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  مقدمه

 و حمایتها و آنها هاي قرار و قول ،هاآمریکائی و خمینی عوامل پرده پشــت مذاکرات با در رابطه  " رانیانای کشــی نســل" کتاب دوم جلد در            

 نمایندگان با ،قبل ماهها از که  پرداخته شده افسرانی معرفی به جلد این در .باشدمی ایران به خطربی بازگشت براي خمینی از آمریکائیان هايتضمین

ــیاري و ندبود تماس در خمینی ــتباز از پس آنان از بس ــبانه بود، قدرت در بختیار دولت هنوز که حالی در خمینی گش ــی لباس با و ش ــخص  مقر به ش

سران این .کردندمی بیعت او با و رفتندمی خمینی صد از جلوگیري براي  ایران به خمینی ورود روز در حتی  اف  از را خمینی احتمالی خطرهاي و سوق

   دهند. انتقال امنی منزل به مردم ازدحام و چشم از دور به تا دادند انتقال امنی پایگاه به  هوانیروز کوپترهلی با زهرا بهشت

 CIA عوامل دست به ايبدره تیمسار زمینی، نیروي فرمانده شدن کشته و ارتش موفق نا کودتاي يدرباره مطالبی کشی نسل کتاب از جلد این در

  .خوانیدمی مالیاحت کودتاي از جلوگیري براي

 هايجوخه بوســیله اعدامها و بود ارتشــی مقامات زنخالص تیر که ســپاه فعلی ســردار تحیري، علیشــمس  شــاهنشــاهی ارتش گروهبان با همچنین و

شکري مقامات و وزرا  از بعضی محاکمات. شویدمی آشنا شد،می انجام او  امر تحت آتش سبت جرائم و ل شاندفاع و آنها به شده داده ن سی یات  برر

 نخست د.شوی می مطلع شاه ساله 13 وزیر نخست سپاري خاك به شیوه ي و دادگاه در  دفاعیاتش و هویدا دستگیري چگونگی همچنین با. استشده

شت که وزیري ستان  زهرا، به ستان ینا در دفنش اجازه فکر کوته و مرتجع آخوندهاي ولی بود نموده اقتتاح قبل سال چند را پایتخت بزرگ قبر  قبر

سدش، و ندادند را شکی سردخانه در ماه سه از بعد ج شناس انجام سر قانونی، پز شت .شد سپرده خاك به نا  اولین  که خوانیممی را زنی تلخ سرنو

  .زدند سرباز ،او شستن از زهرا بهشت غسالخانه هايشويمرده و شدکشته فجیعی طرز به و بود ایران تاریخ  در زن وزیرِ

 بخاطر که معروفی دار سرمایه خرم، علیرحیم اعدام و دستگیري و آخوندها با شاه رژیم ساواك رئیس قرارهاي و قول ماجراي با کتاب نهایت در و 

  .رسدمی پایان به بود، پیموده شبه یک را ساله صد ره شاه، مادر با نزدیکی

  ...کرد خواهد پیدا ادامه اسالمی جمهوري بیدادگاههاي قربانیان و بازجویان  اسناد و زندگینامه معرفی، با کتاب سوم جلد
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  رانیدر ا ینیبنام  خم یوالئیه دنیو غرب در به قدرت رس کاینقش آمر

ـــالم شیپ ـــ یمیدولت ج یاز انقالب اس به مدت دو هفته در ارتباط  کانشینزد قیاز طر ینیاهللا خمروح دیکارتر با س

 گریکدیواسطه با  قیو کارتر از طر ینیاند که خمکردهدییاند، تأها حضور داشتهقاتمال نیاکه در  ياست. افرادبوده

ـــتند،یالقول نمتفق گریکدیبا  اتیجزئ یها در برخگزارش نی. گرچه امی کردندتماس برقرار   نیدادن ا ياما رو س

 است.شده دییها توسط منابع مختلف از هر دو طرف، تأمالقات

شار ش انت سط ب یجنجال یگزار ست ویکم،در  یسیبیتو سر  نیا گریبار د 2016مه  بی انداخت. در  زبانهااتفاق را بر 

سم نیا سناد ر ساس ا شده کایدولت آمر یگزارش که بر ا شر  ست، ذکر گردمنت پس از مذاکرات با  ینیکه خم دهیا

س نانیاطم نیبه ا کایآمر شتش به ا دیر سمت مقابل، جانداخت.  واهندرا به خطر نخ رانیکه آنان بازگ کارتر،  یمیدر 

ـــازنهیبه زم زیو همکارانش ن کایوقت آمر جمهورسیرئ ـــت خم يبرا يس  نکهیاز ا دند.کمک کر رانیبه ا ینیبازگش

ــاه ــاهنش ــت به  یارتش ش ــ ینظام يکودتا کیدس ــد، اطم ینیخم دنینخواهد زد و مانع به قدرت رس  نانینخواهد ش

ـــل کردند. اما به نظر م ـــدیحاص ـــتش را برا ینیکه خم رس  کایرو نکرده بود. او به آمر کایآمر يدر مذاکرات دس

شـــد. بنا به  کایبا آمر یجهاني انقالب خواســـتار صـــدور انقالب و مبارزه  يروزیداده بود و بعد از پ» پوچ يهاقول«

بودند  کینزد کایبه آمر که روهاانهیکنند و م بتوانند حکومت ونیکه روحان کردینم ینیبشیکارتر پ ن،یگارد لیتحل

 را کنار بزنند.

دولت  یغاتیاســـت و دســـتگاه تبل یگزارش جعل نیگفت که ا یســـیبیدر واکنش به گزارش ب ياخامنه یعل دیســـ

ها مالقات نیکه خود قبالً ا کیس يدر سمت مقابل، گر ».هاستیسیانگل یدشمن« نیاست و اانگلستان آن را ساخته
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ـــرا در ـــمن تأ حیکتابش توض ـــیبیگفت که گزارش ب کراتها و مذادادن مالقات يرو دییداده بود، ض  کی یس

شاگر« شته از ا رایز ستین »ياف سه دهه گذ شت ه نیاند؛ او همچناطالعات باخبر بوده نیهمه در  در دولت  کسچینو

 يزدی مید. ابراهاشــب کایبا آمر کیبه ادامه روابط نزد لیبرداشــت را نداشــت که او ما نیا ینیاز اظهارات خم کایآمر

 نیاست. همچن» خالصه و ناقص« یسیبیگزارش ب :نوشت زین ،بود سیدر پار کایمرآو ینیخم يهاکه واسطه تماس

و تهران) با  سیاز دو کانال (ســـفارتشـــان در پار هاییکایآمر دیگویو م کندیم دییها را تأمالقات نیا یالنیعباس م

  وارد تماس شدند. انشیو اطراف ینیخم
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  کایبا آمر ینیماس خمسابقه ت

 يبرا 1963در  ینی، عنوان داشت که خم1980مربوط به سال  ایبر اساس گزارش سازمان س یسیسیب 2016ژوئن  در

ستاده بود. خم امیپ يجان اف. کند کایوقت آمر جمهورسیرئ سال پ ینیفر آبان  یعنی کا،یبه دولت آمر امیدر زمان ار

شمال تهران در1342 شود، به کمک  نکهیا نحال، بدو نیبود. با ا یحبس خانگ، در  به  یروحان کیساواك متوجه 

ـــفارت آمر یامیپ »ياکَمَره لیخل رزایحاج م«نام  ـــتاد. متن کامل ا کایبه س هنوز از حالت  هاامیپ نیدر تهران فرس

. در شودیم دهیآن داز ییهابخش ا،یسازمان سِ »رانیاسالم در ا«حال، در گزارش  نیاست، با اخارج نشده يبندطبقه

 است:آمدهگزارش که مجموعاً هشتاد صفحه دارد، نیاز ا یبخش

ــ ینیخم ــور ندارد. یمخالفت رانیدر ا کایداد که او با منافع آمر حیتوض ــت که حض در  کایآمربر عکس، او اعتقاد داش

ـــورو جادیا يبرا رانیا ماالً نفوذ بر يتوازن در برابر ش ـــرورت دارد. او  ایتانیو احت باره نیهمچنض قادش در  ي اعت

به  امیپ نیکه ا ستیحال، مشخص ن نیا با داد. حیتوض را تیحیمس ژهیجهان به و انیاد ریاسالم و سا کینزد همکاري

ست کند س يد ست،دهیر شد. همچن نیدو هفته پس از ا يو رای. زریخ ای ا سر نیاتفاق ترور  از  زیکه خود ن ياکمرهپ

سنگفتگو باست، در عهیش ونیروحان سفارت آمر يکند يبرا ینیخم امیدر رابطه با انتقال پ میا ت توسط پدرش،  کایبه 

ــا هیچکداممراودات و مکاتبات مرحوم والد بودم و نه  یتمام انیدر جر کیجانب که از نزد نیا نه گفت :  ياز اعض

و بدون ســند  بیعج یمتخود ته نیامراجعه کرده باشــد  کایبه ســفارت آمر شــانیکه ا میخانواده هرگز به خاطر ندار

  است.

 1979کنفرانس گوادلوپ در سال 

 سکاریژ يوقت فرانسه، والر جمهورسیفرانسه و آلمان به دعوت رئ س،یانگل کا،یسران آمر 1979 هیدر هفته اول ژانو

ستن در جز سه بود برا رهید ستعمرات فران س يگوادلوپ که جزء م س یبرر سائل  سیم مهم جهان از جمله انقالب  یا

وقت  ریوزکاالهان نخست مزیدستن و ج سکاریژ پکنفرانس گوادلوگرد هم آمدند. در یررسمیغ يداریدر د ان،ریا

در منطقه احتمال بروز  يو با توجه به نفوذ شــورو ســتیهم متفق بودند که شــاه قادر به ادامه حکومت خود ن سیانگل
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ــتیکمون يریگو قدرت یجنگ داخل ــدر ،ییکایآمر يهاپلماتیال، از د. جورج بوجود دارد رانیدر ا هاس  یگزارش

 بود: کرده ینیبشیحکومت شاه پ نیجانش یاحتمال تیبه کارتر، پنج وضع

 با حفظ شاه یسلطنت مشروطه_الف 

 حکومت يپسر شاه برا یموقت تا آمادگ یسلطنت ابتین يشورا جادیشاه و ا خلع_ب 

 ونیمذهب تیو جلب حما یسنجاب میو کر ینیام یعل يبا رهبر يجمهور_ج 

 ینیطرفداران خم يبا رهبر یاسالم يجمهور_د 

  ینظام حکومت_ه 

بر عدم امکان  یدستن مبن سکاریو لذا بعد از اصرار ژ نداول و دوم شکست خورده بود يهاحلهنگام کنفرانس راه تا

سه در صدد برقرار شنهادیسوم متمرکز شد و با پ نهیگز يرو کایاز شاه، آمر شتریب تیحما در  ینیارتباط با خم يفران

 يهااســت که قدرتعنوان داشــته "خیپاســخ به تار" ،کتاب خود نیمحمدرضــا شــاه در آخر نیبرآمد. همچن سیپار

  او داده بودند. يبه برکنار يکنفرانس رأ نیدر ا یغرب

  

  ،فرانسه ریوزدستن نخست سکاریژ ،سیوزیر انگلکاالهان نخست مزیج

  لمانآصدر اعظم  تیهلموت اشم، کایامر جمهورسیکارتر رئ یمیج
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ته ابراه ـــ ـــتمدر  ،يزدی میبه نوش با 1979 ي هیژانو هش جدهم، برابر  ما1357ماه ســــال  يد ه گانی، دو تن از ن  ند

 ،يزدی میبه نقل از ابراه دار،ید نیکردند. در اداریلوشــاتو ددر نوفل ینیدســتن، با خم ســکاریفرانســه، ژ جمهورسیرئ

 گفت: ینیبه خم جمهورسیرئ ندگانیاز نما یکی جیپس از تعارفات را

ـــت که برا یغامیپ ینیخم يبا آقا داریاز د هدف  يآقا يکارتر برا دنتیاز طرف پرز غامیپ نیدارند. ا اهللاتیآ ياس

. میرا به شما برسان غامیپ نیاست که ادرخواست نموده سکاردستنیژ دنتیاست و از پرز. او تلفن زدهباشدیم ینیخم

ـــته غامیارتر در پک دنتیپرز ـــت که آخود خواس از عدم مخالفت با  يریجلوگ يخود را برا يروین یتمام اهللاتیاس

ـــاه قطع اریبخت ـــت و در آ یبه کار برد. خروج ش ـــب خواهد بود رخ خواهد داد. به نظر یکینزد يندهیاس کارتر مناس

 دیاست که بدان نیا مینچه الزم است بگوباشد. آ برقرار سکوت و آرامشتا  د،یریکنترل خود بگریرا تماماً ز تیوضع

آرزو دارد کارتر دنتیخطر، اوضاع را بدتر خواهد نمود. پرز نیهست و وقوع ا ینظام يکودتاو ارتشخطر دخالت 

ــ کیو محرمانه بماند.  یکامالً مخف غامیپ نیکه ا ــتق یارتباط لهیوس ــد تا مرتب در  ریپذامکان دیبا اهللاتیبا آ میمس باش

 اهللاتیکارتر، خطاب به آ یمی. (جباشدیم اهللاتیبه نفع کشور شما و خصوصاً آ نیو ا دنگذاشته شو حوادث انیجر

 )يزدی میبه نقل از ابراه ،ینیخم

ست که وزآمده تیروا نیادامه ا در سه ن ریا سال کرده ینیبه خم یامیپ زیخارجه فران ست: ار داد  غامیخارجه پ ریوز«ا

ـــت، چرا که امکان ادامه ا ینیخم يآقا ير براکارت غامیکه محرمانه ماندن پ ارتباط را خواهد داد. به من  نیخوب اس

ــده ــتور داده ش ــت که بگوهم دس ــت و انتقال قدرت در ا یمنطق یلیآن خ يارتباط و محتوا میاس کنترل  دیبا رانیاس

 »همراه باشد. یاسیس دیشد يهاتیبشود و با احساس مسئول

 کارتر امیبه پ ینیخم پاسخ

ـــت که ا يو ،ینیاهللا خمکارتر به روح امیاز انتقال پ پس و  اریدر رابطه با بخت یکیدو بخش دارد،  امیپ نیعنوان داش

ـــفارش م اریدر رابطه با بخت اهللاتیدر رابطه با کودتا. آ يگرید ـــما س خود عمل  نیکه ما خالف قوان دیکنیگفت: ش

ــربکنم، ملت ما حا ییخطا نیبر فرض آنکه من چن م؟یکن ــ نید بود. ملت ما که اننخواه ض ــ بتیهمه مص و  انددهیکش

آرامش  نکهیا هیاما قض خارج شوند. يو سلسله پهلو یسلطنت میبار رژ ریآن است که، از ز يهمه خون دادند، برا نیا

کنند. اما به دسـت آوردن آرامش با وجود  یمملکت آرام باشـد و مردم با آرامش زندگ میخواهیم شـهیباشـد، ما هم
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سن ن يامکان ندارد. آقا شاه شد و خون خواهندیاند و مکرده دایپ تیکارتر اگر ح شوند خوب  ختهیها رآرامش با ن

 یهم امر مشــروع نی، که اعمل کنند ملت خواســتنکنند و به  یبانیرا هم پشــت اریاســت که شــاه را ببرند و دولت بخت

 .کرده اندن يریملت جلوگ لیهست و از م

به ج ،ینیخم اهللاتیآ نیهمچن ـــخ  پاس قل از ابراه یمیدر  به ن مال  ینیخم آیت اهللا ،يزدی میکارتر،  با احت طه  در راب

 گفت: نیچن زین ینظام يکودتا

اند است و از من خواسته نیدر شرف تکو ینظام يکودتا کیبه من اطالع دادند که  رانیالن از اا، ودتاک هیاما قض و«

 ي. برانندیبیبشــود از چشــم شــما م ییکودتا نیکنم که اگر چناخطار کایکنم و به آمر میرا تحر ییکایآمر يکاالها

ـــود،  ینظام ياند که اگر کودتاداده غامیاند، پمن گفته  کی نکهیمن به حکم ا. بدهم حکم جهاد مقدسمن باید بش

ستم یشخص روحان شر را همو  ه صلحت ب ص شهیم شما تو صلحت ملت خودم را در نظر دارم، به   هیدر نظر دارم و م

گذار دیریرا بگ هايزیخونر نیا يکه جلو کنمیم ند و ا دایتحقق پ هايزیخونر نیا دیو ن حال خود  رانیک به  را 

شــرق و نه  مینه تســل ،یمکاتب انحراف ریخواهد داشــت و نه ســا یســتیکمون شینه گرا د،یکه اگر رها بکن د؛یواگذار

ــل ــد.  میتس ــورت ام نیا ریدر غغرب خواهد ش ــتیآرامش ن دیص ــود،  ینظام يکودتاو خوف آن دارم که اگر س بش

شود رانیدر ا يانفجار س،ب ست ارتش. االن نظام و ردیآن را بگ ينتواند جلو یکه ک س ضعاز چند ماه قبل   ترفیتر و 

سشده جادیا یارتش اختالفات آنکه در باطنِ يبرا ندسته ست و ب لکن  کنند،یکودتا را خفه مو وندندیپیبه ما م ياریا

  »است. به کارترمن  غامیتمام پ نیا ،ندارم واقع شود لیکه من م يربا کشتا

سه، از رئ يبرا یامیپ نیهمچن ینیخم شت: و اما به دولت فران سه دا  دییکنفرانس از تأ نیکه در اجمهورسیدولت فران

شاه و  نیا یبانیکنند که دست از پشت حتیدارم که کارتر را نص لیو م کنم؛یم تشکراست کارتر از شاه مناقشه کرده

ـــت بردا نیدولت، که همه خالف قوان نیو ا میرژ نیا کنند، تا  يرینکنند و جلوگ دییتأ ینظام يکودتا رند و بهاس

نفت را به  شودیو در آن وقت است که م دیاقتصاد به گردش درآ يهاو چرخ اوردیآرامش خود را به دست ب رانیا

  د.رهست صادر ک يغرب و هر کجا که مشتر
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  سیدر پار ینیو خم کایآمر ندگانیز ارتباط نماآغا

بود که روابط  یکس نینخست ،یدادن انقالب اسالم يدر زمان رو کایآمر یمل تیسازمان امن ياز اعضا ک،یس يگر

است، به منتشر شده 1985که در سال  »کنندیهمه سقوط م«را فاش ساخت. او در کتاب  ینیو خم کایدولت آمر انیم

شاهم ی کهاتفاقات شاهن سقوط دولت  ست. متن پپرداختهشد،  ینجر به  سط ابراه زین هاامیا شده و  يزدی میتو شر  منت

  است.پرداخته دارهاید نیبه ا ا،یبر اسناد سازمان س یمبتن یگزارشدر زین یسیبیب

 

  يزدی میابراهدکتر 
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  کایآمر ندهینما مرمنیو ز ینیخم ندهینما يزدی میابراه نیبهاي مالقات

 کایآمر ندهینما مرمنیو ز )ینیخم ندهینما( يزدی میابراه نیب اول قاتمال

ـــر در پار ییکایآمر پلماتید کی مرمن،یوارن ز انیم يداری، د1979 هیژانو چهاردهمدر  کارتر  میبا ابراه س،یحاض

ـــتاده خم ،يزدی ـــ يگر .داد بیترت کرد،یعمل م کایآمردر اهللاتیآ ندهیبه عنوان نما نیاز ا شیکه پ ینیفرس  کیس

 شـــتریب يهايزیخونر لی به تصـــور اینکه با این دیدار ازبا خبر بودند و دارید نیهر دو از ا ار،یشـــاه و بخت ســـدینویم

ص ،يزدیکردند. به گفته  تیحما دارید نیشود، از امی  يریجلوگ که خود را معاون وزارت » ساندرز«به نام  یشخ

 لیگرفت. او عنوان داشــت به دل تماس ینیخم اهللاتیبا اقامتگاه آ کرد،یم یمعرف نگتنیدر واشــ کاآمری خارجهامور 

: من در دیگویم يزدیدر تماس باشــد.  ینیخم ندهیبا نما ماًیکه مســتق داندیم دیمف کایآمر ران،یاوضــاع ا تیحســاســ

و بعداً تلفن  گذارمیم نایدر م ینیخم آیت اهللامن مسئله را با  ستم،ین رندهیگ میرابطه تصم نیپاسخ به او گفتم که در ا

پس از  زیو او ن ندمطرح کرد اهللاتیمسئله را با آ نیکه ا دهدیادامه م يزدی میرا به شما بدهم. ابراه يتا پاسخ و دیبزن

 .دیبرگز اشندهیرا به عنوان نما يزدیموافقت، خود 

  ».ســتندیوارد ن«افراد  نیا رایکند ز رونیگفت همه را از اتاق ب به احمد فرزندش ینیمجدداً تماس گرفت. خم ســاندرز

ستور آ نی) به خاطر ايزدیحاضران در اتاق از او ( دیگویم يزدی شدند. ابراه ینیخم اهللاتید ادامه  يزدی میناراحت 

 رود، ناراحت شده بود. رونیمجبور بود از اتاق ب نکهیاز همه از ا شتریبود که ب یکس یکه صادق خلخال دهدیم

ـــگري  ـــدینویم کیس ـــران ارتش را قانع کند تا با  کردیکه در تهران بود، تالش م زریدر همان زمان، ژنرال ها س س

آرتشــتاران  ســتادِ بزرگ سیبه عنوان رئ يازهار نیکه جانشــ یباغرهبران انقالب تماس برقرار کنند. ژنرال عباس قره

بود  یکســ یباغبه او اعتماد کند. ژنرال قره دیبا کایآمر کهمعتقد بود  زریقرار داد و ها ریرا تحت تأث زریشــده بود، ها

ـــت ـــران ارتش و رهبران مذهب انیم یارتباط يهاراه نیکه نخس ـــ يگر کرد. جادیانقالب را ا یس حال  نیبا ا کیس

  است.بوده» لوحانهساده« يمقدار یباغبه قره زریکه اعتماد ها سدینویم

سکیدر همان زمان که براون و برژ ک،یس يگَربه گفته  شت تلفن با ها ین ضع کیدر ارتباط بودند،  زریپ س تیو  اریب

ـــهر، وارن ز کیبرقرار بود. در  سیمتفاوت در پار ـــت مرمنیهتل کوچک خارج از ش ـــم نیبه عنوان نخس  یمقام رس

ـــم یکی ،يزدی میمتحده با ابراه االتیا ـــتادگان رس گفت که در حال  مرمنیبه ز يزدیکرد. دارید ینیخم یاز فرس
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برگزار کند،  یپرسکه بتواند همه یدولت انتقال کیاستقرار  يرا برا طیانقالب در تالش است تا شرا يحاضر، شورا

 کند. ایمه

 ینظام يکودتا کینگران  اریبا آنان ســـؤال کرد. او بســـ کایارتش و ارتباط آمر يروهانیي  درباره مرمنیاز ز يزدی

 ریانجام پذ کایبدون دخالت آمر ینظام يکودتا کیکه  رفتیهرگز نخواهند پذ رانیگفت که مردم ا يزدیبود. 

 نیخطرآفر رانیساکن ا يهاییکایآمر يو برا دکن ترمیوخبسیار را  تیوضع تواندیم نیگفت: که ا نیو همچن باشد

 درباره نیهمچن يزدی. دنریرا بگ یاتفاق نیچن يانتظار دارد که با تمام توان جلو کایاز آمر ینیباشــد. او گفت که خم

 .دیطول کش قهیدق ستیتنها ب دارید نینداشت تا به او بدهد. نخست یاطالعات خاص مرمنیاما ز د،پرسی شاه رسف

من  خواندیمتن م يرا از رو کایدولت آمر امیپ مرمنیکه ز ی: در حالدیگویم دارید نیدر رابطه با ا ،يزدی میابراه

 بود: نیچن نیا ،يزدیبه نقل از  کایمرآ امی. متن پنوشتمیم يابرگه يبر رو یهم آن را به فارس

 یبررس يطور جدمسئله کودتا را به رانیا انیدر تهران، نظام کایآمر ریسف وانیسال يهااساس اطالعات و گزارش بر«

) معتقد است کایآمر یعنیاست.  دولت من (امر منصرف کرده نیرا از ا آنهامطمئن است که او  زریاند. ژنرال هاکرده

دارد  یخوب آگاه یلیخ رانیاســـت. ارتش اخوب بوده یلیکنند خ فظتارتش را محا نکهیدائر بر ا اهللاتیآ بیانیهکه 

 ياحســاب شــده اتیعمل کیترس آن را دارند که  هایاند و ارتشــمســلحانه کرده تایدعوت به عمل هاياکه توده

عالئم و  ،یداشـــته باشـــد.  رهبران نظام ارتش و طرفداران آقا وجود نیب يریو درگ کیتحر يبرا هاياتوســـط توده

ممکن است وارد  »یمحافظت قانون اساس« يآقا به تهران برا یاند که در صورت برگشت ناگهانداده يجد يهانشانه

شوند. به ا س لیدل نیعمل  سا ضرورت ا ست،  ست که دولت من معتقد ا  اهللاتیآ دارتیصالح ندگانِیدارد که نما یا

ـــ کیمالقات کنند تا به  یبا رهبران نظام ینیخم ـــاس ـــندب یتفاهم اس ـــتند که با  هاینظام نیعالوه بر ا. رس آماده هس

گانه. ســـه يروهایو فرماندهان ن یباغعبارتند از ژنرال قره انینظام نیمالقات کنند. ا اهللاتیآ دارتیصـــالح ندگانینما

ستم که تأک لیاز جانب دولتم ما یندگیمن به نما س نیکنم ا دیه س رایعمل ب سا ضرورت یا ست و  دارد. در  يفور یا

شما برنامه دیدولت من ام ان،یم نیا صرار دارد که  شت ي و ا که مذاکرات  یتا زمان دیندازیب ریرا به تأخ رانای به بازگ

ــت توأم با نظم و آرامش آ کیبه  جتاًینت تهران ــود. دولت من همچن اهللاتیتفاهم برســد؛ که امکان بازگش  نیفراهم ش

سقوط بخت نجرکه م یاز هرگونه عمل اهللاتیست که آا دواریام  کنند. به نظر دولت من، بروز يخوددار شودیم اریبه 
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در دست گرفتن قدرت  يشده و برا یعصبان انی)، ممکن است باعث شود که نظاماریسقوط بخت یعنی( یتیوضع نیچن

 »وارد عمل شوند. عاًیسر

شدناز خوان پس شت که او متن را عنوان  يزدی کا،یآمر امیپ ده  شتیدا ست و به خمکرده اددا و  دهدیاطالع م ینیا

شد.  يزیچ گرید شورت با  سدینویم يزدیرد و بدل ن سخ ،ینیخمآیت اهللا پس از م شد،  کایآمر امیکه به پ یپا داده 

 بود: نگونهیا

سلحانه تحر يبرا هاياکه توده دیاگفته نکهیا اول«  سند  کنندیم کیبرخورد م  د؟یکه ارائه بده دیدار یدرکم ایچه 

 ياائتالف اعالم نشــده کیبه نظر ما،  نیها به دنبال بهانه هســتند. همچناز جانب خود ارتش اســت. آن کاتیتحر نیا

شود. هدف هماهنگ کمون بهبهانه  نیتا ا شودیم دهید هاستیارتش و کمون نیب ست ارتش داده  و ارتش  هاستید

ــال زدن لطمه ــت. دوم ا یمبه اعتبار جنبش اس ــن کن نکهیاس محافظت قانون « يکه منظور از حرکت ارتش برا دیروش

حفظ سلطنت است «ها و هدفشان آن ینگران ایآ نده؟یآ يحفظ ارتش برا ایحفظ سلطنت است  ایآ ست؟یچ »یاساس

را  لیوسا تمام هاییکایدرست است که آمر ایآ نکهی. سوم اکندی، در صورت فرض دوم مسئله فرق م»حفظ ارتش ای

شور خارج م ای برند،یم نیاز ب سخ ا يزدیبه  مرمنیز سازند؟یاز ک دارد تا  ازیو ن داندیسواالت را نم نیگفت که پا

  »سؤال کند. نگتنیاز واش

 پس از خروج شاه کایآمر ندهیو نما ینیاهللا خم تیآ ندهینما يها یزنیرا

معتقد بودند که ترس  جمهور،سیگرفته تا شخص رئ زریها همه، از ژنرال کایباور است که در آمر نیبر ا کیسگري 

ست که م يزیتنها چ ینظام يکودتا کیاز  ستیا ستاده خم يهاامیشود. پ ینیخم يمانع اقدامات بعد توان  زین ینیفر

از  نظر را داشــت. او پس نیدر تهران هم زین وانیســالرســفی. دارند کودتا ي درباره ییهایکه آنان نگران کردیم دییتأ

ـــت ـــ مرمنیبه ز مرمن،یز-يزدیمالقات  نیخواندن گزارش نخس که  دیبگو يزدیبه  يبعد داریکرد که در د هیتوص

  کرد. نیچن يزدیبا  دارید نیدر دوم زین مرمنیکودتا دارد. ز يبرا يجد يهاارتش برنامه
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 کایآمر ندهینما ،مرمنیو ز ینیخم ندهینما ،يزدی میابراه نیب دوم مالقات

ص  س ینیخم امیپ ياقهیدق 50 دارید کیدر  يزدی)، 1357 ي(اواخر د هیژانو 16ر در ع شده بود  یرا که به فار شته  نو

ند. او گفت که آ کایآمر ندهینما يبرا کرد،یو کلمه به کلمه ترجمه م ـــر برنامه اهللاتیخوا  يبرا يادر حال حاض

 را داد: يزدیت پاسخ سواال مرمنیز دار،ید نیدوم در ندارد. رانیبازگشت به ا

ـــع ـــت؟یارتش چ موض ـــ دیها با. از خود آنمیدانی) نمکایما (آمر س ـــت و . اما به نظر ما ارتش محافظهدیپرس کار اس

 است. يآرامش را حفظ کند. مذاکره شما با آنان ضرور خواهدیم

 یخالف قانون اساس یملع میاکرده هیبه ارتش توص ای. ما قومیدانیباز هم ما نم ست؟یچ یاز حفظ قانون اساس منظور

  مرتکب نشود.

 

  در نوفل لوشاتو ینیخم اهللاتیمشاور آ ران،یا ينهضت آزاد رکلیدب ،يزدی میابراه
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سا در ست، ما م یجواب مطلقاً منف ؛یفن ینظام لیمورد و . ما میارتش را حفظ کن یکپارچگیکه قدرت و  میخواهیا

 نیهمچن مرمنیداشته باشد. ز داندیدفاع خود الزم م يبرا رانیرا که دولت ا یفن لیارتش وسا يرویکه ن میخواهیم

سران ار ینیخم ندگانینما انیگفت که مذاکرات م س تشو  سئله کمک  نیدر ا تواندیم کایدارد و آمر تیفور اریب م

ضدینما سخنران یحاتی. او تو سواالت زیکنگره نساندرز در یدر رابطه با  سپس،  از  کایررا از طرف آم زیر ارائه داد و 

 :دیپرس اهللاتیآ

 ران؟یدر ا کایآمر يهايگذارهیسرما سرنوشت_الف 

 فروش نفت به غرب؟ ي ندهیآ_ب 

 کا؟یبا آمر رانیا ینظام ،یاسیروابط س ي ندهیآ_ج 

 ؟يبا شورو روابط_د 

 .ها را بپرسدجواب ینیاهللا خماز روح دیسواالت نداد و مجدداً عنوان داشت که با نیبه ا یپاسخ يزدی

 

 کایآمر ندهینما مرمنیو ز ینیخم ندهینما يزدی میابراه نیسوم ب مالقات

خواسـته  کایرا خواند که از آمر کایبه آمر ینیخم امیابتدا پ يزدی کردند.دارید گریکدیبا  هیژانو 18طرف در روز  دو

س میظو تن یدولت انتقال جادیا يبرا شیهاند و در آن از برنامهننک تیحما اریبود تا از بخت سا ض دیجد یقانون ا  حیتو

 شرح است: نیبد کایآمر ندهیابه نم ینیاست که پاسخ خم یمدع يزدیداده بود. 

ـــت ـــرنوش ـــرما س ـــرا ران؟یدر ا کایآمر يهايگذارهیس ـــرما نیا فیاز کم و ک یفعل طیدر ش  تیو ماه يگذارهیس

 اس منافع خودمان خواهد بود.رابطه تنها بر اس نی. نظر ما در امیندار یآنان اطالعات کاف يهاتیفعال

به غرب کماکان ادامه خواهد  ي ندهیآ به غرب؟ فروش نفت  به درآمد نفت نافتیفروش نفت  به میدار ازی.  ما   .

و  یجنوب يقای. ما فقط به آفريگرید زینه چ میکنیم افتیو ارز در میفروشیکس که بخرد معادالنه روز به هر متیق

 فروخت. مینفت نخواه لیاسرائ
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 هیآنان عل يهااستی. ضد سمیستین یکشور و ملت چیما اساساً ضد ه کا؟یبا آمر رانیا ینظام ،یاسیروابط س ي ندهیآ

شــود و دســت از  نانهیببرخالف گذشــته واقع کای. هرگاه روش دولت آمرمیها هســتمصــالح ملت خودمان و ظلم آن

ستانه خواه آنهادخالت در امور ما بردارد، ما با  شت. ما برا میروابط دو سعه يدا شاورزي ي تو شور به  ک صاد ک و اقت

صاً آمر يعلوم و فنون و تکنولوژ صو ستمیدار ازین کایغرب خ ش میتوانیو احترام متقابل م ی. با دو شته با . میرابطه دا

 هکرد و نه به صورت صادرکنند میمثبت است ما نه به صورت ژاندارم منطقه عمل خواه یطرفیما ب یخارج استیس

 منطقه.  يکشورها ریبه سا البانق

 ی. اما ما خود را با مردممیدار یهم ســوابق تلخ آنها. ما از کاســتیآمررینظ ناًیها، عروابط با روس ؟يبا شــورو روابط

 خدانشناس. نیتا با ملحد میکنیحس م ترکیکه به خدا معتقدند نزد

ــت. به  يبرا ياپس از انقالب برنامه رانیگفتگو که ا نیاز ا يزدیاز آن،  پس ــرکت در اتفاقات منطقه نخواهد داش ش

ســپس گفت:  مرمنیمحفوظ خواهد ماند. ز یمذهب يهاتیقول داد که حقوق اقل نیهمچن ینیخم ک،یســ يگر گفته

. اما ترس و میو کوشـــش دار مید. ما هم موافقیخاتمه ده یداخل يزیبه جنگ و خونر دیخواهیکه م دیاشـــما گفته«

ست  نیما ا ینگران ساا به  یو اعالم دولت موقت انتقال یعوامل مهم و قابل توجه، معرف ریکه قبل از تماس با ارتش و 

 ».میرا بدان اهللاتیآ اتینظردر این زمینه  میمندمنجر شود. عالقه يثانو يهاسکیبروز ر

و  ینظام يروهاین انیتباط مار يبرقرار يها برافرستاده شد که به تالش امیپ وانیو سال زریبه ها نگتنیروز از واش همان

 يمرد رو نیتریطانیش«کارتر را  يگفتگو با مطبوعات فرانسودر ینیخم اهللاتیادامه داده شود. دو روز بعد، آ یمذهب

  کنند. يخواند و از ارتش خواست تا با مردم همکار »نیزم

 مرمنیو ز يزدی نیمالقات چهارم ب

به چهار مورد از جانب دولت  دارید نیدر ا مرمنیداد. ز يرو 1357بهمن برابر با چهارم  هیژانو 24چهارم در  مالقات

 خود اشاره کرد:

باره  نیدر ا اهللاتیبا آ میکنیبرود. احسـاس م نیاز ب یخارج يهامسـتقل بماند و دخالت رانیاسـت که ا نیما ا هدف

ســرنوشــت  میبا آرامش در تنظ وانندتیم یاصــل يروهاین یتمام یفعل ی. به اعتقاد ما بر اســاس قانون اســاســمیهم نظر

ــرکت و دخالت کنند. اگر ا ــوند،  اجراو  بیتعق اناتیجر نیمملکت ش ــتق کینش  ،یخارج میحرکت و برخورد مس
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س يجدا سا ست اتفاق ب یاز قانون ا از جمله  ست،یرکمونیغ يروهاین یتمام يآن برا زیآمفاجعه جیبا نتا فتد،یممکن ا

حزب توده جلب کنم که  دیجد »هیانیب«است که توجه شما را به د از من خواسته شدهمور نیدر ا انیعوامل مذهب يبرا

 است .انقالب و دولت موقت اعالم داشته يخود را از شورا یبانیپشت

کرد  دیبحث کرد. او تأک »یخارج میحرکت و برخورد مســتق کی«در ادامه در رابطه با  يزدی ک،یســ يگر گفته به

به  خواهدیم ینیخواهد شد. او عنوان داشت که خم یبا انقالب تلق کایبه عنوان مخالفت آمرکه هرگونه اقدام ارتش 

به جز  يزدیاست.  یرقانونیغ ینیاز نظر خم اریدولت بخت کهگفت همچنین دهد و انیپا هایبازگردد تا به ناآرام رانیا

 .استمالقات نداده نیدر رابطه با ا يگرید حیتوض مرمن،یز امیاشاره به پ

  مرمنیو ز يزدی نیبپنجم  مالقات

قات در روز  نیو آخر نیپنجم با هفتم بهمن  هیژانو 27مال عنوان  مرمنیز دار،ید نیگزار شــــد. در ارب 1357برابر 

ندیم ما یکه برخ ک به عنوان ن تهکرده یمعرف اهللاتیآ ندهیافراد خود را  ماس گرف ما ت با  ند و  لت آمرا ند، دو  کایا

نام برد. » نوربخش«به نام  یاز شـخصـ مرمنیز ،يزدی ارمسـئله آگاه شـود. با اصـر نیاز ا ینیخمکه  داندیم يضـرور

ــ انیم يهامن از تماس دیگویم يزدی ــخص او به  نکهیمطلع بودم، اما از ا ینیخم يبا آقا» نوربخش یمجتب«به نام  یش

 مرمنیبه ز ینیخم ندهینداشــتم. نما یعرا داشــته، اطال ییکایدرخواســت مالقات با مقامات آمر ینیخم ندهیعنوان نما

را خواهد داد.  یو جواب قطع دیخواهد پرســ ینیاســت، اما از خم یکه او اطالع دارد پاســخ، منف ییداد تا جا پاســخ

 تیروا يزدی میو خود ابراه کیســ يگر ،یســیبیتوســط ب امیپ نیرا خواند. ا کایآمر يبرا ینیخم امیپ يزدیســپس 

 است.آمده ،یسیبیشده. در گزارش ب

بر فلسفه  یکه مبتن یاسالم يکه جمهور دید دیشما خواه  میندار هاییکایبا آمر یدشمن چیکه ما ه دید دیخواه شما

 تیدوســت نخواهد بود و به آرمان صــلح و آرامش تمام بشــر بشــر یاز حکومت ریبه غ يزیاســت چ یاســالم نیو قوان

  »کایمردم آمر«گفته ما با  ینیو نوشــته که خم ســتاکرده فیبه تحررا متهم  یســیبیب يزدیکمک خواهد کرد. اما 

 .میندار یمشکل »هاییکایآمر«است که ما با آمده یسیبیکه در گزارش ب یدرحال م،یندار یمشکل

اطاعت نکند. دست از  اریکه از بخت دیکن هیاست: بهتر است شما به ارتش توص نیچن نیا يزدیبه نقل از  امیپ نیا متن

بزرگ به بار آورد. اگر  ياو سران ارتش ممکن است فاجعه اریتوسط بخت اتیعمل نای ي حرکات بردارند. ادامه نیا
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ـــاکت کن ـــرر میاو و ارتش در امور دخالت نکنند و ما ملت را س من دولت موقت را  یندارد. وقت کایآمر يبرا يض

 یخاصــ یدشــمن کایکه ما با مردم آمر دید دیاهاز ابهامات خواهد شــد و خو ياریکه رفع بســ دید دیاعالم کنم خواه

  .میندار

له با آن خبر داده بود از جمله  يبرا ییهاو از طرح کردیمخالفت م ینیبا بازگشــــت خم اریمقطع، بخت نیدر ا مقاب

ستادن هواپ شم تا در تهران  رهیبه جز ینیخم يمایفر سانهدر ق  یشده که برخ یمدع کیسگري . ردیها قرار نگبرابر ر

شاه يهانرالژ شاهن شوند و  انشو همراه ینیاند تا خمداده شنهادیپ یارتش  شت  شم بازدا  انیهزار نفر از حام 50در ق

 رانیها مانع از ورود او به االبته عنوان داشــت بســتن فرودگاه ینیحمله رعدآســا کشــته شــوند. خم کیاو در  یمردم

 بازها را به زور منتظر هســـتند تا او دســـتور دهد تا فرودگاه یرنظامیو غ یطرفداران او، اعم از نظام راینخواهد شـــد ز

  کنند.

  

  

  

  با محمدرضا شاه یکارتر در نشست یمی(نفر چهارم از سمت راست) به همراه ج وانیسال
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  رانیدر ا کایآمر ریبا سف ینیخم ندگانیروابط نما

به  ران،یدر ا کایوقت آمر ریسف وان،یسال امیلیو )،1357(آذر  1978گزارش داد که در نهم نوامبر  نیچن هم یسیبیب

 نیترشــاه و مهم ترعیکرد که هرچه ســر هیبه کارتر توصــ وانیســال ».کار شــاه تمام اســت«کارتر اطالع داده که  نهیکاب

با  داریپس از د وانیند. ســالبرســتوافق  کیکم نفوذتر به  يهاژنرالو  ینیخارج کرده و با خم رانیرا از ا شیهاژنرال

ـــ يزدی«گفته بود که  ،يزدی میابراه ـــ نیترکه بزرگ کندیدرك م گریاز مخالفان د ياریبرخالف بس  سیمانع تأس

 ».اریشاه هستند نه بخت يهاژنرال نده،یحکومت آ

و  کندیصحبت م می. آرام است؛ مالماندیکوچک م ینیمانند خم يتا حد يزدی«است که آمده وانیگزارش سال در

 دارید سیورج لمبراک یعنی وانیســال اریدر خانه برادرش در تهران، با دســت يزدی میابراه ».اهوش اســتب اریبســ اریبســ

کند که  قیارتش را تشو يهاژنرال کایدارد که آمر نتظارا يزدیگفته بود که  نیاز ا شیپ وانیسال اریاست. دستکرده

ـــت از  ـــاه بردارند، ز »وارلهیقب يوفادار«دس ـــالم يجمهور يبلند مدت برا يها) را خطررالاو آنان (ژن رایبه ش  یاس

 .دیدیم

اعدام  ینیخم دییو به تأ یارتش به حکم صادق خلخال هیبلندپا يهاانقالب، چهار تن از ژنرال يروزیروز بعد از پ چند

ساعت  نیشدند. ا سروداد (فرمانده هوان 1357بهمن  26روز  11افراد که در  شکر منوچهر خ سرل شدند،  )، زرویاعدام 

 يســاواك) و ســپهبد مهد نیشــیپ سی(رئ يرینصــ اهللانعمتاصــفهان)، ارتشــبد  ی(فرماندار نظام یســرلشــکر رضــا ناج

ــف ونیزیآنان از تلو ییاز اعدام، گزارش بازجو شیبودند. دو روز پ یمیرح ــد. س در گزارش خود  کایآمر ریپخش ش

 است:رابطه، نوشته نیدر ا

ساعته از رئ ییهولناك بازجو شیبا نما ونیزیبهمن) ملت در تلو 23( هیفور 12 عصر ص نیشیپ سیدو   يریساواك، ن

 ،ی) و فرماندار نظامآمدیخِرخِر م يکه معلوم بود شــکســته، صــدا يانهیو از قفســه ســ دیچکی(که خون از ســرش م

  .ودب يزدی میدوست ما ابراه رحم،یب يرو شدند.  بازجوروبه ،یمیرح
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 ینیزاده در کنار روح اهللا خمبو صادق قط يزدی میابراه
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 و بازرگان یلیاردب يبا موسو وانیسال دارید

 دارید زیبازرگان ن يو مهد یلیاردب يبا موســو نیهمچن وان،یســال امیلیو کا،یآمر ریاســاس اســناد منتشــر شــده، ســف بر

انتظام  ریاما عباس ام ستیاست، مشخص نداده يرو 1357دو ساعته که در چهارم بهمن  دارید نیاست. مکان اداشته

از رهبران نهضــت  ،یســحاب داهللای(پســر بزرگ  یســحاب دونیکه دو طرف در خانه فر اســت در خاطراتش ذکر کرده

مالقات کند، اما  یکه با بازرگان و بهشت در ابتدا انتظار داشت وانیاند. سالداشته داریتهران د هیطری) در محله قيآزاد

  است.روبرو شده» ناآشنا ياچهره«با بازرگان و  تاینها

همان ســال در  يو ارتش بود، هجدهم د ونیانقالب انیشــاه و ســازش م يکه خود از طرفداران برکنار وانیســال امیلیو

است.  افتنیدر حال سازمان  یثبات در بخش عموم يایکمک به اح يبرا تیروحان«نوشته بود:  واشنگتنبه  یگزارش

ــورت يامالحظه بلبخش قا م،یهم کنار بگذاربازرگان را  يالحظه ياگر برا یحت ــاه برود به  یاز مخالفان در ص که ش

نسبت به قبل هم  یحت دارید نیپس از ا کایآمر ریسف داست،یکه پ نگونهیا ».متعهد هستند زیآممسالمت یاسیگذار س

 رسدیو به نظر م ستین یافراط«نوشت:  واشنگتنبه  »يمال موسو« فیشده بود. او در توص ترنیبخوش ونیبه روحان

 ».منطق باشد يرایپذ

سناد، موسو نیبر ا بنا سال دارید نیدر ا یلیاردب يا هنوز معتبر است  و تجمعات  یفعل یاساس قانون است:گفته وانیبه 

سال ینیدولت خم یقانون يمبنا تواندینم هاهیو اعالم شد.  ص» صادق«و » مهربان«، »قد کوتاه«بازرگان را  وانیبا  فیتو

 طفق يموسو«آمده:  واشنگتنبه  وانی. در ادامه گزارش سالستین» بانفوذ«و » محکم«که او بودگفته اواست، اما ردهک

ــ ــبحت م یو عرب یفارس ــد و بازرگان هم برا لیدل نیبه هم کند،یص ــه با بازرگان انجام ش مال  يگفتگو به زبان فرانس

س یلتو با حا دینداشت که بگو يادیز زیترجمه کرد بازرگان چ   ».رفتار کرد ینید يمحترمانه به عنوان رابط رهبر اریب

هنوز معتبر است؛  یفعل یاذعان کرد که قانون اساس يموسو ها،داللاست نیباوجود ا«: دهدیادامه م کایسابق آمر ریسف

ــلح قانون يروهاین ــتند؛ تجمعات و اعالم یمس ــند؛ با ینیدولت خم یقانون يمبنا تواندینم هاهیهس  يریمانع درگ دیباش

کند.  دهدولت موقت سوءاستفا لیاز برنامه تشک يخطر هست که شورو نیشد و ا ینیمسلح و هواداران خم يروهاین

 ».انتخابات آزاد موافقت کنند يبرگزار يبرا اریبا خواسته بخت یطور اصولبه توانندیم ینیطرفداران خم
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ـــال ـــدار د ینیاهللا خمروح ندگانیبه نما نیهمچن وانیس منجر  یبه جنگ داخلد توانیم اریاد که مقابله با دولت بختهش

مسئله باخبرند و گفتند  نیها کامالً از اکه آن دیبه نظر رس«رابطه نوشته:  نیدر ا دیبه کاخ سف خود شود. او در گزارش

 ».شود يریجلوگ يریکه از درگ دوارندیکه ام

 :سندینویاست. او مکرده دییرا در کتاب خاطراتش تأ دارید نیا زیبازرگان ن يمهد

صول يرا آماده برا هاآن س رییراجع به تغ یرفراندوم مل کی یِقبول ا سا شروط یقانون ا  يبه جمهور یسلطنت تیاز م

سالم سر دعوت کننده رفراندوم مربوطه بود که دولت بختمیدید یا شد و ما نظارت نمائ اری. تنها اختالفمان بر   ای میبا

 چیخط امام منتشر شد، ه روِیپ انیتوسط دانشجو کایکه پس از تصرف سفارت آمر ير اسنادحال، د نیا با بالعکس.

  است.نشده دارید نیبه ا يااشاره

  

  یلیاردب ياهللا موسو تیآ
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  ینیدر شناخت خم ییکایمرآمقامات  یونس و سردرگم روسیگزارش سا

به  یامیخارجه دولت کارتر، در پ ریوزونس،  روسی)، ســــا1357 ي(د 1979 هیگزارش فاش کرد که در ژانو نیا

 نوشت: سیدر تهران و پار کایآمر يهاسفارت

س میتصم ینیخم انیبا اطراف میارتباط مستق کی يکه برقرار میدیرس جهینت نیبه ا ما سا یخوب اریب ونس  روسیاست. 

حضــور  زیزارت خارجه نبا مقامات ارشــد و ،یروحان اریشــهر ،ینیخم ندهیبا نما میســاعت و ن کی داریدر د نیهمچن

صاحب کرامت برعهده دارد که  یتیرا شخص نقالبا يرهبر«گفته:   یروحان ارینوشت شهر دیداشت. او به کاخ سف

  ».نخواهد داد رییمبارزه را تغ کیدموکرات تیتونگ ماهو مائو تسه نیقدرت را در دست نخواهد گرفت و مانند لن

 

 انگیو و رضا صدر با اندر یروحان اریشهر دارید

صدر، روز پ یروحان اریشهر یعنی ،ینیخم ندهینما دو ضا  سالم يروزیاز پ شیو ر  ندهینما انگ،یبا اندرو  یانقالب ا

 :سدینویم دیبه کاخ سف یدر گزارش دار،ید نیپس از ا انگیکردند.  داریدر سازمان ملل متحد د کایآمر

ض "یروحان ضت را رهبر حیتو ضور  خواهدینم يچون گاندکه هم ندکیم تیبا جذبه هدا يداد که نه در دولت ح

 اریشهر نهضت کمک خواهد کرد. ریبه حفظ انسجام و مس یاسیچتر در دوران گذار س کیداشته باشد، بلکه مانند 

 رانیدر ا خواهندیکه م یبه انتقام گرفتن ندارند. افسـران یلیتما چیرهبران نهضـت ه«گفته بود:  دارید نیدر ا یروحان

  »مشمول عفو شوند. توانندیبمانند م

 

 رانیبه ا زریژنرال ها سفر

ستاره آمر زر،یها رابرت سفر کرد و در  1357 يد 14در  ییکایژنرال چهار  شد.  14به تهران  شور خارج  بهمن از ک

 ياو براکه  دیگویم یسیبیفرستاده شده بود، اما ب رانیاز شاه به ا کایآمر یبانینشان دادن پشت يسفر در ظاهر برا نیا

طرفداران  انیارتباط م جادیرا ا زریت هایمامور زین کیسـ يگر .دبه تهران سـفر کرده بو ینظام ياز کودتا يریجلوگ

ـــران ارتش عنوان م ینیخم ندرو کندیو س ـــکات کوپ. ا به  زریها يهاکه تلگراف ییکای، مورخ آمرراس از تهران 
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مســئله  نیا زریحال خود ها نی. با اداندیم ینظام يکودتااز  يریاســت، هدف او را جلوگکرده یرا بررســ واشــنگتن

ـــفر کرده بود را تکذ يکه، او برا ـــاه به تهران س ـــقوط ش هرچند گزارش او از تهران به  کند،یم بیهموار کردن س

 است.خارج نشده يبندواشنگتن از حالت طبقه

را  یعیاز ژنرال رب ياکتابش گفتهدر يومنجر به سقوط او شد.  زریباور داشت که ها نیهمچن يشاه پهلو محمدرضا

 ».انداخت رونیب رانیاز ا ياشاه را مانند موش مرده زریژنرال ها«عنوان داشته که  يکه و کندینقل م

اطالع داد که به صورت روزانه، دست کم پانصد تا هزار  دیدر گزارش خود به کاخ سف زریها ک،یس يگر يگفته به

 میبه ن کیارتش که نزد يعدد در مقابل تعداد اعضـــا نیحال، او معتقد بود که ا نی. با اکنندینفر از ارتش فرار م

 نیمسئله را از دست رفتن آخر نیا ینیخم س،ی. اما در پارآمدیبه حساب نم ياينفر بودند، چندان مسئله جد ونیلیم

 :دانستیشاه م دیام

اهللا . (روحدهدیرا هم از دســت م دشیام نیارتش، آخربا از دســت دادن و  قطعاً ارتش را از دســت خواهد داد شــاه

 )»کنندیهمه سقوط م«به نقل از کتاب  ،ینیخم

 قیکه از طر یمیدر ت کا،یدفاع آمر ریبه هرولد براون، وز زین ینســـکیتوســـط شـــاه، برژ رانیاز ترك ا شیروز پ کی

ــد. ها زریتلفن با ها ــافه ش ــکیبه برژ زریدر ارتباط بودند، اض ــگزارش  ینس ــاه بس ــران ارتش با خروج ش  اریداد که س

ضطرب هستند. برژ س ینسکیم سلح ه يروهاین ایکه آ دیپر ست  شیپ يروزها يبرا يامهبرنا چیم رو در صورت شک

ــخ داد که تمام گزارش زریها  ر؟یخ ایدارند  اریخوردن بخت ــده نیدر ا نیاز ا شیکه پ ییهاپاس ــر ش ــت، باره منتش اس

ست و آنان تنها در چ ش زریها اند.کرده يزیرشروع به برنامه ریهار، پنج روز اخکذب ا اطالع داد که او به  نگتنیبه وا

شن سران ارتش گفته ،یرو صورتبه  ست که تنها در  ست به اقدام نظام دیبا یا ست«بزنند که  ید اعالن  اریبخت ریوزنخ

 رسانند. ياریثبات به او  يبرقرار يبرا انیو نظام» کند ياضطرار تیوضع

 يرونی فرمانده ،یعیرب نیرحســیاســت، ســپهبد امدفاع براون به کارتر داده ریکه وز یگفته کوپر، بر اســاس گزارشــ به

برنامه دارند تا پس از خروج شــاه  ینظام يروهایاســت که ناطالع داده زریماه به ها يو دوم د ســتیدر ب ران،یا ییهوا

اســت. در گزارش برحذر داشــته میتصــم نیشــدت آنان را از ا به زریاما ژنرال ها رند،یکنترل اوضــاع را در دســت بگ
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و تالش در بازگرداندن نظم  یدولت واقع کی لیتشک يبرا اریقاطع از بخت یبانیرا به پشت انینظام«است که براون آمده

 ».ردیپذیطرح را م نیبا اکراه ا یعی. ربخواندیبه کشور فرا م

: دیگویاست، مداده بیترت زریکه توسط ها انیگراو اسالم انینظام انیم مذاکرات نیدر گزارش به کارتر، از ا براون

ــار ها« ــرار و فش ــترده زریبا اص ــته  یرهبران مذهب یبا برخ یکینزد يهمکار انینظام نکهیا يبرا يامذاکرات گس داش

  ».دادیکار نشان نم نیبه ا ياهحال، همچنان عالق نیبا ا ،یعیباشند، صورت گرفت. رب

  

  زریرابرت هاژنرال 
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  سیدر پار ینیخمآیت اهللا اقامت هاي روز نیآخر

در  ینیکردند. خمرها تشـــکآن ينوازاز مهمان فرانســـه و دولت ملت به یامیبا پ بهمن ازدهمیدر عصـــر روز  ینیخم

شاتو را ننوفل سیپل سیروز، رئ نیآخر ساعات نیآخر ضور پذ به زیلو  خدمت گارد حفاظت ههمرا به ي. ورفتندیح

س خمینی شما در نوفل از برکت« و افزود:  کرد رادیا ینطق سیپل سی. رئنددیر صوجود  شخ شاتو با  شنا  ییهاتیلو آ

ــــد گان میش قات یو بزر نان دارید میکردیفکر نم نماعمر هرگز در دوران که کردیم را مال کان مانیبرا آ  ام

شته شکر عنوان را به یمتن زین ینیخم آیت اهللا» باشد.دا سه زبان به که بودند کرده آماده سیپل از زحمات ت  ترجمه فران

  شد. میتسل آنان به از قرائت شد و پس

  

  ر نوفل لوشاتوبدرقه خمینی توسط مردم پاریس د

سو شاتو ننوفل ساکنان ياز  سه خاك يحاو شهیش کی زیلو ستان هیده ینیخم  به فران در  قرار بود که نیاز ا شد. دا

  جلو اقامتگاه يبودند دو دختر فرانسو فرودگاه يسو به حرکت يبرا شدن آماده در حال  ینیخم که لحظات نیآخر

 حالآقا در  عذر آورد که يبا آقا خواســتند. و مالقات کردند و وقت صــحبت پوریســفردو يآمدند و با آقا ینیخم
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 رسم دادند که حیها توض. آنفرانسه بود را آورده بودند خاك يمحتوکه  شهیش کیها هستند. آن هیاثاث کردن جمع

سه مردم ست نیا فران س که ا ست یلیخ را که یک سه خاك یعنی زیچ نیترسینف یخداحافظدارند هنگام  دو را  فران

نماز  نیدر آخر ینیخم ينمودند. آقا ها ارسالآن يامضا کردند و برا ها دو عکسآناسخ در پ زی. آقا نکنندیم هیهد

گفتند تا  از وعاظ یکی به از نماز گزاردن خود حاضر شدند و پس و هواداران دوستان و عشا در جمع مغرب جماعت

شده وبا پرواز ا یهمراه به موفق که ییهاآن يبرا صن سفر خطرناک نیا«: دیکند و بگو حبتاند  ست یسفر،   . معلوما

 با من دیاصـرار نکن د،ینباشـ بزنند. شـما نگران نیزم ایرا در هوا  روازپ نیا دی. شـامیبرسـ رانیا به سـالمت ما به سـتین

 هی، گرخمینی سخنان و نقل انسخنر فصلم یاز سخنران پس ».باشد من يبود برا ياگر خطر بروم من دی. بگذاردیباش

 يبراخمینی .مییشما مرگشیما پ سته يشما خطر ي: اگر براگفتیم یبا زبان از هر سو بلند شد و هر کس يو زار

 ینیســخنان در مورد خطر پرواز را خم نیا شــد. هیته يگریپرواز د زین ماندگان یباق يبرا دعا کردند و ســرانجام همه

  الزم را به عمل آورده بود. يهایو آمریکا هماهنگ رانیبا مقامات ا رانیورود خود به ا يکه برا داردیابراز م ینزما

  

  

  حفاظت پلیس فرانسه از خمینی
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 حضور در فرودگاه شارل دوگل 

 فرانسه سید. پلکردن حرکتسیپار در حومه دوگل فرودگاه يسو به گذشته از شب یاز ساعت پس ینیاهللا خم تیآ

ـــر ـــوص يروهایو ن سی، پلژاندارم يرویهزار ن کرد. پنج تیرعا را در حد امکان فاتیتش  جاده در دو طرف مخص

 بودند. مستقر شده لوشاتو تا فرودگاهنوفل

شده دوگل در فرودگاه یرانینفر ا صدها ضر  سرهیکنند. آنها  را بدرقه ینیاهللا خم تیبودند تا آ حا  دادند؛یشعار م ک

 بودند. حدود ســاعت یانقالب يســرودها خواندن مشــغول يابود و عده شــده نییتز ینیاز خم ها عکسبا ده فرودگاه

خبرنگار  و صد و پنجاه از همراهان تن او پنجاه دنبال شدند و به مایسوار بر هواپ ینیاهللا خم تیآ یمحل وقت به یارده

ــ ــوار ش ــاعتس ــه وقت به کیحدود  دند. س ــارل اهللا از فرودگاه تیآحامل  يمای) هواپتهران وقت به 3:30( فرانس  ش

  پرواز درآمد. به دوگل

 

  حرکت خمینی به سمت فرودگاه در پاریس
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ـــارل  از فرودگاه کنانغرش ینیاهللا خم تیحامل آ يمایهواپ ـــو به دوگلش ـــمان يس از  که ینیمپرواز کرد. خ آس

 در کف آوردند و سپس يجا به دوم را در طبقه نماز شب یاز لحظات بودند پس خسته سیروز پار نیآخر يهاتالش

ـــوار  یاندک اهللاتیآ کرد که بود نقل کرده تعجب ینیخم  از آرامش که مای. مهماندار هواپدندیخواب مایهواپ بعد از س

ـــدن آقا  با همراهان . خبرنگاراندیدو پتو خواب يرا خواند و بعد رو نمازش رفت مایهواپ يباال طبقه به ما،یهواپ به ش

 ای برگرداندن احتمال يگرید کرد،یم انیخود را ب احســاســات یکی ،گفتیم یســخن کسهر کردندیم مصــاحبه

  .بود ینگران آنند بودند وهمان زیچ کیدر  یهمگ داد،یرا م مایهواپ کردنسرنگون

  

  

  

  همراه خمینی در بازگشت به ایران ییصادق طباطبا
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 اقامه مایدر هواپ را با جماعت و نماز صبح وستندیاو پ به زین ارانیو  ستادندینماز ا به ینیاهللا خم تیفجر آ از طلوع پس

ــتمهماندا بود که رانیا وقت به هشــت کینزد کردند. ســاعت  آســمان به اکنون کرد هم و اعالم رفت بلندگو ر پش

  بست. بر لبانش نقش ي، لبخندجمله نیا دنیبا شن ینی. خممیوارد شد رانیا

  

  

  

 آیت اهللا خمینی در حال اقامه نماز در داخل هواپیما
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 اجاره کرد؟ یبه تهران را چه کس سیاز پار ینیحامل  خم يمایهواپ

از  ینیفرانس حامل  خم ریا يمایبود که هواپ یجبهه مل يو از اعضــا یثروتمند تهران يبازار ،یلچدســتما میکر حاج

به سمت  ینیاهللا خم تیآ يمایکه قرار بود هواپ یزمان 1357سال  در. بودکرده مهیبه تهران را شخصا اجاره و ب سیپار

شرکت  یرانیا کی. شدینم يو يمایکردن هواپ مهیحاضر به ب يامهیشرکت ب چیپرواز کند ه رانیا  "فرانس ریا"به 

ش یو تمام ینیاهللا خم تیحامل آ يمایرفت و هواپ ص کیآن را با  نانیسرن شخ . ردک مهیب رانیسفر به ا يبرا یچک 

ستمالچ میآن فرد کر ستمالچ انیاز بازار ید ساژ بزرگ د ستمالچ میبود. کر یمعروف و متمول و مالک پا ضو ید , ع

سا سیدر حومه پار ینیخم يآقا ياو برا بود. یفعال جبهه مل سر دیخر يا) خانهي(ور شود،  روزیپ عیتا اگر انقالب  ن

سکن شانیا شند. یدر آن خانه  شته با ستگ يکودتا يدر ماجرا يو دا  نیو بعد از ا شودیو به اعدام محکوم م رینوژه د

سرا ستمالچ ياتفاق  سرا ید سرادهدینام م رییتغ يآزاد يبه  و در  دهیآباد واقع گردبازار عباس يتهادر ان يآزاد ي. 

اغتشاش  جادیبه جرم ا میفرزند عبدالرح یدستمالچ میصنف پارچه فعال است. روزنامه اطالعات آن زمان نوشت : کر

مصاحبه  قیاز طر رانیا یاسالم ياعتبار کردن جمهور یکشاندن آن، کوشش در جهت ب لیو به تعط نیدر بازار مسلم

ضد  يبه گروهکها یخرداد، کمک مال 25 یمائیجهت راهپ یرج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملخا يونهایزیبا تلو

  شناخته شد. یاالرض و باغ یمفسد ف ران،یا یماسال يجمهور هیعل يمنشور بیانقالب، تصو

  

  کرد مهیرا ب ینیخم يمایکه هواپ یمرد عبا به دوش کس یدستمالچ میحاج کر
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  گذشت یهران متو آنچه در  رانیبه ا ینیخم اهللاتیاز بازگشت آ گرید یتیروا

فروند جمبوجت  کیصبح با  9:27در ساعت  دیسال تبع 15باالخره بعد از  ینیاهللا خم تی؛ آ1357بهمن  12 شنبهپنج

سه با حدود  ییمایهواپ  قوعالوبیماه چند روز بعد از انتشار خبر ورود قربهمن سوم بازگشتند. رانیهمراه به ا 200فران

 شد. لیتشک» ستاد استقبال از امام«نهاد انقالب با نام  نیاول هن،یبه م ینیاهللا خم تیآ

، تا مراســـم اســـتقبال را هرچه ه بودشـــد لیاحزاب و اقشـــار مختلف مردم تهران تشـــک ندگان،یاســـتقبال از نما تهیکم

و انتظامات مراســم را در  خمینیان حفاظت از ج تیهزار نفر مســئول 60 بیســتاد قر نیتر برگزار کنند و در اباشــکوه

  کشور حاکم بود.بر اریبخت نهیبرعهده گرفتند که هنوز کاب یطیشرا

 

 فرودگاه مهرآباد و بهشت زهرا يساز آماده

از کار واحد  ید بخش مهمبه آن وارد شـــو خمینیکه قرار بود  یمکان نیفرودگاه مهرآباد به عنوان اول يســـاز آماده

 شتریدر مورد آن ب یتدارکات بود که اکبر برات نیاز جمله ا زیبود. آماده کردن گروه سرود ناستقبال  تهیتدارکات کم

ــ ــتقبال  تهیکم«: دیگویو م دهدیم حیتوض ــرودگروه  کیاس ــرود خمینی رده بود تا به هنگام ورود هم آنجا آو س س

 را »…امام يا ینیخم«د مشـــرف به ســـالن مســـتقر بودند و ســـرو وانیگروه از خردســـاالن دختر در ا کیبخوانند. 

ـــخنران آقا . قرار بودخواندندمی به ســــالن فرودگاه س عد از ورود  له یکینزد یکروفونیم نیهم يکنند برا یب  يهاپ

ــازبخش آماده نیترمهم نیهمچن ».فرودگاه قرار داده بودند ــوت يس ــت زهرا، بخش ص ــو یبهش بود که در  يریو تص

که در بهشت زهرا انجام شد،  ییکارهاگری؛ از دداده بوده فالح انجام گرو يکار با کمک اعضا نیواحد تدارکات ا

 نیتراز مهم یکیگذاشــته شــده بود.  همؤتلف يکار برعهده اعضــا نیبود. ا خمینی یســخنران يبرا یگاهیســاختن جا

ـــازهم که در بخش آماده یمباحثات ـــت يس  به ییآمدگوخوش يبرا يفرد ایگروه  نییآمد، بحث تع شیزهرا پبهش

 .رندیکار را به عهده بگ نیدر تالش بودند، ا نیبود که سازمان مجاهد خمینی

 شیپ هیانیخواننده ب نییمورد بحث واقع شــد، تع تهیکمکه در یاز مســائل یکی«مورد گفته بود:  نیدر ا یخزعل اهللاتیآ

سخنران صم ینیخم یاز  شد. از افراد خانواد یکی يامر بر عهده نیبود که ا نیبر ا میبود. ت شهدا با ضا«ه   ،»هاییپدرر
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شه نینامزد ا شت دیتأک نجانبیو ا يمطهر دیکار بود. اما  ست ا میدا سازمان  ریغ یدانیشه يامر به خانواده نیبهتر ا از 

ـــود نیمجاهد ـــرانجام با مخالفت ».واگذار ش ـــو ییهاس و  يانوار ،یکروب ،يهمچون مطهر ییهاچهره يکه از س

ـــم خواهيمعاد ـــورت گرفت تص ـــد، بادامچ میص ـــند و  بونیجز گردانندگان تر خواهيو معاد انیبرآن گرفته ش باش

 .ردیشعار را برعهده بگ تیفر هم مسئول ییمرتضا

 يکردند. ســپس قرار بود اول آقا یکوتاه یســخنران يمطهر دیشــه قرار گرفت ابتدا گاهیدر جا خمینیکه  یهنگام

 یاجرا نشــد. قاســم امان کدامچیها هبرنامه نیت بکند که امفتح صــحب يو بعد آقا دیبگو یرمقدمیخ کی يناطق نور

  اجرا کرد. يابرنامه دیبه عنوان فرزند شه یحاج صادق امان دیپسر شه

 

 استقبال در فرودگاه تهیکم يهاتدارکات و برنامه

ستقبال از  تهیکم شر خمینیا سال شانیا ییآمدگوخوش يبرا ياساده یلیخ فاتیت ن فرودگاه، در نظر گرفته بود. در 

 یتدارکات تهیکم نیا نیشده بودند. همچن ختهینوشته و در اطراف آو دیسف يهابر پارچه یکوتاه ایمفصل  يشعارها

ـــخص کردن جا رکاتتدا نیا نیترنظم در نظر گرفته بود. مهم جادیا يبرا زین ـــدگان بود؛ افراد و دعوت گاهیمش ش

از  ياریبســـ ،یمذهب يهاتیاقل ها،تیشـــخصـــ ون،یروحان« :دیگویم ها،تیشـــخصـــ گاهیچمران در مورد جا يمهد

ص سیس يهاتیشخ سان یرفته و روحان زندان یا سالن ا م،یشناختیکه م یو تمام ک . ستادندیهمه آمدند و دورتا دور 

 »بود. تیاز جمع ردورتادور سالن پُ

به  ییآمدگوخوش يبرا ياهللا مطهر تیشـــادنوش خوانده شـــد؛ آ يآقا ياز ســـو یمقدم ریســـرود، خ ياز اجرا بعد

 اهللا شادنوش انتخاب کرده بود.را به نام نصرت یی، دانشجوخمینی

ــاس ــباغ ریاطالعات موجود بعد از خ براس ــد که قرار گرفته بود،  خمینی آیت اهللاکه در کنار انیمقدم، احتماالً ص قص

شت اما یسخنران صحبت آقاي خمینی دا صله  صباغخود را آغاز يهابالفا سخنران نایکردند و  شد.  یموفق به  آقاي ن

شت دق خمینی شکر از عواطف طبقات مختلف مردم فرمودند:  یسخنران قهیدر ه را  يروزیقدم اول پ طما فق«ضمن ت

است که دست  یما وقت يروزی. پدیارا که محمدرضا نام دارد از صحنه کنار برده یخائن اصل نکهیو آن ا میابرداشته

 »برود. رونیمرز و بوم ب نیاز ا یسلطنت يهاشهیم رتمام اجانب کوتاه شود و تما
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شـــوند و ســـپس گزارش  یمعرف خمینی به نیاســـتقبال قرار بود مســـتقبل تهیکم يطبق برنامه خمینی یاز ســـخنران بعد

 نیاز آن، در عمل ا رونیارائه شـــود اما هجوم به ســـالن فرودگاه و انتظار مردم در ب زینفت و اعتصـــابات ن يهاتهیکم

  منتقل کنند. رونیرا هرچه زودتر از فرودگاه به ب شانیا دمجبور ش خمینیاستقبال از تهیو کم ختیها را به هم رهبرنام

  

  اه تهرانروح اهللا خمینی در فرودگ

  

 رانیا یمل ونیزیبه کشور در تلو آقاي خمینیورود  ، باقطع خبر يماجرا

به  آقاي خمینیدم قول داده بودند به هر نحو که شده ورود به مر بردند،یکه در اعتصاب به سر م ونیزیتلو کارمندان

در فرودگاه مستقر شد تا مراسم را به  ونیزیو تلو ویراد ياز سو یمیت نیپخش کنند، بنابرا ونیزیرا از تلو رانیا

 نیا را نشان داد. در آقاي خمینیورود  ییابتدا يهانهتنها صح يپهلو میرژ ونیزیپخش کند، اما تلو میصورت مستق

 نیبه سالمت در فرودگاه مهرآباد به زم آقاي خمینی يمایظاهر شد و گفت هواپ ونیزیتلو ياندك، مجر يهاصحنه

 را نشان داد و برنامه قطع شد. مایلحظه از فرود هواپ کیفقط  ونیزیزمان تلو نینشست. در ا

ـــت، هنگام یحاک هاتیروا ـــت  کهیاز آن اس ـــم بازگش ـــدیپخش م ونیزیو تلو ویاز راد آقاي خمینیمراس  کی ش

سان ینظام ياز مأموران فرماندار دیگروهان جد شدند و ک برنامه  نیرا که مبادرت به پخش ا یوارد محوطه جام جم 

 کردند. زادآنها را آ ونیزیحوطه تلومُ رونیدر ب یکرده بودند بازداشت کردند، ول

حال  نیکنند، با اه شــد که خود را از مهلکه دورداد مســتقر در بهشــت زهرا اطالع اریســ يبه واحدها گرید يســو از

 آزاد شدند. زیعده ن نیکردند اما ا ریدستگ زیرا ن اریس يواحدها نیا يدر بهشت زهرا اعضا یمأموران نظام
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از «ارائه داد و گفته بود:  يشــتریب حاتیموضــوع توضــ نیا رامونیدر آن مقطع پ ونیزیتلو یتیریمقام مد کی نیهمچن

مراسم ورود امام  یعنیبود، لذا قرار شد فقط قسمت اول مراسم  دهیما در طول دو سه ماه خواب يهاگاهکه دست ییآنجا

ستقدر فرودگاه مهرآباد به ینیخم شود و بق میطور م اما به  م،یشب پخش کن یعنیو بعد  میکن يلمبرداریرا ف هیپخش 

  »نشد. یدگاه هم عملفرو میپخش مستق جهیکامل نبود، در نت زاتیو تجه لیعلت آنکه وسا

 

  از آیت اهللا خمینیمردم استقبال 

  

 براي خمینی ضدگلوله نیماش هیته

بود که  یتیاز موارد امن گرید یکیاز فرودگاه به بهشت زهرا و مدرسه رفاه  آقاي خمینیانتقال  يضد گلوله برا نیماش

که مأمور  نیماش نیا هیمورد نحوه ته در دوستقیبود. محسن رف دهیتدارك دخمینی حفظ جان  ياستقبال برا تهیکم

ــازآماده ــهر، به دنبال ته دگاهانتقال امام از فرو يبرا«: دیگویآن شــده بود م يس ــ هیبه داخل ش از  یکی. میبود نیماش

. ســپس به کارخانه میکار انتخاب کرد نیا يداشــتند که آن را برا يزریبل ع،یالصــنامجمع یبرادرانمان به نام حاج عل

به  ،را هم نیماش يهارا ضدگلوله کند. بدنه نیماش نیعقب و دو طرف ا يهاشهیتا ش میآوردفشار رالیم يسازشهیش

را، آن گونه که در حد  نی. در هر صورت ماشمیفوالد کار گذاشته بود نند،یرا که قرار بود امام بنش یخصوص قسمت

 »میخودمان بود به صورت ضد گلوله درست کرده بود
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ستقبال قرار بر ا يتهیکم يبرنامه طبق سخنران نیا شگاه  شانیدر فرودگاه، ا آقاي خمینی یبود که پس از اتمام  به دان

شدن  سوار  شت زهرا حرکت کنند. قبل از  سپس به سطه دخالت ن زریدر بل آقاي خمینیتهران و  و  ییهوا يرویبه وا

 رخ داد. سیپل و یانقالب يروهاین انیم یجزئ يری، درگآقاي خمینیبردن  يقصد آنان برا

که رو به باند بود  يو حاج احمد از در آقاي خمینی کهیدر داخل باند بود، هنگام آقاي خمینیمخصـــوص  نیماشـــ

شدند، نوبت به  سخمینی  ارانیخارج  سر دیر شدنمانع ورود آنان به با يکه اف شد. آنان که احتمال ربوده   خمینی ند 

ـــران ن ـــط افس وارد باند فرودگاه  يراندازیبه ت انآن دیومت کردند و با وجود تهدرا داده بودند مقا ییهوا يرویتوس

  اشاره کرد. یاالسالم خلخالحجت پور،یاالسالم فردوسحجت ،یعراق دیبه شه توانیافراد م نیشدند. از جمله ا

 داریب چرا د؟یخواب یتا ک«: گفتندکرد به افسران حاضر و گرفت و رو نیسوار شدن دست به در ماش نیدر ح خمینی

فاصله گرفتند و  نیآنان از ماش يسخنان همه نیپس از ا ».دیشو داریشما را برد. ب يخائن آبرو اریبخت نیا د؟یشوینم

 يزریبل نیزمان ماش نیدرآمد. در ا یانقالب يروهایبه تصرف ن ییاهو يروین نیماش جهیسرافکنده به عقب رفتند. در نت

 منتقل شدند. نیبه آن ماش خمینیو دیبه باند فرودگاه رس استقبال در نظر گرفته بود يتهیکه کم

. گروه میشدند، به طرف بهشت زهرا به راه افتاد نیبعد از آنکه امام همراه احمد آقا سوار ماش«: دیگویدوست م قیرف

روه گ نیگرفتند و من در وسط آنها بودم. اقرار نیدر دو طرف ماش م،یکرده بود یاسکورت، آن چنان که سازمانده

به هم  زیهمه چ میدیکه به خارج از فرودگاه رســـ نیهم یها) تا دم فرودگاه کارشـــان طبق برنامه بود، ول(اســـکورت

ما فاصـــله افتاده بود،  نیاســـکورت و ماشـــ يهانیماشـــ انیامام را احاطه کرده بودند و م نیخورد. چون مردم ماشـــ

 ».نداشت يادهیها هم بودند فااگر اسکورتگرید بیترتنیبد

از  یجالب تیبر عهده داشـــت روا ینیخم یاداره بهشـــت زهرا را در زمان ســـخنران تیکه مســـئول انیبادامچ اســـداهللا

شکن ضت آزاد یکار ستقبال از بن ينه سم ا سالم يجمهور انگذاریدر مرا  يما برا«: دیگویو م دهدیارائه م رانیا یا

هم بودم.  غاتیتبل ریداره بهشــت زهرا دســت من بود و مد. امیخروج امام از بهشــت زهرا چهار راه در نظر گرفته بود

شت زهرا  نیو در ا گرفتیشکل م یتهرانچ يما و آقا یبا همراه 57و  56سال  ییمایراهپ سئول اداره به برنامه هم م

 امامکه  ندیبه من بگو هايو دار قرار بود نهضــت آزاد ریگ نیهم مســئول اداره فرودگاه بود. در ا يمطهر يبودم. آقا

ضت رونیاز فرودگاه مهرآباد ب ی. وقتمیرا از کدام راه ببر ستندیم هايآزاد آمدند، نه ش خوا شوند و  نیسوار ما امام 
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ــت تکان دهند ول يبرا ــن یمردم کنار امام دس ــت و گفتند فقط من، امام و محس ــتقیرف حاج احمد نگذاش که  دوس

  ».میباش نیدر ماش دیراننده بود با

  

 در دانشگاه تهران آقاي خمینی یانلغو سخنر يماجرا

در  خمینی یها ســخنراناز آن برنامه یکیکرد،  رییاســتقبال تغ تهیکم يهااز برنامه یبرخ تیجمع ادیازدحام ز لیدل به

و مردم در دانشـــگاه تهران در اعتراض به  روحانیونبود ( روحانیونبه تحصـــن  دنیبخشـــ انیپا يدانشـــگاه تهران برا

ساعت  رانیبه ا اي خمینیآقممانعت از ورود  صن کرده بودند). حدود  سیتح به  آقاي خمینی لیاتومب قهیدق یازده و 

کنند اما موفق به  يریجلوگ ابانیاز هجوم مردم به خ کردندی. مأموران انتظامات به شدت تالش مدیمقابل دانشگاه رس

 ل دانشگاه نشد.مقاب یموفق به سخنران ینیخم آقايعلت  نیآرام کردن مردم نشدند؛ به هم

متراکم بود و  تیشدم جمع کیبه دانشگاه تهران نزد یوقت«: دیگویدر مورد برهم زدن برنامه دانشگاه م دوستقیرف

تحصن علما را  انیدانشگاه و پا میما برو ستیمگر قرار ن«: دندیشده بود. حضرت امام آنجا هم پرس شتریازدحامشان ب

 میحرکت کن دیتوقف کرد و با شودینم ن،یآمده بودند، گذشته از ا فرودگاهبه  من گفتم که اکثر علما »م؟یاعالم کن

  ».موافقت کردند شانیو ا

  

 به سمت بهشت زهرا کوپتریبا هل آقاي خمینی انتقال

ــخنران خمینیاز آنکه  پس ــگاه تهران به س ــد در دانش ــت زهرا حرکت کردند. ا یموفق نش ــمت بهش  نیبپردازد، به س

 شده است. انیب انیهاشم صباغ يواست که ازس یتیروا

س«گفته بود:  او سخ م خمینیآیت اهللا  ریدر طول م سات مردم پا سا ش داد،یبه اح شرق زریبل نیما شت زهرا  یاز در  به

و رفتن به  ریادامه مســـ يبرا نیخراب شـــد و قادر به حرکت نبود. بنابرا نیورود، ماشـــ يوارد شـــد اما در همان ابتدا

 يروین يهااز پادگان یکی یمهندس گانی اریاخت راستفاده شد که وابسته به ارتش بود و د يپترکویهفده از هل يقطعه

در اثر ازدحام  یقرار گرفته بود. وقت گرانیامام و د اریطور خودجوش در اختمستقر در مهرآباد قرار داشت و به ییهوا
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 رادیرا ا خود یشهدا بردند تا سخنران يابتدا به قطعه ترکوپیهل نیا لهیرا به وس شانیامام از کار افتاد، ا لیاتومب ت،یجمع

 »کنند.

ساس ستقبال قرار بر ا تهیکم يزیربرنامه برا شت زهرا ا يهابود که بعد از اتمام برنامه نیا سه شانیبه رفاه  يرا به مدر

رخواســت امام به منزل اما به د«مقدمات فرود را در اطراف مدرســه آماده کردند،  زین تهیمســتقر در کم يببرند. اعضــا

در  خمینیکه  یدر مدت ».مکتوب شــده اســت ياالســالم ناطق نور تبه نقل از حج تیروا نیا م؛یکشــاورز رفت يآقا

 میتوســط رژ آقا دادندیاحتمال م شــانیا یاز ســالمت خبریب تهیکم يمنزل کشــاورز در حال اســتراحت بودند، اعضــا

مســئله را  نیدولت ا قیاز طر يبود که نهضــت آزاد یزانیبه م ینیآقاي خمشــدن ربوده یربوده شــده باشــد؛ نگران

ـــ خمینی . باالخره فرزنددندکر يریگیپ ـــتقبال تماس گرفت و آنان را از محل  تهی) با کمینیاحمد خم دی(حاج س اس

  رفاه انتقال دادند. يرا به مدرسه آقاهمان شب  زین تهیکم يباخبر کرد. اعضا شانیا یو سالمتآقا استقرار 

  

  

  انتقال آقاي خمینی از بهشت زهرا
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 در مدرسه رفاه آقاي خمینیاستقرار 

 ینیخم کشاورز رفتند و يانقالب به منزل آقا يروهایاز ن يگریو تعداد د یعراق دیو شه یبهشت دیبهمن شه 12شب 

درود بر «همچون  ییشــعارها خمینیاســتقبال از  ي، حاضــران در مدرســه برا آقاي خمینیرا به رفاه آوردند. با ورود 

کرد و از آنان تشکر  یسخنران قهیدق 15مدرسه رفاه حدود  ياهپله يبه احترام آنان بر رو زین آقارا سر دادند.  »ینیخم

  ».چه کاره است ینیدر لوله تانک دشمن، خم دیدرود بر شما که رفت«کرد و فرمودند: 

محمدجواد باهنر،  دیاز جمله شــه يمؤســســه را افراد نیبعد از ورود به تهران در مدرســه رفاه مســتقر شــدند. ا خمینی

شت دیس ،یرجائ یمحمدعل شم ،یمحمد به سنجان یاکبر ها ص گرید یو برخ یرف شخ سیس يهاتیاز   یو فرهنگ یا

 تحت پوشش آن انجام شود. زین یاسیس يهاکار ،یکردند تا با عنوان کار فرهنگ سیتأس يمخالف با دولت پهلو

ــتقبال ا تهیماه، با نظر کمبهمن 12شــور در به ک ینیخم از ورود پس ــتقر شــدند. اما بنا به  شــانیاس در مدرســه رفاه مس

وجود  یانتقال نظرات متفاوت نیانتقال دادند. درباره ا يرا به مدرســـه علو شـــانیبعد، محل اســـتقرار ا یاندک ،یلیدال

را  يگرید لیدال ياو عده دانندیمر ما نیعلت ا یعموم يهادارید يکوچک بودن مدرســه رفاه را برا يادارد، عده

 يبه مدرسه علو خمینیانتقال  یمدرسه رفاه را علت اصل يکم بودن فضا یمحالت دی. شهکنندیرابطه عنوان م نیدر ا

  : دیگویو م داندیم

ست، قرار بود آنجا مالق دندیآمدند د انیچند نفر از آقا« سه رفاه کوچک ا ش اتکه مدر صف ک شد، مردم هم   هدیبا

 يکردند و از جلو نیرا سوار ماش خمینی امام يمنتظر يبا آقا يمطهر دیمرحوم شه ست،یآنجا مناسب ن میدیبودند. د

که بزرگ بود. آنجا  يعلو ییو از آنجا آوردند مدرســـه راهنما دندیهم گذشـــتند و مردم هم نفهم تیصـــف و جمع

  ».شد آمد و شد مردم يبرا آقامقر  گرید
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  مالقات با مردم يبرا ینیام خممقر ام يمدرسه علو
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 بدست گرفتن قدرت  يآماده برا تیروحان

شور سر  قیعم یدر بحران ک سرا صابات  ست ،يفرو رفته بود، با اعت شور برا صاد ک سلطه یاقت شده بود، بعلت   يفلج 

سند چیه يکتاتوریساله د نیچند سته و انجمن و  شت، مردم نم ياهیو اتحاد کایحزب و د ستندیعمال وجود ندا  دان

ــته ها را چگونه م نیو ا خواهندیچه م ــ توانندیخواس ــاه و س ــتمیمطرح کنند، تنها آلترناتیو ش نفوذ  تیاو بود، روحان س

سترده شتند. ز ياگ شور دا شده رایدر ک سرکوب  شدت  شجو يها طیو تنها در مح ندبوداحزاب چپ ب  تیفعال ییدان

شده بودند  اکشتهی شیکادر ها و اعضا شتریساواك، ب یدرپ یپس از ضربات پ نیداشتند، سازمان مجاهد يمختصر

 هاییتینداشتند  و در جامعه به علت محدود یرو عمال وجود خارج انهیو م یاحزاب مل بردند،یدر زندان به سر م ایو 

مردم به . دادیبشــدت فعال بودند دولت هم مدام در باغ ســبز به آنها نشــان م تیروحانکه حاکم بود ناشــناخته بودند. 

 زین انیکائیو آمر یخارج ي. کشور هادانستندیم تیبشر یرا منج ینیبودند و خمبه دور آنها حلقه زده یعلت ناآگاه

ــوع پ نیبه ا ــم ونیبودند و تنها روحانبرده یموض ــناختندیم تیرا به رس ــدند، می وارد معامله  او با آنه ش  زین ارتشش

شاه سریچون کودکان ب ست، پس از فرار  شده بود.  پر شاه همه احزاب تعط بهعمال اخته  ستور  بودند و به شده لید

 يزیچ یاسیو احزاب س استیاز جامعه نداشت و از س یدرست دیادغام شدند. متاسفانه شاه د زیاجبار در حزب رستاخ

مال ع ،یبســتن و ســرکوب احزاب مترق با حزب جمع کند. کیطبقات مختلف مردم را در  خواســتیاو م د،یفهمینم

شور را در اخت سازمان  تیروحان اریک ساجد در دوره پهلو افتهیمرتجع و   میرژ هیمبارزه عل يهابه کانون يقرار داد، م

 ها،یعدالتیمردم از ب ترشیب یموجب آگاه کردندیم رادیدر مساجد ا ونیکه روحان ییهایشدند. سخنران لیشاه تبد

 یابیباز گرفت،یکه در مساجد صورت م ییهاي. افزون بر افشاگرشدیم یدولت يهاو فساد در دستگاه ضیظلم، تبع

به نا کجا آباد ) از  دنی(رس ،یاسالم يهاها و ارزشنبه آن شود و بازگشت به آرما يبدون آنکه نقد یاسالم تیهو

 يهاشـتاددایدر  يفرانسـو يفوکو شـلیم .می باشـد ياژهیو تیاهم يکه دارا بوذزمان  نیمسـجد در ا يکارکردها

 یرا نف دادیب دیبا شانی. ااندیدائم يتسال کی سرچشمه ونیمساجد و روحان«: سدینویخود از مشاهداتش در تهران م

ـــد اقدام ـــا يهاکنند، از دولت انتقاد کنند، ض ـــتیناش  چیه کهیحال در نکوهش کنند و رهنمود بدهند. زند،یبرخ س

ش يبرا یمترق ونیسیاپوز شت ،تنها در  سجد  در آن  دوران  15گفت،  توانیهران در مجموع متهر شاه وجود ندا م

ـــتاد حزب ونیروحان يهاو برنامه هاتیماوا و مقر فعال ـــازمانده هیمردم را عل ،یبود که همانند س ـــاه س  یحکومت ش

  ند.کردیم
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  گرفتن بودند ي قدرت روحانیونی که آمادهنقش مساجد براي 

  در زمان قبل از انقالب بودمفتح  اهللاتیآ یاصل گاهیپا  با،مسجد قُ

سجد با پ نیها از اتظاهرات   دیسع دیها بعد از نماز عتظاهرات نیاز ا یکی. در شدیمفتح آغاز م اهللاتیآ یشاهنگیم

ـــر ابانیو در امتداد خ ندراه افتاد ه،یطریق يهانیاز زم تیجمع ،فط ـــترده یعتیش مردم معترض به  از يابه توده گس

مفتح  اهللاتیآحضور لیتهران واقع است و از همان ابتدا به دل یعتیشر ابانی. مسجد قبا در خنددش لیشاه تبد تیحاکم

پا بارزه عل يهاگاهیاز  ـــجد در ســــال نیبود. ا يپهلو میرژ هیمهم م ـــط آ 50دهه  يهامس محمد مفتح   اهللاتیتوس

 نیتربود، مسجد قبا را به مهم ینیدان خمو شاگر ارانیبود. مفتح که از  شانیاشد و امامت آن هم بر عهده  يانگذاریبن

هزاران نفر از مردم تهران را گردهم  ینید يهامبدل ســاخت که در مناســبت یانقالب يهامرکز حضــور گســترده توده

 .ساختیمردم منتشر م انیو انقالب را در م ینیخم امیپ ،ینید يهاضهیو ضمن انجام فر آوردیم

ضع و اعالم نیاول شگاه ت،یجامعه روحان ،ینیخم  يهاهیاخبار از موا سجد به اطالع  نیها، بازار و... در اها، حوزهدان م

س یو تحرکات مردم هاتیفعال ي. مسجد قبا و مفتح در آن دوره عمالً رهبردیرسیمردم م از  یعیوس اریرا در سطح ب

در  يو ینیآفرزمان انقالب نبود و نقشتنها منحصـر به مسـجد قبا در  فتحم يهاتیبه عهده داشـتند. البته فعال تختیپا

  .شدیحس م یبه خوب زیو صاحب الزمان در تهران ن دیهمچون الجواد، جاو يمساجد

  

  تهران یعتیشر ابانیدر خمسجد قبا 
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ـــجد جل ـــهریا ابانیخود را در خ تیفعال 40دهه  يدر ابتدا یلیمس ـــ دانیم یحوال ،یجنوب رانش آغاز کرد و  یفردوس

در  دمخروش مر 42در ســال  ینیخم يهاتیدار شــد. همزمان با شــروع فعالامامت جماعت آن را عهده یکن يمهدو

شت خم سجد جل ،يو دیخرداد و تبع 15 عیدر وقا ینیاعتراض به بازدا صه فعال يپا یلیم شرا تیبه عر شت و   طیگذا

 کرد. ایدر مسجد را مه یاسیس تیحرکت و فعال جادیا يبرا یکاف نهی، زمموجود یاسیس

سیس يکارها سجد ز نیدر ا یا شش کارها ریم ساله  ،یغیو از نظر تبل گرفتیصورت م یو اجتماع یفرهنگ يپو ر

ـــدیم سیتدر ینیخم ـــجد  نی. در واقع اش ـــاه را آغاز کرد. گف ییهاگاهیپا نیاز اول یکیمس تن از بود که مبارزه با ش

 مسجد شد. نیاز افراد به ا ياریعامل جذب بس ست،یزیاو که در غربت م ادیو  ینیخم

 هاهیانیب ها،هیاطالع ریمرکز تکث یلی: مسجد جلدیگویم یلیامام جماعت مسجد جل ،يسجاد دمحمدیس االسالمحجت

منبر وعظ و  یلیتند در مســجد جلداشــ يانقالب فداکار ریبود و وعاظ طراز اول که در مســ ینیو رســاله روح اهللا خم

  داشت. تیحساس مسجد نیا يهاتیرو ساواك نسبت به فعال نیخطابه داشتند. از ا

  

  یفردوس دانیم یحوال ،یجنوب رانشهریا ابانیدر خی لیمسجد جل

ــجاد ــجد جل يرگذاریبودن و تأث يمحور لیدرباره دل يس ــجد جلدیگویانقالب م يروزیدر پ یلیمس  گاهیپا یلی: مس

صیتهايش سته خ شه يابرج شمدیهمچون  شان یامام آیت اهللا نژاد،یها سجد به  نیبود که در ا ياخامنه يو آقا یکا م

مسجد جلیلی، مرکز تکثیر اطالعیهها، بیانیهها و رسالههاي خمینی بود  
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 نی. اشدندیمسجد م نینقاط تهران به ا یاز اقص انو باعث جذب جوان پرداختندیم یمباحث اخالق رادیو ا یسخنران

  المنبر شدند.و ممنوع ریستگمسجد توسط ساواك د نیدر ا یبارها پس از سخنران شخصیتها

  

  یلیفعال و مبارز مسجد جل يدر کنار اعضا یکن ياهللا مهدو تیآ

  

 انقالبنخبگان  تیترب گاهیپا  ن،یالمومن ریمسجد ام

سجد شمال ابانیواقع در خ  نیرالمؤمنیام م شده ابانینبش خ یکارگر  صرت واقع  ست. ان سال  نیا سجد از  و  1347م

ضور  سويزمان ح شد. البته ا يهاگاهیاز پا یکیبه عنوان امام جماعت، به  یلیاردب مو سجد از ابتدا  نیانقالب مبدل  م

ـــفى را ن يبرا سیتدر برانقالب بود. او عالوه  ينخبگان برا تیترب گذارهیپا با برخى از  زیطالب، حلقه بحث فلس

 دیبهشتى، شه دیچون شه یاصداد و پس از چند صباحى با همکارى و همفکرى اشخ لیتشک شیدوستان همفکر خو

 سیخارج فقه و اصــول، تدر سیآغاز کردند. تدر جديدر علوم قرآن را به صــورت  قیتحق گر،یمطهرى و برخى د

هاى تکامل، ســلســله بحث ســم،یکتاب اصــول فلســفه و روش رئال سیتدر ان،یطالب و روحان برايجلد اول منظومه 
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نمازگزارانى که به  براي ریبرگزارى جلسات تفس ان،یراى دانشجومباحث مهم فلسفى ضرورى ب گریدو  خیفلسفه تار

هاى مختلف از با گروه ىدر مســائل علوم قرآن قیمبانى فلســفى و تحق رامونیوگو پبحث و گفت آمدند،یمســجد م

شتغاالت علمى و فرهنگى آ سو اهللاتیمتفکران، از جمله ا س یلیاردب يمو  يودر مدت اقامت در تهران بود. بعد از مو

ـــجد ام یتهران يعلو اهللاتیآ ،یلیاردب ـــد. محمدمهد نیرالمومنیامام جماعت مس که  يعلو اهللاتینوه آ ،يریدب يش

ــانیبا ا یهمواره از کودک ــوص م نیدر ا اســتبوده  ش  نیدر زمان حضــور در ا یتهران يعلو اهللاتیآ«: دیگویخص

ساختمان کنار سجد،  ضرت ام يم در حوزه  یغیتبل يهاکالس يو به برگزار کندیفعال م ریآن را به عنوان مکتب ح

سالم سا شجوپردازدیم يادیبن یشنا ص انی. دان س کردهلیو افراد تح ضر  ياریب تا  شدندیمدر آن دوره در کالس حا

  ».دهدیآن را ادامه م نیفارِس المؤمن ادیکه امروز بن ی. رسالترندیبگ ادی یصورت استداللرا به نیبتوانند معارف د

  

  یکارگر شمال ابانیواقع در خ  نیرالمؤمنیام جدمس

  

ضرت ام 50در دهه  شجو يبرا ریدر مکتب ح صاً دان صو شنا ییهادوره ان،یعموم خ با مکاتب مختلف  ییبه منظور آ

ــتند و حت یســتیبرالیها که شــاخص لاز گروه یو برخ هاســتیمارکســ ها،ســتی. آن زمان کمونشــدیبرگزار م  یداش

ـــالم که شــــاخص ییهاگروه عال ییگرااس به ف عه  ند، در جام ـــت ـــغول  تیداش ، 50در دهه  یتهران ي. علوبودندمش

ص سالم ناب محمد تیماه نییمکاتب، تب نیدر مواجهه با ا اشییافزارتیب شان دهد، د يا ص نیبود تا ن شخ سالم   یا
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 النیالتحصـــو فارغ انیبود و دانشــجو يمکتب همچون دانشــگاه آزاد نیآنها ا يدارد. به ادعا یو ابعاد جهان ســتین

  .کردندیم دایها حضور پکالس نیا رد گانیصورت رابه یدانشگاه

 

  ( ع ) نیرالمومنیدر مسجد حضرت ام یدر حال سخنران یتهران ياهللا علو تیاز آ يریتصو

  

 با ابزار هنر  یآباد، طرح مباحث انقالبمسجد رستم

رنگ  يآباداالسالم شاهمسجد با امامت حجت نیواقع است. ا هیاریاخت دانی(رستم آباد) در م ياعظم شاه آباد مسجد

اســتاد اخالق و عرفان روح  ،يآبادشــاه یمحمدعل یالعظم اهللاتیآ ،يآبادبه خود گرفته بود. پدر شــاه یانقالب يو بو

و بعد از وفات  فرستادیها مرا توسط دوستان خود به شهرستان ینیخم يهاهیبود. او اعالم دیو از مراجع تقل ینیاهللا خم

ــتا یشــمســ 40و  30 يهادر دهه عیجهان تشــ میزع ،يبروجرد نیدحســیســ یالعظم اهللاتیآ  يهابا مســافرت به روس

آن  يهادر برنامه یدر مســجد، نقطه عطف ي. حضــور وکردیم یجماران را به مردم معرف ریپ يهادوردســت، آرمان

ـــد؛ به طور ـــجد يش به  يکرد. مجالس عزادار لیطاغوت تبد میرژ هیکانون مبارزه علبه  یمعمول يکه آن را از مس

مســـجد و مردم محله  نیا یاعالم انزجار اهال يبرا یدر ماه محرم به فرصـــت ژهیبه و تیشـــهادت اهل ب امیمناســـبت ا
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 يبه موازات گســترش فضــا ي. شــاه آبادشــدیم لیتبد غوتآباد (واقع در شــمال تهران) از نظام طاو رســتم هیاریاخت

جالب و  يکارها نهیزم نیو در ا کردیم شــتریرا ب يحکومت محمدرضــا شــاه پهلو هیمســجد، دامنه مبارزات خود عل

  .کردیاستفاده م ریمس نیدر ا یبه خوب زینمونه از ابزار هنر ن ي. برانددادیانجام م یینو

  

  

  

  

  هیاریاخت دانی(رستم آباد) در م ياعظم شاه آباد مسجد
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که امام  نییآباد پادر مســجد رســتم «آمده اســت: مهدي شــاه آبادي محرمانه ســاواك درباره  يهاشاز گزار یکیدر 

نفر زن و مرد اجرا شده و  کصدیحدود  يادر حضور عده یعروسک شنامهیاست، نما يآبادشاه  يجماعت آن مهد

شده و با چوب و فل أتیه شنامهینما نیدر ا صورت کدخدا قلمداد  هم  نی. مأمورکنندیم رفتار مبا مرد کحاکمه به 

ـــتندیرا به زندان م ياو عده کنندیو اموال مردم را غارت م روندیم  نی. در کنار اکنندیرا هم اعدام م يا. عدهفرس

  »کنندیمردم را سرگرم م لهیوس نیهستند و به ا يبازهم مشغول توپ ياعده انات،یجر

  

  

  مهدي شاه آبادي در بین جوانان

  

  1342خرداد  15 عیك، آغازگر وقامسجد ار

مسجد ارك را بتوان  یاسیس تیفعال نیاول دیارك سابق) قرار دارد. شا دانیخرداد تهران (م 15 دانیارك در م مسجد

از دکتر  تیوجو کرد؛ آن هنگام که مردم در حماجست 1331ریت 30 امیق يماه پس از افتتاح مسجد و در ماجرا کی

 ایمرگ  ای«بودند و شعار ارك رفته دانیبزرگ به م ازارها در ببا بستن مغازه يومت پهلومصدق و در مخالفت با حک

مسجد ارك،  یاسیس تیهجوم مأموران حکومت به مسجد ارك پناه بردند. فعال یدر پ ياعده دادند،یسر م» مصدق
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سیس تیعالاز مراکز ف یکیبه خود گرفت و به عنوان  يگریشکل د 1332مرداد  28 يبعد از کودتا ضد حکومت  یا

شنگربه ر يپهلو ضران وقا یپرداخت. به اعتقاد برخ يو شاهدان و حا شاء راهپ1332سال  عیاز  صل و من  يهاییمای، ا

  .شدیبهارستان ختم م دانیپس از آن، از مسجد ارك شروع و به م یسال و حت نیا

  

  خرداد تهران 15 دانیارك در م مسجد

  

 در مسجد ارك تهرانو معترض  یتجمع مردم انقالب

 یمرتض ،يباقر نهاوند خیش ،یاسالم یعباسعل خیش ،یاالسالم فلسف، حجت1340زمان افتتاح مسجد ارك تا سال  از

صار س خیش ،یمهاجران دیوح ،یقم يان ش يآبادخندق نیح شرف و طالقان خیو  سم ختم رفتندیبر منبر آن م یا . مرا

ــهدا ــجد ارك برپا م 15 امیق يش ــدیخرداد در مس ــهادت ط ربارانیبعد از ت نی. همچنش ــاحاج بیو ش و حاج  ییرض

ــماع ــا لیاس ــاجد ،ییرض ــجد ارك از جمله مس ــک  نیا يبود که برا يمس دو نفر مجلس ختم برگزار کرد. بدون ش

 يمبارزه با حکومت پهلو يمردم برا جانیشــور و ه جادیدر ا یلیبدینقش ب ،یفلســف يســخنران مســجد ارك، آقا

شتافتیامر را برنم نیا زیداشت و حکومت ن س خی.   د،یمروار اصغریعل ،يحجاز دعبدالرضایس ،یهمدان ينور نیح
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 ،ياکبر ناطق نور یاعتمادزاده، عل نیالدنجم ،یقم يانصار یمرتض خیش ،یاسالم یعباسعل ،یاملش یربان يمحمدمهد

شجون خیش ،يگلزاده غفور یعل ش ،یجعفر  صر مکارم  سولیس ،يرازینا محمد  ،یاحمد کاف خیش ،يزحجا دعبدالر

 يبر باال یمدت يهر کدام برا ياختر نیدحسیو س يواعظ، عبدالغفار سجاد يمحمدرضا فاکر، موسو ،یکاشان یامام

  کردند. یسخنران رادیمنبر مسجد ارك ا

صطف یعتیشر یفوت دکتر عل یعنیدو حادثه مهم،  1356سال  شهادت م شد فعال ،ینیخم یو  سجد ارك  تیسبب  م

حکومت  ياز سو یاشخاص در مسجد باعث بروز مشکالت نیا میمراسم ترح يتر شود. از آنجا که برگزارجستهبر زین

سجد ارك تدب شد،یم يپهلو صم یسحاب داهللایبازرگان و  ي. مهندس مهددیشیاند يریم  یکیپدر  يگرفتند برا میت

 ادبودیکه در واقع به مجلس  ندینما در مســـجد ارك برپا یمجلس ختم خواه،یمعاد دیعبدالمج ،یاســـیاز مبارزان ســـ

بودند و با  انیاز دانشجو شتریمسجد را فراگرفت که ب یانبوه تیجمع یعتینام شر دنیشد. با شن لیتبد یعتیدکتر شر

  شروع به تظاهرات کردند »میکشیقاتلت را م م،یکشیم رادشمنت «سر دادن شعار 

  

  و معترض در مسجد ارك تهران یتجمع مردم انقالب
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  مسجد ارك تهران

  

 دستگاه حکومت نیو معترض انیمایمحل اجتماع راهپ مسجد لرزاده،

سان در جنوب تهران واقع است. عل ابانیلرزاده منشعب از خ ابانیلرزاده در خ مسجد آقا  یعل رزایبرهان، م اکبریخرا

 مســجد اند.اعت مســجد لرزاده بودهاز امامان جم ياکبر رعباسیو ام یزنجان دیعم یعباســعل اهللاتیآ ،یتنکابن یفلســف

ــ یلرزاده با امام جماعت ــته  ياکبر برهان از همان ابتدا عَلَم مخالفت با حکومت پهلو یعل خیهمچون حاج ش را برافراش

ــت، به تناوب رو ينســبت به فرهنگ غرب و حکومت پهلو ییکه دافعه باال يبود. و  يمنبر نقطه نظرات انتقاد يداش

جلســات و مراســم  يمرکز تجمع و برگزار 1330و 1320 يهادههمســجد در  نیا بیترت نیبه ا و کردیم انیخود را ب

  بود. یاسیـ س یمذهب يهاأتیو ه انیعیاسالم، گروه ش انیفدائ تیهمچون جمع یـ مذهب یاسیس يهاگروه
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  نام در تهران نیبه هم یابانیمسجد لرزاده در خ ياز در ورود یینما

  

سال سجد لرزاده، حوزه علم تیالفع نیآغاز يهادر  سجد ن هیم برهان، فعال بوده  اهللاتیآ تیریو مد تیتحت هدا زیم

مدرسه  نیاز شاگردان تراز اول ا یتهران يو احمد مجتهد یشجاع دقاسمیس ان،یانصار نیحس ،ياکبر ناطق نور یو عل

شده  لیبازار تهران تشک نینیاز متد ياانصار بود که توسط عده أتیه یاصل گاهیمسجد، پا نیا بودند. یاسالم هیعلم

  بود. ياخامنه يو آقا یکاشان یاز جمله  امام یوعاظ انقالب یو سخنران روهایمحل تجمع ن أتیه نیبود. ا

  

  اکبر برهان امام جماعت مسجد لرزاده یعل خیحاج ش
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 هاتیها و شخصتمام گروه روانیپاتوق پ ت،یمسجد هدا

فعال در دوران مبارزات و  يهاگاهیاز پا تیزار واقع است. مسجد هدابه الله دهینرس ،يجمهور ابانیمسجد در خ نیا

مان يروزیموثر در پ عده یانقالب بود. ز ما ياکه  ـــر نان  ییکایآمر دارانهیاز س  نیبزرگتر» راکفلر«و در راس آ

 يزیآماعتراض هیوارد شده بودند اعالم نرایبه ا ازاتیو اخذ امت یانبه منظور عقد قرارداد بازرگ ،ییکایآمر دارهیسرما

و  ياریهوشــ يبرا هیاعالم نیقرارداد اعتراض کرده بودند. ا نیبود و نســبت به انصــب شــده ت،یدرِ مســجد هدا يرو

به آن بود. همچن يمردم از متن قرارداد و دعوت از مردم برا یآگاه ـــجد، پ نیدر ا نیاعتراض  روح اهللا  يهاامیمس

 امام خاطر به تیمســـجد هدا تیاهم .شـــدیمنتشـــر م انیمردم و بازار انیو در م ریتکث ه،یته یجزواتدر قالب  ینیخم

ـــ یعنی، آن جماعت ـــجد را عهده نیا جماعت امام یزمان ي. وبود یمحمود طالقان دیس  مکان نیا دار شـــد کهمس

تفکر  يایاح يبرا شــانی. اشــدیبرگزار م آندر يســوگوار و مراســم گشــوده محرم امینبود و تنها در ا شیب »ياهیتک«

ـــتادان روحان شیهاآموخته قیبه مردم جامعه از طر یبه دادن معلومات مذهب ،ینید ها در خانه انهیخود، مخف یاز اس

لسات ج يبودند. وجلسات بزرگتر و آشکارتر به وجود آورده ییبرپا يرا برا نهیکرده بود و زم ایجلسات قرآن را اح

و پنهان تا سقوط  یجلسات به صورت مخف نیکردند. ا تفادهاس اریبس ياکمره لیخل رزایاستادش م اتیاز تجرب ریتفس

  .افتیادامه  يکار آمدن محمدرضا پهلو يو رو 1320در سال  رانیاو به خارج از ا دیرضا شاه و تبع

  

  يجمهور ابانیدر خهدایت مسجد 
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 يبه ستاد مرکز یطالقان اهللاتیآ لتیتهران به فض يها یها و مشروب فروش نمایس در قلب کاباره ها وهدایت مسجد 

 ياریو بســ یبانیشــ ،یبیباهنر، چمران، حب ،ییانقالب، همچو رجا اورانیاز  ياریشــده بود و بســ لیتبد خواهانيآزاد

را به خود جذب  هاتیشــخصــها و تمام گروه يها گرفتند. واو بهره یاســیو ســ یاز مبارزان از کانون گرم علم گرید

ــخاص و گروه ی. حتکردیم ــت هم عالوه بر آن که دور یرمذهبیغ يهااش ــانیا يچپ و راس ــران  ش را موجب خس

  .دانستندیم یرمذهبیغ یو حت یو مذهب یرا نقطه ارتباط مجامع مل شانیا دند،یدیم

  

  یاهللا محمود طالقان تیآ

  

 البانق يروهایمحل هسته مقاومت ن د،یمسجد جاو

 یانیکه سال یواقع شده است. در زمان یجوهرچ دی) کوچه شهمیقد رانی(شم یعتیشر ابانیتهران در خ دیجاو مسجد

 یرا به کســ يپهلو میرژ هیعل یتیو اختناق حاکم بر کشــور اجازه فعال گذشــتیبه نجف اشــرف م ینیخم دیاز تبع

 یپراکنده در مجامع مذهب يهاتیعالوه بر فعال م،اما خط رویشاخص و مبارز پ انیدکتر محمد مفتح از روحان داد،ینم

ـــجد جاو ،یو علم ـــورت محل نیتهران را برعهده گرفت. دکتر مفتح، ا دیامامت مس تجمع و  يبرا یمکان را به ص

قرار  یو انقالب یاسالم يهادر راه دفاع از ارزش گرید يکرد و آن را به سنگر لیمسلمان و مبارز تبد يروهایتشکل ن

و دکتر  يمطهر یمرتض دیچون: شه یهسته مقاومت را متشکل از مبارزان سرشناس کیمفتح  دیزمان، شه نیدر اداد. 

  .کردیدعوت م دیبه مسجد جاو یسخنران براي را …باهنر و
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  تهران دیمسجد جاو يورود ينما

ــجد جاو ــفه و اعتقادات، کالس يهاکنار کالس دیدر مس ــیزبان انگل يهااخالق، احکام، فلس برپا بود و افراد  زین یس

ستقبال م يادیز سجد با غنا نیا نیبنابرا کردند،یاز آن ا ص يم  یانقالب ونیکه در ارائه مطالب گوناگون به مذهب یخا

شهادت امام صادق   امیبه مناسبت ابود.  یمردم انقالب يشنگرو رو تیو هدا کردهلیافراد تحص يبرا یگاهیداشت پا

سجد جاو سجد جاو یسخنران نیکردند. پس از ا یسخنران 1353آبان  19و  18روز  ياخامنه دیدر م شد.  لیتعط دیم

با  دارداجازه صــحبت ن نکهیالمنبر بود بر پله دوم منبر با اعالم ادکتر مفتح که خود ممنوع ،ياخامنه يریبعد از دســتگ

شاره شوند، اما مردم که از ماجرا به مردم گفت که با آرامش از مس ياخامنه يریکوتاه به مسئله دستگ ياا جد خارج 

 صورت گرفت. دیاز مسجد جاو ییمایراهپ نیمطلع شده بودند با سر دادن شعار از مسجد خارج شده و اول

مشــترك  تهیو به کم ریدســتگ زیدکتر مفتح ن د،یبا حمله ســاواك به مســجد جاو 1353حادثه در ســوم آذر  نیا یپ در

ــتگ لیماجرا تعط نیا یدر پ زین دیمنتقل و مســجد جاو يضــدخرابکار  دیدکتر مفتح، عباس جاو يریشــد. پس از دس

  .افتی انیپا دیمسجد جاو یفرهنگ یاسیاتفاق، حرکت س نیمسجد را به اوقاف واگذار کرد و با ا
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 مسجد را ربود نیبازار، ساواك منبر ا عمسجد جام

سال  17به مدت  يشاه آباد اهللاتینار قرار دارد. آپام ابانیبه خ دهیخرداد نرس 15 ابانیخ یجامع در ضلع جنوب مسجد

ـــجد بود. و نیامام جماعت ا ـــجد جامع به تدردر طول امامت خود  يمس و  پرداختیوعظ و خطابه م س،یدر مس

رو عوامل حکومت  نینداشـت. از ا یشـعائر مذهب گونه نیشـاه با ارضـا یمنبر و دشـمن تیبه ممنوع ییاعتنا گونهچیه

سخنران هیمنبر عل يرو او دندید یوقت شاگر یآنها  کار باز دارند،  نیکه او را از ا نیا يخود برا الیبه خ کندیم يو اف

ـــجد جامع را دزد ـــاه اهللاتیآ یول دند،یمنبر مس . پرداختیآنان م تیجنا هیعل قیحقا ییهم چنان به بازگو يآبادش

تا  میگویسـخن م سـتادهی: من اگفتیم يشـاه آباد  یلو کردند،یاصـرار م شـانیبه ا گریمنبر د هیبارها در ته نیمؤمن

 .دیگویبدانند منبر سخن نم

باالخص در  ياریشــاگردان بســ ،ینیقزو یعیمســجد شــد. عالمه رف نیامام جماعت ا یعیعالمه رف ،يآباداز  شــاه بعد

ــفه ترب ــن زاده آمل ،ینیاز: روح اهللا خم توانیکرد که از جمله آنان م تیحکمت و فلس  نیالدیمحمدباقر مح  ،یحس

امام  ی(پسر عالمه)، مصطف یعیمحسن رف ،یتهران یثقف مدمح ،یانیآشت نیالدجالل دیس ،يرازیش یرض دیس ،يانوار

 نام برد. رهیو غ ياجمعه

 نیصادر کرد و ا ياهیاعالم یعی، عالمه رف1342سال  نیدر فرورد هیضیاز وقوع فاجعه کشتار طالب در مدرسه ف پس

 يریدستگ انیبرشمردند. در جر یشئون اسالم عیرا معدوم کردن جم میبه شدت محکوم کردند و هدف رژرا  تیجنا

مه رف1342خرداد  15و حوادث  ینیخم فداربه ط ياهیدر اعالم یعی، عال ته جمع ینیاز خم ير ـــ کت دس  یو حر

شتند. او  ونیم روحاناقدا نیاز ا تشیصادر کردند و حما شانیبه تهران در اعتراض به بازداشت ا ونیروحان را اعالم دا

  مالقات کردند. شانیساعت با ا میرفتند و به مدت ن ینیخود به محل حبس روح اهللا خم یحت

  

  از شبستان مسجد جامع بازار تهران یینما
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 گوش دو کاخ شاه خیانقالب ب گاهیپا ش،یمسجد همت تجر

از آنکه امام  شیپ یطالقان اهللاتیآ 1320در ســـال جنب امامزاده صـــالح قرار دارد.  ،شیتجر دانیهمت در م مســـجد

ورود به مسجد همت،  ياز همان ابتدا یطالقان يبودند؛ آقامسجد شده نیشود، امام جماعت ا تیجماعت مسجد هدا

شنبه سهچهار س یسخنران يهاها جل سه نی. اکردیقرآن برقرار م ریو تف سال جل شت که ا 1341ها تا  به  شانیادامه دا

شار اعالمان لیدل ضت آزاد يمرکز يشورا هیت ستانه  رانیا«با عنوان  ينه ماه در چهارم بهمن» انقالب بزرگ کیدر آ

چنان در مسجد هم یو طرفداران  طالقان یملک یها به همت مصطفجلسه نیا زیو بازداشت شدند. از آن پس ن ریدستگ

ــدیهمت برگزار م ــا ی. روزبهانش ــجد در نیا يامنا أتیه ياز اعض ــوص آغاز فعال مس ــطف يهاتیخص  یملک یمص

شان اهللاتیآ ندهیعنوان نمابه شانیا«: دیگویم ست یکا ش شد و ن شمال تهران انتخاب  ضت نفت در منطقه   يهادر نه

ــور آ یمختلف ــجد برگزار کرد. در  نیدر ا یطالقان اهللاتیرا با حض قرار  بیتحت تعق یملک ي، آقا1332 ردادم 28مس

. در کندیو پس از آن در قم، درس را شــروع م شــودیســاکن م يبروجرد اهللاتیدر منزل آ رود،یو به قم م ردیگیم

  ».کندیازدواج م یفاضل لنکران اهللاتیبا دختر آ نیح نیا

  

  در کنار آستان مقدس امام زاده صالح(ع) شیمسجد همت تجر ياز در ورود یینما
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سجد همت تجر سعدآباد و اورانیدو کاخ ن انیم شیم ست که در زمان پهلوو  س ياقع ا س تیاز حسا برخوردار  ياریب

و  ردیگیصورت م  ییهایموجود در جامعه سخنران يتهایمسجد هر شب  درباره جنا نیدر ا دانستندیبود، اما مردم م

 ياریمسجد انسجام بس نیا يهاتالش یملک یمصطف وربه نظر مردم خوب و عامه پسند بود که با حض هایسخنران نیا

 عیدر کرج مستقر کرده بود و به نشر و توز یکرده بود و دستگاه افست جادیدر مسجد، انتشارات ا یملک اهللاتی. آافتی

ساندن ا ی. او در پپرداختیم ینیخم يهاامیپ سخنران ینیخم يهادهیشنا سجد صر يهایبود و در  احکام روح  حاًیم

و  وری. پس از هفدهم شــهرگرفتیم یمواضــع ســخت زین شــانیا دیعو نســبت به تب کردیرا با نام، مطرح م ینیخم اهللا

و  يزیرمسجد همت به مرکز برنامه ،ینیحس يتاسوعا و عاشورا یونیلیم يهاییمایو راهپ یابانیتظاهرات خ يریگاوج

 میو تنظ هیته ،یســـینوپالکاردها، پارچه هیته هاییمایاهپشـــد. در همه ر لیتبد رانیشـــم یاهال يهاییمایتدارك راهپ

  شعارها به عهده فعاالن مسجد همت بود.

  

 ینیبه همراه خم یملک یاهللا مصطف تیآ
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 که ساواك را ترساند ینماز جماعت ،هایجانیمسجد آذربا

 انیاســت که در م نیعبدالحســ خیآن، مســجد شــ یدر محله پاچنار بازار قرار دارد. نام اصــل هایجانیآذربا مســجد

ــتریتهران ب يهايبازار ــجد ترك ش ــجد آذربابه مس ــ هایجانیها و مس ــجد ش ــهرت دارد. مس ــ خیش  زبانیم نیعبدالحس

س خیدر تار يسخنرانان و واعظان بزرگ و حوادث ماندگار صر بوده ا ساواك، به خاطر  کیکه  يطور ت؛معا روز 

 از نخواند.در مسجد نم یتا کس بنددیاز نماز ظهر در مسجد را م شیپرشور، پ يو منبرها ینیخم يهاهیاعالم

شاه يهاد اهللاتیآ سرو سجد هنگام نماز م ،یخ ست. او از مغازه رو به  ندیبیو م دیآیامام جماعت م سته ا سجد ب در م

در بسـته مسـجد پهن  يو آن را جلو ردیگیسـجاده و فرش کوچک امانت م کیبود  یمسـجد که فرش فروشـ يرو

صف م ازارکل ب د،یگویاهللا اکبر م ،یروحان نی. تا ابنددیو قامت م کندیم شت او به   یصف طوالن کی. شوندیپ

. ســاواك شــوندیبه نماز اضــافه م انیگو» اهللا ای« ياریبســ تیو جمع ردیگیمســجد و در طول بازار شــکل م رونیکه ب

ـــوع را م نیا یوقت ـــود،یتر منگران ند،یبیموض ـــعه م نیهم تیجمع ش ـــف  ندیگویو م ابدییطور توس تا پاچنار ص

  .کنندیبالفاصله در مسجد را باز م شود،یبود. نماز ظهر که تمام م دهش دهیران کشنمازگزا

  

 ها در محله پاچنار بازار تهران یجانیمسجد آذربا

  

ها پشـــت بام يمردم رو گفت،یســـخن م یمســـجد بود و معروف اســـت که وقت نیمعروف ا يهاياز منبر یفلســـف

ستندیم ش شده بود. عالمه محمد  نیاو درباره رفراندوم هم در امعروف  یسخنران کردند؛یو گوش م ن سجد انجام  م

بودند که  یاز جمله افراد شاخص یهشتب دیو شه يمطهر دیشه ،یمرحوم کاف ،يرازیش بیدستغ اهللاتیآ ،يجعفر یتق

  .رفتندیمسجد منبر م نیدر ا
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 هایجانیاز سخنرانان مسجد آذربا یفلسف یمحمد تق

  

 دندیتابیشاه را برنم ماتیتصمکه يمسجد ،يمسجد الهاد

 بود. او در ســال يغفار نیحســ اهللاتیدماوند در شــرق تهران واقع اســت. امام جماعت آن آ ابانیدر خ يالهاد مســجد

 ینهضت عموم انیخود را آغاز کرد. در جر یو مذهب یاجتماع يهاتیفعال »يمسجد الهاد«به تهران آمد و در  1335

و  یالتیا يهاانجمن حهیال بیتصو هیرا عل ییهایسخنران يدر مسجد الهاد زین يغفار اهللاتیآ سال، نیدر ا ونیروحان

خود را آغاز و بر  ییکایاصالحات آمر »دیانقالب سف«با طرح  يکه محمدرضا شاه پهلو کرد. پس از آن رادیا یتیوال

 میرا تحر 1342نوروز سال  دیع ینیاهللا خم روح يو مراجع به رهبر ونیکرد، روحان يپافشار یمذهب یمخالفت با مبان

  صادر کردند. میتحر نیاز ا تیرا در حما ياهیاعالم زین يغفار نیحس انیم نیکردند و در ا
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  دماوند ابانیتهران خ يمسجد الهاد
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 ینیخم  ،یسخنران نیحکومت شاه در واکنش به ا 1342خرداد  زدهمیس يدر عصر عاشورا ینیخم  یپس از سخنران

آخوند باصــطالح  نیا یاســیاز جمله آنها بود. مبارزات ســ يغفار نیکرد که حســ ریرا دســتگ يگرید يهایو روحان

 گریساواك بار د یشمس يهجر 1353سال  رماهیکه سرانجام در ت نیتا ا افتیها ادامه سال يپهلو  میرژ هیمجاهد عل

  کرد. ریاو را دستگ

  

  تهران يامام جماعت مسجد الهاد يغفار نیحس

 

 يمطهر اهللاتیآ يهایمسجد الجواد(ع)، محل سخنران

بود که به  »یرضا زنجان دیآقا س«مسجد  نیامام جماعت ا نیاست. نخستواقع شده ریتهفتم دانیالجواد(ع) در م مسجد

سن، آ لیدل سال  شانیا يبه جا يمطهر اهللاتیکهولت  شت.  51تا  49از  سجد امامت جماعت را بر عهده دا در در م

ستاد  مطهر . شدیدر تهران محسوب م یانقالب يفضاها نیترركاز پرتح یکیمسجد  نیا ،يدوران امامت جماعت ا

 ،یکاشــان یچون  امام ییهاچهره شــدند؛یبه مســجد دعوت م یســخنران يبرا يغالباً از جانب  مطهر زیها نســخنران

 داد.یم اریمسجد رونق بس نیا يهایه سخنرانکه حضورشان ب یو فضل اهللا محالت ينور نیحس ،یفلسف یمحمد تق
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ـــ ییها. انجمنخوردیمســـجد به چشـــم م نیا یدر کارنامه انقالب زیها نانجمن تیفعال انجمن  ن،یچون انجمن مهندس

ها بودند انجمن نیپزشکان و ... از جمله ا یانجمن اسالم ک،یتکن یپل انیدانشجو یانجمن اسالم ان،یدانشجو یاسالم

آن، در مبارزات ه بودند. عالوه برکرد لیتبد میمخالف رژ يهاتجمع انجمن يبرا يمســجد را به عنوان مرکز نیکه ا

سجد جاو 40دهه  شدن م سته  سجد الجواد انتقال پ یمبارزان انقالب گاهیپا د،یبعد از ب سات در  شتریکرد و ب دایبه م جل

 يپهلو میژر هیه علدگستر یمبارزات يهاتیفعال لیبه دل مسجد نیا 1351آبان ماه  14. باالخره در شدیآنجا برگزار م

  شد. لیتوسط ساواك و به دستور شاه، تعط

  

  ریتهفتم دانیالجواد(ع) در م مسجد

و  ياخامنه یدعلیســ اهللاتیآ ،يمطهر یهمچون اســتاد مرتضــ یمذهب يهامجالس و دعوت از ســخنران يبا برگزار 

ــ ــم میدعبدالکریس ــال نژادیهاش ــهیر 1349و  1348 يهادر طول س ــجد الجواد  يهاش مخالفت با حکومت را در مس

ـــجو نیکرد. امی  يگذارهیپا ـــور دانش ـــات با حض ـــا ان،یجلس قرار  تیو طبقات مختلف مردم مورد حما نمهندس

 يبا حضور افراد یهفتگ اریکه در مسجد الجواد اقامه نماز داشت و جلسات س یدر مدت زین يمطهر استاد .گرفتیم

و  اوردی. ساواك، نقش روشنگر و سازنده مسجد الجواد را تاب ندادیم لیتشک یطالقان اهللاتیو آ یکن يمهدوچون 

 کشاند. یلیکانون شاخص انقالب را به محاق تعط نیا

 یکیبه  نژادیهاشم میو عبدالکر نیمهندس یبا حضور انجمن اسالم 50دهه  لیو اوا 40مسجد الجواد در اواخر دهه  

ستبداداز مراک ضدا ستعمار يز  ضدا سال  لیزمان تبد يو  ص 1349شده بود. در  شخ سه  ضور   یعنی یانقالب تیبا ح
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ــ ــتاد مرتض ــجد اهم ،يمطهر یاس ــخاص با برگزار نی. اافتی یروزافزون تیمحمدجواد باهنر و محمد مفتح مس  ياش

  ردند.ک لیتبد يحکومت پهلو هیعل یمتنوع مسجدالجواد را به کانون يهایجلسات و سخنران

  

 در جمع طرفداران ياهللا مطهر تیآ

  

 لیمسجد مسلم بن عق

و بعد از  1348مســجد در ســال  نینبرد در شــرق تهران واقع اســت. امام جماعت ا ابانیدر خ لیمســلم بن عق مســجد

ص خصو نیدر ا  یکرمان .بود یکرمان يموحد اهللاتیو به دعوت  باهنر به تهران به عهده آ 1342خرداد  15 اناتیجر

ــجد بود و در حد يهابرنامه«: دیگویم ــاتمیداد، منبر رفت قیفکه خداوند تو يمن در آن مس با جوانان برگزار  ی. جلس

با جوانان  یانقالب اســالم کیمبارزه و نزد يهادر اواخر ســال يســر یجلســات ی. حتمیانجام داد یو ســخنران میکرد

به  کیتار ییبه طور تک تک در فضــا انهیها مخفدارم آنکه خوب به خاطر  میزمان شــاه داشــت ییهوا يرویپرشــور ن

  .آمدندیمدرب منزل ما 
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 در شرق تهران لیمسجد مسلم ابن عق يورود ينما

  

ــخنران ــرق تهران بعد از س ــتان به خ کردندیم دایپ یجانیه ،یکرمان يموحد يهایمردم ش ــبس و  رفتندیم ابانیو از ش

شعار دادن م سجد م يعادت افرادبه  نیو ا کردندیشروع به  شاه  يهابود. کماندوشده لیتبد رفتند،یکه به م زمان 

ستندیمنتظر بودند. م نیو در ماش آمدندیهم م از نمازها شعارها شروع خواهد شد و سپس به مردم حمله  پسکه  دان

  .ختندیگریو م دادندیو مردم هم شعار م کردندیم
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  لید مسلم ابن عقامام جماعت مسج یکرمان ياهللا موحد تیآ

  

 1342در سال  ونیمحل تحصن روحان زاهللا،یدعزیمسجد س

سجد س زاهللایدعزیس م سجد  ست. م سوق جنب بازار بزرگ تهران واقع ا س زاهللایعز دیدر بازار چهار سیدر قطب  و  یا

ــاد ــت و همواره در فعال ياقتص ــهر تهران قرار داش ــ يهاتیش ــیس از زمان  هاتیفعال نیمربوط به بازار فعال بود. ا یاس

ـــتقرار حکومت د 1332مرداد  28 يکودتا  1332مرداد  28 يچرا که کودتا افت،ی شیران افزایدر ا يکتاتوریو اس

 اهللاتیآ يبه رهبر یمذهب يروهایدکتر مصدق بود، سرکوب ن يبه رهبر یمل يروهایعالوه بر آنکه به مثابه سرکوب ن

 هم بود. یکاشان

 گریجمع کرده بود و بار د گریکدیآمده بود، مردم مبارز را دور  دیپد 1320 وریکه پس از شــهر یاســیباز ســ يفضــا

مرداد  28 يها در مساجد قرار داشت. کودتاهسته نیداده بودند که مکان ا لیتشک یمبارزات يهاهسته یرهبران مذهب

ــاواك جادیو ا 1332 ــتگاه مخوف س ــا گرید بار دس ــنگ يفض ــور را س ــته جیکرد و به تدر نیکش  يهاها و گروههس

ساخت، اما محرم و  یمبارزات س ادیرا پراکنده  ساجد را به محل تجمع مبارزان  کردیها را جمع مگروه نی( ا نیح و م
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ـــاختیمبدل م یمذهب يهاأتیو تبادل افکار و آراء ه ـــته نی. ا)س ـــ يابتدا تنها برا یمذهب يهاهس جوانان با  ییناآش

مبدل شد.  يپهلو میبر ضد رژ یمبارزات يهابه هسته روحانیونبا حضور  جیبه تدرشده بود، اما  لیتشک یمسائل مذهب

داشــتند و مرکز  ياژهیو تیاهم هایجانیشــاه، ارك و آذربا الدوله،نیام ،یعل خیشــ زاهللا،یدعزیمســاجد ســ نیب نیدر ا

سداهللا عَلَم و اجرا يبا رو یمذهب يهاأتیه نیبودند. نقطه عطف مبارزات ا انیو بازار انیارتباط روحان  يکار آمدن ا

شد و به مبارزه علن یتیو وال یالتیا يهاطرح انجمن شت. به  يپهلو میمردم با رژ ان،ی، بازارروحانیون یآغاز  مبدل گ

سخنران س1342در خرداد  ینیروح اهللا خم یدنبال  سجد  سم دعا و ن زاهللایدعزی، در م  یو در پ شدیبرگزار م شیایمرا

  مسجد متحصن شدند. نیدر ا یو تنکابن یبهبهان ،يخوانسار اهللاتیآوقت  يآن علما

  

  در بازار تهران زاهللایعز دیمسجد س

  

 انیو دانشگاه روحانیان وندیپ نیمسجد دانشگاه تهران، محل اول

شجو ساس ا تخت،یپا یمبارز و انقالب انیدان شکوفا نیهرگز نقش ح سجد را در  سترش حرکت خودجوش  ییم و گ

مسجد دانشگاه تهران نقش  . کنندیفراموش نم را  یدر عصر حکومت استبداد شاه ینیخم يبه رهبر یالمانقالب اس
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تحصــن  نیاز مهم تر یکیداشــت، مســجد دانشــگاه تهران بود که  یانقالب اســالم يروزیو پ يریدر شــکل گ یمهم

مســجد شــکل گرفت.  نیدر هم انریبه ا ینیو قبل از زمان ورود خم 1357بهمن ســال  8در  انیو دانشــگاه روحانیون

سخت مشغول تدارکات و اتخاذ  1357 يد 26پس از فرار شاه در   ینیاستقبال از خم تهیاندرکاران کماعضا و دست

که  دیخبر رســـ سیدر پار ینیاهللا خم تیاز دفتر آ 1357بودند که در دوم بهمن  شـــانیحضـــور ا يالزم برا داتیتمه

ستقر  تهرانپوش در فرودگاه مهرآباد تانک و زره يادیکنند، اما تعداد ز یجعت ممرا رانیدر پنجم بهمن به ا شانیا م

ســه روز بســته اعالم شــد، در  يکشــور برا يهافرودگاه هیکنند و کل يریجلوگ هنیبه م خمینیبودند تا از ورود شــده

 تیافتاد. روحان قیان، دو روز به تعوها، سفر آقا به تهربسته بودن فرودگاه لیاعالم کردند، به دل ینیخم کانینزد جهینت

صدد چاره یکه ط زیمبارز ن در اعتراض به اقدام دولت  ونیاز روحان یکی شنهادیآمده بودند به پبر ییجوچند روز در

صم ار،یبخت صن در  میت شگاه تهران«به تح سجد دان شتم بهمن ماه  خیگرفتند. در تار» م  ونیچهل تن از روحان 1357ه

ــتان  ــهرس ــت خم اریاعتراض به عمل دولت بخت يها براتهران و ش ــجد  ران،یبه ا ینیدر ممانعت از بازگش در محل مس

  دانشگاه تهران متحصن شدند.

  

  1357تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهراندر هشتم بهمن 
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صن، گز شگاه به عنوان مکان تح سجد دان س نشیانتخاب م شمندانه قیدق اریب ص ياو هو شدن  شرده  فوف بود که به ف

شگاه یدو گروه روحان ژهیمردم به و سل یو دان سرانجام ت شا میرژ میو  ست مردم کمک  کرد چرا  یانیدر مقابل خوا

صن ونیکه روحان شتم متح صدور اعالمماهبهمن در ه شت اعالم رانیا ملت به خطاب ياهی، با   خمینی کردند: تا بازگ

 ،يمطهر یمرتض ،یبهشت ینیمحمد حس دیساهللا  تی. آدهندیم تهران ادامهخود در مسجد دانشگاه  تحصن کشور به به

شرف صفهان یعطاءاللَّه ا س ،یمحمود طالقان دیس ،یا شان یمحمد امام ،ياخامنه  یعل دیمحمدجواد باهنر،   مدمح ،یکا

در هراس از  اریتدولت بخ جهیمسجد بودند. در نت نیدر ا نیو ... از جمله متحصن یمحمد صدوق ،ینیمشک یعل ،يزدی

ــن ــترش دامنه تحص ــار افکار عموم شیها و افزاگس ــجد  شیکه ب یدر حال ،یمطالبات و فش ــن مس از دو روز از تحص

ــع خود عقب ــته بود از موض ــگاه تهران نگذش ــدانش ــت و به : فرودگاه مهرردو اعالم ک ینینش آباد از دهم بهمن باز اس

  .دهدیخود ادامه م يجار يهاتیفعال

  

  1357تهران در سال  دانشگاه
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  يو سقوط حکومت پهلو رانیبه ا ینیورود خم

سیس اتیفجر در ادبي  دهه سالم ينظام جمهور ،یا  یکه ط شودیگفته م 1357بهمن  22تا  12 يبه روزها رانیا یا

ــ ــال  دیبعد از تبع ینیاهللا خمروح دیآن س ــاله در دوازدهم بهمن س ــد و در ن رانیبه ا 1357چهارده س در  تیهاوارد ش

 يروزیبه پ رانیسقوط کرد و انقالب مردم ا يپهلو تسلطن ،یارتش شاهنشاه یطرفیو دوم بهمن ماه با اعالم ب ستیب

وقت بود  یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز خواهیمعاد دیوجود نداشت و عبدالمج یاصطالح نیچن 1360. تا سال دیرس

. دیفجر نام ۀبهمن را ده 22تا روز  رانیبه ا ینیاهللا خمد روحده روز پس از ورو 1360بار در ســـال  نینخســـت يکه برا

سئوالن برگزارکنند 11بلکه  روز، 10درواقع نه  1357بهمن  22بهمن تا  12 نیب يتعداد روزها ست و م سم  ةروز ا مرا

روز برسد و عنوان فاصله به ده  نیبهمن قرار دادند تا ا 22روز  دمدهیوقوع انقالب را در سپ يمشکل مبنا نیرفع ا يبرا

  درست باشد. یمراسم عنوان نیا يفجر برا ۀده

  

  ورود خمینی به ایران
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 یاسالم يجمهور دگاهیروز شمار انقالب از د

  یاسالم يجمهور دیاز د 1357بهمن ماه  12

شد؛ به نیبهمن بزرگتر دوازدهمروز  در ستقبال در تهران برگزار  ستقبال تیطول جمع کهيطورا به  ینیخمکننده از ا

 انیدر م ینیاهللا خمروح دیحامل س يمایبامداد روز دوازدهم بهمن هواپ قهیدق 9:27بود. در ساعت  دهیرس لومتریک 33

ست.  نیدر فرودگاه مهرآباد برزم یتیامن دیشد ریتداب ش سخنران اون که از  ياطبق برنامه ،یپس از ورود به فرودگاه و 

بعد از ظهر وارد قطعه  کیاستقبال گسترده مردم تهران در ساعت  انید و در مشده بود عازم بهشت زهرا ش میقبل تنظ

معتقد هستند  یاسالم ي، که مخالفان جمهورکرد رادیخود را ا یشدگان انقالب بود شد و سخنرانکه مدفن کشته 17

  نشدند. یاز آن ها هرگز عمل یبه مردم داد که بعض ییوعده ها ینیکه خم

 

 یاسالم يجمهور دیاز د 1357بهمن ماه سال  13

از اول خالف عقل  یســلطنت میگفت: رژ یســخنران نیاز ا یکرد. او در بخشــ یســخنران ونیدر جمع روحان ینیخم

 انیمســـکو گزارش کرد که دانشـــجو ویراد نیکند. همچن نییخودش ســـرنوشـــت خودش را تع دیبا ملتی هر …بود

 تظاهرات کردند. دیدر برابر کاخ سف ران،یا یر داخلدر امو هاییکایمداخله آمر هیعل کایآمر میمق یرانیا

  1357بهمن ماه سال  14

شنبه  9 ساعت شماره  14بامداد روز  سه  صاحبه مطبوعات کی يعلو 2بهمن در محل مدر ضور قر یم  300به  بیبا ح

االت خوانده شــد؛ ســپس ســو ینیخم اتیاز نظر يابرگزار شــد که در آن ابتدا خالصــه یو خارج یرانیخبرنگار ا

 شرح بود: نیبه ا ینیاز پاسخ خم ياکه خالصه دیخبرنگاران آغاز گرد

 یمعرف ي. دولت را بزودمیکن هیاسلحه ته میتوانینکنند که مردم را به جهاد دعوت کنم، اگر موقع جهاد شد م يکار

 انیل شــود. ارتشــهر چه زودتر به ما متصــ خواهمیاند. از ارتش مشــده نییانقالب تع يشــورا يکرد. اعضــا میخواه

ــتند، ما به آن ــندیایملت ب نبه داما دیبا میها محبت دارفرزندان ما هس ــاس ــده به آراء عموم نیکه تدو ی. قانون اس  یش

  خواهند کرد. یزندگ رانیآزاد در ابطور یتمام اتباع خارج شودیگذاشته م



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

77                                                                AVAYEBUF.com 

 

 1357بهمن ماه سال  15

 رات و اعتصابات فرا خواندند.جوانان را به ادامه تظاه یسخنران کی یط ینیخم -1

به گفتگو  نشــســتند. بغداد  رانیاوئن از ژاپن، در مورد اوضــاع ا دیوید دارید یط سیو انگل کایخارجه آمر يوزرا -2

 و منطقه پرداخت. رانیاوضاع ا یبه عربستان، به بررس یأتیبا اعزام ه زین

 ،یرانیحســـاس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ا تیأموربا اتمام م ران،یبه ا کایآمر ژهیفرســـتاده و زر،یژنرال ها -3

سخنگو کایعازم آمر کنند.  تیحما اریاز بخت ران،یا انیکرد تا نظام یسع زریگفت: ها کایوزرات خارجه آمر يشد. 

 .زدیدامن م رانیدر ا ییکایضد آمر ساتبه احسا يرا ترك کرد که اقامت و رانیعلت ا نیبه ا يو

 زدند. ییمایدست به راهپ ،ینیاز خم يدر بهبهان به عنوان طرفدار ییاهو يرویهمافران ن -4

 کرد. تیحما رانیاز اعتراضات ا ،ینیخم ياز عراق برا ياصدر با ارسال نامه دمحمدباقریس -5

 او ارسال شد. يبرا یتلگراف ینجف یمرعش ياز سو ران،یبه ا ینیبه مناسبت ورود خم -6

را مجدداً به عنوان شــهردار  يســپس و ینی. خمداداســتعفا  ینین در حضــور خمشــهردار تهرا ،یجواد شــهرســتان -7

 الخروج شد.ممنوع اریدولت بخت ياز سو یمنصوب کرد. جواد شهرستان

 کردند.دارید ینیمجلس شورا با خم یمستعف ندگانیاز نما یگروه -8

 1357بهمن ماه سال  16

به عنوان نخســــت وز يمهد یفرمان یبهمن ط 16اعالم کرد و در روز  ینیدولت موقت را خم نییتع  ریبازرگان را 

 بیترت یالمللنیب یمصاحبه مطبوعات کی يمدرسه علو یکرد. عصر همان روز در سالن سخنران یو معرف نییموقت تع

شد، در ا سه بازرگان برنامه و وظا نیداده  ش فیجل س يکرد و افزود برگزار حیردولت موقت را ت  ي درباره یهمه پر

  دولت است. نیا فیانتخابات مجلس مؤسسان و انجام انتخابات مجلس از وظا يبرگزار م،یرژ رتغیی
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 1357بهمن ماه، سال  17

، 1357و ارتش در مقابل انقالب  اریاست که بخت نیبه حال کشور ا دیدر سخنان خود گفت: کار عاقالنه و مف ینیخم

 مثبت داشته باشند. یالعملعکس

سخ به پ در سو يهاامیپا شکر از  ص ایمردم  يت سبت ورود خم يهاو گروه هاتیشخ شور، از  ینیمختلف به منا به ک

 .افتیخطاب به عموم انتشار  يتشکر امیپ ینیخم يسو

 نقل مکان کرد. ينمود و به مدرسه علو يریگکناره ينهضت آزاد يموقتاً از رهبر بازرگان

ست وزتذکر شده ب ياز و ،ینیخم يری: در حکم نخ سته  ستگخوا ست  یو گروه یحزب یود تا بدون واب ست نخ به پ

 .ابدیاشتغال  يریوز

ش قدریمرجع عال ،ینیمجلس شورا، در جلسه آن روز مجلس اظهار داشت: بازگشت خم سیرئ د،یسع دکتر را به  عیّت

 .میگویآمد مخوش ندگانیخاك وطن از طرف خود و عموم نما

 .دیرس بیجلسه مجلس شورا به تصو سابق و انحالل ساواك، در يمحاکمه وزرا حهیال

 به شاه معاف شدند. يافسران جوان از سوگند وفادار ،يدانشکده افسر انیدانشجو یلیالتحصمراسم فارغ در

 کرد. یبا او، سخنران دارکنندهیو مردم د ینیدر حضور خم ،یاز سخنران تیپس از هشت سال ممنوع یفلسف

 1357بهمن ماه سال  18

 است. فیتکل کیشهر اهواز گفت: ادامه نهضت  ونیبا روحان داریدر د ینیاهللا خمروح دیس

ســاعات منع عبور و مرور را  دهند،ینم تیاهم یکه مردم به مقررات حکومت نظام لیدل نیتهران به ا ینظام فرماندار

 کاهش داد.

 مجلس استعفا دادند. ندگانیاز نما گرینفر د زدهیس

 کرد. یاظهار نگران رانیضاع اسازمان ملل متحد از او یعموم مجمع
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 1357بهمن ماه سال  19

ـــورت گرفت. در قطعنامه پا ییمایراه پ نیترنوزدهم بهمن ماه بزرگ روز ـــت وز ییمایراه پ یانیانقالب ص  يرینخس

 شد. دییبازرگان توسط تظاهرکنندگان تأ يمهد

 1357بهمن ماه سال  20

ــادف با روز جمعه بود، م 20روز  در ــخنرانبهمن ماه که مص ــگاه تهران اجتماع کرده بودند تا س  سیرئ یردم در دانش

از افراد  يادیصورت گرفت؛ عده ز يدیشد يریهنگام در غرب تهران درگ نی. در همندیدولت موقت را استماع نما

ــاه ــاهنش از جوانان  يادیآنان عده ز يریمحض آغاز درگ بهحمله بردند و  ییهوا يرویبه پادگان همافران ن یگارد ش

و مجروح  ها نفر کشتهده نیخون يریدرگ نیشدند. ا يریمختلف به نفع همافران وارد صحنه درگ يهابسته به جناحوا

  گارد را بشکنند. يروهایهمافران توانستند حلقه محاصره ن تیدر نها یگذاشت، ول يبر جا

 1357بهمن ماه سال  21

ــتیروز ب ــلحانه همه کمیو  س ــکر  نیخون يریبود. درگ یدولت يروهایدم و نجانبه مربهمن ماه روز نبرد مس مردم و لش

 ینیشدن صدها نفر شد. خم یها با مردم مسلح باعث کشته و زخمو جنگ تانک د؛یروز به اوج خود رس نیگارد در ا

ــورت عدم جلوگ دیتهد ــکر گارد حکم ج يریکرد در ص ــتار لش  يکالنتر نیروز چند نیدر ا خواهد داد. هاداز کش

روز  نیاسلحه به دست مردم افتاد. در هم يادیز ریآن مقاد جهیشدند که در نت ریتسخ یمسلح مردم يهاتوسط گروه

شار داد؛ به موجب ا 40شماره  هیتهران اعالم ینظام يفرماندار ساعت رفت هیاعالم نیرا انت  5تا  16:30وآمد مردم از 

ــادر يگرید هیمزبور اعالم هیاعالم یاعالم شــد. در پ نوعبامداد مم  دیبامداد تمد 12و منع عبور و مرور تا ســاعت  ص

متعدد  يهاو راه بندان قیحر جادیبا ا هاابانیرا باطل ساختند و تا صبح در خ یشد. مردم عمالً مقررات حکومت نظام

  شدند. ینظام يمانع حرکت قوا
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 1357بهمن ماه سال  22

و ساختمان  يژاندارمر ،یشهربان ،یمل يسنا و شورا نیساواك، سلطنت آباد، مجلس ن،یزندان او بیروز به ترت نیدر ا

ــهربان ریمشــترك به تصــرف مردم درآمد. در تســخ تهیزندان کم تهران به دســت  یفرماندار نظام یمیســپهبد رح یش

پادگان عشــرت آباد و  ه،یدینظام، زندان جمشــ رســتانیدب ،يمســلح افتاد. پادگان باغشــاه و دانشــکده افســر ونیانقالب

  بود. ونیزیو تلو ویکه به تصرف درآمد راد يمرکز نیشدند و آخر میتسل يگریپس از د یکیآباد پادگان عباس

 

 ارتش یعال يشورا میتصم

 لیمسلح در ستاد مشترك(ستاد بزرگ ارتشتاران) تشک يروهایفرماندهان ن يشورا 1357بهمن 22روز  10:30ساعت

سه عبارت بودند از: عباس قر انی. نظامدیگرد ضر در جل س ،یباغهحا شفقت، ح شنگ حاتم،  نیجعفر  ست، هو فردو

صر مقدم، عبدالعل سیام ،يابدره یعبدالعل ،یمحقق یاحمدعل ،یمینج ینا  دیعبدالمج ،یاللهبیکمال حب ،یعیرب نیرح

محمد خواجه  یآذر، عل یبخش لیخل ،یمحمد کاظم ،یجهانبان نیاسداهللا محسن زاده، حس ،یجعفر صانع ،یمعصوم

ـــار، ام ینیما زیپرو ،ينور ـــر ف ،يفرهنگ خلعتبر ریافش ـــروداد، ناص  روزمند،یمحمد فرزام، جالل پژمان، منوچهر خس

 .ییطباطبا یلیو رضا وک يآبکنار یمیرح حمدم ،یجانیالر یمیرح یموس

موجود بحث  تیاز وضــع روهایبود. پس از گزارش فرماندهان ن یباغارتش بر عهده عباس قره یعال يشــورا اســتیر

 یطرفیبر ب یمبن ياهیارتش با مردم آغاز شد؛ اکثراً موافقت خود را اعالم نمودند و سرانجام اعالم یبستگهم رامونیپ

 يشورا میبعد از ظهر خبر تصم قهیو پانزده دق کی ساعت ،یعال يشورا می. پس از تصمدیو به امضا رس هیارتش ته

را قرائت کرد.  هیخود را قطع و اعالم يبرنامه عاد انریا ویگذاشـــته شـــد. راد ونیزیو تلو ویراد اریارتش در اخت یعال

و یاز راد يپهلو یســلطنت میرا تصــرف نمودند و خبر ســقوط رژ ونیزیتلو ویانقالب محوطه راد يروهایبعد ن يالحظه

  اعالم شد. یمل ونیزیتلو
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 ،یباغبه نقل از عباس قره مات،یو آخرین تصم یلحظات ارتش شاهنشاه نیآخر

 تش رئیس ستاد ار

ــه ــورا جلس ــاعت ده و ن يش ــور  1357بهمن ماه  22روز  میفرماندهان ارتش در س  ن،ینفر فرماندهان، معاون 27با حض

 :دیگرد لیتشک ریبه شرح ز یمسلح شاهنشاه يروهاین يهاسازمان نیرؤسا و مسئول

 ستاد بزرگ ارتشتاران سیرئ یباغارتشبد عباس قره -

 جنگ ریارتشبد جعفر شفقت وز -

 اطالعات ژهیدفتر و سیفردوست رئ نیشبد حسارت -

 اطالعات ژهیدفتر و نیسپهبد هوشنگ حاتم جانش -

 ساواك سیو رئ ریوزسپهبد ناصر مقدم معاون نخست -

 ستاد بزرگ ارتشتاران سیمشاور رئ ینینائ یمینج یعبدالعل هبدیس -

 کشور يفرمانده ژاندارمر یمحقق یسپهبد احمدعل -

 یشاهنشاه ینیزم يرویفرمانده ن ياهبدر یسپهبد عبدالعل -

 یشاهنشاه ییهوا يرویفرمانده ن یعیرب نیرحسیسپهبد ام -

 یشاهنشاه ییایدر يرویفرمانده ن یاللهبیکمال حب اساالریدر -

 وزارت جنگ یمعاون پارلمان ینینائ یمعصوم دیسپهبد عبدالمج -

 یشاهنشاه ینیزم يروین یکیمعاون لجست یسپهبد جعفر صانع -

 یشاهنشاه ییایدر يرویفرمانده ن نیزاده جانشاسداهللا محسن اساالریدر -
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 یشاهنشاه ینیزم يروین یمعاون پرسنل یجهانبان نیسپهبد حس -

 یشاهنشاه ینیزم يرویمعاون طرح و برنامه ن ،یسپهبد محمد کاظم -

 دادستان ارتش ر،یسرلشکر کب -

 رگاداره پنجم ستاد بز سیآذر، رئ یبخش لیسپهبد خل -

 اداره سوم ستاد بزرگ سیرئ ،ينورخواجه محمدیسپهبد عل -

 اداره دوم ستاد بزرگ سیافشار، رئ ینیام زیسرلشکر پرو -

 یشاهنشاه ینیزم يروین یاتیمعاون عمل ،يفرهنگ خلعتبر ریسپهبد ام -

 اداره هفتم ستاد بزرگ سیسرلشکر محمد فرزام، رئ -

 ستاد بزرگاداره چهارم  سیسپهبد جالل پژمان، رئ -

 روزیسرلشکر منوچهر خسروداد، فرمانده هوان -

 معاون ستاد بزرگ ارتشتاران روزمند،یسپهبد ناصر ف -

 ستاد بزرگ کمیاداره  سیرئ ،یجانیالر یمیرح یسپهبد موس -

 ستاد بزرگ ارتشتاران یآجودان سیرئ ،يآبکنار یمیسپهبد محمد رح -

 ارتش یمال یازرساداره ب سیرئ ،یلیوک ییسپهبد رضا طباطبا -

مسلح، امروز صبح پس  يروهایکشور و ن یبحران تیوضع دیجلسه اظهار کردم: با توجه به تشد تیاز اعالم رسم بعد

را دعوت  مسارانیت میدیمعاون ستاد، الزم د روزمندیو سپهبد ف نیبا سپهبد حاتم جانش روهاین یکل تیوضع یاز بررس

مربوطه،  يروین یخصــوصــ تیوضــع نیآخر حیرفرماندهان ضــمن تشــاز  کیهر  ،يســتاد يشــورا کیکه در  میکن

ـــان را بگو ـــکاالت و نظراتش ـــتاد و فرماندهان در جر ندیاش گرفته و درباره آنها بحث و قرار عیحوادث و وقا انیتا س

 شود. یبررس
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ست ضمناً ستمن منتظر  ریوزنخ شورا به نخ شد که پس از خاتمه  سیاز آنجا که ت یبروم. ول يریوزبا  یبه خوب ارانم

هستند،  تختیکشور و به خصوص پا ریاخ يروزها عیوقا انیدر جر شیکم و ب نیو همچن یعموم تیوضع انیدر جر

ــت من ابتدا به طور خ کنمیفکر م نیبنابرا ــه کل یلیبهتر اس ــاعت اخ 24حوادث  اتیخالص ــات  ریس را مطابق گزارش

شر یمرکز فرمانده سپس فرماندهان ن حیستاد ت سا ياروهیکنم و  سلح و رؤ ضع نیآخر کیها، هر سازمان يم  تیو

 :ندینما انیخود را ب یخصوص

شاهدوشان ییدر مرکز آموزش هوا ییهوا يرویو همافران ن انیهنرجو شبیپر شاهن  دایپ يریدرگ یتپه با افراد گارد 

ــاعت  جهی. در نتندینمایم ــبح د 8:30در حدود س غفلت  جهیفران در نتطرفدار هما نیمخالف) 57بهمن ماه  21( روزیص

سالح به  يمقدار ،خانه را شکستهدرب اسلحهو  شده کزحوطه آن مرتپه، وارد مُدوشان ییمرکز آموزش هوا نیمسئول

مســـلح  یدفاع در مقابل افراد گارد شـــاهنشـــاه يبرا ییهوا يرویبنا به اظهار فرمانده ن زی! همافران نآورندیدســـت م

 اند.تپه جمع شدهدر اطراف مرکز آموزش دوشان روزیر همافران از دطرفدا نیاز مخالف يا! عدهشوندیم

 میو ن عبور و مرور را در شهر تهران به ساعت چهار تیبه علت تظاهرات و اغتشاشات ابتدا ساعت ممنوع ریوزنخست

ه مقررات تهران دســتور داد ک ینظام يبه فرماندار یمل تیامن يدر جلســه شــورا شــبیداد، ســپس د رییبعد از ظهر تغ

ــورا به ن رد نیرا به موقع به اجرا بگذارد. همچن یقانون حکومت نظام ــرکوب يداد که برا تیمأمور ینیزم يرویش  یس

ـــبب ـــان عیوقا نیمس  ینیزم يروی. فرمانده نندینما تیرا تقو ینظام يو فرماندار ییهوا يرویتپه، نمرکز آموزش دوش

 .دینگرد ینظام يو فرماندار ییهوا يروین خواهد کرد که به چه علت موفق به کمک به حیتشر

احضار کرده بود و حضور ندارد، من به اطالع  ریوزرا، نخست یمیکشور چون سپهبد رح یشهربان تیمورد وضع در

از  يتعداد یبعد از ظهر پرسنل شهربان روزیستاد، د یبه مرکز فرمانده دهیکه برابر گزارشات رس رسانمیم مسارانیت

ها به ســـربازخانه ونک و مرکز از پاســـبان ياده و عدهیاشـــغال گرد نینمودند که توســـط مخالف هیتخلرا  هايکالنتر

  اند.پناه برده يژاندارمر يآموزش افسر

ـــپهبد رح يتهران، به طور ینظام ياز طرف فرماندار یمقررات حکومت نظام يدرباره اجرا ـــورا یمیکه س  يدر ش

ساعت  تیممنوعساعت  رییاظهار نمود، چون تغ یمل تیامن شده 14عبور و مرور در   يفرماندار زین شبیتا دو  ابالغ 
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شت، لذا در  يریاجازه جلوگ ینظام  يریبعد از ظهر موفق به جلوگ میچهار و ن ساعتاز اجتماعات و تظاهرات را ندا

به علت هجوم  زینو  جنگ در شورا ریبا توجه به حضور وز انیاست. ضمناً ارتشبد طوفان دهیاز رفت و آمد مردم نگرد

س نیمخالف شند،  ساتیبه تأ ستند که در دفترشان با سل کنمیم يادآوریارتش خوا سل سل يسازکه م ارتش از  حاتیت

ـــب د مهین ـــب هدف تیش موفق  ینظام يو فرماندار ینیزم يرویقرارگرفت. فرمانده ن نیاز مخالف ياعده يراندازیش

  .ندیاعزام نما يسازاز تجاوز آشوبگران به مسلسل يریو جلوگکمک به نگهبانان آنجا  يرا برا يانشدند که عده

  

  یباغعباس قره
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ستاد هوان شبید سروداد را پ دیموفق نگرد روزیتا صبح  شکر خ سرت یباغ! من(عباس قرهدینما دایسرل  یاتابک پی) به 

ستور دادم که عده روزیهوان گانیدر  سدرجه ياد سلکمک به م يبرا کوپتریهل لهیدار به و ستد، ول يسازسل  یبفر

ــبد طوفان یتلفنبرابر اطالع  جهیو در نت دینگرد تیمأمور يموفق به اجرا صــبح  8در حدود ســاعت  نیمخالف ان،یارتش

 يو فرماندار یمربوط به شهربان یکل عیمسلح و وقا يروهاین یعموم تیبود وضع نیا شدند. يسازامروز وارد مسلسل

ســتاد گزارش شــده و حاال ابتدا ســپهبد مقدم اطالعات  یآنجا که به مرکز فرماندهارتش تا  حاتیو اداره تســل ینظام

  .ندینما انیخود را ب یخصوص تیوضع نیآخر بیکنند و سپس فرماندهان و رؤسا به ترت حیکشور را تشر

 

  ساواك سیرئ نیسپهبد ناصر مقدم آخر
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 شور اظهار داشت :ک تیسازمان اطالعات و امن سیو رئ ریوزمقدم معاون نخست سپهبد

سارانیت« ست آقا یاطالع دارند که مدت م ست يا اند و کرده شور را عمالً منحلک تیسازمان اطالعات و امن ریوزنخ

سازمان امن حهیال صو شیهم چند روز پ تیانحالل  شت. در حق بیاز ت وجود ندارد و  یتیسازمان امن قتیمجلس گذ

 نیکشور و همچن يدر غالب شهرها جهی. در نتدو سرگردان هستن فیسازمان در سطح کشور بالتکل نیتمام پرسنل ا

حمله نموده، ضـــمن غارت وســـائل، ســـاختمانها را آتش  تیدر تهران مردم در نقاط مختلف به ادارات ســـازمان امن

 .زنندیم

 يآورا جمعموجود ر يهاکرده و مدارك و سالح هیتخل عاًیادارات را سر ن،ی(مقدم ) دستور داده بودم که مسئول من

سمت یشهربان ایو  يژاندارمر ایسربازخانه  نیکتریو به نزد ندینما سفانه در غالب نقاط فرماندهان ق  یها حتببرند. متأ

 مســاریوارد بشــوند. من از ت يژاندارمر ای ینیزم يروین يهابازخانهبه ســر تیکه پرســنل ســازمان امن دادندیاجازه نم

را  تیدستور بدهند که پرسنل سازمان امن يها و ژاندارمره فرماندهان سربازخانهستاد بزرگ تقاضا کردم که ب استیر

شــخص  میآنها محافظت شــود. خوشــبختانه بعد از دســتور مســتق لیتا از مدارك و اســلحه و مهمات و وســا رند،یبپذ

ا و پرسنل ساواك رؤس يهابه خانه نیچون مخالف نیستاد بزرگ، باالخره موافقت کردند. عالوه بر ا استیر مساریت

ساواك در وضع یمدت بیترت نی. بدباشدیدر خطر م شانیهاخود و خانواده یزندگ کنند،یحمله م زین  تیاست که 

ها بگذارد. من خودم هم که الســـاعه درخدمت ســـازمان اریدر اخت یکه بتواند اخبار و اطالعات ســـتین یتیو موقع

از  شیب یام و اطالعاتحاضر شده نجایستاد در ا استیر مساریستور تد يو در اجرا باشمیم فیهستم بالتکل مسارانیت

 »ندارم تا به اطالع شورا برسانم. مسارانیت

 مســاریرا ت ینیزم يرویاز حوادث مربوط به ن یقســمت«اظهار نمود:  یشــاهنشــاه ینیزم يرویفرمانده ن يابدره ســپهبد

ستیر شورا شبیکه د يستاد گفتند. به طور ا سنل موجود ن هیگفتم کل یمل تیامن يدر  در تهران و  ینیزم يرویپر

ندارد  اطیو احت یافراد اضاف یشاهنشاه ینیزم يروینو  تهران هستند ینظام يفرماندار اریلشکر گارد در اخت نیهمچن

سمتسازمان اریکمک در اخت يکه برا ضا م ییهاها و ق هم  دانیگارد جاو گانیبگذارد.  ند،ینمایکه تلفن زده و تقا

ــوص دارد و با تیمأمور ــلطنت يهااز کاخ دیمخص ســتاد به  اســتیمورد هم به دســتور ر نیدر ا د،یحفاظت نما یس

استفاده  ینظام يفرماندار تیمأمور يبرا دانیگارد جاو گانیمراجعه شد، جواب داد که حق ندارد از  نشاطسرلشکر 

 يرویارتباط با ن يچون ستون قادر به برقرار یم ولخواسته بود نیاز لشکر قزو روزیهم د ادهیگردان پ کیکند. ضمناً 
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سرا ینیزم شان را گرفته ادهج نیمخالف یسنگ نبود، برابر اطالع در حدود کاروان سته و جلو ساعت به  نیاند که تا ارا ب

  .میاز وضع آن ندار یحیو اطالع صح دهیتهران نرس

  

  یشاهنشاه دانید جاوو فرمانده گار رانیا یشاهنشاه ینیزم يرویفرمانده ن نیآخر

  

ستورات ر يدر اجرا شبید ستید س بیستاد بزرگ به هر ترت ا شکر گارد برا یبود  ستگاه تانک از ل کمک به  يد

شان شتند مدتچون ارابه یول میآماده کرد ییهوا يرویتپه نمرکز آموزش دو ش یها مهمات ندا ها تا از زاغه دیطول ک

فرمانده لشکر گارد  یاحیسرلشکر ر یپرستبعد از نصف شب به سر مهمات برسد، که باالخره در حدود ساعت سه

 ،يراندازیرا گرفته ضمن ت یستون اعزام يکه در حدود تهران پارس مردم جلو دینکش یحرکت کردند. متأسفانه طول

 ی. برابر گزارش گارد، از سـدیرسـ یاحیخوردن و سـپس شـهادت سـرلشـکر ر ریها را آتش زدند که ابتدا خبر تارابه

مأمور به  ینیزم يرویاز پرسنل ن ياعده شبیاند. ضمناً دچند دستگاه به سربازخانه برگشته قطف ،یدستگاه ارابه جنگ
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ـــربازخانهبه یبیترتیبا ب هايو کالنتر ینظام يفرماندار ـــبب ا جهیاند که در نتمربوطه مراجعت نموده يهاس  جادیس

 است. دهیردگ جادیهرج و مرج ا زین گانهایاز  یاند و در بعضشده ینظمیوحشت و ب

سانم ا دیکه با یمهم نکته ست: ن نیبه عرض بر ضع ینیزم يرویا ساً و سا س تیکه ا شت، در اثر وقا ینامطلوب اریب  عیدا

 ».باشدینم یعمل گونهچیقادر به ه میبگو دیدرآمده که با یوضع آن به صورت ریناگوار چند روز اخ

نداشتم و از اصرار  یاطالع ینیزم يروین تیمن از وضع«: دیگویم نیخود چن اتیمورد در دفاع نیدر ا یعیرب سپهبد

ساریت صانع ادیموقع من به  نیدر ا» کم دارد. رویکه ن دمیفهم يابدره م سپهبد  صبح  ست یتلفن  فرمانده  یکیمعاون لج

ستاد بزرگ تلفنیصانع مساریگفتم: ت شانیافتاده و خطاب به ا ینیزم يروین به من اظهار  یکرده مطلب : شما صبح به 

سپهبد صانع حیتوض زیدرباره آن ن ینیزم يرویتا فرمانده ن دیکن انیآن را ب د،یکرد فرمانده  یکیمعاون لجست یبدهند. 

