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خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا 60
سهراب مشهودی
آذر ماه 1395

خاطرات افراد مختلف ،همیشه به تاریخ نویسان کمکهای فراوانی میکند و در روشن شددن دور هدای
تاریخی ،بسیار مفیدست .معموالً این خاطرات را افراد سیاسی مینویسند .ولی چنانچه اقشار دیگر هم همین کار
را بکنند (که گاهی در رمانها این اتفاق میافتد) زوایای دیگری را برای جامعهشناسان و تاریخنویسان ،روشدن
میکنند و به عمق آثار آنها میافزایند.
من به عنوان یک کارشناس شهرسازی ،در دورهای که از جایگا یک محصل تا دانشدوو و سد ک کدار در یدک
مقطددم مهددم تدداریخی ایددران زندددگی میکددرده ،کدده مقطددم مهمددی در کشددور بددود و اجکدداراً بددا وقددایعی کدده در کشددور
میگذشدت ،نده بدده عندوان یددک فعدا سیاسدی ،بلکدده بده عنددوان یدک شدهروند ایرسیاسددی ،ولدی سدداس بده مسددا ل
اطرافم ،درگیر بوده و با توجه به اهمیت این دور در تاریخ ایدران و بدرای کمکدی اندده ،بده روشدن شددن روندد
تحوالت این دور تشویق شده ،این توارب را در االب خاطرات بر رشته تحریر در آوره .
تا آنوا که ممکن بود کوشد

کدرده کده ،خداطرات بده زنددگی خصوادیاه وارد نشدود ،مگدر بدرای اینکده روشدن

شود ،که با چه دیدگاهی و از کداه زاویه دید ،این خاطرات تدوین شد است .بهمین علت بوای عنوان خاطرات،
که خصوای بودن ،در آن مستترست ،عنوان "خاطرات اجتماعی" انتخاب کردهاه.
• خاطرات کودکی
اولین مکانی از دنیا را ،که بخاطر میآوره( ،آنهدم بده شدکلی بسدیار مدکهم) خاندهمدان در شاهرودسدت و
ساختمانی که پدره برای یکی از وزارتخانهها میساخت .الکته شک داره این دومی را مسدتقیم بیداد میدموره و یدا
به مناسکت عکسی است که هنگاه افتتاح آن با دکتر اقکا انداخته شد.
با کمی وضوح بیشتر گنکد کاوس را بیاد داره ،با شخصیت سهگانهاش :
او شهری با مراکز اداری  -مالی و اجکاراً ضور ایرمحلیها در آن .دوه ،ترکمنهایی که یا بده شدهر میممدندد و
یا ندرتا ً در آن ساکن بودند و باالخر تعدداد زیدادی تعمیرگدا تراکتدور و کمکداین و کدامیون (کده دا دی بدزرن مدن
یکیاش را داشت) .که بعلت وجود مزارع پنکه اطراف شهر فعا بودند و باالخر مراتم وسیم که ،شمای بیرونی
شهر را میساخت.
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الکته ،آرامگا کابوس و شمگیر که بناه "میل" شهرت داشت روی یک ت ه بلند .که میگفتندد اگدر سده بدار دور آن
بچرخی ،تما ً در گنکد خانه ابدیت قرار خواهد داشت.
نمیدانم پدره که  11سا بعداز تره آن شهر ،برای اقامت در خانه ابددی

در امدامزاد یحیدی ،بده آنودا برگشدت

سه بار دور آن برج گشته بود یا نه؟
مدرسه ما نزدیک این برج بود و سا گذشته که نیمقرن از آن دور میگذشدت ،وقتدی بده گنکدد رفدتم هندوز وجدود
داشت ( .الکته ممکنست بازسازی شد بود و من تشخیص نداده ،چون به شدت کهنه بود) .پدره دانشسرای آنوا را
میساخت و اجکاراً در اطراف آن کور آجرپزی ،آهک و گچ زی نیز دایر کرد بود.
این دانشسرا بعداز نیم قرن کامالً سر پا بود و فعا بدود .الکتده بعلدت هداهر کدامالً مناسدک  ،ا تمداالً در سدالهای
اخیر بهسازی شد بود.
از خاطرات اجتماعی آن دور  ،سقوط هواپیمای شداه ور علیرضدا در را سدفر بده گنکدد بدود ،کده در اطدراف آن
پنکهکاری داشت .میگفتند هواپیمای

به دستور شا دستکاری شد بود ،چون نگران کودتای او بدر علیده خدودش

بود.
در سا  32و وقتی سا دوه دبستان را تماه کرد بوده به تهران آمدیم .دقیقا ً نمیدانم کوا؟ ولی ا تماالً در والی
خیابان گرگان یا شاهمباد ساکن شدیم و تنها خاطرهای که از آنوا داره ،بیرون آمدن از خانه و دیدن مردمدی بدود
که موسه شا را سوار یک گاری کرد بودند و میکردند و میگفتند که شا فراری شد  ،سوارگاری شد .
از آن روز به بعد و کودتای  28مرداد را بیاد ندداره ،شداید دیگدر نگذاشدتند از خانده بیدرون بدروه و یدا اادالً از
آنوا رفتیم .چون خانه بعدی که یاده میمید ،در نارمک بود.
یک خانه یاطدار ،که وض مدور بزرگی داشدت .کده یداط

بسدیار بدزرن بدود .از آن خانده خاطراهدای کده

یاده میمید ،ورزش اکحگاهی با رادیو و آن آهنگ مشهور اکحاش است (که اخیر هم گاهی پخ

میکنند).

یاده نمیمید که مدتی در آنودا بده کدالس سدوه رفدتم یدا نده ،چدون بعددش بده یوسدفمباد کده محلهدای نوسداز بدود و بده
خانهای که پدره خودش ساخته بود ،آمدیم و به مدرسه مستوفی که بعدها اسم

"کاهمزاد ایرانشدهر" شدد رفدتم

و تا سا آخر دانشکد در همان خانه بودیم.
کالس دوازدهم با همفکری بعضی از همکالسدیهدا ،بدرای اینکده بدرای کنکدور آمداد تدر باشدیم ،بده مدرسده تداز
تأسددیک خددوارزمی ،بددا دبیددران فددوق العدداد مشددهورش ممددل امددامی ،شددهریاری ،ازگمددی ،مهندددس خددو ی ،بهنیددا و
دیگران رفتیم ،که در خیابان شاهرضای (آن موقم) قرار داشت .این خیابان با چهاررا پهلوی ،خیابدان پهلدوی و
محدود ای بین میدان فردوسی ،میددان  24اسدفند و سده را شدا و بلدوار کده بدرای مدا ،قلدب جدیدد تهدران بدود .بدا
بوتکالب ،سینما رادیوسیتی ،سینما ام ایر  ،سینما پالزا ،سینما دیانا ،کالس زبان ایران و آمریکا ،درختان چندار

3

خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا  / 60مقاله 246

خیابان پهلوی و خانههای زیکای خیابان شاهرضا ،هتل پاالس ،دبیرسدتانهای مشدهور الکدرز و هددف و مهمتدر از
همه دانشگا تهران ،که آما همهی ما بود.
• مسائل اجتماعی دوره دبیرستان
در دور دبیرسددتان (تددا  )1343خیلددی مکا ددا سیاسددی مطددرح نمددیشددد و در واقددم عم دالً نددوعی سددکون
سیاسی ،در جامعهای که به عنوان یک دبیرستانی میشد ک کرد ،وجود داشت.
گاهی فعالیتهای جکهه ملی را میشدنیدیم .از جملده گردهمداییهدای در اراضدی جاللیده (پداره اللده فعلدی) و در
کاروانسرا سنگی ،فقط در دبیرستان یککار که علی وت ،که همکدالس فدوق بداهوش مدا بدود (و هداهراً پسدر یدا
برادرزاد تیمسار وت بود) فعا سیاسی جکهه ملی بود ،به سدرعت وارد مدرسده شدد و یدک بسدته کاادذ را بده
من داد و به گریختن

ادامه داد و چند پلیک هم او را تعقیب کردند ،به فعالیدت سیاسدی برخدورد کدرده .چدون آن

دسته کااذ اعالمیههای جکهه ملی بودند.
با نخستوزیری دکتر امینی که اعاله کرد ،مملکت ورشکسدته اسدت و نیداز بده تحدو و اادال ات اساسدی دارد،
جنکوجوشی در جامعه پی

آمد .شا با آمریکا مذاکر کرد و خواست که امینی را برکندار کدرد و خدود تحدوالت

را مدیریت کند و بعد انقالب سفید را اعاله کرد.
که آن موقم و با اطالعات یک بچه دبیرستانی ایرسیاسی به نظر من خیلدی ایدن تحدوالت ممکدت و مفیدد بده نظدر
میرسید.
الکن با مخالفتها و بخصوص مخالفت آقای خمینی که به ماجرای  15خرداد انوامید ،معلوه شد که بخد

زیدادی

از جامعه به نظرشان این تحوالت مفید نکود .
من اتفاقا ً روز  15خرداد در خیابانهای اطراف فردوسی و منوچهری و ا تما قوی خیابان شداهمباد (یدا نزدیدک
بهارستان) برخوردهایی را از نزدیک بین نیروهای انتظامی و مرده دیده .آن موقم در کالس یازد بوده.
• بعداز دبیرستان
در سا  43دی لم گرفتم ،ولی موفق نشده در دانشگا فندی قکدو شدوه و بدرای آمدادگی سدا بعدد مشدعو مطالعده
شده و از جمله وارد دانشکد علوه اجتماعی گردیده ،که در بهارستان بود و با فضایی دلچسب.
در سا  44مشکالتی برایمان پی

آمد و از جمله مسا لی که به فوت پدره ،در  47سدالگی انوامیدد و مدن بعلدت

اینکه تنها پسر خانواد بوده ،خوده را برای اخذ معافی و رفتن سرکار به نظاه وهیفه معرفی کرده.
بررسی پروندهاه تا بهمن ما بطو ان وامید و در آن ما بدرای طدی دور سدربازی بده پادگدان سرآسدیاب کرمدان
فرستاد شده و بعد باقی دور را به عنوان س ا دان

روستای " ُکلهدر " بویینزهرا طی نموده.

اخیراً وقتی طرح اشتهارد و بویینزهرا را انواه میدادیم بعداز پنوا سا به این د رفتم .خیلی کوچکتر به نظدره
آمد وخیلی ایر روستاییتر.
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آن دور فکر میکرده چقدر باید ،بیانصافی باشد ،که من را ،بدا  5خدواهر  3تدا  18سداله بده سدربازی بفرسدتند و
تماه مشکالت را برای مادره بگذارند.
بخصوص که پدره ورشکست شد بود و تمداه امدوا مدا را هدم ضدکط کدرد بودندد .جدز خاندهای کده در یوسدفمباد
داشتیم  ،چون آنهم ضمانت سن انواه کار آخرین کار پدره بدود ،در تقداطم خیابدان شدا (جمهدوری) و داف کده
اال ساختمان بورس است.
الکته شنیده ،که آقای یوسف خوشکی  ،ر یک آن وقدت باندک مرکدزی ،بده دفتدر فندی توادیه کدرد بدود ،کده بده
بهانه ا تما مشکالت طرح ،بنویسند که این منز باید دهسا در گرو بانک بماند و آندرا نودات داد بدود .شداید
برای کمک به خانواد یک پیمانکارش که بعلت مشکالت مالی کشور ،از دست رفته بود.
• سپاه دانش
د " ُکلهدددر " بددده معنددای در خدددک و خاشدداه ،روسدددتای فقیدددری در اسددتان قدددزوین در فااددله بدددین اشدددتهارد و
بویینزهراست.
سا  46که به آن وارد شده ،پنج سا از زلزلده مخدرب  1341بدویینزهرا (بدا بیسدت هدزار کشدته) گذشدته بدود و
روستای مخروبه در جوار د نوسازی قرار داشت ،که مرده اال در آن زندگی میکردند.
یدک مدرسده نوسداز  6کالسدده هدم در انتهدای د سداخته شددد بدود .امدا بعلدت اینکدده فقدط یدک معلدم در آن ضددور
مییافت ،االب تماه دانشمموزان در یک کالس اضر میشدند.
بزرگترین مهارت معلم (س اهی دان ) این بود که ،چگونه وقتی به یک کالس درس میدهد ،باقی را مشعو نگه
دارد .ممالً یک کالس برای ورزش فرستاد میشد ،یک کالس مشعو نقاشی بدود ،یدک کدالس انشدان مینوشدت و
یک کالس تمرین ل میکرد.
بعالو یک کالس پی دبستانی داشت ،که دان آموزان فقط در آن مینشستند ،که فارسی یاد بگیرند .چون زبدان
االیشان ترکی تاتی بود .کتاب "تاتنشینهای بلوه زهرا" نوشته جالآل ا مد در مورد همین مرده بود.
در اولین روزی که زنگ مدرسه را زده ،کسی به مدرسه نیامد .سراغ کدخدا (کده ندام

جعفدری بدود) و ر دیک

انومن د رفتم و پرسیده ،که چرا بچهها مدرسه نمیمیند.
بعداز مدتی پابه ا شدن گفتند ،س اهی دان
همسرش نظر دارد و با تیر به پای

قکلدی خیلدی زورگدو بدود و بعدالو یکدی از اهدالی تصدور میکدرد ،بده

شلیک کرد بود و مرده دیگر به س اهی دانشها اعتماد ندارند.

