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 یختارم از مراسم بزرگداشت دهمين سالگرد مرگ پوينده و یگزارش

  
  ١٣٨٧ آذر دهمجهشنبه دو                                                                                      ر بذینشريه دانشجوي

  
ت ين جنايده سال از ا. بودی اسالمی م جمهوريتوسط رِژی نده و مختاريپو قتل ن سالگرد ي دهم، آذر١۵امروز 

دفاع از ی قالبی هابا شعاری م خرداداتفاق افتاد که اصالح طلبان دوی ت در دورانين جنايا. هولناک گذشته است

  .دنديغ نورزيه مردم دريتاختند و از سرکوب عل" یو آزادی دمکراس"

 حضور .شدندد جمع يسنده شهين دو نويدر امامزاده طاهر کرج بر مزار است نفريک به دوينزدی تيجمعن مراسم يدر ا

از ی برخ. ت را محاصره کرده بودنديدور جمعآنها دور تا  .ار محسوس بوديبسی تيامنی روهايها و نی لباس شخص

ی مصادر را ی تيامنی روهاينی برا آماده باش دستوردادند وی ماوضاع را زدند و گزارش ی م ميسی آنان مدام ب

گر بطور دائم با تلفن يدی کي و ،کردی می لمبرداريفمراسم درشرکت کنندگان ی از آنان از چهره های کي کردند؛

  .زدی حرف م

برگزار ی نده و مختاريپوقتل سالگرد   آذر١٣پارسال قبل از مراسم . بودی  خالدانشجوی از رفقای ليخی سال جا ام

مراسم در همان ی بروشورها. که امسال حضور نداشتنديی ، رفقاحضور داشتنددر آن دانشجو ی  رفقااز ی اريبس. شد

خواستار ی تي امنماموران ،پخش شدی آماده شد و سخنرانی سخنرانی بلندگوها برانکه يبه محض ا.  ابتدا پخش شد

هم استعالم بازبعد از! ا نهياست ی د که مجوز قانونيد استعالم کنيگفتند باداشت، ن که مراسم مجوز يمجوز شدند با ا

اکثر  تا اگرچه بود ۴ تا ٢ساعت ی برامراسم تمام شود چون مجوزبعدازظهر ۴ تد تا ساعيگفتند که مراسم حتما با

ان يآرام به پااريمراسم بس داده نشد وی ب اجازه سخنرانيترتبه هر. هم گذشت٣شرکت کنندگان جمع شوند ساعت از

  .ديرس

  .ه خود را نشان داديم چهره کريهم رژن باريا

  .مي بودميرِژی تي ماموران امنو سرکوبسانسورشاهد هم ن باريا 

  . ميمردم بودی خواه در حافظه جمعيسندگان آزاديادمان روشنفکران و نويثبت  یبراو مقاومت ی ريگيپشاهد هم ن باريا

 

ر بذیي نشريه دانشجوی برایارسال  

١٣٨٧  آذر١۵  