 خود بلند شده اظهار داشت: ياز جا یشاهنشاه ینیزم يروین

ستیر مساریامروز صبح به ت من« شتاران تلفن زده اظهار نمودم:  ا که در طول  ییهایبا توجه به بررسستاد بزرگ ارت

سـتاد از  اسـتیر مسـاریت نکهیا يبرا م،یبه عمل آورد ینیزم يرویدر سـتاد ن نیو معاون رویبا حضـور فرمانده ن شـبید

 يروین يبرســانم که رو مســاریخود دانســتم که به اطالع ت فهیمطلع باشــند، وظ ینیزم يرویامکانات ن یواقع تیوضــع

 »!دیحساب نکن ینیزم

ضع ن حیصح شانینظر ا«اظهار کرد:  يابدره هبدسپ ست. من واقعاً و ستمیحد خراب نم نیرا تا ا ینیزم يرویا   ».دان

صانع زین ینیزم يروین نیمعاون سپهبد  سپهبد رب دییرا تأ یاظهارات  شاه ییهوا يرویفرمانده ن یعینمودند.  که  ،یشاهن

و تأسف  یفرماندهان حاضر شده بود ابتدا با ناراحت يشورا درداشت و با لباس کار  ياناراحت و آشفته اریوضع بس

شر ییهوا يرویمرکز آموزش ن انیزد و خورد همافران و هنرجو انیجر ض حیبا افراد گارد را ت سپس تو داد  حینمود. 

ها خانهدر اســلحه انیشــده و با کمک همافران و هنرجو ییکه چگونه تظاهرکنندگان وارد محوطه مرکز آموزش هوا

ــالحر ــا باز کرده و به س ــترس ــت:  دایپ یها دس ــان«کردند و اظهار داش ــره هم اکنون مرکز آموزش دوش تپه در محاص

ستاد  استیمن به ر«و اضافه نمود:  ».باشدیمسلح م انیو محوطه مرکز آموزش در اشغال همافران و هنرجو نیمخالف

که در  یتیدر مقابل همافران و جمع ییواه يرویعرض کردم که ن یمل تیامن يدر شـــورا شـــبید نیبزرگ و همچن

ـــغال نموده يهاباماجتماع کرده و پشـــت ییاطراف محوطه مرکز آموزش هوا ـــلحانه اش اند به اطراف مرکز را مس
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 نیتا ا یبه ما کمک کند، ول ینیزم يروین ایو  ینظام يو الزم اســت فرماندار باشــدینم یقادر به انجام عمل وجهچیه

ها و سوخت و بعد راجع به نداشتن گاز در آشپزخانه» است. دهیتپه نرسمرکز آموزش دوشان به یکمک يساعت قوا

سا يبرا شکالت و ن ریخودروها و  ست يهايازمندیم ضافه کرد:  یکیلج من در  ،يراندازیبه علت ت«صحبت نموده و ا

ـــت فرمانده ـــ یزندان ییهوا يروین یپس ـــع بس ـــتم خود را از  دهیخز تو به حال يبد اریبودم و اآلن هم با وض توانس

ــت فرمانده ــاختمان پش ــانم و در ا کوپتریبه هل یس ــت نیبرس ــرکت کنم، چون دائماً از پش ــه ش اطراف  يهابامجلس

 »آنجا باشم.در دیو با یبرگردم به پست فرمانده دی. حاال هم هر چه زودتر باکنندیم يراندازیت

 کشور اظهار کرد: يدر خصوص ژاندارمر تیوضع حیکشور، ضمن تشر يفرمانده ژاندارمر ،یمحقق سپهبد

شور به من اطالع دادند که تعداد ياز ژاندارمر شبید« شهربان يک سنل  مربوطه با  يهايکالنتر هیپس از تخل یاز پر

 نگهبان افسران. اندبرده پناه – يژاندارمر افسري آموزش مرکز –در حالت فرار به سربازخانه ونک  يبد اریوضع بس

ــب ــتور داد کردندیم فتکلی کس ــا کیتا در  مکه چه بکنند، باالخره دس ــگاهیآس ورود  یبه آنها جا بدهند، ول یش

 يجهیو نت دهیدر ســربازخانه گرد ینظمیوحشــت و ب جادیبه ســربازخانه ونک ســبب ا یبیترتیبا ب یپاســبانان شــهربان

س ست، به طور ینامطلوب اریب شته ا سربازان ژاندارمر ياکه عده يدا و  دهیپر رونیسربازخانه به ب واریبانه از دش ياز 

  اند.فرار نموده

  

  يدر دوره پهلو رانیا يفرمانده ژاندارمر نیو آخر یشاهنشاه ینیزم يرویسپهبد ن یمحقق یاحمدعل
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ـــبید نیهمچن ـــعار  يادیز تیاطالع دادند که جمع یتلفن یعموم فهیاز اداره وظ ش ـــده و ش در مقابل اداره جمع ش

ـــتندین یکاف وجهچیبه ه یعموم فهیآنها به اداره وظ یاز تجاوز احتمال يریجلوگ ياد نگهبانان براتعدو  دهندیم و  س

ستهکمک خو ینظام ياز فرماندار ینگهبان نیمأمور تیتقو يبرا  يجواب داده که فرماندار یمیسپهبد رح یول اند،ا

ستد، وقت اطیاحت يروین ینظام ساریبه ت یندارد که به کمک آنها بفر جواب  نیهم هم شانیمراجعه کردم، ا يابدره م

 »را به من دادند.

که با  میو ما مجبور هست باشدیم نیکشور، چند روز است که در محاصره مخالف يستاد ژاندارمر«اضافه نمود:  سپس

ص شخ ستاد رفت و آمد بکن یلباس  شاهپور را هم مخالفمیبه  سربازخانه  صره کرده نی. اطراف  که  ياند، به طورمحا

ست که مأمور 48 سته نیساعت ا ستاد ژاندارمر روهانگ ياند از آنجا غذا برانتوان سربازان نگهبان به  در  يقرارگاه و 

 ».اورندیاسفند ب 24 دانیم

 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران اظهار داشت: سیرئ يخواجه نور سپهبد

اند کرده اشغال نیرا مخالف هاياز کالنتر يادیتعداد ز ،یبه مرکز فرمانده دهیکشور برابر گزارش رس یشهربان درباره«

سلحه و مهمات و ب ست مخالف یشهربان يهامیسیو ا ست. نیبه د ضافه نمود: » افتاده ا شب «و ا صف  چون از بعد از ن

 یها هم به موقع به مرکز فرماندهقســمت ياگزارشــات نوبهو  دادندیجواب نم ینیزم يرویســتاد ن يهاتلفن شــبید

 »گفتند ندارم تا به عرض برسانم. مسارانیاز آنچه که ت شیب یمن اطالعات ده،ید نرسستا

 اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران اظهار نمود: سیافشار رئ ینیام زیپرو سرلشکر

که در موقع آمدن به شورا به  يخبر نیاست که برابر آخر نیبه اظهارات فرماندهان اضافه کنم، ا توانمیکه م ینکات«

 .دندیسپه به آتش کش دانیرا در م سیمرکز پل نیمخالف د،یداره دوم رسا

و  دهیپر رونیب واریها از جمله سربازخانه قصر از داز سربازخانه یسربازان در بعض شبیگزارش ضداطالعات، دبرابر

ما اســت. در هرج و مرج در آنها حکمفر تیبد و وضــع اریاز لحاظ انضــباط بســ هاگانی ی. وضــع داخلکردندیفرار م

 نیآباد با مأموردر سربازخانه عشرتو  تظاهرات هستند لها اخاللگران اجتماع کرده و مشغواطراف غالب سربازخانه

 »اند.شده ریدرگ یاستحفاظ
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 ی) صــحبت کند. ولیبا من ( قره باغ خواهدیم ریوزفرماندهان اطالع دادند که نخســت يمذاکرات شــورا انیجر در

و  ) مقدور نبوديریوز(خط شـــبکه مخصـــوص نخســـت ریوزنخســـت میطاق شـــورا با تلفن مســـتقاز ا یمذاکره تلفن

شـورا با هم  لی. چون قبل از تشـککردمیصـحبت م شـانیصـحبت از جلسـه خارج شـده از دفترم با ا يبرا یسـتیبایم

ــته بود ــحبت و قرار گذاش ــت انیکه بعد از پا میص ــه به نخس که  دیاطالع بدهدفترم گفتم  سیبروم، به رئ يریوزجلس

شده، به محض پا يشورا صحبت خواهم کرد. ول انیفرماندهان هنوز تمام ن سه  داد که  غامیمجدداً پ اریبخت يآقا یجل

شفقت وز نیصحبت کند. بنابرا خواهدیمدارد و حتماً  يکار فور شبد  سه را اداره  ریاز ارت جنگ خواهش کردم جل

بروم. گفتم ســپهبد  يریوزکه به نخســت خواســتیم اریبخت يتم. آقابه دفترم رف ریوزصــحبت با نخســت يکند و برا

ستیرا که م یمیرح ستادم. اظهار کرد: بل دیخوا ستیا ،یفر ست و هم رئ ینظام رهم فرماندا شانیا«. گفتم: نجا  سیا

شور، به طور یشهربان  ینظام يرفرماندا اریدر تهران در اخت ینیزم يرویموجود ن يهاگانی هیکل دیکه اطالع دار يک

که با فرماندهان  باشدیمسلح م يروهایتا اجرا کند. موضوع مهم، مشکالت ن دیبده شانیبه ا دیدار ياست، هر دستور

طول  ادیز کنمیهم به خاتمه شــورا نمانده و فکر نم يزیکرد؟ چ شــودیچه م مینیتا بب م،یآنها هســت یمشــغول بررســ

 »م آمد.خواه يریوزبکشد. به محض اتمام جلسه به نخست

 اظهار کرد: نیستاد بزرگ ارتشتاران چن سیرئ نیاز مراجعت به اطاق شورا سپهبد حاتم جانش پس

 حیتشــر رویکه فرماندهان ن هاگانی یخصــوصــ تیوضــع نیبا توجه به آخر دیکنیمالحظه م مســارانیکه ت يطور به«

ست  یخاص تیارتش در موقع م،یدانیکه همه م یکردند به علل شان قادر  روهایکه نقرار گرفته ا بنا به اظهار فرماندهان

. کنندیمراجعت نم ریوزو بنا به اظهار نخسـت اندبرده فیتشـر حضـرتیاعل گری. از طرف دباشـندینم یبه انجام عمل

هم عمالً در  رانیاست. تمام ملت ا یاسالم يخواهان جمهور ینیخم اهللاتیاست. آ لیماههاست که امور کشور تعط

شان نیا شتداده مدت ن ستار جمهور شانیا بانیاند که پ سالم يو خوا ستند. آقا یا هم با توجه به اظهاراتش  اریبخت يه

 یاعالن کند ول يجمهور خواهدیم شیهامصـــاحبه نیهمچنو  در مجلس ســـنا روزیاظهارات د یو حت نیمجلســـ در

سدیمردم ندارد! آنچه که به نظر م نیدر ب يطرفدار ست که نیاختالف در ا ر س ياعالم جمهور ا شور به و  لهیدر ک

صورت بگ یک شور ترکردیو چگونه  شد نیآمده که ب شیموارد پ نیاز ا هی. در ک شده که  جادیا دیاحزاب اختالف 

دخالت  اســتیو اعالم نموده اســت که در ســ دهیامور کشــور به حال وقفه درآمده. ارتش خود را کنارکشــ جهیدر نت
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و  دهیهم ارتش خود را کنار کش یاسیمناقشه س نیاست که در ا نیمن ا شنهادی. پدیانمیم یبانیو از ملت پشت کندینم

  ».دیمداخله ننما

 حاتیو توض یمسلح شاهنشاه يروهایآن روز کشور و ن یسپهبد حاتم با توجه به اوضاع بحران شنهاداتیاظهارات و پ

ـــا درباره حوادث و وقا رویفرماندهان ن ـــتقبال و تأ و امکانات آنها روهاین عیو رؤس ـــا دییمورد اس  يفرماندهان و رؤس

 قرار گرفت. شتند،مسلح و ادارات که در جلسه حضور دا يروهاین يهاسازمان

ضرتیاوامر اعل دمیموقع الزم د نیا در سارانیرا به ت ح  اکثر که چند روز قبل يکنم. اظهار کردم: به طور يادآوری م

 دیآن تأکبر شــهیکه هم يزیاز خونر يریالوه بر دســتور جلوگع حضــرتینمودم، اعل انیحضــور داشــتند ب مســارانیت

سه نمودند،یم ست يادر جل ضور نخ شتسه يروهایو فرماندهان ن ریوزبا ح را امر  یارتش از دولت قانون یبانیگانه، پ

 زیرا ن »یو وحدت ارتش شــاهنشــاه تیحفظ تمام« یابیاز جلســات شــرف یکیدو نکته، در  نیاند و عالوه بر افرموده

ـــافه نمودند که در ا دیتأک ـــفقت وزاندفرموده يجنگ هم اوامر ریمورد به وز نیکرده و اض ـــبد ش جنگ  ری. ارتش

 نمود. دییمرا تأ تاظهارا

 ریوزبوده که نخســت یارتش از دولت تا موقع یبانیدر مورد پشــت حضــرتیقطعاً منظور اعل«حاتم اظهار کرد:  ســپهبد

اعالم کند،  يجمهور خواهدیم نیمانند مخالف اریبخت ي. حاال که آقايهان جمهورباشد، نه خوا یقانون اساس بانیپشت

شت شانیندارد از ا فهیوظ گریارتش د نیبنابرا ضافه نمود:  ».ندک یبانیپ که فرماندهان  يبه طور گریاز طرف د«سپس ا

شت یفعل تیدر وضع کنندیاظهار م شندینم یبانیارتش عمالً قادر به پ ست. ادامه وضعش رید یلیخو  با ارتش  تیده ا

ــورت هم نت نیبه ا ــت که پ لیدل نیندارد، به هم هودهیب يزیجز ادامه خونر ياجهیص ــنهادیاس  یطرفیکردم ارتش ب ش

 یو اعالن همبستگ میوندیما به ملت بپ دیگفتم با«گفت:  نیچن زیخود ن اتیحاتم در دفاع سپهبد ».دیخود را اعالن نما

ـــ نیتا به ا میکن ـــود، چون د یبرادرکش ـــاه به مملکت برنم گریخاتمه داده ش بقاء ارتش و  يبرا دیو ما با گرددیش

 ».میآن تالش کن ينگهدار

سان«... : دیگویم نیمورد چن نیخود در ا اتیدر دفاع زین یعیرب سپهبد ش یلیکه خ یاز ک  یکیصحبت کردند  نیآت

ـــپهبد حاتم بود؛  ـــپهبد خلعتبر یکیس به عق یمعاون پارلمان يگریو د يس ـــع حاتم  من  دهیوزارت جنگ...، موض

وزارت جنگ هم... موضــع حاتم را دنبال کرد و  یبرود... معاون پارلمان دیبا گفتیبود و م اریاز رفتن بخت يجانبدار
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هم گفت، ما بارها  یرا جهانبان نیبود. البته ا انیطوفان نیکه اول جانشـــ یهم خوب و داغ صـــحبت کرد. کســـ یلیخ

با  هودیب يزیاز خونر يریمن هم به منظور جلوگ«معاون سـتاد بزرگ ارتشـتاران اظهار نمود:  روزمندیف سـپهبد ».میگفت

سته اکثر یسپهبد حاتم موافقم ول شنهادیپ سلح عق يروهایپرسنل ن تیبا توجه به خوا دارم که الزم است با ملت  دهیم

ــتگ رانیا ــود. یهمبس ــپهبد ف» اعالم ش  خیآخر باالخص بعد از تار يدر روزها«فت: گ زیخود ن اتیدر دفاع روزمندیس

 »رفته است. نیادامه سلطنت از ب يبرا نهیزم گریکه د میکردیرفتن شاه ما احساس م

صوم سپهبد شر یمعاون پارلمان ینینائ یمع ضع بحران حیوزارت جنگ، پس از ت سات مردم اظهار  یو سا شور و اح ک

 رانی. ملت استین نیهم در ب یاست که مراجعت نین است ااند، آنچه روشاز کشور خارج شده حضرتیاعل«داشت: 

 اریبخت يطرفدار دولت آقا یهستند و کس ینیخم اهللاتیاند که طرفدار و خواستار آنشان داده کپارچهیها است مدت

ـــدینم ـــان داده که در مقابل اراده ملت ا نیهم در ا اریبخت ي. آقارودیم نی. مملکت دارد از بباش  رانیمدت عمالً نش

ناگوار  تیوضع نیو خاتمه دادن به ا يزیاز خونر يریجلوگ يدارم که برا دهیمن هم عق نی. بنابراستین یقادر به عمل

سپهبد  شنهادیپ دییضمن تأ یشاهنشاه ینیزم يرویفرمانده ن یمعاون اطالعات يخلعتبر سپهبد »شود. یاعالن همبستگ

اعالن  يمدت تالش کرده اســـت که جمهور نیهم در تمام ا اریبخت يکه گفته شـــد آقا يبه طور« حاتم اظهار کرد:

ــانیکه ا میدانیکند. همه م ــنل ن نیب يطرفدار وجهچیبه ه ش ــلح ندارد. به هم يروهایمردم و پرس جهت من هم  نیمس

  »شود. یدارم که با ملت اعالن همبستگ دهیعق

  

  سپهبد امیر فرهنگ خلعتبري
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س سپهبد سنل یجهانبان نیح شاه ینیزم يرویرمانده نف یمعاون پر  روزمندیسپهبد ف شنهادیضمن موافقت با پ ،یشاهن

 »توجه نکردند. یول میاعالم کن یهمبستگ دیبا میگفت ینیزم يرویماه است که بارها ما در ن کیاز  شیب«اضافه نمود: 

 یحفظ و از متالش ارتش را دیبا«سپهبد حاتم اظهار کرد:  شنهادیجنگ، ضمن موافقت با پ ریجعفر شفقت وز ارتشبد

سپهبد حاتم اضافه  شنهادیپ دییاطالعات پس از تأ ژهیدفتر و سیفردوست رئ نیارتشبد حس» .میکن يریشدن آن جلوگ

 نمود:

 »شده است. رینظر من هم د به«

ـــحبت و اظهار نظر چند نفر د پس ـــارانیاز ت گریاز ص  گرید يو تعداد »یطرفیب«از آنها طرفدار اعالن  ياکه عده مس

مسلح و  يروهاین تیو وضع رویبودند، اظهار کردم: حاال که با توجه به اظهارات فرماندهان ن »یهمبستگ«افق اعالم مو

 تیو حفظ تمام يزیاز خونر يریقرار گرفته و به منظور جلوگ مسارانیسپهبد حاتم مورد توجه ت شنهادیامکانات آنها پ

ستگ گرید يو تعداد یطرفیطرفدار اعالن ب ياارتش عده ستند، دو نکته را  یخواهان اعالن همب : کنمیم يادآوریه

سارانیکه ت ياوالً به طور س نیبرابر قوان دیاطالع دار م ستیو مقررات، ارتش حق دخالت در  با توجه  اًیرا ندارد. ثان ا

ــرتیبه اوامر اعل ــد. ت تیدر مورد حفظ وحدت و تمام حض ــت که وحدت نظر باش ــارانیارتش بهتر اس  يهر نظر مس

 .ردیبگ میتا بحث شود، بلکه شورا به اتفاق آراء تصم دیکن انیب دیدار

بودند،  یکه طرفدار اعالن همبســتگ روزیاز اظهارنظر و بحث چند نفر از جمله ســرلشــکر خســروداد فرمانده هوان پس

گرفته  يرأ دیدهیستاد اجازه م استیر مساریاظهارنظر کردند، اگر ت یبه قدر کاف مسارانیت«سپهبد حاتم اظهار نمود: 

 ینظام يهاادارات و سازمان يفرماندهان و رؤسا بیتصو موردبه اتفاق آراء » ارتش یطرفیب«گرفته شد.  يرأ» شود.

 قرار گرفت.

و امضا  دییفرماندهان و رؤسا آن را تأ ر،یارتش به شرح ز هیاز قرائت مجدد صورتجلسه و توافق نظر در متن اعالم بعد

 نمودند:

 يهارا داشــته و تاکنون در آشــوب رانیا زیکشــور عز تیدفاع از اســتقالل و تمام فهیوظ رانیارتش: ارتش ا هیاعالم«

شت یسع یداخل ست با پ سن انجام دهد. با توجه به تحوالت  فهیوظ نیا یقانون يهااز دولت یبانینموده ا را به نحو اح

 يگرفته شد که برا میو به اتفاق تصم لیتشک 1357 بهمن 22روز  10:30ارتش در ساعت  یعال يکشور، شورا ریاخ
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 ینظام يهاگانیاعالم کند و به  یفعل یاسیخود را در مناقشات س یطرفیب شتریب يزیاز هرج و مرج و خونر يریجلوگ

ـــد که به پادگان ـــتور داده ش ـــهیهم رانی. ارتش اندیخود مراجعت نما يهادس ـــت ش ـــر بانیپش و  بیو نج فیملت ش

نامه در  نیا» .دینمایم یبانیبا تمام قدرت پشت رانیا فیملت شر يهاده و خواهد بود و از خواستهبو رانیا پرستهنیم

  قرائت شد. ویبهمن از راد 22بعد از ظهر روز 

  

  ارتش بیطرفی اعالم امهتوافق ن
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  اعالم بیطرفی ارتش در رسانه ها
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  شارت یطرف یبه مردم بعد اعالم ب یونیزیتلو ویراد امیپ نیاول

 از کشــور يماه پس از خروج محمدرضــا شــاه پهلو کیکمتر از  ،ینظام شــاهنشــاه 1357بهمن  22 کشــنبهیروز  در

صاب 5 کیساعت نزدسقوط کرد.  شتند و  تیدر حما یبعدازظهر بود که کارکنان اعت شان بازگ از مردم به محل کار

 يانقالب را اعالم کردند. صـــدا ویکار رادمرز پرگهر) آغاز  يا...رانیا يکشـــور (ا یپس از آماده کردن ســـرود مل

 يصــدا ران،یملت ا نیراســت يصــدا اســت،تهران  نجایا«شــد:  اندازنیطن نیچن رانیا یانقالب يدر فضــا ویراد ندهیگو

 یواقع يبود، صـــدا ویراد هانیاز آخر یکی خت،یاســـتبداد فرو ر يدژها نیانقالب، امروز به همت مردانه ملت آخر

ـــتبداد، ملت به م ـــدا میعظ کریکوچک از پ ياهمچون پاره میداد و راهمان را هموار کرد تا بتوان رویا ناس  يمردم ص

  ».میبرسان هاگوشانقالب را به  نیراست

 میشاه هشدار داد و گفت: تصم میرژ يهانسبت به ادامه خشونت یامیبهمن در پ 22صبح روز  هم در ینیاهللا خم تیآ

  شرح است: نیبه ا ینیخم امی. متن کامل پرمیگیآخر را م

 

 میاهللا الرحمن الرح بسم

 ،محترم تهران یاهال ران،یشجاع ا ملت

حل شود، لکن دستگاه  زیآمبه طور مسالمت رانیا لیبنا دارم که مسا نجانبیا دیدانیکه م يطور به«

ستم چون خود را به حسب قانون محکوم م ست به جنا ندیبیظلم و  شهرها تید گرگان  يزده و در 

اند و در تهران لشگر گارد به طور گنبدکاووس به مردم شجاع مسلمان حمله کرده و کشتار نموده و

به کمک مردم شــجاعانه  ییهوا يرویحمله نموده و ن اندوســتهیکه به ملت پ ییهوا يرویبه ن یناگهان

ـــکســـت داده  نیابا  نانیا کنم،یعمل گارد را محکوم م یرانســـانیتعرض غ نیاند. من اآنان را ش

ــ ــ خواهندیم یبرادرکش ــور ما باز نگه دارند و چپاولگران را به موض ــت اجانب را در کش خود  عدس

ستور جهاد مقدس نداده ضا لمیما زیام و نبرگردانند. من با آنکه هنوز د سالمت حفظ و ق موافق  ایتا م

ـــود لکن نم یقانون نیملت و مواز يآرا ـــ نیتحمل ا توانمیحل ش اخطار را بکنم و  هايگریوحش
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ست از ا کنمیم ش نیکه اگر د شکر گارد به محل خودش برنگردد و از طرف  یبرادرک برندارند و ل

آن  تیو مسوول رمیگیخدا م دیآخرم را به ام مینشود، تصم يریجلوگ اتیتعد نیمقامات ارتش از ا

متجاوز  يکه قوا یکه در صورت خواهمیاست. من از مردم شجاع تهران م نیو متجاوز نیبا متجاسر

 یول داز خدعه دشــمن آرامش و نظم را حفظ کنن ياریو هوشــ یکردند با حفظ آمادگ ینینشــعقب

خدعه و  یامروز حکومت نظام هیباشــند و اعالم نیمســلم سیدفاع از اســالم و نوام يبرا ایمجهز و مه

واســت که به خ دیوجه به آن اعتنا نکنند. هراس بر خود راه نده چیخالف شــرع اســت و مردم به ه

 ملت اسالم را خواهانم يروزیپ یخداوند تعال از »است. روزیحق پ یخداوند تعال

 و رحمت اهللا و برکاته. کمیعل والسالم

ینیالخم يالموسو اهللاروح  

»99 االولعیرب دوازدهم  
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 تهران يهاابانیدر خ هايریدرگ

 دیرسیبه گوش م یپاسگاه محل ایپادگان  کیهر ساعت خبر از سقوط  

گارد  کیتانک از محوطه قرارگاه لشکر  يمتشکل از تعداد یستون زره کیبهمن   22شب  مهیساعت بعد از ن سه

ــلطنت ــمال زانیواقع در منطقه لو ،یس ــرق یدر حومه ش ــد. ا یش ــتون زره نیتهران، خارج ش ــامل تعداد یس تانک  يش

 يتانک ها نیا بیبوده اســت. ترک) ونیتانک ســبک (از نوع اســکورپ ي) و تعدادرانیا ریشــ فتنی(از نوع چ نیســنگ

را  یســتون زره نی. بر اســاس اطالعات موجود اســتیآن ها هنوز مشــخص ن یحرکت شیآرا زیو ســبک و ن نیســنگ

ــش نم ییهوا ای ادهیپ يواحدها ــتون زره ب،یترت نیدادند. به ا یپوش ــش زم یآن س در عبور  ییهوا ای ینیبدون پوش

سکون يشهر طقهمن کیتهران نو، که  ابانیشبانه از خ شکارچ یم ست، خود نقش طعمه و نه نقش  شرده ا  دایرا پ یف

 کرد!

 یاحیرا به عهده داشت. سرلشکر کاظم ر یآن ستون زره یفرمانده ،یگارد سلطنت رانیاز ام ،یاحیکاظم ر سرلشکر

 ،یمیرح يد مهدسپهب یاتیاو معاون عمل بیترت نیتهران بود و به ا ینظام يمامور به خدمت به فرماندار  57در بهمن 

خانواده در اصـــل از  نیبود و ا »يچالشـــتر یاحیر« رگاز خانواده بز یاحیبود. ســـرلشـــکر ر تهران یفرماندار نظام

خانواده در دوران شاه  نینفر از ا نیشهرکرد (مرکز استان چهارمحال) برخاسته اند. چند یکیشهرك چالشتر در نزد

و  1332که در مرداد ســـال  ،یاحیر یمحمد تق پیمثال ســـرت يا. بردندیارتش رســـ يریدولت و ام يریبه ســـطح وز

سل قبل سیمحمد مصدق رئ يریوز تهمزمان با نخس بوده  یاحیخانواده بزرگ ر نیهم یستاد ارتش بود، متعلق به ن

ــرت ــت. س ــال  28 يکودتا انیدر جر یاحیر پیاس ــدق وفادار ماند و به هم 1332مرداد س هم او بعد از  لیدل نیبه مص

 شد. یزندان زین یکودتا از کار برکنار و مدت يروزیپ

ستون زره یم گفته صفر) حرکت خود را از نقطه مهیگارد ابتدا قرار بود که در ن یشود که آن  ساعت  تماس شب (

افتاد.  ریها حدود سه ساعت به تاختانک يحاضر نبودن مهمات برا لیبه دل یستون زره نیحرکت ا یشروع کند؛ ول

 1357آذر  20بود که در روز  يراندازیت کی ادر رابطه ب یستون زره نیحرکت ا يدن مهمات براموضوع حاضر نبو

ستاد فرمانده( ساختمان  صادف با عاشورا) در  شکر گارد در محوطه پادگان لو یم روز  نیصورت گرفت. در ا زانیل

ــنل وظ يتعداد ــلطنت فهیاز پرس ــران گارد يوارد غذاخور یو درجه دار کادر گارد س ــر را به  افس ــدند و افراد حاض ش
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 يراندازیت نیو افسر ارشد گارد شد. ا ریاز پرسنل گارد از جمله چند ام يبه کشته شدن تعداد ررگبار بستند که منج

 را سبب شد. یگارد سلطنت يعملکرد هیدر رو ياعمده راتییتغ

ستاد فرماند يراندازیبه دنبال آن ت اتیعمل ياجرا يمهمات برا عیتوز هیرو شکر گارد در روز  یهدر   1357آذر  20ل

ــورا) تغ( ــودیم نیاز آن پس ا هی. روکندیم رییعاش ــت قبل از مرحله  یاتیعمل يواحدها ازیکه مهمات مورد ن ش درس

و به  يجمع آور اتیهر عمل انیبعد از پا ماندهیباق اتشود و مهم عیعمل کننده توز يواحدها نیب اتیشروع هر عمل

شزاغه ساعت صفر (ن يهاتانک هیرو نیود. بر طبق اها بازگشت داده  بهمن) مهمات در  22شب قبل از  مهیگارد در 

شتند و مهمات مورد ن اریاخت  یرهستون ز نیا اتیشروع عمل بیترت نیبه ا شدیها منتقل مها به آناز زاغه دیبا ازیندا

 .رندیبگ لید را هم تحوخو یمهمات سازمان یها فرصت نکردند تمامافتاد و احتماال تانک قیبه تعو

نه هنوز در پرده ابهام  ایحرکت خود را با مهمات کامل شـــروع کردند  یســـتون زره نیا يتانک ها اینکته که آ نیا

خود را به همراه نداشتند و  يمهمات توپ ها یستون زره نیا يدر دست است که تانک ها ییها هیمانده است. قرض

پس از خروج از  یستون زره نی. ارندیبگ لیحو) خود را توانستند تيهااز مهمات سالح سبک (مسلسل  یفقط بخش

ـــ قیاز طر زان،یلو ـــرق تهران، در مس دماوند) به طرف غرب (به طرف  ابانیتهران نو (خ ابانیخ ریتهران پارس در ش

 ییهوا يرویو ستاد ن ییهوا يدوشان تپه، که مرکز آموزش ها یی) به حرکت خود ادامه داد. پادگان هواهیفوز دانیم

 ) قرار داشت.نی(امام حس هیفوز دانیم یکیتهران نو و در نزد ابانیخ یگرفت، در بخش غربیرا در بر م

ـــلح، که از طر مبارزین ـــتون تانک از لو قیمس ـــنود مخابرات از زمان خروج س واحتماال طرح حمله آن ها  زان،یش

 ریمسلح درمس مبارزیننشستند.  نیتهران نو به کم نابایوموضوع کمبود مهمات تانکها مطلع شده بودند، در امتداد خ

 نیسنگ يهااز تانک يتعداد ابان،یخ نیدر سطح ا نستندشدند و توا ریدرگ یگارد سلطنت يهاتهران نو با تانک ابانیخ

آن تانک ها هنوز مبهم مانده اســـت. گفته  بیروش تخر اتیی. جزندازندیکرده و از کار ب بیو ســـبک گارد را تخر

سط افراد يهاتانک بیتخر دشویم شنا بودند و از  یها به خوبتانک نیصورت گرفت که با عملکرد ا يگارد تو آ

 با خبر بوده اند. يجنگ شهر کینوع تانک ها در  نی) ای(شن ریقسمت زنج ياهنقطه ضعف

ــاهدان ــبح روز یکه در حوال ،ینیع ش ــت، ص ــاعت هش ــته ابانیاز خ 1357بهمن  22 س د، از وجود بودنتهران نو گذش

آن روز ند. شــاهدان با توجه به خاطره دوراخبر داده ابانیخ نیکارافتاده در امتداد او ســبک از نیتانک ســنگ يتعداد
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در بدنه تانک  بیتخر يها بوده و جا) آنی(شــن ریها به طور عمده متوجه قســمت زنجتانک نیا بیاند که تخرگفته

در  یول اند،دهیسالح سبک د يهاگلوله يفقط جا هاوارید يها رواند که آنهمان شاهدان گفته .آورندینم ادیرا به 

شاهده فقط جا دهیگلوله توپ تانک ند بیاز تخر ياثر ییجا سبک رو يبودند. م سالح   هیآن نظر هاوارید يگلوله 

 .کندیم تیتقو کردندیخود را حمل نم يهاتوپ يهاگارد گلوله يهارا که تانک

ــدینظر م به ــتون تانک فقط  نیکه هدف ا رس ــان تپه (مرکز آموزش مبارزینس ــتقر در پادگان دوش و  ییهوا يهامس

دوشان تپه گذشته و خود را به  ییگارد توانستند از پادگان هوا يهااز تانک ي) نبوده است، معدودییهوا يرویستاد ن

 قینو و شاهرضا (انقالب) از طرتهران يهاانابیشد، خ داده حیهمان طور که در قسمت قبل توض برسانند. هیفوز دانیم

شنبه  یابانیخ يسنگرها یبه هم وصل هستند؛ ول هیفوز دانیدر م رگذریز کی عرض در 57بهمن  21که از ظهر روز 

ــتق ابانیخ ــا (انقالب) بوجود آمده بودند در عمل ارتباط مس ــاهرض ــا  ابانیو خ هیفوز دانیم رگذریز نیب میش ــاهرض ش

ضا (انقالب) مانع از ادامه حرکت آن تانک ابانیدر عرض خ یابانیخ يسنگرها نیکردند. ا) را قطع نقالب(ا ها شاهر

 به دام افتادند. هیفوز دانیم رگذریها در قسمت زتانک بیترت نیشدند. به ا

به تله  يهاتانک لهیوس نیکوکتل مولوتف انداختند و به ا يادیها تعداد زتانک يبر رو هیفوز دانیپل م ياز رو مردم

ــ ــدندیافتاده را به آتش کش ــحنه به آتش کش ــدن تانک دهی. از ص ــادئوی(و  کیگارد  يهاش  ینترنتیا يهاتی) در س

ضوع حمله با کوکتل مولوتف به تانک ست که مو در مورد  اتیجزئ ی. برخکندیم دییتله افتاده را تا به يهاموجود ا

صوآن روز ندگانیاطالعات و آ هان،یک يهادر روزنامه هیفوز دانیدر م يرینحوه درگ ست. ت شده ا شته  از  يریها نو

ـــ يهااز تانک یکی ـــده که در ط دهیبه آتش کش بود،  ماندهیباق هیفوز دانیگذر م ریبهمن همچنان در ز 22روز  یش

ــدت  ــان م يریدرگ نیاش ــدن از مهلکه با د يتانک در تالش برا نی. ادهدیرا نش  دانیگذر م ریز یبتن وارهیخارج ش

صادف کرده و از کار افتاده بودند. به نظر م هیفوز سدیت سلح در  نیو معترض یستون زره نیزد و خورد ب نیکه ا ر م

ها ساعت سه صبح تانک لیدل نیاست. به هم فتهبهمن صورت گر 22ساعت پنج صبح  یتهران نو حوال ابانیامتداد خ

 ياند خود را به ابتداکه توانســته دهیو ســاعت طول کشــاحتماال د طیاند و با توجه به شــراخارج شــده زانیاز منطقه لو

 يهاکه حمله به تانک دهدیموجود نشان م شواهد گری) برسانند. از طرف دهیفوز دانیم یکیتهران نو(در نزد ابانیخ

توجه داشـــت که در بهمن ماه هوا  دیشـــب صـــورت گرفته اســـت. البته با یکیدر تار هیفوز دانیگذر م ریگارد در ز

 .شودیساعت هفت صبح روشن م یحوال
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شکر کاظم ر یموجود مدع اطالعات سرل ست که   هیفوز دانیو در م اتیعمل نیستون تانک در ح نیفرمانده ا یاحیا

 يهاتیروا یاحیو سپس کشته شد. در مورد نحوه کشته شدن سرلشکر کاظم ر یبه ضرب گلوله مردم مسلح زخم

 هم مانده است.موضوع هنوز هم مب نیوجود دارد و ا یمتفاوت

 

 ژاله دانیم یکیدر نزد ینیاهللا خم تیمحل استقرار آ ،يمدرسه علو تصرف

ستون  نیا يهااز تانک کی چیه یبود، ول یبه تصرف درآوردن ستون تانک گارد سلطنت يریدرگ نیا لیاحتماال دل 

ــه علو ــ يبه مدرس ــتون زره نیا يهااز تانک یکی. دندینرس ــد که محوطه م یس را دور بزند و از  هیفوز دانیموفق ش

نظام آباد توسط مردم مسلح از  ابانیخ انهیدر م زین تانک نی. اردیگب شینظام آباد راه شمال تهران را در پ ابانیخ قیطر

ـــاهدان عکار  . انددهیبهمن د 22نظام آباد در قبل از ظهر روز  ابانیخ انهیتانک از کارافتاده را در م کی ینیافتاد. ش

و در  رسانداداره برق ژاله ب يتوانست خود را به محوطه جلو هیفوز دانیبا دور زدن م يگریکه تانک د شودیگفته م

  شود.آنجا متوقف 

ــودیگفته م ــالم به پا ياز تانکها کی چیه تینهادر  ش که در  شــودیخود باز نگشــتند. برآورد م گاهیلشــکر گارد س

که بر طبق  لیدل نیشده و از کار افتادند، به ا بیتانک گارد تخر 20از  شتریتهران نو ب ابانیشبانه در طول خ يریدرگ

حدود پنج تانک توانستند خود را  یخارج شدند ول زانیلو درگارد  کیتانک از قرارگاه لشکر  32اطالعات موجود 

از کار افتادند. و  بیتهران نو تخر ابانیدر طول خ دیشد يهايریدرگ یها طتانک هیبرسانند. بق هیفوز دانیم یبه حوال

به  57بهمن  امیرا که شــروع ق هینظر نیا یســتون زره کیمردم مســلح و  نیب یابانیخ دیشــد يهايریدرگ نیوجود ا

مورد  يهاو روش یســازمان بیتعداد مردم مســلح، ترک ی. ولکندیبوده اســت را رد م يصــورت کامال خود به خود

 هنوز مشخص نشده است. ندازندیاز کار بو  بیگارد را تخر يهااستفاده که توانستند تانک

 1357بهمن سال  22به تهران  صبح روز   زهمکانی – ادهیپ يواحدها حمله

بهمن  22شــب  مهی) در نیبر طبق خاطرات ارتشــبد قره باغ ادهیگردان پ کی تی(به ظرف زهمکانی – ادهیســتون پ کی

  »یکاروانسرا سنگ« یدر حوال زهمکانی – ادهیون پست نیبه طرف غرب تهران حرکت کردند. ا نیاز پادگان قزو 1357

مسلحانه خلع سالح  يریدرگ کیبعد از  ینظام توندر جاده کرج به تهران توسط مردم مسلح متوقف شد. افراد آن س
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از غرب نتوانستند در تهران به هم ملحق شوند. سه  ادهیاز شرق و ستون پ یستون زره بیترت نیو پراکنده شدند. به ا

م نا تارندگانیاطالعات و آ هان،یه مهم تهران (کروز به  نده یاطالعات 57بهمن ســــال  24و  23 خی)  در مورد  پراک

رفتند و  زهمکانی – ادهیکه به جنگ ستون پ یافراد مسلح بیاند، بدون آنکه تعداد و ترکنوشته ادهیبا ستون پ يریدرگ

 يکامال خود به خود يهافرض که حرکت نیهم امورد  نیســـتون را متوقف کنند روشـــن کنند. در ا نیتوانســـتند ا

 .رسدیو خلع سالح کنند دور از ذهن به نظر م متوقفنابرابر  طیرا در شرا زهمکانی – ادهیستون پ کیبتوانند  یمردم

 ینظام يهامردم مسلح با آن ستون يریاز شرق و غرب تهران و درگ یموضوع اعزام دو ستون نظام یقره باغ ارتشبد

به طرف تهران  یبا آن که به موضوع حرکت دو ستون نظام یاب خاطرات خود نوشته است. ارتشبد قره باغرا در کت

از  ی. بخشــگذاردیمردم نم اریدر اخت يادیز عاتدو موضــوع مهم اطال نیا اتیاو در مورد جزئ یول کند؛یاشــاره م

ـــا ینحوه برخورد قره باغ نیا ـــد که او به عنوان رئ لیدل نیبه ا دیش ـــتاد ارتش واقعا از جزئ سیباش  اتیعمل اتیس

ـــت، ول یفرمان فرماندار نظام ریکه ز ینظام يواحدها  یاطالعیب نیا خواهدیحال او نم نیدر ع یبودند خبر نداش

ـــع لیدل نیبه ا تواندیم گریکند. بخش د انیعخود را هم  ـــد که او س بود  ینظام ریغ کیرا که  اریبخت کندیم یباش

در  اتییدر کتاب خاطرات خود از ذکر جز یارتش نشان بدهد. ارتشبد قره باغ یدو ستون نظام دنیمقصر از هم پاش

ها خداد ندیم يخوددار زیبهمن ن 22تا  20 يهاروز گرید يمورد ر تاب  رســــدیبه نظر م کل. در ک که او آن ک

ارتش را از دوش خود بردارد.  دنیدر رابطه با از هم پاشــ یتینوشــته که هر گونه مســئول تین نیبه ا شــتریخاطرات را ب

  رفت. ایاز دن اریبس يهابا ناگفته یارتشبد قره باغ

  

  درگیري مسلحانه در خیابانهاي تهران
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شان م نیشواهد و قرا ستون دهدین ش ادهیو پ یزره يهاکه انتقال  سو به تهران بخ ست.  کیاز  یاز دو  کودتا بوده ا

ــا ــده بود که بر مبنا ينام گذار» ورتاژک اتیعمل«کودتا  نیوجود دارد که ا ياعهیش ــ تیروا نیا يش  رانیاز ام یبخش

ــر م ینظمیآن موقع ارتش در چنان ب ر) کودتا را انتخاب کردند. دویارتش راه چاره (آلترنات کودتا  نیکه ا بردیبه س

 اتیبهمن و عمل 22و سپس به نحو موثر اجرا شود. موضوع کودتا در صبح روز  يزیبرنامه ر قیدق اریبس توانستینم

ــت. ت 23بعد از  يتهران در روز ها يهاکورتاژ در روزنامه ــاره قرار گرفته اس ــفح تریبهمن مورد اش اول اطالعات  هص

سنل ن ینظام یگروه يشبه کودتا«  1357بهمن  22روز  ستند ییهوا يرویرا مردم و پر شک شاره به کودتا » در هم  ا

  دارد.

  

  کورتاژ اتیعمل 

شرقنقاط تهر هیدر کل صوص مناطق  شرق یان به خ شمال  ستفاده از ک ،یو  شن و آالت گوناگون  يهاسهیمردم با ا

مربوط  يساعات بعد از طلوع آفتاب، خبرها نیبودند. در نخست زیمسلح ن شیکرده و کم و ب جادیا یابانیخ يسنگرها

... سقوط کرده و 19، 16، 10، 2، 9، 12 يهايکالنتر. گشتیدهان به دهان م هايبه حمالت مسلحانه مردم به کالنتر

توپخانه به تصرف مردم درآمد.  دانیدر م سیبامداد، قرارگاه پل 9ها به دست مردم افتاده بودند. حدود ساعت و سالح
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صله دندیجنگیمردم م شیشاپیپ هاکیمحل چر نیدر حمله به ا ش ياو در فا شد. مرکز  دهیکوتاه قرارگاه به آتش ک

 سقوط کردند. زیها نو پادگان یشهربان

 تهیتصــرف کم يبرا يگریارك به حرکت درآمدند و گروه د دانیم يمســلح و مردم به ســو يهاکیاز چر یگروه

بامداد، فرستنده  10:30ها هجوم بردند. حدود ساعت محل نیکل کشور به ا یو شهربان یمشترك ساواك و شهربان

 يخلق، برا ییفدا يهاکیاز چر یگروهدرآمدند. ونیانقالب ارك و کاخ گلســتان در محاصــره دانیدر م ویراد میقد

مطمئن وارد ساختمان روزنامه اطالعات شدند و در بام ساختمان روزنامه مستقر شدند و از همان جا  يسنگرها جادیا

بودند  و کاخ گلستان مستقر شده ویراد میفرستنده قد رامونیرا که در پ یشدند و افراد مسلح ریدرگ یشهربان تهیبا کم

  رگبار گرفتند. ریز

  

 

  سنگر بندي خیابانها توسط مبارزین
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ارك و  دانیم ییویبه بار آورد. کاخ گلستان، فرستنده راد زین یو افراد ارتش تلفات انیبا نظام ونیانقالب دیشد برخورد

سپهبد به تصرف مردم درآمدند و  يگریبعد از د یکیکل،  یشهربان يو عمارت مرکز تهیکم يهاساختمان از جمله 

ضا ساعتتهران چند  یشهربان سییو ر یفرماندار نظام ،یمیرح ستگ اشهیاعالم نیآخر يبعد از ام سط مردم د  ریتو

ارتش  حاتیحمله به مرکز تســل ونیبزرگ انقالب يهاتی. از جمله موفقافتندیانتقال  ونیموقت انقالب تهیشــدند و به کم

که  یاســلحه به دســت مردم افتاد. در حال يحمله مقدار نیت گرفت. در ااز ظهر صــور شیبود که پ »ینظام عیصــنا«

شرت ونیحمله انقالب شده بود، کالنتربه پادگان ع در  سیسابق و قرارگاه پل يپهلو ابانیمرکز واقع در خ يآباد آغاز 

ضا، چهارراه کالج و ن صرف انقالب يهاساختمان زیشاهر شور و آب و برق به ت شعبان درآمد و  ونیوزارت ک شگاه  با

 شد. دهیـ به آتش کش مخیـ معروف به شعبان ب يجعفر

شرت یپ در صره پادگان ع شهربان هیآباد، کلمحا سل یافراد گارد  شانه ت سف یدر حال م،یبه ن ست  يدیکه پرچم  در د

آنجا را  يهالحه. مردم با ورود به پادگان اسوستندیخود را کنده و به مردم پ يهاآمدند، لباس رونیداشتند از پادگان ب

 لیساعات، سفارت اسرائ نیبه تصرف مردم درآمد. در هم 12تا  10ساعات  نیپادگان ب نیکردند. ا میخود تقس انیم

کردند. در بعدازظهر  رانیآن را و لیسفارت اسرائ ریدرآمد. مردم پس از تسخ ونیبه تصرف انقالب زیکاخ ن ابانیدر خ

س زین کشنبهی شاهپور  يارمرمهرآباد، باغشاه و ژاند ،یآباد، جآباد، عباسعشرت ه،یجمله حشمتها از از پادگان ياریب

  توسط مردم تصرف شد.
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 ونیزیو تلو ویراد سقوط

از ظهر  شیپ، از مردم یعیمبارز مســـلح و گروه وســـ يهاخلق و گروه نیخلق و مجاهد انییمتشـــکل از فدا ونیانقالب

ستقرار در خ سدود کردند. ا شدیم یمنته ونیزیو تلو ویرا که به مرکز راد ییهاهرا هیکل» جام جم« ابانیضمن ا  نیم

به تصــرف  ونیزیتلو وی. ســرانجام ســاختمان راددیانجام ونیزیتلو و ویبود که به تصــرف راد ياآغاز مبارزه مســلحانه

صاب سلح بودند، ا یکه گروه یمردم در آمد و کارکنان اعت شغال کردند. کا نیاز آنان م صابمرکز را ا در  یرکنان اعت

 برنامهبا قطع  رانیا ویساعت راد نیرفتند و در هم ونیزیتلو ویبعد از ظهر به مرکز راد قهیساعت پنج و چهل و پنج دق

س صدا«با عبارت  یقیمو ست يهم اکنون  صدا نیرا شما م يمردم و  سدیانقالب به گوش  ارتباط خود را با مردم  »ر

 ریکه تصاو یدر حال ،یها و افراد نظامدر محل کار خود مستقر شده بودند، تانک یکارکنان اعتصاب یبرقرار کرد. وقت

  . کردند محل را ترك نیا خوردیها به چشم متانک هیکل يرو ینیاهللا  خم تیآ

  

  

  مبارزین با تصاویر خمینی سوار بر تانکها در خیابانها
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 انیدرباره سوگند ارتش  ینیاهللا خم تیآ يفتوا

ـــتنیافراد ارتش در جهت پ يهااز دغدغه یکی بود که در زمان آغاز خدمت در ارتش به قرآن  نیبه انقالب ا وس

 ییمسلح با ارسال استفتا يروهایاز ن یگروه لیدل نیسوگند خورده بودند که به شاه و کشورشان وفادار بمانند. به هم

 يروهایاز افراد ن یجمع يمتن اســتفتاخواهد شــد؟  هاند چکه خورده يســوگند فیتکل دندیپرســ ینیاهللا خم تیاز آ

  شرح بود: نیمسلح از امام به ا

 

ســـنت معموله مســـتحضـــر اســـت که همه افراد ارتش در موقع اخذ  نیخاطر مبارك از ا مســـلماً«

قسم  میبه خداوند و قرآن کر یسلطنت میدر مورد حفظ تاج و تخت و رژ ،اخذ درجه ایو  یسردوش

به  وســتنیقســم و به پ نیخودتان را در مســئله عدول از ا يفتوااســت نظر و  ی. مســتدعکنندیم ادی

 .دییفرما انیب ،یاسالم مینهضت عظ

 مسلح يروهایافراد ن یطرف جمع از

  

 استفتا نوشت: نیدر پاسخ به ا امام

سمه« سم برایتعال ب سان ستین حیصح یحفظ قدرت طاغوت ي. ق ست. ک  یو مخالفت با آن واجب ا

 »به خالف آن عمل کنند. دی، بااندنحو قسم خورده نیکه ا

 کمیعل والسالم

 ینیالخم يروح اهللا الموسو /99 االولعیرب 12
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 و مجلس يریوزنخست سقوط

ست يبرا ونیساعت چهار بعدازظهر، انقالب حدود صرف نخ شد  نیا ،يریوزت صره درآوردند. اعالم  مکان را به محا

 ،ياحادثه ایو مردم بدون برخورد  یکیچر يهاگروه جهیترا ترك کرده اســت و در ن يریوزمحل نخســت اریکه بخت

شدند و به  میتسل یمقاومت گونهچیساختمان بودند، بدون ه نیکه در ا يریوزکاخ را اشغال کردند. افراد گارد نخست

تصرف شده است.  ونیتوسط انقالب یمل يکه ساختمان مجلس شورا دیخبر رس کشنبهی. بعدازظهر وستندیپ ونیانقالب

ــوق پ زدهجانیاز مردم ه یگروه ــتبداد فر يروزیکه از ش ــو زدند،یم ادیبر اس ــلحانه به س ــورا يمس  یمل يمجلس ش

به  ونیسربازان مستقر در مجلس با آگاه شدن از قصد انقالب دند،یگروه به مجلس رس نیکه ا ینگامحرکت کردند. ه

شروع به ت ستند و  سو ادامه از  يراندازیکردند. ت يراندازیمقاومت برخا سربازان بعد از  افتیدو  مقاومت  قهیدق 45و 

 .دنددر برابر مردم شکست خوردند و سرانجام مجلس را به مردم واگذار کر

نفرت و انزجار  لیکه وارد مجلس شــدند به دل یهنگام ونیاز انقالب یبهمن، گروه 23دوشــنبه  يهانوشــته روزنامه به

شتند تاالر و مردم و م یقالب ندگانیخود از نما دیشد صد دا شم آمده بودند که ق ستبداد آن چنان به خ زدور عوامل ا

  مانع شدند. ياکتابخانه مجلس را آتش بزنند، اما عده
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 گانه ارتشسه يروهایفرماندهان ن ياستعفا

  ) سنای و مجلس مل يمجلس شورا(دو مجلس ندگانیدربار و نما ریوز

ـــت: فرماندها 23اطالعات  روزنامه ـــه يروهاین نبهمن نوش ـــنبهیگانه ارتش روز س رفته و  ینیامام خم داریبه د کش

ــتعفا ــل ياس ــپهبد بدره نکهیکردند. با توجه به ا يو میخود را تس ــط انقالب ینیزم يرویفرمانده ن ،ياس ــته  ونیتوس کش

و  ییهوا يروهایفرماندهان ن یاللهبیحب اســـاالریو در یعیبه همراه ســـپهبد رب ياز معاونان و یکیبود، احتماالً شـــده

 دادند. لیخود را به امام تحو ياستعفا ییایدر

شورا ندگانینما همزمان سنا ن یمل يدو مجلس  ستعفا زیو  ست جمع يا سع ید  د،یخود را اعالم کردند. دکتر جواد 

شورا سییر صدور پ یمل يمجلس  شورا ندگانیقاطع نما تیاکثر«گفت:  یامیبا  ستگ یمل يمجلس  خود را با  یهمب

 اریبخت يو معتقدند که دولت آقا دارندیماعالم  ینیخم یالعظم اهللاتیحضـــرت آ يتحت رهبر رانیب بزرگ اانقال

 »گردد. رانیخواست ملت ا میتسل دیبا

  ارتش  یطرفیب اعالمبعد از   ینیاهللا خم تیآ امیپ 

شنبهی بعدازظهر شد که ارتش ط ک سیس عیدر وقا ياهیانیب یاعالم  شور اعالم ب یا پس از اعالم  ینیکرد. خم یفطریک

پادگان یامیارتش، در پ یطرفیب به  که اگر ارتش  نان  يهااز مردم تهران خواســــت،  به آ له  بازگردد از حم خود 

 گرید یامیبعد هم در پ یســـاعات ینی. خمندیدفاع، آرامش و نظم را حفظ نما يبرا یکنند و با حفظ آمادگ يخوددار

ـــت جلو ـــت:  امیپ نیدر ا ینی. خمرندیمرج را بگ وقوع هرج و ياز مردم خواس ـــما م«نوش که اوالً مانع  خواهمیاز ش

شو شوب و هرج و مرج ب ض دیو نگذار دیآ شوبگران و مغر  ازاتو مج يسوز: غارت، آتشلیاز قب یاتیعمل نیکه آ

 داً ی.. من اکدست بزنند. یو خصوص یو اتالف اموال عموم يو هنر یو صنعت یو فن یبردن آثار علم نیمتهمان و از ب

که  دیتوجه داشــته باشــ اًیملت مطرود اســت... ثان یبزند از جامعه انقالب یاتیعمل نیهر کس دســت به چن کنمیاعالم م

 يهاو اطاعت از فرمان یانضباط انقالب ،ياریاست... تنها هوش دهیان نرسیبر دشمن هنوز به پا يروزیانقالب ما از نظر پ

  ».سازدیها را نقش بر آب متوطئه نیکه ا است یو دولت موقت اسالم يرهبر



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

111                                                                AVAYEBUF.com 

 

 رانیبازرگان به ملت ا یونیزیتلو_  ویراد امیپ نیاول

به ملت  لهیوس نیخوشبختم بد«خود اعالم کرد:  یونیزیتلو ویراد امیپ نیدر اول زیموقت ن ریوزبازرگان، نخست يمهد

ـــلمان ا ـــنو خم و پر گردنه ان چیکه امروز در راه پر پ رانیمبارز و مس مورخ  هیاعالم دنیقالب نجات بخش خود با ش

ــت، تبر دهشــ لینا يگرید يروزیارتش به پ یعال يشــورا 1357/11/22 ارتش  يامرا میتصــم نی. در امیبگو کیاس

س یطرفیاعالم ب شت یاسیدر امور  ستاد  استیر مساریاند و تملت با کمال قدرت نموده يهااز تمام خواست یبانیو پ

افسران  انیآقا هیاظهار نمودند. جا دارد که از کل نجانبیخود را با دولت موقت ا يهمکار يرارتش در مالقات حضو

ــر ــتگ زین بازانو س ــکر کنم چه آنها که قبالً اعالم همبس انقالب کرده به  قدریاز رهبر عال يرویو پ یبه جنبش مل یتش

ستهیصفوف ملت پ سزا و سهم ب سان يروزیپ نیدر ا ییبودند و  شتند و چه ک و  یانقالب مل تیکه با توجه به حقان یدا

 مربوطه بازگشتند.  يبه واحدها شتهارتش دست از تعرض مردم بردا یعال يشورا هیاطاعت از اعالم

ارتش را از ملت و  ینیطور که امام خمهمان م،یینمایم هیو جوانان پرشور توص زیهموطنان عز هیبه کل گریطرف د از

ته ـــ ند، برملت را از آنان دانس تار بنماا ـــربازان رف ـــران و س با افس نه تنها از هر ندیادروار   ،يگونه حمله، خرابکارو 

سات  ،يسوزآتش س سبت به مو صرف ن شآزار، دخالت و ت ساختمان  ندینما يخوددار یانتظام يروهایو ن یارت و از 

س صره کنند، بلکه عمارات و تأ را که  یو عموم یدولتاموال و ادارات  هیارتش و کل زاتیو تجه ساتیستاد رفع محا

شور و متعلق به مردم م شدیملک مطلق ک سارت و  خردانیحفاظت نموده، نگذارند اخاللگران و بدخواهان و ب با خ

 فراهم آورند. یاحمتمز

و عدالت امور مملکت و  رتیالزم اســت حوصــله به خرج داده مهلت دهند تا دولت با فرصــت و بصــ زیعز هموطنان

نه تنها  یو هرج و مرج و دستپاچگ یاست که در آشفتگ یهی. بداندازدیب حیصح انیرا به جر نیموضع و مقام مسوول

ــامان پکار ــر و س ــنکرده بد يابلکه خد افت،یصــورت مطلوب نخواهد و نکرده  دایها س ــته و مص  باربتیتر از گذش

 »عرض تشکر و سالم ارادتمندانه و دوستانه. با خواهد شد.
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 مندان دولتبه کار ریوزنخست دستور

ابالغ  یموســســات دولت گریها و دوزارتخانه هیبه کل«اعالم کرد:  يابخشــنامه یط نیدولت موقت همچن ریوزنخســت

کارمندان محترم  هیمربوطه اداره خواهد شــد. از کل نیمعاون لهیها به وســوزارتخانه د،یجد يوزرا نییکه تا تع شــودیم

 »دهند. امانج تیمیصم محوله را با مراقبت و فیانتظار دارد وظا

ش با ش 1357و دوم بهمن  ستیروز ب دیغروب خور ش ،يدیخور سلطنت دیغروب خور ضا پهلو ینظام   زین ،يمحمدر

  انقالب اعالم شد.  ونیزیتلو ویاز راد رانیانقالب مردم ا يروزیو پ دیرس انیرسماً به گوش جهان

  

 57بعد از انقالب  ینیخم اقدامات نیاول

 

 ای تهیکم کی جادیمهندس بازرگان لزوم ا يریوزدولت موقت به نخســـت لیو تشـــک رانیا یقالب مردمان يروزیبا پ 

مســلح وجود  يادیز يهاگروه یانقالب اســالم يروزی. قبل از پشــدیم دهید شیاز پ شیانقالب ب يبرا یالتیتشــک

شتند. گروه سچون: گروه  ییهادا سازمان مجخلق ییفدا هايکیچر یستیمارک سلمان که  يهاخلق و گروه نیاهد،  م

 لیرا تشــک ياتهیکم کیها از آشــوب یکنترل برخ يبرا ینیخم اهللاتیآ دیبا نیداشــتند. بنابرا تیدر دوران شــاه فعال

پس از  1357بهمن ســال  23بودند که پس از انقالب در   ییهاســازمان نینخســت یانقالب اســالم يهاتهی. کمدادندیم

ــ ینیخم  اهللا تیآ امیپ ــدند. پا سیتأس ــ هیاول يهاگاهیش ــاجد محالت بود و در هر کم هاتهیکم سیتأس  کی تهیدر مس

بود. مساجد محل،  هاتهیسرپرست کم نیاول یکنيمحمدرضا مهدو اهللاتیآن را به عهده داشت. آ یسرپرست یروحان

نهاد  نیا هیو اول یاصــل فی. از وظاندشــد لیتبد یانقالب اســالم تهیکم یاصــل يهاشــاه به بخش هیبه رســم مبارزه عل

ــتگ ،یاحتمال يکردن کودتاها یخنث ،یاحتمال يهایکنترل ناآرام یانقالب ــابق و جنا یبرخ يریدس  تکارانیمقامات س

ــادره ــاه و حفاظت از اماکن مص ــامل؛ مبارزه با عوامل و حرکت ینهاد انقالب نیا گرید فیبود. وظا يازمان ش  يهاش

ـــور، مب تیمخل امن ـــرف مواد مخدر، همکار عیو توز هیبا عوامل ته یقانون ارزهکش در جهت  يبا ژاندارمر يو مص

شور بود. آ يحفاظت و کنترل مرزها سال  یکنياهللا مهدو تیک سداران، مولود  1391در  سپاه پا عنوان کرده بود که 

 است. تهیکم
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و  يمختار نیالدسالک، سراج احمد ان،یفالح یبود. عل یکنيمهدو اهللاتیآ ،یانقالب اسالم تهیفرمانده کم نینخست

که در دســت  ییهاســالح ،ینیاهللا خم تیبودند. به فرمان آ یانقالب اســالم تهیکم گریاز فرماندهان د يمختار کالنتر

داده شــده و با  صیتشــخ يها، بنا به ضــرورت1369در ســال  مشــد. ســرانجا می يآورنهاد جمع نیمردم بود توســط ا

صو شورا بیت سالم يمجلس  شهربان ینهاد انقالب نیا ،یا شد و ن يو ژاندارمر یبا  با نام  يواحد یانتظام يرویادغام 

  شکل گرفت.  رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین

  

 انقالب يروزیاداره کشور پس از پ يبرا ینیاهللا خم تیدستورالعمل آ نینخست

 يبرا ییدســـتورها ،یفرمان یط ،ینیاهللا خم تی، آ1357ماه ســـال بهمن 23در  ،يپهلو میروز پس از ســـقوط رژ کی

دستورالعمل  نیبود، نخستشده لیفرمان که از شش بند تشک نیاز هرج و مرج صادر کردند. ا يریاداره کشور و جلوگ

سقوط رژ شور، پس از  شاه میاداره ک سوب م یشاهن ستورات خم نیتراز مهم ی. برخشدیمح فرمان،  نیدر ا ینید

 عبارت بودند از:

دولت  لهینظم به وســ يو چپاول، تا برقرار يدر برابر خرابکار یحفاظت از اموال عموم ياز مردم برادرخواســت  -1 

 موقت

 عموم مردم با آنها  يو لزوم همکار یمأموران منصوب دولت به عنوان مأموران حکومت دییتأ -2 

 یو انتظام ینظام يبه قوا یاحترامیعدم تعرض و ب -3 

است و ما وارث  ادیمن! اشکاالت و مشکالت ز زیملت عز« کردند: دیبه مردم تأک یامیپ در نیهمچن ینیخمآیت اهللا  

به  دی. بامیمملکت مخروبه هســت کیاند و ما وارث اند و رفته. مملکت ما را خراب کردهمیمملکت آشــفته هســت کی

 کیزده و  یملکت اجنبم کیزلزله زده،  مملکت کی رانیکنند. ا امیق رانیســاختن ا يخواســت خدا، تمام ملت برا

 است.مملکت دشمن زده

ساز رانیا دیما با نک،یا ساز م؛یرا ب مشکالت با  شود،یمشکالت دارد، مشکالت فقط با دولت رفع نم یول م؛یاز نو ب

که  یدست به هم بدهند و هرکس در هر شغل، مقام و مکان دی. همه ملت باشودیدو قشر از ملت رفع نم ایقشر  کی
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و  دیدولت جد کیو  دیملت جد کیو  میبرسان انیپا بهرا  دیجد يبنا نیدست هم بدهند تا با هم، اهست، دست به 

 »  .میباشد، ما از سر بنا کن یباشد و همه انسان یکه همه اسالم دیجد يبنا کی

ــدور ا همزمان ــالح عموم نیبا ص ــد. در جر تیحفظ امن يبرا ،یفرمان، فرمان خلع س ــادر ش ــور ص مبارزات  انیکش

مورد ســوءاســتفاده  توانســتیمردم پخش شــده بود که م انیســالح در م یســابق، تعداد قابل توجه میرژ هیعل ینقالبا

ـــالم يهاگروه ـــال بهمن 24روز  ،ینیخم هللا تیآ ل،یدل نی. به همردیقرار گ یمخالف با انقالب اس  ی، ط1357ماه س

 ردم بود صادر کردند:عموم م اریرا که در اخت ییهاسالح يآوردستور جمع ،یفرمان

و فروش آنها را ندارد و  دیحق خر ياســـت و اَحَد نیمســـلم المالتیکه به دســـت مردم افتاده، از ب ییهااســـلحه -1

 مان است.تصرف در آنها، بدون اجازه مقام مسئول، حرام و موجب ضِ

 تهیاز مساجد، به کم یکیعت توسط امام جما ای ماًیچه از اموال دولت در دست اشخاص است، مستقاسلحه و آن -2 

مورد، حرام  نی. تخلف در ارندیبگ دیدهند و قبض رس لیشده است، تحو نییتع ریمخصوص که از طرف نخست وز

 است. بیو موجب تعق

سان -3 ست و تحو یک ست آنان ا سلحه به د ست که مراقبت از آنان کنند و آنان را  دهند،ینم لیکه ا بر عموم ملت ا

 ندینما یفمعر تهیبه همان کم

ــنگ موردیب يهايراندازیاز ت -4  ــدو هدر دادن فش ــا دیاحتراز کن داًیها ش مردم و اتالف اموال  یتیکه موجب نارض

 است. یعموم

 .شودیواقع م بیآن حمله کند، مورد تعق ریغ ای یاز اماکن دولت یکیبه  یهر کس -5 

ـــهربان - 6  و  یو مل یارتش و اماکن دولت يهاو پادگان هاياندارمرو ژ هايو کالنتر هایمردم موظفند از حمله به ش

ـــا ییایو در ینیو زم ییهوا يروهایکنند و با برادران ن يریها جلوگکاخ که  ندیبرادرانه رفتار نما ،یدولت يقوا ریو س

  .اندوستهیآنان به ملت پ
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 یو آموزش يدر نظام ادار تحول

فرمان،  نیارائه خدمات به مردم بود. بر اساس ا يبرا یشدن مراکز دولتها و باز ، شکستن اعتصابخمینی يبعد فرمان

سالم يروزیسه روز بعد از پ یعنیماه، بهمن 25که در  شدند از روز  یانقالب ا شد؛ کارمندان ادارات موظف  صادر 

 ، در ادارات مربوطه حاضر شوند و خدمات الزم را به مردم ارائه کنند:1357ماه سال بهمن 28

ـــهیپ ان،یاز کارگران، کارمندان، بازار ران؛یکه از عموم مردم ا دانمیالزم م ... « ـــگاه وران،ش  ان،یو فرهنگ انیدانش

 يها و کارها تیداده و فعال انیاعتصابات خود را پا) 99االول  عیرب 19( 1357بهمن  28که از روز شنبه  میدعوت نما

صدور ا» .ندیخود را آغاز نما ضات ینیخم ن،فرما نیبا وجود  سبت به اعترا سته به رژ قیناال رانیمد هیکه عل ین  میو واب

 28ها در روز ادارات و کارخانه تیهمزمان با آغاز فعال شان،یتفاوت نبودند. به عنوان نمونه، ا یسابق وجود داشت، ب

ــ ــان را مأمور رس ــک یدگیبهمن، دو تن از افراد مورد اعتمادش ــات کارگران و تش  نهیزم نیدر ا ياتهیکم لیبه اعتراض

 مدارس، از اول اسفندماه، صادر شد. ییبر بازگشا یمبن ینی، فرمان خم1357ماه سال بهمن 29کردند. روز 

به اهداف انقالب  یابیدســت يبرا ،يو تحوالت ضــرور دیجد يهاچارچوب ز،یمدارس ن ییدر فرمان بازگشــا شــانیا

 کردند: نییمسئوالن آموزش و پرورش تب يرا برا یاسالم

 یداده و آنچه از عکس و مطالب یاساس رییتغ ،یو چه دانشگاه یرستانیو چه دب یرا، چه دبستان یدرس يکتاب ها... «

صف ست ت ستبداد ا ستعمار و ا سالم یو دروس انقالب د؛یکن هیکه مربوط به ا و جوانان ما را  داریما را ب يهاکه بچه یو ا

  .دیآن کن نیگزیمستقل و آزاده بارآورد جا

سر سر ادر  ساز ران،یا ستعمار يبا پاک که اطفال ما را،  دیبه وجود آور یطیمح ،يآموزش و پرورش از آثار فرهنگ ا

اند، شرق و غرب نشسته يچپاولگرها ریو سا ستیونیو صه کایآمر هیپشت جبهه مقاومت عل شهیکه هم یبچگان ریش

ش دیکن تیترب ستعمار چپ و يهاشهیتا قطع ر ینیکه خم دیو مطمئن با سالم ا شماست و رسالت ا سنگر   یراست هم

  ....»  هر فرد مسلمان تا مرگ ادامه دارد 
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 انقالب  يروزیاز پ بعد ینیخم یسخنران نینخست

ست انقالب  خیاز تار دیجد یآغاز دورانسر نیشد و ا رادیبهمن ا 22چهار روز پس از  ینیخم یعموم یسخنران نینخ

ـــر نمود. ا ینیخم اهللاتیرا به آ ییخو یاللّه العظم تیآ مایپ هانیبهمن روزنامه ک 22بود. در روز  کوتاه  امیپ نیمنتش

به مقرتان تبر«بود:  نیچن ـــما را  ـــلم يو فرج برا ریگفته، خ کیورود ش ـــما و عامه مس بزرگ  ياز خدا نیخود ش

ستارم. سخ، تلگراف زین ینیخم اهللاتیآ» خوا ضرت آ نیبا ا یدر پا دامت  ییخو يآقااللّه  تیعبارت مخابره کردند. ح

  متشکرم. یبرکاته، از تفقد جنابعال

 

  ینیخم اهللاتیبه آ ییخو یالّله العظم تیآ امیپ
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خطاب  یامیدر پ زین يعتمداریشــر یالعظم اهللاتیو آ یمرعشــ ینجف یاللّه  العظم تیو آ یگانیگلپا یاللّه العظم تیآ

حفظ نظم با دولت موقت  يکردند، مردم برا هیوصو تشکر از ملت ت يروزیپ کیبهمن، ضمن تبر 23به ملت در روز 

  . ندینما يهمکار

که قصد آشوب  یاز کسان يریبر لزوم حفظ نظم، جلوگ یمتوال امیپ نیچند یط ینیخم همنب 26بهمن تا  22در روز 

سالحها به  لیشده، تحو نییآنها به مراکز تع لیشدگان و تحو ریبا دستگ یو اسالم یدارند، رفتار انسان یو تفرقه افکن

ــتن اعتصــاب  يهاتهیمســاجد و کم چند  ي. به اســتثناکنندیم دیانداختن دوباره کارها تأک انیبه جر وانقالب، شــکس

 ینیخم آقاي اساس است که نی. و بر اشوندیبا استقبال روبرو م رانیمردم ا ياز سو امهایپ نیگروه مخالف انقالب، ا

ـــخنران با ا 26خود را در  یس کرد که  حفظ نظم چنانکه در انقالبش  یدرود بر ملت«کند:  یغاز مجمله آ نیبهمن 

شمها سالم نیشما، در ا یانقالب مذهب نیکرد.. در ا رهیرا خ ایدن يچ سان یانقالب ا ضا یـــــ ان  عاتیشما، بحمداللّه  

 »کم بود. اریبس

قاي به حضـور آ بوددهیرسـانقالب  يشـورا دییکه به تأ يو نهیکاب يبازرگان، اعضـا يآقا ياز سـو 57بهمن  24 روز

در  کا،یجمهور آمر سیکارتر، رئ .کندیآغاز به کار م يریاو در محل نخســـت وز نهیو کاب شـــوندیم یمعرف ینیخم

تا «بود اعالم داشـــت:  دهیگرد أسیبدل به  دهایهمه ام هک یدر زمان یعنیبهمن،  23در روز  یکنفرانس مطبوعات کی

شاه در ا یموقع شاه رانیکه  شاپور بخت م،یشناختیرا م بود ما  ست وز اریپس از او  و  حکومت وقت بوده یقانون رینخ

  »  .میشناسیم تیهم استعفا کرده ما بازرگان را به رسم اریمنحل شده و بخت رانیا نیکه مجلس نکیا

 يکشوررا در جهان به  يکه رهبر ستین نیما بر ا استیس«: دیگو یمصاحبه م نیمتحده ، در ا االتیجمهور ا سیرئ

 رانیاراده ملت ا نیا» «کرد میتکرار نخواه گریبود که د تنامیو آن و میاشتباه شد نیبار دچار ا کیتنها  م،یکن لیتحم

سرنگون و حکومت تمام مل میبود که رژ شرا  یسابق را  سفارت آمریکا در تهران  نیجان سئوالن  آن کرد. گزارش م

کامل نسبت  نانیاطم ران،یدولت موقت ا ریدس بازرگان نخست وزمهن ياست که در تماس آنان با آقا نیاز ا یحاک

 ».به آنها داده شده است. رانیا میمق انییکایبه حفظ جان آمر

ست که موقع کایآمر  ست و پا کند. و در ا رانیخود در ا يبرا يتازه ا تیدر فکر آن ا ست نوکران  نید ضر ا راه حا

ـــته را که عمر ـــا گفته که نم ید قربانانبه او خدمت کرده يوفادار گذش به او اجازه  تواندیکند. اکنون به محمدرض
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به او پناه  سـتیکس حاضـر ن چیپناهگاه اسـت و ه دنبالورود به خاك آمریکا را بدهد. و شـاه همچنان سـرگردان به 

سه پخش گرد ویاز او که از راد يدهد. در خبر سدیشاه... به نظر م«آمده بود:  دیفران شاعر خود را از ر ست داده  م د

حفظ  يماژورك  برا رهیکشــور و اقامت در جز نیاز ســفر به ا«اســت که به شــاه اطالع داده زین ایدولت اســپان ».اســت

 »!حذر کند انشج

فرمود:  نیانقالب چن يروزیو پ میدرباره شکست رژ ،يروزیخود پس از پ یعموم یسخنران نیدر نخست ینیخم آقاي

 یتبارك و تعال يعمل شما دور بود. نظر خدا نیاز ا طانی. شدید با ظلم مخالفت کنشما را وادار کرده بو مانیحفظ ا«

سالم اللّه  عل ــــ  شما بود، نظر امام زمان ـ ــــ ب هیبا  شما ملت عظ اـ شکر م میشما بود. من از  که  یکه در مواقع کنمیت

 د،یدیزحمت کش د،ینهضت کرد ،دیکرد امیق نیاسالم و مسلم يبود و در خطر واقع بود، از برا ادیاسالم ز يگرفتار

سر خودتان کوتاه کردو  دیجوان داد د،یخون داد ستگاه ظلمِ  د،یشرّ ظلم را از   يقوا د؛یساله را منهدم کرد 2500د

بکنند... و اآلن قدم  ينتوانستند کار د؛یفاسد، عقب نشاند میرژ نیاز ا کردندیم یبانیو پشت يبزرگ عالَم، که طرفدار

  »است. یو آن قدمِ سازندگ دیبردار دیبااست که شما  یثان

 ».دیدست به دست هم بده دیخراب را آباد کنند. با رانیو ا ندیهمه با هم شرکت نما دیقدم با نیاست که در ا یقدم«

و چه  یو چه شــهربان یارتشــ يدر پناه اســالم واقع شــد، چه  قواو  ملحق شــد به ملت و اســالم یانتظام يکه قوا اآلن

از مردم حق تعرض به آنها  يکه ملحق شــده به ملت و در پناه اســالم واقع شــدند، احد ییقوا ریچه ســاو  يژاندارمر

که مشغول  ییتعرض به خداست. آنها یدولت اسالم هاست؛ تعرض ب یندارند. تعرض به آنها تعرض به دولت اسالم

 نهایو به منازل اشـــخاص، ا گرید يبه ســـفارتخانه ها، به جاها ،یبه مراکز عموم کنندیهســـتند و تعرض م يخرابکار

ستند. از ا سرجا يریجلوگ دیبا نهایخائن ه ستند من ملت را آگاه م يکرد. و اگر  ش که با آنها چه بکنند.  کنمیخود نن

پخش شود.  نیمع یاشخاص نیب ینظم خاص کیبرگردانند تا با  هاتهیبه کم دیکه در دست مردم است با ییها هاسلح

 هایکند، از خراب يریهست موظف است جلوگ ییهر جا یدر مملکت، هرکس شودیم ییهایارکه شلوغ ک دیدیاگر د

که مربوط به دولت است، شما  یو چه منازل یاز منازل مردم، چه منازل شخص یکیکند. اگر حمله شد به  يریجلوگ

با .دیکن يریکه جلوگ دیموظف ـــ دیبگذار دین ـــود. ش ند خواهندیم نیاطیهرج و مرج بش  رانیکه در ا منعکس کن

 شیمسائل پ نیکه ا دیبرادران من نگذار يا دی. باستین يقابل آزاد رانیا ست،یقابل عدالت ن رانیا ست،ین یدمکراس

 نامربوط گفته بشود. يگفتارها نیو ا دیایب
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 ۀشهر، هم ۀهم دیبا ،یاست انقالب يشهر کیحفظ شهر. اآلن که  يبرا دیشما موظف ۀ. همدیآرامش را حفظ کن دیبا

سلم نیافراد مؤمن شر نیو م ساع کیبا هم ت شرار نیکنند و از ا یم  خواهندیبکنند، م يشلوغ کار خواهندیکه م يا

خجل  گرید يملتها شیو ملت ما پ فیما تحر ملت ةکنند. نگذارند که چهر يریمنازل مردم را غارت کنند، جلوگ

بعد  ایآ کند؛یانقالب چه م نیدر ا رانیدوخته شده که ا انریچشمشان به ا ایتمام دوَل دن ا،یدن يبشود. اآلن تمام ملتها

خواهد شــد؟  هیتجز ایهرج و مرج خواهد شــد؟ آ مرتبهکی ایمنحط چه خواهد شــد؟ آ میرژ یاز انقالب و ســرنگون

شود. هم نیکه ا دیحرفها را بزنند. نگذار نید که اینگذار سلحه یمعن نیمردم موظفند در ا ۀهرج و مرجها واقع ب  که ا

  »  به خودتان. دیاز آنها ولو به کشتن آنها باشد. اشرار را راه نده رندیها را اگر در دست اشرار است بگ

  

شنبه بااعت « شوند. ا دیصابات از روز  سته ب ض ست،یاجازه ن نیشک ست. بع شلوغ کارها م یبلکه حکم ا  خواهندیاز 

اعتصــابات در خدمت نهضــت بود؛ از حاال به بعد بزنند. تا اآلن  نیاعتصــابات را حفظ کنند که نهضــت را زم یبعضــ

س ست. اگر ک صابات در خدمت ملت ا ستن اعت صاب فالن با یشک سه کرد و گفت که اعت سو شد خائن  یباق دیو با

شکسته بشود. مردم بروند مشغول کارشان  دیبخورد. از روز شنبه تمام اعتصابات سرتاسر کشور با دیبا یاست، تودهن

شوند ول شن یب شمواظب با شند. در ع ارید، هو ش یحال نیبا ست، هو سر کار خودش ا شلوغ  اریکه هرکس  شد که  با

اند و چپاول آمده رانیا يشهرستانها ریشهر شما و سا نیکه اآلن در ب ياشرارو  اندافتاده اهکه اآلن ر هایکارها، چپاولچ

 یشهربان ي: قواکنمیرا تکرار م یانتظام يقواسفارشِ  اًی. من ثاندیبکن يریو از آنها جداً جلوگ دیباش اریهوش کنند،یم

حق  یبرگردند به محل خودشان، در امان هستند و کس نداانقالب رفته نیبرگردند به محل خودشان. آنها که در ا دیبا

ند. قوا ها تعرض ک به آن م ،ییهوا يروین يندارد  ها، ه مافر ها،یا ۀه مام ارتش و قوا ن ظام يت ندارمر ،یانت مه   يژا ه

شتبرگرد شان و مردم پ شما و هم قو بانیند به محل خود ستند. و نظم را، هم  شند؛ چنانکه آنها هم از مردم ه  ياآنها با

  ».کنید حفظ دیبا هم برادرانه با یانتظام
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 شد؟  یاسالم يجمهور رانیاچگونه حکومت 

 نیشود و بد يحکومت پهلو نیگزیجا یاسالم يدادند که جمهور يرا هایرانیدرصد ا 98به  کینزد 1358سال  در

سما تاج و تخت در ا بیترت سال، ر صد  س يشد. برگزار دهیبرچ رانیبعد از دو و هزار پان  يرفراندوم برا ای یهمه پر

صم سا يریگ میت شور لیدرباره م  کیمردم  تینظر اکثر افتیدر يبرا ک،یکراتدمو يهااز روش ،يمهم و کالن ک

 شد؟یدنبال م یهدف نیهم چن 1358سال  نیفرورد یدر همه پرس ایآ یکشور است، ول

 يبرگزار يبرا يزیخارجه دولت موقت، در زمان برنامه ر ریو وز ينهضــــت آزاد رکلیدب ،يزدی میگفته ابراه به

سهمه سان ن،یتا قبل از دوازدهم فرورد یپر ستندیآن را زائد م يبودند که برگزار یک . آنها معتقد بودند مردم در دان

شعارها یونیلیتظاهرات م ستار برقرکه داده ییو  سالم يجمهور ياراند، خوا  يبه برگزار يازین جهیاند، در نتشده یا

توده وار، از نظر  یمعتقد بودند که تظاهرات مردم ينهضت آزاد ياز جمله اعضا گر،ید يافراد یول ست،یرفراندوم ن

مردم به شــکل  يهامطالبات و خواســته ،یانمقطع زم کیدر  دیو با ســتین یکاف یالمللنیب ای یدر ســطوح مل یحقوق

ــ یو در چارچوب عمل یقانون ــیس ــو دییتا ،یاس ــود که برگزار بیو تص ــهمه يش  ریرا امکان پذ يکار نیچن ،یپرس

 نیتدو رانیا یبرگزار شد که هنوز قانون اساس یطیدر شرا 58سال  یکه همه پرس کندیم دییتا يزدی ي. آقاکندیم

 یابتدا به شــکل کل دیحال او معتقد اســت که مردم با نیارائه نشــده بود. با ا یاســالم يهورهم از جم یفینشــده و تعر

 بیانتخاب، تصــو نیا يبر مبنا یکشــور از جمله قانون اســاســ نیتا بعد، قوان دادندیم يکه مد نظر داشــتند، را ینظام

س در .شدیم سالم يجمهور"از مردم درباره  ن،یروز دوازدهم فرورد یهمه پر صطالح ینظرخواه "یا که  یشد، ا

 انتخاب شد. نهیگز نیچند نیفعال در آن زمان، از ب یاسیس يهاها بحث و مجادله گروهپس از مدت

شگاه و تحل باکالم،یز صادق ستاد دان س لگریا سیامور  سالم يجمهور"که به جز  دیگویم ،یا س "یا  یکه در همه پر

ـــالم کیدموکرات يجمهور"، "کیدموکرات يجمهور"مطرح شــــد،  هم مطرح بود. او  "رانیا يجمهور"و  "یاس

ست وز شتریب "کیدموکرات يجمهور": دیافزایم همفکرانش مطرح و  موقت ولتد ریاز طرف مهندس بازرگان، نخ

 بودند. "رانیا يجمهور"و سکوالر طرفدار  کیچپ، الئ اناتیاز جر ياو مجموعه شدیم

ند فدائ یکیدموکرات يهاگروه": دیگویلف شــــاه ممخا يچپگرا يهانگهدار، از رهبران گروه فرخ خلق و  انیمان

 بیانجام شــود و پس از تصــو ریفراگ یبحث اجتماع کی دیبا یهمه پرســ ياز برگزار شیمعتقد بود که پ نیمجاهد
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 "یاسالم يجمهور"اصرار داشت که  ینیخم یاز مردم انجام شود، ول یدر مجلس موسسان، همه پرس یقانون اساس

نگهدار، در ابتدا قرار  يبه گفته آقا "برود. شیحرف پ نیجامعه از او سبب شد ا شتریب تیگذاشته شود و حما يبه را

سالم يمخالفت مردم با جمهور ایشد در باره موافقت  صورت يریگ يرا یا س یشود و در  مخالف بود، نظر  یکه ک

ــو ــت رتخود را به ص ــ یدس ــد،یبنو يبرگه را هیدر حاش خلق از  انیمانند فدائ ییهانبود و گروه یعمل دهیا نیا یول س

به  باکالمی. صــادق زدانســتندینم کیآن را دموکرات ياجرا وهینظر کردند، چون شــرفراندوم صــرف نیشــرکت در ا

شاره مگروه یخاص بعض يهادغدغه ستندینم هها کگروه یبرخ": دیگویو م کندیها هم ا  'یاسالم يجمهور' خوا

شان، مخالفت یمعرف رانیر ابه عنوان نظام حاکم ب شتند، ول یشود، از جمله مهندس بازرگان و همفکران سالم ندا  یبا ا

موضوع،  نیحکومت نتواند موفق شود، ا نیبرپا شود و ا یحکومت ع،یاسالم و تش ن،ینگران آن بودند که اگر به نام د

حکومت مدرن نوشته  کی جادیدر ا عیالم و تشاس ینوشته نخواهد شد، بلکه به نام ناتوان گرانید ای ینیمخ آقايبه نام 

کلمه  کیو نه  یاســالم يگفتند که جمهور حیصــر یلیخ ینیخم  یبه اســالم خواهد بود، ول يخواهد شــد و ضــرر

 "کلمه کمتر! کی ای شتریب

 شد؟ رانیانقالب ا اتیچگونه وارد ادب "یاسالم يجمهور"اصطالح 

  دیبود که در دوران تبع یانقالب اســالم يروزیپس از پ يهادر ســال رانیجمهور ا سییر نیصــدر، اول یبن ابوالحســن

مطرح  يهابحث نیتررا از مهم رانیدر ا یاســالم يجمهور يبرقرار شــانیا کرد،یم یدر فرانســه او را همراه ینیخم

ســـه از در فران ینیخم يآقا": دیگویصـــدر م یبن ي. آقاداندیم لوشـــاتودر نوفل  ینیخم  یمطبوعات يدر گفتگوها

و موضـــوع  میرفت رانیکه به ا ینام برد، اما وقت یاســـالم کیدمُکرات يحرف زد و البته از جمهور یاســـالم يجمهور

که خود او در  یرا مطرح کرد، در حال یاســـالم يرا برداشـــت و جمهور کیمطرح شـــد، واژه دموکرات یپرســـهمه

ــاتونوفل ــت که جمهور دیتاک لوش ــتقالل  ير خواهد بود و منظور از جمهوربرقرا رانیدر ا کیدموکرات يداش هم اس

مرزها هم  رونیو در ب ستیمردم ن تیحاکم کیدر داخل مرزها شر یمقام چیمعنا که ه نیبود. به ا تیمردم در حاکم

 "نخواهد بود. تیحاکم نیا کیشر یقدرت خارج چیه

س يتا روز": دیافزایصدر م یبن يآقا س یکه همه پر شد، ک شت  یانجام  صور ندا صت  يجمهور"از  یکه منظور خا

جمهور  تیوال يشــد، بر مبنا هیهم که در ابتدا ته یقانون اســاســ سینو شیاســت. پ ینیخم يدر ذهن آقا "یاســالم

ـــلکرد و ا رییتغ زیپس از طرح آن در مجلس خبرگان، همه چ یمردم بود، ول نقض  يجمهور مردم مقدار تیوال ص
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بود و  ییاجرا اراتیبدون اخت هیفق تیبا مردم است و وال تیحاکم یسشد که طبق قانون اسا دیشد، هرچند چون تاک

 ".زدینم انیمردم ز تیگفت که چندان به حاکم شدیداشت، م یتنها حالت نظارت

 

 

 رئیس جمهور نیصدر اول یابوالحسن بن

ــته البته ــت که تکرار خواس ــال يهافرخ نگهدار معتقد اس ــل لیاول انقالب، دل يهامردم در تظاهرات س انتخاب  یاص

از  شیپ يهادر ســـال ینیخم اهللاتیآ": دیگویبود. او م نیدر رفراندوم دوازدهم فرورد "یاســـالم يجمهور" نهیگز

 کند،یرا مطرح م هیفق تیآثارش بحث حکومت وال وها بلکه در کتاب برد،ینام نم یاســالم يآن، اصــال از جمهور

که از رهبران  یطالقان اهللاتیکرد؛ از جمله حضـــور آ رییتغ طیشـــرا یفشـــار و مطالبات اجتماع ریدر آن زمان، ز یول

و  کردندیم تیاز او حما کپارچهیهمه تهران،  بایتقر ینفوذ نداشت، ول ینیخم اهللاتیدرجه اول بود و گرچه به حد آ

شتند. آجناح امتم ست دا س تیبه جمهور یطالقان اهللاتیها او را دو شت و مجموعه عوامل  شد آاعتقاد دا  اهللاتیبب 

ـــال يامطالبه ینیخم ـــت، کنار بگذارد و از کلمه جمهور هیفق تیقبل به عنوان حکومت وال يهارا که در س  يداش
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بود که در آن زمان مورد مناقشــه  ییهاهم از بحث نیفرورد 12 یهمه پرســ يبرگزار وهیشــ "اســتفاده کند. یاســالم

 قرار داشت. یاسیس يهاگروه

 ،يشــنهادیپ يهانهیهمه گز دینظر بودند که با نیبر ا یبرخ ،یهمه پرســ يکه در زمان برگزار دیگویم يزدی میابراه

شود، ول شنامه وارد  س صم يانقالب و رهبر يشورا یدر پر صل رندهیگ میکه ت صم ییو نها یا  گرفتند تنها  میبودند، ت

 .دیایوجود ن بهاز مردم سوال شود که تشتت آرا  یاسالم يجمهور يدرباره

 یرا به دنبال داشت و سبب شد گروه ییانتقادها ،یهمه پرس يبرا نهیگز کیقرار دادن  دیگویم زین باکالمیز ادقص

سش را مطرح کنند که چرا حکومت و رهبر نیا صرار دارد انتخاب يپر کند؟ او  غیرا از مردم در گرید يهاانقالب ا

ست که اگر عناو نیا تیواقع": دیگویم سالم يجمهوردر کنار  يگرید نیا شته م یا ضا شد،ینو که  ییبا توجه به ف

 ینیخم اهللاتیکه آ دادندیم يرا يزیمردم باز هم به همان چ تیحاکم بود، اکثر رانیدر ا 58 نیدر دوازدهم فرورد

 "گفته بود.

ـــر نیهم با ا يزدی میابراه دکتر ـــت و تص ـــان یمردم، حت": کندیم حینظر موافق اس  دیق بودند و به کیکه الئ یکس

دادند. در  يرا یاســالم يبه جمهور ن،یشــیپ یاعتقاد نداشــتند، در برابر نظام ســلطنت رانیدر ا يبودن جمهور یاســالم

 ای "کیدموکرات يجمهور"، "يجمهور" يبرا يریگ يرا يهادر برگه ياجداگانه ينبود که اگر بندها یشک جهینت

سالم کیدموکرات يجمهور" سالم يجمهور"از مردم به  یبزرگ تیهمچنان اکثرباز  شد،یدر نظر گرفته م "یا  "یا

 یهمه پرس يبرگزار يبرا يبهتر نهیگز دیشا وه،یش نیبودن ا کینوع عملکرد و دموکرات لیبه دل یول دادند،یم يرا

ــ يهاوجود اختالف نظر گروه با بود. ــیس ــال یاس ــالم يهافعال در س ــ یپس از انقالب اس ــر ش  یو چگونگ وهیبر س

شــکل  رانیدر ا یهمه پرســ نیا جهیبه اســتناد نت یاســالم ي، نظام جمهور58ســال  نیدر فرورد یپرســ همه يبرگزار

ستند که معتقدند مردم ا یحال هنوز منتقدان نیگرفت؛ با ا نظام و نوع  نییاز آن که به فکر تع شیب ،در آن زمان رانیه

ــرنگون ــند، تنها به س ــور خود باش ــلطنت یحکومت در کش ــ يو برا دندکریفکر م ینظام س هدف، نظام  نیبه ا دنیرس

  دندیشده بود، برگز یرا که به آنها معرف يدیجد
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 57بعد از انقالب  ینیو حاکم شرع منتخب خم یقاض نیاول یخلخال

صادق  خیش ياالسالم آقاجناب حجت«: شودیم سازخیتار ،یخلخال ،ینیانقالب، با حکم خم يروزیروز بعد از پ دو

ضهدامت یخلخال شک انیو زندان نیمحاکمه متهم يکه برا یتا در دادگاه شودیداده م تیمأمور ی. به جنابعالافا  لیت

  ».دیصادر کن یحکم شرع هیشرع نیبا مواز مهمقدمات محاک تیهم رسانده و پس از تمامحضور به شودیم

 

  یمعروف به خلخال ،يویگیصادق محمدصادق



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

125                                                                AVAYEBUF.com 

 

ستناد به ا با یمعروف به خلخال ،يویگیصادق محمدصادق سه رفاه و علو نیا  يحکم، احکام اعدام را عموما در مدر

صادر کرد، خلخا صر  شرع دادگاه گانهیبه  لیو زندان ق شا يهاحاکم  شد،  س دیانقالب معروف  بداند که  یکمتر ک

شوخ يگریآن نماد انقالب صدور ها؛ آن هنگام که با در دادگاه یحت بود،شهره  ییگوو بذله یطبعو اعدام، به  نحوه 

که اصالتش را به رخ  یملموس یبا لهجه ترک کرد،یم یگرفت، با آنها شوخ یاحکام رو به متهمان و حاضران قرار م

در  یعمر خود؛ حت انیرا هم تا پا هیروح نی. همدیخندینم هاییگوحاضر، به آن بذله ونیجز انقالب یو کس دیکشیم

شه يهاالس شگو شوخ بود، همانهمانبود. در قم حفظ کرده ینین صادر کرده بود،  یاحکام يقدر هم پاقدر که  که 

که من در مقابل  یدر روز آخرت، هنگام«آخر گفت: بر زبان نراند و دســت یمانی. هرگز لفظ پشــکردیم یســتادگیا

در  یالســؤ چیخواهم گرفت و من مطمئن هســتم ه قرارمورد مؤاخذه  ایخاطر همه اعمالم در دنبه رم،یگیخدا قرار م

 امیدر ا ژهیوانجام مصاحبه به يگفت. برا مزیتاوركیویرا به ن نیا ».سؤال کی یها از من نخواهد شد، حتمورد اعدام

  .کردینم يریگسخت ینینشگوشه

 وگو کند.است. صادق صبا به قم رفته بود تا با او گفت یسیبیب ویمعروف، مصاحبه با راد يهااز آن مصاحبه یکی

که آن حکم معروف را از امام گرفت و به  نینخســـت يهابه همان شـــب کندیم ياوگو اشـــارهدر آن گفت یخلخال

 را به جوخه مرگ سپرد. فربام مدرسه رفاه چهار ندر پشت شبمهیدو روز، ن یکیفاصله 

 سیرئ نیمســو ،يریاهللا نصــارتشــبد نعمت ران،یا یشــاهنشــاه روزیفرمانده هوان نیمنوچهر خســروداد، آخر ســرلشــکر

سپهبد مهد تیسازمان امن ساواك)،  شور ( س یفرماندار نظام نیآخر ،یمیرح يو اطالعات ک ضایتهران و   ،یناج در

شکر ن شاه ینیزم يرویسرل ساد ف يچهار نفر ران،یا یشاهن  شبمهین یو با حکم خلخال االرضیبودند که به اتهام اف

که مبادا بخواهند  رفتهیگمان م نیا گرانیدرباره د ،يریز نصا ریبهمن به جوخه مرگ سپرده شدند. به غ ششموستیب

درباره جلسه  یسیبیب ویدر مصاحبه با راد یشدند. خلخال یمستحق اعدام انقالب نروی. از ازندیبر یرا پ ییطرح کودتا

 یک نایفت او خسروداد نشسته بودند. خسروداد گ يرینص تئاتر،یدر سالن آمف«: دیگویو خسروداد م يرینص گاهداد

ــتند؟ گفت ا ــ خواهندیهســتند م ســتیمشــت کمون هی نهایهس تازه در جلســات دادگاه  يریما را محاکمه کنند. نص

به  شدیسه جلسه بود. نم يریهم بوده است. دادگاه نص ياشکنجه يضدخرابکار تهیدر کم دمیمن تازه فهم گفتیم

  ».مردم را به دست آورد تیرضا شدینم م،یدیبخشیرا م نهایرحم کرد. اگر ا نهایا



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             126

 

  

  محمد صادق خلخالی اولین حاکم شرع پس از انقالب

  

  خلخالی در کنار خمینی
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  داشت وآمدرفت ینیاهللا خم تیبه خانه آ زمانی کهتا  یاز کودک یخلخال

 و،یگ يدر روستا 1305. صادق در سال گرددیبازم یمصطف دیاو و س یبه کودک ینیاهللا خم تیو آ یخلخال یکینزد

ــتان خلخال به دن ــهرس ــد و از هم هیوارد حوزه علم یآمد. در نوجوان ایاز توابع ش ــارتباطات و هم جانیقم ش و  یدرس

ــطف اشیبحثهم ــد. خودش در همان  ینیخم یبا مرحوم مص ــروع ش ــاحبهش ــطف یمن از بچگ«: دیگویم مص  یبا مص

ـــترفاقت داشـــتم. به خانه امام رفت ـــتم. امام از درش ـــ و یوآمد داش ـــش م ینترس از جمله  یخلخال ».آمدیمن خوش

ــســت و بعد هم درس  يبروجرد اهللاتیدرس مراجع بزرگ زمان خود از جمله آ يبود که پا ییهاچهره را  خمینینش

و خانواده  خمینیبا  رونیداماد هم نشسته است. ازامباحث محقق يگفته شده که او پا گریدرك کرد. البته در منابع د

سال «: دیگویرابطه م نی، درباره ا خمینیبود. دختر او در ارتباط  شب1342در  شد فردا م ی، در  شخص  و  ندیآیکه م

ستگ شده ب يریکث تیجمع کنند،یم ریامام را د ستداران امام که م وداز مردم قم آمدند خانه ما. خانه پر   گفتندیاز دو

همه رفتند.  ».ستیالزم ن رون،یهمه ب«نکند. آقا داد زدند که  یادبیهم به آقا ب یکه آقا را نبرند و کس میمانیم نجایما ا

ــت ــه خواب کیرفته  یخلخال يآقا میدیتو که د میو آمد میدر خانه را بس ــ«. گفت: دهیگوش  نجایهم از ا دیآقا مرا بکش

ـــما را ببرند يو فردا مگر از رو مانمی. مرومینم در خانه  یخلخال يآقا اجازه دادند آقا ».نعش من عبور کنند و ش

  ».میدار ازیخالص ن يهاآدم جورنیبماند. بعد هم رو کردند به ما و گفتند ما به ا

  

  سمت چپ خلخالی در دوران جوانی
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  ینیخم داریاز شوق د یرقص خلخال

 ینیشده بود. قبل از آنکه خم دیزندان، حبس و تبع ياسالم در زمان پهلو انییخاطر ارتباطاتش با گروه فدابه یخلخال

از بازگشت  شیپ یلوشاتو مالقات کرد و البته خلخالرا در نوفل ینیشد و خم سیپار یبخواهد به کشور برگردد، راه

در مدرســه  ینیخم دنیانتظار داســت که روز دوازدهم بهمن چشــم ییهارهبازگشــت. او از جمله چه رانیبه ا ،ینیخم

که  یدارد. ظاهرا در گزارشــ یو شــعف خلخال يقراریز با یجالب تیشــعار، روا ریوز فر،ییرفاه بود. مرحوم مرتضــا

سال  ضا ونیزیاز تلو 86دهه فجر در  شده، مرحوم مرت ست:  نیدر آن برنامه چن فرییپخش  شت «...گفته ا ساعت از ه

ــر ــرت امام تش ــته بود که حض ــب گذش ــحال فیش ــوق م یآوردند و همه ما از خوش ــک ش ــلوات  میختیریاش و ص

خوشحال شده و به وجد آمده  شانیامام و سالمت کامل ا دنیاز همه از د شیکه ب یخلخال هللاتیاما آ م؛یفرستادیم

شان شدت خندهبه شانیکرد! و امام هم از کار ا دنیصامام  شروع به رق يبود، ناخودآگاه با همان عبا و عمامه در جلو

  ».کل مدرسه رفاه را عوض و شاد کرد يموضوع، فضا نیگرفت و هم

  

  

  و خلخالی در نوفل لوشاتوخمینی 
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که صادر کرده، از  یگفته است که شمار احکام یسیبیدرباره اعدامها به ب د،یخندیم کهیدرحال یاهللا خلخال تیآ

صــدور حکم  تیمن صــالح شــهیمعلوم م«: دیگویرفته اســت. در همان مصــاحبه، با اشــاره به حکم امام، مدســتش در

 »به من نکرده است... یاعتراض ینیامام خم ییجا چیرا دارم. ه یشرع

سرو یکی ستیهو رعباسیصدا، حکم اعدام اماز آن احکام پر شور، درباره  ونیسیاپوز ،یالنی. عباس مدا خارج از ک

است  یاند. او مدعبه آن پاسخ داده يو هم غفار یرا طرح کرده که هم خلخال یحکم او مطالب ينحوه صدور و اجرا

در  يغفار يبود؛ هادانقالب، اعدام کرده ادگاهجلســـات دادگاه، در د نیان تنفس بدر هم ،يغفار يرا هاد دایهو

صاحبه بارهنیا شت، م» شرق«که با  يادر م شد، ما ب یوقت«: دیگویدا اعالم  دای. حکم به هومیآمد رونیدادگاه تمام 

 ».ستیمطلع ن د،یگویم نیاز ا ریکجا رفتند. هرکس غ دمیشد و او را بردند. نفهم

: دیگویم دایانجام دادند، درباره اعدام هو یمیرابراهیزاهد و روزبه م اضیکه ف يابعد از آن در مصـــاحبه یخالخل

 کردیهم اصرار م داینداشت. هو یارزش گونهچیدر نظر ما در دادگاه ه دایرهویو غ دایبودم که هو طورنیخب، من ا«

هم  نیقلم و ا نیا سیبنو ،یسینویو من هم گفتم خب، چرا نم میسیرا بنو رانیا خیسال تار 25 دیکه به من اجازه بده

 »  کاغذ! 

سرما ان،یالقائ بیحکم اعدام حب یخلخال ست. القائ دارانهیاز  صادر کرده ا معروف  ان،یبزرگ قبل از انقالب را هم 

 بهشتیارد 19 خیر تارد ل،یدر اسرائ ياقتصاد يهاتیبود که به اتهام فعال یمتمول يهايهودیاز جمله  ب،یبه حاج حب

 ، به اعدام محکوم شد1358

ش هااعدام سیس یاز زندگ یاگر بخ شان م یخلخال یا صو کیاما  دهند،یرا ن  ییمعروف هم از او وجود دارد؛ جا ریت

ست. خلخال شاه ا ضا  ست گرفته و در حال فرودآوردن آن بر مزار ر : دیگویدر کتاب خاطراتش م یکه کلنک به د

هر روز، «: کندیم تیروا گونهنیکند. او خود ا بیتخر م،یتا مزار رضاشاه را در حرم عبدالعظ دیروز طول کش ستیب

متجاوز  م،یو چه بگو آمدندیم ير مانیاز کارخانه س بیعنوان متخصص تخربه ک،یمهندسان و کارشناسان درجه 

ش ستیاز ب ش دیروز طول ک هلهله  يصدا ب،ید. پس از تخرش بیو به طور کامل تخر ختیفرو ر یطانیتا آن دکور 

شاد شعف به قدر نداز مردم بل يو  شور و  ضاخان را با خاك  رقابلیبود که غ يشد و  ست... ما نه تنها قبر ر صف ا و

مرداد و  28 يعامل کودتا ،يزاهداهللا خان و فضــل» برادر محمدرضــا شــاه« يپهلو رضــایبلکه قبر عل م،یکرد کســانی



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             130

 

از سردمداران فساد را  گریها نفر دو ده کایآمر یمستشاران نظام تیو مصون ونیتوالسیاپکننده قرارداد کمنصور، امضا

با نزدمینابود کرد زین ها  بار، ط کردنکی. آن به در خانواده خود  ــــال یخود و  طاط  انیس به انح دراز، مردم را 

 ».بودندکشانده

 

 در کردستان یاهللا خلخال تیآ حضور

سال در شدن غائلههمان  صدا يهاها، برپا ستان، باز هم  ستان، گنبد و خوز را بلند کرد تا اعالم کند با  یخلخال يکرد

کردسـتان دارد. در یاز حضـور خلخال یجالب تیباره روا نیدر هم باکالمیکرد. صـادق زبرخورد خواهد ضـد انقالب

 یاسبت درگذشت خلخالکه به من یادداشتیدر کردستان بوده است، در  ریوزنخست ندهیکه در آن مقطع نما باکالمیز

سو شته بود او از  شر کرده، نو شده بود: با دموکرات يبه همکار یخلخال يمنت گفتند پرونده  یخلخال يآقا«ها متهم 

 هکردم کلحظه فکر کی يبه لرزش درآمدند. برا اریاختیشد و زانوانم ب يدر بدنم جار ي... عرق سرددیاوریرا ب نیا

ـــت ندهینما یخلخال اهللاتیردا خواهد آمد که آف يهادر روزنامه یجالب تریچه ت ـــتان را به جرم  يریوزنخس در کردس

سرعت به وارد اتاق شد و به میسیها، اعدام کرد... چند لحظه پس از آن، افسر بدموکرات يبرا یو جاسوس يهمکار

شده بود که خلخال يگوش ودر يزیرفته و چ یخلخال يسمت آقا سته و از  ياشتابان از ج یگفت و هنوز خم  برخا

  و همراهان به هوا برخاستند و در افق گم شدند... یحامل خلخال کوپتریبعد دو هل يااطاق خارج شد. لحظه

 نیچمران گفتم آخر ا يبه مهندس مهد دیلرزیم جانیکه از فرط ه ییتماس گرفتم و با صـــدا يریوزبا نخســـت

گفت  یبهشت ».امام است حیو دستور صر آمدیبه آنجا م یستیباینم یگفتند که خلخال شانیمملکت صاحب ندارد. ا

 ،یاهللا بهشــت تیو آ يزدی میدکتر ابراه زرگان،متعدد، مرحوم با يهاتی. طبق رواکنمیها را جمع مدادگاه نیبســاط ا

شاد مؤمندر دادگاه یاز جمله مخالفان روند خلخال صاحبه یها بودند. فر سا يادر م صر ا تیبا   يکناردرباره بر رانیع

اقداماتش  نیاز اول یکیرا بر عهده گرفت،  هیقضائقوه تیمسئول یوقت یبهشت دیشه«: دیگویم یبهشت ياز سو یخلخال

داشته  یبهشت دیشه هیعل يتند يهايریگدر مجلس، موضع یباعث شد که خلخال نیبود و هم یخلخال يآقا يناربرک

 ».باشد
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ـــر ا خیجامع تار گاهیجم به نقل از پاجام روزنامه ـــت ران،یمعاص ـــم  تیرا به روا یبا خلخال یمخالفت بهش ابوالقاس

شور بودند و طب یعال وانید سیرئ شانیا«: کندیم فیتعر نیکار وقت، چنریوز زاده،يسرحد  یبود که حوادث یعیک

ضائ ستگاه ق ضار  ي. روزشدیممنتقل  شانیبه ا داد،یو جامعه رخ م یکه در د شان اح کردند... با بنده را به دفتر خود

نامه را بخوان....  نیرا که در دســت داشــتند به طرف من پرتاب کردند و گفتند ا يالرزان نامه يو صــدا تیعصــبان

شب  کینامه نوشته بود که در  یبهشت دیشه يبرا یقانون یپزشک يهااز نگهبان یکیبود که  بیترتنیانامه به يماجرا

ـــئول ینگهبان بودم از دادگاه نجایکه من در ا ما  يرا برا یبود چهار نفر اعدام یخلخال يآن با مرحوم آقا تیکه مس

شـب از محل  يهامهین میچهار جنازه را در سـردخانه گذاشـت نیفرسـتادند که آنجا بماند تا صـبح ببرند و دفن کنند. ا

صداجنازه ينگهدار سرو ست و من به جانمهیهنوز ن هاین اعدامیاز ا یکی دمیآمد د ییها   یخلخال يت با آقاسرعا

زدند و رفتند.  ریرا با ت جانمهیتماس گرفتم و موضــوع را اطالع دادم و آنها هم شــبانه دو، ســه نفر را فرســتادند، فرد ن

ــبان یبعد از مدت ــانیا تیکه از عص ــد به من گفتند فالن ش ــته ش ــاع خاتمه د نیبه ا دی! من بایکاس ــاط  هم؛اوض من بس

ـــئولها را جمع خوادادگاه گونهنیا ـــهم خود مس را  یاتفاقات نیاجازه رخداد چن دیو هرگز نبا یهم کرد و تو هم به س

  ».یبده

  

 یارستمیک لمیدر ف یحضور خلخال

را از خود در  یکیرا دچار رعب و وحشت کند، اما چهره کامال دموکرات یبا آنکه نامش ممکن بود هر زندان یخلخال

که چند  دهدیرخ م یدر کالس درس لمی. داستان فگذاردیم شیمابه ن یارستمیک» شکل اول، شکل دوم هیقض« لمیف

 فی. معلم بعد از چند بار، از دو ردکندیاســت، ســروصــدا م اهیســتخته يکه معلم پا یآموزان هنگاماز دانش یکی ای

 ،یتمارســـی. عباس کندیایهفته به کالس ن کی یهمگ ایکنند  یرا معرف یآموز خاطدانش ای خواهدیکالس م ییانتها

سیس يهااز چهره ستان کیندادن  ایکه لودادن  خواهدیم یا شند. خلخال یکودك دب ش یرا به چالش بک از  یدر بخ

به همان مســئله  گرددیبرم دیعقا شیاســت و تفت دهیعق شینوع تفت کیواداشــتن بچه به اعتراف، «: دیگویم لمیف نیا

عمل مورد ملعبه  نیرا شــما با ا يابچه کی تیانســان مزنی. من حدس مندیگویم ونیزاســیانگ هایتجســس که خارج

ـــما. به نظر من در بچه اث دیدهیقرار م ـــود آلت بدون اراده ش ـــبت به و بچه را کم گذاردیم يبد رکه آن بش کم نس

ـــ ـــخص ـــت در  کند،یخود اعتراف م قیرف هیجا عل کیکه در  يا. بچهکندیم وفایخود ب تیش  يجا کیممکن اس
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که  ستیاسالم جور ن یاست. با آموزش عال یغلط هیرو نیو ا ردیهم بگ انتیبه خ میتصم یل حساسدر مراح يگرید

 ».دیبگو شهادت یکس هیعل میرا وادار کن یکس

 تهیبه سمت سرپرست کم 1360، در اسفند  1358در اسفند  يبرکنار یعنیانقالب  يهادادگاه يبعد از ماجرا یخلخال

شد صوب  سردار مهدمبارزه با مواد مخدر من سا ییوگودر گفت یوبیا ي.  ضور خلخال وزینفرهنگ تیبا   یدرباره ح

ــمت م نیدر ا ــور آقا یحت«: دیگویس ــ یر روانیتأث گاه،یجا نیدر ا یخلخال يحض ــت و تعداد ز ياریبس از  يادیداش

از  يتعداد یخلخال ي... البته آقاکردندیمرا ترك  ادشـــانیاعت یخلخال يمعتادان کشـــور، از ترس شـــدت عمل آقا

مبارزه با  يهم تحت امر خود درآورد و از آنها برا گرید ياز شـــهرها یســـپاه و پاســـدار را در تهران و برخ يروهاین

 یبهشـــت دیاز بازرگان گرفته تا شـــه ییهااگرچه با مخالفت ،یشـــدت عمل خلخال ».رفتکمک گقاچاق مواد مخدر

 يبا رأ ،یاسالم يباعث شد تا سه دوره اول مجلس شورا هانیمداشت. ه یمردم هواداران انیمواجه شده بود، اما در م

شود. او همچن هیاز حوزه انتخاب ییباال سال يبردور اول خبرگان ره ندهینما نیقم وارد مجلس  دهه  يهابود. در تمام 

تا وقت 60 عد از فوت خم یزنده بود، خلخال ینیخم ی،  پا ینیهمچنان در بورس بود. ب کم کم ،60دهه  گرفتنانیو 

هم گرفتار  یکرد، خلخالآن زمان را گرفتار يهایچپ ت،یردصالح غیت ینشان داد. وقت ینامالیمات، خود را به خلخال

ست و در نطق حالنیآمد. باا ش ساکت نن ستورشیپ يهااو  صالح نیشدت به امجلس، به ازد شان  هاتیرد واکنش ن

صالح ینیبا نامه خم یداد. خلخال ستانه  تیاز رد سوم رهادر آ شد؛ اما در نیو وارد ا افتی ییمجلس  ستانه مجلس  آ

ـــالح ـــدگانتیانتخابات مجلس چهارم، باز هم نام او جزء ردص دوم خبرگان دور اباتبود. همان زمان او در انتخ ش

 .دینرس ییوقت هم به جا جمهورسیاو با رئ يهایزنیها و راشده بود. صحبت تیهم ردصالح يرهبر

 ياپرونده کیکه  دییگویالبد م«...بازنشر داده است:  گونهنیرا ا خیش زیتندوت يهااز نطق یکی »یرانیا خیتار« تیسا

. تو که کندیخطا م یقاضــ ،یرا محکوم به اعدام کرده؛ خب بل یشــخصــ کی یخلخال يهســت، در آن پرونده آقا

شرع نبود شب يحاکم  شورت  میایشب ببهبنده  شما م شما ندارم، من  ي.. من کارو فالن بکنم. رمیبگاز خانه  به کار 

من اصال  صیحاکم شرع بودم، خودم دوختم و خودم هم پاره کردم، خودم مصادره کردم، خودم اعدام کردم. تشخ

ـــ ینبوده؛ منکر و مدع يدعاو ـــد، من قاض که مجرم هم بودند  ییآنها یامام بودم و تازه احقاق حقوق حت یبوده باش

 ».بکنم خواستمیم
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 نیشــده بود که درباره آن، در همان نطق چن تیندادن آزمون اجتهاد در دور دوم خبرگان ردصــالح لیلبه د یخلخال

را همه اهل  ياجتهاد متجز نکهیندارد، آن هم تازه اجتهاد مطلق را امتحان کردند نه ا تیصالح یچه کس«...: دیگویم

رد  یواه يهابهانه نیرا به ا ياعده کی نجایدر ا دیو شما آمد دانندیو مطلق را م يمتجز نی. االن فرق بدانندیعلم م

ـــلم يبهامجلس خون نی. اکنمیحجتم را تمام م نیا نجایو من در ا دیکرد ـــت نبا نیمس  ییکار به جا ندهیآدر دیاس

بکنم آنها  يدارپرده نجایدر ا خواهمیکه نم روندیآنها م دنیصــبح به دبهکه صــبح هایحلب هیبرســد که انجمن حجت

  ».حاکم مجلس بشوند... نجایدر ا ندیایب

  

 پدرجنایتهاي پسر از  يهاتیو حما یفرزندان خلخال

ـــالح یخلخال عد از ردص ـــودیاز هر دو مجلس، در همان قم کنج عزلت گز تیب با وجود آنکه عض از مجمع  ي. 

 هاياما دوم خرداد -د شده بو فیتعر یخاتم انیو حام هايخردادکه در رده دوم یتشکل -مبارز شده بود  ونیروحان

ـــتند. با آنکه از خاتم يبه او کار  يمنتظر اهللاتیمرحوم آ انیاز جمله حام یحت یکرده بود. خلخال تیهم حما ینداش

 ياعضا انیشکاف در م نیکند. هم يرییطلبان درباره او تغباعث نشده بود تا نظر اصالح نهایا کدامچیه حالنیبود، باا

از جمله فعاالن حقوق زنان  یمحمد و فاطمه. فاطمه صـادق ،يسـه فرزند دارد. مهد ی. خلخالدشـویم دهیخانواده او د

س س تا شگاه هم، کر سوب م روشیدارد و البته از جمله زنان پ سیتدر یکه در دان با پدرش  اتشیکه نظر شودیمح

 در تقابل است.

ست. او بعد از مرگ پد ،یصادق يمهد سخت پدر ا سر شدش، مدافع  او در مدت «گفته بود:  هانیرش به کفرزند ار

 یعلن شانیمحاکمه نکرد. تمام محاکمات ا یرا به صورت مخف کسچیحاکم شرع از جانب امام، ه تیمسئول يتصد

بودن آنان از نظر که مجرم یاصــرار داشــت در دادگاه متهمان یخلخال اهللاتیموجود اســت. آ زیآن ن يهابود و پرونده

ــن بود، تمام ــهود و مدارك الزم برا یهمگان روش ــ يش ــد... . و دنیرس ــته باش  لیبه دل يبه حکم عادالنه وجود داش

از دوستان خود را  ياریها، بسمتهمان دادگاه یسمت حاکم شرع درخصوص برخ يدر دوران تصد »يریناپذهیتوص«

ست داد. آ سان یحت یخلخال اهللاتیاز د سو یدر محاکمه ک شده بودند و جامعه  یوجدان عموم يکه قبالً از  محکوم 

امر بعضــاً  نیو ا کردیزنده بمانند، جانب عدالت را فروگذار نم شــتریروز ب کیحاضــر نبودند آنان  يروچیمردم به ه
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اند، آنان را به شــهادت رســانده نکه فرزندا یدر حکم اعدام کســان ریرا نســبت به تأخ دانیشــه يهااعتراض خانواده

  .»... ختیانگیبرم

 

  سط تصویر به همراه برادرانشخلخالی در و

  

بودم...  یخلخال يها بارها شــاهد بحث با آقادرخصــوص اعدام«: دیگویانتخاب م تیبه ســا گریبار د مهدي صــادقی

در تهران و  امیق نیا يهاکشــته زیخرداد در قم در چهارراه شــاه و ن 15 يخون شــهدا ياگر شــما جو گفتیم شــانیا

عوامل  دیبا ای. آدیکردیاعدام م شــتریب مناز  د،یدیدیرا م گرید يهاار و ســرکوبو کشــت یاســیســ انیزندان ربارانیت

 »م؟یکردیها را آزاد معامقتل

از  ياریدرگذشـت که بسـ یدر حال یسـالگ 77در  82پنجم آذر  خیبه تار ،یخلخاليویگیمحمدصـادق صـادق خیشـ

 حالنیابا یکروب يو مهد یر کنند. محمد خاتمکردند از کنار مرگ او عبو یطلب آن روز ســعاصــالح يهاروزنامه

 یمتبوعشــان ســع يهاانیخرداد جر وممنســوب به د يهادر تمام ســال کهیدر مراســم ختم او حاضــر شــدند؛ درحال

بود،  مندهیعمرش از آن گال انیخودش هم در پا یکه خلخال یعزلت ند؛یرا از دامان خود بزدا یخلخال بودندکرده

از قم  يابا همه سوابقم اکنون خوب ابراز وجود کنم؟ چرا به گوشه توانمیچرا من نم«اعتماد گفت: به روزنامه  یوقت
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 یســابقاً عمل کهیاند درحالکار هســتند که وارد کار و عمل شــدهتازه عدهکی نمیبین علت که دارم میبه ا ام؟دهیخز

  ».) از آنها سر نزده است...يا(مبارزه

  

 حکم امام در خصوص دادگاه انقالب فتایاز در یخاطره خلخال

) 1357/11/24انقالب( دنیسه روز پس از به ثمر رس ای، دو در کتاب خاطراتش نوشت: حضرت امام یخلخال صادق

، که به نوشته نگاه کردم ی. وفتحکم را به نام شما نوشته ام نیرا نشان داد و گفت : ا يرا فراخواند و نوشته ا نجانبیا

 نوشته است. نجانبیبه نام ا شیرا باخط خو بانقال يکم قضاوت شرع در دادگاه هاح شانیکه ا دمید

 دامت افاضاته  یصادق خلخال خیش يحجت االسالم آقا جناب

 انیو زندان نیمتهم يمحاکمه  يکه برا یتا در دادگاه شودیداده م تیمامور یجناب عال به

حکم  هیشرع نیدمات محاکمه با موازمق تیحضور به هم رسانده و پس از تمام شود،یم لیتشک

 .دیصادر کن یشرع

 ینیالخم ياهللا الموسو روح

 است .  نیسنگ اریکار خون دارد و بس نیکردم : متشکرم ، اما ا عرض

 شما هستم.  ی، من حامستین نیشما سنگ يفرمود : برا امام

گر شــود و جلوه نیانقالب خون خیرام در تاکه چهره ترســمیبلدم ، م ییزهایو چ امدهی: من زحمت کشــکردم عرض

 . را محاکمه کنم رانیدر ا یسردمداران فساد و تباه دیکه با نیا ژهی، به وکنند غیمن تبل هیدشمنان اسالم عل

داشــته باشــم؟ ضــمنا امام  نانیبدهم که بتوانم به او اطم یبه چه کســ ی، وانگهکنمیم تی: من از شــما حمافرمود امام

  .دیو مجتهد هست دیاعروه را هم نوشته يهید که شما حاشگفته بو یفرمود: مصطف
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  حکم خمینی به خلخالی به عنوان حاکم شرع

 آنچه یبر محاکمه یکرد، مبن افتیدر ینیخم ياز سو یمشابه حکم صادق خلخال یانقالب حکم لیاوا یاحمد جنت

ـــت و خوانده »یطاغوت نیمجرم« وي که در اهواز و  ،یجنت يآقا« ا اجرا کرد: حکم مزبور ر زین یجنت» اهللا تیآ«اس

  ».را محاکمه و به اعدام محکوم کرد انیتهران، چند نفر از طاغوت

  

  .گرفته بوداز خمینی را احمد جنتی حکم مشابه خلخالی 

 



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

137                                                                AVAYEBUF.com 

 

  یاز خلخال میرسلیم یو مصطف یاحمد توکل اتیروا

 يادر مصاحبه 1396کشور بود، سال  کل یسرپرست شهربان 1359و  1358 يهاکه در سال میسل ریم یمصطف دیس

شن هیسا« ینترنتیدر برنامه ا سفند  23در  ایمد يکه عبد» رو شر 1398ا  یخلخال يآقا«گفت:  یکرد، درباره خلخالمنت

ــت و در برخ شیدر کارها  هاطیافراط و تفر گونهنی. البته معموالً اگرفتیانجام م يروادهیها زاز اعدام یدقت نداش

ـــانیاما اگر ا دیآیم شیها پنقالباز ا یلیدر خ ـــ انداختندیم ریموارد اعدام را به تأخ نیاز هم یبرخ ش  یدگیو رس

و در همان زمان  کنمیدفاع نم شانیداشت. بنده از اقدامات ا یمردم در پ يرا برا ییآثار گرانبها کردند،یم يترقیدق

که در کتاب  يبه طور دادم؛یتذکر م شــانیبه اکل کشــور)  یکه داشــتم (مســئول شــهربان یتیمســئول يبه اقتضــا هم

تا من مزاحمشــان  گذاشــتندیم خچالیاز دســت من تلفن را در  شــانیکه ا اســت آمده یخلخال يخاطرات خود آقا

را  یاز افسران شهربان ياریالزم بس يهایدگیعالقه داشتند بدون در نظر گرفتن جوانب امر و رس یخلخال ينشوم. آقا

و شکنجه  تیدر آزار و اذ یافراد نقش نیداشته باشند که اصالً ارا موضوع توجه الزم  نیبه ا نکهین ااعدام کنند. بدو

افســران در دســت من  نیپرونده عملکرد ا یافراد باخبر بودم و به نوع نی! باالخره بنده از پرونده اریخ ایمردم داشــتند 

شتم که آقا خبربود و  ش گفتمیهم م شانی. به خود اکنندیم يروادهیدارند ز یخلخال يدا دچار خطا  دیکه مراقب با

 »افراد را زودتر اعدام کند. نیو عجله داشت که ا کردیزود حکم صادر م یلیخ شانیکه البته ا دینشو

نبود. به  یروش درست شانیروش ا«اما افزود: » داشت تیسوءن شانیکه ا کنمیفکر نم طورنیا«: گرچه گفت میرسلیم

ــائ ــان دیبا یلیخ یلحاظ قض ــت و نمدقت کرد. باالخره جان انس ــودیها محترم اس ــ ش را گرفت و بدون  یکه هر کس

 »اعدام کرد. قیمحاکمه دق

بهشــت؟،  رودیبود م گناهیاگر ب میکنیاســت که حاال اعدام م یخلخال يآقا يجمله برا نیا ایســؤال که آ نیبه ا او

ـــخ داد:  ـــتم که برخدادندیکارها هم انجام م نیدتر از اب ی. حتگفتندیها محرف نیبله از ا«پاس از  ی. من خبر داش

ـــانیهمراهان ا را به داخل منزل  گریموارد د ایاز مواد مخدر  یبرخ رندیخانه را بگ کیمجوز ورود به  نکهیا يبرا ش

 ییهايروادهیز کارها لیقب نای باالخره …و شیتفت يبرا میاما آمده گفتندیخانه م یو بعد به اهال کردندیپرتاب م

 ».گرفتیانقالب صورت م لیبود که اوا
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شخ يگرید يچهره ،یاحمد توکل يوگوبا گفت همزمان ضو مجمع ت صولگراها و ع صلحت نظام با هم صیاز ا  نیم

شد که گفته بود:  شر  ض کی یخلخال يآقا«برنامه منت سیم جهیزود به نت یلیخ یعنیاع بود قطّ یقا هم  نیهم يبرا دیر

ـــ ياوقات قواعد متعارف را برا از یلیخ امام (ره) به  دیدانیطور که م. همانکردندینم تیرعا ییبه حکم نها دنیرس

کار از دســـت همه خارج  شـــودیرا عزل نمود. انقالب که م شـــانیدر قضـــاوت، ا یخلخال يآقا یدنبال تکرار مشـــ

بودند با توانسته يو مطهر یبهشت انیانقالب آقا يانجام دهند؛ در ابتدا يکار توانندیمتشکل م يها. تنها گروهشودیم

شک شکل تا حدودی لیت شک يک گروه مت نبودند. البته قبول دارم که  يریگافراد اهل انتقام نیدهند. ا لیاطراف امام ت

هم نداشت؛ البته ممکن  یبود؛ اشکال ریناپذکار هم اجتناب نیبه سرعت محاکمه شدند ا يپهلو میاز سران رژ یبرخ

 يکارها میتوانیم یبه خوب کایاسناد سفارت آمر العهنشده است. اما با مط تیرعا یقواعد حقوق هایدر آن بررس است

 ».مینیها را ببآن

رشت بود. او به من زنگ زد و گفت  یانقالب برادر من افسر شهربان لیاوا«کرد:  فیتعر یاز خلخال ياخاطره یتوکل

بازداشت  االن را نکشته بود، یحضور داشت اما کس ونیسرکوب انقالب انیرشت که در جر یاز افسران شهربان یکی

را اعدام کند. برادرم به گفت  شــانیگرفته ا میمتصــ یخلخال يآقا جانیافســر به اله نیانتقال ا انیشــده اســت. در جر

شده بود  کوتاه یکم شیپا کیتصادف، مصدوم و  کیآنکه در  لیچون برادرم هم به دل ستیمستحق اعدام ن شانیا

سرکوب انقالب نیبه ا سال  ونیبهانه در  ش 1357در  شت به هم ینق شته و به برادرم  يبا او کار ونیانقالب لیدل نیندا ندا

 یاصـرار به اعدام آن افسـر شـهربان یخلخال يآقا دانسـتیم نکهیگذشـتند. برادرم به من گفت با توجه به ایاحترام م

که آن  يشــهرير يانجام دهم؛ من با آقا يام کند از من خواســت کارداشــت و ممکن بود همان شــب افســر را اعد

ــع ــتان انقالب در ارتش بود تماس گرفتم و وض ــ تیزمان دادس ــهرير يآقا بهدادم.  حیرا توض  نیگفتم اگر هم يش

سترس همراهان آقا سر را از د شب آن اف سته من آق کند؛یفرد را اعدام م نیدور نکند ا یخلخال يام  يابه دنبال خوا

ها خارج کرد. آن افسر به تحمل دو سال زندان محکوم و پس از عفو اکنون در افسر را از دسترس آن نیا ،يشهرير

  ».دهدیخودش را انجام م نهشرافتمندا یگرگان زندگ
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 انقالب  يدر دادگاهها یخاطرات حاج اسداهللا صفا، مباشر خلخال

درباره  خلخالیهمسر  ي گفته نیکرده و ا تیاو روا یستیزادهو س يپدر راثیاز م یگذشتن خلخالاز یخاطرات صفا

ـــان را بازگو م هیزیفراهم نکردن جه ـــت من  نیا«: کندیدخترانش ـــق چا کیآقا نگذاش دخترانمان  يبرا يخوریقاش

 »بخرم!

ضاوت خلخال صفا سبک ق ص«گفت:  یدرباره  ها را هم که به او . پروندهکردیرا هم قبول نم چکسیو حرف ه هیتو

شت. در زندگ میبگو خواهمی. نمکردیخودش مطالعه م دادند،یم شتباه ندا شتباهات اشیا شت. نه او، همه  یا هم دا

! اتفاقًا بردیرا با هم م زیهمه چ د،یآیم یاست و وقت لی. انقالب هم مثل سمیستیاز ما معصوم ن چکدامیاشتباه دارند. ه

کرد، شب قبل از اعدام حکم اعدام صادر شانی. چند نفر را که برامیکرد دایها، با هم اختالف پدر چند فقره از اعدام

را  زهاجا نیبه تو ا ی. اعتراض کرد چه کســـرمیاعدامشـــان را بگ يگرفتم جلو میرا خواندم و تصـــم شـــانیهاپرونده

ست؟ برو بداده س رون،ی! گفتم: خودت برو برونیا شته نجایکه تو را ا یآن ک شته، مرا هم گذا ست کگذا ه مواظبت ا

 ».رونیب رومیخوب، من م یلیحرف را زدم! گفت: خ نیا نیباشم! به حضرت عباس قسم ع

داده بودند  يمردم رأ بودند. منصب جناح راستصاحب ونیدو نفر از روحان ،یمخالفان سرسخت خلخال«گفته او  به

امام و گفت: شـــما  شیرفت پ هم یخلخال ينشـــود. آقا گفتند،یدو م نیمجلس شـــود و ا ندهینما یخلخال يکه آقا

ـــت با ما ا دیهس به آقاکنندیکار را م نیو دارند  به ا دییان بگوی! امام گفتند:  یاند، چرا تأداده يآقا رأ نیمردم   دشی

تو مخالف هستم، مرحوم دکتر  يبا کارها گفتیم شهیهم یهم که نه دشمنش بود و نه دوستش، ول یکی د؟یکنینم

 »بود. یبهشت

در همان روز  یخلخال يآقا«بام مدرسه رفاه: نفر در پشت 30اعدام  يبرا یکرد از قصد خلخال تیروا ياخاطره صفا

بام مدرسه رفاه پشت ينفر را شب رو 30نفرشان را داد و گفت: هر  30نفر را محاکمه کرد و حکم اعدام هر  30اول، 

صدقتانفتبه امام گ یعراق ي! آقا مهدمیکنیو اعدام م میبریم ست، آقا نجای، ا: ت سه ا  30 خواهدیم یخلخال يمدر

شت ينفر را رو سه را تحو دیبام ببرد و اعدام کند، ما باالخره باپ  يرو يبد ریکار تأث نیا یول م،یو برو میبده لیمدر

ـــت و  را یخلخال ياهللا! امام آقادرس بخوانند. آقا گفتند: بارك نجایا ندیآیکه م گذاردیم ییهابچه هیروح خواس

 يآقا ؟یکن ينظر دیشان تجددرباره يندار الیخ ،يحکم اعدام داد شانیرا که برا ينفر یس نی! اخیفرمود: جناب ش
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شان مرا اعدام کنم و خدا هزار بار زنده هانیگفت: اگر من ا یخلخال سمکنمیشان کند، باز هم اعدام کرد  ی! امام تب

سرمکان  نبودنآماده  لیکن، به دل يکار کیو گفت: پس  سه اعدام کن،  شان را در مدر سب، فقط چهار نفر  عاً یمنا

صر را آماده کن صر را آتش زدهمی! عرض کرددیرا به آنجا ببر هیو بق دیزندان ق  ایاند و هر چه که بوده، : آقا! زندان ق

شما پول مبرده ایسوخته  ستند و فرمودند: من به  سه نفر را خوا  دیو ببر دیرا بردارتا عمله  30، 20  دهمیاند! امام دو، 

 ».دیرا به آنجا ببر هایو زندان دیکن ریاز زندان قصر را تعم یقسمت عیو سر

در کار  ياکرد، جنازه بیآن را تخر یســال گفت که در مقبره رضــاشــاه که خلخال 40مصــاحبه پس از  نیدر ا صــفا

ــکافت«نبود:  ــنگ م،یما قبر را که ش را ابزار زده و روکش مطال انداخته بودند!  شیهادر آنجا بود مثل وان حمام! لبه یس

شت کی شت. در را که بردا شاه در جزرنبود!  یچیداخلش ه م،یدر هم دا شیم اكیتر ادیز سیمور رهیضا بعد  د،یک

س ضیهم مر سلکشیکه با او رفته بود درو یشد و مرد و خاکش کردند و رفت! ک شاه م سمش  سماعو ا بود. با  لیا

ست بود و گ یلیپدرم خ صدادو ساخت اوردندیرا درن شیفت: همان جا مرد و دفنش کردند و  شاه  ! آرامگاه را هم 

ها را ببرد و تاج گل بگذارند! درواقع باشــد که آن ییجا کی ندیآیم گرید يجمهور کشــورهايکه ســران و رؤســا

 .بود نیکار نماد کیبه اسم رضاخان و ساختن مقبره،  یآوردن تابوت

  » .شود یدگیمجدداً رس یخلخال يهادادند همه پروندهدستور  ینیاهللا خم تیآ«

 یعال وانید 41شــعبه  سیمســلح در دوران جنگ و رئ يروهاین ییســازمان قضــا سیرئ ینیراز یعل يوگودر گفت 

شور با پا ساناطالع گاهیک  يآقا« ینی. به گفته رازسر زبانها افتاد بر بار دیگر یمرداد) بود که نام خلخال 7جماران ( یر

انجام  شـــانیســـران حکومت طاغوت را ا هیلاو يهااز دادگاه يبه انقالب کردند. چون تعداد يادیخدمت ز یلخلخا

ــجاعانه يهادادند که دادگاه ــ ياش ــت حکومت به ا نانیاطم یهم بودند. آن زمان که هنوز کس  تیتثب يزود نینداش

ــابق، کار ارزنده ــران حکومت س ــود، محاکمه س ــانیبود که ا ياش ــانیاد و امام هم به اانجام د ش مند بودند و عالقه ش

شت سترش پ یخلخال يآقا يها. بعد کم کم دادگاهکردندیم یبانیپ سئول مبارزه با مواد  شانیهم ا یکرد. زمان دایگ م

  .ندکردیم یدگیکه در سطح کشور بود را رس ییهامخدر شدند و پرونده

 ،یسازمان چیه نبود شان،یکمبود تعداد افراد در اطراف احوزه عمل و  یگستردگ لیبه دل يمقدار کی یخلخال يآقا

ـــتانش فعالو تنها  کرد، همان خطاها خدمت امام  دایخطاها بروز پ يمقدار کیقهرا  کردند،یم تیبه همراه دوس
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 شانیا یعنیاو را صادر کردند.  يدر آن سمت باشد و دستور برکنار شانیکه ا دندیمنعکس شد و امام هم مصلحت ند

اعالم شود.  مایها و صداوسنبود که در رسانه يزیبرکنار شدند و چ یبه صورت محترمانه از کار دادگاه 59ل در سا

 نداشتند. ییدر دستگاه قضا یسمت چیه یخلخال يآقا ،1359بعد از اسفند ماه سال  یعنی

ـــان به آقا ياعالقه رغمیامام عل یحت ـــتند و در جاها یخلخال يکه به خاطر خدماتش متعرض  ياهم که عده ییداش

را برکنار کردند و به  شانیا 1359را گرفته بودند، در اواخر سال  شانیتعرض به ا يحضرت امام جلو شدندیم شانیا

شه س دیمرحوم  ستور دادند همه پر یقدو ستان کل انقالب) د س شانیکه ا ییهاونده(داد کرده بودند، مجدد  یدگیر

 شــانیکه ا ییهاقاطع برخورد نشــده اســت. امام فرمودند همه پرونده طورنیا يایقاضــ چیشــود. در مورد ه یدگیرســ

کرده بود در دادگاه  یدگیها رســبه آن یخلخال يکه آقا ییهابه پرونده نیشــود. بنابرا یکرده از نو بررســ یدگیرســ

د از نو شــ یدگیرســ یخلخال يتعداد صــدها و بلکه هزاران پرونده که توســط آقا دیشــد. شــا یدگیرســ وانقالب از ن

مخالف بودند.  یخلخال يآقا یدگیرســ وهیبا شــ زین یبهشــت دیشــه القاعدهیشــدند. عل لیها تعدو احکام آن یبررســ

به  یحتماً برچسب يبرکنار يکه برا دانجام شد. اما مانند امروز نبو یقدوس دیتوسط شه یخلخال يآقا يبرکنار ياجرا

س س یک شود. کامالً محترمانه بود و ک سئول تا آن یزده  شت بعد د تیموقع م شت. ا گریدا شا نیندا سأله   چیدر ه دیم

 یدگیها را از نو رسپرونده نیرا خواستند ابالغ دادند که ا یکسان یقدوس ينکرد و فقط آقا دایهم بازتاب پ يارسانه

 ».دیکن

شم سنجان یها سال یرف بار او را  نیمن آخر از فرماندهان که یکی«با آزادگان گفته بود:  داریآخر عمر در د يهادر 

فاو را با همه امکانات و اموال گذاشـــت و  ،فرمانده نی. ازندیم ییهاحرف یگاه نمیبیروزها م نینجات دادم، ا

جبهه به  يروهایســامان دادن ن يبرا یوقت ینینشــن عقبیو بعد از ا میکه با زحمت ســاخته بود یپل يبرگشــت از رو

ست دادن فاو و دادن تلفات زمراجع یجنوب رفته بودم، مرحوم خلخال ست کرده که به خاطر از د سه  اد،یه و درخوا

همه خســارت و ضــرر به کشــور شــده و کشــور را در  نینفر از فرماندهان ســپاه و جنگ را اعدام کنند. چون باعث ا

 .دینقالبدادگاه ا یقاض د،یستیدادگاه جنگ ن یگفته شما که قاض یبه خلخال یهاشم» داده بودند. قرار يبد تیوضع

شم تیروا نیدرباره ا ینیراز ض شانیالبته ا«گفته:  یها ض شیدادگاه انقالب هم نبودند و ب یقا صالً قا سال ا  یاز ده 

نفر  کیبداند که  دیبا یهاشـــم ي، آقابود ندهیهم نما یخلخال يمجلس و آقا سیرئ یهاشـــم ينبودند. آن موقع آقا

آن  دیواضح است. به نظر من با یقوا در قانون اساس کیکتف کی نیباشد. ا یمجلس و هم قاض ندهیهم نما تواندینم
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ـــیم یخلخال يزمان از آقا ـــ رای. زدیدار لیتحل نیاز ا یچه اطالعات دندیپرس  ییدر جا دیبگو خواهدیم یاگر کس

لکت مم يکجادر ایداشتند؟  یمسلح سمت يروهایدر ن یخلخال يآقا ایداشته باشد. آ یاشراف دیوارد است، با یاشکال

  »از فاو چه بوده است؟ ینینشپرده عقبداشتند که بدانند پشت یسمت

  

 صورت گرفت یاعدامها که توسط خلخال نیاول

ــط خلخال میســران رژه محاکم  ــابق توس ــد و در اول يروزیســه روز بعد از پ یس شــب  مهیگام، ن نیانقالب آغاز ش

ــتیب ــه روز پس از پ1357بهمن  پنجموس ــک کیانقالب و  يروزی، س ــت نهیکاب لیروز بعد از تش  نیدولت موقت، نخس

 ،یسابق، سرلشکر رضا ناج یهربانش سییتهران و ر یفرماندار نظام ،یمیرح يشدند. سپهبد مهد ربارانیافسران شاه ت

مردم اصفهان  امیسرکوب ق لیبه دل رانیمبارزات ملت ا انیاصفهان در جر یفرماندار نظام نیاول» قصاب«(معروف به 

 تیو متهم به هدا روزی(فرمانده هوان ییهوا يرویفرمانده ن ،)، ســرلشــگر خســرودادزیتبر نیروز واقعه خون نیدر چهلم

ستق شتار  میم ص 1357 وریشهر 17ک شبد ن ساواك اول سییر ،يریدر تهران) و ارت سان نیسابق  سط  یک بودند که تو

  دادگاه انقالب اعدام شدند. 

  

  در پشت بام مدرسه علوي ی، ناجی، خسروداد، نصیريمیرحب اولین گروه اعدام شدگان بعد از انقال
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 نداالرض شناخته شد یدر دادگاه انقالب انجام و مفسد ف يشماره دو علو رستانیمحاکمه آنان همان روز در محل دب

مه در همان محل ادا گریتن د 22بود که محاکمه  یلدر حا نیشدند و ا ربارانیشب در پشت بام همان مدرسه ت مهیو ن

چهار تن را همراه  نیدادگاه انقالب بود. روزنامه اطالعات همان زمان خبر اعدام ا یقاض یصادق خلخال خیداشت. ش

ـــ ـــر کرد. متن بخش از گزارش خبرنگار روزنامه اطالعات که در تمام مراحل  یبا گزارش لحظه به لحظه آن منتش

است او  نیمجرم نخست ،يرینص«شرح است:  نیشرکت داشت، بد يفرماندهان ارتش حکومت پهلو اممحاکمه و اعد

 زیدو بار ن یکی. میدید ونیزیگونه که در تلو. درست هماندهدیخفه پاسخ م ییها با صدازده، به سئوالگنگ و بهت

ـــرتینام اربابش اعل به چند  ییاز اتهامات را قبول ندارد. اما در بازجو کدامچی. او هآوردیمخلوع را به زبان م حض

شــکنجه  ریکرده و فرزانه را ز لیاســت که مأمورانش صــدها جوان تحصــ رفتهیپذ نیعتراف کرده اســت. همچنقتل ا

ص یکیاند. کرده دیشه صافتدیم هیکه به گر بازدیچنان خود را م يریدو بار ن شکل خا از  یقیدارد، تلف ی. محکمه 

 ستیحاضر ن يری. نصزندیرا م شیهاحرف نیآخر يری. نصیاز مذهب و منش انقالب يازهیمآ ه،یمحاکم شرع و عدل

... را و يشرافت سرباز ،یاز کلمات وجدان، قانون اساس يازهیوضع را دارد. آم نیهم زین یمیتوبه کند. پس از او رح

در روز حکم قتل صدها تن را  یخواند ولیکه نماز شب م اندامکیبار ری. امدیآیم ی. پس از او ناجآوردیبر زبان م

ـــا م ـــت ی. او به کلکردیامض ـــفهان از برادر هم «: زندیم هیگر ریز و خود را باخته اس آقا به امام زمان ما با مردم اص

ــ دی. برومینبود ي. آقا! ما آدم بدمیبود ترکینزد ــفهان بپرس ــرو داد برم یوقت» .دیاز مردم اص ــا زد،یخیخس از  ياهیس

 کیشود. کودتا  کهاو، دوبار قرار بود یطانیش يهانقشهاست. براساس  یدنیاوست. اعترافات او شن چشمانترس در 

د. متهمان به نکن ریرا تســـخ تختیپا اشژهیو يروهایبا ن داشـــت میتصـــم شـــانیکرد، ا یشـــاه را راه اریبخت یبار وقت

 :شودیو حکم خوانده م کشندیصف م همانمت گرید ی. ساعتشودیو دادگاه وارد شور م شوندیبرده م ياگوشه

اهللا ارتشـــبد نعمت ،ینیو با صـــحه نائب االمام خم یهللا المنتقم... به فرمان خدا، به حکم دادگاه انقالب اســـالما بســـم«

االرض  یها مفســد ف. آنشــودیخوانده م هیحکم بق يریبه دنبال نصــ» .شــودیم ربارانیت ،... محکوم به اعداميرینصــ

شده شان در زمشناخته  ش دیلتو نیاند و چون وجود ساد و ز گردد. متهمان حکم را نگاه ریتطه نیزم دیبا کند،یم یتف

شمکنندیم  ای گریآنان چند روز د ه يدربار ربارانیکه حکم ت کنندیگمان م ری. چهار امپردیم یمیرح يها. پلک چ

 چشمشان به کهها به محض آن. آنروندیاز برادران مسلح سراغ چهار متهم م ی. گروهشودیاجرا م گریچند هفته د

اســت که ترس  دهیبار فهم نیاول ي. حاال ژنرال برالرزدیم يری. بدن نصــفهمندیرا م تیحکا افتدیمســلح م یگروه
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سروداد آرامند و حت یمی. رحستیچ ضر نم یو خ . کندیم هیگر ی. ناجاورندینام خدا را بر زبان ب بارکی شوندیحا

شهر در سکوت کامل  میرسیپشت بام ستاد م يبه رو یوقت قهیدق. پس از چند میها باال برواز پله دی. باکندیالتماس م

 يازیمن ن«: دیگویداد مچشمان متهمان را ببندند خسرو خواهندیم یاست. وقت قهیدق یو س ازدهیخفته است. ساعت 

) که از  يریتح یاز افسران آزاده  (شمسعل یکی. کنمی. دور و برم را نگاه مشودیها بسته مچشم» بند ندارم.به چشم

»  افراد به دست... هدف،...«: دهدیاست و محل خدمتش را ترك گفته فرمان م وستهیبه صفوف نهضت پ شیها پماه

 »خود نخواستند توبه کنند. اتیلحظه ح نیدر آخر یکه حت ییهاو تا شدن آدم فیخف ییهاها، نالهرگبار يصدا

سرزبان یها، نام خلخالاعدام نیپس از اول  : دیگویم نهیخود در آن زم ی. خلخالدشآغاز  يو حمالت به و ادافتها بر 

ضاوت دادگاه« ضاوت کرده هیرایبدون پ شهیهم ،یانقالب يهاق شت و عواطف ق شمدا بابت کامًال  نیو ما از ا اندو چ

 میارفتهیرا نپذ ياهیگونه توص چی، هاندو همان طور که امام فرموده میافتهرا در نظر نگر یترس چی. ما همیهست دیروسف

  ».کامال عادالنه بوده است هاو قضاوت

  

  در سردخانه ی،ناج یمیاجساد خسروداد ،رح
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دوباره  یخلخال اهللاتیشد، آ دهیانقالب کش لیاوا يهاصحبت به اعدام یوقت«آمده است:  مزیتا وركیویدر گزارش ن

ــــ اشتباه » !زیچ چیه قایدق«ــــ  زیچ چیه گفتیا شد. مججابه یرا فشار داد و کم یصندل يهازده شد، دسته جانیه

ــم چینبوده، او ه ــتباه نم ماتیکدام از تص که او  دیگویم يغرب، و يها. برخالف گزارشداندیآن زمان خود را اش

به  يدست خود سپرده است. سپس و ریز يهایرا به قاض هیرا داده و حکم بق» نفر 100حدود «شخصاً دستور اعدام 

 سییت رمَرا به ســِ  يکه و یکســ د،یکشــ رونی(ره) را بینیرفت و کتاب ســخنان امام خم شیهاســه کتابســمت قف

صوب کرده بود:  بانقال يهادادگاه سئول يهر کار«من ستق رنظریکردم، ز تمیکه من در دوران م امام بود، من تنها  میم

ــتیاز من م يکه و کردمیرا م ییکارها ــال» .خواس معتقد  شیاز پ شیب یخلخال اهللاتیقم، آ در سیها تدربعد از س

 یباشد که انقالب شده بود و زمان ادتانی«درست بوده است:  یمقابله با دشمنان نظام اسالم يبرا شیهااست که روش

ـــهیتفکر و اند يبرا  یکم» .کردندیروز بعدش آنها ما را اعدام م م،یکردینمانده بود. اگر ما آنها را اعدام نم یباق ش

مورد مؤاخذه  ایبه خاطر همه اعمالم در دن رمیگیکه من در مقابل خدا قرار م یدر روز آخرت، هنگام«فت: بعد گ

  ".دیها از من نخواهند پرسدر مورد اعدام یسئوال چیگرفت و من مطمئن هستم ه واهمقرار خ

  

  

  از راست رضا ناجی، رحیمی، نصیري
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 ساواك  سیرئ ،يریاهللا نصارتشبد نعمت

ص صرغفا يرین سر لیالتح شکده اف ص يممتاز دان تاج خانم  نیالممالک) و مادرش زر دی(عم يریبود. پدرش محمد ن

 را بر عهده داشت. یگارد سلطنت یو فرمانده یاز لشکر گارد شاهنشاه کیهنگ  یفرمانده يرینام داشت. نص

صره خانه  28 يدر خالل کودتا او صدق و ابالغ فرمان محمدردکترمرداد، محا شاه پهلومحمد م بر عزل  یمبن يضا 

ـــت ـــدق از نخس ـــت. به تار يریوزمحمد مص ـــن، هم1350مهر  13 خیرا برعهده داش ـــاله  2500 يهازمان با جش س

در تهران و  یحکومت نظام يار، پس از برقر1357 وریکرد و در شــهر دایارتقاء پ ارتشــبدي یبه درجه ،یشــاهنشــاه

سف یدولت، هنگام ینهیکاب رییتغ ضار و به زندان اود رانیا ریکه  ستان بود به تهران اح شد. و نیر پاک پس از  يروانه 

 ،یصــادق خلخال اســتیدادگاه انقالب به ر انیبازرگان، در جر يمخالفت دولت موقت مهد رغمی، عل1357انقالب 

س ستق یف ادبه جرم محاربه با خدا و اف شرکت م شت میاالرض و  شتار مردم، در پ سه رفاه واقع ددر ک  ابانیر خبام مدر

  .دیالدوله در تهران اعدام گرد نیع

  

  يریاهللا نصارتشبد نعمت
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شبد نعمت صارت سال  يریاهللا ن سر«در  1289در  ستانیدوره دب يآمد. برا ایسمنان به دن» سنگ سه نظام تهران  ر به مدر

 یو عال یمقدمات التیتحص یپس از ط يریشد. نص ينظام وارد دانشکده افسر ادهیدر رشته پ یسالگ 22 سندر .رفت

چهل و دو نفر، شاگرد هشتم  نیو از ب لیالتحصفارغ یبمنصاز مدرسه صاحب یدوم بیبا درجه نا 1313در اول مهر 

ضا پهلو«شد. او همدوره  ص »يمحمد ر س یگروهان یشد به فرمانده لیبود و بعدها که فارغ التح در  عهدیکه ول دیر

 ،یلیمعاون دانشکده تکم ،يفرمانده دسته و گروهان دانشکده افسر ن،ی. فرمانده دسته مسلسل سنگکردیآن خدمت م

س 18گروهان دو هنگ  دهفرمان ستقل  سر ادهیفرمانده گردان پ رجان،یکرمان، فرمانده گردان م شکده اف فرمانده  ،يدان

 ی.. از مراحل پو . ادهی، فرمانده دانشـکده پسـتاد دژبان مراکز سیرئ ،ينظام دانشـکده افسـر ادهیرسـته پ یلیدوره تکم

ص« یو حرفه نظام یزندگ یدرپ ص »يرین ست. ن شان داخل 60خود،  شتغالدر طول ا يریا کرد.  افتیدر یو خارج ین

ــت او پرو يو ــر نخس ــر دوم زل یمازندران يخواجو نیدو بار ازدواج کرد که همس ــت. از  یخلوت خایو همس نام داش

  است.مانده يجاناز بر نیمحمدرضا و زر يدو فرزند به نامها يرینص

  

  در دادگاه انقالب يرینعمت اهللا نص
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  يبر ساواك دوره پهلو يرینص استیر

 ماً یمستق ي) بر عهده داشت. ويحکومت پهلو يهاماه نیسازمان ساواك را (تا آخر استیسال ر 13از  شیب يرینص

 دیو شکنجه شد يری، دستگکشوردر یتیآور امنرعب يفضا جادیاز جمله ا يبا شخص شاه در ارتباط بود. عملکرد و

 اند.دانسته 57انقالب  لیاز دال یکیساواك را  نیو برخورد آهن رانیدر سراسر ا یاسیس يهاهزاران مخالف و گروه

ســاواك،  یتیکردن اقدامات امنهماهنگ يبرا »يمشــترك ضــد خرابکار تهیکم«بر ســاواك،  يو تیریدوران مد در

ـــهربان ـــ ابانیواقع در خ ژه،یل زندان ووقت در مح يو ژاندارمر یارتش، ش ـــاهچراغ ،یفردوس که بعد از  یکوچه ش

ستفاده قرار گرفت و ن افتینام  رییتغ دیانقالب به زندان توح سال  تاًیهاو مورد ا شک د،یگرد لیتعط 1381در  شد.  لیت

ـــتیزندان بعدها و در زمان ر نیا ـــ يجمهور اس ـــد و نام  لیبه موزه تبد یمحمد خاتم دیس برخود  "موزه عبرت "ش

  .ردیگیمردم تهران قرار م دیگرفت که مورد بازد

 

 بر ساواك يرینص استیکشور در زمان ر یو اجتماع یاسیس اوضاع

 يهاسو با چهره کیاز  دی. ساواك بادیبه اوج خود رس يریارتشبد نص استیدر دوره ر یکیچر يهابا گروه برخورد

سال  لی. در فاز جنگ مسلحانه، در اوادیجنگیمخود با مخالفان  گرید يو از سو کردیو رهبران آن مماشات م مبارز

اعدام  يباکر یو عل یگانردوست، ناصر صادق، محمد باز هنیم یخلق، عل نیمجاهد يهاکیچهار نفر از چر 1351

حادثه در کتاب در دامگه یثابت زیبرپا کرد. پرو يادیز اریبس يدر همان سال سر و صدا ییرضا يشدند. اما اعدام مهد

صدر دوره نعمت«: سدینویم شاه هر وقت  جادیا یجنگ روان یکیچر يهاساواك و گروه انیم يریاهللا ن شده بود. 

