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وابسـتگيها, از جدا عمومي, مشترك دادههاي اساس بر ميبايست تاريخي ابهامات بررسي
ايـن غير در رسيد/ مسئله صورت در عمومي توافق حداقل به بتوان آن مبناي بر تا بگيرد صورت
ايـن در آنچه برداريم/ گامي ابهامات اين نمودن روشن جهت در توانست نخواهيم هرگز صورت,
چـنانچه است/ اسـناد و مـدارك بـا بـرخـورد در هـوشياري گـيرد, قـرار توجه مورد بايستي زمينه
دولتها آن تبليغاتي ابزار و گيرند قرار نفي سوءظنو مورد غيرملي و ملي از اعم دستگاههايدولتي
خود تاريخي گيجي در شوند, شمرده مردود نيز رسانهها ديگر و تلويزيون راديو, روزنامهها, جمله از
قـابل ارگان بهمان يا تأييد مورد شخصيت فCن يا دلخواه سند اين به متكي فقط گشته, مبهوت

ماند/ خواهيم باقي فعلي آشفته شرايط در همچنان شده, اعتماد
قـلم يـا زبـان از ديـد خواهيم بگيريم, نظر در را ملي> <جبهه تأسيس تاريخ گر ا نمونه, براي

است: شده نقل مختلفي حكايتهاي جبهه, اين مدعيان و جريان اين بنيانگذاران

موجوديت اع�م رسما ملي جبهة دهمآبان١٣٢٨, <روز :nاحمدتدين كاتوزيانoترجمه همايون

انگلستان و امپرياليسم عام�ن را ملي جبهه رهبران توده, حزب مخفي ارگان مردم روز همان در كرد

ترجمه قدرت, نبرد و مصدق كاتوزيان, �همايون <�[?] ١٣٢٧ آبان يكم مردم, ك/ �ن/ نمود قلمداد دربار و

�١٥٨ ص رسا, فرهنگي ,١٣٧١ اول چاپ تدين, احمد

اعـ�م [١٣٢٨] آبـان اول روز در [مـلي] <جــبهه :nطـاهري فرزانه oترجمه كاتوزيان همايون

امپرياليسم و دربار مزدور را جبهه رهبران توده حزب مخفي روزنامة روز, همان در كرد/ موجوديت



ايران ملي نهضت به نگاهي ٤

تـرجـمه ايـران, در قـدرت بـراي مبارزه و مصدق كاتوزيان, �همايون <�١٣٢٨ آبان اول مردم, ك/ �ن/ خواند

دوم/ ترجمه �٩٤ ص مركز/ نشر ,١٣٧٢ اول چاپ طاهري, فرزانه

مـنزل در دربار, متحصنين از نفر نوزده ,١٣٢٨ آبان اول <روز :nبار oنخستين نجاتي غQمرضا

اعـ�م مـصدق دكـتر رهـبري بــه را مــلي جــبهه ســياسي ســازمان و كــردند اجــتماع مــصدق

انتشار,ص سهامي شركت ,١٣٦٦ سوم چاپ ايران, نفت صنعت شدن ملي جنبش نجاتي, نمودند/>�غEمرضا

�٨٤

از متشكل سياسي سازماني بلكه نبود, حزب يك ملي <جبهه :nبعد سال ١٣o نجاتي غQمرضا

و افكار با روزنامهها, مديران از تن چند و مذهبي و سياسي دستجات و جمعيتها احزاب, رهبران

هدف با و دادند ادامه خود اجتماع به دربار, در تحصن در موفقيت عدم از پس كه بود گون گونا عقايد

تشكـيل را جـبهه ايـن ١٣٢٨ آبـان ١٩ روز در مـصدق دكـتر رهـبري بـه اسـتعماري ضـد مـبارزه

ص فـرهنگيرسا, ,١٣٧٧ اول چـاپ اول, جلد مقاومت, و مبارزه سالهاي مصدق, نجاتي, داد/>�غEمرضا

�١٤٨

حائريزاده, بقائي, دكتر آقايان /١٣٢٨ ماه آبان ١٣> عاقلي: باقر ايران, تاريخ روزشمار روايت

شدند/ بازداشت نظامي حكومت پنج ماده طبق آزاد عبدالقدير

شد/ تبعيد احمدآباد به نظامي فرمانداري دستور طبق مصدق دكتر /١٣٢٨ ماه آبان ١٣

شد/ بازداشت نظامي حكومت پنج ماده طبق مكي حسين /١٣٢٨ ماه آبان ١٧

گرديد/ تشكيل مصدق ليدري به ايران ملي جبهه ماه١٣٢٨/ آبان ٢١

�عـاقلي شدند/> مستخلص زندان از آزاد عبدالقدير و حائريزاده مكي, بقائي, /١٣٢٨ ماه آذر ١٧

�١٠٩٠ نشرگفتار, ,١٣٧٦ چهارم, چ جلدي, دو ايران, تاريخ روزشمار باقر,

همزمان ملي جبهه آقايانمؤسسان ايران> تاريخ كتاب<روزشمار عاقليمؤلف باقر طبقروايت
كنند! شركت ملي جبهه تأسيس مراسم در شدهاند موفق بودهاند, تبعيد و زندان در وقتي

در ملي جبهه تأسيس تاريخ مورد در مشترك يكروايتمشخصو هنوز سال, همه اين از پس
نداريم/ دست

دكـتر شـهرباني رئيس افشارطوس كوچك اسم دربارة است مختلفي روايتهاي ديگر, نمونه
او خانوادگي نام كر ذ به تنها هوشترها با و ناميدهاند محمود زماني و محمد را وي گاهي مصدق/
مسئولامCكوي افشارطوسدردورانرضاشاه, كردهاند/ كتفا اسمكوچكا كر بدونذ aافشارطوسb



٥ بررسي شيوه و پيشگفتار

شهريور از بعد روزنامههاي گونيدر مطالبگونا جناياتاو, و كيها سفا درباره است/ مازندرانبوده در
شهرباني رياست به شخص همين مصدق, دكتر دولت رسيدن قدرت به با است/ شده درج ١٣٢å
را <محمود> و <محمد> قضيه رضاشاه, دوران در وي گذشتة كه است همينجا از ميشود/ منصوب
شهربانيدولت رئيس ملي>, <محمود و رضاشاه, امCك مسئول ك>, سفا <محمد ميآورد: بهوجود

ملي/

افشارطوس محمد

باشي به معروف شبلالسلطنه حسينخان پسر افشارطوس محمدخان <سرتيپ بامداد: مهدي

نخستوزير مصدق محمد طرف از خورشيدي ١٣٣١ سال در كه مجدالدوله خان مهديقلي برادر

در خـورشيدي ١٣٣٢ ارديـبهشت اوايـل در گـرديد/ مـنصوب شهرباني كل رياست سمت به وقت

فجيعي بسيار وضع با كه لشكرك كوههاي در را جسدش هفته دو از پس و شد مفقود خانقاه خيابان

دام به را او نيرنگ و حيله به كه ديگر تن چند و بازنشسته افسران از عدهاي يافتند/ بودند كشته را او

بود ارتش افسران از نامبرده شدند/ گرفتار و متهم وي كشتن و ربودن به بودند كرده گرفتار و انداخته

دوره/ /١

سابقة كه است معروف نميشد/ گرفتار داشت پليسي سابقة و بود كرده طي را پليسي كارير��١ گر ا و

حـال شـرح بـامداد, مــهدي � است/> نداشته تعريفي چندان مازندران, در مخصوصا او, رفتار و اعمال

�١٩٦ ـ ١٩٧ صص ,٥ جلد ايران, رجال

٣١ در شهرباني>, <رئيس افشارطوس محمد سرتيپ موفقيتآميز كشتن و <ربودن ذبيح: سپهر

دكــتر دوره در ايــران ذبــيح, �ســـپهر ساخت///> وارد دولت قدرت بر را سختي ضربه ,١٣٣٢ فروردين

�١٥٦ ص مصدق,

افشارطوس محمود

رئـيس افشـارطوس مـحمود ســرتيپ ١٣٣٢ ارديــبهشت اول <در عــظيمي: فــخرالديــن

به وحشيانهاي طرز به و شد ربوده بود پويايي و نيرو از بهرهمند مردي كه شهرباني جديداdنتصاب

�٤٣٧ ص ايران, در دموكراسي بحران عظيمي, �فخرالدين رسيد/> قتل

كـل ريـاست افشـارطوس, محمود سرلشكر ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت اول <در كاتوزيان: همايون

مبارزه و مصدق كاتوزيان, �همايون رسيد/> قتل به تهران بيرون غاري در و شد دزديده كشور شهرباني



ايران ملي نهضت به نگاهي ٦

�٢١٢ ص ايران, در قدرت براي

ريـاست رضـاشاه زمـان در نـبود/ خـوشنام ارتش در افشارطوس محمود <سرتيپ عاقلي: باقر

و زجـر مـردم, ك امـ� تـصرف خشونت, سوءرفتار, بود/ او با مازندران در پهلوي ك ام� از قسمتي

قلدر و بيانصاف متجاوز, افسريديكتاتور, را او حفظحقوقرضاخان, منظور به رعايا به شكنجه

هرگز نيز ارتش ستاد و بود جرائد بحث مورد او اعمال و رفتار ١٣٢å سال از بعد بود/ كرده معرفي

كرد, محول او به را نظامي فرمانداري ابتدا مصدق كند/// گذار وا او به حساسي يا مهم كار نكرد جرأت

�٧٧٤ صفحه ايران, نخستوزيران عاقلي, �باقر نشانيد/> كشور كل شهرباني راس در را او سپس

///١٣٣٢ ارديبهشت اول سهشنبه روز صبح ده ساعت <در حجازي: مسعود خواهرزاده روايت

مرحوم دختر بيات فاطمه خانم /// است نرفته خانه به ديشب محمودخان كه داد اط�ع من به تلفني

يك شـناختم را lافشـارطوس mتـيمسار او مـن كه موقعي افشارطوس/// همسر بيات شيخالعراقين

ارادة و تصميمگيري قدرت تأثير تحت و داشت اعتقاد رضاشاه به بود/ معني تمام به و ارتش سرباز

او در فكـري تـغييرات ملي جبهة مبارزات و رزمآرا نخستوزيري دوران از بود/ گرفته قرار رضاشاه

بـه و شد اضافه او مطالعات ساير به اجتماعي كتب و سياسي روزنامههاي مطالعة و بود محسوس

ميكرد/ ع�قه اظهار دموكراسي

دكـتر حكومت موضوع و سياسي مسائل كه ١٣٣١ سال زمستان در خانوادگي مهماني يك در

با ارتباطش كه ميكند مراقبت و است سواد با رضاشاه يك مصدق دكتر ميگفت شد, مطرح مصدق

انجام وي دستور به كه غيرعلني عمومي بررسيهاي و آمارگيري در كرد اضافه او نشود/ قطع مردم

دكـتر ميكنند/ حمايت مصدق دكتر از مردم %٨å dاقل كه است آمده دست به نتيجه اين گرفته

ناهار و شام مواقع در اغلب و ميكردند محبت زياد او به ايشان, همسر ضياءالسلطنه, خانم و مصدق

دامـاد اداري, مـراتب سـلسله و سـياسي روابـط تـمام بـر عـ�وه او مـيداشـتند/ نگه خود نزد را او

,١٣٢٩ ـ ١٣٣٩ داوري و رويـدادهـا حـجازي, �مسـعود بود/> مصدق دكتر خواهرزاده بيات شيخالعراقين

�٦٥ - ٦٩ صص

افشارطوس

بـا كشور كل شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ ١٣٣٢ سال ماه ارديبهشت اول <شب جامي:

دسـتورهاي از نموده دفاع صادقانه مصدق دكتر حكومت از اما نداشت خوشي سابقة اينكه وجود

�جــامي, شد/> مفقود تهران در نميورزيد, شركت دولتي ضد توطئههاي در و نميكرد تبعيت دربار

�٦٦٤ ص است, آينده راه چراغ گذشته
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ريـاست در او سـابقة چـند هر وي قتل و شهرباني كل رئيس افشارطوس <ربودن عبُده: جQل

شايد و مينمود, دفاع صداقت با مصدق دكتر دولت از كه آنجائي از ولي بود/ سياه سلطنتي ك ام�

عـبُده, جـEل خـاطرات عـبُده, �جــEل بپردازد/> را خود گذشته گناهان كفاره ميخواست وسيله بدين

�٤١١ ص صحنه, در سال چهل

نگاه سند عنوان به غرضورزي, بدون دوره, آن ارتش اسناد و زمان آن روزنامههاي به چنانچه
و محمد داستانهاي درگير همچنان اينصورت, غير در نيست/ دشوار چندان قضيه اين حل كنيم,
به كه سرشار هما نوشته جعفري> <شعبان كتاب بررسي به شيوه همين با گر ا بود/ خواهيم محمود

شد: خواهيم اساسي اشكاnت متوجه بپردازيم, ناميد سرشار> <شعبان را آن بايد درستي

خطاها: الفـ

پيس با را تئاترسعدي ١٣٣١ آبان ٢٨ در فردوسي تئاتر تعطيل از بعد <نوشين سرشار: هما

�٦åزيرنويسص� كرد/> افتتاح ك بالزا اثر گرانده> <اوژني

نـيز شـهرباني رئـيس مـزيني سرلشكر آقاي امروز ظهر از پيش ـ شهرباني رئيس <توضيحات

وجـود بـا گـذاشت: جرايد خبرنگاران اختيار در سعدي تآتر شدن تعطيل درباره را زير توضيحات

وزارت طرف از نمايش اجازه و پروانه كنون تا ولي گرديده افتتاح سعدي تآتر است سال يك اينكه

موقت رئيس طرف از تآتر افتتاح موقع در فقط و است نشده داده تآتر صاحب به شهرباني و كشور

گرديد: صادر شرح بدين دستوري رزمآرا مرحوم وقت دولت

و شده داده سعدي تآتر شدن باز دستور l٢٩.٧.٢٧m امروز از شد داده دستور حضورا كه طوري به

جلوگيري وقت آن گرديد تخلف مقررات و قانوني اصول از گر ا كه بگماريد آنجا در مخصوصي مأمور

و شده اب�غ شهرباني عمومي كن اما اداره به نخستوزير طرف از دستور اين شوند/ بازخواست و شده

افـتتاح lويـندرمير خـانم mبــادبزن پــيس بــا ســعدي تآتــر كــتبي نــامه اجــازه صــدور بــدون

ششم� بيست سال ,٧٦٧å شماره ,١٣٣å ماه آبان هفتم و بيستم دوشنبه �اطEعات, ميشود/>

به را سعدي تاتر سوم نمايشدوره اولين ديشب سعدي تاتر هنرمندان ///Qط عشقبا <معامله

هفتم� و بيست سال ,٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١ ماه آبان نهم و بيست پنجشنبه �اطEعات, آوردند///> صحنه روي

شـهريور ٣١ روز آزاد عـبدالقـدير شـوشتري, سيدمحمدعلي امامي, جمال > سرشار: هما

مـتحصن مـلت خـانة در ندارنـد جاني تأمين مجلس از خارج در چون كردند ١٣٣åاع�م
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�٩٥ �زيرنويسص ميشوند/>؟!

