانک صادرات بود که گفته 
مى شد توسط هژبر یزدانى، سرمایه دار بدنام حکومت پهلوى 
اداره مى شود. در مجموع، گستردگى جغرافیایى اعتراضات در 
اصفهان، سرعت حرکت انقالب در این شهر را نشان مى داد.  

15 مرداد همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان، پیام دلگرم کننده 
اى به اصفهان مى رسد. امام خمینى(ره) که در تبعید در نجف 

اشرف به سر مى بردند، همزمان با آغاز ماه رمضان طى پیامى 
به مردم اصفهان شهادت تعدادى از اهالى این استان را تسلیت 
مى گویند. در بخشى از پیام امام خمینى(ره) آمده: ««امروز ملت 
شجاع و به پاخاسته ایران شاهد موج عظیم ضد شاهى-که بر 
اثر یکى دیگر از اعتصابات بزرگ اصفهان که به پشتیبانى از 
روحانیت بیدار و مســئول خود، به عنوان اعتراض به اعمال 
غیرقانونى و انسانى رژیم است- مى باشد. امروز شعار "مرگ 
بر شاه" ملى شده و تا برچیده شــدن دستگاه ظلم و انقراض 

دودمان جنایتکار پهلوى ادامه دارد... .»
تا 18 مرداد هر روز بر شــدت درگیرى ها افزوده مى شــود. 
همزمان، تحصن در منزل آیــت ا... خادمى نیز ادامه مى یابد 
اگرچه مأموران رژیم بارها تالش مــى کنند به این تحصن 
خاتمه دهند اما موفق نمى شــوند. روز 18 مرداد به هتل شاه 
عباس(عباســى) حمله مى شــود در عین حال که سینماها،

 بانک ها و مشروب فروشى ها نیز همچنان از خشم مردم در 
امان نمى مانند. روز پنج شنبه 19 مرداد، روزنامه «اطالعات» 
براى اولین بار خبر ناآرامى هاى اصفهان را در صفحه چهارم 
خود منتشر مى کند. این روزنامه حمله به هتل عباسى را تأیید 
مى کند و در ادامه، خبر درگیرى هاى ســه شنبه شب را نیز 
منتشر مى کند. به استناد این خبر، بانک ایرانشهر در خیابان 
حکیم نظامى و هتل جلفا از جمله اماکنى بود که در حوادث آن 

شب آسیب دیدند.
اما روز 18 مرداد در حالى به شبانگاه مى رسد که رژیم خبر ندارد 

در دو روز آینده قرار است چه آوارى بر سرش فرود آید. 
■■■

پنج شــنبه 19 مرداد مصادف با پنجم ماه رمضان، به استناد 
خبر روزنامه «کیهان» ده ها مشــروب فروشى، سینما، بانک 
و اتومبیل به آتش کشــیده مى شــود. متعاقب این اتفاقات، 
رئیس ساواك اصفهان در نامه محرمانه اى به سرلشکر ناجی، 
فرمانده توپخانه و پادگان اصفهان با اشاره به حمله به سینماها،

 بانک ها و ساختمان هاي دولتی، خواستار بسیج گشت هاي 
مسلح شبانه در شهر از ساعت 8 شب تا 7 صبح مى شود. ساعت 
18 نیروهاي نظامی با تجهیزات کامل و سنگین، معابر و میادین 
و چهارراه هاي اصلى شهر را اشغال مى کنند. این در حالى است 
که هنوز حکومت نظامى به طور رسمى اعالم نشده اما کنترل 

اصفهان به تدریج از دست مقامات رژیم خارج مى شود.
شــب پنجم رمضان تحصن در منزل آیت ا...خادمى واقع در 
خیابان جامى پایــان مى گیرد اما مردم خارج شــده از محل 
تحصن تصمیم مى گیرند تظاهرات را به خیابان هاي اطراف 
بکشانند؛ غافل از اینکه در اطراف محل تحصن مورد هجوم 
مأموران قرار خواهند گرفت. در یکى از منابع تاریخى درباره 
حوادث آن شــب آمده: «کشتار بی ســابقه  مردم در خیابان 
مسجد سید، باالتر از مســجد و کوچه هاي بین این خیابان و 
خیابان فروغی، که متصل به اطراف منزل آیت ا... خادمی بود 
اتفاق افتاد و تا ســحرگاه ادامه یافت؛ جنگ و گریز آغاز شد و 

حادثه 5 رمضان اتفاق افتاد.»
حوادث اصفهان در روز پنجم رمضان در تاریخ انقالب اسالمى 
از جایگاه مهمى برخوردار اســت. امروز یکى از خیابان هاى 
این شــهر که به منزل آیت ا... خادمى منتهى مى شود به نام 
5 رمضان نامگذارى شده اســت. خانه اى که باالخره بعد از 
ده روز که مرکز انقالب در اصفهان شــده بود، بنا به قولى به 
درخواست سران تحصن و بنا به قول اسناد ساواك، با تهدید و 
ارعاب حکومت تخلیه مى شود. اما هر کدام از این دو دلیل را 
که بپذیریم، تخلیه این خانه در شامگاه پنج شنبه 19 مرداد بر 

شدت درگیرى ها افزود به طورى که تنها چند ساعت بعد رژیم 
را وادار کرد کار اصفهان را به دست نظامى ها بسپارد.  

در کتاب «چهره انقالب در اصفهان» آمده اســت: «درپایان 
شــب دهم تحصن در منزل آیت ا... خادمى که براى آزادى 
آیت ا... طاهرى برگزار شده بود، در حالى که مردم به منازلشان 
بر مى گشتند، به طور ناگهانى و ددمنشــانه در اطراف منزل 
آیت ا... خادمى آنها را به رگبار مسلسل بستند و به خانه آیت ا... 
خادمى حمله ور شدند تا درصدد کشــتن متحصنین برآیند. 
درگیرى ها در خیابان هاى اصفهان تا صبح به صورت پراکنده 
ادامه داشــت و همچنان از نقاط مختلف صــداى تیراندازى 
و رگبار مسلسل به گوش مى رســید. یکى از ناظران وقایع 
اصفهان درباره اوضــاع بعد از ظهر و نیمه شــب 5 رمضان 
اصفهان گفته است: از ساعت 10 شب صداى رگبار مسلسل به 
طور مرتب شنیده مى شد، گویا جنگى رخ داده است... نزدیک 
سحر از منزل دوستم به اتفاق یک نفر از اقوام و بچه خردسالش 
خارج شدیم و از خیابان فروغى با موتورسیکلت به طرف میدان 
شهدا در حرکت بودیم. کوچه هاى بهارســتان و آسیاب... با 
تیرآهن و الستیک هاى مشــتعل به وسیله جوانان بسته بود 
تا مأموران رژیم وارد کوچه نشــوند و منــزل آیت ا... خادمى 
در محاصره قرار نگیرد. به میدان شــهدا که رسیدیم، خیابان 
چهارباغ پایین را مأموران رژیم با خودرو بسته بودند و مأموران 
آتش نشانى در حال شســتن خیابان از خون گرم تازه ریخته 

جوانان و مردم متحصن بودند.»
دربــاره تعداد شــهدا و مجروحــان درگیري هــاى 19 مرداد 
گزارش دقیقی در دســت نیســت ولی از قول ناظران گفته شد 
بیمارســتان هاي اصفهان بــراي نجات مصدومــان از مردم 
درخواســت خون کــرده بودنــد. روزنامه هــاى «کیهان» و 
«اطالعات» تعداد شــهدا را چهار نفــر (که بعداً با شــهادت 
زخمى ها بیشتر هم شد) و تعداد مجروحان را 66 نفر اعالم کردند. 
منابع مردمى اما این آمار را بسیار بیشتر مى دانستند. گفته شده 
گروهى از شهدا و مجروحان را به بیمارستان عسگریه برده بودند و 
مردمى که براى اهداى خون و کمک به مجروحان به بیمارستان 

مى رفتند، توسط شهربانى و ساواك دستگیر مى شدند.
روایــت روزنامه «کیهان» بــه عنوان یکى از رســانه هاى 
رژیم پهلوى هــم از وقایع 5 رمضان –پنج شــنبه 19 مرداد 
1357- در اصفهان واجد نکات خواندنــى و جالب توجهى 
اســت. «کیهان» در گزارش خود، اصفهان را «شهر شورش 
زده» خوانده و نوشــت: «بعد از ظهر پنج شنبه عده اى حدود 
300 نفر در میدان پهلوى [شــهدا] دست به تظاهرات زدند و 
ضمن دادن شعار به بانک ها حمله کردند و شیشه هاى آن را 
با سنگ و چوب شکستند و برخى از آنها را به آتش کشیدند. 
از ســوى دیگر گروهى که تعداد آنها به 500 نفر مى رسید از 
خیابان هاى مدرس، کاوه، ابن سینا، محمدرضا شاه [مسجد 
سید] و فروغى به تظاهرکنندگان پیوســتند و به دادن شعار 
پرداختند. تظاهرکنندگان بر سر راه خود شعب کلیه بانک ها 
را مورد هجوم قرار دادند و با پرتــاب مواد آتش زا آنها را آتش 
زدند. در این موقــع افراد پلیس با کمک مأمــوران انتظامى 
دخالت کردند و با پخش گاز اشک آور و شلیک تیر به متفرق 
کردن جمعیت پرداختند. در زد و خــوردى که بین مأموران 

و تظاهرکننــدگان صورت گرفت، عده اى کشــته و زخمى 
شدند. عده اى از تظاهرکنندگان براى مقابله با مأموران به بام 
خانه ها رفتند و کیسه هاى پالســتیکى محتوى بنزین را به 
سوى اتومبیل هاى حاوى مأموران پرتاب کردند و قصد داشتند 

بدین وسیله کامیون هاى ارتشى را آتش بزنند...

41 سال پیش در چنین روزى اعالم اولین حکومت نظامى در کشور به حرکت انقالب اسالمى سرعت بیشترى بخشید  

۱۳۵۷ مرداد  اصفھان، 

آیت ا... سید حسین خادمى از اصلى ترین رهبران انقالب اسالمى 
در اصفهان بود. او متولد 14 دى 1280 شمسى در اصفهان و متوفى 
20 اسفند 1363 در همین شهر اســت. آیت ا... خادمى، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس خبرگان قانون اساسى و رئیس ِسنّى اولین 
مجلس خبرگان رهبرى بود. منزل او در ایام مرداد 1357 و در جریان 
راهپیمایى هاى منتهى به 5 رمضان و برقرارى حکومت نظامى مرکز 

اصلى انقالب در شهر اصفهان محسوب مى شد

آیت ا... سید جالل الدین طاهرى حسین آبادى، روحانى مبارزى بود 
که بازداشت او در ســحرگاه دهم مرداد 1357، جریان انقالب در 
اصفهان را به شکل جدى ترى مطرح کرد. او زاده 1305 در اصفهان 
و متوفى13 خرداد 1392 در همین شهر اســت. آیت ا...طاهرى 
سال ها امام جمعه شهر اصفهان، نماینده مردم استان اصفهان در 

مجلس خبرگان قانون اساسى و مجلس خبرگان رهبرى بود

مسجد اعظم حســین آباد درروزهاى پر تب و تاب انقالب. این مســجد که در نزدیکى منزل مســکونى آیت ا...طاهرى واقع است نقش 
انکارناپذیرى در وقایع مرداد سال 1357 ایفا کرد

مدرسه علمیه صدر در بازار اصفهان یکى از نخســتین مراکزى بود که کالس هاى آن در اعتراض به بازداشت آیت ا...طاهرى تعطیل شد و 
طلبه ها در منزل آیت ا...خادمى تحصن اعتراض آمیز برپا کردند

 منزل آیت ا...خادمى در روزهاى تحصن مردم اصفهان در اعتراض به 
بازداشت آیت ا...طاهرى، کانون انقالب در این شهر بود

در چرایى انتشار 
این ویژه نامه

ادامه در صفحه 6

مهران موسوى خوانسارى

ویژه  سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهانویژه  سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهان
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جمعه 20 مرداد - 6 رمضان
بالفاصله بعد از اعالم حکومت نظامی در بعدازظهر بیســتم 
مرداد، توپ و تانک ها در میدان ها، چهار راه ها و نقاط حساس 
شهر مستقر شدند. چند فروند هلیکوپتر نظامى هم اوضاع را 
از باال زیر نظر گرفتنــد. روزنامه «اطالعات» گزارش داد که 
مردم اصفهان بعد از روبه رو شدن با این وضعیت غیرعادى 
و با اطالع یافتن از اینکه رفت و آمد از ساعت 8 شب محدود 
مى شود، براى خرید مایحتاجشــان به مغازه ها هجوم بردند 
و همزمان صف هــاى طویلى در مقابل پمــپ بنزین ها به 
وجود آمد. ســاعاتى بعد دولت وقــت در اطالعیه اى اعالم 
کرد که مدت برقرارى حکومت نظامى در اصفهان، یک ماه 
تعیین شده است. در این اطالعیه همچنین به کسانى که در 
خیابان ها حضور پیدا کرده بودند هشدار داده شد که با شدت با 
آنها برخورد مى شود. همان شب تعدادي از انقالبیون به عنوان 

محرك وقایع اصفهان دستگیر و زندانی شدند.
روزنامه «کیهان» دربــاره وضعیت اصفهان در این شــب 
نوشت: «با فرا رسیدن غروب اتومبیل هاى مجهز به بلندگو در 
خیابان هاى شهر حرکت و اعالم مى کردند همه باید فوراً به 
خانه هایشان بروند. ارتش در همه جا دیده مى شد. حدود 20 
تانک چیفتن در میدان مرکزى شهر که هتل شاه عباس در 
جوار آن قرار دارد مستقر شده بود... و سربازان از نزدیک از آن 

حفاظت مى کردند.»
از ســاعت7 و 30 دقیقه بعدازظهر، شرکت هاى مسافربرى 
به کار خود خاتمه دادند و حرکت اتوبوس هاى مســافربرى 
متوقف شد. کلیه پروازها از مبدأ یا به مقصد اصفهان هم که 
قرار بود بعد از ساعت 8 انجام شود لغو شد و واحدهاى صنفى 
مغازه هاى خود را بستند. ســینماهاى شهر نیز که معموًال تا 
دیرهنگام فعالیت مى کردند، تعطیل شدند. نیم ساعت به آغاز 
اجراى مقررات حکومت نظامى، عده اى در خیابان اردیبهشت 
دست به تظاهرات زده و با مأموران رژیم درگیر شدند. در این 

تظاهرات چند بانک به آتش کشیده شد. 
اندکى مانده به ساعت 8 شب، رادیو اصفهان به قرائت دومین 
اطالعیه فرماندارى نظامى پرداخت. در این اعالمیه گفته شد 
که شاه هم با برقرارى حکومت نظامى در اصفهان موافقت 
کرده اســت. تلویزیون ملى ایران نیز شب هنگام، اظهارات 
داریوش همایون، ســخنگوى دولت آموزگار در توجیه علت 
اعالم حکومت نظامى آن هم بدون تصویب مجلسین ملى و 
سنا را پخش کرد. او گفت که چون این دو مجلس در تعطیالت 
تابستانى قرار داشتند و اوضاع هم در اصفهان «اضطرارى» 
بوده اســت، بنابراین حکومت نظامى اعالم شــد تا بعد به 

تصویب هر دو مجلس برسد! 
با همه اینها اما در ساعات اولیه حکومت نظامى سه بانک در 
خیابان هاى اردیبهشــت، صارمیه و کهندژ به آتش کشیده 
شــد. مأموران حکومت نظامى در این حوادث به شلیک تیر 

هوایى پرداختند. 
صادق طباطبایى در کتاب خاطرات خود بــه نقل از یکى از 
دوستانش که مقیم دوســلدورف آلمان بود و در تابستان 57 
براى دیدار بســتگانش به اصفهان رفته بود، گوشــه اى از 
وضعیت شهر اصفهان در شب اول حکومت نظامى را چنین 
بازگو مى کند: «در خیابان مسجد سید، مقابل کوچه بیدآباد 
در مقابل مغازه اى ایستاده بودم و از مقررات نظامى بى خبر، 
ناگهان یک ماشین جیپ از مقابل آمد و ترمز کرد. آن طرف 
خیابان چهار جوان در حال حرکت بودند. فردى با لباس نظامى 
پیاده شــد و آن چهار نفر را هدف رگبار مسلسل قرار داد و به 
خاك افکند. من که از این وضع به وحشت افتاده بودم به آن 
مغازه پناه بردم. مغازه دار به من گفت، این فرد سرلشکر ناجى 

فرماندار نظامى در اصفهان است.»