 »د؟یکرد ریاشرف چه خبر، او را دستگ دیاز حم گفتیم د،یدیمرا م

ص 1354سال  در ساواك  يرین شدت داد و  سیس انیزندان نیتن از مهتر 9به اقدامات خود  به  نیاو ياهرا در تپه یا

زاده و محمد چوپان ،يسرمد زیافشار، عز یلیاحمد جل ،يمشعوف کالنتر ،یفیاظریحسن ض ،یجزن ژنیگلوله بست. ب

نسـل  يهاکیجوان خوشـدل از چر یو مصـطف يخلق به همراه کاظم ذواالنوار ییفدا يهاکیاز چر یسـورک زیعز

  .زمان کشته شدند نیدر ا بودند که خلق نیاول سازمان مجاهد
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   يرینص يریو دستگ یفساد مال اتهام

ــتیابتدا از ر 57فرونشــاندن خشــم مردم در انقالب  يبود که برا یمقامات نیجزو اول يریدر زمان دســتگ يرینصــ  اس

 رانیهنوز ا يکه محمد رضا پهلو یطیبه پاکستان فرستاده شد و سپس در شرا ریسازمان ساواك برکنار و به عنوان سف

شهررا ترك نکرده بود سط دولت ازهار 1357 وری، در  بازگردانده و  رانیبه ا یاختصاص يمایهواپ کی عزامبا ا يتو

دالر  ونیلیم 743به ارزش  یوام افتیاز جمله در یتهران به نقل از مقامات، اتهام فساد مال يهاروزنامه بازداشت شد.

 .برشمردند يبازداشت و لیاتهامات و دال گریدرصد) را از د 3(با بهره 

سپرد و خود مشغول تجارت شد.  یساواك را به ثابت يرینص«: سدینویم اریتا بخت اءیض دیبهنود در کتاب از س مسعود

ــتیاز او بر ر یتنها نام يبه زود ــاواك بود. در حق اس ــاواك، مرکز معامالت تجار سیدفتر رئ قتیس او و محل  يس

شهرك در شمال  نیها هکتار باغ، چندت داشت. دهیودر آنها عض يریبود که نص ییارهیمد ئتیجلسات ه يبرگزار

  »کل کشور و ساواك بود. یساله او در شهربان 20سهم در کارخانه حاصل حضور  هاونیلیو م

در پاکستان بود به  رانیا ریکه در آن زمان سف يری، شاه دستور انحالل ساواك را داد و نص1357انقالب  يریگبا اوج

اهللا شــد. نعمت لیتشــک يمحاکمه و يبرا یانقالب یانقالب، دادگاه يروزیزندان افتاد. با پ فراخوانده شــد و به رانیا

ص ش يرین سر م هیدیکه در زندان دژبان جم ست انقالب 1357بهمن  22سرانجام در  برد،یبه  ستگ ونیبه د و پس از  رید

روز  23:45در سـاعت  يو به اعدام محکوم شـد. يویگ یصـادق خلخال اسـتیضـرب و شـتم در دادگاه انقالب به ر

، 29: فی، رد82شــد و در بهشــت زهرا (قطعه:  ربارانیدر پشــت بام مدرســه رفاه در تهران ت 1357بهمن  26پنجشــنبه 

  به خاك سپرده شد.) 36شماره: 
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  یبعد از اعدام با حکم خلخال يریجسد نص

  

  

  يریاهللا نصارتشبد نعمتآرامگاه 
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   یشاهنشاه ینیزم يرویسپهبد ن یمیرح يمهد

سپهبد ن 1357بهمن  26 درگذشته –در تهران  1300(زاده  یمیرح يمهد شاه ینیزم يرویدر تهران)   نیآخر ،یشاهن

بود که پس  يافراد نیاز نخست يبود. و یسیاو یتهران بعد از ارتشبد غالمعل یفرماندار نظام نیو آخر یشهربان سیرئ

امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق  ری(وز یفاطم نیحسبا  يشد. و ربارانیبهمن ت 26و در  رانیا 1357از انقالب 

  است.و مؤسس روزنامه باختر) باجناق بوده

 

  یسطوت ژهیو همسرش من یمیرح يمهد

داشت تا  تیفعال رانیا یکشت ونیفدراس استیعنوان ربه یرا گذراند. چند سال یبیپرفراز و نش یزندگ یمیرح يمهد

او را به  یزندگ ریافتاد که مســـ یرا ترك کرد، اتفاق رانیا يمحمدرضـــا پهلو کهیهنگام و 1332مرداد  26در  نکهیا

از  یمیرح يســروان مهد اهو،یتهران پره زده،جانیو ه مدر تهران گر 1332مرداد  26کشــاند. روز  يگریحوزه نظام

ابتدا  شیه گارد شاه که از شب پفرماند ،يریاهللا نصاز معاونان ستاد ارتش مأمور شده بود از سرگرد نعمت یکیجانب 

 نیا دلِگفتن به شاه،  راهیتا با بدوب دیکوشیم يرینص کند. ییبازجو بود یدر خانه مصدق و بعد در ستاد ارتش زندان

مرداد،  28است. روز  افتهی انیپا زیچهمه يبا فرار محمدرضا پهلو پنداشتیدست آورد؛ چرا که مسروانِ جوان را به
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شه یمیشد، رح روزیدوم پ يکه کودتا يروز سؤال و جواب يابا پو ص يهاکه در آن  شده بود در خانه  يرین ثبت 

 ،يریاهللا نصبه نعمت یبه محل گارد رساند و بعد از سالم نظام اخود ر یدر فرصت یمیمانده بود. با بازگشت شاه، رح

به او فهماند که  بیترت نیاشــت و به ااو گذ زیم يبزرگ خود نشــســته بود، پوشــه را رو زیپشــت م یکه با لباس نظام

  .نددو را در کنار هم نشا نیروزگار و حوادث، ا ،یطیشرا نی. تحت چنماندیآنان م نیب ییاسرار جلسات بازجو

 یمیرح يسپهبد مهد يریدستگ یچگونگ

افسر ارتش  نیارشدتر تهران، یبه عنوان فرماندار نظام ،یمیرح مساری: تکندیم انیب نطوریماجرا را ا نیا يزدی میابراه

که او را  یشـناخته و بازداشـت شـد. به موجب آنچه بعداً کسـ ابانیبهمن در خ 22بود که توسـط مردم در صـبح روز 

ــتگ ــه رفاه آورده بود برا ریدس ــرح دا يو به مدرس ــپه، حمله  ابانیبا لباس مبدل در کنار خ يکه و یدر حال د،من ش س

داشت و او  يهمکار ونیکه با انقالب ردستش،یاز افسران ز یکیتوسط  است،ردهکیمردم به پادگان باغشاه را تماشا م

را گرفتند و به مدرسه  يکه با کمک چند نفر و ردیگیقرار م ییمردم بود، مورد شناسا انیدر م یرنظامیهم با لباس غ

  آوردند.می رفاه 

  

  یمیرح يدادگاه مهد

 :کندیم انیب نطوریدر کتاب خاطرات خود آن دوران را ا یخلخال صادق

ـــان از ـــده بود؛ ابراه کردیکه در همه کارها دخالت م یجمله کس بود که در دولت موقت اول  يزدی میو بازپرس ش

 امور خارجه شد. ریو سپس وز ریوزمعاون نخست

ــ يزدی می.... ابراه ــه رفاه که من هم آنجا بودم، نص ــوم مدرس ــ یمیو رح يریدر طبقه س ها با . آندیرا به محاکمه کش

ستندیم نکهیوجود ا شرع معرف یکه من از طرف امام به عنوان قاض دان  کردند،یامر توجه نم نیام به اشده یو حاکم 

و ما هم نظاره  کردیرا ضــبط م انیهم جر ونیزی. تلودادندیو در باغ ســبز نشــان م دوختندیو م دندیبریخودشــان م

صبرم لبرمیکردیم سه  سرانجام کا ست زی.  که  دیگویم يزدی میبه خدمت امام رفتم و عرض کردم: ابراه ماًیقشد و م

 او مانع کار م کندیکنم. او در همه کارها مداخله م یدگیمن به کارها رســ گذاردیانقالب اســت و نم يجزو شــورا
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شوراشودیم سدیو زورش هم به تو نم ستیانقالب ن ي. امام فرمود: او جزو  سپس ریاو را بگ قهیاگر آمد آنجا  ر ) !

 امام من با قدرت تمام به مدرسه رفاه برگشتم. اناتی) پس از بيجورنیمرا گرفت و گفت ا قهیامام 

 لیتشک یو خسروداد اعدام شدند مهندس بازرگان مصاحبه مطبوعات یمیو رح یو ناج يریآن شب که نص ي.... فردا

  .میندار یاطالع نیتروچکانقالب ک يهاداد و با کمال تعجب اعالم نمود: ما از وضع دادگاه

  

  از اعدام شیپ یمیرح مساریو ت يزدی میابراه یلفظ يریدرگ
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شنبه  مهیدر ن يو سه رفاه واقع در خ يبر رو 1357بهمن  26شب پنج  شت بام مدر ) در تهران رانیالدوله (ا نیع ابانیپ

 به خاك سپرده شد.) 40شماره: 28:فیرد 82شد و در بهشت زهرا (قطعه: ربارانیت

 :کندیم انیب نطوریماجرا را ا 1357بهمن  27جمعه  خیاطالعات به تار روزنامه

ساس  میمشارکت مستق رانیارتش شاه که در قتل و کشتار مردم ا رتبهیچهار ژنرال عال شبیشب د مهین شتند بر ا دا

 شدند. ربارانیت یحکم صادره دادگاه انقالب

 یفرماندار نظام یمیرح يســاواك، ســپهبد مهد سیرئ يریشــبد نصــمانده بود ارت 24ربع به ســاعت  کی کهیحال در

ضا ناج یشهربان سیتهران و رئ شکر ر سرل شم یسابق،  سته اول با چ سروداد در د شکر خ سرل ستو  سته  يهاها و د ب

امام به رگبار مسلسل بسته شدند. جلسه  تهیچهار جوان مسلح در کم يهاجوخه آتش قرار گرفتند و با گلوله يروبرو

دادگاه  نی. اافتیبعد از ظهر ادامه  7شد و تا ساعت  لیتشک يعلو 2شماره  رستانیدر محل دب روزیدگاه از صبح ددا

س يبرا سر م میتن از مقامات برجسته رژ 26کارنامه  یبرر  انیشد. پس از پا لیتشک برندیسابق که اکنون در زندان ب

ـــ ـــه اعض ـــور امام خم ياجلس  هیرا به حکم آ کمی فیرد نینفر از متهم 4حکم اعدام رفتند و امام  ینیدادگاه به حض

سد« فهیشر صله پس از اعدام انقالب دییتأ» االرض یف نیمف صر رژ یکرد. بالفا ستقر در اطراف  میعنا سابق جوانان م

شروع به ت رانیا يهاابانیانقالب و خ تهیکم س کردند ییهوا يراندازیو ژاله  شن  یروز جزا روز عدل اله دنیو ر را ج

  .دیانقالب رس تهیاطراف کم يهاابانیبلندگو به اطالع ساکنان خ یلهیگروه به وس نیگرفتند. خبر اعدام ا

  

  آرامگاه مهدي رحیمی
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   يدوران پهلو روزیفرمانده هوان نیآخرلشگر منوچهر خسروداد سر

سروداد (زاده  شته -در آمل 1306بهمن  21منوچهر خ شگر 1357بهمن  26 یدرگذ سرل سرودر تهران)  داد خلبان خ

س شاه ینیزم يروین روزیهوان 214و بل  آنوكیش 47-اچیبالگرد  بود.  يدوران پهلوفرمانده آن در نیآخرو  یشاهن

اعدام شد.  1357بهمن  26انقالب محاکمه و در  يهاو توسط دادگاه ریدستگ رانیا 1357انقالب  يروزیپس از پ يو

ـــکن باِنخل«به عنوان  ياز و ـــدینام برده م ينظام هوانورد نهیفرماندهان ارتش در زم نیاز بهتر یکیو » رکوردش . ش

  بود. رانیارتش ا يسبزهامعروف به کاله ای» نوهد«هوابرد معروف به  ژهیو يروهاین گذارانیخسروداد بن

  

  بود روزیدر زمان اعدام فرمانده هوان دان،یسرلشگر خسروداد، فرمانده سابق گارد جاو
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 يدیخورش 1325در  پلمیپس از اخذ د آمد. ایدر آمل به دن یشمس 1306در سال  یفرزند محمدعلمنوچهر خسروداد 

سه و انگل لینظام ادامه تحص رستانیبا ورود به ارتش در دب تسلط داشت. سرلشگر  یسیداد. خسروداد به دو زبان فران

از عالقه و ، او ییاو از استعداد و کارآکرد. همکاران یم یبود و با تنها دخترش زندگخسروداد از همسرش جدا شده

 واناتیبه ح نی. او همچنکردیسوء استفاده نم تشیاند. او ثروتمند نبود و از موقعکرده ادی يبه و ردستانشیز يوفادار

صاحب چند شت و  س 1341بهمن  25بود. در  یسگ گرگ نیعالقه دا و  شرفتیبه موازات پ روز،یهوان سیپس از تأ

 تیترب روزیهوان یاحراز فرمانده يرا برا طیکه افسران واجد شرا دیرس جهینت نیبه ا ینیزم يروی، نتوسعه آن سازمان

ـــروداد برا ـــد، و کایانتخاب و به آمر تیمأمور نیا يکند، منوچهر خس  نامهنییمقرر در آ نیآنجا موازدر ياعزام ش

 يروین گاهیدر پا گریدوره د نیو چند 58-اچ-او يترابر یخلباندوره  یمتحده را گذراند و پس از ط االتیارتش ا

 یکیسپس به فرانسه رفت و در  يآمد. و لیمتحده نا االتیارتش ا یمدرك خلبان افتیماکسول آالباما به در ییهوا

رفت و  سیپس از آن به ســوئ يکرد. و لیتحصــ ریســ-ســن یمدرســه نظام یعنیجهان  ینظام يهامدرســه نیاز برتر

س تیریمد ستان را تو سه نظامجنگ کوه سران مدر ست آموزش د یسلطنت یط اف . او پس از مراجعت به دیسندهر

سفند  رانیا شد و به آجودان ینیزم يروین ییمایهواپ یبه فرمانده 1350در ا س ینیزم يرویکل ن یگمارده  . دیارتش ر

 يروهایبرد نهوا 23 پی. خسروداد با گذشت زمان، در تافتیارتقا  يبه درجه سرلشکر 1354 نیخسروداد در فرورد

شارکت مرب ییهوا يروین ژهیو شد و با م ستقر  معروف به » نوهد  « ژهیو هايرویخودش ن یو فرمانده ییکایآمر انیم

 کرد. سیرا تاس ایران ارتش يکاله سبزها

ـــروداد در  منوچهر ـــتینهم ارد( 1975 لیآور 29خس ـــد در اهواز همراه با کلم ا) 1354 بهش خلبان  یلیب يموفق ش

ـــرکت بل هل گرشیآزما ـــد ش به ثبت  214-بل يدیفروند از مدل تول نیرا با اول يپرواز دیرکورد جد 5 کوپتریارش

ــاند. هل ــه روز قبل به اآن کوپتریبرس ــده ب لیتحو رانیها که س  يهزار متر 3به ارتفاع  هیثان 58و  قهیدق 1در  ود،داده ش

هزار متر  9از  هیثان 5و  قهیدق 15قرار گرفت، در  ایدر هزار متر از ســطح 6در ارتفاع  هیثان 13و  قهیدق 5پس از  د،یرســ

 5متر بود که  9070که توانســت لمس کند  یارتفاع نیشــتریدوام آورد و ب يمتر 9010در ارتفاع  هیثان 30عبور کرد، 

در  یمختلف نظام يهادوره ی. خســروداد پس از طشــدیمتوســط محســوب م يدر کالس بالگردها دیرکورد جد

ــاه ینیزم يروین روزیهوان ــاهنش ــئول رانیا یش ــروداد به را عهده ياژهیو يهاتیبه خدمت پرداخت و مس دار بود. خس

از  استیموظف هستند بدون دخالت در س ههم يداشت که در خدمت سرباز دیتأک یرتبه نظام یفرد عال کیعنوان 
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ــاه پهلو یهر دولت قانون ــا ش ــفوفادار بود  ياطاعت کنند. او کامالً به  محمدرض کرد.  تیحما دیو از روند انقالب س

سروداد با ا سلمان ش کی نکهیخ داشت. خسروداد تا قبل از  یاسالم تیروحان یقاطع با قدرت طلب تبود، مخالف عهیم

گارد  يرویمقر ن يایسرباز و افسر را در کافه تر يادیبا مسلسل تعداد ز یآن چهار سرباز اسالم یطکه  زان،یحادثه لو

ـــتند، ـــروداد رفتیم رونیبدون محافظ ب به گلوله بس  رانیا يفرماندهان ارتش و هوانورد نیاز بهتر یکی. ژنرال خس

به عنوان خلبان رکوردشــکن نام  يو زچترباز به جنگ ظفار فرســتاده شــد. ا ییبه همراه گردان هوا شــدیمحســوب م

سته بود اوج شدیبرده م سط هل يریگکه توان ست  کوپتریتو  یلیبه نام کلم ب ییکایسر آمراف کیرا که رکوردش د

  بود. روزیفرماندهِ هوان نیو آخر نیبود بشکند.سرلشکر خسروداد دوم

زنده  انیو راو یمیو به دادگاه انقالب ســپرده شــد. منابع قد ریدســتگ یانقالب يروهایتوســط ن 1357بهمن  22در  يو

در روز  يآمده و 1358از ســال  ياهیدر نشــر .دانندیم يتظاهرکنندگان را عامل حکم اعدام و هیعل یانقالب اقدامات

موجود از آنروز بر فراز  لمیبوده که در تنها ف ینوکید سوار برشیژاله انجام دانیکه به کشتار معترضان در م اهیجمعه س

  است. کردهیبوده و شخصا دستور آتش را صادر م دانیم

  

  محاکمه خسروداد توسط خلخالی
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ضور  یاما منبع قاطع  سو نیشهربور وجود ندارد. در هم 17ر داو بر ح شت:  يدوره هفته نامه فران نوول اوبزرواتور نو

 ینظام یعال يســتاد کل ارتش به جلســه شــورا سیرئ یباغخســروداد به پادگان کرمان رفت و بعد توســط عباس قره

ارتش شـــد.  یطرفیب هیافراد امضـــا کننده اعالم نیجلســـه شـــرکت کرد و بعد خود جزو آخر نیدعوت شـــد و در ا

س ستگ رانیکه حاضر به ترك ا رودادخ قرار گرفت و  یصادق خلخال استیبه ر یدادگاه انقالب اریو در اخت رینبود، د

 یبه فرمان صــادق خلخال عیســر یو در اقدام شــد االرض شــناخته یدر دادگاه، مفســد ف تیســر انجام پس از محکوم

 یساواك، سرلشکر رضا ناج سیرئ يرینص اهللارتشبد نعمت در کنار 23:45ساعت  1357بهمن  26پنج شنبه  شبمهین

گروه افسران  نیسابق، جزو اول یشهربان سیتهران رئ یفرماندار نظام یمیرح ياصفهان و سپهبد مهد یفرماندار نظام

شاه رتبهیعال شاهن سه رفاه واقع در خ يبودند که بر رو رانیا یارتش  تهران  ) دررانیالدوله (ا نیع ابانیپشت بام مدر

به  50شماره  29 فیرد 82پنجم اسفندماه در گورستان بهشت زهرا تهران در قطعه  خیدر تار يشدند.جسد و ربارانیت

  خاك سپرده شد.

  

  آرامگاه منوچهر خسروداد
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 استان اصفهان یو فرماندار نظام یشاهنشاه ینیزم يرویسرلشکر ن یرضا ناج دیس

ــ ــا ناج دیس ــفهان در 1302خرداد  5(زاده  یرض ــته –اص ــکر ن 1357بهمن  26 درگذش ــرلش  ینیزم يرویدر تهران) س

برد و چون  انیبه پا يرا در دانشکده افسر التشیتحص یناج پیاستان اصفهان بود. سرت یو فرماندار نظام یشاهنشاه

  کرد. یط سرعترا به  یو ترق شرفتیبود مراتب پ یو سختکوش اقتیبا ل اریافسر بس

  

  

   1357اصفهان در سال  یاصفهان و فرمانده حکومت نظام يمرکز توپخانه و موشکهافرمانده  -یرضا ناج
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ـــگر ناج ـــرلش ـــؤول یس ـــده ییتهایبا همه مس ـــت فرمانده مرکز آموزش توپخانه هم ش و  تیبود. در مورد جدکه داش

ش ضشدهگفته يادیز ثیاو حرف و حد یسختکو ست که بع سانه م یا ست شده. گفتهماندیاز آن ها به اف  یاو حتا

 یاو حت ایبه درجه داران و افسران ! و  رسدشناخت تا چه ب یم لیرا با اسم و فام شیها گانیهشتاد درصد از سربازان 

. نمودیم یو آب و روغن آنها را بازرس کردیم یسرکش نگهایخودروها و پارک نگیآشپزخانه و پارک يها گیبه د

ممکن بود در  ریکه داشــت غ یو اطالعات يبود و به خاطر عوامل قو یفعال اریاســت که او فرمانده بســ نیمســلم ا قدر

 زمان او خبردار نشود. نیو درکوتاه تر افتدیب یتحت امر او اتفاق يپادگانها

شبانه روز با اطم 24 از در حال تحرك  شهیدر تالش بودند. هم شانیساعت را ا 20گفت حدود  توانیم نانیساعت 

دســت از  یدر رفت و آمد بود...وقت نهایا نیبودند؛ که دائم ب 55و گروه  44خانه، گروه بود. ســه تا پادگان، مرکز توپ

شیکار م ساری. اما تدیخوابیبود، در دفتر کارش م یکینزد ماناش برود که در هکه به خانه نیا يبه جا د،یک  یناج م

بدنامش  خیهالکت کشاند و در تاراو را به  تاًیداشت که نها ی، نقطعه ضعف يریناپذ یو خستگ یبا همه سخت کوش

  کرد؛ و آن طمع مقام و درجه بود

س  سرت ییتهااز جمله پ شت م یناج پیکه  شاه دا شکر  یبه فرمانده توانیدر زمان  صفهان و معاون ل مرکز توپخانه ا

ـــکر یگارد و فرمانده ادهیپ ـــکر  ،يتوپخانه لش ـــاره کرد. همچن نیقزو یزره 16در لش  فرمانده مرکز آموزش نیاش

سمت زیتوپخانه ن سرت یبود. آخرین  شت فرماندار نظام یناج پیکه  ص یدا ستان ا شکر انقالب بود.  امیدر ا فهانا سرل

حکومت  نیبود و اوّل رانیمبارزات ملت ا انیاصـــفهان در جر یفرماندار نظام نیاوّل» قصـــاب«معروف به  یرضـــا ناج

کردند،  امیمردم اصــفهان ق ز،یتبر نیروز واقعه خون نیلمدر چه یدر  شــهر اصــفهان اعالم نمود. وقت يو زیرا ن ینظام

 مردم اصفهان را سرکوب کند. امیاصفهان منصوب شد تا ق ینظام يبه فرماندار یناج

ــفهان هنوز خاطرات مربوط به توَحّش ناج مردم ــفهان دق يدارند. و ادیرا به  ینجف آباد اص  یهمان اقدامات قایدر اص

  دادند. یتهران انجام م را انجام داد که دوستانش در
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ــرت يروزیبعد از پ ــرت نیاز اول یناج پیانقالب س ــه دادگاه س ــد. جلس ــت ش  یناج پیفرماندهان ارتش بود که بازداش

  برگزار شد  یتوسط خلخال 1357بهمن  26در  گریتن د 24همراه با 

  

  

  

  در دادگاه انقالب توسط خلخالی یرضا ناجمحاکمه 
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سامضکامال که  یدر دادگاه ثابت شود حکم  يو هیاتهامات عل نکهیو بدون ا دیبه طول انجام عتحکه بود و تنها ده 

و  يریهمراه با سـپهبد نصـ قهیدق  23:45در سـاعت  57بهمن  26همان روز  ینیخم دییاعدامش صـادر شـد و بعد از تا

کرد یم هیاز اعدام گر شیپ یناج پیشد. سرت ربارانیت يو سرلشکر خسروداد در پشت بام مدرسه علو یمیسپهبد رح

سپهبد رح شت اما  صمم بود. پ یمیو انتظار اعدام ندا سرد  و م شت زهرا قطعه  یناج پیسرت کریخون  فیرد 82در به

  به خاك سپرده شد. 34شماره  28

  

  

  بعد اعدام یجان رضا ناج یب کریپ
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   یشاهنشاه ییهوا يرویخلبان ن یسپهبد نادر جهانبان

شته –در تهران  1307 نیفرورد 27(زاده  یسپهبد نادر جهانبان سفند  22 درگذ سپهبد خلبان ن 1357ا  يرویدر تهران) 

شاه ییهوا شم رو،یآن ن یو معاون فرمانده رانیا یشاهن ست ت گذارانیبن يبود. و یآبمعروف به ژنرال چ سرپر  میو 

  .برندین عصر خود نام مخلبانا نیتر تهو برجس نیاز بهتر یکیاست. از او به عنوان  ییآکروجت تاج طال

  

  ینظام یدر لباس رسم ینادر جهانبان

ــتیدر ب ینادر جهانبان ــر امان 1307 نیو هفتم فرورد س ــد. او پس ــاهزادگان قاجار و  یاهللا جهانباندر تهران زاده ش از ش

ــاه ــاهنش ــپهبدي یبا درجه یفرماندهان ارتش ش ــت که وز س ــنا ریاس ــناتور مجلس س لن ه يبود. مادر و رانیا يو س

 از مهاجران روس است. ینسکیکاسم
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سالگ یجهانبان نادر شگاه خلبان یدر هجده  س ییهوا يروین یوارد دان ص هیرو  يرویوارد ن التیشد. پس از اتمام تح

ــد. پس از آن نادر جهانبان رانیارتش ا ییهوا ــد. و یجت راه يمایهواپ خلبانی یآموزش دوره يبرا یش  يآلمان ش

جت را فرا گرفت. نادر  يمایبا هواپ ییهوا یکروباسـآشـنا شـد و از او فنون آ کایوجت آمرآکر میت دریدر آلمان با ل

شت به ا یجهانبان ست رانیپس از بازگ سال  رانیآکروجت ا میت نینخ شک 1958را در  ست لیت آکروجت  میت نیداد. نخ

 امکیو س نوسپهریم نیعبدالحس ،یعیرب نیرحسیام ،ینادر جهانبان ،یشده بود از: محمد خاتم لیتشک ییتاج طالبه نام 

 .ینیبجهان

 میت لیسال پس از تشک کیبود.  1958در سال  رانیا ییآکروجت تاج طال میو سرپرست ت گذارانیبن یجهانبان نادر

 میت ایتانیبر ییهوا يرویو ن کایآمر ییهوا يروین ران،یا ییهوا يرویبا حضـــور ن يادر مســـابقه ییآکروجت تاج طال

ست آورد. تمقام نخ رانیا جزو  1357ماه در بهمن یعنیتا زمان انحالل آن  رانیا ییآکروجت تاج طال میست را به د

ـــ يهامیت نیقدرتمندتر را  ییهامقام یالمللنیرقابت ب نیجت در جهان بود که در چند يمایبا هواپ ییهوا یآکروباس

 يکشـــور در رشـــته ســـوارکار یقهرمانبه مقام نخســـت  یاز انقالب اســـالم شیپ یکســـب کرد. ســـپهبد جهانبان زین

به حکم صادق  1357اسفند  22و در  ریدستگ یسپهبد نادر جهانبان 1357در سال  ی. با وقوع انقالب اسالماستدهیرس

  شد. ربارانیزندان قصر ت ریت دانیحاکم شرع وقت در م یخلخال

 

 یو اعدام نادر جهانبان يریدستگ یچگونگ

شــد.  ربارانیحاکم شــرع وقت ت یدر زندان قصــر به حکم صــادق خلخال 1357فند اســ 22در بامداد  یجهانبان نادر

تن از محکومان به اعدام را منتشر کرد. متن خبر  ازدهی یاسام يدر خبر 1357اسفند  23 ختاری به اطالعات یروزنامه

 است: ریبه شرح ز

صــادره از طرف دادســتان  خواســتفریبه ک یدگیجهت رســ رانیا یدادگاه انقالب اســالم 1357اســفند  21 خیتار در

بودند و  گانهبی ینشاندهدست مرژی یبه ملت و عوامل سرسپرده نیاز خائن یکه جملگ ینینفر از متهم 11 هیانقالب عل

و مشــاوره  یدگیســاعت رســ نیو پس از چند دادجلســه  لیتشــک باشــندیم زین االرضیمفســد ف تکارانیجنا نیهمچن

 :سرانجام حکم اعدام را صادر کرد
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  ... ،ییهوا يروین یاهللا معاون فرماندهفرزند امان ینادر جهانبان سپهبد -1

2-  ......  

3-....  

  

  بعد از اعدام یسپهبد نادر جهانبان

  

 یصادق خلخال استیبه ر ینادر جهانبات دادگاه

ـــند؛یبر گردنش انداختند تا جرمش را بنو يمحاکمه آوردند، کاغذ يرا برا یجهانبان یوقت ـــینظر م اما به س او  دیرس

نوشتند: سپهبد نادر  دیکاغذ سف ياست. پس روانجام داده ینشد شهادت دهد او جرم دایهم پ ینداشت، کس یجرم

 شرح است: نیخوانده شد بد يو يراکه در دادگاه باو فرخواستیعامل فساد. متنِ حُکم ک ،یجهانبان

که با ســاقط کردن  یمیآن با رژ ریو نظا یاخر ورزشــاو نیو ا یحســاس نظام يهابا اشــتغال در ســمت یجهانبان نادر

 یو مملکت را در جهت اراده بود کرده دایسلطه پ رانیدر ا اجنبی یغاصبانه و با اراده قیبه طر یشرع یحکومت مل
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صلحت مملکت و ملت به قهقرا م اجنبی شرع و م شاند،یم يو به نابود بردیو در جهت خالف   تیامن هیبا اقدام عل ک

و  یاله نیمطابع قوان السالمهیامام عل بیمتزلزل کردن اساس استقالل و فساد در ارض و محاربه با خدا و نا يبرا امیو ق

و آن  شانیا شخصی اموال یو صدور حکم اعدام و مصادره یدگیرس يتقاضا میدر زمان ارتکاب جرا هیجار نیقوان

صاحبان ا نید ياز اموال که به خاطر فرار از ادا رمقدا ستافتهیانتقال  کینزد يبه فرزندان و اقربا یصلبه  از طرف  ا

 از دادگاه دارم. یکل انقالب اسالم يدادسرا

که  کندیاشاره م رانیدر ا لیاسرائ ریبه خاطرات سف» شد ینینوبت خم«با عنوان  يادر مقاله نیروزآنال يخبر تیسا

 ».ترمیرانیعرب ا يمن از تو«گفت:  ینیبه احمد خم یجهانبان بود، نوشته

که جوخه اعدام به طرف او نشـــانه رفته بودند و  یخود فرمان آتش را صـــادر کرد. زمان یاعدام نادر جهانبان نیح در

 »آتش«زد:  ادیبودند او فر کیآماده شل

ساریت«بعدها گفت:  هایچاز تفنگ یکی یکمال شمانش را ببندند چون که م یجهانبان م ستیاجازه نداده بود چ  خوا

  »ها باشد.پرواز گلولهشاهد 

  

 دادگاه نادر جهانبانی
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  یجهانبان یزندگ رامونیها پداستان

 روانیوجود دارد که پســـر او انوشـــ یســـپهبد جهانبان یدرباره زندگ ییهاعهیمردم شـــا انیو در م يمجاز يفضـــا در

 است:پرداخته اتیروا نیبه ا یفارس ولهچهیبا دو ییدر گفتگو یجهانبان

بان ییهاورهاز د یکی در هان جت م یکه ج ند،یآموزش آکرو بال هواپ یکی داد به  غل  نان جوان از ب با  يمایاز خل

 مایکه با چتر نجات از هواپ دهدیبه خلبان جوان دســتور م ی. جهانباندندید يادیز بیآســ مایزد. هردو هواپ یجهانبان

شاندیباند فرودگاه م يرا رو شیمایهواپ شیخو یدسترهیخودش با مهارت و چ یبپرد؛ ول رونیب فرزند  روان،ی. انوشن

ــت که برخ ینادر جهانبان ــتان یمعتقد اس ــت و ن یزندگ رامونیگونه پغلط و اغراق يهاداس ــرر او اس ــپهبد به ض  زیس

 است:داده حیتوض اتیروا نای یدرباره

ست. ا ریاز ز مایپدرم با هواپ کهنیا مثالً ضبیکار ب نیپل کارون پرواز کرد دروغ ا س یاطان ست و پدرم خلبان ب با  اریا

 گرید یرواقعی. داستان غشودیم تیسال است که روا يهاداستان سال نیو ا کردینم يکار نیبود و ابداً چن یانضباط

را محاصــره کردند و به بغداد  شــانیا یعراق يماهایکرد و هواپبدون اجازه پادشــاه به عراق پروازاســت که پدرم  نیا

 داستان از ابتدا تا انتها دروغ است. نیکرد. اها فرارارت از چنگ آنپدرم با مهبردند و 

 ییهاییکایکه تمام آمر یاست، آن هم در حالجاده بلند کرده يپدرم فانتوم را از رو ندیگویم کهنیهم ا گرید یکی

ست. پدرم ه یلیکار خ نیا گفتندیجا بودند، مکه آن شتباه و خطرناك ا سفانه دهنکر يکار نیوقت چن چیا ست. متأ ا

خلبان  یبود ول ی. پدرم خلبان شــجاعســتیباعث افتخار ن ادیو ز شــودیتر مو بزرگ شــتریها مدام دارد بداســتان نیا

 يگرید يتر باشــد. کارهاجوان يهاخلبان يبرا يکه درس بد کردینم يوقت کار چیبود. او ه یبا انضــباط اریبســ

 که در آکروجت نشان داد. یهنر خلبان ایبود  العادهشان در پرواز فوقشجاعت ،کردیم

ش سالم ،یفرزند نادر جهانبان ،یجهانبان روانیانو ست. او که براساله بوده 30 یدر زمان وقوع انقالب ا ص يا به  لیتح

باالتر کایآمر ته بود، پس از کســــب  بان نیرف تا زمان وقوع انقالب،  رانیبه ا کایآمردر یمدرك خل بازگشــــت و 

ستگ ،یسپهبد نادر جهانبان ربارانیپس از ت ههفت کی زیبود. او ن »یرتاکسیا« ییمایت هواپشرک رعاملیمد  5شد و  رید

ــ ــ نکهای یدرباره یجهانبان روانیماه را در زندان گذراند. انوش ــ ياریچرا پدرش مانند بس با وقوع انقالب از  انیاز ارتش

 :دهدیپاسخ م گونهنینرفتند، ا رانیا
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صرار م یلیبه پدرم خآن موقع من  اتفاقاً شود، چون هواپ رانیکه از ا کردمیا ستمان بود. هم از راه  مایخارج  هم در د

وطن  نیمن ســرباز ا گفتیم شــهیهم ی. پدرم ولمیبرو رونیب رانیاز ا میتوانســتیخودمان م يمایو هم با هواپ ریارانیا

هم که شـــاه رفت،  یوقت یلکتم را رها کنم. حتگفت امکان ندارد ممیبمانم. م نجایاســـت که در ا امفهیهســـتم و وظ

ست در ا یفهیهم که رفت؛ گفت نه وظ ستانیحاال رئ میگفت من «گفت  شنهادیپ نیبا رد ا يمملکت بمانم. و نیمن ا

کنم اگر از یبرود. فکر م رانیعنوان قانع نشد که از ا چیبه هو  »زمیام که بخاطر آن بترسم و بخواهم بگرنکرده يکار

 پدرش یدرباره یجهانبان روانیپدرم همان مملکت خودشــان بود. انوشــ ي. جادیکشــیرفته بود، هر روز زجر م رانیا

هم  يگرید زیچ کیکردند.  یخط خودشان (پدرم) وجود دارد که از ما خداحافظبا دست يانوشته کی«: استگفته

اســت که من در  يزیچ نیتراارزشب نیاو  من اســت دســتاســت که پدرم دســتشــان بود و اآلن  یســاعت م،یکه دار

  ».دارم امیزندگ

  

  آرامگاه نادر جهانبانی
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 یسپهبد خلبان ارتش شاهنشاه یعیرب نیرحسیام

در تهران) ســپهبد خلبان ارتش  1358 نیفرورد 20 درگذشــته–در کرمانشــاه  1309بهمن  11(زاده یعیرب نیرحســیام

 یشاهنشاه ییهوا يرویفرمانده ن نیو آخر 2فانتوم  4-و اف ربیس 86-اف يهابود. او خلبان جنگنده رانیا یشاهنشاه

و محاکمه و سرانجام در زندان قصر  ریدستگ رانیا 1357بود؛ که پس از انقالب  1357بهمن  22تا  1355بهمن  19از 

  اعدام شد.

  

  یعیرب نیرحسیام

   



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             170

 

ـــاه ییهوا يرویو ن ییآکروجت تاج طال میاز خلبانان ت یعیرب ـــاهنش ـــال بود. در  یش پس از مرگ نابهنگام  1355س

 يروین یبه دســتور شــاه به مقام فرمانده ،ییســانحه هوا انیدر جر ییهوا يرویفرمانده وقت ن ،نیارتشــبد فضــائل تد

 .دیرس رانیا ییهوا

ستانیاز دب یعیرب شکده خلبان افتیخود را در پلمیتهران مدرك د تیهدا ر سپس وارد دان . در دوران دیگرد یکرد، 

: ییهوا يهاگاهیپا توانیجهان ســـفر نمود که از جمله م ییمعتبر هوا ییهوا يو مراکز شـــرکتها هاگاهیپاخدمت، به 

ستنفلدبروك در مون  يهایمتحده و کمپان االتیادواردز در ا س،یتراو س،ینل امز،یلی، و1958سال یآلمان غرب خیفور

: براون، ییکایســرشــناس آمر يهاو با ژنرالمالقات نمود  1974و شــرکت نورتروپ در ســال  نگیبوئ يماســازیهواپ

 یکیتاکت یاز فرمانده سیتراو ییهوا گاهیاز پا دیبازد انیدر جر یعیکرد. ربباط برقرارآشنا شد و ارت انیکارلتون و را

را  یگالکس 5-یس دیالکه يترابر کریپغول يمایفروند هواپ کینمود و با مهارت تمام،  دیمتحده بازد االتیا ییهوا

 رواز درآورد.به پ

 يهادو پسر به نام 1357و در سال  ازدواج کرد) 1938 هیژانو 29، متولد Greta Hierlبه نام گرتا ( یبا دختر آلمان او

 يپرواز لهیبا هر وس توانستیداشت و م ياژهیتسلط و یدر فن خلبان یعیساله داشت. رب 13ساله و آرمان  19 انیآر

 .دیکه در دسترسش باشد پرواز نما

شاه ( شیروز پ چهار ش زریرابرت ها ییکایژنرال آمر) 1357 يد 22از رفتن  شنگتن خبر م یدر گزار که  دهدیبه وا

به محض رفتن شاه  دیکه ارتش با ندیگویم انی) و ارتشبد حسن طوفانییهوا يروی(فرمانده ن یعیرب نیرحسیسپهبد ام

موفق  اریبخت کنندیفکر م دانند؛یبه کشـــور فاجعه م ار ینیها بازگشـــت خمآن«: ســـدینویدســـت به کودتا بزند. او م

در ادامه در گزارشــش  زریها» نخواهد شــد و معتقدند که با گذشــت زمان ارتش توان کودتا را از دســت خواهد داد.

  به شدت به شاه وفادار است. یعیکه سپهبد رب دهدیخبر م

 یعیو اعدام سپهبد رب يریدستگ

بهمن  22مســلح در  يروهاین یعال يپس از جلســه شــورا یباغعباس قره شــنهادیکه با پ بود یاز فرماندهان یکی یعیرب

ــد نامه اعالم ب 1357 ــبح همان روز برگزار ش ــ يبه رهبر ونیدر برابر انقالب يارتش پهلو یطرفیکه در ص اهللا روح دیس

ضاء کردند. پس از پ ینیخم سط يو 1357انقالب  يروزیرا ام  یانقالب مردم هیام کودتا علبه اته یانقالب يروهاین تو
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سالم يو نظام جمهور ستگ رانیا یا شد که در پا رید سپرده   يدادگاه برا يپس از برگزار انیشد و به دادگاه انقالب 

  او و همدستانش احکام دادگاه صادر شد.

 

  یعیرب نیرحسیسپهبد اممحاکمه 

) گفته بود: کردندیم االرضیمتهم به فساد ف(که او را  يو احمد آذر یدر جلسه دادگاه در جواب صادق خلخال يو

سد ف«من  سد ف«، من  ستمین»االرضیمف سماءیمف ستم . گفتند چرا ؟ گفت :  »ال  انیکه جنگ اکتبر م يچون روز« ه

سرائ صر و ا شد ، من از پا لیم صر را بمباران کردم و  مایپدزفول ، هوا یوحدت گاهیشروع  صر بردم و فرودگاه م به م

ــر نیمجروح ــهر آوردم تا در ب یلیائاس ــتانیرا به خرمش ــتر نیا مارس ــهر بس ــوند . پس به ا يش ــد  نیش جهت من مفس

سماءیف  شماقربان ، « رفتم و به او گفتم :  مایهواپ يهاپله يبود ، رو رانیکه شاه در حال فرار از ا یوقت» ... هستم .  ال

 کردم . هیو گر.»  کنمیرا حمام خون م رانی، من ا دیبرگرد رانیبه ا
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شناخته یدر دادگاه انقالب، مفسد ف تیپس از محکوم سرانجام در زندان قصر  1358 نیفرورد 20و در  شد االرض 

  شد. ربارانیت ،یبه حکم صادق خلخال

  

  انقالب در زندان قصراعدام شد. لیاوا یشاهنشاه ییهوا يرویفرمانده ن نیآخر یعیسپهبد رب

  

 از حقارت شاه یعیرب رتیح

قرار داشـت  رانیا یپادشـاه میسـال در راس رژ 37که مدت  يمحمدرضـا پهلو دیجالب باشـد اگر بدان تانیبرا دیشـا

و  سیخواســـت انگل ایرا با اجازه و  رانشیوزهمه نخســـت بای. او تقرشـــدیم ریتحق گانهیب يهاقدرت يبارها از ســـو

با تحکم رفتار  رانینتش در برابر مردم اسلط ورانکه در طول د یکس قتی. در حقکردیبرکنار م ایمنصوب و  کایآمر

سلطنتش شروع شد.  يروزها نیاو از همان نخست رینداشت. تحق يزیجز حقارت چ هایدر مواجهه با خارج کرد،یم

 يبا واســطه به محمدرضــا پهلو سیســفارت انگل س،یمور رهیاو به جز دیو تبع سیپس از عزل رضــاخان توســط انگل

به عنوان شـــاه  يو فتوحات و تصـــرفات ارتش آلمان مانع از انتصـــاب و نیبرل ویه رادب کردنکه گوش  نداطالع داد

را ترك  نیبرل ویگوش دادن به راد دیباشد با رانیشاه ا خواهدیبه او فهماندند که اگر م هایسیخواهد شد. انگل رانیا

قول داد که  يمحمدرضـــا پهلو ام،یپ نیکند. پس از ا يآورآلمان را از اتاقش جمع يشـــرویپ يهانقشـــه یکند و حت

ـــیو هر آنچه انگل کندیگوش نم نیبرل ویبه راد گرید  يروزها نیدر آخر یعمل خواهد کرد. او حت ندیگویم هایس
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سپهبد ام لیذل هایسلطنتش هم دربرابر خارج سیو خوار بود.  شاه ییهوا يرویفرمانده ن ،یعیرب نیرح شاهن به  یارتش 

اشــاره کرد و  ییکایژنرال آمر کیب با اشــاره به ضــعف شــاه، به حقارت او در برابر انقال ههنگام محاکمه در دادگا

 کیشوك بود. که مگر شاه ما را  کیبنده  ي... اولش برا"برود دیشاه با"گفت  ییکایآمر زریژنرال ها یوقت«گفت: 

ضربه است که تازه  نیبزرگتر نیام ایبرود؟! ...قسم به مقدسات عالم، در زندگ دیبا دیبگو تواندیم ییکایژنرال آمر

دم موش  نکهیلغزان سوار است. درست مثل ا دهیچوب پوس کیاست که به  یساختمان کیاصوال شاه مثل  دم،یفهم

  »است... چیه نقدریشاه ا دانستمی... واقعا نمرونیب ندازندیو ب رندیرا بگ

  

  

  آرامگاه انیر حسین ربیعی
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   یشاهشاهن ینیزم يرویحسن پاکروان سرلشکر ن

 ینیزم يرویدر تهران) ســرلشــکر ن 1358 نیفرورد 22 درگذشــته –در تهران  1290مرداد  12 یحســن پاکروان (زاده

ـــاه ـــاهنش ـــازمان امن سیرئ نیمرداد، دوم 28 يرکن دو ارتش در زمان کودتا سیرئ ،یش ـــور  تیس و اطالعات کش

 1346تا مهر  1343از بهمن  دایرعباس هویول اما نهیاطالعات کاب ری، وز1343بهمن  7تا  1339اسفند  24(ساواك) از 

شــرع صــادق  یبه حکم قاضــ 1358 نیفرورد 22در  يدر پاکســتان و فرانســه بود. و رانیا یدولت شــاهنشــاه ریو ســف

  شد. ربارانیت یخلخال

  

  سر لشکر حسن پاکروان
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 سرلشکر حسن پاکروان یاز  زندگ ياخالصه

اهللا پاکروان از دولتمردان زمان رضاشاه و در آمد. پدر او فتح ایدنهران بهدر ت يدیخورش 1290پاکروان در سال  حسن

فرانسه دانشگاه تهران  اتیپاکروان استاد زبان و ادب نهیواقعه مسجد گوهرشاد مشهد، استاندار خراسان بود. مادرش ام

ص انیبود. پاکروان پس از پا شد و در دب یهمراه پدرش راه ،ییابتدا التیتح صر  ستایم سو نر سکندر هايفران  هیدر ا

در رشته » فونتن بلو«و  »هیپوآت« ینظام يهافرانسه شد و از دانشکده یرساند. سپس راه انیمتوسطه را به پا التیتحص

پدر و  لفتمخا لیبه دل یازدواج کند ول ي. پاکروان  قصـــد داشـــت با دختر فرانســـودیگرد لیالتحصـــتوپخانه فارغ

 1312. پاکروان در سال افتیاز مرگ نجات  یزد ول یچند گلوله دست به خودکش کیازدواج، با شل نیمادرش با ا

 يهاپرداخت. در سال سیبه تدر يدانشکده افسر یبازگشت و به مدت هشت سال به عنوان مرب رانیبه ا يدیخورش

سر انتظامات بناد 1328–1320 شهر و اف سال هم به عنوا رفرمانده پادگان بو شد. پاکروان دو  سر رکن دوم جنوب  ن اف

به  رانیا یبه مدت دو ســال به عنوان وابســته نظام یبا درجه ســرهنگ 1328ســتاد ارتش خدمت کرد. ســپس در ســال 

شت به ا ستان رفت. پاکروان بعد از بازگ ستیبه ر 1333تا  1330از  رانیپاک شد. در  ا صوب  ستاد ارتش من رکن دوم 

 رانیدر توسعه روابط ا يتالش و يسفارت فرانسه در تهران، برادونور از طرف  ونینشان افتخار لژ 1330 يد هفدهم

سال بعد مدت شد. پاکروان  سه به پاکروان اهدا  سته نظام یو فران ست یبه عنوان واب سه رفت. در زمان نخ  يریوزبه فران

صدق و کودتا ستیپاکروان ر 1332مرداد  28 يدکتر محمد م سا ستادرکن دوم  ا شت و در  ل ارتش را به عهده دا

ــرت 1334 ــته نظام یپیبا درجه س ــال  یراه رانیا یبه عنوان وابس ــد. پاکروان در س کل  یمرزبان یفرمانده 1334هند ش

 کشور را به عهده گرفت.

سال  پاکروان  نیا یاتیکشور (ساواك) معاون عمل تینهادن سازمان اطالعات و امن ادیپس از بن يدیخورش 1335در 

کرد و شــاه را به وحشــت انداخت،  دایپ يادیســاواك، قدرت ز سیرئ اریبخت رمویســازمان شــد. چهار ســال بعد که ت

ـــتیو ر کایآمرها درتکار آمدن دموکرا يبا رو نیهمچن ـــار آن )  1342–1339( ياف کند جان يجمهور اس فش

 حسن پاکروان پیسرت 1339اسفند  24باعث شد که شاه در  ران،یدر ا یــــ اجتماع یاسیس راتییتغ جادیا يکشور برا

 اســتیســاواك بگمارد. در زمان ر اســتیو شــدت عمل بود به ر يخونســرد، اهل مطالعه و مخالف تند يرا که فرد

ــت ــاواك پنج نخس ــریوزپاکروان بر س ــنعل ،ینیام یعل ،یامامفیر (جعفر ش ــداهللا علم، حس ــور و ام یاس  رعباسیمنص

ـــف يبه برگزار توانیدوران م نیکار آمدند. از حوادث مهم ا ي) رودایهو  1341بهمن  6در  دیرفراندوم انقالب س
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 دی، تبع1342 ردادخ 15 امی، ق1342 نیدر دوم فرورد زیتبر هیقم و طالب هیضــیشــاه به مدارس ف میرژ يحمله کماندوها

خرداد ســال  15اشــاره کرد. در روز  1343منصــور در اول بهمن  یو ترور حســنعل 1343آبان  13در  هیبه ترک ینیخم

شاه و مردم به دستور اسداهللا علم نخست هیعل ینیخم يهاپس از اعتراض 1342 در منزلش  ینیوقت، خم ریوزانقالب 

آباد برده شــد. نخســت به باشــگاه افســران و ســپس به پادگان عشــرت يشــد و به تهران آورده شــد. و ریدر قم دســتگ

با  یمصاحبه مطبوعات کیدر  کشور بود. عَلَم تیسازمان اطالعات و امن سیهنگام رئ نیسرلشکر حسن پاکروان در ا

سل يبه زود یمذهب انیشوایگفت پانزده نفر از پ یخبرنگاران خارج و  ان. با کمک پاکروشوندیم یدادگاه نظام میت

ـــنهادیپ ـــان ا يمرکز تهیرهبر کم یکرمان ییدکتر مظفر بقا ش ـــا رانیحزب زحمتکش از جمله  یپنج روحان يو با امض

 شد. دهیو از خطر اعدام رهان یمعرف دیعنوان مرجع تقلبه  ،ینیخم ،يعتمداریشر اهللاتیآ

شرت آباد رفت و به و ینیخم داریمرداد ماه به د 11در روز  پاکروان ست و و يدر پادگان ع را به  يگفت که آزاد ا

ـــا يمنتقل کرد و آزاد هیمجهز در منطقه داود ییالیو علم از  يریگرا فراهم کرد. پس از کناره يو شیو رفاه و آس

شــد. منصــور کوشــش کرد که با  ریوزمنصــور نخســت یحســنعل 1342اســفند  17 خیو در تار يریوزت نخســتپســ

تار ینیخم اهللاتیســــازش کند و آ ونیروحان ند. خم 1343 نیفرورد 8 خیرا در  بازگردا پاکروان قول  ینیبه قم  به 

 بودکه:داده

 »اهم کرد.دخالت نخو دیکنیم ریکه شما تعب یبدان معن استیدر س گرید من«

ــخنران پس ــ یاز س ــو هیدر قم عل 1343در چهارم آبان  ینیاهللا خمروح دیس ــاران  بیتص ــتش ــتفاده مس قانون اجازه اس

 ریدستگ ینیخم ،نیو ونینوشته شده در بند دوم کنوانس نیقرارداد و يهاتیو معاف هاتیاز مصون رانیدر ا ییکایآمر

شکر پاکروان نامه سرل ضا کرد که خم هاشت و از آننو هیبه دولت ترک ياشد.  را به آنجا راه بدهند و دولت  ینیتقا

س يانامه ینیخم يشد. پس از چند دیتبع هیبه ترک ینیخم اهللاتیآ 1343آبان  13موافقت کرد. در تارخ  هیترک با  اریب

 يریادگیآنجا به اجازه دهد به نجف برود و در يبه و ياحترام به پادشاه نوشت و تقاضا کرد که محمد رضا شاه پهلو

  فقه ادامه دهد
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ســاواك برکنار شــد و به وزارت  اســتیپاکروان از ر دا،یهو رعباسیکار آمدن دولت ام يپس از ترور منصــور و رو

در پاکستان و  رانیا ریسف 1348تا  1345حفظ کرد، از  1345مت را تا سِ  نیمنصوب شد. او ا ياطالعات و جهانگرد

منصوب شد و  یشاهنشاه یبه بازرس 1356تا  1352در فرانسه بود. پس از بازگشت، از  نرایا ریسف 1352تا  1348از 

ست امور مال 1357تا بهمن  1356از  سرپر شاور و  شور را به  يروز يوزارت دربار بود. فردا یم شاه زمام امور ک که 

 آن صورت ریغدر   رایز ستندیبا اریکه محکم پشت سر بخت کرد هیتوص هاییکایسپرد و رفت، پاکروان به آمر اریبخت

 وجود ندارد. يگرید» قابل قبول نهیگز«سر کار خواهد آمد  یاسالم يبه نام جمهور »یفاجعه بزرگ«

ـــال  پاکروان ـــتگ ینیاهللا خم تیآ 1342در خرداد س  يتهران در منزل بازار هیطریکرده بود. او چند بار در ق ریرا دس

رفته بود. پاکروان خاطرات  ینیاهللا خم تیآ دنیر و گفتگو به دصــرف ناها يبرا یروغن نیســرشــناس حاج غالمحســ

گذاشت؛ که بالفاصله به  انیدر م وان،یسال معاونچارلز نس،  اشیمیبا دوست قد 1357 يد 27را عصر  دارهایآن د

 مخابره شد: نگتنیواش

 ستین یشک دیگوی. پاکروان مآمدیم رونیب شانیآشفته و پر اریبس ياز هر جلسه مالقات، با خاطر دیگویم مساریت«

جاه طلب است و  داًیشد ست،ین بندیپا یبه اصول اخالق یاست ول یدارد و سخنور زبردست یمیجذبه عظ ینیکه خم

 ».شودیم دهید يدر و یختگیتمام عوارض ابتال به روان گس

ـــاف د افتنی يتأمل برا یاز مدت پس« ـــ کندی(پاکروان) گفت فکر م گریاوص ـــم پ ینیخمدر قالب  طانیش  دایتجس

 »است.کرده

ـــاه در جبهه مل يآقا ـــت کرده یپاکروان  مخالفان ش ـــدهبا آن کیبود و از نزدرا هم بازداش ـــنا ش  میکر. اوبودها آش

) يبازرگان (رهبر نهضت آزاد مهدي یو درباره کردیم فیتوص» فرصت طلب« ي) را فردی(رهبر جبهه مل یسنجاب

 .ستین یمتفکر باهوش یول استیر یصادق و ب يکه مرد گفتیم

شکر سقوط رژ رانیانقالب در ا يروزیپاکروان پس از پ سرل سال  27در روز  يپهلو میماند و چند روز پس از  بهمن 

ـــتگ 1357 به تمام اعمال خود اعتراف کرد. صــــادق خلخال يو شــــد. ریدس در کتاب خاطرات خود  یدر دادگاه 

ـــت که او به تمام کارهاآورده ـــهام ياس ـــجاعت، اعتراف کرد، فکخود با ش ـــا کردیم رت و ش ـــبب ا دیش  نیبه س

ش کردیگمان م يشود. و دهیرهان ییاز حکم نها هاییگورك  43و  42 يهاسال انیکه در نجات امام در جر یبا نق
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ــت، خطرکرده فایا ــد؛ به هم ياس ــبب، خ نیمتوجه او نخواهد ش ــوده بود و ا الشیس  اتیرا ترك نکرد. دفاع رانیآس

 ینیخم يبرا يانجات، سرلشکر پاکروان نامه يبرا دینبود و پس از قطع ام کارساز يازرگان از او و امثالِ ومهندس ب

 يتقاضــا ياز و 1343و  1342در ســال  ینیاز اعدام خم يرینقشــش در جلوگ يادآورینوشــت و در آن نامه ضــمن 

ـــش کرد اما خم ـــده ر ییخطا«اش گفت: در جواب نامه ینیبخش ـــران» !. میکنیا ما تکرار نمکه او مرتکب ش  جامس

االرض بودن به دســتور  یو مفســد ف انتیدر زندان قصــر تهران به اتهام خ 1358 نیفرورد 22ســرلشــکر پاکروان روز 

 57انقالب  يروزیاست که پس از پ يو کشور ينفر از مقامات لشکر 438از  یکی يشد. و ربارانیت یصادق خلخال

 است.اعالم شده المللنیعفو ب سازمان 1358اعدامها در گزارش اسفند  نیاعدام شدند. ا 1358در سال 

 

  

 ، اسد اهللا علمپاکروان حسناز سمت چپ: 
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ــو ــک يحســن عل ــورد او م ای ــگویدر م ــم «: دی ــاکروان ه ــپ ــود،  تیشخصــ کی ــق ب ــگر و محق ــپژوهش ــتاد،  کی اس

 ي. کتابهــاخوانــدیکتــاب م ادیــز …فرانســه بــود اتادبیــ بــه مســلط امــا بــود، توپخانــه افســر هرچنــد …انســان کیــ

و فرانســه هــم  یســیبــه زبــان انگل …کــردیرا فــوراً مطالعــه م شــدیمنتشــر م ایــدر دن اســتیمختلــف کــه در مــورد س

ــود و ا ــلط ب ــمس ــ نی ــان دان ــده یزب ــث ش ــه باع ــتهو مطالع ــه رش ــه در هم ــدبود ک ــته باش ــات داش ــراً …ها اطالع  اکث

ــ ــان را م دجرای ــم جه ــدیمه ــا و تحل خوان ــالیو خبره ــف س يه ــیمختل ــال م یاس ــردیرا دنب ــا در کنفرانس …ک ه

ــ ــ کی ــود تیشخص ــاز ب ــراي …ممت ــت  ب ــک و مملک ــمُل ــت کی ــ ژیپرس ــود و نمون ــ هب ــواد ا کی ــرد باس ــیف و  یران

ــأث تیشخصــ ــش او همــه را تحــت ت ــ ریو مــنش و دان ــرار م و  شــناختیرا خــوب م يهــم و حضــرتیاعل …دادیق

ارتــش بــود و مــن هــم معــاون او  2رکــن  سیهــم رئــ یمــدت یســال هــم در رکــن دوم کــار کــرده بــود حتــ نیچنــد

ــه ســاواك آمــد ــا هــم ب ــودم و بعــد ب ــاکروان پــس از جرمیب ــ. پ ــه خم دخــردا 15 انی ــیو غائل ــواشی ،ین ــار  واشی کن

ــا 15گذاشــته شــد و  ــود يخــرداد هــم مبن ــاکروان ب ــثالً کــه …عــوض شــدن پ ــه  يریشــگپی م نکــرده و بعــد هــم ب

ــخ ــان  الی ــخودش ــت کی ــردن کلف ــوتر آدم گ ــد ياز و تريو ق ــون …آوردن ــاکروان چ ــ پ ــ کی کرات و وآدم دم

 »کردند. شجهت برکنار نیو به ا خوردیکارها نم نینرم بود و به درد ا

پـــاکروان را  يو» کامـــل بـــود. نیســـپلید يو دارا یمقرراتـــ فـــردي او«: اســـتگفته او یدربـــاره ینـــیاهللا خم تیـــآ

ــرد ــانون يف ــل و ق ــناخت،یم یعاق ــانون اریاو بســ ش ــ یق ــرف م ــه م یو کســ زدیح ــود ک ــتیب ــاه،  توانس ــر ش در براب

  حرف بزند و از وضع بد مملکت شکوه کند.
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 ینیفاطمه پاکروان همسر حسن پاکروان از مالقات همسرش با خم تیروا

ــاکروان آشــنا فاطمــه ــام خم ییپ ــا ام ــیهمســرش ب ــل از و ین ــه نق ــ يرا ب ــا آ«:دهــدیشــرح م نیچن ــه ب ــدو هفت  اهللاتی

ــی. خخــوردیناهــار م ینــیخم ــود. عــال یل ــود؛ بســ یخــوب ب ــود؛ آ یمیصــم اریب ــب ــا همــان لحــن آهنگ اهللاتی ــب  نشی

ــتیم ــار،یت«: گف ــا مس ــر روزه ــور ییمنتظ ــان را بخ ــار خودم ــه ناه ــتم ک ــ م؛یهس ــاو«: دمیپرس ــه آدم ــود؟ یچگون » ب

ا مــن ر لشی. حــاال دلــســتین نــدیگویکــه م يریــبــود و مــن مطمئــنم بــه آن پ افــهیقخوش یلــیاو خ«همســرم گفــت: 

ــی. او خمیگــویم ــهیخــوش ق یل ــه جــا ســا اف ــود، حضــورش برهم ــد،یم هیب ــدرت ســحرآم افکن داشــت، روح  يزیق

 د؟یــزدیحــرف م يزیــراجــع بــه چــه چ ؟چــه بــود تــانیموضــوع گفــت گوها«: دمیاز همســرم پرســ».داشــت یبزرگــ

ــواب داد:  ــار«او ج ــفه و ت ــذهب، فلس ــه م ــع ب ــوب راج ــ ».خیخ ــه چ«: دمیپرس ــچ ــ يزی ــاز هرچ شیب ــ زی ــت ت و را تح

ـــاث ـــ ریت ـــرار م ـــرواز«جـــواب داد:  داد؟یق ـــد پ ـــتم:  ».اشيبلن ـــدپرواز«گف ـــوع  ســـت؟یمنظـــورت چ ؟يبلن چـــه ن

 ».بود یبیعج آدماو  دانمیدرست نم«گفت:  ؟یمذهب ای یاسیس ؟يبلندپرواز

عاشــق همســرم بــود.  دایــهو«: کنــدیم انیــب نیآخــر چنــ يرا در روزهــا دایــپــاکروان رابطــه همســرش بــا هو فاطمــه

ــف ــر م ــه و کنمیک ــ يک ــا کس ــتیم یرا تنه ــه م دانس ــودیک ــون چ ش ــت. چ ــاد داش ــه او اعتم ــایب ــز يزه ــه  يادی ب

 يبــرا داریــهو«کــه بــا همســرم در زنــدان بــود گفــت:  ،ي. بعــد ســناتورگفــتینم یکــه بــه هرکســ گفــتیهمســرم م

ــرتان کتاب ــاهمس ــو يه ــتادیم يفرانس ــرف مفرس ــم ح ــا ه ــب ب ــدی. اغل ــرف  زدن ــه ح ــان فرانس ــه زب ــدیمو ب . زدن

ــ ــاب یوقت ــدین یکت ــد هوام ــان کردن ــه گم ــ. هم ــربه ن دای ــتیس ــده س ــهو ».ش ــتگ دای ــاه دس ــتور ش ــه دس ــد و در  ریب ش

ــد. همــه م یها را خــالزنــدان یآســتانه انقــالب وقتــ ــد او تنهــا مان ــه خ داننــدیکردن از صــاحب منصــبان  یلــیکــه او ب

ــه فکــر فــرار نبــود و م ».هســتم نجــایمــن ا«زنــگ زد و گفــت:  کــنم و  ریــخــود را حق دیــچــرا با گفــتیاو هرگــز ب

 ».داشت یتیذهن نیچن زیتن به فرار بدم. همسرم ن

ــه ــتگ فاطم ــان دس ــاکروان زم ــ يریپ ــود را چن ــر خ ــایبه نیهمس ــ دی ــا«: آوردیم ــه ش ــن  یعاتیالبت ــا م ــود دارد. ام وج

ــه همســرم عالقــه داشــتند چــون آنهــا را خ. جوانمیگــویم دانمیمــ قــاًیآنچــه را دق ــیهــا ب  کــردیك مخــوب در یل

ــه  ــن  27روز جمع ــرا 1357بهم ــتانش را ب ــا از دوس ــد ت ــه يچن ــه خان ــار ب ــیو خ دمان آورنه ــد.  یل ــوش گذراندن خ

ــد ســاعت  ــود. بع ــت:  3:30پســرم آنجــا نب ــا گف ــه آنه ــدازظهر همســرم ب ــواهمیم«بع ــتراحت کــنم خ ــد از  ».اس او بع

ــکته، خ ــیس ــته م یل ــدیزود خس ــپزخانهش ــه آش ــت و ب ــواب برخاس ــنج از خ ــاعت پ ــا  . س ــت ت ــرف ــل کی آب  وانی
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ــدا ز ــر و ص ــورد. س ــبخ ــاز ب يادی ــوش م رونی ــه گ ــیب ــتخدم گ دیرس ــه مس ــتب ــاق«: ف ــه اتف ــاده؟ یچ ــتخدم » افت مس

ــره ــا چه ــوان ب ــت:  ياج ــت و گف ــه برگش ــگ باخت ــاریت«رن ــدآمده مس ــما را ببرن ــد ش ــ(ا ».ان ــتخدم  نی ــدا مس را بع

ش بــه پــا کــردن را هــم بــه خــود نــداد آب را برداشــت و زحمــت کفــ وانیــل مســاریجنــاب ت«کــرد) گفــت:  فیــتعر

ــا ــا دمپ ــب ییو ب ــ رونی ــل دســتگ یرفــت. وقت ــدید ااو ر يریعوام ــیخ دن ــرام گذاشــتند. مســتخدم ب یل ــه او احت  چــارهیب

ــتیم ــا ا خواس ــرا ب ــم ــدار نی ــرف دل ــا خ يح ــد، آنه ــیده ــورد م یل ــرام برخ ــا احت ــدیب ــراکردن ــاز  شی. در را ب ب

ســرد بــود و او کــت بــه تــن  یلــیاه آخــر زمســتان بــود و هــوا خچــون مــ دمیــدو نیمــن دنبــال ماشــ«کردنــد. و گفــت: 

ــ ــت. پرس ــ«: دمینداش ــه اتف ــد چ ــاد؟ یاقبع ــو» افت ــا جل ــ يآنه ــن گر نیماش ــد. م ــه او دادن ــتش را ب ــد و ک ــرا گرفتن  هی

 یبردنــد. وقتــ يکاشــانک و از آنجــا بــه مدرســه علــو تــهینــزد. او را ابتــدا بــه کم یحرفــ چگــاهی. همســرم هکــردمیم

ــه ا ــدرش دســتگپســرم برگشــت ب ــد کــه پ ــ ریو گفتن ــورا پ ــت و آنهــا همــه جــا را  شیشــده اســت. او ف ــادش رف دام

کــه  يلبــاس و دارو بــا خــود بردنــد. مــرد يمقــدار ».دیــبرو يبــه مدرســه علــو م،یدانینمــ«گشــتند. بــه آنهــا گفتنــد:

. عــالوه بــر میــدار نجــایا زیــنــه، نــه، مــا همــه چ«مسئول آنجــا بــود اجــازه نــداد لبــاس و دارو را داخــل ببرنــد و گفــت: 

ــا ــتگ نی ــالً دس ــ ریاو اص ــه کس ــده چ ــه؟ او م ینش ــانیگفت ــآ هم ــت. م اهللاتی ــواهیاس ــئواالت میخ ــورد  یاز او س در م

 ياطالعــات بــود. چنــد روز ریــوز ایــ تیــســازمان اطالعــات و امن سیکــه او رئــ ینــه راجــع بــه زمــان میدربــار بپرســ

. آنهــا چشــمان او را دیــاو را د دایــ، پســرخاله هوچقــدر بــاهوش بودنــد. بعــد دیــنیبیم ».دیطــول نخواهــد کشــ شــتریب

ــه يبســتند و او را رو ــد و پل ــان خ نجــایا«هــا شــروع شــد. پســرم گفــت: دروغ بعــدها بردن ــینگهب اســت از  یخــوب یل

بســتر گــرم و نــرم  کیــاســت در  شــگاهیبلکــه در آسا ســتیپــدر در زنــدان ن دیــگویو م آوردینامــه مــ میپــدرم بــرا

 ند،یشـــویرا م شیهـــالباس آوردنـــد،یم شـــگریآرا ان،یـــروز در م کیـــ. کننـــدیم يارو از او نگهـــد دهیدراز کشـــ

ــذا ــ يغ ــه او م وبخ ــدیب ــر هم دهن ــهیو دکت ــت ش ــارش اس ــه ».در کن ــرم نام ــاه يهاهمس ــتیم یکوت ــو ا نوش  نی

ــه پســرم مــ و اصــرار داشــت کــه پســرم  گذاشــتیپــرت قــرار مالقــات م یلــیخ يهــاو در محل دادیمــرد آنهــا را ب

کــه چــه  دمیشــن ربــود کــه از ســناتو نیــا تیــ. امــا واقعمیاز همســرم نداشــته باشــ يزیــرا تکــه تکــه کنــد تــا چ هانامــه

طــور نبــود. بعــد از چنــد روز او را بــدون تشــک و  نیــگفــت اصــالً ا یبــا همســرم در زنــدان بــوده اســت. او مــ یکســ

 تشک داشت. کیاو  هست؟ دست کم ادتانیرا  دایهو يهاعکس«ملحفه و روانداز به زندان فرستادند. 

 ».ملحفه، تشک و پتو بدهند انیسرخ از آنها درخواست کرد به زندان بیکه صل نیتا ا دیخوابیم نیزم يهمسرم رو
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ـــرم اجازه ندادند، پدرش را بب«: دهدیپاکروان ادامه م فاطمه  ییاو در حال بازجو گفتندیچون م دینیآنها هرگز به پس

تکه کاغذ در آن  کیاش را باز کردند، فقط پرونده یوقت«: گفتیو به پسرم مو ا گفتیم یکیشدن است بازجو به 

با او داشته  یانسان يکه همسرم رفتاربودر شده و اظهار کرده یبود که به دستور همسرم دستگ یبود و آن شهادت جوان

 گریآوردند و د رونیبســه روز بعد، اعدامش کردند. او را از ســلول  ».او را آزاد کرده اســت یو پس از مدت کوتاه

 دمیدرباره او نشن يزیچ

  

  جسد پاکروان بعد از اعدام

   



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

183                                                                AVAYEBUF.com 

 

پاوه و  هیاز حوزه انتخاب یمل يمجلس شورا 24دوره  ندهیساالر جاف نما

 اورامانات

مجلس  24دوره  ندهیدر تهران) نما1357اســفند  14 درگذشــته –در کالر کردســتان عراق  1319جاف (زاده  ســاالر

شاه بود. و هیوزه انتخاباز ح یمل يشورا ستان کرمان  یمفسد ف«انقالب  يروزیسه هفته پس از پ يپاوه و اورامانات از ا

  .دیاعدام گرد اندر زندان قصر تهر 1357اسفند  14شد و داده صیتشخ» االرض

  

  ساالر جافسمت راست، 

) در کردســتان عراق الهی:دی(به عرب روانیکالر در ســواحل رود ســ يدر روســتا 1319ســاالر جاف در زمســتان ســال 

خود را در کالر و ســپس  ییابتدا التیجاف بود. ســاالر تحصــ لیا سیرئ گی. مادرش خاور، همســر داود بشــدزاده

 انپای و متوســطه یاتمام دوره يآموخت. ســپس برا یرا به خوب یدر آنجا ماند و عرب زیو چند ســال ن دیگذران يکفر

 آموزاندانش یندهیبا وجود سن کم سخنگو و نما نیل اقامت خود در خانقرفت. او در طو نیبه شهر خانق التیتحص

 شهر کوچک بود.  نیمدارس متوسطه در ا
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 میرژ اتیبه ح) 1958 هیژوئ 14( 1337 ریت 23قاســـم در روز  میعراق توســـط ژنرال عبدالکر یضـــدســـلطنت يکودتا

چپ و راســت تالش  یاســیمختلف ســ يهااحزاب و گروه انیم نیدوم در عراق خاتمه داد، در ا صــلیف یپادشــاه

دهند؛ و ساالر هم به جهت نفوذ  شیافزا زیکشور، اعضاء خود را نو گسترش حزبشان در يریتا ضمن فراگ کردندیم

ستثن انیم نیدر ا اشیخانوادگ سع یم شند. اما دوراند ینبود، آنها  سمت خود بک شتند که او را به  باعث  يو یشیدا

و اعتماد هر دو گروه را کماکان  یآنها؛ دوست يهااز وعده یپوشتن نداده و ضمن چشم هادرخواست نیشد که به ا

 حفظ کند.

جاف، (پدر ساالر) که در آن زمان عضو  لهیرهبر قب گیکه داوود ب دیدر عراق باعث گرد ینامشخص و ناامن طیشرا

صم ياپارلمان عراق و چهره شهور بود ت شور  میم ستا بگیردبه ترك ک صم یعمل يو در را  یبه گرم میساختن آن ت

شاه ا شاه، پاد ضا  ستقبال محمدر سال  رانیمورد ا ساالر در   يرا برا رانیعراق را ترك کرد و ا 1959قرار گرفت؛ لذا 

  گرفت.خود را در شهر کرمانشاه از سر التیرا فرا گرفت و تحص یاقامت خود انتخاب کرد. او زبان فارس

 

  هایش قبیله ايهم ساالر جاف به همراه تعدادي از 
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و همراه پدرش بود و در متحد کردن  اریســـاکن بودند، دســـت رانیجاف در ا لهیکه قب یاز مناطق دیدر ســـفر و بازد او

ــزا لهیمختلف قب يهااقوام و خانواده ــد. و فایا یینقش بس ــکالت  ینهیدر زم يکرد و پس از پدر، مرد دوم ش رفع مش

به ن ایبزرگ و کوچک  مک  ندانیک ـــ چیز ها ازم نداز ینهیکرد و در زمینم غیدر یتالش جنبش  یو معرف يراه ا

 يدارو و اسلحه برا يآوربود که با جمع ينفر نیکردستان عراق، ساالر اولدر يالدمی شصت یاحزاب کُرد در دهه

 با جهانی یبه کردســتان عراق باعث شــناخت جامعه یآوردن خبرنگاران خارجو  کرد) انی(شــبه نظام هاشــمرگهیپ

 دهدیراه خود را در معرض خطر قرار م نیو در ا جنگندیو عزت نفس خود رنج برده و م يدآزا يکه برا یمردم

 .دیگرد

از  یعوســی یکرمانشــاه را ترك کرد. او در تهران، به دامنه تخت،یخود به مقصــد پا ماریبا پدر ب یهمراه يبرا ســاالر

  .افتیدست  يپدرش پس از مرگ و یاسیس يهاتفعالی یو ادامه یرانیبا مقامات و افراد برجسته ا ییآشنا

صاد يهاتیاو فعال سرما ياقت شاورز يهايگذارهیخود  را با   يهانیزم دیراه با خر نیآغاز کرد و در ا يو تجار يک

شمال غرب یزراع سبز)، با برادران خود مزرعه عظ یدر  ستفاده از روش یمیتهران در منطقه خرم دره (دره   يهارا با ا

سال ب سیتأس يکشاورز نینو شور تبد نیمدل بهتر هکرد که پس از گذشت چند   ياشد. به گونه لیمزرعه مدرن ک

را به  رانیدر ا يکشــاورز شــرفتیپ زانیکرد تا ممی را به کشــور دعوت  یخارج ییهائتیه ،يکه وزارت کشــاورز

 مجموعه شامل: نیآنان نشان دهند. ا

 کیمترمربع)،  2500(دونوم =  یدونوم 500 بسی یگوسفند؛ مزرعه 10٬000و و گا 10٬000با  ریش دیمرکز تول کی

 نیو خوراك دام. عالوه بر ا فصلی محصوالت یو توسعه دیتول يهاهمراه با مزارع و کارگاه ،یدونوم 600تاکستان 

ــرما ــترده، برادران جاف در ا يهايگذارهیس ــهر نیگس ــتیورت يمنطقه ش و  یعیطب ییبایز لیرا بنا نهادند که به دل یس

شت. در شیآب و هوا يریدلپذ صنعت کیموارد  نیکنار اشهرت دا س یمرکز  شکل از تأ سردخانه،  میعظ ساتیمت

س زنی کفش یکارخانهو یومینیآلوم هايپنجره و در یکارخانه صنعت نیا یکردند. تمام سیتأ شاورز یمراکز   يو ک

  مدرن شدند. رانیا ياز نوساز یشینما
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که  دیامر سبب گرد نیشد و هم یاسسی یوارد عرصه تیساالر جاف با جد ،ياقتصاد يهاتیفعال یبه موازات تمام

به صفوفشان به رقابت بپردازند. اما او اعالم کرد که از حقوق اقوام  وستنیدر جهت پ يو ذبج ياحزاب موجود برا

ــتیرانیراه به حزب پان ا نیدر او  کندیدفاع م رانیمختلف ا ــتیپ س ــو فع وس ــد. دو عض ــت که  يریال آن ش نگذش

 نکهیبه ترك آن گرفت و با هدف ا میلذا تصم ستند،ین بندیآن حزب هم آنچنان به اصول اعالم شده خود پا افتیدر

 یشـــد. او پس از مدت کوتاه نینو رانیوارد حزب ا کندیدفاع م رانیا يکُردها نیو همچن یرانیا التیاز منافع ا

سئول کل سپس بعنوان نما نیدر ا یرانیالت ایا یهیم شد. او  شاه در منطقه پاوه و اورامانات  یندهیحزب  ستان کرمان ا

خود در  هیانتخاب شــد و در دفاع از منافع شــهروندان حوزه انتخاب یمل شــوراي مجلس یدوره نیو چهارم ســتیدر ب

  مجلس به شدت تالش نمود.

  

  خبر دستگیري ساالر جاف
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س تیه حماکه ب یساالر جاف در رابطه با تظاهرات شاه در ب شهرها ياریاز  شاه ترت ياز  ستان کرمان داده بود و در  بیا

و  نیاز مخالف يدر شـهر پاوه تعداد جادشـدهیا يهايریدرگ یدر پ) 1357تظاهرات، (هفتم آبان  نیا يروزها نیآخر

به  »گناهیمردم ب شـرکت در قتل و کشـتار«به اتهام  1357آبان  13هفت نفر از تظاهرکنندگان کشـته شـده بودند روز 

شورا که مجلس ) 1357بهمن  23انقالب ( يروزیروز پس از پ کی. دیگرد یزندان یمل يصورت موقت در مجلس 

 لیبه ســتاد دولت موقت تحو یمل يقرارگرفت؛ ســاالر جاف هم از مجلس شــورا ونیانقالب اریســقوط کرد و در اخت

 داده شد.

براه انداختن چماقداران در منطقه جوانرود و «داد که جاف به اتهام  گزارش 1357بهمن  24 خیتاربه هانیک روزنامه

اســت. بر اســاس گزارش دادگاه انقالب بازداشــت شــده »گناهیب ايعده شــدن کشــته و مردم به او افراد یپاوه و حمله

سالم س ران؛یا یا شور درباره یدگیر سد ف« يو و دیساعت به طول انجام 9 اف،ج ساالر یپرونده یو  »  الرضا یمف

شخ ساعت داده صیت ساالر جاف در  سفند  14صبح  5شد. حکم اعدام  صله و 1357ا شد و بالفا در زندان  يصادر 

  .دیگرد ربارانیقصر تهران ت

  

  محاکمه ساالر جاف
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  در اطالعات:چپ پایین ساالرجاف هاچاپ خبر اعدام

  

  جسد ساالر جاف بعد از اعدام
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 یسرهنگ منصور زمان

 خدمتی -بود که به خاطر خوش 1357تا  1352 يقصر در سالها یاسیزندان س سیاله، رئ -بیند حبفرز یزمان منصور

شو کیسمت،  نیدر ا سرهنگ یقیسال زودتر درجه ت س یگرفت و به  ستگ يروزی. او با پدیر و محاکمه  ریانقالب د

  .دیگرد ربارانیزندان قصر ت ریت دانیدر م 1357اسفند  14شد و در 

 

 نوشته است: یسرهنگ زمان يخاطراتش درباره  در يمنصور جواد

س سیرئ سیزندان  صر  یا ستان و اقوام محرر »یسرهنگ زمان«ق سالم بود. در  يمانند محرر زیبود. او ن ياز دو ضد ا

شت يموارد متعدد شرع یاهانتها و مطالب ز سبت به امور  سالم ین سنّکردیماظهار  یو ا در  یول ی. هر دو نفر کُرد و 

 يقو يریحال منضبط و مد نیمعنا خونخوار و در ع تمامخشن، قاطع و به  اریبس یبودند. سرهنگ زمان واقع المذهب

س صب بود و در ع میبه رژ اریبود. او ب ستعداد خوب نیشاه وفادار و متع شها یحال از ا سب يبرخوردار بود و آموز  یمنا

قصــر را به عهده  یاســیزندان ســ اســتیر 55تا  52 يدر فاصــله ســالها یبود. ســرهنگ زمان دهیخود د تیمأمور يبرا

ســال  کی. او کردینم يخوددار قاتییتضــ جادیآزار، شــکنجه، اهانت و ا ت،یاذ گونهچیمدت از ه نیدر ا وداشــت 

سرگرد «او  ياز زندان قصر رفت و به جا یپیو ارتقاء به درجه سرت دیگذراندن دوره جد يانقالب برا يروزیقبل از پ

حقوق بشر بود و  يایزمان با قضااو هم ضیمنصوب شد. در واقع تعو یاسیزندان س استیبه ر يداماد محرر ،»یائیحی

  »کنند. یدر زندان معرف تهایرا مقصر جنا »یزمان« خواستند یم
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  بعد از اعدام یسرهنگ زمان
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 يآباد دیب یسر لشگر احمد عل

شسته و فرماندار نظام يدآبادیب یاحمد عل سرلشکر شکر ب 57انقالب  يدر روزها زیتبر یژنرال بازن  يدآبادیبود. سرل

ـــ يدر همکار ـــش را کرد که درگ ینیبه خم کینزد ونیاز روحان ییطباطبا یبا قاض به  زیدر تبر هایریحداکثر تالش

شتش در  يزیخونر شد و بعد از بازدا شتار نک ض رد 57بهمن  22و ک ستور  شدیم ينگهدار ییطباطبا یخانه قا و به د

ــ ــتور هادو یاحترام یب نیترکوچک یقاض ــد. پس از دس ــکر  يبه او نش ــرلش ــتان کل انقالب بود س که آن زمان دادس

 یدر دادگاه ییانجام شــد. پس از نُه ســاعت بازجو یاش توســط خلخالرا به تهران منتقل کردند و محاکمه يدآبادیب

 57اسفند  14به اعدام محکوم شد و در  گناهیبه اتهام شرکت در قتل و کشتار مردم ب یحکم خلخال به يدآبادیکوتاه ب

ساالر  ،یسرهنگ منصور زمان ،يزدجردی پیسپهبد فخر مدرس، سرت ،ي( سپهبد خواجه نور گریهمراه با شش تن د

صر ت ریجاف و جهانگ شکر ب کریشد. پ ربارانیتارخ ) در زندان ق شماره  يدآبادیسرل شت زهرا به  683در آرامگاه  به

  خاك سپرده شد.

  

  بودبه منزل او پناه برده يآباد دیکه سر لشکر ب طباطبایی ی قاضاهللا تیآ
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  يآباد دیاز سرلشکر ب یخلخال تیروا

خودم فرمان  د،یچشم مرا نبند د،یبکش دیشما هم با میاست ما کشت نیهم ایدن گفتیم زیتبر یفرماندار نظام يدآبادیب

  داد. گرید یکیا بستند و هم فرمان آتش را به گفته او گوش نکرد هم چشم او ر یکس یول دهم،یآتش م

  

  

  سرلشکر بیدآبادي بعد از اعدام
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 سپهبد هوشنگ حاتم

ســـتاد بـــزرگ ارتشـــتاران و  سیرئـــ نیتهـــران) ســـپهبد ارتـــش و جانشـــ 1358 –رشـــت  1297هوشـــنگ حـــاتم (

ــ ــ نیجانش ــش مل ــل ارت ــتاد ک ــود. و یس ــالب ب ــس از انق ــه  يپ ــن  22در جلس ــئله ب 1357بهم ــش؛ مس ــطریارت  یف

  و صورتجلسه مربوطه را امضا کرد. انیارتش را ب

  

  

  هوشنگ حاتم
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سال  از افراد شناخته شده  یمحمد حاتم رشت يآمد پدر و ایدر شهر رشت به دن يدیخورش 1297هوشنگ حاتم در 

شهر  نیاخود را تا مقطع متوسطه در  التیخود را انجام داده بود. او تحص هیعال التیدر رشت بود که در فرانسه تحص

 سانسیپس از اتمام دوره ل يپرداخت و لیبه تحص اندر دانشکده حقوق دانشگاه تهر 1315انجام داد و در سال سال 

 شد. لیالتحصفارغ 1320در سال  لیرفت و پس از دو سال تحص يبه دانشکده افسر

ستوان دوم حاتم سال  یخدمت خود را با درجه  سرهنگ پ 1335توپخانه در ارتش آغاز کرد و در  س از اخذ درجه 

ــب ،یدوم ــکر  یدوره دافوس را گذراند. او در دوره خدمت خود به مناص  یگارد، فرمانده 1مانند: فرمانده توپخانه لش

  منصوب شد. 1357ستاد ارتش در سال  یفرمانده نیجانش زیو ن رازیسپاه ش یمرکز آموزش توپخانه اصفهان، فرمانده

ش 1357انقالب  يروزیسپهبد حاتم پس از پ سمت جان او  کردند يهمکار یقرن اهللایبا ول یستاد کل ارتش مل نیدر 

 ازداشت و به زندانب يو یبازنشسته شدند. پس از مدت 1357کردند و در اول اسفند  يریگاز کار کناره یپس از مدت

 1توپخانه لشــکر  نییاو ابتدا به ســه ســال زندان محکوم شــد و در ادامه با اعتراض افســران رده پاقصــر منتقل شــدند، 

 اعدام شد. 1358در زمستان  ياو را به اعدام محکوم نمودند. و ،نظر دیدادگاه تجد

. رفتیبه شــمار م یفیارتش حکم خف رتبهیفرماندهان عال عیســر يحکم ســه ســال زندان با توجه به اعدامها نیا البته

سران رده پا سه تن از اف سپهبد حاتم و احکام  شکر توپخ نییحکم دادگاه  صادر کیانه ل که به  دیگردگارد همزمان 

شعار شدت مورد اعتراض آنها قرار نظم زندان را به هم زده و  "گردد دیحاتم اعدام با هبدسپ"گرفت و در محوطه با 

شتند حاتم با دهیچون عق نمودندیم یناراحت جادیا سنگ دیدا سبت  يتر نیبا توجه به عنوان و درجه خود به مجازات  ن

 یگرفت و همگنظر قرار دی. با سـماجت افسـران گردان توپخانه، حکم هر چهار نفر مورد تجدشـدیحکوم مبه آنها م

  .دیدر موردشان اجرا گرد 58به اعدام محکوم شدند! و حکم مورد نظر در زمستان 

بر قرار  ییهاتماس ینیخم انیبود که از ماهها قبل با اطراف یارتش و از افسران یطرفیسپهبد هوشنگ حاتم از طراحان ب

 نهیزم نیشــد، او در ا دهیبرگز ینیســتاد ارتش خم سیرئ یقرن  مســاریرو بعد از انقالب به معاونت ت نیبود.  از اکرده

س سران ارتش ن ياریتنها نبود ب شاه میکه افول رژ زیاز   ونیاقدام به تماس با روحان دند،یدیم کیرا در افق نزد یشاهن

در بدو ورود و در  ینیخم یقتل عام کند، ســـخنران نگونهیآنها را ا ینیخم کردندیر نمنموده و فک  ینیخم انیو اطراف

آقا باشد   یارتش میخواهیارتش در کنار مردم باشد، ما م میخواهیداشت که ما م دیموضوع تاک نیبر ا زیبهشت زهرا ن
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ها را عمال ب نیبا ا .ینه نوکر اجنب شــــاه و  میآخر رژ يکه در روزهاداد. آنچه  بیعمل کرد وفر یگونه گفتار آن

 موضوع است  نیا دیمو گذشت یم اریبخت يرینخست وز

ــال  22 ــاپور بخت57بهمن س ــبد عباس قره باغ اری، ش ــتاد بزرگ  سیرئ نیبود اما آخر یدر دفتر کارش منتظر، ارتش س

 یزنیرتش مشغول راا يمسارهایاز ت یرا منتظر خود گذاشت. او در ستاد کل به همراه جمع بزرگ ریارتش، نخست وز

 گریبود که او دآورده غامیطرف محمدرضا شاه پ زا یقره باغ نیبود. سپهبد هوشنگ حاتم، جانش یبزرگ میتصم يبرا

شگرددیبازنم رانیبه ا صم های. ارت شت حکومت ب گریگرفتند د میت سلحه  يو به رو ستندینا شاهیپ ضان آن ا معتر

 يپا یرتبه نظام یفرمانده عال 27. شودیخوانده م ونیزیکه ظهر از تلو دهدیم ياهیانیبهمن ماه ب 22نکشند. ارتش در 

ـــتند که در جر هیانین بیا ـــا کرده و نوش روز  ،بهمن 22رو بود که  نیاز هم خواهند ماند. طرفیانقالب، ب انیرا امض

ش یخوانده م 57انقالب  يروزیپ صم نیروزه به ا کی هایشود. اما ارت س میت س بودند، دهینر با  ترشیاز آنها، پ ياریب

ـــر عاتاز آنها اطال یبرخ یو حت کردندیمذاکره م ونیانقالب  تیحما 57بهمن  19. روز دادندیم هایرا به انقالب يس

 عتیب ینیو با امام خم رفته يشد. آنها هجدهم بهمن به مدرسه علو یهمافران از انقالب علن یعنی هایاز ارتش یگروه

 یبه نقطه عطف لیرا منتشر کرد، تبد ینیهمافران به خم یاز سالم نظام یعکس هانیعد که روزنامه ککرده بودند. روز ب

شدند  دوارتریام يروزیبه پ زیکردند. مردم معترض ن یارتباطشان با انقالب را علن هایدر انقالب شد. پس از آن ارتش

  .فتادیبعد، کارگر ن يروزها یشد که اعالم حکومت نظام نیو هم

  

 ایت تراب ذاکري از مالقات ارتشی ها با نمایندگان خمینیرو

بود و بعدها فرمانده اطالعات  ارشد دانشگاه دافوس یکارشناس يدر آن زمان دانشجو ،يتراب ذاکر دیدوم س پیسرت

ـــ ـــد و در جر 92ر کلش از انقالب،  شیپ يدر روزها يکرد. ذاکر فایا يو عراق نقش موثر رانیجنگ ا انیاهواز ش

ـــ يمهدمهندس  با انقالب  یهمراه يبا فرماندهان ارتش برا یهمراه يبود که برا دهیر اهواز دکبازرگان را در لش

ها در جرکردیمذاکره م عد باره آن د انی. او ب نگ در فت داریج گان گ بازر به  يوگو کرده بود. ذاکربا  اکنون 

ـــجو ـــراف کامل دهدیم یاطالعات-یارتش درس نظام انیدانش ـــران عالبر خاطرات  یو اش ارتش در دوران  رتبهیافس

  است. کردهیانقالب تالش م يروزیپ يها قبل برااز ماه ارتشدارد و معتقد است  يپهلو
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ـــرت ـــتند، م يروزنامه هلند کیکه با  يابهمن ماه در مصـــاحبه 18: امام در دیگویم يذاکر پیس که  ندیگویداش

ـــد آنهاداده امیاز ارتش پ ییهابخش ـــتند.  يهم برا اند که اگر وقتش ش ـــر هس  عتیماجرا ب یعنیانجام کارها حاض

ش س یبا امام به زمان هایارت ضور همافرها در مد ترشیپ اریب سهاز ح  یعلن نگونهیفقط تا آن زمان ا گردد،یبرم يعلو ر

  نشده بود. 

 ت؟اس گرفتهیدارد و چطور صورت م یچه سابقه زمان هاغامیمذاکرات و پ نیکه ا دیهست انیشما در جر

ــ يروزیرابطه با پ در ــودیجاها گفته م یانقالب، بعض ــتادیارتش در مقابل مردم ا ش ارتش  میبگو خواهمیاما من م س

قبول کرد  دیافتاده، اما با یبود. ارتش با انقالب، همگام، همراه و همسفر بود. درست است که اتفاقات یخودش انقالب

بود  نیباشد. هنر ارتش در ا زین نیقوان يمجر دیهر حال با هت بهس يگریدولت و د اریدر اخت یمسلح يرویکه اگر ن

 خود را مو به مو انجام داده است. یبود، نهضت انقالب يمجر نکهیکه ضمن ا

ـــ نکهیارتباط با ا در ـــرت امام در تماس بودند و اطالعات را به آنها  هایارتش ـــت حض ـــئوالن آن از قبل با نهض و مس

حرف مستند  نیوجود ندارد؛ ا یحضرت امام بودند، مطلقا شک يشکوهمند به رهبرانقالب  کیو خواهان  دادندیم

بود، در  57دهم خرداد  م،یایدوره دافوس به تهران ب يکه قرار بود از اهواز برا یزمان کنم؛یاســت. از خودم شــروع م

من انتخاب  ی. وقتبردیکامل به سر م تیوجود نداشت. کشور کامال در امن ییآن زمان در تهران انقالب و سروصدا

ر تشــکر کن که خارج از نوبت تو را به دوره دافوس ککردند که برو و از فرمانده لشــ فیشــدم، فرماندهان به من تکل

ستد،یم سرهنگ بود و من در آن زمان  فر سرگرد و  شد مانند  سران ار صوص اف چراکه در آن زمان دوره دافوس مخ

ــروان بودم. زمان ــ یس ــرلش ــمس تبر رککه وارد اتاق س ــ ،يزیش ــدم تا از ا 92ر کفرمانده لش ــانیاهواز ش ــکر و  ش تش

. او کت وشلوار و کراوات استنشسته  يانفراد یصندل کیر در کدر کنار سرلش ییآقا کی دمیکنم، د یخداحافظ

از اتاق  خواسـتمیکه م یر تشـکر کردم و وقت خداحافظکمودبانه نشـسـته بود. من از سـرلشـ یلیداشـت و خ شیو ر

 شــانیمن خدمت ا ر،یمن گفتم خ د؟یآقا را شــناخت نیا دیمرا صــدا کرد و پرســ يزیشــمس تبر پیوم، ســرتخارج شــ

س ستند و به ا ینیاهللا خم تیآ ندهینما ازرگان،مهندس ب يآقا شانیگفتند: ا شانی. ادمینر اند تا با آمده نجایدر تهران ه

 يهم وجود نداشـت و آقا ییمانده بود و سـروصـداانقالب  يروزیمن مالقات کنند. در آن زمان هنوز هشـت ماه به پ

 ندهینما شانیا«جمله  که  نیبود. ا دیبود و در نجف در تبع رانیبود که معارض حکومت وقت ا يفرد ندهیبازرگان نما

ستند ینیاهللا خم تیآ س» در تهران ه سنگ نیوز اریب ست. معرف نیو  سارت م نیبا ا یا شجاعت و ج که  خواهدیلحن 
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 یصندل يحرف را زد، بازرگان از رو نیا ی. وقتیکن یدشمن حکومت را معرف ندهینما نگونهیو ا یر باشکفرمانده لش

شد، من به طرفش رفتم و با  ست داد گریکدیبلند  س مید صر یو احوال پر شت يمخت ستم از اتاق میدا . من دوباره خوا

سرت شوم که  شماره تلفن آ يزیشمس تبر پیخارج  صدا کرد و گفت  در تهران به  ر،یبازرگان را بگ يقامجددا مرا 

ــت ینظام کیخواهد آمد و تو  شیپ یدر تهران حوادث یعنیدردت خواهد خورد.  ــا یهس ــ ازین دیو ش ــته باش  با یداش

  درآورد و به من داد که مخصوص دانشگاه تهران بود. بشیاز ج یبازرگان کارت ي. آقايریبازرگان تماس بگ يآقا

 د؟یتشما با بازرگان تماس گرف ایآ

ستان ست. به محض ا یطوالن دا ضد رونیاز اتاق ب نکهیا ش آمدم، به من گفتند فرمانده  سته کاطالعات ل شما را خوا ر 

 یک دیرفتم. تا از در وارد شدم، از من پرس شانیبود. من خدمت ا کرلش تیاست. ضداطالعات مسئول حفاظت و امن

از حضور  دیبا یتیبود که مقامات امن یهیبد د؟یپرسیاز من م چرا د،یدانیر بود؟ گفتم شما که بهتر مکاتاق سرلشدر 

 يکارت را از من گرفت و رو يچه به تو داد؟ کارت را نشان دادم. فور دیبازرگان اطالعات داشته باشند. از من پرس

به خوشا صحبت کرد و گفت:  يمقدار شانیمن بود. ا شیپ قهیکارت فقط پنج دق بیترت نیخودش گذاشت. به ا زیم

داشـت. من اول متوجه نشـدم که  میخواه یو تابسـتان گرم جانیامسـال سـال پره ،يرویتو که از خوزسـتان م تحال

ـــتان گرم چه هســـت. فکر کردم درباره هوا حرف م تابس ها را در کنار آمدم حرف رونیب یاما وقت زندیمنظور از 

شسر يهاحرف شتم، فهمکل ست. بنابراکه بازرگان چرا به اهواز آمد دمیر گذا حوادث بودند و  انیآنها در جر نیه ا

 خواهد افتاد. یچه اتفاقات دانستندیم

 د؟یدرباره آن ماجرا با مهندس بازرگان صحبت نکرد گریاز آن د پس

ـــال  در ـــتاد ن يآقا م،یبعد از آغاز جنگ که ما در اهواز بود یعنی 60س نامنظم  يروهایبازرگان به مدت دو روز به س

ــب وظندددکتر چمران آم ــئول فهی، من هم برحس ــتم و  يجمع آور ينامنظم برا يروهایدر ن یتیمس اطالعات آنها داش

که به اهواز  یآن زمان دمیبازرگان پرســ يآقا.  من از کردندیم یحضــرت آقا هم در آن مجموعه شــب و روز زندگ

و  دیانقالب با هم صـحبت کرددرباره  ایآ ،ير مالقات کردکقالب با فرمانده لشـو هشـت ماه قبل ان يآورد فیتشـر

 يزیشمس تبر دنیمن به د یکنیدر جواب گفت که تو فکر م شانیانجام شد؟ ا زیفرماندهان ن ریمالقات با سا نیا ایآ
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ر کبا همه فرماندهان لش آمده بودم درباره انقالب و کنار آمدن فرماندهان با نهضت صحبت کنم و من نآمده بودم؟ م

 .دیرسیاطالعات آنها به من م یاط داشتم و در مسائل مختلفتماس گرفته بودم و ارتب

ـــران ارتش به انقالب پ نیآن زمان ا دریعموم دید اما ـــتندیبود که بدنه ارتش زودتر از س  یهمراه زی. در عمل نوس

 .شدینم دهیفرماندهان ارتش با انقالب د يازسو یچندان

ـــئول ابتدا هماهنگ فرماندهان  یو انقالب نیکردند. آنها همه متعهد، متد یانقالب همراه د، آنهارا انجام دادن ییهایمس

صورت  نیبه ا زدند،یم خیبه نعل و م دیداشتند چون لباس تن آنها بود، آنها مسئول بودند. با زین يا فهیبودند. منتها وظ

 یانقالب اســـالم يروزیدر جهت پ يو موثر دیمف يهاو در باطن گام کردندیم فهیانجام وظ دیکه برحســـب ظاهر با

 شد. کینزد ونی. پس از آنها، بدنه ارتش به انقالبداشتندیبرم

هســـتم و از لشـــکر  ضی. گفت مرامدیبه اهواز ن گرید یضـــیبه بهانه مر يزیشـــمس تبر پیمهر همان ســـال ســـرت از

و در دســته جات  شــهر با مردم مشــارکت کرده نیا هینیو در حســ آمدیبه اهواز م یکرد. او البته گاهگاه يریگکناره

ضور م شناخته م مردم نیمجاهد در ب کیشد به عنوان  روزیانقالب پ ی. وقتافتییح  نکهیاز ا میو بگذر شدیاهواز 

 فرمانده لشکر بود، اعدام کردند. نکهیبه جرم ا گناهیو ب لیرا بدون دل شانیا

ـــه یم يرا بازافراد نقش رابط دو گروه  یبرخ زیجز مهندس بازرگان، از درون ارتش ن به  یکی زین یقرن دیکردند، ش

  شود. یدو نفر محدود نم نیارتباط به هم نیاست که ا یهیاز آنهاست. اما بد

 1342بود و در سال  یاز افراد انقالب یکی یر قرنکبود. سرلش یر قرنکارتش و امام  بود، سرلش نیکه ب یاز کسان یکی

سته به نهضت امام بود. ا سال  شانیواب صم هی، برعل 1342قبل از  شت و به هم يبه اجرا میحکومت وقت ت  نیکودتا دا

ستگ سرهنگش کردن ریجرم د شد، البته با حما دشد و درجه اش را از او گرفتند و  سال به زندان محکوم  سه  از  تیو 

ــاس قانون با ونیروحان ــد چراکه بر اس ــدیاعدام م دیآن زمان حکمش زندان ش ه هم فعال بود و ب 1342. در خرداد ش

. کردندیم عتیو با او ب رفتندیم هایشخص آزاد بود و نظام نیشد. بعد از آن، ا یزندان زین گریجرم سه سال د نیهم

ـــبد عباس قره باغ یمطلب ،يهمکار نیو ا عتیب نیبا ا رابطهدر  ـــتاد ارتش آن زمان نقل  سیرئ ،یرا از قول ارتش س

 .کنمیم
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ـــکا »خاطرات ژنرال«در کتابش به نام  یباغ قره ـــران تیتحت عنوان گله و ش ـــاغل بودند و یاز افس ـــتاد ش  که در س

ـــ ـــرلش ـــت امام و س ـــتند و اطالعات يو آقا یر قرنکبعدازظهرها با نهض  کردند،یرا ردوبدل م یبازرگان ارتباط داش

ستاد امام م یحکومت نظام وکردند و اطالعات محرمانه ستاد ارتش  انتیبه من خ نهایا سدینویم تا آنها  دادندیرا به 

  خود قرار دهند. لیو تحل هیتجز ياطالعات را مبنا نیا

 است؟ یبه چه زمان یقره باغ اشاره

شترك، قره باغ یزمان ستاد م شاه رفت و همه کاره در  سان یشد. قره باغ یکه  شت  یدر کتاب خودش ک که به او پ

س دیتا ببن میگویاز آنها را م ی. من نام برخبردیکرده اند را نام م ضت امام همکار ییهاو در چه رده یانچه ک  يبا نه

ـــ یکیکردند.  یو همراه ـــپهبد حاتم که جانش ـــدینویم یخودش بود. قره باغ نیس کرده چون  انتیحاتم به او خ س

ست وز سیسپهبد مقدم، رئ ،ی. دومدادیاطالعات محرمانه را به دفتر امام م او با  سدینویکه م ریساواك و معاون نخ

 دیارتشبد جم که کاند ،یدر تماس بود. سوم یر قرنکانقالب و سرلش يامام در تهران و شورا ندهیمابازرگان، ن يآقا

رت جنگ اداشـــته و از قبول پســـت وز يانقالب همکار يبود. او با شـــورا يجنگ در زمان حکومت ازهار وزارت

گفته بود من مقلد حضرت  کرده است. ارتشبد جم در جواب شاه که گفته بود وزارت جنگ را قبول کند، يخوددار

ـــتم و نم ـــتور ا توانمیامام هس ندان په يکار شــــانیخالف دس ماد خا عد زین يلوبکنم. جم دا ـــپهبد  يبود. نفر ب س

و خدمت را  یبازنشستگ يتقاضابا آنها  يهمکار يکل کشور که به نفع مخالفان و برا یشهربان سی، رئپورانیصمد

 يرویمعاون ن ،يدیمج پیبه ســرت نی. او همچنبردینام م زین يزیشــمس تبر پیدر کتابش از ســرت یرها کرد. قره باغ

بودند، اشـــاره  ییایدر يرویفوق العاده موثر ن یو آنها جزو افراد انقالب کردیم يهمکار یمدن مســـازیکه با ت ،ییایدر

ارتباط بود، ســپهبد ها قبل با ســتاد امام در تهران از مدت سیپل سیرئ ،يســرلشــگر محمدجواد مولو نی. همچنکندیم

 .بردیآذر و... را نام م یو سپهبد بخش ینیزم يروین نیجانش ،ینینائ یمینج یعبدالعل

ـــرِ یدر همان زمان یباغ قره ـــودیکار بود متوجه مکه س ـــت م نیکه تا ا ش ـــودیرده به او پش  جهینت نیبعدها به ا ای ش

 رسد؟یم

 .برندیعات محرمانه را به ستاد امام مافراد اطال نیکه ا دانستهی. او در همان زمان مبله
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ش یو حت کندینم یچرا اقدام پس سداردیخودش نگاه م نیحاتم را جان ست که در ب ی. حاتم ک  یطرفیاعالم ب هیانیا

 کند؟یم يباز يدیارتش نقش کل

ص يچاره ا گرید شخ شته. نظر  ست که قره باغ نیمن ا یندا ضت امام و  هیعل افراد بود. او هم بر نیاز ا یکی زین یا نه

ـــات اداره کرد تا انقالب پ یانجام نداد و مملکت را با وقت گذران يزیاقدام تند و ت چیبازرگان ه يآقا  روزیو مماش

  با انقالب وجود ندارد. يهمکار يبا بازرگان برا یباغبر مالقات شخص قره یمبن ياداده اما شد.

ــاره م ایکتاب دو  نیدر هم یقره باغ ــه جا اش ــته اند اما ا ییهاکه با هم مالقات ندکیس بوده،  يها کارمالقات نیداش

ــات یعنی ــم یجلس ــورت رس ــت وز یکه به ص ــاختمان نخس ــده و گاه ریدر س ــور  زیبازرگان ن يآقا یبرگزار ش حض

 .زندینم یحرف یو پنهان ییاست، اما از جلسه تنهاداشته

 دهند؟یدولت م لیس بازرگان دستور تشکجلسات مربوط به چند روز آخر است که امام به مهند نیا

 . مربوط به همان روزهاست.بله

فرمانده گارد  ،يلرگیر بککتابش بزنم. در کتاب آمده: ســـرلشـــ به نقل از گریمثال د کی یباره مماشـــات قره باغ در

و به  که از پســت شــبانه خارج شــده یموقع یســربازان حکومت نظام ســدینویبه ســتاد مشــترك م يادر نامه یســلطنت

ـــنگ، کاله و  گردند،یپادگان برم ـــرنتفنگ، فش پادگان فرار  يوارهایو از د گذارندیها متخت يخود را رو زهیس

ر است. کفرمانده لش کیحرفِ  نی. اشودیهزار نفر بالغ م يدر تهران، به روز یحکومت نظام انی. تعداد فرارکنندیم

 تواندیخاردار بکشــد، م میســ وارید يرو ایبگذارد  وارید پشــت ،که اگر دو پســت نگهبان دانســتهیخوب م يگلریب

گزارش به باالدســت خود  کیبود و تنها نکرده یکار را نکرده اســت. خودش اقدام نیاما ا ردیکار را بگ نیا يجلو

 .ردیگیکار را نم نیا ينخواسته که چرا جلو یحیهم توض یاست. قره باغداده

ــمد یزمان در ــپهبد نوروز و رودیپور م انیکه ص ــهربان سیرئ يس ــود،یم یش ــترك  ينامه ا ينوروز ش ــتاد مش به س

موظف به  یکشــور را فراهم کنم. درســت اســت که در قانون، شــهربان يشــهرها تیامن دیاکه به من گفته ســدینویم

ست اما من برا تیامن س رویهم ن هاياداره کالنتر يشهرها شهرب رایشهر. ز تیبه امن دندارم، چه بر سنل   نیمقلد یانپر

 سدینویم یکردند و رفتند. قره باغ هیرا تخل هايها و کالنتربه دستور حضرت امام پادگان نهایحضرت امام هستند و ا
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شده بود.  زین ییو هوا ییایدر ،ینیزم يروینامه از ن نیا ریکه نظ صر موثر و کارآمد آن زمان  یعنیصادر  هر چهار عن

 .میبکن يکار میتوانیو نم میندار ییرویکه ن سندینویم

و  دهدیانجام نم شـــانیدر برابر ا یاقدام چیارتش ه گردند،یبرم رانیامام در دوازده بهمن به ا یاســـت که وقت جالب

ـــتقبال ا تیامن نیتام یحت ـــانیاس  يو هم کارها ردیگیرا برعهده م تیامن نی. ارتش هم تامردیگیرا هم برعهده م ش

که در همه شهرها  کنمیتشکر م هایمن از ارتش دیفرمایم راحضرت امام در بهشت زه .دهدیدر آنجا انجام م يادیز

ستهیبه انقالب پ سان اندو صت ا یو ک آن روز  يکار را انجام دهند. از فردا نیاند، انکرده دایکار را پ نیکه تا حاال فر

سه رفاه ب ينفر نیکردند. اول عتیرفتند و با امام ب یکی یکی شهردار تهران و دومکرد عتیکه در مدر سپهبد  نی،  نفر 

بود که روند  یاتفاق مانند نقطه عطف نیکنند. ا عتیافسران که بروند و با امام ب هیبق يشد برا یباب نیکمال است. بعد ا

 .دینظام در کشور را سرعت بخش رییتغ

کردند.  عتیهم ب نیش آذر برزو معاون یعیکه ســپهبد رب ســدینویم یاســت قره باغ ییهوا يرویکه به نام ن يروز در

به  یدر دادگاه نظام اتشیدر دفاع یعیکردند. رب عتیب شانیحضرت امام رفتند و با ا داریآنها جداگانه از همافران به د

شاره م عتیب نیا سالها قبل  نی. آذر برزکندیا ضرت امام و قرن بااز   نیو بازرگان در ارتباط بوده و به هم یسازمان ح

  منصوب شد. ییهوا يروین یبازرگان به فرمانده يآقا قیه بعد از انقالب از طربالفاصل لیدل

ـــرت ـــرهنگ نص ـــتاد پل سیرئ ا،ین یس ـــال قبل  دیگویم یانقالب يدر محاکمه اتشیتهران در دفاع سیس که از پنج س

شهربان ضرت امام به نجف م يبرا تیآ يآقا قیتهران را از طر سیو پل یاطالعات محرمانه  ستادمیح شان  نهای. افر ن

نشد به  یجا راض چیارتش ه لیدل نیاست. به هم ودهها قبل با سران ارتش در ارتباط بکه حضرت امام از سال دهدیم

مدت به  نیسال فاصله است. در ا 16به  کینزد 57تا بهمن  42بزند. از نهضت حضرت امام در خرداد  يامردم ضربه

س شهربان يروهاین لهیو ساواك،  سلح،  ساس  ونیکه با مردم و انقالب يضدخرابکار تهیمو ک یم شتند، بر ا برخورد دا

سال  16 يآمار برا نیمصر است. ا ای یبیل ای هیآمار نصف روز ارتش سور نیشدند. ا دینفر شه 2328 دیشه ادیآمار بن

 ب بوده است.انقال يروزیمسلح درجهت پ يروهایکردن ن یو همدل یهمراه جهیآمار نت نیاست. ا نییپا اریبس اریبس
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و  کردیم يهمکار ونیفرمانده ساواك سپهبد مقدم با انقالب یآن زمان ساواك را رسما و قانونا منحل کردند، وقت در

ســازمان  نیتوقع داشــت که ا دینبا گذاشــت،یآنها م اریو اســرار حکومت را در اخت دادیبازرگان مشــاوره م يبه آقا

 بوده است. زیناچ اریدر حد بس فهیافتاده برحسب وظ یتفاقبا مردم داشته باشد و اگر هم ا يبرخورد

ــما م یوقت ــب وظ دییگویش ــدر تا ذ یتیو امن ینظام يروهایرا دارد که ن یتداع نیا فه،یبرحس موافق انقالب  لیاز ص

 گسترده بوده است؟ یهمراه نیا یعنی. حرف شما گرفتیصورت م ییبودند اما در عمل برخوردها

که  یو مسلمان بودنشان به مراتب از کسان عهیبودن، ش یارتش، تعهد، انقالب يود. مقامات رده باالگسترده ب یلی. خبله

شمس تبر آورمینم ادیرا به  يابود. من فرمانده شتریتر بودند ب نییپا ضان،  کیعالوه بر  يزیکه نماز نخواند.  ماه رم

شت ی. ما مسجد رسمدندکریتظاهر نم منتها گرفتیدر طول سال را روزه م گریدو ماه د و هر  میدر داخل پادگان ندا

را هم  رهیما ج ينداشــتند. برا ییاما ســروصــدا گرفتندیدرصــد پرســنل روزه م 70. خواندیدر خانه اش نماز م یکســ

 .شدیمسائل نم نیبا ا یمخالفت چیگرم داشتند. ه يکه در پادگان بودند، شب غذا یو کسان ختندیریم

شت یآن زمان ما قاض در سگر دا شاغل بود و کار عق یروحان  میع سیس -یدتیکه در ارتش  . دادیامروز را انجام م یا

در آنجا کار  اتیکه ســه افســر اله میداشــت یبه نام اســالم يشــعبه ا پیبه باال بودند. در ت پیعســگرها از رده ت یقاضــ

ــنل بود. بنابرا فهی. وظکردندیم ــاد پرس ــالم هاآن نیآنها ارش ــنا با اس و انقالب نبودند. در خانه تمام آنها عکس و  ناآش

ـــت. درباره ا ـــاله امام وجود داش ـــاله در پادگان نیرس  يادیز تیاهم دی. در آن زمان مراجع تقلمیزدیها حرف مرس

 .دادیبه دماغش خورده بود، آن را انجام م يگرعهیش يبو یهر کس دادندیم یداشتند و اگر فرمان

من چگونه با شـــما تماس « کندیفرودگاه از شـــاه ســـوال م ونیماه در پاو يد 26م. او در دار یاز قره باغ يگله ا من

 یگفتن که بخواه يبرا يدار یچ ؟يریبا من بگ یخواهیم یچه تماس«: دهدیپاسخ م یو ناراحت ریشاه با تغ »رم؟یبگ

شر يکه برا رودیم یتیو به داخل جمع شودیم بلند شیو از جا دیگویدوجمله را م نیشاه ا »؟ییبه من بگو  فاتیت

همان موقع رسما  توانستیروز زمان داشت، او م 26 یقره باغ شود،یم روزیانقالب پ یزمان تا وقت نیبودند. از اآمده

ـــرت امام دعوت کند تا از پار  هب يلطمه ا چیکند. در آن زمان ه ضیبه تهران برگردد و حکومت را تعو سیاز حض

شور نم سرجا کردیجرات نم یهکگرو چیو ه خوردیک  یغفلت قره باغ نیبودند. ا شانیسر بلند کند و همه نهادها 

 .ستیقابل بخشش ن



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

203                                                                AVAYEBUF.com 

 

  است؟درست بوده يکار نیچن یکار نظام کیبه لحاظ  ایآ

ـــاه م یوقت ـــت رودیش ـــتیدر آن ن یو برگش  اریحکومت را راحت در اخت یعنی. کردیکار را م نیا دیبه نظر من با س

و  يزیوجود نداشـــت. خونر يو ببند ریبگ گریو د ماندیخودش م يســـرجا زیهمه چ طیشـــرا . در آنگذاشـــتیم

 .زدیبه کشور نم يضربه ا هايو اعتصابات و آتش سوز شدندینم تیو مردم اذ شدینم يریدرگ

 یطرفیببهمن گرد هم جمع شـــدند و اعالم  22حال باز هم در روز آخر، ارتش کار را تمام کرد. آنها در روز  نیا با

شورا در کردند شک يآن روز  سه داد و  لیفرماندهان ارتش ت شد نامه 27جل ضا کردند و گفتند ما  يافرمانده ار را ام

 میدر امور نخواه یدخالت چیه گریو ما د گردندیها برمبه داخل پادگان هاگانیو از امروز  میانقالب مردم را قبول دار

 تیپخش شد و در نها مایبهمن از صداوس 22و ربع   کیآن نامه ساعت  باشد. دیداشت و کشور دست مسئوالن جد

نامه  نیتا ا راینامه ارتش بود ز نیا ،یاسالم يو برگ اول جمهور یکه برگ آخر حکومت شاهنشاه مییبگو شودیم

 شده است. روزیپ یاسالم ياعالم کرد که جمهور شدیارتش نبود، نم یو همبستگ

و  یبه قره باغ زریها به نام رابرت ییکایژنرال آمر کیبه واســـطه  کایگفته بود آمر شیهااز مصـــاحبه یکیدر  اریبخت

و  کندیم دییموضـــوع را تا نیا زین یالنیبچرخند. عباس م ونیتا ارتش به ســـمت روحان دهدیفردوســـت دســـتور م

ـــطه ا کایآمر دیگویم ـــودیم يواس ـــت ارتش و روحان ش ـــت هم بگذارد. آ را ونیتا دس  کایارتش با آمر ایدر دس

 داشت؟ یمذاکرات پنهان

مصون  دیخواهیو او گفت اگر م میآمد ما با او مالقات کرد رانیبه ا یوقت زریها دیگویم اتشیدر دفاع یعیرب سپهبد

 دانمیآمده و جاده صــاف کن بوده اســت. اما من نم زریها. پس دیکن عتیب یبهشــت يو با آقا دیبرو یکی یکی دیباشــ

ـــت  کایحرف حکومت آمر ر،زیهاحرف  آمده بود تا کودتا بکند اما من  زریها ندیگویهم م ینه. برخ ایهم بوده اس

ضوع ند نیدال بر ا یمدرک یکتاب چیدر ه سدمیمو شر ارتش ک وفادار به حکومت نبود و همه مقلد امام  ی. چون در ق

 .دیرسیبه نظر م يابودند کودتا لغت مسخره

ش ندیگویها مبا همافر داریدر د امام سرائ میخواهیم یکه ارت صرف ا شد. پس ا کایو آمر لیکه در ت ستگ نینبا  یواب

 بوده که امام به آن قائل بود. یموضوع کایارتش به آمر
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ست فرمودند. ا قایدق امام شاده ا 42دو ماه قبل از خرداد  یکی شانیدر سرگ نامه به  نی. در اسدینویبه ارتش م ينامه 

را در حکومت و  کایو آمر لیاسرائ شهیو ر میدست در دست هم بگذار دییایب وریغ يهایارتش يا دیگویصراحت م

 بوده است. دهیرس شانیبوده که از قبل به دست ا یعاتحرف حضرت امام بر اساس اطال نی. بنابرامیارتش بخشکان

 یدولت مستقر حرف هیکه امام عل ندکیشرط م رد،یگیمراسم استقبال از امام را برعهده م تیامن نیکه تام یزمان ارتش

 یو موضـــع کندیاقدام ســـکوت م نیو ارتش هم در برابر ا کندیم نییتع ریوزنزند. اما امام بعد از چند روز نخســـت

  . ردیگینم

 نرم تر شد؟ ونیشده که موضعشان نسبت به انقالب یدر ارتش ط يندیچند روز فرآ نیدر ا

انتخاب  يریبازرگان به نخست وز يبهمن آقا 15که در  یو زمان شدیتش افزوده مبه روز بر تعداد موافقان در ار روز

ارتش  تینه مورد حما اری. حضور بختکندیم دایکردند که کشور صاحب و مسئول پ تیابراز رضا هایشد تمام ارتش

 ردند.نک يکه با او همکار کندیها گله میمختلف کتابش از ارتش يدر جاها اریو نه مردم بود. بخت

 لیها به تشکهسته نیداده بود که بعدها ا لیدر ارتش تشک یمقاومت يهانامجو هسته دیشه ،یمبارزات انقالب انیجر در

  هسته ها چقدر گسترده بودند؟ نی. اکنندیکمک م زیانقالب ن يروزیمسلح بعد از پ يروهاین

شاره يهاهسته نیبه ا شیهاادداشتیدر  يرازیش ادیص دیشه نفر در تمام  500از  شیما ب دیگویکرده و م مقاومت ا

و اطالعات موجود در ارتش را  می. ما با هم هماهنگ بودمیکردیم يهمکار گریکدیکه با میارتش بود يهاپادگان

 .میرساندیم مو به اما میکردیو دست به دست م میآوردیم یسلسله مراتب

شود.  بیها تخراز پادگان ياریاجازه ندادند بس یعنیداشت.  یخوب فوق العاده ریتاث یانقالب يهاها قبل نهضتسال از

 کردند. يگذار هیرا پا یاسالم يجمهور نیشدند که ارتش نو يا تهیاکثر آنها عضو کم

 دهدیکه در آن نشــان م کندیرا چاپ م یعکســ هانیروزنامه ک ،يهمافرها با امام در مدرســه علو داریروز بعد از د 

ساز نیکه ا کندیم دیتاک يدر مصاحبه ا اری. اما بختدهندیم یسالم نظام همافران به امام ست. بوده يعکس صحنه  ا

 نی. ادوختندیم یکار لباس نظام نیا ياز دو هفته قبل برا سانخرا دانیدر م هااطیاز خ یگروه دیگویم زیآموزگار ن

 ؟....ایموضع شان از سر ضعف بود 
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 ندیرا خدشـه دار کنند و بگو هایانقالب نظام خواهندیاسـت که م ییهافداسـتان کذب اسـت. حر نیا صـددرصـد

دســتور داده بود که همه  یعیشــده اســت. ســپهبد رب يارتش نبود و به نام آنها صــحنه ســاز يانقالب محصــول وفادار

و  هابانایاســلحه به دســت در خ ینظام ســنلپرســنل مســلح شــوند و از انقالب دفاع کنند. تعداد هشــت هزار نفر از پر

که درها را باز کرد و به مردم اسلحه داد،  یپادگان نیگارد به آنها حمله نکند. اول يروهایها سنگر گرفتند تا نبامپشت

شود چون از  یدادگاه دیمقصر است و با یعیسپهبد رب دیگویم یبود. قره باغ ییهوا يرویپادگان دوشان تپه ن نیهم

نوزدهم همافران نزد امام  روز شد. عیمردم توز نیب یحت ییهوا يروین يهاگانپاد يهاخود ضعف نشان داد و اسلحه

است که اگر بود آن  فتادهین یاتفاق نیلباس دوخته اند اصال چن ندیگویم نکهیرژه رفتند. ا یرفتند و آنجا با لباس نظام

 تا حاال مشهور شده بود و اسمش را بارها برده بودند. اطیخ

 کایبه آمر يادوره يبودند که برا یفن يهاپلمهیبودند. آنها د یامام رفتند، از وضع خود ناراض اردیکه به د ییهمافرها

آنها از  تیدر حما یتینارضــا نیبرســند. ا يبه درجه افســر توانســتندیارتش نم یداخل نیرفته بودند اما بر اســاس قوان

 داشت؟ يریتاث ونیانقالب

 يآماده ساز يکه برا یفن يکارها لی. به دلشدندیو کارمند محسوب م دندآمیداخل پادگان م یبا لباس شخص نهایا

ـــتخدام م یآگه یافراد بود. در ارتش وقت نیا اریدر اخت ییهوا يروینبض ن دادند،یانجام م ماهایهواپ همه  دهندیاس

ضابطه استخدام  نیبا ا نهایاافسر شوند وارد ارتش شده بودند.  توانندینم نکهیاز ا ی. آنها با آگاهندیگویمقررات را م

رفته  یو در ارتش سـه سـال به دانشـکده خلبان دندبو پلمهید زین یخلبان انیدانشـجوند، بود پلمهید . عده ايشـده بودند

باشــد.  رگذاریتاث تواندیموضــوع نم نیا نیبنابرا. میســتیچرا ما مثل هم نکه  باشــند یمدع توانســتندینم نیبنابرا. بودند

شــدند.  شــقدمیبه انقالب پ وســتنیپبه همین دلیل در داشــتند،  يتر بودند و ســنوات کمتر کیجامعه نزدبه  نهایچون ا

متمرد باشـــد اما همافران چون لباس تنشـــان نبود، زیاد   تواندیمقررات خاص ارتش، نم لیدار ارتش به دلدرجه کی

 یچراکه برخورد انضباط وستندیبه انقالب پ قشر ابتدا نیا نیبنابرا شدندیمحسوب م یرنظامیبودند و هم غ یهم ارتش

 کار بزرگ را کوچک جلوه دهند. نیا خواهدیم کندیم یصحبت انیبود. اگر کس ترفیخف هاینسبت به نظام نهایبا ا

که  شد،یم دهیبر لزوم انحالل ارتش در جامعه شن یمبن ییزمزمه ها يروزیارتش با انقالب، بعد از پ یوجود همراه با

 بود؟ یچه کسان يزمزمه ها ازسو نیا کند،یم دایپ صلهیبا فرمان امام ماجرا ف دست آخر
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برخوردها از طرف مقامات مسئول نبود،  نیا شود،یبا ارتش م ییکه برخوردها مینیبیرا بعد از انقالب م یحوادث اگر

ـــربه زدن به حکوم يو افراد یالتقاط ،یبلکه از طرف افراد انحراف ـــدد ض و ارتش بودند  دیت جدکه همواره در ص

ــورت م ــتینخلق، کمو انیفدائ ن،یمثل منافق ییها. گروهگرفتیص ها و کومله و... بودند دموکرات ها،يتوده ا ها،س

 تیآن زمان استفاده کنند و در نها ریرتوشیاز جو ش خواستندیو م دانستندیو سازنده ارتش را م دیکه نقش مثبت، مف

کم  هاآدم نیارتش بزنند و آن را منحل کنند تا بتوانند به منافع خودشـــان برســـند. ا کریرا به پ يو کار ییضـــربه نها

ست، هر زمان حکومت مرکز یعیروند طب نینبودند. البته ا شمنان فیضع یتیو مقامات امن يا  یشوند در برخورد با د

 .شوندیقارچ سبز م نیع نهایا شناسندیآنها را م یتیوجود دارند و مقامات امن یول مینیبیکه ما آنها را نم

که  میخواهیم یســردادند. ارتشــ میخواهیم یو اســالم یارتش انقالب کیما  نکهیشــد آنها نغمه ا روزیانقالب پ یوقت

و  داشــتندیخودشــان قدم برم يهايباز کیباشــد، درجه نداشــته باشــد بدون طبقه باشــد. آنها در جهت چر يدیتوح

ضرت امام را وادار کردند بگو هاابانیو خ آنقدر تظاهرات کردند و در کوچه بماند و  دیارتش با دیشعار دادند که ح

شود. بعد دیحرمت ارتش با شد ارتش دخالت کیبهمن  22 از حفظ  شند، اما پس از آن  یهفته قرار  شته با به امور ندا

ش امام گفتند: شان بروند و حفظ حدود یارت سرکار شن یحت .رندیبگ يممکلت را جدغور ثُ و ها به  که دولت  دمیمن 

و  تیو درا یزهوشــیاما امام با ت میبود حاال که خواســت همه مردم هســت ارتش را منحل کنبازرگان هم به امام گفته

ـــتند جواب م ينگر ندهیآ ها و گروهک نیچون امام ا میدار ازین رتشما به ا دیکار را نکن نیکه ابدا ا دهندیکه داش

  .شناختیم هدف آنها از انحالل ارتش را
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  وزیر امور خارجه  يخلعتبر  یعباسعل

 يهاامور خارجه در دولت ریدر تهران) وز 1358 نیفرورد 22 درگذشــته –در تهران  1291(زاده  يخلعتبر یعباســعل

بود که پس از ) 1357 وریتا شهر 1356آموزگار (مرداد  دیو جمش) 1356تا مرداد  1350 وری(از شهر دایهو رعباسیام

  اعدام شد. رانیا 1357 انقالب

  

  يخلعتبر یعباسعل
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ـــعل ـــراهللا خان اعتالءالملک و پدربزرگش م رزایم ،يخلعتبر یپدر عباس نامه رزاینص ـــکراهللا خان  نگار، هر دو از ش

در دهه  زین یو مدت کوتاه دیرســـ هیدوره قاجار بودند. پدرش در زمان احمد شـــاه قاجار به وزارت مال يهاپلماتید

ش ستیب شاورز ریوز يدیخور سلطنه ن اشيشد. پدربزرگ مادر يک شارال سداهللا خان م شاه قاجار  زیا در زمان احمد 

 امور خارجه بود. ریوز

ص سیدر پار يخلعتبر س سانسیبود. لکرده لیتح سىیخود را در علوم  ضائى گرفت. پس از  ا و دکترا را در حقوق ق

به وزارت امور خارجه منتقل شد.  1321درآمد. در سال  ىیبه استخدام وزارت دارا 1319در سال  ران،یبازگشت به ا

 افتیدر 1324 وریکه حکم آن را در شــهر ودب سیدر ســوئ رانیســفارت ا یدوم ریدب اشیخارج تیمأمور نینخســت

سفارت  یزنیبه را 1332در سال  نکهیاداره سازمان ملل بود تا ا استیاو در وزارت خارجه و ر يبود. مشاغل بعدکرده

 فرستاده شد. سیدر پار رانیا

 یرکلیدار شـد و سـپس به مدرا عهده اسـىیاداره سـوم سـ اسـتیر 1334در سـال  رانیپس از بازگشـت به ا يخلعتبر

شر س فاتیت سال دیر سال وز 1338. در  سال  رانیمختار ا ریبه مدت دو  شد و در  شو   مانیپ رکلىیبه دب 1341در ور

 بود. ایتانیبرپاکستان و  ه،یترک ران،یا انیم ینظام یمانیشد که پ دهیسنتو برگز

معروف  مانیپ ياقدامات او امضا نیامورخارجه شد. از مهمتر ریوز 1350قائم مقام و در سال  1344در سال  يخلعتبر

 لیقرارداد به دل نیکردند. ا نییاروندرود تع يهاو عراق، با آن قرارداد مرز خود را در آب رانیبود که ا ریالجزا 1975

شار شور در  هیاعالم انت شترك دو ک سفند  15م ضا ینهیزمشیکه پ رهیدر الجز) 1975مارس  6( 1353ا  نامهمانیپ يام

تمام  ياســت، هرچند محل امضــامعروف شــده ریالجزا مانیدر تمام مراحل، به پ ریمقامات الجزا يگریانجیشــد و م

 است.مرتبط در بغداد بوده يهاو موافقتنامه هاوستیو پ هامانیپ

از  گرید یبه همراه جمع 1358 نیفرورد 22امور خارجه بود و ســـرانجام در  ریوز 1357تا ســـال  يخلعتبر یعباســـعل

 محکوم به اعدام شد. یصادق خلخال استیسران حکومت شاه در دادگاه انقالب به ر

به دو طر ياعدام و لیدل نابر مدارك مختلف   ،یمل تیحاکم هیعل امیق ن،یفســــاد در زم«: اســــتدهیذکر گرد قیب

ضو ضو ارشد آن حکومت ریحاکمه ضد ملت، وز ئتیدر ه تیع شر  خارجه و ع  دیجرم آن حکومت بود کیشما 

 »…در وزارت خارجه و  ایو س واكاستخدام عناصر سا شد،یاداره م ییکایو اربابان آمر هاستیالیکه به دست امپر
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ضا هیته ضا يو نقش و ریالجزا مانیپ يو ام شهر، با ا یاتم روگاهیاحداث نقرار داد  يدر ام ستدالل که ا نیبو با  رانیا

 المالتیاموال ب عییقرار داد مصـــداق تضـــ نیا يندارد و امضـــا یاتم روگاهیبه ن يازینفت و گاز ن میعظ ریوجود ذخا

  است.

  

  اعدام یازده نفر از سران حکومت پهلوي
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 یخلخال استیدر دادگاه انقالب به ر يبه اتهام خلعتبر یدگیرس

ــه يخلعتبر محاکمه ــنبه (در روز س ــوم دادگاه انقالب با تالوتنیفرورد 21ش ــعبه س قران آغاز  اتیچند از آ ی) در ش

البالغه جمله از نهج نیانقالب نصــب شــده بود و ا ياســالم و شــهدا انییاز فدا ییدر محوطه دادگاه عکســها د،یگرد

سر ه وارید يرو شت  ضات جلب  اتیپ ستم دآن روز «: کردیتوجه مق ستمگران  یبه دادخواه دگانیکه  و انتقام از 

 »البالغه) اند. (نهجکرده دادیب نیمظلوم هیاست که ستمگران عل ياز روز دتریسختتر و شد زندیبرخ

ــت يخلعتبر يدادگاه: آقا سیرئ ــما متهم هس ــاد در زم دیش ــر یمل تیحاکم هیعل امی، ق نیبه فس ــما ش جرم آن  کی، ش

در وزارت  ای. استخدام عناصر ساواك و سشدیماداره ییکایو اربابان آمر هاستیالیامپر که به دست دیحکومت بود

خانواده  کیشــما از  يخلعتبر يمقیم خارج، آقا انیرانیاز ا یمراقبت و جاســوســ يها به خارج براخارجه و اعزام آن

 .دیبفرمائ دیدار یاگر دفاع فرخواستیو در مورد ک دییرا بگو قیحقا نیبنابرا دیهست لیاص

کار  قتیامور خارجه در حق ریکم و کسر پاسخ دادم که وز چیو بدون ه مانهیشده صم کهیئ هایی: در بازجويخلعتبر

 فیو کسب تکل رفتیها گذارده شده بود؛ به دربار مبه آن یفیاز من و بعد از من وظا شینفر نه تنها من، بلکه پ کی

ها بود و وجود عناصــر ســاواك در وزارت خارجه همه کارها و برنامه ي رندهیگمیمورد تصــم نیشــاه در او  کردیم

کار امور خارجه  خواستیم شهیامور خارجه، ساواك هم عتیکه در باال گفتم با توجه به طب ياست. همانطور حیصح

ه کار وزارت امور خارج ی. مدتدادندیم يشـــتریب تیحفظ قدرت به وزارت خارجه اهم يآنها برا رایرا کنترل کند ز

 زیو پرو انیکاظم يآقا نایدانشـــجو يکارها يبرا یهماهنگ يشـــورادر را به عهده گرفت، بعدا  انیدانشـــجوکنترل 

 بودند. رندهیگمیتصم زمینه نیدر ا يخوانسار

 بخوانند؟ امهریشاهنشاه آر ریرا در خارج به نام سف رانیا ریدرست بود که سف ای: آسوال

 .شدیصادر م امهریآر ریه عنوان سفسفرا ب يبرا نی: تمام فرامجواب

 ست؟یچ يدر آمده، هدف از لژ فراماسونر ستیو اسم شما جزو ل دیفراماسونر بود کی: شما سوال
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 یشهرت ي. لژفراماسونرشیسال پ 25فرانسه وارد شدم البته  ی: من شرکت داشتم. من در فرانسه در لژ بزرگ ملجواب

ــه دارد در ا ــونرها بود، ول ریون انقالب کبندارد چ رانیرا که در فرانس ــت فراماس ــه به دس  یتیفعال رانیمن در ا یفرانس

 نداشتم.

 : شاه عضو لژ نبود؟سوال

 : نه.جواب

 د؟یدانیبه دست شاه چه م يرازیش پورمیآتش زدن کر انی: از جرسوال

 .امدهینشن يزیچ نی: من تا به حال چنجواب

 دخالت داشت؟ یجز شما چه کس یاتم يهاانعقاد قرارداد دفع زباله انی: در جرسوال

 اعتماد دخالت داشت. اکبری. علاستشدهقرارداد بسته شیسال پ کی: من خبر نداشتم، اطالع داشتم که جواب

 د؟یبست نیاسترداد مجرم ي: چند قرارداد براسوال

 قرارداد. 80-70: جواب

 د؟یقرارداد نبست ییو اروپا ییکای: چرا با ممالک آمرسوال

 ، قبول نکردند. میصحبت کرد یو آلمان غرب ایتالیبا ا :جواب

 د؟ی: بعد دنبالش را نگرفتسوال

 ما را قبول نکردند. طی: شراجواب

 کند؟یبا وزارت خارجه رابطه برقرار م يریاز چه مس ای: سسوال

 .گرفتیها تماس مبا آن ایبودند که س یاست، اشخاص ی: مخفجواب

 ارت امور خارجه چه بود؟وز نییدر تع کای: نقش آمرسوال
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 نداشت. ی: نقش رسمجواب

 کا؟یآمر ای رانیا ای: شاه به فکر خودش بود سوال

 .کایآمر ي: به فکر منافع خودش با همکارجواب

 دادند؟یمگر چقدر حقوق به شما م د؟یکردیم ي: شما چرا همکارسوال

 هزار تومان! 11: جواب

 د؟یرفتیچرا پذ دیدستگاه بود نیا شما که عضو د؟یکرد انتی: چرا به ملت خسوال

 گذشته نبودم ... ستمیس گذارهیوزارت امور خارجه بودم. من پا ریادامه خدمت بود، من عضو کار کی نی: اجواب

  .دیکن ادداشتیدر کدام محل؟  د؟یچقدر پول دار سیسوئ يها: در بانکسوال

 مان دارم.آپارت کیخانه و  کی رانیدر ا ،نیهزار تومان در برل 80جواب: 

صاد ي: بعد از نابودسوال س يمملکت از نظر اقت سیو  هم بفهمد و به  ایدن دی. بگذاردیرا بازگو کن قیصادقانه حقا ،یا

ش یخیملت از نظر تار نیا ستاد؟یم رویبه ظفار ن رانی. چرا ادیخدمت کرده با شد؟ چطور  رانیچرا از ا نیبحر فر جدا 

سه جزگذشتند  نیاز بحر یآسان نیشد که به ا ستفاده را به نام رهیو  را به  یتنب بزرگ و کوچک و ابوموس يهابالا

 برگرداندند؟ رانیبه ا ستیالیدستور امپر

 امور خارجه من نبود. تیآنها در دوران مسئول شتریکار نداشتم. ب نیدر ا یتی: من مسئولجواب

 هم نبود؟ یرانی. شاه که خادم نبود، ادییشاه بگو يهاتیاز جنا تی: دو جناسوال

ــاه خ ی: بلجواب ــت.  کرد،یم انتیش ــته اس ــت خود کش ــتن بخت یکیاو چند نفر را به دس در عراق بود،  اریهمان کش

 نیاز اشــخاص از ا یلی. خود من و خشــدندیبود که به آن صــورت کشــته م یاســیســ انیهم موضــوع زندان يگرید

 گرید تی. و جناشدمیمن باخبر م شدیج منتشر مخار يهادر روزنامه اناتیجر نیکه ا یوقت میموضوع اطالع نداشت
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سور کتاب سان بود. او دستور  یمعنیب تیجنا کیکه  سندگانیالقلم کردن نوها، ممنوعها و عدم اجازه چاپ آنشاه 

 .رندیبرنامه پخش کند بگ خواستیرا که نم ییویامواج راد يداد جلو

شتباهات  نیسخنان خود چند نیدر ب يخلعتبر شتهبار به ا شاه جنا دیاش اذعان کرد و قبول کرد که نباگذ  کارتیاز 

ــر نی. چندکردیم يرویپ ــان جا حیبار تص ــتباه کردم و انس ــتیکرد اش که از جانب دادگاه عنوان  ی. و مطالبزالخطاس

 .کنمیم دییتا شودیم

 د وارد شور شد.بع یقیدادگاه ختم جلسه را اعالم کرد و دقا سیرئ ،يعباس خلعتبر اتیدفاع انیاز پا پس

شنبه  يخلعتبر شور گریبه همراه ده تن د 58 نیفرورد 22بامداد روز چهار شکر ياز رجال ک  ربارانیشاه ت میرژ يو ل

  شد.

  

  خلعتبري بعد از تیرباران
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 دوم يمجلس دوره پهلو سیرئ ،یاضیعبداهللا ر

ـــیر عبداهللا ـــفهان  1285(زاده  یاض ـــته –اص ـــگاه، رتهران) مد 1358 نیفرورد 24 درگذش ـــیرس دانش و  دانیاض

 استیر 1357تا  1342 يدر فاصله سالها ،یمل يمجلس شورا 24و  23، 22، 21بود، که در ادوار  یرانیا مداراستیس

  مجلس را برعهده داشت.

  

  دوره پهلوي دوم مجلس سیرئ ،یاضیعبداهللا ر
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 یدانشـــکده فن اســـتیر 1342تا  1325 در دانشـــگاه تهران را آغاز کرد و از سیتدر 1314از ســـال  یاضـــیعبداهللا ر

با حکم صادق  1358 نیشد و در فرورد ریدستگ 1357پس از وقوع انقالب  یاضیدانشگاه تهران را برعهده داشت. ر

نام  اطیهاشــم خان خ رزایشــد. پدرش م زادهدر شــهر اصــفهان  1285در ســال  یاضــی. عبداهللا ردیاعدام گرد یخلخال

خود  التیرفت، سپس تحص شیعه پمِو شرح لُ یطوَیمکتب فرستاده شد و تا خواندن سِساله بود، که به  5 يداشت. و

در  زیدو ساله را ن ياو دوره شدیم سیدروسش به زبان فرانسه تدر یاصفهان ادامه داد، که تمام انسیرا در مدرسه آل

درس  یاضــیدبســتان، ردر  یگرفت و مدت یاضــیر پلمیرفت و د هیّســپس به مدرســه عل يکرد. و يمدرســه ســپر نیا

  آن دوران بود. ادگاری زین یاضیر یخانوادگو نام افتیشهرت  »یاضیر«و به معلم  دادیم

  

  

  یامام فیشر دا،یهو ،یاضیراز راست : 

گرفتند. او در فرانسه  هیدر اروپا بورس لیتحص يبود که از دولت برا يمره صدنفردر زُ 1307در سال  یاضیعبداهللا ر

ص کیدر رشته برق و الکترون کیالکترون تویستیدر ان یمقدمات يهاآموزشپس از گذراندن  ضیداد. ر لیادامه تح  یا

 ،1314بازگشت و در سال  رانیدانشنامه علوم به ا افتیدرو  یدر فرانسه با اخذ درجه مهندس التیپس از اتمام تحص

ساب یزمان شگاه فن سیرئ یکه دکتر ح ش بود، یدان شکده فندر دا ياریبا درجه دان مشغول به خدمت شد. او پس از  ین
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 یمل يو تا قبل از شرکت در انتخابات مجلس شورا رفتیرا پذ یدانشکده فن استیدانشکده سمت ر نیدر ا سیتدر

  ماند. یسمت باق نیدر ا 1342 الدر س

  

     یاضیعبداهللا رم، سمت چپ لّعّ سمت راست اسد اهللا 
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 بود استیسیب ياستمداریس ؛یاضیعبداهللا ر

از آن و در  شیبود که تا پ رفتهیمجلس را پذ اســتیر یدر حال يورزاســتیســ نهیشــیبدون تجربه و پ یاضــیر عبداهللا

در  انیتنها واکنش دانشجومسئله نه نی. امی کرد قیتشو یاسیرسیغ یرا به اتخاذ مش انیدانشجو ،خود یدرس يهارده

ستیانتخاب و ر ،يداتوریمخالفت با کاند سو ا ضیر يمجلس از  سبت به  ندگانینما یبود، بلکه حت ختهیرا برانگ یا ن

شاک سیعنوان رئاو به يرفتارها ساواك  یمجلس  صد از نما 90بودند. بنا بر گزارش  شورا ندگانیدر  یمل يمجلس 

مانند کالس درس با  شانیا گفتندیبودند و م یمجلس نسبت به خود ناراض سیرئ یاضیمهندس ر ياز طرز رفتار آقا

ــ تیو رعا کردیم اروکال رفت ــخص ــت:  .کردیآنها را نم تیش ــاواك آمده اس ــناد س مجلس  ندگانینما«در ادامه اس

ــیاز طرز برخورد مهندس ر نیهمچن ــا یاض ــبت به  يبا اعض دولت به علت آنکه خود را نزد آنها کوچک کرده و نس

ـــتند و م دینمایم ادیآنها کرنش ز ـــأن  ندیگویناراحت هس ـــتیمجلس ن سیرئ کیدر ش حد خود را  نیتا ا هک س

سبب  ر،یوزشخص شاه و نخست ژهیودولت و به يدر برابر اعضا یاضیاندازه ر ازشیخضوع ب ».کوچک جلوه دهد

 باشند. یمجلس شاک یتوخال فاتیحداقل تشر تیاز عدم رعا زیمجلس ن ندگانینما ریشده بود سا

ضیر عبداهللا س یول بود، يادیز يهاییناو توا هایستگیشا يدارا یاگرچه در مقام معلم یا صه  ستیدر عر  يقدربه ا

ـــتیر یاپی. او که در چهار دوره پافتیبود درن کیرا که وقوع آن نزد یانقالب عهیطل یو منفعل بود که حت عیمط  اس

ـــت،  دییو امور ملوکانه بر همه آنها مهر تأ حیدر برابر لوا یتمقاومت و مخالف گونهچیبدون ه مجلس را بر عهده داش

سال اخ ییهاگوشه«در کتاب  ریمش ی. مرتضپوشاندیده و لباس قانون مز در مورد نحوه  »ریاز خاطرات من در پنجاه 

ستیر سال یاضیمهندس ر«: سدینویم یاضیعبداهللا ر ا ش24اول و دوم عمر مجلس دوره  يهادر   يبرا یخاص وهی، 

شت؛ بد حیلوا بیصوت ش یمعن نیدولت دا  ياو عده کردندیم يو بعد اعالم رأ خواندندیم مواد را ،ینوبت انیکه من

دوبار  یکی. کردیرا اعالم م حهیال بیتصو کنندگانامیق يمجلس بدون شمارش آرا استیو سپس ر کردندیم امیق

ــتیاز جمع حدود دو دم،یمن د ــا س ــه ش ــر در جلس ــ زکمتر ا دینفر حاض ــدند، ول ،یس  حالنیدرع یچهل نفر بلند ش

 بینکرده است، چرا اعالم تصو امیق تیاکثر سیرئ يآقا میزد ادیفر يناچار، چندنفر. بهدیگرد اعالم حهیال بیتصو

ـــت گفت يو د؟یفرمود ـــنت و  میریگیم يمجددا رأ د،یخواهیحاال اگر م م،یگفت: درس جالب بود که برخالف س

بلند  ياوقت، ما و عده نی. در ادینما امیخواسـتند هرکس مخالف باشـد، ق شـانیکنند، ا امیق فقانموا دیکه با یپارلمان

 ».شده بود بیتصو حهیکه ال دیدیبا خنده گفت: د شانیو ا میشد
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وابسته  يهاچهره رییدر تغ يمحمدرضا پهلو يظاهر انهیگرااصالح يکردهایرو رییبا توجه به تغ از وقوع انقالب، قبل

ضیعبداهللا ر و منفعل، صله پس از آن یا سمت خود برکنار و بالفا شد. درحال يبرا از  انقالب  کهیمعالجه عازم اروپا 

شت. عدم  رانیبه ا شیایحقوق و مزا افتیدر يظاهرا برا ود،پس از انجام معالجات خ یاضیر شدت گرفته بود، بازگ

ست ر ضیدرك در س یا سیاز تحوالت  و بدون  وچراچونیصورت باو که به انهیگرارشیپذ کردیو رو رانیدر ا یا

 یاصل يهااز مهره یکیعنوان سبب شد از او به پرداختیم نیمقررات و قوان بیحن مجلس به تصودر ص یبحث چیه

فاقد درك تحوالت  وابسته و وفادار، يهامهره مدتیشود. حضور طوالن ادیدوم  يو حکومت دوره پهلو استیدر س

منابع قدرت در دستان شاه  عینده تجمدهخود نشان ،یاضیو عبداهللا ر دایعباس هوامیرچون  یکسان در کشور، يجار

و قواعد  نیاوامر او را در قالب قوان بستهوگوشکه چشم يبر عناصر هیبا تک يمحمدرضا پهلو قتیبود. در حق يپهلو

 يروزیپس از پ یاضــی. عبداهللا رزدیبر مقاصــد مســتبدانه خود م يترکیرنگ دموکرات آورند،یبه اجرا درم یحقوق

سالم البانق ضیشد. عبداهللا ر ربارانیحکم او اجرا و ت ،1358سال  نیمرگ محکوم و در فرورد به یا  توانیرا م یا

دانســت که بدون آنکه از ســازوکار و اســتلزامات قدرت در دوران  ياز دوران تمرکز قدرت محمدرضــا پهلو ينماد

  نه کرد.طلباقدرت طامعم یِخود را قربان ياو حرفه یدانشگاه یزندگخود مطلع باشند، 

شده در  ازدهی انیچهره در م نیترمهم سابق اعدام  ضیدکتر عبداهللا ر 1358 نیفرورد 22مقام  ست که در فاصـل یا  ۀا

 ).یاپیپ ةبود. (چهار دور یمل يمجلس شورا سییسال ر 14 بیو قر 1357تا  1342 يهاسال

ــیر ــ یاض ــت. هر دو دایکه هو کردیم فایرا در مجلس ا یهمان نقش ــاه بودند. با ادر دولت داش  نیگوش به فرمان ش

ضیتفاوت که ر شگاه ياچهره یا سابق یبا اعتبار دان ستاد ۀبود و با  ستیو ر يا شکد ا شگاه تهران را در  یفن ةدان دان

شت. برا ض يکارنامه خود دا سطح اول حکومت ا حیتو ضا  نیورود او به  سلطنت محمد ر ست: دوران  شاره الزم ا ا

 کرد: میتقستوان به سه دوره  یشاه را م

نه  کرد،یمدل مشروطه سلطنت م یۀاقتدار بود و واقعا بر پاکم ایدموکرات  یمحمد رضا شاه 32تا  1320اول از  دوره

و انتخابات  کردندیمجلس رقابت م يهایبه دست آوردن کرس يبرا هاتیکه احزاب و شخص یمعن نیحکومت. به ا

ـــدیمجلس البته با آفت تقلب برگزار م ـــک ةانتخابات مجلس و نه اراد هیها بر پالتدو یول ش ـــاه تش ـــخص ش  لیش

ــدندیم ــاره کن ی.کافش ــت اش ــه  نیو آخر نیاول يبرا هایاحزب توده یحت نکهیبه ا میاس بار در دولت (احمد قوام) س

س شاه برا یکر س رییتغ يوزارت را گرفتند. البته، اگر اقدام  سا محمد  توانیم میریدوره در نظر نگ نیرا در ا یقانون ا
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دکتر محمد مصدق،  ةدر اندازه و آواز یدوره است که رجل نیسال پادشاه مشروطه دانست. در هم 12 نیدر ا رارضا  

 است. که او گسترده میانشسته يسال است بر سفره ا 70 بیو قر کندیم دایپ يریمجال نخست وز

شده  کتاتوریمرداد است. هر چند شاه د 28 يو پس از کودتا 42تا سال  1332دوم حکومت محمد رضا شاه از  دوره

ستخوان شده بودند و از جمله م یدار به تمامبود اما رجال ا دهه  لیدر اوا ینیام یکار آمدن عل يبه رو توانیحذف ن

 و اصالحات او اشاره کرد. 40

 ریخســت وزن را دایمثل هو یرا کنار گذاشــت و آدم یمیاســت که رجال قد 57تا  1342ســوم حکومت اما از  دوره

 نیمجلس شد. خود ا سییر استیبا س گانهیب یدانشگاه کینشست و  ینیمصدق و ام يکشور انتخاب کرد او به جا

بود شاه احساس کند از سبب شده ینفت يهاکرد که فوران درآمد میتقس 1351به قبل و بعد از سال  توانیدوره را م

 شیدر پ ونیاســیتکنوکرات و نه ســ يروهایرا با اتکا به ن عیرآمرانه و ســ ۀتوســع اســتِیاســت و ســ ازین یعالم و آدم ب

 .ردیبگ

 یینداشت و جز صدا ینقش چیکه مجلس عمال ه يادوره است. دوره نیا ياز نمادها یکی ایمحصول  یاضیر عبداهللا

 نیهم اوامر ملوکانه بودند. يمجر یباق شدیم دهیشن احمدیاحمد بن ایپور چون محسن پزشک یکه گهگاه از کسان

ستی) در ریاضیو ر دایکه هر دو (هو شان م ییبه تنها شدندید میدولت و مجلس، مدام تمد ا ضا دادین سیس يف  یا

 .چربدیشاه بر مجلس و دولت م ةو اراد ستیباز ن

برگزار انتخابات آزاد  56بود در تابستان  یمحاسبه انداختند و کاف شاه را به اشتباهِ یاضیمعتقدند، امثال ر يادیز افراد

اما  گذاشت،یرا کنار م دایهو نصورتی. در ارساندندیم يریبه نخست وز دایهو يرا به جا یرجل مل کیو  شدیم

سیس ریک تکنوکرات غی دایهو يانتخابات آزاد برگزار نکردند و به جا ش یا ست وز دی(جم قرار  ریآموزگار) را نخ

کار  ي(با رو ،یجهان يفضا رییو درك تغ دانیاضیر یاضیر يساده از آقا ي»دو دوتا چهارتا« کیاز  غیدادند و در

به  نو) و نگاه یاسیس يها يآزاد ةبه خارج از کشور و مشاهد ادیز ي( به خاطر سفرها هایرانیکارتر) و ا یمیآمدن ج

  که پس از مرگ، اسطوره شد. یعتیشر یمذهب با ظهور عل
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 دو نکته جالب وجود دارد یاضیدکتر ر ةدربار

و مدام  داشتیبرحذر م یاسیس تیرا به جد از فعال انیدانشجو یفن ةدانشکد استیو ر ياستاد انیکه در سال نیا اول

س ستیدر نکوهش  ستند نقش ا 40 ۀدر ده یول گفتیسخن م ا س فایاز او خوا ستیکند و وارد  در  یشود. او حت ا

. چون همان دربار که آنان را کردندیتخاب مان جلسم استینقش نداشت اما آنان هر بار او را به ر ندگانینما نشیچ

و  ترعیمجلس انتخاب کنند و مط اســتیرا به ر یاضــیبازهم ر خواســتیخود م ندگانیبه مجلس فرســتاده بود از نما

  .افتندییتر از او نمگرشیستا

ـــد آ یوقت ـــما واقعاً نما ایدر دادگاه گفته ش ـــخ دا د،یمردم بود ندگانیمردم و منتخب نما ندهیش ـــتپاس پرده د: از پش

 .کردندیانتخاب م یمل يمجلس شورا استیآزادانه مرا به ر ندگانیانتخابشان خبر ندارم اما نما

ــوع ــتیدر اوج انقالب، ر نکهیا گریجالب د موض ــع اس ــپرد و خود برا دیمجلس را به دکتر جواد س درمان روانه  يس

ممسـک بود و با مجلس حسـاب و  اریبسـ ایفرسـتاده به خارج ن یمال چندان ای یمال شیشـاپیانگلسـتان شـد. اما چون پ

صد در شت به ق شد. آن هم چه زمان رانیامانده به  یو پاداش باق ایحقوق و مزا افتیکتاب دا شت و گرفتار   ؟یبازگ

 کنند. داریتا با امام د رفتندیم سیبه پار ونیاسیدر اوج انقالب که س

بودم و چون در لندن  سیلوشاتو روانه پاردر نوفل ینیخمقاي آ داریدر خاطرات خود نوشته به قصد د یخلخال صادق

بود.  رانیمجلس در راه بازگشت به ا نیشیپ سی. رئدمیرا د یاضیناگهان عبداهللا ر »ثرویه«در فرودگاه  م،یتوقف داشت

بعد در به تهران بازگشــت و تنها چند ماه  یاضــیس رفتم و ریمرا نشــناخت. من به پار یاضــیر یمن او را شــناختم ول

ــددادگاه با هم روبه ــر او م یوقت م،یرو ش ــر به س ــتمیمن س ــناد گذاش که در چمدان در فرودگاه لندن حمل  يکه اس

ــما از ک دیکردیم ــد و گفت: ش ــتپاچه ش ــت یدرباره چه بود، دس ــم و آ د؟یمرا تحت نظر داش که آن چمدان،  هیو قس

 من بوده است! یشخص لیاوس يحاو

سیسدرجه از هوش  نیبا ا یآدم ضیسطح دانش ر نیو البته در باالتر یا ضیهم ر اشیچندان که نام خانوادگ یا  یا

ـــرع برگ (فر در آثار خود چهره  یرانینگار اکه محمد قائد، روزنامه ی. همان خلخالخوردی) مبیبود از حاکم ش

که  ســتیه منزله آن نب کیچیاشــارات البته ه نیاو  کندیم ریرا از او تصــو یاســیو فاقد هوش ســ یکامالً عام يفرد
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سال و ب یآدم مییبگو سن و  ست آنیدر آن  ست اما جا یبه خون یکه د سزاوار اعدام بوده ا شد  شاره  نیا يآلوده با ا

چندان نگران نبود. چون  یاضیاعدام نشده بود ر دایاست. تا هو یکاف ییگوبله قربان کردندیتصور م هانیهست که ا

به  یگروه محصالن اعزام نیدولت موقت که مانند او در زمره اول ریوزداشت نخست دینبوده و ام ياکاره دانستیم

سپس رئ ستاد و  شکده فن سیاروپا و بعد ا سد اما بعد از اعدام هو یدان شد. با ا دایبوده به دادش بر  دیحال ام نینگران 

 نیوجب نجات از مرگ او شود. امتوجه او نبود م ماًیمستق نیاتهامات سنگ نکهیو ا یداشت سن باال و چهره دانشگاه

ست فتادیاتفاق اما ن شت نخ سرنو شاه برا ریوزو  شد. در نگاه خلخال سیرئ يگوش به فرمان   ،یمجلس او هم تکرار 

 .شدندیشخص شاه محاکمه م يدر واقع به جا یاضیر ای دایهو

 استیسال ر 14و سابقه  یدانشگاهمدارج  نیبا باالتر یماند چگونه کس یپرسش باق نیاعدام شد اما ا یاضیر عبداهللا

 بازگشت؟ رانیخود به ا يایو به دنبال حقوق و مزا دیدیانقالب را نم يهاشعله ،یمل يمجلس شورا

ــینفر که با ر 11 نیاز ا گریدو تن د  ــدند رئ یاض ســاواك بودند.  ایکشــور  تیســازمان اطالعات و امن سیاعدام ش

و در واقع  زدندیهم دامن م یتیامن عاتیترســاندن مردم به شــا يو برا باشــد میکه قرار بود حافظ رژ یســازمان جهنم

 ساواك کشته شدند. سیهر چهار رئ نکهیا خیتار يهاینفرت شده بودند. از شگفت دیتول نیماش

 11 نیحسن پاکروان که در جمع ا یدر تدارك برانداختن شاه است. دوم نکهیو در عراق با تصور ا اریبخت موریت اول

ــ ــومنفر اس ــنعمت یت. س ها در همان گروه اول ژنرال 1357بهمن  26انقالب و  يروزیروز پس از پ 4که  يریاهللا نص

 ناصر مقدم بود. یاعدام شد و و چهارم یمیو رح یهمراه خسروداد و ناج

ــتین یباورکردن ــبح  ينفر 11. دو نفر از س ــدند رئ 1358 نیفرورد 22که ص ــه رئ سیاعدام ش ــاواك بودند. س  سیس

صساوا شدند. ن سه کوزه میدر رژ دایمانند هو يریك در دو ماه اعدام  سر او و قبل به زندان افتاده و قرار بود کا ها را 

که  ییویدر پاکســتان شــده بود و عاجز از فهم ســنار رانیا ریســف زی. هر چند او نزدیبگر توانســتیبشــکنند و نم دایهو

 بازگشت. رانینوشته بودند،به ا شیبرا

آماده  ایچه رســد به حکم اعدام و گو دادهیاحتمال بازداشــت خود را نم یکه حت شــودیمقدم گفته م ســپهبد درباره

به بخش يهمکار ند! چون  گان بود بازر ندس  لت موقت بوده و منتظر حکم مه به اطالعات  ییهابا دو که مربوط 

ست ازیهم ن دیبود در حکومت جد یخارج شتند. نخ ستهدولت موقت خ ریوزدا شبد  بود که وا سپهبد مقدم مثل ارت با 
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ص شته و برا ونیآخر با انقالب يهادر ماه رایرفتار نکنند ز يرین شیم يزیاز خونر يریجلوگ يتماس دا ستدهیکو . با ا

 با هم نداشتند. یو پاکروان و مقدم تفاوت يریساواك بود و نص سیساواك، رئ سیرئ ،یخلخال يحال برا نیا

سازمان اطالعات و امنمیکنجمله را مرور  نیا گریبار د کی سرواژه  تی:  شور با  سال » ساواك«ک شک 1335در   لیت

 سیسال چهار رئ 22 نیو قدرت را در دست داشت و در ا استیمنحل شد نبض س اریکه در دولت بخت 1357شد و تا 

عراق به  الهیدر د 1349مرداد  25در  اریبخت موری. تدنرفتن ایاز دن یعینفر به مرگ طب 4 نیاز ا کیچیاما ه دیبه خود د

  اعدام شدند. 1358 نیفرورد 22شد و پاکروان و مقدم هم  ربارانیت 1357بهمن  26در  يری. نصدیقتل رس

ارتشـــبد  يجز حکم اعدام برا يزیچ کردیرا محاکمه م يرینصـــ ،یاز خلخال ریغ یباورند هر کســـ نیبر ا ياریبســـ

 نیاما با ا یدوم نی. درباره پاکروان و مقدم خصــوصــاً امیشــمگر آنکه حکم اعدام نداشــته با کردیصــادر نم يرینصــ

را  گریســاواك د سیرئ کیو دو ماه پس از  زرو کیســاواك در  سینظر داد. مفهوم اعدام دو رئ توانینم تیقاطع

  کلمه در حکومت گذشته به گوش شما خورده باشد. نیکه ا دیابیدر دیتوانیم یهنگام

  

  يپهلو مین رژو ده تن از سرا  یاضیاعدام ر
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 ی به عنوان رییس مجلساضیبه شاه و نقش ر امهریلقب آر ياعطا

سال شیب سه، طرح یگذرد که خبرنگاران پارلمان یاز آن روز م یاز چهل  ستور جل سته بودند که مطابق د ش  یمنتظر ن

 يشاه پهلو نیه دومب "مهر ایآر"دادن لقب  ،بگذارند. موضوع طرح يکه از مجلس سنا آمده بود به بحث و نظر و را

 ظیهمه حاضــر بودند. چنان که مهندس با لهجه غل ندگانینما ،یاضــیمجلس، مهندس عبداهللا ر سییبود. به دســتور ر

در موافقت با طرح همکارانمان در مجلس ســنا نام نوشــته اند  ندگانیاز نما یطرح را خواند و گفت گروه یاصــفهان

ــه تا از م ــت شیبر پ يزدیاز تهران با لهجه  ندهینما کیکنند.  انیبآنان نظر موافق خود را  انیکه س ــانه  یدس زد که نش

مذبور بلند شــد  ندهیدکتر گوشــتان انگار با جلســه نبود. اما نما يبا طعنه گفت آقا ریاضــیو اعتراض بود،  تمخالف

ها  نهی. نفس در سـ"سییر يمخالفم آقا ")  گفت: بی(دسـتمال جدیدرخور و پوشـت سـف یو خدنگ با لباسـ کیشـ

ــاه! آن هم لقب ــد. مخالفت؟! آن هم با لقب دادن به ش ــ یحبس ش ــرانجام به  یکه از مدت ها قبل بررس ــده بود و س ش

دکتر چرا حواستان  يگفت آقا یاضیموافقت به عمل آمده بود. مهندس ر یکی نیسناتور رضا زاده شفق با ا شنهادیپ

 لیتحص انیرانیاز ا یانجمن استیو باز دکتر که عنوان ر گفت. هینگفت بلکه به گال یبه شوخ گریرا د نیو ا ست؟ین

ـــ یم دكیکرده را هم  ـــخن گرفت و گفت اوال چرا با دیکش  یامر مهم نیچن دیتکرار کرد و منتظر نماند و دنبال س

 نینور ســرزم يبه معنا امهریکه آر نیا گرید م؟یچه کم از آنها دار یابتدا در ســنا مطرح شــود مگر ما در شــاهدوســت

طرح را  نیا دیبا یمل يشورا جلسو م نهاستیکم است، شان شاه ما باالتر از ا یلیشاه ما خ يبرا نیاست و ا هاییایآر

 .هاییاینورجهان هستند نه فقط آر شانیرا بدهد، چرا که ا"جهان مهر  "لقب شنهادیبا اصالح به سنا برگرداند. و پ

 يزمان تنفس برا نیســـاعت تنفس اعالم کرد.از ا مینداشـــت، ن ياکه چاره سییاما ر دیکشـــ یمجلس نفســـ گرچه

شاه  دنیپرس ستفاده کرد. ول ریدست کم وز ایاز  س یدربارش ا به شما  يادیز يغلط ها نیا "که فرمودند: دیعتاب ر

ست امدهین ضی. مهندس ر"ا صلحت اند نیکرد و چنخبرگدار به آب زده را با  یمتملق ب  شخص یا شد که در  شهیم

سه دکتر  صال پادامه جل سه نما ردیکار را نگ یا شرح ندهیو  سه مثال حزب،  و طرح به اتفاق آرا  ندیدر تملق بگو یاز 

 .ودش بیتصو

که  دیو شـــن رفتیبهارســـتان م یجلســـه در جاده شـــن انیکه درس را کامل کرده باشـــد وقت پا نیا يبرا خبرنگار

 ادهیدکتر پ يآقا "تر ساکت و مغموم گفت:بلند خطاب به دک يلر خوش ذوق و شعرشناس با صدا ندهیفوالدوند نما

 ؟"... دیرویم
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شورا ستیب در تاریخ  ایران تنها سال از عمر مجلس  شاه)  شی(پ  یمل يو پنج  ضا  آزاديو ات آزادانتخابو پس از ر

دهد چه شورها  یها بود، اما صورت جلسات مجلس نشان م یروزگار سخت فقر و ناارامبا اینکه وجود داشت،  انیب

  .داشتنددرد وطن و  يدرد استقالل و آزادنمایندگان ها بود، ها بر لب يکوه ها و  زاررها و چه شِدر س

  

  

  

  یمل يدوره دوم مجلس شورا سهیرئ ئتیه ياعضا
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 شهردار تهران و سناتور،  یپ کیغالمرضا ن

ـــا ـــال بود. او ا يدر دوران پهلو یرانیدولتمرد ا) 1358 نیفرورد 22 – 1306( یپکین غالمرض به  1356تا  1348ز س

و مسکن و معاون  یآبادانریوز ،یسناتور انتصاب نیهمچن يمدت هشت سال در سمت شهردار تهران اشتغال داشت، و

  شد. ربارانیتهران ت در 1358در سال  یاست. او بعد از انقالب اسالمبوده ریوزنخست

  

  

  یپ کیغالمرضا ن
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ملقب به اعزاز الملک  زاهللایآمد. پدرش عز ایدر اصفهان به دن 1306سال  در یپکین زاهللایفرزند عز یپکیغالمرضا ن

 نهیاستاندار کرمانشاه شده بود و پس از آن در کاب 1318بود که در زمان رضا شاه در سال  کایآمر لکردگانیاز تحص

غالمرضا  يدر. پدربزرگ مادیو وزارت پست و تلگراف رس يریوزبه معاونت نخست 1325قوام السلطنه و در سال 

که  ندیبنشـ یبه پادشـاه يو يقرار بود بعد از پدرش به جا یشـاه قاجار بود که حت نیظل السـلطان فرزند ناصـرالد زین

شد و برادرش مظفرالد طورنیا شاه نین س یشاه به تخت پاد ضا پس از طدیر در  یو نوجوان یدوران کودک ی. غالمر

صف شاه، د هانا صفهان  پلمیو کرمان ص يگرفت و براخود را در ا س یراه لیادامه تح شکده حقوق و علوم   یاسـیدان

 المللنیاقتصاد ب يرفت و دکترا سیبه انگل لیادامه تحص يبرا 1329در سال  سانسیدانشگاه تهران شد. پس از اخذ ل

 بازگشت. رانینمود و به ا افتیدر مدرسه اقتصاد لندن در 1335را در سال 

شد و به مرور به عنوان  يبه عنوان معاونت ادار رانینفت ا یر شرکت ملد رانیپس از بازگشت به ا یپکین ستخدام  ا

ــد ــپس به ر هیته يمتص ــرکت نفت و س ــتیآمار ش ــ اس ــاد يهایاداره کل آمار و بررس ــت  ياقتص . در زمان افتیدس

دار هاقتصاد را عهد یعال يشورا استیرمنصور  یحسنعل ،ياقتصاد يهایاداره کل آمار و بررس استیر يگریتصد

منصــور،  یبا حســنعل يو شــتریب یو همراه ییشــد. به جهت آشــنا شــتریبا منصــور ب يجهت ارتباط و نیبود و به هم

 رانیبه حزب ا یکانون مترق لیگرفت. پس از تبدقرار یکانون مترق یاصل ياز اعضا دایو هو يبه همراه و زین یپکین

 لیدر اوا يحزب پرداخت. و نیدر ا تیبه فعال شیپاز  شیحزب درآمد و ب نیا يمرکز يشــورا تیبه عضــو ن،ینو

سنعل 1343سال  ست یدر دولت ح صور به معاونت نخ س يریوزمن صور، امدیر  گرید دا،یهو رعباسی. پس از ترور من

 يریوزنخست نتبه معاو زین يو نهیدر کاب اوو  دیرس يریوزبه نخست نینو رانیدر حزب ا یپکین یمیدوست صم

به سـمت وزارت مشـاور منصـوب شـد که آن را در  دایهو نهیدر کاب نیک پی یامه داد. پس از مدتاد ییدر امور اجرا

 ریاز طرف اســداهللا علم وز یحکم یط یپکیغالمرضــا ن 1346دار شــد. در ســال عهده يریوزکنار معاونت نخســت

 یپکید چهار ســال که نانتخاب شــد. پس از حدو شیهاتیمســئول گریاداره کاخ جوانان در کنار د اســتیدربار به ر

ست سال  يریوزسمت معاونت نخ شت، در  ست به وزارت آبادان 1347را برعهده دا سکن در کاب یتوان  دایهو نهیو م

سمت برکنار شد.  سپس  نیاز ا -کشور وقت  ریوز - یبا عطااهللا خسروان یکیزیف يریدرگ کی. اما بخاطر ابدیدست 

 توانیتهران م يتهران منصوب شد. از اقدامات او در شهردار يردارتوسط انجمن شهر به سمت شه دایهو کبا کم

شروع به ساخت و  1350تهران در سال  يطرح جامع شهر تهران، طرح جامع مترو نیبه: ساخت اتوبانها و پارکها، تدو
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حداث ا د،یو پالك سف ياهیکرا ریغ يسهاو اتوبو ونهایاخذ عوارض از کام ،ي، اخذ عوارض شهر1356آن در سال 

ــهر تهران، ا میحر نییتع نگ،یپارک ــ لیکارخانه تبد جادیش ــگاهیآزما سیزباله به کود، تأس  جادیخاك و ا کیمکان ش

  آباد اشاره کرد.عباس يسازمان عمران و نوساز

ِسمَت شهردار یپکیپس از خروج غالمرضا ن سال  ياز  شاه  یحکم یط ي، در همان سال و1357در  از محمدرضا 

سال مشغول  کیدر مجلس سنا به مدت  ي. وافتیاز شهر اصفهان به دوره هفتم مجلس سنا راه  یدگنیبه نما يپهلو

ــ یبرخ يریدســتگ يبه کار بود که به جهت ماجرا ــیاز افراد س ــد و به زندان افتاد. در زمان  ریدســتگ زین يو ،یاس ش

ــالم يروزیپ ــر م یپکین 1357بهمن  22در  یانقالب اس ــر، وپس ا برد؛یدر زندان به س  يز حمله مردم به زندان قص

 .دیگرد یو دوباره زندان  ریپس از فرار دستگ یتوانست از زندان فرار کند؛ ول

 

 یپکیو اتهامات غالمرضا ن دادگاه

شهردار پکندیمتهم م »يقتل و غارتگر انت،یخ ،يبردارکاله«او را به  دادگاه سدیم نیشی.    »؟يبردارکدام کاله«: پر

 ایآ«: پرســـدیم یپکین» !ســـت؟یچاله چ همهنی. پس امیچاله ندار هاابانیدر خ دیمگر نگفت«: دیگویدادگاه م سیرئ

ساخت  18 جادیتهران و ا جنوبدر  یمتر مربع آبادان ونیلیم کیپارك،  68احداث  شاهراه و  شته  و  نگیپارک 30ر

 »است؟ انتیپل، خ 20

 انیمگر در جر«: دیگویدادگاه م سیرئ» ام؟!را کشته یمن ک«: دیگویسپس م ياست. وقتل بوده یپکین گرید اتهام

 کیشد و آن  بیها به دستور دولت تخرآلونک«: دهدیپاسخ م یپکین» نفر کشته نشد؟ کیآلونک،  120 بیتخر

 »نفر هم در دعوا و به ضرب چاقو کشته شد.