توانستم خود او و ر یک انومن د را وادار کنم ،که بچههایشان را به مدرسه بفرستند و همینطدور چندد نفدری را
که آنها توانستند قانمشان کنند.
یکی دو هفته بعد یک روز عصر در یاط مدرسه بوده ،چند نفر بازرس به د آمدند و از من بازخواست کردند
که چرا شلوار و پیراهن جین تنم کرد اه و لکاس نظدامی ندداره و چدرا موهدایم بلندسدت .مدن گفدتم کده داال بعدداز

5

خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا  / 60مقاله 246

وقدت اداریسدت و مدن هدر لکاسددی کده بخدواهم مدیپوشدم و بعدد گفدتم انتظدار داشددتم ،قکدل از هدر چیدز از مشددکالت
تدریسم ب رسید و بخواهید به آنها  ،پاسخ دهید و کمی جر و بحا کردیم و آنها گفتند ،دفعه بعد اگر اینطدور باشدی
برایت اضافه خدمت مینویسیم و من گفتم که من قطعدا ً بعدداز وقدت لکداس شخصدی مدیپوشدم و مقدداری دادوقدا
شنیده و آنها تهدیدکنان رفتند.
فردا اکح که زنگ زده با تعوب دیده سی -چهل نفر دانشمموز به مدرسه آمدند .
بعدها از کدخدا پرسیده چی شد ،که ناگهان نظر مرده برگشت .گفت :آنها گفتند ،که س اهی دان

قکلدی کده آنهمده

زورگو بود ،وقتی بازرس میممد مرتب "چشم" میگفدت و تدی دستشدان را میکوسدید ،ولدی تدو کده اادالً زورگدو
نیستی ،مقابل

ایستادی و مرده نتیوه گرفتند که تو آده متفاوتی هستی.

این اولین توربه اجتماعی بزرن من بود و اینکده چگونده افکدار عمدومی ،در مدورد مسد ولین خدود تصدمیم مدی-
گیرند.
تشویق شده که با مرده بیشتر بووشم و از جمله برایشان کالس اکابر گذاشتم و یا تشویقشان کرده کده بده سداختن
ماه اقداه کنند.
ساختمان بزرن و با اتاقهای االب خالی مدرسه موجب شد چند مدا نیدز ،توربده زنددگی بدا یدک گدرو مهندسدی
ارت

را توربه کنم .آنها برای تخریب و پاکسازی روسدتاهای زلزلده زد بده منطقده آمدد بودندد و مدرسده مدا را

برای اقامت انتخاب کردند .با کامیونهای آنها ،راندن را هم یاد گرفتم.
دور سربازی من همزمان با انتخابات مولک بیست و دوه مولک در  14مهر  46بدود .توربده بزرگدی کده شداید
موجب یک تحو عمد در رابطه با رژیم ،برایم ایواد کرد.
با شروع انتخابات کسانی از تهران به روسدتا آمدندد .از ا دزاب آن موقدم ،کده مهمترینشدان دزب ایدران ندوین و
مرده بودند و شروع به تکلیغ ،برای خودشان کردند .یک شب که کدخدا و چند تن از اهالی نشسته بودیم ،پرسیده
شما به کی رای میدهید و چطور؟ معلوه شد با یکی از آنها که قولهای بیشتری بدهد و وسیله مل ونقل و ادذای
آنها را برای رفتن به د مرکزی رایگیری (که بویینزهرا بود) فراهم آورد ،به توافق میرسند و رای میدهند .بعداً
معموالً دیگر آنها را نمیکینند.
گفتم چرا یکی از خودتان را انتخاب نمیکنید .گفتند خوب کاری ازش بر نمیمید .گفتم اوالً بر میمید ،ثانیا ً تی اگر
هیچکاری هم ازش برنیاید ،با او قرار بگذارید ،که فقط نصف قوق
کرده) که باین ترتیب تماه روستاها در آخر دور این نمایند
این احکت شروع شد به پخ

را ارف دهات کندد (و برایشدان سداب

ماه خواهند داشت.

شدن به روستاهای اطراف و کمکم جریان به این سمت میرفت که ،همین کار را

بکنند .تا اینکه یک شب که تاز خ وابید بوده ،ناگهان در اتاقم با لگد باز شد و چند نظامی وارد شدند ،من را از
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رختخواب با عتاب و خطاب بیرون کشیدند و شروع بده فحاشدی کردندد ،کده چدرا در انتخابدات دخالدت میکندی و
گفتند لکاسم را ب وشم ،که بکرنده قزوین ،به بازداشتگا پادگان.
هر چند روستا س اهیهای دان

یک راهنما داشتند ،کده از معلمهدا باتوربده بدود .راهنمدای مدا یدک معلدم (ا تمداالً

شمالی بود) و بسیار آده خوبی بود ،شروع کرد التماس کردن به آن ارتشیها و گفت که این جدوان اادالً سیاسدت
را با "ااد" مینویسد و ااالً آده خیلی عالقمند به مرده است و تی دارد با کمدک مدرده مداه میسدازد و یدا از
نحو تدریسم احکت کرد و کالس اکابر ،که خارج از وهایف

انواه میدهد ،بهمین علت بسیار هم محکوب است

و اگر او را موازات کنید ،خیلی مرده تحریک میشوند و باالخر قانعشان کرد ،که بوای بازداشدت ،مدن تدا آخدر
انتخابات به مرخصی بروه .آنها باالخر قکو کردند .الکته بعداً این مرخصی را ایکت محسوب کرد و همانقددر
بهم اضافه خدمت دادند.
همانطور که گفتم این ماجرا خیلی ،تعییرات فکری در من ایواد کرد و شاید اولین جرقههای ضد رژیم شدن را،
در من روشن کرد .برایم س وا بود که رژیم ،چرا تی نمیتواندد ،یدک نمایندد ایدر خدودی را در مولدک تحمدل
کند؟ در اورتی که بنظره شاید این امر میتوانست تکلیغ خوبی هم برای

باشد.

• بازگشت به دانشگاه
در د  ،شکها ،فرات خوبی برای آماد شدن دوبار برای کنکور بود.
کتابهای سه سا دبیرستان را شروع کرده به خواندن .با کما تعوب دیده که چقدر گویا هستند ،بدا خوانددن آنهدا
و ل مسا ل آخر هر بخ  ،عمالً به خوبی میشد به آنها مسلط شد.
سا  47دوبار کنکور داده و با اارار یکی از دوستان (بهروز مقصودلو) در رشته معماری دانشدگا ملدی هدم
ثکتناه کرده ،که عالو بر آن در دانشکد بانک مرکزی قکو شده و با وجود تنفر از کدار بدانکی ،فکدر کدرده بده
آن دانشکد بروه ،چون فوراً استخداه میشدیم و قوقی داشتم ،که این برای وضم مالی خانواد مطلوبتر بود.
ولی مادره گریکان

را پار کرد و گفت آنرا نمیکنده تا قو بدهی ،بروی دانشکد معماری نامنویسی کندی و مدن

را وادار کرد ،که بروه آنوا نامنویسی کنم ،در الی که بعداز توربههای روستا بدرایم مکا دا اجتمداعی و تدی
سیاسی مهمتر شد بود و همینطور زندگی مرده روستایی و کم درآمد.
در همان چند ما او ورود به دانشکد  ،دانشدوویان سدا بداالیی تحدت تدأثیر انقدالب دانشدوویی  1968فرانسده،
یک موموعه از اعتصابات و اعتراضات دانشوویی را بر علیه سیستم نامطلوب تدریک و برخی از اساتید بدرا
انداخته بودند.
از جملدده اسدداتید را در سدده لیسددت سددفید ،خاکسددتری و سددیا قددرار داد و خواسددتار اخددراج اسدداتید لیسددت سددیا و
برخورد قوی برای تعییر نحو تدریک اساتید لیست خاکسدتری بودندد ،کده اجکداراً پدای دانشدوویان تداز وارد بده
میان کشید بود.
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دقیقا ً یاده نمیمید ،که موضوع چگونه به پایان رسید .الکته اساتید لیست سیا اخراج نشدند ،ولدی هداهراً تعییراتدی
در نحو تدریک پدید آمد .
برای مما دیگر "راندو کردن" شیتها و طر ها کنار گذاشته شد و کار با مداد روی کاادذ ارزان قیمدت پوسدتی،
جای آنرا گرفت.
سفرهای دانشوویی بیشتر شد و تعدادی استاد جوان و دارای افکار جدید برای تدریک استخداه شدند.
هاهراً به تعدادی از دانشدوویان سدا آخدر و پرشدور هدم بدورس تحصدیلی داد شدد ،کده بروندد سیسدتمهای جدیدد
آموزشی را بیاموزند و به دانشگا بیاورند.
از سا سوه یعنی  1349که با جریانا ت سیاهکل توأه بود ،بده بعدد جدو دانشدگا بده شددت سیاسدی شدد .بدرخالف
دبیرستان دیگر جکهده ملدی و ملیگراهدا نکودندد کده فعدالین اادلی سیاسدی باشدند .جریانهدای چدو و بخصدوص بدا
گرایشات چریکی تقریکا ً جو االب بودند و تی مذهکیون چو و دارای تمایالت چریکی بودند.
در این سا قرار شد که اتوبوسرانی تهران متحو گردد و اتوبوسهای سکزی که لوکسترند اضافه کردند و قرار
شد در آنها مسافر ایستاد سوار نشود و کرایه آنها نیز از دو لایر به پنج لایر افزای

یافت.

این بهانه تظاهرات دانشوویی وسیعی شد و به برخورد با پلیک انوامید .تی روزنامه توفیق هم بندوعی بده ایدن
اعتراضات پیوست و نوشته بود:
"اتوبوسها را رنگ کردند و بوای  2لایر میخواهند  5لایر به ما االب کنند .آنهم رنگ سدکزی کده
به کا بزنی ،گاو نمیخورد".
پرفسور پویان که ر یک دانشگا بود بعداز مله پلیک و به اعتراض به این مله ،به جمم دانشوویان پیوست و
تی سر ش با یک سنگ پرتابی از سوی پلیک شکست ،ولدی موفدق شدد کده از ورود آنهدا بده دانشدگا جلدوگیری
کند.
این اعتصاب کده عمدالً سراسدری شدد ،وسدیلهای شدد کده دانشدوویان انقالبیتدر دانشدگاههای مختلدف ،همددیگر را
شناسایی کنند .از جمله موجب نزدیکی ما با دانشوویان دانشکد علوه شدد ،کده عمدالً انقالبیتدر از بداقی دانشدکد
بودند.
الکته "موید اخوان" که دوست فرهاد هاشم ور از همکالسیهای مدا بدود و از بابدل بده تهدران آمدد بودندد ،نیدز در
نزدیکی به دانشوویان دانشکد علوه ،موثر بود.
تحددت تددأثیر ایددن اعتصددابات و در ادامدده تقاضدداهای سددا او بددرای ارتقددان آمددوزش ،ایددن نظریدده مطددرح شددد کدده
کتابخانه دانشکد  ،که فقدط کتابهدای هندری و فندی دارد بدرای معمدار و شهرسداز شددن کدافی نیسدت (آن موقدم دو
رشته با هم توأه بودند) .بنابراین باید یک کتابخانه با مکا ا اجتماعی نیز ،بوسیله خدود دانشدوویان در دانشدکد
شروع بکار نماید.
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دانشکد عمالً و در مواجه با عمل انوداه شدد  ،بدا ایدن امدر موافقدت کدرد .ایدن کتابخانده تشدکیل شدد و عدالو بدر
کتابهای داخل قفسهها ،که به دانشوویان عاریت داد میشد ،به کسانی به آنها اعتماد مدیگشدت ،کتابهدای ممندوع
نیز زیرمیزی داد میشد و با این احکت که الزه نیست عودت داد شوند و بعد از خواندن ،باید به نفر دیگری
بدهند و بهمینترتیب ،کتاب دست به دست برود .یاده نمیآید ابتکار چه کسی بود و یا "عقل جمعی" به آن رسید
بود.
اخیراً آقای محمد تهامی ندااد سدینماگر و مدورش مشدهور ،در مراسدم بزرگداشدت خدود بده ایدن امدر ،در متندی کده
نوشته است ،اشار کرد و نوشت :
" آن موقددم کتدداب کددم بددود و دو دانشددووی دانشدددگا ملددی بدده اسددامی سددهراب مشددهودی و فرهددداد
هاشم ور ،برایم کتاب میموردند".
کتاب "جنگ شکر در کوبا" بهمین ترتیب دست به دست رفته بود ،تا اینکه یا یک نفر با آن کتاب گیر افتداد بدود
و یا کتاب به آده ناجوری داد شد بود و او آنرا لو داد.
بهمان ترتیب که کتاب رفته بود .ساواه نفر به نفر در ا جلوآمدن بودن ،تا اینکده یکدی از افدراد کده سیاسدیتر
بود گفت :آنرا از دستفروشهای مقابدل دانشدگا تهدران خریدد اسدت و کتابخانده دانشدوویی دانشدکد لدو نرفدت (و
شاید رفت و ساواه اجاز داد که به فعالیت