شنبه21 مرداد-7رمضان
در نخستین روز اجراي حکومت نظامی در اصفهان، ازهاري 
رئیس ستاد مشــترك ارتش در نامه اي به فرماندهی مرکز 
توپخانه دستور اعزام 20 دســتگاه نفربر زرهی به اصفهان را 
صادر کرد تا جایگزین تانک ها در ســطح خیابان ها بشود. 
از طرف دیگر روزنامه «کیهــان» که خبرنگارش را یک روز 
بعد از اعالم حکومت نظامى در اصفهان به این شهر فرستاده 
بود، گزارش جالبى از وضعیت شهر در روز شنبه منتشر کرد. 
خبرنگار «کیهان» در این گزارش آورده که «24 ساعت بعد 
از برقرارى حکومت نظامى، شــهر اصفهان به صورت نیمه 
تعطیل درآمده و بیش از حد خلــوت و خاموش بود و در تمام 
چهارراه هاى مهم و میدان هاى اصفهان، تانک، زره پوش و 
کامیون ها و چیپ هاى نفربر ارتش مستقر هستند و سربازان 
به صورت نیزه فنگ ایســتاده اند. در تمام ســطح شهر نیز 
کامیون ها و جیپ هاى نفربر مــدام در حرکت بودند و تمام 

سطح شهر را زیر کنترل داشتند در حالى که تانک ها نیز گهگاه 
در خیابان ها حرکت مى کردند.» 

در ادامه این گزارش آمده اســت که «مردم اصفهان در پى 
اعالمیه هاى پیاپى فرماندارى نظامى بیش از سه نفر دور هم 
جمع نمى شوند... به محض آنکه چهار نفر یکجا مى ایستادند 
یا با هم حرکت مى کردند، بالفاصلــه جیپ حامل مأموران 
فرماندارى نظامى سر مى رســیدند و از آنها مى خواستند که 

متفرق شوند.»
به نوشــته روزنامه «کیهان»، مردم هنوز با شرایط جدید در 
شهرشان کنار نیامده بودند اگرچه این گزارش این واقعیت را 
که جوانان انقالبى نسبت به حکومت نظامى بى اعتنا هستند 
آشــکارا نادیده مى گیرد و آن را پاى بــى اطالعى از قوانین 
مى گذارد: «24 ســاعت بعد از اعالم حکومــت نظامى در 
اصفهان، هنوز اکثریت مردم این شهر به وضع جدید عادت 
نکرده اند و پس از ساعت 8 شب که منع عبور و مرور در شهر 
به اجرا گذاشته مى شود باز هم سربازان، درجه داران و افسران 
ارتش که در تمامى شهر مستقر شده اند به کسانى بر مى خورند 
که بدون در دست داشتن جواز رسمى عبور در شهر مى گردند. 
تشــکیالت حکومت نظامى اصفهان به آن دسته از کسانى 
که الزامًا در یکى از ساعات 8 شب تا 6 صبح باید بیرون باشند 
کارت هاى عبور رسمى داده که البته تعداد این گونه کارت ها 
تا کنون بسیار معدود بوده است. کسانى که پس از ساعت 8 
شب درسطح شهر دیده مى شوند از طرف مأموران حکومت 
نظامى به آنها ایست داده مى شود. فرمان ایست سه بار تکرار 
مى شود و چنانچه کسى که به او فرمان داده شده به فرمان 
گوش ندهد و نایستد به سوى او شلیک مى شود. کسانى که 
به فرمان ایست مأموران بایستند بالفاصله دستگیر و به مقر 
حکومت نظامى برده مى شوند. صبح روز بعد اینگونه افراد بى 
درنگ به دادگاه نظامى که فوراً تشــکیل مى شود فرستاده 
مى شوند. در این دادگاه پس از بازجویى در صورتى که حرکت 
ممنوع در شهر دلیل قانع کننده اى نداشته باشد اینگونه افراد 
تا پایان حکومت نظامى در بازداشت به سر مى برند. اما چنانچه 
دادگاه نظامى قانع شود که بى توجهى به منع عبور و مرور در 
شب عمدى نبوده است، فرد دستگیر شده پس از 24 ساعت 

آزاد مى شود.»
در حالى که کانون وقایع اصفهان در مرداد ماه داغ این شهر 
در سال 1357، منزل آیت ا... خادمى بود که متحصنین از آنجا 
حرکت انقالبى خود را آغاز کردند، خبرنگار روزنامه «کیهان» 
گزارش داد که یک روز بعد از اعالم حکومت نظامى، مأموران 
رژیم کوچه اى را که این منزل در آن قرار داشته است به طور 
دائم زیر نظر داشــته و کل آن منطقه را محاصره کرده بودند 
به طورى که عبور و مــرور در کوچه با مقررات خاصى انجام 

مى شده است. 
اما همه این محدودیت ها و بگیروببندها هم نتوانســت در 
حرکت رو به جلوى مردم اصفهــان در انقالبى که آغاز کرده 
بودند خلل جدى ایجاد کند بلکه برعکس، زمان حرکت هاى 
اعتراضى را از روز به شــب منتقل کرد. آنطور که از گزارش 
مطبوعات آن زمان بر مى آید، بى توجهى تعمدى به قوانین 
منع عبور و مرور از همان شب اول حکومت نظامى به چشم 
مى آمد. از جمله گــزارش هاى موجود از آن روزها نشــان 
مى دهد که در یک مورد ساعت 10 شب روز شنبه 21 مرداد، 
صدها نفر از مــردم اصفهان در یک مجلــس روضه که به 
مناسبت ماه رمضان در تقاطع خیابان جى و بزرگمهر برگزار 
شده بود شرکت کرده بودند که این مراسم با دخالت مأموران 
به خشونت کشیده شد و زد و خورد شدیدى درگرفت. این در 
حالى است که یکى از روزنامه ها نوشت در اولین شب حکومت 
نظامى تا صبح بارها صداى مأمــوران که از طریق بلندگو به 
شکنندگان مقررات حکومت نظامى اخطار مى کردند و فرمان 
ایست مى دادند به گوش مى رسید. جالب آنکه بر اساس همین 
گزارش ها، جوانان شهر پیشقراولى اعتراضات شبانگاهى را 
بر عهده داشته اند. این موضوعى است که حتى شخص ناجى 
هم آن را تأیید مى کند: «چند جوان میانسال در دسته اى دو 
نفرى از خانه هاى خود به خیابان آمــده بودند و به مأموران 

سنگ پرتاب مى کردند.»   
روز شــنبه در نجف آباد هم حکومت نظامى اعالم شد. این 
دومین شهر ایران بود که مقررات منع عبور و مرور شبانه در آن 
به مرحله اجرا در مى آمد. علت اعالم حکومت نظامى در این 
شهر، عمدتاً به دلیل خاموش کردن صداى مردمى بود که همه 
شب در مراسم مختلفى که در مسجد جامع این شهر برگزار 
مى شد شــرکت مى کردند. به دنبال نجف آباد، در شهرضا و 
همایونشهر (خمینى شهر) هم اعالم حکومت نظامى شد. در 
خمینى شهر، ظهر همان روز شنبه تظاهرات و درگیرى هایى 
رخ داده بود که در نهایت باعث اعالم حکومت نظامى در این 

شهر شد. 

فرماندار نظامى اصفهان از صبح تا ظهر روز 21 مرداد، چهار 
اعالمیه دیگر هم منتشرکرد. محتواى همه این اعالمیه ها 
تهدید مردم به باز کردن مغازه ها در ســاعت غیر منع عبور 
و مرور، ممنوعیت اجتماع بیش از ســه نفر و عدم شرکت در 
مراسم مذهبى ماه رمضان و رعایت مقررات در شب هنگام 
بود. صدور این اعالمیه ها به خوبى نشان مى داد که معترضان 
در اصفهــان مقررات حکومــت نظامى را جــدى نگرفته و 

همچنان در خیابان ها حضور فعال داشتند. 
«لیبراسیون»، نشریه معتبر فرانسوى در توصیف حال و هواى 
اصفهان در آن روزها مى نویسد: «در اصفهان هنوز آثار کشتار 
روز جمعه دیده و احساس می شود. اصفهان عزادار است و این 
عزا را در سکوت برگزار می کند. شــب در اصفهان به اندازه 
کافی موحش است. بلندگوهاي خودروهاي نظامی اخطارهاي 
رسمی را با صداي بلند زوزه می کشند. صداي سوت و گاهی 

اوقات صداي شلیک تیر سکوت شب را در هم می شکند.»

یک شنبه 22 مرداد-8 رمضان
دو روز بعــد از اعالم حکومت نظامــى در اصفهان، گزارش 
روزنامه «کیهان» به خوبى نشــان دهنده حال و هواى شهر 
اصفهان است: «در تمام مدت روز یک شنبه 22 مرداد تعداد 
خودروهاى زرهى و نفربر و مأموران نظامى در ســطح شهر 
اصفهان نسبت به روزهاى جمعه و شنبه افزایش محسوسى 
داشت و در بسیارى از چهار راه ها، زره پوش هاى سبک جاى 
تانک هاى سنگین را گرفته بود. با این حال هنوز در هر میدان 
و چهارراه بزرگ یک یا دو تانک سنگین به حالت کامًال آماده 
و در حالى که سربازى در آنها پشت مسلسل نشسته است در 
کنار زره پوش هاى سبک و نفربرهاى مختلف دیده مى شود. 
از صبح این روز، روى در مغازه هایى که به اعتصاب پیوسته و 

بسته بودند ضربدر قرمز کشیده مى شد.» 
در این روز، ناجى، فرماندار نظامى اصفهان، بلندگو به دست 
و همراه با نظامیان مسلح همراهش به بازار اصفهان مى رود 
و از بازاریان مى خواهد اعتصاب نکنند و مغازه هایشــان را 
نبندند. بازار تا آن روز یکــى از مهمترین کانون هاى انقالب 
در اصفهان بود و بازاریان با بستن مغازهایشان به اعتراضات 
مردمى جلوه دیگرى داده بودند. تصاویر حضور ناجى زیر سایه 
اسلحه مأموران ارتش در بازار اصفهان در روزنامه هاى کشور 
به شکل برجسته اى منتشر شد. روزنامه «اطالعات» نوشت 
که ناجى خطاب به بازاریان گفته: «آیا از شاه نزدیک تر به شما 
کسى هست(!) خودتان در زندگى خود بررسى کنید ببینید 20 
سال پیش چه داشــته اید و امروز چه دارید و کیفیت زندگى 
شما نسبت به 20 سال گذشــته چگونه است. یخچال دارید، 
تلویزیون دارید، اتومبیل دارید و از همه گونه وسایل آسایش و 

راحتى برخوردارید...!»
شش ماه بعد که شــررهاى انقالب به آتش بنیان برافکنى 
تبدیل شد و سرنگونى حکومت 37 ساله پهلوى دوم را رقم زد، 
روزنامه «اطالعات» در گزارش دادگاه سرلشکر ناجى نوشت 
که وقتى او در آن روز مرداد ماه دربــاره یخچال و تلویزیون 
و اتومبیل با بازاریان اصفهان گفتگو مى کرد، «یک پیرمرد 
اصفهانى در حالى که مى گریســت فریاد زده بود من مبل و 
تلویزیون نمى خواهم، من پسر 20 ساله ام را مى خواهم که به 
دستور تو و امریه اربابت شاه کشته شد. من زنم را مى خواهم 
که سربازان تو در خیابان او را به آتش کشیدند. ناجى در پاسخ 
به پیرمرد گفته بود به جاى پسر و زنت دستور مى دهم 1000 
تومان به تو پاداش بدهند... حاال آقاى ناجى[در دادگاه] روى 

زمین مثل زالو پهن شده است و ناله مى کند.»       
اما سیاســت ناجى براى گفتگوى رو در رو با مردم اصفهان 
فقط به بازار بزرگ این شــهر محدود نمى شد بلکه روزنامه 
«کیهان» از حضور ناجى در سر چهارراه ها و میدان هاى بزرگ 
وگفتگوى او با مردم نیز خبر داد. به نوشته این روزنامه، فرماندار 
نظامى اصفهان به مردم اطمینان مى داد شهر در امن و امان 
است و از آنها مى خواســت درها و پنجره هاى خانه هایشان 
را ببندند! نکته جالب در وقایع این روز به واکنش انقالبیون با 
درخواست هاى ناجى بر مى گشت. روزنامه «کیهان» نوشته 
که وقتى ناجى سوار بر اتومبیل نظامى اش در میدان 24 اسفند 
[انقالب] در حال صحبت کردن بود، 300 نفر در میدان اجتماع 

کرده بودند که بعد از رفتن او توسط مأموران پراکنده شدند. 
روز 22 مرداد سه اعالمیه 10، 11 و 12 هم توسط فرماندارى 
نظامى اصفهان با امضاى ناجى صادر شــد. محتواى هر سه 
اعالمیه یک چیز اســت: «مغازه ها باید باز بمانند و اعتصاب 
نکنند، تهیه و تکثیر اعالمیه ممنوع است و مقررات منع رفت 

و آمد باید رعایت شود.» 
اما این رفتارها و توصیه ها و صدور اعالمیه هاى تهدیدآمیز 
بى نتیجه بود. انقالبیون تصمیمشان را گرفته بودند. حضور 
نظامیان در خیابان بیشتر از آنکه آرامش بخش باشد، باعث 

خشم و ناراحتى مردم شده بود چون آنها مى دیدند که ارتش 
در حال کشــتار انقالبیون به بهانه اجــراى قوانین حکومت 

نظامى است. 
در پى باال گرفتن اعتراضــات در اصفهان و برخورد نظامیان 
رژیم با مردم، امام خمینى(ره) در پیامــى که از نجف صادر 
کردند، کشــتار انقالبیون در اصفهان و همزمان در شیراز را 
محکوم کردند. در بخشى از این پیام پنج صفحه اى آمده است: 
«...کشــتار بى رحمانه اصفهان به دنبال حیله و دروغ و افترا 
موجب تأثر و تأسف بسیار است. اکنون اهالى اصفهان به اسم 
حکومت نظامى بدون مجوز قانونى در زیر چکمه خونخواران 
شــاه از اجتماعات دینى ممنوعند و حق اظهار نظر ندارند... 
ارتش ایران و صاحب منصبان محترم بدانند که جنایات و قتل 
عام هایى که شاه بر آنان تحمیل مى کند حاصلى جز بدنامى 
و ننگ براى آنان ندارد. افسران ارتش و شهربانى و ژاندارمرى 
ایران تا چه زمان اجباراً و بدون هیچ گونه اختیار، به برادرکشى 
توسط یک عده مأمور ناآگاه ادامه مى دهند؟ آخر براى حفظ چه 
کسى؟ شخصى که به اسالم و ناموس و آزادى شما ضربات 

پیاپى وارد مى کند؟

دوشنبه 23 مرداد-9 رمضان
اخبار مطبوعات حکایت از گســترش انقالب به شــهرهاى 
مختلف داشــت. اخبار اصفهان اما هنوز در صدر بود. در این 
روز ناجى در یک نشست خبرى شرکت مى کند. حرف هاى 
او خالصه اى از همان چیزهایى بود که تا آن روز گفته مى شد 
اگرچه چیزهایى هم مى گوید که تازگى دارد: «...خوشبختانه 
ما در مدت کوتاهى آشوب(!) را مهار کردیم ولى طبیعى است 
که در شهر براى حفظ نظم تیراندازى هایى شد که در جریان 
آن چند نفر کشته شدند. یک شــنبه شب یک نفر بخاطر بى 
توجهى به مقررات مورد اصابت گلوله مأموران قرار گرفت... 
ساعت 2 بامداد یک شنبه جوان 18 ســاله اى به نام رسول 
مظاهرى بخاطر عدم توجه به اخطار مأموران انتظامى مورد 
گلوله قرار گرفت که بالفاصله... به بیمارستان ثریا انتقال یافت 

که فعًال در حال بیهوشى به سر مى برد.»
داریوش همایون، سخنگوى دولت هم در این روز اعالم مى 

کند که از لحاظ تأمین آذوقه در شهر جاى نگرانى نیست.