مجلس در گرفتهاند خود ديروز جلسه در كه تصميمي بنابر ديشب از كه اقليت نمايندگان <آقايان

نـصرتيان, دولتشـاهي, پيراسته, شوشتري, آزاد, امامي, جمال است: ذيل قرار به شدهاند متحصن

اشـتباها مجلس در متحصن نمايندگان صورت در مجلس نماينده ثقةاdسEمي موسي آقاي نام توضيح, /#
بيست سال ,٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å ماه آذر بيستم چهارشنبه اطEعات, ميشود/ تصحيح وسيله بدين شده چاپ

ششم/ و

پـاليزي, غـضنفري, فـوdدوند, امـيرقـاسم زنگنه, عزيز سنندجي, ثقةاdس�مي#, صفائي, پناهي,

شده گرفته تحصن به تصميم كه جلسهاي در يا تهران در كه اقليت اعضاي آقايان بعضي تيمورتاش/

تحصن در آنان شركت و ورود منتظر اقليت نمايندگان و نپيوستهاند متحصنين به عم� هنوز نبودند

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å ماه آذر هفدهم يكشنبه �اطEعات, ميباشند///>

ايرانمينويسد: تاريخ روزشمار در عاقلي باقر

طـي شـوشتري گـرديد/ مـتحصن مـجلس نماينده شوشتري سيدمحمد ـ ١٣٣å شهريور ٣١>

اختيار تحصن ملت خانه در لذا ندارد جاني تأمين مجلس از خارج در چون كرد اع�م مصاحبهاي

نمودم/>

<تحصن> و جمعيبوده ارتباط كداموسيله با اينمصاحبه اينكه و خبر منبع كر ذ عاقليبدون باقر
ميآورد/ هم را قضيه ته و سر رسيده, پايان به چگونه

در دستكاري و آزاد عبدالقدير و پيراسته آقايان اسامي افزودن با خود, نوبه به نيز سرشار خانم
خاصي, زيركي با عاقلي, باقر همانند نيز ايشان است/ داده ارائه ديگري تفسير و تعبير جملهبندي,

است/ نگهداشته مخفي را <سند> يا گزارش اين منبع
ميبنديم/ را شوشتري تحصن پرونده اطCعات, روزنامه به مراجعه با

ملي شوراي مجلس ديروز جلسه در آقايشوشتري <نطق
در بتوانند اقليت نمايندگان dاقل فرمايند اجازه محترم آقايان اميدوارم بسما`الرحمنالرحيم,

قرار عموم افكار قضاوت معرض در را خود عقايد و اظهار را خود نظريات آزادانه ملي شوراي مجلس

به كه موقعي انگليس سلطنتي مهردار كه داشتهايد اظهار مجلس در صريحا شما دكتر آقاي /// دهند

را او دور جـمعي آنكه براي شد عوض او فكر مراجعت موقع در و داشت مخصوصي فكر آمد ايران

هريمن آقاي زيرا چيست حرف اين از مراد نميفهمم كه من خواندند خود پدر و صاحب را او و گرفته
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است نـميتوانسـته را آنـها كس هر و بود داده قرار معين برنامه آنها براي دولت انگليس مهردار يا

را ناموسفروش بيشرفهاي اين چرا ميگوئيد راست گر ا ميكنيد را اظهار اين كه شما و كند م�قات

آقاي است/// ايران ملت افكار با آن قضاوت نميگوئيد حقيقت گر ا و نميكنيد معرفي نميبريد نام

مجلسبيرون از ديگر چون ميدهم خاتمه خود عرايض به فع� و ميگويم را ديگر جمله اين دكتر

سال ٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å ماه مهر اول دوشنبه �اطEعات, شود///> وضعيتروشن تا ميمانم و نميروم

ششم� و بيست

تحصنشوشتري علتپايان
روزه چند اين در كه آن به نظر شوشتري:/// ـ شوشتري تحصن علل ـ ملي شوراي <مجلس

فع� بنده فرمودند مصلحتانديشي يك هر و مراجعه اينجانب به مختلفه طبقات از كثيري جمع

آقاي مخصوصا بردارم دست مخالفت از مصدق دكتر آقاي مسافرت موقع در و ميكنم اختيار سكوت

كره مذا اينجانب با را مدتي پريشب تلفن وسيله بيماري بستر از بيمارند كه راه محترم وزير بوشهري

ديروز لطف سابقه به نظر كه دشتي آقاي مخصوصا دوستان و محترم نمايندگان آقايان طور همين و

عادت من كردم عرض نكنم اقدامي و باشم كت سا فع� كه خواستند بنده از قويا و سرافراز را بنده

مواجه ايران از خارج در دولت رئيس كه موقعي در نميدهد اجازه ايمانم و بزنم خنجر پشت از ندارم

كنم/ پرت را او حواس و برخيزم ضديت به است بيگانگان با

ميگذارم لب بر سكوت مهر ميدهم خاتمه خود تحصن به كرده دوستان تمام اوامر از امتثال لذا

ششم� و بيست سال ,٧٦٣١ شماره ,١٣٣å ماه مهر نهم سهشنبه �اطEعات, ايشان///> مراجعت تا

تحصن <پايان
تحصن به داشت اظهار مجلس در خود امروز نطق در شوشتري آقاي كه طور همان اط�ع قرار به

٧٦٣١ شماره ,١٣٣å ماه مهر نهم سهشنبه �اطEعات, كرد/> ترك را مجلس امروز از و داده خاتمه خويش

ششم� و بيست سال

١٣٣å ماه تير وقايع٢٣ حذف كاستيها: ـ ب

روز حـوادث بـه راجع گفت: آزاد [عبدالقدير] آقاي ـ كنفرانس و نطق ـ ملي شوراي <مجلس

و مغشوش فوقالعاده كشور وضع كه برسانم آقايان عرض به مختصري ميخواهم تير [٢٣] يكشنبه

مصدق دكتر كابينه كه گفتم خود دستور از قبل نطق در قبل روز چند در من است/// مرج و هرج

توده حزب كه افتاده افواه و السنه در دادند, يكشنبه روز كه نمايشي در است/// جنجال و هو كابينه

ابـتدا رسـيدند شـاهآباد اوايـل بـه پـيوندد/// وقوع به قتل چندين دارد احتمال داد خواهد نمايش
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باد مرده فرياد بقائي دكتر حزب بلندگوي ب�فاصله توده, حزب باد مرده فرياد ايران حزب بلندگوي

ازحزب و نفر ١٢ ,١åحزبايران حرفاز اين فرياد از پس داشتند تباني هم با اينكه مثل توده حزب

است مسئول دولت اينجا در كردند/ حمله اينها به چاقو و كارد با نفر ٢åå حدود در زحمتكشان

داده نـمايشي چـنين يك نـبودند بـيميل هـم دولت عـمال كـه مــيكند روشــن عــمل جــريان

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å ماه تير پنجم و بيست سهشنبه �اطEعات, شود///>

اقليت نمايندگان <اع/ميه
روزنامه/// اين به درج براي و گرديد صادر مجلس اقليت نمايندگان طرف از ديشب اع�ميه اين

توانا خداوند ياري به ـ ملي مجلسشوراي

فقير بودجه از ميگذرد/// ملي شوراي مجلس شانزدهم دوره عمر از ماه نوزده گرامي! همميهنان

و مـردم بـه كـه مـيشود راديوئي و دولتي روزنامه چند اداره خرج هنگفتي منافع روزه همه ملت

و رذلتـرين داريـد, بـرنامهاي چـه و بـبريد كجا به ميخواهيد را مملكت ميپرسند كه نمايندگان

كسي زنده و مرده بر و بدهند ميدهند خود ُحرفاي به سردمداران فقط كه فحشهائي پستترين

دارد گر ا عملي نقشههاي انجام از و نمايد متقاعد را نمايندگان كه آن جاي به دولت ننمايند/ ابقاء

وسيله به lاست دولت آنها از جلوگيري مرجع تنها كه m اوباش و اجامر و چاقوكشها سازد مطمئن

ما صورت هر در ميكند/// تجهيز منقدين به حمله براي مملكت بودجه از بخشش و بذل و تطميع

از جلوگيري براي كه نگويد و نسازد روشن را خود عملي برنامه دولت كه هنگامي تا امضاءكنندگان

پشـتيباني دولت از نـميتوانـيم مـيكشاند/// عـظيمي انـق�ب خـطر بـه را مـا كـه بـدبختي و فــقر

تـيمورتاش, صـفائي, عبدالصـاحب سنندجي, شوشتري, ابتهاج, آزاد, امامي, نمائيم///جمال

فوBدوند/> قاسم, عباسي, مكرم, دولتشاهي, پيراسته, زنگنه, اعظم تربتي, عماد

ششم� و بيست سال ,٧٦١٥ شماره ,١٣٣å ماه شهريور نوزدهم سهشنبه �اطEعات,

تاريخي: دروغهاي ـ ج

نـزدم/ چـاقـوام زدمش, [ را [فاطمي شهرباني َدم ميگم: dحا ـ <جعفري سرشار: هما خانم

dبـا اون هـمشيرهش شـهرباني تـوي نيفتاده/ روش همشيرهشم زده/ چاقو ميگن بيخود

�١٧٤ �ص بود/> وايساده پلهها باdي خانوم اون زدمش, پائين پلههاي َدم من بود وايساده

هـم رسـمي تكـذيب كه بود افتاده زبانها سر زياد گفتهها و شايعات اين حتما ـ <سرشار

شايعات اجنبيپرست عدهاي اخير روز چند <در :١٣٣٢ اسفند ٢٥ ,٨٣٣٧ شمارة اطEعات: روزنامة از نقل /١
بعد صفحة در پاورقي ادامة

�١٧٨ �ص كرديد؟��١>
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قبل صفحة از پاورقي ادامة
آمـاده مـتعال خـداونـد يـاري بـه ايـنجانب است/ مـحض كذب كه دادهاند انتشار اينجانب عليه مغرضانهاي

كرد/ خواهم مبارزه بيوطن و منفور عناصر با نفس آخرين تا و هستم وطن استقEل راه در جانبازي
جانباز> جوانمردان جمعيت رهبر جعفري شعبان

كه موقعي ١٥ ساعت lديروزm امروز ـ تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٦٥ شماره <اعQميه

كه زيادي عده شهرباني جلوي ميگرديد اعزام قصر [زندان؟] به بازداشت براي فاطمي حسين دكتر

مراقبين آوردند هجوم او نمودن مضروب قصد به غفلتا بودند كرده ازدحام نامبرده ديدن براي ظاهرا

به كه يكنفر ولي گرديدند مردم كردن كنده پرا به موفق زياد ت�ش با انتظامي مأمورين و زندان

به مجروح گرديد فاطمي حسين به چاقو زخم نمودن وارد به موفق نشد شناخته زياد علتازدحام

مـجروح جـريان ايـن در نـيز انـتظامي مأمـورين از نفر دو ميباشد مداوا تحت و اعزام بيمارستان

سرتيپبختيار> تهران شهرستان نظامي فرماندار گرديدند/

هشتم� و بيست سال ,٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢ ماه اسفند سوم و بيست يكشنبه �اطEعات,

كـنيد تـعريف را كـاشاني آيتا� ورود روز آن مـاجراي dحا ـ <سرشار سرشار: هما خانم

هـواپـيما بـرميگردد/ تـهران به تبعيد از ١٣٢٩ خرداد ٢å كاشاني سيدابوالقاسم mآيتا�

منزل به شب ٨.٣å ساعت كاشاني حامل اتومبيل و مينشيند زمين به بعدازظهر ٥ ساعت

است؟ درست كرديد, عصباني را او شنيدم /lزيرنويس ميرسد/

تا مهرآباد فرودگاه دِم از خانوم منم لبنان/// به بود تبعيد خميني مثل كاشانيام [ [جعفري:
بـودم/ مـنگ مـنگ بـودم/// دويـده هـمينجور ـ ـ سرچشمه كجاست؟ ميدونين ـ ـ پامنار

اعصابم ُخب كنار/ نميرن مردم ميزنم داد هي dحا منم كن/> رد <مردمو گفت: وقتي خ�صه,

رو ـ ـ ُك خوار سيد اين هيچي, من <ايهاالناس گفتيم: چارپايه باdي رفتيم بود/ شده خراب

پدرسوخته/>/// <خفهشو گفت: ايشاd؟> س�متين خوبه؟> شما حال <آقا گفتيم: كردين!>/ما له

گفت: اومد سيدممد بودن/// بسته همه دكونارو پامنار كاشاني/// خونة بريم گفتيم صبحش

بودم خورده زمين گه ا ما/// ِسر ريختن نبيني, بد روز ديروز؟>/// آقا به گفتي مزخرفي <چه