ادامه دهد ،که عد بیشتری را شناسایی کند)

عالو بر نزدیک شدن دانشکد ها به یکدیگر ،تماس با دانشگا تهران هدم آاداز شدد .بددینترتیدب کده در جلسدات
اعتراضی آنها هم شرکت میشدد .یکدی از مهمتدرینهدای  ،بعدداز تدرور "تیمسدار فرسدیو" فرماندد پلدیک تهدران
بود ،در فروردین .1350
جلسهای در دانشگا فنی دانشگا تهران ،با سخنرانی االمحسین سداعدی برگدزار شدد .بعدداز سدخنرانی تعددادی
س وا تنشدی ،مطدرح شدد و بعدد یدک دانشدووی دانشدکد فندی پشدت میکروفدون رفدت و شدعری بنداه "از جوجده
بیاموز" را خواند .که در آن گفته میشد ،تی جوجه وقتی بحدی از رشد میرسد ،با نوه زدن به تخمی که داخل
آنست ،آنرا میشکند و بیرون میمید و میگفت نوبت ماست که هاله زندانکنند خود را بشکنیم و آزاد شویم.
بعداز این شعر ،را پیمایی در احن دانشگا انواه شد ،که در آن شعار "فرسیو مرگت مکاره" میدادند.
باالخر گارد به دانشوویان مله کرد ،ولی ما موفق شدیم ،از روی نردههای خیابان  16آذر ،فرار کنیم .
در اواخر این سا  ،چندد را پیمدایی اعتراضدی در دانشدگا مدا انوداه شدد .بددینترتیدب کده از بوفده دانشدگا  ،بدین
تعدادی از دانشوویان یک بحا اجتماعی در میگرفت و بعد رکت در فضای باز و رفتن به تکتک دانشکد -
ها آااز میشد و بدینترتیب به جمم تظاهرکنندگان افزود میگشت.
سازماندهی این تظاهرات با همکاری دانشوویان دانشکد علوه اورت می ذیرفت.
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بعداز چند روز تظاهرات "گارد" دانشگا را اشعا کرد و پرفسور پویان اعاله کرد :که از هر دانشکد چند نفر
به عنوان نمایند انتخاب شوند و برای مذاکر با ایشان به دفترشان بروند (هاهراً از هر سا  ،هر دانشکد  ،بایدد
یکی یا دو تا انتخاب میشد) من هم از کالس خودمان در دانشکد معماری انتخاب شده و به این جلسه رفتم.
مذاکرهای در این جلسه انواه شد ،که نکتهای از آن را هرگز فراموش نمیکنم.
پرفسددور پویددان کااددذی برداشددت و از مددا خواسددت کدده درخواسددتهایمان را کدده بخدداطرش اعتصدداب و تظدداهرات
کردهایم ،بازگو نماییم.
بدیهی بود که نمیتوانستیم علل االی را بگوییم ،بناچار شروع کردیم به اعتراض به ادذا ،دیدر آمددن اتوبدوس و
موارد مشابه .مرتب می ر سید دیگر چی؟ و ما به ز مت مطالکی اضافه میکردیم .باالخر گفدت شدما نمیخواهیدد،
خواستههای االیتان را بگویید و خودش شروع به نوشتن (با ادای بلند خواندن آن) کرد.
یک -چرا ا زاب در ایران آزاد نیستند؟
دو -چرا زندانی سیاسی داریم؟
سه -چرا دیکتاتوری هست؟
بعد ادامه داد ،من دبیر کنفدراسیون دانشوویان در فرانسه بوده و ممل شماها همین اعتدراضهدا را داشدتم .بعدداز
تحصیلم سمتی مشابه ایران در فرانسه داشتم ،مشهور هم هستم ،از ثروت هم کمدی و کاسدتی ندداره .بندابراین نده
برای مقاه ،نه پو و نه شهرت به ایران نیامده .من با مطالعه عمیق در مورد جامعه ایران بهایدن نتیوده رسدیده،
که متأسفانه ما با همین کومت در کشور ،به تعاد رسید ایم و هر نوع تعییری وضم را به شدت بدتر مدیکندد.
بنابراین با تعدادی از همفکران به ایران آمد ایم که همین رژیم را ااالح کنیم.
قو میدهم اگر روزی این رژیم ساقط شود ،شماها هم بهمین نتیوه میرسید.
بهر ا من تماه درخواستهایی را که خودتان گفتهاید (راجم به اذا و اتوبوس و ایر ) برآورد میکنم ،برویدد و
اعاله پیروزی کنید و بگذارید که من بتوانم گارد را از دانشگا بیرون کنم ،که ضور گارد در دانشگاهها رسدم
نشود و باقی نماند.
• ماجرای سیاهکل
ماجرای سیاهکل در بهمن  1349از وادث موثر در جریانات سیاسی آن دور بدود و دانشدکد مدا نیدز
بدون اینکه مستقیم در قضیه دخالت داشته باشد ،یک ارتکاط ایرمستقیم با آن پیدا کرد .بدینترتیب که در همدان
سا ما برای درسی که با دکتر اولیان داشتیم قرار شد بود ،قرار شد در گروههای دو تا چند نفر به روستاهای
ایران برویم و ضمن تهیه یک منوگرافی یک طرح و برنامه هم ارا ه نماییم.
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دو همشاگردی ما همزمان با ماجرای سیاهکل ،بطور اتفاقی این روستا را بدرای مطالعده انتخداب کدرد بودندد و
چند ما برای این موضوع بازداشت و یا تحت فشار بودندد و یکد ی از آنهدا تعداد کامدل رواندی خدود را هیچگدا
باز نیافت.
بهر ا شکست سیاهکل ااوالً تردیددهایی را در مدورد خدط مشدی چریکدی ،در تفکدرات سیاسدی پدی

آورد و

بسیاری را از مکارز کرد با آن شکل ،منصرف کرد.
• تشکیل گروههای کوچک
مددن یدداده نمیمیددد ،کدده سددند ویاه دای را در ایددن مددورد دیددد باشددم .ولددی بعددداز جریددان سددیاهکل ،هدداهراً
دستورکار مکارزاتی این بود ،کده دانشدوویان گروههدای کوچدک و مطم ندی ایوداد کنندد و از طریدق آنهدا فعالیدت
نمایند ،که در مقابل ضربههای نیروهای امنیتی ،مقاومتر و نفوذناپذیرتر باشند.
فرهاد هاشم ور با تعدادی از دانشوویان دانشکد علوه ،هاهراً یک گرو کوچک تشکیل داد بودند ،که بعدداً در
سفری که به جنوب رفته بودند ،شناسایی شدند ،که بعداً در موردش احکت میکنم.
جواد کاشدانی هدم هداهراً بدا تعددادی از فاراالتحصدیالن دانشدکد کشداورزی یدک گدرو کوچدک داشدت و او هدم
دستگیر شد.
یک روز مادر جواد شیونکنان آمد سراغ من ،که وقتی رفته بود مالقات جواد ،گفتند او خونریزی معدد کدرد و
در بیمارستان است .میگفت :مطم ن است که او در ا مرن است و بر سر و سینهاش میزند .من فردا ادکح
به عنوان نمایند دانشوویان ،رفدتم دفتدر پرفسدور پویدان و گفدتم یکدی از بچدههدای مدا را گرفتهاندد ،کده خیلدی هدم
سیاسی نیست و االن در بیمارستان است و ال
گفت :من اگر اتفاقا ً توانستم نوات

بدست.

بدهم و آمد و رفت داخل کارهدای چریکدی ،قکدو میکندی تدو را هدم همدرا او

بگیرند .قکو کرده ،گفت برو تا بکینم چه کاری از دستم بر میمید.
فردا اکح که وارد دانشگا میشده ،دربان گفت :برو پرفسور پویان باهات کار دار  .به دفتر ایشدان رفدتم .گفدت:
این رفیق تو چقدر خوششانک اسدت ،دیشدب در یدک مهمدانی بدوده ،ایدن فالنفدالن شدد نصدیری هدم بدود و رید
گدرو گذاشدتم ،کده ایدن رفیدق تدو را آزاد کنندد .ولدی شدرطت کده یادتده .اگدر رفدت چریدک شدد ،تدو را هدم باهداش
میگیرند و ههر همان روز جواد از همان بیمارستان آزاد شد.
• تشکیل گروه کوهنوردی
فعالیت سیاسی من فکر میکنم در سا ( 51یا  )50برای اولین بار تا دودی جدی و سازمان یافته شد.
به یک گرو

دوداً  40نفر کوهندوردی دعدوت شدده ،کده پوشد

یدک گدرو سیاسدی چدو بدود .مقدرر بدود تمداه

ارتکاطات ،بحا ها ،رد و بد کردن کتب در همدین جلسدات کوهندوردی ادورت گیدرد و از اعضدان تقاضدا شدد
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بود  ،که اگر برادر یا خواهر کوچک دارند ،برای کوهندوردی بیاورندشدان کده پوشد

بهتدری بدرای گدرو ایوداد

شود.
االن ااالً یاده نمیمید ،چه کسی پیشنهاد پیوستن به گرو را با من مطرح کرد .الکته خیلی ا تما میدهم که جواد
بود.
گرو بوسیله یک گرو سه نفر ادار میشد که بنظره فارعالتحصیل دانشکد کشاورزی بودند (یکی از آنها که
تما ً اینطور بود) .متشکل از دو مرد سین فردوسی و وت الریوانی و یک خانم کده بسدیار مخفدیکدار بدود و
فامیلی

را نمی دانستیم و تی ا تما میدادیم اسم

نیز مستعار باشد.

من او خیلی زود موردتوجه قرار گرفتم .بطوری که در لقههای بحا با سطوح باالتر ،با مس و االی یعندی
سین فردوسی ،قرار گرفتم.
مشی دیکتاتوری پرولتاریا تکلیغ میشد و الکته با شعارهایی در مورد دموکراسی خواهی و آزادی.
به استالین هم خیلی استناد میشد .من هم که نه بعلت مطالعدات عمیدق و بیشدتر ا ساسدی تمدایالت چدو پیددا کدرد
بوده .چون از بچگی نمیتوانستم بچه ،پیر و معلو فقیر را تحمل کدنم و گفتده میشدد ،کده در جامعده سدرمایهداری
نمیتوان فقر این گروهها را زدود و فقط جوامم سوسیالیستی چنین امکانی را فراهم میمورند .در نتیوه جذب ایدن
نوع تفکر شد بوده.
از طرف دیگر خیلی دموکراسی را دوست داشتم ،کده مقابدل دیکتداتوری پرولتاریدا قدرار میگرفدت و بخصدوص
استالین را ،که روسای گرو ما خیلی به

اعتقاد داشتند را ،نمیتوانستم ب ذیره.

این مکحمی بود که االب بین من با سین فردوسی فااله میانداخت و االب بحدا او بدا مدن بدا اوقدات تلخدی او،
پایان میگرفت.
برنامههای کو بسیار طوالنی و سخت تنظیم می شد ،بخصوص زمستان کده ادکح خیلدی زود در بدرف انکدو بده
کو میرفتیم و شب بر میگشتیم .میخواستند اعضان را به سختی کشیدن عادت بدهند.
یکی از مس ولیتهای سخت جلدودار بدودن ،بدود کده بایدد در واقدم بدرف را میکوبیدد و اولدین جدا پاهدا را در بدرف
میگذاشت.
که الکته خیلی هم افتخار داشت و یک مس ولیت سنگین دیگر بود که بسیار سختتر بود ،ولی ااالً افتخار نداشت
و شاید تی برای تنکیه هم استفاد میشد و آنهم عقکدار بود .عقکدار تما ً باید آخرین نفر میکدود و میکایدد بده تمداه،
در را ماندهها کمک میکرد که رکت کنند.
من را االب به این سمت میگماردند (که ا تماالً بعلت مخالفت با استالین بود) .سالها بعد یک خدانم جدوان را در
خیابان دیده ،سالهعلیک کرد و خودش را معرفی کرد و من بیاد نیاوردم  .توضیح داد خواهر کوچک یکی از
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اعضای گرو بود ،که برای پوش

به کو آورد میشد و االب عقب میماند ،چون مرتب بند پوتین

شد و او در آن سرما نمی توانست آنرا بکندد و من آنرا برای

باز مدی-

میکستم.