چهارشنبه 25 مرداد - 11 رمضان
خبر مهم این روز، پیشــنهاد دولت به مجلس براى تصویب 
حکومت نظامــى در اصفهان از 20 مــرداد به مدت یک ماه 
بود، آن هم در حالى که پنج روز از اعمال مقررات نظامى در 
چند شهر استان اصفهان مى گذشت! جالب آنکه مجلسین 
تعطیل قرار بود تازه روز یک شنبه 29 مرداد به این پیشنهاد 
رســیدگى کنند(!) و این در حالى بود که با چهار اعالمیه اى 
که فرماندارى نظامى در روز 25 مرداد منتشر کرد، تعداد این 
اعالمیه ها به عدد 24 رسید. در اعالمیه شماره 21 آمده بود که 
مردم اصفهان مى توانند از آن به بعد در نماز جماعت مساجد 
شرکت کنند به شــرط آنکه بعد از نماز هیچ تجمعى را شکل 
ندهند. محتواى اعالمیه هاى 23 و 24 هم عمدتاً حول اخطار 
به کسبه و بازاریان درباره نبستن مغازه هایشان مى گشت. در 
اعالمیه شماره 24 از جمله خطاب به آنها اشاره شده بود که 
«تحت هیچ شرایطى مغازه هاى خود را تعطیل نکنید و اجازه 
ندهید روابط صمیمانه اى که بین فرماندار نظامى و بازاریان و 

کسبه و دکانداران به وجود آمده است خدشه بردارد»!  
این تهدیدها نشــان مى دهد که این قشــر از جامعه شهر 
اصفهان به رغم آنکه در اطالعیه هاى قبلى فرماندارى نظامى 
هم براى ادامه ندادن به اعتصابــات مورد خطاب قرار گرفته 
بودند اما چندان وقعى به درخواست هاى ناجى نگذاشته و کار 

خودشان را مى کردند. 
 وحشت رژیم پهلوى از ادامه اعتراضات در اصفهان چنان بود 
که چند روز بعد از اعمال مقررات حکومت نظامى، شــخص 
ناجى همچنان با اتومبیل نظامى اش در شهر گشت مى زد و با 
بلندگو از مردم مى خواست انقالبیون را به فرماندارى نظامى 

معرفى کنند.
در این روز همچنین سازمان جشــن هنر اعالم کرد به دلیل 
رخ دادن وقایع اخیر در اصفهان و شــیراز، جشن هنر شیراز و 
جشن فرهنگ اصفهان در سال 57 برگزار نمى شود. جشن 
«فرهنگ مردم» به بهانه «بازســازى و ارائه مجدد فرهنگ 
سنتى ایران» از سال 56 پایه گذارى شد و قرار بود از 16 تا 22 
مهر ماه 57 در اصفهان برگزار شــود. فرهنگ عامه گیالن و 
مازندران موضوع دومین دوره جشن فرهنگ اصفهان بود و 
آنطور که مطبوعات نوشتند، 80 در صد نمایشگاه هاى ویژه 
آن نیز در اصفهان برپا شده بود اما انقالب اسالمى طومار این 

دو جشن را براى همیشه در هم پیچید.

روزشمار یک ماه از انقالب اسالمى در اصفهان بعد از اعالم حکومت نظامى

دروازه دولت - یک روز بعد از اعالم حکومت نظامى

ادامه در صفحه 6

تانک و توپ و  زره پوش
 وسط خیابان ھای شھر

مهران موسوى خوانسارى

ویژه  سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهانویژه  سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهان

رضا ناجى، فرماندار نظامى اصفهان در چند نوبت حضور در بازار این 
شهر از بازاریان مى خواست به اعتصاب هاى سراسرى نپیوسته و 

مغازه هایشان را باز نگه دارند
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مسجد اعظم خیابان حسین آباد، محلى است که جرقه انقالب در اصفهان از آنجا زده شد. مسجدى که اولین نماز 
جمعه اصفهان در مرداد 1357 به امامت آیت ا... طاهرى در آنجا خوانده شد. معلم بازنشسته اى که آن زمان سى 
و هفت سى و هشت ساله بود مى گوید: «هنوز هیچ جا هیچ خبرى از نماز جمعه نبود اما اینجا آقاى طاهرى نماز 

جمعه مى خواند.»
با خطبه هاى او در این مسجد بود که مردم حسین آباد آماده شدند تا با حکومت طاغوت مقابله کنند و اینها همه نشان از هماهنگى 
مردم محل با روحانى مبارزشان داشت. روحانى اى که به گفته این معلم بازنشسته، ظهر نماز مى خواند و به منبر مى رفت و فردا 

صبح در ساواك بازپرسى مى شد.
پیرمردى روى پله هاى جلو مغازه اش نشسته و با دوستش گرم گفتگو بود. خودش را «وهاب» معرفى کرد، 78 ساله است و هرچند 
پیرتر از دوست 82 ساله اش به نظر مى رسید اما سخنرانى هاى آیت ا... طاهرى را به خوبى به خاطر داشت: «آیت ا... طاهرى یک بار در 
مسجد اعظم سخنرانى کرد، تبعیدش کردند مهاباد، بعد آزادش کردند که وقتى آزاد شد از دروازه تهران تا حکیم نظامى شلوغ بود... 
بعد دوباره سخنرانى کرد و دوباره او را گرفتند که جلوى خانه اش خیلى شلوغ شد. در واقع انقالب در اصفهان از آن موقع شروع شد.»

 آقاى بقایى، آن زمان 17 ساله بود. او از شبى گفت که مأموران ســاواك از راه پشت بام به خانه آیت ا... 
طاهرى حمله مى کنند و وى را «زیر بغل زده» و مى برند. همان زمان یکى از همسایه هاى آقاى طاهرى 
به نام آقاى «فخر» که در خانه روبه رویى ساکن بوده، به کوچه مى آید و فریاد مى زند که «آقاى طاهرى را 
بردند» تا مردم باخبر شوند و جلوى مأموران را بگیرند. آقاى بقایى گفت: «همانطور که آقاى فخر دستش را تکان مى داد 

و فریاد مى زد، مأموران ساواك تیرى به سمتش شلیک مى کنند که از کف دستش گذشت.»

روز بعد از دستگیرى شبانه آیت ا... طاهرى خیل عظیمى از اهالى حسین آباد براى اعتراض و تظاهرات به 
خیابان مى آیند و لحظه اى بعد بین نیروهاى ارتش و ساواك محاصره مى شوند.

«از خیابان حکیم نظامى تا وسط حسین آباد شلوغ بود و مردم شعار مى دادند. رفتند به طرف حکیم نظامى، 
از طرف حکیم نظامى ارتش حمله کرد و از طرف کوچه مسجداعظم ساواکى ها حمله کردند، ما این وسط پرس شدیم و 

راهى نداشتیم جز اینکه فرار کنیم و در این کوچه ها فرار مى کردیم.» اینها را آقاى بقایى که رو به روى مغازه عطارى به 
موتورسیکلتش تکیه داده بود برایمان نقل کرد. 

شهید «على ذاکر» به نقل از اهالى حسین آباد، اولین کسى اســت که در تظاهرات روز بعد از دستگیرى 
آیت ا... طاهرى در حسین آباد به شهادت رسید. آقاى بقایى از دوستان شهید ذاکر بود که با هم در تظاهرات 
شرکت کرده بودند: «از طرف ساواکى ها شروع به تیراندازى کردند و گاز اشک آور زدند اینجا که جمعیت 
زیاد بود. من با رفیقم بودم؛ على ذاکر که شهید شد. از پشت تیر خورد به قلبش. سر کوچه اى که امروز اسم آن شهید قلعه 
شاهى است و در 2 مترى من افتاد روى زمین.» آقاى بقایى هم با گاز اشک آورى که جلوى پایش به زمین مى خورد، 

پس از شهادت دوستش با چشمانى که از شدت سوزش و اشک جایى را نمى دید خود را به خانه پدربزرگش مى رساند.

اهالى حسین آباد گرچه برخى اطالعات دقیقى از تعداد شهدا و مجروحان نداشتند اما اکثراً تعداد شهداى آن 
روز را سه نفر ذکر کردند. آقاى بقایى اما راجع به شهید و مجروح شدن تعدادى دیگر شنیده هایش را اینگونه 
بیان کرد: «سر کوچه اعظم، ساواکى ها از یک خرابه اى باال رفتند و یک نفر به نام "باقریان" را شهید کردند 
و بعد هم از راه پشت بام ها رفتند جلوتر و به پاى "غالمرضا بقایى" تیر زدند که خودش را پرت کرد تو حیاط همسایه ها. 
بعد هم "قلعه شاهى" را روى همان پشت بام ها شهید کردند و انداختند پایین در پیاده رو و خودشان فرار کردند و رفتند. 
بعد مردم جمع شدند و شهیدها و مجروح ها را بردند. تا ساعت 8 و 9 شب که مردِم وحشتزده، [به خانه هایشان] رفتند و فردا 
دوباره [تظاهرات و درگیرى ها] شروع شد. مجروح ها را [هم] به بیمارستان وحید دستگرد بردند اما دکترها مى ترسیدند 

[آنها را] جراحى کنند و مخفیانه مداوا مى کردند.» 
به گفته اهالى، شهداى آن روز خونین در تخت فوالد به خاك سپرده شدند و آنگونه که آقاى واهب مى گوید: «وقتى اینها 
شهید شدند، وضعیت کمى ساکت شد اما مراسم هفته شهدا که از راه رسید، مردم ریختند و تمام مشروب فروشى هاى 

جلفا را آتش زدند.»

منزل آیت ا... خادمى که در محله چارسو درب شیخ قرار دارد و حاال به حوزه علمیه تبدیل شده است، مأمن 
و مأواى معترضانى بود که پس از دستگیرى آیت ا... طاهرى به خانه آیت ا... خادمى پناه آورده بودند و ده 
شب در آنجا تحصن کردند تا رژیم را وادار به آزادى آیت ا... طاهرى کنند. نیمى از این ده شب تحصن با ماه 

رمضان مصادف بود و مردم افطار و سحر مهمان خانه آقاى خادمى بودند. 
آقا رضاى مبل ساز که آن زمان 28 ساله بوده و از جمله متحصنین مى گوید: «آقاى طاهرى را که گرفتند طرفدارانش 
بست نشستند تا آزادش کنند. [مأموران] رژیم مدام به تحصن کنندگان مى گفتند بروید اما ما بیرون بیا نبودیم، تا اینکه 
شب 5 رمضان، ساعت 12 شب مأموران شهربانى و ارتش به خانه آقاى خادمى ریختند.» آن شب عده اى هم شهید و 
زخمى مى شوند. «عده اى از پشت بام فرار کردند، یکى را روى پشت بام شهید کردند و یکى را هم که داشت از تیر برق 

پایین مى آمد شهید کردند.»
روایت اهالى محل راجع به تعداد شهداى آن شب متفاوت اســت. حاج اکبر خبوشانى که  حاال 82 ساله است و به گفته 
خودش 70 سال است به شغل نجارى مشغول است، تعداد شــهدا را پنج تن بیان مى کند: «شب 5 رمضان خانه آقاى 

خادمى تجمع بود، همان شب پنج نفر شهید شدند و بعد گفتند بریزید داخل خیابان» و درگیرى ها تا صبح ادامه داشت.
آقاى ادهم آن زمان بیست و چند ساله بود و جزو جوانان انقالبى و حاال در بازارچه على قلى آقا مغازه دارد. او و دوستش 

آقاى کامیابى مى گفتند یکى از کارهایى که مى کردند شکستن المپ هاى روشن کوچه ها با ریگ بود تا تاریک شود و 
مأموران نتوانند کارى بکنند. 

صبح 5 رمضان و پس از درگیرى هاى خونینى که شب پیش از آن تا صبح ادامه داشت، مردم که از خانه ها 
بیرون آمدند با صحنه اى متفاوت روبه رو شدند. آقاى احمدى که حاال پیرمردى 82 ساله است و در گوشه 
مغازه اش روى صندلى نشسته بود، از درگیرى ها در قسمت شرقى خیابان جامى سخن مى گوید: «تکه هاى 
آجر در جاده ریخته شده بود. جاى بدن یک نفر هم که شهید شــده بود و خون آمده بود روى آسفالت دیده 
مى شد. موتورهاى زیادى اینجا بود که صاحبانش یا شهید شده بودند یا پراکنده شده بودند.» به گفته وى گویا بسیارى 

از این موتورها بعداً به سرقت مى رود.
آقا رضا که خودش تا صبح در این درگیرى ها حضور داشته، گفت:  «صبح آتش نشانى آمد و خون ها را شست. جنازه ها را 

مردم در خانه گذاشته بودند تا صاحبانشان پیدا شود چون اگر مى افتاد دست رژیم، مکافات بود.»

خاطره مشترکى که همه اهالى محل از این روز دارند، اســتقامت و پایدارى آیت ا... خادمى است. آقاى 
صوفیان حاال حدود 57 سال دارد و از آن جوان هایى بوده که با دل و جان در آن دوره تالش کردند. او پردل 
و جرأتى آیت ا... خادمى را به «شیر» تشبیه کرد و گفت که او خودش را وقف انقالب کرده بود و خانه اش را 
در اختیار انقالب گذاشته بود: «با اینکه سن زیادى داشت جلوى مردم راه مى رفت. از در خانه اش تا مسجد سید راهپیمایى 

بود که ناجى آمد و گفت بروید وگرنه شما را مى  کشم.»
آقاى ادهم هم با بیان بخشى از این اتفاق گفت: «چهارراه وفایى (هفتم محرم) که تیراندازى شد، [آقاى خادمى] پیرهنش 
را زد باال و جلوى توپ و تانک ایستاد و گفت اگر مى خواهى بزنى من را بزن» که بعد از آن ناجى کنار مى رود و جمعیت 

که آرام مى شود «جمع شدند و کم کم رفتند حسین آباد سمت خانه آقاى طاهرى».
...ادامه  در صفحه 6

مردم اصفهان از روزهایى مى گویند که به حکومت نظامى منتهى شد

انقالب در مرداد به روایت تصویـــر
سمانه جهانگیرى

کتاب تاریخ انقالب را که ورق مى زنیم، در جاى جایش نام اصفهان و مردمش خیلى پررنگ به چشم مى خورد. اصفهان به واسطه مردم پرشور و انقالبى اش، خالق وقایع حساس و مهمى بوده است و نامش با دو شخصیت مهم 
و برجسته گره مى خورد؛ آیت ا... خادمى و آیت ا... طاهرى. یکى در مرکز و دیگرى در جنوب شهر حلقه وصل مردم بودند و هدایتگر جریان انقالب و مردم گوش به حرف و سخن این دو روحانى مبارز، آماده هر جانفشانى بودند تا 

انقالبى که مى رفت تمام کشور را در برگیرد به ثمر بنشیند. 
همه چیز از تابستان 57 شروع شد، از روزهایى که شور و گرماى جوانان اصفهانى طعنه مى زد بر گرماى پرحرارت تابستان. از وقتى آیت  ا... طاهرى را شبانه دستگیر کردند و به زندان بردند، اهالى حسین آباد که یکپارچه خشم 
شده بودند، تظاهرات کردند و با نیروهاى ارتش و ساواك درگیر شدند. در این درگیرى ها بسیارى از جوان ها مجروح شدند و خیابان حسین آباد بستر خونین شهدا شد. پس از آن مردم به روحانى انقالبى اصفهان، آیت ا... خادمى 