بيمارستان بردن مارو اونجا از بچههامون سينا/// بيمارستان بردن منو خ�صه بودم/// ُمرده

ص�ح سينا بيمارستان خصوصيتره, بهتره, <اينجا گفتن: قوامالسلطنه خيابان سِر رضانور

�٨å ـ ٨٢ �صص خوابيديم>/ آزگار ماه سه خوابوندن/// مارو نيست/>

وسـيله بـه پـامنار در نزاع وقوع اثر بر قبل روز چند كه جعفري شعبان آقاي ـ پامنار در <نزاع

به است/ گرفته قرار معالجه تحت و بستري رضانور بيمارستان در بود شده مجروح و مضروب عدهاي
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خـارج بـيمارستان از زودي بـه و مسـاعد نـامبرده مـزاجـي وضــع مــعالج پــزشكان اظــهار قــرار

ششم� و بيست سال ,٧٩١å شماره ,١٣٣١ ماه شهريور يكم و سي دوشنبه �اطEعات, ميشود/>

حقايقدگرگونو شده سعي چگونه اينكه و رسيد كتابخواهيم اين بودن ساختگي به سرانجام,
كمه, حا هيأت حمايت و اجازه با كه آدمكشي لُمپن شود/ استخراج شده معين قبل از دلخواه نتيجه
بـه مخالفان ارعاب و سركوب براي a///و ك ساوا ارتش, bپليس, سركوبگرش سازمانهاي و شاه
جنسخودش از كساني يا كس كه است حالي در همه اين bو ميزد دست انساني ضد عمل هرگونه
به سرشار, خانم همت به امروزه ,aندارند و نداشته را او از علني همدلي يا حمايت دفاع, جرات نيز
جوانـمرد, مردمدوست, كاشانيدوست, مصدقدوست, شاهدوست, <ميهندوست, شخصي عنوان

ميشود/ معرفي پهلوان>, جهان و بينياز خود, به متكي
<شـعبان مـقوله بستر بر مصدق, دكتر رهبري به ملي دولت تاريخ در است مروري من هدف

سرشار>/
رهبر سعيد
١٣٨٣ استكهلم,



ملي بازوينهضت شعبانجعفري كارنامة
پيشوا :مصدقالسلطنه7, مصدق محمد بهسرفرماندهيدكتر

زحمتكشان حزب تشكيل بدنام:شهرنو؟7, محلة يك از ورزشكاري

همچنين و كروشهها كليه داخل جملههاي است/ مطالب آن نويسندگان به متعلق گيومه داخل مطالب كليه /#
است/ مـن بـه مـتعلق فـعلي سـتارههاي و كـروشهها پس كـردم/ اعداد و پرانتز به مبدل را ديگران ستارههاي
تيتر صورت اين غير در است آن نويسندگان به متعلق باشد گيومه داخل مطلب خود با چنانچه مطالب تيترهاي
مـن كـه نقطهچينهايي تا شده تيره خط دو به تبديل نيز را ديگران نقطهچينهاي ضمنا كردهام, اضافه من را

شود/ مشخص گذاشتهام

سـيد ] كـلي و كاشاني كه مصدق, پشتيباني با فقط نه [زحمتكشان]# حزب بيانية <نخستين

�١٣٣å �تهران, ايران زحمتكشان حزب تشكيل زحمتكشان, حزب /١

و دار رئيس حمايت زحمتكشان حزب اين, بر ع�وه �١� روبروشد/ نيز ـ بازار حامي دو ـ مكي] حسين

كه بود تهران بدنام محلة در ورزشكاري بيُمخ شعبان كرد/ جلب را بيُمخ, شعبان خياباني, دسته

چـهرهاي عـنوان بـه مـلي] [جبهه حاميانش اما ميدانستند بهادري بزن چاقوكش را او مخالفانش

�٢٣åص مركز, نشر انقEب, دو بين ايران آبراهاميان, � ميكردند/> تحسينش لوطيگري سنت در مردمي

هواداران كه ـ مكي و كاشاني از بلكه مصدق از تنها نه [زحمتكشان] حزب اع�مية نخستين <از

همانجا/ /٢

نيز <بيُمخ> شعبان پشتيباني از حزب اين, بر افزون بود��٢ شده پشتيباني ـ داشتند بازار در زيادي

قهرمان يك عنوان به بود, تهران بدنام محلة يك از ورزشكاري كه <بيُمخ> شعبان بود/ برخوردار
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او مخالفان, ولي داشت, طرفدارانش بين در زيادي محبوبيت لوطيگري حقيقي سنت پيرو مذهبي

�٣١٣ ـ ٣١٦ صص ني, نشر انقEب, دو بين ايران �آبراهاميان, � ميكردند/> قلمداد قلدر چاقوكش را

كاشانيو مصدق, مركز>, <نشر شانهچي محسن شمسآوريو ناصر فيروزمند, كاظم ترجمه در
اثر همين از ديگري ترجمه در كردهاند/ پشتيباني زحمتكشان, حزب افتتاحيه اعCمية از <مكي>
در كه است زحمتكشان حزب اين ني>, <نشر فتاحي محمدابراهيم گلمحمديو كاظماحمد توسط
اطCعات گزارشروزنامه به است/ كرده پشتيباني مكي و كاشاني مصدق, از خود افتتاحيه اعCمية

كنيم: مراجعه

ايران> زحمتكشان <حزب <تشكيل
مصاحبه جلسه در شد/ اع�م رسما ايران> ملت زحمتكشان حزب <تشكيل پنجشنبه روز عصر

دكـتر آقاي نخست شد, تشكيل حزب محل در باب همين در dزم توضيحات براي كه مطبوعاتي

كرد بيان را حزب تشكيل تاريخچه مطبوعات و خبرگزاريها نمايندگان و خبرنگاران حضور در بقائي

شماره اولين انتشار با ١٣٢٨ شهريور ٢١ شنبه روز از حزب اين فعاليت كه ساخت نشان خاطر و

گرديد/ آغاز شاهد روزنامه

نظارت براي مبارزه سازمان نام به سازماني بود شانزدهم دوره انتخابات با مصادف كه زمان آن در

آزادي نظارت سازمان به تبديل سازمان اين انتخابات, خاتمه از پس آمد, وجود به انتخابات آزادي

كارهاي تعقيب و تبعيض از جلوگيري و قوانين اجراي در نظارت و فساد با مبارزه آن هدف و شد

بود/ قانون خ�ف

ملي براي مبارزه سازمان ماه دي چهارم دوشنبه روز از و شد تشكيل آزادي نگهبانان سازمان بعد

ملي موضوع كه زماني تا خود فعاليتهاي و ميتينگ به و آمد وجود به ايران سراسر در نفت كردن

<زحمتكشان حزب اصلي هسته و سازمانها همين و داد/ ادامه رسيد اجرائي مرحله به نفت شدن

بهبود و اجتماعي عدالت تأمين دادگستري, اص�ح آن برنامه در كه ميدهد تشكيل را ايران> ملت

است/ شده كر ذ ديگر موضوعهاي و كارفرما و كارگر روابط اص�ح و كشاورزان وضع

زبـان به را حزب تشكيل تاريخچه سپهبدي دكتر آقاي بقائي, دكتر آقاي بيانات خاتمه از پس

حزب كه داد پاسخ آنان پرسشهاي به و كرد بيان خارجي نگاران روزنامه و خبرنگاران براي فرانسه

در و آمده وجود به جبهه قلب در بلكه ندارد, را ملي جبهه از انشعاب صورت ايران ملت زحمتكشان

روزنامه مخصوص شماره نسخههاي مطبوعاتي, مصاحبه پايان در ميرود/ شمار به آن از جزئي واقع

تـوزيع خـبرگزاريهـا و جـرايـد نـمايندگان مـيان فرانسه و فارسي زبان به حزب مرامنامه و شاهد

پنجم� و بيست سال ,٧٥٢١ شماره ,١٣٣å ارديبهشت هشتم و بيست شنبه �اطEعات, شد/>
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نفسكشبرجسته جعفري, مليميهنيشعبان مبارزات
<جمعيت مانند اسمهايي و عنوانها تحت مصدق/// دكتر نخستوزيري دوران در توده/// <حزب

ميان اين در كرد/// تجديد را خود فعاليت غيره, و صلح> هواداران <انجمن استعمار>, با مبارزه ملي

با مبارزه ملي جمعيت دفتر چپ, گروههاي به وابسته عمويي عبدالكريم به متعلق <سعدي> تئاتر

دفـاتر و چپ گـروههاي بـه وابسته صلح هواداران انجمن محل چپ, گروههاي به وابسته استعمار

سر گهان نا اما شدند/// كشيده آتش به چپ گروههاي به وابسته آينده> سوي به و <شهباز> روزنامههاي

بـه/// كـه شـدند ظاهر نوچههايش انبوه او سر پشت و غولآسا, هيكل آن با جعفري شعبان كلة و

در نـقشي روز آن كـه دولت مخالف راستي دست روزنامههاي دفاتر به مصدق دولت از طرفداري

هـاشمي <طـلوع> و شـاهنده, عـباس <فـرمان> ميراشرافي, سيدمهدي <آتش> مانند نداشتند ماجرا

را آنها محل خدمت! تكميل براي روزنامهها, آن دفاتر چپاول و غارت از پس و كردند حمله حائري

خوبي بهانة بود, گرفته انجام مصدق دولت از طرفداري عنوان به چون كار اين كشيدند/ آتش به هم

سـخن بـه ملي شوراي مجلس در و مقالهنويسي به خود روزنامههاي در كه داد مخالفان دست به

بپردازند/ دولت عليه كني پرا

از را دستها تهاجمي حالت با كه حالي در <بيُمخ> به ملقب جعفري شعبان عكسهاي بعد روز از

ميشد/// چاپ روزنامهها اول صفحات در مرتب ميطلبيد, <نفسكش> نعرهزنان و كرده باز طرف دو

دفاتر به و ميكرد جمع خود دور را نوچههايش از عدهاي بار يك چند هر جعفري شعبان روز, آن از

عـقيدة درجـهاي, ١٨å چـرخ يك بـا /// مـدتي از بـعد شـعبان مـيبرد/// حمله روزنامهها و احزاب

هم شعبان درآمد,/// مصدق دكتر قرص پا پرو مخالفان از يكي صورت به و كرد عوض را/// سياسياش

دكتر عكس ميكرد, حمله او مخالفان به و ميگرفت آغوش در را مصدق دكتر عكس روز آن تا كه

دولت طرفداران شاه جاويد فرياد با و گذاشت قاب در را شاه از عكسي كشيد بيرون قاب از را مصدق

�١٨٣ ـ ١٨٦ صص اول, جلد خاطرات/ شبه بهزادي, �علي داد/> قرار حمله مورد را

جعفري شدنشعبان مجروح و مضروب قضيه
تظاهرات و سخنرانيها دارودستهاشدر با جعفري شعبان ١٣٣١ ماه دي تا مصدق آغازحكومت <از

ديـده گارد بادي عنوان به فاطمي دكتر كنار اوقات بعضي و داشت همكاري ملي جبهه با خياباني

شـايگان, دكـتر جشـن ايـن در و داد ترتيب گلريزان جشن باشگاهي در جعفري شعبان ميشد/

داشتند/// شركت قشقائي خسرو و حسيبي مهندس

آورد, وجـود بـه كـاشاني آيتا� بـراي مـزاحـمتي رفت پامنار به جعفري شعبان بعد روز چند

و مـضروب سختي به جعفري شعبان درگيري اين در ريختند/ همراهانش و او سر پامنار كنين سا

از يكي اتومبيل با را او شدن مرخص هنگام گرديد/ بستري بيمارستان در روزي چند و گرديد مجروح
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بردند/ منزلش به ملي جبهه اعضاء

حمله اتهام به اسفند جريان در كرد, عوض را خود خط جعفري شعبان [١٣٣١] ماه بهمن اوايل

شـاه له و مصدق دكتر عليه مرداد ٢٨ كودتاي در گرديد/ كمه محا و بازداشت نخستوزير خانه به

�/٢٤٣ ص اميني, علي سياسي زندگي مهدينيا, �جعفر داد/> انجام مؤثري فعاليت

حمايتپليس از اطمينان با و جعفري رهبريشعبان به مخالفان سركوب
سوي از بهارستان ميدان جلوي در و تهران خيابانهاي در خونيني تظاهرات ,١٣٣å آذر ١٤>

از گـروهي كـردند/// انـتقاد مـصدق حكـومت از شـدت بـه تـودهايهـا و گـرفت صورت توده حزب

ادارات پليس, حمايت از اطمينان با و حكومت از طرفداري به جعفري شعبان رهبري به چماقداران

كز مرا ساعت چند مدت در كه طوري به زدند, آتش را توده حزب دفاتر و مخالفان روزنامههاي و

مـصدق مـخالف كه راست و چپ جناحهاي روزنامههاي دفاتر و توده حزب پوششي سازمانهاي

٢٨ كودتاي در چماقداران سازماندهي در را مهمي نقش و پيوست شاه هواداران به بعدها جعفري شعبان /١
كرد/ بازي آن, از پس و مرداد,

�٦åص مصدق/ دكتر دوره در ايران ذبيح, سپهر �پروفسور گرفت/��١> قرار چپاول و غارت مورد بودند,

موبور امير و بيُمخ ميدانداريشعبان به آزاديانتخابات بر نظارت سازمان
و بقائي مظفر رهبري به انتخابات> آزادي بر نظارت <سازمان نام به سازماني ملي جبهه جوار <در

عشقي و موبور امير و بيُمخ شعبان ميدانداري به تهران زورخانههاي پهلوانان و چاقوكشان عده يك

�٢٥٨ ص ايران, معاصر تاريخ از گوشههائي مهربان, �رسول آمد/> وجود به

ملي دولت حاميان
١٤ در فرصتها اين از يكي ندادند/ دست از او دولت تضعيف در را فرصتي هيچ مصدق <مخالفان