خط از  کیاختصــاص  شــنهادیپ«: دیگویو به او م کندیم دیتأک یپکیدادگاه ســپس به مهره اســتعمار بودن ن سیرئ

ش سخ م یپکینبود؟ ن» سوفرتو« یشرکت خارج شنهادیها، پاتوبوس يبرا هاابانیخ یهیحا  یخوب شنهادیپ«: دهدیپا

ستعمار دیچرا تذکر نداد ست؟خوب ا یخارج شنهادیهر پ«: دیگویدادگاه م» .میرفتیبود و پذ ست؟ يسوفرتو ا به » ا

ــه برا عالوه، در دادگاه، طرح ــاخت مترو تهران ن يفرانس ــ زیس ــتعمار بودن ن لیاز دال یبه عنوان بخش  یپکیمهره اس

 ».شودیاشاره م
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به عنوان دکتر در اقتصــاد از «: دیگویاســت. دادگاه به او متهران بوده کیتراف یپکین یاز اتهامات اصــل یکی ســپس

 یپکین »د؟یو چرا عوامل استعمار را مقصر ندانست ندستیمردم ن ک،یعلت مشکل تراف دیلندن چرا به مردم هشدار نداد

 يهمان روش بورژواز نیا«: دیگویم سیرئ ».اســت ساتوبو يادیز یکیمشــکل ســه بخش دارد. «: دهدیپاســخ م

ست. سه» ا مردم را کالفه کرده،  کیانفجار تراف«: دیگویدادگاه م سیو رئ ردیگیباال م کیبحث تراف گرید يادر جل

پاســخ  یپکین» .دیبود کیاســت و شــما مســئول تراف کیتراف ینیســنگ همه از رهایاعصــاب و مرگ و م يهایناراحت

سئولیت تراف«: دهدیم شهربان کیم شهردار کیبود و  یبا  شهردار يسال آخر با  را قبول کردم چون  تختیپا يبود 

صدم خدمت به خلق بود. شت«: دیگویدادگاه م سیرئ» ق شدیخدمت نبود، خلق را کُ س کیما در تراف!  ستیتهران،   ا

 گریتهران دوسال د کیتراف يبنده برا«: دیگویدر پاسخ م یپکین» است.منافع استعمار بوده نیدر جهت تأم تانیکل

که در نظر بود  ییهاپل هیوصـل شـود و بق گریکدیها به بزرگراه نیشـود و ا ریخط مترو دا نیتا اول خواسـتمیوقت م

ـــود. من نم ـــان ب يچه کار گرید دانمیزده ش ـــناس ـــاخته بود. کارش ـــالح تراف یالمللنیاز من س را در بهبود  کیاص

از  نیاو همچن» .دانندیو در احداث بزرگراه م دانندیم نگیپارک جادیدر ا دانند،یدر زدن پل م دانند،یم یاتوبوسـران

ــاه ــاهنش ــاهراه ش ــخن م یش ــا نیاگر ا«: کندیم دی(بزرگراه مدرس) و تأک دیگویس  يپهلو يهاابانیخ نیهراه را بش

ساعت  4ساعت  مین يبه جا رانیرفتن به شم میبود دهی) نکشیعتیشر ای می(جاده قد ری) و کورش کبیکنون عصری(ول

که از  دهدیپاســخ م یپکیاما ن کند،یم فیتوصــ رید اریها را بســطرح نیا يدر ادامه، دادگاه اجرا» .دیکشــیطول م

ــئول ــکل تراف ،مختلف يهاکرده که با راه حل خود، تالش تیآغاز مس ــکل کیمش که نه مربوط به  یرا حل کند، مش

حمله کردند با  رانیبه ا نیکه متفق 1320در ســـال «اســـت: زمان حاضـــر، بلکه از نظر او برآمده از چند دهه قبل بوده

به  يفکر یســتیبایوقت م در آن زمان، دولت دندیکه خر ییهالیاز روســتا به شــهرها و تهران و اتومب تیهجوم جمع

است، در بوده یپکین يدر زمان شهردار کیکه مشکل تراف دیگویدادگاه م سیرئ تیدر نها» .کردیم کیرافحال ت

  .کندیقبول نم یپکین زیمقابل ن
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  یپ کیو اعدام ن یاتهامات مال

ها در یک پیبود و دادگاه  دهیفایها ببحث تین به دل ن داده شــــده در طول دادگاه، همچون همان اتهامات  لیرا 

ستعمار غرب، همکار يهمکار شهردار يفراوان در هنگام تصد يکارکم ،يپهلو میبا رژ يبا ا از جمله حل  يپست 

ــل تراف ــوه فراوان در ح ک،ینکردن معض ــئول نیاخذ رش ــاد مال ت،یمس ــه يواگذار وان،فرا یفس به  یدولت يهامناقص

ـــ ـــخص ـــخاص به جهت منافع ش ـــ يبازار برا جادیرح جامع تهران، اط رییتغ ،یاش و  یخارج ينهایفروش ابزار و ماش

به عنوان  1358 نیفرورد 22 ختاری در و کرد محکوم اعدام به …و  یمل دیو کاهش تول یمل ياز بورژواز يریجلوگ

  .دیگرد ربارانیت االرضیمفسدف

  

  اسالمی نیک پی در دادگاه
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ـــار گزارش ها یپکیعدام نپس از چند دهه از ا رانیاطالعات ا وزارت ـــده  ییاقدام به انتش کرد که در آن ادعا ش

صحبت  يمعامالت شهردار یدر برخ یدالل وي یگزارش ادعا شده است که درباره نیفاسد بوده است. در ا یپکین

ست که وشده شخص دالل يا سفارت انگل »یصب«به نام  یبا  ز مالقات نموده و ا کرد،یم یتهران دالل رد سیکه در 

ته بود. ن ونیلیحدود هفت م يو هت اخذ دالل نیا یپکیتومان چک گرف به ج ـــرکت، فقط  با آن ش له را  عام  یم

است در گزارش آمده کهیدر حال شد؛یتومان تمام م ونیلیحدود هفتاد م هایسیطرح انگل نیانجام دهد. ا خواست،یم

ـــده که  نیدر ا نی. همچندادندیجام متومان ان ونیلیم 20با  گرید يهایکمپان یطرح را برخ نیکه هم گزارش ادعا ش

از  یبود. در گزارشــکرده زیوار سییدالر پول به نام پدرش در بانک ســو ونیلیخود، پنج م يدر دوران شــهردار يو

 ییبدون امضا يهانامه راًیاخ«که  استسند آمده نیاست. در ااشاره شده یمیاز چند کل يساواك به رشوه گرفتن و

ض ونیلیم ستیپرداخت مبلغ دو در مورد صاحبان ارا شهردار تهران از طرف  شوه به  شمال غرب،  یتومان ر غرب و 

شند،یم یمیکه اکثراً کل سال و در آن ق ياجهت پاره با ض دهیگرد دیاز مقامات ار صاحبان ارا مزبور به منظور  یکه 

 نیاند و قصد دارند بدرا به شهردار نموده يشنهادیپ نیچن باشدیخود که در خارج از محدوده م یاراض متیق یترق

وزارت  گرید یدر گزارش ».ها را باال ببرندآن متیق جهیموصوف را جزو محدوده تهران آورده و در نت یاراض لهیوس

سالم ياطالعات جمهور شمدر کاظم«: دیگویم یا شمه آب رانیآباد  ستفادهکه مورد  یچ  راً یاخ گرفتهیعموم قرار م ا

و  يشهردار يهامانیکه با س ينهر لهیچشمه به وس نیو آب ا دهیآن را پوشان يرو تختیشهردار پا یپکیبه دستور ن

آباد که کاظم یاهال جهیاست. در نتگشته ریسراز یپکیبه باغ اعزاز پدر ن ده،یگرد جادیبدون مارك ا يهادالسنگ

اند. ضمناً فاصله چشمه مزبور تا باغ آن محروم گشته اکنون از نمودند،یآب چشمه مزبور استفاده م از يمتماد انیسال

صـــرف امور  يتومان از بودجه شـــهردار ونیلیم کیمبلغ  شـــودیبوده که گفته م لومتریک کیپدر شـــهردار حدود 

ص شده یشخ ضمناً اشهردار  ست.  س جادیا شهردا لهینهر مورد بحث به و ستصورت گرفته يرمأموران  عطاءاهللا  ».ا

سروان شرح  یخ ش یپکیبا ن اشيریدرگکه  شت، با گزار ساواك و یگذ  امدهیشن«: کندیم یمعرف طورنیرا ا يبه 

 یاند و گزارشاتاو ساخته يدو سه پرونده هم برا ایو گو کندیم يآن جا همکار يبا باند دزدها يدر شهردار یپکین

 ».استدهیرس ضبه شرف عر ياز وضع شهردار

شهردار تهران  یپکیغالمرضا ن«: دیگویم وي یدرباره دایاز دوران هو ياریللهادعا شده که ا یدر گزارش نیهمچن

 يهمکارانش در شهردار نشیو گز يادار يدر کارها یصفت مذموم را حت نیبشدت فاسد و زنباره بود و ا يموجود
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ـــر به طور يتس ـــهردار تهران بود یکه در زمان يداده بود.  در  يتازمم تیصـــاحب موقع ،از زنان یبرخ ،که او ش

که نه به خاطر  گریشــهر تهران و چند زن د يباســازیز رکلیاز مد توانیزنان م گونهنیبودند. در شــمار ا يشــهردار

  »بودند. دهیها رسمقام نیداشتند، به ا یپکیبا ن ی کهبلکه به سبب مناسبات خاص اقتشانیتخصص و ل
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  یپ کیاز دادگاه ن گرید یتیروا

ــهردار ــهردار پا«از انقالب، به عنوان  شیتهران البته پ ش ــناخته م »تختیش ــدیش در گرماگرم  دایمانند هو یپکین  ش

 و باز شدن در زندانهاانقالب  يروزیشده بود و با پ ریدستگ یبه عنوان عامل اعتراضات مردم یانقالب و با هدف معرف

ـــان عاطال ی(اطالعات به معن ياطالعات و جهانگرد ریوز ونیهما وشیدار مثل ـــتیرس اما پس از  دنزیبگر ن) توانس

ست انقالب يچند شد. قرار بود هو ونیهما کهیافتاد در حال ونیبه د شور خارج  سالم به در بُرد و بعد هم از ک  دا،یجانِ 

نداد و را  یمجال نیامواج انقالب، چن یشوند ول یمعرف یتیبه عنوان مسببان فساد و نارضا ونیو هما یپکین ،يرینص

 محاکمه و اعدام شدند. ،به زندان انقالب افتادند شاه زندان از هاآن سه نفر نخست

به  ییبود و جداگانه برگزار شــد هر چند که حکم نها تریطوالن هیاز بق 58تا  48 يشــهردار تهران در ســال ها دادگاه

 .دیانقالب رس يهادادگاه یبه عنوان قاض یصادق خلخال خیش يامضا

 جالب است. اریدادگاه اما بس سییو با را يو گفت و گوها یپکین ۀمحاکم

ــهردار پکندیمتهم م »يقتل و غارتگر انت،یخ ،يبردارکاله«او را به  دادگاه ــی. ش ــدیم نیش  ؟يبردار: کدام کالهپرس

 !ست؟یچاله چ همهنی. پس امیچاله ندار هاابانیدر خ دی: مگر نگفتدیگویدادگاه م سییر

ــدیم یپکین ــاهراه و  18 جادیدر جنوب تهران و ا یمتر مربع آبادان ونیلیم کی، پارك 68احداث  ای: آپرس ــته ش رش

 است؟ انتیپل، خ 20و  نگیپارک 30ساخت 

 ام؟!را کشته ی: من کپرسدیو م شودیزده ماتهام قتل هم شگفت از

ها به نک: آلودهدیپاســخ م یپکینفر کشــته نشــد؟ ن کیآلونک،  120 بیتخر انی: مگر در جرشــودیاو گفته م به

 نفر هم در دعوا و به ضرب چاقو کشته شد. کیشد و آن  بیدستور دولت تخر

 یشرکت خارج شنهادیها، پاتوبوس يبرا هاابانیخ یۀخط از حاش کیاختصاص  شنهادی: پدیگویدادگاه به او م سییر

خوب  یخارج شــنهادیهر پ :دیگوی. دادگاه ممیرفتیبود و پذ یخوب شــنهادی: پدهدیپاســخ م یپکینبود؟ ن» ســوفرتو«

 است؟ يسوفرتو استعمار دیاست؟ چرا تذکر نداد
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 گفت و گو هم جالب است: نیا

 از لندن. بله؟ دیدکتر اقتصاد هست دی: گفتدادگاه

 طور است. نی: بله، همیپکین

صاد ارتباط ندادگاه سان يروی: پس به عنوان دکتر در اقت ستعمار، بورژواز ک،یتراف ،یان سته و  یعنیکمپروادور  يا واب

ستعمار را  ستندیمردم ن ک،یعلت مشکل تراف دیو چرا به مردم هشدار نداد دیکن ریو تفس نییدالل را تع و چرا عوامل ا

  د؟یمقصر ندانست

ـــ یپکین ـــه بخش دارد. دهدیم حیتوض ـــکل س ـــت و ر يادیز یکی: مش همان روش  نی: ادیگویم سییاتوبوس اس

 است. يبورژواز

 ینامرغوب، مرغوب شـــد ول يهانی. زمدیدیرشـــته بزرگراه کشـــ 18: دیگویادگاه به او مد سییر گرید یبخشـــ در

 .دیرا عوض کرد تیحق مرغوب ۀنامنییآ

سبق در دفاع م شهردار شاهراه  شوندینامرغوب م هانیزم میکشیبزرگراه م کی ی: وقتدیگویا نه مرغوب. چون در 

 را کم کردند. تیهم ممنوع و قانون عوض شد و حق مرغوب يسرعت باالست و توقف ممنوع و احداث مراکز تجار

اعصــاب و مرگ و  يهایمردم را کالفه کرده، ناراحت کیانفجار تراف«: ردیگیباال م کیبحث تراف گرید ياجلســه در

 ».دیبود کیاست و شما مسؤول تراف کیتراف ینیهمه از سنگ رهایم

و قبول کردم چون قصدم  تختیپا يسال آخر با شهردار کیو  بود یبا شهربان کیتراف تی: مسؤولدیگویم یپکین

 خدمت به خلق بود.

شتدیگویدادگاه م سییر شما در ترافدی: خدمت نبود، خلق را کُ س کی!   ستیتهران،  منافع  نیدر جهت تأم تانیکل ا

 استعمار بوده است.
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 نیشــاهراه را ب نی: اگر ادیگوی(بزرگراه مدرس) و م دیگویســخن م یاما از شــاهراه شــاهنشــاه نیشــیپ شــهردار

صری(ول يپهلو يهاابانیخ شیعتیشر ای می(جاده قد ری) و کورش کبیکنون ع شم میبود دهی) نک  يبه جا رانیرفتن به 

 .دیکشیساعت چهار ساعت طول م مین

شاخه  کیه که بود یالمللنیب يعضو کلوپ روتار«که  نیدارد خصوصاً ا دیاو به استعمار تأک یاما بر وابستگ دادگاه

سونر س ياز فرما سته به  ستیآمر يایواب سر خود را غ يو پرداخت ها»  کا . داندیمتعارف م ریشهردار به خواهر هم

 .کشدیم شیرا پ يگریو هر بار موضوع د دهدینم یروشن حیباره توض نیاما در ا یپکین

ضا ن گرید اتهام ست:  نیا یپکیغالمر ستعمار و جلوگ يافروش موتوره يبازار برا جادیا«ا با  یمل ياز بورژواز يریا

: دیگویو او دوباره م »کیارتباط کامل دارند با تراف« نهایا ۀو هم »یمل دیکاهش تول جهیو در نت ویکئوپرات يبورژواز

 »گرفت. لیتحو يآخر شهردار هسال و سه ما کیبود و  یکه دست شهربان کیتراف«

ستعمار ب ةمهر یپکینگاه دادگاه، ن در شار خارج يوده و در هر کارا ش«به طرح  یحت یبه دنبال ف  يبرا »راكیژاك 

 .شودیتومان اشاره م اردیلیمترو تهران با دو م

گذشــته هم متهم  میدر رژ کهنیها و اآلونک بیتخر انیدر قتل در جر ریو همان اتهام تقصــ ماندیم دهیفایب هابحث

آتش قرار  ۀدر برابر جوخ نیفرورد 22و صـــبح  ســـازدیم االرضیمفســـد ف کیاز او  گریبه فســـاد بوده و موارد د

 .ردیگیم

ــرورت دارد که ن يادآوری نیا ــاب یپکیهم ض ــناتور انتص ــدیمحاکمه م یدرواقع به عنوان س اما اتهامات را درون  ش

را  یر عمومانقالب، افکا يروزیکه بازداشت او قبل از پ نی. خصوصا اافتندی یتهران م يهشت سال شهردار ۀکارنام

 مفسد بودن آماده کرده بود. رشیپذ يبرا

ــاواك بر آن م يهادهیدکه زخم یجانیپره ةنگاه دادگاه انقالب و در کور در ــده  یمیرژ دندیدمیس ــرنگون ش که س

نقش داشتند و مسؤول شناخته  اتیآن جناشاه در میشده بود و سناتورها به عنوان منصوبان مستق یاتیبود مرتکب جنا

 .کردندیم یمعرف امراو ينبود که خود را تنها مجر یرفتنیو عذرشان پذ دشدنیم
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سناتور بودن خود جرم کم نیا از که بر  بودیشخص چنان م یفرهنگ تیمگر آن که شخص آمدیبه حساب نم یرو 

د و سناتور خردا 15دولت اسداهللا علم در  ریکه هر چند وز يناتل خانلر زیمانند دکتر پرو دیچرب یم اشیاسیوجهه س

. به عبارت دینجامیاز صد روز به طول ن شیاو ب زداشتبا ،یو سالمت مال یو اشتهار فرهنگ یادب تیبود اما به سبب ص

 .شدندیشناخته م ماتیو تصم نیقوان ۀسناتورها مسؤول هم گرید

»  غرامت«مان پرداخت ز میو با ســقوط آن رژ میمند شــده بودبهره »متیغن«باره نوشــت ما از  نیبعدها در ا يســناتور

 بود.

چند نفر در  ای کیو غرامت دانســت و پررنگ شــدن مرگ  متیغن نیتوان مصــداق هم یم زیرا ن یپکین ســناتور

  هم به جرم او داد. یعموم ۀخارج از محدوده، جنب يهاآلونک بیتخر  انیجر

  

  خبر اختالس نیک پی در جراید
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 یحجت کاشان یسپهبد عل

حجت  یبود. عل یبدن تیسازمان ترب سیو رئ ریوزمعاون نخست ران،یا یبد ارتش شاهنشاهسپه ،یحجت کاشان یعل

انقالب  يروزیپس از پ يمتولد شد. و یمذهب ياواقع در استان خراسان در خانواده شابورین زبادید يدر روستا یکاشان

ــر ت رانیا 1357 ــد. در دوران ر ربارانیدر زندان قص ــتیش ــان جتح اس ــازمان یکاش  رانیورزش ا ،یبدن تیترب بر س

در  ینقش مهم نیچنهم يمدال طال بشـــود. و 30مدال از جمله  64تهران صـــاحب  ییایآســـ يهايتوانســـت در باز

  را داشت. یالمللنیدر مجامع ب نیمجدد ورزش چ شدنرفتهیپذ

در  رانیاز جانب ا یآموزش نظام نهیبه فرانسه در زم یبر قطع وابستگ یمراکش مبن میپس از تصم یکاشان حجتیعل

مراکش  يبه آن کشور اعزام و دانشکده افسر رانیا ینظام يمستشار تیهئ سیو به عنوان رئ یفن يچارچوب کمکها

 را برپا ساخت که خدماتش مورد توجه مقامات مراکش قرار گرفت.

ساریت«جامعه ورزش معروف به  یاهال انیکه در م يو شتیبود از ارد» حجت م سال  نیرن با نهمو مقا 1351سال  به

  شد. یبدن تیسازمان ترب سیمعاون او و رئ دایهو رعباسیام يریوزنخست

  

  یحجت کاشان یعل



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

237                                                                AVAYEBUF.com 

 

     یحجت کاشان محاکمه و اعدام

ــان ــد. و یحجت کاش ــتن وک يدر دادگاه انقالب محاکمه ش ــادق  لیکه از داش ــده بود، به حکم ص مدافع محروم ش

 شد. ربارانیدر زندان قصر ت 1358 نیفرورد 22ه شد و در داد صیتشخ» مهدورالدم«و » محارب« یخلخال

 هیعل فرخواســتیاز ک یتهران بود. در بخشــ ییایآســ يهايباز يو و برگزار یورزشــ يهاتیجمله اتهامات او فعال از

 هاکیالمپ یشینما يهابرنامه يها که قدرت در دست شماها بود و با برگزارآن وقت دیآوریم ادیبه «آمده بود:  يو

ما را به صورت  يهابود که جوان نیشما ا فهیکه وظ یدر حال دیکشاندیجوانان را به منجالب فساد م رهیو غ رهیو غ

شان یعل »..دیسالم پرورش بده ست که اعدام ينفر 438از  یکی یحجت کا سفند ا سازمان  1358شان در گزارش ا

  است. ثبت شده المللنیعفو ب

سازم سپهبد حجت شین  شانی بود. رییس پی مانند  ،زین یبدن تیترب سازمانان تربیت بدنی با نام کامل علی حجت کا

ست ریساواك و اوقاف ز ش نیبود و با ا يریوزنظر نخ ست وز ینگاه بخ ) دامان آنان را هم دای(هو ریاز اتهامات نخ

با ســـاواك  يبه اتهام همکارو  يســـپهبد يبا درجه باال ینظام کیتمام داســـتان نبود. او به عنوان  نی. اما اگرفتیم

  خورد. یم وندیپ يگریاو به داستان جالب د يماجرا انیم نیو در ا شدیمحاکمه م
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) کی(پاتر یخلق و دوســت عل نیاش عضــو ســازمان مجاهدبود که برادرزاده نیا یحجت کاشــان ةجالب دربار ۀنکت

ــاه را قاتل پدر خود  ةبرادرزاد يپهلو ــاه بود. هم او که ش ــاه (عل یبرادر تن ایش ــایخود ش ــال يپهلو رض  1333) در س

 .ردیانتقام بگ خواستیو م دانستیم

 کیشد و نام او را پاتر يصاحب فرزند یشولوسک نیستیبه نام کر یلهستان یمحمدرضا شاه از زن یبرادر تن رضایعل

ــت تا ول ــر نداش ــاه هنوز فرزند پس ــا ش ــتند. محمدرض ــود و برادر کوچک عهدیگذاش به  يتعهدیخت اول والتر باو ش

ساب م شاه افتاده  ریغ ياما با رفتارها آمد،یح شم  سانحه را به حساب  کیرو مرگ او در  نیو از ا بودمتعارف از چ

 شاه گذاشتند.

شت با برادرزاد یکه بعد نام خود را عل کیپاتر ساریت ةگذا شنا م م . کندیم اریاخت يگرید یو زندگ شودیحجت آ

 22در صــبح  زیدره زنجان رخ داد متهم شــد و او نکه در غار خرم یاش و اتفاقاتادن برادرزادهبه لو د یحجت کاشــان

 یاش بود و اتهام مالفرزند و اعالم برائت از برادرزاده طرداو  یاسیآتش قرار گرفت. اتهام س ۀدر برابر جوخ نیفرورد

 بود. 1974تهران در سال  ییایآس يهايباز انیاستفاده در جرسوء

ــ سییر ــما نمدیدادگاه پرس ــتی: چگونه ش ــت و در غار زندگبرادرزاده دیدانس  یکمک چیو ه کندیم یات مجاهد اس

 ؟ينکرد

سخ داد: در مورد کاتر سپهبد که آنها مجاهد بودند و با  دمیفهم رید یلیخ میبگو دیام باعدل و برادرزاده نیحجت پا

 .دندیجنگیاستبداد شاه م

زن و مرد حمله کرده و آنها را  نیا ۀبه خان یســاواك و شــهربان يضــد خرابکار ۀتین کمدادگاه گفت: مأمورا سییر

 نبودند و مجاهد بودند؟ يغمبریپ یو مدع وانهیکه د ينداد هیاعالم چیسوراخ سوراخ کردند و شما ه

ـــتور دادم پاره کردیکار را م نیا دیبا نیگفت: پدر کاتر حجت نان خارج نارنجک را از بدن آ يهاو من فقط دس

و از مرگ  ستمیمن گناهکار ن«: دیکش ادیحجت ناگهان فر مساریاطالعات از دادگاه آمده ت ۀکنند. در گزارش روزنام

 ».ترسمیهم نم
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 ».دیزد یم ادیشاه فر يجلو دیآقا! اگر جرأت داشت دینکش ادیفر«دادگاه در واکنش گفت:  سییر

ها را تمام پول کیالمپ يهايدر مورد باز دهدینشــان م دارم که یمن مدارک«عذرخواســت و گفت:  یکاشــان حجت

 »برادر شاه خورده است.

ساریت اعدام شمن طاووس آمد پرّ او«ضرب المثل بود  نیا ادآوری زیحجت ن م  ة؛ چرا که نان طرد فرزند و برادرزاد»د

شد اما برادرزا ةطرد دامان او را گرفت. برادرزاد نیهم یول خوردیخود را م شته  سفارش مادربزرگ  ةداو ک شاه به 

 کشته شده بودند. یمأموران اشهریآر يریکه در درگ نی) از خطر مرگ جست با ارملوی(مادر شاه، تاج الملوك آ

به او نداشتند  يو کار کردیم يکشاورز يپدر ۀکرد و تا انقالب در مزرع رییتغ »یاسالم یعل«به  يپهلو کیپاتر نام

حال بعد از انقالب،  نینکند و سرش به کار خودش گرم باشد. با ا کیرا تحر انییستاکه مانند قبل رو نیمشروط به ا

شد که اگر امام دستور نداده  یمدع» ماه يهمشهر«وگو با مجله در گفت شیشد و خودش چند سال پ یزندان یمدت

  بود اعدام شده بود.

  

  سپهبد حجت کاشانی بعد از اعدام
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  یاشانداستان برادر زاده سپهبد حجت ک

ستان سال  دا ستان  نجا،یدر ا ؛اتفاق می افتد 1354ما در بهار  ستان زنجان. البته کم» درهخرم«شهر تر؛ طرفآن یدر ا

بهمن «خانواده؛  نیکه توســط ا ییروســتا ».دهاهللا«نام بود به ییروســتا يشــهر اســت و روزگار هیکه حاال حاشــ ییجا

جامعه  کیخود  يمرفه کندند تا برا یدل از زندگ که ید. کسانساخته ش» عدل نیکاتر«و همسرش  »یحجت کاشان

زن  نیبهتر است با ا م،یکه در آن رخ داد برس ینیخون يها و ماجراهاآن يدرست کنند. قبل از آنکه به روستا آلدهیا

  .میو شوهر آشنا شو

 

  بهمن حجت کاشانی در کنار کاترین عدل(همسر)و فرزندان
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شان بهمن« صل تیصشخ »یحجت کا ست؛ در خاندان یا ستان ما شناس بدن یدا شهورتر ایسر  شاننیآمده بود که م

تهران در زمان  يوقت که ورزشگاه آزاد یبدن تیسازمان ترب سی. رئباشدیم »یحجت کاشان یعل«او؛ سپهبد  يعمو

تش درآمد؛ در به اســتخدام ار شیمثل پدر و عمو یاو ســاخته شــد و پس از انقالب اعدام شــد. بهمن از همان کودک

ـــت، برا ندیگویرفت. م کایبه آمر کوپتریهل یدوره فن لیتکم يو برا دیآموزش د ییهوا يروین  ياو پس از بازگش

شد، ول کوپتریهل یکار در گروه فن شاه و ملکه انتخاب  سط رفتینپذ یمخصوص  به زندان  یسالگ 20. بهمن در اوا

اســت. او در زندان قصــر تهران با تش و تمرد از دســتورات مافوق بودهبدون اجازه ار ازدواج لشیاند دلگفته افتد؛یم

 نیا تیشــخصــ نیاســت؛ دوم» عدل نیکاتر«با  اشییکه آغاز آشــنا شــودیســلول مداماد شــاه هم »یخســرو جهانبان«

 باشد. یعدل م نیداستان کاتر

 يداشت. دختر یکیاه رابطه نزدکه با شخص ش یرانیجراحان ا نیاز مشهورتر» عدل ییحی«دختر پروفسور  »نیکاتر«

از کوه آتشگاه اصفهان افتاد و با قطع نخاع،  یعالقه کار دستش داد؛ در نوجوان نیکه هم يعاشق ورزش و کوهنورد

 نشست. لچریو يرو شهیهم يبرا

س نیترکینزد دیبا نجایا شنا ست او را هم ب صل ازدواج  »کیپاتر« یبا نام خارج »يپهلو یعل« م؛یدو ضیعل«و حا   »ار

شاه با خانم ضا ستان یبرادر محمدر سک نیستیکر«به نام  یله سانحه  رانیدر ا کیپدر پاتر نکهیبعد از ا ».یشولو و در 

 .دانستیکه شخص شاه را مسبب مرگ پدر م یکودک ند؛درگذشت، او را از فرانسه به تهران آورد مایسقوط هواپ

سلول هم »یبهمن حجت کاشان«که با  یهستند؛ همان کس »یخسرو جهانبان«از دوستان  »يپهلو یعل«و » عدل نیکاتر«

سرو«اند بود. گفتهشده شته و برا يسفر» خ سه دا شده بود. برخ نیهم يبدون اجازه به فران شت  به  ادیهم اعت یبازدا

  اند.شدن خسرو دانسته یزندان لیرا دل ترشهم مخالفت شاه با ازدواج او و شهناز دخ یو بعض نیهروئ

شروع  دند؛یرا د» بهمن«جا مالقات او به زندان قصر رفتند و آن يبرا »يپهلو یعل«همراه با » عدل نیاترک«هرچه بود، 

ـــنا کی ـــدن »  بهمن«و  »نیکاتر«که به ازدواج  ییآش ـــعکه به یمانی. زاانجامدیم»نیکاتر«و باردار ش  تیخاطر وض

از » معصــومه«و  »میمر« ؛يه فرزند  به نامهاحاال ســ »نیترکا«و » بهمن«معجزه دانســتند.  کیمادر، آن را  یجســمان

 یسفت و سخت يهاها مسلمانباشد را دارا هستند. آن یهم حاصل ازدواج خودشان م» فاطمه«و » بهمن«ازدواج اولِ 
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 است ینیاز پدرش، زم »نیکاتر«االرث کنند. سهم یزندگ دانستندیکه فاسد م يادور از جامعه خواهندیاند و مشده

به آن» درهخرم« در اطراف ندیجا مکه  نامش را  رو ند.  بادش کن ند؛یم» دهاهللا«تا آ مان  ای »يپهلو یعل« گذار ه

 .شودیما آغاز م یکه داستان اصل یی. جارودیروستا م نیهاست و به همهم همراه آن »کیپاتر«

صوالت خودشوندیساکن م» دهاهللا«خانوار در  70حدود » بهمن« يهاتالش با ستا . او مح اطراف  انییرا ارزان به رو

است؛  ریگسخت» بهمن«. اما ردیحقوق ماهانه در نظر بگ شانیداشت تا برا ریفق يهاهم از آدم یو فهرست فروختیم

و  يرا ممنوع، حجاب و نماز و روزه را اجبار یقیدن موسـیو شـن ونیزیتلو يرا حرام، تماشـا ینیریو شـ يخوردن چا

بعالوه که  کیشکل به یی. بناسازدیدر روستا با طرح و نقشه خودش م ي. او مسجدندکیرا قدغن م دنیکش گاریس

 اآن ر یمسجد هنوز هم هست که اهال نی. اخواندندیسر وقت در آن نماز م دیبا یشده و اهال نیاز قرآن تزئ یاتیبا آ

 .انددهینام »یبهمن حجت کاشان«مسجد 

ــخت ،»يپهلو یعل«گفته  به ــودیباعث م» نبهم« يهايریگس ــتا به مرور از آن یاهال ش جا بروند و او هم روز به روس

 .ردیاز تمام مردم فاصله بگ ردیگیم میتصم تایبود تا نهاشده دتریو ناام ترنیروز غمگ

 يلومتریدر دو ک ییجا روند؛یم »لوفهیخل«در دامنه کوه  »یرآغاجیپ«شـــان به غار همراه فرزندان »نیکاتر«و  »بهمن«

ـــرد م يغار کوچک و در هوا نیروز در ا 27ها . آنکنندیدره. به قول خودشـــان هجرت ممخر و نان و  مانندیس

شمش م شهور خطه  یکه امروز روحان »يشعبان نادر«و  »بهمن«سرکارگر  »یشعبان کرم«مدت  نی. در اخورندیک م

داده  ادی يراندازیو فرزندانش ت »نیکاتر«به » منبه«که  کنندیم فیها تعر. آنزنندیدر ابهر است، به او سر م» ِشناط«

  بود و همه در غار مسلح بودند.

شان«  نییاز کوه پا تایداشت جهاد کند. او نها می؛ به گفته خودش  تصمبودمسلحانه  یدر فکر اقدام »یبهمن حجت کا

شروع اتفاق دیآیم ست و تنها چهار نفر از کزندیناگوار را رقم م یو  ستا خلوت ا ها را اند؛ او آنارگرانش مانده. رو

 اهللانیع«. ســمت چپ صــورت کندیم کیبه هر چهار نفر شــل شــنودیســاز مخالف م یو وقت کندیبه جهاد دعوت م

غالم « گریو دو نفر د شـــودیســـرش رد م يشـــانس آورده گلوله از باال »فهیطاهر حن«شـــود،  یم یزخم »يمحمود

 .  شنوندیرا نم» بهمن« يدامه ماجراو ا رندیمیم »یخلج یصفرعل«و  »یرحمان
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سمت تهران م »يپهلو یعل« يبا خودرو »بهمن« شده و به  ستا خارج   رسـدیروز بعد به تهران م کیاما  رود؛یاز رو

اند و بهمن گذاشته یبازرس يهاستیا ریروستا مطلع شده و در مس يهايراندازیت هیاز قض یو شهربان يژاندارمر رایز

 را در ابهر بماند. شبکی شودیمجبور م

 54 بهشتیارد کمیدر صبح روز  »یبهمن حجت کاشان«است که  یینام دارد، جا »هیصادق«تهران که حاال  »اشهریآر«

ـــجد ـــادق«باالتر از  ی. کمخواندیو نماز م رودیم يبه مس قرار دارند.  ازدهمیپانزدهم و  يهاابانیخ ،»هیفلکه اول ص

 است.شده دیق ازدهم،ی ابانیاسناد ساواك خ درپانزدهم رفته و  ابانیخ روزنامه اطالعات نوشته او به

صبح او  میو ن 6بوده و ساعت » بهمن«که دوست  رودیم يکارمند بانک مرکز» تاجدار«به نام  یبه درِ خانه شخص او

 دهدیا به دوستش مبکشد را به همراه خود داشت آن ر خواهدیکه م یاز کسان  ی. بهمن فهرستدهدیرا به خانه راه م

داماد شـــاه،  »یخســـرو جهانبان«وقت دربار،  ریوز» علم اهللاســـد«وقت،  ریوزنخســـت »دایهو رعباسیام«: دیگویو  م

ها هســتند. با از آن یپزشــک مشــهور و پدر همســرش برخ» عدل ییحی«معمار ســرشــناس و  »انیفرمانفرمائ زیعبدالعز«

 کردهیاما احتماال او را در فهرست خود نگذاشته چراکه فکر م زدهیحرف ماند بهمن بارها از کشتن شاه گفته نکهیا

 نخواهد داشت. یبه شاه دسترس

ساعت بعد خانه محاصره م دهدیساواك تهران خبر م سیرئ »یثابت زیپرو«به  »تاجدار« کوتاه و  ي. برنوشودیو چند 

سلحهو  بلند ست که م ییهاکلت والتر از جمله ا شته »بهمن« میدانیا ست. پس طببه همراه دا ست یعیا ست در نخ  نیا

 مدت چه بر سر همسر و فرزندانش آمد؟ نی. اما در اشودیزدوخورد با ساواك، کار او تمام م قیدقا

ستا م یو انتظام ینظام يروهاین» دهاهللا«از » بهمن«رفتن  با سندیبه رو ست،  نکهیو با احتمال ا ر بهمن هنوز درون غار ا

غار از پا  يرا دم ورود يافسر ژاندارمر »ییرضا«سرهنگ دوم  ،يراندازیبا ت» عدل نیکاتر«. کنندیره مآنجا را محاص

به داخل غا ینظام يروهایو ن آوردیدرم له زخم 8 میمر رد،یمیم »نیکاتر«. کنندیپرتاب م ینارنجک رهم   یســــا

سالم  3اما فاطمه  ندیبیم بیساله آس 6و چشم معصومه  شودیم روز کامل  کیزدوخورد حدود  نی. اماندیمساله، 

 اسلحهشده و به اتهام رساندن  ریخود دستگ ییاست که در خانه روستا »يپهلو یعل«و پس از آن نوبت  کشدیطول م

ساطت مادربزرگش  يشود. گرچه پس از چند یو خودرو به بهمن زندان و  شودیاز زندان آزاد م» الملوكتاج«با و

  .دهدیم رییتغ »یاسالم«به  »يپهلو«خود را از  لیه بعد از انقالب هم، فامچهار ما یعنیبعدها 
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متهم  »يداسال«او را معتاد به روانگردان » خسرو معتضد«هم دارد؛  يادیز يهاهیحاش »یبهمن حجت کاشان«داستان 

اند و در داده يامبریپ یآن روزگار هم به او لقب مدع يهااســـت. روزنامهحرفش ارائه نداده يبرا ياما ســـند کندیم

موضـوع را رد کردند. در  نیاند، اما همان اشـخاص بعدها اد کردهینظر را تائ نیخرمدره هم ا یبا اهال ییوگوهاگفت

را عامل مرگ  »یبهمن حجت کاشــان«ها منتشــر شــد؛ ابتدا در روزنامه یضــیحادثه اخبار ضــدونق نیپس از ا يروزها

 امیپ« هینشــر یواقعه مشــخص شــد. از طرف اتیو چند روز گذاشــت تا جزئ کردند یســرهنگ و همســر خودش معرف

خواندند.  دیبود، او را شــه» حزب توده« يکه صــدا »رانیا کیپ ویراد«و » خلق نیســازمان مجاهد«به  تعلقم» مجاهد

 م؛یدانیرا م زیچکیمبهم است، اما  » بهمن«و افکار  یاز نکات درباره زندگ ياریهنوز هم بس ها،هیحاش نیاز ا يجدا

شان« س» عدل نیکاتر«و  »یبهمن حجت کا ص ریبا تف سالم، م نیوانخود از ق یشخ ستندیا ش خوا  رانهیسختگ یبا رو

ص جامعه شخ ست به ترور  سپس د سازند و  شان را ب سیس يهاتیموردنظر نکرد.  شانیهمراه کسچیبزنند، اما ه یا

 است.بوده لیباب م یزوج زندگ نیا يانگار برا یروستا به خون نشست، ول

را در آغوش » بهمن«دختر دوم » معصــومه«که  اشیزندگ ســتیدهه ب لیجا مانده در اوابه یعکســ» عدل نیکاتر« از

. رسدیبه نظر م یراض دشیجد یزن که در آن از سبک زندگ نیجا مانده از ابه ریتصاو نیاز آخر یکیاست. گرفته

 شودیمحو م دهد،یجان م زندانشکه مقابل چشم فر یمانبر لب دارد که چند ماه بعد؛ ز يلبخند

صو نیآخر شته» بهمن«از  ریت ستنو سناد و د سوزاندن ا خود از او گرفته  يهاهم چند روز قبل از رفتن به غار؛ در حال 

خود کرده و آن را به دوست  یزنده بماند، از قبل نقشه خود را طراح ادیز ستیقرار ن دانستیاست. انگار او  مشده

ـــو نیدر آخر نجایبود. اهم گفته »يپهلو یعل« ـــاله که ناگهان  31 ي. هنوز وجود دارد؛ مردزندیاو لبخند م ر،یتص س

  رساند. یزندگ يخود را به انتها

  

  آخرین روزهاي بهمن حجت کاشانی
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   یشاهنشاه ینیزم يرویسپهبد نناصر مقدم 

 ،یشـاهنشـاه ینیزم يرویدر تهران) سـپهبد ن 1358 نیفرورد 19 درگذشـته –در تهران  1297 ریت 3ناصـر مقدم (زاده 

بالفاصــله پس از انقالب  يکشــور بود. و تیســازمان اطالعات و امن سیرئ نیو آخر نیو چهارم ریوزمعاون نخســت

  اعدام شد. 1358 نیو در فرورد ریدستگ رانیا 1357

  

  ناصر مقدم

  

سوم ت صر مقدم در  س 1297سال  رماهینا شد. پدرش در تهران مت یشم شت. نام خانوادگ عقوبیولد  در  يو ینام دا

ـــللیمقدم چهارگر«آغاز   کرد. مقدم پس از ده دایپ رییبه مقدم تغ انیراد و در پابه مقدم یبود که پس از مدت »اص

سل با 1329 وریشهر 12خود بزرگ شد. او در  ییتحت تکفل دا یسالگ سه  يازدواج کرد و از او دارا یمانیفرانک 

ــد. به گفته آفرزن  رانیدر ا يداران بزرگ زمان پهلوو کارخانه خواراننیها و زماقوام او از فئودال یخلخال اهللاتید ش

 بودند.

ص  سال  ییابتدا التیمقدم تح ستان بیبه ترت 1307خود را از  سپر هیکمال يهادر دب سال  يو عالمه   1313کرد و در 

 یگرفت. او ط پلمیو د دیگرد لیالتحصـــفارغ رســـتانیدب نیاز ا 1319نظام در تهران شـــد و به ســـال  رســـتانیوارد دب
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چند سال  ي. ودیگرد لیالتحصفارغ یستوان دوم جهکرد و با در لیتحص يدر دانشکده افسر 1319ـ  1321 يهاسال

 ییآشنا یسیفرانسه و انگل يهاو حقوق گرفت. مقدم به زبان ییقضا سانسیل زیبعد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ن

ـــت. البته روا ـــنا کندیم انیدر خاطرات خود ب یخلخال اهللاتیکه آ یتیداش . کندیرا رد م گرید يهااو به زبان ییآش

ـــر مقدم زبان خارج«: کندیم انیاز مقدم ب ییبازجو انیدر خاطرات خود در جر یلخالخ  یبلد نبود و مترجم یناص

  ».ما گذاشت اریرا در اخت ازیتا پ ریو همه اطالعات، به قول معروف، از سبود. ا هایکه از ساواک ا،یداشت به نام رزم آر

 

 ساواك استیاز لشکر دو تا ري، دوره پهلودر  اصر مقدمي نهاتیمسئول

در  1343 وریشهر کمیشد و تا  لیالتحصفارغ یبا درجه ستوان دوم يدر دانشکده افسر 1321 نیمقدم از فرورد ناصر

ارتش، دانشکده  يارتش، اداره موتور ینمود: لشکر دو مرکز، اداره بازرس فهیانجام وظمختلف  يمناصب و واحدها

سر شاه ،ياف شاهن شکر گارد  سان، ل شکر ده خرا شکرستاد ارتش،  ،یل ستان ل ستان، وزارت دفاع، داد ارتش،  یپنج لر

مسلح  يروهاین یودانو آج یارتش، گارد شاهنشاه ینیارتش، دانشگاه جنگ، کارگز یاداره دادرس ،یدانشگاه نظام

ـــت. همچن ـــاب و 1357در روز هفدهم خرداد » اطالعات«روزنامه  نهیزم نیدر ا نیرا بر عهده داش به  يپس از انتص

ســتاد  یعال یو دانشــگاه و فرمانده يدانشــکده افســر لیالتحصــســپهبد مقدم فارغ مســاریت«: تســاواك نوشــ اســتیر

ضا شته حقوق ق ست و در ر شترك ا شگاه ته ییم صران فارغاز دان شاغل مختلف نظام لیالتح کرده  یرا ط یشده و م

ـــت یمختلف رزم يهاگانی یآن فرمانده نیترکه مهم در دفتر  فهین انجام وظیو همچن ینیزم يرویدر ن یرزم یبانیپش

ستیر يشغل و نیاطالعات بود. آخر ژهیو شتاران بود. ت ا ستاد بزرگ ارت ساریاداره دوم  شان ل يمقدم دارا م  اقت،ین

و چند  ونینشان هما ک،ینشان افتخار درجه  ،یکوشش شهربان کینشان درجه  ک،ینشان تاج، نشان خدمت درجه 

را  امهریو آجودان مخصوص شاهنشاه آر گرید يو کشورها یمسلح شاهنشاه يروهایمختلف ن يهانشان گریفقره د

  ».باشدیدارا م

ـــمت بازپرس فرماندار نظ 1332مراد  28مقدم بعد از  ـــرگرد يماند. و یامدر س مرداد  25در روز  يظاهرا با درجه س

شــده بود. مقدم که با  یســلطنت يهاپس از خروج شــاه از کشــور مأمور ثبت و ضــبط و الك و مهر کاخ 1332ســال 

ــرهنگ ــ ژهیدر دفتر و ،یدرجه س ــت کار م نیاطالعات با حس ــ ناب کردیفردوس او که در آن زمان، قائم مقام  هیبه توص

ـــاواك ن ـــد. مقدم بر خالف مد ری، مد1342خرداد  15بود، روز بعد از  زیس ـــاواك ش ـــوم س  یقبل رکلیکل اداره س
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ـــ يدرباره گروهها میرژ يهایتا اطالعات و آگاه کردی) تالش مي(امجد ـــیس را در  یانقالب يهاانیو جر یاس

 ارائه کند.  يپهلو ابه محمدرض ياژهیو يهابولتن

صر سال  نا ساواك 1350مقدم در  شت و به عنوان رئ از  سئول سیبه ارتش بازگ شترك ارتش، م ستاد م  تیاداره دوم 

ـــد اطالعات«امور  ـــپهبد» اطالعات و ض ـــ شیپ يارتش را به عهده گرفت و تا درجه س با  یرفت. مقدم روابط خاص

شت. ا هاییکایآمر سه ماهه به آمر ژهیوروابط به نیدا سفر  سترش ب میحکت کایپس از  ست . او تافتی يشتریو گ وان

 نی. همچندینما جادیتحول ا زیدر وضــع اداره دوم ارتش ن کردیم يطور که اداره کل ســوم ســاواك را بازســازهمان

 اتیروح جیبه تدر یبود، ول مسلکشیدرو ياداره دوم ارتش، فرد استیفردوست معتقد است که مقدم تا قبل از ر

ست تبدتجمل يکرد و به فرد رییاو تغ صشد. او پس از  لیپر ستیزمام امور و ر يرین ساواك را به عهده گرفت و  ا

ساب م انهیدر خاورم ایس کیاز مأموران درجه  یکی ستگآمدیو جهان به ح (و  هاابانیمبارزان در خ يهايری. اکثر د

توسط  شرفتهیمدرن و پ ياهو شکنجه گرفتیاو صورت م می) به دستور مستقیابانیخ يشکارها ،به اصطالح ساواك

  .شدیبه اجرا گذاشته م رانیادر  يو

ــنه ــر مقدم روابط حس ــران جبهه مل ياناص ــت و ه یبا س ــور نم گاهچیدر دولت موقت داش  يروزیپس از پ کردیتص

 يهاحرکت یبرخ يافشا يبا دولت موقت برا یاز کشور خارج نشد. او حت رونیبه او وارد شود؛ ازا ياانقالب صدمه

سپهبد ناصر مقدم  1358 ماهنیهفته دوم فرورد لیواا«: دیگویم بارهنیدرا نتظامرایداشت. عباس ام يهمکار یجاسوس

دولت انقالب بازگو کند. آنچه را که  ياز اسرار پشت پرده ساواك را برا یبخش یآمد تا در جلسات متوال دنمیبه د

 يریت موقت مخالف دستگدول لیدل نیبه هم ».بود یمقرب مساریت یجاسوس يماجرا رامونیکرد پ فیمن تعر ياو برا

را  يبه عمل آمد دادگاه و ياز محاکمه و يریجلوگ يکه توسط دولت موقت برا ییهارغم کوششاو بود. اگرچه به

به اجرا  1358 نیفرورد 22االرض شناخت و به اتفاق آرا، او را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام او بامداد  یمفسد ف

تمام  زیجان او ن يرا دوا نکرد، بلکه به بها يردســاواك نه تنها د اســتیقدم به رانتصــاب م«درآمد. به قول فردوســت 

 ».شد

ص« انیاز نگاه طوفان  سر ا نیسوادتریب ،يرین سن  يسوادیب ».بود و مقدم هم مثل او بود یرانیاف شبد ح مورد نظر ارت

است؛  يترگسترده يشامل معنا ،مدو يسال حکومت پهلو نیبا توجه به عملکرد سپهبد ناصر مقدم در آخر ان،یطوفان
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س میسه دیپس از انقالب او را در حکومت جد نکهیدر ا يو یالیخچرا که خوش شانه ب  يبرا يبد اریخواهند کرد، ن

  .کشدیم دكیساواك را  سیرئ نیاست که عنوان آخر يفرد

  

 ياهللا منتظر تیتوسط آ ،ینیساواك به خم سیفرستادن سپهبد ناصر مقدم رئ غامیپ

 ياهللا منتظرى درباره تیکه قرار نبوده است مقدم اعدام شود. آ نستیحاکى از ا زیاهللا منتظرى ن تیآ اسىیس راتخاط

 :سدینویو سران انقالب م ونیساواك با روحان سیبرخورد سپهبد ناصر مقدم رئ

ساواك گفته چون  کل سیمقدم رئ مساریآمد و گفت: آقاى ت "ایباصرى ن"ساواك قم که شخصى بود به نام  سیرئ«

 دیتأک شانیا"گفت:  "چه لزومى دارد؟ ". گفتم: "نمیالزم است شما را بب س،یپار دیبرو دیخواهکه شما مى امندهیش

. گفت: "میروو بعد از آنجا مى میمنزل آقاى مطهرى هست رتهران، شب د مییآخوب وقتى ما مى ". گفتم: "اندداشته 

 مســاری. بعد در همان منزل آقاى مطهرى، ت"مانعى ندارد". گفتم: "خدمت شــما برســدکه در آنجا  دیپس اجازه بده"

سته بود و باالخره  "ىیطباطبا"نفر به نام  کیمقدم با  ش صحبت کردند. آقاى مطهرى هم ن ساعت  سه  آمدند، حدود 

صحبت نىیاهللا خم تیبراى آ امیپسه  شتند. وقتى من  تعجب کردند.  شانیا گفتم، نىیاهللا خم تیهاى او را براى آدا

ص صاب  دیاشما فرموده دییبگو نىیبه آقاى خم نکهیا کىیهاى او در چند محور بود. صحبت ۀخال شرکت نفت اعت

مصرف خارجى. پس فردا زمستان اگر نفت  همو  کنند، آنها هم اعتصاب کردند، ولى نفت، هم مصرف داخلى دارد

سرما مى ستاها، مردم خودمان از  شد در رو شما و روحان ند،ریمنبا صلحت امى نیبدب تیآن وقت مردم به   نیشوند. م

اول به  نیکه مردم از هم دیکن دیمصــرف داخلى تول ةو به انداز دیرینظر بگ رینفت را خودتان ز دیاســت که شــما تول

 هاستیکمون دیمواظب باش م،یاتجربه داشته یلیمدت، خ نیما در ا نکهینشوند. دوم ا نیو انقالب بدب تیشما و روحان

 د،یمذهبى را داشــته باشــ روهاىیهمان ن د،یکنمى تیفعال دیو مذهب دار نیدر کار شــما رخنه نکنند. شــما به خاطر د

از پشــت خنجر  هاســتیکمون نیولى ا م،یذارگمقدس اســت، ما هم به آن احترام مى امیق کیشــما  امیکافى اســت. ق

شمى شت اکه  گرىید شنهادی. پدیزنند، مواظب آنها با صرف بود که مى نیمقدم دا شما آخوندها چرا پول را  گفت: 

ست  نىیرسد، مؤسسات مذهبى، دکه از وجوهات به دست شما مى ىیپولها نی. با ادیکناشخاص مى و اقتصادى در
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ــلکار، هم ا نی. با ادیکن ــرما ص ــخال نی. ادیها را اداره کنحوزه دیتوانهم با درآمد آن مىو  ماندمحفوظ مى هیس  ۀص

 کرد.مى انیها را بحرف نیدوستانه ا لىیزد و خبا احترام و مؤدب حرف مى لىیکالم مقدم بود. در آن جلسه البته خ

س سیکه در پار هنگامى تعجب کردند.  لىیخ شانینقل کردم، ا شانیهاى مقدم را براى اصحبت دم،یخدمت امام ر

ـــمى پ بعد در همان "حرفها را گفت؟!  نیعجب! مقدم ا"گفتند:  دادند  غامیجا به آقاى مهندس بازرگان و آقاى هاش

ــرکت نفت نظارت بکنند و به انداز ــرف داخلى تول ةکه به کار ش ــیمص ــ رىید کنند. نص ــوص را  خاص خود اتیخص

شت و  صدا صو شتند. مقدم خودش مى گرىید اتیمقدم خ سابقاً طلبه بودهدا صحبتگفت: من  بود  دایپ شیهاام. از 

 تیبد بود و براى روحان لىیخ هاســتیعرق مذهبى هم داشــت. با کمون کیاســت. لبگى خواندهکه مقدارى درس ط

ستان را آقاى قاض کیاحترام قائل بود.  قبل از انقالب که من در خرم آباد "گفت: کرد و مىخرم آبادى نقل مى ىدا

 تیافکار امام و مسائل انقالب، فعال جیاز علماى لرستان که نفوذ محلى هم داشت، مقدارى در رابطه با ترو کىیبودم، 

ــتان از طرمى ــاواك لرس ــنود قیکرد و با ما همراه بود. س ــف کرده بود که تلفن ،ش با زنى ارتباط  ایگوهاى او را کش

ســاواك بود،  سیکند. خالصــه ســاواك خرم آباد براى مقدم که رئ غهیبنا بود صــ ایبود، کرده غهیداشــتند، او را صــ

ست و ما مى ةسوژ نیابود که گزارش کرده شاى ا میتوانخوبى ا ض نیبا اف . مقدم گفته بود میآبروى فالنى را ببر ه،یق

 نىیبدب نىی. اگر در امور دمیاکه محفوظ باشد، ما مردم را حفظ کرده تیاصل روحان نکهیبراى ا د،یکار را نکن نینه ا

 ."شوند تیدر منطقه تقو هاستیو کمون هاستیشود که مارکسبه ضرر است و باعث مى نیدر جامعه درست شود، ا

ضى از آنها که افراد فهم باالخره ساب مى نیبودند، روى ا اىدهیبع سائل ح کردند. خود مقدم در زندان هم که با ما م

 »» .اعدام کرد زیو پاکروان مخالفم. ولى آقاى خلخالى، مقدم را ن رىیگفت من با مشى نصکرد، مىصحبت مى

و پرســـنلى او را در دادســـتانى انقالب مطالعه کردم که در آن دو  ىیبازجو ةاعدام مقدم، تمام پروند بعد از نجانب،یا

 بود: تینکته حائز اهم

 داشتند. کینزد ۀداشت که وى با دکتر محمد بهشتى، رابط نیاز ا تیپرونده حکا -1

 است. رفتهیبهشتى، انجام پذدکتر  و مشاورهانجام بعضى از امور در دوران انقالب توسط مقدم، با نظر  -2

  



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             250

 

 ساواك سیرئ نیاز کشته شدن ناصر مقدم آخر گرید یتیروا

صر مقدم در ه -1  شد و قرار بود که هم در دولت  بخت  یدادگاه چیسپهبد نا سر خرمن و  اریمحاکمه ن البته با وعده 

 انتخاب شود. یدولت بازرگان با قطعیت به ریاست سازمان جدید امنیتهم در

بود و ظاهرا تحت نظر بود، آنجا رفتهبازرگان به  هیبود که مقدم به توصــ انیدر ســلطنت آباد  به نام باغ  ژ ییالیو – 2

سول شده تیم سپرده   صحفاظت از او به چند تن  شخ ست آنها  سرپر بود به نام  یبود که از اراذل و او باش بودند و 

 بود.   یابانیخ ارگردو فروش کن شیکه در سر پل تجر ییگردوداوود 

فروهر  وشیرا با مُهر و امضا به  صادق قطب زاده و دار یو اطالعات اسالم تیسازمان امن استیبازرگان حکم ر –3

 یاحتمال يدادهایاز رو يریگشیپ يهم برا ياو نامه اورندیب يریکه بروند و به مقدم ابالغ و او را به نخست وز دهدیم

به آن دو تن  داده  شـــده  بود نیب   دهدکهیاطالع م ینیرا به خم انیجر  يگریکس د ایبازرگان   د، حال خوراه، 

مقدم  رسدیبه آنجا م یکه خلخال ی. زماندهدیاعزام و دستور کشتن  مقدم را م  انیرا به باغ ژ یخلخال يفور ینیخم

 شین هم جم دیگویم یاســت و  خلخال ییدر دســت شــو دیگویکجاســت  و داوود م نیا پرســدیدر اتاق نبوده و م

ستور جمع کردن جنازه را م زندیو دو گلوله به مغز  مقدم  م رودیدارم و به توالت م تا  10. شودیو خارج م دهدیو د

 يو غرغر دهندیتکان م يکه آنها ســـر دیگویو داوود ماجرا را م رســـندیبعد قطب زاده و فروهر ســـر م  قهیدق 15

  .روندیو م کنندیم

  

  دمدوران زندان ناصر مق
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 يدیمج یسپهبد محمد تق

ـــپهبد  یدادگاه نظام سیو رئ يدوره پهلو یاز فرماندهان نظام) 1358 نیفرورد 22 – 1290( يدیمج یمحمد تق س

ــط التیآمد و با اتمام تحصــ ایدر رشــت به دن 1290در ســال  يدیمج بود. ينواب صــفو به تهران آمد و وارد  همتوس

  شد. لیالتحصدانشکده فارغ نیز اا 1310شد. او در سال  يدانشکده افسر

 

  يدیمج یمحمد تق سپهبد
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 یبه درجه ســرهنگ 1325بود و در ســال انتخاب کرده نظامادهیو پ ینیزم يرویخود را در ن ینظام يهاتیفعال يدیمج

 یه فرماندهب یپیمرداد با درجه سرت 28 يانتخاب شد. بعد از کودتا يدانشکده افسر ادهیپ پیت ینائل شد و به فرمانده

بعد  يدیدار شدند. مجمرکز را عهده ادهیلشکر پ یو فرمانده تقلبه تهران من یزاهدان منصوب شد. او بعد از مدت پیت

سمت ر ستیاز آن در  سه دوره، ر ینظام يهادادگاه ا شد و در  صوب  سران حزب توده من ستیشبکه اف دادگاه  ا

سران را صادر م يبدو س. به کردیارتش حکم اعدام  اف صد به ح سوءق ضا نیدنبال  سط اع سالم و  انیفدائ يعالء تو ا

را  يبود و حکم اعدام نواب صفودادگاه مربوطه را برعهده گرفته استیر يدیگروه سپهبد مج نیا ياعضا يریدستگ

 یدرجه افتیســپاه فارس منصــوب و بعد از در یو فرمانده ســرلشــکري یبه درجه 1336در ســال  او کردند.صــادر

 بازنشسته شد. 1345در سال  يدی. سپهبد مجشودیسپاه مرکز انتخاب م یرماندهبه ف سپهبدي

 يو يو صـــدور حکم اعدام برا ينواب صـــفو یدادگاه نظام اســـتیبه علت ر 1357بعد از انقالب  يدیمج ســـپهبد

  و اعدام شد. ریدستگ

  يدیمج یمحمد تقدادگاه سپهبد 

به  یدگیبه طور تمام وقت مشــغول رســ یانقالب اســالم يهااهدادگاز ، چهار شــبعه 1358 نیفرورد 21شــنبه ســه روز

و شور هر چهار شعبه  یها دادرسشاه شدند. پس از ساعت میرژ يو لشکر يتن از رجال کشور ازدهی یپرونده اتهام

 نیدادند، ا يشــوندگان خود راهمه محاکمه اعدامبه  نیفرورد 22بامداد روز چهارشــنبه  میبه اتفاق در ســاعت دو و ن

دادگاه  سیرئ ،يدیمج یســپهبد محمدتق شــدگانربارانیاز ت یکیاجرا شــد.  درنگیحکم پس از ابالغ به مجرمان ب

صفو انییفدا سالم و عامل محکوم به اعدام کردن نواب  س ،يا سئول محکوم زیو ن يمحمد واحد دیذوالقدر،  و  تیم

 نیفرورد 23پنجشنبه  هان؛یک تیرا به روا يدیبد مجبود. در ادامه شرح دادگاه سپه رانیتوده ا حزبافسران  ربارانیت

 :دیخوانی، م1358

 يدیدادگاه خطاب به سپهبد مج سیقرائت شد، سپس رئ یانقالب اسالم يدادسرا يصادره از سو فرخواستیک ابتدا

 .دیاز خودتان دفاع کن دیتوانیم فرخواستیبا توجه به مفاد ک يدیمج يگفت: آقا
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 نیکه ا یاسالم صادر کرده بود): در موقع انییسال قبل در دادگاه فدا 25که  یره به احکام(پس از اشا يدیمج سپهبد

 طورنیشــناخته نشــده بود و هم یکه طاغوت یطاغوت میدرســت در همان موقع رژ دادیشــد و حکم م لیدادگاه تشــک

 لیدل نی. بهترشدیم زین دییبلکه تانشده بود  یعه زمان، نفیش قدریمراجع عال لهیموجود آن موقع، نه فقط به وس نیقوان

سقوط  ارهیبرادر شاه سابق، از ط رضا،یشد عل لیسال قبل تشک 25دادگاه در  نیکه ا یاست که در همان موقع نیمن ا

ضرت آ ضمن ا انیعیش دیمرجع تقل ه،یاهللا علرحمه يبروجرد یالعظم اهللاتیکرد و مُرد. ح ش  کهنیجهان،  سابق  اهبه 

 نیاســت. من مســلمانم ع یاســالم زیچ کی نی، ا»اهللا ملکهحفظ«در آخر تلگراف اضــافه فرمودند:  فرمودند، تیتســل

 يبه خدا یکیســال ســن، با آن نزد 80 یســال ال 78 دیمرجع تقل کیبوده اســت.  نیشــان همو واقع، تلگراف قتیحق

که  تیموقع نیرمودند. من در اف دییســابق را تا میرژ تداشــ رانیو وســعت نظر که در مورد اوضــاع و احوال ا زالیال

نکته داشتم که  نیکه به ا ياهیدادگاه هستم و با تک نیا سیرئ کهنیکه نوشتند در مورد ا يبودم با دستور یافسر جوان

ست با نها انیعیش دیمرجع تقل دییسال قبل) مورد تا 25قانون موجود ( نیبه ا میرژ نیا حب  ونشرافت، بد تیجهان ا

ص سالم، چرا به ا انییب قبول کردم. اما در مورد فداو بغض و بدون تع سالم ه يشدت را نیا شد؟ در ا فرد  چیصادر 

که از او درباره ترور  یاســـت. وقت رهیرا بکشـــد. قتل در اســـالم جزو گناهان کب گریحق ندارد مســـلمان د یمســـلمان

 د،یو کشت دیرا ترور کرد گریر دعالء و چند نف ریوزخست(در پرونده موجود است) که چرا دو ن دمیپرس ریوزنخست

گناه کرده است، گناه بزرگ، حق  يگریمسلمان د کی ندیبب یوقت یهر مسلمان«که  حیصر یلیجواب دادند خ شانیا

قتل  گریمسلمان د کیکه  یبنا باشد وقت یسوال شد که اگر هر مسلمان شانیکه از ا یوقت» دارد آن مسلمان را بکشد.

سنگ رو  دهکر شد،  شد و بااو را بک سلمان را به آ دیسنگ بند نخواهد  ستر ایعظام و  اتیطبق قانون گناه م  يدادگ

 نیو بعد حکم صادر بکنند. در مورد ا یگناه مسلمان را بررس نیبکنند، صحت و سقم ا یدگیها رسارجاع داد تا آن

  بود. یفکر سابق خودش باق يبدهد و رو ینتوانست جواب

شد،  لیدر ارتش تشک یسازمان کیسال قبل  25در  م،یبگو دیبا يارد افسران تودهدر مورد صدور حکم اعدام در مو

 کردندیهم م دییبلکه تا کردندینم یســـال قبل را نه فقط نف 25موجود  نیو قوان میرژ د،یکه مراجع تقل یهمان موقع

در  ینیرزمیو ز انهیمخف يبه شــورو با اتکا ،يابه نام افســران توده يااز افســران توده ياعده لهیســازمان را به وســ نیا

ــک ــت ا لیارتش تش ــتقالل ا نیبردن قرآن، د نیو از ب رانیکودتا در ا هانیدادند. پش ــوگند  رانیو اس ــرفم س بود به ش

حرف من،  هب دی. گوش کندی. شــما همه جواندمیدر دادگاه شــن يااز افســران توده یکیواقعه را از  نیا نیع خورم،یم
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شکداد نیآن موقع که ا ساله بود لیگاه ت شت ده  شما هنوز کودك هفت ه ضدیشد  ست به دن هاتونی. بع  ایممکن ا

که پس چرا کودتا  دمیاز افسـران دادگاه پرسـ یکیوضـع کشـور چطور بود. از  دیدانینم شیسـال پ 24. دیبود امدهین

 50ت که هر وقت تعدادمان به اسبوده نیبود. روش ما ا دهیسدرصد افسران نر 50هنوز، تعدادمان به «گفت:  د؟ینکرد

ــ ــران رس ــد افس ــران توده یکیآن وقت » .میکردیبود کودتا م دهیدرص ــکر کرد، که  يااز افس  یلیخ«از دادگاه  تش

ــت ما مدیکنیکه ما را در دادگاه محاکمه م میمتشــکر ــی. اگر قدرت به دس ــما و خ دیرس را بدون  هایرانیاز ا یلیش

 یکیاست.  يدیمج لمیاسم امام نهم و فام ،یبود. من مسلمانم، اسمم محمدتق شانتین نیا» .میکردیاعدام م حاکمهم

کلمه  کیســوگند،  نمیو به شــرف و ناموســم ســوگند، به د میگویواقع را م نی. عیاز اســماء خداوند تبارك و تعال

دادگاه  نیدر ا نکیرد. امُ میهم خواه يروز کی م،یادهآم ایبه دن يروز کی میبدان دیکه همه ما با میگویخالف نم

که  یعده افسران کیموجود کشور و  نیقوان يفقط رو کنم،یم انیتعصب ب ياذره کیهم بدون حب و بغض بدون 

ـــتقالل ا ـــوگند خورده بودند اس  هانیرا حفظ بکنند، ا رانیا يمقدس جعفر عتیشـــر ران،یقرآن ا ران،یا نید ران،یس

ــت برخال ــوع، روش کمون نیا فدرس ــتیموض ــورو رانیرفته بودند که کودتا بکنند و اگ یس بکنند. اگر  يرا جزو ش

ـــورو کردندیم ـــما همه االن جزو اقمار ش . در مورد کردندیو جوان و کودك و بزرگ نم ری. رحم به پدیبود يش

ست. من  میبا رژ يهمکار ایدر خدمت  وقتچیسابق، نظر من ه میو تماس با رژ يهمکار سر متد کینبوده ا و  نیاف

 می. به رژکردمیخدمت م نید ينگهدار يقرآن و برا ينگهدار يبرا ران،یاســتقالل ا يمانم. من فقط و فقط برامســل

ــتدعا م نیمن هم ا لیدل نی. بهتردادمینم تیاهم ــت؛ اس قبل از مهرماه  د،ییقضــات توجه بفرما انیجنابان آقا کنمیاس

ـــپهبد  می، رژ41 ـــ يدیمجحس کرد که س ـــاغ ایاز امرا  یمثل بعض ـــتین میرژ يخودکار برا نیلب امرا، مثل ماش . س

ندینم ـــکل میرژ توا به هر ش ـــ نیا خواهدیکه م یما  ند. وقت نیماش مرا  41را حس کرد، در مهرماه  نیا یرا بگردا

بازنشسته شدم در  که یاسالم بودم. وقت نیو مومن به د ریمد کرده،لیسال بود، جوان، تحص 51بازنشسته کردند. سنم 

که  یخصوص موقعنکردم، به میبا رژ يهمکار ياکه بازنشسته شدم ذره یمن موجود است، وقت یدادرس يهاپرونده

ـــرت آ ـــ دیمرجع تقل ،ینیامام خم یالعظم اهللاتیحض ـــدند بعد از  رانیجهان و رهبر انقالب بزرگ ا انیعیش مجبور ش

سابق دشمن شدم.  میبا رژ دایموقع شد نیا. در ندیوطن بفرما يگذشته بود، جال امیماه از بازنشستگ 9که  42خرداد 

در کشور  یبشوم، استاندار بشوم، مشاغل بزرگ یبشوم، سناتور انتصاب ریرکبیاز امرا سف یلیمثل خ توانستمیمن هم م

را در  میرژ ونچ ،ینیخم یالعظم اهللاتینه گفتم، حضـــترت آ هانیا کی کیبه  یخودم، دســـت و پا کنم ، ول يبرا

 يبه خدا یبازنشــســتگ میســال و ن 16اســت که در  نیکردم. ا یرا نف میفرمودند من هم قلبا رژ ینف رانیموقع ترك ا
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ـــتگ د،یبه قرآن مج زال،یال ـــس  میمقدور بود که به رژ یلیمن خ ي. براکردمیم یزندگ یفقط و فقط با حقوق بازنش

شاغل بگ کینزد یطاغوت شوم، م ستم، ه  ایدوخته بکنم تومان ان هاونیلیبکنم و م تهو پول اندوخ رمیب  چیبه خارج بفر

ـــتان محترم مالحظه فرمودند در ا یثروت هزار  100ندارم. تنها اندوخته من  يااندوخته چیه جانیندارم. حتما، دادس

دختر دارم، دو  هقبل، س میدو سال و ن مقام،یقضات عال دییقبل، خوب توجه بفرما میتومان پول است که دو سال و ن

الحسنه ام به عنوان قرضهزار تومان از خواهرزاده 400را فراهم بکنم  هانیا هیزیجه کهنیا يکردند. برا دخترم ازدواج

ـــعبه  100کردم و  هیزیهزار تومان، خرج جه 150هر کدام  يگرفتم. برا هزار تومان هم االن در بانک صـــادرات ش

به  زال،یال يکنم. که به خدا هیته هیزیکرد جه دختر سوم اگر ازدواج يعباس موجود است. آن را گذاشتم که براشاه

را  یصد هزار تومان ندارم و ماه به ماه، حقوق بازنشستگ نیاز ا ریغ ينارید خورمیشرف و ناموس و قرآن سوگند م

ـــدت عل تیو با نها کردمیو امرار معاش م گرفتمیم ـــابق فعال میرژ هیش و بارها  یعلن تی. البته نه فعالکردمیم تیس

  .کردمیم فعالیت میرژ هیبر عل یول یعلن تیاز فعال کردندیمرا منع م ل،یان و فامدوست

 تیبودم که با نها یآورد و به آن قسم خورد و گفت: من از افراد مومن رونیب بشیرا از ج یسپس قرآن يدیسپهبد مج

ستم. در انقالب آنکردمیم غیتبل ینیقلب به نفع امام خم يشدت و از رو کمک کردم. من که  آمدیبرم چه که از د

من و  ،يآوردند، شــاد فیتشــر ران،یبه ا اهللاتیکه آ یقبول نکردم. وقت یبازنشــســته ســابق بودم، بارها آمدند جلو ول

 دهیرنج یو قلب یکه از نظر شرافت دیبگو يزیچ گریمسلمان به مسلمان د دینبا م،یام را فراگرفت. ما همه مسلمانخانواده

 طخودم فقط و فق ینکردم و در تمام مدت فرمانده يکه عرض کردم همکار يطورســـابق همان میبشـــود. من با رژ

ـــورم ا نمید يبرا با اکردمیخدمت م رانیو قرآنم و کش  41بودم، در ســــال  دهیارتش د یمال ماتیتعل کهنی. مرا 

ســابق قرار  میده رژمورد اســتفا توانمیخودکار نم نیماشــ کیبازنشــســته کردند، چون احســاس کردند که من مثل 

 .رمیبگ

ــالح اما ــا تیدر مورد اعتراف به عدم ص ــر قض کم بود و من فرمانده  یلیخ رانیدر ا ییخود در دادگاه، آن موقع افس

 گرید ییخبردار شدم. در جا دادندیم لیتشک ياتوده نیو متهم انییفدا يکه برا يابودم و از پرونده ادهیپ کیلشکر 

فرمانده و  کیصادر شد و به من ابالغ شد. اوال  جانیهم دستان. ادعانامه داشدیکارها م نیارتش ا یخارج از دادرس

ـــر، رئ کی ـــدیبه من ابالغ م 57تا  44و  43دادگاه شـــده بودند. اگر در  سیافس و من قبول  یدادگاه نظام يبرا ش

 کهبودم  یدادگاه نظام سیرئ یمن موقع یبود، وللغو شده ینیاز طرف امام خم میچون رژ د،یشما حق داشت کردمیم
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ـــک يبروجرد اهللاتیتلگراف آ ـــت همان موقع که دادگاه تش ـــدیم لیدرس  کیکرده بودند. و من که  دییآن را تا ش

 اهللاتیحضـــرت آ يمن بود، فتوا يارتش جلو یبکنم. قانون اداره دادرســـ توانســـتمیهســـتم چه م یقیمســـلمان حق

اسالم  انییاز حکم دادن به فدا ریغ ،يچه کار نفرمودند، م دییرا تا میرژ من بود که يجلو هیاهللا علرحمت يبروجرد

ــلب کرده بودند. م تیکه امن ــالم را س مراجع  ایعظام  اتیکه آ ینکته، اگر موقع کی یبکنم؟ ول توانســتمیملت اس

را  یدادگاه نیچنکه ممکن نبود  خورمیبه شــرف و قرآنم ســوگند م فرمودند،یم دییاســالم را تا انییعمل فدا دیتقل

 .کنممن قبول ب

شکر به فرمان دکتر  28از  قبل شدمحمد مرداد من و فرمانده ل ضار  صدق به تهران اح دو  ای میماه و ن کیحدود  م،یم

ــاعت روز در منزل خواهرزاده کی. میبود کاریماه ب ــبح س ، 27مربوط به  نیبود البته ا 9:30 ای 9 ای 8:30ام بودم که ص

ست،  28 سرب گردندیم  ابانیدر خ تیجمع دمیدسال قبل ا سوال کرد ازانو  ستند.  شده؟ گفتند کودتا  میهم ه چه 

بودم، در منزلم  کارینداشـــتم به خدا ســـوگند که ب یواحد نظام چیکردم. ه دایاز کودتا اطالع پ يطورنیشـــده. من ا

 يستاد ارتش برا سیدو ماه بعد رئ ای میماه و ن کیمرداد شد  28 کهنی. بعد از ادیاطالع به من رس نینشسته بودم که ا

شور را حفظ کند، من را احضار کرد و دستور داد که از االن  تیبدهد و تمام یبیدوباره ارتش را نظم و ترت کهنیا ک

 ست؟یچ دیکه فرمود »گانیخدا«موضوع  دمیمن نفهم» .یزاهدان هست پیفرمانده ت«تو  

 خواهند داد. حیا توضبعدا به شم دیدادگاه: شما ادامه بده سیرئ

شرق  ایمطلقا نکردم. قضات دادگاه غرب  یصحبت نیمتحد غرب بود. من چن دیام باکه من گفته دی: شما گفتيدیمج

اســالم،  انییمنجله توده، نه به نام فدا ينه به نام ســازمان افســر یســازمان کی 33. اگر در ســال کردینم یمن فرق يبرا

من  يبرا شـــد،یم گریهر کشـــور د ای نیچ ای سیانگل ای کایکه وابســـته به آمر شـــدیم لیتشـــک يگرید انییاگر فدا

مهم  رانیمن ا يمن شرق و غرب و شمال و جنوب نداشت. برا ي. براکردمیفکر م هنمیبود. من فقط به م هیالسویعل

  بود.

شک ستدعا م اتیه لیدر مورد ت صفه، ا دادگاه  سیقبل، که من رئسال  26 ای 25در آن موقع،  د،ییتوجه بفرما کنمیمن

نشــده بود،  یبنشیمنصــفه پ اتیقانون ه نیارتش، در ا فریو ک یدادرســ نیبود در کشــور به نام قانون آئ یبودم، قانون
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بدون شــک  دادم،ینم لیشــود و من تشــک لیبنا بود تشــک رو ابالغ شــد، اگ دهیمجلس رســ بیبود که به تصــو یقانون

 .دادندیسابق م يهاتذکر را به سازمان نیعظام ا اتیآ

شتم. با نظام انیبا نظام ينوع همکار چیه من شتم. در  يهمکار یهم در تمام مدت فرمانده ییکایآمر انیسابق ندا ندا

ش کهنیا يبرا 1333 شکل نو رانیارتش ا ینظام آموز ها را در آن موقع آموزش نیبهتر براي اینکه اورندیدرب نیرا به 

 یبه نام گروه آموزش یگروه کی یهر واحد نظام ياش به فرمان شاه منفور سابق، برداشت، ستاد ارت کایارتش آمر

شکر یند. من در فرماندهوردآ کایآمراز ارتش به  نیآموزش نو شانفهیوظي بودم که این آموزش دهندگان در آن ل

ـــران مهمان ما بودند.  نی. فقط چون امی دادندو آموزش  یبه واحد  نظامآمده بودند  بود در آن موقع که هنوز افس

 يفرزند افســر ایداشــت،  یعروســ يکه افســر یافســران وقت يهارا نشــان نداده بود، در باشــگاه دشیپل تین کایآمر

س شت، ما وقت یعرو شگاه جمع م یدا ش م،یشدیکه در با سران آموز شگاه از نظر مهمان یاف که  ينوازهم در آن با

صلت ا شگاهرا به ب هانیا میدکری. دعوت ممیکردیبود دعوت م یرانیخ شاد ا سرور و  سران که در  شر ياف  کیما 

 وقتچیاست. هکار کردم که در پرونده ثبت شده سال نیبا افسران نداشتم. من چند ینوع رابطه خصوص چیباشند و ه

گ فرمانده ســپاه فارس بودم. ســرهن يروز کیکه ما را با چشــم بد نگاه کند نشــان ندادم.  ییکایخوش به آمر يرو

 یرانیا کیدعوت بوده و به  ییجا کی شبیکه د دمیسپاه فارس صبح که رفتم دفترم شن یآموزش سیرئ ییکایآمر

القول که در آن دعوت شرکت داشتند به دفترم احضار کردم و سوال کردم همه متفق ياست، از چند نفرکرده نیتوه

 سیرئ یسرهنگ کن« نیاکه  رانیبه ستاد ارتش اتلگراف زدم  کی عیاست، سرکرده نیتوه نیجواب دادند که بله ا

سـرهنگ » .دییسـپاه خدمت بکند احضـار بفرما نیدر ا تواندینم گرید نیکرده، ا نیتوه رانیآموزش سـپاه فارس به ا

در ســپاه  9:30-9روز من در دفترم ســاعت  6 ای 5روز، چهار روز احضــار کردند. بعد از  3ســاعت،  48را ظرف  یکن

. ردیبا شــما تماس بگ خواهدیم ییکایژنرال آمر کیمن تلفن کردند که  به رازیاز فرودگاه شــ دمیدنشــســته بودم که 

 یشما گزارش«:  پرسدیاز من م دمیمترجم هم همراه او بود. د کیآمد دفتر من و  ییکایدفترم. ژنرال آمر دیایگفتم ب

سرهنگ کن شار سیرئ د،یبه تهران داد یدر مورد  ست ضار ،يم ضوع را بربه تهران اح شما مو شرح  ياش کرد.  من 

اســت، حتما  يچه جور افســر يدیســپهبد مج دیخصــلت من نبود. بپرســ نیمن ناگوار بود، ا يبرا اریبســ نیا» .دیبده

 نیبه ا »د؟یآمد یشما با چ«ناراحت شدم، گفتم:  اری. بسشناسندیو بغض مرا م حبیب طرفیداران بافسران و درجه

گفت: » تهران؟ دیآمد یبا چ«گفتم  ییکایشـــوم. به ژنرال آمر اعداممحکوم به  دیبا میف بگواگر خال دیاهللا مجکالم
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ـــ کنمیخواهش م«گفتم: » .مایبا هواپ« با ماش به مترجم  رشیغافلگ» .دیبرو نیموقع رفتن  کردم تعجب کرد. دوباره 

شــما  د،که مملکت ما مســتقل بو یموقع«گفتم:  »؟یکنیها را مســوال نیا یچ يبرا«به من بگو:  یعنیگفت به ژنرال 

شده بود شناخته ن صال  شور ما که اگر مورد حمله قرار بگ دیبده یشما آموزش نظام میما گفت د،یا از  میبتوان ردیبه ک

فرمانده ســپاه  کی. من دیکنیم نیبه اســتقالل ما توه دی. شــما االن داردیدهیکه شــما م یبا آموزشــ م،یخود دفاع کن

راجع به ســرهنگ  دیدار یســوال د،یدار ياگر کار یبه ســرهنگ کن عبه ســتاد ارتش دادم راج هســتم، گزارش یرانیا

داد و  یبود فورا بلند شد و سالم نظام یبه نظرم منطق ستاره،کیژنرال  نیا جانیا» .دیستاد ارتش بپرس سیاز رئ یکن

شما معذرت م«گفت  شما را به ژنرال آمر نی. عخواهمیاز  ست داد و رف» ت.خواهم گف ییکایحرف  البته  تبا من د

  برود. نیرفت، حرف مرا گوش نکرد که از راه زم مایبا هواپ

 کیآمد؟ دخترش  رازیشبه رام بود. زن روزولت چرا  یقل یاستاندار فارس مصطف ،آمد رازیش به زن مرحوم روزولت

کار  ينماز مارستانیر در بشوهر دختر روزولت. آن دکت ست،ین ادمیداشت که دکتر بود، آن دکتر اسمش  يشوهر

زن  م،یدار یزن معروف جهان کیکه  دروز بعدازظهر رام به من تلف کر کیدخترش آمده بود.  دنید يبرا کردیم

 لکیو سالم و ع میدخترش آمده در منزل شوهر دخترش هستند، ما رفت  دنید ياست، زن مرحوم روزولت برا یمسن

صبح کمفرد م،ی. آن روز بعدازظهر که رفتمیکرد سپاه، که  ت،یامن ونیسیبود در کم تیامن ونیسیا  ستاندار، فرمانده  ا

واقع اســت که با  نیکه ع خورمیکالم خدا ســوگند م نی(باز هم به ا یشــهربان سیو رئ يرمرژاندا سیبنده باشــم، رئ

ادســـتان را که د ییهاســـوال و جواب نیکه ا کنمیمن تعجب م ،یواقع نیدوســـت و متدو قرآن دوســـتهنیم کی

پور غالم پیرتفارس مرحوم ســ یشــهربان سیشــد، اســتاندار فارس، رئ لیکه تشــک یتیامن ونیســیفرمودند از من) کم

حرکت رفتند و  يبرا مایو امروز صــبح هم که با هواپ ییقشــقا یبیب دنیغروب خانم روزولت رفتند د روزید«گفت: 

ـــدم قربان. خ» االن هم حرکت کردند. ـــانیاهم از  یلیمن منفجر ش ـــتم چون آن وقت ش  یلیها خبعدا معذرت خواس

ستاندار چ يجناب آقا«تر بودم. گفتم: جوان بود که خانم روزولت برود  يابرنامه روزید یچیه«گفت:  »د؟یدفرمو یا

کند.  نیتدو دیمملکت را نبا استیس ،يریمنطقه عشا کی جانیجناب استاندار ا«گفتم: » بکند. دنید ییقشقا یبیاز ب

 کی دیرا پس بدهد رفته بازد دشیبازد کهنیپس نداده، چگونه بدون ا يرا به شما، به استاندار دشیهنوز بازد نشایا

که  کنمیرا ترك کردم. من استدعا م تیامن ونیسیجلسه کم» بکند؟! خواهدیرا ترك م رانیآن وقت ا ،یفرد معمول

ستاد نیچه بعد از مرگ من چه قبل از مرگ من ا سرلشکر فردوست بخواه موضوع را از  . رمز کردم که دیارتش از 
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سازمان نیا صوصهموجود ب يهاخانم محترمه آمده به همه  سپاه، با ا خ ستاندار و فرمانده  کرد،  نیکارش توه نیبه ا

 جواب سرباال دادند که بعدا توجه خواهد شد و فالن و... کیکار را بکند،  نیا یستینبا

به من گفت که من تعجب کردم، چگونه به  ياجمله کیل شــده توده در دادگاه از افســران ســازمان حزب منح یکی

 کیشــده بود،  لیبودم. همان موقع ســازمان افســران حزب توده تشــک کی. من فرمانده لشــکر دیرســ شــانیگوش ا

 ای کیلشکر  ياده شده در واحدهایپ ایکه آ نیگزارش از وضع آموزش نو يآمد در دفتر من برا ییکایسرهنگ آمر

را نشــان بدهم.) از در با مترجمش وارد  نیکه ا رمیمن ناگز خواهمیم معذرت یلیصــفحه کاغذ گرفت (خ کینه؟ 

شت م ست. من پ ش  نیا«گفت:  »د؟یدار یشیچه فرما« دییبگو شانیبه مترجم گفتم به ا یصندل يرو شانیا زیشد و ن

که به  ینید يمن با آن خو» هست. یواقصو ن کیلشکر  يکردم از واحدها دیکه در دست من هست بازد یگزارش

سـرهنگ  نیبه ا«به مترجم گفتم:  دیحفظ بکن شـهیتان را همو وطن تاننیو د دیسـر اطاعت نشـان نده وقتچیکفار ه

 یِ رانیا رجرات نکرد آن افسـ »؟يآمدیژسـت را م نیهم ا ییکایفرمانده لشـکر آمر کیدر مقابل  ایبگو آ ییکایآمر

ــرهنگ  ــتور م«حرف را بزند، گفتم:  نیامترجم به آن س ــانیبه ا دهمیمن به تو دس ــانیگفت به ا» بگو. ش . معذرت ش

روش »  .کنمیمن با دســـت به من بگو تمنا م زیم يجلو ایب ریصـــفحه را بگ ســـتین یمعذرت کاف«خواســـت، گفتم: 

 بود. نیمن ا يسپهبد

 محترم، دادستان محترم! ونیقضات، روحان انیآقا

س به سم  سالم يقرآن جلو نیوگند اگر اشرف و نامو شد که انقالب بزرگ ا ست، اگر امام موفق   رانیرا در ا یشما

از  یکیببرد،  نیبود از ب دهیوطن را کشــ رهیرا که شــ یطاغوت میوطن، رژ يســال جال 15رواج بدهد، اگر امام بعد از 

نطفه بزرگ شود، فرزند  نیسال ا 25سال،  20سال،  18قرآن من بودم. گذاشتم، به امام فرصت دادم، بعد از  نیحافظ

 ادیشان زشاءاهللا عمرشان دراز باد و قدرتان ،ینیامام خم اهللاتیبزرگ شود، بزرگ شود به رشد برسد تا حضرت آ

ــالم ،باد ــالم جلوگ انییاز ترور فدا ای کردمیو اال اگر من مقابله نم اورندیرا ب یانقالب اس  عنوانبه  کردم،ینم يریاس

 االن وضع کشور دگرگون بود. کردند،یبود م يهر ترور شد،یشان مدست يهر کار یسالما ستیمارکس

 .دییصحبت بفرما فرخواستیک رامونیپ کنمیاستدعا م کنم،یتان را قطع مکالم دیبخشیدادگاه: م سیرئ
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اســـتناد  ت،ســـیخودم ن غیتبل يبرا نیقبل، ا میماه و ن کیاســـت که  نیعرض من ا نیمتشـــکرم، آخر یلی: خيدیمج

به  42از «قم فرمودند:  عیقبل در قبرســتان بق میماه و ن کیکه در  ینیخم یالعظم اهللاتیحضــرت آ شیبه فرما کنمیم

س ضوع  یکه گناه میبگو کهنیسال قبل، نه ا 25نکردم  یمن گناه» .میکنیم یدگیبعد ر از  یکیسال  25کردم. مو

 م و دادگاه محترم برسانم.به عرض دادستان محتر خواستمیبود که م ینکات

ـــتان ـــتیمن از ک کهنیتان اگر دادگاه اجازه بدهد قبل از ا: با اجازهدادس  انیدفاع بکنم، چند نفر از بازجو فرخواس

ستند که اطالعات یسیانگل شهود ه شکا میدر مورد جرا یو  را بدهند که  شانتیمتهم دارند، اگر دادگاه اجازه بدهد 

 شود. یدگیبعدا رس

  .دیدفاع بکن فرخواستیشما اول از ک کنمیادگاه: من استدعا مد سیرئ

از متهمان را  يبه صــدور حکم اعدام تعداد یربط چیبر فرض صــحت ه میرژ دییاوال که تا ،يدیمج يدادســتان: آقا

سلمان بود شما م سالم بود بندیو پا دیندارد، اگر  شرع ا شخ دیرفتیاول م د،یبه مقررات  صالح دیدادیم صیت  تیکه 

در قانون  دییگویچون م د،یدانیرا م یاســاســ نقانو ي. شــما که نه الفباســتیاز نظر مقررات شــرع اســالم چ یقاضــ

 یدادرس تیدر صالح یاسینشده بود و استنادتان به آن هست، اوال که جرم س ینیبشیپ منصفهاتیارتش ه یدادرس

را نقض کند. شما  یقانون اساس تواندینم یقانون چیهباشد و  دیمنصفه با اتیه ،یطبق قانون اساس ای. ثانستیارتش ن

تان در . در اظهاراتدیســتین ای دیهســت طیکه واجد شــرا دینیبب د،یدیپرســیرا م یقاضــ طیاول شــرا دیبود اناگر مســلم

ندازیدردادگاه، ت نیو همچن قیمراحل تحق به افراد یبه طرف دکتر فاطم يرا به اعدام  يرا  که محاکمه و محکوم 

عظام مراجعه  اتیآرا را بکشند به آخواستند رزمیاگر م هانیا دییگویغلط است. شما باز م نیا د،ینسبت داد دیکرد

ندیم ناه ا کرد بت م هانیو گ ثا ندیو حکمش را م کردندیرا  عدام م آمدندیو م گرفت ند،یا ما فرض  کرد خوب 

 هانیکه ا دیعظام ثابت کن اتیآ يپهلو دیسلمان چرا نرفتم يکار را نکردند، شما نیاشتباه کردند و ا هانیا میریگیم

ستند و اجازه بده سلمان بودکه من حکم اعدام دیقاتل ه شما که م  نیاز ا د؟یکار را نکرد نیچرا ا د،یشان را بدهم؟ 

شته مگر ا سالم (نواب صفو انییچهار نفر فدا نیگذ سب لیخل ،يا ه ک يگری) و چهار نفر ديذوالقدر و واحد ،یطهما

 نینفر را کشــته بودند؟ شــما چرا ا کی کهنیاز ا ریچند نفر را کشــته بودند، مگر غ هانیمگر ا د،یشــما محاکمه کرد

ما در  د،یرا محاکمه و محکوم به اعدام کرد هاياتوده کهنیبه ا دیکنیافتخار م دی. باز گفتدیهمه حکم اعدام داد

است که بر  نی. صحبت امیدر آن ندار ی. بحثمینه، کار ندار ایاست  حیکه اصل صحبت شما صح هیقسمت اول قض
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ها را محاکمه و محکوم به اعدام آن دیکه با یآن کســ کردند،یمخالف با مقررات اســالم عمل م هايافرض که توده

سبت چیکه من ه دی. باز گفتدیشما نبود کردیم ستگ چیو ه میبا رژ ین شتم، بله م میبا رژ یواب سر چو دییفرمایندا ن اف

بگذارند که حکم  اورندینفر را ب کیپشــت صــف  از ســتین ییکه افســر قضــا یکم بود من رفتم. خوب وقت ییقضــا

 انیی. فدادندیرا بر نیما رفتند و ســر امام حســ يجالدها نیا گفتیشــمر هم م انیاعدام مردم را بدهد. بله، به قول آقا

 دییتا يخوانســار یمحمدتق دیســ اهللاتیتوســط مرحوم آ که آن وقت تا به حال کردم ییهاصــحبت رغمیاســالم عل

مقام قائم ياز چنگال شــما آقا انیینجات جان فدا يهم برا يبروجرد اهللاتیمرحوم آ یحتو  همان زمان رد شــدندیم

ـــت ـــتادند تا آن يرا پهلو یرش ـــاه فرس ـــما نجات بدهند ولش ـــاه خوب انتخاب کرده بود چون  یها را از چنگال ش ش

ثابت هم باشــد که قتل  کهنیا رضنفر بر ف کیکرد، به جرم کشــتن  دیه شــما حکم اعدام صــادر خواهک دانســتیم

شما حکم اعدام چندرزم شد،  شرع با صادر کرد نیآرا بر خالف  صورت دینفر را  شت تیصالح نیکه ا یدر   دیرا ندا

بتوان  یامر نظام کیاست که با  چهیباز قدرنی. مگر جان مردم ادیکن دیاطاعت با دینیقضاوت بنش زیپشت م دیکه برو

 یرانیا کی د،یباش ینظام کی کهنیقبل از ا د،یمسلمان هست کی دیباش ینظام کی کهنیا ازآن را حل کرد، شما قبل 

شت ریشما نه تنها مقررات اسالم را ز دیهست  میبه رژ یخدمتخوش يمقررات موضوعه همان زمان را هم برا د،یپا گذا

شاه ز شت ریکودتاگر  ست که  يسوال برا نیا د،یکرد یاطالعیاظهار ب »گانیخدا«. در مورد دیپا گذ من هم مطرح ا

سابقه ذهنداشته که باز به شما داده یهست و چه اتهام یک گانیخدا پیسرت که  میکه ما از شما دار یاند. با توجه به 

اند پشت مسند اند نشاندهاز پادگان آورده تبهکمریاند و شما را ارجاع فرموده یبوده به جنابعال یمهم یاسیهر جرم س

شما بعد از  یدر پرونده ضداطالعات ست؟یک گانیخدا پیسوال مطرح است که سرت نیباز ا مانيبرا جانیقضاوت، ا

به  کهنیشما ذکر شده که پس از ا یو درجات یشما، مراحل خدمت یاز سوابق شغل ياخالصه دیبازنشسته شد کهنیا

ارتش به منظور  ینظر دادرس دیتجد اهدادگ سیرئ ،یضمن شغل سازمان ک،یسپاه  یو فرمانده رازیاه شسپ یفرمانده

  شما ذکر شد. یکه در پرونده ضداطالعات ستیزیچ نی. ادیشد گانیخدا پیسرت یبه پرونده اتهام یدگیرس

 د؟یفرمود ی: در چه ساليدیمج

 خیاند در تارپرونده هم نوشـــته ریاســـت، چون زشـــما بوده یندارد، اما در پرونده ضـــداطالعات خیتار نی: ادادســـتان

 ».خالصه پرونده«شما است،  یمربوط به زمان بازنشستگ دیابازنشسته شده 01/07/1341

 ...یدادگاه بعد از زمان بازنشستگ نیا یعنی: يدیمج
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شـما  یرونده ضـداطالعاتکه در پ یما هم مطرح اسـت. باز به موجب مدارک يسـوال برا نیا کند،ی: فرق نمدادسـتان

 .دیرا داشت رازیلشکر ش یآن وقت که فرمانده 1332در سال  یهست جنابعال

 ستاد بودم. سیمن سرهنگ بودم، رئ 32: يدیمج

که  یدر زمان یبعد است. به هر حال قبل از بازنشستگ يهاپس مال سال د؟یسرلشکر بود د،یستاد بود سی: رئدادستان

ــکر بود ــرلش ــ دیس ــره لهیبه وس ــته سیرئ يالرنگ حاجس ــررش ــتیو دو ونیلیم کیوقت مبلغ  يدارس  الیهزار ر س

را  هیقضــ ایکردند و  بیتعق ایمنتها حاال  ،منعکس اســت تانیدر پرونده ضــداطالعات نیو ا دیکرد یســوءاســتفاده مال

که در  ياجمله کهنینشده و مانده است. در مورد ا یتوجه چیه تانيهایخدمتبه جهت خوش ایکردند،  یمالماست

 رایاخ«که 04/05/1340خیضــداطالعات گزارش داده که در تار د،یکرد یاطالعیاظهار ب دیفرموده بود تانیســخنران

ساریت سخنران کمیسپاه  یفرمانده يدیمجسپهبد  م سپاه  کردند که در ضبط  رادیا یمبسوط یدر مرکز جهت افسران 

به عرض  ریبازگو شــد که خالصــه آن به شــرح ز ير ســارداران دصــوت ضــبط و جهت اســتحضــار افســران و درجه

هرچند  دیدبه کدام سمت است و آن سمت را انتخاب کر شیمصلحت مملکت گرا«که:  دیآخرش فرمود» .رسدیم

با غرب متحد شد و با توجه به  دیکه با شدیاستنباط م نیهم رفته از مفاد صحبت چن يرو یول دیاز غرب نبرد یاسم

تان را حفظ هنوز عالقه یسال بازنشستگ 13در منزل شما بعد از  ییکایآمر انیاند از نظامشما گرفتهکه از  ییهاعکس

  .رساندیشما را م یوابستگ نیا دیاکرده

 .دییبود بفرما ییکایآمر ینظام نیکه راجع به ا یشرح کنمیدادگاه: استدعا م سیئر

ــال قبل 31بود.  هیلویفرمانده پادگان کهک نی: ايدیمج ــرهنگ د س ــرهنگ بودم با دو س  دیبازد يبرا میرفت گریمن س

 یمانور جنگ کیدر آلمان بود و  نیبود و ا ینحس یلیخ زیچ کیفرمانده پادگان  نی. اییکایآمر یآموزش يواحدها

 کنم. دیداز آنجا  باز کهنیا يداشتند من را فرستادند برا یارتش غرب

از پرونده که در  ياکه در پرونده شـــما منعکس اســـت. در خالصـــه یدادگاه: باز از موارد ســـوءاســـتفاده مال سیرئ

شما فروش بنز یکیشده  میتنظ 04/11/1340 ستفاده  سوءا شن چهارم  نیاز موارد  ستفاده نمودن از وجوه ج سوءا و 

 است. یارسال و پاسخ وارده حاک کیاست. مراتب به ضداطالعات وابسته به سپاه  يریوز مساریآبان توسط ت
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 ای یوقع عملمآن که آن متهم در تیمنظره و اوضــاع و احوال و موقع دنیبا د یز شــروع به امر مهم دادرســ: ايدیمج

چه  دیدانستیرا نم رانیسال قبل اوضاع ا 25که در  ستین زیشان جادادستان سن يانجام داده است، جناب آقا یجرم

ساله، شما  7 ایساله  8 ایکمتر  ای. دیاله بوده باشس 18 واننوج کی دیآن موقع با دانم،یاست، من سن شما را نمبوده

 رانیسال قبل ا 25 دینیبیخود م يرو يرا که جلو يامنظره د،یموضوع را درك بکن یعنی دیببخش د،یبفهم دیتوانینم

 عظام بوده است؟ اتیآ دییچگونه مورد تا میآن موقع چه بوده، رژ استیچه بوده، س

 يخوانســار اهللاتیاقتضــا نکند. آن موقع حضــرت آ دیســن آقا شــا دییفرمایور که مطتذکر بدهم، همان کی: دادگاه

سالم را تا انییفدا شانیبود و ا دیمرجع تقل ضرت آ کردیم دییا شان اهللاتیو ح سئله یو حت کردیم دییتا یکا که  يام

بود و  اتیهم از مراجع و آ نشـــایقرار گرفت که ا شـــانیا دییاآرا را انجام داده بود مورد تقتل رزم یطهماســـب لیخل

 یقتل شانیشد که به قول ا دییآن زمان هم تا در مجلس یبود که حق فتوا دادن داشت. بعد حت یهیخوب از نظر ما فق

سر نزده بود، غاز آن س نیاز ا ریها  شد. و مرحوم آ نیقتل ذوالقدر هم بود که ح شته ن در آن  يبروجرد اهللاتیعالء ک

شاه به ا یزدند زمان زمان که آن تلگراف را شدن، آن  28 جهیرفته بود و در نت ایتالیبود که  شته  مرداد بود، نه بعد از ک

سل شانیموقع ا شد بنابرا يمهریمثال مورد ب دیشا ینگفت و حت یتیت سابق هم واقع  تلگراف هم  شانیبه قول ا نیشاه 

 يرادیا نیکرده بود بنابراهاکردند قصد کشتن آن امیشاه ق هیکه عل يافراد یحت مهکل يکه به تمام معنا کندیاقتضا نم

ـــته  هانیا کهنیهم قبل از ا يبروجرد يطرق، باز خود آقا نیو از ا دیگرفت انیآقا نیکه راجع به حکم اعدام ا کش

اطالع داد، اغفال کرد او را،  شــانیا هآمد بو او دادیم غامیپ شــانیشــوند مرحوم صــدراالشــراف بود که آمد و مرتب ا

صم نیخبر داد که نه همچن یعنی شتن ا ستین یمیت صد ک شب عمل  نیو بنابرا ستیکار نافراد در نیو ق اتفاقا همان 

شا صادف اتفاقا همچن دیکردند و  شتن ا یشب نیم شد یهم حت هانیبود و بعد از ک شاه  یتلگراف یط يدیاعتراض  به 

 دیشما گفت جانیا نیبود و هم راجع به کشتن، بنابراکه در زندان  یکاشان اهللاتیمرحوم آ يریکرد هم راجع به دستگ

  .شودیم بیهمه تکذ د،یو مراجع بگذار يبروجرد اهللاتیافراد را به گردن آ نیمجوز قتل ا

بازرگان  يمهندس مهد يبه خارج رفت، تلگراف شــده، آقا رانیشــاه ســابق از ا دیفرمود کهنی: اما در مورد ايدیمج

ــده ــت که از طرف امام مامور ش ــر رندیکه نفت را بگ يریوزبودند قبل از نخس ــ فیتش  يبرا رازیبردند به آبادان و ش

 يهادو ماه قبل که در روزنامه میماه و ن کی حدودفرمودند، در  یســخنران رازینفت و گاز شــ یکارمندان شــرکت مل

 اهللاتیمعتقد به حضرت آ هستند و یمهندس بازرگان که مسلمان واقع يدرج شد. آقا نایآن روز ع هانیاطالعات و ک
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 یتلگراف يبروجرد اهللاتیسقوط کرد و مُرد حضرت آ رضایعل یفرمودند که وقت یسخنران نیهستند در ا ینیامام خم

 لیاو ای 1333زمستان  اواخر بود سقوط کرد در لیکه دادگاه تشک یهم درست همان موقع رضایبه شاه کردند که عل

 م،یرژ دییدادستان که تا يفرمودند جناب آقا کهنیاشتباه کردند، اما در مورد ا دیشا خواهمیمعذرت م یلیخ. 1334

دادگاه بودم، نگفتم که چون من قانون  سیو من رئ ددادگاه صادر شده بو يبرا یبودم دستور نظام یمن فرمانده نظام

س ضا فریو ک یدادر سر ق ضادادگاه بودم. عرض ک سینبودم، رئ ییارتش را فقط اجرا کردم، اف سر ق کم  ییردم که اف

س یبود ول شاره من به قانون دادر س فریو ک یا صفهاتیارتش ه فریو ک یارتش آن زمان بود. قانون دادر ندارد. در  من

شده، وزارت دادگستر ینیبشیپ منصفهاتیقانون، ه کردند بدون اطالع من، بدون  یارتش با هم بررس یو دادرس ين

و  یاسالم جزو قانون دادرس انییفدا میجرا نیآن موقع را که ا يدادگسترارتش مجاب کرده وزارت  یشک دادرس

ــتر فریک ــت. لذا وزارت دادگس ــا نیا دیکه نبا کردیاعتراض م دیهمان موقع با يارتش اس ــالم در  انییفدا ياعض اس

  صادر شود و محاکمه شوند. شانيبرا فرخواستیو ک یارتش بازپرس یدادرس

عظام راجع به حکم  اتیآ شیچرا پ دیشــما نشــســته، فرمود يرو شینفر متهم پ کی دییتوجه بفرما کنمیخواهش م

من و به من امر  يمقدار پرونده فرستاد برا کیارتش  یفرمانده لشکر بودم، اداره دادرس کی. عرض کردم من دینرفت

 فریو ک ید دادرســعظام در مور اتیبروم از آ ننبود که م نیبشــوم، روش ا دنظریو تجد يدادگاه بدو سیشــد که رئ

 نباشد. دییمورد تا دیبود، االن شا دییارتش در آن زمان مورد تا یقانون دادرس رم،یاجازه بگ ایارتش سوال بکنم 

 نه؟ ایبود  یاسیجرم س نیا يدیمج يدادگاه: آقا سیرئ

 نشناختند. یاسیجرم س آنرا ها: آنيدیمج

 نه؟ ایبود  یاسیدادگاه: از نظر شما جرم س سیرئ

و اداره  يوزارت دادگســـتر ینبود ول یاســـینبود که دادگاه را به من احاله کردند. جرم، جرم ســـ یاســـی: ســـيدیمج

ارتش  یاسالم در اداره دادرس انییفدا نیکه ا دندیرس جهیکردند و به آن نت یارتش بدون شک با هم بررس یدادرس

 .شوداحاله ب یصادر شود و به دادگاه نظام فرخواستیشوند، ک یبازپرس

س نیفرق ب دیقانون با يدر مقام اجرا ی: قاضدادگاه سا س يو قانون عاد یقانون ا سا را  يآن کار یرا بداند. در قانون ا

س ستناد قانون دادر شما به ا س دیارتش کرد فریو ک یکه  سا شما حق ندار یکه آن قانون بر خالف قانون ا و  دیبود و 
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سآن دییفرمایم کهنیا سیها جرم را  ستند  یا شما ا هکندان سوال من از  شد  شخ نیبه من محول  ست که مرجع ت  صیا

که حکم  یکس ایکه پرونده را به شما ارجاع کرده و گفته برس.  یکس ای یبه عنوان قاض ی. جنابعالستینوع جرم چ

 .دییرا بگو نینوع جرم و درجه جرم را اعالم کند؟ ا دیبا ینظر داده، چه کس دیدادگاه تجد استینصب شما را به ر

و  شــدیادعانامه صــادر م شــد،یم يارتودهیغ ای يابه هر عنوان توده نیاز متهم یارتش بازپرســ ی: در دادرســيدیمج

دادگاه  سیکه شما رئ کردندیو ابالغ م کردندیدادگاه را انتخاب م سیدادگاه و رئ يو اعضا شدیم لیدادگاه تشک

ها از آن دادگاه یکی سیبود. رئ یچهار پنج دادگاه نظام بود،ن دادگاه کی...چون ایو  کیشماره  د،یفالن هست ینظام

ارتش هم در مقابل ما موجود بود،  یو قانون دادرســ یبود، ادعانامه به دادگاه نظامشــده لیمن بودم. پرونده قبال تشــک

 .گفتندیشان را مهم مدافعات نیو مجرم خواندیاش را مدادستان هم ادعانامه

 .دیبود تیفیک نیآن زمان هم به ا ای دیمسلمان داغ دوآتشه هست نیچننیا: شما االن دادستان

 مسلمان بودم. شهی: من هميدیمج

ستان سداد سبت به قتل که مجازات آن قتل خواهد بود،  ایخوب، آ اری: ب ضاوت ن ضاوت آن هم ق سلمان در مقام ق م

نفر  نیحاکم بر زمان خودتان حکم قتل چند هیبا رو! شما مساریبود، ت نیبر ا هیرو دییفرمای. شما مرودیم هیدنبال رو

 .دیرا صادر کرد

 ارتش بود. یگفتم، منظور قانون دادرس هی: اگر رويدیمج

 .دییبگو دیدار یدادگاه: شما باز اگر در مقام دفاع از خود مطلب سیرئ

شتم.  یبودم و دخالت کار يدو ماه هم رو م،یماه و ن کیمرداد، من به تهران احضار شدم و  28: قبل از يدیمج هم ندا

ـــال چن »انییفدا«بعد راجع به پرونده  ـــتدعا مدانمیرا نم يزیچ نیمن اص ـــوع  دینیو بب دییبفرما قیتحق کنمی. اس موض

دادگاه هم، دو سه ماه  سیمرکز بودم، رئ ادهیپ کیلشکر  اندهکه فرم 34سال  لیو اوا 33. چون در اواخر سال ستیچ

وقت با  چیشود و من ه قیدرباره آن تحق دیموضوع دروغ در پرونده است با نیحله توده، ابودم. مال افسران حزب من

ــته يکار انییفدا ــاره فرمودنداش ــمنا اش ــوال من چن ایبه اتحاد با غرب  دیام، ض ــرق. اص به  اجعام. رنگفته يزیچ نیش
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. من دیاســـم داشـــته باشـــاز مر ییهاهمه شـــما ممکن اســـت عکس ســـت،ین یمهم زیچ نیا د،یاکه گفته ییهاعکس

 ام.داشته ییهاعکسهم

که من مصدر کار بودم  یچهارم آبان، من اصال روحم از موضوع خبر ندارد. ممکن است در زمان يبرا نیبنز فروش

 ام ثبت کرده باشد.را در پرونده یموضوع کیضداطالعات، از خودش  کردم،یو با قدرت کار م

 .دیبه سواالت دادگاه پاسخ بده نمکیاستدعا م مسار،یدادگاه: ت سیرئ

  : چشم!يدیمج

 که متهم دادگاه شما بود چندساله بود؟ یزمان ،يمحمد واحد دیدادگاه: س سیرئ

 سال قبل است. 25مربوط به  نیا ست،ین ادمی: من يدیمج

که شما  یدگاه: اطالعات خود را درباره آن دادیرا فراخواند و از او پرس يمحمد واحد دیدادگاه، برادر زن س سیرئ

 .دییبه طور خالصه بفرما کنمیاسالم، خواهش م انییفدا ریو در مورد سا دیاز محکومانش بود یکی

 19-18 شودیم دیسال کم کن 23سال دارم و  41است و  یتهران ی: اسم من احمد عباسيمحمد واحد دیزن س برادر

سه نفر د ستم) چرا آقا يمرحوم واحدسن آوردند (بنده برادرزن  نیهم در حدود هم گریسال.  ما را آوردند و  ان،یه

ص شخ سباندند به  شه ،يمبارز مثل مرحوم نواب صفو یچ سب لیخل ثلم دیمجاهد   23ساله  19-18بچه  کی ؟یطهما

کردند  یسع هانی. امیکردیم یکه ما زندگ يامروز نبود. آن هم در سطح جنوب شهر يهامثل افکار بچه شیسال پ

 یوقت» اسالم انییهشت نفر از رهبران فدا«: دیسیعکس بنو نیا ریترها که زچهار نفر بزرگ نیبغل ا که ما را بچسبانند

ها هم بکنند و آن يرو کردندیمن م يکه رو یقضــاوت م،یکردیهم م يبازو با هم توپ شــناختندیم مراکه  يافراد

درباره آن چهار نفر هم بشـــود و اما نحوه  قضـــاوت هم نیا نیاســـالم بود! و ع انییاحمد هم جزو فدا نیکه ا ندیبگو

 ) آوردند.يدی(خطاب به سپهبد مج شانیما را به زندان ا م،یمحاکمه شد يما در دادگاه بدو یدادگاه: وقت

 کهنیو قبل از ا قیرا در مراحل تحق نیشده که متهم دهیشن کنم،یکه حرف شما را قطع م خواهمی: معذرت مدادگاه

 اند؟شکنجه هم داده رنداویب يبه دادگاه بدو
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هم هست و  يآثار بطر ست،یزن ن جانی: بله، آثار شکنجه هم در دست من هست، هم چون در ایتهران یعباس احمد

شم،یخجالت نم سال گواه ستیبعد از ب دیاوریدکتر ب دیتوانیم ک شت، دادگاه بدو یو چند  هم  يکند. مراحل گذ

شت. چون محاکمه ا ست و من  شانیگذ سئولمطرح ا ساس م بلکه  ستم،یمامور معذور ن هانیمثل ا نم کنم،یم تیاح

ها توالت ســـابق بود که با آن يســـرد انداختند، چند تا ریزمهر يهاما را به زندان م،یآمد یهســـتم. وقت یآدم مســـئول

روز دادگاه،  اده،یپ کیآن دادگاه بودند و فرمانده لشکر  سیرئ شانیآن انداختند چون ا يخاك پر کردند و ما را تو

شغل شما «گفت:  يصفوبه مرحوم نواب یبود که وقت نیا زندیم یکه امروز دم از مسلمان شانیا ياهکارهااز ش یکی

گفت:  ينواب صــفو »؟یچ یعنیطلبه «: دیپرســ يدیســپهبد مج» ام.من طلبه«جواب داد:  يو نواب صــفو »ســت؟یچ

ـــانیا» .رومیدنبال علم فقه و مذهب م« ـــت و گفت ش   »؟يرویو تو دنبال علم م میرویمگر ما دنبال جهل م«: برگش

محمد  دیجا رفت. در مورد سکه از آن ياریدادستان، سرهنگ الله زیم ينوار رو کیو  کردندیم هیشخصا ته ينوار

 گفتیو م شدیبلند م دیس نیکه ا ی: موقعمیشما بگو يسال بود، دو مورد برا 21 شانیسن ا د،یکه فرمود يواحد

 اریرا بخت يواحد نیعبدالحس دیس کهنیا ي. چرا؟ برادیایکلمه از دهان او درب نیگذاشت اینم شانیا ،»دمیادر شهبر«

 نیا دندیرسیم يواحد نیعبدالحس دیمردم هر وقت به نام س ریبه دست خودش کشت و او و سا ینظام يدر فرماندار

ـــه ـــئله دکردندیرا ادا م دیکلمه ش ـــآق نیهم کهنیا گری. مس ـــپ يمحمد واحد دیا از س چند کالس درس «: دیرس

اول از خودت دفاع کن و تو حق  کلیدر حد ســـ«به او گفت:  مســـاریو ت» اول دارم کلیمن ســـ«گفت:  »؟ياخوانده

 ».يتو حق مطالعه ندار ،یدرس خارج خوانده باش يندار

ــوال کرد که  یمورد خودم، وقت در ــوال را از من م نیرا اچ» .دیتان دارپرونده يرو يریاقار«از من س  يبرا کرد؟یس

سراغ من در زندان ب شانمانیاند و شب که شد، دژخمرا شکنجه کرده میمن بگو کهنیا شبندیایبه   يکه رفتند را ی. 

فقط  هانی. اهانینه ا میخوردشب بود. نه ما غذا  مهیبعد از ن 1:30 بایبعدازظهر تا تقر 3از ساعت  یعیرا صادر کردند، 

ساعت و ربع بعد برگشتند  کی. رفتند و میگرفت میو ما تا رندیما را بگ يهاکه کردند فراموش کردند ساعت یاشتباه

ســاعت  کیاز  شیب ســندیبنو واهندرا بخ يمتن را شخوداگررا نوشــت.  يرا ایزمان رفت شــام خورد و  نیکه در ا

 .کشدیطول م

 اعالم کردند؟ یرا چه ساعت یختم دادرس یعنی: دادگاه

 شب. مهیبعد از ن 1: در یتهران باسع



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             268

 

  را به شما ابالغ کردند؟ يراچه زمانی  :دادگاه

نوارها را  شدیم ایمدت کم آ نیدر ا ایو ربع با شکم گرسنه. آ کیشد ساعت  م،یگرفت می: رفتند و ما تایعباس تهران

 شام و مشروب بخورند؟ ایو  سندیبنو يگوش کنند؟ پرونده را بخوانند، را

 داریاو را از خواب ب شــانی. ادیخوابیو م زیم يرو گذاشــتیســرش را م پیســرت کردندیه ما را محاکمه مک یزمان

 ها خجالت بکش.بچه نینکرد که آقا از ا

 .ندی) هرچه بخواهند بگوی(خطاب به عباس تهران شانی: ايدیمج سپهبد

 .دیاجازه بده مسار،یدادگاه: ت سیرئ

 یکسان ینظر هست. اسام دیو تجد يبدو يهاقضات دادگاه یاسام هان،یالعات و کاط يها: در روزنامهیتهران عباس

 .کنمیم میدادگاه تقد سیهم که آن روز ما را شکنجه کردند خدمت رئ

 .دییخود را هم بگو تیدادگاه: مدت محکوم سیرئ

 سال محکوم کردند. 4: بنده را به مدت یتهران عباس

 م؟یبگو یمطالب شانیپاسخ ادر  دییفرمای: اجازه ميدیمج سپهبد

سئله ا د،یدادگاه: اجازه بده سیرئ صورت ستیاتهام ن نیم شما مطلب یبه  سبت به  ستان ن شد. اگر در  یکه داد گفته با

 .دیمطالب، حرف بزن نیراجع به ا دیتوانیو شما مختصر م رمیگیالزم باشد از شما م یحیتوض نهیزم نیهم

کلمه درباره زجر و شکنجه در  کیبزرگ قسم  يبه خدا» ما را شکنجه دادند« ندیگویکه م ي: اوال در مورديدیمج

زده  یکلمه درباره شـــکنجه حرف کی. اگر دیو نوارها را گوش کن دیها را بخواننزدند. پرونده یمن حرف يدادگاه برا

ستعفا م استیمن از ر شدیم  کهنی. موضوع دوم امیکردیگران را محاکمه مشکنجه هانیا يو به جا دادمیدادگاه ا

سه بعدازظهر تا  شور بود مهیبعد از ن 1,5ما از  سال حبس محکوم کرد شانیو ا میشب در  خود  نیو ا میرا به چهار 

ستور لیدل شخص که خودش  نی. امیدادیم يادتریهم حکم ز شانیبود به ا يعدالت دادگاه بود و اال اگر دادگاه د

 د؟یو دروغ بگو جانیا دیایب ین شاکامروز به عنوا تواندیم ایبود آ هممت
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 .دییشما راست بفرما د،یگویدروغ م شانیدادگاه: اگر ا سیرئ

شمه يدیمج سپهبد شته خود هنگام فرمانده ياسپس  سخنان یاز خدمات گذ شکر  با  یکرد که چون ارتباط رادیا یل

 نداشت به او تذکر داده شد که از خود دفاع کند. فرخواستیمفاد ک

ستیکه در ک یاز مطالب یکیاه: دادگ سیرئ ستگ فرخوا سئله واب شما فرمود میشما به رژ یآمده، م  دیسابق بود. بعدا 

شغل دیاگر شما مورد اعتماد بود دانمی. من نمدیسابق هم نبود میکه مورد اعتماد رژ دادگاه  استیرا باالتر از ر یچه 

س دنظریتجد شما م یدادر سانس يبرا اهدادگ نی. ادادندیارتش به  شتند  بیترت یرکوب ک صد دا شده بود که ق داده 

 باالتر؟ نیاز ا یبرهم بزنند. چه شغل رانیبر کودتا و برگرداندن شاه به ا ریرا دا کایآمر ياینقشه سازمان س

ها در پادگان دادگاه نیاز ا یکیشد.  لیدادگاه در نقاط مختلف تشک 5-6بودم.  ادهیپ کی: من فرمانده لشکر يدیمج

 آن دادگاه بشوم. سیشد. به من امر شد که رئ لیتشک هیدیجمش

 .دییبفرما دیدار یدفاع مطلب نیندارند، اگر به عنوان آخر یدادستان هم مطلب يندارم، آقا یدادگاه: من سوال سیرئ

 يکرد و از قضـــات دادگاه خواســـت که را حیکرده بود تشـــر یرا که در ارتش ط یگاه مدارجآن يدیمج ســـپهبد

 داد و وارد شور شد. انیپا یدادگاه به دادرس بیترت نیدرباره او صادر کنند و بد ياعادالنه

و خائن به ملت، مجرم شــناخت و او را به  االرضیرا به عنوان مفســد ف يدیســپهبد مج ران،یا یانقالب اســالم دادگاه

  ا شد.اجر يدرباره و 1358 نیفرورد 22اعدام محکوم کرد که حکم صادره بامداد روز چهارشنبه 

  

  يدیسر لشکر مج یاز شناسائ یاسداهللا صفا، همکار خلخال تیروا

آمد دم زندان  يابا کت و شلوار سرمه ییادم هست که در زندان قصر بودم که یک روز جوان«: گویدیصفا، م اسداهللا

سم محمدتق يفرد«و گفت که با آقا صفا کار دارم. من رفتم و پرسیدم چه کار دارد، گفت:  هست که  يجیدم یبه ا

ــتم و  يو دکتر خورشــید مهر چه گشــتیم او را پیدا نکردی ــجد لرزاده، مرا به اینجا فرســتاده، من داماد او هس در مس

 شوهر خواهر من، ناصر زرباف، از فدائیان اسالم بود.» .گردمیدنبالش م
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ست که آقا«به من گفت:  خواهرم ست  یزندان يه مجیدک ویدتا بهت بگ گرددیزرباف دنبال تو م يچند وقت ا تو ا

ـــراغ آقا» و مواظب باش فرار نکنه. ـــت. به س ـــت و خود اوس  يمن رفتم و پرس و جو کردم و دیدم عاقل مردي اس

 يبرو سریع زمینه«گفت:  یمرحوم خلخال» .نداآقا! چه نشستید که قاتل مرحوم نواب رو گرفته«رفتم و گفتم:  یخلخال

را آوردیم و او اظهار کرد که خسته است و حالش خوب نیست و محاکمه  يدتیمسار مجی» محاکمه او را فراهم کن.

 به فردا افتاد.

ــالم قدیم  ــرا خبر یمن فدائیان اس ــین واحد يها آمدند، از جمله برادر زن آقا یکردم و بعض به نام احمد  يعبدالحس

شما از «پرسید:  ياز مجید یلکه با نواب محاکمه شد و ده سال حبس کشید. در دادگاه، مرحوم خلخا یتهران یعباس

 دونستمیم یول دونستم،یمن قضاوت نم«گفت:  يمجید» داشتید که حکم اعدام آنها رو دادید؟ یقضاوت چه اطالع

ــتند. ــید:  یمرحوم خلخال» که نواب و یارانش؛ همه کافر هس بله! «گفت:  »؟يکافر بودن آنها دار يهم برا یدلیل«پرس

 ».کردیاو بودم،  از آنها دفاع نم که من مقلد يآیت اهللا بروجرد

 يهاها و تبعید کشــیدهکشــیده یقمی که در دادگاه حضــور داشــت و بســیار مورد احترام امام و زندان يمرحوم آذر 

که حکم اعدام نواب رو دادید، آقاي بروجردي مرا  یواهللا موقع«چشــمش جمع شــد و گفت:  يرژیم بود، اشــک تو

 یدالعراقین که با دربار در تماس بود.س ينوشت برا ياخواست و نامه

. آمدیبه نام قائم مقام رفیع در تهران بود که چشــم چپ و راســت اعلیحضــرت بود و به خانه آیت اهللا هم م يپیرمرد

در نامه نوشــته بودند که دســتت را به خون این بچه ســیدها آلوده نکن و نامه را دادند به ســیدالعراقین  يبروجرد يآقا

و فدائیان اسالم به  رسدیبودند و نامه به دست او نمرفته یبه آبعل یهد. ظاهرا شاه و خانواده اش براي اسککه به او بد

  .رسندیشهادت م
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 یصادق خلخال اریحاج اسداهللا صفا، دست

دوران  بود. چهره ينواب صــفو یمجتب دیومصــاحبان ســ ارانیاســالم و انیفدائ یمیقد ياســداهللا صــفا از اعضــا حاج

س یجوان صاو ياریاو را درب شنوددید توانیگروه م نیا یجمع ریاز ت از  ياشمه د،یآ یم یکه درپ ي. او در گفت و

 کرده است. نقل اسالم انیمقامات رهبر فدائ یکیرا به عنوان  شیخاطرات خو

 

  دستیار خلخالی اسداهللا صفا حاجسمت راست 

شه انییبا فدا یاز چه مقطع یجنابعال سالم و  شد يصفونواب  دیا شنا  صال د؟یآ سته  یچه خ شاخص وبرج را درآنها 

 د؟یدید

ــم ــان اهللاتی. از منزل آمیاهللا الرحمن الرح بس ــیکاش ــ دی. مرحوم نواب همراه س ــ ،یامام نیحس جواد  ،یامام یعل دیس

ش يمظفر ست مرحوم نواب جارو برم ادمی. آمدندیبه آنجا م يدیو خور شتیه و  ها! طلبهکردیو خانه را جارو م دا

دوســت داشــت. من هم  هیاز بق شــتریب ارینواب را بســ شــانیاما ا آمدند،یم یکاشــان اهللاتیبه منزل آ يادیز ونیروحان

شه -همراه برادرم ست بود یعراق يمهد دیکه با  سات م نیبه ا -دو صفو رفتمیجل شدم.  يو از آنجا با نواب  شنا  آ

و بهتر از هر  آمدیبود آنجا م یسه با مرحوم نواب همکالسکه از دوره مدر دالسلطنهیحسن سع دیبه اسم حاج س یکی
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هم  یکاشان اهللاتیو رزم آرا مطلع بود و در منزل آ ریمصدق و ترور هژ ،یکاشان اهللاتینواب، آ يایاز کل قضا یسک

 در دستش بود. يامهم و محرمانه یلیخ يکارها

 چه بودند؟ ينواب صفو دیشه یاصل يهادغدغه 

صل دغدغه سالم يقراربر شیا س یحکومت ا سالم یبود و با هر ک شتیپا م ریرا ز یکه احکام ا  يهاو حرکت گذا

ــد د ــرو کرد،یمخالفت م داد،یرا انجام م ینیض  یکه در نجف درس خوانده و معمم بود، ول ياز جمله با احمد کس

 ياهیخت. البته در اول کار نشربا اسالم پردا یرا کنار گذاشت و به مخالفت علن تیبه تهران آمد، کسوت روحان یوقت

سم  ست نینیاز متد ياکرد که عدهچاپ  »يگرییبها«به ا شحال کرد که د ست که از  داینفر پ کیکم را خو شده ا

ساوحرف نیچون زدن ا زند،یها محرف جورنیا شر نیدر ا يبا دردسر بود! کسرو  يها م کرد حمله  هاییبه بها هین

ــانیکه د ــت. بعد که ا یو خراف یجعل نش ــر نیاس ــوف«به نام  يمردم خوب جا افتاد، جزوه ا نیدر ب هینش را  »يگریص

جمع  هايبازشیو درو هايگریبســاط صــوف یمردم خوب جا باز کرد و باعث شــد کم نیچاپ کرد که آن هم در ب

خود مرحوم نواب  جزوه به دست نیچاپ کرد. ا »يگرعهیش«به اسم  يا هینشر يکسرو میدید کمرتبهیشود. اما بعد 

به مباحثه بپردازد و اگر نتوانست او را متقاعد کند که دست از  يگرفت هر طور شده است، با کسرو میو تصم دیرس

 بزند. ياقدام جد کیکار بردارد، درباره او دست به  نیا

 هم زد؟ یماجرا با شما حرف نیاز ا 

چه بود؟ گفت:  يزدن کسرو هی: اصل قضدمیوم نواب پرسروز از مرح کی م،یکه در زندان با هم بود یدر دوران بله،

سرو »يگرعهیش«جزوه  س يک ستم ر س اهللاتیآن را خدمت آ د،یکه به د از مراجع بزرگ نجف  یقم يآقا نیحاج ح

 نیبه ا یاگر کســ«هفته جزوه را مطالعه کرد و گفت:  کی شــانیا ســت؟یآدم چ نی: حکم ادمیپرســ شــانیبردم و از ا

مرحوم نواب خود را به » واجب اســت! ینوشــته باشــد، قتلش بر هر مســلمان یرا با آگاه نهایشــد و اها معتقد باحرف

شان اهللاتیآ ساندیم یکا شر ر و من  ستیچ یقم اهللاتیحکم آ دکهیگویو م دهدیم شانیرا به ا »يگرعهیش« هیو ن

 یمطالعه و بررس خواستیم شانیا دیار، شافعالً دست نگه د« :دیگویم یکاشان اهللاتیفم عمل کنم. آیام به تکلآمده

. مرحوم نواب به چند تن از عالمان دانمیکالً، مخالف ترور بود. نم ایمورد  نیدر ا یمرحوم کاشان دیشا» کند يشتریب

 رودیم ي. اول به دفتر کسروکندیاسلحه فراهم م کی. باالخره هم ردیگیو حکم آنها را م کندیهم مراجعه م گرید
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(ص) و امبریو پ ستندیاند، درست ننوشته شده حیکه در مفات یمطالب« :دیگویبه نواب م ي. کسروکندیاو بحث مو با 

ست حرف شانی(ع) اتیباهل شد، ول شیسال پ 1400 يبرا شانیهاهم ممکن ا صر اتم  یخوب بوده با االن که در ع

در  ،یخواهیکار م ای يدار ازین یگر به کمک مالا« :دیگویبعد هم به نواب م ».ندارند يداریها خرحرف نیا میهست

ستم! سا برا خواهمیرا نم نهایاز ا کدامچیه« :دیگویمرحوم نواب م ».خدمت ه سا   ».تو آمده ام شیپ يگریکارد يو ا

بار  ،يپس اگر باز هم مزاحمم شو« :دیگویو م دهدیرا به او نشان م يریتو هفت بردیم شیاو را سر کشو يکسرو

ست  میاتفاقاً من هم آمده بودم بگو«: دیگویو م خنددیمرحوم نواب هم م ».جوابت را خواهم داد نیبا ا گرید اگر د

شنبه در روزنامه اطالعات ننو يبرندار تیهاحرف نیاز ا صبح  ش یسیو    »يگرعهیش«در مجله  عهیکه هر چه در باره 

ــتهن ــت، من هم با گلوله جوابت را م اموش ــنبه هم م» !همدیغلط و مزخرف اس ــبح ش ــودینم يگذرد و خبر یص . ش

 ندیبیتا او را م ي. کسرورودیو به طرفش م دیایب رونیتا او از در ب کشدیم کیمنزل او کش یکیمرحوم نواب در نزد

سلحه م شدیا سه ت دهدیمهلتش نم واباما ن کند،یم کیشل يریو به طرف مرحوم نواب ت ک شل ریو   کیبه طرفش 

ـــدن او م یمنجر به زخم که فقط کندیم ـــودیش ـــنگ از آدم م کی. آن روزها اگر ش پدر آدم را در  گرفتندیفش

  .زندیریم رونیب ریت يچه رسد به اسلحه! مردم با صدا آوردند،یم

را زده و در رفته است!  يکسرو يگریکس د کردندیکرده باشد و تصور م يراندازیطلبه ت کی کردیباور نم یکس

ــبان ».. من او را زدمدینگرد يگریدنبال کس د خودیب« : دیگویمرحوم نواب م ــگاه  زندیریها مپاس و نواب را به پاس

  .کنندیم یو زندان برندیتوپخانه م دانیم

 چه بود؟ يبا کسرو ينواب صفو دیمردم به مرحله اول برخود شه واکنش علما و

صله شا اهللاتیو آ زنندینجف به تهران تلگراف م يعلما بالفا سر ا کیکه: اگر  کندیپخش م هیاعالم ینکا  نیمو از 

و  کنندیعرصه را به حکومت تنگ م یخواهند زد. خالصه علما و مردم حساب يکم شود، دست به اقدامات جد دیس

ــودیحکومت ناچار م ــروع محاکمه، نواب موقتاً او را آز ش ــته بود و  نیا يکند. حکومت برا ادتا ش ــند خواس کار س

آزادش  یبعد هم که شهربان ».آوردندیسند م یگون یبه فاطمه زهرا(س) قسم که مردم گون« :گفتیمرحوم نواب م

»  زنده باد قرآن«و » زنده باد اســالم«و شــعار  برندیو با ســالم و صــلوات م گذاردندیشــانه م يمردم او را رو کند،یم

ش دهندیم سر م کنندیپخش م ینیریو همه جا نقل و  سفند  سرورندبیو گاو و گو ستانیدر ب یهم چند وقت ي. ک  مار

ــودیو مرخص م ماندیم ــالم ب انییماجرا، فدا نی: بعد از اگفتی. مرحوم نواب مش ــهور و عده نیاس دور  يامردم مش
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دربار را ترور  ریوز ریو هژ يکســرو ،یامام نیحســ دیشــکل گرفت. بعد هم که ســ تیجمع نیجمع شــدند و ا شــانیا

  در دل مردم جوانه زد. شیاز پ شیشاه، ب میرژبه مبارزه با  دیکرد، ام

  

  اسداهللا صفا حاج  

آرا را از ســـر راه اند و معتقدند خود دربار رزمشـــک کرده یطهماســـب لیخل دیآرا، توســـط شـــهدر ترور رزم یبرخ

 جالب است؟ د،یامور بود انیدر جر کیقصه از زبان شما که از نزد دنیبرداشت. شن

مجلس را بر  نیمن ا«درمجلس گفت:  یکرد، او در نطقریوزآرا را نخستشاه رزم یقتو ار،یبس يهااز کشمکش پس

صدق و اقل سر کنمیخراب م تیسرم سجد را هم بر  شانو م سالم انییو فدا یکا سب لیخل یوقت ».ا  -آرا رارزم یطهما

 يجلس از ترسشان، رأدر م تیاکثر ندگانیترور کرد، نما -شدن صنعت نفت بود یمانع بر سر راه مل نیترکه بزرگ

ست سپس طرح ریوزبه نخ صدق دادند و  ضا کردند که نفت با یشدن دکتر م سب لیشود. خل یمل دیرا ام  20 یطهما

ــم یدر زندان بود تا وقت یماه ــو یگرفت قانون میکه مجلس تص ــور  بیرا تص کند که طبق آن، رزم آرا خائن به کش

مخالف بودند و  یقانون نیچن بیبا تصــو يادان آزاد شــود. عدهبه عنوان خادم کشــور از زن یبطهماســ یلیو خل یتلق
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از وکال از جمله  يابود که عده طورنیقصــاص شــود! ا دیبه هر حال قاتل اســت و قاتل با یطهماســب لی: خلگفتندیم

او  نیاز محافظ یکیآرا را رزم کهموضـــوع را مطرح کردند  نیا گر،یآزاد و چند تن د ریعبدالقد ،یزاده، مک يحائر

 امر مبراست. نیاز ا یطهماسب لیزده وخل

ــاظاهراً قبل از ترور رزم  ــالم درباره از م انیبا فدائ یجبهه مل يآرا، اعض ــتن او توافق کرده بودند. ا انیاس  نطوریبرداش

 ست؟ین

اب ارادت و مرحوم نو یکاشان اهللاتیبه آ اریکه بس -از تجار معروف آهن تهران ییاحمد و حاج محمود آقا حاج بله،

در آن حضــور  یمجلس وعضــو جبهه مل تیاقل ندهیکه چند نما دهندیم لیرا تشــک يادر منزل خود جلســه -داشــتند

شتند. شه آرا از سر راه اگر رزم شودیآنجا مطرح مبود. در اضراسالم ح انیهم به عنوان رهبر فدائ ينواب صفو دیدا

را اجرا  یاحکام اسالم توانیم افتد،یب -هم هستند مذهبی دتاقاع که– یمل يروهایشود و حکومت به دست نبرداشته

در  برگزار شد. معموالً یمیمجلس ترح شانیا يرفت و در مسجد شاه تهران، برا ایاز دن ضیف اهللاتیآ امیکرد. در آن ا

شاه  ایمجالس  گونهنیا شد که در اکردندیشرکت م شیاز برادرها یکی ایخود  سه ر نی. احتمال داده  زم آرا هم جل

را مامور کرد که او را بزند. چندنفر هم مامور شــدند که در  یطهماســب لیشــرکت کند. لذا مرحوم نواب، مرحوم خل

 انجام شد. یکار توسط خود طهماسب نیا تایکار را انجام دهند که نها نیا لیخل تیصورت عدم موفق

ــه سیمحاکمه رئ يبرا یبعد از انقالب دادگاه  ــ دیدادگاه ش ــک ارانشیو  يفونواب ص ــد. لیتش  لیبه دل یجنابعال ش

 . در آن دادگاه چه گذشت؟دیمحاکمه بود نیشاهد ا کیاز نزد د،یکه در آن زمان داشت یتیمسئول

شد. درا یدادگاه يدیمج یسپهبد محمدتق يباره برا نیا در س نیبرگزار  آنها را  یبه چه جرم«: دندیمحکمه از او پر

س» کافر بودند!«: جواب داد »؟يبه مرگ محکوم کرد سخ داد:  »ست؟یحرف چ نیا يبرا لتیدل«: دندیپر  اهللاتیآ«پا

از شاه نخواست که  يبروجرد اهللاتیو آ رفتیم شانیا داریبه د حضرتیچون اعل دانست،یآنها را کافر م يبروجرد

شان نکند! شور بود. ا یقم يمرحوم آذر» اعدام ستان کل ک شن نیمعاون وقت داد ست رو د،یحرف را که  قرآن  يد

ــت و گفت:  ــم که آ«گذاش ــت، نامه يبروجرد اهللاتیبه خدا قس ــت و فرمود: ا يامرا خواس ــر نینوش  يبه آقا عیرا س

شاه بگو نیصدرالعراق ساند و از قول من به  شاه بر ست  سان تا به د ستت را به خون ا دیدر تهران بر آلوده  دهایس نید

ــاه برا -یظاهراً نامه را به آبعل» نکن! ــک يکه ش ــانندیم -به آنجا رفته بود یاس ــاه هم م رس برگردم  ی: وقتدیگویو ش
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سالم را اعدام م انییفاصله هم فدا نی... و در همخوانمیم شتند با  انیی. تمام فداکنندیا ضور دا سالم که در دادگاه ح ا

)چه بد قضاوت  يبروجرداهللا  تیمرد بزرگ (آ نی! ما را ببخش، درباره اایکه: خدا هیگر ریحرف زدند ز نیا دنیشن

  !میکردیم

به شــما گفت. از آن  یمطلب جالب يو او درباره نواب صــفو دیداشــت یعرفات هم مالقات اســریشــما پس از انقالب با 

 د؟ییبگو مانیخاطره برا

مرا به عنوان  شــانیکه ا یموقع م،یعرفات مالقات کرد اســریرفتم و با  یخلخال يکه همراه مرحوم آقا يدر ســفر بله،

نواب! «زد و گفت:  شیعرفات منقلب شد و سه بار به زانو اسریکرد، ناگهان  یمعرف ينواب صفو دیشه ارانیاز  یکی

نواب  دیکه شه یدر سال« از چه قرار است؟ او گفت: هیضق میدیو از او پرس میتعجب کرد یلیخ یهمگ» نواب! نواب!

 جانیبا شور و ه میساعت و ن کی یکند، ول یسخنران قهیقد 20آمد، قرار بود األزهربه دانشگاه  یسخنران يبرا يصفو

س شته مهند ص یحرف زد! در آن موقع در ر شگاه تح سکردمیم لیدر دان گرفتم و قرار شیهاحرف ریتحت تأث اری. ب

خ پاس ؟یو اهل کجا هست یکنی: چه مدیراه از من پرس نیکرد و در ب برد،یکه او را م ینینزد او رفتم. او مرا سوار ماش

و  دهندیدارند ناموس شما را به باد م هایلیکه: اسرائ دیکش ادیهستم. بر سرم فر نیو اهل فلسط خوانمیدادم: درس م

 شیهنوز صدا«  :گفتیکن! م رونیب نیبرگرد و همراه با هموطنانت آنها را از فلسط ؟یخوانیدرس م نجایا يتو آمد

  ».از همفکرانم مبارزه را شروع کنم یبا گروه لیبارزه با اسرائم يباعث شد بروم و برا شیهادر گوشم هست. حرف

  منقلب شده بود. کرد،یرا نقل م نهایا یوقت

  

 ، حاج اسداهللا صفاوفادارش اریو همرزم و  اریبه نقل از دست ،یخلخال ياز قضاوتها یاتیروا

ضا حاج صفا از اع سداهللا  سالم و بعدها ن انیفدائ تیجمع نیرید يا ضت خماز فعاال زیا ست. او پس از  ینین نه بوده ا

 يهمکار یصــادق خلخال خیبا شــ ،ینیاهللا  خم تیانقالب به دســتور آ يهادادگاه لیو تشــک یانقالب اســالم يروزیپ

سکوت در دوران کهولت لب  ي. واردد یدنیشن یها خاطراتدادگاه نیداشت و از محاکمات ا کینزد سالها  پس از 

 کند،یبازگو م نیچن نیدوران را ا آن عیبه سخن باز کرده و  وقا
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با   یاز چه مقطع دییآغاز مناسب است که بفرمادر ،یبا مرحوم خلخال یجنابعال کینزد يبا توجه به همکار :پرسش  

 د؟یهمکار شد شانیانقالب با ا يروزیآشنا و چه شد پس از پ  شانیا

ضو تیجمع نیاسالم، بنده در ا انیفدائ تیشما عرض کنم که در دوران فعال خدمت شتم. در برخ تیع اوقات و  یدا

ــههفته ــه ينواب صــفو دیها، ش  ی(ع) قم ســخنرانيدر مســجد امام حســن عســکر يواحد نیعبدالحســ دیســ دیو ش

در آنجا با او آشــنا شــدم و  من داشــتند. هشــدت به نواب عالق که در آن روزها طلبه بودند به یخلخال يآقا.کردندیم

بار  کی. کردندیم دیمختلف تبع يدائماً او را به جاها ،یو همزمان با آغاز نهضت اسالم . بعدهامیداشت کیسالم و عل

ــده بود، همراه چند نفر از رفقا به مالقاتش رفت دیکه به رودبار تبع ــ شیو برا میش . بعدها هم میبرد لهیخوار و بار و وس

و حاج اکبر  یعراق يحاج مهد دیمکِ شـــهآمد، راحت به خانه ما رفت و آمد داشـــت. بعد از انقالب ک دیکه از تبع

 یبتوانم خدمت طیدرآن شــرا خواســتیداد کمکش کنم. دلم م شــنهادیبه من پ یروز خلخال کیپوراســتاد بودم که 

 کنم.

آنها در  دنیشن د؟یدار يدر مدارس رفاه و علو ینیاقامت حضرت خم ياز روزها ی: ظاهرا شما خاطرات جالبپرسش

 ما مغتنم است؟ يبخش از گفت وگو برا نیا

فرمودند:  یعراق يبه حاج مهد ینیاهللا خم تیروز آ کیســر کار بود و  اریاســت که هنوز بخت نیخاطره ا نیترجالب

فراهم کند و امام را با محافظ  نیکرد سه چهار ماش یسع يحاج مهد ».بروم میبه شاه عبدالعظ ارتیز يبرا خواهمیم«

و  ابانیســـر خ رومیم ســـت،ین لهیاند که اگر وســـافتاده هامام را میدیقت دو کی. دیطول کشـــ يکار قدر نیببرد و ا

 .میبرد ارتیو آقا را به ز میدست به کار شد عی! ما سرکردندیکار را م نیو واقعاً هم داشتند ا شومیسوار م یتاکس

 دادگاه انقالب چگونه بود؟ يها: برخورد امام با محاکمات و اعدامپرسش

ـــ دادیم به امام گزارش ممدا یخلخال مرحوم ـــ قیدق« :کردندیم هیو امام دائماً توص حال، از  نیو البته و در ع دیباش

ـــ يزیچ ـــالم، ذره يامام در اجرا ».دیهم نترس ـــانو از دادندیبه خود راه نم دیترد ياحدود اس هم که به آنها  یکس

ــئول ــپردندیم یتیمس ــتند. قبالً مر نیهم س ــالبت فر تیبودم که با نها دهینواب را د حومتوقع را داش ــجاعت و ص  ادیش

ــر پهلو يا«: زدیم ــل م کی! باالخره يپس ــما را به درك واص ــجاعت ».!میکنیروز همه ش به مراتب باالتر  یامام از ش

ـــیم یقتیبه حق یبرخوردار بودند و وقت  منبه 21از جمله در روز  کردند،ینم دیآن ترد يدر اجرا يالحظه دند،یرس
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ـــال  ـــتور دادند مردم به خ تیبرقرار کرد و امام با قاطع یحکومت نظام رایبخت 1357س و حکومت  زندیبر هاابانیدس

از  يفاسد حکومت پهلو يهاشهیببرند. اگر صراحت، صالبت و شجاعت امام نبود، امکان نداشت ر نیرا از ب ینظام

 کشور کنده شود. نیا

سش سه رفاه، اعدام ي: در روزهاپر ضرت امام با اگرفتیم صورت ییهااول در مدر ها چگونه اعدام نی. برخوردح

 بود؟

نفر  کیبام ببرد و اعدام کند که پشـــت ينفر را رو 30 خواســـتیپس از محاکمه، م یشـــب اول، مرحوم خلخال در

 دیقصد ندار«را احضار کردند و فرمودند:  یو مرحوم خلخال یعراق دیخبر را به امام داد. امام بالفاصله شه نیرفت و ا

صد دفعه د«گفت:  یمرحوم خلخال »د؟یکننظر دیتجد نهایدر حکم ا هم آنها را محاکمه کنم، کمتر از اعدام  گریاگر 

همچنان بر اعدام آن عده  یخلخال يکمتر شود، اگر چه نظر آقا هایقرار شد آن شب تعداد اعدام» حکم نخواهم داد!

امام  زدن ییرجا دیمانده بودند که شـــه ینفراز متهمان باق 22،یدتکار انجام شـــود. بعد از م نیبود، تا بعدا و به مرور ا

ـــت و بانام دانشموقع ثبت« رفت و گفت: ـــه را تم دیآموزان اس ـــت برنامه دادگاهزیمدرس  نیها از اکنند، لذا بهتر اس

دارد.  یزندان قصــر چه وضــع نمیداد بروم و بب تیبه من مأمور یمرحوم خلخال ».منتقل شــود يگرید يمدرســه به جا

ســوخته اســت! پرونده خودم و  زیاند و همه چآنجا را آتش زده میدیو د میرفت يموحد يو آقا یعراق دیهمراه با شــه

  کردم و به او دادم. دایسوخته پ يهاپرونده نیرا در ب یعراق يحاج مهد

 گرفت؟یچگونه صورت م يپهلو میعوامل رژ يریپرسش: دستگ

ـــر م لیو اوا گرفتندیآنها را م مردم ـــه رفاه و بعد هم زندان قص  يهاآدم.دادندیم لیو به من تحو آوردندیبه مدرس

هست در  ادمیبودند.  ریمثل ش بردند،یما را به زندان م يهابچه یکه در زمان شاه وقت یبودند، در حال یو بدبخت لیذل

 گناهیب« : کردیکوچک التماس م يهادادند! مثل بچه لیو تحو ردندرا با سر و کله شکسته آو يریاول، نص يروزها

 ستادیحرف خودش ا ينفر بود که پا کیفقط  هارشدهیدستگ نیدر ب ».که کردم به دستور شاه بود! يکارهستم و هر

در آن  طو فق گرددیاوضـــاع برم کردیبود. او تا لحظه اعدام فکر م یمیو تا لحظه آخر التماس نکرد و او هم رح

 که خودش را باخت!لحظه بود

 د؟ییآخر عمرش بگو ياو در روزها تی. از وضعدیداشت ییهم گفت وگوها دای: ظاهرا شما در زندان با هوپرسش
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س«فرموده بودند: امام شرع محاکمه نیحق توه وجهچیبه ه یک هنوز  ».دیشان کنبه متهمان را ندارد و فقط طبق حکم 

ـــه رفاه بود ـــتگ را ییرا آوردند. ما همان غذا دایکه هو میدر مدرس ـــدهیبه دس  هیامام و بق يکه برا م،یدادیم هارش

رفتم  دیبازد يبار برا کی. میانداخت يو او را در انفراد میبرد صررا به زندان ق گرید ياو عده دای. بعد هم هومیبردیم

ببرند مرا به محوطه  يقدر دییاست، بگو کیتنگ و تار یلیخ نجایا«گفت:  دی. مرا که دخواندیدارد کتاب م دمیو د

 نیو چند ســال، با دســتبند و پابند در هم نینه ما! ما چند د،یرا شــما ســاخت نجای! ایمرد حســاب«گفتم:  ».و بگردانند!