پناه بردند و در خانه او تحصن کردند تا رژیم را مجبور به آزادى آیت ا... طاهرى کنند. این تحصن که به ماه رمضان رسیده بود، در شب پنجم ماه رمضان مصادف با 19 مرداد 57 به نقطه اوج خود رسید.
در کوچه پس کوچه هاى محله  چارسو على قلى آقا و خیابان حسین آباد قدم زدیم و گوش سپردیم به خاطرات مردان و زنانى که تابستان 41 سال پیش سینه شان را سپر کردند در برابر رژیم پهلوى و تالش کردند سهمشان را 
در به ثمر رساندن انقالب ایفا کنند. حاال با گذشت چهار دهه از آن روزگار، جوان هاى انقالبى سال 57 دیگر مویى سپید کرده اند و بعضاً با قدى خمیده و صورتى پرچین و نگاه آرامى که دیگر در آن از هیاهوى جوانى خبرى نیست 
به کسب و کار خودشان مشغولند؛ حافظان تاریخ شفاهى مملکت که بعضاً خاطره آن سال ها را به طور شفاف به خاطر نمى آورند و آنقدر سال هاى ملتهب انقالب و بالفاصله جنگ تحمیلى درگیرشان کرده که اصالً مرز مشخصى 

براى خاطراتشان نمى توان قائل شد. 
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در گوشه گوشــه کارگاهش تابلوهایى از بریده جراید قدیمى پشت 
هم ردیف شده. براى اینکه سئوال ما را درباره وقایع مرداد 57 پاسخ 
بدهد بلند مى شود و به سمت ردیفى از آنها مى رود و از ما مى خواهد 
در پیدا کردن تابلویى با عنــوان «از5 رمضان 57 تا 5 رمضان 58» 
کمکش کنیم. مى گوید: «همه رخدادها را یکجا متمرکز کردم، تمام 
تابلوها به تاریخ شمسى تنظیم شده ولى این گروه از 5 رمضان 57 
تا 5 رمضان 58 است». آنها را یکى یکى کنار مى زنیم تا باالخره به 
تابلوهاى مورد نظر مى رسیم که حدود پنج شش تایى مى شوند و 
مهمترینشان مربوط به تاریخ «23 -21 مرداد سال 1357» است. 
ایامى که اولین حکومت نظامى رژیــم پهلوى در ایران و آن هم در 
شهر اصفهان برقرار شد و او به عنوان خبرنگار از نزدیک در جریان 
وقایع قرار داشت. عبدالحسین جعفرى که آن روزها جوانى 35 ساله 
بود در روزنامه «اطالعات» قلم مى زد و حاال قرار است براى ما از 
شنیده ها و دیده هایش در آن ایام بگوید؛ از روزى که با اطالع یافتن 
از حضور ناجى، فرماندار نظامى وقت اصفهان در بازار، فوراً خودش را 
به آنجا رساند تا با او مصاحبه کند و یا از آن شبى که با وجود برقرارى 
حکومت نظامى و منع تردد در اصفهان او به پیشنهاد و اصرار خودش 
در معیت فرماندار نظامى به گشــتزنى در شهر پرداخت تا به عنوان 
یک شاهد عینى آنچه مى بیند و مى شــنود را روى کاغذ بیاورد اما 
علیرغم میلش هرگز موفق نشد گزارشش را منتشر کند و علتش را 

هم هنوز نمى داند. 
آقاى جعفرى در حالى که به عصایش تکیه داده کنار یکى از تابلوها 
مى ایستد و با نشــان دادن عکس خودش باالى سر مجروحى که 
روى تخت بیمارستان خوابیده، مى گوید: «رفته بودم گزارش تهیه 
کنم از تجمع مردم در مقابل منزل آیت ا... خادمى که شب قبل از آن، 
تحصن آنها در منزل ایشان توسط مأموران شکسته شده بود و شهید 
و مجروح هم داشــت. بعد از آنجا به بیمارستان رفتم و با چند نفر از 
مجروحان حرف زدم». درباره مصاحبه با مجروحان و اینکه عکاس 
اطالعات چطور توانسته از آنها عکس بگیرد آن هم در شرایط متشنج 
آن زمان از او پرسیدیم. لحظه اى درنگ کرد و خیره شد به عکس 

تابلو، انگار پرت شد به گذشته، به آن روزهاى پر التهاب.
■■■ 

با عکاس روزنامه رفتیم بیمارســتان کاشــانى فعلى و داشتیم از 
مجروحان عکس مى گرفتیم و اسم ها را مى نوشتیم که یک نفر از 
اعضاى کادر بیمارستان آمد پیش ما و گفت: «آقاى رئیس بیمارستان 
گفتند بروید پیش ایشان». از آنجایى که همان روز حکومت نظامى 
اعالم شده بود و جو اصفهان ملتهب بود، من متوجه شدم قضیه از چه 
قرار است. به عکاسمان (بختیار شفیع زاده) اشاره کردم، فهمید که 
فیلم را از دوربین دربیاورد. سِر آقایى که آمده بود ما را به اتاق رئیس 
بیمارستان ببرد را با حرف زدن مشغول کردم که متوجه نشود عکاس 
چه کار مى کند، او هم  فیلم را درآورد و در دست من گذاشت و شروع 
کرد با آن آقا حرف بزند. من هم فیلم را در جورابم گذاشتم. به اتاق 
رئیس بیمارستان رفتیم. گفتم: امر بفرمایید. گفت: فرماندارى نظامى 
دستور داده مطلقاً عکس از مجروحان گرفته نشود. گفتم: حاال که ما 
گرفتیم چه کار کنیم؟ گفت: فیلم را به من بدهید. به عکاسمان گفتم: 
آقاى بختیار! فیلم را تحویل ایشان بدهید. او هم فیلم خالى اى که 
جایگزین فیلم اصلى کرده بود را به رئیس بیمارستان داد. فردا هم 
عکس هایى که گرفته بودیم را در روزنامه چاپ کردیم. در بین این 
مجروحان که مى بینید [با اشاره به تابلو] جوان و نوجوان هم هست. 

اینجا دارم با اینها به عنوان مجروح واقعه صحبت مى کنم. 
این افراد، کى و کجا مجروح شده بودند؟

مقابل دِر منزل آیت ا... خادمى که تحصن را شکسته بودند، تیراندازى 
مى شود و یک عده مجروح مى شوند.

بعد کســى ایراد نگرفت که چرا عکس ها را 
چاپ کردید؟

چرا. تیر به رئیس بیمارستان مى زدى خونش در نمى آمد. اما من کار 
خالف قانون نکرده بودم. در آیین نامه خبرنگارى نوشــته شده بود 
خبرنگارى که خبرهاى نادرســت و غرض آلود گزارش دهد قانون 
او را مجرم مى داند و اینکه اخبار ما باید مستند و مستدل باشد ملکه 
ذهنمان بود. ســند من همین ها بود؛ بیمارستان بود، واقعه اى هم 
اتفاق افتاده بود، کارى نمى توانســتند انجام بدهند. قانون، اینجا از 
من حمایت مى کرد. علیرغم مشکالتى که وجود داشت، گزارش را 

با این تیتر چاپ کردیم: «گزارش لحظه به لحظه وقایع اصفهان». 
منابع خبر شــما آن روزها چه بود؟ چطور در 
جریان وقایع قرار مى گرفتید و در محل حادثه 

حاضر مى شدید؟
بیشــتر، مردم به من اطالع مى دادند. مثًال زنــگ مى زدند و خبر 
مى دادند که االن خیابان ابن سینا تظاهرات شده، من فورى خودم 
را به آنجا مى رساندم. جالب است که وقتى مى رفتیم آنجا مى گفتند 
«بفرما! گل و بلبل» هم آمد». مثًال اینجا [با اشاره به عکسى در یکى 
از تابلوها] چند روز بعد از حکومت نظامى است که فرماندار نظامى به 
بازار رفته بود براى اینکه از بازارى ها بخواهد اعتصابشان را بشکنند 
و مغازه ها را باز کنند. مردم به من خبر دادند. من هم بالفاصله خودم 
را به بازار رساندم و با ناجى مصاحبه کردم و این مصاحبه اختصاصى 
بود با این تیتــر: «محرکین حادثه اصفهان تســلیم دادگاه نظامى 

مى شوند.»
مردم شما را مى شناختند؟

بله مى شناختند. آن زمان تعداد خبرنگاران زیاد نبود. ضمن اینکه در 
این تعداد محدود هم من پیشروتر از همه بودم. 

آیا مردم همانقدر که به شما اعتماد داشتند و 
سریع شما را در جریان حوادث قرار مى دادند 
در برابرش از شــما انتظار داشتند که به دلیل 
رابطه تان با ناجى و دیگر مســئوالن به آنها 

اطالعات خاص بدهید؟
اتفاقاً این کار را من مى کردم. همه اطالع رسانى ها را انجام مى دادم. 
حتى خانواده زندانیان سیاسى یک بیانیه به من دادند که چاپ کنم. 
قبًال آن را براى روزنامه دیگرى بــرده بودند که نپذیرفته بود چاپ 
کند اما براى من که آوردند قبول کردم و چاپ کردیم. چند روز بعد 
هم حتى با مادران زندانیان سیاسى مصاحبه مطبوعاتى انجام دادم.

شــما آن روز که همراه ناجى به بازار رفتید از 
اینکه ممکن اســت در این درگیرى ها دچار 

حادثه شوید ترس نداشتید؟
نه، من هم بازار رفتم، هم وقتى متوجه مى شدم در مکان هاى دیگر 
اتفاقى در حال وقوع است خودم را موظف مى دانستم که به آنجا بروم 
و ببینم چه خبر است. حتى در ادامه اعتصابات و حرکت هایى که در 
راستاى حکومت نظامى انجام شــد، به فرماندارى نظامى پیشنهاد 
دادم مى خواهم یک شب با فرماندار نظامى باشم و ببینم در شهر چه 
خبر است. با اینکه نمى پذیرفتند من توجیهشان کردم که باالخره 

هم قبول کردند. یک شــب رفتم با فرماندار نظامى در سطح شهر 
گشت زدم. تمام محل هایى که ماشین گذاشــته بودند یکى یکى 
ایست مى دادند. ما مى ایستادیم. مثًال مى دیدم چهار نفر را گرفتند و 
بازجویى مى کنند. همه این ماجراها گزارش قشنگى شد. البته این 
گزارش را روزنامه چاپ نکرد اما من فکرى که داشتم را اجرا کردم. 
شاید چون مسائل مقدارى باز شــده بود روزنامه «اطالعات» را در 
تهران مجبور کرده بودند گزارش مــن را چاپ نکند. ولى من براى 
تهیه این گزارش تالشم را کرده بودم، علیرغم اینکه فرماندار نظامى 
اصفهان وقتى آن عکس ها چاپ شده بود از من ناراحت بود [با اشاره 

به عکس مجروحان بسترى شده در بیمارستان].

چیزهایى که آن شب از نزدیک دیدید و روزنامه 
«اطالعات» چاپ نکرد را براى ما توضیح دهید.
مقابل منزل آیت ا... خادمى که رسیدیم مأمورانى که از ماشین پیاده 
شــده بودند با ته تفنگ به در آهنى آنجا مى کوبیدند، حاال نمى دانم 
این کار آنها براى خودشیرینى بود یا علت دیگرى داشت، در حالى که 
دیگر تحصنى در کار نبود و آنها به این بهانه به در مى زدند که مثًال 
مردم بیایند بیرون و... اینها براى من تأثربرانگیز بود. من نمى خواستم 
شاهد این صحنه ها باشــم. بعد از آن رفتیم فلکه شهدا. دیدم آدم 
بیچاره اى را گرفته بودند که سر و وضع خوبى نداشت، داشت گریه 
مى کرد و مى گفت به خدا من ناچاراً این وقت آمده ام اینجا. من دیدم 
که مأموران حرفش را قبول نمى کنند. به ناجى گفتم تیمسار! این 
بنده خدا که نمى تواند کاره اى باشــد. وضع ظاهرى اش هم نشان 
مى دهد اصًال عضو هیچ جریانى نیســت. ناجى هم اشــاره کرد به 

مأموران که تعهدى از او بگیرند شب ها اینجا نماند و آزادش کنند. 
یعنى جزو کارتن خواب ها بود؟ 

نه کارگر بود. دیر رسیده بود به شهر، گیر افتاده بود و دستگیرش کرده 
بودند. یا مثًال آمدیم هتل کوثر (کورش). ناجى، مدیر هتل را خواست 

تا از او آمار بگیرد که چه کسى آمده، چه کسى رفته و... او هم گزارش 
داد که نه کسى آمده و نه کسى رفته و لیست مسافران را هم نشانش 
داد. ناجى دستور داد با دقت لیست را بررسى کنند ببینند تازه واردها 
چه کسانى هستند و چرا به اینجا آمده اند. خب همه این اتفاقات براى 
من حکم خبر را داشت. یا سر فلکه فلسطین (شاه عباس) ایست دادند 
و ایستادیم. یک زن را گرفته بودند. زن بیچاره خیلى مستأصل بود. 
من به آجوداِن ناجى گفتم این بنده خدا که جزو انقالبى ها نیست. 
ناجى هم متوجه شد و به مأموران اشاره کرد کارى به کار او نداشته 
باشند و رهایش کنند. از افرادى که در آن شب بازداشت مى کردند 
بازجویى مى کردند و هر کس که خــودش را معرفى مى کرد براى 

من خبر بود. 
چرا مردم آن ســاعت از شــب در خیابان ها 
بودند؟ مگر از حکومت نظامى اطالع نداشتند؟

بعضى ها اتفاقى بیرون از خانه بودند. عده اى هم واقعًا براى مقاصد 
انقالبى در خیابان ها بودند و من هم کم و بیش از برنامه هایشــان 
اطالع داشــتم. زنگ مى زدند مى گفتند آقا! ما فالن وقت، فالنجا 
مى خواهیم ســرود جدیدى را بخوانیم. شــما هم بیایید. یا روزى 
طلبه اى آمد گفت من تصویرى کشیده ام شما هم باید ببینید. رفتم 
و نقاشى اش که بســیار زیبا بود را دیدم. عکس امام(ره) را در حالى 
کشیده بود که پرچم سبزى در دســتش گرفته بود و روى آن پرچم 
متنى نوشته شده بود که خاطرم نیســت. ما این عکس را گرفتیم و 
روز بعد در روزنامه چاپ کردیم که چون در همین جریانات انقالب 
بود همه گیر شد و به سراسر کشور رفت. عکس تاریخى خاصى بود؛ 
پرچم اسالم دست امام(ره) بود و کره زمین زیر پاى ایشان و انتهاى 

پرچم هم وسط نقشه ایران بود.
با توجه به سرعت وقایع، مطالب و عکس هایى 
که آماده مى کردیــد را چطور بــراى روزنامه 
مى فرستادید که براى شماره فردا منتشر شود؟ 

بیشــتر از طریق تلفن. بعضى خبرها مثل شــهادت اشخاص که 
خیلى مهم بود را همان موقع تلفنى خبر مى دادیم که در صفحات 
اول اســتفاده شــود. تعدادى را هم باید تنظیــم مى کردیم و کتبًا 
مى فرســتادیم. عکس ها را با همان کتبى ها مى فرستادیم یا اگر 
خیلى مهم بود و باید سریع چاپ مى شــد با هواپیما مى فرستادیم. 
مثًال همین خبر مصاحبه با ناجى خیلى سریع فرستاده شده و چاپ 
هم شد. اختصاصى ما هم بود. شهرســتان ها بخشى در صفحات 
روزنامه «اطالعات» داشــتند که در سراسر مملکت چاپ مى شد و 

براى آن گزارش ارسال مى کردیم. بقیه گزارش هاى شهرستان ها و 
اصفهان که کم اهمیت تر بود در صفحات منطقه اى چاپ مى شد که 
به اصطالح به آن «منطقه جنوب» مى گفتند. منطقه جنوب براى 
تهرانى ها چاپ نمى شد و مخصوص اصفهان، فارس و یزد بود. براى 
تهران به جاى آن صفحات نیازمندى ها چاپ مى شد که ما نداشتیم.