بازداشت و اخراج به اعتراض عنوان به تهران دانشگاه دانشجويان كه هنگامي آمد پيش ١٣٣å آذر

پيرامون را پليس صف نكردند, اعتنا تظاهرات منع بر داير شهرباني اخطار به دانشجويان, از تعدادي

افـراد از زيـادي تـعدادي پـرداخـتند/ راهپـيمايي به بهارستان ميدان سوي به و شكستند دانشگاه

بعد ساعاتي گرديد/ خونريزي و خشونت به منجر كار اين و كردند برخورد آنان با ارتش و شهرباني

دفـاتر سوزانـدن و تاراج و غارت با كه گرفت صورت دستراستي غالبا تظاهرات يك روز همان در

امروز, باختر در متن دولت, بازجويي گزارش ; FO 371 EP 91466 ١٩٥١ دسامبر, ١å ايدن, به ميدلتون /٢
/١٣٣å دي ١١

برابر در را چشمانش پليس كه مزبور اغتشاشات �٢� بود/ همراه دولت مخالف و تودهاي روزنامههاي
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پشـتيبان ميكردند ادعا كه ميشد رهبري بقايي پيروان از گروهي جانب از بود, گذاشته برهم آن

در بعدها كه بود جعفري شعبان جمله از حرفهاي چاقوكشهاي از عدهاي شامل مزبور گروه دولتاند/

شهرباني رئيس و كشور وزير ك�لي امير رويدادها اين سراسر در شد/ اجير مصدق دولت عليه فعاليت

/١٣٣å آذر ١٦ كيهان, /١

بــحران عــــظيمي, �فــــخرالديــــن داشتند/��١> قرار جريان در كام� ظاهرا مصدق شخص طريق از و

�٣٧٢ ص ايران, در دموكراسي

بيُمخ انشعابشعبان
و پـرداخـتند حكومت كردن بيثبات به مخفي, شبكة دادن گسترش با سلطنتطلب, <افسران

روحانيون با تنها نه آنها كردند/ مسلح را تركمنها و افشارها بختياريها, شاهسونها, ويژه به عشاير,

به نيز, ملي جبهة انشعابيون با بلكه بروجردي, آيتا� و بهبهاني آيتا� چون كاري محافظه مهم

كردند اجير اوباشي و كردند برقرار ارتباط بيُمخ, شعبان و بقايي مكي, قناتآبادي, كاشاني, خصوص

سـرتيپ همچنين دهند/ قرار بيحرمتي مورد را مساجد دست, در توده حزب كاردهاي پ� با كه

چـون را شـدهاش مـثله جـنازة و كشـتند را نـظاميان بـين در مصدق اصلي پشتيبان افشارطوس,

بين ايران آبراهاميان, �يرواند كردند/> رها تهران شهر بيرون در مصدق هوادار افسران ديگر به هشداري

�٣٤٤ ص مركز, نشر انقEب, دو

مصدق آهنيخانة در طرف به ارتشي خودروي با بيُمخ شعبان
حمله بود او خانة ديوار به ديوار كه احمد پسرش خانة و مصدق خانة به جماعت نتيجه, در ///>

ارتشي بازنشستة سرهنگ با mهمراه بيُمخ, شعبان معروف, سردمدار و بود آهني خانه در كردند/

از زيادي تعداد موقع, اين در افتاد/ راه به خودرويارتشيبهطرفدر با lبود نشسته دستش بغل كه

محاصرة به جماعت و رسيدند سر گروه گروه آلاحمد, ج�ل رهبري به سوم, نيروي فعاdن و جوانان

به مصدق درآمدند/ خانه بيرون در سوم نيروي اعضاي و خانه حياط درون در مصدق خانة محافظان

آنها همسايگي در كه چهار اصل ادارة حياط از و رفتند/ dبا ديوار از فاطمي با همراه پسرش, توصية

شعبان بر ع�وه افتادند/// راه به ارتش ستاد طرف به lبود مصدق خود به متعلق آن ملك اتفاقا mو بود

طـيب را سـركردگيشان كه جماعتي نيز و كاشاني و بقايي گردنكلفتهاي پاي دستهاش, و دار و

عـمل وارد بـهبهاني دسـتور به هم معمو� mو داشتند عهده بر يخي رمضان حسين و حاجرضايي

سـاير و آنـان از ديگر عدهاي و بود, كار در هم ارتش امراي از برخي دست بود ميان در lميشدند

نـيز و بهبهاني كاشاني, بقائي, طرف از شده اجير چاقوكش و گردنكلفت تعداد اين كه است حيرتانگيز /#

سخت مصدق ديگر پس آن از داشتند/# شركت كاخ بيرون تظاهرات در دولت سرشناس مخالفان



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٨

قبل صفحة از پاورقي ادامة
آلاحمد جEل رهبري به سوم نيروي بر نشدند موفق چگونه ملي, دولت مخالفان ديگر ارتشو امراي از برخي

آيند؟ فايق

و مـصدق كــاتوزيان, �مــحمدعلي شد/> خود شخص جاني تأمين و انتظامي نيروهاي وفاداري نگران

�٢٢٤ ـ ٢٢٥ صص ايران/ در قدرت براي مبارزه

جعفري رهبريشعبان به مصدق دكتر قتل فرضيه
يكي راهنمايي با جمعيت هياهوي صداي شنيدن اثر بر كاخ از خروج هنگام مصدق دكتر <وقتي

ديده تهيه او قتل براي كه دقيقي توطئه از تصادفا و ميشود خارج كاخ ديگر درب از دربار كاركنان از

جمعيتي ساعتي از پس ميرود, محل آن متري ١٥å فاصلة در خود منزل به و مييابد رهايي بودند

دستور به بودند, كرده اجتماع كاخ جلو در و شده تشكيل نظامي افراد و شهر جنوب اوباش از كه

قتل و خانه داخل به حمله براي و حركت مصدق دكتر خانة طرف به شاه برادر حميدرضا شاهپور

بـه mمـعروف جعفري شعبان را جمعيت اين رهبري ميروند/ dبا خانه ديوار و در از مصدق, دكتر

�٥٩ ـ ٦åصص /١٣٢٩ ـ ١٣٣٩ داوري و رويدادها حجازي, �مسعود داشت/> عهده بر lبيُمخ شعبان

هدفمعينينداشتند معروف چاقوكش و اشرار
و خـدمت بـه حـاضر افسـر نـفر چـند عده اين پيشاپيش در كه شود گفته است dزم اينجا <در

را در كـه مـيكردند سـعي ساعت يك قريب و حركت [در] معروف چاقوكش تن چند و بازنشسته

از و چهار] [اصل مجاور خانة به خود خانه از نشدند/// موفق بود آهني در شوند/ خانه وارد شكسته

بودند نكرده پيدا اط�ع من حركت از اشرار هنوز چون من عزيمت از پس رفتم/ ارتش ستاد به آنجا

چـاقوكش يك و دولتـي رانـندة كـه ملي دفاع وزارت بهداري خون قسمت جيپ ضربات وسيلة به

تيراندازي به گزير نا بودند خانه در كه نظامي نفر چند و شكسته را خانه آهني در بود آن در معروف

مـعيني هـدف چون بودند شده جمعآوري داخل و خارج از تطميع وسيله به كه افراد آن و شدند

�٢١٥ ـ ٢١٦ صص مصدق/ تألمات و خاطرات �مصدق, كردند/> فرار نداشتند

بيُمخ سردمداريشعبان به ملي رجالههايجبهه
است/ نيامده وجود به هفدهم دوره انتخابات از مفتضحتر انتخاباتي هيچ گفت ميتوان جرات <به

و زهري علي مانند ملي جبهه رهبران از عدهاي انتخابات, آزادي داعيه جنجال و هو و غبار و گرد در

كمك و كارگرداني با نداشتند, معروفيتي و مساعد زمينه وجه هيچ به كه زيركزاده و مشار يوسف

به تهران مردم نماينده نام به عرب حسن و چاقوكش شهميرزادي عشقي, بيُمخ, شعبان مستقيم
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وابسته كانديداهاي پيروزي از جلوگيري براي ملي جبهه انتخاباتي نامزدهاي كثر ا يافتند/// را مجلس

صندوق به ريختن از قبل مردم آراء نكردند/ فروگذار سوءاستفادهاي و تقلب هيچ از توده حزب به

ميشد/ بازديد هفدهم> دوره انتخابات آزادي بر نظارت <سازمان طريق از بقائي مظفر اوباش توسط

بود, دانشجو تيپ يا و ميزد حرف تركي يا و داشت سبيل يا و كارگري وضع و سر يا كپي ك�ه كس هر

عنوان به شهرباني مأمورين توسط بسا چه و ميشد انداخته بيرون صندوق پاي از توهين و كتك با

و سردمداريشعبانبيُمخ مليبه رجالههايجبهه ميشد/// بازداشت و دستگير تودهاي اخ�لگر

بـازرسي و سـركشي انـتخاباتي حـوزههاي هـمه به مكي وحسين بقائي مظفر همراه عشقي احمد

و آزادي> سوي <به روزنامه در تهران بهادرهاي بزن و چاقوكشان همراه مكي عكسهاي ميكردند/

و عشقي و جعفري شعبان است/ موجود ملي كتابخانه در كنون ا هم و شده چاپ اط�عات و كيهان> >

با كاووسي و موبور امير همراه بقائي مظفر و بودند كرده بغل را مكي حسين چاقوكش, مافي حسين

صص ايران, معاصر تاريخ از گوشههائي مهربان, �رسول ميكرد/> بازرسي شميران حوزههاي از طمطراق

�٣٥٧ ـ ٣٥٨

بيُمخ مصدقتوسطشعبان قتل وظيفةميهنپرستانه,
به خود اتومبيل با و شد خارج كاخ شمالي در از دربار كاركنان از يكي راهنمايي با مصدق <دكتر

قـول بـه يـا و كـرده فرار مرگ دام از مصدق دكتر شدند متوجه گران توطئه كه همين رفت/ منزل

كه انتظامي مأمورين به شده خارج شمالي در از حميدرضا شاهپور پريده> قفس از <مرغ درباريان

هر به آزادند <مردم گفت: و نشوند مردم حركت مانع كه داد دستور بودند نخستوزير منزل مراقب

نـخستوزير مـنزل بـه را خـود تـوانسـتند <شـاهپرستان!> ترتيب بدين بروند/> ميخواهند كه كجا

مصدق دكتر قتل با بيُمخ شعبان تا بشكنند را منزل آهني در ارتشي جيپ يك كمك به رسانيده

بود, كرده فرار [ديوار] بام پشت از مصدق دكتر چون اما دهد/ انجام را خود ميهنپرستانة!> <وظيفة

�٦٦åص است, آينده راه چراغ گذشته �جامي, شد/> مواجه كامي نا با توطئه





سرشار هما

جعفري شعبان

ناب نشر لسآنجلس, ,١٣٨١ بهار اول چاپ

دWر ١٨ قيمت: ,٤٨٤ تعدادصفحات:

كسبدستور؟ شعبانجعفري, كتابخاطرات بررسي
ايران, از امريكا عذرخواهيدولت و ندامت با مصادف
قومي الگوي كهن قباي و حرفهاي روزنامهنگار وظيفه

لُسآنـجلس در ١٩٨٦ جـوBي ١٥ در بار نخستين بـراي را جعفري <شعبان سرشار: هما

زمين بر چشم احوالپرسي هنگام داشت/ رسا صدايي و انبوه ريشي تنومند, هيكلي ديدم/

نگاهي تا شد گريزي راه اين هم نكند/ برخورد غربيه> <زن من نگاه با نگاهش كه بود دوخته

اينجا جعفري <شعبان كه: بيندازم بود آورده ما خانة به خود همراه را او كه دوستي به گلهمند

بـه شـوقي و بـودم گريزان او از نشناخته و نديده ديگر, ايراني بسياران مثل ميكند؟> چه

حركت و چشمها گردش نگاهها, معني همه ارتباطها نميكردم/ احساس كنارش در نشستن

در خـوانـد/ آرامش بـه مـرا پخته نگاهي با هميشه چون همسرم نبود/ ك�مي و بود ابروها

كـردم فكـر خـود پيش نميشوي/> پشيمان كن, صحبت او <با گفت: داد دست كه فرصتي

و گفتهاند دربارهاش را چيز همه بگويد؟ ميتواند چه بگويد؟ كه دارد چه جعفري شعبان

دولت <سقوط باني و باعث مرداد>, ٢٨ انگليسي ـ امريكايي كودتاي > باني و باعث نوشتهاند/

ـ ـ و مصدق> محمد دكتر ملي

ما خانة حياط در ديگر مهمان چند همراه جعفري شعبان كه ساعتي دو طول در شب آن

خاطرات نزدم: حرف دربارهاش شب اول كه بود گرفته جان ذهنم در طرحي بودند/// نشسته

به لب هنوز كه مرداد ٢٨ زندة شاهدان مشهورترين از يكي شود, نوشته بايد جعفري شعبان

حـيران هـيجان اين از و آمدم هيجان به مصاحبه اين انجام فكر از است/// نگشوده سخن



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢٢

بروم ديدارش به و كنم رها ديرين باورهاي بند از را خويشتن چگونه اينكه از حيران شدم!