• شهریه دانشگاه بهانه دیگر اعتصابات و تظاهرات
از بهانههای دیگر برای تظاهرات و اعتصابات ،اعتراض به شهریه دانشگا بود ،که چهار هزارتومان در سدا
بود و عمالً برای بسیاری ،تأمین آن آسان نکود و درنتیوه قکولی در دانشگا را برای گروههای درآمددی بداالتر،
آسانتر میکرد.
برای همین هم ما در دانشدگا گدرو زیدادی از دانشدوویان بودندد کده مخدالف سیاسدی شددن ،دانشدگا بودندد و بدا
دانشوویان چو ،میانه خوب نداشتند .مدن هدم بدا وجدود اینکده بدا نفدر دوه شددن در کنکدور ،بورسدیه شدد بدوده و
عالو بر شهریه ندادن ،ماهیانه سیصدتومان هم کمک هزینده تحصدیلی میگدرفتم ،کده کدامالً آمدوشدد ،هزینههدای
وسددایل و ا دذای دانشددگا را تددأمین میکددرد .در آن شددرکت داشددتم و بدده عنددوان نماینددد دانشددوویان در مددذاکرات
مربوطه با پرفسور پویان شرکت میکرده.
این ماجرا منور به این شد که دانشگا تعدادی بورس شهریه در اختیار نمایندگان دانشوویان گذاشت ،که آنها به
دانشوویان فقیرتر بدهند .الکته ما آنها را بهر کک که اضر میشد در جنک

ندادن شدهریه شدرکت کندد ،میددادیم.

از جمله به یک دانشووی ثروتمند طرفدار ما که ماشین پورشه داشت بورس دادیم .و ماجرا به پویان کشید و ما
را ادا کرد ،که توضیح دهیم که چرا بوای دانشوویان فقیدر بداین دانشدووی ثروتمندد بدورس دادهدایم و سدابی
خوالت

دادیم ،با این پاسخ که او برای تأمین هزینههای تحصیل

رانند خصوای است و گاهی اجاز دارد با

اتومکیل به دانشگا بیاید.

• دستگیری و آزادی
سا تحصیلی تماه شد و تعطیالت تابستان فرا رسید .من شکها در یاط میخوابیده .یک شب شنیده یک
ادا گفت بیدارش کنید.
وقتی بیدار شده چند نفر مسلح باالی تختم بودند و به من نشانه رفته بودند .او فکر کرده خواب میکینم ،چون بدا
سطح فعالیتی که گرو ما میکرد ،این نوع دستگیری کده معمدوالً بدرای گروههدای مسدلح چریکدی بکدار میرفدت،
منطقی نکود.
خالاه من را سوار کردند ،ولی چند نفر ماندند و کل خانه را کامالً گشتند و تی مادره بعداً گفت وقتی در یک
پاکت چند باطری قلمی دیدند ،او فکر کردند فشنگ است.

خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا  / 60مقاله 246

13

بعد هم رفتند و دو نفر باقی ماندند که همین امر ،به گرفتن محمد تهامینااد هم انوامید ،که اادالً نده در دانشدکد
و هیچ کداه از گروههای سیاسی اطراف ما نکود.
محمد دوست نزدیک نامزد خواهر من یزدان آزادهنیا بود .که با من هم خیلدی دوسدت شدد بدود .یدزدان دیدد بدود
خواهر من که همکارش است ،سرکار نیامد و به تلفن هم به شکل خاای جواب داد و زود قطم کرد است .با
محمد آمد بودند ،اطراف منز ما و بعد قرار شد بود که ،محمد بیای د در بزند و بکیند چه خکرست؟ کده دسدتگیر
شد.
بعدها فهمیدیم ،که علدت ایدن برخدورد نامتعدارف و سدخت چده بدود .سداواه در واقدم تمداه فعدالین دانشدگا را در
گرو های مختلف شناسایی کرد بود .چون گرچه گرو هدای متفداوتی بودندد ،ولدی االدب یدک نفدر عضدو بدی از
یک گرو بود و یا با اعضای گرو دیگر ارتکاط نزدیک داشت و همین عامل موجب شد بود که ساواه قدهبده-
قده ،تماه گرو ها را شناسایی نماید .چون همزمان ،گرو فرهاد که با اعضایشان بدرای شدناخت مدرده بده جندوب
رفته بودند دستگیر شدند .بعالو محمود زکیپور از سا باالییهدا مدا کده در ذوب آهدن اادفهان کدار مدیکدرد و
همانوا گروهی داشت ،دستگیر شد .هاهراً ولی جعفریان( )1در بابل دستگیر شد و از جمله بیشتر اعضدای گدرو
ما از جمله دو ر یک مرد گرو (هاهراً مخفی کاری رییک سوه ،خانمی که گفتم مفید واقم شد و او را نتوانسدتند
دستیگر نمایند) دستگیر گشتند .
از جمله یک دفتر که سین داشت و در آن در مورد اعضدای گدرو یادداشدتهایی داشدت .از جملده در مدورد مدن
نوشته بود ،که او به دلیل عده اعتقادش به استالین ،مارکسیست بشو نیست ،در سازمان اجاز ندهید ،بداال بیایدد،
که هاهراً خیلی به درده خورد و اتهامم را خیلی سکک کرد بود.
علت باقیماندن آن دو نفر در منز ما (و ا تماالً تعدادی دیگر در منز باقی) این بود که دیگدر مدرتکطین بدا ایدن
افراد را دستگیر نمایندد .از بازرسدیهای دیگدر ایدن دو نفدر ،بررسدی عکسدهای داخدل آلکدوه عکدک مندز بدود کده
بکینند ،آیا کسان دیگری را میتوانند در آلکومی شناسایی نمایند.
وقتی آلکوه ما را ورق میزدند به عکک عروسی دخترخاله من بدا یدک افسدر شدهربانی رسدیدند و مدادره را اددا
کردند و پرسیدند این آقا چه نسکی با شما دارد و مادره گفته بود که شوهر دختر خواهره است.
یکی خواست با بیسیم به او موضوع را خکر دهد و دیگری گفت نه بهترست بروه از تلفن عمدومی ،بده او زندگ
بزنم.
رفته بود و از ایشان پرسید بود ،سهراب مشهودی فامیل شماست و اون چدون تداز وارد فامیدل شدد بدود ،افدراد
را نمیشناخت و زنگ زد بود به همسرش و از او پرسید بود سهراب چکار توست؟

 . 1ولی جعفریان دهسال حبس گرفت و بعداز انقالب به بابل رفت و کتابخانه باز کرد و در بهمن ماه  1395فوت کرد.
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دختر خالهاه که هم می دانست که شدوهرش افسدر شدهربانی موهدف در کمیتده مشدتره بدا سداواه اسدت و هدم تدا
دودی افکار من را میشناخت .فوراً شروع به هوار کشیدن کرد ،که در اوایل یک ازدواج عشقی ،خیلی مدوثر
واقم شد و او فوراً به او گفت ،نترس ،فوراً آزادش میکنم.
در بازجویی بعدی ناگهان س واالت کامالً متفاوت شد .ممالً س واالت زیر پرسید و طکیعاتا ً با پاسخهای ممکت من
مواجه شد .سواالتی ممل:
 -1علت اینکه در االب تظاهرات ،تو در اف جلو بودی و پالکارد دستت 0بود ،قد بلنددت بدود کده بده تدو
میگفتند این کار را بکنی؟
 -2شرکت تو در تظاهرات بخاطر مکا ا مالی و شهریه دانشگا بود؟
 -3و س واالت دیگری تماما ً بهنفم من بود.
بعد چشمم را بستند و سدوار یدک مینیکدوس کردندد ،کده فکدر کدرده بدا ایدن پرسد

و پاسدخ و دالیدل معکوسدی کده

دارند ،بهم کلک زدن و دارند به "اوین" میکرنده.
ولی وسط را چشمم را باز کردند و پرسیدند پو داری؟ و د تومان هم بهم دادند و گفتند به سالمت.
با تعوب زیاد پیاد شده و شروع کرده به پیاد رفتن که فکر کنم چه شد  .چون میدانستیم تی اگر در پروندهای
کسی را اشتکاهی هم بگیرند ،تدا اتمداه بدازجویی بداقی ،او را رهدا نمیکنندد ،کده اطالعدات بده بیدرون درز نکندد و
بهاین نتیوه رسیده که من داه هستم و میخواهند بکینند که با چه کسان دیگری تماس داده و فکر کرده کده چطدور
باید باقی را خکر کنم که با من تماس نگیرند و ایر .
تا اینکه به منز رسیده و فهمیده چه شد است .الکته شاید بعد هم ،اون گزارش منفی ر دیک گدرو راجدم بده مدن
کمک کرد که پروندهاه کامل بسته بود.

• اوضاع سیاسی دانشکده در دوره بعد
سا تحصیلی جدید که شروع شد ،عمالً تماه فعالیتهای دانشوویی قطم شد بود .دستگیرشدگان که بعدداً
فهمیده تقریکدا ً تمدامی دانشدوویان فعدالتر بودهاندد .االدب هندوز در زنددان بودندد .آنهدا االدب  6مدا زنددانی گرفتده
بودند.
محمودی زکی ور دو سا گرفته بود و ولی جعفریان بطور عویکدی زنددانی طدوالنی دهسداله ،بدرای

تعیدین شدد

بود.
یک مورد عویب دیگر یک دانشووی دانشکد علوه بدود ،کده پددرش کدارگر شدرکت نفدت بدود ،بده اسدم
هوشنگ نیکزاد .او اضر نشد بود ،به هیچ چیز اعتراف کند و تی وقتی با دیگران روبرو کردندش و آنها به

15

خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا  / 60مقاله 246

او گفتند که همهچیز را گفتهاند و چیزی باقی نماند  ،گفته بود اینها دروغ میگویند .بنابراین با اینکه در گرو در
زمر اعضای بسیار پایین بود ،به

 5سا زندان دادند.

روسای آن گرو کدو نیدز (آن دو نفدر کده گیدر افتادندد) هداهراً یکسدالی گرفتندد( .کده الکتده دانشدووی دانشدگا مدا
نکودند)
بنابراین عمدالً بخصدوص در تدره او اادوالً کسدی نکدود کده فعالیدت سیاسدی انوداه دهدد .بعدداز آزادی،
اولددین گروهددی کدده پددک از  6مددا آزاد شدددند ( کدده بددی

از  %80دسددتگیریها را تشددکیل میددداد) .بتدددریج بحمهددایی

شروع شد ،الکته تعدادی (از جمله روسای آن گرو کو )  ،تی دیگر به بحمها هم ،هیچوقت ن یوستند..
چه باید کرد؟ س وا االی بود و بدیهی بود که دیگر فعالیتهای مشابه سابق که امکانپدذیر نکدود .یدا بایدد فعالیدت
مسلحانه میشد و یا در االب مخفی .
یک نظر دیگر این بود که ،فقط انقالب مردمی راهحل است و باید منتظر آن دور ماند و در طی این مددت بایدد
کوش

کرد ،که هم ت وریهای خود را قوی نمود و هم روی اطرافیان اثر گذاشت.

از گرو کو "میترا بلکلافت" به فعالیت چریکی پیوست و در درگیری خانه تیمیاش کشته شد و شاید تعددادی
دیگر که ما از فعالیت آنها مطلم نشدیم و بدیهی بود که نکاید میشددیم و مداجرای میتدرا هدم بدا خکدر کشدته شددن ،
فاش شد.
من هم که کالسهای دانشکدهاه ،تماه شد بود و مشعو تهیه پروژ دی لم بوده ،کمتدر دانشدکد میدرفتم و کدار هدم
بیشتر میکرده.
سددا  54پددروژ دی د لم مددن تأییددد و فاراالتحصددیل شددده .الکددن بددا تدددریج بددا کدداره در دفتددر "اللهوردیانیهددا" کدده
خواهرزادههددا "پددل آبکددار" بودنددد و دفتددر او را ادامدده داد بودنددد ،دچددار مشددکل شددده .تددا قکددل از آن در طددرح
بیمارسددتان طددوس ،سدداختمان وزارت علددوه و یددک سدداختمان اداری مشددعو بددوده .ولددی در ایددن مر لدده ،خانههددا
لوکک و ویالها وارد دفتر شد ،که نمیتوانست موجب رضایتم باشد.
در طو دانشکد هم من از این نوع طر ها فرار میکرده ،به درسهای شهرسازی بیشدتر عالقده داشدتم و پدروژ
دی لمم نیز در مورد "مسکن گروههای متوسط و پایین درآیند نزدیک" بود.
مدیر دفترمان هم که یک بیماری پوستی گرفته بود ،بیشتر خدارج بدود و مدن ناچدار بدوده مسدتقیم بدا مشدتریها در
تماس باشم.
یک روز با یک مشتری که برای  ،در شهره ارب خانهای طرا ی میکردیم ،سر یک اتاق روبه اسدتخر کده
میخواست دنج باشد ،دید خوب داشته باشد و در ضمن هوای

از بلندترین بخ

ساختمان مرتکا ً تخلیده شدود (کده

معلوه بود برای خروج دود و ده میخواست) بحماه شد .بعداز خروج او فکر کدرده ایدن همده فعالیدت در دانشدکد
برای این بود که "اتاق تریاه ک " پولدارها شوه.
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قلمم را شکستم و اسدتعفان داده و از دفتدر رفدتم .چندد روز بعدد مهنددس فرهداد دفتدری را دیدده ،کده اسدتاد مشداور
پروژ دی لمم بود .موضوع را به او گفتم.
گفت :می خواهی ،بروی یک دفتر تحقیقداتی کدار کندی ،بدا کمدا میدل قکدو کدرده .مدن را بده بدرادرش دکتدر بیدان
دفتری که مس و یک بخ