چاپخانه  روزنامه «اطالعات» فقط در تهران 
بود؟

بله، تهران بود. ما شب به شب پاکت حاوى خبرهاى مکتوب و عکس 
را به وسیله شرکت مســافربرى «گیتى نورد» براى تهران بارنامه 
مى کردیم. اگر مطلبى هم بود که نیاز بود در سرویس شب کار شود 
تلفنى خبر مى دادیم چون بعضى صفحات مخصوص سرویس شب 

بسته مى شد.
مگر در حکومت نظامى ســاعت رفت و آمد 

اتوبوس ها عوض نشده بود؟
نه. براى اتوبوس ها عوض نشده بود.

اما در روزنامه هاى آن زمــان از جمله همین 
«اطالعات» اخبــار تغییر ســاعات حرکت 

اتوبوس ها هم درج شده.
نه. ما هر زمانى که مورد نیازمان بود از اتوبوس استفاده مى کردیم. 
مثًال من خبر روز را قبل از ســاعت 7 شــب آماده کرده بودم و به 
اتوبوس ها مى رســاندم. در ضمن کارت تردد هم داشتم. اما تردد 

خبرنگار خیلى خیلى محدود بود و من جزو آن محدودها بودم.
روزنامه هــاى دیگر تهران هــم در اصفهان 

نماینده داشتند؟
داشتند ولى آن موقع دو تا روزنامه مهم بود که این اخبار را پوشش 

مى داد: «اطالعات» و «کیهان».
شما رابطه رفاقتى با بقیه خبرنگارها نداشتید 
تا اطالعاتى را که مردم و انقالبیون به شــما 

مى گفتند به همکارانتان هم اطالع بدهید؟
نه، ما با هم فقط رقابت داشــتیم. نمى خواســتیم کسى به خبر ما 

دسترسى پیدا کند.
پس چرا واو بــه واو متن بعضــى از اخبار دو 
روزنامه «اطالعات» و «کیهــان» از آن روزها 

مثل هم است؟
خب حتمًا اعالمیه فرماندارى نظامى بوده، وقتى فرماندارى نظامى 

اعالمیه مى داد نه من مى توانستم عوضش کنم و نه فرد دیگرى. 
غیر از آن شبى که همراه ناجى رفتید، شب هاى 

دیگر هم از کارت ترددتان استفاده کردید؟
بله. یک شب از فوالدمبارکه مى آمدم که دیر شد و تا به خانه برسم از 
چهار پنج ایستگاه ایست و بازرسى عبور کردم. ایست مى دادند، کارت 

تردد را که نشان مى دادم، مى گفتند بفرمایید و من هم مى رفتم.
از کارت ترددتان به طور خــاص براى تهیه 
گــزارش میدانى دیگرى هم در شــب هاى 

حکومت نظامى استفاده کردید؟
نه. آن موقع به این عنوان نمى رفتم در شــهر بگردم مگر اینکه در 

مسیر رفت و آمدم چیزى مى دیدیم.
حتى نمى خواستید از تظاهرات مردم و روى 
پشت بام رفتن ها و شعارهاى ضد رژیم در آن 

شب ها مطلع شوید و آنها را انعکاس دهید؟
چرا، در محله خودمان و مناطق نزدیک به خانه ام مى رفتم و این کار 
را مى کردم که ببینم چه خبر اســت. یعنى گاهى وقت ها مى رفتم 
گشتى مى زدم و از این محله به آن محله هم مى رفتم و داخل کوچه 
پس کوچه ها را مى گشتم اما نه به عنوان اینکه بروم شب ها گزارش 
تهیه بکنم. کًال کمتر مى رفتم بیرون با وجود اینکه مى توانستم بروم. 
حتى وقتى مرا دعوت مى کردند جایى بروم، همه دعوت ها را قبول 
نمى کردم. مثًال همان طلبه که گفتم، از جمله کسانى بود که وقتى از 
من خواست پیش او بروم، رفتم اما بعضى جاهاى دیگر را نمى رفتم.

کارت تردد شما تا چه زمانى اعتبار داشت؟
یک ماهه بود اما تمدید مى شد.

حکومت نظامى تا کى طول کشید؟
حکوت نظامى ادامه داشت تا پیروزى انقالب.

ادامه  در صفحه 7

روزنامه را مجبور کردند گزارشم را چاپ نکند
مرداد 57 به روایت عبدالحسین جعفرى، خبرنگار وقت روزنامه «اطالعات» در اصفهان

مرضیه غفاریان/  سمانه جهانگیرى

ویژه  سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهانویژه  سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهان
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مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 
شــماره آگهى : 13980390214000020 تاریخ آگهى : 13 / 5 / 1398 شــماره پرونده : 
139704002141000383 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى : 9700624 و 1 – سه 
دانگ مشاع از ششدانگ 9614 فرعى از 301 اصلى مفروز و مجزا شده از 44 فرعى از اصلى 
مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک شــاهین شهر استان اصفهان به 
مساحت 720 متر مربع مالکیت وراث مرحوم صدیقه حاتمى نژاد : مالکیت على حاتمى نژاد 
فرزند یوسف شماره شناسنامه 531 تاریخ تولد 23 / 10 / 1335 صادره از آبادان داراى شماره 
ملى 1819305422 با جز سهم 1/5 از کل سسهم 72 بعنوان چاپى 546754 سرى ج سال 
97 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139820302035007377 ثبت گردیده است . 
مالکیت حسین حاتمى نژاد فرزند یوسف شماره شناسنامه 2115 تاریخ تولد 17 / 9 / 1330 
صادره از آبادان داراى شماره ملى 1816763241 با جز سهم 5 / 1 از کل سهم 72 بعنوان 
مالک یک ممیز پنج دهم سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت 
اصلى بشماره چاپى 280799 سرى د ســال 97 با شــماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 
139820302035007440 ثبت گردیده اســت . مالکیت احمد حاتمى نژاد فرزند یوسف 
شــماره شناســنامه 377 تاریخ تولد 12 / 10 / 1338 صادره از آبادان داراى شــماره ملى 
1817396145 با جز سهم 5 / 1 از کل سهم 72 بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم سهم مشاع 
از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546755 سرى 
ج سال 97 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 13982032035007442ثبت گردید است 
. مالکیت مهین دخت / حاتمى نژاد فرزند یوسف شماره شناسنامه 903 تاریخ تولد 20 / 6 / 
1343 صادره از آبادان داراى شماره ملى 1817036092 با جز سهم مالکیت اصلى بشماره 
چاپــى 280800 ســرى د ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــى الکترونیــک 
139820302035007441 ثبت گردیده اســت . مالکیت زهرا بختیارى نیا فرزند یوسف 
شــماره شناســنامه 1218 تاریخ تولد 30 / 4 / 1333 صادره از آبادان داراى شــماره ملى 
1817802291با جز سهم 75/ 0 از کل سهم 72 بعنوان مالک هفتاد و پنج صدم سهم مشاع 
از هفتاد ودو سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 280798 سرى 
د سال 97 با شــماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139820302035007438ثبت گردید 
است .مالکیت مهدى شــیرالى فرزند عبدالکریم شماره شناسنامه 3838 تاریخ تولد 1 / 1 / 
1360 صادره از تهران داراى شماره ملى 0062339044با جز سهم 7 از کل سهم 72 بعنوان 
مالک هفت سهم مشاع از هفتاد ودو سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره 
چاپــى 546756 ســرى ج ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــى الکترونیــک 
139820302035007435ثبت گردید اســت .مالکیت مهکامه شیرالى فرزند عبدالکریم 

شــماره شناســنامه 411 تاریخ تولد 20 / 5 / 1355 صادره از آبادان داراى شــماره ملى 
1817260073با جز سهم 3/5 از کل سهم 72 بعنوان مالک سه ممیزپنج دهم سهم مشاع 
از هفتاد و سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546759 سرى ج 
سال 97 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139820302035007432ثبت گردید است 
.مالکیت مژده شیرالى  فرزند عبدالکریم  شماره شناسنامه 17 تاریخ تولد 7 / 1/ 1354 صادره 
از آبادان داراى شماره ملى 1819636178با جز سهم 3/5 از کل سهم 72 بعنوان مالک سه 
ممیز پنج دهم  سهم مشاع از هفتاد و سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره 
چاپــى 546760 ســرى ج ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــى الکترونیــک 
139820302035007431ثبت گردید است .مالکیت عبدالکریم شیرالى  فرزندعلى  شماره 
شناسنامه 72 تاریخ تولد 3/ 2 / 1316 صادره از آبادان داراى شماره ملى 1816511420با 
جز سهم 9 از کل ســهم 72 بعنوان مالک نه سهم مشــاع از هفتاد و سهم عرصه و اعیان 
موضوع ســند مالکیت اصلى بشــماره چاپى 546758 سرى ج ســال 97 با شماره دفتر 
الکترونیکى الکترونیک 139820302035007433ثبت گردید است .مالکیت رضا شیرالى  
فرزند عبدالکریم شماره شناسنامه 216 تاریخ تولد 2 / 5/ 1352 صادره از آبادان داراى شماره 
ملى 1819625303 با جز سهم 7از کل سهم 72 بعنوان مالک هفت  سهم مشاع از هفتاد و 
سهم عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546757 سرى ج سال 97 با 
شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139820302035007434ثبت گردید است .که حدود 
و مشخصات آن بدین شرح است حدود شماال : غیره بطول 00 / 1600 شانزده متر به شماره 
نه هزار و پانصدو هفتاد نه فرعى شرقا : غیره بطول 00 / 45چهل و پنج متر به شماره نه هزار 
و ششصدو پانزده فرعى جنوبا غیره بطول 00 / 16 شانزده متر به خیابان احداثى به عرض 
ده متر غربا : غیره بطول 00 / 45 چهل و پنج متر به شماره نه هزار و ششصدو و سیزده فرعى 
طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى : ملک مزبور واقع در شاهین شهر مجموعه تفکیکى 
گلبافت مراجعه که با بررسى و معاینه به عمل آمده و متعاقب آن حضور در شهردارى محترم 
و مطابقت با طرح جامع شهرى ملک مورد اســتعالم بدون هیچگونه احداث بنا و بر اساس 
مشخصات قید شــده در سند مالکیت با مســاحت 720 ارزش ششــدانگ قطعه زمین با 
مشخصات فوق الذکر و با در نظر گرفتن موقعیت ابعاد و نهایتا جمعى جهات موثر در ارزیابى 
مبلغ 000 / 000 / 300 / 2 ریال که به این ترتیب ارزش سه دانگ آن به مبلغ 000 / 000 / 
150 / 1 ریال معادل یک صدو پانزده میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. 2- مقدار پنج 
دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 5002 فرعى از 301 اصلى مفروز و مجزا 
شده از 32B/351فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر استان اصفهان به مساحت 190 متر مربع شماال غیره بطول 00 / 10 ده متر به 

خیابان به عرض هفت متر شرقا غیره بطول 00 / 19 نوزده متر به شماره پنج هزار و سه فرعى 
جنوبا بطول 00 / 10 ده متر به شماره چهار هزار و نهصد و نود و یک فرعى غربا غیره بطول 
00 / 19 نوزده متر به شماره پنج هزار و یک فرعى مالکیت وراث مرحوم صدیقه حاتمى نژاد 
: مالکیت احمد حاتمى نژاد  فرزند یوسف شماره شناسنامه 377 تاریخ تولد 12/ 10 / 1338 
صادره از آبادان داراى شــماره ملى 1817396145با جز سهم 1/5 از کل سهم 72 بعنوان 
مالک یک ممیز پنج دهم سهم مشاع از هفتاد و سهم تمامى 1/5 حبه مشاع از شش حبه نى 
دانگ مشــاع از ششــدانگ  عرصه و اعیان موضوع ســند مالکیت اصلى بشماره چاپى 
546750ســرى ج ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــى الکترونیــک 
139820302035007378ثبت گردید است .مالکیت زهرا بختیارى نیا فرزند یوسف شماره 
شناســنامه 1218 تاریــخ تولــد 30 / 4 / 1333 صــادره از آبــادان داراى شــماره ملى 
1817802291با جز سهم 75/ 0 از کل سهم 72 بعنوان مالک هفتاد و پنج صدم سهم مشاع 
از هفتاد و سهم تمامى 75/ 0حبه مشاع از ششدانگ حبه نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546753 سرى ج سال 97 با شماره دفتر 
الکترونیکى الکترونیک 139820302035007375ثبت گردید است .مالکیت على حاتمى 
نژاد فرزند یوسف شماره شناسنامه 531 تاریخ تولد 23 / 10/ 1335 صادره از آبادان داراى 
شماره ملى 1819305422با جز سهم 1/5 از کل سهم 72 بعنوان مالک هفتاد و پنج صدم 
سهم مشاع از هفتاد و سهم 1/5 حبه مشــاع از ششدانگ حبه نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546751 سرى ج سال 97 با شماره 
دفتر الکترونیکى الکترونیک 1398203020350077377ثبت گردید است .مالکیت مهین 
دخت / حاتمى نژاد فرزند یوسف شماره شناسنامه 903 تاریخ تولد 20 / 6 / 1343 صادره از 
آبادان داراى شماره ملى 1817036092 باجز سهم 75/ 0 از کل سهم 72 بعنوان مالک هفتاد 
و پنج صدم سهم مشاع از هفتاد و سهم تمامى 75/ 0حبه مشاع از ششدانگ حبه نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546749 سرى 
ج سال 97 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139820302035007379ثبت گردید 
است .مالکیت حسین حاتمى نژاد فرزند یوسف شماره شناسنامه 2115 تاریخ تولد 17 / 9 / 
1330 صادره از آبادان داراى شماره ملى 1816763241 با جز سهم 5 / 1 از کل سهم 72 
بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم سهم مشاع تمامى 75/ 0حبه مشاع از ششدانگ حبه نیم 
دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان موضوع ســند مالکیت اصلى بشــماره چاپى 
546752ســرى ج ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــى الکترونیــک 
139820302035007376ثبت گردید است . طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى محل 
مورد نظر واقع در شاهین شهر خیابان حافظ شمالى 13 شرقى پالك 66 کد پستى 83148 

– 43456 با موقعیت جنوبى مراجعه و با بررسى و معاینه به عمل آمده ملک مورد استعالم که 
بصورت یک واحد مسکونى ویالیى مورد بهره بردارى بود بر اساس مشخصات قید شده در 
سند مالکیت با مساحت 190 متر مربع عرصه داراى متراژ حدودا 150 متر مربع اعیانى شامل 
یک طبقه مسکونى در همکف و زیر زمین به عنوان انبارى مى باشد که با استفاده از اسکلت 
ستون و دیوار و سقف ضربى و دیگر مصالح بدنه داخلى نقاشى ، کابینت ام دى اف در بهاى 
داخلى چوبى و خارجى فلزى تامین گرمایش بخارى و ســرمایش کولر آبى کف پذیرایى 
پارکت حیاط موزاییک احداث شده است . در نتیجه : ارزش ششدانگ ملک مسکونى اعم از 
عرصه و اعیانیى و با توجه به مشــخصات فوق الذکر و در نظر گرفتن موقعیت ابعاد مصالح 
استفاده شــده دارابودن خدمات زیر بنائى و نهایتا جمیع جهات موثر در ارزیابى مبلغ 000 / 
000 / 400 / 5 ریال که به این ترتیب میزان پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالك فوق 
االشاره مبلغ 000/ 000 / 450 ریال معادل چهل و پنج میلیون برآورد اعالم مى گردد که 
بابت چک صادره از سوى مرحومه صدیقه حاتمى نژاد به مبلغ 000 / 000 / 000 / 2 ریال 
توسط آقاى رضا شیرالى بازداشت گردیده و بنابر اعالم وکیل بستانکار فاقد بیمه مى باشد 
بنابر گزارش مامور اجراى در زمان ارزیابى در تصرف مستاجر آرش قنواتى مى باشد از ساعت 
9 الى 12 روز دوشنبه 25 / 6 / 98 واحد اجراى اســناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین 
خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شــود مزایده ( براى 1 – سه دانگ مشاع از ششدانگ 
9614 فرعى از 301 اصلى از مبلــغ 000 / 000 / 150 / 1 ریال  یک میلیاردو یکصد پنجاه 
میلیون ریال ) 2 – مقدار پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 5002 فرعى 
از 301 اصلى 000 / 000 / 450 ریال چهارصدو پنجاه میلیون ریال شــروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 
20/ 5 / 1398درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقــت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید . 558077 / م الف سلطانیان – مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/ 5/259 