با افكندم, ژرف نگاهي خويش درون به سپس داشتم/ كشمكش خود با مينمود/ دشوار كه

آن از نگاه لجاج با چرا ميشدي, رد جعفري باشگاه جلو از چون زمان <آن كه: پرسش اين

بهانة به چند هر نكردي, را ساختمان آن داخل به رفتن انديشة بار يك حتي ميدزديدي؟

تـعصب و كـه:<پـيشداوري سـرزنش اين با فرادادم, گوش درونم نداي به و گردشگري؟!>

روزنـامهنگار <يك كـه: اشـارت اين آن پي در و نيست!> حرفهاي روزنامهنگار يك شايستة

ابراز فرصت همه به بايد و باشد مخالف آن با گر ا حتي بشنود, را همه سخن است موظف

پاي كه شد چنين پاياني حكم دارند/> باز كار اين از را او كنند كوشش ديگران گر ا حتي بدهد,

دسترس در را آن و بنشينم گفتهاند و نوشتهاند بسيار او عليه سالهاست كه كسي صحبت

كـه نـيامد آسـاني بـه پـذيرش شود/ شنيده نيز ماجرا ديگر طرف حرف تا بگذارم همگان

بود/// پوشانده باورها تن بر قبل از قبايي قومي الگوي كهن و مينمود ناخوانده مهماني

و داد خواهد ندا مرا بگيرد كار اين به تصميم گاه هر داد قول ديد, را پافشاريام چون عاقبت

كرد/ نخواهد گفتگو ديگري كس با من با جز

مـصاحبه انـجام براي را آمادگياش ١٩٩٩ جوBي ماه در و كرد وفا خود پيمان به شعبان

امروز تا كرد سكوت سال بيست چرا نميدانم; كرد دگرگون را او رويدادي چه داشت/ اع�م

�٩ ـ ١åصص� رفتم/> ديدارش به سرعت به ولي ندارم; خبر بگشايد سخن به لب

مرداد ٢٨ روز زندة شاهد
كه مرداد ٢٨ زندة شاهدان مشهورترين از <يكي عنوان با جعفري شعبان از سرشار هما خانم
ميگويد: چنين جعفري شعبان كتاب, متن در اما ميكند, ياد است/> نگشوده سخن به لب هنوز

شـما dحا بودم/// زندان مرداد ٢٨ ظهر تا من زندان بردن اسفند ٩ براي منو كه روز <اون

�١٧ �ص بودم!> زندان تو مرداد ظهر٢٨ تا من بكنين؟ فكرش

نـيست/ مـبري خـبري هـيچ هـنوز نه ديدم كه؟! زدن را مصدق خونة ميگن كه اينا <پس

هست هرچي dحا اخباره/ وقت ُخب گفتيم بعدازظهر دو بعدازظهر/ ساعتدو شد خ�صه,

ور باهاش هي شده, خراب راديو صداي ديديم بعد نميگه/ اخبار نه, ديديم كرديم باز ميگه/

صداي و سر دراومد/ يهو راديو صداي ربعي, يه از بعد باdخره كرديم/ اونورش اينور و رفتيم

اونه/// صداي ديدم اعتضاديه/ ملكه نه ـ؟/// ـ خدايا بود كي ديدم من دراومد/ كه راديو

خ�صه, خدايا؟ رفته يادم اسمش افسري يه و صابر بيوك و خلعتبري تيمسار موقع, اون

ورداشـتن مـنو ميخواد/> رو جعفري <زاهدي گفتن: و زندان دِر اومدن يهو چارتا سه اين



٢٣ دستور كسب

پلوغ, و شلوغ و جمعن اتاق تو همه اينا و زاهدي ديدم /dبا اتاق اون تو شهرباني باdي بردن

تـا يـهو و اونـجا رفتيم مام ديگه/ تاي چند و بود دادستان lفرهاد mسرتيپ اون برو/ و بيا

<برو گفت: و كرد ماچ يه رو ما اونم و تيمسار بغل تو رفتيم ما كرد وا بغل زاهدي رسيديم

�١٦١ ـ ١٦٢ �صص بياد/> اعليحضرت تا ميكنيم صبر ما <نه گفتم: ببين/> مادرتو فوري

اط/عات گزارشروزنامه
راديـو فـني كاركنان از يكي شدند محوطه آن وارد راديو ايستگاه اشغال براي مردم كه <موقعي

را راديو دستگاه تا كشيد طول ساعت دو تقريبا كه بود اين انداخت/ كار از و كرده خراب را دستگاه

دست به ديگر حساس كز مرا و شهرباني و ارتش ستاد و راديو كه كردند اع�م و انداختند كار به مجددا

از پس زاهدي] [فضلا� نخستوزير آقاي است/// گرديده ساقط مصدق دكتر حكومت و افتاده مردم

شد/// كار مشغول آنجا در و رفت شهرباني به راديو در نطق ايراد

اسـفند نـهم واقـعه متهمين و سياسي زندانيهاي كليه مرداد] ٢٨] چهارشنبه روز همان عصر

بختيار ابوالقاسم نيز و بودن شده دستگير كودتا در شركت اتهام به كه افسراني و جعفري] [شعبان
هشتم� و بيست سال ,٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢ ماه مرداد يكم و سي شنبه �اطEعات, شدند/> آزاد

جعفري آزاديشعبان

كـرده, پـخش نـظامي دانشگـاه سـطح در اعـEميه هـواپـيما يك بـعدازظـهر ٢ ساعت پيش: نوشته فشرده /#
جـايي راه در شـديم>, روان شـهر طرف به مردانم از نفر دو با <من كردند, حركت شهر طرف به دانشجويان
دختران و شده روبرو مردم استقبال با كه كردهاند ك پا را ديوار روي بر شده نوشته شعارهاي و كردهاند توقف
و شميران طرف به اتوبوس يك باdي در آتشين نطق يك از بعد و بوسيدهاند! را وي محل پليسهاي و جوان
به سپس و گشته موجه آريا� �حزب همكيشان استقبال با راديو ايستگاه در است, رسيده راديو ايستگاه به سپس
/٤٥١ صفحه است/ رسيده فرماندهي سر به آن از پس و شده روبرو ميتينگهايي با محل شش در و آمده شهر

به بودند كرده اجتماع پايين در جمعيت كه پلهها باdي از رفتم/# شهرباني سرفرماندهي دفتر <به

آغوش در را همديگر بگويم, تهنيت و تبريك زاهدي ژنرال به كه رفتم درون به و پرداختم سخنراني

ژنـرال قـبيل از سـلطنت طرفداران كه بود اينجا در فشرديم/ را يكديگر دستان صميمانه و گرفته

سـرلشكر سلطان, پنج خدمت �در يافتند/> رهايي زندان از جعفري شعبان و پرون ارنست باتمانقليچ,

ـ�٤٥١ ٤٥٢ صص نواب, سيداحمد ترجمه ارفع, حسن

<آزاديزندانيانسياسي> امريكا كبير گزارشهندرسنسفير
١٩٥٣ سپتامبر ٢ سري/ كلي <به

ايران اخير بحران سياسي بررسي موضوع:
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داد شـرح زيـر در شـد, اوت ٢١ تـا ١٩ رويدادهـاي به منجر كه احوالي و اوضاع ـ يكم مرحله

اع�م گوينده و افتاد زاهدي طرفداران دست به راديو ايستگاه نيمبعدازظهر ساعتدو در ميشود///

در و كشيدند مقاومت از دست مدافعان بعدازظهر شش ساعت حدود در شده/// پيروز قيام كه كرد

آن و كرد غارت را آن محتويات كليه شد, مصدق خانه وارد جمعيت گاه آن شد/ شكسته خانه آهنين

رفتار ترتيب همين به نيز بود پدرش ديوار به ديوار همسايه كه مصدق دكتر پسر خانة با زد/ آتش را

�اســناد گرفت/> دست در را قدرت زاهدي سرلشكر و شدند آزاد سياسي زندانيان كليه غروب شد/

�١å٨٩ ـ ١å٩٩ صص ,٢ جلد علياصغراندررودي, و مهدوي هوشنگ ترجمه امريكا/// خارجي روابط

چگونه بنابراين است/ جعفري شعبان گفته تأييد در ساعت اختCف اندكي با شده كر ذ شواهد
,١٩٩٩ مـي مـاه در است؟ بـوده مـرداد ٢٨ وقايع زندة شاهد جعفري شعبان شد مدعي ميتوان

پوزشميطلبد: چنين سخنرانيهايش از يكي در امريكا رئيسجمهور كلينتون
ناخشنودي سبب مسئله همين و نداشتهايم خوبي چندان رفتار گذشته در ايرانيها به نسبت <ما

است/> شده ما از ايران ملت

سـياست تـعقيب در امريكا خارجه امور وزير البرايت مادلن خانم ,٢åååمارس ماه در سپس
ميدارد: اعCم امريكا ندامتدولت

حكـومت سـرنگوني عـمليات كردن هماهنگ در مهمي نقش متحده اياdت ١٩٥٣ سال <///در

كرد/// بازي مصدق محمد نخستوزير

ولي است/ بوده توجيه قابل استراتژيك دdيل خاطر به عمل اين كه بود باور اين بر آيزنهاور دولت

چرا كه كرد درك ميتوان سادگي به بنابراين بود/ ايران سياسي تحوdت براي مانعي آشكارا كودتا اين

از مـتن �ترجمه دادند/> ادامه خود داخلي امور در امريكا مداخلة از خود رنجيدگي و خشم به ايرانيان

�١٢åص انقطاع ناصر نوشته پانايرانيستها>, با تاريخ سال <پنجاه كتاب

را خـود طـوnني سكوت كه است سياست همين راستاي در نيز جعفري شعبان يقين طور به
سـابقه بـا حـرفهاي روزنـامهنگار سـرشار, هما خانم دوربين يا ضبطصوت مقابل در و ميشكند
گرداند/ روشن را تيرگيها و بردارد پرده معاصر تاريخ اسرار از و بگويد را گفتهها نا yمث تا مينشيند
ايـن تـوجيه بـراي و مـيشود عـهدهدار به را <زحمت>ي چنين انجام ميل كمال با سرشار خانم
دروني جدال و ميگويد سخن جعفري شعبان عياري و جوانمردي نجابت, از بيمحابا <زحمت>,
بـاورهاي در تعصب و پيشداوري و سرزنش و ميكند بيان aژرفش صورت به هم bآن را خويش
به پا و ميافكند دور به تن از را قومي الگوي كهن قباي پايان, در و ميگيرد انتقاد باد به را ديرين

ميگذارد! معاصر تاريخ ميدان



كتاب اين انتشار از سرشار خانم هدف

ميكند: معرفي گونه اين را جعفري شعبان سرشار هما

و مـحتاط تـيزهوش, بـلندطبع, ندادهها, و دادهها كر شا قانع, لوطيمنش, سنتي, <مردي

اهل و شفاف حافظة با منظم و وقتشناس موجودي نكتهسنج/// و شوخطبع, كار, محافظه

در كـه فرصتهايي از هشيارانه بهرهبرداري توانايي با خودساخته مردي شاعري/// و شعر

ميآيد/>/// پيش زندگي

روشن پاسخ جعفري؟> شعبان با مصاحبه <چرا كه آيد پيش پرسش اين عدهاي براي <شايد

٩ تير, ٣å آذر, ١٣ رويدادهاي و ١٣٣٢ تا ١٣٢٩ آشوب پر سالهاي دربارة بسياري است:

آن كـه كسـي ديـد و زبان از قلمي اهل هنوز ولي نوشتهاند, و گفتهاند مرداد ٢٨ و اسفند

است/// ننوشته چيزي بوده گود ميان و معركه داخل زيسته, خيابان در را تنش پر لحظات

ضبط و ثبت نه منظرينوينبودم, از اجتماعي گاهيهايسياسيـ آ گردآوري مندنبال

به زودتر مردمشناسهرچه پژوهشگران اميدوارم كه شهري جنوب يا لوطيگري فرهنگ

بپردازند/// نيز مهم اين

كـننده مـصاحبه مـِن مخالفت يا موافقت نشان جعفري گفتههاي و پاسخها ثبت و ضبط

كردهام/// امانت حفظ روايت در كه نيست,

گونه هر از دور به كه ديدهبانانيست و شاهدان پژوهشگران, با گفتهها ناروايي و روايي اثبات

يازده� ص �همانجا دارند/>> سر در را معاصر تاريخ بازنگري شور پيشداوري,
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رديف در كنون ا و بوده مدفون فراموشي ك خا زير دراز ساليان كه <گوهر> اين كشف ادامه در
براي و شده عرضه هوچيان بازارچه به شبستري, ُكرد حسين و َسَمكعّيار شخصيتهاييهمچون
تهران نجيب مردمان و عزيز ميهن در بحراني سالهاي از آن, براي بازاريابي و اينمحصول توجيه
كشته به كه ١٣٣å ماه تير ٢٣ حذفوقايع با البته ميشود; گفتهها سخن شهري, فرهنگجنوب با

شد/ منجر هموطنان از زيادي تعداد شدن
گـزارشهـاي و فـيلمها غـيردولتي, و دولتي گون گونا آرشيوهاي امكانات, كليه بودن با امروزه
چـنين و بـودهانـد تـن به تن نبرد گود در كه بنشينيم اشخاصي صحبت پاي بايد ديگر, مختلف

بپذيريم! بايد نيز ما و بگويند خواست دلشان هرچه كه شده دانسته مصلحت
بـا كـه بـودهانـد هـم ديگري كساني سرشار, خانم از پيش كه دريافت ميتوان دقت, كمي با
و پژوهش كار به معاصر, تاريخ در نوين> منظري <طرح براي اجتماعي>, و سياسي گاهيهاي <آ

بودهاند/ موفق حدودي تا و زدهاند دست تاريخنگاري
رجـوع و/// كاتوزيان, ذبيح, سپهر عظيمي, فخرالدين نجاتي, آبراهاميان, آقايان كتابهاي به

كنيد/
تCشو بگوييم بايد بپذيريم, نوين> منظري <طرح زمينه در را سرشار خانم ادعاي فرضكه بر

بخشد/ سامان را آشفتگيها اين است نتوانسته ايشان كوشش

سفارشي تاريخ <طرحمنظرينوين> از نمونههايي /١
سپاسگزارم: مالي كمك براي زير مؤسسات <از

از پژوهشي هزينة كمك براي كلمبيا, دانشگاه به وابسته بينالمللي تحوdت در پژوهش مؤسسة

,١٣٥٣ ,١٣٥١ سـالهاي در تـابستاني بورس خاطر به نيويورك, دانشگاه ;١٣٤٦ ـ ١٣٤٨ <سال>