(یا معاون مدیرکل) در دفتر تحقیقات سازمان برنامه و بودجه بدود معرفدی کدرد .کده

ر یک آن دفتر آقای مهندس "معینفر" بود.
آنوا مشدعو شدده و ایدن آاداز فعالیدت وا قعدی و ادامهددار رفهدایم بدود ،کده قصدد از نوشدتن ایدن خداطرات نیدز،
پددرداختن بدده یددک مقطددم تدداریخی ایددران از جایگددا فددن سدداالری و فددن سدداالران و مدددیران و تصددویب کنندددههای
طر های شهرسازی است.
بهمین علت تا آنوا که بتوانم کمتدر بده مکا دا شخصدی می دردازه .الکتده در ایدن فاادله انقدالب بوقدوع پیوسدت و
دود  6سا زندگی من و بسیاری دیگر با آن عوین شد ،که ناچاره به آنها ب ردازه.
• کار در سازمان برنامه
در سازمان برنامه اولین کاری کده انوداه شدد ،تددوین برنامدهریدزی بدرای طرا دی ،بیمارسدتانهای 120
تخت خواب بود ،که تخصص دکتر بیان دفتری بود .کده مدن هدم بدا تهیده طدرح بیمارسدتان طدوس در دفتدر "هللا
وردیانها" تا دودی با آن آشنایی داشتم.
ایشان نظرشان این بود که این برنامهها برای بیمارستانهای پر تختتر و س ک تخصصی ادامه یابد.
الکن من در ادامه پروژ نهایی دانشکد  ،طر ی به دفتر داده ،که روی مسکن گروههای کم درآمد ،تحقیق
نمایم.
آقای مهندس معینفر هم ،که در طو انواه کار او به من لطفی ،پیدا کرد بود موافقت نمود.
در سا  1354تقریکا ً  6سا از جابوایی گودنشینها ،گود بهوتمباد به شهره نوساز  9آبان ( 13آبان فعلی)
میگذشت.
به نظر میآید که برنامه موفقی ادورت گرفتده اسدت .چدون بدههدر خدانوار گودنشدین ،یدک وا دد مسدکونی
مستقل ،با زیربنای نسکتا ً مناسب و یاط مستقل داد شد بود .شهره هم از نظر امکانات عمومی به شدکل
مناسکی طرا ی و ساخته شد بود.
در محل گود هم چندین آپارتمان برای گرو متوسط ساخته شد بود ،که هزینه ا داث کوی نهم آبدان را هدم
پوشاند بود .لذا از همه نظر ،تی از مالی هم طرح موفق بود .که میتوانست الگوی خوبی برای باقی نقاط
تهران و دیگر شهرها باشد .بنابراین طرح من بررسی عملکردها و نارساییهای این شهره بود.
• نتیجه بررسی عملکردها و نارساییهای کوی  9آبان
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بررسی ،نتیوه بسیار عویکی داشت .با وجود تماه مزایای این طرح و قسط بسیار اندکی که از آنها می-
گرفتند (که برای کم درآمدترینشان هم ،مکلغ مناسکی بود) اکمریت قریب به اتفاق خانوارهدای اولیده ،آنودا را
تره کرد بودند.
گرو های ساکن جدید معموالً یک یا دو گرو درآمدی از اولیهها باالتر بودندد  .ضدور راننددگان تاکسدی و
وانتبار بسیار چشمگیر بود.
مطالعات نتیوه بسیار عویکی را اال نمود .بدینترتیب که درآمدد آن خانوارهدا (کده االدب زیدر خدط فقدر)
بودند ،تی کفایت هزینههای ضروری زندگی را نمیداد و کمتر از آن بود.
در ددالی کدده تددی اگددر میخواسددتند ایددن خانههددای جدیددد خددود را اجددار دهنددد .مقدددار اجددار  2تددا  3برابددر
درآمدشان بود .بمعنای دیگدر اگدر قیمدت اجدار و درآمدد آنهدا را جمدم درآمدد واقعدی آنهدا میدانسدتیم ،هزینده
مسکن در عمل  70تدا  80درادد ،درآمدد آنهدا بطدور بالفعدل را ادرف خدود میکدرد .داال اگدر بداقی ماندد
برای داقل زندگی کافی بود ،باز هم ممکن بدود اوضداع تحمدل شدود ،ولدی چدون اینطدور نکدود .االدب آنهدا
ترجیح داد بودند ،که خانه خود را اجار دهند و یا بفروشدند و بدا اجدار منزلدی بدا قیمدت کمتدر ،تفداوت دو
اجار را ارف ،کسری هزینههای خوراه ،پوشاه ،درمان و تحصیل کودکانشان نمایند.
بعالو با دور شدن از محلی در داخل شهر ،کده بده محلهدای کارشدان هدم نزدیدک بدود ،هزینههدا و ز مدات
اضافی را باید متحمل میشدند ،که عامل دیگری بر عده ادامه سکونت آنها در محل جدید بود.
بدینترتیب که لطمه اساسی به "نظریههای سوسیالیستی" دانشکد وارد شد و معلوه گشت اگر درآمد واقعدی
مرده باال نرود ،این نوع کمکهای دولتی منور به بهکود وضم سکونت آنها نمیشود.
مگر اینکه این عمل آنقدر فراگیر باشد ،که تماه اقشار جامعه را در گروههای پایین و متوسط پایین پوشد
دهد.
مطالعات بعدی نشدان داد کده انوداه برنامده جدامم و فراگیدر تدأمین مسدکن بدرای گروههدای زیدر خدط فقدر و
کمدرآمد ،از طریق اختصاص بخ

زیادی از درآمد ملی بهاین امدر ممکدن اسدت و در اینودا هدم عیندا ً یدک

خانوار ،یک کشور تا د معینی درآمد ملی را میتواند ارف مسکن نماید وگرنده بده بخشدهای اساسدیتر از
جمله تولید ،لطمات فراوانی میخورد و این لطمات بعد دوبار وضعیت مسکن را بحرانی میکند.
سیسا بعد در دور دولت ا مدی نااد ،این توربه اتفاق افتاد و با افدزای
کم درآمد در سطحی معاد چندین برابر ،توان تولید مسکن در بخ

سداخت و سداز بدرای گروههدای

ساختمان ،عین آن پیشکینیها به منصده

ههور دمید و بطوری که برآوردها نشان میدهد که ،الاقل  %40توره کشور ،به این علت بود است.
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از آن بدتر با لطمهای که به بخ

تولید وارد گردیدد .بسدیاری از همانهدایی کده مسدکن بدسدت آورد بودندد،

امدری مهمتددر یعندی شددعل خددود را از دسدت دادنددد و بدداقی هدم موکددور بده تحمددل تددوره شددید و کدداه

سددطح

زندگیشان شدند.
نتیوه آن تحقیق در قکل از انقالب این شد که تنها راهحل "ارتقان مر لهکده مر لده سدطح سدکونت" اسدت و
تحقیق بعدی در این مورد بود.
موضددوع دیگددر ایددن بددود کدده معلددوه شددد "مسددکن" بخشددی از "سددکونت" اسددت و سددکونت بسددیار فراتددر از
سکونت است .لذا تحقیق بعدی در مورد "سکونت و تعییرات سکونت در شهرها" بود .که نق

سکونت را

در مسکن با شهر ،از سوی دیگر نشان میداد و معلوه شد بدون تسلط به امر شهر ،پرداختن به امدر مسدکن
و سکونت شهری به آسانی ممکن نیست و برای دل مشدکل مسدکن بایدد او بده شدهر و شهرسدازی مسدلط
بود.
• سفر به انگلیس برای تحصیل در شهرسازی
در سا  1356بهایدن قصدد بده لنددن رفدتم و مقددمات تحصدیل در شهرسدازی را آاداز نمدوده .در همدین
دور  ،بعالو از طریق دانشوویان قکلی مقیم لندن با کنفدراسیون دانشوویی مرتکط گردیده .آنوا این نظریه
داشت پا میگرفدت ،کده ایدران در آسدتانه انقدالب قدرار گرفدت .آن چیدزی کده برخدی از فعدالین سیاسدی ،در
سالها قکل در دانشکد معماری گفته بودند ،تنها را ل ایران است ،که باید منتظر بود و با آاداز انقدالب بده
مرده پیوست .در این راستا تحصیل را (در همان ابتدا) رها کرده و به کشور برگشتم.
بیست سا بعد در سفری که بده مدالزی داشدتم ،بدرای شدرکت در موموعده جلسدات مشدتره بدین دو کشدور
برای همکاری ،مدیرکل شهرسازی آنها به من گفت ،به نظرش من خیلی آشنا میمیم.
معلوه شد او هیچگا به ایران نیامد و من هم به مالزی نرفته بوده و ا تمداالً بدا کدک دیگدری مدن را اشدتکا
گرفته.
الکن روز سوه جلسات به من گفت ،یاده آمدی" ،تو همان همکالسی من نکودی که گفتی بروه ایران انقالب
کنم و برگرده" که الکته هیچگا نشد که برگرده.
• ورود به جریانات ،انقالب
بعداز برگشت به ایران (هداهراً از طریدق همدان دانشدوویان خدارج)  ،بده برخدی محافدل انقالبدی میدرفتم ،از
جمله محافلی که در منز آیتاهلل علی گلزار افوری تشکیل میشد.
برخی از ملیگراها و اعضای نهضت آزادی هم در این جلسات ضور داشتند .از جمله بحمها ایدن بدود ،کده اگدر
جنک

مرده بخواهد به انقالب بد گردد .نیاز به یک رهکدر کارازماتیدک دارد و بدا تأسدف گفتده میشدد کده خیلدی

جای تختی برای این کار خالیست.
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تی روی آیتاهلل طالقدانی بحدا میشدد .ولدی هداهراً در جلسدان خاادتر و مهمتدری کده تشدکیل شدد بدود (کده مدن
طکیعتا ً در آنها ضور نداشتم) خود ایشدان گفتده بدود ،تنهدا کسدی کده میتواندد ایدن نقد

را بدر عهدد بگیدرد آیتداهلل

خمینی است.
من براساس همان نظرات سا های بعداز دستگیری دانشوویان دانشگا فکر کرده ،در دو جا میباید ،در پیشرد
انقالب مرده اثر بگذاره .یکی در محل کاره در سازمان برنامه و دیگری در بین معماران ،بخصدوص معمداران
فارغالتحصیل دانشگا ملی و همکالسانم.
با همکالسیها از اواخر دانشگا جلسات ماهیانه شاه داشتیم .که الکته ااالً سیاسی نکود و بیشتر به دیدن یکدیگر
و بحا در مورد کارهایمان میگذشت ( این جلسات هنوز ادامه دارد و سه ما یککار شد و الکته هنوز هم سیاسی
نیست)  ،ولی تعدادی از دوستان ،ممل اکمریت مرده ،تمایالت انقالب پیدا کرد بودند و دلشان میخواست به مرده
ب یوندند .جالب ایدن بدود کده تعددادی از آنهدا در دور دانشدکد اادالً تمدایالت سیاسدی نداشدتند ،ولدی ایدن را امدر
دیگری میدانستند .
از جمله میگفتند ،که برای معماران در تاریخ خیلی بد خواهد بود .که اگدر انقدالب ادورت گرفدت ،نقشدی در آن
نداشته باشند.
چند ارگان معماران وجود داشدت ،ولدی خیلدی بده آنهدا امیددی نکدود .بهتدرین

"انومدن معمداران" بدود .کده دکتدر

پروین ر یک جدید دانشکد معماری ریاست آنرا برعهد داشت و کامالً وابسته به رژیم بود .
فکددر کددردیم خودمددان انومنددی مسددتقل تشددکیل دهددیم .ولددی نتوانسددتیم موددوز بگیددریم .یددک روز یکددی از دوسددتان
دبیرسدتانی را کده در ایتالیدا معمدداری خواندد بدود ،دیدده .معلددوه شدد کده عضدو شدداخه معمداری "کدانون مهندسددان
ایران" است .که مهندس شریف امامی ر دیک آنودا بدود و سدناتور جفدرودی دبیدرش و تعددادی از همدین رد  ،در
هی تمدیر آن ضور داشتند.
ولی شاخه معماری بعلدت تعدداد کدم اعضدان ( فکدر میکدنم چهدار تدا پدنج نفدر از جملده مهنددس سدردار افخمدی) بده
دنصاب نرسید بود .هاهراً باید داقل بیست عضو میداشت که رسدمیت مییافدت .ولدی معمداران چدون خدود را
جدا از این گونه مهندسان سیاسی میدانستند و االب عضو "انومن معماران" بودند ،عضو آنوا نمیشدند.
فکر کردیم شاید با عضویت در "کانون مهندسی" و تشدکیل گدرو معمداری و عضدویت در هی تمددیرهاش بتدوان
کاری کرد .الکته با ناامیدی زیاد.
قرار شد هرف مدت یکما  ،هر روز چند نفر ،اسمنویسی کنیم ،که معلوه نشود ،که گروهی با هم آمدهاند.
این روش موثر شد و چند هفته بعد ،با دنصاب رسیدن اعضان ،مومم گرو  ،برای انتخاب هی تمددیر و ر دیک
تشکیل شد .
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باز هم برای ا تیاط قرار گذاشتیم که سردار افخمی را (که اتفاقا ً مرد خوبی هم بود و نسکتا ً نیز آده ایر پیچید و
سادهای بود) به ریاست انتخاب نماییم و بنظره یک نفر دیگر را هم از چند نفر او در لیست گذاشتیم و انتخاب
نمودیم .ولی باقی اعضان از خودمان بودند .از جمله من که دبیر شاخه معماری شده.
از جمله میکاید یک نفر را برای عضویت ،در هی تمدیر کانون انتخداب میکدردیم .سدردار افخمدی گفدت (شداید بدا
تعارف) که من خیلی وقت برای این کار ندارد ،که فوراً پذیرفته شد و من نمایند گرو معماری در هی ت مددیر
شده.
قصدمان این بود که از فضا و تربیون کانون مهند سدان بدرای پیشدکرد انقدالب سدود بکدریم .کده بعدداز پدرداختن بده
فعالیتهایی در سازمان برنامه به آن بر میگرده.
• آغاز تحرکات در سازمان برنامه
از جمله بحاهایی که در آن دور میشد این بود که ،هدیچ امیددی بده کارکندان دولدت نمدیتدوان بسدت و
این قشر از جامعه بسیاری محافظه کارست و بعدالو جیدر اش دسدت دولدت اسدت و اقددامات