سرسلول سلمان بود نکهیما به جرم ا يچطور برا م،یکردها  ست؟ يخوب بود، برا میم کرد که:  ادیناله و فر» شما بد ا

ــ« ــاه م کردیکارها را م نیرا لعنت کند که ا يریخدا نص ــ یعنی«گفتم:  ».!انداختیو گردن من و ش ــال  زدهیتو س س

ست سر مردم م ییاز بالها کدامچیو از ه يمملکت بود نیا ریوزنخ شت آمد،یکه  س »شود؟یمگر م ؟یخبر ندا : دیپر

مرد «گفتم:  »م؟یآســفالت نکرد م؟یبرق نداد م؟یمملکت نشــد؟ آب نداد يبرا يکار چیســال ه زدهیســ نیواقعاً در ا«

ـــاب ـــندرغاز  نیامروز آنها هم فانتوم دارند، ا خوردند،یو م کردندیها را کباب مآدم هاییقایآفر ي! روزگاریحس ش

ست، به تو ربط شرفتیپ سر میبحث کرد یکل» ندارد! یجبر زمانه ا شتندینم«گفت: و آخر  خالصـه » !میکنکار گذا

ـــاعت در محوطه بگردد، ول کی يارند روزها گفتم: بگذقدر آه و ناله کرد که به بچهآن قدر نق زد آنجا هم آن یس

هم از  دایکرد و هو کیها در آمد و لوله تفنگش را در باغچه گذاشـــت و شـــلاز بچه یکیروز کفر  کیکه باالخره 

  بس شجاع بود، درجا غش کرد!

 …اند او را از پشت سر زده گفتندیچگونه بود؟ م دایمحاکمه و اعدام هو انیپرسش: جر

گفت،  نیبلند شد و شهادت دایآمد، هو یمرحوم خلخال یاعدام شد. روز محاکمه وقت هی. او هم مثل بقندیگویم خودیب

ستم، در حال یعنی سلمان ه ستندیکه همه م یمن م ست. مرحوم خلخال ییاو بها دان س نیدر ا«گفت:  یا را  یدادگاه ک

ست  یاتیاتهام تو جنا کنند،یمحاکمه نم نشیبه خاطر د ست زدهیس یدر ط کها  کی» !ياانجام داده يریوزسال نخ

 یحکم اعدامش را خواندند، التماس کرد او را نکشند، چون اطالعات خوب یبه او مهلت دفاع دادند. وقت میساعت و ن

 !ایبه آن دن دیخودت و اطالعاتت برو«گفت:  یبدهد! مرحوم خلخال تواندیدارد که م

 داده نشد. او واقعا مالقات کننده نداشت؟ یاجازه مالقات با کس دایاند به هوردهادعا ک گرید ی: برخپرسش
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ـــگفتیخودش م دایهو ـــت با مادرش هم مالقات کند. خ یرا ندارم! و حت ی: کس ـــع هایلینخواس  نیکردند با ا یس

 .رندیاعدامش را بگ يدارد، زنده نگهش دارند و جلو ادیگفتن ز ياستدالل که او حرف برا

سش صفهان یاز حال و روز ناج :پر سو  فرماندار ا ساواك براشکنجه ینیح ضع د؟ییبگو مانیگر  آنها را در آن  تیو

 د؟یدیروزها چگونه د

شب اول اعدام کرد یناج ست حتگفتیو م کردیم هی. گرمیرا همان  ستور داده بودند که اگر امکانش ه  ی: به او د

ــد، ول 50 ــفهان بکش ــاع را یهزار نفر را در اص تو خودت با تانک به «: گفتیبه او م یآرام کند! مرحوم خلخال اوض

ـــانیهامردم و خانه ـــ مثلاو هم  ».يحمله و آنها را قتل عام کرد ش که کرده به  ي: هر کارگفتیم دایو هو يرینص

 دستور ما فوق بوده است!

س شت و ه یخودش غول يهم که برا ینیح سانت قد دا ست کلیبود! دو متر و ده   یخوفناك بودند. موقع شیهاو د

نمرد و او را  یکرد، ول کیبه سر خودش شل دهند،یم لیو تحو کنندیم ریمردم دارند مزدوران شاه را دستگ دیکه شن

ــر تحو يبه بهدار مارســتانیاز ب بود  یداده بودند، چون کاف ییشــاه به او لقب پنجه طال میدادند. در رژ لیزندان قص

ها مراقبش هستند. زنش را هم دو تا از بچه دمیرفتم و د يدرجا خفه شود! به بهدارنفر را بچسبد تا طرف  کیگردن 

 يارها ک: شوهرش به بچه مسلمانگفتیم کردیو ناله م هیو دائماً گر میکرده بودند و به زندان زنان برده بودریدستگ

 یله کرده است! مرحوم خلخالبه آنها حم ینیها آمد و گفت: حساز بچه یکیروز  کیاست!  ينداشت و آدم معتقد

شرّش را بکَنند! زنش را هم تحو صله اعدامش کنند و  ستور داد بالفا شهربان لید و ظاهراً بعداً آزادش  میداد یزندان 

  کردند.

 ن،یبرا عالوه د؟ییبگو مانیبرا -کرده بود تیآزار و اذ اریرا بســ ونیکه روحان-ســاواك قم  سی: از دادگاه رئپرســش

ـــه سیئر يدیظاهراً مج ـــفو دیدادگاه ش  ی. درآن لحظات چه حس و حالدیرا هم محاکمه کرد ارانشیو  ينواب ص

 د؟یداشت

ـــاواك قم، خود مرحوم خلخال سیرئ جوکار ـــرش را پا یکرده بود. وقت تیاذ یلیرا هم خ یس  نییاو را آوردند، س

ـــت و دفاع دانمیم« : گفتیو م کردیم هیانداخته بود و گر  یخلخال يآقا ».م از خودم بکنمندار یحکمم اعدام اس

 کنند. اعدامپس از مرحله محاکمه، دستور داد او را به قم ببرند و در آنجا 
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ــتگ اما ــه سیرئ يریدس ــفو دیدادگاه ش ــت خدا بود.  ارانش،یو  ينواب ص زن جوان دم در  کیروز  کیواقعاً خواس

سم محمدتق یزندان کیشما «فت: چه کار دارد. گ نمیزندان قصر آمد و گفت: با من کار دارد! رفتم بب  يدیمج یبه ا

   خواهرم بود. خواهرم به من گفته بود: شوهرمرحوم ناصر زرباف،  »!گردمیمن عروسش هستم و دنبالش م د،یدار

 ».وقت فرار نکند کیتوست و حواست باشد  یزندان يدیمج دیکه بگو گرددیاست دنبال تو م یزرباف مدت«

سم، در ب نیبه ا یمرد مسن دمیکردم و د یبررس از  انیگفتم جر یها هست. رفتم و به مرحوم خلخالشده ریدستگ نیا

ــت. گفت: نیا ــالم را  انییفدا یمیقد يهابچه ».اش را فراهم کنمعطل نکن! زود برو و مقدمات محاکمه« قرار اس اس

به نام  يواحد نیعبدالحس دیس دیاز جمله برادر همسر شه ا،از آنه ياو عده ندیایب يدیدادگاه مج يخبر کردم که برا

س شده -یتهران یاحمد عبا سال زندان محکوم  شروع  یبود، آمدند. وقتکه با مرحوم نواب محاکمه و به ده  محاکمه 

 يدیمج »؟يکه حکم اعدام آنها را صــادر کرد یدانســتیشــما قضــاوت م«: دیپرســ يدیاز مج یشــد، مرحوم خلخال

ــا«گفت:  ــتم،ینم وتقض ــتمدانیم یول دانس ــتند، چون آ س ــانیکه از ا- يبروجرد اهللاتیکافر هس  -کردمیم دیتقل ش

ــ یقم يآذر يمرحوم آقا ».دفاع نکرد! نهایاز ا وقتچیه ــاه، در دادگاه  يهادهید دیو تبع هادهیاز زندان کش دوران ش

 يدادند، آقا حکم اعدام نواب را یوقت واهللا«جمع شده بود، گفت:  شیهاکه اشک در چشم یحضور داشت. در حال

به اسم  يرمردینوشتند و به پ يانامه -که در تهران با دربار ارتباط داشت -نیدالعراقیس يمرا خواستند و برا يبروجرد

شت آمدیم شانیکه به خانه ا- عیمقام رفقائم شاه ارتباط دا ساند. ا -و با  شاه بر شته  شانیدادند که زود به  در نامه نو

س نیدستت را به خون ا« بودند:  دیرفته بودند، نامه را د یبه آبعل یاسک ياش براشاه و خانواده ».آلوده نکن دهایبچه 

  »است! دهیکه نامه بعد از اعدام به من رس دیاما بگوئ د،یاسالم را اعدام کن انییو گفت فدا

 د؟یداشت يدیبا مج يپرسش: خود شما هم برخورد

س دیکه اعدام کرد همه را« در وقت تنفس دادگاه به او گفتم:  بله، جوان هفده هجده  کی يمحمد واحد دیبه کنار، 

 »بود! يطورنیآن روزها هم«گفت:  ییایحیبا ب» ساله بود، گناه او چه بود؟

 بود؟ نطوری. واقعا ادادیبه متهم اجازه دفاع نم یمرحوم خلخال شدی: گفته مپرسش

در دفاع از خود حرف  میســاعت و ن کی دای. هوندیبگو خواهدینبود. آنها فرصــت داشــتند هر چه دلشــان م طورنیا

 خواهدیهر چه دلت م« گفت:  شانیهمه ا نیفحش داد! با ا یخلخال يزد. خاطرم هست ساالرجاف در دادگاه به آقا
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نواب و  دیدر باره شه فیمشت اراج کی يدیاجازه داد مج یحت ی. مرحوم خلخالزنندیم ادیها زحرف نیاز ا ».بگو!

  کند. فیرد ارانشی

 

  اسداهللا صفا حاج
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اتفاق محتمل  نیانقالب ها، ا ریخط طیدر شرا نکهیهم اعدام شد؟ با توجه به ا گناهیب یکس طیدرآن شرا ای: آپرسش

 است؟

 نیکه در افتاده بود، خواه ناخواه از ب یلیدر س ییهاگناهیچه ب دید دیخواه د،یرا مطالعه کن ایدن يهاانقالب خیتار اگر

کار نبوده است. همه سوابق در يهم وجود داشته، قطعاً عمد يبود و اگر مورد لیس کیهم مثل  رانیفتند. انقالب ار

کنار  ســــت،یحکمشــــان اعدام ن کردمیرا که فکر م هایلیپرونده خ نها موجودند. خود مها در دادگاهو گزارش

 نروند. نیاز ب لیس نیها در ااول انقالب فروکش کند و آن يروزها جانیتا شور و ه گذاشتمیم

 

 د؟یخاطرتان است به آن هم اشاره کن ي: اگر موردسشرپ

شتم. پرونده یحکم اعدام داده بود، ول شیبرا یبود که مرحوم خلخال ياریصمصام بخت مساریت یکی اش را کنار گذا

من حاکم شــرع هســتم و  شــد که: یرا گفتم. عصــبان هیدر جماران رفتم و قضــ یبعد هم به خانه موقت مرحوم خلخال

ـــرع کرده، مرا هم برا هک یگفتم: همان امام ؟يکار را کرد نیام، چرا احکم اعدام داده ـــما را حاکم ش  نیچن يش

 یعل ي! آن روزها آقازدینر نیبه زم هودهیب یگناهیوقت خون ب کیکنار دســـت شـــما گذاشـــته اســـت که  یمواقع

که به ما کمک کند. او به پرونده  میبود. او را آورد يگســـتربازپرس داد یطهماســـب لیخل دیبرادر شـــه ،یطهماســـب

ــ ــام رس ــمص ــتگ یکرد. موقع ادو او را آز یدگیص ــتان فرار کند، دس ــت از مرز پاکس کردند. در دفتر  رشیکه خواس

که ا ـــم برده بود  جا از من اس ند  هایکار را در حقش کردم. خود ا نیخاطراتش چ ندان يبا اتو ن را  هایداغ تن ز

بود: ما امام فرموده هک یدر حال زدند،یها را به ما متهمت نیو آن وقت ا کردندیو هزار جور شکنجه م دندسوزانیم

حقوق  الیر کی یخدمت کردم، حت یانقالب يکه در نهادها ی! خودم در طول مدتمیرا ندار یبه زندان نیحق توه

به اتوبوس  یسوار شدن مجان يبرا رمردها،یپکارت مخصوص  کیاواخر  نی. فقط اگرید ياینگرفتم، چه رسد به مزا

 به من دادند!

 چطور بود؟ شانیمنزل و مراودات ا طیشرا د؟یدیرا چطور د یمرحوم خلخال ی: اوضاع زندگپرسش
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ــت که با کی ــ اطیتا به ح یرفتیم نییپنج تا پله پا دیخانه مفلوك داش ــتور دادند دریبرس کنار همان خانه، ! امام دس

 کیرا هم به  یراحت شدند! خانه قبل یتحت فشار بودند، کم یلیاش که خو خانواده دندیخر شیارا بر يگریخانه د

 که پول نداشت، دادند. یروحان

ـــول یمحالت يآقا تا  دیریبگ یتان را از آن روحانبود و بارها به او گفت: پول خانه یبرادر خانم مرحوم خلخال ،یرس

ـــت م«: گفتیم یو مرحوم خلخال دیرا بده تانیهاقرض ـــانیا ».البد ندارد داد،یاگر داش ـــه ش نواب و  دیهم مثل ش

ــت. در اواخر عمر که ب یراثیم چیرفت، ه ایاز دن یوقت ارانشی ــد، آقا مارینداش ــتانیدر ب یکروب يش  ایاالنبخاتم مارس

  خدا رحمتش کند. گرنه خودش پول دوا و دکتر نداشت!و  کرد شیبستر

  

  

  خوشحالی صفا از همکاري با خلخالیسداهللا صفا. سمت راست خلخالی ، سمت چپ ا
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 دوم يپهلو ریوزنخست دایعباس هو ریام

بـــود. او در  یرانـــیا اســـتمداریس کیــتهـــران)  1358 نیفـــرورد 18 –تهــران  1297بهمـــن  28( دایـــهو رعبــاسیام 

ــان ــاه زم ــو یپادش ــا پهل ــدت  يمحمدرض ــه م ــال و  12ب ــت 6س ــاه نخس ــا ریوزم ــه ا رانی ــود ک ــب ــوالن نی  نیتریط

  است. رانیا خیدر تار يریوزمدت نخست

  

  دایهو رعباسیام
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 نیدر لبنان بود و به هم رانیا ریسف الملکنیع اهللابیدر تهران متولد شد. او فرزند حب يدیخورش 1297در سال  دایهو

ادامه  يبرا روت،یب يدر مدرســه فرانســو لیپس از تحصــ دایشــد. هو يدر لبنان ســپر اشیو نوجوان یکودک لیدل

 بازگشت. رانیاز دانشگاه آزاد بروکسل به ا یاسیمدرك در رشته علوم س افتیبه اروپا رفت و پس از در لیتحص

کار در  يدرخواســتش برا 1322ماه بعد در ســال  8شــد و  يوارد دانشــکده افســر رانیماه پس از بازگشــت به ا چند

سفارت راهبه عنوان  1324در مرداد  دایشد. هو رفتهیوزارت خارجه پذ سته  سه و مدت یواب شد. در  یفران بعد آلمان 

ــوب شــد. چند ماه بعد به  ریوز یمنشــ تعبداهللا انتظام به ســم نهیبازگشــت و در کاب رانیبه ا 1329ســال  خارجه منص

ــاریخدمت کم ــازمان ملل متحد درآمد و  یعال يایس ــال را در ا 5پناهندگان س ــازمان کار کرد. در  نیس در  1335س

سرانجام مدت هیدر ترک نرایسفارت ا شد و  شغول به کار  سفارت ا یم سن ارفع به  شکر ح سرل صاب  در  رانیبعد از انت

  شد. نتقلبه تهران م هیترک

 

  )1929( روتیجوان (چپ) به همراه خانواده در ب يدایهو
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عضو  1337در کرد و  یرا به سرعت ط ینفت مشغول به کار شد و مراتب ترق یاز انتقال به تهران در شرکت مل پس

شد. هو نیا رهیمد ئتیه سال  دایشرکت  شد و پس از ا ییدارا ریعنوان وزبه  1342در  صوب  ست نکهیمن  – ریوزنخ

 يریوزو به نخست افتی نهیکاب لیتشک تیولشاه مسئ ياز سو دایاسالم ترور شد هو انفدایی توسط –منصور  حسنعلی

از ســمت خود برکنار و به وزارت  1356در مرداد ســال  نکهیند تا اما یباق گاهیجا نیســال در ا 13به  بی. او قردیرســ

شدت  شد. با  صوب  ستور به  يشاه در تالش برا يحکومت پهلو هیتظاهرات عل افتنیدربار من ضاع د آرام کردن او

 داد. دایبازداشت هو

 یافساد ف«شد. اتهامات او  حاضر یاسالم يهاکرد و در دادگاه میتسل ونیخود را به انقالب دایهو 1357از انقالب  بعد

حکم و در زمان  ياز اجرا شیبه اعدام محکوم شـــد. اما پ یبود و توســـط صـــادق خلخال» محاربه با خدا«و » االرض

سط  شته گلوله ضرب به – یخالصادق خل ای يغفار هادي – یروحان کیتنفس دادگاه تو سد ام ک  رعباسیشد. ج

  آن به صورت گمنام به خاك سپرده شد. و بعد از يسه ماه در سردخانه نگهدار دایهو

حکومت به  یمخالفان مذهب ياز ســو رانیا 1357انقالب  يریگبودن خود را که در زمان اوج ییبارها اتهام بها دایهو

 یمبن یعاتیشا رانیدر ا کهیاست. هنگامبه مسلمان بودن خود اشاره کرده يو نیو همچن کردیآن متهم شده بود رد م

که پدر  دیگویم یالنیکردند. عباس م بیموضوع را تکذ نیا دایگسترده شد، هم شاه و هم هو دای هوبودنِ ییبر بها

وجود دارد  یفیاند، اما مدرك ضعداشته تییاز بها ییهاشهیاز طبقه متوسط جامعه بودند که ر - اهللابیحب - رعباسیام

وجود ندارد  یمدرک چیه ن،یاســت. عالوه بر اداشــته اعتقاد تییبها نیبه آئ یدر بزرگســال اهللابیحب دهدیکه نشــان م

 است.پرورش داده ییبها نیآئ يهافرزندانش را بر اساس آموزه يکه ثابت کند و

بوده به مدارك و  یبهائ نییآ رویالملک پ نیع اهللابیهمچون پدرش حب دایهســـتند هو یکه مدع یهم کســـان امروزه

  .دانندیم یو ساختگ یآن اسناد را جعل یتمام انیاما بهائ ند،کنیاسنادِ بدست آمده از ساواك استناد م

 دایعباس هو ریام یخصوص یزندگ

صور با خواهر زن او ل يچند دایهو رعباسیام سن وثوق (وثوق  يکه نوه دختر یامام نیالدنظام الیپس از مرگ من ح

عمر  انیاو و همسرش تا پا یدوست یول د؛یبه طالق انجام يازدواج در اوج اقتدار و نیا یالدوله) بود، ازدواج کرد ول

  پابرجا بود. دایهو
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  یامام الیل همسرشو دایهو رعباسیام

  

 هویدا سوژه همیشگی نشریه فکاهی توفیق
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  يدر دوره پهلو دایبازداشت هو یو چگونگ ییچرا

صد 6سال و  12پس از  دایهو ست يماه ت ست نخ ست 1356مرداد  16در  ،يریوزپ سمت نخ شد.  يریوزاز  برکنار 

 ریبه عنوان وز دایآموزگار، هو دیجمشــ نهیکابشــد. در يریوزدار مقام نخســتآموزگار عهده دیجمشــ دا،یپس از هو

از وزارت دربار اســتعفا  دایتهران، هو الهژ دانیم عیروز پس از وقا کی، 1357 وریدربار منصــوب شــد. هجدهم شــهر

ش 1357آبان  17کرد. در  ضا پهلو ،يدیخور سه يمحمدر شاورانش را به جل ضار ياچند نفر از م  يکرد. فرح پهلواح

سته،یپ يهم حضور داشت. مهد ستان را شهر اردالن  یقلیحسن پاکروان و عل ،یرضا قطب ،يهوشنگ نهاوند ،یجواد 

شده بود ن صوب  ساز زیکه تازه به وزارت دربار من ضوع نو سه با مو شتند. جل شرکت دا سه  شک يدر جل  ادیبن التیت

وقت  کدامچیمباحث ه نی. اردیگیمورد بحث قرار م یخاندان ســلطنت ياقتصــاد تی. ســپس فعالشــودیغاز مآ يپهلو

به  مشـــاورانشاســـت  ی: مدتدیگویداده و م رییناگهان دســـتور جلســـه را تغ ي. محمدرضـــا پهلوردیگینم یچندان

ــت هو ــتار بازداش ــوص فرماندهان ارتش خواس ــده دایخص ــران م اند.ش بحث و  بارهنیکه در ا خواهدیآنگاه از حاض

چند لحظه  يو برا داردیرا برم یگوشـــ يو محمدرضـــا پهلو زندیگرماگرم صـــحبت، تلفن زنگ مکنند. در یزنیرا

ضا پهلوشودیسکوت م سخ مدهدیو فقط گوش م زندینم یحرف ي. محمدر سپس پا  نجایا یاتفاقاً گروه«: دهدی. 

ساواك پشت  سیکه ناصر مقدم، رئ دیگویم يهوشنگ نهاوند» .نندکیموضوع صحبت م نهمی یاند و دربارهجمع

گوشــه لبانش نشــســته بود، بر تلخ يکه لبخند یپس از چند لحظه ســکوت در حال يخط تلفن بود. محمدرضــا پهلو

 یقیدقا» تر است.از شام شب واجب دایبازداشت هو کندیاو هم فکر م«: دیگویو م شتهتلفن گذا یدهان يدست رو

  نظر خود را اعالم کنند.  دایبازداشت هو شنهادیدر مورد پ کیکه هر  خواهدیاز مشاورانش م يحمدرضا پهلوبعد، م
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 شـــودیچطور م گفتیاردالن م یقلیدر جمع وجود داشـــت؛ از جمله عل یمختلف يهادگاهیکه د دیگویم ينهاوند

 تیروا نیبود. ا دایبازداشــت هو ت،یاکثر يحال رأ نیرا به زندان انداخت. با ا حضــرتاعلی یســاله 13 ریوزنخســت

شان م سند تازه يمشاوران محمدرضا پهلو يریگيرأ انیدر جر دایبازداشت هو میکه تصم دهدین  ياانجام شد، اما 

ست  یالنیکه عباس م شان م افتهیبه آن د ضا پهلو دهدین صم شیپ یاز مدت ،يکه محمدر شت ام میت  رعباسیبه بازدا

پارسونز  یاز آنتون راًیاست که اخ يانامه يسند، محتوا نیساواك گرفته بود. ا نیشیپ سیرئ يرینص اهللاو نعمت دایهو

ــف ــت آمده ایتانیوقت بر ریس ــت. عباس مبه دس ــا پهلودیگویم یالنیاس ــم ي: محمدرض بود و  گرفتهخودش را  میتص

 بود. يسازهصحن کیکرد، تنها برگزار دایهو توضعی یدرباره يریگمیتصم يکه برا ياجلسه

ارتش به دســـتور  یطرفیادامه خواهد داشـــت. با اعالم ب 1357انقالب  يروزیکه بازداشـــتش تا پ دانســـتینم دایهو

شبد عباس قره باغ ش 1357بهمن  22در  یارت ستور داد  یبه نگهبانان زندان که همگ ،يدیخور ساواك بودند د ضو  ع

ـــ دایرا از زندان آزاد کنند و به هو دایهو و  لیاتومب کی دیکل دا،یکمک به هو يکند و برارکنند که فرا هیهم توص

(نوه خانم دکتر فرشــته انشــاء گرفته و با دهیرا ناد یباغقره هیتوصــ دایقرار دادند. هو ارشیدر اخت ریتقبضــه هفت کی

 زیته انشاء نکند. فرش دیدولت جد يهامقام میخود را تسل خواهدی: مدیگویتماس گرفته و م خاله امیرعباس هویدا) 

گارد مسلح و  کی ،یروحان کیمتشکل از  ی. سپس گروهردیگیفروهر تماس م وشیبا دار دا،یهو تبنابر درخواس

 يآمبوالنس به دفتر مرکز کیســاواك با  يالیرا از و دایو خانم فرشــته انشــاء، هو يوزارت دادگســتر ندهینما کی

ستقبال هوکنندیمنتقل م یملجبهه سپس هوکندیم نهمحترما يفته و با او رفتارر دای. فروهر به ا سه رفاه  دای.  را به مدر

  .دهندی) انتقال مینیاهللا خم(محل اقامت روح

  

 دایمحاکمه و مرگ هو

ـــتن امکان فرار، از ابود که به يمحمدرضـــا پهلو میرژ هیتنها مقام بلندپا دایهو  قیو از طر ختینگر رانیرغم داش

»  روز بازرگان 275«بازرگان کرد. به گفته مسعود بهنود در کتاب  يولت موقت مهدد میفروهر، خود را تسل وشیدار

ـــفحه  تلفن زد و از  یطالقان يآمد و به منزل آقا رونیها از زندان بپس از فرار نگهبان 1357بهمن  22او در ) 267(ص

 یقاضــ یکم صــادق خلخالبا ح یتیداده شــد و به روا لیکرد. ســپس به دادگاه انقالب تحو میخود را تســل قیآن طر
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ـــد و با روا ـــ گرید یتیدادگاه اعدام ش و  دایهو دونی. برادر او فردیاو قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس به قتل رس

دادگاه عادالنه تالش  کیتر او در حداقل محاکمه آرام ای يفرار، آزاد يبرجســـته برا مداراناســـتیاز ســـ ياریســـب

 نداشت. ياجهینت چیه یکردند، ول ياریبس

ساواك تحت  يالهایاز و یکیبلکه در  شدینم يدر زندان نگهدار دایو هو ستین حیبهنود صح يگفتار آقا نیا البته

ابتدا با تلفن  دایهو کنندیرا ترك م الیساواك بودند و يانقالب نگهبانان که از اعضا يروزینظارت بود و در زمان پ

که با  کندیم هیهمســرش به اوتوصــ دیگویرا به او م اوضــاع یچگونگو  ردیگیدر فرانســه تماس م الیبا همســرش ل

سه بگر سفارت فران  یبه عدالت اسالم یاز طرفو  استنشده آلوده یمن که دستم به خون دیگویاو م یول زدیکمک 

شدارم، بعد با دختر خاله مانیا شا که قبال من شته ان که با  خواهدیو از او م ردیگیبوده تماس م اشیاش خانم دکتر فر

خانم دکتر انشا همراه فروهر و چند پاسدار  د،یبنما میخود را تسل خواهدیکه م دیو به آنها بگو ردیبازرگان تماس بگ

  کنند.یمرا بازداشت  دایرفته و هو مربوطه يالیبه و

  

  و هادي غفاري در دادگاه هویدا دادگاه هویدا
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  دایمرگ هو یچگونگ

منصـــفه  ئتیه يبعد از خواندن رأ دا،یکه در جلســـه دوم محاکمه هو ســـدینویم کایرانیامه ادر دانشـــن یالنیعباس م 

) ســندهیو کودکان اســت، نو نیمحجور يبرا لیمعتقد بود وک یمنصــفه نداشــت و خلخال ئتیه یخلخال ي(دادگاهها

با استفاده  دایهان هواز همرا یکیاط بودند، یدر حال خروج به سمت ح نیو مأمور دایکه هو یهنگام ،یتوسط خلخال

ـــل ـــتیم دایکرد. مرگ هو کیاز کلت، دو گلوله به او ش ـــد. از ا نیدردناکتر توانس از  یکیاز  دایهو نرویمرگ باش

 کرد. کیشل دایگلوله را در سر هو نیو سوم رفتیکند؛ و آن مرد هم پذ کسرهیخواست تا کارش را  نیمأمور

تاب ا یالنیم با ا انیرانیدر ک مدار  فاو نینا ندیرا تکرار م تیت روات خال ندیگویم یبرخ«: ک  دایبه هو یکه خل

 ».کنندیکار اعالم مرا گناه يبه نام غفار يآخوند هیکه بق یکرد، درحال يراندازیت

 

 در روزنامه اطالعات دایهو هیدفاع متن

ــد در ز دایکه محاکمه مرحوم هو یزمان«: کندیم تیروا گونهنیرا ا دایمرگ هو يزدی میابراه ــروع ش ــر ش ندان قص

ستیوم ست يساله زمامدار 13در دوران  دیبگو خوا کند،  انیافتاد و خاطرات خود را ب یشاه چه اتفاقات يریوزنخ

که آنجا بودند و  یروحان انیاز آقا یکی د،یآیم روبه راه دایو هو شــودیکه جلســه دادگاه تنفس داده م نیپس از ا

ــتمین لیمن ما ــم ببرم، در راهرو ب س ــدیرا م دایخود هو يکمر ریا هفت تاس که  دهندیخبر م یبه خلخال یو زمان کش

و حکم اعدامش را قرائت  رندیگیو عکس م نشانندیم یصندل يرو  برندیرا م دایاست. هوکار از کار گذشته بوده

 »در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند. یول کنند؛یو سپس او را اعدام م کنندیم

 یتیبدون آنکه مسئول يغفار يهاد ي: در آن دوره آقادیگویباره م نیوقت زندان قصر در ا سیصفت، رئ رخ اصغر

ــت؛ متهم م ــر رفت و آمد داش ــد، به زندان قص ــته باش ــلحه مآوردیو م بُردیداش . در روز دادگاه آوردیو م بردی. اس

از اعالن حکم کشـــته بود،  شیرا پ دایهو ریت کیبا  يرغفا يپشـــت زندان برده بودند و هاد اطیکه او را به ح دایهو

 يآقا دمیرفتم، فهم ریت يسمت صدا ی. وقتدمیترس اریمتناسب آمد، بس ریوقت غ کیدر  ریت يصدا یاست وقت ادمی

 است!را کشته دایهو يغفار
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ــل حک بگفته ــت، تنفس دادند و هو ی: مدتدایحاضــر در دادگاه هو یمردم ندهینما ،یمیابوالفض را از در  ادیکه گذش

برده بودند. آن بخش از سـاختمان زندان  نییها پارا از پله دایرفتم. هو شـانیدادگاه خارج کردند. من به دنبال ا یپشـت

ها وجود داشــت. ناگهان از ســمت ســلول يســلول انفراد هیدو اتاق شــب شیکوچک بود که در انتها اطیح کیقصــر 

 يکلت کمر کی يغفار ياز آن اتاق خارج شدند. آقا يغفار يقاو آ یخلخال يبعد آقا یگلوله آمد. لحظات يصدا

 اند.را کشته دایهو دمیفهم »د؟یلرزیدستت چرا م«: گفتیبا سرزنش به او م یدر دست داشت و خلخال

دروغ،  نیاســت و ارا ترور نکرده دایگفت که هو رازیدانشــگاه شــ یجیبســ يدانشــجو کیدر پاســخ به  يغفار يهاد

 ییاصولگرا انیجر دینیمن سؤال است بب ياما برا«: دیگویاست. در ادامه ممطرح کرده یالنیعباس ماست که  یاتهام

کرده بود اعتراض  شــهیخون مردم را در شــ ســال 13فاســد که  تکاریجنا کیکه شــما به اعدام  اســتدهیبه کجا رســ

سیمظلوم (م دیس کیاما از اعدام  دیکنیم سو نیرح را انکار کرد و  دایقتل هو گرید يجادر  او»د؟یکنی) دفاع ميمو

ستان یاطالع چیه« رایخواند ز» شرفکم«را فرد  یالنیعباس م صرفاً دا شته و  شور ندا ست.کرده ییُسرااز داخل ک »  ا

  گردنش، مشهود است. يگلوله بر رو يدر سردخانه جا دایهو کریپ که،یدر حال

  

  جسد هویدا بعد از ترور
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 هویدا از مرگ یالنیعباس مروایت 

 .کندیرا بازگو م دایمرگ هو یاز چگونگ یتیروا یرانیابوالهول ا ای »دایهو يمعما«در کتاب  یالنیعباس م

 :دایهو يامنقل از کتاب مع به

س اطیبه ح دایهو يمحض آنکه پا به« سان یکی د،یر سرش م یاز ک شت  ست گرفت و  يریهفت ت آمدیکه در پ به د

حذف  يغفار ينام هاد دهیبه چاپ رس رانیکه در ا یکرد (در ترجمه فارس یخال ریرا نشانه رفت و دو ت دایهو يگلو

مهلک برداشته به  یزخم دانستیکه م دایهو …زدیافتاد و خون از رگ گردنش فواره م نیبه زم دایهو ).استشده

ص صف همراهان خلخال »یمیکر«به نام  یشخ س یکه در  ست که جانش را ب  یمیتاند. کربود رو کرد و به تمنا خوا

 زد داهوی یبر جمجمه یخالص ریرا به دست گرفت و ت ریهم، ظاهراً از سر لطف، هفت ت

شاء م دکتر شته ان سد را د دیگویفر شق یکیدو گلوله بر گردن و  يو جا دهیکه خودش ج شته قهیبر  ست. وجود دا ا

ـــکان قانون یکی نیهمچن ـــله زگفته که گلوله يبه و یاز پزش ـــل ادیها از فاص ـــده و در نت کیش اعدام  کی نیا جهیش

 است.بوده

که اکنون ساکن فرانسه  ينگارروزنامه لهیاعدام محرمانه است به وس نیاز ا ییویدیو شد،ینوار که گفته م کی ظاهراً

 کند اما موفق نشدند. يداریاز آن را خر ياکرده تا نسخه یاست و دکتر انشا تالش فراواناست گرفته شده

 :دیگویم دایهو يدر کتاب معما یالنیعباس م تیهم، روا دایهو رعباسین اممورد محل دف در

سوزانم  توانمیم کنم،یم شنهادی: دو راه حل پگفتی) میقانون یگرمان (دکتر پزشک دکتر« جسد را  ای …جسد را ب

(دکتر فرشته انشاء)  افتاد، با شما ابیها از آسآب یامن، حفظ کنم و وقت ییدر جا ،یقانون یدر سردخانه پزشک یمدت

ـــد …تماس خواهم گرفت  ـــت داهوی جس ـــ یبه راس ـــه ماه در س مدت دکتر گرمان با  نای از بعد …ماند  ردخانهس

 و کفن مراسم انشاء یادهخانو …بردن جسد مراجعه کنند  براي که خواست هاآن از و گرفت تماس انشاء یخانواده

ـــرعت به را دفن ـــنگی خرهباال بعد ماه چند … دادند انجام س ـــتند. تازه در دایبر گور هو س آن زمان هم نام گذاش

  ».اندکه آن جا در خاك خفته بسنده کرده یکس تیبه هو میمستق رغی یرا بر سنگ ننوشتند و تنها به اشاره اشیواقع

ستاد وقت دانشگاه تهران و از نزد  یشفاه خیبا پروژه تار 1364که اسفند سال  ییدر گفتگو دایهو کانیفرشته انشاء ا
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 ياکه نشانه يازهرا در مقبرهپس از مرگ، در بهشت هسه ما دایهو کریکرد پ انیدر دانشگاه هاروارد انجام داد ب رانیا

  است.دارد دفن شده

 دایاز اعدام هو گرید یتیروا

 یر پشــاه د میســاله رژ 13 ریوزنخســت دا،یهو رعباسیام 1358 نیفرورد 18بعدازظهر روز شــنبه  قهیدق 7:25 ســاعت

 دایهو نکهیبود، کشته شد. ا یاز جانب چه کس قاًیکه مشخص نشد دق ،ياگلوله کیساعت محاکمه، با شل میشش و ن

کم بر اســـاس گزارش اما دســـت م،یکرد طرحم ترشیاســـت که پ یتیدر هنگام اعالم تنفس دادگاه کشـــته شـــد روا

ـــه دادگاه ت میدانیم ،ندگانیوقت از جمله آ يهاروزنامه ـــاعتکه جلس  نیو باز گزارش هم دیبه طول انجام 6:30ا س

ــاعت  دایکه هو دیگویروزنامه م ــاعت از اتمام  کیحدود  يزیچ یعنیهدف گلوله قرار گرفت.  قهیدق 7:25در س س

او را به ســـلولش منتقل کرده بودند و  نیقیبه  بیاو فاصـــله بوده اســـت. پس احتمال قر نخورد ریجلســـه دادگاه تا ت

که  ینه هنگام بردیاتفاق افتاده که او در سلولش به سر م یدر زمان يگریشخص د ای یانب خلخالگلوله از ج کیشل

  در حال انتقال به سلول بوده است.

 

  هویدا ناگفته ها را با خود برد
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هللا اسدا تیروا دا،یدادگاه و کشته شدن هو يتازه به دست آمده از ماجرا ،یتینقل روا ياست برا یمقدمه فتح باب نیا

ـــر ـــتر سیرئ ،يمبش ـــا یجمع يبرا 58 رماهیوقت که در ت يدادگس  ،ياز جمله محمد بلور هانیک هیریتحر ياز اعض

ست. در ا فیتعر شر نیکرده ا سردب يزمان مب  يشاخص روزنامه از جمله بلور يهاچهره هان،یک يریبه عنوان نامزد 

را  تیروا نیا يبشنوند. محمد بلور هیرین دادن به تحرسروساما يرا برا شانیهادهیبود که ااش دعوت کردهرا به خانه

منتشر شد، از  یتوسط نشر ن) 1398) که اواخر سال ( ينگارخاطرات شش دهه روزنامه ؛يدر خاطراتش (محمد بلور

 نقل کرده است: طورنیا يمبشرزبان 

 یشــاهنشــاه میها با رژاز چهره یعضــمن درباره گذشــته و ارتباط ب«فرســتاد. نوشــته بود  میبرا يااز زندان نامه دایهو

حافظ جانم  يامحکمه نیچن يکه تا برگزار یفاش کنم، به شــرط یدادگاه علن کیدارم که حاضــرم در  ییهاحرف

محاکمه به  کیبه زندان برود و با  یناگهان میتصــم کیدر  یخلخال يکه آقا میآن را داشــت میدر آن زمان ب» .دیباشــ

سرپا صطالح  سرهیا ر دایکار هو ییا س ک سمت حمل و نقل  نیا دنیکند. با ر سرعت با ق نامه که هنگام ظهر بود، به 

ستر ستور دادم هرچه زودتر  يکاخ دادگ ش کیتماس گرفتم و د ساند. آن روزها  نیما ضر کنند تا من را به قم بر حا

سر م ینیامام خم صمبردندیدر قم به  شتم تا حادثه می. ت امام بروم و با  دنیبه د امدهین شیپ دایهو يدر زندان برا يادا

تا محاکمه مورد نظر برگزار شــود و او  ردیتحت محافظت خاص قرار بگ دایشــرح موضــوع نامه درخواســت کنم هو

 ها را افشا کند.ناگفته

شدم و به  يمتعلق به دادگستر ابانیب يآهو شنیسوار بر است ياز ظهر گذشته بود که در محوطه کاخ دادگستر یساعت

به  م،یفتیآنکه راه ب. قبل ازمیلحظه توقف کن کیبدون آنکه  د،یهرچه زودتر من را به قم برســـان دیفتم باراننده گ

ام قفل کنند و تا دســتور نداده شــدیم یمنته دایهو يانفراد لولرا که به ســ ییداده بودم درها دیزندانبانان دســتور اک

  اجازه ورود به سلول او را نداشته باشد. چکسیه

ــته و ک ــدم و به طرف خانهخس ــتند رفت ینیکه امام خم ياوفته وارد قم ش منزل که  یکیاما به نزد م،یدر آن اقامت داش

 نیعبور ماش يبرا یامام راه افتاده بودند و راه دنید يکه برا میرو شدروبه تیپر از انبوه جمع ییهابا کوچه م،یدیرس

که بود،  ی. به هر زحمتدادندیدست تکان م تیجمع لیس يد و برابودن ستادهینبود. رهبر انقالب بر فراز بام ساختمان ا
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. خودم را به احمد آقا میو وارد خانه شد میفشرده مردم گذشتهمموج به انی. از ممیدیبه محل اقامت رس ادهیسواره و پ

 شـــانیا به عرض ار یمهم بو مطل نمیچند لحظه آقا را بب دیو با امدهیحاال از تهران رســـ نیمن هم«رســـاندم و گفتم: 

 دی. بامیمالقات را برقرار کن نیا میتوانینم یبیترت چیبه ه د؛ینیبیدکتر، وضع را که م يآقا«احمد آقا گفت: » برسانم.

 »مراسم تمام شود. نیتا ا دینیبنش جانیهم

مانم. به ناچار در منتظر ب دیبرسانم، جوابم همان بود که با شانیرا به عرض ا یموضوع مهم دیاصرار کردم که با هرچه

ستم. خدا خدا م یاتاق ش شتابم برا نیا کردمین ضطراب و  شود. علت ا سم هرچه زودتر تمام  رهبر انقالب  دنید يمرا

ــوع نامه ه یبود که خبر داده بودند خلخال نیا ــت برا دایواز موض ــده و هر لحظه ممکن اس خاموش کردن  يمطلع ش

 .میندمایمنتظر م دیبا ریاقدام کند. ناگز دایهو

 ياز مسئوالن مورد اعتماد از زندان قصر با من تماس گرفت و خبر از واقعه ناگوار یکیکه  رفتیم یکیرو به تار هوا

رفت. ابتدا دســتور داد  دایبا عجله وارد زندان شــد و به طرف ســلول هو یخلخال ش،یســاعت پ میحدود ن«داد. گفت: 

تلفن کنند. بعد، وارد  رونیاز ب ای ردیتماس بگ رونیبا ب زندانند از نتوا چکسیزندان را قطع کنند تا ه يهاهمه تلفن

اش را تپانچه یآوردند، خلخال رونیرا از بند ب دایهو ی. وقتاورندیب رونشیشــد و دســتور داد از ســلول ب دایســلول هو

ضران گفت من ا یدرآورد و در حال سکوت حا شانه رفته بود، در  صورت او ن ه و به اعدام را محاکم شانیکه رو به 

که از  یشد. بعد در حال نیکرد که نقش زم کیشل دایهو یشانیبه پ ياجمله، گلوله نی. با گفتن اکنمیمحکومش م

که همراه من به  یگذشت و دور شد. عکاس دای. و از کنار جنازه هودشیگفت، حاال ببر انیبه اطراف شد،یآنجا دور م

شک سرد دایآمد از جنازه هو یقانون یپز سخانه عدر   دایبه چهره هو یچاپ در روزنامه گرفت و من با نگاه يبرا یک

 ».دمید اشیشانیگلوله را در وسط پ يجا

 رونیب شانیخاطر از محل اقامت ا نی. به همستیمالقات با رهبر انقالب ثمربخش ن گرید دمیخبر د نیا دنیاز شن پس

  شوم و به تهران برگردم. يدادگستر نیآمدم تا سوار ماش
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  قاتالن بر سر جنازه هویدا عکس یادگاري گرفتند

  

 اعدام ها  ریو سا دایدر مورد اعدام هو ینظر خلخال

افراد اعدام شده به  گریو د دایدر مورد اعدام هو یبا خلخال ياسال بعد از انقالب مصاحبه 33روزنامه اعتماد  خبرنگار

 :سدینویخبرنگار م نی. ادهدیا نشان مر ماریموجود ب نیاست که طرز تفکر ادست او انجام داده

سال دانمینم  شدم از نزد یدر چه  شتاد بود که بر آن  ش ییوگوگفت کیبود، اما گمانم در آغاز دهه ه صادق  خیبا 

خال ـــم. در آن ا یخل باش ته  ـــ نا منیُبه  امیداش ـــ تیع تاس تازه  مه  نا گان روز ند جه و سیخوان ماد، تو به  ياژهیاعت

در  نکیبود و ا ارمیکه دست یمیرابراهی. در آن سفر روزبه مشدیبنظران انجام داده بودم، مکه با صاح ییوگوهاگفت

سر م ایدن نگهی شد برد،یبه  سپهوند عازم قم  ش ی. زمانمیبه همراه حجت  س خیکه مقابل منزل  را  يو م،یدیصادق ر

شمیدید يروادهیآماده پ سوز سرد بود و بوران قم  شت.  تیبه غا ی. هوا   یکه از هجوم باران به اندرون دیآیم ادمیدا

ش میبرد ناهپ ستینم یشد. جنابش به خوب سریم يامر به زود نی. امییرا پس از مراجعت مالقات نما خیتا جناب   توان

بر سراسر اندامش مشهود بود. در تکلم هم روان  یرا گرفته بودند. در هنگام راه رفتن لرزش شیهادست ریراه برود. ز
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ش یلیرا خ زیه همه چنبود و البت س تیسپرد. لباس روحانیم یزود به فرامو شت. لبا سان د یبه تن ندا و  قیخال گریبه 

ساده و نه چندان نونوار بر تن داشت، آنگونه که به خاطر م بود و البته  کیسرد و مرده نزد ییهابه رنگ آورم،یالبته 

 .می. ما در سالن منتظرشان بوديهم خاکستر یکم

ضا  سب نبود. مگفت يف صندل يبرا زبانانیوگو منا شتند و  یما  شتند. لذا ا ایندا ست و ما بر  يبر بلندا شانینگذا ش ن

را همواره از  انیمالوف بود که آدم یعادت نیا ای. گومیستینگریبه او م نییما هم از پا ست،ینگریاز باال ما را م ن،یزم

و  ستندینگریبه او م نییداشت. همگان از پا گونهيخدا یاو نقشانقالب،  زپس ا يهاباال بنگرد. هرچه باشد، در سال

س سان اریاو از باال! چه ب ستگ اتیکه ح یک شان به اراده او ب ستان یو ممات شت. دا که از نحوه محاکمات او بر  ییهادا

س نکهی. ازدیرا دامن م یها بود، ابهاماتسر زبان سپرونده  دربرگ  کیکه تنها با  یمتهمان اریچه ب شان ر  یدگیبه کار

ــشکرده بود. به هر حال گفت ــد. زبانش خوب نم يهاوگو با پرس ــت. مثٌال هم لَ ی. کمدیچرخیمن آغاز ش غوه داش

ستینم س ایادا کند.  یجمالت را به آسان توان و  شدیم ی. همواره دچار فراموشردیبگ یپ یمطلب را به خوب ریآنکه 

شــش  شــان،ی. مصــاحبه من با امیگفتیو از چه ســخن م میاکه در کجا بوده مکردیم يادآوریها به او بار یســتیمن با

  در مصاحبه بود! يدر نوع خود رکورد نیو ا دیساعت به درازا انجام

سخن راند دا،یدارم، درباره انقالب، هو ادیآنقدر که به  که  ییهافراوان. حرف يهایگ. البته با پارهمیصدام و غرب 

را به چاپ برسانم. با  شیهانتوانستم تمام حرف چگاهیبود. اگرچه من ه یجنجال زین یته برخو الب بیعج یگاه زدیم

ــتا نیا ــ يزیآمشیهمه جمالت س ــدام حس ــفت  به نیدرباره ص خطاب کرد. او به مقاومت » مرد«کار برد و او را با ص

و  دمیاز او پرســ دای. درباره هوســتندینبه ســان او  یرانیاز مســئوالن ا چکدامیه نکهیو ا دیبالیم کایصــدام در برابر آمر

ـــفانه را نداد؟ ا کیچرا به او امکان  نکهیا ـــا نکهیدفاع منص  یو چرا حت ندندچرا با آن همه اطالعات او را به قتل رس

. درباره دادیو با صــراحت پاســخ نم رفتیطفره م یبرنامه اعدام شــرافتمندانه را از او بازســتاندند؟ خلخال کیاجازه 

ساکت بود. اما بر انحوه اعد ضرور نیو ا کردیاو را اعدام م دیباور بود که با نیام هم  ستیم يکار را   ادشی. به دان

سال ضا یکیدور، به عنوان  ننه چندا یانیآوردم که در  صفهان از او پذ میدفتر تحک ياز اع کرده و  ییرایوحدت در ا

ـــخنران ـــاز او درباره اعدام یپس از س ـــانیاٌ از ابودم. مجدد دهیها پرس ـــ ش از آن همه اعدام در  ای: حاج آقا، آدمیپرس

 يزی: از چه چدمی. با شعف پرسمانمیتامل کرد و گفت: چرا پش یکم د؟یستین مانیاول انقالب ناراحت و پش يهاسال

ش ست مانیپ سخ داد: از ا خیش د؟یه سال نکهیپا ستمیها مدر آن   را به مرگ محکوم هایاز طاغوت شتریب يتعداد توان
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سرد نی! اکردمیاعدام م شتریب دیکردم. من با یکنم، اما کوتاه ش کرمیبود که بر پ يجواب مثل آب  شنددهیپا . او با

سخ د سمش  در پا سؤاالت صادق بود. او ادنمانند ا سخ به  سالرا در باره اعدام یهمان پا در  شتریها پها داده بود که 

ـــفهان داده بود. خلخال ـــگاه اص انقالب و  يهاارزش نکهیناراحت بود. از ا رندیگینم ياو را به باز نکهیاز ا یدانش

  بود. یاند شاکنهاده شده يانقالب به کنار يروهاین

ـــر نزدش ماند ـــت يو با افکار میتا عص ـــوش به تهران بازگش که  یدر حال م،یکرد ی. موقع آمدن با او خداحافظمیمش

 يروزها تیآن جذاب گری. او دکندیوگو مه با او مالقات و گفتهستم ک ينگارروزنامه نیمن تنها و آخر دانستمیم

نشـسـته بود که  يرمردیداشـتم. در برابر من پ شیو ترحم برا يتوام با همدرد یحسـ یانقالب را نداشـت. حت نیآغاز

حتاج و انتقام باشد، م ایاز آنکه مستحق شماتت و مالمت و  شیها و اعمالش نداشت. او ببر گفته یچندان تسلط گرید

 یجاودان چگاهیقدرت ه نکهی. ادادیخود را به کام ما فرو م ریاکســ گریبار د کی خیبخشــش و ترحم بود. تار ازمندین

اش وعده ریرا که امثال روبسپ ینیو اعدام انقالب بهشت بر نیوتیترور، گ نیبا ماش تواندینم یانقالب چیه نکهی. استین

ها گوبلز و کرامول ها،ایو بر نیها، اســتالها و مارااز آنکه محتاج دانتون شیب دیاها شــاند، محقق ســازد. انقالبرا داده

سان شند، به ان سانازمندندیو مهربان ن ینیساده و زم ییهابا ستیچون ماندال، که نم ی. به جنس ک  د،یفراموش نما توان

  بود. اموختهیآن را ن چگاهیه یکه خلخال یداشت. درس شیاما قدرت بخشا

 

 هستم! یهمان خلخال نوزمن ه

 يبه و یبود. با هر نگاه یبا ارزش نهیگنج یخلخال اهللاتی. آمیکردیمطرح م ییهاسوال ن،یپرسش آغاز يما برا همه

ش میستینگریم سالم خیاز تار یاو بخ س يهابود. آنچه همواره در ذهن رانیا یانقالب ا شنا بودند  ياریب که با نام او آ

داشت و نامش در  طرهیانقالب س يهاها بر دادگاهکه سال ي. مردیانقالب کی تیخشن با قاطع یانسان شد،یتصور م

ـــالانداختیتن مخالفان لرزه م  یانقالب کیو او همچنان نمونه بارز  گذردیم یخلخال اهللاتیها از دوران اوج آ. س

و با  ستین مانیکدام از اعمالش پش چیه. او از دیگویسخن م هاریشمش دنیاز کش تیآنجا که با قاطع ژهیاست. به و

  .میرا احساس نکرد دیلحظه هم در پاسخش ترد کی یکه حت یانیطرز ب» هستم. یاز اعمالم راض«: دیگویصراحت م
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 يهاما، پاسخ یاپیپ يهاداشت. او در مقابل پرسش یجالب اریحالت بس راندیسخن م يزدیدر مورد بازرگان و  یوقت

 .میاز آن داشت يگریما انتظار د دیکه شا ییها. پاسخدادیم یبیگاه عجکوتاه و 

ست.صدام از بوش عاقل«: گفتیم تیبا قاطع او شوخ» تر ا  ماریخود را حفظ کرده بود و با آنکه ب یطبعاو همچنان 

 رغمیعل - همان حال خود و زمان رفتن با مینزد او بود ی. چند ســاعتدادیما را م يهابود، ســرحال و ســرزنده پاســخ

  .در منزل ما را بدرقه کرد يتا جلو -مقاومت

ـــ يهااو ناگفته و  داری. به هر حال حاصـــل آن ددیطلبیم يادیها زمان زداشـــت که پرداختن به همه آن ياریبس

 »است. یرانقالبیزمان، زمان افراد غ«: دیگویکه م يوگو با مرد. گفتدیآیم یما در پ يوگوگفت

 يهااز چهره یکی. شــما گذردیســال م 24تاکنون  57بهمن ماه اســت و از بهمن  میدیشــما رســامروز که ما خدمت  

صل ستدیدر انقالب بود یا شم نخ شتباه نکرده با ست نی. اگر ا شرع بعد از انقالب ه سو دیحاکم  صوب  يکه از  امام من

شتهبه گ خواهمی. من در واقع مدیدادگاه انقالب بود سیو رئ دیشد . دیاز آن مقطع دار ياما خاطرهش ایبرگردم. آ ذ

شما هم خ شما حکم داد و ظاهرا  شما را صدا کرد و به  شد که  شروع  یلیامام (ره) اصال چطور  زود کار خودتان را 

ضادیکرد صورت کوتاه برا ي. اگر از ف ض يآن مقطع به  سواالت بعد دیبده حیخوانندگان ما تو خودمان را  يبعد ما 

 ؟میبپرساز شما 

شته میاگر بخواه  صحبت کناز گذ شد در مقابل رو ادمانیاگر هم  ایو ثان ستین ادمانیاوال  م،یها  خوب و  يدادهایبا

 .افتدیجا نم دیو با دیکه شا يمساله آن طور نیاست که ا يبد طور

ست که امام وقت قایاالن دق  سوو نیا شانیا ای دیکرد شنهادیپ شانیشما به ا ایآمدند آ رانیبه ا یخاطرتان ه را به  تیلم

 د؟یکرد که شما رئیس دادگاه انقالب شو شنهادیبه امام پ یکس ایکرد،  شنهادیشما پ

از  یکم یلیدرصد خ میااز مسائل اتفاق افتاده و ما نتوانسته یلیها خو در گذشته شودیمسائل مربوط به گذشته م نیا 

کند.  دایراه ادامه پ نیا خواهندیکه م یی. آنهامیانقالب هســتند واگذار کن فتهیکه شــ ییمســائل را جمع و به آنها نیا

  هم انجام خواهند داد. ییکارها کیاند و انجام داده ییکارها يکسریملت  نیا



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             302

 

انقالب  نیکه به ا ردیصـــورت بگ دیبا ییبه نظر شـــما چه کارها گذردیســـال از انقالب م 24االن که  یخلخال يآقا

  کمک کنند؟

 ینشدنها به آن گنج تمامکه عرب يزیهمان چ یعنی »لختمیگنج ال«عبارتست از صحبت بکند آن  دیکه با یآن کس

شدنگنج تمام نیو ا ندیگویم سان نیبه ا ین شما مثال مشودیتمام نم یآ ستم که به  یآدم کیکه من  دینیبی.   کیه

ـــه عده تازه  کیکه  نمیبیم ممن دار نکهی. چرا؟ به خاطر انمخوب ابراز وجود ک توانمیو نم امدهیدر قم خز ياگوش

شده ستند که وارد کار و عمل  ست. آنها هانیاز ا یاند و حال آنکه عملکار ه همواره از  خواهندیکه م ییسرنزده ا

شتباه م ند،ببرسود  اناتیجر نیا ست از  چیه یافراد انقالب نیکه انقالب کردند، ا يافراد نی. اکنندیدر واقع ا وقت د

خودش  ریمثال از مســ نکهینه ا کندیم یخودش را ط ری. مســاله جا افتاده اســت، انقالب مســارنددیانقالب خود بر نم

شود. ا سائل هانیمنحرف ب ست که نم یاز جمله م و به  میبرو شیکم پکم دیرا معنا کرد. با هانیا يطور نیهم شودیا

 .میبرس یمطلوب يجا

 :دیگویهمانطور که حافظ م 

  زهوشیت یدانبا من گفت پنهان کار دوش

 فروش یکرد سر م دیز شما پنهان نشاو

  طبع يبر خود کارها کز رو ریآسان گ گفت

 جهان بر مردمان سختکوش گرددیسخت م

 آمد به ضرر هر دو طرف شد و... شیپ هانیا نیکه ب یهستند و اختالف و تشتت هانیا

از انقالب در  شیکه پ یهســتند در حال دانیمکه در  دیمند هســتگله هایاز بعضــ دیآیشــما به نظر م يهادر صــحبت 

ــ ــتند. اما االن بس ــد ارانیاز  ياریمبارزه، در زندان نقش نداش ــ قیص ــل يهااز چهره ياریامام بس انقالب در واقع  یاص

 اتفاق افتاده است؟ نیدارند و چرا ا ییهایژگینظر شما چه و هب هانیقرار دارند. ا ياند و در کنارشده نینشهیحاش
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از داخلش در  نیبشود هم یدو تا قاط نیکه ا یطلبان)، وقتها (فرصتآن یانقالب) و زرنگ ارانی( هانیا یه لوحساد 

خداوند نعمت خودش را بر شــما  »کمیاهللا علذکرو نعمت«به هم نخورده اســت و  چیوضــعشــان ه دینیبیکه م دیآیم

به دست  یبه آسان يبرادر نیو ا دیهست» برادر« نجایدر ا هاشمااذ کنتم اعداء.  کمیتمام کرده است و ذکر نعمت اهللا عل

ست تا ا امدهین ش ندیایناجور ب يهاچهار نفر آدم نکهیا ست ندیو بگو نندیو بن شود نخ  کی نکهیو ا ریوزبله فالن کس ب

  .بزنند و... نهیموقع حرف بزنند و بخواهند انقالب را از باطل بپوشانند و اطراف آن س نیو در ا ندیایهم ب ياعده

هم از  یبخش کیها و عناصر ضد انقالب هستند و طلبدارد و آن سلطنت یرونیب دیتهد کیحاج آقا، انقالب  دینیبب

ــ توانندیداخل م ــما م بیآس ــانند. ش ها را خواهند مردم جواب آن ند،یایب رونیاز ب خواهندیکه م ییآنها دییگویبرس

 برساند؟ بیداشته باشد که به انقالب آس ودوج تواندیم یدر داخل به نظر شما چه اشکال یداد. ول

ـــته ییهادر داخل هم همان  ـــکل دکه در خارج بودند دوباره برگش که مثال از قافله  کنندیم تیفعال يگریاند و به ش

 است. »یول معطل« هانیعقب نمانند ا

 ها منظورتان است؟از آن یبعض ایکه خارج بودند  ییهمه آنها یعنی 

 باشند.  ينطوریها اهمه آن نکهینه ا ها،یبعض 

 کرد؟یمشکل چه کار م نیبرخورد با ا يدادگاه انقالب بود برا سییامروز ر یخلخال يآقا اگر

ست  ست. م یلیخ مانیبرا میخب ما که فقط و فقط جزو انقالب ه  میتازه بماند و نگذار شهیانقالب هم میخواهیدرد ا

 انقالب منحرف شود.

 !؟حتیکرد، جز نص دیچه با دیاینحراف از نظر شما به وجود با نیاگر ا 

عده خاص منحصر  کیکه به  ستین ينطوریمراتب ا نیا د،یکه نباشد مراتب را مالحظه کن ینه آن مراتب دارد وقت 

 عیو سر میهمان آدم هست . ما بازکندینم یفرق گریکه انقالب در خطر باشد، در آنجا د دیکار به آنجا رس یباشد. وقت

که  مینیو بب مینیبنش مییایکه ما ب ستین نطوریهر چه بادا باد. ا حال م،یکنیو به مخالفان حمله م میکشیرا م رمانیشمش

شــدند.  یدر آوردند و چاپ کردند حاال انقالب ياروزنامه کیاز  يچهار نفر چهار تا مصــاحبه انجام دادند و رپورتاژ

 مینیبیو ما م ستین نگونهیها اآن تیکه واقع ینما هستند در حالساده يافراد هانیا یعنی. ستندیها هم ساده نخب طلبه
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س نشیب يافراد، افراد دانا و دارا نیکه ا ستند و م ستق ریه س کنندیم یانقالب را ط میم شان را م ریو م و به  دانندیخود

 .کنندیهم توجه نم یکس

 ءندهیکه شما هنوز نما دیآیکه تازه جنگ تمام شده بود. به نظرم م کنمیبود و من فکر م 68در سال  شیچند سال پ 

ما در  همانیو م دیآورد فیهمان سال به اصفهان تشر . دردیداشت فیو در دور سوم در مجلس تشر دیمردم تهران بود

شگاه میدفتر تحک سوالدیبود یوحدت و جهاد دان س از ی. من  شما در دمیشما پر . دیرا داد همان مقطع جواب من و 

سال خواهمیو م کنمیم يادآوریدوباره  س ها دوبارهامروز بعد از  شما بپر سوال را از  شما درمیهمان  همان  . من از 

س سه پر سال از انقالب آ یخلخال اهللاتیکه آ دمیجل در مورد  ینقالبا کیاز اول انقالب به عنوان  ایامروز بعد از چند 

ش دیکه نکرد ییو کارها دیکه کرد ییکارها ست مانیپ سخ داد ؟دیه شدیشما به من پا سوال  مانی: من پ ستم و من  ه

از ضد انقالب و عناصر مخالف  يشتریفرصت را داشتم که تعداد ب نیآن موقع من ا دیکردم از چه جهت و شما گفت

: شــما اگر به گذشــته ســمپریها دوباره از شــما م. امروز بعد از ســالمکار را نکرد نیا یانقالب را قلع و قمع بکنم ول

  نه؟ ایبود  دیخواه میقد یخلخال اهللاتیهمان آ د،یبرگرد

صدسال نیخب البته ا سان را عوض م دیایب شیپ یها حادثه وقتها و  صخرهکندیان سان را به  تازه بهتر  زند،یها م. ان

که وا نداده باشــند مســلم  یندادند وقت از انقالب وا هانیاســت که ا نیبه خاطر ا نیمســائل را عنوان کند و ا تواندیم

وقت  چیمختلف ه اناتیهســتند از شــعب مختلف، از جر ياالعادهوقافراد که افراد ف نیاســت که ســرکوفت به ســر ا

که کجا  نهاســتیآنجلس مثال مرکز اکه لس دیدانیها که شــما بهتر هم مغوغا و جنجال نیو با ا دارندیدســت بر نم

شد و شد و کجا چه  ست ی. خب اگر انقالبیانقالب شوندیم اناتیجر نیبا ا چه  مردم  نیامقابل صف مردم.  دییایب دیه

 مردم هستند که اصل انقالب را پرورش دادند. نیهستند که در واقع انقالب کردند و ا

 د؟یهست یراض دیکه اول انقالب کرد ییشما از انجام آن کارها 

 هستم. ی. از اساس آن راضبله

 ؟دیکرده باش دنظریامکان دارد که امروز تجد اتیدر فرع 

  .نه
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 ؟دیرا هم قبول دار اتییجز یحت یعنی دیدر فرع آن هم قبول دار 

 قبول ندارم. 

نوشته است و شما  دایراجع به هو یکتاب شانی! ادیرا حتما خواند یالنی. کتاب عباس مدیبه آن شکل قبول ندار یعنی 

ــخ داد ــت دارم برا ياو آنجا نکته دیهم در کتاب دوم خودتان پاس ــده که من دوس ــ يگفته ش  حیخوانندگان ما توض

شنوند. آنجا اد دیبده در  دیرا داد دایشما دستور اعدام هو یشده است که وقت عاکه خوانندگان ما از زبان شما بهتر ب

ــر به او گلوله زدند  بردندیاعدام م يرا برا دایکه هو یواقع وقت ــت س ــ یعنیاز پش ــتند س ادعا  نیا ای. آوارید نهینگذاش

 غلط است؟ ایدرست است 

ست. و نیا سه دادگاه  يحرف مفت ا ساعت و ن یکیدر دو جل شدند. آن موقع  یکی م،یدو  ساعت محاکمه  هم دو 

 نیبخواهد از ا ینبود که کس يطور نیکردند. ا شقدمیخودشان را پ يهاوارد عمل شدند و بچه هانیانتخابات بود و ا

 ستین یاطالعات هانیطرف خورد و... ا کیبود و از  يریشدند، ت انیآمدند و وارد جر هانیود. بلکه اطفره بر هازیچ

 انقالب بکنند و... شیبرا میاهللا الرحمن الرحکه بخواهند بسم

 در کتاب خود نوشته است کذب است؟ یالنیکه عباس م ياجمله نیا یعنی 

 محض است. کذب

 ؟و جوخه اعدام.... واریدر مقابل درا گذاشتند  دایهو يآقا یعنی 

 ! نه! اوال مقابل...نه

ــ که من اسم ا ونیاز روحان یکی ندیگویکتاب م نیدر ا نکهیا  ــ از پشت به ا برمیرا نم شانیـ گلوله زده دروغ  شانیـ

 .است

 ؟ستین نطوریا ند،یگویرا م يغفار يهاد 

حرف  نیکند. ا رییسال تغ 10را نگذاشتم  تیکبر متیقگفته که من  دایکه هو دیبار گفت کیشما ظاهرا در مجلس  

  ست؟یدرست ن
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 يافراد نی. فقط و فقط به درد همخوردیبه درد ما نم نیاســت. ا يگری. و جور دســتیآقا درســت ن نیاصــال حرف ا

 کردند و... تیکه فعال خوردیم

 شما ننوشت؟ يبرا يانامه نداشت،یبا شما تماس یالنیخود عباس م 

 هست؟ یچه کس ینالیعباس م 

 ترجمه شد. رانیکتاب در ا نینوشت و ا کایرا در آمر دایکه کتاب هو نیهم 

 .ستین ادمی هیممکن است تماس گرفته باشد اما همه اطراف و جوانب قض 

 نکرده باشد؟ ایکرده باشد  یاز شما سوال یالنیم يکه آقا دیاالن حضور ذهن ندار یعنی ست؟ین ادتانی 

 کردیهم اصرار م داینداشت. هو یگونه ارزش چیدر نظر ما در دادگاه ه دایرهویو غ دایودم که هوب نطوریمن ا خب،

هم  نیقلم و ا نیا سیبنو ،یسینویو من هم گفتم خب، چرا نم میسیرا بنو رانیا خیسال تار 25 دیکه به من اجازه بده

 کاغذ!

 نوشت؟ شدیخب، حاج آقا در آن فرصت کوتاه که نم 

 کرده باشد. یبانیانقالب را پشت نیبود که ا شانیبود که مثال فقط و فقط ان ينطوریا 

 ؟داد دیهمان حکم را خواه دوباره دیکن را محاکمه دایسال هو 24حاج آقا، االن اگر بعد از  

 است.  یرانقالبی. زمان در انقالب معنا ندارد. زمان مال افراد غکندینم یفرق 

 د؟یتهس یمیدا یانقالب کیشما  پس

 کی. يریو نه تقصـــ مینیبیم يبرداشـــت بکنند. ما در خودمان نه قصـــور ينطوریا گرانیحاال ممکن اســـت د خب،

 بود که امام به ما امر کرد و... يامساله

ـــما به دادگاه انقالب برگرد ندگانینفر از نما 150که  یچرا وقت  ـــتند که مجددا ش ـــتند  دیمجلس نامه نوش نگذاش

  افتد؟یاتفاق ب نینگذاشت که ا ییها. چه دستدیبرگرد
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ـــ دمیمن اوال ند ـــده نجوریادعا کند که من ا یکس  زاریمثال از انقالب ب ایام بودم که در اثر انقالب از انقالب زده ش

ــده ــتیطور ن نیام نه! اش ــر جاس ــت و ا ي. انقالب س ــتند، اهم که در رأس کار هانیخودش اس ــان همه هانیها هس ش

 .سوزدیکه در واقع دلشان به حال انقالب م ندهست ییهاهستند و آدم يا پشتکارو بدرستکار  يهاآدم

 د؟یکرد تیحما شانیآمد شما از ا یخاتم يبعد از دوم خرداد که آقا ،یخلخال يآقا

ـــ چیبه انقالب هقَعَ نیدارد. ا ياعقبه کیدارد و  یباالخره انقالب عمل خب ـــاکت نبود در مقابل کس که  یوقت س

شکند. ابخواهد انق شما قول م یانقالب اول مال افراد انقالب نیالب را ب ست من به  انقالب را به  نیا یبه راحت دهم،یا

 !دهندینم یکس

 د؟یدانیسال موفق م 6و  5را بعد از  یخاتم يآقا

 .انددهیهم زحمت کش شانیا باالخره

 د؟یدار یتماس یخاتم يبا آقا 

 .شیو ب کم

 کار را انجام بدهد؟ نیبهتر بوده که دولت ا نهیزم نیمثال در ا دییو بگو دیبکن شانیا به يتا حاال شده که انتقاد 

 شــهیبوده که هم ياز افراد یکی یخاتم يآقا یانقالب را بکوبند ول شــهیر خواســتندیبودند که م يقدر افراد نی! انه

 نگذاشتند. ياعده یانجام دهد ول يکار ییکه تنها خواستهیمواقع م یاست و برخ زدهیم نیدادِ د

 ایباشد  یلباس شخص کی رانیا يجمهورسییکه بهتر است ر دیکنیفکر م يجمهور استیر ندهیدر انتخابات آ شما

 ؟یروحان کی

 ».به که باشد لشیکه را خواهد و م«حاال تا آن موقع  خب

 ؟یچ دیبده يرا دیاگر بخواه شما

 کردم... نییصندوق تع يفکر خودم را در پا من
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 از سران سه قوه مکال باشد؟ یکیکه  ستیر شما بهتر ننظ به

 حق با شما باشد. دیشا میکن یابیشاءاهللا ارزام. اننکرده یابیدرست ارز واهللا

 موفق باشد؟ تواندینظر شما جناح راست در انتخابات بعد م به

 .کنمینم گمان

 برگردد. يهورجماستیکه دوباره به ر دیهست لیقا یرفسنجان يآقا يبرا یشانس ایآ 

 !نه

  ندارند؟ شانیاقبال را به ا نیمردم ا دیکنیفکر م ای خواهدینم خودش

سنجان يآقا صالح ا یو با هر منطق لیبا هر دل یرف شرکت کند. چون ا ستین شانیبه نظر من   نقدریکه در انتخابات 

 گذاشتند.ن یباق گرانید يبرا یمجال گریاند که دزده یرفسنجان يمفت پشت سر آقا يهاحرف

 هم حرف حساب بودند؟ هاشینه بعض ایاش حرف مفت بوده ها همهحرف آن

 ها؟!حرف کدام

 ...؟هیکه عل ییهاهمه حرف یعنیحرف مفت.  نقدریا دییگویم

 توانندیهسـتند و نم یطلبفرصـت يهاآدم هایشـد. بعضـ ی. خارج و داخل با هم قاطسـتیها که مفت نهمه حرف نه

ـــت  دایهو دندیفهم یدو نفر وقت نیدر آنجا دو نفر بودند که ا دا،یا در انتخابات در زمان هو. ماورندیدوام ب مرده اس

 هستند.  يکنار رفتند و االن هم در کنار

 د؟ییگویرا م يزدی يآقا شما

 ...اراتیکه مثال همه اخت ستین ينطوریا کند،ینم یفرق يزدی ریغ يآقا ایباشد  يزدی يآقا گرید

 بازرگان فوت شده است...؟ يازرگان منظورتان است. البته آقاب يآقا دیشا
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 بود. ياالعادهفوق! بازرگان آدم نه

 بود؟ ياالعادهفوق آدم

 .بله

 د؟یگوش نکرد دایعدم اعدام هو يرا برا يو هیبود  پس چرا توص دایمخالف اعدام هو شانیالعاده بود، افوق اگر

 دو پهلو بودند... انیهم در ب شانیا

 !گر؟ید زیچ کیو پشت سر  گفتیم يزیچ کیشما  شیپ یعنی

و بازرگان آدم  میخودش صــراحت داشــته باشــد. ما به بازرگان اعتقاد دار يهانبود که در گفته ينجوری! خالصــه انه

 بود. یخوب

 چطور بود؟ يزدی دکتر

 را قبول ندارم. يزدی من

 د؟یهنوز هم قبول ندار 

 هم قبول ندارم. هنوز

 بود.؟ ياالعادهفوق یلی....بازرگان آدم خنکهیبه ا دیت خودتان هم چند بار اشاره کرددر خاطرا 

ما با هم  نکهیمنافات ندارد با ا نیو ا میکرد هیگر یلیبود و ما هم به خاطر او و به خاطر هدفش خ یخوب یلیخ آدم

  .میو هنوز هم دار میها داشتبا آن یاسیاختالف س م،ینداشته باش یاسیاختالف س

ـــبح که ب دییخوانندگان ما بگو يبرا د؟یکنیاالن چه کار م ـــویم داریکه از ص  يروادهیپ د؟یکنیچه کار م دیش

 د؟یرویدانشگاه م د؟یرویم

 خوب است. یلیما خ يبرا يروادهی. پرومی. دانشگاه مرومیم يروادهیپ
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 د؟یکنیم يروادهیچقدر پ يروز

 در روز. میهم رفته دو ساعت و ن يرو

 د؟ینیبیمردم را م د؟یخوانیکتاب م د؟یکنیوقتتان را چه کار م هیخوب است بق یلیسن خ نیخوب است. با ا یلیخ

هر روز قطار کند  دیتا کتاب با ستیدو یخلخال يکه آقا ندیگوی. نمکنندیمردم از ما استقبال م منخوایهم م کتاب

 دیایب یکه کس میدیند نطوریخوب است اما ما ا یلیاختالفات خ نیا با ما اختالف نظر دارند، یو... البته برخ سدیو بنو

ـــته کار رد نکهیحمله کند به عنوان ا یخلخال يو به آقا ـــت. به کارها يگذش وقت اعتراض  چیما ه يانجام داده اس

 مهم است. یلیخ نینکردند و ا

خوانندگان ما  يقطع انقالب برااز م ياخاطره دیدار یاگر حضـــور ذهن میچون در ماه بهمن هســـت میدوســـت دار ما

 د؟یکن فیتعر

 جا جمع کردن و... کیدر مطالب را همه  یذهن که دارم ول حضور

 لطفا؟ دییرا بفرما یکی دیتوانیم

 ادهیرا هم پ ی. اغراض شـــومســـتندیبا انیکردند تا مقابل جر دانیرا وارد م يعتمداریشـــر يانقالب مثال آقا لیاوا در

 ذاشتند انقالب دوم و...کردند و بعدا اسمش را گ

 خطاب به خوانندگان ما؟ ای دییخطاب به مردم بگو یحرف دیخواهیخودتان نم شاتیفرما انیدر پا شما

ــتند و هم يافراد دهمیرا م غامیپ نیبه خوانندگان ا من ــوز هس ــتند، دلس ــهیکه هس ــان به حال انقالب م ش و  تپدیدلش

سان نیانقالب به ا نینگذارند که ا شما هم همفوق ییهاآدم هانیبرود بلکه ا نیاز ب یآ ستند.  ست نیالعاده ه  د،یطور ه

 يگرید زیما چه چ میباشـــد که انقالب را از دســـت بده نگونهیاداشـــتند. اگر  یکه در انقالب واقعا ســـهم ییهابچه

 ییوند و کارهاجمع ش هایاز دست خارج شود و بعض یآسان نیکه به ا امدهیبه دست ن یانقالب به آسان نیا م؟یدار

 .شودیسست نم اشهیسست شود، نه، انقالب پا اشهیانجام بدهند تا انقالب پا
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است و  يبد اریدر وضع بس نیکه صدام حس دیدانیاست شما م انیوگو در حال پاگفت نیآقا االن که در واقع ا حاج

 کند؟ دایپ یوشتکه صدام چه سرن دیکنی. شما فکر مآوردیبشدت دارد به عراق فشار م کایآمر

 کند. یسنگر را خال يزود نیکه صدام به ا ستین ينطوریچه کار کند. ا خواهدیخودش گفته است که م صدام

 ستد؟یایم کایبه نظر شما صدام مقابل آمر یعنی

  .بله

 کرد؟یصادر م شیبرا یکه او را محاکمه کند، چه حکم دادندیم یخلخال ياگر صدام را به آقا

 دانیم نیشــاءاهللا در اکه ان دوارمیاســت و ام يالعاده مغروراســت، آدم فوق یطلبکه صــدام آدم جاه دیبدان دیبا شــما

 ها باشد که حاال هستند...جزو همان زین ينبرد، و

 چه کار کند؟ یعنی

 نکند که... ییاست که کارها نیا مقصود

سوالم ا  بحث وجود دارد که صدام را  نین االن ااست که اگر صدام بخواهد در دادگاه محاکمه شود، چو نینه من 

سالح یجنگ تکاریبه عنوان جنا ستفاده از   د،یهمان دادگاه بود سییمحاکمه کنند. حاال اگر ر ییایمیش يهابه خاطر ا

او  يبرا یچه حکم د،یدار نیدر دوران جنگ از صــدام حســ بکه قبل از انقالب در نجف و بعد از انقال یشــناخت با

 آزاد، حبس ابد و... االرض،ی. مفسد فدیکردیصادر م

سد ف نه صدام را آدم خ االرضیمف ست. من  ست و نه آزاد ا صدام به نظر من عوض  ی. ولنمیبیم ياالعادهفوق یلیا

 .شودینم

 کرده است! دیاز جوانان ما را شه یصدام کل باالخره

 اند!کردهها به کشور ما حمله !آخر آنم؟یطرف هم کشته است، چه کار کن نیا

 حمله کنند... توانستندینم هاآن



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             312

 

 د؟ی. پس آن موقع چرا جبهه آمددیما هم بود همانیجبهه و م دیپس چرا خودتان آمد شما

 .گرید زیچ کیبود و حاال  گرید زیچ کیجبهه  يهاموقع خواسته آن

 ؟دیدیبریکه شما سرش را از پشت م میدادیشما م لیو تحو میگرفتیآن موقع ما صدام را م اگر

 .ستیطور ن نیا نه

 ؟گردن کلفت است و... یعنی دیآیبر م لییکه صدام از پس اسرا دیکنیشما فکر م یعنی

  مصاحبه را بخواند خوشحال بشود.  نیاگر صدام ا کنمیاست و فکر م یهم نظر جالب نیخوب ا بله،

ست آ گریسوال د کیمن  سوال ز توانمیم ایدر ذهنم ا سم...  ست  ادیبپر سر هم. بب نیو هما شت  در مورد  دینیطور پ

 د؟ییگوی. در مورد جورج بوش هم نظر خودتان را ممیصدام حرف زد

آدم خوب هم هست، آدم بد  انیشود که در آن جر یانیوارد جر خواهدیاست. اصال نم یمنطقیبوش آدم ب جورج

  دار.بوش، بوش طبقه ویدبل يهم هست، آقا

 دار؟چرا طبقه

 ...ستیاش را هم خب معلوم است که چطبقه کیکه  چند طبقه است

 فروخته؟! ست،یچ

ــدام با د يکه خودش را حفظ کند. واال آقا خواهدیم ياالعادهآدم فوق اناتیجر نگونهی. در ابله  یفرق چیه گرانیص

 شان...امور خارجه ریمخصوصا آن وز کندینم

 پاول؟! يآقا

  !نه

 !؟يصبر ی. ناجدییگویرا م صدام
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 .نه

 !ز؟یعز طارق

ست. در هر بحران زیبکند. طارق عز يکار خواهدیهم م زی! طارق عزبله شته مثل  یهم زرنگ ا خودش قدم جلو گذا

 هم گرفتار شده است. نیا شوند،یکه در جنگ گرفتار م یهمه افراد جنگ

 د؟یدانیتر مصدام را از بوش عاقل شما

 است. مسلم

 ست؟ین یخوب استمدارینه اصال س ای ستیجوان است عاقل نخاطر که بوش  نیبه نظر شما به ا ایآ 

 است که تا حاال توانسته... یخوب استمداری! اتفاقا سنه

 ؟بوش است منظورم

 اداره کند... یوضع خاص کیتا حاال توانسته مملکت را با  دانمیم

 دار است؟که بوش طبقه دییگویچرا م پس

 ...میگویلسان خودشان به او م از

 ؟....چه کند یپناهندگ ياز ما تقاضا نیم حسصدا اگر

 .کندینم

 نه؟! ای میبده یپناهندگ يبه و دیبکند ما با اگر

 و زمانش دارد... طیبه شرا یبستگ

 د؟یدادیاجازه م دیمملکت بود سییشما ر اگر

 و تا به حال هم نگفته است... خواهدینم يزیچ نیوقت چن چیه صدام
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 ؟دیایب نجایکه ا دیدادیم يااجازه نیچن يمملکت بود سییشما ر اگر

 .میکار را نکن نیاست مصلحت اقتضا کند که ا ممکن

 ستد؟یایکه صدام تا آخر م دیمعتقد هست یول

 ...کندیم رونیاز عراق ب يرا با خفت و خوار هانیو ا ستدیایآخر م تا

  ممنون هستم. یلیخ

  

  زمان مصاحبهخلخالی در 

  

  دایعباس هو ریمحل دفن ام

ـــپار یدر مورد چگونگ یکتاب خاطرات خلخال در ـــت که بعد از ت دایهو يخاك س ـــد هو رباران،یآمده اس   دایجس

شک قانون لیتحو شد و گو یپز ساواک ایداده  سد را با هواپ هایبعدها  بردند، از آنجا به  سیفرانس به پار ریا ییمایج

 شودیها به خاك سپرده م یر پدرش در قبرستان بهائدر کنار قب یرسم یمراسم یو در آنجا ط کنندیمنتقل م لیاسرائ

  .فاصله داشت تیافکارش فرسنگها با واقع گریدر ذهن خود ساخته، بمانند د یکه خلخال یداستان
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سد شک قانون ربارانیبعد از ت دایهو ج شک قانون ابدییانتقال م یبه پز س یو دکتر پز سیکه خود از زندانیان  زمان  یا

ـــاه بوده و از مخا ـــا دختر خاله هو ،یخلخال يا قهیلفان محاکمات چند دقش ـــد  د،یگویم دایبه خانم دکتر انش با جس

شت زهرا ب ياگر االن برا د،یچه کن دیخواهیم سپار د،یبردفن به به و احتمال دارد  کنندیم يریجلوگ يمردم از خاک

سوزانند وبه ا شانند، بهتر نیکه جسد را ب ست که نیکار ا نیطرف و آنطرف بک باشد تا آبها  نجایا یجسد، چند وقت ا

 د،یبه خاك بسپار يگرینام د با تا جسد را رمیگیبعد من تماس م افتد،یاز آسیاب ب

ــک قانون بعد ــه ماه از پزش ــد را تحو رندیگیتماس م یاز حدود س ــاء م لیو جس ــته انش و با نام حاج  دهندیخانم فرش

 .شودیعباس بخاك سپرده م

ستگان آقاآنچه در خاطرات خانم   شاء از ب شته ان صوص ا دایهو يفر شک مخ شت او ذکر  شانیو پز در دوران بازدا

 :است ریبه شرح ز شده

 .شده بود لیبه مستراح تبد شانیا یچون مقبره خانوادگ میبه مشکل برخورد شانیدفن ا يبرا  -1

ــم تدف نیقبل، ح يدر روزها  -2 ــدها را ب گر،ید یبرخ نیمراس  شیفاجعه پ نیبود که ا نیا ینآوردند، نگرا رونیجس

 .اش به فرانسه بردند و آنجا دفن کردندرا خانواده دایکردند که جسد هو عهی) شاونی. خود آن افراد (انقالبدیایب

 .زهرا دفن کردنداو را در بهشت  -3

 .نشانه دارد دایمحل دفن هو  -4

 .سه ماه در سردخانه مانده است دایجسد هو  -5

 .گذاشتند يسنگ قبر ادیبر قبر هو  -6

که آنجا در خاك خفته بســنده  یکســ تیبه هو میرمســتقغی یرا بر ســنگ ننوشــتند و تنها به اشــاره اشینام واقع  -7

 .اندکرده

 .هست 1358 نیفرورد 18مرگ او  خیتار  -8

 .اسالم بوده است امبریروز بعثت پ دا،یروز دفن هو  -9
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 یکار سخت یبه شمس يقمر خیتار لیکه تبد میکن دایرا پ 58در سال  امبریمبعث پ خیتار ستیمستندات موجود کاف با

خرداد  31 دایهو رعباسیدفن ام خیتار نیآن سال است. بنابرااسالم در امبریمبعث پ خیتار 1358خرداد  31. ستیهم ن

 .است 1358

ستجو کی با سا يج شت تیساده در وب س شودیزهرا مسازمان به ستر شت و تح یبه آمار د  31کرد. در روز  لیلدا

ـــده که  یفوت 111تعداد  رماهیت کمینفر آن مرد بودند و در روز  36که  یفوت 62خرداد تعداد   هانفر از آن 59ثبت ش

 .میکن ییمرد رمزگشا یفوت 95 نیرا از ب دایهو ينام آقا دیما با نیمرد بودند. بنابرا

در آن  داید. چون نام هونها باشـــاز نشـــانه دیبا ریام اید. عباس دنبال نشـــانه بو دیبا دایتوجه به نشـــاندار بودن قبر هو با

با محدود کردن دا ییروزگار خودش به تنها به نام رهیعامل جرم بود.  ـــتجو   3تنها  ریکوچک عباس و ام يهاجس

شم م یمتوف شا ي. کد بعدخوردیبا نام عباس به چ ست،ینام پدر هو کند،یکمک م ییکه به رمزگ . الهبیحب یعنی دا

ست م کیکد آخر ما را  نیو ا سام نیدر ب بیعج یبه نام بردیرا سا یا سم تیمندرج در وب شت یر زهرا. سازمان به

   .37-49-82و قطعه،  فیشماره رد 1358 رماهیت کمیدفن  خی. تارالهبیحاج عباس واحد حب

  

  

  سنگ قبر هویدا به نام شخصی ناشناس
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ــهور پار يمجله ــه فردا يمش ــخه دا،یز اعدام هورو يماچ فرانس ــو ژهیو يادر نس ــاه را در کنار در يریتص در  ایاز ش

زد  تریمقابلش منتشــر کرد و ت يرا در صــفحه دایهو يخورده ریت يجنازه ریســو و تصــو کیبهشــت در  يرهیجز

شغولاو  شوندیاعدام م رانیدر ا کیبه  کیشاه  میقد ارانی کهیدرحال شگذران م ست. فرح پهلو یخو : دیگویم يا

ـــم یو درماندگ يدیناام يآن روزها“ ـــاه پ ختهیدر من برانگ یچنان خش ـــنهادیبود که به پادش  کی يدادم با اجاره ش

  ”.میو جالدان خونخوارش بفرست میرژ تیبر محکوم یامیو پ میآزاد برو يهاآب يبه رو یکشت

  

  

  دایروز پس از اعدام هو کیماچ  يمجله پار ریتصو

  

  

 دایهو اعدام یحواش در یمطالب

به مدرســه رفاه  هیدیرا از پادگان جمشــ دایهو یوقت«اســت: گفته دایاعدام هو يخاطراتش درباره انیدر خالل ب يزدی

ـــال  13که  يبود. فرد یعیطب یلیخ نیبزنم. ا دیدارم که با يادیز يهامن حرف ،یآوردند، به من گفت که فالن س

ست، اطالعا کی يریوزنخست شته ا سنظام را برعهده دا شته باشد. پ ياگسترده اریت ب من  فرضشیاز درون نظام دا

ست که م نیا ستیا شته حرف بزند. من با توجه به ا خوا ص کیشاه  انیاطراف نکهیراجع به نظام گذ با  یعداوت خا

اندهان که همه فرم یاو را به زندان انداخته بودند، نگران بودم که در آن اتاق لیدلنیهمکرده بودند و به دایپ دایهو
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ـــه رفاه  نیقبل در آن بودند، او را در آن اتاق خفه بکنند؛ بنابرا نظام دادم که  بیرا ترت يگریاتاق د کیمن در مدرس

خاندان  میگفتیما م یدارد. زمان يادیاســـرار ز دایگفتم که هو ینیخم يکنند. من به آقا يرا آنجا تنها نگهدار دایهو

سد بودند و روابط کث يپهلو شتد یفیفا ستیو م می. خب ما مخالف بودندا  يریوزاما نخست م؛یرا بزن یهر حرف میتوان

من را  شـــنهادیپ ینیخم يحرفش را بزند. آقا میبگذار دیحرف بزند. با خواهدیســـال مســـئول بوده اســـت، م 13که 

  ».دیعمل کن د،یگویم یهمان جور که فالن گفت ی. به خلخالرفتیپذ

 

  دایه هواز محاکم يزدی میابراه تیروا 

ــ يزدی دکتر ــش ــخ به پرس ــروع کرد که بگو دایکه هو یهنگام«گفته بود:  دایدرباره نحوه اعدام هو یدر پاس در  دیش

 ،جلسه سیبکند، رئ انیافتاده است و خاطراتش را ب یشاه چه اتفاقات ریوزعنوان نخستاو به يساله زمامدار 13دوران 

که آنجا بوده و  یروحان انیاز آقا یکی د،یآیدادگاه م يهروبه را دایکه هو ی. موقعدهدیکوتاه م یتنفســـ به دادگاه

را  دایهو يآقا بیترتنیا. بهکشــدیخودش او را م يکمر ریتاالن اســم او را ببرم، در راهرو با هفت ســتمین لیمن ما

. اصال برندیبعد م و کنندیقرائت م شیو حکم اعدامش را برا دارندیو عکس برم نشانندیم اشیصندل يرو برندیم

  »نبود که اعدامش بکنند يزیچ نیچن

  

 يغفار يهاد ياز سو ا درباره کشتن هویداانکار ادعاه

ـــده در باال را رد م يهمه ادعاها يغفار يهاد ـــت،  يراندازیت دایگزاره را که او به هو نیو ا کندیمطرح ش کرده اس

که  یدر پاسخ به موضوعات »رنایا« يبا خبرگزار ییوگوگفتدر  97. او در سال داندیم یالنیم »ییسراداستان«حاصل 

ــتاهمه«گفته بود:  کند،یمطرح م یالنیعباس م ــراناش داس ــت. م ییس ــ یالنیاس ــت که از ب یکس  خواهدیم رونیاس

ــ ــته میانقالب را ترس ــتندات او خبرد که حرف یپ توانیاو م يهاکند. با خواندن نوش  یزنو اتهام يپردازالیها و مس

ــت. م ــرف اس ــن يزیچ یالنیص ــت و دارد تحل دهیش وگو درباره نقش خود در گفت نیدر ا يغفار ».کندیم لشیاس

او را به روز  د،یگویحرف را م نیپرونده نداشـــتم، هرکس ا نیدر ا ینقشـــ چیمن ه«هم گفته اســـت:  دایودادگاه ه

شاچبه قهیده دق یبود که در دادگاه علن نی. جرمم فقط ادهمیحواله م امتیق سمم از  یعنوان تما شتم. من ا ضور دا ح
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ست. آنها منتظر هادخودم بزرگ شد و من را در  انیاز آقا یکی دم،یسبودند. تا به دادگاه ر يغفار يتر ا دادگاه بلند 

بردند،  رونیو متهم را ب شــدیدادگاه داشــت تمام م باینشــاند. بعد که تقر دایهو کیداد و نزد يصــف اول دادگاه جا

و حکم را  دهدیاســت که حکم را م یقاتل کســ ســت،یک دایقاتل هو نکهیهمه ماجرا بود؛ اما ا نیدم و رفتم. ابلند شــ

پرســش که حدس  نیاو در پاســخ به ا ».وارد کنم يادفاع و نه خدشــه خواهمیدادند. من نه م یخلخال يآقاجناب 

ــ چه دیزنیم ــل دایبه هو یکس ــ داندیمنو خدا  یخالخل يجز آقا کسچیه«: دیگویکرد، م کیش را  دایهو یچه کس

 ».دروغ گفته است دیبگو نیاز ا ریغ  يزیکشته است. هرکس چ

از  یکیدر پاســخ به پرســش  رازیشــ یدر مراســم روز دانشــجو در دانشــگاه علوم پزشــک 93در ســال  نیهمچن يغفار

ـــجو ـــما هو ایبر آنکه آ یمبن انیدانش ـــت. ادر نیا«گفت:  د،یاز محاکمه زد شیرا پ دایش  یالنیرا عباس م نیوغ اس

ــت؛ اما برا ــت. بب يدرآورده اس ــؤال اس ــولگرا انیجر دینیمن س ــ ابه کج ییاص ــما به اعدام  دهیرس ــت که ش  کیاس

 ».دیکنیکرده بود، اعتراض م شهیسال خون مردم را در ش 13فاسد که  کارتیجنا

ـــهر  دایقبر هو«: دیگویم يغفار کندیممطرح  دایاز محل دفن هو گرید یتیروا »رنایا«وگو با در گفت يغفار  در ش

سرائ سلطه ا ستم که خانم لیعکا در منطقه تحت  زنگ زد  یبود، به خلخال دایخواهر هو ایکه گو یقرار دارد. مطلع ه

. چون مردم در اوج میصحبت کرد دایدرباره محل دفن هو یلبا خلخا ياشد. در جلسه دایو خواستار انتقال جنازه هو

با دفن  رفتیآن م می. بکردندی) را خُرد ممی(عوامل رژ ياوقات ســنگ قبرها یشــاه بودند و گاه میرژاز  تیعصــبان

ـــبانه جنازه او را درآورده و آتش بزنند  دا،یهو  نمحل دف يبرا يفکر دیبا لیدلنیهمکنند؛ به یحرمتیب ایمردم ش

ست جنازه  میخواهیزنگ زد و گفت م یبه خلخالبود،  دایکه ظاهرا خواهر هو ی. خانممیکردیشاه م میرژ ریوزنخ

ـــتماس گرفت و حاج بارهنیاحمد آقا درابا حاج ی. خلخالمیرا ببر . ظاهرا امام فرموده دندیاحمد آقا هم از امام پرس

و سپس  ییایبردند و بدنش را موم یقانونیرا به پزشک دایجنازه هو ام،دهیطور که شنبودند هر کجا خواستند ببرند. آن

اســـت، بردند. هر چند،  انیعکا که آرامگاه بهائ القدسرهیبه نام حظ یمنتقل کردند و از آنجا هم به محل هیه ترکب

  ».معتقد نبود یمذهب چیکه او به ه گفتیم دایاز همکاران هو يپخش شد. فرد ونیزیاز تلو يامصاحبه
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  شودیم دهید ریوهم در گوشه سمت چپ تص يغفار ي. هاددایهو رعباسیدادگاه ام نیآخر

  

  دایدوست از اعدام هو قیمحسن رف تیروا

ستان از  یخود کرد. اتفاقاً بخش ارانیدر مقابل مردم کم آورد شروع به گرفتن  یاست که شاه وقت نیا دایهو يآقا دا

 کرده بود. یزندان هیدیرا در پادگان جمش نهایو خسروداد و . . . و ا يریکار ما را خود شاه سبک کرد. نص

 يهاهمانیم ییرایباغ محل پذ نیکه متعلق به ساواك بود، برده بودند. ا انیبه نام ش یبه  باغ زانیلو يرا در انتها دایهو

و در  شدندیم رانیافراد محرمانه وارد ا نیو. . .بود که ا نیملک حس ان،یموشه دا ن،یمناخم بگ لیساواك از قب یمخف

باغ ساخته شده بود.  نیساواك هم کنار هم سییهم بود که خانه ر یچند سال .کردندیم داریباغ سرسبز با شاه د نیا

 تییسو نیاز ا یکیرا در  دایساخته بودند، هو همانانیم نیهمراهان ا يهم برا تییتا سو 12بود که  یباغ کاخ نیدر ا

 کرده بودند. یها زندان

ـــازمان آب بود و خانه ینفر از برداران انقالب کی  روزیانقالب پ نکهیباغ بود. بعد از ا نیا کینزداش که کارمند س

سخ نیو ا شوندیبهمن وارد باغ م 23 ای 22 باًیتقر شودیم شتند.  . آن موقع فقط باغبانکنندیم ریباغ را ت ضور دا ها ح
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از  یکیند. مرا ببر ندیایکه ب دیزنگ بزن دیگویم دایخود هو کنندیم دایپ ار دایو هو شوندیوارد باغ م یافراد وقت نیا

را برداشـــته بود و  یکه گوشـــ یحقان يکار بودم آقا نی. چون من مســـئول ازندیزنگ م يافراد به مدرســـه علو نیا

ـــا يبه نام آقا يگفت: فرد کردیخبر را باور نم نیخودش هم ا ـــتیا دایهو دیگویم انییرض . من هم از همان نجاس

را به همان  او م،یآماده کرده بود شیاتاق مجزا هم برا کیند و را آورد دایدو سه نفر را روانه کردم هو يمدرسه علو

به  دایبا او حرف زد من بودم. هو یاسالم يکه در جمهور یکس نی. در آن اتاق و به قول خودش اولمیاتاق آماده برد

ندان رفاه که در ز يافراد نیهمه ا می. بعد از چند وقت که زندان قصر را آماده کرددیشد روزیمن گفت شما راحت پ

صر!  آقا میبودند منتقل کرد صفت ر يبه زندان ق صغر رخ  شدند و بردار ا سییا  یداخل ریمحمد، هم مد شانیزندان 

 .نمیدوست را بب قیرف خواهمیرخ صفت به من زنگ زد گفت م يبودند. آقازندان شده

که  دانمیگفت م دای. هومیقدم بزن زندان با هم اطیدر ح یکم رونیب اوریگفت مرا از زندان ب دایهم رفتم و هو من

حکومت دزدها  میکه ما در آن بود یشما بزنم. حکومت يحرف دارم که برا یلیمن خ دیاما عجله نکن دیکنیاعدامم م

ـــت  13چون باالخره  زدیو حرف م ماندیم دیبا دایوبود. اما من دزد نبودم. البته من هم معتقد بودم که ه ـــال نخس س

. او هم اطالعات میبا او نکرد يفردوســت هم زود مُرد. ما اصــالً کار يود اعدام شــد. البته آقاکشــور بود و ز ریوز

همان  ســـتیمن ن يخانه ها برا نیاز ا یکیدو تا خانه داشـــت. که گفت  دایداشـــت اما ســـکته کرد و مُرد. هو یجالب

ـــبود. که  دایهو شیبود و از قوم خو يتاجر کی يکه در آ اس پ بود برا ياخانه  يکرد و من هم به آقا تیوص

ــ یالنیگ يمحمد ــه به وص ــ دایاعدام هو می. ما هم هنوز نفهمدمیعمل کرد تشیگفتم و خالص بود. هر  یکار چه کس

کُشته شد اعدام نشد.  دای. اما در هر صورت هومیبگو توانمیباشد اما قاطعانه هم نم يغفار يکار آقا ستین دیچند بع

  است. يخودیهم حرف ب میکرد ریرا دستگ دایهوهم گفته ما  يغفار يآقا نکهیا
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 يحکومت پهلو ریو تنها زن وز نیفرخ رو پارسا، نخست

 رانیزن در ا رکلیمد نیدر تهران) نخست 1359 بهشتیارد 18درگذشته  -در قم  1301اسفند  13پارسا (زاده  روفَرُّخ

به  يبود که در دوران حکومت پهلو یرانیزن ا نیو نخست یمل يبه مجلس شورا افتهیزنِ، راه نینخست ،1339در سال 

س سوم ام نهیدر کاب ي. ودیمقام وزارت ر آموزش و  ریوز 1354مهر  کمیتا  1347 وریشهر 5از  دایهو رعباسیدوم و 

  بود.) 1342(سال  یمل يمجلس شورا 21تهران در دوره  ندهینما ياز آن و شیبود. پ رانیپرورش ا

  

  

  وزش و پرورشآم ریوز پارسا روفَرُّخ
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در دوره متوسطه  لیادامه تحص ينمود و برا يرا در دبستان هما در تهران سپر شیخو ییابتدا التیرو پارسا تحصفرخ

راه  یعال يبرساند و به دانشسرا انیتوانست دوره متوسطه را با کسب رتبه اول به پا يرفت. و یمقدمات يبه دانشسرا

سال ابدی سرا 1321. او در  ش شته علوم طب سانسیل ركرا با اخذ مد یعال يدان سان انیبه پا یعیدر ر شگاه  دیر و به دان

با اخذ  1329ادامه داد و توانســت در ســال  یرا در رشــته پزشــک شیخو یدانشــگاه التیتحصــ ي. وافتیتهران راه 

 شود. لیالتحصدرجه دکترا از دانشگاه تهران فارغ

از  ســـانسیازدواج کرد و از همان ســـال پس از اخذ مدرك ل ســـخننیریبا احمد شـــ 1321پارســـا در ســـال  روفرخ

تا مقطع دکترا،  یدانشــگاه التیتحصــ انیتهران پرداخت. او پس از پا يهارســتانیدر دب سیبه تدر یعال يدانشــســرا

ـــک نکهیا رغمیعل ـــته پزش ـــده بود کار طبابت را رهدانش یدر رش  یداد که به کار فرهنگ حیکرد و ترج اآموخته ش

سال  ياو در وزارت فرهنگ آن دوران مشغول به کار شد. و بیترت نی؛ بدبپردازد  یبه همراه تن يدیخورش1333در 

ــتانیدب يرا برا »یانجمن بانوان فرهنگ«چند از همکارانش  ــ يهارس ــال  سیدخترانه آن دوران تأس  1335نمود و در س

 انتخاب شد. »یرانیبانوان ا يهاتیجمع يهمکار يشورا« سهیرئ ئتیه ياعضا از یکیبه عنوان  يدیخورش

 يو ران،یا یبا آغاز به کار دانشـــگاه مل 1339بود. در ســـال  رانیکل زن در ا ریمد نینخســـت نیپارســـا همچن روفرخ

ِسمَت مدعهده شگاه مل رخانهیدب یکل ریدار  صاب  رانیا یدان ضات ز نیزن به ا کیشد. انت را در  يادیسمت، اعترا

رو پارســـا فرخ يدانشـــگاه توانســـتند از برکنار اماتمق یتهران به راه انداخت ول یاســـیو ســـ یفرهنگ ،يمحافل ادار

 کنند. يریجلوگ

ــال  ــت 1347او در س ــد و در ا ریبه عنوان وز رانیا خیزن در تار ریوز نیبه عنوان نخس  نیآموزش و پرورش انتخاب ش

سازمان زنان  ،یرانیبانوان ا يهاتیعجم يهمکار يشورا ،یزنان مانند انجمن بانوان فرهنگ ژهیتشکل و نیمدت چند

 يهارا از درس یاو زبان عرب. دآوردیرا پد رانیا یشــگاهزنان دان تیجمعو  بانوان یورزشــ يخانه زن، شــورا ،یرانیا

ــتانیدب ياجبار داد و چادر را در  انیها در آموزش و پرورش پاطالب حوزه يهایگواه یابیحذف کرد، به ارز هارس

 يااش با آن سازمان منظور شد. در مقالهاقدامات در پرونده او در ساواك به علت مخالفت نیو ا مدارس منسوخ کرد

شته بود که دانش سه ها نو شش دختران در مدر س طیآموزان حق ندارند در محدرباره پو سه لبا از روپوش  ریغ یمدر

سم شند؛ چه چادر و چه م یر ص شرفتیپ«. از نظر او ژوپینیبپو ششن«از  »لیو تح ست. او معتقد » وع پو جدا بوده ا
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و محمدجواد باهنر در  یمحمد بهشت يداشته باشند. در هنگام وزارت و يبرابر دیبا یبود زنان در تمام سطوح اجتماع

 آن وزارتخانه بودند. رانیبگرو پارسا و از حقوقفرخ نیاز مشاور یدرس يهاکتاب هیامر ته

از  یحت ی. محمد بهشتکردیم افتیرو پارسا بودجه دراز فرخ یمحمد بهشتنظر  ریها زهامبورگ سال یمرکز اسالم 

ــد. محمدجواد باهنر ن ،ییهاتیطرف همان وزارتخانه به مأمور ــتاده ش از وزارت آموزش و  زیاز جمله به آبادان، فرس

ختلف تهران را گرفته بود که در نقاط م یمذهب یچند مدرســه مل سیتأســ ازیرو پارســا امتپرورش تحت وزارت فرخ

 قرار داشتند.

  

  فرخ رو پارسا_  دایهو
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 محاکمه و اعدام فرخ رو پارسا

ـــ 1357پس از انقالب  فســـاد در وزارت  جادیالمال و ا تیاموال ب لیو م فیح«چون:  یبا اتهامات يو ،يدیخورش

 انیاج فرهنگمؤثر با ساواك و اخر يفحشا در آموزش و پرورش و همکار يآموزش و پرورش و کمک به نشو و نما

بعد از نه  یصادق خلخال استیتهران به ر بهشع یدر دادگاه انقالب اسالم »…رهیو غ رانیاز وزارت فرهنگ ا یانقالب

 جلسه محاکمه، به اعدام محکوم شد. او در دفاع خود گفت:

افکار من  عمل باعث تشـــتت نیندارد و ا یو اســـاس محکم لیبه من وارد شـــده که دل یکه اتهامات نیاز ا متأســـفم”

شده به من، حتشده ست. در اتهامات وارد  ستم و  میبگو دیاند و من باقرار داده دیمرا مورد ترد نید یا سلمان ه که م

شام و انآمده ایبه دن عهیش ست، با نیکه بزرگتر المالتیخواهم رفت. راجع به غارت ب ایاز دن عهیشاءاهللا   دیاتهام من ا

سئله را تکذ نیمن ا میبگو سروکار یدر تمام طول خدمت، من نه کار مال رایز کنم،یم بیم ساب و دفتر  يو نه  با ح

و از کجا  یقیطر هپولها را من از چ نیا ندیبگو دیاند، باوارد کرده یونیلیچند م يکه به من اتهامات دزد نهایداشــتم. ا

  “ام؟سرقت کرده

 

  انقالب فرخ رو پارسا در دادگاه
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سا، به عنوان روفرخ سد ف« پار ساد بر رو» االرض یمف شتیارد 18 خیدر تار یسالگ 57) در نیزم ي(عامل ف سال  به

ـــال  8برابر با  1359 ـــد و چون طناب دار پاره گرد ختهیدر تهران به دار آو 1980مه س  خیکردند. تار ربارانشیت د،یش

رو پارسا که از شستن جسد فرخ ،یبانقال يهايشوشد. مرده نییتع» فاطمه زهرا«رو پارسا روز تولد اعدام فرخ ياجرا

 او را شستند. کریناچار زنان خانواده پکردند. به ياعدام شده بود، خوددار »االرضیمفسد ف«به نام 

ص یشب زندگ نیدر آخر روفرخ ص« :سدینویم یکوتاه نامهتیدر و ندارم و آنچه  يادیکه اموال ز رایندارم ز یتیو

طلب دارم خود داند که آن را به فرزندان من بدهد.  یندارم و اگر از کســ یدهب یدارم مصــادره شــده اســت، به کســ

ــ دانمیم ــت که گناهان یو وجدانم راض ــتیکه در ک یاس ــده و موارد هب فرخواس ــبت داده ش ــده  يمن نس که ذکر ش

ــده ــبمرتکب نش ــاعت من ن حیام. جانماز مرا که تس ــرم بده زیو حلقه و س ــت به همس بدهد. که به دخترم  دیدر آن اس

ـــد. پول نیبهتر از ا رانیزنان ا يبرا هیآت دوارمیکه ام گذاردیم يادیزنان و مردان تفاوت ز نیدادگاه ب را که در  یباش

  ».دیقسمت کن انیزندان نیب رمزندان دا

  

  فرخ رو پارسا يباز جو یمحمد بشارت یعل
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 رو پارسا از وزارت تا چوبه دارفرخ

کل زن در  ریمد نی. او اولدیچوبه و چادر، چوبه دار را برگز انیرو پارسا م،  فرخ1358سال  بهشتیارد 18شنبه، پنج

ست رانیا شت،یاز مقام وزارتش م يها از برکنارسال کهنی، با ا1357بود. پس از انقالب  یرانیزن ا ریوز نیو نخ  گذ

 اعدام شد. » االرض یمفسد ف«ان محاکمه و به عنو یالنیگ يمحمد استیشعبه تهران به ر یدر دادگاه انقالب اسالم

آمد. مادر او  ایدر شـــهر قم به دن برد،یبه ســـر م دیکه مادرش در تبع ی، هنگام1301زمســـتان ســـال » پارســـا روفرخ«

در  یتیجنســ يدرباره برابر يانوشــتن مقاله يبود و برا» جهان زن« هینشــر ری، فعال حقوق زنان و مد»فخرآفاق پارســا«

 وقت را به همراه داشت. ونیکه اعتراض روحان ياد؛ مقالهشده بو دیآموزش تبع

 .کردیم تیریرا مد یو بازرگان عیبود و دو مجله در حوزه صنا ی، کارمند وزارت بازرگان»پارسا نیفرخ د«او  پدر

سن رزایم«رو، از تولد فرخ پس ستوف ح ست» الممالک یخان م  دیکرد و با رفع تبع يگریانجیوقت بود، م ریوزکه نخ

 ها توانستند به تهران بازگردند.آفاق، آناز فخر

 يآن را کنار گذاشت و به کارها التشیتحص انیکرد اما چند سال پس از پا لیتحص یپارسا در رشته پزشک روفرخ

 را به راه انداخت. »یبانوان فرهنگ«به همراه همکاران خود انجمن  1333آورد و در سال  يرو یفرهنگ

را برعهده داشــت و  رخانهیکل دب ری)، ســمت مدیبهشــت دیشــه(»رانیا یدانشــگاه مل«آغاز به کار  با 1339در ســال  او

 است. دهیرس یسمت نیباشد که به چن رانیا خیزن در تار نیتوانست اول

ـــا در کاب رانیا خیزن در تار نیاول نیچنهم او دوم و ســـوم  نهیبود که توانســـت به مقام وزارت برســـد. فرخ رو پارس

 گذاشت. رانیبود که قدم به پارلمان ا یزن نیوزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و نخست دا،یهو سرعبایام

 کیرا به  یبزرگ تیمسوول خواهمیخانم، م«: دیگویبه او م یتلفن یتماس یط دایهو 1347گفته خودش، در سال  به

سپارم. م کی مملکت را به دست نیآموزش و پرورش فرزندان ا خواهمیمادر بدهم. م آموزش  ریوز خواهمیمادر ب

 »را چون فرزندان خود بداند. ایران يهابچه ،و پرورش ما

 زنان. يبرابر يداشت؛ عشق به خانواده و تالش برا تیاولو شیدو مساله برا کانش،ینزد فیپارسا به توص روفرخ
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ــت ــه ها نو يادر مقاله رانیزن ا ریوز نینخس ــش دختران در مدرس ــته بود که آندرباره پوش  طیها حق ندارند در محش

نوع «را از  »لیو تحص شرفتیپ« خواستی. او مژوپینیبپوشند؛ چه چادر و چه م یاز روپوش رسم ریغ یمدرسه لباس

ــش ــعه آموزش دختران نقش مهممعتقدند فرخ دایجدا کند. منتقدان دولت هو» پوش ــا در توس کرد. او  فایا یرو پارس

 داشته باشند.  يبرابر دیبا یم سطوح اجتماعمعتقد بود زنان در تما

سا سالم« یمال یحام پار شت دمحمدیس«نظر  ریبود که ز زین» هامبورگ یمرکز ا شور  یعال وانید سییر نیاول ،»یبه ک

 .شدیترور شد، اداره م 1360 ریت 7پس از انقالب که در 

، مشـــاوران پارســـا در 57پس از انقالب  رانیا ریوزنخســـت نی، دوم»محمدجواد باهنر«به همراه  یبهشـــت دمحمدیســـ

صوص ته س يهاکتاب هیخ ست امت یدر سا بر آموزش و پرورش توان  اریبودند. محمدجواد باهنر در زمان وزارت پار

 .ردیرا در تهران بگ یمذهب -یچند مدرسه مل سیتاس

ـــا پس از انقالب  روفرخ  28در  هان،یبر روزنامه ککرد و طبق خ یزندگ انهیمخف یخارج نشـــد. مدت رانیاز ا 57پارس

سرش واقع در فرمان 1358بهمن  سپهبد  ه،یدر منزل پ سرش  شد. گفته م »سخننیریش«به همراه هم شت   شودیبازدا

ثابت » عادالنه« یدر دادگاه يو یگناهیمعتقد بود، ب روبود. فرخپارســا محل اقامت او را لو داده دیاش ســعبرادرزاده

 خواهد شد.

سا حت فرخ س یزمان یرو پار ستر یکه با لبا سر يخاک ش يو رو شعار، فحا ضران با  شد و حا سالن دادگاه  و  یوارد 

جلســه به  9 رانیزن ا ریوز نیاول محاکمه »من به عدالت مردم مملکتم معقتدم.«تمســخر از او اســتقبال کردند، گفت: 

 .دیطول انجام

ض سا،  یقا شا در  المال،تیو غارت ب لیو م فیح«بود که او را به جرم  »یصادق خلخال«پرونده پار ساد و فح شاعه ف ا

ــمت  ریو ز یاختالط يهادادن اردوگاه بیو ترت یمهم وزارت يهافرهنگ مملکت با به کار گماردن افراد هرزه در س

داد و با استناد به احکام قرآن،  صیتشخ» کافر«و  »االرضیف نیمفسد«روشن  قیاز مصاد ،»یپا گذاشتن اخالق اسالم

  کرد. رمنقولیاموال منقول و غ هیمحکوم به اعدام و استرداد کلاو را 
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بودن، داشــتن ارتباط نامشــروع با  ییبها«به  نیچنوارده به خود را رد کرد. او هم يهارو پارســا در دادگاه، اتهامفرخ

حجاب دختران که او درباره  یسخنران زیبا ساواك و ن يمتهم شده بود. همکار زین »المالتیدفترش و غارت ب سییر

ـــ یاجتماع يهاتیمانع فعال دیگفته بود نبا کرد و  بیها را تکذآن اتشیاو بود که با دفاع ياتهام ها گرید ود،زنان ش

 »ام.اکنون من به عفو امام چشم دوخته«گفت: 

ــبح ــتیارد 18روز  ص ــالم 1359ماه  بهش ــتان کل انقالب اس ــار اطالع رانیا یاما دادس رو که فرخ خبر داد ياهیبا انتش

 شد. ختهیبه دار آو يپهلو میآموزش و پرورش رژ ریپارسا، وز

ــوره« ــته که او را داخل گون یزندگ یانیپا قیدقا تیدر روا »ریخانم وز«در کتاب  »ایرنیپ منص ــا نوش و  دهیچیپ یپارس

ــا را پس از به هوش آوردن، با دندیدار کشــ يکردند، به باال چشیپطناب دار  يبه پا گریر داما طناب پاره شــد. پارس

بار هم جان نداده بود. رد ســه ســوراخ در  نی. او اما انگار که انداو را بســتند و اعدامش کرد میبا ســ بارنیآوردند و ا

  انسان را ثبت کرده است. کیمرگ  يلحظه ها نیدردناك تر ،یرانیزنان ا نیرگذارتریاز تاث یکیجسد 

  

  

  سخن نیریحمد شفرخ رو پارسا به همراه سپهبد ا يریدستگ
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 و اعدام فرخ رو پارسا يریاز دستگ گرید یتیروا

 ،اش رفتند و او خانه نبودبه خانه يریدســتگ يخارج نشــد. بعد از آنکه مأموران برا رانیپارســا بعد از انقالب از ا خانم

شد. او پ انهیمخف مهین زندگی کوتاه دوره ستان آغاز  شت از  شیاو در خانه اقوام و دو محمدجواد باهنر که از از بازدا

معتمدان سران انقالب بود درخواست کمک کرد. در خاطراتش نوشته که باهنر به او گفته بهتر است از کشور خارج 

ستگ رانیاز ا یشود. در تدارك خروج قاچاق سعبرادرزاده شودیکردند. گفته م رشیبود که مأموران د سا  دیاش  پار

ــه طول کشــ 9محاکمه او  محل اقامت او را لو داده بوده اســت .  غارت، االرضیبه جرم افســاد ف تینهاو در  دیجلس

 یصادق خلخال استیشعبه تهران به ر یفساد در وزارت آموزش و پرورش در دادگاه انقالب اسالم جادیو ا المالتبی

شد و شد و به اعدام محکوم  شتیارد 18 خیدر تار يمحاکمه  شد. او گفته بود ک 1359سال  به ه در محاکمه، اعدام 

شانه شیاهصحبت نینظر نداشته است. در آخر دیو حق تجد لیوک  انیاست که م یضیتبع گفته بود که دادگاهش ن

 قیدقا نیبهتر از امروز در انتظار زنان باشـــد. و اما آخر ياندهیاســـت که آ دواریزنان و مردان روا داشـــته شـــده و ام

و  یروســپ کیهمراه با  ریتحق يخود او را برا الیحکومت به خ  ایرنیپ از زبان منصــوره رانیزن ا ریوز نیاول یزندگ

چاقچ کی خدر برا یقا ند. گون يمواد م مان آورد عدام همز نه و کث یا ند و معلم و و چرك فیکه آلود را آورد

 ریزن وز نیو نخست ریمعاون وز يبانو نینخست ،یمل يمجلس شورا لیزن وک نیکل، نخست ریزن مد نیپزشک، نخست

را  ینزند، طناب ییآن که دست و پا يو برا کردند یحقوق زنان را به زور در گون يو تساو يراه آزاد نیمبارز راست و

کردند.  زانیو او را به درخت اعدام آو دندیچیبه دور گردن او پ یگون يرا از رو يگریاو بســتند و طناب د يبر پاها

 از یبه کل گریافتاد. حاال د نیبه زم يمتر کیرو پارسا، در فاصله طناب پاره شد و فرخ دند،یطناب دار را که باال کش

بردند و در کنار حوض  اطیشده بود. طناب را از سر و رو و بدن او باز کردند و او را به داخل ح هوشیحال رفته و ب

رسا که به هوش او زدند و مجددا او را به هوش آوردند. خانم پا يآب بر سر و رو یمشت ياو آب خزه گرفته فیکث

س ش یبه راحت یآمد نف صور م دیک ش کردیو ت سالم ب دنبا پاره  سنت ا س زیاو ن یگناهیطناب طبق  و  دهیبه اثبات ر

. پس از گذشت کردیو ناله هم نم يو زار هیگر گریآرام گرفته بود و د یگرفته است. کمقرار يمورد لطف خداوند

 ورقط میبار س نیبود. ا دهیتلگاه بردند. کارش به جنگ تن به تن کشربع ساعت مجددا او را به محل ق کیبه  کینزد

 یرو پارسا انداختند و چند جعبه خالدار را بر گردن فرخ میدرخت بستند و سپس س يو مقاوم بکسل آوردند و به باال

 يپا ریها را از زها زد و جعبهبه جعبه یمرگ لگد محکم مانیاز دژخ یکیبعد  یقیاو گذاردند و دقا يپا ریرا ز یپپس
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 کریخالص بر پ ریبود. سه ت 1359 بهشتیارد 18صبح روز  میو ن کی ساعت »…پرتاب کرد ياخانم پارسا به گوشه

کوتاه خود حقوق زنان را فراموش نکرد و نوشــت:  بس نامهتیدر وصــ یرو پارســا حتشــد. فرخ کیشــل يو جانیب

شد نیزنان بهتر از ا يبرا هیآت دوارمیو ام گذاردیم يادیزنان و مردان تفاوت ز نیدادگاه ب«  دگاهخطاب به دا يو ».با

روز  "نظر تو بر نگردد  /  برگشــتن روزگار ســهل اســت اربی"را خواند :  ریشــعر ز اشهیو در دفاع یانقالب اســالم

ــنبه  ــتیارد 18پنجش ــت:  هانیروزنامه ک 1359 بهش ــاعت “نوش ــا اعدامبامداد امروز فرخ میو ن کیس ــد  رو پارس ”. ش

  اعدام شده بود. !االرضیمفسد ف نوانبه ع يو رایکردند ز يخوددار يشورها از شستن جسد ومرده

  

 از اعدام فرخ رو پارسا  يریجلوگ يدادستان کل کشور، برا یصدر به قدوس یبن ينامه

 یگفته بود که تمام ینید ماتیتعل يبود که در دادگاه در رابطه با کتابها نیاعدام خانم فرخ رو پارســا ا یاصــل علت

س نیا شت لهیکتابها بو شده اند.  يباهنر و گلزاده غفور ،یآقایان به شته   يآخر قرار نبود که هوادارن حزب جمهورنو

 يآقا اریدارد( و اسناد آن بعد از اشغال سفارت در اخت کایرابطه پنهان با دولت آمر کهیدر حال ،یبهشت يقاآبدانند که 

شده ینیخم شته  شکچه ریآنها را ز شانیو ابود گذا شتند.) حال لباس انقالب يکه رو يات سته بودند گذا ش دو  یآن ن

اعالم جنگ  دهبا مشت گره کر کایآمر سمیالیامپر یجنگ يکه به ناوها کهیرا در حال شیآتشه بر تن کرده و پوسترها

استبداد "استقرار  قیاست از طر قرار شانیاست که بقول اشده یحزب سیاست و رئپخش شده رانیدر سراسر ا دهدیم

بوده است و  يپهلو میرا حاکم بکند، از همکاران رژ نیخون يبر دولت و جامعه، استبداد "یاستبداد مل" ایو  "صلحا

را به مقام  شانیفراماسون بوده است که ا یامام فیشر يآقا نیا نکهیو ا استنوشتهیم ینید اتیکتاب تعلم شانیبرا

 امبورگ رسانده است.امام جماعت مسجد ه

که ن نیقرار بر ا نه جا  باز نو ازینبود و از آن ـــیبه  مام خیتار یس تار یبود ت هد  ـــوا پا  ياز جلو دیبایم یواقع خیش

شته شب اعدام که بنشدندیمبردا ساعتها پا ی. در هر حال در  شش م يصدر   نیکه از اعدام ا کردیتلفن بود و کو

شده بو یجرم چیخانم که ه شا يرید جلوگرا مرتکب ن ستینم دیکند،  شت يکه آقا دان خانم را به  نیدارد ا ازین یبه

شد يهایجاه طلب یشاهد زنده قربان کیعنوان  شت يکه آقاخودکند.  البته زود معلوم  ست  یبه ضر ا  يبرا نه تنها حا
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 ،و عراق افشــا کرد رانیجنگ ا انیدر جر ینیخم نیحســ دیکند بلکه همانگونه که بعدا ســ یخانم را قربان نیقدرت ا

 شود. روزیصدر پ یبرود بهتر است تا بن رانینظر بود که نصف ا نیبر ا یبهشت يآقا

ـــنگ يبها وطن ـــهوت قدرت  يرا برا ینیبس س قدرت کردند و  يو وطن را فدا نیقدرت طلب که د "تیروحان"ش

  .پردازدیپرداخته و م کنند،یم

  

  

  ي ممانعت از اعدام فرخ روبرا دادستان کل کشور یصدر به قدوس ینامه بن
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 دایهو نهیاطالعات کاب ریوز انپوریک عالمرضا

ضا شته  -در تهران  1308(زاده  انپوریک غالمر شتیارد 18درگذ در  ياطالعات و جهانگرد ریدر تهران) وز 1358 به

ـــتر ری، وز1355تا  1353از  دایهو رعباسیام نهیکاب ـــ نهیدر کاب نیو همچن دایهو نهیکاب نیدر آخر يدادگس  دیجمش

ـــهر 5تا  1355آبان  18آموزگار از  در دادگاه انقالب محاکمه و به  رانیا 1357 نقالبپس از ا يبود. و 1357 وریش

 اعدام شد. یحکم صادق خلخال

 

 

 انپوریغالمرضا ک

شد. تحص 1308فرزند عبدالوهاب در  انپوریغالمرضا ک ستانیخود را در دب التیدر تهران متولد  گذراند. از  ییدارا ر

ــکده حقوق تهران، ل ــانسیدانش ــائ س ــ یقض ــاد درجه دکترا گرفت. ابتدا قاض ــته اقتص ــتر یو در رش ــپس  ،يدادگس س

صل چهار و معاون گمرک ینیکارگز سیسازمان برنامه، رئ رعاملیمد صاد گرد یا ستیبعد ر ي. چنددیوزارت اقت  ا

  اصفهان منصوب شد.  ،یغرب جانیباآذر يبه استاندار نیرا به عهده گرفت. همچن يادار یعال يشورا
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سال دیگرد یمعرف ياطالعات و جهانگرد ریبه عنوان وز 1353 سال درکیانپور  س 1355. در  ستر ریوز یشم  يدادگ

 ک،یتکن یپل ،یدر دانشـــکده بازرگان سیبر تدر عالوه يگذراند. و نیمجلســـ بیرا از تصـــو دیجد نیشـــد که قوان

سابدار سر ،يح شهربان ياف صول تنظ یاتفیتأل ،یو  ستاندار میبه نام: ا صاد دارد. دوران ا صول اقت در  يو يبودجه و ا

ستان اصفهان به صورت امروز بوده يریگشکوفا در شکل یاصفهان دوران ست. به نقل از دارشهر و ا  ونیهما وشیا

 است.بوده ،يدر دوران پهلو رانیا استمدارانیس نیکارآمدتراز  یکی

 بودند: ریبرعهده داشت به قرار ز نپورایکه ک ییو پست ها هاسمت

 در سازمان برنامه و بودجه یکل مال ریمد

 یخانیعال ینقیدر زمان وزارت عل یوزارت اقتصاد در امور گمرک معاون

 29/1/1350تا  24/3/1346از  یغرب جانیآذربا استاندار

 1353–1350اصفهان  استاندار

 1355آبان  18–1353 دایهو رعباسیام نهیدر کاب ياطالعات و جهانگرد ریوز

 1356–1355آبان  18 دایهو رعباسیام نهیدر کاب يدادگستر ریوز

  1357 وریشهر 5–1356مرداد  16آموزگار  دیجمش نهیدر کاب يدادگستر ریوز

  

  انپوریغالمرضا ک یزندگ يهااز پشت پرده یتیروا

از آنِ خود کرده  را يریزمان نخســت وز نیتریکه طوالن يدر دوره محمد رضــا پهلو رانیا رانیاز نخســت وز یکی

ــد،یم دایهو رعباسیبود، ام ــت بدان باش بودند چنانچه  ياخود اُعجوبه يبرا کیهر  زین يو يکه وزرا دیاما جالب اس

 !شودیاز آنان محسوب م یکی انپوریغالمرضا ک
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ود را اخذ نمود و به اســتخدام خ پلمیآمد و در تهران د ایدر اصــفهان به دن یشــمســ 1308در ســال  انپوریک غالمرضــا

سازمان برنامه منتقل شد و  يدر وزارت دادگستر یدرآمد و پس از آن مدت ییوزارت دارا شتغال داشت و سپس به  ا

بعد استاندار  یو مدت دیوزارت اقتصاد رس یمرکبه معاونت گ 1341و در سال  کرد شرفتیبخش به سرعت پ نیدر ا

حدود  یلیتعط نهیآمد و زم دایهو نهیاطالعات به کاب ریبه عنوان وز 1353ســال  و اصــفهان شــد و در یغرب جانیآذربا

نازل به صاحبان قدرت واگذار  يهامتیوزارتخانه را با ق نیا ياز هتلها يرا فراهم آورد و تعداد هیصد روزنامه و نشر

سال  يو .دکر ستر ریوز ،يصادق احمد يبه جا 1355در  ش یشد، اما طول يدادگ ضات که چ دینک صد نفر از ق هار 

ستر سنج تیریدر اعتراض به وزارت او و مد يدادگ ستر اشدهین ستعفا دادند، اما جالب  ،يدر دادگ شاغل خود ا از م

 یبود چنانچه عل یاخالق نیبرخالف مواز يتاررف يدارا انهیعالوه بر رفتار مستبدانه و سودجو انپوریکه ک دیاست بدان

 :سدینو یت چاکران) مکتاب دول سندهی( نو نیصائ یشجاع

 یمشعشع يسوابق هنر ،هویدا رعباسیام نهیدر کاب ياطالعات و جهانگرد ریو وز يدادگستر ریوز انپور،یک غالمرضا

. بعدها که در نواختن دیرقصیم یها و مجالس عقد و عروس یهمانیو در م دیپوشیلباس زنانه م یدر جوان يداشت. و

شاپور خوشگله بود  انپور،یغالمرضا ک يزد. نام هنریم ولونیو و یساز ضرب ،ياهکرد، در کاف دایپ يتبحّر »ولونیو«

 دی. شاپور خوشگله در تقلزدندیاو را شاپور خوشگله صدا م شیبه وزارت هم دوستان و رفقا دنیپس از رس یو حت

صدا صول یلیزنانه، خ يحرکات و  شت و با ادا و ا ساط  حیه، تفرباعث خند آورد،یکه از خود درم یمهارت دا و انب

ــتانخاطر هنر ــد. در ا یم دوس ــن دولّو کار نیش ــتیکاتوریجمع که محس ــه نفر س  گریو باز ندهیگومعروف و دو، س

ار دَم م یرفع خســتگ يو برا يمعروف حضــور داشــتند، در فواصــل باز و  زیم يو با ضــرب گرفتن رو گرفتندیحضــّ

شو شگله را ت شاپور خو شکن زدن،  ست و ب  هایکار نیریش نیخاطر هم هرا ب انپوریک دا،ی. هوردندکیبه رقص م قید

  !زدیشاپورجان صدا م یدر جلسات رسم یاو را در همه جا حت شهیدوست داشت و هم یلیخ

کنند. اما در حلقه  ییو هنرنما ندیایکه ب میکردیهنرمندان را دعوت م ی: گاهدیگویم يمادر فرح پهلو با،ید دهیفر

 ری(وز يدادگســتر ریوز انپوریغالمرضــا ک يهم آقا یکیافراد،  نیبودند. از جمله ا يادیز دوســتان، هنرمندان آماتور

. دیرقصــیهنرمندانه م یلیو هم خ زدیم یرا عال ولونیداشــت و و یخوب اری) بود که هم ســرپنجه بســياطالعات بعد

 دیرقصیم یضرب يهاعار و ترانهو ضمن خواندن اش آوردیو حرکات و اطوار زنانه درم دیپوشیلباس زنانه م انپوریک
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ار م رقابلیو باعث شـــعف غ بدن خود را  انپور،یکه مثل ک امدهیرا ند ی. من در همه عمرم کســـشـــدیوصـــف حضـــّ

 فوق العاده پرقوت بود! انپوریک يهابشکن زدن يپرصدا بزند. صدا يهاو بشکن خاندبچر

 کیدو نفر،  نیهم به مجلس ما آمده باشد. ا دایکه هو میدیدیماو را  یبود و ما فقط وقت دایبا هو شهیهم انپوریک البته

ـــ انپوریک گفتندیروح در دو بدن بودند. م ـــتیقبل از آن که وارد س ـــود، در کافه اس  ولونیتهران و کالیموز يهاش

  است. کردهیم یو رقّاص زدهیم

 در دادگاه انقالب انپوریاتهامات غالمرضا ک

ــده به و يجرم ها   )!!!!، پاکدامندی، (توجه کننپاکدام ونیبه روحان نی، توهبودقرار نیاز ا یط خلخالتوســ يابالغ ش

دادگاه او  .االرض یبه مردم، فسـاد ف نیتوه ،جلوه دادن آنها سـتیو کمون یمذهب يهابه گروه نی، توهمحاربه با خدا

  شد. ربارانینشد اما تاثبات  انیاعدام گریمضحک او هم همانند د يهاجرم نیهم ی. حتدیطول کش قهیپنج دق

 

  بعد از اعدام انپوریک غالمرضا

   



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

337                                                                AVAYEBUF.com 

 

 انپوریمسعود بهنود و غالمرضا ک یرابطه و دوست

 یانزل( يپهلوامرارمعاش از بندر يبود که همراه پدر برا یپسربچه جوان سدینویبهنود در خاطراتش شجاعانه م مسعود

ستانبول آن زمان  ابانیو در خ دیآی) به تهران میکنون شانیکه پاتوق ماها شت فرو  ي. وپردازدیم يبود به کارگر یر

 : دیگویو م کندیمحل سکونت مناسب اشاره م اشتنزمستان تهران و ند يبه سرما رشیاخ يویدیدر و

و دلش  دید کردمیپاك م یماه که مرا که در آن ســـن و ســـال یشـــخص روحان کیروز  کیده ســـالم بود که  ”

 يکوچه آبشـار برد. دو سـال نزد و ير ابانیشـاگرد به منزلش در خعنوان خانهمرا به با پدرم صـحبت کرد و سـوخت

 حوزه سپرد. هبه قم هجرت کرد مرا هم با اجازه پدر به قم برد و ب خیبودم و بعد چون ش

ــب را گذراندم و معمّ چهار ــرح لمعه و مکاس ــال در حوزه بودم و مقدمات و ش ــدم اما به دالس  گفتنکه قابل یلیم ش

 و خود را به تهران رساندم! ختمیگر هاياحجرهاز دست هم شبکی ستین

سعدر اول الله ياتهران از چاپخانه در صن يدیزار که متعلق به برادران  صدا گرفتمیم فیبود ت شهر با  سطح   يو در 

ند م ئاتر دهقان مرا د يروز آقا کیکه  فروختمیبل من و نحوه  يو از صــــدا دیمهندس عبداهللا واال، صــــاحب ت

ـــن ـــفیتص ـــش آمد و مرا به یفروش ـــب يعنوان داد زن جلومن خوش ـــتخدام کرد و ش ها هم در همان تئاتر تئاتر اس

 قول)نقل انیپا( ” ! دمیخوابیم

دلســـوز به  یروحان کیو در اثر برخورد با  دهیکشـــزحمت یبچه زحمتکش بوده که از کودک کی:  دیگویم بهنود

سواد د سپس براثر نامال اکردهدیپ ینیحوزه رفته و  ست،  و  تیو چون از اذ دهدیم يرو شیکه در حوزه برا یماتیا

ــا ــده بوده ریآزار س ــته ش ــبکی طالب خس ــاس م ش ــکل ز کندیکه احس ــت مش کند به تهران  دایپ يادیممکن اس

 !کندیو خودش را خلع لباس م زدیگریم

ــکندر ــهور در ادلد اس ــادرات فرش به من ب د؛یگویمورد م نیم روزنامه نگار مش ا برادر مهندس عبداهللا واال در کار ص

سترال شتم و در جر ییبودم با مهندس واال آشنا یبودم و چون خودم هم مطبوعات ایا و  عبداهللا واال کیپ و کیج انیدا

 مسعود بهنود بودم.
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 گریکدیاتر دهقان هم با دو در تئاتر نصـر و تئ نیعبداهللا واال بود و ا کیتهران مصـور متعلق به احمد دهقان شـر مجله

 بودند. کیشر

تهران اجاره  نیوارد و به متمول نیپیلیخانم از ف يادیبار گروه ز نیاول ياســـت که برا یکســـ"عبداهللا واال  "( مهندس

 بودکرده ریدا يدفتر نیپیلیواردات خانم از ف يبرا "عبداهللا واال"معروف بودند!  ینیپیلیها به کلفت فخانم نیو ا دادیم

 دفتر بود.) نیا ریمسعود بهنود مد و

ضد حزب توده و کموندهقان به احمد شرف بود و در جر هاستیشدت  ضرت ا ستان واالح حوادث دهه  انیو از دو

شد و مرد. بعد از ترور احمد دهقان، چون زن و بچه و عَ یس شت،  يابهقَترور  مجله و تئاترها را در "عبداهللا واال "ندا

 يبرا يدارد از و يســواد حوزو دیطلبه ســابق را هم دهقان به تئاتر آورد و چون فهم نیا رد.گرفت و رشــد ک اریاخت

 درآمد. سانیمسعود به مجله تهران مصور، باز شد و به جرگه مجله نو يکم پاها استفاده کرد و کمنمونه حیتصح

 است.کرده  ینشان داده و ترق ياست که از خودش استعداد ریتقدهم قابل نجایتا ا پس

س نکهیا اما سائل جن ش کنندیاو بند م یبه م س انیرانیما ا یفرهنگ یماندگاز عقب ینا ست که دوجن و همجنس  هایتیا

شــده و در جهان غرب حل ي. در حال حاضــر مســئله همجنس بازمیدهیو مورد اســتهزا قرار م میکنیبازها را طرد م

به همجنس ممکن  شیطبع انسان و گرا رییتغ .کنندیم یرسم باهم ازدواج یشده و حتشناخته تیها به رسمحقوق آن

 یوارد زندگ دیهســت که نبا یاســیســ دهیاختالف عق یو عالوه بر آن اگر با شــخصــ دیایب شیپ هایلیخ ياســت برا

 او شد. یخصوص

طور که خودش شـــجاعانه در خاطراتش پســـر موفق اســـت اما آن کیدختر و  کیدو فرزند،  يبهنود دارا مســـعود

 است. افتهیبه مردان در او شدت  شیشده و گرا تفاوتیبه بعد نسبت به زن ب یسالگاز چهل دیگویم

 يهمجنس باز يهااز گروه یداشـت به بعضـ یوقت ارتباط خصـوصـ یاسـیتوسـط عبداهللا واال که با محافل سـ بهنود

 .ابدیراه م دایهو رعباسیبه محفل ام انپوریغالمرضا ک قیو از طر یمعرف
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ـــت یما بزم هفتگ دیگویخاطراتش م در خودش تابش،  ی) علویخانم راد ی( شـــاباج يزرند یکه در آن عل میداش

 انپوریو غالمرضــا ک میشــدیجمع م گرید يا) و عدهییویراد شــاتینما گریفراز ( باز دا،یهو رعباسیمحســن دولو، ام

 .کندیباز م ونیزیومحفل راه خود را به تل نیبهنود از ا مسعود !دیرقصیهم با لباس زنانه م

حاضر به قبول  یمسائل خالف اخالق عموم یشهرت بهنود به بعض لیبه دل کخواهین زیو پرو انیمحمود جعفر مرحوم

  .شوندیبهنود م رشیمجبور به پذ دایهو یانیاند اما با پادرماو نبوده

  

  

 

  از سمت راست مسعود، عطا اهللا مهاجرانی

  

 :سدینویفرد) صراحتاً م یدر کتاب خاطراتش ( مصاحبه با عرفان قانع ساواك یتیمعاون امن یثابت زیپرو
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 یســاواك جاســوســ يبرا ونیزیتلو و،یدوســت و عامل ســاواك بود و در مطبوعات و رادشــاه يمســعود بهنود فرد ”

  .آوردیما م يرا برا ونیاسیو س دایاخبار محافل هو یو حت کردیم

و با خطر اعدام  رودیمحاکمه م میز يو پا ریسوابق دستگ نیهم لیود به دلمسعود بهن 57پس از انقالب  نکهیخالصه ا

 !گرددیمواجه م

 :دیگویدارند که م یمثل معروف هاروس

 “بماند !  رونیتا سرش از آب ب گذاردیپا م ریاش را زبچه شودیدارد غرق م ندیبیم یخرس وقت ”

بدانند که  دیبا دهندیانتقاد قرار م اص و به اعدام دادن افراد مورددادن اشخ” لو ” که مسعود بهنود را به خاطر  یکسان

 نجات خودش چند نفر را لو داده است ! يرا تحمل کند و برا زهایچ یلیبوده که نتوانسته خ یطیدر شرا يو

 نیا بهنود و شهادت بهنود تیشکا يکرد و بر مبنا یرسم تیشکا کخواهین زیو پرو انیبهنود از محمود جعفر مسعود

آن زمان  و مجله تهران مصـــور به  يهادو در روزنامه نیبهنود و اعدام ا تیشـــکا يدو نفر را اعدام کردند که ماجرا

  قلم خود بهنود چاپ شد.

  

 

  کخواهین زیو پرو انیمحمود جعفراز بهنود  تیشکا
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 اهواز یزره 92فرمانده لشکر  ان،یجعفر یسیسپهبد بقراط ع

س ان،یربقراط جعف یسیع سپهبد سران ب سته و مقتدرن اریاز اف شکر  ینیزم يرویبرج اهواز  یزره 92که ابتدا فرمانده ل

ــد. در  ــتان ش ــتاندار خوزس ــپس اس ــقوط هل لیبه دل 1357بهمن  23بود و س ــانحه س ــ یکه برخ کوپتریس از  یآنرا ناش

ــ گرید یو برخ کوپتریبه بدنه هل ونیانقالب يراندازیت ــته  دانندیم کوپتریدر داخل هل يراندازیو ت يریاز درگ یناش کش

  .شد

 

  انیجعفر یسیسپهبد بقراط ع

  

  انیسپهبد جعفر کوپتریهلاز سقوط  یتیروا

به  ینیروح اهللا خم يبه رهبر یانقالب اسالم نکهیداشت تا ا تیفعال رازیاستاندار فارس بود و در ش انیجعفر یسیع آقا

ــ کینقطه اوج خود نزد ــور تاردش ــب اجازه از پ یحکم یط 1357ان آب 14 خی. وزارت کش ــگاهیاعالم کرد با کس  ش

 به سمت استاندار خوزستان منصوب شد . انیجعفر یسیع طسپهبد بقرا مساریت امهریشاهنشاه آر
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موثر واقع  یتالش کرد ول يپهلو میرژ هیو متعهد شرکت نفت بر عل یشکستن اعتصابات کارگران انقالب يبرا شانیا

من از طرف  حضور داشتند اظهار داشت زین یمخالف حکومت شاهنشاه ونیکه روحان یتاز جلسا یکیدر  ی. حتنشد

شور ن ستاده و گام امدهیوزارت ک شاه فر ضا  شخص محمد ر ستان برا فته. من را  ست،  يخوز بهمن و  22من مهم ه

ـــا انیجعفر يآقا يانقالب برا يروزیپ ـــ یعنیانقالب  يروزیروز بعد از پ نیهم ينبود برا ندیخوش بهمن  23نبه دوش

در حومه  ارتش که ســـپهبد بقراط داخل آن بود روزیمتعلق به هوان 214فروند بالگرد  کی 13مقارن با ســـاعت  1357

. در رسانه ها دو دیگرد قیو پس از سقوط باعث حر شدشهرستان شوش) دچار سانحه  يلومتریک 15شهر هفت تپه(

 :سقوط بالگرد ذکر کرده اند يعلت برا

ستان بوده که مخالف یوحدت گاهیبه پا متیبالگرد در حال عز نیا نکهیا -1 ستان خوز سمت آن شانیا نیدزفول ا  به 

 .ندموشک پرتاب و باعث سقوط شد

دزفول  یوحدت گاهیکه به ســمت پا يدر پرواز انیو همراهش اســتوار حداد انیجعفر یســیســپهبد بقراط ع نکهیا -2

 زرویهوان ورانیو خروج از کشور را داشته است. پا کوپتریهلربودن  حامل اسناد و پول قصد یفیبا ک گرفتیانجام م

و  خود ناچار دست به اسلحه برد دیاثبات تهد يبرا لگردکار ممانعت به عمل آورده و سپهبد بقراط در داخل با نیاز ا

ن ســانحه آباعث ســقوط بالگرد شــدند. درهمین ر آورد و د يو او را از پا کرد کیشــل نیمحمد نور دیســ يبه ســو

 .دیگرد انیمانع از فرار سپهبد جعفر روزیهوان ورانیپا گریو د نینور دیشه يفداکار

 آماده است. زرویهوا ن يدر آمار شهدا یبا درجه سرهنگ نیفاضل نور دیس نام

 سانحه کشته شده اند : نیدر ا لیذ افراد

 این یجعفر سلطان کمیخلبان  -1

 النیاستان گ هیدهشال از توابع آستانه اشرف ياهل روستا 1334متولد  نیمحمد نور دیس اریخلبان دوم ستوان  -2

 یحاج حسن لیهمافر سوم اسماع  -3

 محل تولد آبادان و محل دفن اصفهان 1338متولد  ،سده یسهراب دیگروهبان دوم سع  -4
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 انیاستوار حداد  -5

 انیجعفر یسیسپهبد بقراط ع  -6

ستوار سپهبد ع انیحداد ا ش نایجعفر یسیو  شه گریاند و چهار نفر دبوده کوپتریهل نانیسرن شمار   روزیهوان دانیاز 

  .باشندیو تحت پوشش م یاسالم يارتش جمهور

 

  جعفریان کوپتریهلاز کشته شده هاي سقوط  نیمحمد نور

  

 فرمانده سپاه جنوب فاش شد نیراز قتل آخر

سابق نظام انیجر در سالماهواز در دادگاه ان یمحاکمه فرماندار  سپهبد جعفر نیا یقالب ا شدن  شته   انیشهر، راز ک

 فاش شد. ،يپهلو  میاستاندار خوزستان در زمان رژ نیآخر

سرلشکر شمس تبر انیدر جر  سابق نظام يزیمحاکمه   کوپتریاهواز در دادگاه انقالب، فاش شد که در هل یفرماندار 

ساعت انیبقراط جعفر یسیسپهبد ع شده بود.  یبمب  شته  سرلشکر معدوم شمس تبر نیاکار گذا ستور   يزیاقدام به د

خارج از مرز بود پرواز کرد. اما حدود  ایکه گو یلومنقطه نامع يبه سو 92از محوطه لشکر  کوپتریانجام شده بود. هل

  .دیبه قتل رس انیبعد از پرواز، در مزارع هفت تپه سقوط کرد و سپهبد بقراط جعفر قهیدق 15
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 دایهو نهیکاب یو امور اجتماع کار ریمنوچهر آزمون، وز

ـــته –در تهران  1309آزمون (زاده  منوچهر ـــورا 24دوره  ندهیدر تهران) نما 1358 نیفرورد 20 درگذش  يمجلس ش

ستاندار فارس در کاب دا،یهو نهیکاب یکار و امور اجتماع ریوز ،یمل مشاور در  ریآموزگار و پس از آن وز دیجمش نهیا

شد. او فارغ 1358سال  هما نیدر فرورد يبود. و یامام فیشر نهیدر کاب ییامور اجرا صاعدام  صاد  لیالتح شته اقت ر

  آلمان بود.» کلن«از دانشگاه  یو علوم اجتماع یاسیس

  

 

 دایهو نهیکاب یکار و امور اجتماع ریمنوچهر آزمون، وز
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 منوچهر آزمون  یاز زندگ يمختصر

س 1309بود،  منوچهر آزمون در  يرنو ينبو یعبدالنب اهللاتیآ يدختر ینوه آزمون شد. پدرش  یشم در تهران متولد 

بودند. او از طرف مادر با  ينور يو ســپس ســاواك و مادرش عصــمت نبو ییابوالقاســم آزمون کارمند وزارت دارا

ــاوندیخو ينور ينبو یعبدالنب اهللاتیخانواده آ ــت و از ا يش ــتگ دمآیکه الزم م يبعدها در موارد رو نیداش  یبر بس

 .کردیم دیتاک تیخود به روحان

ــ ــطه را در تهران از  ییابتدا التیتحص ــتان 1330تا  1316و متوس ــاط و دب يهادر دبس ــتانیخرد و نش و  يراز يهارس

 لیبه دل 1331آلمان شد. در سال  ی. سپس در کنکور اعزام خارج از کشور شرکت کرد و راهدیبه اتمام رسان ییدارا

 يبه تراشــکار تسیبه ناچار در کارخانه دو مونقطع شــد و آز انیدانشــجو یلیرز تحصــدولت وقت، ا یمشــکالت مال

صاد یپرداخت و مدت شکالت اقت شگاه کلن در آلمان يبعد به علت م رفت،  یشرقدر آلمان کیپزیبه ال یغرباز دان

ــهر ــ ي. وه بوددیحزب توده بدل گرد يرهبر تیبه مرکز فعال 1336که از  يش ا در آلمان در خود ر هیعال التیتحص

س سان انیبه پا یو علوم اجتماع یاسیرشته اقتصاد  شگاه ال دیر  نهی. هزدیگرد کیپزیو موفق به اخذ درجه دکترا از دان

 یغربدر آلمان تیفراهم کرد. بعدها معلوم شـــد که او مامور ســـازمان امن ياســـکندر رجیاو را در آلمان، ا لیتحصـــ

را در دانشــکده  ســتیاحزاب کمون یو اصــول ســازمان یســتیمارکســ فلســفه یاســت. او همزمان دوره تخصــصــبوده

 بازگشت. یغربکرد و سپس به آلمان یمارکس طکارل

 هاســتیو کمون هاســتیالیشــد و با ســوســ رانیا یســلطنت میرژ نیاز مخالف جاًیتدر یغربدر آلمان لیهنگام تحصــ به

صلکر دایپ کینزد يکارهم سته ا شجو ید و ه  يکرد و خود رهبر يزیریرا پ یغربآلمان میمق مخالف یرانیا انیدان

ـــاه به آلمان م ابرپ ياها را بر عهده گرفت. تظاهرات پر دامنهآن تیو هدا ـــاخت و هربار که ش را  نیمخالف رفت،یس

 یتیمقامات امن ای رانیمبارزه در آلمان ســرانجام با دولت ا ی. پس از چند ســالکردیم يرهبر يو هیتظاهرات عل يبرا

بازگردد و  رانیشــد و قرار شــد به ا مانیپشــ شیخو يهادســت برداشــت، از کرده شیآمد و ظاهراً از افکار خورکنا

  .دینما يریگبهره ياز وجود و ولتد

سازمان امن رانیبه ا یوقت ستخدام  شت به ا صورت کارمند عاد تیبازگ بلکه به عنوان طراح و  ،يدرآمد، آن هم نه به 

 يهااستیو س دادیدرس م »سمیکمون« د،یگردیم لیتشک یتیماموران امن يکه برا ییهاکالسسازمان. در دئولوگیا
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را در  ياتوده انیســاواك ســازمان دانشــجو ي. با همکارکردیم یخارج را طراح میمخالف مق انیمبارزه با دانشــجو

ـــاو یدر خاطرات خود مدع يانوری. دکتر کدادیآلمان لو م ـــت که او از اول مامور س ـــده اس  ياك بودند. و براش

با نام مســتعار  یغربماه پس از بازگشــت به آلمان کیرخنه کرده بود. او  ياتوده انیبه ســازمان دانشــجو یجاســوســ

زن تبعه آلمان  کیاز بازگشت به آلمان با  شیو چند روز پ شودیساواك در آلمان مستقر م ستگاهیا در» نقشخوش«

 بود. ایکارنل ای میدختر به نام مر کیرد که ثمره آن ازدواج ک ستریهوفم نیبه نام کار یشرق

شرف قرار تیگرا بود که مورد عنامنوچهر آزمون جزء عناصر چپ  شده بود. برخا ساواك  معتقدند  یگرفته و وارد 

  خدمت کنند. هایابه توده توانندیبهتر م میرژ التینفوذ به تشک قیکه از طر کردندیافراد گمان م نیا

ست یتپس از مد يو سال  ،يریوزخدمت در نخ سمت معاونت تلوز 1346در  شد. آزمون  رانیا یمل ونیبه  انتخاب 

 .کردیم فایا ونیرا در سازمان و تلوز میظاهر رژ يباسازینقش ز

 يهااز شــبکه ،با نام مســتعار دکتر منوچهر قاطع »یاســیســ ریتفســ«آزمون به عنوان  يهاســمت بود که نوشــته نیدر ا 

و  راندیدر مملکت ســخن م يو کشــاورز یصــنعت يهاشــرفتیها آزمون از پنوشــته نی. در اشــدیش مپخ ونیزیتلو

به  يشهرت داشت. طبق گزارش ساواك و زین ی. آزمون به سوءاستفاده مالگفتیو دولت را ناسزا م میرژ نیمخالف

 اریکه در اخت ویراد غاتیات تبلاز وجوه 1351منصور) در سال  یو برادر حسنعل ی(فرزند رجبعل ،همراه جواد منصور

شهر ریوز ستفاده کردند. آزمون در  سوءا ساواك به وزارت اطالعات و جهانگرد 1347 وریبود،  منتقل و معاون  ياز 

 سییو ر ریوزمعاون نخســت ورماهیکشــور و در شــهر ریمعاون وز 1350در خرداد ســال  يوزارتخانه شــد. و نیا یفن

 د.گردی ونیاز روحان ياریبس یتیسازمان اوقاف شد که موجب نارضا

ـــال نامه  ـــو يااز جمله ارس ـــاه در ت يبرا ونیاز روحان یگروه ياز س که از منوچهر آزمون به موجب  1354 رماهیش

ســمت به شــدت انتقاد شــده بود. آزمون در بدو  نیتومان ثروت در ا هاونیلیم يآوربه خاطر جمع زیبودن و ن ياتوده

صد ست به تغ يت س راتییدر اوقاف د خود به اوقاف برد و  میرا به عنوان ت يرا برکنار و افراد يادیزد و افراد ز یعیو

ـــمت در اوقاف ملحق کردن امور حج به ســـازمان اوقاف بود که از  يو يکارها گریمهم قرار داد. از د يهادر س

او  هیراد صـــاحب نفوذ را علاز اف يااقدام حســـادت عده نیبود. هم یوزارت کشـــور و شـــهربان اریدر اخت امیاالمیقد

 .ختیانگبر
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. دادیمقرارحج  یافراد اعزام ستیکه آزمون دوستان و وابستگان خود را در ل کندیم ادیفردوست در خاطرات خود  

ــال ــت يهاآزمون در س ــمت نیاز ا ریغ دایهو يریوزنخس ــت. از جمله معاون وزارت  زین يگرید يهاها نقشس داش

 را هم داشت. یکار و اموراجتماع ریصناف و وزکشور در امور انجمن ا

ساواك  يسابق و از ماموران بعد يهايااز توده د،یآزمون هم که به وزارت رس با،یمادر فرح د باید دهیطبق گفته فر 

. بودنددرآمدهمجارستان  ياحزب توده تیبه عضو یاندازه در کار خود تبحر داشتند که حت و آزمون آن دایبود. هو

 يفراماسونر التیوابسته به تشک يهابود که به عنوان انجمن يها و عضو باشگاه روتاراز فراماسون یکی نیچنهم يو

شت و مامور حزب بودند تیفعال زین نینو رانی. آزمون در حزب اشدندیم یمعرف تالش  زیحزب ن یکل ریدب ي، برادا

  جلسه داشتند. شیقامرتباً در منزلش با رف ياست. طبق گزارش ساواك و کردهیم

  

 

  ازسمت راست غالم رضا پهلوي، منوچهر آزمون 
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 در مجلس یندگینما ،منوچهر آزمون

آموزگار به  دیانجام گرفت. جمش 1354و دوره هفتم سنا در تابستان  یمل يو سوم مجلس شورا ستیدوره ب انتخابات

در  يداشت. و یید که در انتخابات تهران اثر بسزابو یاز کسان زیکشور کارگردان انتخابات بود. آزمون ن ریعنوان وز

اول  لیوک زیخود را به مجلس فرستاد و خود ن ارانیاز دوستان و  ینقش داشت و بعض زیاز نقاط ن یانتخابات بعض

 بود. يهزار را 118 بی) قریاضیاو با نفر دوم (مهندس عبدهللا ر يتهران شد. اختالف را

 ریوزنداشت، متوسل به نخست ییو قدرت اجرا ضاحیو حق است دیمجلس نرس تاسیبه مقام ر يو کهییجااز آن 

 میترم نیدر مجلس در آخر یندگینما کسالیپس از  1355شود. سرانجام در  یوقت شد تا به او مقام وزارت ارزان

  .کردیم یط خود را اتیآخر ح يهاماه نهیکاب نی. ادیگرد یمعرف یکار و امور اجتماع ریبه سمت وز دایهو نهیکاب

  

 منوچهر آزمون در دولت آموزگار

ستاندار نهیکاب نیآموزگار داد و آزمون در ا دیخود را به جمش يجا 1356در مرداد  دایهو  فارس منصوب شد. يبه ا

مهم دقت  يهاسلطنت محمدرضاشاه در انتخاب استانداران به خصوص در استان لیدر دوران سلطنت رضاشاه و اوا

ص ستانداران ب میدر اواخر رژ یول شد؛یول ممبذ یو توجه خا شته انتخاب ا سل شتریگذ ست قهیتابع نظر و  و  ریوزنخ

او  استیانقالب که سوء س لیفارس در اوا يکشور وقت بود. از جمله انتخاب آزمون به استاندار ریوز ایدربار  ریوز

شدن آتش انقالب بود. در آن نیدر ا شتعل  ساس از عوامل م ستان ح صد برگزار میرژزمان  ا ش يق شن هنر  را  رازیج

ـــت. آزمون از طر ـــنگ نهاوند قیداش ـــا کرد که با توجه به  یتلگراف يهوش به فرح مخابره کرد. در آن از فرح تقاض

ها به جشن ابد،ییها قبل آغاز شده و هر روز توسعه مجشن از مدت يبرگزار هیکه عل ياگسترده غاتیبلاقدامات و ت

 رستم برگزار شود.و نقش دیجمشدر تخت المکانایحت رازیخود ش يجا

ست  سامان يزمامدار يروزها نیاز نخ ضع ناب شور و  يروهایبه خود گرفت. همه جا تظاهرات و مقابله با ن یآموزگار ک

  نبود. یقاعده مستثن نیبود. استان فارس هم از ا یدولت
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 ياهیاعالم وریشهر 5در  يو ،یامام فیخاب شرو انت 1357 وریشهر 4در  يریوزآموزگار از نخست يپس از استعفا

 ییمشاور در امور اجرا ریآزمون وز نهیکاب نیپرداخت. در ا نهیکاب يو اعضا رانیوزئتیه یانتشار داد و در آن به معرف

 کرد. یمعرف گریاحزاب د انیحزب در م کیرا  زیدوران آزمون حزب رستاخ نیانتخاب شد. در ا

شر  شکالت عالوه یامامفیدولت  سجام و هماهنگ یبر م شور با آن روبرو بود، در درون خود هم ان سطح ک  یکه در 

بود و از  دهیرس يساواك به وزارت و استاندار قیآزمون که قبالً از طرمنوچهر نهیکاب لیروز تشک نینداشت. از نخست

که  نهیکاب گرید رانیبه وز خود را اتینظر خواستیم رمشاو ریشد، در سمت وز لیتحم یامامفیبه شر قیطر نیهم

ـــد ـــتند، تحم تیبر او ارش ـــتعفا نهیکاب رانیآزمون با وز زیآم. رفتار تند و اهانتدینما لیداش ا هچند تن از آن يبه اس

ــات کابدیانجام ــدیم ریدرگ گرید زانیبا وز نهی. آزمون در جلس ــنهاداتیو پ ش  وبرور گرانیاو با مخالفت د یانقالب ش

دست  دیمقابله با انقالب با يشده بود، آزمون گفت برا لیکه در حضور شاه تشک نهیات کاباز جلس یکی. در شدیم

زمان جنگ  يهامانند دادگاه ؛ییدادگاه صحرا کیدر  دیجمله مقامات فاسد گذشته بازد و از آن یانقالب يبه کارها

کارمند سابق خود در  يهايتندرو که از تیسازمان امن سییر مجلسه سپهبد مقد نیشوند. در هم ربارانیمحاکمه و ت

 يآقا شنهادیخواستم به عرض برسانم که اگر پ«شده بود، از شاه اجازه صحبت خواست و گفت:  نیساواك خشمگ

   ».به جوخه اعدام سپرده شوند دیخواهند بود که با یکسان نیاز اول شانیشود، خود ا بیآزمون تصو

ستقرار حک 1357 وریشهر 17 عیبعد از وقا  صدد برقرار ینظام يمقامات فرماندار ،یومت نظامو ا کنترل  يتهران در

ـــر که اختدر مطبوعات برآمدند. روزنامه ـــوص دو روزنامه بزرگ عص ـــت مد اریها بخص ـــان از دس  نیا رانیامورش

ا . بدیکردند و کار به اعتصـاب کشـ یسـتادگیا نیافتاده بود، در مقابل مامور سـندگانیها خارج و به دسـت نوروزنامه

ــاب با توافق درباره عدم مداخله مامور نیآزمون ا یانیپادرم  افتیدر کار مطبوعات خاتمه  ینظام يفرماندار نیاعتص

 يریوزنخســـت هیطلب بود و داعالعاده جاهفوق يخود آزمون هم که فرد انیم نیلغو شـــد. در ا یو ســـانســـور به کل

 .ردیدولت خود قدرت را به دست بگ فیتا مگر با تضعمطبوعات پرداخت  قیدولت از طر هیعل کاتیتحرداشت، به 

لذا به طور آشــکار و پنهان  ســت،یدولت قادر به کنترل کشــور و اعاده نظم ن نیکه ا افتیدر 57آزمون در اواخر مهر 

مشـترك  تیخود را در مسـئول تیگونه اتخاذ کرد و با مطبوعات به مصـاحبه نشـسـت و حداقل مسـئولمخالف ینقشـ

آبان  5خارج شد. آزمون در  رانیوزئتیاز ه نهیکاب طتا باالخره قبل از سقو نمودیاداره کشور مجزا م درباب رانیوز
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حزب چند روزه با بازداشت آزمون به  نیعمر ا یگذاشت؛ ول هیرا پا »رانیاتحاد خلق ا«آبان حزب  9استعفا داد و در 

  .دیرس انیپا

  

 يمنوچهر آزمون در دولت ازهار

تحت  يکه ازهار یاقدام دولت نظام نیو آخر نیکار آمد. اول يرو يدولت ازهار یامامفیشر نهیاز سقوط کاب پس

ــتگ نیبا تلق ای خودیهمکاران نظام ریتاث ــت زد، دس ــاه به آن دس ــابق بود. از جمله هو ياعده يریش  دا،یاز مقامات س

ص شت ا يرین سک شتریافراد ب نیو... که بازدا صورت گرفت. تنها منوچهر آزمون به اتهام  ین افکار عمومیبه منظور ت

) تیسازمان امن سییشد که سپهبد مقدم (ر عیموقع شا. در آندیبازداشت گرد هایو ارتباط با خارج میرژ هیتوطئه عل

ــرهنگ قذاف افتیو در نیدرباره ارتباط آزمون با مخالف یمدارک ــت آورد و نامبرده  یبیرهبر ل یکمک از س  بهبه دس

ماند و نامبرده به  جهینتیآزمون ب يآزاد يانقالب تالش برا يروزیه بازداشــت شــده اســت. بعد از پدســتور خود شــا

س یخانواده روحان کیشد. آزمون از  ربارانیحکم دادگاه انقالب محکوم به اعدام و ت  یبهبهان دجعفریبود و مرحوم 

به درخواست خانواده آزمون با امام  یحت يوکرد.  يادیز الشنجات او ت يبود که بعد از انقالب برا یاز جمله کسان

عد از آن  زین ینیخم ّا چند روز ب به همراه جمع 1358 نیفرورد 20در  یعنیمالقات کرد؛ ام ندپا یآزمون   گانیاز بل

  شدند. ربارانیشاه ت میرژ

 

  دادگاه منوچهر آزمون
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 ساواك درباره منوچهر آزمون  تیروا

ستمورد نحوه ارتباط منوچهر آزمون  در ست نی صی در د شخ سند م ساواك  شاه با با  ، فقط یک نامه از آزمون به 

 است. متن نامه چنین است:نوشته شده 1957اکتبر  13وجود دارد که از کلن در تاریخ » اي به شاهنامه«عنوان 

به خاك پاي بندگان اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، جان نثار که مدتی گول عناصر خائن و  تقدیم

کردند، خورده بودم اینک با علم به حقایق در ش را تحت لواي حزب منفور توده فعالیت میوطن فرو

ــرافت راه یافته ــاام و افتخار میراه حقیقت و ش ــرف عرض برس ــوگند وفاداریم را به ش و  نمکنم که س

ـــرافتم را به گرو می و  گذارم که کلیه عمر به رهبري ذات اقدس همایونی در راه اعتالي نام ایرانش

ــم ــتدعا میعظمت وطن عزیز بکوش کتم بذل توجه کرده و اجازه فرمائید تا در راه زندگی نوین و . اس

  .شادي بخش آینده تحت توجهات شما گام بردارم

نثار منوچهر آزمونچاکر و جان   

 نویسد:هاي ساواك مینیز در پاسخ به یکی از جوابیه 1336سال  9آزمون در تاریخ پنجم ماه  منوچهر

باشم که نیات پاك و با طوري که تیمسار معظم دستور فرمودند.. امیدوارم لیاقت این را داشته همان

ــار را به مرحله اجرا درآورم ــتی و همکاري حقیر اعتماد ارزش تیمس ــت که به دوس ــتدعایم این اس . اس

اجرا بگذارید.  ردکنم هر چه زودتر نقشـه صـحیح مبارزه را تهیه فرمائید و به موداشـته باشـید. آرزو می

ست زیرا راه صد موفقیت از آن ما صد در ستمن ایمان دارم که  شرافت ا ساواك در ، راه حقیقت و   .