در باروخ كالج و ;١٣٥٦ سال در دكترا فوق بورس براي اجتماعي, تحقيقات شوراي ,١٣٥٨ ,١٣٥٥

دفتر سرپرستي مقام از سرانجام و كتاب, اتمام براي تعطيل ايام بورس خاطر به نيويورك, دانشگاه

موجود خارجه امور دفتر نشدة منتشره اسناد از مطالب نقل اجازة براي بريتانيا در ملكه علياحضرت

انـقEب تـا مشـروطه از انـقEب دو بـين ايـران آبـراهـاميان, �يرواند لندن/> در هند دفتر و كل بايگاني در

�٢ ـ ٣ صص اسEمي,

تقريبا پشتيباني به تجدد, <حزب يحييدولتآباديـ از نقلقول در تصرفآبراهاميان و دخل

گشايش تا پهلوي رضا به كشور تفويض و قاجاريه انقراض dيحة اص�حطلبان, حزب نمايندگان همة

نفر سي موافق, رأي پيشنهاد اين به نماينده هشتاد كرد/ شورا مجلس تقديم را مؤسسان مجلس

دادند/ مخالف رأي نفر پنج و ممتنع, رأي
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اشـرافزادهاي ,lسـابق mمصدقالسلطنة مصدق محمد دكتر dيحه, با مخالفت اصلي سخنگوي

و فـارس والي نـيز و خارجـه امور و ماليه عدليه, وزير مقام در اخيرا كه بود[؟] اروپا كردة تحصيل

بود/ كرده خدمت آذربايجان

ممتازي نظامي فرمانده و نخستوزير پهلوي رضا كه داشت اظهار مفصلي سخنراني در مصدق

/٣٨٥ ـ ٣٨٦ ص چهار, جلد يحيي, حيات دولتآبادي, /١

<///�١� درمـيآورد/ نـوپا مشـروطه بـراي تـهديدي صـورت بـه را او جديدي سمت گونه هر اما است

�١٢٣ ص اسEمي, انقEب تا مشروطه از انقEب دو بين ايران آبراهاميان, �يرواند

قاجار خلع پيشنهاد و ميشود شروع دستور حال هر <به است: يحييدولتآباديچنيننوشته

كردهاند/ ثبت را خود نام نفر چهار ميشود/ خوانده سپه سردار نصب و

مـيرزا سـيم تـقيزاده سـيدحسن آقـا دوم مـصدق مـحمد دكـتر اول بـودن مـخالف عـنوان بـه

حيرت به داده روي مدرس از كه بيانتظاري رفتار از مصدق دكتر نگارنده چهارم ع�ء حسينخان

نيست/ حاضر ميشود خوانده نامش بپرسد را آن سبب كه است رفته وي دنبال مانده

وجود و مينمايد تقدير را سپه سردار خدمات او كه ميكند اظهار رفته خطابه كرسي به تقيزاده

تغيير اين است نميخواسته ولي نيست مخالف وي رتبه ارتقاء با و ميداند مفيد مملكت براي را او

مدافـع عادي و غيرطبيعي صورت به يعني باشد شده واقع محيطي و هوا چنين يك در سلطنت

مينشيند/ و ميكند دفاع كلمه چند داور كبرخان عليا ميرزا dيحه/

را خود مخالفت داشته صحبتي نطقتقيزاده زمينه همان در ع�ء حسينخان ميرزا آن از بعد

است/ شده حاضر كه ميرسد مصدق دكتر به نوبت و مينمايد دفاع داور و ميكند اظهار

بر و مينمايد بيان را خود عقيده م�حظه هيچ بدون نموده منطقي و مفصل نطق مصدق دكتر

براي وزرا رياست يعني هست كه مقام اين در سپه سردار وجود ميگويد ايستاده خود عقيده سر

استفادههائي و داشت نخواهد مسئوليت ديگر قانون موجب به شد شاه گر ا اما است سودمند مملكت

كرد/ نخواهد ديگر ميكند او وجود از مملكت كنون ا كه

اساس با اين كه باشند بوده هم مسئول وزير بخواهند باز سلطنت مقام به رسيدن از بعد آنكه مگر

از يكي نام موضوع تحقير براي و ندارد وجود كجا هيچ در حكومتي چنين و است منافي مشروطيت

ميبرد/ است كدخدائي حكومت يك منزلة كه را كوچك بسيار دولتهاي

كه دفاعي در را مدافع و ميدهد پايان صريح مخالفت اظهار با را خود حرارت پر نطق مصدق دكتر

كرات مذا ميكند پيشنهاد يكي است گذشته ظهر از ساعت دو ساعت و مياندازد زحمت به ميكند

حرف هم ف�ني بگذاريد ميگويد رئيس نايب ميكند, مخالفت كرات مذا كفايت با نگارنده است كافي
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باشند/ زده را حرفشان مخالفين تا بزند

دهخدا/ لغتنامه خاموشكردن/// مص] [ع اسكات/ /#

ميگويم نمايند هوچيگري ميخواهند كه كساني اسكات# از پس رفته خطابه كرسي بر نگارنده

به من سخن نبود dحا از كمتر فشار هم وقت آن و ميشد نوشته عمارت اين در اساسي قانون وقتي

ميبينم شده بلند ميشود خورده تخته روي به كه نمايندگان از يكي مشت صداي ميرسد اينجا

ميكرد/ تهديد مرا پيش شب كه است شخصي همان

در ديشب نداشتيد حق هم شما اما نيست فشاري dحا بگوئيد ميخواهيد است بديهي ميگويم

ميسازد/ متحير را شنوندگان و كت سا را او سخن اين نمائيد تهديد مرا معهود مجلس

عـمليات و خـدا مـيآيد سـپه سردار برد را او عمليات خدا رفت قجر كه ميكنم عنوان خ�صه

هست هم سيمي دو اين از غير كه چون هستم مخالفين صف در من چرا پس ميآورد را او خودش

صورت بدين كار اين در ميدهد اجازه ما به آن مواد از ماده كدام نميدانم كه است قانون نامش كه

زمـينه ايـن در و كـنيم رفـتار كردهايم ياد موضوع همين در كه قسمي خ�ف بر و نمائيم مداخله

از مخالفت اظهار از پس يك هر من رفقاي كه صورتي در مينشينم و كرده بيان را خود مخالفت

رفتهاند/ بيرون مجلس

به و ميشود گرفته مخفي رأي ميپردازد گرفتن رأي به مجلس و ميكند اظهار كلمه چند داور

مترتب مخالفين است كرات مذا بر كه نتيجهئي و مييابد خاتمه كار شده تصويب dيحه تام كثريت ا

و اساسي قانون در كردن تصرف براي مجلس اين ميشود ملتفت سپه سردار كه است اين ميگردد/

طبقات نمايندگان كه بزرگتر مجلس يك تشكيل صدد در و ندارد ص�حيت داده سلطنت تغيير

كه چنان برميآيد بدهد خود كار به قانوني صورت شده مجلس اين ضميمه آمده وdيات از مختلف

�٣٨٥ ـ ٣٨٧ صص چهار, جلد يحيي, حيات دولتآبادي, �يحيي شد/> خواهد نوشته

دولتانگليس نيتهايصادقانه /٢
سـاير و تـوده حـزب نـامزدهاي انـتخاب كـه شد آن بر سرانجام انگليس سفارت ترتيب <بدين

نورزد/ مخالفت آن با دستكم يا كند تشويق و حمايت را اص�حطلبان

بـه عناصري چنين جذب ميكردند تصور كه بود اين سياست اين از انگليسيها اساسي هدف

كرد/ خواهد خفه نطفه در را گرايانه افراط تهديدهاي و ميكند, كمك كشور اداري دستگاه بهبودي

گـاهانه آ مـجلس, بـه جـوانتـر نسل افراد ورود و اص�حات از طرفداري با انگليسي مقامات ضمنا

,١٩٤٣ آوريل ٢٣ تهران, به بريتانيا خارجة وزارت ,FO 371 EP 35070 ,١٩٤٣ آوريل ٢å پينك, يادداشت /١
همانجا/

اعـتقاد ايـن تـضعيف اين, وجود با بزدايند/��١ خود از را مرتجعان با همراهي انگ تا ميكوشيدند
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بـه و نميكنند تعقيب را خود جز كس هيچ نفع انگليسيها كه ايرانيان كثريت ا ريشهدار و باطني

ميرفت/ شمار به ممكن امري شد, خواهند ايران در حقيقي پيشرفت مانع گزير نا

و بود سوءظن مورد كم حا نخبگان اعضاي از بسياري نظر از آنان اص�حطلبانة توصية بنابراين

پي در پي نخستوزيران هم البته ميديدند/ كننده گيج شاخصي يا بيمحتوا ترفند يك را آن غالبا

مواقع در را مطلب اين شاه هم و كرده اع�م دولت برنامههاي در اص�حات به نياز به را خود اعتقاد

از مينمود, ك بيمنا عميقا كمونيسم از انگليسي مقام يك با ديدار در كه او بود/ داشته ابراز مختلف

شـركتهاي اساس بر دهقانان بين آنها توزيع و بزرگ ك ام� تقسيم براي خويش آتي برنامههاي

گفت/ سخن تعاوني

او آنچه به و كم>, سن لزوما نه و دارند جوان عقايد كه است افرادي به كشور <اميد كه افزود وي

1. FO371 EP 35071, ١٩٤٣ مه ٦ ايدن, به بوdرد

است/��١ تشويق نيازمند و رشد حال در وي باور به كه كرد, اشاره ميناميد, جوان> <تيپ

عقايد از آنان طرفداري كه ميآمد نظر به بود, نيتانگليسيانصادقانه كه هم قدر هر حال هر به

ايـران, در دمـوكراسـي بـحران عـظيمي, �فخرالدين آورد/> خواهند بار به معكوسي نتايج مشابه اص�حي

ـ�١١٢ ١١٣ صص

بـا مـرتبا ك تـريا انـحصار ادارة مقامات از يكي گفته به <اشرف ـ ارتشي كاميونهاي و اشرف

مـوجب بـيگمان مسـائل ايـن كـلية مـيفروخت/ و ميكرد تهران وارد ك تريا ارتشي كاميونهاي

دموكراسـي بحران عظيمي, �فخرالدين بود/> بهرهمند دربار پشتيباني از كه ميشد دولتي هر بيآبرويي

�٣٣١ ص ايران, در

يابو به مصدق قيافه وتشبيه اعتياد اتهام انگليس, نفرتسفير /٣
مصدق شخص از و بود نفت شدن ملي ضد آغاز همان از انگلستان, سفير شپرد, فرانسيس <سر

و كرد تشبيه <يابو> به را او قيافه ,١٣٣å ارديبهشت ١٦ در قبل, مدتي كه حدي به تا داشت, نفرت

2. Wm.Roger Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-51 (Oxford, Clarendom
Press, 1984), FO371/91459/EP1015/20

ص ايـران, در قـدرت بـراي مبارزه و مصدق كاتوزيان, �همايون <///�٢� زد/ اعتياد اتهام او به ناجوانمردانه

�١٤٥

دوران در كه بود رضاشاهي> <سردار كهنه <زاهدي ـ قبيحه صور و مخدر مواد پول, از پر چمدان

پر چمداني با جا همان در را او انگلستان ارتش و ميكرد كار آلمان عامل عنوان به اصفهان در جنگ
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قـدرت براي مبارزه و مصدق كاتوزيان, �همايون بود/> كرده دستگير قبيحه صور و مخدر مواد و پول از

�١å٤ ص ايران, در

ملي جمهوريخواه, انق/بي, رهبر مصدق: محمد دكتر /٤
رهـبر مـصدق محمد دكتر با پهلوي محمدرضا سلطنت مقام وارث مبارزه كتاب, اين <موضوع

�١٢ ص مصدق, دكتر دوره در ايران ذبيح, �سپهر است/> ايران ملي و جمهوريخواه و نفوذ پر و انق�بي

ـ ١٣٣٢ سـالهاي در امـروز بـاختر روزنـامة سياسي مفسر عنوان به <نگارنده ـ تهران ـ لندن

تحوdت بررسي به جهت دو از دوران, آن دوم نيمةهاي در لندن تايمز روزنامة خبرنگار نيز و ,١٣٢٩

پرداخت: ايران سياسي

يك عنوان به ديگر و فاطمي حسين دكتر روزنامة به وابسته روزنامهنگار يك عنوان به نخست

از يكي براي را درستي گزارشهاي حتياdمكان ميكوشيد كه ايران, سياسي تحوdت خارجي ناظر

�١٩ ص مصدق, دكتر دوره در ايران ذبيح, �سپهر كند/> تهيه جهان معتبر جرايد

ارسالبيانيهها و فرانسه و درسوئيس اقامت /٥
و كـرد عـزيمت سويس به ١٩١٩ قرارداد با مخالفت علت به lمي�دي ١٩١٩m ١٢٩٨ سال <در

نمود/ اقامت اروپا در سال يك از متجاوز

بـه اعتراض در زيادي فعاليتهاي فرانسه و سويس در نيمهاش و ساله يك اقامت طي مصدق

فرستاد/ اروپا روزنامههاي و ملل جامعه براي بيانيههايي و داد انجام آن مضار و ١٩١٩ قرارداد

بـه مـنجر سرانـجام كه ١٩١٩ استعماري قرارداد با ايران مردم گسترده مخالفت درباره مصدق

است: گفته چنين گرديده, آن ابطال

تمام با ولي كردند برپا مجلسي كار اين براي و بردند لندن به قرارداد تأييد براي را شاه [احمد] ///>

نشد حاضر lشاهm نمود آن تأييد براي سابق نايبالسلطنه كه تهديدي و خارجه وزير كه] اصرار[ي

بزند/ حرفي باره اين در يا ببرد, اسم آن از خود رسمي نطق در ك�م يك حتي

كه تهديدي و اصرار همه آن با كه شنيدم مطلعي شخص از و بودم سويس در وقت آن در من

تا كه قراردادي از صحبت كنم, تشكر بايد كردهاند, دعوتي من از گفت: و نرفت بار زير شاه كردند,