هدم قابدل رویدت،

بنابراین نمیتوان آنها را به انقالب کشاند.
الکن از بخشهایی که بیشتر کارگری بودند ،ممل شرکت نفت تحرکهایی شروع شد ،که دیگدر کارکندان دولتدی را
به نوعی برای پیوستن به انقالب تحریک میکرد .بنابراین هر روز کارمندان ،ساعتی را با هم ،در مورد انقالب
و جنکشهای مرده احکت میکردند.
تعدادی هم کم و بی  ،در تظاهرات مرده (بدون پالکارد) شرکت میکردند.
تا اینکه در اواسط تابستان  57نهادهای سیاسی موثر ،قرار اعتصاب یک روز کارکنان دولت را ،اعاله کردند.
شاید این امر برای امتحان کردن کارکنان دولت بود .
بطور طکیعی من و گروهی که مدتها روی این امر بحا میکدردیم .سدر کدار اضدر نشددیم .روز بعدد شدنیدیم کده
اعتصداب عمدالً شکسددت خدورد بددود و فقددط بخشدی از کارکنددان بددا آمدد و شددد بدده سدازمان برنامدده هددم میخواسددتند
اعتصاب کرد باشند و هم بتوانند در اورت نیاز بگویند ،که در ادار بودهاند.
تنهدا کدداری کده اددورت پدذیرفت ایددن بدود کدده کسدی کددار نکدرد بددود (کده آنهددم در ادارات دولتدی خیلددی مشددخص
نمیشود)
چند روز بعد معاون دفتر مرا ادا کرد و گفت ،من خیلی مفتخره که تو آنروز نیامدی ،ولی بدرای اینکده برایدت
بد نشود ،برایدت اضدری رد کدرده .گفدتم بد د کداری کردیدد ،مدن خواسدتم نشدان بددهم کده اعتصداب کدرده و شدما
خراب

کردید .گفت تعدادی خیلی کم بود و فقط "عصص بیا مرا بگیر" میشد.

جریانات همینطور ادامه یافت تا تظاهرات تعیینکنند  17شدهریور و نطدق مشدهور شدا کده گفدت "مدرده اددای
انقالب شما را شنیده" .که در واقم اینکه این جریان انقالب است را تأیید کرد.
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در این مورد ،بعدها مقالهای به قو "علی امینی" خوانده ،که میتواند علدت آن نطدق را روشدن کندد (و گرچده از
لحاه زمانی بی

از سه سا با آن دور فااله دارد ،همینوا نقل

میکنم).

در این مقاله ایشان مینویسد که شا اوایل تابستان (و شاید اواخر بهار  )57مدرا بعدداز سدالها بده دربدار فراخواندد
(گرچه سالها معضوب بوده) از من پرسید در جامعه چه خکرست؟
من توضیحاتی داده و ایشان پرسید راهحل چیست؟ پاسخ داده تحوالت اساسی و جابوایی مهرههای شناخته شد
و نامحکوب ملت ،شاید بتواند راهکار باشدد .اوقدات ایشدان تلدخ شدد و خیلدی سدرد جلسده را تمداه کردندد ،در واقدم
عمالً بیرونم کردند.
دوبار در اواسط تابستان (یا اوایل شهریور) من را خواستند و گفتند که خوب پیشنهادات چیست؟
گفتم نطقی بفرمایید و به مرده اعاله کنید ،که ادایشان را شنید اید .بعد توضیح دهید که اوضاع دنیدا بده شدکلی
بود ،که مدن موکدور شدده سدالها بودای "سدلطنت" کومدت کدنم و داال مدیخدواهم بده جایگدا خدوده ،کده جایگدا
بزرگتریست برگرده .چون سن میکنم شما به بلوغ فکری الزه رسید اید و وضدعیت دنیدا هدم دیگدر ممدل سدابق
بحرانددی نیسددت و بعددد ،یددک نخسددتوزیددر وجیدده الملدده معرفددی کنیددد و مولددک را هددم منحددل کددرد و یددک شددورای
جایگزین تا انتخابات آتی مولک به عنوان "شورای ملی تحو " تعیین نمایید( .ممکنسدت ایدن بخد

آخدری بداین

وضوح گفته نشد بود و برداشت من این بود).
گفت چه کسی را به عنوان نخستوزیر معرفی کنم.
عرض کرده "مهدی بازرگان" را . 1به شدت برافروخته شد و گفت چرا؟ پاسخ داده ایشان هم وجیهالمله است و
هم وجیهمذهکیون و هم به نوعی وجیهرژیم .چون مخالف شوروی و کمونیسم و طرفدار ارب است.
با عصکانیت زیاد گفت ،یعنی از این همه رجل سیاسی داخل رژیم ،یک نفر هم این خصایص را نددارد؟ عدرض
کرده خیر قربان و این بار نه سرد ،بلکه تقریکا ً با عتاب شرفیابیم ،پایان یافت.
تدا اینکدده جریددان  17شددهریور اتفدداق افتداد و شددا نطددق مشددهور خددود را کدرد .کدده قسددمت او نطددق او بخد

او

رفهای دکتر امینی بود و قسمت دوه بوای "بازرگان" یا یک نخستوزیر وجیهالمله ،یک ارتشی یعندی ازهداری
را معرفی کرد بود.
یعنی شنوند نمیدانست که "قسم ضرت عکاس را باور کند یا ده خروس را".
چون منطقا ً اگر قرار بدود اددای مدرده را شدنید باشدی کده بایدد بعددش ادامده در ایدن را باشدد و اگدر نشدنیدی و
میخواهی کومت نظامی را بیندازی که نکاید در ابتدا احکت ،ضعف بخرجدهی.
• سازمان برنامه از  18شهریور 57

 . 1متن نامه دکتر امینی ترجمه شده بود و نمیدانم که او قطعا ً مهندس بازرگان را به اسم معرفی کرده بود و یا اشاارات
یک رجل مخالف دیگر .ولی بهرحال یک سیاستمدار مخالف رژیم بود.

مایتوانسات اینطاور تیقای گاردد و یاا
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روز  18شهریور دیگر بحمهای کارکنان سازمان خیلدی دااتدر ،ا ساسدیتر و عصدکیتر شدد بدود و ادحکت
اینکه اگر هیچ اقدامی نکنیم ،تأیید اقدامات رژیم است .کمکم این احکتها از یک اتاق بده اتداق دوه از آنودا
به سوه و بعد طکقه بعد و ط کقه بداالتر کشدید و وقتدی بده طکقده نهدم کده سدالن اجتماعدات رسدیدیم ،شداید تمداه
کارکنان به جمم پیوسته بودند.
بعداز جمم شدن کارکنان در سالن ،قرار شد یدک هی تر یسده بدرای جلسده انتخداب شدود .چندد تدن از قددیمیترها و
الکته میانساالن انتخاب شدند و ر یک جلسه بعداز ادحکتهایی راجدم بد ه مشدکالت کارکندان ،از دیگدران خواسدت
اگر نظری دارند ،بگویند.
شروع شد از نقد به نهارخوری ،سرویسهای نامناسب ،تعاونی ضعیف مصرف ،تا شیر خشک بچهها که هداهراً
جدیداً قطم شد بود و به کارکنان بچهها داد نمیشد.
بدیهی بود که این خیدل از کارکندان ،بدرای ایدن موضدوعات جمدم نشددهاند و فقدط میترسدیدند کده مطالدب دیگدری
بگویند.
با چند نفری که از دفتر تحقیقات دور هم بودیم ،فکر کردیم که اگر یکی ،کمی رفهای تنددتری بزندد ،شداید سدر
رف باقی هم باز شود.
قرار شد من اینکار را بکنم که از کارمندان جدیدتر بوده ،بعالو بعلت اینکه ر دیک دفتدره مهنددس معینفدر بدود،
ا تما اینکه برایم مشکل اداری سریم ایواد شود ،کمتر بود.
وقت گرفتم و گفتم هنوز خون مرده را از میدان ژاله ن ُ
شسدتهاند ،بعدد شدما از آن خونهدا بدرای گدرفتن شیرخشدک
بچه و نهار بهتر میخواهید استفاد نمایید.
ر یک جلسه (که بعداً دوستان نزدیک شدیم و در جریان انقالب در سازمان برنامه خیلی نق

ایفان کدرد) .درفم

را قطم کرد و گفت ،آقا من شما را نمیشناسم ،آیا عضو سدازمان هسدتید .گفدتم بلده در دفتدر تحقیقدات کدار میکدنم،
گفت بهر ا این جلسه سیاسی نیست و ما برای خواستهای قانونی و انفی کارمندی اینوا جمم شدهایم.
من گفدتم ،فکدر نمیکدنم و قطعدا ً همده از جریاندات جامعده بخصدوص دیدروز متدأثر هسدتند و اگدر نده بدرای مسدا ل
سیاسی ،الاقل برای همدردی با مرده اینوا جمم شدهاند.
ر یک جلسه گفت ،من به رای معتقده و رای میگیریم و پرسدید کسدانی کده بدا نظدرات ایشدان موافقندد دستشدان را
بلند کنند و فقط معدودی این کار را کردند .از جمله یک دختر خانم جوان ،که بعداً خیلدی در مرا دل بعددی فعدا
بود و بسیار بهم نزدیک شدیم و در سا  1358به ازدواجمان انوامید .بناه آذر توکلی.
ر یک جلسه بعداز این رایگیری گفت ،این جلسه بدون آمادگی قکلی بود است و پیشدنهاد میکدنم فدردا سداعت 11
دوبار جمم شویم که خواستهایمان را مرتب کنیم و بهاطالع ر یک سازمان برنامه برسانیم.
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با خوده گفتم اشتکا دوه را مرتکب شده و بعداز نیامدن روز اعتصاب و آمدن باقی باز درس نگرفتم و اال باید
تقاا

را پک بدهم.

جلسده کده تمدداه شدد عددهای از جملدده هی تر یسده جلسده دوره را گرفتنددد و شدروع بده ددرف زدن بدا مدن کردنددد و
برخالف لحن جلسه ،بسیار گره و تأییدآمیز گفتند :ما با تو موافق بودیم ،ولی اینطور که تو وارد شددی ،نمیتدوان
کارکنان را به همکاری دعوت کرد ،بلکه باید قدمکهقده رفت.
در جلسه روز بعد مطرح شد ،که همانطور که دیروز اکمریت گفت ،کارکنان مسا ل زیادی دارند ،ولی ل اینها
به این مشکل مقطعی است .بهترست ،این کار اساسیتر باشد و هدرف چندد جلسده بعدد ایدن تصدمیم گرفتده شدد کده
اولددین درخواسددت مددا ایودداد یددک "جامعدده کارکنددان" باشددد کدده از طددرف مدددیریت بدده رسددمیت شددناخته شددود و
نمایندگان

بتوانند ،بطور دا می مشکالت و مسا ل را با مدیریت مطرح نمایند.