به خدمت در راه عظمت وطن و از شــــاه  نامۀ آزمون کرده و وي را متعهد  گزارش خود، تحلیلی از 

 .تقاضاي بذل توجه کرده است

کرد و در ســاواك رســماً مشــغول کار شــد. گزارش ســاواك مورخ به ایران مراجعت  1340آزمون در ســال  منوچهر

ــتیب ــال  7و هفتم ماه  س ــود کهیادآور می 1340س ــار قائم مقام ش ــادره تیمس : از بدو انتقال به این اداره طبق اوامر ص

کند. ... کل در تحت نظر آقاي طباطبائی و بعد از ظهرها در این اداره انجام وظیفه میســـاواك قبل از ظهرها در اداره

سی بخش کمونیزم بین شهابی و آقاي دکتر آزمون بود، بر اثر رفتن هر دو در نتیجه امور برر المللی که به عهده آقاي 

  .کارمند مزبور از این اداره بکلی تعطیل شده است
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 دهد:در مورد موقعیت حقوق ساواك گزارش می 1342سال  ک،یو چهار،  ستیتاریخ ب در

ریال مساعده پرداخت شده به آقاي منوچهر آزمون از محل عملیات مبلغ شش  89750مارك معادل مبلغ پنج هزار  از

 ریال به بخش عملیات پرداخت شد. 41500هزار ریال از حقوق فروردین و اردیبهشت وي کسر و جمعا تاکنون مبلغ 

ساواك وي را  1343م سال برج سو ستیبه استخدام ساواك درآمد در تاریخ ب 1338در نوزدهم، برج سوم،  آزمون

خرداد سال جاري به یکی از کشورهاي اروپایی اعزام شود. ولی نوع مأموریت و کشور  24داد که از تاریخ مأموریت 

ست شده ا سال  ستمی. در تاریخ بذکر ن شش  ستگیريباتوجه به  1344برج  ستها و  د پرویز نیکخواه و جمعی از مائوئی

نویسد: به فرموده تیمسار ریاست ساواك مقرر است نامبرده باال ، ساواك میرانیاعضاي کنفدراسیون دانشجویان ای

فروردین کاخ مرمر که ظرف  21به منظور همکاري با مقامات اداره دادرسی ارتش در جریان محاکمه متهمین حادثه 

 یرد.آغاز خواهد شد، از روز شنبه تا پایان محاکمه مذکور در اختیار اداره قرار گ دههفته آین

سمکرد از آزمون و تجربه وي در حزب تودهسعی می ساواك سی شناخت مارک ش،  سم در کار آموز سود  ی، کمونی

 نویسد:می 1344برد. اداره آموزش در تاریخ هفدهم،برج هفت سال 

لیات ، مسووالن بررسی و رهبران عمسوم ساواك براي باال بردن سطح معلومات و اطالعات کارمندان بویژه کلاداره

عت الملل و تحوالت حاصــله در آن در هر هفته به مدت دو ســانســبت به مبانی ایدئولوژیک و تاکتیک کمونیزم بین

 ، ترتیب دهد.این اداره لجلسه بحث و سخنرانی در مح طهبراي تعدادي از کارمندان مربو

شمند ستاد کمونیزم بین خواه ستور فرمائید آقاي دکتر آزمون ا ست د شنبه هر الملل آن ادا اره بعد از ظهر روزهاي یک

 هفته براي اداره جلسه مذکور در این اداره حضور به هم رساند.

ست نوع ساواك بوده ا شویق مدیریت  سند و حتی ت سه ، 24/11/1345. در گزارش عملکرد آزمون مورد پ ساواك 

شــده  دیق 19ز ســه مورد که اســت غیر ا 20باشــد که تمامی نمرات هاي ارزشــیابی کار وي میجدول مربوط به برگ

 :در این جداول موضوعات زیر را درباره آزمون به کار برده و همه را موفق دانسته است ساواك .است
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ــرعت ــیاريانتقال س ــتگی، قدرت بیان، هوش ــی، وظیفه، ثبات عقیده، تهور و از خودگذش ــناس ، ، اطالعات عمومیش

، ، خودکاري، حفاظتیکارهاي اطالعاتی، تخصـــص درقدرت تشـــخیص، و تحلیل، تجزیه، قدرت بررســـیکاردانی

 پشت کار، دقت در کار، سرعت در کار، دادن سازمان و تهیه طرح و نقشه و ...

منظر ساواك یک نیروي اطالعاتی باید داراي ویژگیهاي خاص باشد. آزمون عنصري سیاسی تشکیالتی در حزب  از

ـــیلکرده اروپا، اهل مطالعتوده ـــجوئی ، تحص ـــغل در دوران دانش ه و تحقیق و از همه مهمتر داراي قدرت انتخاب ش

  رژیم ترسیم کنند. ايهاي مناسبی بود تا از وي یک چهرة مطمئن بر. اینها مشخصهاستبوده

ـــاواك در مورد آزمون به حد ـــی یوقتکه بود  ياعتماد و اطمینان س ـــیاوش آزمون دیپلمه ریاض نماینده  ،برادرش س

سپاه ترویج وآبادانی) ب سپاهیان انقال شت،  سپاه بهدا سپاه دانش،  شد ( شاه مفتخر  ضور  به دریافت لوح زرین در ح

ستخدام کرد. و شنهاد منوچهر او را ا سالهاي  يساواك با پی صادرات در تهران بود. در  ـ  1345مدتها کارمند بانک 

گردونه قدرت قرار بگیرد. هر چند، در در  خواســتیخود بود. او م يبرا یبه دنبال یک هویت اجتماع آزمون 1346

ـــووالن قرار گرفته بود. مدتها بود که رادیو و تلویزیون از وجودش  یمحیط بیرون ســـاواك مورد توجه برخ از مس

اســتعفا یا انتقال به وزارت  يتقاضــا 1346مشــاورت مدیر عامل پیش رفت. اما در ســال مقام تا در  کردندیاســتفاده م

ست اطالعات سو يریوزنخ س يکرد. از  سیا شگاه تبریز باتوجه به جو   يدعوت کرد که برا ياز و منطقه یدیگر دان

 :نویسدیم يبه نصیر يادر نامه يیک بار به آذربایجان برود. دکتر هوشنگ منتظر ياتدریس هفته

چند ســاعت  يادکتر آزمون کارمندان ســازمان هفته يکه فرمودید جناب آقا ياطبق وعده يمذاکرات حضــور پیرو

مربوط به دانشجویان این  یدر امور اجتماع يدانشکده ادبیات دانشگاه تبریز و همکار یشناستدریس در رشته جامعه

شگاه مورد احتیاج مبرم م شدیدان سووالن رادیو و تلویزیوبا به  يادر نامه 14/08/1346 نیز یک ماه بعد در تاریخ ن. م

 :نویسندیم يوزیرنخست

ـــ پیرو ـــت مقرر فرمائید آقا یفاهی متمنمذاکرات ش دکتر منوچهر آزمون با حفظ حقوق و کلیه مزایا به عنوان  ياس

اجتماعی و سیاسی مشغول  يهاتلویزیون به منظور نظارت بر برنامه یمأمور خدمت در این سازمان به سمت مشاور عال

ــاواك م ــت س ــاواك موافقت کرد، ریاس ــوند. و س ــدیبه کار ش ــودی: موافقت منویس حقوق خود را از همین جا  ،ش

 دریافت دارند.
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 يوزیر اطالعات با موافقت ساواك دکتر آزمون را به سمت رئیس کل خبرگزار يجواد منصور 1347اوایل سال  در

 کرد.پارس منصوب 

سو آزمون سوولیت از  صیر يپس از قبول م سماً در تاریخ  ين شویق و تکریم قرار گرفت و ر از  12/11/1347مورد ت

 ، به وزارت اطالعات منتقل شد.کلاداره

شور در تاریخ پنجم  وزارت سال  خردادک صنااز ،1350در  ف دعوت به همکاري آزمون براي اداره امور انجمنها و ا

 داد:گزارش  28/07/1350، در تاریخ گردش کاري که در پرونده آزمون وجود داشتهکرد. ساواك در

هاي دیروز، ، نوشته، داراي تالیفاتی پیرامون کتابهاي کمونیسمیاسی از آلمان، دکتراي اقتصاد سمنوچهر آزمون دکتر«

با  ياصول احزاب و احزاب در ایران از انقالب مشروطیت تا دوران حاضر، داراي فعالیت و همکار يرساالتی درباره

ــاغل ــتمطبوعات و مش ــاورت نخس ــازمانمعاون  ،يوزیر: مش ، پارس يخبر گزار، رئیس کل ایران یتلویزیون مل س

بود،  یورودش در ایران فاقد امکانات مال ي. آزمون که در ابتدامعاون وزارت اطالعات و معاون وزارت کشور است

 ».شدصاحب ثروت  زمانیدر اندك 

 شمارد:در گزارش مفصلی اموال وي را چنین برمی 09/05/1350در تاریخ  ساواك

 رجـ منزل پنج هزار متر مربع در شاهدشت ک1

 ـ پنج هزار متر مربع در شمال2

 ـ شش هزار متر مربع در فرح آباد ساري3

 ـ ده هزار متر مربع در بند سرشمشک4

 1960نویسد: همسر آلمانیش کارین به علت مشکالت زندگی در ایران نماند. در سال سپس در مورد همسر وي می و

 ) دارد.لیا (مریمبه نام کرن  ي.  آزمون از همسر خود دخترمتارکه کرده است

سال  در سرپرست اوقاف تعیین کرد و نصیري کارت تبریک  1350اواخر  هویدا در حکمی وي را به عنوان معاون و 

ساواك دور نمی شم  ستفاده مالی از چ سوء ا صوص در  شت. اما روند حرکت وي بخ شات  ماند.براي او نو درگزار
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رســـد دایر بر این که شـــکایتی علیه جواد منصـــور وزیر شـــکایتی میآمده اســـت،  09/05/1350 ســـاواك به تاریخ 

. آزمون رادیو ایران بوده اســت یتجارت يهااطالعات و منوچهر آزمون در زمینه ســوء اســتفاده از مازاد درآمد آگهی

اهداف حکومت بود.  يدر راســتا يفکر ،یســیاســ ياکرد، به عنوان چهرهفعالیت را در حزب ایران نوین آغاز  یوقت

ـــامان «: گویدیو پرورش م زشاي درباره تغییر در روش آمودر مصـــاحبه 31/02/1352تاریخ  در يو اولین جهت س

سامان ص یو پرورش فعل یدادن به ناب صو ست بخش خ ست که این را از د ست عوامل خاص  یآن ا باید خارج و به د

 »ثمرات انقالب سفید واگذار نمود. يدر راستا

نفر، مقال اول را  28آزمون در بین  ،یبخصــوص در انتخابات هیأت اجرائ گیرد،یصــورت م یدر حزب تغییرات وقتی

 قرار گرفتند. يو ... در مراحل بعد عباس شاهنده ،ی. فرهنگ فرهکندیکسب م

ــاواك در تاریخ يتعجیل برا یآزمون نوع یگوئ ــت.، س ــته اس ــیدن به قله هرم قدرت داش گزارش  09/12/1353 رس

 دهد:می

 یآزمون جلســـه دارند و از طرف يکنند آنها مرتباً در خانهاز رفقایش براي دبیرکلی حزب تالش میاي و عده آزمون

که ظاهراً رفیق دبیرکل است و عباس دانشمند و دیگران در جلسات منوچهر آزمون  ي، کاظم مسعودعالوه بر آزمون

. آیدیدر اشــکال مختلف به وجود مکند. مخالفتها یرجال را دچار تشــویش م ی. همین مســایل برخکنندیشــرکت م

 پرسدی، در این سفر هویدا مبا هویدا به اردن داشت 25/04/1352در تاریخ  يمعاون وزارت اطالعات سفر يخلعتبر

  :گویدیم ياید؟ خلعتبرشما چرا با آزمون درافتاده

ندارم يقربان من کار« ـــ کندیخیال م کندیم ي. او دزدبا این دزد   ينمونه چند فقره دزد يو برا »داندینم یکس

 .کندیهویدا ذکر م يآزمون را برا

سلما سأله غیر قابل پیش بین يرجال رژیم پهلو م  شنودیهویدا م ینبود. چون وقت یهمه دزد و چپاولگر بودند و این م

 .گذردیو از آن م دهدیجلوه م يبلکه آن را عاد کندینم ینه تنها تعجب

  :ساواك آمده است30/03/1353سر قدرت بود. در گزارش آنچه مهم بود، جنگ بر  یول
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 :گفته است یخصوص يادر جلسه آزمون

ها و . این حزب چهرهاســتمردم از آن ســلب شــده يهاایران نوین قدرت خود را از دســت داده و اعتقاد توده حزب

 .استمتفکر را از خود رانده يمغزها

. مراقبت و تهیه گزارشها وسیعتر شودیآزمون حساس ما، ساواك نسبت بهمربوط به درگیریه يهادریافت گزارش با

 .نمایدیو دقیقتر م

. اما آوردیصرف نهار دعوت به عمل م يبرا ياز و یسفیر آلمان شرق نویسد،یعلیه کمونیزم م یآزمون مقاالت دکتر

 .دهدیشود و به آزمون دستور لغو آن را مساواك مانع از این دیدار می

ــال  در ــط س ــور و عده 1353اواس اي از طرفدارانش براي پیروزي احتمالی وي در انتخابات آینده حزب و جواد منص

ـــت وزیر قرار دارند. آزمون در هفته دبیر کلی فعالیت می ـــفی معاون نخس کنند. در راس آنان منوچهر آزمون و کاش

ضع حزب و نحوه ادار سخت ترین حمالت را به و شته در حوزه خود  سال آ هگذ شروع کرد. در  آزمون به  1355ن 

 .عنوان وزیر کار انتخاب شد ونصیري ریاست ساواك، در تلگرافی این انتخاب را تبریک گفت

سال ست1357 در سند فروردین ماه در ، در سفند،  میلیون تومانی جعل  130، آزمون در خرید هفتاد میلیون تومان گو

ــت ــت عمیق و گس ــالمیکرده بود. اما رژیم که با نهض ، در فکر مواجه بود، بدون توجه به این گونه چپاولگري رده اس

 .میدان دادن به درباریان بوده است

. جمشــید آموزگار به عنوان نخســت وزیر مســوولیت را به عهده به دنبال تهیه طرح یک بازي ســیاســی بود ســاواك

 :، پیشنهاد کردگرفت. وي در گزارشی به شاه

 گوید:و شاه در پاسخ می ».ناح پیشرو حزب رستاخیز ملت ایران منظور گرددآزمون به سمت ج آقاي«

صورتی که آقاي آزمون سمت مزبور را قبول کند، به وي محول شود. سپس آزمون در دیداري که با شاه داشت  در

 نویسد:کرد. ساواك میدر خصوص اختالفش با وزارت کشور، مسایل را مطرح ) 20/03/1357(
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حضــرت شــرفیاب شــد. این مالقات مدت یک ســاعت بطول انجامید و کلیه اختالفات، به حضــور اعلیآزمون  دکتر

ــمه گرفته ــرچش ــور و این که اختالفات از کجا س ــد و درنتیجه وعدم توجه وزارت کش ــاه  ي، مطرح ش ــتور ش به دس

 .ماندیم يدرپست استاندار

ـ ي، رابطهتمام تالش خود را در پنهان داشتن ساواك ، استخدام در تشکیالت صرف عضویت در ساواك خصوصی 

هاي ســاواك فقط یک مورد گزارش طرح موضــوع در بیرون اســت که ســاواك تمام پرونده يکند. در مجموعهمی

 :استآمده16/06/1357شود. در تاریخ حساس می

اند و ائی مشغول صحبت بودهروز پیش در کافه تریا هتل یالما چند نفر از کارمندان بازنشسته و شاغل وزارت دار چند

ــت ــاور وارد کابینه شــده اس ــاواك بوده و راجع به منوچهر آزمون که به عنوان وزیر مش ــال معاون س ، گفتند: چهارس

سیار کثیف می سوابق ب شد. با روي کارآمدن دولداراي  شریف امامی تبا شعارهاي  شتی ملی و  ، آزمون به عنوان آ

ــد و فعا ــاحبه10/07/1357کرد. وي در تاریخ لیت را آغاز وزیر امور اجرائی معرفی ش ــرت اي میدر مص گوید: حض

ـــرکت کرده ـــور ش ـــمول عفو عمومی آیت اهللا خمینی و دیگر مخالفان دولت که در تظاهرات خارج از کش اند، مش

ر د» جمعه ســـیاه«اي دمکرات ترســـیم کند، چهار روز قبل از اند، چون آزمون ســـعی دارد از حکومت چهرهگردیده

 :گفتاي با خبرگزاري آسوشیتد پرس مصاحبه

 »تواند به کشور باز گردد.، میکندخمینی رهبر مذهبی که از نجف در عراق مبارزات ضد شاه را رهبري می «

شت آزمون سعی دا شاهی را » اي دمکراتچهره«خود را  طی ماههاي پایانی رژیم  شاهن »  مدافع مردم«و کلیت رژیم 

  ، اشکاالت را به گردن مسووالن و درباریان سطوح دوم و سوم قرار دهد.، معضالتکالتقلمداد کند و مش

  

 ها و افکار آزمونسیري در مصاحبه

ـــتاخیز در دکتر آزمون ـــرها بویژه با روحانیت برقرار خواهد کرد. اگر حزب رس ـــتقیمی با تمام قش : دولت ارتباط مس

ند، می یدا ک ند محلی براي خود پ عه بتوا هاي تواجام ند. از این پس در یت ک عال به عنوان یکی از احزاب ف ند 

 .مردم گشوده است يو دستگاههاي اجرایی به روي همه يریوزنخست
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مقدمات برطرف کردن نارســـائیها از طرف مقامات اجرائی مملکت فراهم شـــده اســـت و ما : 10/06/1357 خیتار در

 .شماریمروحانیت را محترم می يجامعه

ست :11/06/1357 شته را دلیل عمدهسیا ستم اجرایی  يهاي گذ سی ستار تجدید نظر در  ست و خوا ضع موجود دان و

 کشور شد.

 .اي در روابط دولت و مراجع روحانیت باشیمدر آینده باید در انتظار تحول تازه: 11/06/1357

اي دروغگو شده بود، وعدهاي  براي پیشرفت جاي تأسف است که در این سالها، دروغ پردازي وسیله: 11/06/1357

، باید مدیران ما آن چنان شــهامت داشــته باشــند که اگر نارســائی در کارشــان ریختاســاس جامعه ایران را برهم می

 سازي نکنند.دیگران پرونده يوجود دارد، آنها را از بین ببرند. گزارش خالف ندهند و برا

سه هیأت دولت: 14/06/1357 ضی مملکت بوده و : روحاندکتر آزمون در جل ستقالل و تمامیت ار شه حافظ ا یت همی

بدیهی اســت ما هم به عنوان خدمتگزاران صــدیق این جامعه تمام تالشــمان این اســت که اگر مشــکالتی وجود دارد، 

 .برطرف کنیم

چه  بنده معتقدم در تهران باید حکومت نظامی بشــود. در واقع آن فرماندار نظامی تشــخیص بدهد که:  16/06/1357

 اي را انجام بدهد و کدام ماده را انجام ندهند.ماده

: اعتقاد راســخ هیأت وزیران این اســت که دردهاي اســاســی که ما امروز با آنها منوچهر آزمون گفت: 21/06/1357

ارزه با ، براي مبوجو کرد. به همین دلیل دولت با ایمان به این عقیدهباید در فساد جست، را میدست به گریبان هستیم

 خواهدکرد. دامفساد از همه طرف و به طرق مختلف اقدام کرده و اق

 .مبارزه با متجاوزین به حقوق مردم را سریعاً دنبال خواهندکرد این یک شعار توخالی نیست: 23/06/1357
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 شناخت داشتند از او که يبه روایت افراد آزمون

ست در ست آمده ا شت: آزمون که جلد دوم خاطرات فردو ستها همکاري دا صدها نفر از مردم این سالها با کمونی  ،

ــت آورد. پدر  ــال میلیونها تومان ثروت به دس ــد و در ظرف چند س ــاهد حرکت او بودند. رئیس اوقاف ش مملکت ش

کردند و اکنون آزمون منوچهر آزمون شـغل انبارداري وزارت دارائی را داشـت و در یک خانه سـه اتاقی زندگی می

ـــت تا پس از وکیل میلیونها  تومان ثروت دارد. فقط یک قلم یک میلیون تومان پول آگهی براي انتخاباتش داده اس

اي بشـــوند و بعد به شـــدن از تهران به جوانهاي مملکت این درس را بدهد که راه ترقی این اســـت که نخســـت توده

ند. بعد از آزمون ریاست اوقاف و فحاشی کنند و پس از آن به مقام و منصب برس هتمقدسات مملکت تعرض و وقا

 به محمدحسین احمدي واگذار شد.

 نویسد:بهنود می مسعود

همان  آزمون در جوانی کمونیست بود و از طرف حزب توده براي تحصیل به آلمان شرقی فرستاده شده. در منوچهر

اه الیپزیک به تهران آمد و در و کارمند آن سازمان بود. بعد از دریافت دکترا از دانشگ جا به استخدام ساواك درآمد

به کمونیسـتها مشـغول به کار شـد. بعدها مسـوولیت  وطبخش مرکزي سـازمان اطالعات و امنیت کشـور در اداره مرب

شد و خود  ستاخیز روحی ببخ شی حزب ر ست به انتخابات فرمای شد. وي آخرین بار توان سپرده  تبلیغات رژیم به وي 

شود. در روزهاي آخ شاور همه کاره دولت وکیل اول تهران  سپس به عنوان وزیر م شد و  ر دولت هویدا وارد کابینه 

  .شدشریف امامی 

ـــفري می  ـــد:محمدعلی س ـــبانه به خبرنگاران مطبوعات گفته بود که  دکتر نویس منوچهر آزمون در یک میهمانی ش

 زات خواهند شد.اند، محاکمه و مجانصیري و دیگر همکاران او در ساواك به جرم جنایاتی که مرتکب شده

  

  لحظات قبل از دستگیري ی ازخاطرات

 :، صراحتاً از اوضاع صحبت کرد و به اصطالح به شاه رهنمود داد و گفتاي با شاهدر جلسه آزمون
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ست باید شده ا شروع  ستگیر انقالبی را که  سالها را د ستور بدهید تمام رجال این  ضرت خود رهبري کنند. د ، اعلیح

 گیرند!ا اعدام کنید، مردم آرام میکنند. چند نفري ر

سار ساواك تاب نیاورد و گفت تیم ست اعدامیمقدم رئیس  شما در لی شاه با : خود  ها خواهید بود... جمع خندیدند 

ــت ــی را راه حلی نبود. در پی این راه حل و بن بس ــویب اخم فرمان داد:حرف جدي بزنید! کس ، حکومت نظامی تص

 شد.

   

 بود مرگ منتظر منوچهر آزمون 

شــد، پشــت هائی که نزدیک آنها شــلیک میبهمن همگی همچنان در زندان بودند و صــداي گلوله 22صــبح روز  از

شدند که لحظهپنجره شحال  شدند... همه خو شده يها جمع  ستآزادي نزدیک  . ناگهان با نهیب منوچهر آزمون به ا

  آیند تا ما را اعدام کنند.آنها می باشید،شادمان ن خود آمدند. آزمون با فریاد به آنها یادآور شد که بیهوده

  

  

  خبر اعدام آزمون
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 اعــدام منوچهر آزمون

ـــد  و چپاولگر بیت ـــدها مفس بودند. در  المال در زندان و منتظر محاکمهپس از پیروزي انقالب، آزمون همچون ص

ستین ساعات روز دوشنبه به حکم دادگاه دادگاه حکم صادر شده را اعالم کرد. در نخ 1358فروردین ماه  20تاریخ 

، منوچهر آزمون وزیر و وکیل ســابق و ، ســپهبد امیر حســین ربیعی آخرین فرمانده نیروي هوائی شــاهانقالب اســالمی

  یک سر پاسبان در مقابل جوخه اعدام قرار گرفتند.

  

  

  جسد منوچهر آزمون
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  شیهاسمت يتصدزمان آزمون در  یمال يسواستفاده ها

 لیو به زندان دژبان مرکز تحو ریارتشبد غالمرضا ازهارى دستگ رىیوزدر دوره نخست 1357آبان ماه  16در  مونآز

معاونت در کشتار  لیبه دل 1358 نیفرورد 20. آزمون در افتیانقالب اسالمى ادامه  روزىیبازداشت تا پ نیداده شد. ا

صو1357سال  وریشهر 17 ستقرار  نیو تدو بی، ت ص ومتحکقانون ا س هینظامى، تو ارتش و باالخره  لهیبه کودتا به و

 اعدام شد. 1358 نیفرورد ستمیاوقاف و اموال وقفى در ب دیعوا لیو م فیح

صد يهالیو م فیباره ح در سنادسمت یبرخ يمنوچهر آزمون در هنگام ت سب  تیوجود دارد که حکا يها ا از ک

حزب  ییاجرا أتی. به عنوان نمونه محسن شاملو عضو هدینمایها مدهنامشروع، زد و بندها و سوءاستفا يهامال از راه

شا«...: دیگویم نینو رانیا ست و تقر عیآنچه  صحت م بایا شد،یمقرون به  ست که ا نیا با  ی(آزمون) در زمان شانیا

ــد هزار تومان از محل آگه ونیلیم کیکه در وزارت اطالعات بوده مبلغ  ــتص ــتفاده نموده هایو هش ــوء اس و حاال  س

 »گندش در آمده...

ـــع ماد رانیدر بدو ورود به ا آزمون ـــاده و معمول ياز وض دغدغه  یتومان 1800حقوق  شیبرخوردار بود و افزا یس

محاســبه  کیطبق « بود:  یاو مدع 1342 وریشــهر 27. در دادیم لیاو در ســاواك را تشــک تیفعال يهاســال نینخســت

و  یکفاف مخارج ابتدائ شــودیم پرداخت نجانبیه در حال حاضــر به اک یمعظم، حقوق يرؤســا قیو به تصــد قیدق

 »...دهدیبنده را نم یحداقل زندگ

ـــاواك، آزمون با هم انیتا پا یعنی، 1346آذر ماه  تا ـــتغال در س  شیتومان افزا 2450 به که – يحقوق کارمند نیاش

نداشــت.  یقانون ریغ يکســب درآمدها يبرا یهرا ادیبه احتمال ز يو با توجه به مشــاغل و کردیم یبود، زندگ افتهی

وزارتخانه  نی، آزمون در مقام معاونت وزارت کشور در پرسشنامه ا1350مرداد ماه  23بعد، در  میحدود سه سال و ن

 گزارش کرد: نیامالك و مستغالت خود را چن

ص « شخ ست وز يداریخر یخانه  ش ابانیخ اوران،یواقع در ن يریشده به کمک نخ  یارزش فعل ، 40شماره  ه،یدیجم

 هزار تومان. 400

 در کرج. يشده به صورت اقساط از واالحضرت شمس پهلو يداریخر نیهزار متر زم پنج
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 .رانیوز أتیه بیدر شمال با تصو نیهزار متر زم پنج

 .يسار -آباددر جاده فرح نیهزار متر زم شش

 شمشک. کیدر دربند سر نزد نیمتر زم پانصد

آزمون در در بند  نیتفاوت که مقدار زم نیکرد با ا دیمحسوس، فهرست فوق را تائ ریغ قیتحقتهران، ضمن  ساواك

 »سر نه پانصد متر، بلکه ده هزار متر مربع است!

دولت  يفارس برا ياستاندار يدر زمان تصد يلشگر نیالعابدنیبه نام ز یشخص يدارکارگاه گله دیخر گرید مورد

 دهیخر ونیلیم 70که آن کارگاه را  ینموده بود در حال میتومان تنظ ونیلیم 130ا آن ر متیق يبود که با ســـند ســـاز

از  تیحکا ياسناد بعد یول کندینم یرا گواه يان معاملهیموضوع را رد نموده و چن نیساواك ا تیبود. البته در نها

ـــ ـــته به آزمون برا عیتالش وس ـــتاندار يو یاز جابجائ يریجلوگ يافراد وابس ـــت که فار ياز اس س دارد و جالب اس

که با  یلیعده قل«: سدینویو م داندیتحرکات را منتسب به عوامل او م نیمشابه  ا يهااز گزارش کیساواك در هر 

  اند.نموده و به تکاپو افتاده یو فعل و انفعاالت یسیآزمون منافعشان در خطر است اقدام به طومارنو يآقا نرفت
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 يدوره پهلو یر انتصابسناتو يدیعالمه وح یمحمد عل

ـــته –در کرمانشـــاه  1284(زاده بهمن  يدیوح یمحمدعل در تهران) معروف به عالمه  1358 نیفرورد 22 درگذش

صاب يدیوح سال  يدوره پهلو یسناتور انت سال  تیتول بیو نا 1342از  ساالر از  سپه سه  پس از  يبود. و 1344مدر

  دیعدام گردا 1358 نیو در فرورد ریدستگ رانیا 1357انقالب 
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ـــم معروف به  يق) در کرمانشـــاه زاده شـــد. و 1323 حجهیذ( 1284در بهمن  يدیوح یمحمد عل فرزند ابوالقاس

فرا گرفت. ســپس وارد حوزه  هیو محمود هیرا در مدارس اســالم ییابتدا التیاســت. تحصــ یکرمانشــاه العلماءسیرئ

 يآن روزگار شــاگرد روحانیوندروس  دردر کربال  زین یترا تا حدود اجتهاد ادامه داد. مد التیشــد و تحصــ هیعلم

 نمود. ریدا یبه کرمانشاه رفت و دفتر اسناد رسم رانیکرد. پس از بازگشت به ا

شد.  کیها نزدو به آن افتهی یآن دوره دوست يهاتیطلب، باهوش و پرحرف بود. با رجال و شخصفرصت يفرد يو

 دیرس یندگیاز کرمانشاه به نما يبا کمک و مساعدت سپهبد زاهد ،یلم يمجلس شورا یندگینما جدهمیدر دوره ه

شورا لیهم وک ستمینوزدهم و ب يها. در دورهافتیبه دربار راه  جاًیو تدر شاه در مجلس  . در اثر دیگرد یمل يکرمان

مسجد  تیولت ابتیبه ن 1344مجلس سنا گشت. در سال  یسناتور انتصاب 1342تقرب به شاه و وابستگان او، در سال 

شه سجد  سه و م ساالر (مدر صوب گردیفعل يمطهر دیسپه شکده اله ی. مدتدی) من ستاد دان ستیشد. ر اتیا کل  ا

ـــنا مدافع دولت گریاداره اوقاف از مشـــاغل د قیتحق ها بود. پس از قتل آن يگوحهیها و مداو بود. در مجلس س

 یمطالب ي. در تملق از فرح پهلوروحانیون خوش نیامدمذاق نمود که به  رادیا یمنصور در مجلس سنا سخنران یحسنعل

 زین يبود. آثار شــاءیماکار و فعال مصــدردر 1357بهمن  22شــد. تا  نیمردم متد دیعنوان نمود که باعث رنجش شــد

 1357. با انقالب باشدیم يسبزوار ياالساس، ترجمه منظومه مالهادنمود که از آن جمله: اصول منطق، احسن فیتأل

بامداد  2:30تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد؛ و ساعت  یو در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالم ریدستگ ران،یا

 .دیگرد ربارانیت 1358 نیفرورد 22روز 
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 يدیوح یکمه و اتهامات وارده بر محمد علحام

شهور به عالمه وح ،يدیوح یمحمدعل سناتور سه عال هیالتولبینا ،يدیم ساالر  یمدر بود که بعد از انقالب به نام سپه

سه عال سیم يمطهر دیشه یمدر سال ایو گو میشنا ست از آن به عنوان  یچند  شگاه«ا اهل  يدی. وحشودیم ادی» دان

 قرار برشمرده شد:  نیاتهامات او از ا فرخواستیبود و در ک یشعر و تظاهر مذهب

ـــالح  ـــتن ص ـــت. قبول کرده را یمرکز مذهب کی تیتول ابتین ت،یروحان تیبدون داش و  ینیبه امام خم نیتوه«اس

سنا تیروحان س یو وقت» مبارز در مجلس  ستند؟ و هایسیعامل انگل هانیا دینگفت«شد:  دهیانکار کرد از او پر در  يه

  محاکمه و اعدام شدند. یخلخال قتوسط توسط صاد يپهلو میبه همراه ده تن از سران رژ 1358سال 

 

  فر دیگرخبر اعدام وحیدي و بیست ن
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 يدیتوسط سناتور وح ینیبه خم نیتوه یو چگونگ ییچرا

سال  هایبعث ياز کودتا پس شدت گرفت و رژ ینیضد د يها، حرکت1347در عراق در  شور  عراق در  میدر آن ک

ــال  ــترده  1350س ــلیرانیو طالب و افراد ا روحانیوناقدام به اخراج گس ــور نمود. ا میمق االص  میاقدام رژ نیآن کش

 يبرخوردها يفرصــــت برا نیاز ا زین يپهلو میبه وجود آورد و رژ رانیاز تنفر و انزجار در عراق و ا یاق موجعر

ـــ ـــیس ـــود برد و از طرف د میبا رژ یاس ـــتاو گریعراق س حکومت خود اعم از  نیحمله به مخالف يبرا يزیآن را دس

سون يهااز مهره یکی 1350ماه  يد ستمیب خیرابطه در تار نینمود. در هم گرانیو د روحانیون سته به دربا یما ، رو واب

ش سنا چن دراعلمدر،  دیبه نام جم ستور خود در مجلس  ستاو نینطق قبل از د  عیفجا هیعل«که  نیا زیخواند، امام را با د

 ،ییمورد تاخت و تاز قرار داد و با ناســزاگو »دیآینم رونیمرد ب نیکلمه حرف از حلقوم ا کیعراق،  یحکومت بعث

ش هیرایو پ یدرائهرزه ستن، کو او بکاهد.  یو توان مردم رویو از نفوذ، ن ردخوار دا رانیملت ا دیرا از د ینیکه خم دیب

شهور به عالمه وح يدیوح یسنا به نام محمدعل گرید ندهیسخنان او نما دییدر تأ  ینیاهللا خم تیبودن آ یرانیا ،يدیم

سه  کندیم یرا نف سنا را به جل سه  صه آن جل  نیچن رادیاز ا يپهلو می. با آن که رژدهندیقرار م ینیحمله به خمو خال

از  یعلت قسمت نیو به هم دیترسیمردم مسلمان م انیآن در م عیاز بازتاب وس یدر مجلس سنا مسرور بود ول ینانسخ

ــ ــخنان جمش ــتان هانیک يهام فقط در روزنامهلَعَ دیس ــهرس ــد،یم عیها توزو اطالعات که در ش و در  دیدرج گرد ش

االســالم مرحوم حجت يپر شــور و رســا یســخنران ینمودند، ول يدر تهران از درج آن خوددار یعیتوز يهاروزنامه

سناتورها آن چنان  1350/  10/  25 خیدر تار یفلسف یمحمدتق در مسجد جامع در اعتراض و محکوم نمودن سخنان 

در امان  ینیقرار گرفتند تا از خشم هوادران  خم ینتحت مراقبت شهربا يدیاعلم و وح دیکرد که جمش جادیا یموج

  بمانند.

  

 312به: تیمسار ریاست ساواك مدیریت کل اداره سوم 

 12 ه 20از: ساواك تهران 

ـدي مجلس ختمی به مناسبت در گذشت آیت) 1350/10/25ساعت نُه صبح روزجاري ( از اله میرزا عبداله سعی

یش از سه هزار تن از روحانیون و کسبه بازار و افراد متفرقه در مسجـد ستونی با حضور بتهرانی معروف به چهل
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سخنانـــش اشاره به  رفت و ضمـــن نبرجامع بازار منعقد گردید در این مجلس شیخ محمدتقی فلسفی واعظ به م

جلسه اخیر مجلس سنا و سخنرانی سناتور پرفسور جمشید اعلم اشاره کرد و اضافــــه نمود ایشان در سخنرانی 

ـــته ـــبت به خود اظهار داش اند از این که آقایان مراجع تقلید و روحانیون در مورد مظالم حکومت بعثی عراق نس

ــور  ــده از آن کش ــافه نمود چرا در این مورد حتی یک  باایرانیان رانده ش ــکر کرده و اض ما همکاري کردند تش

سنا تورها سخنان ایشان را تائید کرده است کلمه از حلقوم آقاي خمینی در نیامده و سپس یکی دیگر از آقایان 

ـــرت آیت ـــبت به حض ـــیعیان جهان افترا و تهمت زده و با کمو با این کار خود نس  الاهللا خمینی مرجع تقلید ش

ــان را در مظان اتهام قرار داده ــرموقاحت و نادانی ایش ــت که این خبر ش ــف اس آور دروغ را هم اند و جاي تأس

اند ولی در روزنامه کیهان و اطالعاتی که در تهران منتشر ها درج نمودهشهرستانهاي کیهان و اطالعات روزنامه

ــدهیم ــتندیدرج نکردند چون م ش ــف ها فرو نمیتهرانی لقومکه این خبر دروغ به ح دانس رود. من با کمال تأس

سناتور محترم اعالم و مراتب را هم تلفناً سنا مراتب تنفر و انزجار روحانیت را از سخنرانی این   به رئیس مجلس 

شید اعلم از تهمت و افتراي  سور جم سنا آقاي پرف سه دیگر از  ست که در جل سته مردم ا اطالع دادم که این خوا

اله خمینی معذرت خواهی نماید (کلیه حضـار سـه مرتبه گفتند صـحیح به حضـرت آیت نسـبتبی اسـاس خود 

خمینی ضـــمن  هللادر این جریانات حضـــرت آیتکه  ) البته الزم اســـت بگویم که من اطالع کامل دارماســـت

سن البکر اعال شده از عراق به ح ضع ایرانیان رانده  سبت به و سف خود را ن و وقتی  متلگرافی از نجف مراتب تا

شما می سیده که  سخی از طرف دولت عراق جهت معظم له ر شان نامه دولت پا شید ای ساکن با توانید در عراق 

شور بروم و اال درب منزل را به روي انعراق را پرت کرده و گفته سپورت مرا ویزا کنید که من هم از این ک د پا

اســت؛ آن وقت آن ســناتور هم زندانــــــی کرده مراکنم که حکومت بغداد بندم و به جهانیان اعالم میخود می

ــرم دارم ــخنانی آن چنان می گوید که من از بازگو کردنش ش ــفی در . فمحترم در مورد معظم له به دروغ س لس

اله ســعیدي تهرانی صــحبت و این مجلس در پایان منبرش از ســجایاي اخالقی و صــفات دینی و اجتماعی آیت

 .پایان یافت 11:20ساعت 

، نوابساواك تهران رئیس  
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ســناتور  ان،یمنوچهر زیدر مورد زنان به نقل از خانم دکتر مهر انگ يدیاز تفکر عالمه وح یتیروا

 مجلس سنا  یانتصاب

سن   انیمنوچهر زیخانم دکتر مهرانگ رایخا شت. ب یسالگ  94در   انیمنوچهر زیدکتر مهرانگ دیترد یدر تهران درگذ

 زی. دکتر مهرانگدیکوشــ یحقوق زن و مرد م يتســاو يعمر خود برا یبود که در تمام رانیبانوان ا نیاز مبارزتر یکی

 یانتصـاب يسـناتور یاز کرسـ یرانیحقوق بانوان ا يسـاوتدر راه  یبود که حت حیبا شـهامت و صـر ییبانو انیمنوچهر

است که از مقام خود استعفا کرده و با وجود  رانیتا به امروز ا تیتهران صرفنظر کرد. او تنها سناتور از دوران مشروط

ستعفا نامه خود را پس بگ شد که ا ضر ن صرار فراوان حا  یالملل نیب هیاتحاد" انگذاریبن انیمنوچهر زی. دکتر مهرانگردیا

ــال "رانیزنان حقوقدان ا ــتیر زیدراز ن انیبود و س ــت. دکتر مهرانگ هیاتحاد اس  کباریکه  انیمنوچهر زیرا برعهده داش

گذرنامه در مجلس  حهیال کهیگفت: روز نیخود چن يدر لندن درباره اســتعفا دیبعد از انقالب از کشــور خارج گرد

ستور در  س حهیتعارض مواد ال وردمسنا مطرح بود به عنوان نطق قبل از د سا ساو یبا قانون ا صل ت حقوق زن و  يو ا

شدم که آن قسمت  ادآوریگفته و  یبه آن ملحق شده بود، مطالب زین رانیحقوق بشر که دولت ا یجهان هیمرد و اعالم

ست با نیاز ا شوهر کرده ا شور موکول به اجازه از  شوهردار را به خارج از ک سفر زن  شود  دیقانون که  و در حذف 

مجلس سنا  سییر یامام فیهنگام مهندس شر نی. در استیزن، محتاج به اجازه شوهر ن ینیواجبات د يادا زیاسالم ن

 »کفر است، کفر است.«گفت :  يدیموقع عالمه وح نیو در ا» .دیبریچرا از مذهب نام م«تند گفت :  یبا لحن

ش يدیعالمه وح يآقا« گفتم: من شته با ساالر نمجل نجایا دیتوجه دا سپه سجد  ست و م سنا ا  سییناگهان ر» .ستیس 

 نیدرك ا یی. شـــما تواناشـــنومیمزخرف م«گفتم : » ).انی(به خانم منوچهر دییگویچرا مزخرف م« مجلس گفت : 

سور نباشد و جز دیمطلب را ندار سان شر  نیا اتییو اگر  شما دار فهمدیخوب م رانیملت ا سازندمطلب را منت  دیکه 

س و » قرارخواهد گرفت. ییدولت در معرض بازجو نیا يدارم که روز نیقی. در هر صورت دیکنیفه مرا خ یدمکرا

 یاز جلسه علن تیو با عصبان دیمجلس سنا را ترك گفته و خطاب به خبرنگاران گفتم شما شاهد باش بونیتر یبه آرام

روز  15ه من گفته شــد که ظرف به مجلس ســنا فرســتادم. ب يخود را از ســناتور يو اســتعفا دهمجلس ســنا خارج شــ

 »..میکنیکه گفتم ما در عده رجوع نم دیریخود را پس بگ ياستعفا دیتوانیم

 سییو ر روندیو همســرش به مجلس ختم م یامام فیکه مهندس شــر انیمنوچهر زیفوت مادر خانم ســناتور مهرانگ با

سل ضمن ت سنا  دنباله آن را گرفت.  دیو نبا دیآیم شیا پگفتگوه لیقب نیا یپارلمان اناتی: در جردیگویم تیمجلس 
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مجلس حق  سییندارد... و ر یسناتورها فرق گریبا د امجلس سن سییگفتم اوال ر شانیبه ا«: دیگویم انیخانم منوچهر

سناتورها را قطع کند. از طرف سخنان  صاب یندارد  سناتور انت صالت نما یمن  ستم که ا س یندگیه سا  یمن طبق قانون ا

باشــد..... و با  ياممکن اســت شــبهه رانیا یمل يمجلس شــورا یانتخاب يدر انتخاب ســناتورها یلمشــخص اســت. و

ساس کردم که انجام نمایکه پ یانیجر سنا برا یندگیش آمد اح شرح نیو بهم ستیمقدور ن میدر مجلس  به  یجهت 

مقدور  میبرا يافهیوظ نیچنانجام  گریشاهنشاه در مجلس بودم و د یانتصاب لینوشته که من تاکنون وک احضرتیاعل

  ».ستین حیکار صح نیگفت ا لفنت لهیبوس انینیمع يرا پس فرستادم که آقا ي. چند روز بعد فرمان سناتورستین

  

 

  رانیا يسناتور زن مجلس سنا نیحقوقدان، نخست انیمنوچهر زیمهرانگ
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 يدر دوران محمدرضا پهلو زیحزب رستاخ رکلیمقام دبقائم ان،یمحمود جعفر

ــته –در تهران  1307(زاده  انیجعفر محمود ــفند  22 درگذش ــازمان راد 1357اس  یمل ونیزیتلو ویدر تهران) معاون س

  بود. يدر دوران محمدرضا پهلو زیحزب رستاخ رکلیمقام دبو قائم رانیا

  

 

 انیجعفر محمود  

ــنامه  »انیمحمود جعفر« ــناس ــماره ش ــادره از بخش  583فرزند محمدجعفر به ش ــال تهرا 5ص ــد 1307ن به س . می باش

و دارالفنون گذراند. ســپس در  ییدارا يرســتانهایو دوران متوســطه را در دب یرا در دبســتان نظام ییابتدا التیتحصــ

گرگان به کار پرداخت و پس  یدر شهربان یبا درجه ستوان 1328شد. در  لیمشغول به تحص یشهربان يدانشکده افسر

س رستانیخدمت کرد. به گفته خودش از دوران دب زیو قم نبهبهان، اهواز  یاز آن در شهربان سیبه مسائل  مند عالقه یا

 ســتیونالیناســ کیبه  یســتیونالیناســ يشــعارها ریتأث. او تحتآمدیدولت دکتر مصــدق به شــمار م نیبود و از مدافع

جذب حزب توده شد و  دیدینم میرژ رییاما رفته رفته چون گروه مصدق را قادر به انقالب و تغ دیمبدل گرد یافراط

د. زمان گردیتوده به سازمان افسران حزب  وستنشیاو موجب پ يهایحزب پرداخت. تداوم همکار نیبا ا يبه همکار
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ابتدا به پنج  ي. وشدو روانه زندان  ریدستگ 1333 وریشهر مسازمان نگذشته بود که در هفت نیاو در ا تیاز فعال يادیز

 از زندان آزاد شد. 1335دو سال در زندان ماند و در ششم آبان  سال زندان محکوم شد اما تنها

نامه مراتب تنفر خود را از حزب توده اعالم کرد و خواســتار عفو ملوکانه شــاه شــد. در زندان با نوشــتن توبه انیجعفر

سالروز تاجگذار يو سبت  شعر يدر زندان به منا ضاخان  سرود تا مراتب اخالص خو ير صف او  شا شیدر و ن را ن

صورت آزاد میبا رژ يهرگونه همکار يخود را برا یآمادگ نیدهد. او همچن ست  ياعالم کرد و تعهد داد که در  د

 دیکوشیم یحت يمجازات باشد. و نیدتریشد ي مضاره آماده تیاز پا خطا نکند و در صورت مشاهده هرگونه فعال

دوران  نیشود، خود را مخالف آنها نشان دهد. در همبا حزب توده را اساساً منکر  اشيسوابق همکار ،ییهادر نوشته

ساواك  ستگاه آغاز کرد. ا نیخود را با ا يو همکار شدجذب   کیشدن به  لیو تا تبد شیبعدها افزا يهمکار نید

 او موافقت شد. یرسم تیثیرفت که با اعاده ح شیتا آنجا پ ي. وافتیساواك ادامه  اریتمام ع يروین

باال در  ییتوانا لیبه دل انیمســئوالن با ســابقه مضــره حذف نشــد. جعفر یاز فهرســت اســام گاهچیحال نام او ه نیا با

شـــاه به شـــمار  یتیدســـتگاه امن يمطلوب برا يامهره ،يقو انیو فن ب لیاز قدرت تحل ينوشـــتن مقاالت و برخوردار

دانســت. او در تمام  میبا رژاو  يدر جذب و همکار رمؤث یعامل دیاو را با يهایطلبو جاه یتی. ضــعف شــخصــآمدیم

و در موارد لزوم  کردیم هیاو گزارش ته يتهاینظر بود و ساواك از همه فعالهمواره تحت میبا رژ اشيدوران همکار

 .شدیابالغ م يبه و زین یتذکرات

شــدن در  مطرح جهیخود و در نت يهاییاثبات توانا يبرا یکه او از هر فرصــت دهدینشــان م انیجعفر یبه زندگ ینگاه

ستفاده م یسطح افکار عموم  يرا ساواك برا هینشر نی. اکردیم يهمکار "عبرت" هیابتدا با نشر ياست. و کردهیا

 ،یفرهنگ اتیدر ح دیجد یسرآغاز دوران يهمکار نی. اکردیمنتشر م یستیکمون يهاشهیو مقابله با اند ییگوپاسخ

ــ یاجتماع ــیو س ــ انیجعفر یاس ــابر يو) 1340تا  1336( یبود. در اواخر دهه س ــتعار ص  تیدر قطر به فعال يبا نام مس

به  یعرب انهیهمواره به عنوان کارشناس مسائل خاورم یاِشراف بر زبان عرب لیساواك پرداخت و به دل يبرا یجاسوس

 .پرداختیم ظراظهارن
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  انیجعفر  یاسیسابقه س

شد.  یمرداد بازداشت و زندان 28 يود که پس از کودتاب رانیحزب توده ا یسازمان نظام ياز اعضا انیجعفر محمود

ستوان  نیدرا سال در زندان  یشهربان کمیزمان او  سرانجام با تعهد برائت ازبود. پنج  شته و خدمت به نظام ماند و  گذ

از  یکیشــک ،  یشــد. ب ونیزیو تلو ویراد انهیآمد. پس از خروج از زندان مفســر خاورم رونیاز زندان ب یشــاهنشــاه

کم  انهیدرباره خاورم اشیو اطالعات عموم دانسـتیرا خوب م یبود. عرب انهیاوضـاع خاورم لگرانیتحل نیتردهیرزو

ـــ رینظ ـــخنور بس ـــده زین یقابل اریبود و س دوره  کی يجلب کرده بود او را برا انیکه جعفر يبا اعتماد میبود. رژش

 رانیخود را گرفته و به ا يعروف ســوربون دکترابه فرانســه فرســتاد و او توانســت در دانشــگاه م یعال التیحصــت

 یمل زبونیوابســته به تلو "تماشــا"مجله  ریکرد. ســردب یرا بســرعت ط یمرحله به بعد مدارج حکومت نیبازگردد. از ا

به  انیمحمود جعفر 1355مجالت آن دوران کرد. روز دوازدهم آبان  نیاز بهتر یکیبه  لیشــــد و آن را تبد رانیا

برعهده  زیرا ن رانیا یدولت ونیزیتلو ویراد تیریمد 1350پارس منصــوب شــد. او از  يان خبرگزارســازم یســرپرســت

سرانجام ن ونیزیتلو ویراد يخبر و پژوهش ها يبود. عالوه بر آن در واحد مرکزگرفته شد و  قائم مقام حزب  زیوارد 

کامل  يعمال رهبر انیجعفر کردند،یرك مرا ت رانیکه کاربدستان شاه بدنبال خود شاه، ا یروزهائ رشد. د ریرستاخ

ستاخ ست گرفت و در ا ریحزب ر ستگ رانیرا بد شد و بهمن ماه د سال ت 22و  ریماند تا انقالب  سفند همان   ربارانیا

 یو تسلط یمذهب عیبه علت اطالعات وس دیشا. ستیدانستند معلوم ن ربارانیاو را مستحق ت یو سنجش اریشد. با چه مع

ــورها انهیرمکه به امور خاو ــ یعرب يو کش ــت انگ انیعیو ش ــتگاعدام بوده نیا زهیمنطقه داش ــد واال وابس اش به  یباش

ــ ــاواك و تفس ــتینم اشیگوئ ریس ــد. بو لیدل توانس ــمار ز ژهیاعدام او باش ــتان  يادیکه درهمان زمان ش از کاربدس

 و با موافقت مهندس بازرگان مشغول به کار شده بودند. يریساواك در نخست وز

 لیادامه تحص يرو برا نیبود. از ا رتبهیمقامات عال قیحضورش در ساواك همواره مورد تشو يسالها یط انیجعفر

بازگشت  رانیبه ا 1343از دانشگاه سوربن گشت و در  یشناسجامعه يفرانسه شد و موفق به اخذ مدرك دکتر یراه

ساواك قرار داشت  تی. او به شدت مورد حماکند فایا میرژ يریگمیو تصم يسازمیتصم ندیدر فرآ دیجد یتا نقش

سو ستگاهها نیا يو همواره از  ص یمختلف معرف يسازمان به د ضوشدیم هیو تو شکده  يامنا أتیدر ه تی. او ع دان

س سیعلوم  ست ،یو اجتماع یا ــــ تلو ویپارس، معاونت راد يخبرگزار یسرپر اطالعات و اخبار  تیریمد ،یمل ونیزیـ

ستاخ رکلیدب یمقاممقائ ون،یزیتلو ویراد س ز،یحزب ر سائل  شناس م سیکار شورها یو فرهنگ یا  جیو خل یعرب يک
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 یآموزش تهیدر کم تیعضو ،یانقالب آموزش یابیکنفرانس ارزش یهنیـــــ م یمسائل مل تهیدر کم تیفارس، عضو

 .مطبوعات را تجربه کرد یسندگیو نو زیحزب رستاخ

شانها افتیچند بار موفق به در انیجعفر ص یلم ين ص شان همادیگرد یو تخ سوم تاج، ن شان درجه   ،یونی. از جمله ن

شان همکار شاه ين شاهن شان تاج ،یبا ارتش  شاه و ملت، ن شان انقالب  شش، ن شان کو . او يو دو مدال پهلو يگذارن

 هیوجآورد که عمدتاً در تدر ریبه رشته تحر عاتدر مطبو یو فرهنگ ياقتصاد ،یاسیس يهانهیدر زم يمقاالت متعدد

و جهان  رانیمسائل ا ز،یوابسته به حزب رستاخ يارگانها ها،یمانند تماشا، خواندن یاتیبود. نشر يپهلو میرژ ياستهایس

نامه تماشا سرمقاله هفته ،يریاو بودند. او به مدت شش سال ضمن سردب يدگاههایهمواره ناشر د گرید هیو چند نشر

با  تیدر ضد »یعرب انهیدر خاورم سمیکمون«دو کتاب   نیهمچن ي. وشتنوی) را مونیزیو تلو وی(ارگان سازمان راد

 .بود دهرک فیدر عمان را تأل رانیا یحضور نظام هیدر توج »ستین يدر ظفار خبر«و  سمیکمون

سر و  يدارا انیجعفر سر و پنج فرزند (چهار پ سر او، خانم فخرالزمان جنگ کیهم ص اریبخت یدختر) بود. هم  هیبه تو

 .پرداخت يدفتر يتهایدر ساواك به فعال یهچند ما يو

 

 در ساواك  انیمحمود جعفر تیعضو

ساواك درآمد دق یاز چه زمان انیمحمود جعفر نکهیا شن ن قاًیبه خدمت  ست که و یهی. اما بدستیرو در دوران  يا

ضو يهوادار لیو زندان که به دل تیمحکوم ستگ تیو ع سران حزب توده د سازمان اف با  يهمکارشده بود به  ریدر 

در طول بازداشـت در  ياسـت که و ناز آ یاسـناد سـاواك حاک یدسـتگاه شـد. برخ نیسـاواك پرداخت و جذب ا

عبرت و عملکرد  هینشــر رامونیپ یلیاســت. ســاواك در تحل کردهیم یســاواك جاســوســ يبرا ان،یزندان انیزندان م

از طرف  راًیاخ یمســتدل و عال اریقاالت بســعبرت با م یســتیمجله ضــدکمون«: ســدینویبا آن م يدر همکار انیجعفر

فرد درخور  نیا يتهایو واقعاً فعال شـــودیمجله چاپ م نی) ترجمه و در اابقســـ کمی(ســـتوان  انیمحمود جعفر يآقا

شو ست. ول یبیو ترغ قیهرگونه ت شده ز یا شر  شور خواننده ندارد و م ادیچون ابتدا از زندان منت  یلیدر طبقه جوان ک

فرماندار  رنظریز  1332مرداد  28 يپس از کودتا هینشــر نیا» .شــودیمجله از طرف مردم نشــان داده نم نیبه مطالعه ا
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حزب توده بودند و  نیمجله مســئول ســندگانیکنندگان و نو. ادارهشــدیمنتشــر م ار،یبخت موریت مســاریتهران، ت ینظام

 .پرداختیم يسلطنت پهلو میو تحک غیباطن به تبلبود. اما در  يمضمون آن ظاهراً ابراز انزجار از حزب توده و شورو

 

 انیاداره هشتم ساواك از محمود جعفر سیرئ ،یمنوچهر هاشم تیروا

ساواك به تدر انیجعفر شت و حت سیدر اداره کل چهارم  شتغال دا شو ییدر کار بازجو یا ست ش سران  يمغز يو  اف

شارکت م زیارتش ن سته به رژ یبرخ ی. حتدیورزیم صر واب صب امن ياز و میعنا شاغل و منا شتند در م و  یتیانتظار دا

عال زین یحفاظت ند و پ تیف هایک هاد ـــن به و ییش ندیم يهم  مدت» آزمون چهرمنو«. داد و وزارت  ونیزیدر تلو یکه 

پرداخت و  یشیاندبه چاره ندگانیروزنامه آ رهیمد أتیه دیتهد یبود در پ تیدار مسئولعهده ياطالعات و جهانگرد

محمود  ياداره حفاظت روزنامه آقا یســرپرســت يبرا ندیکه اجازه فرما یدر صــورت«به ســاواك نوشــت:  يانامه یط

 یستگیو چاکر به شا باشدیو معرف حضور مبارك م کردهیصورت مأمور ساواك خدمت م بهکه مدتها  انیجعفر

 نامبرده اعتقاد دارد در نظر گرفته شود.

 نیاســت. ا يپهلو میرژ یتیو امن یبه دســتگاه اطالعات انیجعفر یابســتگو و ياز عمق همکار یموارد حاک نیا همه

 یخارج يدر کشـــورها یجاســـوســـ يتهایجهت انجام مأمور انیرفت که جعفر شیو البته اعتماد تا آنجا پ يهمکار

شخ يانهیگز سب ت سرت صیمنا شد.  شم پیداده  ساداره  رکلیمد ،یمنوچهر ها سو ساواك در خاطراتش با  یضدجا

با  ییفارس، درباره آشــنا جیخل ينهاینشــخیســاواك فارس و بوشــهر و کنترل شــ سیخود در تأســ يتهایه فعالاشــاره ب

ساواك مرکز را که به  نامهیدو نفر به محل سکونتم در بوشهر مراجعه و معرف ،یشب مهین کیدر «: دیگویم انیجعفر

و به صورت  میبرو نهاینشخیبه ش میدار تیمأموربود ارائه دادند و اظهار داشتند  دهیسر اریشخص سپهبد بخت يامضا

الزم را فراهم  التیامکانات و تسه هی. به ما گفته شده که ساواك فارس کلمیعمل کن تیسازمان امن یمأمور اطالعات

سپهبد بخت ستور همه نوع همکار اریخواهد آورد. در نامه  شده بود. ا نیدر اعزام آن دو نفر به بحر يد  نیو قطر داده 

و  یو پاس عبور (پروانه علم و خبر) از شـــهربان يشـــامل اخذ پروانه کســـب و کار از گمرك و شـــهردار ،يکارهم

مبادله اطالعات و کسب دستور و  يبرا نیبوشهر ـ قطر و بوشهر ـ بحر نیمطمئن ب کیپ نییو تع یخط ارتباط يبرقرار

مراجعه و احتماالً شناخته شوند، انجام  ادشدهیرات آن دو نفر شخصاً به ادا نکهیبدون ا مابود، که توسط عوامل  رهیغ

از  نها،ینشخیباب بازار ش يکاالها هیآنان و ته متیعز يبرا یپول کاف نیموردنظر از جمله تأم گرید التیگرفت. تسه
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ست اهم کیبود که با وجود تلگرافات مکرر در مدت  رهیو غ چهیبرنج و قال لیقب شد یاز مرکز اعتبار درخوا و  حواله ن

هم توسط همان شخص فراهم شد و  ازیموردن يو کاالها دیبه عنوان وام اخذ گرد یمبلغ یاز تجار محل یکیناچار از 

ــ يگریو د نیبه بحر یکیخود،  تیبه محل مأمور نیهر کدام از مأمور ــدند....  لهیبه قطر به وس ــپار ش موتور لنج رهس

بود که من با آنها مصاحبه بکنم، با مشخصاتشان آشنا بشوم  یدر انتظار تدارك کار بودند، فرصت آنهاکه  یمدت زمان

ـــنا يزیریرا با آنها پ ندهیآ يبرنامه کار مبادله اطالعات و نحوه همکار زیو ن ـــتریب ییکنم. با آش که با دو مأمور  ش

شدهی ش دایپ اد سران  شد که هر دو نفر آنان از اف شانیمحکوماند که دوران حزب توده بوده ینظام اخهکردم، معلوم   ت

به مملکت  قیطر نیو قصد دارند از ا رفتهیبا ساواك را پذ يشان، همکارو به جبران اشتباهات گذشته دهیرس انیبه پا

شهربان یکیخدمت کنند.  سر  صابر یاز آنها اف سران ارتش  يگریو آن د کردیم یمعرف يبود که خود را به نام  از اف

ـــته بود. مأمورخود را احمدزاده گذا یلیکه نام فام بود ـــ يبود. هر دو نینفر اول قطر و نفر دوم بحر تیش  اریآنان بس

سواد و ال ساس م قیبا ض کردمیبودند و من اح ش یکه در بع شناخت  شخیاز موارد، از جمله  شان از من  نها،ین معلومات

با راه و روش  نکهیاهمراه بود. خصوصاً  یبا خطراتو  سخت یتیداشتند مأمور شیکه آنان در پ یتیاست. مأمور شتریب

سب و کار و پ شنا گونهچیه يورلهیک شتند و ا ییآ سوءظن مأمور یناآگاه نیندا سباب  محل  یدولت نیممکن بود ا

بکنم. از جمله  یابیآنان را ارز مانیا زانیو م یدرجه آمادگ خواستمیمن م  بشود. رانیعوامل مخالف ا ایو  تیمأمور

ــوزان و شــب پر هول، به مدت ب ریدر ز مســافرت با موتور لنج روباز، نکهیا ــتیآفتاب س ــتریب ایســاعت  یســ س را  ش

ـــما که تاکنون از ا يادآوری ـــته و تمر تهایمأمور لیقب نیکردم و گفتم ش چگونه  د،یامور ندار لیقب نیا يبرا ینینداش

ـــما وجود  يخطرات براو احتمال انواع  دیاکه هرگز در آنجا نبوده دیرویم یو به مناطق دیاراه نهاده نیدر ا يپا ش

ـــتهنیاثبات درجه م يدارد؟ هر دو جواب دادند، ما برا ـــالح مل یپرس که در  یهنیو م یو به جبران اعمال خالف مص

 هم شد،... نیشد. چن میکه موفق هم خواه میدار نانیو اطم میارفتهیرا پذ تیمأمور نیا م،یاگذشته داشته

قطر، که صــاحب آن  یفروشــوهیخواربار و م دانیدر م یســمت منشــ اقامت در قطر، به یپس از مدت کوتاه يصــابر

انتخاب و رابط  یرانیا ورانلهیمورد اعتماد از پ کیاو دو پ يو اهل جهرم بود، استخدام شد و به تقاضا یرانینفر ا کی

و با خدمه  هیاو بود، ته يکه مورد تقاضــا زین رســتندهدســتگاه ف کیاو و ســاواك بوشــهر شــدند. پس از چند ماه  نیب

ستفاده از ا اریمربوطه در اخت شد. او با ا شته  س ،یامکانات ارتباط نیاو گذا از مجامع و محافل  ياارزنده اریاطالعات ب

صر سط هاینا ستادیم هاینیو فل سخت مورد توجه مرکز قرار م فر شگرفتیکه  سر ستعداد  سواد و هوش و ا  يار. او، با 
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 یکاف ییاز قبل آشنا يو فرانسه هم تا حدود یسیانگل يآموخت. به زبانها یرا در مدت کوتاه یکه داشت، زبان عرب

شتوانه قو شت. با پ صم يدا شتکارش در انجام مأمور تیمیمعلومات و   يتهایکه در فعال یسوابق و تجارب زیو ن تیو پ

 ییربنایز اریبسکند و شناخت  جادیخود ارتباط ا تیمأمور لبا محافل و مجامع مح يحزب توده داشته، توانست بزود

شخیش ریسا یاز قطر، حت س يکرده و به راهها دایپ نهاین ستر سب خبر د مقاالت  ،يکند. او، هر از چند دایپ یمتعدد ک

 نیشد. ایبا نام مستعار چاپ م راز،یخجسته، چاپ ش کیکه در روزنامه پ فرستادیم رازیو به ش هیته یقیمستند و تحق

 شتریب ي. مقاالت صابرخواندندیآن را م یآن نواح میمق يهایرانیو اکثر ا شدیال مارس نهاینشخیش یروزنامه به تمام

سترش فعال سط تیدرباره خطرات گ صر و فل ستگاهها هاینیعوامل نا شخیش يو ادار یحکومت يو نفوذ آنها در د  نهاین

 بود...

ش لیو تحل هیقدرت تجز در  يریگچشم اریاو بود، اثرات بس يهاکه در نوشته یمنطق و استحکام زیاو و ن يوایو قلم 

 اریبســ يهانهیو زم گذاشــتیبه جا م نهاینشــخیدر شــ زیو ن رانیجنوب ا یمردم اســتان فارس و حواشــ یافکار عموم

سب ست لیدر جهت تما یمنا سامان با ا یدو سط يورو د رانیمردم آن  صر و فل  جادیا هاینیآنان از عوامل جمال عبدالنا

 است... یفارس فراموش نشدن جیو آگاه در خل قیور صدمأم نی. خدمات اکردیم

ـــابر ـــالها یکه من ط یمدت یدر تمام به وجود او افتخار کرد. دیکه بابود یاز همکاران يص در  1340تا  1336 يس

ـــاواك فارس بودم، همکار ـــ يس ـــت. او هم ياو ارزنده کینزد اریبس  رانیزمان با انتقال من از فارس، به ابا من داش

در ساواك مرکز منصوب شدم، او در تهران بود  یسوساداره ضدجا ریبعد که من به ِسمت مد يرد. سالهامراجعت ک

او با ساواك فارس،  يمن آمد. من بنا به سوابق همکار دنیو به شغل آزاد در بازار تهران اشتغال داشت و چند بار به د

ساریبه ت سن پاکروان رئ م ساواك پ سیح ستخدام او را شنهادیوقت  با مقررات  ریاو مغا ياسوابق توده یکردم، ول ا

و  ویپاکروان، در سازمان راد مساریت هیمن موافقت نشد. اما با اقدامات و توص شنهادیدر ساواك بود، لذا با پ استخدام

ــا ونیزیتلو ــأ خدمات ش ــتخدام و منش ــتهیاس ــازمان گرد ياس ــم حقدیدر آن س ــت،هنیمرد م نیا یقی. اس محمود  پرس

  »بود. انیجعفر
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ــم رمز جعفر یالبته در برخ ــاله تیدر مأمور انیمنابع اس ــت س ــت. »يحامد«اش به قطر هش ــده اس  یمحمدعل ذکر ش

را جزو آن دســـته از  انیخود از زندان، محمود جعفر 1330حزب توده در خاطرات دهه  يمرکز ياز اعضـــا ییعمو

ـــماردیبرم یانیزندان ـــم و گوش زندانب ش را  رانیزنجنجات خود، بار هم يان بود که به بهاکه نه تنها در زندان چش

بود، بلکه پس  هایشدگان و فرارپنهان يگاههایبه مخف مندش تیهدا يبرا یراه یو در پ کردیم ترنیو سنگ نیسنگ

ضربه زدن به مخالفان رژ زیاز زندان ن ییاز رها صرف  شمن ماند و تمام همّ و غمش را  کرد.  میهمچنان در خدمت د

خود از فشــار شــکنجه و درد شــالق، زبان به گفتن  ییرها یدر پ ،يریاز همان بدو دســتگ یکســان«: دیافزایم ییعمو

شدن به  میاز بند و زندان را تسل یدر دادگاه، راه خالص تیو محکوم ییپس از دوران بازجوو  گشودندیم هایگفتننا

 يکس و هر آنچه از حزب و ســازمانهار دادن هرضــربه قرا ریاطالعات و ز هیبر تخل یمبن مینامشــروع رژ يخواســتها

ـــته ـــوابس ـــمن در امان مانده بو بیاش که تا آن زمان از آس ـــابق و  نانی. ادندیدیم ددش از لطمه زدن به همرزمان س

ـــانیکنون رانیزنجهم ـــتند و با تنظ ییابا زین ش ـــات مینداش تفکرات و  یچگونگ یارتباطات و حت تها،یاز فعال یگزارش

ــاننیبدو  نظرات آنان ــنگ س محمود  يو ».کردندیراه خروج خود از زندان را هموار م گران،یکردن بار اتهام د نیس

ـــان انی. او جعفرداندیگروه م نیرا از ا انیجعفر تند مبتال بوده و به همان  یکه به تب کندیم یمعرف یرا در زمره کس

سقوط،  یبیدر سراش افتادند،یگاه که از نفس مآن بودند و همتایب يروعده در چپ نی. انشستیهم به عرق م يتند

ـــناس جر ـــاواك درم اناتیبه عنوان کارش را  کخواهین زیو پرو انیمحمود جعفر یی! عموآمدندیچپ به خدمت س

 .کندیم یساواك معرف یاسیکارگزاران س

در زندان چند نفر «: دیگویم انیدر خاطرات خود با اشاره به محمود جعفر زیحزب توده ن رکلیدب يانوریک نینورالد

با ســاواك را  يبود. او در زندان همکار انیجعفر يآقا نیاز آنها هم یکیاز افســران ما همکار ســاواك شــدند که 

که  یمتفاوت يهایابیو ارز لهایبا همه تحل ».کرد. یط ار یمطلق شد و مدارج ترق یساواک ،يشروع کرد و پس از آزاد

 یقطع تیاو با ســـازمان اطالعات و امن ياما همکار شـــود؛یبا ســـاواك مطرح م نایارتباط جعفر یاز نوع و چگونگ

  است.
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 ونیزیدر تلو انیمحمود جعفر تیفعال

ــانه نیو پرکارتر نیتراز مهم یکی دیرا با انیجعفر محمود ــر رس ــت. او عالوه بر فعال يپهلو میرژ ياعناص  يتهایدانس

در  يداشت. و کینزد يهمکار زین ونیزیـــ تلو ویاز ده سال با راد شیبا ساواك، ب يدر چارچوب همکار یمطبوعات

شد و همزمان  ینیکارگز سیبه عنوان رئ رانیا یدولت ونیزیساواك در اداره تلو هیبه توص 1345سال  شغول به کار  م

 ونیزیوتل تیریبه مدت دو سال مد 1347در اواخر  یدار بود. پس از مدتعهده زیرا ن ونیزیسمت رابط ساواك و تلو

او  ییو آشنا یعرب يدر کشورها انیسوابق خدمت جعفر لیِسمَت به دل نیا رسدیآبادان را به عهده گرفت. به نظر م

 يروزیپس از پ شیهاییدر بازجو انیالبته جعفر .اســتفارس به نامبرده واگذار شــده  جیمنطقه خل طیمســائل و شــرا اب

ساریشده بود که ت یانقالب مدع سسا سیرئ ،يخاور م سبت به تف ستان ن ــــ تلو ویاو در راد يرهایواك خوز  ونیزیـ

ـــت. چنانچه اظهارات جعفر پرداخت،یم يآبادان که عمدتاً به مباحث مرز ـــته اس بخش را  نیدر ا انیاعتراض داش

 يهایمشــدســتورات و خط میرژ یتیبه دســتگاه امن قیعم یوابســتگ لیبه دل انیکه جعفر فتگر جهینت دیبا میریبپذ

 يتهایبر فعال یسـاواك اِشـراف چندان یمحل تیریمد کرد،یم افتیسـاواك در يباال يهارا از مرکز و رده ازیموردن

 او نداشته است.

سال  ونیزیو تلو ویادغام راد با س 1350در  به تهران آمد و تا  انیجعفر ران،یا یمل ونیزیـــــ تلو ویسازمان راد سیو تأ

ستان  سمتها 1357تاب سائل و م يدر  شناس م سیس قاتیتحق تهیکم ریاطالعات و اخبار، مد ریمد ،یناطق عربکار  ،یا

نقش پرداخت.  يفایبه ا یاسیو معاونت س يمعاونت ادار ،یاجتماع قاتیو بخش افکار و تحق يزیرواحد برنامه ریمد

 یه کلنحوه پخش اخبار ب ،يخبر دیواحد جد لیو تشک ونیزیو تلو ویاسناد آمده است که پس از ادغام راد یدر برخ

شد و حت ساس ب نیکرد. بر ا رییتغ زینگارش اخبار ن اتیادب یعوض  صورت تازه شتریا سند مردم به   يتراخبار مورد پ

 يتهایکه فعال انی. اما جعفردیگرد انیمسئوالن و اعتراض آنها به جعفر یامر موجب انتقاد برخ نیکه هم شدیم پخش

ساواك و مقامات عال ساواك بردیم شیبه انتقادات، کار خود را پ توجهیب کردیهنگ مهما میرژ رتبهیخود را با   .

ـــ قاتیتحق تهینامبرده در کم يتهایفعال ،یگزارشـــ یط ـــیس با  کیدســـتگاه و با هدف مبارزه تئور نیا رنظریرا ز یاس

. گرفتیمدستگاه قرار  نیا ریو تقد قیانجام دستورات ساواك مورد تشو لیمعموالً به دل ي. وکندیاعالم م سمیکمون
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 يانامه یســاواك ط یســتیضــدکمون غاتیتبل تهیو کم کیبخش  ،یو بررســ اتیعمل کمیاداره  رانیمورد مد کیدر 

 :سندینویساواك م استیمشترك به ر

ســـال قبل تاکنون با توجه به نظرات ســـاواك و بر اســـاس  کیاز  رانیا یمل ونیزیمعاون تلو انیمحمود جعفر يآقا«

تحت عنوان  یو انتشــار ســلســله مقاالت مســتند و جالب هیفعال در ته اریســت به طور بســشــده ا يکه به و يدیتأک

 نکهینظر به ا هذایو منتشر خواهد شد... عل چاپ زین یبه صورت کتاب باًیهمت گماشته که قر "انهیو خاورم سمیکمون"

در  زیبه مورد اجرا درآورده و ن با عالقه وافر یستیمسائل کمون نهیساواك را در زم يهمواره خواستها انیجعفر يآقا

داشــته  يریگچشــم تیخاص، فعال مانیبا ســاواك با ا يو همکار ونیزیتلو یاســیســ قاتیتحق تهیبه وجود آمدن کم

ــ ــت، در ص ــو ورتاس ــانیاز زحمات ا یبه طور کتب ندیامر و مقرر فرما ب،یتص  یمل ونیزیو مراتب به تلو یقدردان ش

  فراهم شود. يو شتریهر چه ب یموجبات دلگرم لهیوسنیمنعکس گردد تا بد رانیا

 ونیزیــــ تلو ویسازمان راد تیرینامه با انعکاس موضوع به مد نیا افتیپس از در زیساواك ن سیرئ ،يریارتشبد نص

 انیمحمود جعفر يآقا ریگیپ يتهایاز خدمات و فعال یبه نحو مقتضــ ندیخواهشــمند اســت دســتور فرما«: ســدینویم

 یمل يآرمانها شــبردیو پ امهریبه شــاهنشــاه آر متمقاالت مذکور که در راه خد ســندهیزمان و نومعاون محترم آن ســا

 »به عمل آورند. ریتقد یبه نحو مقتض رد،یگیانجام م

 يدر دستگاهها ونیزیو تلو ویدفاع از مواضع راد يمعموالً برا يقو انیتسلط بر قواعد گفتگو و فن ب لیبه دل انیجعفر

 يدر شوراها نی. همچنکردیوقت سازمان، در جلسات شرکت م سیرئ ،یبه اتفاق رضا قطب ایو  ییبه تنها ،یحکومت

مقام  نیتریعال يو قتی. در حقشدیحاضر م ونیزیـ تلو ویاز طرف راد یندگیبه نما يکشور استگذاریو س یتخصص

 نیینقش تع ونیزیـــ تلو وین رادکال يهایاستگذاریها و سبرنامه یبود که در طراح یسازمان پس از رضا قطب یتیریمد

 يدوجانبه به کشـــورها يهایســـازمان با هدف توســـعه همکار نیاز طرف ا یندگیبه نما انیداشـــت. جعفر ياکننده

ـــف به ته نیدر هم يکرده بود. و رمختلف س ها پ دهاید"با عنوان  ياجزوه هیمقطع اقدام  ـــ فرهنگ و  رامونیو روش

و در  ریگسترده تکث یدر شمارگان ونیزیــــ تلو ویاز طرف سازمان راد یات دولتنمود که با استفاده از امکان "مذهب

 حوزه باشد. نیدر ا يسازبرنامه يد تا مبنایگرد عیتوز ونیزیـ تلو ویسازمان راد نیو همچن يو هنر یمراکز فرهنگ
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 نینوشت و از ادر موضوعات مختلف  يریو تفس یلیصدها مقاله تحل ونیزیو تلو ویدوران حضورش در راد یط يو

ــــ تلو ویراد یمجله تماشــا، ارگان رســم يهانظر رکورددار بود. ســرمقاله  انیجعفر يدگاههایهم معموالً به د ونیزیـ

صل رامونیپ شت. هدف ا صاص دا ضوعات روز اخت شر نیا یمو ـ  ویراد يهابا مخاطبان برنامه شتریب ارتباط جادیا هین

را  رانیجامعه در حال تحول ا يازهایدســـتگاه را دنبال و به زعم خود ن نیاهداف کالن ا دیکوشـــیبود و م ونیزیتلو

ــت جیمطرح و ترو ــا قطب غیدریب يتهایبدون حما توانیرا نم یگاهیجا نیبه چن انیجعفر یابیکند. دس  سیرئ ،یرض

اروپا  میقم یرانیا انیدانشجو ونیدر کنفدراس تیبه چپ و عضو شیبا سابقه گرا يدانست. و ونیزیتلو و ویوقت راد

 با،یفرح د بر بخش نیافراد در ا نیرگذارتریاست و از تأث يپهلو میعناصر حوزه فرهنگ و رسانه رژ نیتراز مهم یکی

  .دیآیبه شمار م يهمسر محمدرضا پهلو

 

 و ارتباط او با محمود جعفریان یقطب رضا

فرح  ییآمد. پدرش، دا ایتنگدســت به دننســبتاً  يادر تهران و در خانواده 1318به ســال  یفرزند محمدعل یقطب رضــا

ـــاه، همراه مادرش فر باید ـــا، زندگ ،یقطب یدر منزل محمدعل ده،یبود. فرح قبل از ازدواج با ش و  کردیم یپدر رض

و متوســطه را در  ییابتدا التیتحصــ ینبود. رضــا قطب ریتأثیب ییو تعلق خاطر او به خانواده دا یامر در وابســتگ نیهم

و  کیمرتبط با الکترون يهاخود را در رشـته التیتحصـ یفرانسـه شـد. قطب یراه لیادامه تحصـ يبرا گذراند و رانیا

ضیر شگاه پل ات،یا ضع مال سیپار کیتکنیدر دان شاه با فرح، و ساند. پس از ازدواج   بهرو  یخانواده قطب یبه اتمام ر

هم در دربار  یرضــا قطب گرید يشــد و از ســو لیکار دربار و ســازمان برنامه و بودجه تبدنهاد. پدرش به مقاطعه یترق

 ونیزیو تلو ویسازمان راد تیریبه مد 1350در سال  ،يدر دانشگاه پهلو سیتدر یپس از مدت ي. وافتی ینفوذ فراوان

اهداف حزب،  يخود را حفظ کرد و در راســتا تیموقع یبقط ز،یحزب رســتاخ تیمنصــوب شــد. در تمام دوران فعال

داشت  يچپ همکار يدر اروپا، با گروهها لیکه به هنگام تحص یر خدمت حزب درآورد. قطبامکانات سازمان را د

س ران،یا یمل ونیزیبا ورود به تلو شها يروهایاز ن ياریب سابق را جذب بخ سازمان کرد. از جمله  نیمختلف ا يچپ 

بود که کم کم اطراف  یگروه سرحلقه یاشاره کرد. رضا قطب انیو محمود جعفر کخواهین زیبه پرو توانیمافراد  نیا

شدند شک و فرح جمع  شخص نیدادند. ا لیباند او را ت شاه آن را هدف  میبودند که رژ يامظاهر جامعه نیترگروه م

گرفت. گروه قرار نیا ياعضــا اریگســترده، خارج از چارچوب دولت در اخت یاســاس امکانات مال نیگرفته بود. بر ا
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ســطح  نیباالتر قیاز طر توانســتندیم ینبودند و به راحت يادار ریابط دســت و پاگضــو تیمجبور به رعا گاهچیآنها ه

بافت شــهرها،  رییتغ ،یغرب یزندگ يهاوهیگروه آموزش شــ نی. کار اندیخود را برطرف نما يازهایســاختار قدرت، ن

از فرهنگ و ادب آن بخش  جیترو ها،ینوآور قیتشو ،ینیفرهنگ شهرنش یدگرگون نده،ینسل آ يرفک یتوجه به مبان

 ون،یزیغرب و ... بود. تلو یسـتمیقبول تمدن قرن ب هیبر پا سـمیونالیناسـ غیروند در تضـاد نباشـد، تبل نیگذشـته که با ا

شاعه موس شن هنر، مرکز حفظ و ا کودکان  يکانون پرورش فکرش،یکارگاه نما شگاهها،یسازمان نما و،یراد ،یقیج

شاه شاهن سفه، مرک یو نوجوانان، مرکز  سمفونفل ستر  از خانواده  تیآزاد، مرکز حما يمایس ک،یز انتقال خون، ارک

  جمع مذکور قرار گرفت. اریو در اخت يبازساز ای دجایا منظو نی... به همو

از عناصــر درون حکومت به شــمار  یکیکه  ر،یوزدر ســازمان ملل و برادر نخســت رانیوقت ا ریســف دا،یهو دونیفر

عملکرد  یابیبا ارز میآخر عمر رژ يبوده اســت در ماهها دادهایاز حوادث و رو يرایشــاهد بســ کیو از نزد آمدیم

داغ اســـت. از جمله  رانیدر ا عاتیبازار شـــا«گفته بود:  یمحفل يدر اظهارنظر انیاو، از جعفر تیو حما یرضـــا قطب

خود در صــدد اســت شــهبانو) اســت که با به کار گرفتن تمام قدرت  یی(پســردا یمربوط به اقدامات رضــا قطب عهیشــا

 »برخوردار است زیکامل شهبانو ن تیراه از حما نیبرساند و البته در ا يریوزرا به مقام نخست انیجعفر

فرح،  يبه اتکا یرضا قطب یول کردیم ییشاه بدگو شیپ یساواك مرتباً در مورد قطب«معتقد است:  یاحسان نراق اما

ساواك حرفدادیکارش را ادامه م شاه گزارش مبا آن نداشت و  يشنو... اصالً از  شاه دادندیاختالف داشت. به   .

سختو  گفتیم یبه خود قطب ایهم به فرح  ش ی. وقتکردیمقاومت م یاو هم به  شاه  یجنازه تخت عییت را پخش کرد، 

 »کرد یتلق یناراحت شد و آن را دهن کج

اصــوًال «: دیگویم یجنازه غالمرضــا تخت عییبا ســاواك بر ســر پخش مراســم تشــ یدرباره اختالفات قطب زین انیجعفر

ــوص پرو یقطب يآقا ــاواك، به خص ــ يریدرگ یثابت زیاز ابتدا با س ــخص ــت و ا یش  ادمیکه  ییتا جا يریدرگ نیداش

سم برنامه مرحوم تخت ست از پخش مرا شدت مخ یه ساواك به  شد که  کار را  نی... ایقطب يبود و آقا الفشروع 

ــــ تلو ویچپ در راد يروهایسـاواك از نفوذ ن یتیرضـابه نا نیهمچن انیجعفر» کرد. در برابر  یو مقاومت قطب ونیزیـ

و  صیبه تشــخ یمتک ایبوده  میرژ یکل ياســتهایتابع ســ یاقدامات قطب نکهینظر از ا. صــرفکندیاشــاره م زیآنان ن

ــتیم یحاکمه برخوردار بود و به راحت أتیخاص در ه ينفوذ زخود؛ اما او ا يباورها  مورد يهاافراد و برنامه توانس

ــد و تثب تینظر خود را حما ــتوانه فرح از درگ تیموقع تیکند و موجبات رش ــدن با  ریآنها را فراهم آورد. او به پش ش
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باره  نیدر ا انی. جعفرکردیم یســـتادگینبود و در حد توان مقابل فشـــارها ا گردانیحاکمه رو أتیه ياعضـــا یبرخ

شار رو کنمیفکر م«: دیگویم شار رو شتریب ونیزیتلو ویراد يف دارم دولتها  ادیکه  ییتا جا رایمطبوعات بود. ز ياز ف

موجب برخورد  يدر موارد یامر گاه نیو هم گیرندرا به دســت  ونیزیتلو ویکه زمام راد کردندیکوشــش م شــهیهم

 يآقا يبه جا يگریداگر شخص  دی) شارانیو وز ریوزنخست یعنی( شدیم یو مسئوالن دولت یطبق يآقا انیم دیشد

 »ست.عوض شده ا رفت تا امروز چهار نفر شانیکه ا وریاز نوزدهم شهر نکهیا کما دادندیم رییبود بارها او را تغ یقطب

ضرورت  نیدستگاه مزبور و همچن تیاز اهم یناش ونیزیــــ تلو ویراد تیریحاکمه بر سر مد أتیشک مناقشه ه بدون

ــدن به هرم قدرت بود.  کینزد تیدرون حکومت و در نها يانهایو جر به خدمت گرفتن آن در چارچوب اهداف ش

شهر یقطب ،يبه هر رو سط  شا 1357 وریدر اوا شد تا  شور خارج ن ستعفا کرد اما از ک سمت خود ا  يبقا يراهها دیاز 

ـــر رژ گرید يآن را با همکار اتیحکومت و تداوم ح ـــتجو کنند. او پس از پ میعناص ـــرف  يروزیجس انقالب با ص

  .ختیتوسط فرح از کشور گر نیسنگ يانهیهز

 

  پارس يخبرگزار یسرپرست

شرا انیمحمود جعفر ساختار فرهنگ يترشده تیتثب طیکه روز به روز  سانه یدر  شور م ياو ر در دوازدهم  افتییک

از  یســمت اوالً حاک نیپارس منصــوب شــد. کســب ا يســازمان خبرگزار یبا حفظ ســمت به ســرپرســت 1355آبان 

ـــنشـــان اًیبود و ثان ونیزیو تلو ویاز عملکرد او در راد میرژ رتبهیامل کارگزاران عالک تیرضـــا  اســـتیدهنده س

سانه تیریمد يسازکپارچهی سانی تیو در نها يار سانراهبرد اطالع يسازک شور  یر  يانهیگز چیرو ه نی. از ابودک

عه کم انیجعفر تیریدوران مد یپارس ط ينبود. خبرگزار انیتر از محمود جعفرمطلوب ـــ  یفراوان یفیو ک یتوس

پارس  يدر مورد خبرگزار«: دیگویم انیمبدل شد. جعفر انهیمنطقه خاورم يهایخبرگزار نیتراز مهم یکیو به  افتی

سورچ کیکه آنجا رفته بودم  يروز میبگو دیبا سان سا يهایسازمان مرده بود. تمام  شاه تا  سازمانها که  ریمملکت از 

کار  کیپارس  يو ... خبرگزار دادندیپارس هم خبر م يبه خبرگزار دادندیخبر م ونیزیتلو ویدبه مطبوعات و را

ستنده در ا جادیا يدارد. کوشش من برا يخبرگزار کیو مملکت دلخوش بود که  کردیم يتکرار سازمان تا  نیفر

 »...دیرس جهیبه نت يحد
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س نیتراز مطلع انیجعفر ستگذاریافراد در  سانه يهایا سور در رژ رامونیبود. او پ میرژ يار سان  يپهلو مینحوه اعمال 

ست«: دیگویم سور، وزارت دربار و مطبوعات دربار بود که کل نینخ سان ستگاه  شاه و حت هید اخبار  یاخبار مربوط به 

دربار وقت و اداره کل مطبوعات دربار  ریوز رنظریز شـــودجزء همراهان گفته  یاســـم چه کســـان نکهیو ا یفاتیتشـــر

 زیآن با کامب اســتیکه ر یدربار شــاهنشــاه یاداره کل مطبوعات و روابط عموم«: دیافزایم يو» بود یشــاهنشــاه

 ون،یزیتلو وی. رادکردیخود شـــاه را کنترل م يهایســـخنران یاخبار و مقاالت مربوط به شـــاه و حت هیبود کل پناهزدانی

ــاه را در مور يپارس و مطبوعات فقط مجاز بودند خبر يرگزارخب ــخنانش چاپ کنند که مورد تأ اید ش روابط  دییس

شد... ریوز ایدربار  یعموم ستعفا انیجعفر »دربار با ضا قطب يبا ا صله  يو خبرگزار ونیزیتلو ویاز راد ،یر پارس بالفا

  نشست. ندهیاستعفا کرد و به انتظار آ شیسمتهاي از همه 

  

 زیدر حزب رستاخ انیجعفر حضور

شور ته یحزبطرح تک 1353سال  در شد. ا هیشدن ک شاه ارائه  و به  یبودن حزب را دو گروه طراح ریفراگ دهیو به 

 مورد اجرا گذاشتند:

 نیو تدو هیشاه به ته اتیاز خلق قیگروه با شناخت دق نی. اشودیم ادیکه از آنها با عنوان گروه آموزگار  یـــ گروه1

از  ز،یبرندگان حزب رستاخ شیطراحان و پ شتری. بدندیگرد میکه خود از عوامل سقوط رژ دندیمبادرت ورز یطرح

 دیمانند جمشــ يبودند. افراد ییکایآمر يدانشــگاههااز  يو دارندگان درجه دکتر یاســیکارشــناســان جوان علوم ســ

جمله بودند. بر اســاس  نیاز ا یخانیعال ینقیو عل يهوشــنگ انصــار ،يهوشــنگ نهاوند ون،یهما وشیآموزگار، دار

به  لیقرار داشــتند که معتقد بود تنها راه ن »نگتونیســاموئل هانت« دگاهید ریتأثمذکور عمدتاً تحت جمع لهایتحل یبرخ

 دواریعده، شاه ام نیا يمنضبط است. با جلب همکار یحزب دولت جادیدر حال توسعه ا يدر کشورها یاسیثبات س

گروه  نیبرطرف ســازند. ا زیاحد رســتاخو در قالب حزب و دیجد يهارا با آموزه ینظام دو حزب يهایبود آنها کاســت

ــتند که چن ــ اهدخو لیجامعه و دولت تبد وندیبه حلقه پ یحزب نیاعتقاد داش ــد و به تبع آن، دولت را به بس مردم  جیش

 خواهد برد. نیمخرب را از ب یاز عناصر اجتماع یناش یاحتمال يخطرها نیتوانا خواهد ساخت. بنابرا
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 یبودند که ط ییهایاتوده برند،ینام م زیحزب رستاخ هیاز طراحان اول یبه عنوان جمع زیکه از آنان ن يگریـ گروه د2

ضو 1330تا  1320دو دهه  سا تیبه ع شکلها ریدر حزب توده و  شاه انیچپ پا يت شاهن را بر  یداده خدمت در نظام 

سول پرو حیترج نیشیتفکرات پ ضلیجهانگ ،يزیداده بودند. ر  انیمحمود جعفر کخواه،ین زیپرو ،يمحمد باهر ،یر تف

شرق به صف خدمت گریو دهها تن د سبت به دربار  یآوردند، همگ يرو يگزاران محمدرضا پهلوکه از اردوگاه  ن

در جذب  يریگم بود که از سالها قبل، تجربه چشملَگروه، اسداهللا عَ نیا یحام نیتریداشتند. اصل یو شاه سرسپردگ

طرفدار  يدر حزب توده و تشکلها تیفعال نهیشیپ لیعده به دل نیا رسدینظر م تواب، کسب کرده بود. به يهاياتوده

ــورها یتفکر چپ که نمونه عمل بود، به نظام  افتهینمود  نیچ ایو  یکوبا، آلبان ،يشــورو رینظ یحزبتک يآن در کش

 میضامن تحک »ستیحزب کمون«چون  يدهحزب شوا پنداشتندیباور داشتند و م یبا سلسله مراتب طول یتک حزب

 نیآمد، ا شیپ رانیدر ا ریواحد و فراگ یحزب سیفکر تأس یوقت ن،ی. بنابراشودیسلطنت محسوب م ینظام تک ساخت

ـــاه ـــاهنش گروه از هر شیب ،یاز نظام تک حزب يرویبر تفکر پ هیبرخوردار بودند با تک یگروه که از مواهب نظام ش

در تحقق اهداف نظام  یرا گام زیحزب رســتاخ سی. آنان، تأســندابی وندیپ دهیپد نیبا ا توانســتندیم يگرید یاســیســ

بود که با  انیرانیا يتنها شکل قابل تصور از حکومت برا یشاهنشاه میآنان، رژ. در نظرکردندیم یابیارز یشاهنشاه

  داشت. یآنان هماهنگ قیعم يآرمانها

شر انیآبراهام رواندی ست یو احتماالً طراح تیحما لیدال حیدر ت از «: سدینویسابق م يهاياتودهتوسط  زیاخحزب ر

سازمان نیا دگاهید ساختار لن یگروه تنها  ستیم یستینیبا  ستوده توان سنت جیها را ب بردارد و  انیرا از م یکند، موانع 

  ».دکامالً مدرن رهنمود شو ياکشور را به جامعه

 توانیشـاه را به دو دسـته مجزا م میبه رژ جذب شـده یسـتیچپ و مارکسـ يو وابسـتگان به گروهها هایاتوده ،یبرخ

صور کرد شت پا زده، همکارت سته اول، پ سو البته نان و آب تربندهیرا ز يپهلو میبا رژ ي: د خود  نیشیپ ریدارتر از م

شخ ست  صیت سته نخ سته دوم، البته به اندازه د صوالً ه بردندیبهره م يپهلو میمواهب رژ ازداده بودند. د  گونهچیو ا

ـــ شا نیبر ا شد،ینم دهیآنان د هیاز ناح زین ينه عدم وفادارنشا  یکه در انظار عموم بانهیفرمتظاهرانه و عوام دیاعتقاد ـ

ـــ بودند که نظام س يبرا یهم جرئت چندان ) در گرید يریاز مس يحاکم بر کشور (هر از چند یاسیابراز آن نداشتند ـ

خدمت بهتر به خلق  يبرا یکیرا تاکت يپهلو میبا رژ يهمکار بیترت نیو بد داردیآنان گام برم نیشیپ يهاراه آموزه

 .دهندیم يجا ریرا در دسته اخ کخواهین زیو پرو انیمحمود جعفر رینظ ياساس افراد نی. بر اکردندیم یابیارز رانیا
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س با ستاخ سیتأ سب به گروهها هایاتوده ز،یحزب ر س يو افراد منت شان در  تیفعال يبرا یستیچپ و مارک آن رغبت ن

 نی. در عآمدندیحزب به شمار م ياعضا نیتريعده در زمره جد نیا دهدیکه اسناد و مدارك نشان مدادند و چنان

ـــتاخ نیحال، مخالفان ا ـــوراز ح زیگروه در بدنه حکومت و حزب رس آن  تیآنها انتقاد کرده به محکوم يو ارتقا ض

سته به حزب توده  يشهاگزار یعده که در برخ نی. از نظر اپرداختندیم صر واب ضور عنا ست ح ساواك هم آمده ا

و  یتیریکه تمام ارکان مد شدیم یاز آنجا ناش ینگران نیبوده است. ا زیحکومت و حزب رستاخ يبرا يجد يخطر

س توانیحال م نیسابق حزب توده بود. با ا يدر انحصار اعضا زیحزب رستاخ ییاجرا  ياریاحتمال داد که با وجود ب

ـــراز  ـــداهللا علم و  يمخالفتها عناص  تیمذکور بودند و در تقو فیاز ط يریگبهره نیاز مدافع يفرح پهلو ایمانند اس

نقاط مشترك  نیتراز مهم یکی گرید ي. از سوکردندیعده در ساختار قدرت تالش م نیآنها و ارتقاء سطح ا گاهیجا

 میبود که در تصم نینورانیهمان حزب ا یعنیاکم، در هر دو گروه، مخالفت آنها با حزب ح زیطراحان حزب رستاخ

 نینورانیدو حزب ا ز،یحزب رســتاخ سینبود. با تأســ اثریب گریکدیبا  يو همکار زیحزب رســتاخ سیتأســ يآنها برا

 سیتأس لیدال حی. شاه خود در تشرافتی انیپا تیحزب اکثر تی) منحل شد و دوران حاکمتی) و مردم (اقلتی(اکثر

به تاج و تخت و ســـلطنت و  يهمه احزاب موجود در وفادار«: دیگویم نیشـــیدو حزب پ تیو فعال زیحزب رســـتاخ

دوازده ســال (از  و تیاحزاب در اکثر نیاز ا یکیمشــترکند. قرار داشــتن  گریکدیاز انقالب شــاه و ملت با  یبانیپشــت

آنها  دی) گرفته است. باتی(اقل احزاب گرید يمنصور) در دست داشتن دولت، امکان رشد را از اعضا یزمان حسنعل

 يبرنامه با شــرکت در کخواهین زیو پرو انیمحمود جعفر ون،یهما وشیدار یطیشــرا نیدر چن» را هم به کار گرفت.

س یونیزیتلو شک وهدف موضوع یبه بحث و برر سه تن ضمن روشن  نیدفاع از آن پرداختند. انتخاب او  زبح لیت

 است. میاهداف رژ نییآنها در تب ياو رسانه یغاتینقش تبل انگریب حزب، سیآنها در تأس گاهیساختن جا

 نییتوأم بود عمدتاً نقش تب رکلیدب یمقامآن با سمت قائم شتریکه ب زیدر حزب رستاخ تیعضو يسالها یط انیجعفر

شت. و يهااهداف حزب و برنامه غیو تبل سات مختلف و ا لیبه دل يآن را به عهده دا به  ینرانسخ رادیشرکت در جل

مجالت  ،زیمختلف حزب شامل روزنامه رستاخ اتینشر نیمشهور گشت. همچن یحزب يهایرانرکورددار انجام سخن

ستاخ زیرستاخ شر م انیجعفر میبا نظارت مستق زیرستاخ يهاشهیکارگران و اند زیروستا، رستاخ زیجوان، ر . شدیمنت

و مجموعه انتشـــارات  یاســـیدر مجموعه امور آموزش ســـ لرکیمقام دبمن قائم«خود گفته بود:  فیوظا رامونیپ يو

ارتباط دارد  یفیبا وظا قتیسمت در حق نیحزب هستم و ا يو ستاد خبر یو روابط عموم رانیا تمل زیحزب رستاخ
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ـــازمان خبرگزار رانیا یمل ونیزیتلو ویکه هم اکنون در راد ـــاس  فیوظا نیو ا دهمیپارس انجام م يو س را بر اس

ش ياَوامر شاه آرکه  ستاخ انیجعفر يسمتها» اند حفظ خواهم کرد.صادر فرموده امهریاهن و دولت که  زیدر حزب ر

 هیو وحدت رو یهماهنگ جادیدر ا يو يبرا میاســت که رژ یاز نقشــ یدر ارتباط تنگاتنگ با حوزه رســانه بود حاک

که متن  کردیاداره م یحزب گوناگون يهادر رده زین یمختلف یآموزشـــ يکالســـها يبوده اســـت. و لیقا يارســـانه

 .شدیآنها توسط حزب منتشر م یهمگ

تا حد فراگرفتن همه  دیهموارکننده راه تمدن بزرگ است. ... و قدرت حزب با زیحزب رستاخ«معتقد بود:  انیجعفر

ما يو» باال رود. یمل يروهاین تاخ یندگیبه ن ـــ به ظاهر علم يبا برگزار زیاز حزب رس ـــخنران یمباحث  نزد  یو س

جامعه  یخیدر تکامل تار يارا مرحله زیتاخحزب رس سیو تأس پرداختیحزب واحد م سیتأس هیبه توج انیدانشجو

 .کردیم لیحزب را تحل يتهایمنظر فعال نیو از هم کردیم یمعرف رانیا

ـــتاخ رکلیمقام دببه عنوان قائم انیجعفر با  و به شـــدت مخالفت کرده گرید یحزب تیبا هرگونه فعال زیحزب رس

ته برا يریگبهره ـــ ندتر ،بیرق انیحذف جر ياز حوادث گذش تارها را از خود بروز م نیت از  یکیدر  يو .دادیرف

در  گانهیکه ب یکه هر حزب دهدیچند سـال نشـان م نیا خیتار«گفته بود:  انهیپرخاشـجو یسـخنان یط یحزب يکانونها

 ســـمیحزب خائن توده و حزب دمکرات، کمون یالمللنیمبلغ ب بود. زیآن ن یالمللنیمُبَلِغ ب گانهیســـاخت همان ب رانیا

و  کردندیبود که به او خدمت م يگرید یاسیس يمبلغ گروهها زیغرب ن سمیالیرهست... امپ زیبود و امروز ن المللنیب

همچنان که  رایندارد ز یمدافعان خارج زی. حزب رســتاخســاختیم یمل يتهایشــخصــ ایگزاران خود در دناز خدمت

شاه گفتهش س يهایروزیحزب در حد پ نیا لیاست. تشک رانیا خیحزب تار نیتریاند ملاهن سیبزرگ   رانیا یملو  یا

ــاه و ملت اهم جانیدر آذربا ــان تیو نفت و انقالب ش بکاهند در  یحزب مل نیا تیاز اهم خواهندیکه م یدارد. کس

  ».ستندین ایوشحال نبوده خ رانیا یو مل یاسیس يهایروزیپ گریهستند که از د یکسان فیرد

: دسته اول شوندیم میمخالفان حزب به چند دسته تقس«: دیافزایم زیمخالفان حزب رستاخ يبنددر ادامه با دسته يو

و  یاســیخاصــه در قلمرو ســ يانهیزم چیدر ه رانیکه ا خواهندینم نهای. ادارندیرا دشــمن م رانیهســتند که ا یگروه

 زیمخالف هستند. دسته دوم مخالفان رستاخ  یو نظام شاهنشاه رانیا یو هست رانیبا ا نهایشود. ا روزیپ یاسیتشکل س

سان شاه یک شاهن ستند که با نظام  ستاخ تیدارند که موفق میاند و باما مخالف دولت ستندیمخالف ن یه به مفهوم  زیر

سوم  ه. دستردیگیسرچشمه م ينظرو کوته ینیبکیو نزد دنیشینوع طرز فکر از محدود اند نیدولت باشد. ا تیموفق
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سان ش یک ستند که در نظام ارز س یه سیفرهنگ  شد و نمو  یا در ذهن  يزیچ یغرب ي... و جز الگوهااندافتهیغرب ر

ستاخ یندارند و حت سنندیبیحزب م کیجناح را  کی زیدر قلمرو ر سته چهارم مارک ستند که با ستهای. د آنها را  دیه

 »..جزو گروه اول به حساب آورد.

ـــا«: دیگویم يگریدر اظهارنظر د يو ـــتاخ يفض ـــکاف  چیه رانیملت ا زیرس  رایز کند،ینم دییتفرقه را تأ اینوع ش

 »دارد. ازیبه وحدت کامل مردم ن رانیا يو اقتصاد یاسیقدرت س شیافزا

ستفاده از مخالفت مردم ا انیجعفر سته به شورو يالحاد اناتیبا جر رانیضمن سوءا به  دیبا«: دهدیمسابق ادامه  يواب

را تنها ســازمان  زی. من حزب رســتاخرانندیا واریبه د وارید گانیهمســا ســت،یکمون اردیلیم کیکه  میداشــته باشــ ادی

 ».دانمیم رانیملت ا رندهیفراگ یاسیس

سال  شیپ انیجعفر البته س ریز گر،ید یبه اتفاق جمع 1347از آن و در  ساواك در تدارك تأ با عنوان  یحزب سینظر 

در  زیحزب رســتاخ سیآنها در آن مرحله به تأســ قیو احتماالً عدم توف دیبود که به ســرانجام نرســ »رانیا یمکتب مل«

 .دیبعد انجام يسالها

 

  انیتوسط محمود جعفر يپهلو میعملکرد رژ هیتوج

 يو از سو بود میرژ باال در خدمت زهیو انگ يقو انیسطح معلومات، قلم روان، ب لیسو به دل کیاز  انیجعفر محمود

سانه از آن،  هیتوج ينخبه برا يروهایاز ن يریگضعف دستگاه حاکمه در بهره گرید عملکرد حکومت و دفاع کارشنا

 یو دسترس زیحزب رستاخ یتیریدر ارکان مد حضور. او به واسطه رفتیبه شمار م رینظکم یمطلوب و حت يعنصر

 ییهااز معدود چهره توانیخود برخوردار بود. او را م يدگاههاید طرح يامکان برا نیشتریمختلف از ب يهابه رسانه

ــت که در همه زم ــت که گو یتیکار نه تنها محدود نیا ي. او براپرداختیبه اظهارنظر م هانهیدانس ــو یینداش  ياز س

. شدیم پخش ونیزیـ تلو ویو پرسش و پاسخ او مرتب از راد یکار بود. جلسات سخنران نیحاکم موظف به ا گاهدست

 ی. حتدادیبا آرامش به آنها پاسخ م انیموظف به طرح انتقادات تند بودند و جعفر یها افراد خاصبرنامه نیدر ا یگاه

 نیدر مقابل دورب ،"ســتین يکشــور آزاد نیدر ا"که  کردندیکه با اعتراض اعالم م یدر پاســخ به کســان يدر موارد

 ».میندار يآزاد مییکه بگو میردا يخدا را شکر آن قدر آزاد«: دادیپاسخ م
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شت در مقطع فهیوظ انیجعفر قتیحق در ساس که پا یدا شروع میقدرت رژ يهاهیح آن تنزل  تیرو به افول بود و م

ساز افتییم سلطنت پهلوقابل ياچهرهو پرداخته  تیوضع نیو اصالح ا يبه باز سطح افکار عموم يقبول از  و  یدر 

. ساواك کردیسفر م رانیمختلف ا يو شهرها نهامنظور به مراکز استا نیبه هم يو درآورد. رینخبگان جامعه به تصو

به نقاط مختلف کشور و از جمله  انیمحمود جعفر يهدف از مسافرت آقا«: سدینویسفرها م نیدرباره ا یگزارش یط

 يهاشهیر افتنیو  یبررس يگریو د عوامل مخالف هیعل یتظاهرات مل لیتشک یکی. باشدیدو جنبه م يخوزستان دارا

ــنهادیر و پیتظاهرات اخ ــاواك م سینوگزارش» کردن آن. یخنث يبرا یمنطق يراهها ش  نیدر ا انیجعفر«: دیافزایس

با رنگ و لعاب  میاو انتخاب شــده بود تا از رژ» دارد به طرق مختلف از نظر افراد مطلع، آگاه شــود. یمســافرتها ســع

ــنفکرانه دفاع کند اتیو ادب یعلم ــطهبه وا زیکه عوام را ن یاتی. ادبروش ــح س ــرفاً به دل حیعدم درك ص  ییبایز لیو ص

. به عنوان بردیبهره را م نیشتریب يگرید بانهیفر. او از سفسطه، مغلطه و هر شگرد عوامدادیقرار م ریتأثجمالت تحت

شرا شیم میکه رژ یطیمثال در  شش آنچه که آن را مدرن دیکو را  انیرانیا یو فرهنگ مل خیتار خواندیم سمیدر پو

در کشــور حاکم کند،  آوردیکشــور را به دنبال م یمونتاژ را که وابســتگ عیســازد و صــنا فیو تحر رییتغ شدســتخو

با پ ایارتجاع و  یروند را نوع نیبا ا مخالفت ،انیجعفر ـــرفتیمخالفت  ورود «: کردیم دی، تأکمی نمودقلمداد  ش

حکومت را  وهیش نیتریاما ارتجاع کردیم دفاعحال که ظاهراً از تجدد  نیو در عا» .ستیفاجعه ن رانیبه ا يتکنولوژ

 یمدع يگرید ياو در جا» همراه اســـت. یرانیا یزندگ تیما با ابد ینظام شـــاهنشـــاه«: گفتیمطلوب دانســـته و م

  »است. ختهیآم رانیبا خون، نژاد و فرهنگ ا یفلسفه شاهنشاه«: بودشده

ست در مقطع انیجعفر سلطنت او بود در اظهارنظر يحمالت متوجه محمدرضا پهلو نیشتریکه ب یدر : دیگویم يو 

است. اقتدار شاه، اقتدار  یکیمفهوم شاه و ملت  ،رانیا یدارد. در نظام شاهنشاه یناگسستن وندیبا ملت پ رانیشاه در ا«

خانه شاه است. ملت  ییروشنا ران،یخانه فرد فرد ملت ا ییخانه کارگر و کشاورز و روشنا ییاست. روشنا رانیملت ا

شاه یعنی شیمظهر قدرت خو قیاز طر رانیا شاهن ! دولت که دنکنیحق خود را بر دولت اعمال م رانیا یشاه و نظام 

ــورها ــ يدر کش ــت و دمکراس ــتقل جهان قدرت برتر اس ــش م يهایمس قدرت برتر را با انجام  نیا کنندیجهان کوش

ـــح يلغزش قدرت برتر ایخطا  کیمکراتد يو از راهها زندیگبران فشیوظا نام دارد نظارت و تص  حیرا که دولت 

 یمظهر قدرتش که وجود شاهنشاه است به آسان قیقدرت را از طر نیا رانیملت ا رانیا ی. در نظام شاهنشاهکنندیم

 ».دنکنیاعمال م
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شرا او شگاهها یطیدر  سر يکه دان سرا شور را اعتراض  سم يک سب ناریفراگرفته بود در  شگاه یرر در آذر  یرفتار دان

س دیبا«گفته بود:  یسخنان یط 1356 شگاهها را ب يریپذبیآ ستجو کن زیاز هر چ شیدان شگاهها ج . میدر خارج از دان

 يهاساله 25 یجوان بوده است. حت یلیخ کشورماندر زمان وقوع حوادث گذشته  يساله امروز 25 ای 22جوان  کی

ضــرورت دارد که ما شــب و روز درباره آن  ای. آآورندینم ادیاز انقالب را به  شین پو دورا انددهیما هم قفس را ند

شبها صحبت کن رانیکه ا یو مخوف کیتار يروزها و  ست،  شاه و ملت  م؟یگذرانده ا  یجیانقالب تدر کیانقالب 

مناسبات  یسو و دگرگون کیمملکت از  ياقتصاد عیتحول سر را دگرگون نساخته است. زیهمه چ هشب کیاست و 

صاد سوي دیگر ياقت ست. به طور کلورآ دیدر مملکتمان پد یاز نظر اجتماع یراتییتغ ،از  امروز در مملکت ما  یده ا

 ».اندخود تکان خورده یو همه از حال سنت ستندیخودشان ن يدر جا گرید یاجتماع ياز گروهها کی چیه

ــت که ا نیمعجزه انقالب ا«: دیگویم يگرید يدر جا او ــبات را تغ نیاس ــاد يزیربرنامه یداد. ما وقت رییمناس  ياقتص

 شانیکه از جا ییآدمها نیباشد که ا زین یو فرهنگ یاجتماع يزیرمراقب و مالزم و همراه با برنامه یستیبایم میکنیم

پرتو در  تواندیمملکت م کیشــوند...  تیترب دیجد طیمح يبرا شــود،ینظام معتقداتشــان متزلزل م خورند،یتکان م

کار زمان  نیباال برد. ا شـــودیرا زود باال ببرد، اما مغز انســـانها را به آن ســـرعت نم شیوارهاید ياقتصـــاد يتهایفعال

ــت بر اســاس ترب ی. انقالب شــاه و ملت انقالبخواهدیم  يآزاد ورتحول در ذهن ما... همه ج جادیبر اســاس ا ت،یاس

 ».میبشو تیترب ين آزادآ يبرا یستیبای. اما مدهدیم یاسیو س یاجتماع

سته است آزاد رانیا یانقالب شاه و ملت در نظام شاهنشاه« ان؛یجعفر يادعا به فرد فرد ملت  يرا برا يفرد يهایتوان

ـــار و گروهها يرا بدون ترس از گروهها یکند و عدالت اجتماع نیتأم رانیا ـــازد! حقوق  يدارا يفش منافع برقرار س

سان یاسیس  گرید یاسیس يشده است در نظامها رانیکشاورزان ا وکارگران  بیاه و ملت نصکه در انقالب ش یو ان

شش و تالش، امکان ای يزیجهان جز با خونر شتن قرنها کو شاه، به برکت  رانینبود. اما در ا ریپذگذ به برکت وجود 

شاه شاهن شاه آر رومندیو به برکت رابطه ن رانیا ینظام  سان رانیو ملت ا امهریشاهن در  انی. جعفردین گردممک یبه آ

شور دچار عقب یلحا ساد و بحرانها ،یماندگکه ک س یاجتماع قیعم يف سیو  ضع  یا سخنان و موا بود در واکنش به 

ـــ دیبا نهایا«: گفتیمنتقدان م ـــله آنها در نهیبدهند که مد حیتوض امروز وجود  يایدن يکدام قرن بوده و در کجافاض

ــهیمقا خیرا با تار ام دیخواهیاســت؟ اگر م یمل أسی جادیآنها ا تیمأمور ایدارد؟ آ امروز ما را  يایبا دن دییایب دیکن س

ستدیکن سهیمقا س دی. اگر طرفدار روس ه سنج هیبا رو ست سیاگر طرفدار انگل ای. دیما را ب سنج سیما را با انگل دیه  دیب
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 يقدم شـمار میحاضـر میاکه در مدت شـانزده سـال برداشـته یی. قدمهامیشـناسـیجهان م یکه آن را مرکز دمکراسـ

سال به اندازه ا میشناسینم ایرا در دن يکشور چی... همیکن  شرفتیو پ یاز تحول و دگرگون رانیکه در مدت شانزده 

 ».گریهر کشور د ایفرانسه، آلمان  ن،یگرفته تا چ يمند شده باشد، از آمریکا و شوروبهره

بود. مثالً پس از  یافکار عموم جییته يتوأم با احســاســات برا یادب ياســتفاده از عبارتها انیجعفر ياز شــگردها یکی

 زیآمتظاهرات اعتراض ییاقدام به برپا دهیپوش يهابا چهره یرانیا انیدانشجو 1356سفر شاه و فرح به آمریکا در آبان 

شاه، فرح و  دگانیواقعه که برابر د نی. ادیو زد و خورد انجام يریگبه در سیکردند که با دخالت پل دیمقابل کاخ سف

 میرژ تیبه موقع يدیشد بیجهان داشت و آس يهادر رسانه ياآمریکا رخ داد، بازتاب گسترده جمهورسیکارتر رئ

شت:  هانیدر روزنامه ک يامقاله یط انیجعفر یطیشرا نیوارد آورد. در چن سک خواهمیم«نو شنگتنداران بر ما  وا

که  یکردن کسان شیگروه است و نه ستا نینوشته کوتاه نه تاختن بر ا نیاز انکنم. منظورم  ينتازم و درباره آنها داور

ــار از روح وطن رانیبا پرچم ا ــرش ــتو س ــهبانو ،یپرس ــاه و ش ــاهنش ــنگتن گرام رانیا يمقدم ش ــتند.  یرا در واش داش

  .مرز ندارد یپرستهنیم

فرزندان آن  رانیهمه افراد ملت ا میبدهمزد و پاداش  ران،یا خیچند هزار ســـال تار دانیبه فرزندان شـــه میاگر بخواه

ست که ا نیو مزد همه افراد ملت ا دانندیشه ست. رو يآنها به جا يبرا رانیا  ستین یگانگانیسخن من با ب يمانده ا

در عرصـه  رانیا زیفردا ن راینه امروز و نه فردا، ز سـتین یسـخن آنهاماسـک بر چهره داشـتند. ما را با  ،یرانیکه به نام ا

ماندن  يبرا یشــود. هر روز که قرار باشــد خون ازمندین اهیو ســ دیندارد که به مزدوران ســف ینامشــروع يکارهاجهان 

ستاد همچنان که در ظفار ممکن ا دانیجوانانش را به م نیبهتر رانیا زد،یبر نیبر زم رانیا نقابداران  نیا ستخواهد فر

صو شها ریندانند که ت ش شممذبوحانه آن يکو شها رانیافراد ملت ا ها در برابر چ ش آنان از  يقرار گرفت و اخبار کو

شــد و نقابداران، فقط نفرت و  روزیدر مذاکرات واشــنگتن پ رانیپخش شــد. اما ا رانیو مطبوعات ا ونیزیو تلو ویراد

  ».آور آنها بودند جلب کردندمردم جهان را که شاهد حرکات شرم ونهایلیبلکه م رانیانزجار نه تنها ملت ا

سر انیجعفر سرا شان میعمر رژ یانیپا يمردم در ماهها يبا وجود اعتراضات  آنچه در «: شدیم یغلط مدع یبا ارائه ن

ستفاده از ب هایسخنران شتریاو در ب »یتیاست نه نارضا يناخرسند شودیم دهید رانیا  رانیمردم ا یعموم يزاریبا سوءا

با آن مرتبط سـازد مثالً مخالفان  یان مطرح کرده، به نوعن عنویرا در کنار ا یتا هر موضـوع دیکوشـیم سـمیاز کمون

ش ش سمیکمون«: گفتیو م خواندیم سمیشاه را هواداران فا ست. رانیدر ا سمیو فا  یدر حال» امروز مطرود و منفور ا
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اســت یســ«: داشــتیاظهار م شــمردندیاز ســطح جامعه برم ییزدانید ریرا در مســ میرژ یفرهنگ يهاکه مردم برنامه

 انیجر میبه صورت مستق نکهیا يبرا ایو »شکست خورده است. یاسالم يو کشورها رانیدر ا سمیو کمون ینیددض

س سمیارتجاع کمون«: گفتیرا مورد حمله قرار ندهد م یمذهب شاه و ملت  اهیو ارتجاع  سم خورده انقالب  دشمنان ق

 کندیدر سطح جامعه تالش م تینقش روحان شیال افزیبه دل 1356بر اساس اسناد ساواك او در اواخر سال » هستند.

از  يمالقات تعداد بیترت يعتمداریشر دکاظمیس اهللاتیاز جمله آ هیحوزه علم رتبهیعال ونیروحان یبرخ قیتا از طر

شاه را بدهد. جالب ا ستاخ رکلیدب ممقادر مقام قائم انیجعفر نکهیعلما با  سئول زیحزب ر و  ییمایراهپ ياندازراه تیم

 زیمردم قم، حزب رســتاخ 1356 ينوزدهم د امیق یبه عهده داشــت. در پ زیرا ن میاز رژ زیآمتیحما يهانامهقطع هیته

از  یداشت. البته مراسم ينقش محور انیدر شهر قم افتاد که در تدارکات آن محمود جعفر ییمایراهپ ییبه فکر برپا

ست لزوماً با موفق نیا سم که برا نیاز ا یکی يبرگزار یچگونگ رامونیپ دایهو دونیتوأم نبود. فر تید مقابله با  يمرا

 :دیگویم شدیشهدا برگزار م یدر پ یپ يهاچهلم

ـــاه« ـــده بود. ابتدا رئ جیگ یعیوقا نیاز تکرار چن ش ـــت سیش ـــاواك و نخس را مورد انتقاد قرار داد که چرا  ریوزس

سته سد انتوان ستاخکنند؟ و بعد ه جادیاند در مقابل روند حوادث  ستور داد که حزب ر صاً د شخ را به  یتظاهرات زیم 

س میاز رژ يطرفدار شاه در روز  آن، مقامات حزب  یبه اجرا درآمد و ط 1357 نیوردفر زدهمیسازمان دهد. دستور 

به عنوان  زیهزار تن از کارگران، کشاورزان و افراد سرشناس در تبر نیرا با شرکت چند یتوانستند تظاهرات زیرستاخ

 »برگزار کنند. میاز رژ يارطرفد

حزب  رکلیمعاون دب ان،یمراســم محمود جعفر نیدر ا«: دیگویم ویمراســم از راد نیا میبا اشــاره به پخش مســتق يو

ــ که فهم آن از قدرت بس اریبس یبا جمالت زیرستاخ ــ سخن م هایتهران یمردم و حت ياریقلنبه ـ : گفتیهم خارج بود ـ

 کیدرصــد از ســود کارگاهها شــر ســتیدر ب گرانکار ند،یبه صــورت مالک درآ ایانقالب ســبب شــده که رعا نیا«

 برد،یاز شـــاه م یهر بار که نام زینطق او ن يو در اثنا...» اســـتفاده کنند و  یاجتماع يهامهیب يایشـــوند، مردم از مزا

شن تیکف زدن جمع يصدا شاورزانشدیم دهیهم  شرکت کرده نیکه در ا ی. کارگران و ک سم  ند اکثراً فقط امرا

آنان  يبرا يابانهیسخنان اد نیکه چن ستین یکردنجهت اصالً باور نیدارند و به هم یبه زبان فارس يمختصر ییآشنا

ندارد و مخاطب خود را  یتوجه دانیدر نطق خود اصالً به مردم حاضر در م انیاست که جعفر نیشود. تصورم ا انیب

 ».دهدیگوش م انینشسته و دارد به سخنان جعفر ویراد يون پااکنکه مطمئنم هم داندیتنها شخص شاه م
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شها انیجعفر سو ش،یبه رغم همه تال سته به دربار مورد انتقاد قرار م يهااز مهره گرید یبرخ ياز   یو حت گرفتیواب

 یانحکمر تیبا اشــاره به وضــع یلیدر تحل يمســعود انصــار ی. احمدعلشــدینم یابیارز میرژ ســتهیدر زمره افراد شــا

 انیو از جمله محمود جعفر میرژ رتبهیو مسئوالن عال رانیمد ،یاسیرجال س یمحمدرضا و قدرت مطلقه او، نام برخ

 ریبود و به تعب اعتقادیمتوســط و ب يســالها، دوران آدمها نیگفت که ا دیکالم با کیدر «: دیگویشــده، م ادآوریرا 

سیس يهادوران کوتوله گرید ست گری. دیا ستگ تیدر موقع یکه حت خواههنیخواندار و ماز رجال ا  يباز هم برا یواب

 »نبود. يبودند اثر و خبر بنديدرون جامعه پا اتیبر واقع یمبتن یاداره کشور به اصول

درون  يحســادت و رقابتها یاز نوع یرا ناشــ يدرباره رجال پهلو يمســعود انصــار یاز قضــاوت احمدعل یبخشــ اگر

کرد. حکومت  یابیارز میرژ یتیرینســبت به ســاختار مد ینیبواقع یاز آن را نوع يگریبخش د دیبا میبدان یســتمیســ

شــدن به  کیکه با نزد دید شیخو ارانگروه همکرا در یمختلف يتهایخود رجال و شــخصــ اتیدوران ح یط يپهلو

شـدت کاسـته شـد. در آنان به  انیرفته رفته از تعداد عناصـر وطنخواه، کاردان و سـالم در م میعمر رژ یانیپا يسـالها

  .شدندیکارآمد از آن دور م يهاچهره شدیم شتریهر چه قدرت شاه ب قتیحق

  

 در ظفار رانیا یاز حضور نظام انیدفاع جعفر

ــهورتر یکی ــار کتاب يپهلو میبه رژ انیخدمات محمود جعفر نیاز مش ــت با عنوان  یچاپ و انتش  يدر ظفار خبر"اس

 خواهانهیآزاد یجنبش 1345استان آن است. از سال  نیتردر کشور عمان و بزرگ زیخنفت ياظفار نام منطقه ".ستین

پس  انیجر نیشد که به جنبش ظفار معروف گشت. ا آغازمنطقه  نیدر ا سمیو فئودال سمیالیامپر هیطلبانه علو استقالل

در  دیجد یو مدل افتهیت خود تالش کرد تا با استفاده از سالح به اهداف خود دس تیبا گسترش حوزه فعال یاز مدت

جنبش با جبهه خلق  نیا يکند. رهبر يگذارهیپا یعرب کیکالسـ سـمیونالیرا در مقابل تجربه ناسـ انهیمبارزات خاورم

شورها میفارس بود. جنبش ظفار با رژ جیخل يآزاد يبرا شدت مخالف بود و ک سرائیل  به  آن در منطقه  مانیپهم يا

ـــف م کیرا در  رانیو از جمله ا کوتاه موفق  یمردم در زمان يهاتوده تیاز حما يجنبش با برخوردار نی. ادیدیص

س شور عمان ( یعیشد مناطق و صد منطقه ظفار) را آزاد  90از ک س کردهدر حکومت خودگردان کند.  سیاقدام به تأ

 تیکرد که تثب جادیا کایآمر ژهیآنها بو يافرامنطقه انیمنطقه و حام يدولتها يرا برا ینگران نیجنبش ظفار ا قاتیتوف
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 کیژئوپولت تیاهم گرید ياز سو خواهد شد. لیو مبارز عرب تبد یاسیس اناتیجر ریسا يبرا ییجنبش ظفار به الگو

ـــتراتژو ژئو ـــتیالیامپر يکه قدرتها کردیم جابیفارس ا جیخل زیخو منطقه نفت انهیخاورم کیاس  يو دولتها یس

  وارد عمل شوند. مهار و سرکوب جنبش يمنطقه برا یخودکامه

  

 

  ایران به تنهایی از منطقه دفاع می کند

  

شــد  می) که به کنگره آمریکا تســلHooverمؤســســه هوور ( يبرا ی) در گزارشــGeorge Rentezرنتس ( جرج

منطقه را  يمهایاز رژ یکیقادرند  ونیانقالب ایکه آ نجاســتیا یســئوال اســاســ«جنبش ظفار نوشــته بود:  تیدرباره اهم

شده خود حتماً در مناطق  يقو تیبا توجه به موقع ت،یهدف آنها عمان است و در صورت موفق نینند. اولسرنگون ک

 ».شوندیم لینا ییهایروزیبه پ گرید

 یاســیو ســ ینظام يشــد کمکها سیتأســ 1967) در ســال منیخلق  کیدمکرات يکه دولت آن (جمهور یجنوب منی

شد. البته آنه تیکرد و موجب تقوبه مبارزان ظفار یعیوس دولت مستقر در کاخ  يتهایبرخوردار از حما یجنوب منیا 
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که پس از خروج  رانی. در مقابل، اســاختیرا مضــاعف م کایآمر یامر نگران نیســابق) بود و هم ي(شــورو نیکرمل

ـــئول جیاز خل گانهیب يروهاین ـــده بودمنطقه را عهده یو ژاندارم تیامن تیفارس مس  يبه کمک دولت مرکز نددار ش

 رانیارتش ا يروهایکرد. ن فایدر ســرکوب جنبش ظفار ا یخود، ســهم فراوان ینظام يگانهایعمان شــتافت و با اعزام 

امکان انتشار آنها فراهم  ،يخبر دیسانسور شد لیشدند که به دل يادیو خسارات ز تمتحمل تلفا یلشکرکش نیدر ا

 یخارج دیمنعکس نشد. جرا رانیا يهادر رسانه یمطلب ،روهاین هی. تا سه سال بعد از جنگ ظفار و بازگشت بقدینگرد

 يبه آن منطقه ممنوع بود، خبر یرنظامیآنکه ورود خبرنگاران و افراد غ لیاما به دل کردندیرا منتشـــر م یمطالب یگاه

 یمدت يبود که برا یوجود داشت اخبار سربازان رانیا ی. آنچه در اذهان عمومکردیدرز نم رونیاز حوادث منطقه به ب

که چندان قابل  ساختندیرا منتشر م یمطالب زیعرب ن يگروهها یبه ظفار رفته در آن جنگ شرکت جسته بودند. برخ

ــاد و پ ــربازان ا یزخم يکرهایاعتماد نبود. اجس ــریب یرانیس ــدا و در با س ــور  انهیمخف يمطلق خبر کوتیو ص به کش

آن در  یاســـیهم که بخش اخبار ســـ رانیا یدولت ونیزیوو تل وی. رادشـــدیم شـــانیهاخانواده لیو تحو گشـــتیبازم

  .بردیبود در سکوت مطلق به سر م انیمحمود جعفر تیریمد

  

  یرانیتن از جوانان ا20 ازشیب زبانیم عیربدر باغ دوم آرامستان خواجه ینیرزمیز، آرامستان کشته شدگان جنگ ظفار
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: ظفار دندیپرسیبار از ظفار سخن گفت مردم تازه از خود م نیولا يبرا انیکه محمود جعفر یبعد از سه سال، هنگام

از  يریجلوگ يبرا میمنتشـــر نگردد. رژ یبدون هماهنگ یبود تا مطلب تیدر کنترل ســـازمان امن زیکجاســـت؟ همه چ

شا سو یو انحراف افکار عموم یپراکنعهیهرگونه  ستور يخبر اناتیجر يبه  کار قرار داد مخالف، چند طرح را در د

در سال  ،یعرب يکشورهادر تیسابقه فعال لیبه دل ي. وشدیو اجرا م يزیربرنامه انیمحمود جعفر رنظریز یکه همگ

مخدوش و مجعول از جنبش  يریآن ضمن ارائه تصو یدرآورد که ط ریرا در نهصد صفحه به رشته تحر یکتاب 1355

در  زیرســـتاخ يهاشـــهیکتاب را انتشـــارات اند نیآن در منطقه پرداخت. ا يســـرکوب و نابود تیاهم هیظفار به توج

 يدر کشورها یسیو انگل یکتاب پس از ترجمه به زبان عرب نیکرد. ا عیگسترده چاپ و در سراسر کشور توز يراژیت

کرده بود،  یکه خود آن را طراح ییویربا ســـنا ونیزیو تلو وینامبرده، راد شـــنهادیبه پ نیشـــد. همچن عیتوز زین گرید

ـــ لمیف کیرا به ظفار اعزام کرد تا  موریو گر شـــهیو هنرپ رداربلمیف یگروه طرح به  نیکنند. هدف از ا هیته یینمایس

شاه ییدرآوردن اقتدار و توانا شینما شاهن سه ماه کار مداوم ز یارتش  ستق رنظریبود.  به  انیجعفر تیشاه و هدا میم

. اسناد وزارت دربار و وزارت افتین زیان پخش نساخته شد که امک ریتأثیو ب فیضع یلمیو ف دینرس بسرانجام مطلو

چند برنامه  هیبا ته انیحال جعفر نیبوده است. در ع لمیف نیساخت ا ریگیکه شاه شخصاً پ دهدیامور خارجه نشان م

 یلشکرکش يبرا میرژ تیتا ضمن اثبات حقان دیکوشیم قتیکرد. او در حق نیتأم نهیزم نینظر شاه را در ا یونیزیتلو

سرباز ا تیمرگ و مجروح يبرا یهیعمان، توجبه  ساختار  يروزها نیتا آخر انی. جعفرابدیب یرانیصدها  ضور در  ح

و دفاع  هیمختلف به توج يهاو به بهانه دادیبه ظفار را مورد توجه قرار م یکشور همواره موضوع لشکرکش یتیریمد

تگاه حاکمه بود و هرگونه شـــبهه نســـبت به آن او و دســـ يبرا یاتیح يموضـــوع ظفار امر ییپرداخت. گویاز آن م

ظفار را در  انیجر ياندازکه قصــد راه کردیآنها را متهم م میئه مخالفان رژخطَتَ يبرا نیتحمل بود. او همچن رقابلیغ

ز آگاه کند. ا ياو توطئه سهیران را از هر نوع دسیدارد ملت ا فهیدولت وظ«گفته بود:  يدر اظهارنظر يدارند. و رانیا

دارد که خرابکاران را طبق  فهیبانک. دولت وظ کیو  مارستانیب کیمدرسه و  کیتا آتش زدن  شهیش کیشکستن 

سال گذشته چند  جیبه نام خل بخش،یجبهه به نام جبهه آزاد نیقانون و بر اساس اصول عدالت مجازات کند. در چند 

بزرگ قرار دادند. در چند ســال  يآســتانه جنگها را در رانیســاختند. در چند ســال گذشــته ا گرید يهافارس و اســتان

  »اورندیب رانیگذشته خواستند که جبهه ظفار را به داخل ا
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  می باشد ایران ژاندارم منطقهشاهنشاه فرمودند: 

  

 انیتوسط محمود جعفر »اهیو استعمار سرخ و س رانیا«انتشار مقاله 

شار مقاله  انیجعفر نام سر رانیا«پس از انت ستعمار  سو ا ضت  يکه به رهبر »اهیخ و  اهانت کرده بود به  ینیخم یعنینه

شن سو یمعتقدند از آنجا که اقبال عموم یشد. برخ دهیدفعات  شته  شانیا تیو محور  ینیاهللا خم تیآ يبه  پس از ک

 يلهایشـــتابزده و در پاســـخ به تحل یدر اقدام میرژ افت،یدر ســـطح جامعه گســـترش  ینیخم یدمصـــطفیشـــدن  ســـ

شان داد و از ا یواکنش شانیه از اگرفتصورت در  1356 يو انتشار آن مقاله در هفدهم د هیرو اقدام به ته نیاز خود ن

 ماه مواجه شد. يمردم قم در نوزدهم د امیروزنامه اطالعات کرد که به ق

ما وشیدار هده ونیه مان ع هانگردکه در آن ز عات و ج باره چگونگ يدار وزارت اطال ل نیچاپ ا یبود در قا ه م

شاه«: دیگویم مقاله چاپ شود. دستور فرمودند. به من دادند و  نیا دیشخصاً تلفن کرد که با دایهو ،یاز دربار شاهن

ـــت،یما خوب ن يدادم. اطالعات گفت برا لیمن هم به خبرنگار اطالعات تحو . کنندیدر قم به روزنامه ما حمله م س

 »گفتم: قرعه به نام شما افتاد. م؟یکار را بکن نیدستور دادند. گفتند چرا ما ا ست،ین ياگفتم: چاره
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ستعار برا لیدل به ستفاده از نام م سا يبرا هایزنمقاله، گمانه سندهینو يا ست سندهینو ییشنا شار آن و د اندرکاران انت

سئوالن فرهنگ یهیشدت گرفت. بد سانه یبود که م شتند. در م میرژ ياو ر صدر افراد مظنون قرار دا  عده نیا انیدر

سا شیب انیمحمود جعفر سئوال  نیریاز  ساواك طگرفتیم قرارمورد توجه و  ش ی.   ينوزدهم د امیپس از ق یگزار

شاره به اهانت جعفر سالم انیماه با ا ستاخدر یبه جامعه ا شه ترور و یامر را موجب طراح نیهم زیکنگره حزب ر  ينق

 مقاله هیدست داشتن او در ته عهیاز شا یناش شتریب انیرجعف هیعل دهایتهد دیرسیتوسط چند نفر دانسته است. به نظر م

بود. مســعود بهنود  ریفراگ اریفکرانش بســو همکاران و هم انیدســت داشــتن جعفر عهیماه بوده اســت. شــا يهفدهم د

شجاع کخواهین زیپرو ان،یمحمود جعفر«: سدینویم شتندیرا م یشفا، جدا از هم، متن نیالدو  فرمان  ستیبایکه م نو

 بیکرد. از ترک يراستاریشده آن سه تن را شاه خود و هیته يادرصدد بود برپا کند. متنه میباشد که رژ یآتش جنگ

 »در روزنامه عصر، آن را چاپ کنند. ستیبایفراهم آمد که م ياآنها با هم مقاله

برنگاران با هدف ردّ اتهام از انقالب و به هنگام بازداشت در زندان قصر در گفتگو با خ يروزیپس از پ انیجعفر البته

شدم بب یوقت«مقاله گفت:  نیا رامونیخود پ س نمیمقاله را خواندم کنجکاو  شته ز یچه ک ستمیم رایآن را نو احمد  دان

ش ست به تحق کی تواندیمطلق فقط م يدیر شد. د ستعار با شان داد که نو قاتیزدم. تحق قینام م  زیمقاله پرو سندهین

ست. ن ونیزیو تلو ویاخبار راد يو دفتر مرکز قیقگروه تح ریمد کخواهین شت و در  کخواهیا شاه مقاله را نو ستور  به د

ـــت. هو ریکه وز دایهو اریاخت ـــرکاغذ دربار پس از تأ زین دایدربار بود گذاش ـــاه دیینامه را با مارك س از  یکیبه  ،ش

ـــپرد. البته روزنامه اطالعات برا از خود  يادیاله را چاپ نکند مقاومت زمق نکهیا يخبرنگاران روزنامه اطالعات س

  نشان داد.

 ریبه رشــته تحر یمیقد يســتهایو البته مارکســ میرژ يااز عناصــر رســانه ياموجود، مقاله در حلقه نیبرابر مجموع قرا

ــر محور انیدرآمده که جعفر ــمار م يپهلو میبخش در رژ نیا يدیو کل ياز عناص  نیاو از ا یاطالع یو ب دیآیبه ش

ضوع سدیبه نظر م رممکنیغ يامر مو س« ایو  »ارتجاع« ریتعب نکهی. جالب ار سرخ و  ستعمار  ست که  یاز کلمات »اهیا ا

 .کردیخود از آنها استفاده م يادداشتهایو  هایمعموالً در سخنران انیجعفر
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 ".دمیانقالب شما را شن يصدا "معروف شاه نطق

داســتان نطق معروف شــاه اســت تحت  شــودیم ادیان عوامل حادثه به عنو انیو جعفر یکه از قطب يجمله موارد از

شن يصدا«عنوان  شما را  س نیا شودیگفته م ».دمیانقالب  ضا قطب لهینطق به و صاحب  هیته یر شد و چون خود او 

نوشته  متن را نیا دیبا کخواهین زیپرو ای انیجعفر دمحمو ون،یزیاو در تلو کیاز مشاوران نزد یکینبود، احتماالً  یقلم

با هوشنگ  ییگفتگودرو  بود یاشتباه بزرگ طینطق در آن شرا نیا رادیکه ا شودیباشند. خود شاه هم بعدها متوجه م

 يسـئوال که ماجرا نیدر پاناما، در پاسـخ به ا يدفتر فرح پهلو سیرئ نیو آخر يسـابق دانشـگاه پهلو سیرئ ينهاوند

مطلب که  نیا دییاشتباه بوده است، ضمن تأ طیدر آن شرا ینطق نیچن رادیکه ا کندینم قیشاه تصد اینطق چه بوده آ

ست، م نیدر ا شده ا شتباه  شتاب و  نیدر ا«: دیگویکار ا شار قرار دادند و کار با  صوص چنان مرا تحت ف مورد به خ

نگام بود که چند بار به ه لیدل نیشـــده را بخوانم. به هم هیفرصـــت نشـــد قبالً متن ته یعجله صـــورت گرفت که حت

 ».خواندن متن تُپق زدم

 میو سقوط رژ فیمردم، تضع کیاز عوامل تحر یکیرا  ونیزیتلو ویراد ،یاز رضا قطب یبدون ذکر نام نیهمچن شاه

شمار م یسلطنت شته بودند  ییآن نطق کذا رادیا يباره که او را برا نیشاه در ا ي. البته ادعاآوردیبه  شار گذا تحت ف

سیقابل قبول به نظر نم شاه ظاهراً برا در ست که دینمایمطلب را عنوان م نیاز عواقب نطق ا ودتبرئه خ يو  شن ا . رو

ســردمدار آنان  انیبود که جعفر یافکار عموم تیاندرکار در هداو دســت ياپخت عناصــر رســانهدســت زینطق ن نیا

 .بوده است

 

 يپهلو میبه چپها در رژ کشور امور يواگذار علت

به کرّات به کار گرفته  يپهلو میحزب توده در رژ ياعضـــا ژهیبو یســـتیو کمون یســـتیســـتفکرات مارک وابســـتگان

سته کردن  نیبا جذب ا نکهیاول ا د؛یرسیبه دو هدف عمده خود م قتیعمل در حق نیبا ا می. رژشدندیم افراد و واب

 دیبا توجه به کمبود شد رگید ي. از سوکردیم يریجلوگ میرژ ضد يتهایآنان به خود از بازگشت مجدد آنها به فعال
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از افراد حزب توده عمدتاً از  ياری. بســســاختیخود را برآورده م یتیریو مد یفن يازهایمتخصــص، ن یانســان يروین

و  یحکومت يدر خارج و داخل کشــور بودند و اکثراً به علت عدم ارتباط با عوامل ســطح باال کردهلیافراد تحصــ نیب

شغل من دایپ يابر ،يدربار ضکردن  سب در م صص و مدرك علم شانیبودند. تنها نقطه اتکا قهیا آنها بود  یعال یتخ

سیس نهیشیچون از نظر حکومت، پ یول شغل به آنان احت ینامطلوب یا شتند در دادن  سواس ز اطیدا معمول  يادیو و

ستیمبرم به آنان، نم اجیبا توجه به احت می. رژشدیم شم توان صدد جذب آنان لحاظ د نیکند. بد یشپواز آنان چ ر

س  شدندیاز تنبّه آنان به خدمت گرفته م نانیو اطم یبا مراکز اطالعات يهمکار یافراد بعد از مدت نیاز ا ياریبرآمد. ب

  .دندیرس زیمجلس و وزارت ن یندگینما لیاز قب یحکومت يبه مقامات باال زین ياو عده

دولت «حزب توده معتقدند:  ياستفاده از اعضا ینگو چگو رانیا یتحوالت داخل حیدر تشر یاسیس لگرانیتحل یبرخ

مصلح  کتاتوریشاه را به عنوان د شیاز پ شیداده بود ب يرو رانیکه در ا یکامل از تحوالت يمتحده با رضامند االتیا

ـــاه افزوده م تیمورد حما ـــد،یقرار داد. هر چه بر قدرت ش  شیافزا یو خودکامگ ياو به حکومت فرد شیگرا ش

 استیاز صحنه س جیرا به او داشتند به تدر ندیناخوشا قیجرئت گفتن حقا يکه تا حدود یسنت ییتهایص. شخافتییم

کار آمدند که  يسابق حزب توده رو يو اعضا کایکرده آمر لیاز افراد تکنوکرات تحص يدیطرد شدند و طبقه جد

و  يریوزســال ســابقه نخســت زدهیا ســب دایهو رعباسیمردم بودند... ام انیدر م تیو محبوب یاســیســ نشیاغلب فاقد ب

 ریهشــت وز امنهیمن در کاب«گروه گفته بود:  نیبا ا يهمکار رامونیســابق، پ يهایاتجربه در اســتفاده از توده نیشــتریب

 »هستند. میوزرا نیترسابق دارم که با انضباط ياتوده

دربار در  کانیمندان و نزدرها و تذکرات عالقهبود که به هشدا ياعده به اندازه نیبا ا ياز همکار میخاطر رژ نانیاطم

ـــوص توجه نیا ـــطفکردینم یخص ـــتگان رژ یالموت ی. مص ـــنفکران و افراد  یگروه«: دیگویم میاز وابس از روش

ـــ ـــهر کردهلیتحص ـــ جیتدر بهبه حزب توده رفته بودند و  20 وریکه پس از ش  يعاد یبه زندگ دهیخود را کنار کش

 يدولت، ســازمانها أتیمقامات در دربار، ســاواك، ه نیتردر حســاس یحت یمملکت التیبازگشــتند در داخل تشــک

ستفاده م افتندیراه  یتیو امن یارتش و مقامات انتظام یو حت یحزب شان حداکثر ا شاغل یگاه. گاهشدیو از وجود  یم

شن شدیافراد داده م لیقب نیبه ا ساس  ي: واگذارگفتیکه م دمیکه مورد تعجب بود. کراراً از دکتر اقبال  شاغل ح م

ست؛ ا یلیسابق خ يهایابه توده سلطنت را خواهند جو يهاهیپا وارانهیمور نهایخطرناك ا صًا  گفتی. مدیتخت  شخ
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محکم است که از آنها در هر شغل و  رقد نیا میرژ يهاهیپا گفتیم حضرتیاعل یام... ولگفته حضرتیهم به اعل

  ».ستیساخته ن يکه باشند کار یمقام

ساواك به نقل از عل ستر لیوک باف،نهیزر یدر گزارش  ست:  يدادگ شاه مملکت...  کنمیتعجب م«آمده ا که چرا 

ســوق دهند و  یو برادرکشــ یســتیبا نام و نشــان هســتند مملکت را به ن ياکه توده انهایو جعفر هایدیمج دهدیاجازه م

در  نیهمچن» ...ندیایکار ب يرو یشـاهنشـاه مید به رژو معتق پرسـتهنیو م لیاصـ اسـتمدارانیسـ دهندیچرا اجازه نم

ست: به طور يگریگزارش د ص نیکه ب يآمده ا شنفکر بحث و گفتگو م کردهلیطبقه تح شدیو رو ستند  با معتقد ه

ــتاخ رکلیمقام دبقائم ان،یکه دکتر جعفر ــ کی تواندی) نمزی(حزب رس ــتیونالیناس ــد و  س همان  روینامبرده پ ناًیقیباش

 زیگســترده او در حزب رســتاخ يتهایدر گذشــته و فعال انیجعفر تیبا توجه به وضــع یاســت. از طرف یقبل کیالکتید

 .نخواهد داشت یافراد و افکار آنان اثر چندان هیو در روح ندینشیدر اجتماعات به دل نم يسخنان و ران،یملت ا

و  یدولت ریدوا يو رؤسا انیدربار نیدر ب« آمده است: يمادر فرح از قول و با،ید دهیکتاب خاطرات منتسب به فر در

شخاصخانهافراد رده اول وزارت انیدر م یحت شگاهها ا سوابق کمون یها و دان شتند... صدها توده یستیبا   ياوجود دا

شت ضا م نثارجانشده بودند و خود را  ییکه اکثراً بها میمرتد دا شک  نیمن به ا ی. ولدندینامیمحمدر اظهارات آنها 

ـــتم ـــعار آزاد بیفر یکه در جوان هاچارهیب نی: اگفتی! محمدرضـــا مداش  یو رفاه عموم یو عدالت اجتماع يش

سالیرا خورده بودند، حاال در م ستهایکمون ضله نهیمد نندیبیم نهیبه ع یان شان م ستهایکه کمون يافا  رانیدر ا دهندین

بودند  ییافراد دروغگوها نیاند. به اعتقاد من اگرفتهمندان ما قرار در صف اول عالقه لیدل نیمجسم شده است! به هم

س یبه خاطر آنکه اوضاع جهان یکه در جوان روشن را  ياندهیخود آ يو برا دندیدیم یستیکمون يانقالبها ریرا در م

از تا  وستندیحزب توده پ ییدانشجو ایو سازمان جوانان،  ونیکنفدراس ریظن یستیبه اجتماعات کمون کردند،یمجسم م

ـــتیاعانات احزاب کمون ـــوند. اما پس از پابهره یس ـــ انیمند ش ـــتن به ا لیتحص ـــاع را مخالف  رانیو برگش چون اوض

 یرا مشت راداف نیاگر ا دیهمراه شدند. به من حق بده می... در جهت وزش باد سر خم کردند و با رژدندید ستهایکمون

ـــت يآدمها ـــر همگام م انیطلب بنامم که در هر زمان خود را با جرفرص و به قول معروف از هر  کردندیمقتدر عص

ــقوط رژدادندیباد م آمدیطرف که باد م ــاه می! بعد از س ــاهنش ــ دمید رانیا یش در  ایخاطرات و  يکتابها یدر بعض

ــتگ انیجر ــدگانیمحاکمه دس ــحبتها نیا انیجعفر محمودو  کخواهین زیپرو رینظ رش اند: ما به خود گفته يافراد در ص

علناً در دادگاه انقالب  انی. جعفرمیتا از درون به سلطنت لطمه بزن میکرده بود کیو به شاه نزد میرا به رژدروغ خود 
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ـــ جهینت نیگفته بود ما به ا ! مالحظه میکن یآن را از درون ته میتوانیبهتر م میکردن خود به رژ کیکه با نزد میدیرس

  ».نددر اطراف ما بود یفیچه افراد شر دییبفرما

شــاه همواره مدافع ســلطنت بود و به نحوه  يهایمهریب یهم که به رغم برخ 1340دهه  لیاوا ر،یوزنخســت ینیما یعل

ستفاده از ن سئول يو اعطا روهایا شت، درباره محمود جعفر تهایم ضاع به طور«و عملکرد او گفته بود:  انیانتقاد دا  ياو

 ســـتیبه عنوان کمون رانیکه در ا يافراد ســـتیبایچرا م انمدینم... میااســـت که ما در لبه پرتگاه قرار گرفته میوخ

شده ست که نه  نیا انیهنر جعفر«: دیگویم يگریدر اظهارنظر د يو» قرآن بخوانند. و،یافتتاح راد ياند براشناخته  ا

 ».درا هم مخالف کن نیموافق هیقادر است کل یالمللنیب تیشخص نیبلکه ا کندیرا موافق نم نیتنها مخالف

ستندیم ستهایمارکس نی. امیدید رهایخ ستهایما از مارکس«: دیگویعده م نیعملکرد ا نییدر تب ینراق ماا مارکس  خوا

 کیو  ســـتیکه در واقعه ب یبود. چند تا از کســـان يجور نیا یکم کخواهیرا به محمدرضـــا شـــاه متصـــل کنند... ن

خود را صرف  سمیوارد دربار شده بودند و مارکس ود،ب دهیشاه نقش داشتند و شاه هم آنان را بخش تروردر  نیفرورد

 اســتیکار ســ نیکه ا کندیم دیتأک میامور به مخالفان رژ يواگذار رامونیپ يو» .کردندیشــاه م يســلطنت اســتبداد

 .کردینم جادیا میرژ يبرا ياست چرا که دردسرنداشته ی، شاه هم با آن مخالفتفرح بوده

ست یاطالعات حاک یبرخ ص بایکه فرح د از آن ا شجو لیدر دوران تح سازمان دان سه جذب  حزب توده  ییدر فران

در  يادینفوذ و گسترش ز یستیو مارکس یستیکمون يهاشهیاست که اند یغرب يشده بود. فرانسه از جمله کشورها

ــته و گروهها ــاس آنچهبوده رداربرخو تیفعال يبرا يادیعمل ز يچپ همواره از آزاد يآن داش که به نقل  اند. بر اس

فرح در  يهایاز همکالس یکی »روزیف سیرئ روانیانوش«از مادر فرح مطرح شد، رابط و عامل ارتباط او با حزب توده 

شکده پل شجو یکیو  سیپار کیتکنیدان سازمان دان سان طبربوده سیحزب توده در پار ییاز فعاالن  ست. اح هم  يا

صل پردازانهینظر وکه از گردانندگان  شجو تیده بود، رفت و آمد و فعالحزب تو یا شاخه دان حزب توده  ییفرح به 

 نیاز پرنفوذتر یکیخواهر محمدرضــا و  يعالوه بر فرح، اشــرف پهلو شــودی. البته گفته مکندیم دییرا تأ سیدر پار

ــلطنت ــت. فر نیدر ا زین یافراد خانواده س ــرف ن«: دیگویم دایهو دونیامر فعال بوده اس جذب  يبرا را ییتهایفعال زیاش

 کردندیرا که به خاطر خارج بودن از دور، خود را عاطل و باطل احساس م ییگرا آغاز کرده بود تا آنهاعناصر چپ

ـــوص که ا ـــاه عالوه بر  دندیدیبودند و هم م رفتهیرا پذ میهم ثبات رژ ه،یعده مثل بق نیبه راه آورد. به خص که ش

 يگریجهت ضــمن آنکه راه د نیاســت. به همقرار گرفته زیشــرق نبلوك  تیمورد عنا راًیاخ رب،غ ياز ســو تیحما
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ـــتنیجز پ ـــا دیحداقل ام دند،یدیخود نم يفرارو م،یبه رژ وس ـــتند که ش  يبرقرار نهیبتوانند زم قیطر نیاز ا دیداش

  ».فراهم سازند میرا از درون رژ یدمکراس

ـــاه"مترجم کتاب  ـــقوط ش ـــر دایهو دونیکه مطالب فر "س ـــوع م نیا حیرا نقل کرده در تش ـــدینویموض همه «: س

ــتهایکمون ــاه قرار گرفته بودند، اقدام خود را به هم میدر خدمت رژ امیکه به مرور ا ییس و  کردندیم هینحو توج نیش

ـــ یحت ـــاواك«از آنان که ارکان  ياریبس ـــک» س منوچهر آزمون، عباس  ان،ی: محمود جعفرلیاز قب دادندیم لیرا تش

به  توانیبهتر م میرژ التینفوذ به تشـــک قیو ... معتقد بودند که از طر کخواهین زیپرو ،ییکوروش الشـــا ،ياریشـــهر

 دایو برادران هو یالموت ،يدکتر باهر ،يمثل: هوشنگ نهاوند زین یمیقد يستهایها! خدمت کرد. چنان که کمونتوده

 »گزاران شاه درآمده بودند.لک خدمتبه سِ هینظر نیهم زا يرویبا پ زین

ســابق  يهایاجذب و اســتفاده از توده يبرا میرژ نکهیا دیآیبه دســت م نیآنچه که از مجموع اســناد و قراهر حال  به

س ست و ا زین يادیز قیراه توف نیبوده در ا يجد اریب سب کرده ا وفادار  يروهایمخالفت ن متیبه ق یکار را حت نیک

ــتگاهها هاروین نیا زا يابخش عمده نکهی. جالب اکردیترك نم ز،ین میبه رژ ــانه يهنر ،یفرهنگ يدر دس به  ياو رس

 مطرح است: یمختلف يهاامر گمانه نی. درباره علت اشدندیکار گرفته م

ش ش یبخ صص ا یاز آن احتماالً نا ش نیاز تخ ست که برا یتیعالقه آنها و اهم لیبه دل یگروه و بخ ستگاهها يا  يد

ـــبوده لیمذکور قا ــــــ تلو ویافراد در راد نیاز ا ياریاند. به عنوان مثال بس کانون  ایو  يآثار هنر دیمراکز تول ون،یزیـ

شتند. بد يپرورش فکر شتغال دا ست ه یهیکودکان و نوجوانان ا ص کیچیا ساواك  ایو  هیاز آنها بدون تو موافقت 

سئوال ا افتندییبه مراکز فوق را نم یابیامکان راه ست که چرا رژ نیو  س يروهاین میا سابقه مارک در  شتریرا ب یستیبا

کارآمد با  يروهایاز داشــتن ن يســو حکومت پهلو کی. پاســخ روشــن اســت. از گرفتیبه کار م یفرهنگ ينهادها

 يهاها و آموزهبه برنامه يادیقرابت ز یستیافراد با سابقه مارکس گرید يموردنظر خود محروم بود و از سو يهایژگیو

مکتب  هیعل توانستندیگروه م نی. اافتندییم تیفعال يبرا يشتریب نهیچارچوب زم نیشاه داشتند و در ا میرژ یفرهنگ

  کرده آن را رد کنند. یتخصص ارنظرآن بود، اظه یبه شدت دنبال فروپاش میکه رژ سمیمارکس
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 انیدرباره جعفر یمینگار قدروزنامه کی دگاهید

س پوریبهشت يمهد  سیاز روشنفکران  ستبداد  يبه آزاد يمندعالقه لیبه دل یکه در جوان 1320دهه  یا و مخالفت با ا

 یدر جامعه مطبوعات یکشور است که از احترام خاص یمینگاران قدبود از روزنامه رفتهیدر حزب توده را پذ تیعضو

 نیاز ا ســمیونالیناســ یبه نوع شیگرا نیو همچن يشــوروحزب توده به  دیشــد یوابســتگ لیبه دل يبرخوردار بود. و

مطرح کشــور در متن  اتیمســتمر در نشــر تیبا فعال) 1382عمر ( انیخارج شــد. او تا پا حزب فاصــله گرفت و از آن

 کانیبا همکاران و نزد یشفاه يدر اظهارنظرها پوریحوزه بود. بهشت نیکشور و حوادث و تحوالت ا يارسانه يفضا

سان یکیبه عنوان  انیجعفر حمودخود از م سبات کردیم ادی یاز ک شتباه محا شته یکه ا صوردا  ياند به جاکردهاند و ت

سبت به اصالح آن از درون اقدام  دیبا بردینم ییکه راه به جا رونیانتقاد از ب ایمبارزه و  شد و به مرور ن ستگاه  وارد د

ــتیگروه م نیرا از ا انیمحمود جعفر ) ومیرژ یتیعنصــر برجســته امن( ،یثابت زیپرو يکرد. و  آنها«: افزودیو م دانس

صورت سخودآگا ب ستیس نیشدند و ا ستمیه وارد  صالح  رییآنکه به تغ يبه جا یگرفتند. البته ثابت شیرا در پ ا و ا

 »انحراف شد. دهندگانمیخود جزء تعم شدیندیب

ــت ــت به جا انیجعفر«: کردیم دیتأک پوریبهش ــرکوب مخالف يهاورود به حوزه يتالش داش ــتریب ن،یس در محافل  ش

 وهیبه گذشته خود پشت کرد و ش یاز جهات انیبپردازد. جعفر ینظام شاهنشاه يدهیا هیبه توج یو فرهنگ يروشنفکر

صالح امور برگز يرا برا يگرید شت. به راحت یلفاظ از طریق فراددر نفوذ به ا يادی. او توان زدیا ستدالل دا در  یو ا

و  بردیم شیپ یود را به راحتکار خود داشت و اساساً کار خبر يادیو احاطه ز کردیمذاکرات طرف مقابل را قانع م

ــلط ز گرانید ــود که چه کالهکردیاداره م ادیرا با تس ــرش رفته ی. اگرچه فرد ممکن بود بعداً متوجه ش ــت. به س اس

 »گذشته کم تعداد بودند. میرژ يادر بخش رسانه يدافرا نیچن

شت شها پوریبه شاره به تال صر یافکار عموم بیدر فر انیجعفر يبا ا  يبا پخش خبر ویراد 1356سال « :کردیم حیت

 ستیو استقالل ن يکشور آزاد نیجلسه به نشانه اعتراض برخاسته و گفته است که در ا کیدر  ياعالم کرد که فرد

قطعًا  ویســنار نیاســت. ا يوجود آزاد انگریب شــماســخن و اعتراض  نیهم دهدیبالفاصــله به او پاســخ م انیکه جعفر

سط جعفر شنونده وجود آزادش یطراح شیاز پ انیتو سانهدر وهیش نیرا القا کند. ا يده بود تا به   يهاآن زمان که ر

رشته بود در  نیکه اساساً متخصص ا انیو ابتکار محمود جعفر یو متعدد به شکل امروز وجود نداشت با طراح يقو

  »بود. يپهلو میبه نفع رژ یافکار عموم هیو توج يسازقانع شتریکه هدف آن ب گرفتیقرار م ردستور کا
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  روایت روزنامه کیهان از دستگیري و محکومیت محمود جعفریان

ــتگ 1357که بعد از انقالب  ياز جمله افراد ــدند محمود جعفر ریدس ــت. روزنامه ک انیش ــاحبه هانیاس از او  را يامص

 انیآنکه جعفر ژهیبود، به ودچار ترس شــده يریتا چه اندازه پس از دســتگ انیجعفر دادیبود که نشــان مکردهمنتشــر

سابق خبرگزاري پارسقائم« سابق رادیو تلویزیون و مدیرعامل  ستاخیز، معاون  حکم  يبود او خبر اجرا» مقام حزب ر

 اعدام کنند . زیرا ن يکه وو هر روز منتظر آن بود بوددهینظام سابق را شن يهااعدام چهار تن از ژنرال

جواب اکتفا  نیبه ا  ؟دیابوده میرژ نیســیشــما تئور پرســدیم ياز و که هانیدر پاســخ به ســؤال خبرنگار ک انیجعفر

سان یکی شودیکه احتمال داده م انیکه من غلط کردم. جعفر کندیم شد که مقاله  یاز ک س« با سرخ و    »اهیارتجاع 

شد د شده در روزنامه اطالعات کار او با شر  سخ به ا رمنت شت تلو نیپا  نیملت توه به انقالب ونیزیسؤال که چرا از پ

 شودیرا م ینیباشم. مگر انقالب دانقالب اهانت کرده نی؟ من غلط کردم به اانقالب نیبه ا نی: توهدیگویم دیاکرده

 »بهش اهانت کرد؟ شودیرا م یبهش اهانت کرد؟ انقالب اسالم

 مهیدر ن ونیزیو تلو ویوقت راد سیرئ یطاغوت، رضـــا قطب میرژ هیعل یاســـت با گســـترش اعتراضـــات مردم یگفتن

خود در  یمشــاغل دولت هیاز کل زین انیمحمود جعفر ياز ســمت خود اســتعفا کرد، بالفاصــله پس از و 1357 وریشــهر

ارتباطات خود را در جهت  ،یبه رغم استعفا از مشاغل حکومت او پارس کناره گرفت. يو خبرگزار ونیزیو تلو ویراد

سب اطالعات و اخبار و ارز ش یعموم طیشرا یابیک سقوط رژک  ویکارکنان راد یحفظ کرد. البته برخ میور تا زمان 

سال  یو فعاالن مطبوعات ونیزیو تلو از  یکیمسعود بهنود  تیمطرح کردند، که شکا يو هیرا عل ییهاتیشکا 57در 

 شد.و روانه زندان  ریدستگ یانقالب اسالم يروزیپس از پ انیجعفرشد.  شانیبه دام انداختن ا يبرا ياآنها و تله

بازجو او ـــئول ییدر دوران  تا مس عال تیتالش کرد  مات  به گردن مقا ماتش را  قدا به رژ یا نداخته و خود را  میرت ا

ـــع یحت يکند. و یمعرف يعاد يکارمند پرونده  دایو از جمله هو گرانید هیعل یکرد به ظاهر با طرح اعترافات یس

 خود را سبک کند. یاتهام

محاربه با خدا و  االرض،ینامبرده را به جرم افســـاد ف ان،یجعفر یبه پرونده اتهام یدگیدادگاه انقالب پس از رســـ اما

با استقالل مملکت  تیضد هیتوج کا،یحاکمه غاصب و دست نشانده آمر ئتیبا ه يرسول و نائب امام زمان، همکار
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 نیو قوان ین اســاســنقض قانو ،یاســتعمار اجنب یاقدام به گســترش ســلطه فرهنگ ،یو اراده مل تیو مخالفت با حاکم

شر اکاذ سور اخبار و اطالعات، ن سان شر،  شرکت در فر بیحقوق ب غیره و یافکار عموم بیو گزارش خالف واقع، 

بودند که توســط دادگاه انقالب محاکمه و  ییهادســته نیاز اول یجزئکه  1357اســفندماه  22در   انیســرانجام جعفر

  اعدام شدند.