ندارد/ مورد نيست, معتبر نكند, تصويب را آن مجلس

مخالفت قرارداد با قدر آن و كنند تأسي شاه به وطنپرست مردم كه شد سبب منفي مقاومت اين

ديگري فكر ايران در خود سياست اجراي براي و شود مأيوس آن اجراي از انگليس دولت تا كنند

بكند/
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خير در كه پادشاهي آن خوشنام و رفت بين از نمود كه مخالفتي واسطه به شاه اينكه خ�صه

/١١٣ ـ ١١٢ صفحات مصدق, تألمات و خاطرات /١

�٥ ـ ٦ صص ,١ جلد مصدق, نجاتي, �غEمرضا گذشت/>��١> سلطنت از مملكت

كـتاب از قـول از نـقل به صرفا آنها, ارائه و مدارك و اسناد به رجوع جاي به نجاتي غCمرضا
داده نشان كروشهها در كه تصرفاتي و دخل تغييراتو با هم آن مصدق>, دكتر تألمات و <خاطرات

است/ كرده بسنده شد,
اروپا روزنامههاي و ملل جامعه براي مصدق دكتر كه را بيانيههايي آن از يكنمونه حتي ايشان

نميدهد/ ارائه است, فرستاده
كـتاب صـورت به تركمان محمد آقاي توسط مصدق دكتر خصوصي نامههاي حتيى كه زماني
بيانيههاي اينگونه كه است شگفتي جاي است, گرفته قرار ملي نهضت هواداران اختيار در و درآمده
به نجاتي آقايغCمرضا تاريخنگاريچون تا است نشده درج ثبتو جا هيچ در مصدق محمد دكتر

بياورد/ خود كتاب در اندك و كوتاه چه گر ا نمونههايي و كند مراجعه آن

انگليس تهديداتنظامي و خورشبادمجان /٦
اول هفته همان در بدهم/ روحيه همكارانم به بايد عامل مدير عنوان به <من بازرگان: مهندس

براي كه روز يك دارم; خاطرهاي انگلستان نظامي تهديدات با ارتباط در آوردم/ آبادان به را خانوادهام

دلگرمي براي ايشان بودم, رسيده مصدق دكتر خدمت و رفتم تهران به جاري كارهاي گزارش دادن

گفت: و كرد نقل را حكايتي من

جنگي ناو گرفتن پهلو مناسبت به را شاه نگراني و بود آمده اينجا به دربار وزير ع�ء آقاي <ديشب

از را حكـايتي مـن و كـرد بـيان را انگـليسيها با آمدن كوتاه به ايشان تمايل و آبادان در موريتس

گفتم: و كرده نقل او براي سويس در اقامتم روزهاي

ميكنم, درست ندارد, اشكالي گفت خانم كردم; را بادمجان خورش هوس من بهار, اوايل در روزي

و شكفته پلوي ديدم ناهار موقع دارد؟ مزهاي چه بادمجان خورش باشيم, نداشته غوره وقتي گفتم:

پـيدا كجا از غوره پرسيدم ! فراوان غوره با بادمجان خورش آن پهلوي و است ميز روي بخاري پر

گفت: خانم كردهايد؟

اين گفتم و شده برآشفته كوچكم پسر كار از من است/ چيده را آنها همسايه باغچه از غ�محسين

خانم نخورد/ هم شام شد/ مخفي و گذاشت فرار به پا شديد ترس از غ�محسين ميكشم! را پسره

بود: گفته و زده صدا را غ�محسين بزرگترم, فرزند احمد, كند/ چه نميدانست و بود ناراحت
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نترس! است; زده را حرفش فقط و كشت نخواهد اما ميكشد, ترا كه گفته بابا كه است درست

مـوريتس اما فرستادهاند, جنگي كشتي انگليسيها بگوييد اعليحضرت به من قول از هم dحا

�٣å٨ ص ,١ جلد مصدق, نجاتي, � انداخت!>> نخواهد آبادان به توپ

خصوصي نامههاي /٧
مصطفي مهندس مرقومه جواب در مصدق دكتر <مكتوب نيستـ دوايدرد انتقاد و موشكافي

شعاعيان

١٣٤٢ ماه بهمن ٢٣ احمدآباد

عزيزم محترم آقاي جناب

گرديد/ حاصل خوشوقتي نهايت داريد عزيز وطن به نسبت كه توجهي از و رسيد شما مرقومه

است عاميانه كه مثالي يك به و كنم عرض را خود نظريات اختصار طور به جواب در ميخواهم اجازه

كـمال بـا اجـتماع ايـن از و كـنيد دعـوت خـود دوستان عده يك از ميخواهيد شما گردم: متمثل

خارج حال سه از صورت اين در و داريد آشپز يك به احتياج اول وهله در نمائيد/ پذيرائي آبرومندي

صاحب ولي نيست ماهر خود فن در يا و تقوا; از بيبهره ولي ماهر است شخصي خود فن در يا نيست:

تقواست/ صاحب هم و است ماهر آشپزي فن در هم اينكه سوم فرض و تقواست;

كول مآ ميدهد كه غذايي و كند سوءاستفاده مصالح از است ممكن كنيد رجوع اولي به را كار گر ا

استفاده او غذاي از نتوان ندارد مهارتي خود فن در چون فرمائيد مراجعه دومي به چنانچه نباشد,

ميدهد كه هم پيشنهادي هر با و فرمائيد مراجعه سوم شخص به كه ميشود اين نتيجه پي نمود,

بفرمائيد/ موافقت

درد دواي انتقاد و موشكافي بنده عقيده به گرفتهايد نظر در جنابعالي كه كاري همين كنون ا

از بيش داشت/ بهره و سود انتظار آن از بعد و آورد دست به را آن بايد كه دارد دوائي درد اين و نيست

بس/ و است درد دواي شده عرض آنچه بفرمائيد تصديق و نميشوم مصدع اين

مصدق محمد دكتر

�٢٩٦ ـ ٢٩٧ صفحات ,٢ جلد مصدق, دكتر نامههاي تركمان, �محمد

و خـط بـه دوكـوdنژ فـوستل كـتاب ترجمه قرارداد <متن ـ مصدق دكتر فرهنگي فعاليتهاي

مصدق دكتر امضاي

٢٥٧ نمره

كتاب كه شد قرار ذيل كننده امضا و فلسفي نصرا�خان آقاميرزا آقاي اجل مستطاب جناب بين

مـاه شـهريور چـهارم تـاريخ از معزياليه جناب را فرانسوي دوكوdنژ فوستل تأليف انتيك dسيته
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قرار از مزبور كتاب صفحات عده به اينجانب را حقالزحمه و فرمايند ترجمه ماه پنج مدت تا ١٣å٧

فيالتاريخ نمايم/ خدمتشان تقديم ماه هر اول در قسط پنج به قران شش صفحه هر

مصدق دكتر

�٦٦ صفحه ,٢ جلد مصدق, دكتر نامههاي تركمان, �محمد

بزرگمهر سرهنگ به مصدق دكتر <نامه ـ شناسنامه برداشتن گرو

١٣٣٧ تيرماه ١٨ احمدآباد

خدمت ارسال را جوف نامه كنون ا ميآيد/ دست به وسايلي ارادت عرض براي بسيار گردم, قربانت

ادامـه براي كردم هرچه كه بود كلفت خود نامه حامل فرمايند/ اعاده, و م�حظه را آن كه ميكنم

ميفرستادم/ را او خود dا و نشد خدمتحاضر

است جنابعالي خدمت در او سجل چنانچه ميماند, شناسنامه گرفتن انتظار به خود محل در

مصدق> محمد دكتر فرمايند/ لطف را آن زودتر هرچه

�٢٢٨ صفحه ,٢ جلد مصدق, دكتر نامههاي تركمان, �محمد

مصدق احمد مهندس به مصدق دكتر <نامه ـ عيبميكند ديرتر

١٣٣٩ ارديبهشت ٢٢ ـ احمدآباد

عزيز احمد قربان

داشتم/ نگاه است خوب چون حال اين با ننوشتهايد را آن قيمت اينكه با فرستاديد كه راديوئي

ميكند/ عيب ديرتر و ميشود راديو اين كمك نيست بد بفرستيد گر ا هم را سابق راديو

پاپا> قربانت

�٢٨٣ صفحه ,١ جلد مصدق, دكتر نامههاي تركمان, �محمد





جايWتاس> آهنگ<بندرعباس

زياد, چاقوكشيهاي خاطر به كه است دوم جهاني جنگ از بعد دوران همان اين ـ <سرشار

دكـتر مـديريت به امروز باختر روزنامة ١٣٢٨ سال شمارههاي از بسياري چهارم صفحه در زمينه, اين در /١
٢٦ ,١٤ سـال ,٤٣ شـماره در ميشود/ ديده جنايي> <اخبار عنوان زير گزارشهايي و مطالب فاطمي, حسين
كـارش كه است شده چاپ شهرباني در مجازات تشديد كميسيون تشكيل خبر روزنامه همين ١٣٢٨ شهريور
است/ رأي صدور براي وزارتكشور به آن ارجاع و چاقوكش و جيببر و دزد و شرور افراد پروندة به رسيدگي

/٤٤ ص ٢.٧ شماره سند به ك/ ر/

كـه زمـاني هـمان شـد؟��١ گذاشته اجرا به بندرعباس به اشرار و چاقوكشها تبعيد قانون

ميخواندند؟ را dتاس> جاي <بندرعباس, معروف آهنگ فروشها تصنيف

�٣å ـ ٢٩ �صص طرفا/> اون و خارك به ميكردن/ تبعيد بله, ـ جعفري

امروز: باختر روزنامه به متعلق /٤٤ صفحه ٢.٧ شمارة سند
بريدهها:

هويتندارد/ روزنامه n١

٢ شماره ١٩٤٩ اوت ١٢ تاريخ

ك وحشتنا قتل <دو خبر: تيتر

ك! خطرنا چاقوكشهاي از نفر دو شدن كشته

بود!> فجيع جنايت دو شاهد متري سي خيابان پريشب

امروز باختر n٢

ريالي/// يك شماره تك

/١٣٢٨ مرداد ٢٣ شنبه عصر
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كشت/> نميشود را قلم <آزادي خبر: تيتر

ندارد/ تاريخ و هويت روزنامه n٣

فرهاد ناصر كمه محا <جريان خبر: تيتر

در بـارفروش تقي قتل به متهم فرهاد ناصر كمه محا جلسه دومين ديروز صبح ٨ ساعت

شد> تشكيل جنائي ديوان

ندارد/ تاريخ امروز باختر n٤

آهنگر> محمد اعدام مفصل <جريان خبر: تيتر

ندارد/ تاريخ و هويت روزنامه n٥

شهرنو! در چاقوكشي هم باز

ندارد/ تاريخ و هويت روزنامه n٦

ميشود> اعدام آهنگر <محمد خبر: تيتر

روزنامة جنايي> <اخبار صفحة از نمونه <چند است: شده نوشته چنين بريدهها زير در كه

<١٣٢٨ ـ امروز باختر

محمد دكتر رهبري به ملي دولت با گسستني نا ارتباط در جعفري شعبان شهرت كه بپذيريم بايد
و كـننده گـمراه خـودفريبي, آن, پـردهپوشي و مـوضوع ايـن از رفتن طفره گونه هر است/ مصدق

است/ ايراني> <ضد آقايان, خود از برخي قول به و عوامفريبانه
هم آن فاطمي, دكتر سردبيري به ١٣٢٨ سال امروز باختر بريدههاي از گرفتن كمك و تردستي
جمله: بريده براي بريدهها, ساير با مقايسه در حروف اندازه بزرگترين انتخاب و آشفته شكل بدين
مخالفتورزيد/ ابد تا واقعيتها با نميتوان و نميكند دوا را دردي كشت>, نميشود را قلم <آزادي
كميسيون عاقبت و مجازات/// تشديد كميسيون تشكيل خبر متن حداقل سرشار خانم داشت جا

ميكردند/ ارائه سند عنوان به نيز را
و چـاقو مسأله مـورد در امروز, باختر با مقايسه در اطCعات روزنامه به بيندازيم نگاهي كنون ا

چاقوكشي:
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مصدق دكتر اوليه اقدامات از زندان از نخستوزير بازديد
آقـاي امروز ظهر از قبل دقيقه بيست و يازده ساعت ـ زندانيان آزادي براي جديد <پيشنهاد

مدهوشگرديد تظاهرات ديدن اثر در و شد خارج ملي شوراي مجلس از كه آن از پس نخستوزير

و بقائي دكتر و دادگستري وزير هيئت و كشور وزير زاهدي سرلشكر آقايان اتفاق به قبلي اط�ع بدون

و تهران دادستان عالمي و كشور كل دادستان حائري شاهباغ و ملي شوراي مجلس نمايندگان مكي

شهرباني موقت زندان از امروز باختر روزنامه مدير فاطمي دكتر و شهرباني رئيس حجازي سرلشكر

مـحل dبـا كـريدور از و عـمومي زندانيان محل پائين كريدور از سلول چند و آورد عمل به بازديد

بود شده قطع ران باdي از پايش كه زنداني يك مقابل در نخستوزير كرد/ ديدن را سياسي زندانيان

نمودند/ هدايت محوطه خارج به گرفته را ايشان بغل زير همراهان و رفت حال از تأثر فرط از

و زندانـيان حال ترفيه براي پيشنهاد دو يكي موقع, اين در كل دادستان حائري شاهباغ آقاي

دوازدهــم پــنجشنبه �اطــEعات, دادند/> محكومين نگاهداري براي بيمورد هزينه صرف از جلوگيري

پنجم� و بيست سال ,٧٥å٩ شماره ,١٣٣å ماه ارديبهشت

اززندانيان:اوباشان7 نفر ٤ååå آزادي ملي, گارد تشكيل
ملي, شوراي مجلس نمايندگان از نفر ١٥ از بيش امروز ـ زندانيان رفاه مخصوصتأمين <طرح