درنتیوه "جامعه کارکنان سازمان برنامه" شکل گرفت و اساسنامهای برای

نوشته شد و اعضای هی تمدیرهاش

انتخاب شدند.
ر یک همان جلسه او ر یک جامعه شد و من هم یکی از اعضای هی تمدیرهاش ،جلسات عمومی هر روز ادامه
مییافت ،ولی هیچ پیشرفتی ،در جهت هماهنگی جدیتر با انقالب در آن اورت نمیگرفت.
آقای مهندس معینفر مرتکا ً پیگیر قضایا بود و تقریکا ً هر روز قکل از رفتن ما به جلسه ،چند دقیقده بدا مدا ادحکت
میکرد و از کم و کیف جلسات با خکر میشد.
یکروز مدن گفدتم ،کده نمیددانم چدرا عکدور از ایدن مر لده بدا وجدود عالقمنددی کامدل کارکندان (کده بدا ضدور هدر
روزشان در جلسه ثابت میشود) ممکن نیست.
ایشان گفتند باید ترسشان را بریزد .پرسیدیم چطور میشود و ایشان گفتند مستقیم به شا بد بگویید.
به ایشان گفتم ،چه بهتر که خود شما بیایید و این کار را بکنید .گفتند باید فکر و چند مشورت انواه دهم.
یکی از دوستان پی

ایشان باقیماند ،که برای آمدن ترایکشان کند و باقی به جلسه رفتیم و موضوع به هی تر یسه

هم منتقل شد.
در اواخر جلسه (که معموالً یکی دو ساعته بود) مهندس معینفر بدا همدان دوسدتمان وارد جلسده شددند و چدون جدا
نکود ،جلوی جمعیت روی زمین نشستند ،که موجب ایواد یک ولوله در کارکنان شدد .انتظدار ایدن بدود کده ایشدان
وقت بخواهد و احکت کند ،ولی این کار را نمیکردند.
باالخر من گفتم آقای مهندس شما امروز اکح نظراتی داشتید ،نمیخواهید آنها را مطرح بفرمایید.
ایشان پشت میکروفن آمدند و گفتند :چند روز پی
بود که ب رسد ،شما چه میخواهید.

به شهر کازرون رفته بودندد و مدرده را فرمانددار جمدم کدرد
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او پرسید آیا کسی از شما هست ،که از وضم شعل

راضی باشد .یک نفر دست بلند کدرد ،پرسدید از کدارت و

درآمدش راضی هست ،گفت بله .پرسید چه کارهای گفت "مرد شدور" سدالن بده هیودان آمدد و شدروع بده دسدت
زدن کردند.
فرماندار گفت :پک دیگر چه میخواهی که با مرده تظاهرات میکنی .گفت من "شا چهار ساله" میخدواهم .کده بدا
استقکا شدید سالن مواجه گردید و همانطور که مهندس معینفدر گفتده بدود .همده چیدز عدوض شدد .بالفاادله یدک
معاون مدیر کل وقت گرفت و گفت از جواندان مصددقی بدوده و االن  25سدا اسدت ،کده رفهدایم در گلدویم گیدر
کرد و نطق ا ساسی کرد .از آن روز فضا برگشت و کامالً انقالبی شد.
جلسات هر روز تشکیل میشد و اعالمیههای پخ

شدد  ،خواندد میشدد .بعدد بدرای برخدی تظداهرات دعدوت شدد

هماهنگی میشد و کارکنان در چندین تظاهرات خیابانی شرکت میکردند.
چند روز بع د چند نفر از یک ادار دیگر دولتی ،به سازمان برنامه آمدند و با هی تر یک جامعه کارکنان ادحکت
کردند و گفتند میخدواهیم یدک جلسده کارکندان بگدذاریم و میخدواهیم یکدی دو نفدر از شدما در آن سدخنرانی کنندد و
هرف یکی دو ما تقریکا ً تماه کارکنان دولت به این اعتراضات و اعتصابات پیوسته بودند.
یک خکر سیاسی همان روزها گفت :کار رژیم تماه است .چون وقتی محافظهکارترین اقشار اجتماعی نیز علمدا
به انقالب ب یوندند ،دیگر شانسی برای بقای رژیم وجود ندارد.
• کانون مهندسی و انقالب
در اولین جلسه هی تمدیر "کانون مهندسان ایران" که ریاست

با شریف امامی و نیابدت ریاسدت و یدا دبیدری بدر

عهد سناتور جفرودی بود .بسیار از تشکیل گرو معماری و معرفی یک جوان به هی تمددیر اسدتقکا شدد و بعدد
نوبت به احکت من رسید.
تشکر کرده و گفتم هی تمدیر معماری متنی به من داد که اینوا قرا ت کنم.
متن این بود که متأسفانه بسیاری از مهندسان "کانون مهندسان" را واقعا ً کانون مهندسان نمیدانندد و آنودا باشدگا
مهندسان سیاسی و قدرتمند و تی برخی "لا فراماسونری تهران" میدانند .که الکتده گدرو معمداری ایدن نظدرات
را قکو ندارد و اجاز میخواهد ،یک مومم از جوانان عضو کانون ،در تماه رشتهها برگزار و بدا جلدب آنهدا بده
فعالیت به این شایعات پایان داد شود.
مهندس شریف امامی بر افروخته شد و اههار کرد ،من باید به مولک بروه و از سدناتور جفدرودی (بعدداز یدک
مکالمه خصوای) خواسته جلسه را ادامه داد و خواسته گرو معماری بررسی شود .بعدداز ایشدان ،تعددادی از
اعضان با عصکانیت به بیانیه ما ،مله کردند و تی پیشدنهاد اخدراج مدن و بسدتن گدرو معمداری را دادندد .ولدی
سناتور جفرودی گفدت :ایدن ادحکتهای شدما و پیشدنهادی کده دادیدد ،ندوعی تأییدد آن بیانیده خواهدد بدود .اتفاقدا ً مدن
پیشنهاد میکنم اجاز دهیم ،این مومم تشکیل شود که مهندسدان مد ا بکینندد ،همچدین مسدا لی اینودا مطدرح نیسدت و
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قرار شد هی تر یسه روزی را برای مومم ایررسمی جوانان کانون مهندسان اعاله کند و گرو معمداری مسد و
برگزاری آن باشد و مس ولیتهای

را هم ب ذیرد.

من بسدیار تشدکر کدرده و اعداله نمدوده کده بدا کمدا میدل ایدن مسد ولیت را ( بده نماینددگی از گدرو معمداری)
می ذیریم.
قرار شدد جلسداتی بدرای فعدا کدردن کدانون مهندسدان ،تحدت عندوان ن قد

انومدن هدای مهندسدی در تحدو و

توسعه کشور تشکیل شود و اگر اشتکا نکنم برای اولین سخنرانی از دکتر متین دفتری دعوت به عمل آمد.
در "کانون مهندسدان" بدرخالف سدازمان برنامده از همدان جلسده او  ،فضدا خدود بده خدود انقالبدی شدد و بده
سرعت پی

رفت .جلسات بعدی با سخنرانان دیگری ممل آقای دکتر الهیوی و ایر تشکیل شد.

در همین سا مقرر شد بدود ،کده اولدین انتخابدات نظداه مهندسدی کشدور برگدزار شدود و در کدانون تصدمیم
گرفته شد که به شکل فعا در این انتخابات شرکت نماییم.
هی تمدیر کانون خیلی می خواست در این امر فعا باشد و با چند ت شکل دیگر ممل جامعه مشاوران ایران،
ا تماالً انومن آر شیتکتها و شاید ارگان های دیگری مذاکر شد ،که لیست مشترکی داد شود.
از گرو معماری هم برای کاندیداهای معماری نظر خواسته شدد و چندد نفدر پیشدنهادی مدا ،در لیسدت قدرار
گرفت ،ولی باقی لیست االب از مهندسان سیاسی و یا مرتکط به رژیم بودند ،که ما را ناراضی میکرد ،سه
روز به انتخابات ،گرو معماری کانون مهندسان ،از ات الف و لیست مشتره خارج شد و لیست جداگانهای
داد ،که خیلی موجب دلگیری مهندس سردار افخمی که هنوز ر یک گرو معماری بود شد و تقریکا ً دیگر از
ایشان از همان زمان فهمیدند که ،هی ت مدیر معماری جدا از ایشدان ،عمدل مدی کندد و بده ندوعی از ضدور
ایشان سوناستفاد مینماید.
ایشان به نظدر مدن آده دمدوکرات و بدی شدیله و پیلده ای بودندد و ا تمداالً سدالم هدم بودندد و خیلدی در سداختار
سیاسی کشور ضور نداشتند و تا دی این ویاگیهای ایشان ،ما را که ازشدان سدون اسدتفاد کدرد بدودیم،
شرمند میکرد.
انتخابات انواه و لیست ما تا د زیادی موفق شد و مشاهیری از مهندسان وابسته از انتخاب شدن بازماندند.
یاده می آید ،یکی از آنها از بنظره از اعضای جامعه مهندسان مشاور بود ،بعداز آنکده مدا لیسدت ،جداگانده
دادیم و اسم ایشان را بیرون گذاشتیم ،گفت شماها پرت هستید ،مهم نیست کده چده رای هدای ریختده میشدود.
مهم اینست که اسم من و دوستانم از اندوق در خواهد آمد.
الکن بعلت ض ور مهندسان جوان در هی ت نظارت و تی خوابیدن آنها در کندار ادنوقها و شداید هدم عدده
تمایل رژیم به تقلدب در ایدن انتخابدات فندی ،آنهدم در آن شدرایط کشدور ،باعدا شدد کده ایشدان و دوستانشدان
انتخاب نشوند.
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نظاه مهندسی از دو شاخه نظاه معماری  -شهرسازی و نظداه سداختمان  -تأسیسدات تشد کیل مدی شدد و لیسدت
منتخکین شاخه معماری و شهرسازی که تقریکا ً به تمامی از لیست جداشددگان از اتد الف بدود بده شدرح زیدر
برند انتخابات شد.
 -1ایرج اعتصاه
 -2سیروس باور

 7منصور س هری مقده 8هوشددنگ اددناعیها ( کدده عضددو و نایددب ر ددیکجامعه کارکنان سازمان برنامه بود)

 -3رضا بهکهانی

 9-ایرج طکیب نیا

 -4ادوارد باالسانیان

10-منوچهر مزینی

 -5بهروز کیکی

11-محکمی

 -6بیان دفتری

• اعضای علیالبدل  :فریدون داودپنا  -امیر علی سردار افخمی و ا مد عظیمی
مال ظه می شود که اسم مهندس سردار افخمی نیز که در اعضای علی الکد بود ،بعلت اینکده در لیسدت مدا
بود ( و الکتده خیلدی از خودمدان بده ایشدان رای نددادیم) در فهرسدت علدی الکدد قدرار داشدت .الکدن در لیسدت
ساختمان و تأسیسات که کمتر در آن نق

داشتیم عکدالموید اعلم ،کارون فرمانفرمانیدان از مهندسدان مدورد

تأیید نظاه قرار داشتند .گرچه در اواخر لیست دکتر قالیکافیان و علیاککر معین فر از لیست ما اضر بودند.
بعداز انقالب تقریکا ً تماه لیست معمار و شهرساز بوز آنهایی که در ایران نکودند و دکتر قالیکافیان و مهندس
معینفر بهر ا چون انتخابات در رژیم گذشته انواه شد بود و بعلت ضور تعددای کده از برخدی از آنهدا
ناه برده( ،که از رژیم قکلی بودند) استعفای خود را تقدیم ،آقای مهندس کتیرانی وزیر مسکن و شهرسازی
نمودند ( .تصویر استعفان بدنکا میمید)

خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا  / 60مقاله 246

27

28

خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا  / 60مقاله 246

کدده متاسددفانه باعددا شددد ،سددالها انتخابددات بعدددی انودداه نشددد .در ددالی کدده ااددوالً اعضددای نظدداه معمدداری و
شهرسازی نکاید استعفان می دادند و در نظاه تأسیسات و سداختمان هدا ،پدک از چندد جلسده ایکدت تعددادی از
اعضای االی ،می شد طکق مقررات از علیالکد ها استفاد نمود و یدا تدی اگدر الزه شدد ،اعضدای دارای
رای های بعدی را انتخاب نمود و در واقم این انتخابات را به عنوان اقدامی مردمی در زمان رژیم قکل درج
نهاد و سالها مهندسی کشور را بدو ن نظاه باقی نمیگذاشت .
ساختمان کانون مهندسان ایران هم چند روز بعد توسط نیروهای رژیم انقدالب اشدعا و بده فعالیدت همده از
جملده گدرو معمداری پایدان داد شدد و هیچگدا هدم بده ارگدان هدا و کانونهدای مهندسدی بعدداز انقدالب تحویدل
نگردید.
• سازمان برنامه تا انقالب
بعداز طی دور "کج دار و مریز" اولیه ،بعداز  18شهریور عمالً بدون واهمه جلسدات ،هدر روز برگدزار
می گشت و در آن اعالمیه ها و اخکار انقالب خواند می شد و هدر روز تعددادی از افدراد هدم سدخنرانیهدایی
میکردند.
از جمله یک روز مکحمی مطرح شد و گفته شد که مدیریت سازمان باید ،اقدامی برای آن انواه دهد (که من
االن آن خواسته را یاده نمی آید ،چه بود؟ چون فقط بهانه ای بود برای اقدامی عملیتر) و مقرر شدد بدرویم و
در نزدیک اتاق ایشان تحصن نماییم و تا کسب خواسته به تحص ادامه دهیم.
عصر با تعطیلی ادار و کم شدن تعداد تحصنکنندگان تعدادی نیروی انتظامی به محل تحصن آمدند ( برای
اولین بار بود که ،برخوردی جدی تر با اقدامات انقالبی کارکنان اورت میگرفت و الکته برای آخرین بدار
هم بود)
تهدید کردند ،که اگر به سرعت سازمان را تره نکنیم ،آنها ناچار اقد امات شدیدتری بنمایند.
آقای مهندس معین فر هم که در تحصن شرکت کرد بود ،برخواست و کت