 

  انیمحمود جعفرمحاکمه 

  

ــیخ صــادق  اهللاتیآ ــرع دادگاهها یخلخالش ــاره به نام محمود جعفر يحاکم ش و  انیانقالب در خاطرات خود با اش

شدند م نیکه به هم گرید یجمع شدند،  يکه در دادگاهها يهمه افراد«: دیگویاتهام اعدام  انقالب محکوم به اعدام 

که به  یکســ یعنی االرضیند... مفســد فعنوان هم اعدام شــد نیبودند و تحت هم االرضیبارز مفســد ف قیاز مصــاد

و  يکه موجب انحطاط و نابود يزیچ یعنیبکوشد و به توسعه آن کمک کند. فساد هم  نیزم يگسترش فساد در رو

  »آن باشد... یعیانحراف جامعه از اصل طب
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 ،یانتظام لپرسن ون،یزیو تلو ویسازمان راد سیرئ انیمحمود جعفر«: دیافزایاز خاطرات خود م يگریدر بخش د يو

امام امت را مورد حمله  میبه طور مســـتق زی. او در نطق خود در تبرانداختیرا به جان مردم م يو ژاندارمر یشـــهربان

  ».نمودیم یمعرف ستیرا آلت دست اجانب و آنارش تیقرار داده و روحان

  

  

  

  

 در دادگاه انقالب انیجعفر
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 کی 1339من تا ســال  « :گفتیدســتگاه خودکامه بود، در دادگاه م طلبجاه يهااز مهره یکیکه  انیمحمود جعفر

گول زدن  ي. بعدها معلوم شد که انقالب شاه و ملت، فقط برادمیپس از انقالب شاه به آن گرو یبودم؛ ول ستیکمون

قبول  قابل یول زد،یدر دفاع از خود م يادیز ياو حرفها »مســتضــعف. يهاتوده شیرفاه و آســا يمردم اســت، نه برا

آنها بوده است؛  میانجام شده به دستور مستق يکه اکثر کارها گفتیو م کردیم ددادگاه نبود. او از شاه و فرح انتقا

  »او را تبرئه کند؛ لذا محکوم به اعدام شد. توانستیو نم دانستیم شیخو يرا مسئول کارها انیدادگاه جعفر یول

  

  

  محمد رضا شاه زیاخحزب رست رکلیمقام دبقائم انیجسد جعفر

  

ــورا ــاز يش ــ يپاکس ــدا و س ــ زین مایص عامل  نیتراعالم کرد که نامبرده بزرگ انیپرونده جعفر یبعدها پس از بررس

از طرف کارکنان بانک  انیکه جعفر دیافزایم يگریشورا در قسمت د نیافسران ارتش بوده است. ا يمغز يشستشو

ـــتدالر ارز  ونیلیمتهم به خروج نوزده م يمرکز ـــده اس ـــور ش : دیگویم در اظهارات خود محمود جعفریان. از کش

 ».اشرف پهلوي بزرگترین سانسورچی ایران بود«

مقام حزب با محمود جعفریان قائم يامصـــاحبهدر صـــفحه پنجم روزنامه اطالعات  1357اســـفند  کمیو  ســـتیب روز

جعفریان به دلیل نقشی که  .دیس به چاپ رسگزاري پارردیو تلویزیون و مدیرعامل سابق خبرستاخیز، معاون سابق را
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داشـت، در این مصـاحبه ابعاد گسـترده  یزیونتلو _ اصـلی رژیم شـاه یعنی خبرگزاري و رادیو يرسـانهدو  يادارهدر 

هاي آن رژیم را فاش کرد. این مصاحبه نکاتی خواندنی در مورد برقراري اختناق و سانسور و نقش سانسور در رسانه

 :کنیماین راستا دارد. توجه خوانندگان گرامی را به اظهارات جعفریان در این رابطه جلب می اشرف پهلوي در

آقاي جعفریان، حرف بزنید. بر شما اتهامات بسیاري وارد شده است، به خصوص نقش شما در مورد سانسور حاکم  -

 .بر وسایل ارتباط جمعی، فرصتی است که حرف بزنید

مطالبی که اهمیت دارد بگویم درباره ســازمان عظیم ســانســور در وطن ما ایران اســت.  کنم آن: من فکر میانیجعفر

دســتگاه فاســد شــاه خائن که تمام جنایاتش و کارهاي کثیفی که کرده اســت و دزدیهایی که کرده اســت، براي همه 

ه نتیجه رســید و که انقالب مقدس اســالمی ب یافراد ملت ایران روشــن شــده و به خصــوص در ماههاي اخیر و از زمان

ستند در یک محیط آزاد از این مفاسد پرده بردارند معلوم شد سانسور به چه دلیل بود و چرا  مطبوعات کشور ما توان

شوند و  شت آگاه ن سدي که دا سور به وجود آورده بود؟ به این دلیل بود که مردم از مفا سان ستگاه عظیم  شاه یک د

ترسناك دیگري به وجود آورده بود، به نام سازمان اطالعات و امنیت  یک سازمان مخوف و شدند،میاگر هم آگاه 

بایســتی در تاریخ ایران ضــبط کشــور و مردم از ترس آن ســازمان جرأت حرف زدن نداشــتند. یکی از مطالبی که می

به آن شود، این است که مطبوعات ایران در دوران پهلوي و وسایل ارتباط جمعی که بعد هم رادیو و سپس تلویزیون 

 .هاي سانسور شونده بودند، نه سانسورکنندهاضافه شد، دستگاه

زنیم، ســـال مطبوعات مملکت را یا بیش از چهل ســـال مطبوعات مملکت را که ورق می 50ما مطالب  وقتی یعنی

  ند.بنویسآزادي داشتند مطلبشان را  بینیم فقط در یک روز یا هفته یا ماه یا یکی دو سال کوتاه بوده است کهمی

 اسیر شدند؟خونین وزارت اطالعات  چنگالدرچگونه  اینها میگویممن به شما 

که خودتان آگاهی دارید که هر هفته  کردندیممملکت ما از یک طرف فشــار وزارت اطالعات را تحمل  مطبوعات

انواع و اقسام وسایل  خواستند و آنها را بهشد که سردبیرها را میاي تشکیل مییک بار در دفتر وزیر اطالعات جلسه

ـــت که آنها ناگزیر بودند تبعیت بکنند و خودتان میتهدید می دانید که کردند. وزیر اطالعات عواملی در اختیار داش

شاه خائن ایران را ترك نکرده بود، هیچ سانهاین چند ماه پیش که  شت درباره ثروت اف اي او مطالبی کس جرأت ندا

خوب یادم هســت روزي که شــاه، براي همیشــه ایران را ترك گفت، آن تیتر بزرگ و  بنویســد یا از القاب او بکاهد.
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سوري بود. در مورد رادیو و تلویزیون باید » شاه رفت« وفمعر سان ستم  سی به وجود آمد، یعنی القاب افتاد، این چنین 

دولتها ملک مطلق خودشـــان  عرض بکنم، رادیو تلویزیون، البته اول رادیو و بعد تلویزیون اضـــافه شـــد، اینها را تمام

گاه و موقت و غاصـب بختیار با همه دولت بدون تکیه تیدانسـتند و منجمله دسـتگاه عظیم سـانسـور شـاه خائن، حمی

که داشــــت و می یاهویی  عات آزادي دادم همین طور بود. او رادیوه به مطبو فت من  تلویزیون را در قبضــــه  _ گ

 .دهیمتلویزیون آزادي نمی _ رادیو نگهداشت و در سه نطقی که داشت گفت ما به

اش و فامیلش و معامالتی که داشتند و سخنرانیهایی که داشتند، به وسیله دربار، اخبار مربوط به شاه خائن و عائله تمام

شــد، رادیو تلویزیون حق نداشــت اخبار دیگري را پخش کند. در اي که در دربار بودند، کنترل میوزیر دربار و عده

ـــهایی را که میمورد مطبو ـــت، حتی یک بار از نزدیک دیدم عکس ـــت از این خاندان در عات هم من یادم هس بایس

شد، روزنامه چاپ ها در کجاي روزنامه چاپ بشود و اگر نمیدادند که این عکسمطبوعات چاپ شود اینها نظر می

در  یستباافتادند. این واقعیتی است که میگرفتند و شبها به دام سازمان لعنتی میشد یا افرادش زیر فشار قرار مینمی

شاه. مهمتریننظر گرفت. بعد می سیم به دیگران، یعنی عائله  شت، در این مملکت مال  ر سوري که وجود دا سان دفتر 

اشرف بود، با همه دستگاه عریض و طویلی که داشت. مثالً سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که البته اینها بایستی 

شود  سیدگی  صرفر سابق می یکه پولهاي فروش بلیط را به چه م شور  ساندند. وزیر ک سئول – محمديملک –ر  م

سورش شته را سان شار تلویزیون رادیو روي مطبوعات، روي اینها و  بودندگذا  تلویزیون و رادیو به البته. آوردندمی ف

. داشــت وجود بیشــتري مقاومت هســته یک همیشــه مطبوعات در یعنی مطبوعات تا رســیدمی بیشــتر زورشــان همیشــه

ستگاه ستگاه هايد ستگاه دیگر، د شتند و بعد د صوص دا هاي برادرانش و خواهرانش بود که هر کدام یک دفتر مخ

ست سید میدانید و میوزیر مملکت بود. خودتان مینخ سم بگوئید، حاال اگر من نمیشنا گویم به توانید خودتان به ا

  .کردندمی مالکنم. این افراد کار سانسور را اع خواهم وقت را رعایتتفصیل، می

ـــن ـــاده مثالً نیکوخواه، حس ـــینخیلی س ـــیر بود، در درجه اول، تدین بود که مربوط به وزارت قلی یا حس قلی جوانش

اطالعات بود. یک آقاي مســنی هم بود به نام محســنین، در دســتگاه هویدا که از شــرکت نفت آورده بود. آنها حتی 

ست سور میوزینطق نخ سان سید، چیزي بود که اینها کردند، چیزي که به مطبوعات و رادیو و تلویزیون میر را هم  ر

 دادنددیده بودند و همان را به خبرگزاري پارس و...می
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به عنوان مثال ببینیم خبرگزاري پارس چه بود؟ من رفتم خبرگزاري پارس، ولی زورم نرسـید، یعنی خبرگزاري پارس 

نهو روابط عمومی  خا به آن میوزارت ـــمی را  هاي رس که خبر خابره میها  ند و خبرگزاري م ها فقط داد کرد، آن

خواســتند. به همین دلیل به دنبال تربیت کادر خبرنگاري براي خواســتند یک اســم داشــته باشــند، چیز دیگري نمیمی

یت خبرنگار پول خرج نکرد؟ کرد، چرا براي تربآنجا نرفتند. مملکتی که این همه پول براي خبرگزاریش خرج می

ـــت و بعد وزارتخانه ـــتر روي براي اینکه احتیاجی به آن نداش ـــاه نزدیک بود، بیش هاي مملکت هر وزیري که به ش

 .آوردمطبوعات و رادیو و تلویزیون قدرت داشت و فشار می

برنامه مخصــوصــی براي خط کتبی که از شــاه خائن گرفت، توانســت در رادیو، با دســت» ولیان«به عنوان مثال بگویم 

خواهم همه را اسم ببرم. سازمان سانسور مملکت عبارت بود از آن سیستم فاسدي که بر این خودش بگذارد. من نمی

ــی چیزي مملکت حکومت می ــت که کس ــرورت داش ــد را ادامه بدهد، ض کرد و براي اینکه بتواند آن حکومت فاس

کنم مطبوعات، رادیو و تلویزیون باشـــد و به همین دلیل عرض میداند جرأت اظهارش را نداشـــتهنداند و اگر هم می

  .کردندهاي سانسورشونده بودند نه سانسورکننده هزاران نوع فشار را اینها تحمل میمملکت، دستگاه

  

  ینیاعدام خم نیدر هنگام غرش ماش انیجعفر هیاعالم جرم مسعود بهنود، بر عل

ـــعود بل از انقالب جزو ت مس به هوب یمیبهنود ق ـــورت م دایود که   زیو پرو انیمحمود جعفر کانیو از نزد دادیمش

ــمار م کخواهین نعمتان خود اعالم جرم  یول هیبود که عل يافراد نی، جزو اول1357انقالب  يروزی. پس از پرفتیبه ش

اعالم جرم  کخواهیو ن انیجعفر هیو اعالم اختناق عل نسورخود از اتهام سا يمبرا يبرا 1357انقالب  يکرد. در روزها

 گرانیاز د يپهلو می) را داشــت و در رژیســتی(مائوئ یســازمان انقالب يســابقه يگریو د ياســابقه توده یکیکرد که 

 نوشت: کخواهیو ن انیجعفر هیدر مورد اعالم جرم مسعود بهنود عل هانیبودند. روزنامه ک رتریپذبیآس

 ونیزیو تلو ویارعاب و خفقان در راد طیان عوامل به وجود آوردن محدو نفر به عنو نیاعالم جرم، از ا نیدر ا بهنود«

اند اسم برده است. ... بهنود ضمن سازمان شده نیا یو برنامه سازان مردم سندگانینو ذاءیکه باعث آزار و ا یو کسان

اند و حتا شده ختهیبه دور ر ایاند و جمع شده ونیزیتلو ویراد يکه در انبارها لمینوار، نوشته و ف يادیاشاره به مقدار ز

ـــاحبه و گفتار مقامات مملکت يادیها مقدار زآن انیدر م ـــت: جعفر یمص  نیدر طول ا انیهم وجود دارد، اظهار داش
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صلسال سه کانال ا ستاخ یها در  س زیارتباط با مردم (حزب ر سیبه عنوان تنها حزب  شور، را یا و  یمل ونیزیتلو ویدک

کان برا نیبود و ا هدیدوان شــــهیپارس) ر يخبرگزار که عالوه بر ا يام مده بود  به وجود آ چه دلش  نیاو  که هر

ـــاختگ یپخش کند، حت ونیزیو از تلو دیبگو خواهدیم پارس به عنوان  يخبرگزار قیو مجعول را از طر یاخبار س

 »کشور پخش کند. یاخبار رسم

اذعان  یادداشتیدر  یفارس یسیبیب ونیزیتلو به وستنشیو پس از پ انیگلوله باران جعفرسال پس از 32بهنود  مسعود

حکم  کخواهیو ن انیجعفر يو توهم برا هابتیو غ عاتیتنها به استناد شا یخلخال استیبه ر یداشت که دادگاه انقالب

  کرده بود.اعدام صادر

  

 

  اعالم جرم بهنود علیه جعفریان
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  خواهکین زیپرو

از رهبران  یکیچپ و  یاســیدر تهران) فعال ســ 1357اســفند  22 ذشــتهدرگ –در تهران  1318(زاده  خواهکین زیپرو

صل س یا شجو ونیکنفدرا شاه پهلو ونیسیاپوز يهاگروه نیتراز مهم - یرانیا انیدان ضا  االتیدر اروپا و ا يمحمدر

  شد. لیدوم تبد يپهلو يهانیسیاز تئور یکیدر زندان به  دهیعق رییبود که با تغ -متحده 

تا  ي. ودیرسان انیبه پا اتیاضیمتوسطه خود را در رشته ر التیدر تهران متولد شد و تحص 1318ل در سا خواهکین

ـــو 1333 ـــازمان جوانان حزب توده عض ـــله  تیدر س ـــت. در فاص ـــتانیکه در دب 1337تا  1333داش درس  بیاد رس

داد و  لیمنچستر ادامه تحص و در دانشگاه تبه انگلستان رف رستانینداشت. پس از اتمام دب یاسیس تیفعال خواند،یم

 انیدانشجو ونیدر حزب فعال بود و در کنگره کنفدراس 1341تا سال  يجذب حزب توده شد. و یلیتحص طیدر مح

ــت. و کنندهنیینقش فعال و تع یرانیا ــاواك همواره تحت کنترل و نظارت بودند و از  يداش ــط س ــتانش توس و دوس

  بود. »کیمباحث تئور«عموماً  خواهکی. موضوع جلسات نشدیشان مراقبت میوآمدهاجلسات و رفت یتمام

 

  پرویز نیکخواه  
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ـــ دایکه با رهبران حزب توده در اروپا پ یاختالفات لیبه دل کخواهین زیپرو ـــد و به کنفدراس  ونیکرد از حزب جدا ش

که به  1343ا سال برعهده گرفت و ت ونیکنفدراس یدر سازمانده يادینقش ز 1339از  خواهکی. نوستیپ انیدانشجو

 یاطالعات يهااو در اروپا، دســتگاه یاســیســ يتهایفعال غمادامه داد. به ر ونیرا در کنفدراســ تشیبازگشــت، فعال رانیا

شـود، سـپس در  لیالتحصـاز دانشـگاه منچسـتر فارغ کیزیقرار ندادند و توانسـت در رشـته ف بیاو را تحت تعق میرژ

 منصوب شد. یدانشکده صنعت شگاهیآزما استیرداخت و به رپ سیتهران به تدر کیتکن یدانشگاه پل

ص يبا تعداد 1343در  خواهکین ستان تح سلکان خود که با آنها در انگل ستان و هم م ارتباط برقرار  ،کردیم لیاز دو

 یبودند. خدمت اصل خواهکیاز همراهان ن روانلویش روزیرسول مقدم و ف ،یمنصور پورکاشان ،يکرد. احمد منصور

شکل کردن مبارزات چرآن ستگ یجنگل یدر نواح ژهیبه و یزانیو پارت یکیها، مت شور بود. اما د ضا يریشمال ک  ياع

 کینبود، لذا به دنبال  ریپذســاواك  چندان امکان يبرا ییدانشــجو يهادر تشــکل تیجلســات با توجه به عضــو نیا

 شود. تشانیمانع فعال و ریبتواند آنها را دستگ قیطر نیبود تا از ا ياحادثه ایواقعه 

 

 کخواهین زیپرو يریکاخ مرمر و دستگ واقعه

به  ییهادر کاخ مرمر به قصد ترور شاه گلوله يآبادبه نام رضا شمس يکه فرد 1344 نیفرورد 21تا  خواهکین گروه

ه بود که در گون نیا. واقعه کاخ مرمر ندصورت نداد يپهلو میدر جهت مبارزه با رژ یاقدام چگونهیکرد. ه کیاو شل

شمس فهیسرباز وظ 1344سال  نیفرورد 21روز  ضا  سلطنت یکیساله،  22 يآبادر که در کاخ مرمر  یاز افراد گارد 

شد به رگبار مسلسل بست.  ادهیکاخ پ يدر مقابل سرسرا لیکه از اتومب یبود، محمدرضا شاه را هنگام یمأمور نگهبان

 يآباددو تن از درجه داران اســـکورت او از جمله شـــمس یول د؛یشـــاه باشـــتاب خود را به داخل ســـاختمان رســـان

 نینمود که ا یواقعه برآمد و ابتدا سع نیا یاصل یبان يریکشف علت و دستگ یدر پ مهی. ساواك سراسشدندکشته

 ضارب ایادامه دارد که روشن گردد آ قاتیتحق«ها نوشتند: که روزنامه يبه طور د،ینما یتلق یجنون آن کیاقدام را 

 .استشده یدچار جنون آن ایعمل زده  نیعمداً دست به ا

 يرو هاستیبا کمون يآبادبر ارتباط شمس یمبن یواه ينبرد به ادعا ییراه به جا قیطر نیکه ساواك از ا نیبعد از ا 

ـــه نیآورد و ا ـــته و ب ياعمل را نقش ـــتند که  انیاز طرف حزب توده دانس و  اناریمربوط به  يهاییبعد از بازجو«داش
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در  ».بودند، اعالم گشت. لکردهیکه در انگلستان تحص یرانیااز مهندسان  یهمدستان سوء قصد کاخ مرمر، نام گروه

چپ و سـازمان حزب توده بود، از فرصـت اسـتفاده  انیجر ونیسـاواك که مترصـد ضـربه زدن به کنفدراسـ ن،یب نیا

 ود.منتسب نم شیو رفقا خواهکیترور شاه را به ن انینموده، جر

ـــناد ـــتند اس ـــور خواه،کین زیوجود دارد که پرو يو مدارك مس  يکه برا یاحمد کامران نیو همچن يمهندس منص

سوء قصد  یعامل اصل يآبادرضا شمس کیدر تحر ماًیبود، مستق دهیآماده گرد یستیشدن در شبکه کمون رفتهیپذ

شته شرت دا ستجو یاطالعات يروهایاند. نشرکت و معا  خواهکیبا گروه ن يآبادشمس باطارت به یسطح يپس از ج

 یلیرا به حبس ابد محکوم کرد؛ اما او خ يکردند. دادگاه و ریرا دستگ خواهکیاز آنان از جمله ن ياریبردند و بس یپ

  نشان داد. لیو ساواك تما يپهلو میبا رژ يخود دست برداشت و به همکار یزود از تفکرات انقالب

  

 و عفو او میبا رژ کخواهین زیپرو يهمکار

 يهاکرد. متعاقب آن با انجام مصــاحبهبا ســاواك برقرار ییهادر زندان بروجرد تماس کخواهین 1346ســال  انیپا در

 میبا رژ يجد يکرد و به همکار یمانیخود اظهار ندامت و پش نیشیپ یاسیس يهاتیکه از اقدامات و فعال یونیزیتلو

نظر حبس  دیقرار گرفت. در دادگاه تجد میزود مورد توجه رژ یلیخشــد و  دهیکشــ یاطالعات يهاو دســتگاه يپهلو

 کیبه  انیدانشجو ژهیبه و ونیانقالب هیبه منظور ضربه زدن به روح زیشاه ن میکرد. رژ دایپ لیسال تقل 10به  خواهکین

و  خواهکین زیروکه از پ دیرا به صحنه آورد و کوش ییهاچهره نیدست زد و چن یشیو نما یغاتیتبل يسلسله مانورها

 خواهکین بیترت نیآنان رو آورد. بد يهاها و مصــاحبهنامهرو به درج و انتشــار توبه نیکند. از ا فادههمفکرانش اســت

صاحبه دادچهره  رییدر زندان تغ سانه ییهاو با انجام م سال از  شد میخود از مبلغان رژ یگروه يهابا ر و پس از چند 

با  يهمکار يو کارش متقاعد کردن روشــنفکران برا دیآیســاواك درم جمعی ابواب یزندان آزاد شــده و در زمره

 شاه بود. میرژ

ـــا کخواهین زیپرو داریاز د يپهلو فرح ـــا پهلو ي(از اعض ـــاه چن يحزب توده) و محمدرض  نیپس از ترور نافرجام ش

ند قدم مانده به ما، ســالم و را به قصــر آوردند، من هم حضــور داشــتم. او در چ کخواهین زیکه پرو ي: روزدیگویم

اشتباه کردم «جواب داد:  کخواهیمهندس ن» !؟یمرا بکش یخواستیچه م يمردك، برا«کرد. محمدرضا گفت:  میتعظ
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بود، اجازه خواســت تا  ســتادهیا کخواهی) که در کنار نتیســازمان امن سی(رئ يریارتشــبد نصــ» عفو دارم! يو تقاضــا

ــ ــاند؛ اما یگزارش ــر زد و گفت:  را به عرض ما برس ــا به او تش ــما وظا«محمدرض ــت انجام  فیاگر ش خودتان را درس

ص نیدر ا!»  افتادینم قاتفا نیا ،دیبودداده ضا از ن يریموقع ن شد و محمدر صادقانه همه  کخواهیساکت  ست تا  خوا

کردم  یانیرمعفو و بخشش کرد و من هم پاد ياز محمدرضا تقاضا کخواهیگفتگو ن نیا انیرا شرح بدهد. در پا زیچ

ص شبد ن ضا رو به ارت شد. محمدر ستم تا او را ببخ ضا خوا شما چ«کرد و گفت:  يریو از محمدر شبد  »ست؟ینظر  ارت

فورًا  دیشــخص با نیعرض کنم ا دیبا د،یحضــرت اســت؛ اما اگر نظر جان نثار را بخواه یامر امر اعل«گفت:  يرینصــ

حمدرضــا خواســتم او را ببخشــد و محمدرضــا در کمال بهت و از م گریمن بار د» شــود! گرانیعبرت د هیاعدام و ما

و پس ازآن خود را در  افتینجات  یاز مرگ حتم کخواهین بیترت نیبد!»  بخشـــدیرا م کخواهین«گفت که  يناباور

ــف "خدمت اهداف  ــاه و مردم  دیانقالب س ــ جهینت نیدر زندان به ا يقرار داد. و "ش ــوم به  دیرس ــالحات موس که اص

 زی) نیســتیمائوئ ســمی(مارکســ نیشــیپ یاســیاز روش مبارزان ســ ،شــاه یو در رأس آن اصــالحات ارضــ دیانقالب ســف

. رودیم شیتکامل پ ریدر مس يو اقتصاد یاجتماع ،یاسیدر شئون س يپهلو ینظام شاهنشاه نیاست و بنابراترانهیمترق

بعد به  یرا به خود کســـب کند، مدت يوپهل میکه توانســـته بود با روش صـــادقانه نظر مســـاعد و اعتماد رژ خواهکین

او را در توسعه و  تینقش شاه و مجموعه حاکم یهمگان يهاهدرآمد تا از رسان رانیا یمل ونیزیو تلو ویاستخدام راد

ـــور به اطالع هموطنان و ن یتعال ـــ گانگانیب زیکش ـــاند. او به همراه بس ـــلکان قد ياریبرس  زیخود و ن یمیاز هم مس

ـــابق ک يهاياتوده ـــاره کرد، در  انیبه محمود جعفر دیه از جمله آنان باس ـــقراوالنیپ یزمرهو منوچهر آزمون اش  ش

ـــف دهیپد کیدئولوژای–یعلم لیتحل ـــفه آن قرار گرفتند و به تبل دیانقالب س آن پرداختند.  جیاهداف و نتا غیو فلس

از کارشناسان  ياریکه به زعم بس يامضاء کرد، قرارداد ینفت يهابا شرکت سیشاه قرارداد سنت مور یکه وقتچنان

 يهایشدند تا رهبر کصدایهمه با هم  ینفت يهاشرکت رانیبا مد کخواهیمذاکرات  ن انیدر پا بود. رانیبه ضرر ا ینفت

ـــتا کردن  یدر مل يروزیبه مراتب از پ يروزیپ نیکرد ا دیتأک ونیزیپرده تلو يرو خواهکین زی. پروندیشـــاه را بس

 انیبه همراه محمود جعفر يو ،را اعالم کرد زیحزب رستاخ سیتأس کبارهیکه شاه  یهنگام صنعت نفت مهمتر است.

شاه پرداختند که به زعم  ينگرندهیو آ تیاز درا شیبرقرار کردند و به ستا يزگردیم ونیزیدر تلو ونیهما وشیو دار

 خواهکیر ساخته بود. از آن پس نتکوتاه یتمدن بزرگ را بس يکشور به مرزها دنیحزب راه رس نیا سیآنان با تأس

 ،یتیریمد يهایزیربرنامه زیحزب و ن نیا يهایسازمیشد و در مجموعه تصم زیحزب رستاخ ينهایسیتئور نیتراز مهم

 »برعهده گرفت. ینقش قابل توجه یالتیو تشک ییاجرا
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در دفاع  ياوقفه یتالش ب کخواه،ین زیپرو ران،یمردم ا یو پس از آن با آغاز تحرکات انقالب 1357انقالب  انیدر جر

ــرفتیو پ يپهلو میاز رژ ــان داد و به و يهاش ــئون مختلف از خود نش ــور در ش  غاتیدر تبل ونیزیتلو قیاز طر ژهیکش

دوران  ریساله اخ 15کشور در دوران  يشرفتهایبود که پ عتقد. او مکردیم دیتأک میرژ يهاشرفتیمکرر هر روزه بر پ

ــف ــرآغاز ج دیانقالب س ــئون مختلف بوده و نتاس ــع آن خ جیهش بزرگ در ش ــعش ــد.  یلیمش ــکار خواهد ش زود آش

 رانیا«متن مقاله معروف  هیداشت گفته شده در ته يانقش عمده يدر سانسور مطبوعات دوره پهلو ژهیبه و خواهکین

س سرخ و  ستعمار  ش »اهیو ا ستعار ر شجاع انیمحمود جعفر خواه،کین زیمطلق، پرو يدیبه قلم م ست  نیالدو  شفا د

 اتیشــاه متن کامل شــده آن را جهت انتشــار در نشــر تیکردند که در نها هیرا ته يجداگانها يهاداشــتند آنان متن

فعال  ونیزیو تلو ویاش در راد یچپ ابقاًو دوستان س خواهکین ،یامام فیشر يریوزکرد. تا زمان نخست دییکشور تأ

س جیبودند. اما به تدر شاءیما ستیبا  شت با برخ یامام فیشر یانه تکانخ ا صد دا سقوط  یکه ق اقدامات از فطور و 

ستعفاء و خروج قطب يریجلوگ میرژ به عنوان  خواهکیوجود ن نیبا ا» از آن جا رفتند. زیها نآن ونیزیاز تلو یکند با ا

ـــیتئور کی ـــاحبه ینیبشیآن روز پ رانیانقالب را در ا کیوقوع  نیس ـــ يانموده بود و خود در مص ـــاص با  یاختص

 ردیصـــورت نگ داریپا یاســـیتحول ســـ کی رانیاگر در ا«در دفتر کارش در وزارت اطالعات گفته بود:  »لیمزبیج«

 خواهد.  يرو یانفجار بزرگ

ـــعود اعالم جرم کرد که  کخواهیو ن انیجعفر هیبود که عل يافراد نی، جزو اول1357انقالب  يروزیبهنود پس از پ مس

ـــابقه یکی ـــابقه يگریدو  ياتوده یس ـــازمان یس ـــتی(مائوئ انقالبی س ـــته و در رژیس  گرانیاز د يپهلو می) را داش

س سرانجام جعفر رتریپذبیآ سفندماهدوم  وستیدر ب کخواهیو ن انیبودند.  سته نیاز اول یو جزئ 1357 ا بودند  ییهاد

شدند. روزنامه آن زمان در مورد اعالم جرم سعود بهنود عل که توسط دادگاه انقالب محاکمه و اعدام  و  انیجعفر هیم

 نوشت: کخواهین

ــعود « و  ویارعاب و خفقان در راد طیمح ندهنفر به عنوان عوامل به وجود آورددو  نیاعالم جرم، از ا نیبهنود در امس

 …است. اند اسم بردهسازمان شده نیا یو برنامه سازان مردم سندگانینو ذیتکه باعث آزار و ا یو کسان ونیزیتلو

سعود شاره ضمن بهنود م شته و ف يادزی مقدار به ا شده ونیزیتلو ویراد يکه در انبارها لمینوار، نو به دور  ایاند جمع 

ــده ختهیر هم وجود دارد، اظهار داشــت:  یمصــاحبه و گفتار مقامات مملکت يادیها مقدار زآن انیدر م یاند و حتش

صلسال نیدر طول ا انیجعفر سه کانال ا ستاخ ارتباط با یها در  س زیمردم (حزب ر سیبه عنوان تنها حزب  شور،  یا ک
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ـــهیپارس) ر يو خبرگزار یمل ونیزیتلو ویراد  نیاو به وجود آمده بود که عالوه بر ا يامکان برا نیبود و ا دهیدوان ش

ـــاختگ یپخش کند، حت ونیزیو از تلو دیبگو خواهدیکه هرچه دلش م  يخبرگزار قیو مجعول را از طر یاخبار س

 »کشور پخش کند. یه عنوان اخبار رسمپارس ب

اذعان  یادداشتیدر  یفارس یسیبیب ونیزیبه تلو وستنشیو پس از پ کخواهیباران نسال پس از گلوله 32بهنود  مسعود

حکم  کخواهیو ن انیجعفر يو توهم برا هابتیو غ عاتیتنها به استناد شا یخلخال استیبه ر یداشت که دادگاه انقالب

  کرد.اعدام صادر 

  

  

 

  یفارس ونیزیبهمن در تلو 22برنامه  ژهیمسعود بهنود در و
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 کخواهین زیو محاکمه پرو يریدستگ

اش توسط مأموران مسلح در در خانه يکه ونیجز ا ستیمتهم در دست ن نیو بازداشت ا يریدر مورد دستگ یاطالع

 برابر چشمان همسر و فرزندانش بازداشت شد.

 در دادگاه انقالب اهکخوین زیخواست پرو فریک

 ون،یزیسابق مرکز خبر تلو ریتهران مداز   1318متولد  302به شماره شناسنامه  دحسنیفرزند س خواهکین زیپرو يآقا

 ،ينشاندهدست  میو مداح رژ سینومقاله ،يحکومت غاصب استعمار پردازهینظر ون،یزیتلو قیسرپرست گروه تحق

 متهم است به: رانیمسلمان، تبعه ا

خلق و ســانســور اخبار و  بیو فر ياســتعمار یذهن یو وابســتگ یپراکندن تخم فســاد فرهنگ قیدر ارض از طر فســاد

را به اســتعمار غرب  يم نوکراتها ،که خود یجباران نوکر اجنب یمشــ دییو تأ زیآمو مقاالت دروغ یانتشــار اخبار جعل

 خصوصاً اقرار دارد. کایعموماً و آمر

 يشدهو اصول شناخته  یمملکت يجار نیحقوق بشر و قوان هیو اعالم یقبل یدر قانون اساسمطرح  یحقوق اساس نقض

ـــرع ـــان ی، تبانیو عرف یش ـــادها، توطئه از طر انتها،یخ دنیبا قاتالن حاکم در پوش ـــتگاه تیریمد قیقتلها، فس  يهادس

و کذب،  هیپایقل اصــوالً بمســت اســتیو ســ یاســیو اســتقالل ســ نیدروغ یمل تیثیحو  اتیبا ح یو هم زبان یغاتیتبل

ـــاعه اکاذ قیو حقا عیگزارش خالف واقع از وقا ـــتقالل مملکت و اقدام عل هیعل امیق ب،یبه ملت و اش  تیحاکم هیاس

 .استبدادي حکومت یدرباره غاتیو تبل زیحزب رستاخ التیو اداره مؤثر تشک يپردازهیملت، با نظر

گزارش ذکر  نیدر ا نیاست. همچناالرض بوده یفساد ف خواهکین هیاتهام عل المللنیاساس گزارش سازمان عفو ب بر

منتشــر  1356بهمن ســال  ای ينوشــته بود که در روزنامه اطالعات در د ینخمی یدرباره يزیآمشــده که او نامه تهمت

ــد. در جر ــم ،يدادگاه و انیش ــ ينهایحداقل تض ــدن تیرعا یدادرس ــفانه محروم بود،  کیاز  يو و ش محاکمه منص

  .ستین ینسبت داده شد مسلم و قطع يکه به و یمیابرابن صحت جرابن
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  کخواهین زیاتهام پرو لیدال

 .نددشیاداره و کنترل م یتیشاه و مأموران امن لهیبه وس ماًیمتهم مستق بنا بر اعترافاتکه  يدیمشاغل کل يتصد

شرح نوارها شانیمتهم و اظهارات ا ریاقار ضبوط در پرونده از جمل يبه  شانده آمر میکه رژ نیه ام ست ن بوده و  کاید

ــته و متهم به انتشــار حصــول نتا یخلق گاهیپا میمثبت رژ جیبه انتظار حصــول نتا  ،و فاســد يمثبت اســتبداد جینداش

شار مقاالت کثکرده يهمکار ست. انت شر جلهها و مدر روزنامه ریا شا و ن ستاخ يهاهیتما شتن  نیو همچن رهیو غ زیر دا

 هم.م يهایسخنران

 62و  61به اســـتناد مواد (عموم) متهم در افواه  اتیجنا اعیشـــ زیپرونده و ن اتیانجام شـــده و محتو قاتیتحق مجموع

ضا یشرع نیقانون مجازات و مقررات مربوط و قوان ضور  ياعدام برا يتقا صادره اموال از ح صدور حکم م متهم و 

  .شودیدادگاه م

  

  ه رفاهپرویز نیکخواه پس از دستگیري در مدرس
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 در دادگاه انقالب کخواهین زیپرو اتیدفاع

 است:ریدر دادگاه بشرح ز يو اتیاز دفاع یقسمت

و چه  میکه دســت من چه مســتق دیدانیدادگاه م يکنم و همه شــما اعضــا جادیرفرم ا کی خواســتمیمن فقط م.... «

ــتقیغ ــما و در ب يفرد چیبه خون ه میرمس ــده و من امروز در برابر ش ــالمآلوده نش اعالم  یرابر دادگاه عدل انقالب اس

 کیتصــور که امکان  نیکه از زندان شــاه آزاد شــدم با ا 47نکردم. در ســال  انتیمن هرگز به خلق خود خ کنم،یم

شت و اگر مطلب میدر داخل رژ یستیحرکت رفرم شتم اکثراً با ا یکیهم در آن زمان و  یوجود دا سال بعد نو  نیدو 

س صور بود، که در چند  شد که رژ جیبه تدر ریال اخت ست و به هم قاًیشاه عم میثابت  سد ا شش  نیتباه و فا علت کو

شدت گرفت من هرگز  میرژ هیکه مبارزه مردم عل یکنار بکشم. هنگام میرژ نیسلطه ا ریخود را از ز هکردم ک اریبس

ــفم رژ یلیام. خمبارزه نبوده نیدر مقابل ا کرد  انتیکرد، به همه خ انتیش خکرد، به ارت انتیشــاه به ملت خ میمتأس

 »باشم. انیاز قربان یکیمن هم  دیگرفت و شا ياریبس انیقربان

 

 کخواهین زیپرو اعدام

 

اســفند ســال  22در  يروز فاصــله داشــت. و زدهیتنها ســ او کوتاه بود و زمان بازداشــت تا اعداماریبســ کخواهین دادگاه

  اعدام شد. يهلوپ میرژ گانیاز بلندپا گرید یبه همراه جمع 1357

  کخواهین زیترور شاه در کاخ مرمر و متهم شدن پرو يماجرا

شت ب با شاه در کاخ مرمر، هنوز درباره ماه ياز پنج دهه از ماجرا شیگذ سئوال نیا تیترور  سیاري يهاماجرا   نیب ب

او  ایچه بود؟ آ ینقالباقدام ا نیا يبرا يآبادشمسرضا  زهیانگ نکهیمعاصر مطرح است. از جمله ا خیپژوهشگران تار

اقدام او نقش داشتند؟ ساواك  یو سازمان ده کیدر تحر يادافر ایرا گرفت و اجراء کرد  یمیتصم نیچن ییبه تنها

 يبراساس اسناد کخواهین زیپرو رایدر عمل ماجرا را به انحراف برد ز یستیمائوئ یستیکمون يها انیبا متهم کردن جر

 يبرا یبهانه مناسـب ،اتهام اوال نینداشـت، سـاواك تالش کرد با مطرح کردن ا يادآبشـمسبا  یمیارتباط مسـتق چیه

 نیا يریشگیو پ ییخود در شناسا یتیو امن یاطالعات يبر ناکارآمد ایکند و ثان دایپ یستیمارکس يبرخورد با گروه ها
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ــرپوش بگذارد. بو ــت وز نیماجرا دوم نیآنکه ا ژهیماجرا، س ــربه مهم بعد از ترور نخس از آن  شیدر بهمن ماه پ ریض

شده است  یرو سع شیپ اداشتی. در بوددهیانجام يرینص بهساواك از پاکروان  استیر رییکه به تغ شدیمحسوب م

 ماجرا پرداخته شود . نیابعاد مختلف ا یبه بررس ، يآبادشمسرضا  یضمن مرور زندگ

 نیاست ا ازیو همچنان ن ستیموضوع ن نیها درباره االها و سئوبه همه ابهام قیپاسخ دادن دق ینوشته مدع نیگرچه ا 

 نی، اما اشــود یبررســ یهســتند، بخوب اتیح دیکه هنوز در ق ینیو مصــاحبه با شــاهدان ع يمســاله درپژوهش اســناد

 موجود را برطرف کند.   ياز ابهام ها یبخش تواندیمطالب م

  يآبادشمس رضا نهیشیو پ نامهیزندگ

کاشــان، در قصــبه  ریکو هیدر حاشــ يدیخورشــ 1319در ســال ) 123اکبر (ش، ش  یند علفرز ، يآبادشــمس رضــا«

شود. دوران کودک دهید» نوش آباد« سخت یبه جهان گ ست یرا با  شغل معدیگذران یو تنگد شخصـ نی. پدرش   یو م

 به دست يزیاچدرآمد نراه  نیاز ا وپرداختند  یم ینیهمراه مادرش در مزارع، به کار خوشه چ ینداشت. او از کودک

شده اصوال مدرسه، کالس و معلم  ادیبه او فرصت درس خواندن نداد. البته در قصبه  ي. شدت فقر و نادارآوردندیم

سال  ریناگز یدستیپدر و مادرش از شدت فقر و ته اوهمراه وجود نداشت. زین به کاشان کوچ کنند.  1333شدند در 

و  کردیم يدر بازار کاشــان باربر يآبادشــمساکبر  ی(عل ســرگرم شــد. پدرش یســیمادرش در کاشــان به چرخ ر

  سقوط کرد و درگذشت. يکاروانسرا به درون انبار کیدر  نیسنگ يسرانجام در هنگام بلند کردن بار

 

   يآبادرضا شمس
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جوکار به  نیآقامحمود طالب زاده و سـپس در کارگاه اسـتاد حسـ یدر کارگاه نسـاج یچند سـال يآبادشـمس رضـا

سا ستباف یجن شبها به کالس  کردیپرداخت. روزها کار م یو د ص رفتیم» اکابر«و  شم به تح ش ادامه  لیو تا کالس 

را، که به کاشــان ســفر کرده بود، با  رانیوقت ا رینخســت وز ینیام یدکتر عل 1340در ســال  يآبادشــمسرضــا  داد.

شــعبان  به يگری. در مراســم دختیصــحنه گر از ییگذاشــتن رد پا يمورد حمله قرار داد و بدون به جا دیاســ يبطر

، هاییبازجودر  کنیشد؛ ل ریدستگ درنگیبرد، که ب ورشی دهیکه به کاشان رفته بود، با سنگ و تخم مرغ گند مخیب

صل انیبازجو بیفر هیبرخورد کرد که ما يابه گونه ش یشد. نام ا ضا چا دهیخود را پو شت و خود را ر ست  يدا دو

شتند  یروان دیساده لوح و شا ياییپرت و پالگفت که او را روستا ياخ پرسش ها به گونهکرد و در پاس یمعرف پندا

  و رها کردند.

 

  خواهر رضا شمس آبادي

  

در  فیبه نام حســـن شـــر »رانیحزب مردم ا«از افراد وابســـته به  یکیو  یاحمد کامران قیبنا به تشـــو ،يآبادشـــمس

شاخه مذهب نیا يهاییگردهما شمار م »یبهه ملج« یحزب که  س« رعنوانیو ز رفتیبه  ست يهاستیالیسو »  خداپر

ضا و افراد ا یشرکت کرد و مدت کرد،یکار م شت،حزب رفت و آمد  نیبا اع  ،یگیپا یکه به ب دیینپا يرید کنیل دا

 چیبه ه رگیو د دیگز يبرد و از آنان دور یپ کایغرب و آمر استیگروهها و سازمانها ازس نیا يروو دنباله یناخالص
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ـــتان خود ن دایپ شیگرا یحزب و گروه ـــر زینکرد و به دوس گرم  یها آب يحزبها و حزب باز نیاز ا«گفت:  حایص

 ».شودینم

با دست  که واداشت شهیانداین به  رانیااز جوانان  ياریرا همانند بس يآبادشمسشاه در پانزدهم خرداد،  میرژ کشتار

 نیبه ا رانیو مقاوم ا دهیاز مردم ستمد ياریهمانند بس زیبا ظالم مقابله کرد. او ن نتوایمسلحانه م امیبردن به اسلحه و ق

بود به عنوان تنها  یزمان رید نکهیرو، به رغم ا نیجز با زبان زور نتوان سخن گفت. ازا اه،ش میبرد که با رژ یپ تیواقع

و از درون نظام برود  فهیداوطلبانه به نظام وظآن شد که گرفته بود، بر تیشده و معاف رشیمادر پ لیفرزند خانواده، کف

گارد «را در يدوران خدمت ســرباز کهکرد  یرو، تالش فراوان نی. از ابه مبارزه بر علیه حکومت ســتمشــاهی بپردازد

شاه) بگذراند، ل( »دانیجاو صوص محافظ  شکرمخ ستاندارد کوتاهتر بود،  نکهیبه علت ا کنیل سانت ازحد ا قد او دو 

شد رفتهیپذ ساس فام ییها یستگیشا ي. اما رون شان داد و بر ا ستوار دوم پ یلیکه از خود ن  انییبابا یمحمدعل ادهیبا ا

شـــد و از  رفتهیپذ یمانینه پ فه،ی) به عنوان گارد وظدی(که درحادثه کاخ مرمر به دســـت او به هالکت رســـ يقمصـــر

ست با ا نیقرارگرفت. او در ا یسلطنت يمحافظان کاخها شاه فاصله ز با محل نکهیپ  شهیداشت، هم يادیرفت و آمد 

  سازد. یخود را عمل شهیبود تا بتواند نقشه و اند یمترصد فرصت

ست، ل 1343ماه  نیرفت و تا فرورد فهیبه نظام وظ 1342سال  رماهیدر ت يآبادشمسرضا  نه  کنیبه انتظار فرصت نش

متهورانه و  یام به او رخصت دست زدن به حرکتوحشت و اختناق نظ طیآمد و نه مح شیاو پ يبرا يافرصت آنگونه

 . دادیمرا  یانقالب

ــنعل یانقالب اعدام ــت محمد بخارا یحس ــور به دس ــا  يبرا زین 1343در بهمن  ییمنص ــمسرض الهام بخش و  يآبادش

ست الگو بگ نیآموزنده بود. او از ا ست صف محافظان کیبا  پناهیب یکه جوان دی. او دردیحرکت، توان تا  کلت توان

اســت که با  یشــدن زیاو ن يکه برا افتیرو، در نیدرآورد؛ از ا يرا بشــکافد و او را از پا ریدندان مســلح نخســت وز

و خود را به شــاه  زدی) را به هم بردانی(گارد جاو یمانیکه در دســت دارد صــف منظم و محکم ســربازان پ یمســلســل

ساند و با اعدام انقالب شه د یبر شاند. افزون بر ا خود جامه نهیریاو به نق صور، ا یاعدام انقالب ن،یعمل بپو ضا  مانیمن ر

 یمانند حسنعل يبه دست آمد که عناصر ینیبه طورع رایدرآوردن شاه راسختر ساخت، ز ياز پا يرا برا يآبادشمس

گمارده شد از طرف شاه به کار دایهو رعباسیبه نام ام يگریرفتن منصور مهره د انی. با از مستندین شیب يمنصور ابزار

ام الفســاد، شــخص  نکهیو او را در اعتقاد به ا افتی تشــد شیاز پ شیو تجاوز به حقوق مردم ب یو ظلم و خودکامگ
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ترور شاه به  میاساس تصم نینخواهد آمد استوارتر کرد. بر هم دیکشور پددر یشاه است و تا او نابود نشود، دگرگون

س رایرا در کاخ مرمر گرفت ز شاه م شور بود. با همبه باور او  شکالت ک ضا  نیبب همه م  يبرا يآبادشمسهدف ر

کاخ به دفتر از نیصبح با ماش 9که شاه هر روز سر ساعت شدنظر گرفت. او متوجه  ریزشاه را  يرفت و آمدها یمدت

ـــوص م نه، چند لحظه افتیدر يو در برابر دفتر، برا رودیمخص  نیاز ا تواندیدارد و او م ســــتیا ياگزارش روزا

 او آتش کند. يبا سرعت خود را به او برساند و به سو رد،یرصت بهره بگف

ـــمس ـــه در نظر گرفت و در راه انجام آن، عزم خود را جزم  نیا ياجرا يرا برا 1344 نیفرورد 21روز  يآبادش نقش

روزانه را در از آنجا که گزارش  ایبه طرف دفتر آمد و ثان ریبا تأخ شــهیشــده اوال شــاه برخالف هم ادیکرد. در روز 

را نقش بر  يشمس آبادنقشه  مدآشیدو پ نیدفتر شد. ا هسپارر درنگیب لیشدن از اتومب ادهیکاخ گرفته بود، پس از پ

 آب کرد.

س او ش دنیبه محض ر ست خود را ترك کرده بود و د نیما شت، ناگز گریشاه به مقابل دفتر، پ شت ندا با  ریراه بازگ

شاه را کنترل م يگارد انیامه داد، از مبه راه خود اد شتریشتاب هر چه ب سو کردندیکه راه عبور  شت و به  او  يگذ

مانع حرکت  خواستیرا که با رگبار مسلسل م ییبابا ارگشود. استو دفتر بود آتش يکه در حال وارد شدن به سرسرا

شود، از پا ستوار بابا يهاگلولهرگبار ریز زیدرآورد و خود ن ياو  شد،  ییا شدت مجروح   يارای گریکه د يابه گونهب

 یخالخشاب او  د،یاتاق شاه رس دوری. آنگاه که به کردیبه سرسرا رسان زیخ نهیوجود خود را س نینداشت؛ با ا دنیدو

خشــاب  گریکه بار د دیســربازان گارد قرار داشــت کوشــ يراندازیکه هدف ت يادر همان لحظه ریشــده بود، ناگز

سربازان  یکی کنیکند؛ ل يگذار شکراز  شدت زخم يگارد به نام ل سالح او را هدف قرار داد و از  یکه ب شده بود، 

ـــا در حال ـــم الدج نیا دیمن با«: زدیم ادیکه فر یکار انداخت؛ و رض ـــپرد. در ا» را بکش حادثه دو تن از  نیجان س

از سربازان  یبرخخدمتکار مجروح شدند.  کیباغبان و  کی دند،یبه هالکت رس ،يو لشکر ییبابا يبه نامها هایگارد

درازمدت  يها دانگرفتند و به زنقرار گردیقرار داشتند، پا به فرار گذاشتند که تحت پ يآبادشمس ریگارد که در مس

  »محکوم شدند.
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  قبل از انقالب  يآبادشمسقبر 

  

  

   از انقالب بعد يآبادشمسقبر 
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  ؟پیامدي داشتچه  اشیترور شاه در کاخ اختصاص 

سرباز  مقامات مملکت به عمل آمده بود، تیمنصور براى حفاظت از امن یهائى که پس از قتل حسنعل باهمه کوشش

از افراد گارد سلطنتى درکاخ مرمر بود، محمدرضا شاه را  کىیساله که مأمور نگهبان و  24آبادى  رضا شمس فهیوظ

سراى کاخ پ لیبهنگامى که از اتوم سر سل  ادهیدر مقابل  سل ست. اشد، به رگبار م شخص  يماجرا برا نیب ساواك و 

درســت اســت که  رای. زشــدیگران تمام م اریکه تازه کار خود را در ســاواك آغاز کرده بود بســ يرینعمت اهللا نصــ

شاه را  لیبه هر دل يآبادشمس ست  ش راندازىی، اما تبکشدنتوان ست ستیدو ماه و ب اه،به   ر،یوز روز پس از ترور نخ

ساواك در  يناکارآمد ن،ی. بنابراشدیم یدر جامعه آن روز تلق يپهلو میرژ دارىیردم و ناپام دیشد تىینشانه نارضا

 انشیآن زمان شاه و اطرافدر رایدرناك بود. ز اریبس یتیمخوف امن التیتشک نیا يبرا ییدادهایرو نیاز چن يریشگیپ

شتند بتواند ا زا ساافراد را قبل از آنکه موفق به اج نگونهیساواك انتظاردا شنا شوند،  ساواك برانکن ییرا  آنکه  يد. 

به عمل آورد. به  رىیرا پنهان کند  درمرحله نخســـت ســـعى کرد از علنى شـــدن حادثه جلوگ يناکارآمد نیبتواند ا

ساواك به روزنامه نیهم صر روز ب ریکث يهامنظور  شار ع ستور داد که تنها از خبر تنظ نیدوم فرورد وستیاالنت  مید

حضرت هنگامى که اعلى«و اطالعات آمده است:  هانیک يهاده کنند. در خبر نقل شده در روزنامهشده ساواك استفا

باغبان و دو تن از  جهیکردند و در نت راندازىیت شانیبه علت جنون آنى به ا فهیسرباز وظ کیعازم دفترکارشان بودند، 

  »اند...کاخ کشته شده نیمأمور

 

  ديشمس آبا ترور محمد رضا شاه توسط
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روز بعد دولت  اعالم کرد در مورد حادثه کاخ مرمر، چهارده تن به اتهام کوشــش در انجام ســوء قصــد به جان  چند

. با وجود آنکه تا زمان بسته شدن پرونده دادستانى ارتش نتوانست شوندیمحاکمه م ياند که بزودشاه بازداشت شده

موضوع روشن شد  نیبه اثبات برساند، ولى ا يآبادشمسرضا و  رشدگانیدستگ نیادعاى خود را در مورد ارتباط ب

ــته ــاتى که با هم داش ــاه و رژاز آنها در هتل پاالس تهران بوده کىیاند، حداقل که متهمان در جلس او را  میاســت، ش

ستگ نیانگیمحکوم کرده بودند. م شدگانیسن د شتند. نسال بود. همگى به خانواده 27 ر سط تعلق دا از  مىیهاى متو

کردند. که بنا بر هواخواهى مى ســمینیــــــ لن ســمیمارکســ دئولوژىیاز آنها از ا يدانشــجو بودند و تعداد ای معلم هاآن

 .اندتهداش کخواهین زیپرو يرا به رهبر یستیگروه مائو کی لیموجود در پرونده ساواك قصد تشک يهااعتراف

ــناد برجا ــاس اس ــده يبر اس ــخص ش ــاواك مش ــت که مانده در س ــتن پرواس ــت داش ــاس  کخواهین زیدس ــرفا بر اس ص

نقشـه  يآبادشـمسکه بود سـرسـام آور اعتراف کرده يهاشـکنجه ریکه در زاسـت بوده  یاحمد کامران يهااعتراف

ــاه را با او در م ــته و او ن انیترور ش ــور زیگذاش ــت. مأموران بمطرح کرده يآن را با مهندس منص به خانه  درنگیاس

ستگ زیاو را ن بردند و ورشی يمنصور س یکردند و در هنگام رید سرگرم بازر از راه  کخواهین زیخانه بودند، پرو یکه 

که درباره  يااو به نامه بیج ياز محتوا یکردند و در بازرسـ ریدسـتگ زی. مأموران بدون آنکه بشـناسـند، او را ندیرسـ

ستان مق یکیحادثه کاخ مرمر به  ضمون  میاز دو ست  "یزانیرتتز جنگ پا"خارج خود با م شته خود او بود، د که نو

س نیکردند. همچن دایپ ش یخانه او را مورد بازر شر پ،یتا نیقرار دادند و به ما س يهاو نوشته اتیکتابها، ن  یستیمارک

 و...» مرمر کشف شد کاخاسرار توطئه «که:  دندیدر بوق و کرنا دم کبارهیبود که  نجایو ا افتندیدست 

ساواك تا آخر یدرحال شمس که  ضا  ست اثبات کند ر صور يبا آقا يآبادماجرا هم نتوان در ارتباط  کخواهین ای يمن

 يها برا ستیمائوئ یساواك در مورد طراح يتئور دیمو تواندینم یکامران يبرا يآبادشمسقصد  انیو صرفا ب بود

  باشد. يآبادشمسترور شاه توسط 
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  یر شدنددستگ"کاخ مرمر"کنندگان  توطئهطبق اطالعیه دولت 

  

 ”توطئه کاخ مرمر“و داستان  کخواهین زیاز پرو انیکاتوز ونیهما تیروا

از هواداران پر و  دارسر زبانکوتاه قد و با هوش و ما،یخوش س ی. جوانخواندیم کیزیدر دانشگاه منچستر ف کخواهین 

ش نیو پا قرص  حزب توده بود. در ع س رانیدب اتیه یحال او من شجو ونیفدرا بودکه من هم  ایتانیدر بر یرانیا انیدان

اســت که من تازه به  1963تا  1961 ي. صــحبت درباره ســالهامبود ونیو مســئول انتشــارات فدراســ اتیعضــو همان ه

 .ردیرا بگ سانسشیبود که لسال مانده کیاز من بزرگتر بود و  یچند سال زیانگلستان آمده بودم. پرو

س نکهیابتدا، با ا در س یول م،یکردیبا هم کار م ونیدر چارچوب فدرا سیفاصله آراء  يشورو نکهیبود. تا ا ادیز مانیا

زنده ” بود  دیجد استیس نیا هیعنوان سر مقاله روزنامه مردم را که در توج ریکرد و حزب توده هم ناگز یبا شاه آشت

ست شورو رانیا یباددو شت ”يو  شت. و چون کار آن آ صدا یگذا ان هوادار توده اعتراض جوان يباال گرفت کم کم 
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آنان  يبا گذشت زمان و پا فشار یول گرفتیبا سران حزب صورت م یخصوص يهابلند شد. انتقاد در ابتدا با تماس

 نیشد. از قضا مقارن هم یها علنجز آن نداشتند) اعتراض ياچاره ي(که به عنوان سر سپردگان شورو دیجد یبر مش

ـــورو نیبرخورد چ زمان باز کرد. در  ياجوانان توده يرا برا يدیجد چهیدر نیو ا دیغاز گردهم رفته رفته آ يو ش

ـــر – کخواهین ژهوی به –احوال بود که آنان  نیا ـــی انتقاد و بحث س ـــس ـــتیرا با ما باز کردند. آنها هنوز مائو یاس  س

 .کردیم کتریکردند ما را به هم نزدیانتقاد م يکه از سران توده و شورو نیو هم بودندنشده

 یعضو سازمان نیدر انگلستان (که بزرگتر رانیا انیانجمن دانشجو استیردر  موضوع انتخابات یجهت وقت نیهم به

س شت تاکثری آن در –ها  ستیالسوسی –بود و ما  ونیفدرا . میشدهم و موفق  میرا نامزد کرد زیآمد، پرو شی) پ میدا

داده باشــند  لیتشــک یکه ســازمان نیبدون ا رهیو غ ایلتایو آلمان و فرانســه و ا سیانگل يهايااز توده ياریکم کم بســ

بود که به  دیدر ترد یچند ماه ســـانســـشیبعد از گرفتن درجه ل زیدادند. پرو لیتشـــک گریکدیشـــبکه گفتگو با  کی

برگردد و  رانیگرفت که با قطار به ا میبازگردد. بالخره تصم رانیبه ا یاسیس يجد تیفعال يبرا ایادامه دهد  لیتحص

 تیاستر ورپولیراه آهن ل ستگاهای تا را او –تر بود سال از من مسن زدهیکه س -دارم که من و مهرداد بهار ادیه خوب ب

 .میکرد عتیدر لندن مشا

به  زیبودند نرا در همان زمان تمام کرده شــانییکه آنها هم کار دانشــگاها دزیدر منچســتر و ل زیپرو ارانینفر از  چند

شتند و به ر رانیا سته ،زیپرو يهبربازگ سیس تیفعال يبرا ياه شک یا سف یچند ماه نیدادند. ا لیت  دیپس از انقالب 

ستبداد به  1342از  دیشروع دوره جداین ، )  1342-1332 يکتاتورید دوره انیپا یعنیاو بود (  يشاه و آغاز دوره ا

ست داده بودند، ن یرا معزول کرده بودند، جبهه مل ینیبعد بود. ام شک ضت آزاددوم را  س ،يه سو و  هاستیالیجامه 

س یجبهه مل س یملغ استیسوم را قلع و قمع کرده بودند،  نداشت؛ به قول ملک  دنیجرات نفس کش یشده بود و ک

ــع ــرف ل ریبه غ”  راالش  تیبه فکر فعال ارانش،یو  زیاز جوانان، از جمله پرو یلیبود که خ نیا”. الدار یف سیاز ذات اش

 لیتشـــک يحلقه چهارده پانزده نفر کیمتصـــل بودند. فقط  ینها نه اســـلحه داشـــتند و نه به جائافتادند. البته آ یمخف

 .بودند یمخف تیلها و امکانات فعاو در مرحله مطالعه روش بودندداده

دوست احمد  ،کامرانی – ستین ادمی به کوچکش نام که –از آنها  یکیبودند. شده يریارگیافراد در تهران  نیا شتریب

که هر دو اهل کاشان بودند.  ، يآبادشمسداشت به نام رضا  یدوست یکامران نیمنچستر بود. ا ياز بچه ها ،يرمنصو

 .شاه بود ارکو عضو گارد کاخ مرمر، دفتر فهیسرباز وظ يآبادشمس
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ــت کخواهیبه حلقه ن او ــمن تعلق نداش ــیاز هواداران پ در ض ــور یدوم بود. کامران یجبهه مل نیش ماس با او ت يو منص

و چند تن از حلقه او عصرها  کخواهین گرید يسو از .دندیدیداشتند و گهگاه در اوقات مالقات در کاخ مرمر او را م

هم  یگرانید یبودند ول  سیسابق انگل انی. آن افراد همان دانشجوآمدندیبه نظرم بنام تهران پاالس گرد م يادر کافه

ش يمحامد دحمی مانند –نبودند  کخواهیکه از حلقه ن ستندیپیبه آنان م زنی – یقیعت دیو جم ش یروز وقت کی. و  اهکه 

شروع به دو يآبادشمس  رودیبه کاخ مرمر م سبتا دور  شل دنیاز راه ن سو کیو   گری. افراد دکندیاو م يکردن به 

 يآبادشمسچون  .بردیبه در مسالم و شاه جان  شوندیو دو تن از آنان کشته م يآبادشمسو  کنندیگارد دخالت م

را  یو کامران يگام امضاء منصور نیو در نخست ردیگیرا به دست م قاتیارتش (نه ساواك) تحق 2بود رکن  یارتش

 کندیبه کاشان فرار م یو کامران کنندیرا بازداشت م ي. همان شب منصورابدییم يآبادشمس يهایدر دفتر مالقات

  .دکننیم ریکه او را هم چند روز بعد دستگ

. دیآیعصـــرها به کافه نم گرید يکه منصـــور شـــوندیمتوجه م ارانیو  کخواهیو ن گذردیم يچند روز انیم نیدر ا

باز  مهیو در را ن روندیم يبه آپارتمان منصور یوارس يبرا یقیو عت کخواهیروز ن کیشده و  ماریکه ب کنندیگمان م

 نیاند. آنها هم عچه کاره پرسندیهستند که از آنها م جستجوول مشغ یچند ارتش نندیبیم شوندی. وارد که مابندییم

ــان چند روز غائب بوده و آمده بودند علت را ب نی: اندیگویرا م قتیحق ــتش ــ ندیگویم نی. مامورابندیکه دوس  اریبس

شما برا سگاه ب کی يخوب  سوالها را مدیائیگفتگو با مافوق ما به پا سگاه همان  مان جواب ها و ه کندی. مافوق در پا

. ردیو پس بگ دیایرا در آنجا بگذارد و بعدا ب فشیکه ک دیگویم کخواهیاما به ن کندیو آنان را مرخص م شنودیرا م

 زندیشــده بودند که مامور به دربانان تلفن م کینزد یو به دروازه خروج مودهیپاســگاه را پ اطیح یقیو عت کخواهین

ـــله کاز ب کنند فیکه همانجا آنان را توق  ابدییدر آن م یماتیمقاله تعل کیو  کندیرا باز م فیخت بد مامور بالفاص

 نوشته بود. یشرح یاسیمبارزه س طیدرباره اوضاع  و احوال کشور و شرا کخواهیکه در آن ن

که بازجو  یدر حال يو از منصــور رودیم 2شــب شــاه به رکن  کیتوام با شــکنجه،  یپس از باز جوئ گرید يســو از

شق ریهفت ت شته اشقهیبر  ست مگذا صور کندیبود بازخوا شندی. فردا جار مدیگویرا م قیحقا نیهم ع يو من که  ک

 خواستندیبودند که م سیدرس خوانده در انگل ینیچ ستیمشت کمون کیها  نیکاخ مرمر کشف شده و ا” توطئه “

 يکه روزنامه نگاران فرانسو يگذاشتند به نحو ”هکخوایتز ن“را هم  کخواهیکنند. نام مقاله نمهر را ترور ایشاهنشاه آر

 سیانگل يدانشگاهها يوانهیدمصاحبه گفت که استادان  کیست. شاه هم در ا او يگمان کرده بودند منظور تز دکتر
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هاست شود چنانکه شاه  یسیبود کار کار انگل کیبرگردند و مرا بکشند. نزد رانیما گفته بودند که به ا انیبه دانشجو

 هاست. یسیکار انگ ایکار روسها  ای نیلم گفته بود ابه ع

منتقد از ســران  يااحوال جوانان توده نیشــد و مقارن ا لیدفاع تشــک يهاتهیاروپا کم يکشــورها ریو ســا سیانگل در

حزب توده  یســازمان انقالب” از رهبرانشــان بود از حزب توده انشــعاب کردند و  کخواهین میدیحزبشــان که چنانکه د

 دادند. لیرا تشک ”نرایا

داشتم.  کی)که از اعضاء بر جسته حزب کارگر بود تماس نزدJock Hastonبود که من با جاك هستون  ( دوسال

دفاع  تهیداشــتند. به جاك رجوع کردم و او کم يکارگر در مجلس عوام از جاك حرف شــنو ندگانیاز نما ياریبســ

ستن ن ) فرستاد با شناختمیمن او را هم م کهوان کارگر در مجلس (ج ندهی) نماStan Newens(ونزیلندن را سراغ ا

 ندهیبه شــاه به امضــاء چهل و نه نما خطابیکه جدا کار را دنبال کند. او هم دســت به کار شــد و تلگرام هیتوصــ نیا

شد که مودبانه از او م کیمجلس عوام و  سال  ضو مجلس لردها ار ستیع  نیشود. ا تیکه حقوق متهمان رعا خوا

شمگ دسابقه بو یب یبه کل کار سخت خ شاه را  س نیو  شد و  صاعقه  ضاء  لیکرد. رعد و برق و  سزا به ام فحش و نا

 ياریو بس” موقوف  یفضول” ، “ يکارگر یستیجناح چپ کمون” به راه افتاد:  یشیکنندگان تلگرام در مطبوعات فرما

 دست. نیاز ا

س گرانیو د کخواهینینظام محاکمه سبک و  ستان بود که بر دادگاه حکومت  نیا یعنیآن زمان بود.  قایکامال به  داد

ـــواهد انکار ناپذ‘از  یکیدادگاه؛  سینه رئ کرد،یم ـــ يبود که در خانه متهمان کتابها يموارد ’ریش ـــتیمارکس  یس

 ی. چند ســخنرانبود ی. خالصــه طبق معمول بازار شــامســتین دیخر يکه منتشــر شــده برا ی، انگار که کتاببودندافتهی

نداشت. در  یمتهم داشت که در هر دو مورد اغلب به موضوع اتهام ربط یسخنران کی شد،یتوسط دادستان انجام م

 يبرا نکهیهم ســبب شــد که با ا نیو هم ختیکرد و خشــم دادگاه را برانگ يادفاع تند و دالورانه کخواهین انیم نیا

شد (چون ه شاه محکوم ن سال برا آن نبود) يبرا یگواه چیشرکت در قتل  . من همان زمان دندیاو حبس بر ياما ده 

کند که چند هزارنفر  يریاز خود نشان دهد و آن سان دل یشیمتهم آنچنان نما ینکرد وقت یکار درست زیگفتم که پرو

ص شت در آماده ع شند. به عبارت د انیپ نبود.  یاز بانگِ طبل ته شیبه مردم داد که ب يابا رفتارش وعده زیپرو گریبا

 بود بدل به بت اعظم شد. یرانیو هرجا که ا رانیدر ا زیبته من طعن و لعن خوردم و پروال
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صور فقط شاه و در نت یو کامران يمن شدند آن هم به ا جهیبه اقدام به قتل  را  يآبادشمسجهت که  نیاعدام محکوم 

. افتی فیان به حبس ابد تخفغرب مشمول رحمت شآهانه شدند و حکمش یبر اثر فشار افکار عموم ی. ولشناختندیم

ـــاواك (که پرونده را به  میرا هم بگو نیا  یخود ب اتیبود) مرا هم از عنا دهیخر 2از رکن  منتو ونیلیم کیکه س

بار هم  کی. دیکش شیرا پ) ”یمحمدعل“ يابا نام شناسنامه دیکن اسی(ق انیکاتوز ”یاحمد عل“نگذاشت و نام  بینص

ـــها ـــاواك عبور م غیت ریمحاکمه که از ز انیجر یمطبوعات يدر گزارش مفهوم  نیبه ا يزیچ کخواهیاز قول ن کردیس

  .ماندمیدر لندن م انیمثل کاتوز خواستمیم یراحت یمن هم اگر زندگ هنوشتند ک

جالل آل احمد که او  قیکه در زندان بود و او هم از طر یملک لیخل قیاز طر زیدو ماه بعد پرو یکی ن،یگذشـــته از ا

  ”مواظب خودش باشد. دیبگوئ انیبه کاتوز“مضمون که  نیداد به ا یامیمن پ يبرا کردیندان مالقات مرا در ز

 

 براي نیکخواه ”کاخ مرمر توطئه“نتیجه 

ــال بعد پرو پنج ــته يدر زندان از کارها کخواهین زیس ــد. من همان زمان گذش اش ابراز ندامت کرد و از زندان آزاد ش

 سیبه ابل کشبهیاست. اما آن بت  دهیبر سمینیلن-سمیداشتم که از ته دل از مارکس نیقی یعنیکار او را درست خواندم 

را  یبا آن کارش واقعا دل ملت زیدرســت اســت که پرو نیشــد و جواب من هم همان طعن و لعن مالوف بود. ا لیتبد

بود که مثال بر خالف  نیرگش ااو دلگرم شده بودند. اما خبط بز یتو خال يهاجهت که با وعده نیبه ا قایشکست دق

صور ستگاه رژ یاز زندان پ يپس از آزاد يمن ستیپ میکار خود نرفت و بر عکس به د آنکه در همان اوائل  جهی. نتو

مرتکب نشده بود. بالفاصله بعد خواستند رفع و رجوع  یکه جرم یمعروف اعدام شد در حال یبه حکم خلخال قالبان

. در هر حال، از طرف گفتندیمحکوم شد. دروغ م کوخواهیبه نام ن یبا شخص یه اسمکنند و گفتند که به جهت تشاب

  بلند نشد. یاعتراض يها صدا یکدام از انقالب چیه
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 یتهران یمحمد رضا عامل

 نیو بزرگتر ســــتیرانیمکتب و حزب پان ا ادگذارانیتهران) از بن 1358–1306( ،یتهران یمحمدرضــــا عامل دکتر

ــمیرانیپان ا تفکر پردازهینظر ــوب م س ــودیمحس ــن  ش ــالگ 14که از س ــه يپا یس ــ يهاتفعالی یبه عرص ــیس با  یاس

  ) دارد.سمیونالی(ناس ییگرایمل ینهیدر زم ياریها و مقاالت بسگذاشت و کتاب یمشخص مل يهاشیگرا

 پزشکی علوم یخود را در دانشکده التیزاده شد. تحص يالدیم 1927برابر با  يدیخورش 1306در سال  یدکتر عامل

ــص ب ــگاه تهران و با تخص ــیدانش ــاند و  یهوش ــوري یبعدها با درجهبه اتمام رس ــگاه به تدر پروفس  سیدر همان دانش

ـــر ینهیدر کاب ياطالعات و جهانگرد ریوز يو پرداخت.  ینهیآموزش و پرورش در کاب ریو وز یامامفیجعفر ش

  است.به خاك سپرده شده يشهرر هیستان ابن بابودر گور یبود. دکتر محمدرضا عامل يارتشبد غالمرضا ازهار

 

  ستیرانیمکتب پان ا انگذارانیاز بن یتهران یمحمد رضا عامل
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انقالب  يروزیرکس آبادان، جان خود را از دست داد. پس از پ نمایپرونده س اتیی، به سبب اطالع بر جز یدکتر عامل

خود به قتل  ریرا شخصاً با هفت ت يو یادگاه، صادق خلخالجلسه د انیاو بازداشت و شکنجه شد. پس از پا ،یاسالم

ساند. هنگام شد، عامل خواهدیگفت که م یبه دکتر عامل یکه خلخال یر ست که هنوز  یاو را بک از او با التماس خوا

ـــاعت تو «جواب داد،  یمشـــاهده کند. خلخال »رانیبرآمدن آفتاب را بر ا« گریاش بگذارند تا بتواند بار دزنده یچند س

 و او را هدف گلوله قرار داد. »یدانیم زهایچ یلیخ

 یتهران یو مرگ محمد رضا عامل یاز زندگ یتیروا

 ستیرانیاو توپ و تشر شاه، حزب پان 53در اسفند  زیحزب رستاخ لی)، پس از تشکری(آژ یتهران یمحمد رضا عامل 

 سیرئ دا،یعباس هو ریام یرکلیدوره دب در مه داد.حزب ادا نیرا در ا شیهاتیفعال یو دکتر عامل وستیپ زیبه رستاخ

ش تهیکم س یآموز سیو  ش یا  یکل ریو در دوره دب دیانتخاب گرد يمقام وآموزگار به عنوان قائم دیبود. در دوره جم

آموزگار،  دیبار دوم که  به دستور شاه جمش بعهده داشت. تختیو پا يحزب را در استان مرکز يریدب ،يمحمد باهر

  معاون او بودند. يموسو نیو محمدحس انیبا محمود جعفر یدکتر عامل شد، زیرستاخ رکلیدب

  

 

  يخاکستر يبا لباسها »یو رضا کرمان یتهران یسفارپور ، محسن پزشکپور ، محمدرضا عامل يمهد«از چپ به راست: 
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اســـتعفا  حزبیاز قائم مقام 1357ســـال  رماهیمردم مهاباد و تهران بود. او در ت ندهیمجلس، نما 24و  22 يهادوره در

ـــر تهیداد. در کاب هفتم آبان  خیآموزش و پرورش بود و از تار ریوز يازهار نهیو در کاب يبهدار ریوز یامام فیش

شر ،یعامل دکتر شد. ياطالعات و جهانگرد ریوز زین 1357 شرکت در دولت  س يبرا یامام فیهنگام  ضع  یبرر و

س شرکس آبادان به آن  نمایآتش زدن  ست ول هیته یمنطقه رفت و گزار سئول آن دان دولت  یکرد که آخوندها را م

همه  عاملی ربارانیت در گزارش وبال گردنش شــد. نیهم ،يریپس از دســتگ دیکند. شــا یآنرا علن دیوقت صــالح ند

سپاه و سف نیاول ( ياو، جواد منصور يسربازجو کهیمتمرکز شدند در حال یصادق خلخال يرو  يهورجم ریفرمانده 

سالم سئول بود.زین  ) نیدر چ یا ستگ میرژ مقامات م صور شدند،یم ریشاه که د . کردیم ییاز آنان بازجو يجواد من

صور جواد صحبت از وک شودیروبرو م یبا اعتراض دکتر عامل یوقت يمن شتم و به قول  کند،یم لیکه  ضرب و  به 

  .شودیمتوسل م ،یلیچک و سبه خودش 

سب لی(برادر خل یطهماسب یو عل یاملش یربان يمحمدمهد ،ياا زوارهرض دیس ،یصادق خلخال )... در دادگاه یطهما

و اهللا اکبر...مرگ  ریو با تکب گذاشتندیم یخلخال يبه الال یلیهم در نقش حضار، ل هایلیفعال بودند. خ یدکتر عامل

که در  يارا در به اصــطالح محاکمه یاملدکتر ع اتیو دفاع اتاز اتهام یبخشــ هانی. روزنامه کگفتندیم نیبر مفســد

تمام و کمال  یبود، منتشــر نمود. چرا جلســه دادگاه دکتر عاملتهران انجام گرفته یشــعبه ســوم دادگاه انقالب اســالم

داد؟  سبتو برهان به آخوندها ن لیرکس را با دل نمایس يآتش سوز یبود که دکتر عامل نیبه خاطر ا ایمنتشر نشد؟ آ

  .ستیگفته بود: گر حق نتوان گفت آسان توان ز خودش بارها

 

  اعدام شدندگر ینفر د 20ی به همراه دکتر عامل
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 منتشر کرد: نگونهیرا ا گرینفر د 20او و  هیعل یرا ننوشت بلکه اتهامات جمع یاتهامات دکتر عامل هانیک روزنامه

مردم و شــرکت در کشــتار و قتل عام مردم. بنا به به امام، شــکنجه و ســتم و آزار  نیامام و توه بیمحاربه با خدا و نا 

امام زمان،  ندهیخدا و نما امبریاالرض، محاربه با خدا و پ یفســاد ف ،یتهران یدکتر عامل میالملل جرا نیگزارش عفو ب

ــع ونیانبه روح نیتوه ایو  یمذهب يهابه گروه نیتوه ــتیدر کمون یو س ــان،  اعتباریب يجلوه دادن آنها برا س کردنش

شتار و توهش ست. رئبه مردم بوده نیکنجه، ک شاره به حکومت نظام سیا شتار یدادگاه با ا سط مأموران  يو ک که تو

شده بود و آقا ینظام شده بود، از و یتهران یعامل يانجام  شرکت در آن متهم  ست تا از خود دف يبه  کند. در  اعخوا

 گفت: یتهران یرابطه، دکتر عامل نیا

ـــند بر قرار م یکافیانتظام ریغ يروهایکه ن یدر جائ یحکومت نظام مقررات باش ـــودین ـــئول برقرار ش  يو من مس

ـــو یدولت أتینبودم. من در ه یحکومت نظام کار  يدر مجلس به رو یحکومت نظام حه،یال بیبودم که پس از تص

ـــتم در انیدر م زیدولت ن أتیبا ه اامر مخالف بودم همان طور که گفتم و آن ر نیمن با ا آمده بود. آنجا گفتم گذاش

من خارج  اراتیاز حدود اخت یســـرکوب يمنطقه برا کی درینظام يروهاین زیشـــود. تجه ياندازریبه مردم ت دیکه نبا

سئولبوده ست و من م شتهیحکومت نظام يدر مورد برقرار یتیا ساواك، به روزنامه ....امندا نگاران من برغم مخالفت 

  شده بود.... يسازآنان پرونده يدر ساواك برا دانستمیمه دادم چون مپروانه انتشار روزنا ياهحرف

  

  دکتر عاملی بعد از اعدام
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ـــت.  ياثروت و اندوخته یعامل دکتر ـــ کینداش  ياهیبودند. در خانه کرا اشییکتاب، دارا يو تعداد کانیپ نیماش

ـــر و فرزندانش به تنگنا براي همین هم  کردیم یزندگ ـــق م رانیا به افتادند.پس از مرگش همس  ایو گو دیورزیعش

 ».دیشیاندیب رانیبه ا دیشیاندیبه من ن گریپس د نیاز ا«گفته بود:  کانشیاز مرگ، خطاب به نزد شیپ

ـــ ."قلم بود اهل ـــمیونالیناس ـــعر جنبندگان، جمعآتورپاتَ جانیخون، آزربا يعلم، آهنگها کیچون  س  تیکان، ش

او  ياز جمله نوشته ها"ها و طرح نو...  تیجمع یختگیکند، آم یزندگ يء فکردر خال تواندینم ییروستا ينورسته

 هستند.

شد اما گو در سال زندان محکوم  سته ایدادگاه ابتدا به ده  سوز شیهادان ستش آبادان رکس نمایس ياز آتش  ، کار د

     ماه هر سال  بهشتیارد هجدهم شد. ربارانیت 1358 بهشتیبامداد هجدهم ارد 5. ساعت دیداد و حکمش به اعدام کش

  .شوندیمحاضر  هیدر ابن بابو شانیبر مزار ا ختهیفره شمندیاند نیاحترام به ا يادا يها برا ستیرانیاپان 

 

  هیدر ابن بابو دکتر عاملیمزار 
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   1357انقالب  يانقالب در ابتدا يبازجو ها وگردانندگان دادگاهها
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 يقالب، جواد منصوران لیاوا يشکنجه گر و بازجو

 ياست. پدر و یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم نی)، اولهایدر کاشان، محله صابون 1324(متولد  يمنصور جواد

صورساعت سه برادر و خواهر دارد. جواد من ص يفروش بود که به تهران مهاجرت کرد. او  ستان  یلیدوران تح را دب

اســت. ازدواج کرده 1358ســال  درگرفت. او پلمید ندر زندا 1346در ســال گذراند و  يعلو رســتانیو دب روانینوشــا

صور سالم يجواد من ضو حزب گروه ملل ا سیس يهاتینفره بود. او به دنبال فعال 55معروف به گروه  یع ست یا  نینخ

وه به مبارزات خود در گر يآزاد شــد. و 1348و به شــش ســال زندان محکوم و در ســال  ریدســتگ 1344بار در ســال 

  و تا زمان انقالب در زندان بود. ریدستگ 1351حزب اهللا ادامه داد و مجدداً در سال 

 

  فرمانده سپاه نیاولي منصور جواد
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 1357پس از انقالب  يمنصور يهاتیفعال

ــور جواد ــپاه از (ارد نیاول يمنص ــتیفرمانده س ــفند  بهش ــت) 1358تا اس ــن  نی. او در ابود یبا حکم بهش باره که محس

ستسازگا سپاه معرف نیرا خود را نخ ست که در اوا کندیم یفرمانده  صورت خودجوش چند لیگفته ا  نیانقالب به 

ــک ــپاه مختلف تش ــد و آقا لیس ــازگارا حکم خود را از ابراه يش ــپاه  یبود که مجموعه فعلگرفته يزدی میس به آن س

پاسداران (سلطنت آباد  ابانیرستان هشتم در خاز ادارات ساواك واقع در نگا یکیسپاه در  هیاول دفتر ندارد. یارتباط

نهاد مورد اســتفاده قرار  نینقاط به عنوان ادارات ا ریمتروکه و مصــادره شــده در ســا يهاو ســاختمان سیســابق) تأســ

 گرفت.

 ریوز هیانوســیو اق ایســال، معاون آســ کیو ســپس به مدت  یو کنســول یفرهنگ ندهینما 1367تا  1360 نیاز فرورد او

 نیدر ا 1372به پاکستان رفت و تا سال  رانیا یاسالم يجمهور ریبه عنوان سف 1368ارجه بود. سپس در سال امور خ

در  1374را به عهده گرفت و تا سال  یاسالم اددانشگاه آز یمعاونت فرهنگ 1372سال در يسمت بود. جواد منصور

او در حال حاضـــر در مرکز اســـناد انقالب  در پکن بود. رانیا ریســـف 1388تا  1385از  نیهمچن يســـمت بود. و نیا

سالم صور یا ست. من شغول به کار ا سالم يدفتر حزب جمهور یستیبازمانده انفجار ترور يم شت یا  72و  یو ترور به

 .تتن از همکارانش اس

سالم يرابطه با انفجار دفتر حزب جمهور در شت  ریدر روز هفت ت«: دیگویم یا سه دا قبل از نماز  یکیحزب دو جل

 ییشناسا يجلسه برا نیجلسه هم بعد از نماز که متأسفانه ناتمام ماند ا کیحزب بود و  يمرکز يه مربوط به شوراک

ـــک يهابخش يبرا ریافراد مد یو معرف ـــور تش ـــده  لیمختلف کش ـــور  تیمأمور کی ي. من برابودش خارج از کش

برداشتن لوازم سفر  يکه به خانه برا یان(بلغارستان) زودتر از حزب خارج شدم و در جلسه دوم حضور نداشتم و زم

  »لغو شد. زیسفر ن نیاست. بعدا اشده يگذارمراجعه کردم تماس گرفتند و گفتند که در جلسه حزب بمب
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صور تیروا ستگ يهاماندهیسپاه با  باق ياز همکار يجواد من سعادت يریساواك در د از  یکاظم 

  خلق  نیسران سازمان مجاهد

 

صور  سالم نیلاو يجواد من سداران انقالب ا سپاه پا ستگ یفرمانده  سعادت يریبود که د ضا  ضو مرکز ،یمحمدر  يع

س نیسازمان مجاهد سو سئول يشورو يبرا یخلق  به جرم جا صور تیدر دوره م افراد « دیگویم ياو اتفاق افتاد. من

شورو یسعادت نیساواك از رد و بدل کردن اطالعات ب يماندهیباق شده بيو  که بعدها هم  ییروهایودند؛ نها مطلع 

صص آن شد.از تخ ستفاده  صور »ها ا سعادت نیا يمن سمت برخورد  نیسازمان مجاهد ،ینظر را که با زنده ماندن  به 

ترور  يرا برا ياداشــت، افجه زیآممســالمت یو معتقد اســت او اگر خط مشــ کندیرا رد م رفتیمســلحانه با نظام نم

 .کردینم کیتحر نیس زندان اویرئ ،ییمحمد کچو

 د؟یآشنا شد ییبا محمد کچو یسوال :شما چه زمان 

 یو انقالب زهیو جوان خوب و با انگ کردی. در جلســات ما شــرکت مشــناختمیرا از قبل انقالب م یی: من کچوجواب

بود به دهکر دایپ یموتلفه اسالم يهاو بچه يو الجورد يکه با عزت مطهر ییآشنا لیبود و به دل یبود. در کار صحاف

 و به زندان افتاده بود. ریگهم توسط ساواك دست ينهضت امام عالقمند شدند. چند بار

 داشت؟ هیخلق هم زاو نیبا مجاهد ایبود و آ ییوخوچه خلق يدارا ییسوال: کچو 

 یناختشــ لیاســالم وفادار بود. او به دل یو به شــدت به مبان زهیخوش برخورد و مهربان و باانگ یجوان یی: کچوجواب

را قبل از انقالب گفته بود. قبل از انقالب در  نیکرده بود به شدت مخالف آنها بود و ا دایدر زندان پ نیکه از مجاهد

س ییفتوا ،زندان شد که مارک ست هاستیاعالم  سلمان با یانقالب نیو مبارز ندنجس ه ها اجتناب از ارتباط با آن دیو م

که  هاســـتیو با مارکســـ کردندیرا مراعات نم نیا یلیخ ی. برخهاییق دومعروف شـــده بود به حکم اتا نیکنند و ا

ـــتند اما افراد هانیهم جز ا نیمنافق ـــدت مراقبت م ییهمانند کچو يبودند رابطه داش با  ندو مواظب بود کردندیبه ش

آنقدر  یعنیبود.  اهییاز رهبران حکم اتاق دو ییهم کچو ید و به نوعنارتباط نداشــته باشــ نیو منافق هاســتیمارکســ

ضر بود طعنه و کنا صمم بود که حا س يهاهیمعتقد و م ضع  هاستیو کمون هاستیمارک شنود اما از موا را در زندان ب
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سخت زندان را در کنار  طیشرا کردندیم یداشت و افراد سع یخاص طیخودش عدول نکند. آن زمان هم زندان شرا

 اسالم بود. نیاحکام و قوان تیرعا شانیاصل برا ،ییمثل کچو یقیحق نیکنند اما مبارز یهم ط

 شد؟ نیزندان او سیچطور بعد از انقالب رئ یی: کچوسوال

 یو آگاه اقتیو به خاطر آنکه جوان با ل يالجورد دیبا شــه ییآشــنا لیبه دل یبعد از انقالب اســالم یی: کچوجواب

ستیبود، به ر سمت مهم نیزندان او ا شد که  صوب  س نکهیا لیهم بود. به دل یمن ستگ ياریب  میشده رژ ریاز رجال د

قبل از انقالب  شانیو ا شدیبرگزار م یمهم يهادگاهدا نکهیا لیو هم به دل شدندیم يزندان نگهدار نیدر ا يپهلو

گران و شــکنجه هایاز ســاواک یداشــت. مثالً در دادگاه برخ یخاصــ تیاهم شیهابود، شــهادت یاســیســ انیاز زندان

 ياز افراد در مورد برخورد و نگهدار یبا برخ ای. گودادیآنچه بر او در زندان رفته بود را شـــرح مو  شـــدیحاضـــر م

و  يالجورد دیکه قصــد ترور شــه یزمان نیکه منافق شــودیموضــوع بعدها باعث م نیداشــته و هم یاختالفات انیزندان

ـــته یالنیگ يمحمد اهللاتیآ کند.  یالنیگ يو محمد يالجورد رگمشیکند و خودش را پ ياند او فداکاررا داش

ــه ــ اتیروح ییکچو دیش ــت و حق یخاص ــف قتاًیداش اختالف  گرانیبا د تیریدر مد مثالً نکهیبود اما ا یهم مرد منص

  ندارم. یداشته باشد را من اطالع

 گونه بود؟پرونده چ نی. نحوه ورود سپاه به ادیشد، شما فرمانده سپاه پاسداران بود ریدستگ یکه سعادت یسوال: زمان

 

وجود داشت  یمختلف التیماه بعد از انقالب تشک 2-3شد البته در  سیتأس 1358سال  ماهبهشتی: سپاه در اردجواب

 اهللاتیو آ يبه نهضت آزاد کیگروه نزد ایو  يمحمد منتظر دیبه شه کیهمانند گروه نزد کردندیکه مستقل عمل م

شــدند  عیها تجمگروه نی. باالخره همه ازدندیخود را م ازســ کید و هر کرده بودن زهیکه تهران را عمالً لبنان یالهوت

ارشــد  ياز اعضــا یکی دیروز خبر رســ کیدر ســپاه مشــغول بودم که  امیو ســپاه پاســداران شــکل گرفت. من همان ا

الب بود و از انق انتیسپاه مسئول ص نکهیا لیاست. به دلشده ریدستگ یبه جرم جاسوس یبه نام سعادت نیسازمان منافق

به راه  یوارد شد. از همان روز اول جار و جنجال یسپاه در پرونده سعادت گشت،یموضوع هم به اصل انقالب برم نیا

 زیراآزاد شود  یسعادت دیکه با کردیم دادیو داد و ب آمدیزاده هر روز به دفتر سپاه مبه نام جالل یافتاد. همسر سعادت

 شده است! ریدستگ گناهیاو ب
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 کرد؟ ریرا سپاه دستگ ی: سعادتالسو

 نهایشد، ا روزیدر تهران ارتباط داشت. انقالب که پ و سفارت آن يظاهراً قبل از انقالب هم با شورو ی: سعادتجواب

ــ الیخ ــتمیکرده بودند همه س ــت و هررفته نیاز ب یتیامن يهاس ــودیکس متوجه نم چیبکنند ه يکاراس  توانندیو م ش

ـــایهاراحت برنامه ـــتندیببرند. اما نم شیرا پ نش ـــتند و با دولت موقت همکار يایبقا دانس ـــاواك هنوز فعال هس  يس

قبل از انقالب را از  یو جاسوس یتیکه قرار بود پرونده مهم امن یزمان يبود. رابط شورو انیو سپاه هم در جر کنندیم

صون شودیم ریسر قرار غافلگ ردیبگ لیتحو یسعادت ستگ کیپلماتید تیو چون م شت، د سعادت شودینم ریدا  یاما 

 یکردند که در زمان شاه مسئول ضد جاسوس ریرا دستگ ی. در واقع آن بخش از ساواك سابق، سعادتشودیم ریدستگ

ـــیانگل يهم بودند. مثالً به خاطر دارم که به زبانها يواقعاً افراد خبره و توانمند هانیبودند. ا ـــو ،یس  یو عرب يفرانس

بودند و انواع و اقسام  دهیشنود و ضد شنود د يهاآموزش ایکنند و  یخوانلب توانستندیفاصله دور ممسلط بودند. از 

ساواك به  يهاماندهیبخش از باق نیآموزش داده شده بود. به هر حال ا نهایبه ا یو ضد جاسوس یجاسوس يکارها

 ماندهیباق يروهایها بعد از انقالب از نالهم تا ســـ نیهم يعمل کنند. برا یتوانســـتند در مورد پرونده ســـعادت یخوب

شور ن شد چون ک ستفاده  شت و رکن  تیامن نیبه تام يضرور ازیساواك ا سب اطالعات دا شور نیرکو ک  يهر ک

از تجربه  دیبا نکهیحفظ کنند، به عالوه ا دهایآن هستند تا بتوانند آن کشور را از انواع تهد یتیو امن یاطالعات يروهاین

 کردند. يبرداراطالعات از دانش آن افراد بهره رتکه شد و بعدها در وزا شدیده مها استفاآن

و  يرا ترور کرد و قصــد داشــت الجورد ییکچو دیشــه ،یســعادت کیبه تحر ياکه افجه تیروا نی: درباره اســوال

 ست؟یرا هم ترور کند نظر شما چ یالنیگ يمحمد اهللاتیآ

 نیاو نیاز مســئول يابود تا عدهکرده کیداخل زندان را تحر يهاياز نفوذ یکی ی: اثبات شــده بود که ســعادتجواب

 را به شهادت برساند. ییرا ترور کنند که سرانجام هم موفق شد محمد کچو

 بوده است؟ ییترور کچو کیتحر یعامل اصل یوجود دارد که سعادت یلیسوال: چه دل 

  ده بودنداعتراف کرده بودند و شهادت دا يا: ظاهراً عدهجواب
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معتقد  یاسیس يهاچهره یعمل کرد؟ چون برخ شدیم  يگریو اعدام او طور د یسوال: به نظر شما در پرونده سعادت

حداقل در ســازمان  ایمســلحانه بازداشــت و  امیرا از ق نیمجاهد شــدیاو م قیاز طر شــدیاعدام نم یبودند اگر ســعادت

 است؟مسلحانه ککرد و از بار ترورها و اقدامات  جادیانشعاب ا

و...  یشمچیو ابر یابانیو خ يکش مثل رجوو آدم یدارد؟ وسط آن همه تفنگچ یها چه معنحرف نی: نه آقا اجواب

اســت پس چرا  حیصــح نیا دیاصــالً شــما فرض کن د؟یآیبا عقل جور در م نیبزند؟ ا يگریو حرف د دیاینفر ب کی

سعادت شد که  شته از طر یبعدها اثبات  صد دا ض کیتحر قیق سئول از یافراد بع ش نیم  یرا ترور کند؟ او اگر خط م

نبوده است. به عالوه  يفرد نیاصالً چن یکه سعادت دهدینشان م نی. اکردیکار را م نیا دیداشت که نبا زیآممسالمت

ــعادت نکهیا ــت پس چطور مدع ییدر ترور کچو یهمه قبول دارند س ــته اس ــعادت ینقش داش ــتند س راه و روش  یهس

ست. من ا يگرید شته ا سلحانه  امیاز اول انقالب معتقد به ق نیرهبران منافق هیحرف را قبول ندارم و معتقدم کل نیدا م

سالم يجمهور هیعل شرا 2 -3اند فقط بوده رانیا یا صبر کردند تا به ظاهر  شود و بتوانند آن يبرا طیسال  ساعد  ها م

 (همگی)فاقاالتّبِ نیمنافق يکادر رهبر الوارد کنند و ا را به انقالب يدتریجمع کنند و ضــربه شــد يشــتریاســلحه ب

  کار را انجام دادند. نینظام را ساقط کنند ا توانندیم نکهیا الیمعتقد به برخورد مسلحانه بودند و سرانجام هم به خ

  ؟نهاد نی) در اينهاد سپاه پاسداران  و نقش شما (منصور سیتأس یسوال: چگونگ

 ییرویو ن التیتشک کی دیقطعاً با يروزیو فکر وجود داشت که بعد از پ تیذهن نیا ،یاسالمانقالب  يروزیقبل از پ 

ـــدار يبرا  یحفاظت از انقالب کاف يبرا ییموجود به تنها يروهاین رایز د،یایاز انقالب به وجود ب يحفاظت و پاس

شت. بعد از  دهیا نیا نیبنابرا ستند،ین شک یتحرک نیاول 1357بهمن  22از قبل وجود دا شد، ت  يهاتهیکم لیکه انجام 

سانقالب بود که کار فوق صور ا یمهم اریالعاده و ب شک نیبود  اما ت ست که در همه ابعاد برا ازین یالتیبود که به ت  يا

ـــ يدهیاو لذا  یخدمات اجتماع یو حت یدفاع ،یدر ابعاد فرهنگ یعنید، نحفاظت از انقالب کار کن ن یچن سیتأس

 را به وجود آوردند. التیتشک نیبه فکر افتادند و ا ياد و عدهبوجود آم یالتیتشک

 بودند؟ ینهاد چه کسان نیا هیاول انی: بانسوال



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             446

 

ـــهجواب ـــه ،يمحمد منتظر دی: ابتدا ش ـــفی دیش ـــا يمثل آقا  يگریکالهدوز و عده د وس ـــن رض  يآقا ،ییمحس

محسن  يآقا ف،یمعروف به ابوشر یزمان يآقا ،یعباس يآقا ،يبجنورد يموسو دمحمدکاظمیس يآقا ،یدوزدوزان

 .میده لینهاد سپاه را تشک میگرفت میتصم گریدوست، بنده و چند نفر د قیرف

 شد ؟ نینوشته و تدو ینهاد توسط چه کسان نی:اساسنامه ا سول

ضاجواب سس با هم ا ي: چند نفر از اع سنامه را تدو نیمؤ سا آن  يکردند و طبعاً در جمع، قرائت و درباره بندها نیا

شد و نها شورا دییبه تأ تاًیبحث  ضا و  س يمجموع اع ست يریگيرأ کیآنها  دیی. با تأدیانقالب ر اندرکار از افراد د

افراد را  نیانقالب ا يشد. شورا یانقالب معرف يسپاه انتخاب و به شورا یفرمانده يسپاه انجام شد و شورا سیتأس

 رسماً کار خود را شروع کردند. 58سال  بهشتیکرد و آنها در دوم ارد دییمدت شش ماه تأ يبرا

 ادعا چقدر صحت دارد؟ نیسپاه را داشت. ا سیتأس يادعا شیچند سال پ يزدی می: ابراهسوال

 یموقت تحت عنوان گارد مل سپاه را دولت کیرا به وجود آوردند.  التیتشک نیگروه ا نیکار چند ي: ابتداجواب

به وجود  -یپاســـداران انقالب اســـالم -تحت عنوان پاســـا يد منتظرمحم دیســـپاه را شـــه کیبه وجود آورده بود. 

عدهآورده تان يابود.  ـــ ندان و در جر یاز دوس بار انیکه از دوره ز قا م،یبا هم بود زهم له آ  ،یدوزدوزان انیاز جم

سازمان  نیبودند. همچنحفاظت از انقالب به وجود آورده يرا برا یگروه مسلح ، اینها همیو عباس آقازمان يبجنورد

 نیهم يانقالب و با همکار يد، اما بعداً با نظر شـــورابوکرده جادیرا ا یهم گروه مســـلح یانقالب اســـالم نیمجاهد

 .بوجود آمد یسپاه پاسداران انقالب اسالم گریکدیآنها با  امها و ادغگروه

 ود را داشتند؟اهداف خاص خ ایبود  یکی شدند،یم یها که با نام سپاه معرف: اهداف همه گروهسوال

شترک کیپس از  تی: در نهاجواب س یماه هم به نقطه نظرات م سنامه دندیر سا ساس آن  میتنظ ياو هم ا شد که برا

 سپاه پاسداران آغاز شد. تیفعال

  اساسنامه سپاه)م یتنظ (اتفاق افتاد؟ نیا ی: چه زمانسوال
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سات برا نیشتریب 1358 نی: در آغاز فروردجواب س يجل شک کی سیادغام و تأ سرانجام در  لیسپاه واحد ت شد و 

ــ جهیبه نت نیفرورد انیپا ــتیدوم ارد خیکرد و در تار دییرا تأ جهینت نیانقالب ا يو شــورا میدیرس ، حکم 1358 بهش

 ابالغ شد. یبهشت دیشه يبه امضا یفرمانده يشورا ياعضا

 هم به وجود آمد؟ یالفاتاخت کردند،یم تیفعال مختلف با عنوان سپاه يکه نهادها ی: در دورانسوال

ـــ يها براماه بحث کیحدود  ی: طجواب ـــان م نیطرح واحد بود و ا کیبه  دنیرس ـــئله نش  یکه اختالفات دهدیمس

شت.  شد و عده رنظریز دیبا روین نیمعتقد بودند ا يابود که عده نیاختالفات ا نیتراز مهمیکی وجود دا  يادولت با

شد. بحث يرهبر نظر ریز دیمعتقد بودند که با گرید صورت گرفت و باالخره همه به  نیهم در ا یاوانفر يهابا مورد 

ــپاه با دندیرســ جهینت نیا ــپاه با ایبود که آ نیا گریباشــد. مســئله د هیفق تیو وال يرهبر رنظریز دیکه س فقط بُعد  دیس

  انجام دهد. دیحفاظت و حراست از انقالب الزم باشد، با يرا که برا يکارهر ایداشته باشد  یتیامن

 انقالب فعال باشد؟ ازیمورد ن يهانهیدر تمام زم نکهیا ایداشته باشد  یبنا بود سپاه صرفاً کارکرد نظام ای: آلسوا

سات اولجواب صوص فعال هی: از جمله موارد مورد اختالف در جل صاد يهاتیدر خ سپاه  یو اجتماع یفرهنگ ،ياقت

 میدیرس جهینت نیسرانجام به ا یبالعکس، ول ياانجام دهد و عده یتیکار امندیمعتقد بودند که سپاه فقط با يابود. عده

 ياانجام شـــود. مثالً اگر در منطقه دیبا گردد،یم نییکه تع يانظام باشـــد، براســـاس برنامه ازیکه مورد ن يکارکه هر

شد  سازندگ ازیبه وجود آمد اگر ن لیقب نیاز ا يموارد ایزلزله  شمن  ای یبه  شد،  یتیامن يهاو بحثجنگ با د مطرح 

ــپاه با ــود. م دیس ــالم مییبگو میتوانیوارد عمل ش ــداران انقالب اس ــپاه پاس ــک کیعمالً  یکه س در  رینظیب التیتش

ست،یدن سئول نیو ا کندیکار م يمعنا در ابعاد متعدد کیبه  رایز ا س هاتیم سا ساس قانون ا اند، شده رفتهیهم پذ یبرا

بود،  یمهم اریبس يمسئله نیشناخته شد و ا تیپاسدار انقالب به رسم يروین کیه به عنوان سپا ،یلذا در قانون اساس

 مطرح نشود. یسپاه در قانون اساس کردندیآن روزها تالش م ياعده رایز

 است؟ ی: منظورتان چه کسانسوال

 شودیموجود م التیان تشکبا هم کردندیکه فکر م یکسان ایدولت موقت بودند  يکه غالباً از اعضا ی: کسانجواب

شور انقالب کی س یرا اداره کرد، ول یک سا سالم نیا یدر مجلس خبرگان قانون ا شد که انقالب ا ستدالل مطرح   یا

کشـور اسـت، افراد را آماده کند و  ازیکه ن يکار ره يرا متشـکل و برا یانقالب يروهایاسـت که ن یالتیتشـک ازمندین
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جهاد  ای هاتهیمانند کم ینشده بود، قطعاً سرانجام بیتصو یه در قانون اساسسپا تیشد. اگر رسم بیاصل تصو نیا

 کشور بود. انیبه ز اریو در مجموع بس کردیم دایپ یسازندگ

 شدند؟یها مگروه نیسپاه تنها محدود به هم هی: مخالفان اولسوال

 هاســتیو مارکســ گراهایاز مل ،یممختلف با انقالب اســال يهاضــد انقالب و انواع و اقســام گروه فی: تمام طجواب

دادند و فراوان متهم کردند. در خارج از کشور هم  هیشدند، اطالع جیسپاه بس هیعل هاطلبهیو تجز هایگرفته تا التقاط

گروه ضــربت و  ســت،یفاشــ ســت،یترور ،یمثل افراط یروزها کلمات ندادند. از هما هیســپاه اطالع هیعل هايتمام فرار

 و هم اکنون هم ادامه دارد. دادندیهم بد بودند به سپاه نسبت م اریاز آنها بس یرا که بعض يریم تعابانواع و اقسا

 کردند؟یم تینهاد حما نیا يهاتیاز فعال یدادند، چه کسان لیکه سپاه را تشک ییهااز گروه ری: غسوال

کند و  یســر کشــور ســازماندهخود را در ســرا التیســال توانســت تشــک کیکه ســپاه ظرف کمتر از  نی: همجواب

سال  کیظرف کمتر از  نکهیکار کنند و او نندیو آموزش بب رندیبگ تیدر سپاه مسئول ندیایب اقیبا اشت یانقالب يروهاین

شو نیجذب ا رویهزار نفر ن 20از  شیب سننهاد  ضع جید و بعد ب ست شک فانم شش ماه ب لیت از  شیگردد و درکمتر از 

هم تمام  یاسیبود. در سطح س یانقالب يروهاین دیشوند، نشان دهنده استقبال شد یاندهسازم جیهزار نفر در بس 100

که  میرا نداشــت یکســ روحانیون انیســرســخت ســپاه پاســداران بودند. ما در م انیحام ،اســالمگرا و خط امام اناتیجر

کامالً مشــخص بود که همه  شــده بود، فیســپاه تعر يکه برا یتیبا توجه به مأمور نکهیخاطر ا بهمخالف ســپاه باشــد. 

 نهاد باشند. نیموافق ا

 مسئله بود؟ نینهاد در آن دوران به خاطر هم نیقدرت ا يریگ: علت اوجسوال

به عالوه اجواب له،  کهی: ب گان د ن ندیهم هاین نیا د پا بودن و محدودبه رو نات و کمبود ن تیرغم نو کا چه  رو،یام

ســپاه نگذشــته بود که  لیماه از تشــک کی. هنوز کردندیم دیینهاد را تأ نیا لیدل نیدارند و به هم ییباال يرگذاریتأث

ستاندار وقت خوزستان، ت با مشکالت خوزستان دست  یهم بود، وقت ییایدر يروین ندهکه همزمان فرما یمدن مساریا

ــپاه مشــد،  بانیبه گر ــوندیاز تهران اعزام م یو پاســداران شــودیدســت به دامان س ــت يو بلواها ش ان را کنترل خوزس

شخص ت. پس ازکنندیم ساریآن  شکر  یمدن م شدت ت سپاه بودم آمد و به  به تهران و به دفتر من که آن موقع فرمانده 

 کرد. فیکه سپاه در خوزستان انجام داد، تعر يانمود و از کار مدبرانه و عاقالنه
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 سپاه چگونه بود؟ سیامام به تأس کردی: روسوال

شدت طرفداجواب سپاه تعر: امام به  سپاه بودند و از  گفتند  یصراحتاً به مقامات دولت بارکی یو حت کردندیم فیر 

شما با سپاه حما دیکه  شکل ممکن از  شور نبود« رایز د،یکن تیبه هر  سپاه نبود، ک سپاه  «گفتند حاًیصر نیهمچن»اگر 

  »در خدمت انقالب است. یروئین

 کردند؟یهم به سپاه م ياهیامام توص دادیکه در آن دوران رخ م یسوال: با توجه به حوادث

هم  یبود، گاه تیآن زمان در تمام کشــور به طور دائم در حال فعال دهیچیالعاده پفوق طی: ســپاه چون در شــراجواب

 ای هاتیها و شـکاکنند، گزارش يسـپاه جوسـاز هیعل نکهیا يبرا یکسـان ایصـورت گرفته باشـد  یممکن بود اشـتباه

 جیبه شدت از سپاه پاسداران و بس شهیامام هم یول کردند،یم حتیو نص هیو امام هم توص کردندیم را مطرح ياخبار

ــت که اکردندیم دیو تمج فیتعر ــنادش هم هس ــانی. اس ــانیح يروزها نیتا آخر ش ــ اتش ــپاه و بس و  فیتعر جیاز س

 يچند نفر از اعضـــا 1358داد ونهم مر ســـتیهســـتم. به خاطر دارم در ب یکردند و بارها گفتند که من راضـــ تیحما

 میگزارش داد شانیاز اوضاع و احوال کشور خدمت ا نکهی. بعد از امیبه قم و خدمت امام رفت سپاه یفرمانده يشورا

از ســپاه  دیو شــا دیکه دولت آنطور که با میکرد هیگال م،یکرد انیرا که وجود داشــتند ب يادیز اریو مشــکالت بســ

که با  میآن دار میب میگفت شــانی. به ادســپاه پاســداران موافق نبو تیت چندان با فعال. چون دولت موقکندینم تیحما

شکالت ز شور به وجودآمده يادیمسائل و م شراکه در ک ست،  س طیا سخ دیایما بوجود ب يبرا یسخت اریب . امام در پا

ــپاه به دولت گفته و من گرددیمن به شــما اعتماد و شــما را قبول دارم و نظر من از شــما برنم« فرمودند:  ام که اگر س

شور ن شما اطم نیو ا بودنبود، ک شما ان دهمیم نانیرا به  شما فقط زحمت ما را  دیشویشاءاهللا موفق مکه  و مخالفان 

 ».کنندیم ادیز

سپاه پ یانقالب يروهایاز ن ریکار، غ ي: ابتداسوال شان به  ستند،یکه خود ضوگ و صورت  يریع شکل  سپاه به چه  در 

 گرفت؟

مسئوالن،  ي. با همکارمیفرستادیسپاه م سیتأس يها براها و استانکه آنها را به شهرستان میداشت ییها: ما گروهجواب

 لیتشک هاتیو صالح هاییتوانا یسپاه را بعد از بررس یفرمانده يشورا نیو مبارزان شناخته شده آنجا اول ونیروحان

ســپاه  ند.شــدیمو عضــو  آمدندیم يو افراد شــدیمنتشــر م هرســتانشــســپاه در آن  سیتأســ هی. بعد اطالعمیدادیم
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 یآنها را بررســ ییو توانا تیو صــالح دادیم لیافراد پرونده تشــک يداشــت که برا یتحت عنوان پرســنل ،یالتیتشــک

 .آمدندیسپاه در م تیبه عضو شدندیم دییتأ یافراد توسط بخش پرسنل نکهیو بعد از ا کردیم

 به همراه داشت؟ تانیرا برا ییامدهایانتخاب شما به عنوان فرمانده سپاه چه بود و چه پ يهانهی: زمسوال

بردند،  شیســـپاه را با هم پ سیکه تمام مراحل تأســـ يهمان افراد یمخف يبا رأ یفرمانده يشـــورا ي: اعضـــاجواب

ســپاه هم طبعًا  ید فرماندهکرد. در مور دییانقالب تأ يشــد و شــورا شــنهادیانقالب پ يانتخاب شــدند و بعد به شــورا

بودند و  یبهشت دیانقالب شه يشورا ری. دبآوردمرا  يرأ نیشتریجمع آن زمان ب انیروش انجام شد و من در م نیهم

ـــروع کردم و دولت و تمام  1358 بهشـــتیمرا صـــادر کردند و من از دوم ارد یحکم فرمانده ـــماً کارم را ش رس

 ختند.شنا تیسپاه را به رسم ،گرید يهادستگاه

 چه بود؟ گرید ياعضا نیشما در ب شتریب ي: علت رأسوال

شاجواب سئلهآن جمع کم نیدر ب دی:  سال قبل از پ نکهیفرد بودم عالوه بر ا نیترم انقالب در زندان بودم و  يروزیده 

 نیا رشیپذنداشــتم که فرمانده ســپاه شــوم، لذا  یلیبودم. هر چند خود من ابتدا تمارا گذرانده یســخت اریمراحل بســ

سئول شروط به ا تیم ش يکردم که فقط برا نیرا م ص یماه باشد و تا زمان شمدت  سب را برا یکه شخ کار  نیا يمنا

 ده ماه فرمانده سپاه بودم. تاًیانتخاب کنند، البته نها

 د؟یرو شدروبه ياژهیبا چالش و تانی: در دوران فرماندهسوال

 يها. گروهمیندهد؟ ما هر روز مسئله داشت يرو يابود که حادثه يه ماه روزد نیدر ا ایکه آ دی: بهتر است بپرسجواب

ما، به عالوه  هیعل یخارج يهادولت کاتیکشــور و تحررد طلبهیمختلف، پنج جبهه تجز يضــد انقالب در شــهرها

صاد دیشد يهايگرفتار شک ،ياقت ش مملکت عمالً التیسامان و ت س دهیاز هم پا ضع ب بود. به  ینبحرا اریشده بود. و

 اریبســ طیبود. واقعاً شــرا يســال گرفتار یعنی» عام الحزن«ســال  1358ســال  ،یفرمانده يشــورا ياز اعضــا یکیقول 

العاده پاســـداران مخلص بود که ســـپاه قاطع امام و زحمات فوق یبانیخداوند و پشـــت اتیبود و فقط با عنا يدشـــوار

  را رقم بزند. یبزرگ اریبس دماتتوانست خ
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 کندیبه قتل رهبران خلق ترکمن اعتراف م  ينصورجواد م

سم اول 1358و دوم بهمن  ستیب روز من به عنوان فرمانده  يآزاد دانیدر م یانقالب اسالم يروزیسالگرد پ نیدر مرا

ـــپاه درجا ـــته بود. آن طرف هم آقا يهم باال یبودم، مرحوم خلخال گاهیس ـــس ـــت من نش ـــدریبن يدس که تازه  ص

کردند و  ریترکمن را دستگ قبه من گفت پاسداران شما سران خل یخلخال ي. آقا؛ نشسته بودنددشده بو جمهورسیرئ

هســـتم هم  قیرف صـــدریمخالف اســـت. من هم با بن صـــدریمحاکمه شـــوند منتها بن دیبا نهایگنبد آرام شـــد. حاال ا

و آنها را محاکمه  رومیمن به گنبد مبه هم بخورد.  صدریام با بنرابطه خواهمیرا محاکمه کنم هم نم نهایا خواهمیم

تو  م،یرا اعدام کرد نهایما به فرمان فرمانده سپاه، ا ندیبگو میگویشدند، به پاسدارها م حکومو اگر به اعدام م کنمیم

به گنبد  میمســتق ،يآزاد دانیاز همان م شــانیندارد. ا یرا انجام بده، اشــکال فتینزن. گفتم برو و تکل یحرف چیهم ه

چهار نفرشان اعدام شدند. فردا  رشب ه فبعد از نص کیتا  12شب آنها را محاکمه و ساعت  11تا  10ساعت  رفت.

خلق، خلق ترکمن، حزب دموکرات  نیخلق، مجاهد انیافراد اعدام شــدند. فدائ نیهم گفتند به فرمان فرمانده ســپاه ا

شر و تهد هیعل یداللحنیشد هیاحزاب اطالع یکردستان و بعض سه هفتهمیکنیم یکردند که ما تالف دیمن منت  يا. دو، 

 دیتهد یلیشکل نبوده است، اما در آن دو هفته خ نیآنها به چه شکل متوجه شدند اصل ماجرا به ا دانمیگذشت و نم

کردند اما  دیمرا تهد 1358بود که در ســال  ياز موارد یکی نیکشــت. ا میرا خواه ســتیفرمانده فاشــ نیکردند که ا

  هم بود. يگریموارد د

  

  از راست: تواب مهمد واحدي، شیر محمد درخشنده توماج، حسین جرجانی، عبدالحکیم مخدوم رهبران خلق ترکمن
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 انیدر سرکوب بهائ ينقش جواد منصور ران،یا يهاتوسط سفارتخانه انیبهائ یفهرست اسام يهیته

ـــال  در ـــول یدفتر معاونتِ فرهنگ 1360مرداد س ـــنامهوزارت امو یِو کنس به تمام  يمحرمانه و فور يار خارجه، بخش

 میمق انیبهائ یتمام یاسام کندیخارج ارسال و آنها را موظف م يدر کشورها رانیا یاسالم يجمهور يهایندگینما

سال کنند. همچن هیخود را با دقت ته يحوزه ستور داده م نیو ار  يخوددار انیگذرنامه بهائ دیاز تمد شودیبه آنها د

  کنند.

  

 

  رانیا يهاتوسط سفارتخانه انیبهائ یفهرست اسام يهیدستور ته
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 رانیا یاسالم يجمهور

 امور خارجه وزارت

يفور_محرمانه یلیخ   

 یو کنسول یاداره: دفتر معاونت فرهنگ  

 17/533-10/4462: شماره

       1360/05/21: خیتار

 

  

 یتعال بسمه

 

 در خارج رانیا یاسالم يجمهور يهایندگینما هیبکل بخشنامه

 

حوزه آن  میمق انیبهائ یتمام یموظفند اســـام هایندگینما نیمســـئول هیبخشـــنامه کل نیابالغ ا خیتار از

ضد انقالب یندگینما شجو ونیو  صطالح دان صوص به ا سال نما هیرا با دقت ته انیبخ  نی. همچنندیو ار

 ده شود.فرموده و فقط برگه عبور دا يافراد خوددار نیگذرنامه ا دیاز تمد

 یو کنسول یامور فرهنگ معاون

 يمنصور جواد

  امضاء
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 قدس است يرویعضو ن یفرماندهان سپاه گفتند: عراقچ نیاز نخست  يجواد منصور

در  ران،یســـابق ا يهاپلماتیو از د یفرماندهان ســـپاه پاســـداران انقالب اســـالم نیاز نخســـت یکی ،يمنصـــور جواد

قدس سپاه است.  يرویعضو ن ،يادر مذاکرات هسته یرانیارشد ا پلماتید ،یگفته است که عباس عراقچ يامصاحبه

 يهاپلماتیاز د گرید یبعضـ ،یعباس عراقچ از ریاسـت که به غگفته 'رمز عبور'در مصـاحبه با مجله  يمنصـور يآقا

 تیعضو رانیه ادر وزارت خارج "منبع آگاه" کیبه نقل از  یرانیا يسانهر اماقدس سپاه هستند.  يرویعضو ن یرانیا

کرده و  "تعجب" يمنصور يمنبع وزارت خارجه از سخنان آقا نیاند. اکرده بیدر سپاه قدس را تکذ یعراقچ يآقا

  دانسته است. "تیو خالف واقع اساس یب"آنها را 

 

  )و عراق رانیجنگ ا يها( راست باال در جبهه یکه از حضور عباس عراقچ یعکس
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 يسپاه پاسداران در خارج از مرزها يهاتیهم درباره فعال یحاتیتوض "رمز عبور"با  در مصاحبه خود يجواد منصور

و پاکستان بود.  نیدر چ رانیا ریوزارت خارجه و سف رانیسپاه، از مد یپس از فرمانده يمنصور ي. آقادهدیم رانیا

صور يآقا يبه گفته سال  يمن ستور آ 1364در  ضت ینیخم اهللاتیبه د سپاه به وزارت  بخشيدآزا يهاواحد نه از 

ـــد. به گفته او  ـــپاه بود ول اریامکانات در اخت"خارجه منتقل ش کنند و به کدام  دییکه کدام گروه را تا تشیریمد یس

دو "به وزارت خارجه محول شد. او گفته است که  "کجا باشد ای دیایرا بدهند اصال کدام گروه ب یگروه چه امکانات

در  يجواد منصور "قدس شد. يرویزارت خارجه بود و بعد دوباره به سپاه برگشت و نها در وواحد نهضت یسال سه

قدس آنها  يرویقدس را دارند و ن يرویسابقه ن یعراقچ ياز جمله آقا هایبعض": دیگویکننده که مپاسخ به مصاحبه

ست یرا به وزارت خارجه معرف سخ م "کرده ا صال ": دهدیپا ضوا ستند ع ص ي. آقا"آنجا ه  یعنی": دیافزایم يورمن

سف سف ریاالن  ستند. لبنان و سور يرویعضو ن یقبل ریما در عراق و  شاخه  يروین ".نطوریهم هم هیقدس ه سپاه،  قدس 

و  هیسور یجنگ داخل ژهیبه و انه،یخاورم يهايریدرگ یدر برخ ياست و نقش موثر یسازمان نظام نیا يبرون مرز

ـــتیترور يهااز گروه تیقدس را به حما يرویاروپا ن هیو اتحاد کایدارد. آمر قبحران عرا  نیبه هم کنندیمتهم م یس

  اند.قرار گرفته کایآمر میمورد تحر ،یمانیاز فرماندهانش، از جمله سرلشکر قاسم سل يو شمار روین نیدلیل هم ا

  

 شودیاز آسمان طال هم ببارد، مشکالت ما حل نم ،يجواد منصور يهاییگوفاش

صور جواد ستن يمن سف نیخ سداران،  سپاه پا ضو  میسابق رژ ریفرمانده  ستان، ع سالم«در پاک سناد انقالب ا  ،»یمرکز ا

سابق آس یمعاونت فرهنگ شگاه آزاد، معاون  سف ریوز هیانوسیو اق ایسابق دان : دیگویم نیدر چ رانیسابق ا ریخارجه، 

که اصل مشکالت ما مربوط به داخل است،  اریز شود،یما حل نم لینخواهد شد و مسا نیاوضاع کشور ما بهتر از ا«

است و  نیوضع هم …میقانون را نداشته باش تیو حاکم يساالر ستهیطال هم ببارد اما ما شا رانیاگر از آسمان ا یعنی

ـــتیطور ن نیا ـــا کند و غرب هم به وعده ییتوافق نها فیظر ياگر فردا آقا دیکه فکر کن س عمل کند  شیهارا امض

 جمهورسینداشت، رئ ياگر دولت دستاورد«: دیگویم يجواد منصور نیهمچن ».شودیهم رفع م مشکالت ما یامتم

ـــداقت اعالم م دیبا ـــراحت و ص را به  يگریانجام نداده و زمان د یروز کار مهم 100 نیکه دولت در ا کردیبه ص

 ورکش یداخل تیرا وضع یموضوع در روابط خارج نیرگذارتریو تأث نیمهمتر دی. بادهدیگزارش دادن اختصاص م

بلکه  مهم نیستما  يصحبتها طرف مقابلبراي  م،ینینشیمذاکره م زیم يبه پا یبا طرف خارج یدانست و گفت: وقت
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ــتان رفتم تا با  1367. بنده در ســال کندیکشــور نگاه م یاســیو ســ یو اجتماع ياقتصــاد یداخل تیبه وضــع به پاکس

 کردمیصــحبت م االحقیبا ضــ میداشــت یو وقت میداد ســترا از د"فاو "، مذاکره کنم و همزمان با مذاکره اءالحقیضــ

 کیما  يطرفها نیبنابرا» ! دیشما فاو را از دست داد «:که به بنده گفت حاًیگوش نکرد و صر میبه حرفها گرید شانیا

او در  ».دانندینم يزیچکه آنها  میکنیم الیکشور ما دارند و ما خ یداخل تیاز وضع نانهیبنسبتاً مبسوط و واقع لیتحل

ــتباه دولت  يهالیادامه به تحل ــاره م ازدهمیاش ــل الیخ ازدهمیدولت «: دیگویو م کندیاش ــکالت اص  یکرد که مش

ـــور به یداخل تا اآلن برخورد ما با جهان خالف ادب، عرف و قانون  کهنیو ا گرددیبرم هایرفتار خارج ينحوهکش

بهروابط  نیا میخواهیبوده و حاال م  دیباالخره با میبرگرد يحالت عادبه کهنیا يو برا میردانبرگ يحالت عادرا 

 دیبا نیو بنابرا کندیاز همه عمل م یندگینمابه کایو آمر کاســتیاول و آخرش آمر یول م،یریبگ یبزرگ ماتیتصــم

  ».مینرا حل ک یینده هستهاست که موضوع پرو نیقدم ا نیکار هم اول نیا يکه برا میکن يعاد کایآمرروابطمان را با

با طرف  دیمشــکالت داخل با یحل برخ يبرا کهنیبر ا ی) مبنیدولت (حســن روحان لیدر ادامه تحل يجواد منصــور

ست را تحل زیم يبه پا یغرب ش ست و گفت: ب باًیتقر یلیمذاکره ن ست دان شکالت امن ،یگران ،يکاریدر ساد،  ،یتیم ف

صله طبقات ،یعموم يهایناهنجار ستهایسو  یفا سکن مهر و برخ ییو طرحها هاارانهی يفمندغلط مثل هد يا  یمانند م

ـــد که دولت چاره بیو غر بیعج يهاپروژه ـــد جز ا ياباعث ش ـــته باش ـــعقب کی کهنینداش در برابر  یکل ینینش

ولت را آذر ماه دولت نه پول کارمندان د نیهم یموجود را کنترل کند و حت تیداشــته باشــد تا بتواند وضــع هایخارج

  خاطر مجبور است بدون پشتوانه اسکناس چاپ کند. نیرا و به هم هاارانهی لدارد و نه پو

صور شور را  يمن سئوالن ک سخگو نبودن م س یکیپا سا شکالت ا ست و گفت:  یاز م شور دان ست که  30ک سال ا

محصــوالت  درصــد 30 دیگویم يکشــاورز ریســال اســت وز 30 ند،یگویهوا ســخن م یکشــور از بحران آلودگدر

 کیو جالب است که  میکن دیتول دیرا خودمان با یچادر مشک ندیگویسال است که م 30 شود،یم عیضا يکشاورز

 30! کنندیم دیما تول يمتر پارچه برا ونیلیآنها شــش م یول شــودیژاپن و کره اســتفاده نم ن،یدر چ یمتر چادر مشــک

ست که م و با  مهایبا فرض لغو همه تحر کهنیا یعنی م،ینکرد دیهنوز تول یول میکن دیتول دیخودمان با مییگویسال ا

شدن همه بازارها به رو کهنیفرض ا باز هم مشکالتمان  ،یشدن روابط خارج يما و عاد هیعل غاتیما و قطع تبل يباز 

ــودیحل نم ــور ما هنوز حاکم نهایو تمام ا ش  یمومقانون و فرهنگ ع تیشــعار و وعده و بعضــاً دروغ اســت. در کش

صل و کیعنوان به شتنا صل ال کیعنوان نظم و برنامه به دا سمبه تیحاکم يبرا ریتغیا ش تیر ست و  دهشناخته ن ا



ی ا�ا
��

��ل 
�یان   

457                                                                AVAYEBUF.com 

 

شکالت هم نیبنابرا صور که در ا نیچنان وجود دارد. ام س کیبا طرف غرب به  طیشرا نیترآلدهیت باز  میتوافق بر

 . خواهندداشتهم مشکالت وجود 

صور جواد ست که ه يما رو به نابود يهالافزود: جنگ يمن س مهایهم به تحر یربط چیا . کندیتوجه نم یندارد اما ک

تک  ای يفرزندیب اســتیخودش را دارد، ســ ادیبن نیترها ســســتو اآلن خانواده می باشــدشــیو طالق رو به افزا ادیاعت

 یمشکالت ربط نیاز ا کدامچیه گرفته است که انفرصت را از مرد یاست، اشتغال زنان به کل شیرو به افزا يفرزند

ـــتین يگرید زیچ یو عدم برنامه و عدم فرهنگ عموم تیندارد و جز عدم عقالن یو روابط خارج میبه تحر و تا  س

 یپلوماسیکشور با مذاکرات د یاز مشکالت داخل يارید. بسنچنان وجود دارهم یدرست نشود مشکالت اساس نهایا

  .شودیحل نم

 دروغ است نیدر چ رانیبلوکه شدن پول نفت ا

ـــور جواد ـــدن پول يمنص ـــت و گفت:  کیرا  نیدر چ رانینفت ا يهابلوکه ش با  نژاديدر دوره احمد«دروغ دانس

شود و  افتیانداز شود و به موقع با سودش درپس نیگفتگو شد و قرارداد بسته شد که پول نفت در چ ینیمقامات چ

شده پول  شانیا به ینیده بود، مقامات چسفر کر نیبه چ راًیکه اخ یجانیالر يآقا یحت گفتند که طبق قرارداد منعقد 

شده نه بلوکه. خشما پس سا یلیانداز  سف یلیاز م سال  سه  ست که مردم خبر ندارند. بنده  بودم و  نیدر چ رانیا ریه

ــم خود د ییها، تقلبها و رانتها بیدروغ ها، فر ــتم د رانیبه ا یکه وقت دمیبه چش ــنهادیپ ییاجراکار  چیه گریبرگش  ش

ـــده ر ـــال  در .کنمیقبول نکردم و نم اش امور خارجه بودم و آن موقع ده اتوبوس مونتاژ  ریکه بنده معاون وز 1364س

ــادر کرد نیبه چ رانیا ــران نیده اتوبوس اول نیبا ا نیو چ میص ــانگها یخط اتوبوس ــهر ش کرد و  ياندازراه يرا در ش

ستند که دارند ا رفتهشیچقدر پ هایرانیکه ا گفتندیم هاینیچ سها را م نیه سفانه اآلن ط سازند،یاتوبو سال  یاما متأ دو 

شته  سوار ونیلیم 700گذ ش ،يدالر ون، اتوبوس،  را  ینیچ ونیکام کی یو حت میاوارد کرده نیاز چ ونیو کام نیما

 سیو آن وقت رئ اســـتشـــدهســـاخته رانیا در ونیکام نیکه ا کندیاعالم م یمراســـم یط نژاديو احمد میآوریم

ما ســاختند و  يســد برا کیدر طالقان  هاینیچ د؟یگویشــما دروغ م جمهورسیرئ اکه چر دیگویکارخانه به بنده م

ـــه ماه هم زودتر از تار یحت ـــت  نیگفتند که ا رویوقت ن ریفتاح وز يما دادند اما آقا لیمقرر تحو خیس ـــد به دس س

و  دیگویدروغ م شما ریبه من نشان داد و گفت که وز ینیرا مقام چ هیاطالع نیا یساخته شده و کپ یرانیمهندسان ا

  ».میسد را ما ساخت نیاز صفر تا صد ا
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 يآخوند يدادگاههایب انیاز بازجو یطهماسب لیبرادر خل ،یطهماسب یعل

سب یعل سب لیبرادر خل یطهما سب لی( خلیطهما سفند  16در  یطهما سترزم 1329ا س وقت، را در مجل ریوزآرا، نخ

از  یطهماســب ی. علباشــدیســه گلوله ترور کرد.) م کیدر مســجد شــاه با شــل یقم ضیمحمد ف رزایحاج م میترح

 بود.انقالب  لیدر اوا يآخوند میرژ يدادگاههایو گردانندگان ب انیبازجو

صاحبه عل نجایا در سب یبه م سب لیبرادر خل یطهما سئول لیدر مورد برادرش خل یطهما نقالب ا لیدر اوا شیها تیوم

  .میاندازیم ينظر

  

 

  یطهماسب لیبرادر خل ،یطهماسب یعل
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 ؟دییبگو مانیبرا تانیلیو از سوابق تحص دیکن یبه طور اجمال خود را معرف ابتدا

آرا، راه را سپهبد رزم یهستم که با اعدام انقالب یطهماسب لیخلبرادر ان،یطهماسب اکبری. من علمیالرحمن الرح اهللابسم

 رستانیآمدم. دوره دب ایتهران به دن ییحیدر محله امامزاده  1312کرد. من در سال  ت نفت هموارشدن صنع یمل يبرا

ستانیرا در دب سپ ير ابانیبدر در خ ر سه دارالفنون رفتم و د سگذراندم و  شکده  پلمیبه مدر گرفتم و بعد از آن به دان

 يبرا امیرفتم. در آن ا يگرفتم و به دادگستر سانسیل لدر رشته معقو 1339) رفتم و در سال اتیمعقول و منقول (اله

ــ ــدن،  یقاض ــ دیبا ایش ــکده حقوق تحص ــکده اله ای دیکردیم لیچهار ســال در دانش  سدر اتیســه ســال در دانش

 را انتخاب کردم. اتیدانشکده اله لیدل نیو من به هم دیخواندیم

 د؟یداشت یتیچه مسئول و پس از انقالب دیشد ییهامشغول چه کار ي: در دادگسترسوال

ستر 1339بهمن  27: من در جواب ساس  یقانون یتیشدم. قبل از ورود من، دکتر هدا يوارد دادگ شته بود که برا گذا

 یســیرنویتهران از تقر يهارا نداشــتند. ابتدا در دادگاه ییمعقول و منقول حق ورود به کادر قضــا يهاهیســانســیآن، ل

ــروع کردم. بعد مد ــدم و قبل از انقالبدفتر دادگا ریش ــناس طبقه ،ه ش ــورا يبندکارش ــاغل و معاون اداره ش  يهامش

 دفتر دادستان کل انقالب شدم. ریمد ،يهادو يبودم. بعد از انقالب به دستور دادستان کل انقالب آقا يداور

ــوال ــبس ــما خودتان را طهماس ــب لیفام کهیدرحال د،یکرد یمعرف انی: ش ــما طهماس ــت. دل یبرادر ش تفاوت  نیا لیاس

 ست؟یچ

کرد، چون  یکردند، او ابتدا خود را عبداهللا موحد معرف ریرا دستگ لیآرا برادرم خلکه بعد از ترور رزم ی: موقعجواب

ستینم س خوا سر ب یک ست که از او مندازدیاز افراد خانواده را به درد شخص ه سندی. در پرونده او هم کامالً م : پر

 خواســـتمیکه: نم دهدیو او جواب م ؟یطهماســـب لیخل یو بعد گفت يکرد یعرفچرا اول خودت را عبداهللا موحد م

 لینداشـــتند! فام یو مقصـــود من اطالع هاتیاز فعال گرانیبشـــوم، چون د یو آزار کســـ يریباعث دردســـر، دســـتگ

سب سر زبان لیهم به دل یطهما ض هانیدر روزنامه ک لیبار خل کی یها افتاد. حتسهولت تلفظ بر  د که نام هم دا حیتو

 .دندینامیم یهمچنان او را و به تبع او، ما را طهماسب یاست، ول انیطهماسب لشیفام

 د؟یخانواده شما چگونه بود و چند خواهر و برادر بود ي: فضاسوال
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: میرفت. ما چهار برادر بود ایاز دن 1320 وریبود. پدرم اســتوار ارتش بود و در شــهر یخانواده ما مذهب ي: فضــاجواب

 و من. لیخل ،یمحمدتق ل،یعاسما

 بود؟ زانیتا چه م یطهماسب لیخل دیشه التی: تحصسوال

ص شانی: اجواب ص میقد التیتح شت و تح سه التیدا شگاه يامدر شت. یک یو دان مرحوم  يبایز يهااز کار یندا

شان اهللاتیآ ضر ا لی. برادرم خلدادندیبود که به افراد آموزش م نیا ،یکا  ثیبه اخبار و احادکم کم شانیهم در مح

 .دیفهمیخوب م یلیرا خ اتیآ یاز قرآن را حفظ کرده بود و معن يادیمسلط شده و بخش ز

 شدند؟ دهیکش یاسیس يهاتیبه فعال شانی: چه شد که اسوال

سیس التیتما شی: در خانواده ما کم و بجواب شت، اما خل یا سلمان لیوجود دا شغل  را  یاز همه تندتر بود. او ابتدا 

ــان حد به  نیاســت که تا ا نیآن را کنار گذاشــت. منظورم ا دانســت،یرا حرام م شیر دنیتخاب کرد، اما چون تراش

 داشــت،یکه در راه مبارزه برم یو هر قدم دمیند یللخ نیتراحکام اعتقاد داشــت. من هرگز در اعتقادات او کوچک

 یکاشان اهللاتیآمد، در منزل آ شیپ لیست اسرائبه د نیمسئله اشغال فلسط یهست وقت ادمیشده بود. و حساب قیدق

از  یکینام کردند و که پنج هزار نفر ثبت شــدینام مبروند، ثبت نیکمک به فلســط يکه حاضــر بودند برا یاز کســان

ـــن به خل طورنیو هم دهیبود! چون من از نظر عق لیخل اهآن ـــان اهللاتیبودم، همراه او به منزل آ کینزد لیس  یکاش

 .رفتمیم

 چگونه بود؟ شانیمنزل ا ي: فضا و حال و هواوالس

 شــانیداشــتند، به خانه ا یو مبارزات یکه شــور انقالب ییهاهمه باز بود و آدم يبه رو یکاشــان اهللاتی: درِ منزل آجواب

 و جناحِ  کردیم شانيرهبر ينواب صفو دیعده تندرو و مصمم که شه کیعمدتاً دو گروه بودند.  هانی. اآمدندیم

 بود! يبادآشان شمس قناتبه قول خودشان معتدل، که سردسته

به  به همین دلیل عتاًیبود، طب تريدر خانواده از همه جد یطهماسب لیخل دیکه شه دیاشاره کرد نکهیبا توجه به ا: سوال

 کرد؟ دایپ لیتما ينواب صفو دیسمت شه
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که به خاطر او با خانواده قطع رابطه کرد!  يبه طور العاده به نواب عالقه داشـــتفوق لیاســـت. خل طورنی: همجواب

 خانواده در آن مراسم شرکت کرد، من بودم!  يکه از اعضا یتنها کس ل،یاست که در شب ازدواج خل ادمی

 اسالم بود؟ انیفدائ تیقطع رابطه، قاطع نی: علت اسوال

سیم ییپروای: بله؛ برادرانم واقعاً از آن همه بجواب شت. همه از فدائ ! در آندندیتر ضا واقعاً ترس هم دا سالم  انیف ا

 تنها منحصر به خانواده من نبود. نیو ا دندیترسیم

 حرف تا چه حد صحت دارد؟ نیاسالم مخالف بودند. ا انیبا فدائ ونیاکثر روحان شودی: گفته مسوال

ـــت که برخ نیا تی: واقعجواب ـــان ایعلما  یاس ـــوت روحان یکس ـــتند و نبودند، با آ تیکه در کس ها مخالفت داش

برادرم پس از زدن  يروز بعد از آزاد کیهمه من  نیبا ا د؟یکنیدخالت م اســـتیشـــما اصـــالً چرا در ســـ گفتندیم

 شانیکه ا گرفتندیم رادیبه مرحوم نواب ا ياعدهصدر در قم رفتم.  نیصدرالد دیس اهللاتیآرا، همراه او به منزل آرزم

 دیکه دار دیشــما هســت نیا کند،ینواب درســت حرکت م ســت،ین طورنیا«در گفتند: صــ اهللاتیو آ کنندیم يتندرو

شد و رابطه  کیبه مرحوم نواب نزد یلیخ ،یتیو شخص یاخالق يهایژگیو لیبه دل لیدر هر حال خل» !دیکنیاشتباه م

 یحت لیخل گفتندید، مو مرحوم نواب بودن لیکه در زندان با خل یبا هم داشـــتند. کســـان ياو عارفه قانهعاشـــ اریبســـ

هم  یکاشــان اهللاتیبه آ لی! خلگرفتیبه عهده م داد،یانجام م يگاریمرحوم نواب به عنوان ب دیرا هم که با ییهاکار

 عالقه داشت. یلیخ

ـــوال فدائس کان انی: اذان گفتن  ـــالم در م له کو يهااس ها بود. از ا یژگیو برزن، و يمختلف از جم کت  نیآن حر

 ؟دیدار ياخاطره

شتم، کم لی: بله، من، چون به خلجواب سالم راه پ انیکم همراه او به جرگه فدائعالقه دا  يکردم و مثل او در کو دایا

ـــت بعد از آزاد ادمی. دادمیو برزن اذان م رفته  یجبهه مل ياز وکال یکی یمیکر یبا هم به منزل نادعل ل،یخل ياس

اسالم معتقد  انیشدت وحشت کردند! فدائاذان دادن و همه به هب بلند شد و شروع کرد لیکه هنگام غروب، خل میبود

شدت به بود که به یدر زمره کسان لی. خلندیبلند اذان بگو يو با صدا ستندیبا دیبودند هر جا که هستند، وقت اذان با

 .دادمیاز او اذان م دیداشت و من هم به تقل دیکار تق نیانجام ا
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 د؟یبوداسالم  انی: شما عضو فدائسوال

 لیو خل کردمیاسالم باشم، اما در جلساتشان شرکت م انیفدائ یکه عضو رسم کردیسن من اقتضا نم ر؛ی: خجواب

ستانش وقت سته یو دو شه. من هم بهبردندیمرا با خود م رفتند،یم یجمعبه گردش د صفو دیشدت به  عالقه  ينواب 

 داشتم و هنوز هم دارم.

 ست؟یچ ينواب صفو دیتان به شهعالقه لی: دلسوال

که  یهم به هر حرف شهیاسالم بود. هم یصددرصد مخلص به اسالم و از معتقدان واقع شانی: اخالص محض! اجواب

 .کردیعمل م زدیم

 د؟یدار یخاطره خاص شانیاز ا د،یداشت لیکه با برادرتان خل يامانهی: با توجه به رابطه صمسوال

ــت که با او پ ادمیخاطره بود.  میبرا بودم، لیکه با خل ی: تمام لحظاتبجوا ــت یطوالن يهايروادهیاس و به کوه  میداش

پانهزَو گَ میرفتیم فتیو م زدیبا من حرف م یلی. در طول راه خزدیرا م شیها  گذار ایعل«: گ عت  نی! ن دو رک

ــور را در تو ا نیا میخوانیکه م ينماز ــرچهارراه  نیا م،یاعمل کرده مانفهیکند که به وظ جادیتص  نیا ایلبوفروش س

 یهروقت سـر چهارراه زند،یم ادیاش همه جا فرکردن شـکم خود و خانواده ریسـ يدسـتفروش از صـبح تا شـب برا

 یحساب ییجا کیکه  یباش دواریام یتوانیم ،ياکبر و اذان داداهللا یو به خاطر خدا و نه خود و معاشت، گفت يدیرس

 »!شودیباز م تیبرا

 آرا را اعدام (ترور)کند؟رزم خواهدیکه برادرتان م دیر داشت: شما خبسوال

را  يکار نیخانواده به او بودم، هرگز به من نگفت که قصــد چن يفرد از اعضــا نیترکینزد نکهی. من با اری: خجواب

 ي، چون غذابود يکه برادرم در زندان دادگســتر ی. موقعمیقرار گرفت انیحادثه، در جر نیدارد و همه ما روز بعد از ا

 .بردمیغذا م شیمعده هم داشت، من از خانه برا یو ناراحت خوردیزندان را نم

 داشت؟ ییها چه حال و هوا: در آن روزسوال
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 خانیعل اقتیل ام،یاست که در آن ا ادمیخود عمل کرده است.  ینید فیبه تکل نکهیخشنود از ا اریو بس ی: عالجواب

ــده بود و اگر ــتان ترور ش ــتیم لیخل در پاکس ــت بود، اما او به جا نیاظهار ندامت کند، بهتر خواس کار  نیا يفرص

را از شرّ خودش خالص کرد،  یبه جهنم رفت و ملت آرازمفرستاد و در آن نوشت که ر هانیروزنامه ک يبرا یادداشتی

شــهد و مســجد گوهرشــاد هم از زندان آزاد شــد، به م یرا عزادار کرد! وقت یبه بهشــت رفت و ملت خانیعل اقتیاما ل

 اهللاتینزد آ یحاج تق گرمان،یکرد و او را بازداشت کردند و به تهران برگرداندند! برادر د یشاه سخنران هیرفت و عل

 را از زندان آزاد کرد. لیبود، خل يبه هر نحو شانیرفت و ا یکاشان

  ؟دیآرا توسط برادرتان مطلع شدکشته شدن رزم تیفیاز ک وقتچی: شما هسوال

دست بود. گفت: وارد مسجد شاه که چپ لیآرا را چطور زد؟ خلکه رزم دمیاز او پرس بارکیجواب: بله. من خودم 

ندادم که متوجه کارم نشوند.  ییآشنا یکه مراقبم باشند، اما من به کس کردندیم امیها همراهشدم، چند نفر از برادر

سلحه خل سه  اشهندطور که در پروبوده و همان ریتهفت لیا ست،  کارد به  کی شهیهم لی. خلندکرد کیشل ریتتا ه

  .بستیم شیپا چهیماه

آرا را ! او صــددرصــد قصــد داشــت رزمزنمیبزنم، با کارد م ریآرا را با ت: به خودم گفتم اگر نتوانســتم رزمگفتیم

و اسلحه را از من گرفتند! سرم  ختندیکرد و رریگریتهفت يتو یکردم، چهارم کیکه شل ری: سه تا تگفتیبکشد. م

اســت. بعد هم با مأموران محافظ کارش تمام شــده دمیکه د نمآرا حمله کمن بالفاصــله کاردم را درآوردم که به رزم

 يهااز ســکو یکی يام، مردم مرا باالآرا را زدهراحت شــد که رزم المیخ نکهی: بعد از اگفتیشــدم. م ریآرا درگرزم

 کردند. ریو مرا دستگ ختندیاکبر گفتن که مأموران را شروع کردم به اهللامسجد بردند و من در آنج

ست که قدرسوال سط فدائترور رزم يدر ماجرا ي: خوب ا سالم توقف کن انیآرا تو شما دلمیا  نیاتخاذ ا لی. به نظر 

 چه بود؟ میتصم

ستق خواررهیآرا ج: رزمجواب شائ-گس حهیال و آمریکا بود. او در مجلس از سیانگل میو مأمور م دفاع کرد و  انیگل

 لیکه خل ينفت! روز یلولهنگ را هم ندارد، چه رسد به اداره کردن صنعت مل کیعرضه ساختن  رانیگفت ملت ا

 يریوزها دفاع کند، نخستکه از حقوق آن ردیگیاز ملت پول م ریوزنخست«گفت:  ییکردند، در بازجو ریرا دستگ

آرا کشــتن رزم لیدل نیترمهم» جوابش را داد؟ دیجز کشــتن چگونه با برد،یرا م ملت يو آبرو رودیکه به مجلس م
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ست یشود و مانع بزرگ یصنعت نفت مل دادیبود که اجازه نم نیا سر راه ا شان اهللاتیحقوق ملت بود. آ يفایبر   یکا

ـــر راه بردا نیو ا دیاقدام کن هارتیغیب نیا هیعل دندگفته بو ـــده از س ـــت  دیرمردك را هرجور ش تا حکومت به دس

سلمان شود. فدائ نیو قوان فتدیها بم سالم اجرا  شق انیا سالم هم ع سالم در جامعه اجرا  نیجز ا یا شتند که احکام ا ندا

شان اهللاتیشوند. آ را  يرمردیش نیگفتند که چن کیها به مادرم تبرو بار دندصدا ز یرا با عنوان منج لیها خلبار یکا

 عالقه داشتند. یلیو نواب خ لیبه خل یکاشان اهللاتیاده است! در آن دوره، آدر دامان خود پرورش د

 داشت؟ یمراجع بود و جواز شرع دییآرا مورد تأکشتن رزم ای: آسوال

بارجواب به خل: قطعاً. مادرم  ـــت نیا يجان! چرا زدبچه«: گفتیو م گرفتیم رادیا لیها   لیو خل »؟یآدم را کش

. من از چند تن از مراجع فتوا کردمینم يکار نینداشتم، هرگز چن یتا حکم شرع دین باشمادرجان! مطمئ«: گفتیم

آرا را قتل رزم يمن مجتهد بودم و فتوا«گفتند:  ییکردند، در بازجو ریرا هم دستگ یکاشان اهللاتیها که آبعد» داشتم!

اگر من هم «کردند و گفتند:  لیم تجلاز برادر اریصـــدر هم بســـ اهللاتیطور که اشـــاره کردم، آهمان» صـــادر کردم.