 به دنبال این ماجرا، کلیه منطقه چهارباغ پایین از فلکه ششم 
بهمن [تختى]، میدان پهلوى [شهدا] و خیابان هاى مشرف به 
میدان در کنترل کامل پلیس و افراد نظامى درآمد و آمد و رفت 
در این نقاط به کلى ممنوع اعالم شــد. اما تظاهرات پراکنده 
در سایر محالت و خیابان هاى شهر تا 3 بامداد ادامه داشت و 

صداى تیراندازى از گوشه و کنار شهر شنیده مى شد.»    
از طرف دیگر مشاهدات خبرنگار خبرگزارى «یونایتدپرس» 
از رخدادهــاى 19 مرداد57 در اصفهان که بیســتم مرداد در 
سراسر جهان منتشر شــد به خوبى نشان مى دهد که انقالب 
مردم چگونه رژیم پهلوى را مســتأصل کرده بود: «پنج شنبه 
شب پس از ایراد نطق هاى تحریک آمیز و ضد شاه در جریان 
یک اجتماع مذهبى در محل اقامت روحانى برجســته محلى 
آیت ا... حسین خادمى، به دنبال تیراندازى، بین تظاهرکنندگان 
و نیروهاى پلیس زد و خورد در گرفت. آیت ا... خادمى یکى از 
هواداران آیت ا... [امام] خمینى[ره] است که بیش از یک هفته 
است در خانه خود اجتماع مذهبى برگزار مى کند. شب گذشته 
جمعیت زیادى به خیابان هایى که به خانه آیت ا... خادمى منتهى 
مى شد، سرازیر شدند. این جمعیت براى استماع سخنرانى هایى 
که طى آن دولت را محکوم مى ساخت و خواستار تأسیس یک 
دولت اسالمى بود، به طرف خانه آیت ا... خادمى هجوم بردند. 
بر تمام قسمت هاى خانه پوسترها و شعارهایى آویخته شده 
بود که دولت را شــدیداً مورد انتقاد قرار مى داد. [...] به دنبال 
تیراندازى هاى دیشب، حداقل یک تظاهرکننده که روى بام 
خانه آیت ا... خادمى بود، به ضرب گلوله کشته شد، همچنین 
چندین نفر دیگر در خیابان ها کشته شدند. واحدهاى امنیتى 
سراسر دیشب تا سحرگاه امروز [جمعه 20 مرداد] به تیراندازى 
ادامه دادند. بعد از اینکه مسلمانان پس از انجام مراسم سحر ماه 

رمضان به رختخواب رفتند، صبح امروز آرامش برقرار بود...»
هرچند درگیرى هاى 19 مرداد که با شلیک مستقیم مأموران 
پلیس و نظامى ها به سمت تظاهرکنندگان همراه بود، یک روز 
خونین را براى اصفهان رقم زد اما وقایع روز بعد بود که کنترل 
شهر را از دست حکومت خارج و مقامات رژیم را وادار به اعالم 

حکومت نظامى در اصفهان کرد.
■■■

جمعه 20 مرداد تقریباً همه شــهر خبردار شــده بودند که روز 
قبل-پنج شنبه 5 رمضان- و همچنین بامداد جمعه در شهر چه 
اتفاقى افتاده است. تیراندازى هاى شب قبل خواب را از چشم 
خیلى ها ربوده بود و بســیارى مى خواســتند از تعداد شهدا و 

مجروحان خبرى به دست بیاورند. براى این کار هم چه جایى 
بهتر از منزل آیت ا... خادمى که در بیش از یک هفته منتهى به 

آن روز، کانون انقالب در اصفهان بود.
از صبح روز بیســتم مرداد جمعیت انبوهــى مقابل منزل این 
روحانى انقالبى تجمع کردند. اطالع یافتن از خشونت مأموران 
رژیم در شب و روز قبل، خشم مردم را برانگیخته بود و این تجمع 
بزرگ به تدریج به یک راهپیمایى بزرگ و اعتراض گسترده در 
شهر تبدیل شد. در اثر شدت درگیرى هاى مردم با نیروهاى 
انتظامى، تعداد زیادى شهید و مجروح شدند. یکى از شاهدان 
عینى دیده هاى خود را در کتاب «یادواره نهضت اسالمى تا 22 
بهمن 57» اینگونه بیان کرده: «در شعاع چند صد مترى منزل 
آیت ا... خادمى چهره و حالت شهر با دیگر گوشه هاى آن تفاوت 
مى کرد. دود ناشى از سوخته شدن وسایل بانک ها و مشابه آن 
محیط را فرا گرفته بود، هر لحظه انتظار برخورد و درگیرى و 
تیراندازى مأموران مى رفت. کوچه هاى محل امن و ســنگر 
خوبى بودند و مأموران مى ترســیدند به کوچه ها هجوم آورند 

زیرا غافلگیر مى شدند. مى گفتند عده اى از برادران حدود میدان 
شهدا با مأموران درگیر شــدند تعدادى را شهید و زخمى کرده 
اند، حدود ظهر باخبر شدیم که یک نفر را در خیابان مسجد سید 
تیر زده اند. به محل روانه شدیم، دنبال چکه هاى خون را گرفته 
و دیدیم چند نفر با حالت غیر عادى به نقطه اى بر کف کوچه 
نگاه مى کنند. دیدیم چیزى روى زمین قرار دارد و روى آن را 
پوشانده اند، یک نفر روى آن را پس زد، قسمتى از بدن که تیر 
خورده بود پس از اصابت گلوله، از بدن اصلى جدا شده و آنجا 

کف کوچه افتاده بود.»
موقعیت جغرافیایى روایت شده در گزارش روزنامه «اطالعات» 
از وقایع روز جمعه ششم ماه رمضان اصفهان تأیید مى کند که 
منزل آیت ا... خادمى درست در کانون وقایع انقالب اسالمى 
در اصفهان قرار داشــته اســت با این تفاوت که این روزنامه 
در گزارش هاى خود هیچ اشــاره اى به نام آیــت ا... خادمى 
نمى کند: «مرکز تظاهرات پشت استادیوم باغ همایون [تختى] 
واقع در خیابان چهارباغ پایین بود و تظاهرکنندگان از این محل 
تظاهرات را آغاز کردند و دامنه آن به میدان پهلوى [شــهدا]، 
خیابان فروغى و میدان انقالب شــاه و ملت [دروازه تهران] و 
خیابان سپهبد زاهدى [کاشــانى] و چهارراه وفایى و خیابان 
محمدرضا شاه [مسجد سید] کشیده شــد. از ساعت 9 بامداد 
شهر اصفهان وضع ناآرامى به خود گرفت و از دو ساعت بعد در 
نقاط مختلف شهر به خصوص محله هایى که تظاهرات برپا شد 
آتش سوزى هایى ایجاد شد. در ابتداى جاده خیابان انوشیروان 
[امام خمینى(ره)] – میدان انقالب شاه و ملت [دروازه تهران]، 
خیابان فروغى، خیابان محمدرضا شاه [مسجد سید] و میدان 
طوقچى چند دستگاه اتومبیل و تعداد زیادى از زباله دانى هاى 
شــهردارى آتش گرفته بود.»    گزارش هاي ســاواك نشان 
مى دهد که درگیري در ساعت 11 و30 دقیقه به حدي رسیده 
بود، که وضع شــهر خارج از توان کنترلی رژیم ارزیابی شده 
و وضعیت قرمز اعالم مى شــود. دو ساعت بعد مقامات ارشد 
محلى در محل استاندارى اصفهان جلسه اى برگزار مى کنند 
و ساعت 14 و 30 دقیقه، تأمین امنیت شهر به عهده فرماندهی 
مرکز توپخانه، سرلشکر رضا ناجی که مقام ارشد نظامی استان 
بود، سپرده مى شود. ساعت 15 و 40 دقیقه اعالمیه شماره 1 

حکومت نظامى توسط او از رادیو قرائت مى شود. 

ادامه از صفحه 2

اصفھان، مرداد ۱۳۵۷
جمعه 27 مرداد- 13 رمضان

28 مرداد براى پهلوى دوم یک روز به خصوص بود. او سال 1332 در چنین روزى با 
کمک آمریکا و انگلیس تخت تقریباً از دســت رفته سلطنتش را دوباره به دست آورد 
و 25 سال دیگر هم روى آن نشست و حکومت کرد. به همین دلیل هر سال مراسم 
حکومتى در کل کشــور برگزار و صفحات مطبوعات لبریز از تبریک و تهنیت به شاه  
مى شد. شرایط روز 28 مرداد 57 اما به مراتب خاص تر از سال هاى دیگر بود. جرقه هاى 
انقالب اسالمى در آن تابستان به تدریج به شعله تبدیل مى شد و شهرهاى مختلف 
را یک به یک در بر مى گرفت. در اصفهان نیز همین شرایط با شدت و حدت بیشترى 

نسبت به شهرهاى دیگر حاکم بود. 
یک هفته بعد از اعالم حکومت نظامى در اصفهــان و در حالى که همه چیز حاکى از 
شکست قوانین منع عبور و مرور و مقابله با اعتصابات بود، اعالمیه شماره 26 حکومت 
نظامى از مردم مى خواست تا خود را براى حضور در مراسم 28 مرداد در خیابان هاى 
شهر آماده کنند آن هم در حالى که جامعه علیه حکومت به پاخاسته بود و کلیه نمادهاى 
رژیم از جمله روزها و تاریخ هاى منتسب به آن را نیز دشمن انقالب مى پنداشت. به 
همین دلیل هم این اعالمیه همانقدر که بر حضور مردم در مراســم 28 مرداد تأکید 
مى کرد، به همان نسبت نیز آنها را تهدید مى کرد که در مراسم اخالل نکنند! به هر 
حال فرماندارى نظامى و سرلشکر ناجى هم البد فهمیده بودند که انقالب ایران توقف 

ناپذیر شده است.

شنبه 28 مرداد - 14 رمضان
اگرچه بیست و هفتمین اعالمیه فرماندارى نظامى اصفهان که ساعت 10 صبح این روز 
منتشر شد، خبر از کاهش یک ساعته حکومت نظامى و اعمال مقررات منع رفت و آمد 
از ساعت 9 شب تا 6 صبح روز بعد مى داد، اما این مهمترین خبر آن روز نبود؛  اتفاقى که 

ایران را تکان داد، در شامگاه همین روز رخ داد: فاجعه سینما رکس آبادان.

دوشنبه 30 مرداد - 16 رمضان
در حالى که روزنامه ها لبریز از خبر و عکس درباره جنایت وحشتناك سینما رکس بود، 
بیست و هشتمین اعالمیه فرماندارى نظامى اصفهان که در این روز صادر شد، مشخصًا 
با بهره بردارى از این فاجعه، به توجیه علت برقرار شدن حکومت نظامى در اصفهان و 
سرکوب مردم این شهر مى پرداخت. محتواى اعالمیه جدید به طور خالصه این بود که 
ما حکومت نظامى اعالم کرده ایم تا حوادثى مثل سینما رکس در اصفهان اتفاق نیافتد! 
روز 30 مرداد، نمایندگان دســتچین شــده اصناف نیز به دیدار ناجى رفتند. روزنامه 
«اطالعات» نوشت که اینها با سبدهاى گل(!) در دفتر فرماندار نظامى حاضر شده اند و 

از اینکه «نظم و آرامش» در اصفهان و حومه برقرار است قدردانى کرده اند!

 چهارشنبه 1 شهریور - 18 رمضان
فرا رسیدن شب هاى قدر، فرماندار نظامى اصفهان را وادار کرد  تا باز هم از ساعت منع 
رفت و آمد در اصفهان بکاهد. اطالعیه شــماره 29 فرماندارى نظامى اعالم مى کند 

ساعات منع رفت و آمد شبانه به 10 شب تا 5 صبح تغییر یافته است.   

جمعه 17 شهریور
بعد از فاجعه سینما رکس در آبادان، حاال نوبت فاجعه جمعه سیاه در تهران است. ده ها 
نفر شهید و مجروح در این روز بر جاى مى ماند. خشم عمومى کشور را فراگرفته. موج 
انقالب به شهرهاى کوچک و بزرگ رسیده است. دیگر هیچ شهرى آرام نیست. مقررات 
حکومت نظامى در مهمترین شهرهاى ایران برقرار شده است. قم، مشهد، شیراز، تبریز، 
تهران و شــهرهاى بزرگ دیگر تحت نظارت فرماندارهاى نظامى قرار مى گیرند اما 
همانقدر که حکومت نظامى در اصفهان موفق به خاموش کردن صداى انقالبیون شد، 

در این شهرها هم موفق عمل کرد! 
روزى نیست که خبرى از شهادت تظاهرکنندگان نباشد. شب هاى حکومت نظامى 
در شهرهاى مختلف عمًال به شب هاى ا... اکبر گفتن روى بام ها و پخش اعالمیه 
و نوشتن شعار روى دیوار تبدیل شده است. مردم در خیابان ها به مقررات حکومت 
نظامى پوزخند مى زنند و میلیون ها نفر قانون منع تجمع بیش از سه نفر را به سخره 
مى گیرند. اعتصابات همه گیر شده و پایه هاى حکومت پهلوى به لرزه درآمده است. 

در این شرایط سى و ششمین اعالمیه فرماندارى نظامى اصفهان منتشر مى شود. 
یک روز قبل تر باز هم سرلشکر ناجى به بازار اصفهان رفته بود. علت؛ همان که از یک 
ماه پیش تا این روز گفته مى شــد: جلوگیرى از اعتصاب مغازه داران. یک ماه بودکه 
اصناف اعتصاب مى کردند و یک ماه بود اعالمیه هاى فرماندارى نظامى اصفهان که 
همه با امضاى رضا ناجى منتشر مى شد خواستار پایان اعتصابات بود. یک ماه بود ناجى 
با جیپ ارتشى اش در خیابان ها گشت مى زد و صورت به صورت از مردم مى خواست 

تظاهرات نکنند، اعتصاب نکنند، اعالمیه پخش نکنند و... 
او پنج شــنبه 16 شــهریور هم  براى بار چندم به بازار رفت و از مغازه داران خواست 

دکان هایشان را باز کنند. 
سرعت گرفتن انقالب اسالمى اما همه معادالت رژیم را بر هم زده بود. روز جمعه 17 
شهریور به دنبال اعالم حکومت نظامى در شهرهاى مختلف ایران، فرماندارى نظامى 
اصفهان و حومه با صدور اعالمیه سى وششم خود حکومت نظامى در اصفهان را به 
مدت شش ماه دیگر تمدید کرد آن هم در حالى که هنوز یک ماِه مقرر شده توسط دولت 
به پایان نرسیده بود. ظاهراً اینجا دیگر نیازى هم به توجیهات دولت و مجلسین نبود بلکه 
خود فرماندارى نظامى به تمدید مقررات منع رفت و آمد تا شش ماه از ساعت 10 شب تا 

5 صبح روز بعد در شهر دست زد. شش ماه یعنى تا اواخر اسفند ماه اما... 
انقالب اسالمى در 22 بهمن 1357 به پیروزى رسید.