را کندار زد و سدینه اش را جلدو

داد و گفت شما داکمر می خواهید تیراندازی کنید ،بفرمایید سینه من آماد است .افسدر مربوطده گفدت :نده،
ااالً همچین قصدی نداریم ،اادالً شدما و چندد نمایندد دیگدر بفرماییدد بدا ریاسدت سدازمان ادحکت کنیدد و
بگویی چه میخواهید و این مذاکرات انواه شد و تحص پایان یافت.
بعداز آن تداره شرکت در چند مراسم ممل خاه سد اری اسدتاد کدامران نودات الهدی و یدا تأییدد نخسدتوزیدر
بازرگان در  19بهمن  ، 57بوسیله جامعه کارکنان ادورت گرفدت .کده تقریکدا ً بدا ضدور اکمریدت کارکندان
انواه میگرفت.
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 oنخستوزیری بختیار:
ادارات و سازمان های انقالبی یدک مومدم از نمایندگانشدان بدرای همداهنگی تشدکیل داد بودندد ( اگدر اشدتکا
نکنم از  54سازمان تشکیل شد بدود) کده بدرای هدر مدورد جدیدد یدا خداص ،جلسده ای تشدکیل مدی دادندد ،کده
اقدامات در ادارات و سازمانهای مختلف هماهنگ باشد.
از سازمان برنامه مهندس معین فر و بنظره به تناوب دو نفر از اعضای هی ت مدیر جامعه کارکنان در این
جلسات شرکت میکردند .پک از انتصاب دکتر شاه ور بختیار ،منهم اتفاقا ً در زمر نمایندگان بوده.
در موارد دیگر خیلی تصمیم گیری آسان بود ،ولی در این مورد ابهاماتی وجود داشت ،بخصوص که ایشان
سالها در ا پوزیسیون بودند و بر علیه رژیم فعالیت میکردند.
نوبت نظردادن من که شد ،گفتم من خیلی ابهاه داره واینکه میگویم ،در واقم بیشتر از اعاله نظر طرح یک
س وا است.
س وا اینست که ،شاید بشود به دکتر بختیار یکسا وقت داد که در ادورت خدروج شدا و اخدذ اختیدارات
کامل کومتی به کارش ادامه دهد.
در این یکسا مولک منحل و مولسی موقت از نمایندگان ا زاب و گرو های ا پوزیسیون تشکیل شود و در
این فااله زمینه برای رفراندوه ،فراهم گردد و پک از رفراندوه بر سب نتایج آن عمل گردد .
یک هیاهو در نمایندگان درگرفدت و سد ک یکدی از نماینددگان وزارت نیدرو کده اسدم

"زمدانی" بدود وقدت

خواست .
گفت این پیشنهاد هاهراً عاقالنه ،عمالً پیشنهاد زیرکانهایست ،برای نوات رژیم سلطنت و من فکر میکنم مطرح
کنند آن امنیتی است و ضورش در میان ما برای همچین روزی بود است.
بعداز او تعدادی دیگر احکت کردند .در الی که اتهامی را که به من زد بود ،رد می کردند ،ولی نظر او
را می ذیرفتند.
یکی از جالب ترین نظرات را آقای مودالدین دشدتی کده در آن جلسده نمایندد سدوه سدازمان برنامده بدود ،او
براساس شعری که دکتر بختیار موقم اعاله پذیرش نخست وزیری

خواند بود و در آن گفته بود " من مرغ

طوفانم" نطقی با اعاله موافقت با ادامه اعتصابات و اعتراضات به دولت انواه داد و آندرا را بدا ایدن شدعر
تماه کرد.
ای مگس ،عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست
عرض خود می بری و زحمت ما می داری
در موموع نظرات جمم ایدن بدود کده بدا نخسدت وزیدری دکتدر بختیدار هدم بایدد ممدل بداقی رفتدار کدرد و تمداه
اقدامات انقالبی به همان روا قکلی ادامه یابد .این نظر رای آورد و مقرر شد ،بهمینترتیب عمل شود .
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 oجالب اینست ( آنطور که شنیده)  ،که آقای "زمانی" کمی بعداز انقالب بده اعدداه محکدوه شدد ،چدون از
عوامدل بداالی سدداواه بدود ،کده بدده شدورای همداهنگی اعتصددابات و اعتراضدات ادارات و سددازمانهای
دولتی نفوذ کرد بود.
بنظر می آمد ،که در طو احکت من ،از جو جلسه و نوع نگا باقی کامالً ک کرد ،جو کل شدورای
هماهنگی برخالف نظر من و علیه ادامه کار بختیارست ،لذا فکر کرد بود با یک مله شدید به نظدر
من و تی اتهاه زدن به من ،خودش را کامالً انقالبی جلو دهد .ک ه هم بتواندد بده ضدورش در شدورا
ادامه دهد  ،هم ایدن امدر را بده گوندهای ،مخددوش کندد ،کده اگدر در آیندد بده او هدم ایدن گفتندد سداواکی،
پذیرفته نشود و هم ا تماالً اگر انقالب موفق شد ،شاید این امر نوات
من نتوانستم تصور کنم.

دهد .شاید هدم علدل دیگدری کده
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• پیروزی انقالب و چگونگی ادامه کار " جامعه کارکنان سازمان برنامه"
با پیروزی انقالب " کارکنان سدازمان برنامده" پیدروزی مضداعفی نیدز بدسدت آوردندد ،چدون "مهنددس
معینفر" به ریاست سازمان گمارد شد.
هی تمدیر " جامعه کارکنان" تشکیل جلسه داد ،که برنامه اقدامات آتی و یا قطدم آندرا بررسدی نمایدد.
تصمیم گرفته شد " ،جامعه کارکنان" باقی بماند با سه هدف االی:
یک  -کمک به انقالب برای توس عه مناسب ،موزون و متعاد کشور
دو  -کوش

برای تعییر رو یه کارکندان ،از آنگونده کده در رژیدم گذشدته بدود و کمتدرین تعهدد را بده دولدت

داشت ،به کارکنانی که تماه هّ م و سعی خود را ،برای انواه کارشان با داکمر کارآیی و کیفیت ارف
مینمایند.
سه  -دفاع از قوق قه کارکنان.
چهار  -انتشار نشریهای که :مرتکا ً چگونگی تحقق بخشی اهداف فوق را به اطالع کارکنان برساند و تی با
ارسا به ادارات دیگر به انتقا این توربه ،به آن ادارات کمک نماید .که بدنکا ادفحاتی از ایدن
نشریه میمید.
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خددود

کارکنان بود و اقداماتی دیگر از این نوع.
الکته با صو انقالب بسیاری از کارکنان یا به هم کاری با ا دزاب و گدرو هدای سیاسدی پرداختده
بودند و یا سم ات آنها بودندد و از مشدکالت عمدد کدارکرد " جامعده کارکندان" ایدن بدود کده چگونده
جامعه را د ر چهارچوب اهداف خود و ایر متأثر از نظرات سیاسی نگه دارد.
o

14اسفند سال  57و اجتماع احمدآباد
در  14اسفند سا  57به مناسکت پیروزی انقالب ،گرو کمیری از مدرده مدی خواسدتند ،بده ا مددآباد و
اطراف خانه دکتر مصدق بروند.
در هی ت مدیر جامعه مطرح شد ،که آیا جامعهها باید به شکل متشکل در آن شرکت نماید.
برای این کار باید بررسی می شد ،که اگر این یک اقداه سیاسی است و در جهت گروهی خداص اسدت
یا خیر؟ اگر اینطور بود ،نکاید این اقداه اورت گیرد و اگرنه مدی تواندد مناسدب مدیباشدد .بحداهدا بده

33

خاطرات اجتماعی مقطع مهم تاریخی  40تا  / 60مقاله 246

نتیوه نرسید و گفته شد که تصمیم شخصی کارکنان است و جامعده اقددامی در ایدن مدورد نمدیکندد .در
اجتماع ا مددآباد کده جمعیدت کمیدری شدرکت داشدتند ( بخصدوص کده آیدت هللا طالقدانی مقدرر بدود در آن
سخنرانی کند) ایشان مطالکی را گفتند و اقدامی کردند ،که من بارها و بارها یاد آن میافتم.
خالاه آنچه من از این سخنرانی گرفتم ،این بود که،
-

پیروزی انقالب اال و دت تماه مرده بود است با هر عقید و نظری

-

االن دهها گرو و زب و دسته تشکیل شد  ،که گرچه از نظر تعددد نظدارت آران مفیدسدت ،ولدی
میتواند موجب تفرقه نیز بشود.

-

بسیاری از این گرو ها در هدف گیری خود اشتکا میکنندد .بدرای ممدا اادالً موضدوع ایدن مقطدم
تدداریخی کشددور ( و شدداید هددیچ مقطعددی) موضددوع ،دعددوای سددرمایه داری و مخددالفین سددرمایه داری
نیست .چه رسد دعوای گرو های مختلف جکهه ضد سرمایه داری با هم و یا مخالفین آنها ب ا یکدیگر
و تماه گرو ها را دعوت کرد ،که در عین داشتن نظرات خود ،یک جکههی مشتره تشدکیل دهندد
و از مهمترین و فوری ترین مسا ل پی رو شروع نمایندد و اخدتالف ایدر از آندرا فرامدوش کنندد و
دست دو نفر از رهکران دو جناح را دردسدت هدم گذاشدت و خدودش را هدم نمایندد بداقی گروههدا،
خطاب نمود.

-

این نظر که خیلی به د من نشست باعا شد ،که من چون هیچ زب ،گدرو و جکهده ای را ندیدده
که اینطور فکر کند ،جذب هیچ گرو سیاسی نشوه و عمالً فعالیت رفه ای و اجتماعی در محدود
رفهاه را ،به عنوان خط مشی زندگی بعداز انقالبم انتخاب نمایم.

-

بخصوص که معتقد بوده در تخصصی که کوش

کرد بوده برای برنامهریزی مسکن گدرو هدای

زیر خط فقر ،متو سط پایین و باالخر متوسط ،پیدا نمایم ،بد ی
مرده خدمت نمایم .که در بخ
-

از هدر شدکل دیگدری مدی تدوانم بده

دوه خاطراتم ( اگر بنویسم) به آنها خواهم پرداخت.

وقوع جنگ و وقایم بعدی و سرنوشت جامعه کارکنان
با شروع جنگ " جامعه کارکندان" ا سداس کدرد تعهدداتی را کده در اهدداف

بیدان کدرد بایدد خیلدی

جدیتر و با خود گذشتگی بیشتری ادامه دهد.
در همان روزهای او جنگ تعدادی از کارکنان که به جکهه ها رفته بودند ،که این امدر را تدی جددی تدر و
مستقیمتر می خواستند تعقیب نمایند .از جمله یکی از اعضای هی تمدیر در همان روزهای او دستگیر و
ناجوانمردانه بادستهای بسته ،اعداه شد ،که نام

را بدر سدالنی کده جلسدات دور انقدالب کارکندان در آن

برگزار می شد نهادند و آنرا تاالر " سعید خوشد نیکخو" نامگذاری کردند.
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الکددن بددا وقددوع مقابلدده مسددلحانه مواهدددین ،عم دالً پرونددد فعالیددتهددای اجتمدداعی و شددورایی در االددب
ادارات ،سازمان ها ،ارگانها و کارخانوات بسته شد و به کار جامعه کارکنان هم پایان داد شد.
من هم ،که همرا تعداد دیگری از کارکنان منتظر خدمت شد بودیم .بوای تقاضای بازگشت ،استعفان داده
و فکر کرده فعالیتم را در یک مشاور شهرسازی که موض وع مسدکن در آن ،عمددهترین بخد

اسدت ادامده

دهم.

بخصوص که در همین فااله سه کار اساسی در امر مسکن انواه داد بوده:
اول :تدوین برنامه ارتقان مر له به مر له سطح سکونت به عنوان را ل برای سکونت گرو های زیر خط
فقر سکونت
دوم :به عنوان نمایند سازمان برنامه ،مشارکت در تدوین قدانون زمدین شدهری کده تمداه اراضدی مدوات را
بهنفم مسکن مرده ملی کرد بود.
سوم :توجه به اینکه مسکن بخشی از سکونت و سکونت بخشی از شهرست ،که در تحقیق "روند تحدوالت
سکونت در شهرهای ایران"  ،به آن پرداختده بدوده و عمدالً مدن را از مسدکن ادرف بده مسدکن در
شهر و شهرسازی سوق داد بود.
بهمدین علدت در یدک مهنددس مشداور معمدار و شهرسداز شدریک شدده و تداکنون (آخدر  )1395بده در رفدده
مهندسی مشاور فعالیت می نمایم و هنوز سکونت گروههای زیر خط فقدر سدکونت و کدم درآمدد در شدهرها،
داداه االی اه میکاشد.
امیدددواره کدده در فراددت بعدددی خدداطراتم را کدده دیگددر کددامالً رفهددای اسددت و میتوانددد ویاگیهددای "نظدداه فنددی-
اجرایی" کشور را در بُعد شهرسازی و مسکن تا دودی روشن نماید ،تدوین نمایم.