 »!کنمیکار را م نیا شود،یها خوب ممسلمان تیوضع يبدهم که با کشتن فرد صیتشخ

مطمئن شــد که او را  نکهیبعد از ا یطهماســب لیادعا کرده که خل» آرااســرار قتل رزم«کتاب  ســندهیترکمان نو محمد

از  نمونه کی دیشــده بود، حداقل با مانیپشــ لیخل کندیعا مکه اد شــانیشــد! ا مانیخواهند کشــت، از کار خود پشــ

شیمانی برادر من ش یدر فالن جا فالن حرف را زد که حاک لیکه خل وردبیا پ ش یمانیاز پ شده بود،  مانیاو بود. اگر پ

شاد عل نکهیچرا به محض ا سجد گوهر شهد رفت و در م شد، به م  شاه حرف زد؟ من همه جا همراه هیاز زندان آزاد 

به مشـــام برســـد، بلکه  یمانیپشـــ يبزند که از آن بو یحرف حاًیتصـــر ای حاًیکه تلو دمیبار ند کی یبودم و حت لیخل

ــت نکهیبرعکس دائم از ا ــرور بود. او حت یخدمت نیبود به مردم چن هتوانس ــباب فرارش به عراق  نکهیبا ا یبکند، مس اس

ــهیفراهم بود، ماند و هم  زد،یآرا را نم، رزملیمل کرده اســت! واقعاً هم اگر خلخود ع یشــرع فیبه تکل گفتیم ش

نهضت  نیبر سر ا ییچه بال شانیهاو تفرقه هايکاربا ندانم گرانیها دبعد نکهیشدن نفت وجود نداشت. ا یامکان مل

 انجام داد. یدرسترا به اشفهیوظ لیآوردند، بماند، اما خل میعظ
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در امان  يکه برا شودیم شنهادیاز زندان، به برادرتان پ يظاهراً پس از آزاد د،یاشاره کرد حاًیطور که تلو: همانسوال

 از چه قرار بود؟ هی. قضردیپذینم شانیماندن از تعرض حکومت به عراق برود و ا

شتند که به عراق برود. شه شانیکه ا یاست. موقع طورنیهم جواب؛  نیعبدالحس دیاز زندان آزاد شد، همه اصرار دا

ام به ضرر مردم که کرده ياگر کار«: گفتیم لیکردند. خل هیگذرنامه هم ته شیبرا يمحمد واحد دیو شه يواحد

که  يبه کار لیخل» فرار کنم؟ دیبه نفع مردم بوده، چرا با م. اگر هافتمیم ریبود، به هر جا هم که فرار کنم باالخره گ

هر  ایسفر به عراق  لیدل نیرا انجام داده است، به هم یرعکار ش کیاعتقاد داشت و مطمئن بود که  قاًیکرده بود، عم

من  یولاســت به عراق رفته یطهماســب لینوشــتند که خل زمانآن  يها. البته روزنامهدانســتیرا الزم نم يگرید يجا

 اش را پاره کردم!ها گذرنامهبودم و خودم بعد انیکامالً در جر

 هم داشتند؟ ي: برادرتان فرزندلسوا

ــ ییبود که بعد از رها نیهم لیخل بیعج يهااز کار یکیله، اتفاقاً : بجواب  ریوزکه نخســت یاز زندان، آن هم کس

شته  شرابود مملکت را ک صم طیو تحت آن  شده بود، ت شوار آزاد   يگرفت ازدواج کند و با خواهر مرحوم آقا مید

سر کنامیمحمدرضا ن خیش سال په وشد که ا يبه نام مهد يازدواج کرد و صاحب پ شت. وقت شیم چند  در  یدرگذ

  نداشت. شتریچند ماه ب يکردند، مهد دیرا شه لیخل 1334 يد 27

 د؟یدار يابرادرتان خاطره اتیآخر ح يهاسوال: از روز

ترم اجازه دادند که به بزرگ يهاکردند، چند روز مانده به شهادتش، به برادر رشیدستگ 1334در سال  ی: وقتجواب

ندادند. در روز یلمالقاتش بروند و  یطرف مخفطرف و آن نیا ییعبدخدا يو آقا لیآخر، خل يهابه من اجازه 

ــدندیم ــت میمنزل خواهرها يچند روز لی. خلش . دمیاو را ند گریکردند و او را بردند و من د رشیگبود تا باالخره دس

 میوجه خواه نیترعیته بود که او را به فجگف يپهلو میرژ لیدل نیرا نشانه گرفته بود. به هم میمهره رژ نیترمهم لیخل

  است! سابقهیب خیکردند، در تار لیتحم لیکه بر خل ییهاکار را هم کردند. شکنجه نیکشت و هم
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  موتلفه، ئتیه ياز اعضا  يرضا زواره ا دیس

 )دادستان انقالب تهران نیانقالب و اول لیانقالب در اوا يدادگاههایاز گردانندگان ب( 

ضا دیس شته – 1317 ی(زاده يازواره ر ستان انقالب تهران، معاون وز نیاول) 1384 یدرگذ شور (هاشـم ریداد  یک

سنجان شور، نما تیامن يشورا سی)، رئیرف شورا ندهیک سالم يتهران در مجلس  حقوقدان و  ،) 1366تا  1360(از  یا

تا  1368مان ثبت اسناد و امالك کشور (از ساز سی، رئ)1384تا  1368(از  ینگهبان قانون اساس يشورا ریقائم مقام دب

به مدت دو هفته با  1359در ســال  ياســوم و هفتم بود. زواره يهادر دوره يجمهوراســتیو نامزد انتخابات ر) 1376

  بود.شده زیحفظ سمت، شهردار تهران ن

 

  دادستان انقالب تهران نیاول يارضا زواره
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 يدر دانشــســرا لیگذراند. او پس از اتمام تحصــ شمحل تولد يدر روســتارا  ییابتدا التیتحصــ يازواره درضــایســ

عنوان  ادامه داد و به یخود را در رشــته حقوق قضــائ التیتحصــ نیهمچن ياآورد. زواره يرو یبه معلم يکشــاورز

 تیجمع یاجرائ اتیو ه يمرکز يدر شــورا تیبه عضــو 1355مشــغول به خدمت شــد. در ســال  يدادگســتر لیوک

 درآمد.  رانیان ادانحقوق

 نیا يدایکاند 1360در ســـال  رانیا يجمهور اســـتیبود. او در دور ســـوم ر رانیدادســـتان انقالب ا نیاول يازواره

ــد اما در آن انتخابات که با پ ــ يروزیانتخابات ش ــوم ياخامنه یعل دیس ــت ب نیهمراه بود به عنوان س از   شینفر نتوانس

ــاص دهد.  يهزار رأ78 ــال  يازوارهرا به خود اختص ــو 1374در س ــا سیرئ ياز س ) به يزدی(محمد  هییوقت قوه قض

نگهبان  يحقوقدانان شــورا تیمجلس را جلب کند و به عضــو نیموافق ا يشــد و توانســت را یمجلس چهارم معرف

 شورا استعفا داد تا در نیدر ا تیاز عضو يجمهور استیشرکت در انتخابات ر يبرا 1375در سال  يا. زوارهدیدرآ

ــال  ــتیدوم به گود انتخابات ر ربا يبرا 1376س ــت  نیباز گردد. او در ا يجمهوراس  يرا 460هزار و 771دور توانس

 تیمجددا به عضو ياسال بعد زواره کیبازهم به رتبه سوم برسد.  يشهرير يکسب کند و باالتر از محمد محمد

سو يازواره 1380سال  رماهینگهبان در آمد. در ت يشورا ضا ياز  انتخاب  یقائم مقام احمد جنت وانشورا به عن ياع

  سمت ماند. نیکه در شورا حضور داشت در ا 1383شد و تا  سال

ــال  يازواره ــتیانتخابات ر يدایمجددا کاند 1384در انتخابات س ــد اما ا يجمهوراس ــالح نیش قائم مقام  تیبار ص

 نیخود دفاع کند و در هم تیکرد تا از صالح ياریستالش ب ياتوسط همان شورا رد شد. زواره ،یاحمد جنت نیشیپ

ــاده احمد جنت يارابطه پس از نامه ــرگش ــد. زواره چیدعوت کرد که ه یونیزیتلو يارا به مناظره یس  ياگاه انجام نش

و تنها چند  1384 وریشده است. او سرانجام در شهر» سانسور« مایو توسط صدا و س رانیشد که در ا یمدع نیهمچن

در  يازوارهو مشکوك جان خود را از دست داد.  یناگهان ینگهبان به صورت يتوسط شورا تید از رد صالحماه بع

سال یحقوق تیفعال حینو و در توض اتیبا روزنامه ح يامصاحبه  90شده بود  یمدع 57از انقالب  شیپ يهاخود در 

از انقالب به  شیپ يهاشده بود که در سال یع. او مدشدیصادره م» به حق« يها در دوران پهلودرصد احکام دادگاه

 بودند.  رانیانجمن حقوقدانان ا یمذهب يوکال معدوداز  رانیرهبر ا ياخامنه یبرادر بزرگتر عل ياهمراه محمد خامنه

تهران،  يسرپرست شهردار ،یانقالب اسالم يدادستان دادسرا ،يدادگستر لیشامل؛ معلم، وک يازواره تیفعال سابقه

معاون قوه  ،یاســالم يمجلس شــورا ندهینما ،یرجائ دیشــه نهیکشــور در کاب ریکشــور و معاون وز تیســتاد امن سیرئ
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ضائ شورا سیو رئ هیق ضو  شور، ع سناد و امالك ک سالم يحزب جمهور يرکزم يسازمان ثبت ا شورا ،یا ضو   يع

  .باشدینگهبان م يشورا ریمدرس دانشگاه و قائم مقام دب ،یموتلفه اسالم تیجمع يمرکز

 یســال به معلم 14به اســتخدام آموزش و پرورش درآمد و متجاوز از  يکشــاورز ياز اتمام دانشــســراپس  يزواره ا

 يبرا 1349بازداشت شد. در سال  یکوتاه مدت يمحمدرضا شاه برا يگذارهنگام تاج 1346اشتغال داشت. در سال 

ـــ ـــت و ل لیادامه تحص ـــگاه تهران برگش ـــانسیبه دانش ـــا س  يوکال يبه جرگه 50 يدر دهه وگرفت  ییحقوق قض

ستر ستیپ يدادگ سال  و ضو 1355و در  ضو رانیحقوقدانان ا تیجمع تیبه ع سپس و به ع و  يمرکز يشورا تیو 

دفاع  گانیبود که به طور را ییجزو وکال 57و 56 يهاسال »یاسیباز س يفضا«آن درآمد. او در دوران  ییاجرا أتیه

در اروپا  يدادگستر يکردم چون وکال شنهادیمن پ« :دیگویرابطه م نیدر ا ي. وگرفتیماز مخالفان شاه را به عهده 

 اریخواهد گذاشت و سطح مبارزه را بس يادیاثر ز ایدر دن شوند،یم انیدانشجو لیوک هانیا یدارند، وقت يادیاعتبار ز

 یغاتیتبل يامدهایپ لیند چون برخورد با وکبرخورد نکن لیهم مواظب بودند که با وک یالمللنی. به لحاظ ببردیباال م

ارتش  یرا به دادرســ نیداشــت... قبل از آن متهم يادیکه اثرات مثبت ز میکار را شــروع کرد نیداشــت. ما ا یجهان

را  نیقرار شد که متهم یاسیباز س ي. اما در فضادادندیخودشان اجازه ورود نم يوکال یکس حت چیو به ه بردندیم

پس از »  استفاده از فضا را دادم. شنهادیو من هم پ شدیم ایمه لیفضا مجال ورود وک نیدهند. با ا يدادگستر لیتحو

 ت،یآو به همراه حسن  وستیشد پ سیتأس 1357که در اسفند  یاسالم يبه حزب جمهور ياانقالب، زواره يروزیپ

 کینزد ییو مظفر بقا تکشــانزب زحمدادند که به ح لیرا تشــک یونیفراکســ یکاشــان محموددیو ســ یعبداهللا جاســب

 استیمجلس را تجربه کرد و بارها شانس خود را با شرکت در انتخابات ر یندگیکشور و نما ریبودند. او معاونت وز

  شد. تینگهبان رد صالح يتا عاقبت توسط دوستانش در شورا افتین یتیآزمود اما موفق يجمهور

  

  آیت اهللا بهشتی، سید رضا زواره اي
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شار بازرگان باعث برکنار ینیانقالب  با حکم خم يدر ابتدا ياهزوار شد اما مخالفت و ف ستان تهران  شد و  يداد او 

سالم يهادو ن،ییاز تع شیپ ي. البته ودیاو گرد نیگزیجا یقميآذر ستان کل انقالب ا که  ییجااز آن یبه عنوان داد

ستقر بود، اداره ستفرخویک میها و تنظدادگاه يدر تهران م شت و در مقطعا مقابله با  يبازرگان برا یها را به عهده دا

بود.  رفتهیآن را نپذ» اجتهاد«به خاطر نداشتن  يبود که وقضاوت در دادگاه انقالب را داده شنهادیبه او پ یامثال خلخال

 يدارهایالب، دپر التهاب انق يروزها انیســاواك که در جر سیمعتقد بود که اعدام ســپهبد ناصــر مقدم رئ يازواره

 شد: يو... داشت، باعث مخالفت بازرگان با و یلیاردب يو موسو یبا بازرگان و بهشت يمتعدد

سپهبد مقدم رئ يابازرگان نامه مهندس« ستند  سم جالله داده بود که هر زمان خوا شته بود و مرا ق  سیخطاب به من نو

به مملکت  یو شــهادت بدهند که مقدم چه خدمات ندیایخبر دهم تا ب شــانیو محاکمه کنند، به ا ییســاواك را بازجو

ست. ضا«او که در » کرده ا سیس يباز يف ستان  يبرا لیسه وک نییتع شنهادیپ »یا شت، در مقام داد هر پرونده را دا

ســپهبد ناصــر مقدم را فراهم  ياعدام فور ينهیبازرگان موافقت نکرد و زم يتهران نه تنها با خواســته یانقالب اســالم

 مدافع محاکمه کرد. لیمتهمان را محروم از داشتن وک گریبلکه او و دکرد 

ـــور وک کیکه به عنوان  يازواره  تیبه ممنوع يها واقف بود اما رأدادگاه یمدافع در تمام لیحقوقدان به لزوم حض

ــور وک ــلطنت همدافع در دادگا لیحض افع در مد لیحضــور وک تیممنوع ،یداد. حاکمان اســالم یوابســتگان نظام س

ــتیها نوکالت آن رشیبه پذ حاضــر »يشــرافتمند« لیوک چیبهانه که ه نیرا با ا یشــرع يهادادگاه جا انداختند.  ،ندس

و  یهمچون بهشــت يااجرا شــد. زواره 60 يدهه يدر کشــتارها یتیو امن یاســیمتهمان ســ يبرا تیممنوع نیســپس ا

 یکسان گریو د یلیاردبيو موسو یاملشیو ربان يوردو الج یو خلخال یالنیگيمحمد محمدو یقم يو آذر یقدوس

 بود. کیبزرگ شر تیجنا نیرا در دست داشتند در ا هییکه سکان قوه قضا

ش انیکه در جر دایهو رعباسیام سلطنت یفروپا س يزندان بود در همان ابتدا در ینظام  خود را  ینیخم دنیبه قدرت ر

قبل از آن که  يبرخوردار نبود. و یحقوق نیان بازداشـــت از کمترکرد، اما در طول دور یمعرف یبه حاکمان اســـالم

سط هاد س یشخص خلخال ای يغفار يتو سد از زواره ههنگام تنفس جل ست چون ل يادادگاه به قتل بر  سانسیخوا

ـــالم یحقوق دارد و با مبان ـــت وکالت و یاس ـــناس  يروزیپس از پ يازواره .رفتیاما او نپذ ردیرا به عهده بگ يآش

 تیجمع«در حق  يایرفتار زشت چیبود از انجام ه دهیکه مزه قدرت را چش یو کس یب، به عنوان وردست بهشتانقال

  نکرد. یو مسئوالن آن کوتاه» حقوقدانان
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 وکال و قضات نیتربا کانون وکال و برجسته يازواره یدشمن

ــک يازواره ــالم لیبا تش ــتر يوکال یکانون اس ــال  هايآزاد نیترییامرکز به مبارزه با ابتد يدادگس پرداخت و در س

ـــتر لیوک 110از  شیپس از لغو جواز وکالت ب 1362 ـــته ها نامِآن انیکه در م يدادگس ـــنام نیتربرجس  نیترو خوش

 وکالت آنان استقبال کرد. انهاز لغو پرو ياهیبا صدور اطالع خوردیمبه چشم رانیا يوکال

 افتیاجازه ن گاهچیاما ه رفت،یسرشناس آن به شمار م يو از اعضا وستیمؤتلفه پ أتیپس از انقالب به ه يازواره

. او و همراهانش از شــدیدر دســت قدرتمندان اســتفاده م ياز او به عنوان ابزار شــهیشــود و هم کیبه صــدر نظام نزد

شدت محافظه صدق بودند و جناح به  شمنان م سالد ضع نی. از همکردندیم یندگیرا نما یمکار نظام ا بود که در  مو

حزب ، يموســـو نیرحســـیم يریوزجناح مخالف نخســـت ت،یو حســـن آ یاو به همراه محمود کاشـــان 1360ســـال 

 یو به سرکردگ یبهشت يبه اشاره یاللهاراذل و اوباش حزب یمشت 1358دادند. در سال  لیرا تشک یاسالم يجمهور

س يازواره ستر يریناپذو لطمات جبران ختندیر ها را درهمو کتابخانه و پرونده ختندیر يتربه دادگ شور  يبه دادگ ک

سالم ورشی نیوارد کردند. پس از ا ستر یکه تحت نام ا شرافتمند و باوجدان  يکردن دادگ ضات  صورت گرفت، ق

 يدر مورد و یجیاله میالکرها نشــســتند. عبدآن يقدرت به جا يو تشــنه ســوادیب ونیکنار گذاشــته شــدند و روحان

 کهی، زمان1360در ســـال  م،یگویم تانیتأســـف برا تیرا با نها ياون دادســـتان انقالب بود. خاطرهاو معا«: دیگویم

 يکانون وکال رهیمد أتیعضـــو ه ،یدامغان یمحمدتق يکانون وکال را به زندان انداختند، آقا رهیمد أتیه ياعضـــا

ستر سس جمع ،يدادگ ضو مؤ ضو کم رانیا دانانقحقو تیع شد و اختبار (آزمون ونیسیو ع شت  سال در  6) بازدا

ستر يدر خاطرات زندان خود از مالقات با دو تن از وکال يآزادزندان بود. پس از شت خود  يدادگ در دوران بازدا

ـــخن م ـــا زوارهگفتیس ـــتباه " دیگویبا تعرض به او م یبا دامغان دارید نیها بود که در اولاز آن یکی يا. رض ما اش

 تیرا که عضو جمع گریو چند تن د یو اسم من و دامغان "مینکرد ربارانیت واریشه دکه روز اول شماها را گو میکرد

  »بود.دانان بودند بردهحقوق
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 یرهبران جبهه مل يبرا يسازمعاونت وزارت کشور و پرونده يدارا يازواره

 یاسالم يورکه جزو گردانندگان حزب جمه يااز زواره یرفسنجان یوزارت کشور توسط هاشم يدوران تصد در

سال  يبود دعوت به همکار شهردار کیبه مدت کمتر از  1359شد. او در   ياتهران را به عهده گرفت. زواره يماه 

ها شود؛ تا تومان صرف مترو و بزرگراه اردهایلیم دینبا«تهران گفت:  يعنوان سرپرست شهردارنطقش به نیدر نخست

ـــهر که بازو یباران موجب ناراحت ایبرف  کی زشیکه ر یوقت ـــالم يو آزار مردم جنوب ش اند، بوده یانقالب اس

و  یانســان یارائه خدمات نســب انیم نیدر ا يشــهردار فهی. وظمیها بپردازبه ســاختن بزرگراه ســتیانصــاف ن شــود،یم

ست. یرفاه شهر ا سفالت معابر و نظافت   خواهندیم يگرید يزهایچ«معتقد بود اگر مردم تهران  يازواره» در حد آ

به  يازواره» شود نیدرآمد دارند، تأم ییروستا کیکه از صد تا حداقل دو تا سه برابر  یکسان لهیوسبه دیبودجه آن با

ــم ــنجان یعنوان معاون هاش ــل ق یرفس ــور، اعتبارنامه ابوالفض ــمدر وزارت کش ــنجاب میدکتر کر ،یاس  یدکتر عل ،یس

شقا یمل ياردالن رهبران جبهه سرو ق شورا نینتخابات اولرا که در ا ییو خ  هیانتخاب يهااز حوزه یمل يدوره مجلس 

س يخود رأ صادر نکرد و  صالح زین یمدن احمددیآورده بودند،  سم تیدر مجلس رد   کیچند ماه بعد در  یشد. قا

ستگ يدخالت در کودتا تهامبه ا گرید يسازپرونده شد. دادگاه تجد رینوژه د حکم اعدام  دنظر،یو به اعدام محکوم 

ــال حبس تغ 15ا به ر ــت  يداد. و رییس ــال به دل 6پس از گذش ــع لیس ــم تیوض ــالم یجس ــد. حاکمان اس  یآزاد ش

  .ابدیبه مجلس راه  يرخودیغ يچهره کی یاجازه دهند حت خواستندینم

  

  سمت راست سید رضا زواره اي
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 در کشور ژهیو یتیدستگاه امن جادیا يو همفکرانش برا ياتالش زواره

شور مهدووزارت  دوران ست رجاو باتوجه  یکنيک شک تیستاد امن يازواره ،ییبه درخوا شور را ت داد و خود  لیک

ـــتیر ـــت يرا برعهده گرفت. و آن اس ـــدن رجا يریوزپس از انفجار دفتر نخس ـــته ش ـــت  ییو کش و باهنر از فرص

 یتیدهد که موفق لیشـــکنظر خود ت حتت ژهیخاص و و یتیدســـتگاه امن کیبهانه،  نیتا با ا دیو کوشـــ کرداســـتفاده

صل نکرد. او که ه سئول چیحا ضا تیم شت مدع ییق ص یندا ست که به تو س نیالدجالل يهیا  ندهینما زیکه او ن یفار

ضا ست ق شت، ترغ ییمجلس بود و پ ست که پرونده بیندا ست يشده ا  نیدر ا يرا دنبال کند. و يریوزانفجار نخ

بزرگ  يناهارخور زیم کینشسته بودند.  یاطراف قاض يریوزات نخستاطالع يهابچه از ياعده« :دیگویرابطه م

 يپهلو میرژ يهااز شاهزاده یکیآن پراکنده شده بود. ساختمان به  يورقه هم رو یدر وسط سالن قرار داشت. مشت

چه  نی! ا؟یهست ی: تو قاضم: پرونده کجاست؟ به همان اوراق پراکنده اشاره کرد. گفتدمیپرس یتعلق داشت... از قاض

ض ياجور پرونده ست؟! بعد در رابطه با ق ستم. او هم گفت: چند نفر یاز او اطالعات هیا شت کرده يخوا . میارا بازدا

 دمیبا انفجار ندارند. د یارتباط چیهستند که ه يریوزنخست ةچاریها کارمندان بشده بازداشت دمیفهم یپس از بررس

 ».دیرا جدا کن یهر کس ةو آوردند. گفتم: پروند دندیه خرپوش ییچندتا تادم. فرسشودیطور نم نیا

خود با  داریاز د يااســت. زواره 60 يدر دهه ییحال و روز دســتگاه قضــا انگریپرونده ب »یقاضــ«با  يبرخورد و نوع

شیربان شور خبر م یامل ستان کل ک سئول رشیو پذ دهدیداد ست يپرونده يریگیپ تیم را منوط به  يریوزانفجار نخ

ــروط خود م رشیپذ ــما از من م« :داندیش ــرط يکار نیچن دیخواهیگفتم اگر ش  نکهیدارم. اول ا ییهاانجام دهم، ش

ــاختمان یکی دیبا ــادره يهااز س ــب که از نظر امن يرا در جا يامص ــد، در اخت نیو حفاظت تام تیمناس قرار  ارمیباش

. مرا شروع کن قاتیدارم تا تحق ازیتومان هم پول نقد ن ونیلیو دو م لیپنج اتومب ،یسپاه يروی. صد و پنجاه نفر ندیده

 ارمیمطمئن در اخت يجا دیافراد، با ییبازجو يخاطر برا نیانقالب را هم قبول ندارم. به هم يو دادســـرا يدادگســـتر

 تیطرف را به راه آورد. در نها شــودی. راحت مســتین يآزار نیبه کمتر ازیهم ن ییســاعت اول بازجو 48باشــد. در 

  ».دیگویرا م قتیساعت حق 72هم در کمتر از 

را  قاتیتحق يجهینت یبیرا شـــروع نکرد اما با اعتماد به نفس عج قاتیشـــروطش تحق نیبا آن که او به خاطر عدم تأم

شم« :دیگویاعالم کرده و م س يریک ضو  ست ایع س يریوزبود. نخ ضر نبود  یراحت نیکرد، اما به امنفجر ایرا هم  حا

شم شتن رجا یرا قربان يریک سوار م نیترك موتور ا يرو یگاه شیدهاآمودر رفت ییکند. رجا ییک . شدیو آن 
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ستندیم ش يگذاربمب نیمنافق نکهیاو را بزنند. ا یبه راحت توان ش سبت دادند پو شان ن شم يبرا یرا به خود بود.  يریک

ـــما بدان ـــت اما ش ـــم تريراتب قوبه م يدر درون دولت، فرد کایآمر دیحاال او رفته اس  نیا ریدارد. در غ يریاز کش

ــم ــورت کش ــع کرد،یکار نم نیا یرا قربان يریص ــتگاه نگه دارد. پس آدم کردیم یبلکه س به مراتب  یاو را در دس

  »  متوجه شوند. گریسال د ستیب انیدارد که ممکن است آقا تريقو

 

 ثبت اسناد استینگهبان، ر يشورا يریمجلس، دب ندهینما يازواره

به عنوان  يدر مجلس ماند. و 1367انتخاب شد و تا سال  یاسالم يمجلس شورا یندگیبه نما يازواره 1360سال  در

سالم ياز رهبران مؤتلفه در حزب جمهور یکی شمنان م یا سیاز د سو نیرح ست يمو  یدر مجلس بود. وقت ریوزنخ

ــال  ینیخم ــتور داد برا يابه خامنه 1364در س ــو يدس ــت را يبار دوم موس کند  یبه مجلس معرف ریوزبه عنوان نخس

 ».ما بفرستند يبند براپوزه 270از جماران  دییپس بگو«در مجلس گفت:  يازواره

 استیو ر هییبه معاونت قوه قضا يزدیمحمد  ياز رهبران مؤتلفه از سو یکیبه عنوان  1368در سال  يازواره درضایس

معاون قوه  یدر حال يماند. و یســمت باق نیدر ا 1376و تا ســال ســازمان ثبت اســناد و امالك کشــور منصــوب شــد 

سـراپا  ینظام حقوق کیها حذف شـد و به پرونده یدگیدادسـرا، از روند رسـ سـتمیسـ يزدیبود که به فرمان  هییقضـا

 حاکم شد. ییوسطاقرون

ضو حقوقدان و قائم مقام دب 1383تا  1374 رماهیاز ت نیهمچن يازواره به  1376ن بود و در انتخابات نگهبا يشورا ریع

سال  يآمد. و دانیبه م یخاتم بیعنوان رق ضو د یشیرقابت نما کیدر 1360در  مؤتفله به عنوان  گریهمراه با دو ع

 یمعرف يجمهور اسـتیر يتر از خود براشـرکت کرده و او را صـالح يجمهور اسـتیدر انتخابات ر ياخامنه بیرق

  کرده بود.
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 یدر اثر سکته قلب او نگهبان و مرگ يتوسط شورا يازواره تیرد صالح

 یبررســـ انیو در جر 1384بود، در ســـال  يگریتشـــکل د جادیکه از مؤتلفه کناره گرفته بود و درصـــدد ا يازواره

ستیشرکت در انتخابات ر يداهایکاند تیصالح ستفاده مال يجمهور ا سوءا شورا یبه اتهام  سط  نگهبان رد  يتو

 يهابود و هزاران نفر را در انتخابات گهبانن يشــورا ریمقام دبتا چند ماه قبل، قائم يکه وشــد. با وجود آن تیصــالح

 يزواره ا يآقا ،نه«داد که  يرا ینگهبان يشورا کرده بود. تیرد صالح یاسالم يو مجلس شورا يجمهور استیر

در رگ و  یزندگ يها روبمینمونه ز ،يزواره ا درضایس» .دیباش یاسالم يجمهور استیکه ر دیندار تیشما صالح

  انقالب همانروز در وبالگش نوشت:  کیو جان  شهیر

  »محو شود.  دیبداند با انیاز آقا شتریهرکس ب ندارند. یگاهیجا مندو توان قیکشور افراد ال نیدر ا «

  نگهبان وجود نداشت. يو شورا یخراب کردن نظارت استصواب يبرا نیبهتر از ا یراه

 نگهبان نوشت: يشورا ریدب یبه احمد جنت يانامه یط تشیصالح در واکنش به رد يو 

 تیبا استفاده از تمام ظرف نیمختلف، مخالف يهاتیسال خدمت در مسئول 27افتخار است که بعد از  یبس يجا میبرا«

 پروا،یئات بافترا نیبا مطالعه ا یاند که هر انسان باشرفمتمسک شده یمذبوحانه به موضوعات ارشانیو امکانات در اخت

ضد یپ شال شانتیبه  شته قی. اگر امروز حقابردیم شانتبودن قدر یبا حقوق ملت و پو شود، در پرده ابهام نگاه دا

مدت « :کندیم دیدر نامه خود تأک يازواره» نخواهد ماند. یاعمال مخف لیقب نیا ندگانیآ لیو تحل خیتار دیاز د ناًیقی

 ریت 25تا  بودن ننگهبا يکنار بزرگواران بودم و عالوه بر عضو حقوقدان شورادرنگهبان  يکه در شورا یهشت سال

ــتیانتخابات ر ينامزد ينگهبان بنده را برا يشــورا 1376نگهبان هم بودم، در ســال  يشــورا ریمقام دبقائم 1383  اس

ـــالح يجمهور ـــالح یاقدام دیکرد، پس با تیاحراز ص ـــد نیا تیکه موجب عدم احراز ص ـــال ب دوره ش عد از س

عنوان به گرید یسال يبرا 1382حداقل در سال  ستیباینم القاعدهیصورت گرفته، عل یاقدام نیباشد، اگر چن1376

   ».شدمیانتخاب م ریمقام دبقائم

 شتریکرده است و او پ يسازاو پرونده يبرا یسیرئ میابراهدیس استیکل کشور به ر یفاش کرد که سازمان بازرس او

ـــمحمد ز بارها ا ـــک ينورناطق اکبریو عل يزدی يمحمد خیش ـــته بود با تش ـــ أتیه کی لیخواس اتهامات  یبه بررس

 بپردازند.
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  :سدینویکل کشور م یدر ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرس يازواره

صالح يسازپرونده يکه برا ییباندها شان را به کار تیو رد اند را مطرح کرده یبیپنج مورد اکاذاند، گرفتهتمام توان

ـــحت هم جرم ن ـــورت ص ـــتیکه در ص ـــرفهر حقوق ناًیقیو  س  نیبه حال ملت با چن دیآن را مطالعه نما یدان باش

ستگاه صم ینظارت يهاد سف خواه ریگمیو ت ست عده یحاکد خورد. گزارش نتأ سوب ياا  یاز تعاون يازواره نیاز من

ـــکن ـــ -) الف يمتر 400 نیقطعه زم کیهرکدام اند (نموده افتیدر گانیرا نیزم فقرهپنج ،مس  يازواره دمحمودیس

ـــ -(فرزند) ب  ـــنیس ـــ -(برادرزاده) ج  يازواره دحس به نام  ي(خواهرزاده). اوالً من فرزند يرمحمدیم دکمالیس

جلب  يبرا ای داندیرا نم نیاســت که نام فرزندان مســئول فیقدر ضــعگزارش آن کنندههیندارم و باند ته دمحمودیســ

ـــا دارحهیجه و جرتو ـــات اعض ـــاس ـــورا ينمودن احس  اً یاند. ثانعنوان را جعل نموده نیمحترم نگهبان ا يبزرگوار ش

ـــ يابرادرزاده ـــنیبه نام س ـــدیم گرید یهم جعل نیندارم و ا دحس  افتیدر نیزم دارندیافراد اظهار م نیا. ثالثاً، باش

در  ».برده است یگزارش پ بودنیو به واه یدگیهم به موضوع رس ياند، مطلب کذب محض است؛ دادگسترنکرده

ــخ يانامه، زواره يادامه ــمن پاس ــتمل بر اتهاماتبه مندرجات پرونده ییگوض و اخذ  يخوارنیهمچون زم یها که مش

 :کندیاشاره م یاساس يارشوه بوده، به نکته

دوره  نیهفتم ينامزدها تیصـالح یبررسـقبل از  1376 نیدر فرورد دیپرونده با نیکه ا دیآیکالسـه پرونده بر م از«

ستیر شک يجمهورا خود را ملزم به  شتریپ ياهمانطور که زواره» د؟یآیشده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نم لیت

ندادند و او در  يو يبه نامه یپاســخ چیه زین گهبانن يشــورا ياعضــا د،یدینم شــدگانتیبه رد صــالح ییپاســخگو

 وارده سکته کرد و درگذشت. يهادر اثر فشار 1384 وریشهر

صطف تیصالح دییبا وجود تأ زین ياخامنه شرکت در  يبرا يازواره تیصالح دییحاضر به تأ زادهیو مهرعل نیمع یم

  صادر کرد. یکوتاه تیتسل امیپ ينشد. اما سه ماه بعد به مناسبت مرگ و يجمهور استیانتخابات ر
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 از انقالب شیپ يهاول ارشد در دولتو مسئ مداراستیس ،ینیقزو یمنصور روحان

صور روحان  ساواك  روحانی را (   ینیقزو یمن سناد  شته  -در تهران  1300زاده به روایت ا  1358 نیفرورد 22درگذ

به مدت ( 1356تا  1342از سال  ياز انقالب بود. و شیپ يهاو مسئول ارشد در دولت مداراستی)، سنوشتند در تهران

را بعنوان  یرا بر عهده داشت. منصور روحان یعیو منابع طب کشاورزي و برق و آب یوزارتخانهدو  تیسال) هدا 14

سر گذارهیپا سرا سندیم رانیبرق ا يشبکه  سان یکی ي. وشنا صادق خلخال یاز ک  یبود که پس از انقالب به حکم 

  اعدام شد.

 

  یمنصور روحان

. پدرش علی محمد نام داشت که ندمتولد شد در قزوین1298منصور روحانی قزوینی در سال در یکی دیگر از منابع 

شنده ماهوت  شغل او را فرو شکیبهو خیاط هم گفتهبه گفته روحانی، مالك بود، اما  راغبیان دختر حاج  اند. مادرش 

  محمد راغب افندي، نماینده ایران در عثمانی بود.

من از  ياجداد پدر«: دیگویم يو يگرید يجا عنوان شـــده اســـت. در ریمال يمحل تولد و هایوگرافیاز ب یکیدر 

ـــپس به قزو جانیبه آذربا يقفقاز بودند که پس از عقد قرارداد ترکمانچا میمق ونیروحان و تهران مهاجرت  نیو س

  ».کردند
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ص یروحان شکده فن ییابتدا التیپس از انجام تح سطه وارد دان سی راه و  یو متو شته مهند شد و در ر شگاه تهران  دان

 یآهن دولتن درس خواند. از همان دوره دانشـجویی مشـغول کار شـد. ابتدا به عنوان نقشـه کش در بنگاه راهسـاختما

شهریور  ستخدام شد. در  سته به وزارت راه ا سیلوها  هب 1322ایران واب سال به صورت روزمزد اداره امور  رفت و یک 

سال کار شدر اداره لوله 1325کرد. روحانی در  سیر ترقتهران  يشهردار یک شد.  ستخدام  او از همین زمان آغاز  یا

آمادگی خود را براي  1327بود که شــوراي فرهنگی بریتانیا در ســال گشــت. دو ســال از کار او در این اداره گذشــته

او یعنی  همراه هزینه سفر مطالعاتی منصور روحانی در یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن اعالم کرد. روحانی و تپرداخ

 يلوله ساز يدود ده ماه در تاسیسات آب آن کشور، مطالعاتی صورت دادند و پس از بازدید از شرکتهاح کهکشان

 -شــدیاینک ســازمان نامیده م هک -تهران یاو در اداره لوله کشــ يبه ایران بازگشــتند. ســمت بعد 1328در شــهریور 

ــال  یمعاون دفتر فن ــت دفتر فن یروحان 1330بود. در س ــازمان  یرفت. غالمعلرا به عهده گ یریاس میکده، مدیرکل س

را به معاونت این سازمان برگزید و در غیاب خود، قائم مقام سازمان نامید. سازمان  یروحان 1332آب تهران در سال 

کرد که را يده نفر از کارکنان خود تقاضــاي اعطاي نشــان از طرف محمدرضــا پهلو ايبر 1334آب تهران در ســال 

 یاول قرار داشــت. شــاه نشــان درجه چهارم تاج را در چهارم آبان، روز تولدش، به روحاندر ردیف  یمنصــور روحان

حکم او آمده بود:  ررا به مدیریت عامل سازمان آب تهران برگزید. د یشاه، منصور روحان 1337هدیه کرد. در سال 

ستدعا« شور ينظر به ا سپهبد باتمانقلیچ وزیرک سار  سیله جناب دکترمنوچهر تیم ست وزیر معروض که به و اقبال، نخ

صور روحان ست، به موجب این فرمان من سازمان آب تهران  يرا برا یافتاده ا سمت مدیریت عامل  سال به  سه  مدت 

  »منصوب فرمودیم.
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از طرف وزیر کشــور به عضــویت کمیته دایمی برنامه پنج ســاله ســوم درآمد. یک ســال بعد در  1339ســال  یروحان

سوم همایون را به روحانمحمد 1340چهارم آبان  شان درجه  ضا پهلوي ن معروف  ياداد. در این زمان او به اندازه یر

ــده بود که مدیر موســســه اکو در تهران که زندگ جمع  Who’s Whoدرج در کتاب  يرا برا نرجال ایرا نامهیش

  اش را نمود.نامه یزندگ يکرد، با او مکاتبه و تقاضامی يآور

  

  .است ، زن، قمار زیاد نوشته شدهبه پولروحانی عالقه 
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از طرف شاه به او  یامین یعل يدر سازمان آب تهران یک بار دیگر در زمان نخست وزیر یمنصور روحان یرعاملیمد

را به عنوان وزیر آب و برق برگزید و  یرسید، منصور روحان يابالغ شد. زمانی که حسنعلی منصور به نخست وزیر

او در حکومت شاهنشاهی از همین دوره آغاز  رپايصادر کرد. وزارت دی 1342هم اسفند شاه نیز حکم او را در هفد

 یکار آمدن امیرعباس هویدا، وزارت آب و برق براي روحان يمنصـــور و رو ینعلیشـــد. پس از کشـــته شـــدن حســـ

یدا نیز سمت خود را نیز با او به این وزارتخانه آمدند. روحانی در کابینه دوم هو یمحفوظ ماند. دوستان قدیمی روحان

او را در این ســـمت ابقا نمود و یک ماه بعد در چهارم آبان مدال  1346شـــشـــم مهر  وســـتیحفظ کرد و شـــاه در ب

سال بعد، در نوزدهم د يگذارتاج ض 1347 يرا به او هدیه داد.  صالحات ار شان درجه یک ا شاه به او  ین از طرف 

   Legionنشـــان  هداد زهنصـــور روحانی اطالع داد که شـــاه اجاوزارت امور خارجه به م 1348داده شـــد. در ســـال 

D'Hoonneurدولت فرانسه را بگیرد.  )(لژیون دونور 

 

 

  

  از سمت چپ: محمد رضا شاه و منصور روخانی
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سال  ست بی ارتباط با خریدهاي وزارت آب و  1348دولت اتریش هم در اواخر  شانی به او هدیه کرد که نمی توان ن

ساله روحانی در وزارت آب و برق پایان یافت و او به برق  از این ک شت  سوم هویدا، تصدي ه شور باشد. در کابینه 

ــد ــوب ش ــتی وزارت منابع طبیعی منص ــرپرس ــاورزي و س ــال بعد با ادغام آنها به نام وزارت  -وزارت کش که یک س

شاورزي و منابع طبیعی خوانده شد سال  -ک سال  1350. در  ست وپنجمین  سبت بی شاه یک قطعه مدال به منا سلطنت 

یادبود به روحانی هدیه شــد. شــاه یک ســال بعد به درخواســت وزیر کار و امور اجتماعی نشــان درجه یک کار را به 

 را به روحانی هدیه کرد.» النیلین«رییس کشور سودان نشان درجه یک  1352منصور روحانی داد. در سال 

سال  صور روحانی در  ست عب 1354من شاه به بنا به درخوا سمیعی، وزیر علوم و آموزش عالی و پیرو فرمان  سین  دالح

ـــنهاد او و فرمان  ـــپاهیان انقالب درآمد. در کابینه چهارم هویدا بار دیگر به پیش ـــگاه س ـــویت هیات امناي دانش عض

شاه در فرمان دیگري  1355محمدرضا پهلوي، روحانی به سمت وزیر کشاورزي و منابع طبیعی منصوب شد. در سال 

ست ر سال به خوا ستایی برگزید و نیز در همان  شهاي دهقانی و رو سه پژوه س شوراي عالی مو ضویت  وحانی را به ع

 آهنگی شد.شاه عضو شوراي عالی پیش

ــال  ــاورزي و منابع طبیعی در س ــتایی تغییر نام داد. پس از این  1356وزارت کش ــاورزي و عمران روس به وزارت کش

ــاه در پنجم تیر  ــاه براي  به 1356تغییر، ش ــنهاد هویدا، روحانی را در این وزارتخانه ابقا کرد. این آخرین فرمان ش پیش

صور روحانی نبود. کمتر از یک ماه بعد با جا به جای صب من سله منا شید آموزگار،  يدولت و رو یسل کارآمدن جم

ــید. روحان ــاله وزارت روحانی هم به پایان رس ــید آموزگار  ،یعمر چهارده س ــت وزیري جمش را به وي تبریک نخس

است. آموزگار نیز در پاسخ خواستار سالمت او » آماده خدمت«گفت و نوشت که براساس قانون استخدامی کشور 

 شد.

بعدي روحانی، ریاســت هیات مدیره و مدیر عامل ســازمان نوســازي و عمران اراضــی غرب تهران بود که به  ســمت

اس هویدا به وزارت دربار رسیده بود، از آموزگار، نخست وزیر دستور شاه بدان گمارده شد. در این زمان که امیرعب

. این انتقال صــورت گرفت. هویدا و یار شــودشــاه خواســت که با ماموریت روحانی به وزارت دربار موافقت ي تازه 

ـــقوط دولت آموزگار در مردادماه  و روي  1357دیرینش، روحانی، دوام چندانی در وزارت دربار نیافتند. پس از س

ارآمدن جعفر شریف امامی، در حالی که اعتراضات و اعتصابات مردمی علیه حکومت شاه فضاي جامعه را ملتهب ک
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ست وزیر  شعار  جدیدکرده بود و نخ شتی ملی«با  ستگیري » آ شتر جامعه بود، اقدام به د مامور جلوگیري از التهاب بی

 یکی از آنها بود.برخی از دولتمردان فاسد نظام شاهنشاهی کرد که منصور روحانی 

منصــور روحانی وزیر آب و برق رژیم شــاه معتقد بود دولت ایران براي ســرکوب روحانیت باید رابطه ســیاســی با 

با آن دولت منعقد نماید. یل برقرار کند و حتی قرارداد نظامی  ـــرائ ظامی در  اس روحانی طبق ماده پنجم حکومت ن

ستفاده از 1357شهریور  سوء ا شد. جرم او  ستگیر  شهربانی  د شتگاه  موقعیت خود در زمان وزارت بود. وي در بازدا

  تحت نظارت ماند.

  

  اسرائیلگزارش ساواك درباره نظر روحانی درباره 
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 ي منصور روحانیهازد و بندها و سوءاستفاده 

سن خواجه نوري نما شد که وي با مح صور روحانی زمانی تهیه  صادي من شها از زدوبندهاي اقت ستین گزار  يدهنینخ

نوري هنگام وســاطت براي فروش محســن خواجه  )یشــمســ( 1344مجلس شــوراي ملی اختالف پیدا کرد. در ســال 

این موضـــوع به  یاتیهاي اطراف ســـد لتیان به وزارت آب و برق با منصـــور روحانی اختالف نظر پیدا کرد. جززمین

ــت، اما رفع اختالف، با امتیازهایی که روحانی براي ور ــرکت درســتی روشــن نیس ود یک دســتگاه توربین از یک ش

  اتریشی به همسر محسن خواجه نوري داد، همراه بود.

 

1350امور اقتصاد و دارائی(سمت چپ) سال  ریکشاورزي ( سمت راست ) و هوشنگ انصاري وز ریمنصور روحانی وز   

  

ن پیکار با بیســـوادي منتقل یکی از کارمندان وزارت آب و برق که از این وزارتخانه به ســـازما 1347اوایل ســـال  در

ــده ــتفادهش ــلیم بود، علیه منصــور روحانی و مهندس جالینوس اعالم جرم کرد و مدارکی از ســوءاس هاي آنان را تس

هاي برق منطقه نمود. در این اعالم جرم چند سند هزینه ساختگی درباره ساخت انبارها و هزینه يدادستان دیوان کیفر

تَن از کارمندان این وزارتخانه را به ســازمان مبارزه با بیســوادي  27. منصــور روحانی شــدقزوین و فرح آباد دیده می

  بود.دختر و ماشین نویس و کارگر روزمزد استخدام کرده منتقل و به جاي آنان تعدادي منشی
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ر روحانی به یک روزنامه نگار در دیدار با رییس بازرسی مجلس سنا خبرهایی از سوءاستفاده منصو 1347در مهرماه 

 وي داد. خبرها چنین بود:

صی می« شخ شد که وزیر آب و برق در نزدیکی کرج و قزوین داراي تعداد زیادي زمین  سایر به با سیله تراکتور و  و

ــطیح زمین ــبت به تس هزار تومان  80هاي مذکور اقدام و این عمل وي در حدود لوازمات متعلق به وزارتخانه خود نس

گیرد هزینه دربرداشته است... در سازمان آب تهران نیز همواره سوءاستفاده هایی صورت می براي وزارت آب و برق

ـــازمان آب تهران ماموریت دارد، لیکن از نظر اینکه  ـــاب در س ـــازمان برنامه یک نفر به عنوان ذي حس و از طرف س

ستفاده آنا سوءا سازمان آب ماهه به عنوان  رن نگردد با وي تبانی و در عوض هشخص مزبور مانع  یکی از کارمندان 

 »نماید.تومان به عنوان حق السکوت استفاده می 2000تهران در لیست پاداش بگیران سازمان آب تهران منظور و مبلغ 

توان به خرید چهار مولد برق از شــرکت جنرال الکتریک اشــاره کرد. با اینکه یک شــرکت از موارد عمده دیگر می

ســـاله و بهره پایین)  16تر (بدون دریافت پیش پرداخت، اســـتهالك را با شـــرایط آســـانایتالیایی فروش این مولدها 

ـــنهاد کرده ـــیون فنی مطرح کرد. مورد دیگر، پیش ـــرکت جنرال الکتریک را در کمیس بود، اما، روحانی خرید از ش

ی این وزارتخانه از احتساب حقوق گمرکی بر واردات کاالهاي مورد نیاز وزارت آب و برق بود. با اینکه کاالهاي فن

سبه عوارض  ساس محا سندها را بر ا سووالن اداري و مالی وزارت آب و برق  پرداخت حقوق گمرکی معاف بود، م

کردند. خرید بدون مناقصــه، گزارش غیرواقعی از میزان خرید، اختالس مابه التفاوت آن و صــدور گمرکی تنظیم می

منابع اطالعاتی مدارك آن را به دسـت آوردند. بخشـیدن جرایم  هایی بود کهرسـیدهاي جعلی از دیگر سـوءاسـتفاده

هاي برق با هزینه هایی که از دوســتان وزیر و معاونان او بودند، ایجاد پســتمصــرف برق اضــافی به صــاحب کارخانه

ـــنا جهت باالبردن قیمت دولتی براي زمین هاي که براي نمونه در زمین  آنها و زد و بندهایی در این موردداران آش

که  کارشناسی الزم در نتیجه آتش سوزيهاي برق بدون ایجاد پست .میران صورت گرفتمنطقه افسریه و حصارك ش

که موجب آنکه برق اضافی مصرف کرده باشندبدهکار کردن گروهی از مشترکان بی، قه الهیه تهران رخ داددر منط

ش شدطرح  سنا  شوراي ملی و  سوءااخراج کارمندانی که  .کایت در مجلس  ، شدندها و زد و بندها میستفادهمتوجه 

ـــماره  ـــوول امور مالی و اداري برق تهران و انعکاس آن در ش از دیگر موارد ، هامجله خواندنی 78مانند برکناري مس

 مثال زدنی در وزارت آب و برق بود که تصدي آن به عهده منصور روحانی قرار داشت.
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ــده، در قالب یزمانی که گزارش ــیري رییس هاي یادش ک بولتن خیلی محرمانه تدوین گردید و به نظر نعمت ااهللا نص

اند، صحیح نیست. در مورد ادامه خدمت آنها که منابع ساواك تهران داده یاکثر گزارشات«ساواك رسید، وي گفت: 

  ».دبررسی و آنهایی که مفید نیستند به خدمت شان خاتمه داده شو

  

 

  دایهو رعباسیام نهیاوقاف کاب رینوچهر آزمون وزکشاورزي و م ریمنصور روحانی وز

  

وزارت آب و برق به صـــورت یک موســـســـه «کرد که ها، گزارشـــها حکایت میاین نادیده گرفتن تمامی با وجود

ستان و عواملی که روي دسته ساس اداري منحصراً به دو ستهاي ح صوصی درآمده که مشاغل و پ بندي با یکدیگر خ

شود. ضمنا باندي که توسط مهندس روحانی وزیر آب و برق، محمد ظهیري معاون اداري، رفاقت دارند، واگذار می

مهندس کهکشــان، مهندس خلیلی، مهندس فرخ و با شــرکت مهدي نیرومند مدیرکل حســابداري وزارت آب وبرق، 

بود، شکیل شدهکارپردازي و افشار تدازي، کمالی نماینده حسابداري دربداغی معاون حسابداري، امینی رییس کارپر

 »اند.خودمختاري عجیبی را در آن وزارتخانه به وجود آورده



��ه دا�ی   �ور�  

 نشر آواي بوف                                                                                             486

 

پرونده یکی از زد و بندهاي وزارت آب و برق به ســازمان بازرســی شــاهنشــاهی ارجاع شــد. موضــوع  1348در ســال 

ستگاه سازي، موتور و مولد برق و زدوبند، خرید د سفالت  شین آالت آ ستهلک (بولدوزر، جرثقیل، ما سایل هاي م و

شرکت  شکایت و اعالم جرمی که خبر از » پامروي«آمریکایی به نام  کارمقاطعهمکانیکی دیگر) از یک  بود. پس از 

غیرقابل اسـتفاده، بی مصـرف بودن و گرانی بهاي خرید و سـوءاسـتفاده و حیف و میل این اموال به سـازمان بازرســی 

ــیدگی ک ــازمان هیاتی را مامور رس ــید، این س ــاهی رس ــاهنش ــازمان ش رد و برخی از موارد اعالم جرم را تایید کرد. س

بازرسی شاهنشاهی موضوع را تا مرز سلب مصونیت از منصور روحانی قابل تعقیب دانست، اما اصل ماجرا مسکوت 

  هاي بعدي کان لم یکن تلقی شد.گیريماند و بدون پی

 

  گزارش از خریدهاي روحانی
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هاي وزارت آب و برق را بدون سووالن سازمان برنامه و بودجه داشت، اجراي طرحمنصور روحانی با ارتباطی که با م

ــه، به شــرکت ــوع در ســال هاي مورد عالقه خود واگذار میمناقص کرد. این شــرکتها، خارجی بودند. زخم این موض

ط به که همه عملیات مربو 1342ســـرباز کرد و روشـــن شـــد که روحانی بی اعتنا به مصـــوبه دولت در ســـال  1349

باید در آزمایشگاههاي فنی داخل کشور مورد بررسی تحقیقات و کنترل راهها و سدها و طرحهاي عمرانی را که می

 است.گرفت، به شرکتهاي خارجی واگذار کردهقرار می

وزارت منصور روحانی بر آب و برق کشور پایان یافت و او بر مصدر کشاورزي ایران نشست. آخرین  1350در سال 

در وزارتخانه فوق الذکر به «دهد که هاي عمومی در زمان تصـــدي روحانی بر وزارت آب و برق نشـــان میگزارشـــ

ـــتند.قدري کارهاي خالف انجام می ـــی هس در همین زمان » گیرد که حدي ندارد. بدین لحاظ کلیه کارمندان ناراض

ـــنیده می(جمع)خبرهایی از افواه  جایی بخش مالی به علت جابهشـــد. یکی مربوط کارمندان وزارت آب و برق ش

ـــهدا) به خیابان تخت طاووس (مطهري) تهران بود. آنها می وزیر  گفتند محل جدید از آنِوزارتخانه از میدان ژاله (ش

  بهاي آن را دریافت کند.تواند ماهانه چهل هزار تومان اجارهاست و از این طریق می

 انتقال از حکایت که داشت وجود  برق و آب وزارتخانه و بآ سازمان کارکنان بین شایعات فراوانی پشت سر وزیر

میلیون  750نادرستی یا درستی این شایعات (واریز کردن  کرد.ي خارجی توسط خود او و همسرش میبانکها به پول

ر هاي ژنو یا داشـتن چهاتومان توسـط همسـرش به یکی از بانک هاي خارجی، انتقال نُه میلیونتومان به یکی از بانک

ست، اما میصدمیلیون تومان در یکی از بانک شن نی شد که تواند قرینههاي خارجی) رو ستی روحانی با اي بر مال دو

و بندها ساواك نیز بر آن تاکید داشت. هر چند بیشتر نارضایتی کارکنان وزارت آب و برق از روحانی مربوط به زد 

  .هاي او بودو سوءاستفاده

ستفاد سوء ا شاورزي و منابع طبیعی هم ادامه یافت. از جمله خبرهایی که در هزد و بندها و  هاي روحانی در وزارت ک

در اوایل وزارت «یزدانی بود. گزارش چنین بود که  این زمان درز کرد و پیگیري آن ناتمام ماند تبانی روحانی با هژبر

ـــتی ذرت، از قرار کیلویی یک ریال ـــاورزي) یک کش ـــاط به هژبر ارزان روحانی (بر وزارتخانه کش تر و به طور اقس

شده و هژبر یزدانی ذرت ست.ها را به قیمت گرانیزدانی فروخته  همچنین خبر رسید که » تر و به طور نقدي فروخته ا
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اســت. تحقیقات در این مورد نشــان داد که خرید او روحانی یک مزرعه به قیمت گزاف در آمریکا خریداري کرده

ــد هکتار زمین مزروعی ــوع که روحانی در جریان عقد قراردادها با  یکص ــت. اما خالف این موض در گرگان بوده اس

 هاي خارجی در زمینه جنگل و مرتع زد و بندهایی صورت داده ثابت نگردید.شرکت

ـــور روحانی مرغوب ـــیدگان حکومت ترین اموال عمومی مردم ایران، یعنی جنگلمنص یا برکش به درباریان  ها را 

شاهی واگذا سال کرد یا اجاره میر میشاهن هکتار  100تا  70او موافقت خود را براي واگذاري  1354داد. در اوایل 

هکتار از  300آباد، به شـــکل اجاره درازمدت به شـــهناز پهلوي اعالم کرد. در همان ســـال از اراضـــی جنگلی عباس

نی در آن ســهیم بود به صــورت به شــرکتی که پســرش، داریوش روحا» ولند«اراضــی جنگلی گرگان واقع در منطقه 

شده، در حالی کردساله واگذار  30اجاره  ضی به نام جنگل مخروبه اجاره داده  شد که این ارا شن  . در تحقیقات رو

گردید. براي اینکه زمین باید واگذار میمتر معکب در هکتار درخت داشـــت و طبق مقررات نمی 290که بیش از 

ـــورت قانونی پیدا کند  ـــده ص ـــتگاه اره موتوري کلیه درختان عظیم را قطع و حتی  70در یک روز با «واگذار ش دس

 »اند تا مقدار موجودي معلوم نشود.کامیون گزارش دادهو ذغال را کمتر از حجم واقعی هر هاي چوب و هیزممحموله

میلیون ریال نیز  12اند و ریال از بهره مالکانه سـوءاسـتفاده کرده 37،800،000در حدود «در این گزارش آمده اسـت: 

ـــی  ،اند. جالب اینکه پس از اینکه وزارت کشـــاورزي و منابع طبیعیچوب آن را فروخته واگذاري (فروش) اراض

ـــتهجنگلی به مردم  ـــاهاي زیادي همراه طرح 30که اجاره  کردو اعالم  را ممنوع دانس ـــاله خواهد داد و تقاض هاي س

ها و مراتع گردید، اولین تقاضا و طرحی غیره تسلیم سازمان جنگل عمرانی از قبیل کشت صنوبر، ایجاد باغ مرکبات و

ـــد، طرح دکتر رکنی (مهندس تقی وکیل ـــریعا با آن موافقت ش زاده، مهندس داریوش روحانی، دکتر رکنی) که س

  »هاي مختلف معوق مانده است.است و سایر پیشنهادات و تقاضاهاي مردم به بهانهبوده

ن هاي تجاري بود. هاي کشــــاورزي براي کاربريدهاي روحانی، فروش غیرقانونی زمینیک مورد دیگر از زد و ب

ـــین 40واگذاري  ها بود.میلیون متر زمین واقع در حس ـــط  آباد در حوالی کهریزك تهران، یکی از آن این زمین توس

شد، اما در فعل و سازمان جنگل شت واگذار  صنعت بهارد شت و  ستور روحانی به ک انفعاالت بعدي، ها و مراتع به د

هزار متري تقســیم و به عنوان بارانداز فروخته شــد. رقم فروش  40و  30ها در اداره ثبت شــهرري به قطعات این زمین

 میلیون تومان برآورد گردید. 800ها بالغ بر این زمین
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اند وسعت حقیقی توخصلت زد و بند و سوءاستفاده و اختالس، پنهانی بودن آن است. آشکار شدن برخی از آنها نمی

ـــان دهد. با وجود همین گزارش ـــید که آنها را نش ـــاواك به این نتیجه رس گذار پایه«هاي محدود، یکی از مقامات س

هاي مربوط به برق و وضــع اســفناك کشــاورزي روحانی بوده، ولی مانند بعضــی از مقامات گذشــته داراي گرفتاري

ست. شده ا صبی  ساواك پس ا» منا سال یکی دیگر از منابع  ستگیري روحانی در  به «چنین اظهارنظر کرد:  1357ز د

است، کشاورزي ایران را ناتوان و علت اقدامات و اعمال خالفی که در وزارت نیرو، به ویژه در کشاورزي انجام داده

 »در ایجاد نارضایتی و بدبینی فعلی سهم بسزایی داشته است.

 :دیآیمالعات و امنیت کشور درباره منصور روحانی هاي سازمان اطدر این جا متن کامل یکی از گزارش

منصور روحانی در بین وزرا و مسووالن عالی رتبه دولتی پس از غالمرضا نیک پی شهردار تهران بیش از همه مورد «

اعتراض، بدبینی و ناراحتی مردم اســـت. غالبا دیده شـــده اســـت که طبقات مختلف مردم به مجرد اینکه نام منصـــور 

نمایند و این دو مقام را شود، بدون دلیل یا با دلیل شروع به بدگویی و انتقاد میغالمرضا نیک پی برده می روحانی یا

سیاري از مشکالت زندگی روزمره خود قلمداد می کنند، خاصه اینکه این دو مقام نیز پیوسته کوشش دارند مسبب ب

ن دهند و ظاهرا ادعا کنند که آنها فقط سیاست معینی را اعتنایی نشاتوجهی و بیبه نحوي به افکار عمومی و مردم بی

 کنند و اعتراضات و نظرات دیگران براي آنها اهمیتی ندارد.اجرا می

سفانه باید گفت سطح باالي مملکت چنین وانمود می ،متا صی از  شود که علت باقی ماندن این دو مقام در محافل خا

است. به مردم تفهیم شود ایون شاهنشاه آریامهر بر این تعلق گرفتهدر مشاغل خود آن است که اراده اعلیحضرت هم

تواند اثري در تغییر و تبدیل و جابه جایی مقامات داشــته باشــد. منصــور روحانی که نظرات آنها و افکار عمومی نمی

است نتوانسته است ولی در وزارت کشاورزي و منابع طبیعی تاکنونشاید در وزارت نیرو منشاء اثرات و خدماتی بوده

ــایی ــاورزي مملکت را نمیگام مثبتی بردارد. گرچه همه نارس ــکالت موجود در امر کش توان مربوط به عدم ها و مش

ساله مداخله دارند. ولی به عقیده  ست و عوامل متعددي در این م سوولیت خود دان توانایی این وزارتخانه در اجراي م

ش و سیاست خاصی که دارد، وضع کشاورزي و دامپروري کشور را که مطلع هستند، منصور روحانی با رو یکسان

سوق می شتري  سامانی بی سوي ناب سنوات اخیر به منظور اجراي  راتدهد و معتقدند اعتباروز به روز به  بزرگی که در 

شاورزي و ایجاد مجتمع صورت وام در اختیار طرح هاي ک سیده و یا به  صرف ر شت به م صنعت و گو شت و  هاي ک

 است.، بازده مناسب نداشتهگذاشته شده اشخاص
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شــود. به عنوان مثال از هاي زیادي در بین مردم شــنیده میمورد حمایت منصــور روحانی از افراد خاصــی نیز بحث در

شابه نمیهاي بیبرند که از حمایتهژبر یزدانی نام می ست و افراد م شاورزي برخوردار ا توانند چنین دریغ وزارت ک

و روده از طرف سازمان گوشت کشور به هژبر یزدانی،  وستگویند در امر فروش پرا دریافت کنند. میهایی حمایت

 شود.منافع دولت فداي منافع هژبر یزدانی می

ــاورزي دریافت کند و هژبر یزدانی می گویندمی تواند مقادیر قابل توجهی ذرت به عنوان خوراك دام از وزارت کش

رکت گلوکز (به مدیریت عباس معتمدي) بفروشــد و یا به عنوان توســعه کشــاورزي و آن را با ســود ســرشــاري به شــ

خریده و در راههاي دیگري که متضــمن  ماندامپروري از وزارت کشــاورزي وام دریافت کند و با آن زمین و ســاخت

بیشتر بر  ،شخاصمنصور روحانی در واگذاري اراضی و جنگل ها به ا شود،یمسود بیشتري است، به کار اندازد. گفته

 کند.مبناي نظرات شخصی عمل می

صر صور روحان ن صی درباره من صو ستاندار فارس، در یک مذاکره خ صفهانی، ا ستاگفت نیچن یا ندار :  موقعی که ا

سفري به کرمان ندکرمان بود صور روحانی  شتند، من صور روحانی از دا شبی من سفر  ستاندار. در این  کند دعوت می ا

کند که میزبان میهمانی مشاهده می ینها با وي شرکت کند. در اوصی در منزل یکی از کرمانیدر یک میهمانی خص

ستگان کرمانی خود براي  ست. که در منزل ب شاورزي مجلس بزمی دایرخانمی مقیم تهران ا ست و در کردهوزیر ک ا

ات زننده با زن مذکور میهمان شـــروع به معاشـــقه و حرکاز این میهمانی وزیر کشـــاورزي در حضـــور تعداد زیادي 

که به این زن  مافزاید بعد اطالع پیدا کردنصر اصفهانی می است.است که موجب ناراحتی شدید حاضرین شدهنموده

در اســتان کرمان از طرف وزیر کشــاورزي صــد هکتار زمین واگذار شــده و مشــارالیها یکی از زنانی اســت که وزیر 

 یک از این زن ها از کیسه دولت هدایایی داده است. و به هر کشاورزي با آنها ارتباط دارد

ـــت.  ـــت که مورد توجه روحانی اس زن بدنام دیگري که با دهها نفر در تهران ارتباط دارد، یکی دیگر از افرادي اس

است در یک معامله با کشور هندوستان از طرف است موقعی که وزیر آب و برق بودهمنصور روحانی به این زن گفته

است که او آن را به پیشگاه اعلیحضرت شهبانوي شدهندي معامالت، جواهرات گرانبهایی به وي هدیه دادهواسطه ه

است. مساله بدگویی منصور روحانی نسبت به امیرعباس هویدا، نخست وزیر نیز باعث تعجب مردم ایران تقدیم کرده

هایی باشد ولی به علت حمایتیض وي میدهد که نخست وزیر درصدد تعواست. روحانی غالبا چنین نشان میشده 

 اب از نخست وزیر انتقاد و او را يو به همین دلیل نزد اشخاص عاد شودینظر خود نم يبه اجرا قادر شودیکه از او م
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دهد و این امر وضــع بســیار ناخوشــایندي را به وجود و امثال آن مورد تحقیر قرار می» لخُ» «مســخره« هایی چونعنوان

  ».استآورده

 در دادگاه انقالب یمحاکمه منصور روحان

 :ه استگونه ذکر شد نیخواست دادستان ا فریو آب و برق در ک يکشاورز نیشیپ ریوز یمنصور روحان اتهامات

 به رانیو وابسته کردن ا ییبه وارادات مواد غذا ازین جهیروستاها و در نت ستمیبا برهم زدن س رانیا يکشاورز ينابود«

  »ی.کشورهاي خارج

لقب داد  »يآفت کشاورز«را  دایدولت هو يکشاورز ریوز ،یپس از اعدام منصور روحان یاطالعات ساعات ۀروزنام 

 يما کشاورز يکردن کشاورز زهیمدرن يما صدمه نزد. او با ادعا يبه کشاورز یروحان ةبه انداز یآفت چیه«و نوشت: 

برنج از  ةوارد کنند یبه برکت اقدامات منصــور روحان م،یدکریبرنج صــادر م يبرد. ما که به شــورو نیرا از ب یســنت

 یرا روانه شــهرها کرد. او مفســد ف انییو روســتا رانیما را و ي. او بود که روســتاهامیو پاکســتان و برمه شــد کایآمر

 »را بر باد داد. یرانیها کشاورز ا ونیلیم یاالرض بود. دشمن خلق خدا که زندگ

کرده که  ادی» و گل ســرســبد آن دولت دایهو ۀنیژوکر کاب«به عنوان  یمنصــور روحانامضــا از  یب ادداشــتی نیا در

شتند از وزارت کشاورز یوقت« و  زدیبرق هم الف م سردرآورد. در زمان وزارت آب و ياز وزارت آب و برق بردا

ستانها چگونه بود. میشاهد بود شهر ضع برق در تهران و  شتی نیا »که و سدیم انیگونه به پا نیا اددا  نیا ةدربار«: ر

    »ماند؟ یم یبر حق بودن حکم دادگاه باق يبرا یشک ایالمال آ تیو غارتگر ب يآفت کشاورز

  

در سردخانه يپهلو میاز رجال رژ ي) و تعداد نیی( نفر دوم از پا یجسد منصور روحان  
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  در دادگاه انقالب یروحان منصوردفاعیات 

امور روستاها و  ،ی. اصالحات ارضستمیمن ن رانیا يکشاورز يصر نابودمق«در دفاع از خود گفت:  یروحان منصور

شاورز سال بعد از اجرا ختیرا به هم ر يک ض ۀبرنام يو من ده  صالحات ار شاورز ریوز یا ه شدم و در همان دَ يک

ــهردار پ ،یپکیغالمرضــا ن ۀهر قدر محاکم» بود. ختهیســال به هم ر بود و پر از جدل و گفت و گو  یطوالن نیشــیش

صور روحان شت. احتماال به ا یاز بحث بود و عمال حرف یخال ،یدادگاه من شتهار او به بها نیندا  ایبودن  ییخاطر که ا

 وریانقالب در شهر يروزیاز پ شیپ زین یوضع او را متفاوت ساخته بود. جدا از آن منصور روحان زین انییارتباط با بها

از عزم مبارزه  يابود تا نشانهتهام سوء استفاده از وزارت، به زندان افتادهبه ا یموجب بند پنجم حکومت نظام به 1357

بود در دادگاه انقالب ساله اتهام فساد وارد شده 13 ریسابق به وز میدر رژ یباشد. وقت یامام فیبا فساد در دولت شر

شته باشد؟ دربار توانستیم یحیچه توض فراوان بود و تنها  عهیشا زیبود نادهد یزدانیکه به هژبر  یفراوان ازاتیامت ةدا

 کند. یبود که مهندس بازرگان وساطت نیمشهور ا یهمان مهندس روحان ای یروحان دیام

در آغاز  1330بود که در سال شده ادآوری ریبه نخست وز يابود و در نامهدر زندان دست به قلم برده منصور روحانی

   :سدینویبه مهندس بازرگان م یروحان استاو بوده سییازمان آب، ردکتر مصدق، مهندس بازرگان در س یدولت مل

 يهادر ســال ییمواد غذا يتقاضــا نیتام يبرا یکاف يقبول دارم که رشــد کشــاورز نجانبیبازرگان، ا يآقا جناب«

شد تول ریاخ ست (ر ضا  5 دینبوده ا شد تقا صد و ر ست)، ول 10در صد بوده ا شاورز یدر  نیاز ب يقبول ندارم که ک

و  یطلباســـت که به حق يمزاحم شـــدم به علت اعتقاد گرااند  برده نیبه اصـــطالح خودتان آن را از ب ایاســـت رفته

 دارم چرا که: یجنابعال یآزادگ

  گل، مرغ سحر داند و بس  ۀمجموع قدر

 1دانست یخواند معان یهر کو ورق نه که

شکالام هر ابهام زندان آماده يهاتیمحدود رغمیبه هر حال عل  شده یو ا به  لیباشد و مادر ارائه ارقام و آمار اظهار 

 آگاه شوم. دانمیرا نم یاگر من مطلب ای دیقانع شو یجنابعال اینسبت به رفع آن اقدام کنم که  دیشکافتن آن باش

                                                           
  از غزل حافظ- ١
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ن به وطنم و آ يسـال ادامه 25 نیکه در سـازمان آب در خدمتتان بودم در ا ياهیهمان روح با دیمطمئن باشـ یجنابعال

نشــود  ییآنکه حمل بر خودســتا يخدمات برا نیام و همواره از ذکر ابا صــداقت خدمت کرده نیســرزم نیمردم ا

 بندندیدامن همت به کمر م نیسازنده که در مشرق زم رتوأم با کا استیمردان در خدمت س يام و برااجتناب داشته

و  یپروردگار توانا راست یۀدارم در سا نانیو اطم دانمیو منتظر مرا که گرفتارش هستم محتمل  لیقب نیاز ا یمخاطرات

 داده خواهد شد چرا که: زیتم یو ناپاک یو کاست یاز نادرست یپاک

  نوح  یکه در کشت باشمردان  اری

 2نخرد طوفان را یکه به آب یهست خاک

ها کمتر ندر آ دیکه امکان ســوءظن و ترد يگرید يهابا فرض فوق فکر کردم با روش -الف 

 واقع کنم: انیاصول آن شرح داده شده ب ریاست و در ز

شواهد بارز غمثال يارائه-1 شان دادن تعداد و وزن ایانکار  رقابلیها و  شاورز يهانهاد ن را  دیکه عوامل موثر تول يک

بدســت  یتر گمرکو دفا ياســناد افتتاح اعتبار ارز قیواردات اســت که از طر ایو ماخذ و مســتندات  دهندیم لیتشــک

 لیهســتند و دل یو دفتر و حســاب دارد و عموما بخش خصــوصــ هاســت کمتر از نام یکارخانه داخل دیتول ایآمده و 

  در دفترشان ثبت کنند. قتیندارد آثار خالف حق

ستعانت از ترازنام -2  شاورزنمختلف مِ يهابخش دیستون تول رانیا يبانک مرکز ۀبا ا سال يجمله ک  1340يهادر 

 است.سال نشان داده شده 16 نیا دیتول نیب ياسهیو مقا اریمع 1356) و سال یقبل از اصالحات ارض(

ــتفاده از روش آزما شیآزما يبرا -3  ــحت ارقام با اس ــح شیص ــتون حیو تص ــتباه، از س  ۀنیرقم هز یمل ۀنیهز يهااش

ـــرف ـــهم خور لیو تحل هیمورد تجز رانیمردم ا ونیلیم 36 یمص ـــهم  گردد،ینم نییاك تعقرار گرفته و س پس از س

 عیمواد خام به مواد قابل مصــرف و توز لیاز بندر و تبد ایســهم حمل و نقل از مزرعه  رانیمردم ا ونیلیم 36خوراك 

 يکل مواد کشاورز يبها دیآیبه دست م بیترت نیکه بد رقمی  دینمایم کیرا مشخص و تفک هایفروشدر خورده

                                                           
  حافظ- ٢
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ـــور به ق دیتول ـــمدهع متیداخل کش ـــاورز نیمزرعه و همچن لیتحو یفروش  متیاز خارج به ق یواردات يمواد کش

 .استبندر  لیتحو یفروشعمده

ــادرات کاالها ياز رو که ریرقم اخ  ــاورز يآمار واردات و ص ــت آمده قیاز طر و يکش ــت خالص گمرك بدس اس

 نیکه به ا ی. رقممیکنیم نییرا تع يناخالص داخل مواد کشـــاورز دیرا کســـر و ســـهم تول يواردات مواد کشـــاورز

ست م بیترت شاورز دیتول دیآیبد ست و با ارزش افز یداخل يناخالص مواد ک شاورز ةودا که طبق روش  يبخش ک

سم) که جمعا در  ،يکشاورز يهانیاستهالك ماش ،ییایمیها (آب، کود شبخش ریسا يهابدست آمده به قدر نهاده

ست آمده با دو روش مقا بیترت نیاختالف دارد و به ا شودیم %15تا  10حدود  رانیا یکنون طیشرا  سهیاعداد به د

 .شودیها کنترل مو صحت آنشده 

و  یو موســســات پول یالمللنیب يهاارتباط با ســازمان لیدل يکه بانک مرکز دینمایاســتحضــار اضــافه م دیمز يبرا 

منتشر کند که اعتماد آنان  يرا به نحو یترازنامه مل ناچار است یپول يدر بازارها رانیو حفظ اعتبار ا یجهان ياقتصاد

 .دیاین شیمناسبات پ نیدر ا یرا جلب و تزلزل

که از منابع مختلف جمع  یو خدمات يدیتول يهابخش يرعمدیغ ای ياعم از عمد ياشــتباهات آمار نکهیمضــافا به ا 

ست در موقع تدو سب نیشده ا شکار م یترازنامه مل ۀو محا صاد کیدر  یقماگر رو  شودیآ  ایباد کرده  يبخش اقت

شده و غ سا یرواقعیکوچک  شد در  س گذاردیها اثر متقابل مبخش ریبا سا  يهاسرجمع بخش يالزم برا یو تعادل ا

به هم م یمل نهیهز يهابا بخش ســــهیرا در مقا يو درآمد یو خدمات يدیتول ارقام و آمار  بیترت نیبه ا ،زندیرا 

 نیاســت که اســتفاده از ا لیدل نیبه همو  دینمایرا منعکس م قتیرقم به حق نیترکیو نزد نیترلیاصــ یمل ۀترازنام

ام و حداقل مختلف انتخاب نموده يهاآن در ســال ســهیو مقا یداخل يکشــاورز دیتول یمبان قیتحق يرا برا هترازنام

  .رسدیبه نظرم نم يگریو شک راه و روش و مأخذ د دیرفع ترد قیدر طر نجانبیا

 باشدیم دیتول شیـ شواهد و قرائن بارز افزا ب

 يکه عموما توسط کارخانجات معدود شوندیانتخاب م سهیو مقا یبررس نیدر ا یشد محصوالتطور که گفتههمان 

  :است ریباشد به شرح زمی به آمار واردات گمرك  یمتک ایشده ها فروختهبه آن ای يداریاز کشاورزان خر
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 چغندر قند -1

 يانکار رقابلیشاهد غ تواندیم رندهیگلیو آمار قپان تحو فروشدیقند م ۀکه کشاورز ناچار به کارخان یاز اقالم یکی

سال  شد. در  سال  860000به کارخانجات قند در تمام مملکت  یلیمجموع چغندر قند تحو 1340با شده در  تن ثبت 

 5250000به کارخانجات قند  یلیندر قند تحوچغ ع) مجمويدر وزارت کشاورز نجانبیا يسال تصد نیآخر( 1355

ـــت به عالوه به علت ارزان ـــع یدام ۀچغندر در برابر علوف يبها یتن بوده اس ـــ دیتول يهايگاودار ۀو توس بازار  ریش

صرف جد شده  يشد که برآورد آن با اطالعات گردآور دایاز خوراك دام پ ییچغندر قند به عنوان جز يبرا يدیم

 دیتول ریالوصــف بدون در نظر گرفتن رقم اخهزار تن اســت. مع 250بزرگ حدود  يراف شــهرهااط يهاياز دامدار

 .باشدیبوده است) م یسال قبل از اصالحات ارض( 1340سال  دیشش برابر تول 1355سال 

 شکرین -2

ــکرین  ــال ش ــنت دیدر تول طوالنی انیبعد از انقراض س ــال و جان نگرفت  انیرانیا یس ــکیطرح ن 1338در س تپه هفت رش

شد که نوبر ن سال  شکرانیاحداث  سال  1340مقدار چند هزار تن در  ست آمد. در  صول در  نیا دیتول 1356بد مح

ست و طرح دتن بوده 1127000تپه هفت ستافتهیسد کارون خاتمه  ریز يگریا سال جار ا صول   کیآن  يکه مح

سال آ جایو تدر شودیتن برآورد م ونیلیم دو  نیکه با هم یمعن نی. به ارسدیتن م 2500000به  آن دیتول ندهیدر دو 

سعت  شکر تحو 350000معادل  شرفتهیهکتار زراعت پ 35000طرح در و صاد ا لیتن  شد و در هم رانیاقت  نیخواهد 

وجود  یکشت در دوران قبل از اصالحات ارض نیتن شکر است. ا 200000دو طرح متجاوز از  نیا دیتول 1337سال 

 آن با عدد داده شود. ۀسیمقانداشته است که 

 پنبه به صورت وش  -3

ـــتقر در مناطق تول ۀکارخان يتعداد ـــول وش کشـــاورزان را م هیکل بایتقر دیپنبه مس  ۀبه پنب لیو تبد خرندیمحص

ـــده م يبنددرجه ـــبه کارخانجات روغن یروغن نبات یۀته يآن را برا ۀو پنبه دان کنندیش ـــندیم نیورام یکش . فروش

س يپنبه برا یمقدار کم شک و خود دهات از م صرف لحاف و ت سبه  نیکه در ا شودیل نماعما رخانجاتکا ریم محا

 هیتن پنبه تصـف 82000تن بوده که از آن حدود  300000وش حدود  دیتول 1340. در سـال شـودینظر ماز آن صـرف
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هر ســال که نرخ خوب باشــد تابع نرخ آن در بورس هامبورگ اســت و  رانیپنبه در ا دیاســت. تولشــده بدســت آمده

صول فصل بعد باال م دیتول آن  دیتول نیبنابرا د،کنیعمل م زهیو باالخص مزارع گرگان که به صورت مکان رودیمح

تن وش و  711000به  دیخوب بود تول یالمللنیکه نرخ ب 1353نوســان دارد. مثال در ســال  یالمللنیب يهادر حد نرخ

تن وش برابر با  564000 هب یبه سـبب نرخ نامناسـب بازار جهان 1356و در سـال  دیشـده رسـ هیتن پنبه تصـف 237500

سال  دیدو برابر تول گریبرابر و مورد د 3مورد محصول حدود  کیکرد که در  دایپ لیشده تقل هیتصف ۀتن پنب 185000

کنترل اســت. به عالوه وشــده و همواره قابل مالحظه  يآورجمع ۀاطالعات از قپان کارخانجات پنب نیاســت. ا 1340

ــاج يبندکارخانجات پنبه درجه نیا ــده را به کارخانجات نس ــادرات تحو ای یداخل یش ــد ص اند که با داده لیبه مقص

سازمان پنبه که درجه ستدادهیخروج م ةو اجاز نییرا تع يبندتوجه به وجود  صول نها ا هم قابل  دارانیو خر ییمح

 .هستندو کنترل  قیتحق

 یروغن يهادانه -4

صول قد ییهااز پنبه دانه ریغ  سا یمیکه مح ست  سو یروغن يهادانه ریا  شدینم دیتول رانیو آفتابگردان در ا ایمانند 

صارف رنگرز رانیا سنتی زراعت جزو منداب – کتان – برزك –کرچک  ی(مقدار کم شته و حجم  يبوده که م دا

 رانیو آفتابگردان در ا ایســو یروغن يهادانه 1334در ســال  یبار بعد از اصــالحات ارضــ نینبوده اســت) اول ادیآن ز

تن  131000محصــوالت به  نیا 1355و در ســال  دیتن رســ 4129ها به آن دیمجموع تول 1336شــد و در ســال  جیترو

 .شدینم دیمطلقا تول رانیمحصول در ا نیا 1340. در سال دیرس

 ییایمیمصرف کود ش -5

سال  ییایمیش کود صرف  1334عمال از  سال ترو 538با م سال  جیتن در آن  صالحات ( 1340شد. در  سال قبل از ا

و  تراتهین يتن انواع کودها 727000مصــرف آن  1356تن و در ســال  38981 رانیا ییایمی) مصــرف کود شــیارضــ

سفاته بوده ست (ف ض 19حدود  یعنیا صالحات ار صرف قبل از ا و  ارقام و آمار واردات گمرك نیماخذ ا )یبرابر م

 است. سریّصحت آنها به سهولت م قیکه تحق باشدیشاهپور و مرودشت م ییایمیو فروش کارخانجات ش دیدفتر تول

شاورز  شته از ب 16 ای 15در مدت  رانیا ياگر ک ست بنابرارفته نیسال گذ ش دیبا نیا صرف کود  تن  38900 ییایمیم

ض صالحات ار شد نه ارفته نیهم از ب یقبل از ا شدبر 19 نکهیبا شده با ست که او  ابر  مقدار قابل توجه  نیچون محق ا
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ش شاورزان تحو ییایمیکود  صرف م لیبه ک سال رانیا یسنت دیبر تول وهپس عال شودیو م  دیبا 1340قبل از  يهادر 

صرف ا يگرید يمالحظهقابل  ریمقاد شد. بنابراشده دیحجم کود تول نیهم به خاطر م شاورز نیبا  نیاز ب ينه تنها ک

 .استافتهیفته بلکه توسعه هم نر

 کاربرد تراکتور -6

در سال  یاسب بود ول 40دستگاه با قدرت متوسط  2000کمتر از رقم  رانیمزارع ا يتعداد تراکتورها 1340سال  در

اســب در  10تا  6 لریت 40000و  ربرنجیاســب در مزارع غ 100اســب تا  60 يهاتراکتور به قدرت 60000جمعا  1356

ها است. مجموع قدرت تراکتوربه عهده داشته راکاشت و حمل و نقل مزارع  اتیج شمال کار شخم و عملمزارع برن

قدرت  یعنیاســت. بوده 1340اســب ســال  80000اســب در مقابل  ونیلیم 4٫3حدود  1356مزارع در ســال  يلرهایو ت

زراعت  ونیزاسیتحول در مکان نیا یمعن شتریاز هر کس ب یاست و جنابعالبرابر شده 54سال  16 نیمزارع در ا ینیماش

و  زتبری تراکتور مونتاژ کارخانجات تردفااز گمرك  يکشــاورز يهانیارقام آمار واردات ماشــ نی. ماخذ ادیدانیرا م

شــخم،  يبرا گریاســت. د قیاســت که به ســهولت قابل تحق يکشــاورز يهانیتر بنگاه ماشــکرج و دفا لریســاخت ترت

شاورز رنجور صار و قرون مالحظه نمرا پ يک سال ونیلیم 8 مامو ت دییفرمایشت گاوآهن اع شخم  با  رانیا انهیهکتار 

 .شودیتراکتور انجام م

 و واردات آن داتیگندم و تول -7

ـــودیآن بحث م يرو یلیکه خ یاز اقالم یکی  ـــت و چون ا ش ـــول و واردات آن را عده نیگندم اس افراد  يامحص

و  رانیا ریمتغ اریبســ یمیاقل طیبه اســتحضــار برســانم. به علت شــرا دیاند باعثمان کرده هنرایمغرض پ لیو قل اطالعیب

صورت د نیاز ا ياحجم قابل مالحظه صول که به  سانات  دیشود تولیم دیتول میمح ستخوش نو سال آن د سال به 

 است. دیشد

شکسالآن دوران به عل. درمیآوریشاهد مثال م شیسال پ کصدیو  هیاز دوران قاجار   یت نبودن بندر و راه در هر خ

 ۀطبق نوشـــت يقمر 1288به طور مثال در ســـال   شـــدندیم ينفر ونیلیچند م يرهایو مرگ و م یمردم مواجه با قحط

صفحات  نگارعیبدا میابراه رزایم سیس فکارکتاب ا 245و  242و  241( صاد یو اجتماع یا  فیدوره قاجار، تأل يو اقت

ـــودینقل م نایق) که عو هما ناط تیآدم دونیفر ـــال« ش ـــ یبه نوغان آفت ای دیباران کم بار یدر ملک ما اگر س  دیرس
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ماندند  رانیرفت، همه گدا و واله و ســرگردان و ح نیپنج کرور آدم از ب 1288 ی. در قحطشــودیو رو م ریمملکت ز

 ».میمعاش مملکت را نداشت یۀکار و ته ریتدب که رایز

ـــکســـال کینفر در  ونیلیم 2٫5آن روز  رانیا ينفر ونیلیده م تیاز جمع  در زمان ) %25( مردندیم یو قحط یخش

شاه هم البد به خاطر دار ضا سال دیر شک نان و  یواردات گندم از خارج و گران ریو تأخ 1315 ای 1314 یکه در اثر خ

بعد از جنگ  يهابه آمار واردات غله ســـال یاهکرد. نگ یوقت خودکشـــ هیمال ریمرحوم داور وز هایینانوا یشـــلوغ

شاهد ا یجهان ست که ا قتیحق نیدوم  صد هزار تن و  یدر هر دوره دو ال رانیا سال واردکننده گندم به مقدار  سه 

 است.هزار تن بوده ستیدو

صرف گندم و تول  سال دیدر مورد م ض يهاو واردات آن در  صالحات ار سران یبعد از ا صرف  ها و شهر ۀتوجه به م

ستا ششه تیها و جمعرو ستا نیرن صرف م قیرا از طر دیو واردات آن رقم تول ییو رو سال  توانیم سبه کرد. در  محا

ـــت. جمعبوده نت 400000تن و واردات هم حدود  2860000 رانیگندم ا دیتول 1340 ـــال  رانیا تیاس  24در آن س

ها محصــول جو در روســتا ند،کردیم یها زندگدر شــهر ونیلیم 7ها و نفر آن در روســتا ونیلیم 17نفر بود که  ونیلیم

 است: ریآن به شرح ز یبیتقر بیکه ترک دیرسیبه مصرف نان م یقسمت

 تن گندم 1000000برابر است با  لوگرمیک 144نفر به قرار هر نفر در سال  ونیلیم 7 براي –ها نان شهر مصرف

 تن گندم و جو 2500000برابر است با  لوگرمیک 150نفر به قرار هر نفر در سال  ونیلیم 17 براي، هانان روستا مصرف

 تن گندم. 450000هر هکتار برابر است با  لوگرمیک 110هکتار به قرار  ونیلیم 4 براي – یو آب میبذر د مصرف

 و واردات: داتیتول 

 تن 2860000گندم  دیتول

 تن 400000گندم  واردات

 تن 740000نان دهات  يجو برا مصرف

 تن 4000000 جمع
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س ونیلیم 36به  ونیلیم 24از  رانیا تیسال جمع 16 ۀدر فاصل ستا د،ینفر ر ضافه به  ونیلیم کیبا  ییجامعه رو  18نفر ا

ــ ونیلیم ــهر یول دینفر رس ــرانه  ونیلیم 18به  ونیلیم 7ها از ش ــد و درآمد س ــافه  2000دالر به  150نفر بالغ ش دالر اض

فت،یفاحش  رییخوراك تغ تیفکی .دیگرد ت یتح گرید ا نان جو  نیترادهدر دور اف هات  ندم و جو  اید مخلوط گ

خوراك مردم  بیتحوالت در حجم و ترک نیو جمع ا زندیخیاز ســر ســفره بر نم گرســنهمیمردم ن گرید ،خورندینم

تن  400و  یینانوا 3500تن به  1400تن گندم ( 1800روزانه  لویاثر فاحش داشــته اســت. در تهران طبق آمار ســ رانیا

ـــهم ـــ يهانارتش و نا هیس ـــودیم عی) توزینیریلوکس و ش بازار آزاد دارد در بخش  ،معامالت می. اگر فرض کنش

 تیجمع اب) با احتســکندیم نیخوب را تأم يهااز مصــارف نان یمعامالت قســمت نیوجود ندارد (که ا یخصــوصــ

که در محاســبات به  لوگرمیک 146به  انهیگرم گندم (ســال 400 يروز یتهران نیتهران هر شــهرنشــ ينفر برا 4500000

و  کنندیم یزندگ رانیمردم ا نیترعیمحســوب شــده اســت) مصــرف دارد. در تهران مســتط لویک 150رد صــورت گِ

که نان صد درصد  انییدهات و روستا صرفاست و م شتریکوچک ب يباالخص شهرها گرید يشهرها ۀمصرف سران

 یبیتقر بیفرض ترک نیاست، با امحاسبه شده هانیاز مصرف شهرنش شتریدرصد ب 10حدود  کنندیگندم مصرف م

 است: ریواردات به شرح ز دیمصرف و تول

 تن. ونیلیم 2٫400در سال برابر  لوگرمیک 150نفر به قرار  18000000 يها برانان شهر مصرف

 تن. ونیلیم 2٫640در سال برابر  لوگرمیک 165نفر به قرار  18000000 يها برانان روستا مصرف

 تن. ونیلیم 810در سال برابر  لوگرمیک 135نفر به قرار  6000000 يبرا یهکتار آب ونیلیم 6 بذر

 تن ونیلیم 0٫16  ،%3مزرعه و مصرف به مأخذ  یلیگندم تحو يهایناخالص

 تن. ونیلیم 0٫300نامرغوب  دهیخشکو  باد زده يهااز گندم یو دام یمرغ ۀدان مصارف

 6300000مصرف  جمع

 تن  ونیلیم 1 واردات –تن  ونیلیم 5٫300متوسط  یداخل دیتول

 تن 6300000جمع 
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ــال  ــال ۀبرنام يهادر س ــال يهاپنجم واردات س ــال 600000 یتَرس ــال يهاتن و س ــکس تن و به طور  ونیلیم 1٫4 یخش

ـــ در ا ونیلیم کی یمتوسط سال متوسط و کوچک در حداقل و  يمحاسبات مصرف سرانه شهرها نیتن بوده است ـ

تن  ونیلیم 5٫3به دسـت آمده  مصـرف قیکه از طر یداخل دیالوصـف رقم تولگرفته شـده اسـت. مع تقیکمتر از حق

ســـال قبل از  دیبه دو برابر تول کیتن) اســـت که باز هم نزد ونیلیم 6و  5٫5 نی(طبق آمار برداشـــت شـــده از دهات ب

 است. یاصالحات ارض

 مرغو مرغ و تخم ریش -8 

مرغ اظهر من الشــمس اســت. به طور مثال در جاده مرغ و تخم يهامغازه یفراوانمصــرف و  شیســه مورد افزا نیدر ا

 ونیلیم 2) هر روز یو افضــل یرســتم انیآقا تیری(به مد دمرغیشــرکت ســپ دیتهران مزارع تول يلومتریک 100ســاوه 

ــال دیتن و تول 110به وزن  مرغتخم ــنت يارمرغد قیمملکت از طر دیتول جموعتن (دو برابر م 40000 انهیس دهات  یس

خود را به  میعظ يدیتول ســاتیشــرکت افتخار خواهد داشــت تأســ نیا دیکه اگر فرصــت داشــته باشــ) 1340در ســال 

سان یجنابعال شاورز یو ک شد ک صد دینوع مزارع با تول نیرا قبول ندارند ارائه دهد و از ا يکه ر ها در اطراف و انبوه 

و مصرف  شدیم زیتجو ضهایبه مر شیسال پ یدر س ریمرغ و شتخم دیاکناف مملکت وجود دارد (البد به خاطر دار

 عدد در سال است). 75تن و مصرف سرانه  180000مرغ امروز مملکت حدود تخم

ست تول طورنیهم  ست 3000که متجاوز از  یو جوجه کباب مچهیمرغ و ن دیا شخص د سه و  س اندرکار شرکت و مؤ

ستند  يابه صورت قابل مالحظه دیتول سرانه صرف  س لویک 5,5به  لویک کیمرغ هم از  ۀو م ست و قطعا ا دهیر  نکهیا

 نیزبیدر تهران هســت از نظر ت یفروشــ مرغتخممغازه مرغ و  1500اند و هم اکنون حدود خوار شــدهمرغ رانیمردم ا

 نمانده است. دهیپوش یجنابعال

هزار تن به  کی ياطراف تهران روز ریش ندگاندکنیاکنون تولهم یول شدیم زیتجو ضیمر يبرا زین ریدر گذشته ش 

ستور ریش ۀکارخان ست تحو دکنندگانیتهران، کارخانه پاك و تول زهیپا صور نم دهندیم لیما در  يدیترد کنمیو ت

 .دیمدرن داشته باش يهايتعداد گاودار شیافزا
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آن وجود دارد که ریم و ملخ و نظارفتن آفت گند نیاز ب یمبارزه با آفات نبات يمانند مصرف سم برا يگریشواهد د 

سا يگریهنوز مطالب د نکهیشدن گزارش و ا یبه علت طوالن ض دیها باروش ریدر مورد  شود از تو ها آن حیعرض 

 .گرددینظر مصرف

 يبانک مرکز ۀبا استفاده از ترازنام يبخش کشاورز دیج ـ تول 

همان  يجار متیبه ق 1340ســال  يبرا يبانک مرکزطبق ترازنامه  رانیا يارزش افزوده بخش کشــاورز ۀســیمقا -1 

ـــال  ـــال  متیو به ق الیر اردیلیم 7٫92س ـــال مبنا( 1338ثابت س  الیر اردیلیم 87) يثابت بانک مرکز يهامتیق يس

ستبوده شاورز ة. ارزش افزودا همان  يجار متیپنجم) به ق ۀسال برنام نیآخر( 1356سال  ۀطبق ترازنام يبخش ک

 .استبوده الیر اردیلیم 482سال 

که  ییکه کاال یمعن نیبه ا باشــدیدرصــد م 180جمعا  يطبق آمار بانک مرکز 1356تا  1338ســاله از  18رقم تورم  

سال  سال  يداریقابل خر الیر 100 يبه بها 1338در  ستشدهیدر بازار فروخته م الیر 280 يبه بها 1356بود در  . ا

که مالحظه  يبه طور  الیر اردیلیم 246برابر اســت با  1356روز ســال  يهامتیه قب 1340ســال  ةارزش افزود نیبنابرا

 ةارزش افزود اردیلیم 485حدود نصـــف رقم  1356 يهابه نرخ 1340 ةارزش افزود الیر اردیلیم 246رقم  دییفرمایم

ــال  ــدیم يجار متیبه ق 1356س ــال  نیب گری. به عبارت دباش ــاورز دیتول 1356تا  1340س حدود  یز نظر کما يکش

ست و اگر متوسط رشد رشد کرده صددرصد سال م 4٫57ساله حساب شود رقم آن  16ا  یعیطب ،رسدیدرصد در 

ها سال یاست و بعضبوده) %0٫8برابر  1356و % -3برابر  1350( یمنف یحت ایرشد کمتر و  نیها اسال یاست در بعض

ـــاعد را باال م لخوب بود جمعا عوام ها همخوب و مبارزه با آفت خوب و نرخ یکه بارندگ ـــد بردیمس قابل  ،و رش

 مالحظه بوده است.

 ةدرصــد از ارزش افزود 15تا  10ها حدود زراعت و کاربرد نهاده کیتکن یفعل طیدر شــرا يرقم ناخالص کشــاورز

سال  شتریب ست. مثال در  شعمده متیبه ق الیر اردیلیم 485که رقم ارزش افزوده  1356ا  شدیمزرعه م لیتحو یفرو

 .شودیبرآورد م الیر اردیلیم 557٫5تا  الیر اردیلیم 533٫5 نیب يناخالص بخش کشاورز

ــتنتاج تول -2  برابر  1356در ســال  یناخالص مل ۀنیهز ؛یمل ۀنیجدول هز لیو تحل هیاز تجز يناخالص کشــاورز دیاس

دالر آن از درآمد نفت و  اردیلیم 23مبلغ  نیاز ا اســت،) بودهالیر 70٫5دالر با نرخ  اردیلیم 76( الیر اردیلیم 5347٫6
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 توانی) میداخل دی(به ضرر تول طیشرا نیتردر بد است به دست آمده هیو صادرات خدمات و سرما یرنفتیصادرات غ

ـــورت کاال نیا یۀفرض کرد کل ـــرما يمبلغ به ص ـــرف يکاال ایو  ياهیس مصـــارف  ایخدمات و  دیخر ایو  یمص

گانیغ بازر ـــل ،یمذهب ،یحیتفر يهارت(مســــاف یر ندگ نهیهز ،نیخرج محص هاجر یز  ای) شــــدیم رهیو غ نیم

ــرما ــرف دازانو پس يگذارهیس ــور مص ــد می در خارج کش ــتمزد نیو از ا ش تعلق  یکار داخل يرویبه ن يمقدار دس

ست نگرفته ضل ب نیبا اا ست اردیلیم 5347٫6که  یناخالص مل دیتول نیفرض تفا  1633دالر که  داریلیم 23ارز با هم ا

ســود ، ملک ةاجار ،حقوق ،زداســت که به انحاء مختلف (دســتم یمبلغ الیر اردیلیم 3714٫6اســت برابر  الیر اردیلیم

ــهام و غ ــت حدود رهیس ــ یرانینفر) ا ونیلیم 36خانوار ( ونیلیم 8) به دس ــتدهیرس ــرف نهیپول هز نیو هم اس  36 یمص

 .دهدیم لیرا تشک یرانیا ونیلیم

است طبق شده رانیملت ا یمصرف نهیخرج و هز رانیخانوار که عمال در اقتصاد ا ونیلیم 8درآمد  الیر اردیلیم 3714 

ها) به مصرف خوراك در روستا شتریها و (بمبلغ در شهر نیا %35 ریاخ يهانمونه در سال يهايریو آمارگ هایبررس

 3714٫6رقم  %35لذا  شــودیك محاســبه گرفته ممال %35 قمهمان ر يبه ضــرر بخش کشــاورز نجایو در ا رســدیم

پوشاك مثل  ۀنیاز هز یقسمت نجایاست. در ا رانیملت ا انهیخوراك سال نهیهز الیر اردیلیم 1300برابر با  الیر اردیلیم

 يبخش کشاورز داتیدارد که منطقا پنبه و پوست و پشم آن از تول يمنشاء کشاورز یو پشم ینخ يکفش و کاالها

 .شودیگذاشته م يکشاورز دیبه ضرر تول زیقسمت ن نیمحاسبه از ا یبه منظور سادگ یاست. ول

ها نبودند و حجم انتقال کاال از روستا در شهر يادیز تیکه هنوز جمع 1340که شده است در سال  ییهایطبق بررس 

حمل و نقل از روستا  يهانهیهز از رقم باال صرف %30و انبار و سردخانه الزم نبود،  ییغذا عیبه شهر کمتر بود و صنا

 يکه شهرها 1356در سال  یول شدیکشاورز و روستا م بینص آن %70و  شدیها مدر شهر عیو توز لیبه شهر و تبد

رقم  نیا %50به وجود آمد  یســرد نســبتا مفصــل يبه وجود آمد بطبع آن ســردخانه و انبارها ينفر ونیلیبزرگ چند م

 کشاورز و روستا. بینص %50و  شودیها مدر شهر عیو توز لیتبدحمل و نقل و  يهانهیصرف هز

و در دهات  %43ها درآمد سرانه (در شهر یبه علت کم 1340سال  یمصرف ۀنیرقم مربوط به سهم خوراك از کل هز 

 است: ریبه شرح ز يناخالص محصوالت کشاورز دیبود، با احتساب ارقام و فروض باال تول %50به طور متوسط ) 65%
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  :1356محاسبات سال 

 لیتحو یفروشـــعمده متیبه ق 1356ســـال  یخوراك مصـــرف يبها اردیلیم 650 یعنی اردیلیم 1300رقم درصـــد  50

 108٫2طبق آمار صــادرات و واردات گمرك  1356ســال  ییها شــده اســت. خالص رقم واردات مواد غذادارمزرعه

و  يجار متیبه ق یداخل يکشـــاورزناخالص  دیتول اردیلیم 541٫8 یباق 650رقم از  نیاو پس از کســـر  الیر اردیلیم

  است. 1356سال  یفروشعمده

 :1340محاسبات سال  

 الیر اردیلیم 300 یناخالص مل ۀنیـ هز1

 الیر اردیلیم 56 يـ درآمد ارز2

 الیر اردیلیم 244 یمل یمصرف ۀنیـ هز3

 الیر اردیلیم 122برابر با  244رقم  درصد 50ـ سهم خوراك4

 .شودیو صفر فرض م زیناچ بایخالص واردات و صادرات تقر ـ5

 ي، برا1338 يهامتیبه ق 1340در سال  85٫4برابر با  الیر اردیلیم 122رقم در صد  70 يناخالص کشاورز دیــــ تول6

سال  سهیمقا ست رقم  1340با  ضر 85٫4الزم ا شود تا با ق 2٫8تورم  بیدر   سهیقابل مقا 1356سال  يهامتیضرب 

 است. اردیلیم 240 جهیدد که نتگر

شاورز دیتول دییفرمایکه مالحظه م يبه طور  صرف يهانهیو هز یمل ۀنیاز راه هز يک  240 سهیبه ارقام قابل مقا زین یم

 2٫2از  شیب یاســت که نســبت آن کم دهیرســ 1356ســال  يبرا الیر اردیلیم 541٫8و   1340ســال  يبرا الیر اردیلیم

ست و بنابرا سیم جهینت نیمختلف به ا يهااز راه نیبرابر ا شاورز دیکه تول میر  1356تا  1340 يهاسال نیب يمواد ک

 برابر شده است. 2 بایتقر

سبات به  نیدر ا  ساب  نیو آن ا میخورینکته جالب بر م کیمحا ست که با احت خوراك  نهیهز الیر اردیلیم 1300ا

برابر  1356کوچک در سال  ایبزرگ  ،یغن ای ریفق ،ییز شهر و روستاهر نفر اعم ا ۀروزان ۀنینفر در سال هز ونیلیم 36
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ست که از ا الیر 100حدود با  صف آن  نیا شاورز الیر 50 یعنیمبلغ ن و  لیبه حمل و نقل و تبد هیو بق يبه بخش ک

سوال از چند ن الیر 100رقم  نیا دییفرمایو مالحظه م ردیگیتعلق م عیتوز ست و  سوس و ملموس ا فر که چقدر مح

  . کندیم دییتأرا  ارقام نیبودن ا یقیمسئول خرج خانواده هستند حق

 ییخودکفا زانیدـ م

سال دیبدون ترد  ض يهادر  صالحات ار سرانه ب 1340 یقبل از ا سال مردم  150تا  100 نیبا درآمد محدود  دالر در 

صرف  رانیا شت  یوانیح نیسرانه و پروتئ يکالر 2000با م مرغ تخم، سرانه لویک میمرغ ن، انهسر لویک 7محدود گو

صوالت  لویک کی صادرات و واردات مح شاورزسرانه خودکفا بوده و  ساو بایتقر يک صادرات  یو گاه يم به نفع 

سال  نی. ادیچربیم سرانه به  1351روند تا  س 500( الیر 37000که درآمد  شاورز دیدالر) ر شد ک شت و ر  يادامه دا

. از کردیم قی) تطبنییخوراك (در حد پا یو کم یفیو بهبود ک تیجمع ۀه اضــافدرصــد در ســال بود، ب 4در حدود 

 نیباالخص ب يو اقتصــاد یمردم ظاهر شــد نظم مال دینفت در قدرت خر يدالر اردیلیم 20که اثر درآمد  1353ســال 

ــنعت يهاتیها بهم خورد و ابتدا در فعالبخش ــپس فعال ییربنایو ز یص ــد يهاتیو س ــاختمان م دیش ــتمزد  زانیس دس

ـــص) از حدود روزانه   ۀهم نیکه ب یمتعادل رقم یعنی( الیر 150تا  100کارگر ســـاده (و به تبع آن کارگر متخص

شاورز يهابخش صنعت يک ساختمان یو خدمات یو  س یو  شترکا قابل تحمل بود) در مدت ب سال) به  اریم کوتاه (دو 

ــ الیر 600و  500 ــال  دیرس ــرانه در س ــط درآمد س  2000( الیر 14200به  يطبق گزارش بانک مرکز 1356و متوس

 .دیدالر) رس

ـــتمزد و درآمد در مدت کوتاه   ـــدن دس ـــال قدرت خر 3 یال 2چهار برابر ش جامعه باالخص  اریدر اخت یمیعظ دیس

 يباال برد و مصرف کالر انهیسال درصد 10سال به حدود  5را در طول  یقرار داد که رشد مصرف خوراک نانیشهرنش

ــران ــت  لویک 20تر (باال یوانیح نیبا پروتئ يکالر 2600به  یعلف ۀس در  یماه لویک 1٫5مرغ و تخم لویک 5و  قرمزگوش

 .استدهیهر نفر) رسبراي سال 

در دو  يکشاورز ۀهدف برنام شدینم ینیبشیپنجم که اصال پ ۀخوراك در برنام يتقاضا درصد 10در مقابل رشد 

که بحث آن  یلیدر ســال در نظر گرفته شــد و به دالدرصــد  7 يبعد نظر دیجددر ســال و با تدرصــد   5٫5ســال اول 
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 اســتیسـ ةعمد لیاز دال یکی( دیدر سـال رسـدرصـد  5 عمال به حدود يکشـاورز دیتول شـودیموجب اطاله کالم م

 است). يبخش کشاورز يسودآور لیها و تقلدر شهر يمواد کشاورز متیداشتن قنگه نییپا

 .دیگرد متیق شیموجب کمبود عرضه و افزا یداخل دیتول درصد 5 مصرف و رشد يتقاضا  درصد 10 رشد ۀفاصل 

شد کشاورز ساز ییربنایز يحاجت به کارها يچون باال بردن ر سد شبکه برق  قیعم يهاو حفر چاه يمثل  سعه  و تو

ـــاورز ـــال زمان م 10تا  5ها حداقل کار نیدارد و ا يکش ناچار دولت با عجله و بدهد، به  يدیتول جهیتا نت خواهدیس

 .دیها گردشتاب متوسل به واردات کمبود

 دیو نسبت تول است درصد  16٫8با  برابر) 108٫2+  533بر کل مصرف (جمع  108٫2بنا به محاسبات نسبت واردات  

که  میریگیم جهیو از آن نت باشدیمدرصد   83٫2برابر با  641٫7به  533٫5 میحاصل تقس ییخودکفا ۀرابط ای یداخل

صرف مواد خوراک صد  16٫8 یاز کل م سال در سال خوب( 1356در  سا راناز لحاظ با یکه  سا ریو   16٫8نبود)  لیو

  است. دهیگرد نیتام یداخل داتیمملکت از تول ازیندر صد   83٫2واردات و متقابال  درصد 

  یمهندس منصور روحاناعدام 

و دوم  ســتیمحاکمه در دادگاه انقالب، در ســحرگاه ب شــد و پس از ریانقالب، منصــور روحانی دســتگ يروزیپ با

سته به رژ يهمراه با شمار 1358فروردین   به حکم صادق خلخالی »االرض یمفسد ف«به عنوان  يپهلو میاز رجال واب

  شد. ربارانیت

  

  مهندس منصور روحانی
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 خرم یعل میرح

و باغ  ي) شامل شهربازیلک پارك خرم (پارك ارم فعلتهران بود. او ما دارانهیسرماو اننیکارآفراز  خرم یعلمیرح

انقالب،  ياهوی(همســـر اول گوگوش و از دوســـتان خرم) در ه یمحمود قربان يهاطبق گفته بر بود. نویوحش و کاز

ــت در هتل م ــور را داش ــد خروج از کش ــخدمتیتهران به پ یامیخرم که قص انعام  نیو هم دهدیم ییهتل انعام باال ش

سون را س که او حتماً دهدیزمان اطالع مآن یانقالب يروهایو به ن زدیانگیبرم شک گار شنا سر  ياز نظام پهلو یفرد 

عشرتکده و  سی. خرم متهم به قتل و تجاوز، سوء استفاده از قدرت، تأسشودیم يو يامر باعث گرفتار نیاست و هم

 یبه اتهام فســاد ف یبه حکم صــادق خلخال يشــد. و یو نابود کردن اقتدار مل هایکمک از خارج افتیقمارخانه، در

  االرض به مجازات اعدام محکوم شد.

  

خرم  یعل میرح  
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قان بیاز جمله حب گریبه همراه هفت تن د 1358 بهشــــتیارد 19در  او بارانیت انیال قان ر  نیاول انیشــــد. خرم و ال

تهران، شاهدان  يهااز روزنامه یکینوشته  بودند که پس از انقالب در برابر جوخه آتش قرار گرفتند. به یدارانهیسرما

 ياعضـــا يبود و براانداخته ریباغ وحشـــش به قفس شـــ دررا  يریبار مرد فق کیشـــدند او  یدر محاکمه خرم مدع

سلطنت شراف گریو د یخانواده  شه ،ا ستبردهیم یپنیلیف يهافاح ستا ي. وا از  "آبادغرق"شهر  "آبادياری" يدر رو

 خواننده ازدواج کرده بود. هیبا دختر مرض ياست. پسر وتوابع ساوه دفن شده

 خرم یعل میرح اتهامات

در  يالجورد بیمصــاحبه با حب ،ياقهیدق 30نوار  2 يدر رو ،یامام فیشــر نهیکابدر يدادگســتر ریوز ،يباهر محمد

 قاتیتحق انیجر تهران در يدادســرا يهااز بازپرس یکیدر دوره وزارت او  شــودیم یهاروارد مدع یشــفاه خیتار

اتهام بر اســاس شــهادت  نیکرده بود. ا 1356ســال  رخرم، او را متهم به قتل دو تن از کارگران پارك خرم د رامونیپ

 در جاده کرج وارد شده بود. شدهافتیدو جنازه  یشهود و کالبدشکاف

 ربار به د کیم روزنامه نگار نزداسکندر دلد تیبه دربار به روا یعل میداستان  ورود رح

 )يریو معرکه گ يریشاه؛ عشق پ مادر(

 نوشته اسکندر دلدم ،»يمن و فرح پهلو«از کتاب  برگرفته

ـــکندر ـــت. و میرژ نیدولتمردان ا کانیو از نزد يدربار پهلو (اعتماد) دلدم از افراد مورد وثوق اس  لیبه دل يبوده اس

س اش،يشغل خبرنگار شته تراز اول يبا دربار و مقامها یعیارتباطات و شور دا ست. اوک ست: در خاطراتش آورده ا ا

عالقه داشت.  زیبه سه چ ادیو با آن سن ز انداختیخود مجلس بزم به راه م یاکثر شبها در کاخ اختصاص ،مادر شاه«

ـــاحبت با مردان قو یکی ـــاحب  کارمقاطعهخرم،  یمعلیآن، رح نیالجثه که آخر میو عظ کلیه يمص معروف و ص

پاها و  يرو یدر اطراف او، حت شــهیداشــت و هم یعالقه مفرط» ســگ«) بود. دوم به یارم کنون (پارك رهیکاباره جز

سومشدیم دهیمختلف د ينژادهاسگ از  نیدر بغلش چند شاه یسرگرم نی.   يب بود. پارَطَ مجالس ییبرپا ،مادر 

ـــال و قد ـــراب« یمیثابت مجالس بزم و طرب ملکه مادر، خواننده کهنس مدال درجه اول  نیدبود که چن »یملوك ض

شــاه و مادرش  ازشــد)  یمداده یاســیرتبه ارتش و رجال درجه اول ســ یکه معموال به فرماندهان عال ی(مدال ونیهما

 گرفته بود!
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. ملک پور عالوه بر شناختمیم کیملک پور داشت. من ملک پور را از نزد يبه نام آقا یشوهر رسم کیشاه  مادر

ــاغل ــت، در  یکارها و مش ــت دوم ن لیو فروش اتومب دیکار خرکه داش ــگاهینما ،يو پاتوق و کردیم تیفعال زیدس  ش

شعبان رح ضلع جنوب یمیمرحوم  س دانیم یپور در  س یفردو سپهبد کمال و  يمرااز رجال و اُ ياریبود. ب ارتش چون 

صاد تیفعال شگاهینما نیاز ظهرها در ا هم بعد ریشمگسپهبد وُ شتند. ماجرا ياقت شنا يدا  یمعلیه مادر با رحملک ییآ

 يادهیدرشت و نخراش کلی،کارگر ساده (آسفالت کار) بود و هخرم یمعلیو جالب است. رح یخواندن اریبس زیخرم ن

و بعد از  ادیخرم پس از کار ز یمعلیرح کردند،یآسفالت م دیکاخ سعدآباد را تجد يهاابانیخ هروز ک کیداشت. 

روزگار،  يمحوطه کاخ سعدآباد بود که از قضا يهااز درخت یکی ریصرف ناهار مشغول چرت زدن و استراحت ز

از  اشمهیمادر شاه که همراه با ند و دیآیاو به پرواز در م دهیو نخراش دهینتراش کلیبخت و اقبال در اطراف ه نیشاه

و  دهیخواببه حالت طاق باز  مروزیکه در آن آفتاب ن يکارگر يرعادیغ کلیو چشمش به ه ندکردیآن محل عبور م

 یپدرسوخته را به کاخ اختصاص کهیمرت نیا دیگویو بالفاصله م افتدیم بود،دهیصورتش کش يدستمالش را هم رو

و به  کنندیرا بلند م یمعلیاســـت! فورا رح دهیدر مأل مادرشـــاه خواب  عیوضـــع فج نیبه ا یرئتبه چه ج نمیتا بب دیاوریب

دگرگون و کارگر آســفالت کار مبدل به  یمعلیرح یلحظه، زندگ نیهمو از  برندیحضــور والده مکرمه شــاهنشــاه م

مورد توجه مادر شاه  دار،ید نیا. خرم پس از شودیم یها و ادارات دولتآسفالت کار دستگاه کارمقاطعه نیبزرگ تر

به زود ته و  ها يقرار گرف عاد نت و ثروت فوق ال حب مک ـــودیم يصــــا گاه  یمعلی. رحش کار حل  ها، م عد خرم ب

سف شد و پارك خرم  يهانیکرد و زم رهیبه کاباره جز لیخود در جاده کرج را تبد يپزالتآ صاحب  اطراف آن را 

ـــی(پارك ارم فعل تاس ـــنمود سی) را  به وس زنان  یپارك، زنان و دختران جوان و حت نیخود در ا يادیا لهی. خرم 

که در پارك  یو در محل مخصوص ربودیم محل آمده بودند، نیشوهردار را که همراه با شوهر و فرزندان خود به ا

  »خرم پس از انقالب محاکمه و اعدام شد. یمعلی. رحدادیخود ساخته بود، مورد تجاوز قرار م يبرا

  

   خرمرحیمعلی فهرست اتهامات 

سنامه  یعل میرح شنا شماره  شم 134خرم به  ساکن  ساوه،  شتیهجدهم ارد خیتهران در تار رانیصادره از   1358 به

شت، ک .دیگرد محاکمه شتن ندا سواد خواندن و نو ستیخرم، چون  شده بود  میتفه يبه و نکهیدادگاهش با ا فرخوا

  .دیحضار قرائت گرد هیدادگاه و کل سیرئ يبرا ریبه شرح ز گریبار د
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 شرح بود: نیفهرست اتهامات خرم بد

 مشارکت و معاونت در قتل و ضرب و جرح -1 

 سل به قدرت و زوربا تو رانیاستثمار ملت مظلوم ا-2 

سالریدا-3  شا در  سب ثروت هنگفت از ا انیکردن قمارخانه و مراکز فح سفالت و  نیدراز و ک شرکت آ راه از جمله 

 ها و ...در بانک یها آپارتمان و مبالغ هنگفت) و صدیهتل خرم و پارك خرم (ارم فعل

شاه نه ا خرم در دفاع از خود گفت: یعل میرح ست نکهیمن با  شتم، بلکه عل یکیزدو ن یدو سال پ يو هیندا به  شیچند

کار مرا  يمن کار کنم و جلو گذاشــتیبودم، چون او نم تمیکردم! و تا به امروز به دنبال شــکا تیشــکا يدادگســتر

خرم،  اتیسابق را با پول و وساطت خود آزاد کرده است. پس از دفاع انیشد چند تن از زندان یمدع يو گرفته بود.

بار در حال  نیخواننده معروف را چند "شهره"از کارکنان پارك خرم شهادت داد که  یکیاز جمله  چندتن از شهود

من با خوانندگان  کنم،یرا رد م هادتش نیشاهد گفت: من ا نیاست. خرم در پاسخ ا دهیخرم د یعل میمعاشقه با رح

ستارگان کار شتم، فقط گوگوش بود که من مدت  يو  ست  15ندا بودم و گوگوش مثل دختر من سال با پدرش دو

  بود.
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ـــاعت  يدادگاه، حکم اعدام و انیبعد از پا ـــادر و در س ـــتیبامداد روز نوزدهم ارد کیص حکم به اجرا  1358 بهش

 نیخرم را چن يریها راز دستگ(همسر اول گوگوش و از دوستان خرم) بعد یمحمود قربان نه،یدرآمد. به گزارش پارس

شر هتل  شخدمتیتهران به پ یامیدر هتل م داشتنقالب، خرم که قصد خروج از کشور را ا ياهویکرد که در ه حیت

ـــون را بر م نیو هم دهدیم ییانعام باال ـــک گارس که او  دهدیآنزمان اطالع م یانقالب يهارویو به ن زدیانگیانعام ش

 .شودیم يو يامر باعث گرفتار نیاست و هم ياز نظام پهلو یحتماً فرد سرشناس

 يپهلو میرژ کارمقاطعهخرم  یعل میروزنامه فرمان از رح ریعباس شاهنده مد ياخاذ

. دهدیکردن افراد پولدار نشان م سهیرا در سرک يپهلو يروزنامه نگاران دوره یاخالق ریغ يهاوهیاز ش یکی ریز سند

 يادیز يهاين اخاذنگاراروزنامه قیطر نیاســت و از ا جیروش در غرب به شــدت را نیاســت که ا حیالزم به توضــ

»  خرم یعل میرح«راجع به  یبا درج مطالب گر،ید يزنامهکمک چند رو به» عباس شاهنده«سند  نی. بر اساس اکنندیم

ــح ــپس تص ــندگرفتیم ياز و يادیپول ز گر،ید يآن مطالب در روزها حیو س ــت:  نیاز ا ی. در بخش ــند آمده اس س

 شودیها چاپ ممن در روزنامه هیعل یو مطالب دهندیفحش م )خرم(ه من تهران مرتباً ب يهامتوجه شدم اکثر روزنامه«

سه  انهیمن عباس شاهنده است. هم ماه هیافراد در نوشتن مقاالت عل نیمعلوم شد محرك تمام ا قیتحق یاز مدت دو بع

  »کندیم یمختلف کالش يهادر روزنامه یهم با درج مقاالت ردیگیهزار تومان از من حقوق م

 

 روزنامه فرمان ریهارات خرم درباره عباس شاهنده مداظ 

ـــال قبل آقاگفتیکار معروف مخرم مقاطعه يآقا ـــار کرد  رعاملیدکتر اقبال مد ي: چند س ـــرکت نفت مرا احض ش

 یبه عباس شاهنده بده تا ماه يدر دفتر او بود به من گفت: در شرکت خود کار زیروزنامه فرمان ن ریشاهنده مداس عب

 کردماستخدام  يکارشرکت مقاطعه یمشاور مطبوعات اماو گردد. من عباس شاهنده را به ن دیهزار تومان عاسه  ایدو 

ـــرکت ما  کیســـه هزار تومان حقوق درباره او منظور نمودم. هنوز  انهیو ماه ـــاهنده در ش ماه از خدمت عباس ش

 . دهندیانتشار م من هیعل یتهران مقاالت و مطالب يهاتک تک روزنامه دمیبود که دنگذشته
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روزنامه بده تا  ریمد نی: هزار تومان به اگفتیو م آمدیمن عباس شاهنده به مالقات من م هیعل يابعد از نوشتن مقاله

ــاهنده را به مد ــت ش ــود. من هم ناچار مبلغ مورد درخواس ــاکت ش که به من فحش داده بود پرداخت  ياروزنامه ریس

ها من در روزنامه هیعل یالبو مط دهندیتهران مرتباً به من فحش م يهاروزنامه کم متوجه شـــدم اکثر. کمکردمیم

شد محرك تمام ا قیو بعد از تحق شودیچاپ م شتن مقاالت عل نیمعلوم  ست  هیافراد در نو شاهنده ا من خود عباس 

ــه هزار تومان حقوق از من م انهیهم ماه ــ مختلف يهادر روزنامه یهم با درج مقاالت ردیگیس ! بعد از کندیم یکالش

شخص را که به  نینزد دکتر اقبال رفتم و گفتم ا م ردک يآورجمع دادندیرا که به من فحش م یهائچند ماه روزنامه

ـــت و عالقمند خود به من معرف ـــتین شیب يانتکاریخ دیاکرده ینام دوس ـــه هزار تومان  یاز من ماه نکهیا يبرا س س

مختلف  يهازنامهمن دارد در رو هیعل نیو توه یکه جنبه فحاشـــ يگریرت دو مطالب شـــرکت مرا به صـــو ردیگیم

: گفتیآنها بپردازم. خرم م رانیبه مد یها مبلغساکت شدن روزنامه يکه برا شودیو خودش واسطه م کندیچاپ م

وجود آنها از هر  هنکیا ياعتماد را از اطراف خود دور کند برا رقابلیافراد غ لیقب نیاز دکتر اقبال درخواســت کردم ا

  . باشدیم تررناكبردن شما خط نیاز ب يبرا یکروبیم

 خرم  یعل میساواك در مورد رح گزارش

از  ریزب هیدر روستاى کوهپا یشمس يهجر 1300در سال  »علىکیب«على خرم معروف به مهندس خرم، فرزند  میرح 

عامل  ریدر شــهردارى تهران و بعداً مدکار مقاطعهى ســواد بود و مدتفردى بى علىمی. رحه بودتوابع ســاوه متولد شــد

رامسر و صاحب روستائى بزرگ در دماوند  درکاباره تهران و هتل و شرکت آسفالت راه و صاحب بوستان خرم در

رفت و آمد داشت. خرم  ر،ینخست وز نى،یو محمودرضا پهلوى بود و به منزل دکتر ام درضایحم کانیاز نزد يشد. و

هنگام  1357متعدد مردم، نامبرده در مهرماه سال  اتیو شاه دوست بود. در پى شکا اشیوشگذران، عخ اریفردى بس

شد:  چنین گزارشو توسط بازرسى شاهنشاهى  ریمراجعت از خارج از کشور در مرز پاکستان توسط ساواك دستگ

) ایدر میمتر مربع حر 9800ر (خز اىیخرم به قسمتى از اراضى در علىمیکه رح نیدرباره گزارش ساواك مبنى بر ا«

ـــ کرج) تجاوز و در وارد کردن کاال از خا مرتکب تخلفاتى  رجو اراضى اوقاف در غرب تهران (شمال جاده تهران ـ

ست. نت ساحلى در قیتحق جهیشده ا ضى  سمتى از ارا سر، ق ست، نامبرده با احداث هتل و کاباره در رام را  ایحاکى ا

ـــ کرج) از طربه اراضى  1325متصرف و از سال   جادیو ا وارکشىید قیموقوفه واقع در طرشت (شمال جاده تهران ـ

س صرفات غ سات،یتأ شته رمجازیت سازمادا ست و  سال  نا ستى مبنى بر خلع  1351اوقاف در  شت قطعه  دیدادخوا ه
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محکوم  در دادگاههاى بدوى و پژوهشــى جهیکه در نت میمتر مربع به دادگاه تقد 226831اراضــى موقوفه به مســاحت 

  مردم مشارکت داشت. سیتک نوامشود که او در دهها قتل و تجاوز و هَگفته مى» است. دهیگرد

 

 با عباس شاهنده، روزنامه نگار دربار یآشنائ

ــال  عباس ــلطان) در س ــفاء الس ــاهنده، فرزند احمد (ص ــ ایش در تهران به دن. ه 1292ش را در  ىیابتدا التیآمد. تحص

سطه  ستان خاقانى و متو ستانیرا دبدب سرا رفت و بعد از اتمام دوره ر ش  يشرف در تهران گذراند و پس از آن به دان

ستانیدر دب سیقرار گرفت و به تدر عارفبه عنوان آموزگار در خدمت وزارت م پلمیمربوطه و گرفتن د تهران  هاىر

کرد.  ىیشروع به خودنما گىشاهنیهاى پگروهها وجوخه نیمشغول شد. پس از استخدام در دولت با سازماندهى اول

که وز نیخدمات او در ا قدر مورد توجه قرار گرفت  به عنوان اول ریعرصــــه آن نامبرده را  عارف وقت   سیرئ نیم

ظاهراً جانب مردم را گرفت و خود را  1320 وریپس از شهر هیمنصوب کرد. شاهنده در سالهاى اول رانته شاهنگىیپ

ـــانى جا زد و ـــع نیبردارى از ابراى بهره طرفدار آزادى و حقوق انس مطبوعاتى رو آورد و  تیبه فعال دیجد تیوض

فرمان در روز پانزدهم خرداد  يشماره نیولانتشار داد. ا سیاطالعاتى انگل هاىسیسرو تیفرمان را با حما يروزنامه

 ها شد.فروشىروزنامه شخوانیپ يروانه 1322

شک با شاهنده جانب حزب  نیحزب توده و نفوذ روزافزون ا لیت شهرها و مناطق کارگرى، عباس  سترش آن در  و گ

ــتىیکمون انیجر اریفرمان را کامالً در اخت يحزب توده را گرفت و روزنامه ــت، ول رانیا س از  تیحما نیا کنیگذاش

حزب توده  بانىیزد، دست از پشت هیوزارت تک دالسلطنه بر مسنو زمانى که قوام دیطول نکش ادىیحزب توده مدت ز

قوام و محمدرضــا  انیعلنى کرد و به صــف حام 1324و چهارم دى ماه  ســتیخط مشــى را در ب رییتغ نیبرداشــت و ا

  .وستیپهلوى پ
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شــد، عباس شــاهنده ســردســتگى اراذل و اوباش هوادار قوام را بر عهده داشــت و  لیکه حزب دموکرات تشــک زمانى

ـــرگروهى را به  ـــاهنده از حزب توده،  ىیت به وجود آورد. پس از جداحزب دموکرا فاتینام گارد احترام و تش ش

ـــلطنه او را مورد عناقوام ـــفند  تیالس به  ژهیطى فرمانى و 1324و توجه قرار داد و در اس وى را از وزارت فرهنگ 

مقام در  نیاز ا رىیگکرد و او با بهره رانیکارگرى ا کاهاىیسند يهیمنتقل و مأمور سازماندهى اتحاد رىیوزنخست

  داد. رییفرمان را به فرمان کارگران تغ ينام روزنامه 1325ر ماه آذ

  

 

 

  روزنامه فرمان ریعباس شاهنده مد
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و در  افتیشــهردارى تهران انتقال  التیبه تشــک رىیوزو کردســتان، شــاهنده از نخســت جانیاز ختم غائله آذربا پس

خواربار شهر  تیرینده پس از برکنارى از مقام مدکل خواربار شهر تهران منصوب شد. شاه ریبه سمت مد 1326سال 

آرا با حفظ سمت به مقام حاجعلى رزم رىیوزستو در زمان نخ دیکل بازرسى شهردارى رس تیریتهران به مقام مد

ــهردارى تهران ن ــت  زیمعاونت ش ــانى  نیجزو اول 1332مرداد  28کودتاى  انی. وى مدعى بود که در جرافتیدس کس

ست که به ه سرهنگ پهلوان، مهدى مبوده ا شرافىیمراه  شعبان  ریگروهى از اراذل و اوباش نظو احمد فرامرزى و را

تهران حمله کرده و پس از تصـرف آن سـقوط حکومت دکتر مصـدق را  ویراد يبه فرسـتنده نبى مخ و هفت کچال

 اعالم داشته است.

سرش ثر او ضا پهلوى و هم سفرهاى خارجى محمدر سافرت ایدر اکثر  سهاو م عالء و منوچهر اقبال به عنوان  نیى ح

سفرهاى شاهنده، سفر به کشور  نیتراز مهم کىیمطبوعاتى همراه آنان بود.  أتیه سیعضو ثابت و اکثراً به عنوان رئ

بان  غداد بود. ا 1334عراق در آ ـــرکت در کنفرانس ب به امضــــاى پ نیبه منظور ش غداد م مانیکنفرانس منتج   انیب

شورهاى ا شاهنده در ا ه،یق، ترکعرا ران،یک سمت  شد.  ستان  ستان و انگل ستیکنفرانس ر نیپاک مطبوعاتى  أتیه ا

 معرفى کرد. 1332مرداد  28بغداد را متمم کودتاى  مانیوقت بود. او پ ریوزعالء، نخست نیهمراه حس

شهر نیهمچن وى سرائ 1335 وریدر  سفرنامه لیسفرى به ا شت و در  سرائ تیخود اهم يدا توازن روابط  براىرا  لیا

 است.برشمرده و اعراب رانیا اسىیس

نگاران گله مراســم ســالم نوروزى از طوالنى بودن صــف روزنامه انیوقتى محمدرضــا پهلوى در جر 1342در ســال 

به کاستن از تعداد  میمشاور و سرپرست انتشارات دولت تصم ریما و وز رانیا يروزنامه ریتفضلى، مد ریکرد، جهانگ

ـــر 71 ازیو مطبوعات گرفت و امتها روزنامه از آنها بود. اّما  کىی زیفرمان ن يکرد که روزنامه لغوو روزنامه را  هینش

فرمان  ياندازى مجدد روزنامهشود و تالش براى راه مینگاران معمولى نبود که به آسانى تسلشاهنده در شمار روزنامه

ــد دوباره امت نکهیرا رها نکرد تا ا ــرانجام موفق ش ــده زایس ــتیب خیو در تار ردیاش را پس بگلغو ش  1344 ریو نهم ت س

 ازیاى بود که پس از لغو دوباره امتاو تنها روزنامه يفرمان را انتشــــار داد و از آنجا که روزنامه يمجدداً روزنامه

 شاه پى برد. محمدرضا تیتوان به نفوذ شاهنده در هرم حاکمگرفت، مى
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بود، عباس شـــاهنده موافقت مقامات مســـئول را براى نامزدى در انتخابات  لیرمان تعطف يطول مدتى که روزنامه در

سب کرد. در ا کمیو  ستیب يدوره شوراى ملى ک شهر وستیب خیانتخابات که در تار نیمجلس  شم   1342 وریش

عتبارنامه او در صحن نامشخص ا لىید، امّا به دالیانتخاب گرد جاریشهرستان ب يندهیبرگزار شد، شاهنده به عنوان نما

 بزند. هیمجلس تک ندگىیبار هم نتوانست بر کرسى نما نینشد و او ا بیعمومى مجلس تصو

سم تاجگذارى و ن شاهنده شن زیدر مرا شت و  2500هاى در ج ساله تمام توان و قدرت خود را در خدمت دربار گذا

سفند ماه  نیبه هم شن نیى ابرگزار انیبه خاطر خدماتش در جر 1350سبب در ا شان ج شاهى«ها ن شاهن شن  را » ج

به عنوان  1351دارا بود و در آذرماه سال  زیرا ن نینو رانیشاخه مطبوعاتى حزب ا تیاو عضو نیهمچن کرد. افتیدر

 .شددهیهاى شهر استان مرکزى برگزانجمن سیرئ بینا

ــ رىیگشــاهنده هنگام اوج عباس ــالمى فعال شــد و کوش خود را در  گرید کباری رنگیو ن بکارىیبا فر دیانقالب اس

صه سال  رانیمطبوعات ا يعر شر کرد و با فر 1357جاى دهد و در اواخر  مردم انتقادات خود  بیمجدداً فرمان را منت

 نیو به ا دیخود سود جو ستىیاز عملکرد ضدکمون دیششاهنده کو ،یانقالب اسالم روزىینمود. با پ دایرا متوجه هو

 سازد. کینزد یاسالم يو رهبران جمهور تیخود را به حاکم قیطر

سند ب ساواك ست:  وگرافىیدر  شاراِ« وى آورده ا ست، موقع رك،یفردى ز هیلم شتکاردار، فعال و پول پر شناس، پ

در متشــکل  ادىیباشــد و نفوذ وى در اشــخاص خوب اســت، وى اســتعداد زکالش، بند و بســت چى مى ر،یگرشــوه

 »زبى دارد.ح التیهاى کارگرى و تشککردن دسته

هاى مختلفى راستا در تشکل نیو تابع منافع شخصى خود بود و در هم(نون به نرخ روز خور) الوقتفردى ابن شاهنده

که گروهى از » بدامن«مشــترك  يدکتر منوچهر اقبال، عضــو پروژه »ارانی تیجمع«داشــت. وى عضــو  تیعضــو

 بیتعق رانیســى در ایروزنامه را در خدمت منافع انگل نگاران و روشــنفکران و دهها نشــســت وو روزنامه ســندگانینو

 ، بود.ندکردمى
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 شد!!! حضرتیقلچماق که داماد اعل يمادر و کارگر يملکه

ــم ارد رملویآ موریفرزند ت رملویتاج الملوك آ  ــش ــتیدر روز ش ــال  بهش ــه  يآمد. او دارا ایش به دن.ه 1278ماه س س

سرتقزاق  کیبرادر بود. پدر او  کیخواهر و  جنگ او را به  دانیدر م شاه رضاهاي شجاعت دنی) بود و پس از دپی(

 يچهار فرزند به نام ها ينمود و از او دارا ازدواجش با تاج الملوك .ه 1294. رضاشاه در سال رفتیخود پذ يداماد

رضاشاه درگذشت. هنوز کفن  دیرضاشاه در تبع ،يالدیم 1944. در سال دیگرد رضایشمس، محمدرضا، اشرف و عل

شده بود که تاج الملوك در تهران غالمحس و چهار سال  دیرا به عنوان معشوق خود برگز وانیصاحب د نیخشک ن

در واقع هم سن و سال پسر اول تاج الملوك (محمدرضا) بود  وانیصاحب د نیغالمحس کرد. زدواجبعد با او رسماً ا

ضو  شاخه یکیو ع ش يخانواده يهااز  شمار  نیو با نفوذتر نیهمتر(م يرازیقوام الملک  ستان فارس) به  خانواده در ا

خوب و زود  یلیخ ار یوصــلت، مدارج ترق نینبود، اما پس از ا يریو چشــمگ هیعال التیتحصــ يدارا ي. ورفتیم

 .دیهم رس یمل يمجلس شوار یندگیو به نما مودیپ

 

  وانیصاحب د نیقوام سمت چپ غالمحس یسمت راست عل
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هم  یمدت يو رابطه دوستی را آغاز کرد، يرا کنار گذاشت و با شمس قنات آباد وانیا صاحب دتاج الملوك بعده

شوقه شعبان ب يشعبان جعفر يمع ست به کار عج يپهلو میدر اواخر عمر رژ ي) بود ومخی( شا یبید  دیزد، اگرچه 

 د.باشآنها به دور از شان ، ندانستدیم انیکه خود را از نسل هخامنشبراي کسانی کار در نزد مردم عوام آن روز،  نیا

 

  يآبادشمس قنات
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 همراه محمد رضا شاه يشعبان جعفر

 

 خوار شد!که رانت يکارخرم و ارتباط او با دربار؛ کارگر آسفالت یعلمیرح يرانتخوار

سلطنت پ يپروریحام يمجار نیتراز مهم یکی«خرم   یعل میرح يدرباره گرید تیروا دادن  ،يهلودربار و خاندان 

به برخ ازاتیامت که از آن م انیو اطراف کانیاز نزد یو انحصــــارات خاص  بار بود  نت«به  توانیدر نمود.  ریتعب» را

که با دربار شاه ارتباط  یکه افراد خاص يطوربه افت؛ی يشتریدر دوران محمدرضاشاه شدت ب ژهیوبه »يخواررانت«

ــتندیم گرفتندیم ــ يهادر حوزه یرقانونیغ يهابا انواع روش توانس ــود …و يمانکاریاز امالك، پ یعیوس  منافع و س

 .ندیکسب نما يشماربی

ست از ا یعلمیخواران رحرانت نیا نیتراز مهم یکی س نیخرم بود که توان سرما دارنیبه زم ریم کالن  دارهیبزرگ و 

 ابدیاط با ملکه مادر توانست به دربار راه واسطه ارتببود، به يسوادیکار بکه کارگر آسفالت يشود. و لیکشور تبد

 دست آورد. به یکالن يهارانت ،يمانکاریو پ نیزممختلف  يو به عنوان مهره دربار در زد و بندها

هســت از  ییهانقل قول يپهلو میخواران رژلک رانتاو به ســِ  افتنیراه  ینحوه ارتباط خرم با دربار و چگونگ درباره

ست که بهبوده ياداز افر يو نکهیجمله ا  سوادیو با آنکه ب شودیخاطر جثه و ظاهرش مورد توجه ملکه مادر واقع ما

کلفت با جثه و گردن ســوادیب ییروســتا کیکه  یعلمیرح«: ابدییدربار ارتقا م يمانکاریبه پ ياســت از کارگربوده
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سم یبزرگ شوقه ر سابق، به عنوان مع شاه  سط مادر  به  شبهکیساده  یو عملگ يز کارگرا یبود، پس از انتخاب تو

 ».شد یکرد و صاحب دم و دستگاه مفصل یترق يکارمقاطعه

س ينفوذيملکه مادر با افراد ذ قیاو از طر شاه را ارتباط برقرار کرده زین ییطباطبا نیاءالدیدضیچون  بود تا بتواند نظر 

ارتباط تا  نی. ادیدر تهران و خارج از آن جلب نما يکارتا مقاطعه يخوارنیو انحصارات از زم ازاتیگرفتن امت يبرا

به ســازمان برنامه و بودجه  یاو را حت هیمختلف توصــ يهايمانکاریپ يکه دفتر مخصــوص شــاه برا بوددهیرســ ییجا

 بود.دوران ابتهاج نموده

بود که  نینامه اســازمان بر اســتیقبول ر يمن برا طیاز شــرا یکیآنکه  رغمیعل«که  کندیدر خاطراتش ذکر م ابتهاج

از دفتر مخصوص شاه آمد که ساختن راه مازندران  يانامه حالنیا با یرا قبول نخواهم کرد، ول ياهیسفارش و توص

ـــوص جواب دادم که راه مازندران را به خرم یکاران تهران، بدهاز مقاطعه یکیخرم،  یعلمیرا به رح د. به دفتر مخص

ــر کیکار  نیکنم؟ ا يکار نیچن توانمیچه؟ من چطور م یعنی دیبده کار انتخاب مقاطعه يدارد. برا یقانون فاتیتش

. اصال دیکار را به خرم بده نیا دیمخصوص آمد که حتما با ازدفتر يا. چند روز بعد مجددا نامهمیمناقصه بگذار دیبا

س قیتحق نکهیدارد تا ا یاصرار دفتر مخصوص چه علت دمیفهمینم شاه  ییطباطبا نیالداءیدضیکردم و معلوم شد  نزد 

 »سدینویو احتماال طبق دستور شاه دفتر مخصوص مرتبا به سازمان برنامه نامه م کندیم تیشخص حما نیاز ا

  

 خرم یعل میرح يخوارنیزم

ست آورد زمکه خرم از ارتباط با دربار به یازاتیامت نیتراز مهم یکی صاحب زم يخوارنید شمال  یجنگل يهانیو ت

خرم در اطراف تهران  يخوارنیدر خاطرات خود درباره زم ينور يدیشــهر تهران بود. عم ژهیوشــهرها، به و  اطراف

متر  ونیلیماز ده شیخرم ب«: کندیاشــاره م گونهنیا بوددر غرب تهران تصــاحب نموده یبه راحت يکه و ییهانیبه زم

طرف و از  کیاز  )رودیکه به ســـمت کرج م ياســـفالتهآ ابانیاز بر خ(فرودگاه مهرآباد تهران  يرورا از روبه نیزم

و ملک  هکرد حیکوه پر نموده تســـط هايدامنه تا را کن رودخانه کنار و هاچاله و تپه تمام و …ســـمت اتوبان کرج 

 ».استکار در آنجا نموده نیتومان خرج ا ونیلیم 170از  شیاست و بخود نموده
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ــت که به پارك خرم و بعد از مکان ســاخته نیکه خرم در ا یو خاصــلوکس  يهاســپس به بناها و ســاختمان يو اس

 کی« بوده اســت:   انیشــاه و شــاهپورها و دربار حیکه محل تفر ،کندیاشــاره م شــودیانقالب پارك ارم معروف م

 متیتومان فقط ق ونیلیممحوطه حفر نموده که مباشــرش به من گفت هفت نیدر ا لومتریکمیدر ن لومتریکســه جیاســت

 بیعج یبا مهندس يسه طبقه در سطح چندهزارمتر بیو غر بیاست. عمارت عج جیاست نیشده در امصرف مانیس

ساخته شته که گرفته نیدرخت بزرگ آورده در زم هاونیلیم ،خود در آنجا  شدند و در واقع آنجا کا سبز   کیاند و 

صنوع شاپورهاها که نکردها چهدر آنج "عمله سر" نیا دیرفت و د دیوجود آورده که بابه نجادر آ یجنگل م ست.   ا

 حیتفر دیآیبه آنجا م یگاه کوپتریشاه هم با هل یحت دمیو محمودرضا اغلب آنجا هستند، خودم آنها را د درضایحم

صب ده نی. اکندیم ض ونیلیها مغ ساختمان  اضیب یمتر ارا ستکه مال مالک  ساخته و  وارید محابایب طورنیو او ا ا

 ».است کیبلکه دربار با او شر ست،یپرداخته که کار خودش تنها ن یعمران تیفعال نیبه ا

 

 خرم یعل میدربار از رح تیزد و بندها و حما

متعدد در غصـــب و  یرقانونیبا وجود اقدامات غ يبود که وخرم به دربار موجب شـــده یگرمشـــراکت و پشـــت نیا

ــاد  ه يخواررانت ــ گاهچیو فس ــاله پروژه پ يت در خاطرات خود از واگذارمجازات نگردد. فردوس  يمانکاریچندس

 یتومان ونیلیمستیدو يرشوهپرداخت  اطرخکه به دیگویناقص و افتضاح آن م يرغم اجراآسفالت تهران به خرم به

شهردار صور يبه  شراکت  ضا پهلو يو  صه اعالم م افتیو در يمحمودر ساله برنده مناق و با  شدیسود از پروژه، هر

 هاابانیخ یو در برخ کردیم يریگرا لکه هاابانیهر ســال خ يو و بســتندیآســفالت قرارداد م مانکاریبه عنوان پ ،يو

سانتورقه نازك چ کی سفالت م یند سفالت نیا لی. به دلختیریآ ستان با  يکارآ صل زم  نیا خبندانیناقص، در ف

 يهاانیو ز ســاختیرا در تهران بغرنج م یکه رانندگ شــدیم جادیا هاابانیدر خ ییهاو چاله آمدیها درمآســفالت

گزارش دادم. متوجه شــدم  محمدرضــابه  بارهنیا که در کندی. فردوســت اشــاره مکردیبه خودروها وارد م یفراوان

شاه،  صور یعنیبرادر  ضا، با خرم به طور  صد کیشر يمحمودر شتهیم افتیدر يبوده و در ست؛ بنابرا دا  نیا نیا

 نداشت. يو شهردار مانکاریدر مجازات پ ياهجیگزارش نت

ساد و رانت ياپرونده يو يهرچند برا البته ست يهايخواردر باب ف شد، اما  ینیام يریوزمتعددش در دوران نخ باز 

در دوران دکتر  يفســاد و يکه برا يابا اشــاره به پرونده ینیدر بر نداشــت. محمود ام ياجهینت چیدربار ه تیبا حما
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ـــال  ینیام ـــرپوش گذاردن بر مقاطعه يدربار برا یانراه افتاده بود، به مبارزه پنه 1340در س و  یرقانونیغ يهايکارس

 :دیگویخالف او م

تپه چالوس  يباال چیکه در مرتع گرماو میبوددر همان روزها با خرم به مازندران رفته رایمن شاهد واقعه بودم؛ ز خود«

 يهااز تونل یکیکه دم  دیآیم ادمیمســـافرت  نی. در برگشـــتن از امیریباغ بگ چندهزار هکتار يابه صـــورت اجاره

برگشت و  دیخرم را د لیاتومب یوقت رفت؛یشد که به سمت چالوس م دایاز دور پ یشهربان لیسد کرج اتومب کینزد

 يآمد با افسر نییاد، بعد پارا دستور توقف د لیبا چراغ و بوق به او فهماند کار دارد. من خرم را آگاه نمودم. او اتومب

بعد خرم  آمدیمهم پشت سر ما  یشهربان لیشد. آن اتومب لیکردند و سوار اتومب یپچبود پچ یشهربان لیکه در اتومب

اش به من داد به خانه یغاماتیبه فرودگاه خواهم رفت و پ کســـرهیجا  نیبروم از هم رانیاز ا دیبا گریبه من گفت که د

ـــ دمیتا فرودگاه رفتم د. من همراهش میبگو ـــپهبد نص ـــهربان سیکه آن روز رئ ،يریخود س اش را بود، گذرنامه یش

شد که دربا ستش داد. معلوم  ست دکتر ام رمحرمانه به د ستر ریو وز ینیاو را از د  وانیو بازپرس د یالموت اشيدادگ

 ».به لندن رفت کسرهیداد. خرم از آنجا  يفرار فریک

ــقوط ام  ،یافکار عموم بیفر يکه بازگردد و برا دهدیم امیخطر محاکمه خرم، دربار خود به او پو رفع  ینیبعد از س

صور شت م يبه طور  شهربان شودیبازدا ساختمان  سربازان یو در دو اتاق مبله کنار   کردندیم ییرایکه از او پذ یبا 

 يدربار برا يتومان از ســو نویلیکصــدمیاز  شیب ازداشــتشاصــطالح بمدت به نی. در همکندیم يرا ســپر یچند ماه

 .شودیو آزاد م لیتبد لیبه کف فشیقرار توق ،و بعد شودیگرفته و به او داده م جانیها و آسفالت آذرباراه يمانکاریپ

سودها عالوه ص نیاز اکه  ییبر  سک دیها را باپروژه گونهنیا شدیخرم م بیقراردادها ن ستم سب منافع و  يبرا یم ک

ــاه و ــود خانواده ش ــ س ــت. در واقع خرم وس ــاهپورها يالهیدربار دانس ــت دربار و ش ــتن  يبود برا يپهلو يدر دس بس

 .شدیم بشانیراهها نص نیکه از ا یکالن يقراردادها و سودها

 ياریها پخش نشــود به بســو روزنامه دیدر جرا اشیرقانونیو اقدامات غ هايآنکه از زد و بندها و خالفکار يبرا خرم

ـــئوالنیاز مد ـــاور مطبوعات یکیکه در چنان پرداخت؛یپول م انهیماه دیجرا رمس ـــناد آمده که مش او، عباس  یاز اس

. خرم کردیبه آنها پول پرداخت م نوشـــتندیاو م هیلکه ع يدیاز جرا کیهر  رانیســـاکت کردن مد يشـــاهنده، برا

ــت:  بارهنیدرا ــتن مقاله«گفته اس ــاهنده به مالق هیعل يابعد از نوش  نیات من آمد و گفت هزار تومان به امن، عباس ش
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 حشکه به من ف ياروزنامه ریناچار مبلغ مورد درخواست شاهنده را به مدروزنامه بده تا ساکت شود؛ من هم به ریمد

 ».کردمیپرداخت م دادیم

ــرانجام ــال  س ــدن امواج انقالب  در س ــان ش ــاه بود، ب1357با خروش ــتگان دربار ش ا آنکه ، خرم که از نوکران و وابس

ـــقوط حکومت پهلو الوقوعبیقر موقت به شـــاه اظهار  یتملق و کســـب منفعت يهمچنان برا د،یدیرا م يبودن س

با مردم انقالب کردیم يوفادار له  قاب تار م ـــ نامه ر یو خواس ند 1357به شــــاه در مرداد  یعل میحبود.  ـــ دال بر  يس

  است: يبه حکومت پهلو اشیوابستگ

 يهاعناصر خائن و چهره یکه کشور دستخوش آمال و مقاصد شوم مشت تیپراهم ریموقع خط نیدر ا«  

شناخته ستدعا دارد ندا شده قرار گرفته جانثارِناپاك  شاه از آن مقام ا ستانهنیم یقلب يشاهن و  یواقع پر

از  شیب دهد،یم لیکشــور را تشــک تیبه اتفاق جمع بیقر تیکه اکثر ،یبه نظام شــاهنشــاه مندانقهعال

خود را رهبر و سند استقالل و عظمت  را ندارند و شاهنشاه معظمِ هاینابسامان نینظارت بر چنتحمل  نیا

 یابد و مقتضیو هرگاه اراده ملوکانه شرف صدور  شوددهیرس یونیبه شرف عرض هما دانند،یکشور م

کرده در گره يهاو با مشت دانندیم یبداند چون مردم خود را مسئول حراست از تاج و تخت شاهنشاه

جاهالنه و  يهااســتیدوش باشــند و آنها را از صــحنه ســبهمزدوران خانه نیا يکوچه و معابر پاســخگو

 ».مزورانه براند

جان نیبا وجود ا هار  ثاراظ ها نیو در آخر 1357در مهر  يو ها،ين مت پهلو يماه مبرا جلوه دادن  يو برا يحکو

ساواك دستگ فاسد خوارنیبه عنوان زم ،يحکومت از اقدامات و در  یشاهنشاه ی. سازمان بازرسشودیم ریتوسط 

ســـازمان  تیقبال مورد شـــکا ایکه گو دینمایاذعان م گونهنیا يو فســـاد و يخوارنیاز زم يگزارش خود به موارد

متر  9800خزر ( اىیخرم به قســمتى از اراضــى در معلىیرح«بود: داده نشــده ياثر بیترت یاوقاف هم واقع شــده، ول

ـــ کرج) تجاوز و در وارد کردن کاال از خارج ایدر میحر مربع ) و اراضى اوقاف در غرب تهران (شمال جاده تهران ـ

شد ستهمرتکب تخلفاتى  سمتى از اراضـى  قیتحق جهی. نتا سر، ق ست نامبرده با احداث هتل و کاباره در رام حاکى ا

ــــ کرج) از طربه اراضــى موقوفه واقع در طر 1325را متصــرف و از ســال  ایســاحلى در  قیشــت (شــمال جاده تهران ـ

مبنى بر خلع  دادخواستى 1351است و سازمان اوقاف در سال داشته رمجازیتصرفات غ سات،یتأس جادیو ا وارکشىید
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ــاحت  دی ــى موقوفه به مس ــت قطعه اراض هاى بدوى و در دادگاه جهیکه در نت میمتر مربع به دادگاه تقد 226،831هش

 ».ستادهیپژوهشى محکوم گرد

ـــند گونهچیه حالنیباا همچنان به اقدامات خود  يوجود ندارد و و تیمحکوم نیدر اثر ا يبر مجازات و یمبن يس

ست تا اادامه داده سالم يروزیبا پ نکهیا سالم يهاخرم در دادگاه معلىیرح ،یانقالب ا ستثمار «محاکمه و به جرم  یا ا

 شد. ربارانیت االرضیبه عنوان مفسد ف 1358 بهشتیاردزدهم ، در نو»با توسل به قدرت و زور رانیملت مظلوم ا

 

 و مصادره اموال خرم يریخرم از دستگ یعل مینوه رح تیروا

کتاب خاطرات پدربزرگم را  يآرزو دارم روز«: دیگویاما م شــودیمنتشــر م يخاطرات مادربزرگش به زود کتاب

 "هیمرض"است که سر  يزیچتر از آنوحشتناك یلیآورد، خ اميسر خانواده پدر 1357که انقالب  ییمنتشر کنم. بال

 ».خرم یعلمیرح«است و پدر پدرش  یرانیخواننده پرآوازه ا ،»هیمرض«مادرش  مادر »آمد. اميو خانواده مادر

 

  خرم یعل میپسر و نوه  رح
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سه و شرکت »هتل خرم«، »پارك خرم« گذارانیخرم بن یعلمیرح سفالت«، کارخانه شن و ما سرما» راه آ  دارانهیو از 

ـــت.  1357بود که پس از انقالب  ینانیو کارآفر ـــده اس ـــت و اعدام ش ـــت وقت "جانان"بازداش ـــال داش  یتنها دو س

 یرا دادگاه یرانیا گذارهیو سرما نی، کارآفر"انیالقان بیحب"که  1358 بهشتینوزدهم ارد« شد: پدربزرگش اعدام 

 »کردند و به زندان فرستادند. ریشد. چند ماه بعد پدرم را هم دستگ و اعدام کردند، پدربزرگ من هم اعدام

را  شیهاملک یکی یکیکه پدربزرگم را زندان بردند، تا روز دادگاه  نیبعد از ا«: دیگویو م کشـــدیم یقیعم نفس

ــادره تمام دارا ــادره کردند. دادگاه به مص ــتیداد. در ک يخرم را يهاییمص ــت فرخواس ــتن مثل  یاز کلمات زش داش

شان  "کدهاشیع" ستفاده کرده "کاباره"که منظور صال با ارث از ملک یکیبودند. بود، ا ها مال مادربزرگم بود که ا

بودند اســت. در حکم نوشــتهشــده لیتهران تبد "دارآباد"در  "اردوگاه ابوذر"جا به . امروز آنبوددهیخود خر يپدر

اند. پدر و را پس نداده کدامچیامروز ه نیهم گرفتند و تا همجا را اما آن ســـتیملک شـــامل مصـــادره ن نیکه ا

 »کنند. يملک بودند اما نتوانستند کار نیعمرشان دنبال پس گرفتن ا يهاسال نیتا آخر زرگممادرب

ـــادر م یعلمیاز دادگاه رح بعد ـــادره تمام اموالش ص ـــود،یخرم که حکم مص ـــا ش خانواده خرم را از محل  ياعض

کردند. پدرم تا  رونیشـــان از خانه بتن يهاها را با همان لباسپدر من و تمام خانواده«: کنندیم رونیشـــان بســـکونت

 ».دیخود مثل پاسپورت و... دو یشخص لیوسا گریها دنبال شناسنامه و دسال

 يرداشت و چند با يبد یضیرفت. مر ایمرد، از دن ینیکه خم یمادرپدرم همان سال«: دیگویو م کندیمکث م یکم

شان داد که قبر خم ونیزیکه تلو ی. زمانزدیحرف م یبود. با لهجه ترککرده یدرمان یمیش گفت  سازند،یرا م ینین

ـــهررمیبم توانمیراحت م الیمُرد، من با خ نیاالن که ا ـــدند. ی. ش ـــال فوت ش که  یآن زمان دیآیم ادمیور همان س

 »کفن و دفن مادرش را انجام دهد. يت که بتواند کارهانداش یمادربزرگم فوت کرد، پدرم شناسنامه و مدارك رسم

 يزهایچ«بود:  دهید »نهیدف«ارزشــمند خانه پدربزرگش را هم در موزه  لیباف و تابلوها و وســادســت يهافرش جانان

مه بودند و همستضعفان بود، گذاشته ادیکه مال بن نهیها در موزه دفباف و... هم تا سالدست يهامثل فرش يارزشمند

ستندیم شد که  میدانیکنند. اما نم دیبروند بازد توان سال دفعهکیچه  ستند و رفتند.  روز من و  کیها بعد درش را ب
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و با  گذاشتیکارش م زیم يرو "آسفالت راه"که پدربزگم در شرکت  یپالک میدیجمعه بازار و د میبودپدرم رفته

 »اند.هفروش گذاشت يبرنز و سنگ مرمر ساخته شده بود، برا

 

 

  فروش وسایل خانه خرم در عتیقه فروشی
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و رو  ریز شانیاند و زندگاو ضربه خورده يخانواده پدر ،ياز خانواده مادر شتریب 1357او معتقد است بعد از انقالب 

راه و ســاختمان از  یخرم، مهندســ نیپدرم، غالمحســ«درباره پدرش نوشــته اســت:  تییرشــته تو کیاســت. در شــده

 ياندازو در راه زدیرو حرف م یولیو اســپان ییایتالیا ،یآلمان ،يفرانســو ،یو ترک یاز فارســ ریداشــت. به غ سییســو

پارك، او بسته  يمانژها يرو برا يو فرانسو ییایتالیا يهاپارك خرم درکنار پدربزرگم بود. تمام قراردادها با شرکت

بار همون موقع به  کیکه  نیشــد تا جواب پس بدهد تا ا ریبار دســتگ نی، چند1357بعد از افتضــاح  نیهم يبود. برا

 »شد. یبه مدت شش ماه زندان 1363بار هم سال  کیسال و  کیمدت 

ـــت م ریبا خم میبرا«دوران زندان پدرش را به خاطر دارد:  او ـــطرنج درس ـــ کردینان، مهره ش قاب  گاریو با پاکت س

 »عکس. 

س شاپور « نهیدر کاب ياطالعات و جهانگرد ریو وز سندهینگار، نوامه، روزن»آموزگار روسیس«خرم و دکتر  نیغالمح

شدند، چون از طرف پدر یزمان«: شوندیروز با هم آزاد م کیاند و در بند بودهدر زندان هم »اریبخت همه  يکه آزاد 

ــادره کرده بودند، ما در منزل  زیچ ن و دکتر که پدر م ی. شــبمیکردیم یزندگ "هیصــاحبقران"در  "هیمرضــ"را مص

 »گرفت. یهمانیهر دو م يآموزگار آزاد شدند، مادربزرگم برا روسیس

که پدرم از مادرم جدا شود، با ما در  نیتا قبل از ا«: شوندیکه او پنج ساله بوده، از هم جدا م یو مادر جانان زمان پدر

اجاره  "آ. اس. پ" يهار ساختمانکه مادرشان د ياو بعد به خانه کردندیم یزندگ هیمنزل مادربزرگم در صاحبقران

با خانم دکرده الخروج بود. االمضـــا و ممنوعازدواج کردند. پدرم تا آخر عمر ممنوع يگریبودند، رفتند و بعد هم 

ـــناس عت نیهم يبرا ـــته بود. چند پروژه کردیکار م "يمنوچهر" ابانیدر خ قهیبه عنوان کارش ـــتش بس . کامال دس

شرکت یساختمان س یمدرک چیمعروف گرفته بودند و انجام دادند اما چون ه يهابزرگ با  شتند، قرارداد ر با  یمندا

 »بکنند. توانستندیهم نم يو کار دادندیشان را نمبودند اما حق. کارشان را انجام دادهشدینمبسته شانیا

صاحب  ،»یمحمود قربان« تیاجانان و رو يهاتییخرم وجود دارد، تو یعلمیدرباره رح نترنتیکه در ا یاطالعات تنها

 یلو داده بود؛ زمان یامیهتل م خدمتشیخرم را پ یعلمیخرم است. او نوشته است رح يریاز روز دستگ »یامیهتل م«

 بود.کرده افتیاز او در یکه انعام خوب
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ــح نیرا ا تیروا نیجانان ا اما ــ قیرف "یزدانیهژبر "پدربزرگم با «: کندیم حیگونه تص  یامیاکن هتل مبود و هژبر، س

شدهرودیجا مناو به آ دنید يبرا ستند و فرار کرده. هژبر متوجه  هتل منتظر او  یبود. پدربزرگم در الببود دنبالش ه

هتل  خدمتشیبروند، پ خواستندیم یاما وقت شوندیمتوجه نبودنش م دند،بوبردن او آمده ي. پاسدارها که براماندیم

ــت و پول یلیآقا خ نیا دیگویگرفته بود، م یکه از پدربزرگم انعام خوب ــدیها او را ماز آن یکیدار اس ــناس  نیو ا ش

 ».شودیکه پدربزرگم بازداشت م شودیم

اســت. او پس از انقالب با بوده 1357از انقالب  شیپ رانیســرشــناس اقتصــاد ا يهااز ثروتمندان و چهره یزدانیهژبر 

 .کردیم یزندگ کایکاستارخارج شد و در  رانیاز ا یگذرنامه جعل

  نرفته بود؟  رانیپدربزرگت از ا چرا

سیرا که م نیا مطرح  جانیبار ا نیاول يبرا دیرا با یموضوع کی«: دیگویو م کندیسکوت م هیجانان چند ثان م،یپر

شور خارج مشدهشلوغ  رانیاز انقالب که ا شیبار پ کیکنم.  ستان که پاک رودیو م شودیبود، پدربزرگ من از ک

ــاریوقت ت. آنرودب کایجا آمراز آن ــ" مس ــف "يرینص ــ رانیا ریس ــتان بود. پدربزرگم با نص  کینزد قیرف يریدر پاکس

ــت. تماس مبوده بعد  نمت؟یبب میایب یی! کجایبه به، چه عال دیگویم يریهســتم. نصــ جانیمن ا دیگویو م ردیگیاس

هم او را  رانی. در اگرداندیبرم رانیبه ا راو او  ردیگیپدربزرگم را م دیآیم سیپل قهی. بعد از چند دقگذارندیقرار م

شان بودند تا ا. ماهکندیهم فرار م شانیا کنند،یها را باز مدر زندان ونیانقالب ی. وقتبرندیبه زندان م  نیها خانه دختر

 ».رودیم یامیهژبر به هتل م دنید يکه برا

ــادق خلخال«طرف پدربزرگش در زندان بوده، از  یوقت ــ ،»یص ــرع وقت که حکم بس اول  يهااز اعدام ياریحاکم ش

ـــادر و اجرا کرده بود، برا خانواده «: میکنیپدرت را اعدام نم ،یکه اگر پول بده برندیم امیپدرش پ يانقالب را ص

 هیکه سر عقد هد ییدر امان بوده است؛ طالها بزرگمنداشتند اما جواهرات مادرم در خانه مادر يزیچ گریپدرم که د

 يناکاریو دورش م ماندیداشتند که مثل شمش طال م یسلطنت يچمدان هم تمبرها کیگرفته بود و همه جواهراتش. 

مه ا پدرم ه مه چ یخلخال يبرا بردیرا م هانیبود.  ما هم ه پدرش را از اعدام نجات دهد ا هم  رند،یگیرا م زیکه 

 ».کنندیپدرش را اعدام م
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شنبه آن گرددیبرم جانان ست:  دهیچه از روز دادگاه و اعدام پدربزرگش  ستیکه ک خواهندیاز او م یوقت«ا  فرخوا

و با قنداق تفنگ به  زندیری. پاسـدارها مکندیو در دادگاه شـروع به فحش دادن م شـودیبلند م شـانیرا امضـا کند، ا

مرگش شــده بود. اما باز هم حکم  ســنکوپ موجب ندیگوی. مکندی. همان جا ســنکوپ مکوبندیم اشنهیقفســه ســ

 ».کنندیم ربارانیو ت گذارندیم وارید ياش را روجنازه یعنی. کنندیاجرا م شیاعدام را برا

 شود؟یاعدام م یشیو بعد نما ردیمیکه بر اثر سنکوپ م دیدانیکجا م از

آن روز  يبود که فردا ینازه اعدامجنازه پدربزرگم تنها ج«: کندیم فیرا تعر یجالب تیسوال، روا نیدر جواب ا او

 »شد. دهیدزد انییتوسط روستا

ها آن نیبود و بخدمت کرده انشیو آشـــنا هایتیوالهمبه  يســـاوه بود و به قدر» زنبر« يخرم اهل روســـتا یعلمیرح

ند: او را برگزار کن يســـپارشـــبانه جنازه او را بدزدند و خودشـــان مراســـم خاك رند،یگیم میمحبوب بود که تصـــم

ستان مثل فسندینویزن را م کیکفن پدربزرگم نام  يو رو روندیم یقانون یبه پزشک انییروستا« وسترن  يهالمی. دا

و تمام مردم ده شب  برندیهرحال جنازه را به روستا م. اما بهدزدندیواقعا چه طور او را م داندینم قیدق یاست و کس

سازند یم شیمقبره برا کیهم  يسپارا او را به خاك بسپارند. بعد از خاكتا فرد خوابندیرا در مسجد کنار جنازه م

  ».گذارندیم یمقبره در آهن يو برا

 

  زنبر ساوه يخرم در روستا یعل میمقبره رح
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ستا ست: کرده دییتا اند،دهیخرم را د یعلمیکه جنازه رح یانییرو تمام  ندیگویم«اند که او قبل از اعدام فوت کرده ا

 »اند.طور در بدن مانده بودههمان ند،یایب رونیکه بدن را سوراخ کنند و ب نیبدون ا رهایو ت او سفت شده بود تن

سر سم خاك چیو فرزندان خرم ه هم شته يسپارکدام در مرا ضور ندا ام دو روزبعد مادربزرگ و عمه یکی«اند: او ح

 »برود. توانستیو نم شدیاما پدرم مدام احضار م روندیبه ده م

ـــب ییهاتیاند؛ روااو خوانده یرا از زندگ ونیانقالب يهاتیبعد از مرگ خرم، روا هاآن ـــتان هیکه ش  یلیتخ يهاداس

. شـــدیمنتشـــر م "االرضیفنیمفســـد"به نام  يامجله کیزمان انقالب «اند: آن را باور داشـــته هایاســـت اما انقالب

سد معرف شته هد در مجلبود. بعشده یپدربزرگم به عنوان مف ! اندازدیم رهایش يها را جلوخرم آدم یعلمیبودند رحنو

. شدندیم يتهران نگهدار "دروس" ابانیبود که ابتدا در خانه پدر و مادرم در خگرفته هیهد ریپدربزرگم دو تا توله ش

ــ نیا ــیها مبودند و از آدم ضیمر رهایش ــتباه به آن يچون غذا دندیترس ــدهاش ــ مرغ یعنید؛ بوها داده ش  ریپخته به ش

شدند، به باغبودند. بعد هم که بزرگداده شاه"وحش تر  شته بودند خرم مردم را برا "یدولت شدند. اما نو  هیتنب ياهدا 

 »!استانداختهیم رهایش يجلو

  

  اندازدیم رهایش يها را جلوخرم آدم یعلمیبودند رحنوشته هدر مجل
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ـــت:  اچهیها در دردرباره پدربزرگ جانان، غرق کردن آدم ونیبانقال يهاتیاز روا گرید یکی پارك خرم بوده اس

ــوع را در دادگاه هم عنوان کرده نیا« ــتخر پارك موض ــاهد برده و  کیبودند. از ته اس ــگ را به عنوان ش جمجمه س

سگ  نیا دانمیمن نم .انداختیم اچهیداخل در بعدو  زدیها را کتک مآن کرد،یها تجاوز مبودند خرم به زنگفته

جمجمه  نیتر بوده، گفته اها که منصفاز آدم یکیدر دادگاه  یوقت دمیافتاده اما شن اچهیداخل در يبدبخت چه طور

ها هستند، قبل از تجاوز آن قدر کتک خورده بودند که فرم همان زن نهایدر جوابش گفته نه، ا يسگ است، نفر بعد

 »عوض شده است. شانیهاهجمجم

و با کمک همسرش  دیارزان خر نیزم د،یپرست بود. زحمت کشپدربزرگم وطن«: دیگویو م کشدیم یقیعم نفس

شیها را ددور آن شت. زم یوارک شدند و کارآفر هانیکرد و درخت کا  کی یمدت حت نیکرد. در تمام ا ینیگران 

 »اما... دینخر ایدن گرید يو جاها کایآپارتمان کوچک در اروپا و آمر

عمه و  يهاتیکه با روا یخاطرات ســـد؛یرا در کتاب خاطرات پدربزرگش بنو هانیهمه ا يآرزو دارد روز نجانا

سر دومش دو فرزند دارد که آن«: شودیتر مکامل کنند،یم یزندگ رانیکه در ا شیعمو  توانندیها مپدرم هم از هم

و  دیکرد، دو سال با سرطان جنگ یزندگ سکوتها در پدرم کمک کنند. پدرم سال یخاطرات زندگ يآوردر جمع

 »فوت کرد.

ـــکوت م چند  يو رو کرد؛ انگار که رو ریاش را زاو و خانواده یزندگ 1357انقالب «: دیگویو م کندیلحظه س

  » آوار آمده باشد. شانیزندگ
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