تانک و توپ و زره پوش وسط خیابان ھای شھر
ادامه از صفحه 3

شهید رسول نم نبات را نخستین شهید انقالب اسالمى در اصفهان 
مى دانند. این جوان 18 ساله روز هشتم مرداد در درگیرى با مأموران 

رژیم شاه به شهادت رسید

انقالب در مرداد به روایـــت تصویر

ادامه درگیرى هاى 5 رمضان به میدان شــهدا که آن روزها میدان پهلوى نام داشت، هم رسید. آقا رضاى 
مبل ســاز مى گفت: «از همان روز در همین فلکه پهلوى که حاال به آن شهدا مى گویند تظاهرات شد... تا 
5 بعد از ظهر بدون ســحرى... عصرش هم حکومت نظامى شد.» دوستش که ساکن خیابان ابن سینا بود 
و آن زمان 18 سال بیشتر نداشت، مى گفت: «خیابان ابن ســینا هم درگیرى بود. با اینکه حکومت نظامى بود اما مردم 
بیرون مى آمدند و کسى توجهى به حکومت نظامى نداشت. شب ها جوان ها مى آمدند بیرون و الستیک آتش مى زدند 

و با نظامى ها درگیر مى شدند.»

آقاى علیدوستى آن زمان پنج سال بیشتر نداشت، از نگاهش و لحن بیان خاطراتش مى شد به دوران کودکى 
پر از شیطنتش پى برد: «از روى پشت بام مى گفتند حکومت نظامیه؛ توى کوچه نروید.» 

او از فردى به اسم «خلیل» سخن گفت که در همان شب ها تیر خورده بود و «دستش که خونى بود را زد به 
دیوار قصابى سر کوچه»؛ ردى از انقالب که تا همین چند سال پیش هم بر دیوار قصابى باقى مانده بود اما حاال دیگر اثرى

 از آن نیست.

 اضطراب ها و دلهره هاى آن روزگار تنها مختص خیابان ها و مربوط به مردان نبود، بلکه زنانى هم بودند که گرچه حضورى 
در میدان مبارزه نداشتند اما به واسطه حضور یکى از اعضاى خانواده شان در صحنه مبارزات و به دلیل باورى که به مسیر 
انقالب داشتند، روزگار پراضطرابى را مى گذراندند. خانم آقاجان موالیى آن زمان 17 سال بیشتر نداشت، اما هنوز هم 
دلواپسى ها و نگرانى هاى آن روزگار را به خوبى به خاطر مى آورد: «5 رمضان بود. بعدازظهر وقتى حکومت نظامى شد من در خانه بودم، 
داداشم آمد گفت رفته اند خانه آقاى خادمى، آنجا شلوغ شده و خیلى ها را کشته اند. رادیو را روشن کردیم. خیلى دلواپس شدیم، چون 
من آقاى خادمى را مى شناختم و پشت سرش نماز مى خواندم. رادیو را که روشن کردیم اعالم کردند حکومت نظامى شده است.» 

... ادامه از صفحه 4
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...ادامه از صفحه 5
به صورت مدام که نبود. همان اولین 
دوره حکومــت نظامــى چقدر طول 

کشید؟
دقیقاً خاطرم نیست. اما اولین حکومت نظامى در اصفهان 
اتفاق افتاد، بعد در نجف آباد و بعد به تدریج کشیده شد به 
سایر شهرها در سراسر کشور. در اصفهان ادامه داشت تا 
زمانى که حکومت نظامى کًال برچیده شد. یک روزهایى 
مى آمدند حکومت نظامى را لغــو مى کردند و مى گفتند 
کارى به مردم نداشته باشید بعد مردم مثًال مجسمه اى از 
شاه که جایى نصب شده بود را پایین مى آوردند و کارهاى 
دیگرى انجام مى دادند و براى همین دوباره فرداى آن روز 
حکومت نظامى اعالم مى شد و این ماجرا ادامه داشت تا 

پیروزى انقالب.
 بعد از 5 رمضان اصفهان که به نوعى 
نقطه آغاز انقالب در این شــهر بود، 
سانســور خبرهایى که براى تهران 
ارســال مى کردید بیشتر شده بود؟ 
مثًال به شما مى گفتند این موضوع را 

ننویسید آن یکى را بنویسید؟
نه، با توجه به همان آیین نامه اى که برایتان گفتم روزنامه 

خودش را مبرا مى دانست که به من بگوید چه بنویسم و 
چه ننویسم اما همین که امضاى من پاى مطلب بود خودم 
مسئول و پاسخگو بودم. بنابر این باید طورى مى نوشتم 
که بعد با مشکل مواجه نشــوم و در عین حال باید مردم 
(مخاطب) و خواســته آنها را هم مد نظر قرار مى دادم و 
در کل باید همه جوانب را مى سنجیدم. این دیگر دقت، 
تیزبینى و سرعت عمل خبرنگار را مى رساند که بداند چه 

بنویسد که مجبور نشود جلوى میز قاضى بایستد.
شــما با برخى از مجروحــان زمان 
حکومت نظامى مصاحبه انجام دادید. 
با خانواده شــهدا هم دیدار داشتید؟ 
روزنامــه «اطالعــات» آن زمان از 
شما نخواســت با خانواده شهدا هم 

گفتگویى داشته باشید؟
نه، اوًال هیچ وقت از طرف روزنامه به من تکلیف نمى شد 
که چه کار بکنم؛ من خودم باید خودجوش دنبال خبر و تهیه 
آن مى رفتم چون من مسئول خبر بودم و رقابت خبرى هم 
داشتم. جالب اســت برایتان بگویم اگر خبرى در روزنامه 
رقیب ما [کیهان] کار مى شــد که ما نداشتیم، من جریمه 
مى شــدم و بالعکس، اگر خبرى را من مى فرستادم و در 

روزنامه ما چاپ مى شد و رقیب نداشت پاداش مى گرفتم.

در یکى از گــزارش هایى که در مورد 
اولین حکومت نظامــى اصفهان در 
روزنامه «اطالعات» منتشــر شده، 
از مشــاهدات خبرنگار آن روزنامه با 
هواپیماى شــخصى بر فراز آسمان 
این کالنشهر سخن به میان آمده. با 
توجه به اینکه شما گفتید تنها خبرنگار 
روزنامــه «اطالعــات» در اصفهان 
محسوب مى شدید، آن خبرنگار شما 

بودید؟
بله، من گاهى اوقات کارهاى عجیب و غریبى مى کردم. 
این هم از همان کارها بود کــه تصمیم گرفتم با هواپیما 
گشتى بزنم و ببینم اوضاع چطور است. به تیمسارى که آن 
زمان فرمانده مرکز پایگاه هشتم شکارى بود این پیشنهاد 
را دادم و او هم قبول کرد و ما یک دور بر باالى شهر زدیم 

وآنچه دیدم را گزارش کردم.
چطور به این راحتى قبول مى کردند؟ 
در عوض از شما نمى خواستند هرچه 
مى خواهند و مى گوینــد در روزنامه 

منعکس کنید؟
نه، چون دوستم داشــتند قبول مى کردند. خبرنگار باید 

بتواند با دیگران خیلى خوب ارتبــاط برقرار کند و منابع 
خبرى براى خودش داشته باشد.

پس با این حساب آن زمان فرستاده 
ویژه «کیهان» چــون از تهران آمده 
بوده به بعضى منابع که شما دسترسى  
داشتید نداشته و قاعدتاً رقابت خبرى 

را شما برده اید.
بله، آنها چــون توانایى الزم را در نماینده خودشــان در 
اصفهان نمى دیدند به اصفهان خبرنگار مى فرســتادند 
و این خبرنگارها چون آشنایى کافى با شهر نداشتند باید 
به هرچه نماینده شان مى گفت عمل مى کردند و هرکجا 
او مى گفت مى رفتند و با هرکه او انتخاب مى کرد دیدار 
مى کردند که خب اگر او مى دانست، خودش خوب عمل 

مى کرد و نیاز نبود از تهران نیرو بفرستند!
آقاى جعفرى! آن زمان خبرگزارى هاى 

خارجى هم در اصفهان فعال بودند؟
نه (کمى فکــر مى کنــد)، در اصفهان نــه، البته وقتى 
حکومت نظامى اتفاق افتاد خبرنگاران خارجى هم آمدند. 
نماینده هاى انجمن ها مثل انجمن ایــران و انگلیس، 
انجمن ایران و آمریکا و... هم فعال بودند که براى پیش 
بردن اهداف خودشان بفهمند کجا چه خبر است؛ اما نه در 

اصفهان، آنها بیشتر از همان تهران تغذیه مى شدند.
آنها هم دسترسى شان به خبرها زیاد 

بود؟
بله. همانطور که ما از «رویترز» و «آسوشیتدپرس» خبر 

مى گرفتیم، آنها هم از ما خبر مى گرفتند. 
استقبال مردم آن زمان از روزنامه ها 
چطور بــود؟ آیــا کســى روزنامه 

مى خرید؟
بله (با تأکید). ما یک مدت همگام با مردم اعتصاب کردیم 
و وقتى اعتصاب مطبوعات شکسته شــد، تیراژ روزنامه 
«اطالعات» در اصفهان به 60 هزار نســخه رسیده بود. 
یعنى یک ماشین را فقط براى حمل روزنامه «اطالعات» 
به اصفهان اختصاص داده بودند با وجود اینکه روزنامه 4 

تا 8 صفحه بود.
در همان ایام منتهى به 5 رمضان و بعد 

ازآن چقدر تیراژ داشتید؟
آن زمان تیراژمان در اصفهان تقریباً 5000 نسخه بود. 

 اوضاع و احوال خارجى ها در اصفهان 
در زمان حکومت نظامى چطور بود؟

شوروى ها ذوب آهن را احداث کرده بودند و آمریکایى ها 
هم که بیشتر بخاطر امور نظامى آمده بودند اما تا حکومت 

نظامى شد یکى پس از دیگرى رفتند.
در روزنامــه هاى آن زمــان از طرف 
برخى افراد نقل شده که در اصل بیشتر 
بخاطر محافظت از جان آمریکایى ها

 و شوروى هاى ســاکن در اصفهان 
و براى تأمین امنیــت آنها حکومت 
نظامى برقرار شد. این موضوع درست

 است؟
نه، خارجى ها تعدادشان زیاد نبود. بعضى از اینها در منطقه 
نظامى مثل خانه اصفهان و تعــداد دیگرى هم در پایگاه 
هشتم شکارى مستقر بودند. بعد هم که حکومت نظامى 
شد فورى شــروع به رفتن از اصفهان کردند. خارجى ها 

اصًال حسابشان را پیش از اینها بسته بودند.
اطالع دارید اجساد شهیدان حکومت 
نظامى را به خانواده هایشان تحویل 

دادند یا نه؟
تا جایى که من مى دانم، پول گلوله هایى که به این افراد 
شلیک شده بود را از خانواده هایشــان مى گرفتند و بعد 
اجساد را تحویلشــان مى دادند. بعد هم همه را آوردند در 
گلزار شهدا اطراف مزار آیت ا... شــمس آبادى به خاك 

سپردند.

روزنامه را مجبور کردند گزارشم را چاپ نکند

آگهى مزایده

م الف: 554848 سید محمد اطیابى- شهردار طالخونچه

نوبت  دوم

1) مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخه 1398/05/30.    2) نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: به صورت نقد واریز به جارى ملى سیبا 3100003303003 به نام شهردارى 
طالخونچه یا به صورت ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى  .     3) نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام(ره) ساختمان شهردارى- امور مالى .    4) هزینه 
انتشار آگهى روزنامه: به عهده برنده مزایده مى باشد.    5) هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال به حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009 به نام شهردارى طالخونچه

مبلغ ٪5 سپرده مزایده (ریال)قیمت کارشناسى هر مترمربع (ریال)موقعیت محلمتراژنوع کاربرىشماره پالك
3/000/00029/000/000خ ولى عصر193/81مسکونى7

1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى703
1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى706
1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى709
1/500/00015/000/000محله خاراب200مسکونى710

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 861 مورخ 97/12/27 و 520 مورخ 97/09/06 شوراى اسالمى شهر تعداد 5 پالك زمین در شهر طالخونچه به شرح زیر از طریق 
مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید.                               

مشخصات:

شرکت دیبا طب اســپادان با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 58209 و 
شناسه ملى 14006698756 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ1398/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - شعبه شرکت به 
نشانى استان تهران-شــهر تهران- خیابان سعادت آباد-بلوار دریا-پالك 
81- طبقه پنجم به کدپســتى 1998813429 با مدیریت عاطفه دارابى به 
شماره ملى 1289749523 تاسیس گردید. - تعداد اعضاى هیئت مدیره به 
4 نفر افزایش یافت و ماده 14 اساسنامه اصالح گردید. - امیر احمد قریشى به 
شماره ملى 4432395516 با پرداخت 50000 ریال، عاطفه دارابى به شماره 
ملى 1289749523 با پرداخت 50000 ریال، محمد انارکى بارده به شماره 
ملى 4721672152 با پرداخت 250000 ریال، محمد مهدى ترابى دلوئى به 

شماره ملى 0075049791 با پرداخت 250000 ریال و على معلم به شماره 
ملى 0041816617 با پرداخت 150000 ریال به صندوق شرکت در ردیف 
شرکا قرار گرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1750000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. - شرکاى 
شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: محمدرضا دارابى 
دارنده 950000 ریال، روح اله براتى دارنده 50000 ریال، امیر احمد قریشى 
دارنده 50000 ریال، عاطفه دارابى دارنده 50000 ریال، محمد انارکى بارده 
دارنده 250000 ریال، محمد مهدى ترابى دلوئى دارنده 250000 ریال و على 
معلم دارنده 150000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (558473)

آگهى تغییرات

بیش از یکسال قبل، روزنامه «جوان» در گفتگویى با سید رضا میرمحمدصادقى 
از انقالبیون شــهر اصفهان به بازخوانى وقایع انقالب اســالمى در این شهر 
پرداخت. میر محمد صادقى در این بازخوانى تاریخى با ذکر پاره اى از خاطرات 
خویش از ماه هاى اوج گیرى انقالب اسالمى در شهر اصفهان به وقایع تابستان 
57 نیز پرداخته بود. در اینجا بخشى از این خاطرات که به روزهاى پیش از تبعید 
آیت ا...طاهرى تا بعد از بازگشــت او به اصفهان و سپس بازداشت مجددش 
در مرداد 1357 پرداخته شده اســت ر ابرایتان آورده ایم. این خاطرات نشان 
مى دهد که ماجراى آیت ا...طاهرى نهایتًا چگونه به بازداشــت مرحوم سید 

على اکبر پرورش یکى دیگر از انقالبیون مشهور اصفهان ختم شد.
خاطرم هست آیت ا... سید جالل الدین طاهرى اصفهانى ممنوع المنبر بود. عده اى 
از دوستان گفتند خوب است سعى کنیم این ممنوع المنبرى برطرف شود، چون 
سخنرانى هاى او به نفع نهضت امام(ره) اســت. به این دلیل همراه با آیت ا...

طاهرى و آیت ا... حاج آقا کمال فقیه ایمانى - که او هم ممنوع المنبر بود- به 
ساواك و نزد نادرى رفتیم و مطلب را عنوان کردیم. نادرى گفت: اگر آقایان قول 
بدهند علیه شاه، رژیم صهیونیستى و بهاییت و در باره امام خمینى(ره) حرف 
نزنند، به آنها اجازه داده مى شود منبر بروند. من گفتم: اگر درباره این چیز ها حرف 
نزنند که دیگر حرفى باقى نمى ماند. هر کسى هم این کار را بکند، اینها با همه 
سوابق مبارزه نمى کنند. باالخره به هر شــکلى بود نادرى را راضى کردیم که 
آقایان منبر بروند ولى از این حرف ها نزنند. ما هم قبول کردیم که در صورتى که 
التزام کتبى ندهیم، این کار را بکنیم! آیت ا... طاهرى که منبر مى رفت، جمعیت 
زیادى مى آمد. او ظاهراً درباره حجاب زنان، فساد اجتماعى و مسائلى از این دست 
حرف مى زد اما مخاطبان دقیقاً کنایه هاى او را درباره رژیم مى فهمیدند. باالخره 

هم تاب نیاورد و نامى از امام(ره) برد که همان کار باعث شد او را به مهاباد تبعید 
کنند. ایشان مدتى در تبعید بود.

آیت ا... طاهرى پس از آزادى، با اینکه ممنوع المنبر بود، دســت از سخنرانى 
علیه رژیم برنداشت و این بار رژیم شبانه به خانه اش حمله و ایشان را دستگیر 
کرد. من با افراد گوناگونى تماس گرفتم و فهمیدم ایشان را به کمیته مشترك 
ضد خرابکارى در تهران برده اند. عده اى از مردم در اعتراض به این دستگیرى، 
در منزل آیت ا... خادمى تحصن کردند. خود ایشان هم در دیدارى با مسئوالن 
شهر از جمله استاندار، اعتراض خود را به این موضوع اعالم کرد. باالخره ساواك 
پذیرفت که یک نفر به دیدن آیت ا... طاهرى برود و آیت ا... خادمى مرا مأمور 
این کار کرد. من همراه همسر آقاى طاهرى و دختر و پسرش به تهران رفتم 
و در آنجا متوجه شدیم ایشان بیمار و در بهدارى زندان بسترى است. قرار بود 
ما به مالقات ایشان برویم که خبر دادند اصفهان در اعتراض به وضعیت آقاى 
طاهرى شلوغ شده است و به ما اجازه مالقات ندادند. تحصِن منزل آقاى خادمى 
به تظاهرات منجر مى شود و شهربانى براى آرام کردن اوضاع، به خانه آیت ا... 
خادمى حمله مى برد و سه نفر، از جمله فردى به نام امامى به شهادت مى رسد. 
من پس از شنیدن اخبار اصفهان نزد دایى ام، تیمسار فخرمدرس رفتم و نگرانى 
خود را از اوضاع متشنج اصفهان و اعالم حکومت نظامى در آنجا به اطالعش 
رساندم. دایى ام پیشنهاد کرد به مالقات پرویز ثابتى بروم و این مطالب را به او 
بگویم و قول داد برایم وقت بگیرد. به ساختمان ساواك در سلطنت آباد (پاسداران 
فعلى) رفتم و به ثابتى گفتم که با این سختگیرى ها و حکومت نظامى ها، اوضاع 
بدتر مى شود. ثابتى وقتى حرف هاى مرا شنید، گفت: دیگر حق ندارم به اصفهان 
برگردم و باید در تهران بمانم! من در تبریز مشغول ساخت یک کارخانه گچ بودم. 

گفتم: دستکم اجازه بدهید بروم تبریز و به کارخانه ام سرکشى کنم که اجازه داد. 
من به تبریز رفتم و وقتى آب ها از آسیاب افتاد به اصفهان برگشتم.

موقعى که از تبریز به اصفهان برگشتم، حکومت نظامى برقرار بود و مدارس 
اعتصاب کرده بودند. اعتصاب مدارس اصفهــان براى رژیم خیلى مهم بود و 
حکومت نظامى به دو نفر مأموریت داد در جلســه اى که قرار بود بنده، مرحوم 
پرورش، زهتاب، عبدالوهاب طالقانى و دکتر کتابى حضور داشتیم، شرکت کنند 

و خواستار پایان بخشیدن به اعتصاب مدارس شوند.
جلسه در دبیرستان حکیم نظامى برگزار شــد. ما در آن جلسه خواهان آزادى 
معلمانى شدیم که دستگیر شــده بودند. از طرفى حکومت نظامى، دبیرستان 
ســعدى را به ســتاد انتظامى خود تبدیل کرده بود که این اقدام در مورد یک 
دبیرستان با سابقه، در واقع توهین به فرهنگیان تلقى مى شد. در آن جلسه به آنها 
گفتم: شما ارتشى هستید، چرا به دستور ساواك در برابر معلم ها و دانش آموزان 
قرار مى گیرید؟ سرهنگ محمودى نماینده رکن 2 ارتش که مرد بسیار ساده اى 
بود به فرماندارى نظامى مى رود و مى گوید: اینها که حرف خالفى نمى زنند، 
حرفشان این است که چرا معلم ها و شــاگرد ها را دستگیر مى کنید؟ ولى این 

حرف ها فایده اى نداشت و پرورش همان شب دستگیر شد!
ایشان در واقع رابط مبارزان اصفهان با انقالبیون تهران، مخصوصاً شهیدآیت 
ا... بهشتى بود و از تهران دستورات را مى گرفت و به ما منتقل مى کرد. تلفن او 
کنترل و مکالماتش ضبط شــده بود و به همین جرم دستگیر شد. پرورش در 
مدارس زیادى تدریس مى کرد و کامًال در اصفهان شناخته شده بود و طرفداران 
زیادى داشت، لذا پس از دستگیرى او شعار «پرورش آزاد باید گردد» تبدیل به 

شعار اصلى راهپیمایى هاى اصفهان شد. 

1 آبان 1356 
حاج سیدمصطفى خمینى فرزند بزرگ امام خمینى(ره) 
در عراق به دست عوامل و مأموران امنیتى ساواك رژیم 

پهلوى با همکارى رژیم بعث عراق به شهادت رسید.
17 دى 1356 

به مناسبت سالروز سیاه کشــف حجاب مقاله اى تحت 
عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» به قلم احمد رشیدى 
مطلق به چاپ رسید که در آن به روحانیت به ویژه آیت  ا... 

العظمى امام خمینى(ره) اهانت شده بود.
18 دى 1356  

موجى از خشم و نفرت سرتاسر ایران را فرا گرفت ولى در 
قم بالفاصله نتایج آن ظاهر شد و مدارس علمیه، منابر و 
نماز جماعت تعطیل شد. مردم به طرف منزل آیات عظام 
حرکت کردند تا صداى اعتراض خود را وسعت بخشند. 
تعدادى از نسخ روزنامه «اطالعات» پاره شد و تظاهرات 
اوج گرفت که با حمله پلیس به زد و خورد تبدیل شد و پس 

از مدتى پایان گرفت.
19 دى 1356 

طبق قرار طالب همگى جلوى مدرســه علمیه خان و 
میدان آستانه جمع شدند و به سوى منزل علماى اسالم 
حرکت کردند و تا ظهر این برنامه و حضور گسترده مردم 
ادامه داشت تا اینکه مأموران جلوى مردم قرار گرفتند و به 

دستور ساواك آنها را به گلوله بستند و تعداد زیادى از مردم 
بی گناه را بخاطر حفظ احترام مرجع تقلیدشان که خواسته 

آنها بود به شهادت رساندند.
29 بهمن 1356 

به مناسبت چهلم شهداى قم مردم تبریز به پا خاستند و 
حرکت آغاز شده را تداوم بخشــیدند در این روز در تبریز 
عزاى عمومى اعالم شــد و علماى تبریز مجلس ختم 
برگزار کردند. پلیس اطراف مسجد را محاصره کرد و از 
ورود جمعیت ممانعت کرد و اجتماع مردم متراکم شــد و 
پلیس براى ارعاب و متفرق کردن شــروع به تیراندازى 
هوایى کرد و مــردم به مأموران حمله کردند و با شــعار 
درود بر خمینى و مرگ بر شــاه راهپیمایى بزرگى را آ غاز 
کردند و پلیس که قدرت مقاومت را از دســت داده بود از 
ارتش کمک خواســت و تظاهرات مردم به خاك و خون 

کشیده شد.
10 فروردین 1357

در روزهاى نهم و دهم فروردین مــردم یزد به تبعیت از 
رهبر انقــالب عید را تحریم کردند و براى بزرگداشــت 
شهداى تبریز، خود را مهیا ســاختند. در روز چهارشنبه 
9 فروردین مردم بعد از مراســم به خیابــان ریختند و با 
شــعارهاى درود بر خمینى و مرگ بر شاه به راهپیمایى 
پرداختند و روز پنج شنبه 10 فروردین به دعوت آیت ا... 

صدوقى تعطیل عمومى اعالم شد و مردم در مساجد گرد 
آمدند و بازگشت امام خمینى(ره) و آزادى زندانیان سیاسى 
و نابودى رژیم پهلوى را خواستار شدند و در خاتمه جلسه 
به خیابان آمدند اما با تمرکز قواى پلیس و ارتش مواجه 
شدند. تیراندازى آغاز شد و گروهى به شهادت رسیدند و 

عده زیادى مجروح شدند.
25 اردیبهشت 1357 

در پى اوج گیرى تظاهرات و درگیرى هاى مردم با عوامل 

رژیم پهلوى   ، دولت آموزگار به مأموران نظامى و انتظامى 
در برابر آشوب ها دستور شدت عمل داد.

30 تیر 1357 
مردم ایران براى نشان دادن نفرت خویش از رژیم پهلوى 
مراسم چراغانى و جشن شــادى در این روز که مصادف 
با تولد منجى عالم بشــریت حضرت مهدى (عج) بود را 

تحریم کردند.
20 مرداد 1357 

  درگیرى خونین در اصفهان و اعالم حکومت نظامى در 
این شهر که توسط فرماندار نظامى شهر به اجرا درآمد.

25 مرداد 1357
دولت آموزگار براى کنترل اوضاع در ســطح کشــور به 
خصوص در اســتان هایى که افراد خارجى در آن حضور 

بیشترى دارند در چند شهر اعالم حکومت نظامى کرد.
28 مرداد 1357

فاجعه سینما رکس آبادان به وقوع پیوست آن هم در حالى 
که مردم بی خبر و بی گناه مشــغول تماشاى فیلم بودند. 

این فاجعه باعث مرگ 400 الى600 انسان بی گناه شد.
5 شهریور 1357 

در پى رسوایى فاجعه ســینما رکس آبادان و عدم توفیق 
دولت آموزگار در ســرکوب مردم و ایجاد اصالحات در 
جهت تحکیم رژیم پهلوي ، آموزگار از مقام خود اســتعفا 
کرد. در پى سقوط دولت آموزگار، شــریف امامى استاد 

اعظم لژ فراماسونرى در ایران مأمور تشکیل دولت شد.
13 شهریور 1357 

نماز عید فطر با حضور میلیون ها نفــر از مردم با ایمان 
تهران برگزار شــد و بعد از نماز عید مردم به راهپیمایى 

پرداختند و خواستار لغو حکومت شاهنشاهى شدند.
17 شهریور 1357 

پس از راهپیمایى عید فطر و عدم دخالت قواى انتظامى 

مردم امیدوار شدند که قواى انتظامى به راهپیمایی هاى 
آرام کارى نخواهند داشت. جمعه 17 شهریور مردم صبح 
زود به حرکت در آمدند. در همین هنگام دولت ساعت 6 
صبح در تهران و 12 شــهر بزرگ دیگر حکومت نظامى 
اعالم کرد و مردم که از این امر اطالع نداشتند دسته دسته 
به طرف محل تجمع که میدان ژاله (شــهدا) بود حرکت 
کردند و در میدان با سربازان سر تا پا مسلح مواجه شدند. 
آنها مردم را محاصره و سپس شــلیک کردند و به قصد 
کشتن آنها را هدف قرار دادند. در این فاجعه هزاران نفر 
در سراسر کشور و از جمله میدان شهدا (ژاله سابق) تهران 

به شهادت رسیدند.
10 مهر 1357 

با افزایش فشارها و جلوگیرى دولت عراق از فعالیت هاى 
سیاسى حضرت امام خمینى(ره) ایشان تصمیم به خروج 
از این کشور گرفتند. به همین دلیل به طرف کویت حرکت 
کردند اما دولت کویت به ایشان مجوز ورود به کویت را 

ندادند.
13 مهر 1357 

در پى عدم ورود امام خمینــى(ره) به کویت و جلوگیرى 
دولت عراق از بازگشــت ایشــان به نجف اشرف، امام 
خمینى(ره) تصمیم می      گیرند براى ادامه مبارزه به فرانسه 

مهاجرت کنند.

بازخوانى بخشى از یک گفتگوى بلند با سید رضا میرمحمدصادقى

ساواک را راضی کردیم آیت ا...طاھری منبر برود

روز شمار وقایع انقالب اسالمى تا روز تبعید امام (ره)  به فرانسه

ویژه سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهانویژه سالگرد اعالم حکومت نظامى در اصفهان
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شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه عمومى، پروژه مشارکتى و مزایده اجاره اى با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى، را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

- تاریخ انتشار اسناد در سایت مذکور: 98/05/15
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/05/23

- شرایط زمانى دریافت اسناد مزایده از سایت: حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/06/02
- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/06/02

- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/06/03
- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسى

کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  
www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى، مشارکت و مزایده آگهى مناقصه عمومى شماره 2- 98

م الف: 561173

متراژ زیربنا عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه(مترمربع)

در مناقصه (ریال)
مدت 
زمان 
قرارداد

مشارکت در ساخت واحدهاى تجارى محله پردیس شهر 2098001397000015
262/48جدید مجلسى

آورده شریک حدود: 
3 میلیارد ریال

9 ماه150/000/000
مبلغ کل مشارکت حدود:

7/6 میلیارد ریال

تعمیر، مرمت و توسعه مدرسه ارمغان شهر جدیدمجلسى 2098001397000014
3/267/000/000 ریال-به صورت 100 ٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شد

9 ماه165/000/000بر اساس فهارس بهاى 98

مزایده اجاره 3 هکتار اراضى درختکارى شده شرکت 5098001397000002
مبلغ پایه اجاره یکساله -عمران شهر جدید مجلسى

12 ماه102/000/0006/000/000 ریال

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

هیأت مدیــره شرکت

نوبت  دوم

شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد انجام امور خدمات فنى و ادارى مورد نیاز خود را 
مطابق با شرح مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکســال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا 
از کلیه شرکت هاى خدماتى معتبر که داراى توانائى مالى و اجرائى کافى و سابقه کار مرتبط و مجوز 
صالحیت ایمنى معتبر از اداره کار و تأمین اجتماعى و همچنین داراى رتبه بندى و طرح طبقه بندى 
مشاغل کارگرى مورد تائید اداره کل کار و امور اجتماعى اســتان اصفهان در سال 1398 مى باشند 
دعوت مى شود با همراه داشتن مدارك کامل و سوابق اجرائى شرکت خود و تائیدیه وزارت کار و امور 
اجتماعى استان اصفهان  ظرف مدت 7 (هفت) روز کارى از تاریخ انتشار این آگهى به اداره تدارکات 
این شرکت واقع در اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، انتهاى بلوار شفق، نیروگاه برق اصفهان مراجعه 
و سپس نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنًا اطالع رسانى عالوه بر روزنامه در سایت
 www.isfahanps.ir نیروگاه اصفهان (بخش مناقصات) و ســایت www.tpph.ir شرکت مادر 

تخصصى تولید نیروى برق حرارتى (پایگاه معامالت) قابل رؤیت مى باشد.
تلفن تماس: 5080 و 37895083- 031 (اداره تدارکات و بازرگانى)

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت حمل و نقل نوربار مبارکه سهامى خاص دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده که در تاریخ 1398/06/04 به ترتیب در 
ساعات 8 و 9 صبح در محل شرکت به آدرس اصفهان- مبارکه- نهچیر- بلوار امیرکبیر- خیابان پایانه باربرى- پالك 169- طبقه همکف- واحد 100- کدپستى 8481897791- برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 8 صبح انتخاب بازرسان و روزنامه
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 9 صبح اصالح ماده 25 اساسنامه

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده شرکت حمل و نقل نوربار مبارکه سهامى خاص
 به شماره ثبت 292  و شناسه ملى 10260067568