تنظيم محكومين از عدهاي مرخصي و زندانيان تأمين براي قضائي مقامات طرف از كه را پيشنهادي

ملي شوراي مجلس تقديم تصويب براي فوريت سه قيد با فردا مزبور طرح كردند/ امضا بود گرديده

از عدهاي بتواند طرح اين اجراي و تصويب از پس كه است اميدوار دادگستري وزارت گرديد/ خواهد

آنها زندان وضع در تغييري يا كرده مرخص ميگردد, بالغ نفر هزار چهار تعدادشان كه را زندانيان

طرح: متن اينك بدهد/

سـابقه آنكـه شـرط بـه قـانون ايـن تـصويب تـاريخ از جـنحه مـحكومين كليه مجازات n١ ماده

حكم سال ٥ مدت در باشد نشده يا شده اجرا حكم آنكه از اعم باشند داشته آن نظير كيفر محكوميت

٥ مدت در چنانچه و گردد تعليق محكوميت از مانده باقي قسمت يا و اجرا عدم صورت در راسا مزبور

ثـاني صورت در بعدا و اولي صورت در ك� مزبور مجازات از نشوند جنايتي يا جنحه مرتكب سال

بود/ خواهند معاف

مورد مجازات ثلث دو قانون اين تصويب تاريخ در كه كلي طور به جنايت به محكومين n٢ ماده

تعليق مانده باقي ثلث به نسبت مجازات اجراء باشد مانده باقي ماه شش يا باشند كشيده را حكم

اجرا ثاني مجازات سپس و شده اجرا اول مجازات مانده باقي ابتدا مجدد ارتكاب صورت در و ميگردد

ميشود/

٢ ماده مشمول ميشوند محكوم جنائي مجازات به جنحه جرم تكرار نتيجه در كه كساني n٣ ماده
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بود/ خواهند

در قسط سه در يا دفعتا را مال اصل كه صورتي در ارتشاء و اخت�س جرم به محكومين n٤ ماده

شد/ خواهند بهرهمند يك ماده مقررات از بپردازند معتبر ضامن دادن با سال يك مدت

در و اعزام lقشمm جنوب جزاير از يكي به عمد قتل نتيجه در دائم حبس به محكومين n٥ ماده

ببرند/ خود با هم را خود عائله ميتوانند تمايل صورت در و كرد خواهند زندگي آزاد آنجا

نـخواهـد شـود واقـع قـانون ايـن تـصويب تـاريخ از پس كـه جرائمي شامل قانون اين n٦ ماده

پنجم� و بيست سال ,٧٥١٢ شماره ,١٣٣å ماه ارديبهشت شانزدهم دوشنبه �اطEعات, بود/>

كرد پاره را رفقيش شكم ششريال <براي
گرد شا كه بيستون كن سا بهرامي عبدالعلي ماه ارديبهشت پنجم روز بعدازظهر ٦ شش ـ صحنه

٦ براي باخت و برد مدتي از پس نتيجه در ميشود قمار مشغول محمدي حسن با بوده مهمانخانه

دو نموده خارج خود جيب از كه چاقوئي با عبدالعلي و ميكشد نزاع سپس و مجادله به آنان كار ريال

دوشــــنبه �اطــــــــEعات, ميريزد///> بيرون رودههايش تمام كه ميزند حسن شكم به محكم ضربه

پنجم� و بيست سال ,٧٥١٢ شماره ,١٣٣å ماه ارديبهشت شانزدهم

بود خواهد كل دادستان با وضعزندانيان در <نظارت
نگـاهداري صرف آنها دسترنج و شده كار مشغول محكوميت مدت در محكوم پيشهوران

گرديد خواهد آنها عائله
شد نخواهد اخذ غرامت محكوم رانندگان از مجازاتميگردند تعليق مشمول نيز سياسي مجرمين

شرح به طرحي كار فوريت براي كل دادستان شاهباغ آقاي پيشنهاد طبق زندانيان حال رفاه براي

عدم و زندانيان كم ترا به <نظر برسد/ ملي شوراي مجلس تصويب به فوريت سه با تا گرديد تنظيم زير

فساد موجب خود كه يكديگر با آنان آميزش و خلطه بالنتيجه و يكديگر از مجرمين انواع تفكيك

تـقاضاي و پـيشنهاد زيـر مواد جا كمي با بهداشتي اصول رعايت امكان عدم و بود خواهد اخ�ق

ميشود/ فوريت سه قيد به آن تصويب

به است شده اجراء آن از قسمتي يا و نشده اجراء حكم اينكه از اعم جنحه به محكومين كليه ـ ١

ثاني صورت در و تمام اولي صورت در باشند نداشته جرم آن نظير محكوميت سابقه كه آن شرط

جنحه يا جنايت به مجدد ارتكاب عدم با كه ميگردد تعليق سال ٥ مدت در مجازات از مانده باقي

گردد/ اجرا شده تعليق مجازات ابتدا dا و شده ملغي مجازات آن مدت

اين در محكوميت مدت ثلث دو كه صورتي در عمد قتل جز به جنايت به محكومين كليه ـ ٢

ارتكاب عدم صورت در كه ميگردد تعليق مانده باقي به نسبت باشد باقي ماه ٦ يا و شده اجراء تاريخ
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گردد/ اجراء شده تعليق مجازات آن جنايت يا جنحه به مجدد

نميباشد/ نرسيدهاند سال ١٨ به آنها سن كه اشخاصي شامل حكم اين ـ تبصره

سه در يا و دفعتا دولت به را مال اصل چنانچه اخت�س و ارتشاء ارتكاب جرم به محكومين ـ ٣

كرد/ خواهند استفاده يك ماده مقررات از بپردازند سال يك در منتها قسط

ماده اين مشمول شهرداريها و دولت انتفاعي مأمورين امانت در خيانت و ك�هبرداري ـ تبصره

بود خواهد

بهمن ١٦ مصوب اص�حي ٤٧ ماده و است باقي خود قوت به عمومي مجازات قانون ٤٧ ماده ـ ٤

است/ ملغي ١٣å٧

اين از سابقه بد و شرور اشخاص مجازات تشديد به راجع ١٣٢٢ مرداد ١٣ مصوبه واحده ماده ـ ٥

مقررات مشمول است شده صادر مربوط كميسيون از تشديد نتيجه در كه احكامي و ملغي تاريخ

بود/ خواهد ١ ماده

از ١٣٢٨ تيرماه ١٤ مصوب رانندگان مجازات تشديد قانون از ٢ و ١ ماده در مندرجه غرامات ـ ٦

است/ ملغي تاريخ اين

شدهاند مملكت رئيس حيات به نسبت سوءقصد به مرتكب كه كساني جز به سياسي مجرمين ٧ـ

خواهند استفاده ١ ماده مقررات از باشد نشده يا شده صادر آنان درباره مجازات حكم اينكه از اعم

كرد/

زندانهاي شهرستانها و مركز در سال يك تا منتها كل دادستان نظارت با است مكلف دولت ـ ٨

بايد كه مفقوداdثر غائب و وارث ب� متوفي و مجهولالمالك اموال محل از يكديگر از منفك قانوني

نـقشههاي مطابق را مزبور زندانهاي جرائم از حاصل وجوه از همچنين و گردد دولت خزانه عايد

نمايد/ تأسيس كارخانهها داشتن با بهداشت اصول و ساده

به آنها دسترنج و باشند كار مشغول محكوميت مدت در بايد عمومي محكومين اصناف تمام ـ ٩

رسيد/ خواهد آنها عائله و خود مصرف

مـيتوانـد و بـود خواهـد كل دادستان عهده به كلي طور به محبوسين وضعيت به نظارت ـ ١å

يكشــنبه �اطــEعات, دارد/>> اعزام كشور تمام به و تعيين زندانها بازرسي براي مخصوص نمايندگان

پنجم� و بيست سال ,٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å ماه ارديبهشت نهم و بيست

شدنزندانيان سرمايهدار و رفاه براي زندانجديد ١å ساختمان
محبوسين از شكايت فقره چند گفت: حائريزاده آقاي ـ زندان به راجع ـ <مجلسشورايملي

هر سابق دولتهاي در رسيده/ رشت از هم فقره چند و است تهران از آن فقره يازده تنها كه رسيده

گمان من ميفرستادند/ زندان به را او و ميزدند او به كي اشترا مارك بود مخالف دولت با كه كسي
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كـيون اشترا حساب به را ناراضيها اغلب دولتها و نباشند زياد ايران در كي اشترا افراد كه ميكنم

ميگذارند/

روي صـالح وزير تا چند گر ا dحا است/ دستگاه همان دستگاه و نشده عوض هيچ ما شهرباني

حالي در است شده ساخته نفر دويست براي فقط تهران زندان نميشود/ دليل نشستهاند صندليها

وضع اين با است/ طور همين هم وضع هم شهرستانها در ريختهاند آن در زنداني ٨åå امروز كه

ميشوند/ گون گونا امراض دچار زندانيها اغلب

شهرستانها زندانهاي در اط�ع قرار از است/ نامطلوب بسيار و چشيدهام خودم را زندان غذاي

كه ندارد عيب هيچ نميشود, اجرا درست هم زندان آئيننامه ميدهند, زندانيان به خالي نان فقط

خاتمه از بعد كه ميشود باعث روش اين كنند, كار تا بفرستند [جنوب] جزاير به عائلهشان با آنها

ميشوند/ هم سرمايهاي داراي زندان, مدت

هـم كـه داديم dيحهاي قبل چندي زندانها اص�ح براي ما گفت: جواب در دادگستري وزير

شده پيشبيني dيحه آن در اينكه هم و ميكرديم آزاد آن وسيله به را ب�تكليف زندانيان از قسمتي

گردد/ تأمين زندانيان رفاه تا شود ساخته جديد زندان ١å كه بود

و تصويب آن فوريت تا بفرمايند مطرح را dيحه آن ميكنم تقاضا مجلس محترم رياست از من

ســــهشنبه �اطــــEعات, گردد/> مرتفع اشكاdت اين تا شود ارجاع كميسيون به رسيدگي براي dيحه

پنجم� و بيست سال ,٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å ماه خرداد هشتم و بيست

مجروحنمودهاند را روزنامهاي <مدير
رئيسزاده رضا آقاي كه هنگامي بعدازظهر نيم و هشت ساعت ماه تير پنج و بيست شب ـ ك ارا

سختي به و ميگيرد قرار حمله مورد ناشناس عدهاي طرف از ميرفته منزل به سپهر روزنامه مدير

است/> گرفته قرار تعقيب مورد قضيه و است معالجه تحت [رئيسزاده] سپهر آقاي ميشود/ مجروح

ششم� و بيست سال ,٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å ماه مرداد پنجم شنبه �اطEعات,

حقوقبگير چاقوكش

تير>/ ٢٣ حادثه گزارش <تقديم گزارش ادامه در /#

كميسيون عضويت به را بنده سنا مجلس كه است اين ديگر موضوع فرخ#: آقاي ـ <مجلسسنا

دهـيم/ قـرار تـعقيب تحت را آنها ناچاريم ما كه ميرسد مردم از شكاياتي و نموده مفتخر عرايض

اط�ع قرار از نشد/ توجه ولي ميشود استخدام چاقوكش ماليه وزارت در كه كردم عرض قبل چندي

كريدور در را پورآذر آقاي ميگيرد, حقوق تومان ٣٥å ماهي و است چاقوكش كه آقانور قبل چندي
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را قضيه اين رسما شهود هم محضر در و بردهاند بيمارستان به را او بعد و كرده مجروح دارائي وزارت

خاتمه اوضاع اين به ميكنم تقاضا ماليه وزير آقاي از من است/ اينجا هم شهادتنامه و داده شهادت

ششم� و بيست سال ,٧٥٩٤ شماره ,١٣٣å ماه مرداد ششم و بيست شنبه �اطEعات, شود/> داده

استان هر مركز در زندانجديد ساختن اوباش, و اراذل كردن آزاد
ديروز جلسه در بود داده زندانيان كيفر تخفيف درباره دولت كه را dيحهاي <معافيتزندانيانـ

بـا گـرديد تشكـيل دادگستري وزير معاون عامري جواد آقاي رياست به كه دادگستري كميسيون

نمود/// مجلس تقديم را خود گزارش و تصويب اص�حاتي

معينه محكوميت مدت از نصف قانون اين تاريخ در كه جنايت و جنحه به محكومين كليه ـ ١ ماده

عمد قتل مورد غير در ابد حبس به محكومين همچنين و بردهاند سر به زندان در را قطعي حكم در

ميشوند/ معاف مجازات مدت بقيه از ديدهاند را خود مجازات از سال ١å مدت كه

است نموده محدود را مجازات تعليق موارد كه ١٣å٧ بهمن ١٦ مصوب مكرر ٤٧ ماده ـ ٢ ماده

از ابد انفصال به كه ميشود نيز اشخاص شامل عمومي مجازات قانون ٥٨ و ٥٧ مواد و ميشود لغو

شدهاند/ محكوم دولتي خدمات

اصـول رعـايت با را استان هر مركز در زندان ١å ساختمان وسايل است مكلف دولت ـ ٣ ماده

dيحه ساخته فراهم دارالتأديب و جنحه و جنائي محكوميتهاي نوع با زندانها تناسب و بهداشتي

مـلي شـوراي مـجلس بـه تصويب جهت dزم اعتبارات پيشبيني با ماه يك ظرف در را آن قانوني

از حاصل وجوه همچنين و غايباdثر و وارث ب� و مجهولالمالك اموال از حاصل وجوه دارد/ تقديم

خـواهـد فـوق در مـذكور زنـدانهـاي سـاختمان جـهت dزم اعـتبارات تكـميل مـصرف بـه جرايم

ششم� و بيست سال ,٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å ماه مرداد هشتم و بيست دوشنبه �اطEعات, رسيد/>

شدند بندرعباستبعيد به سيلو كارخانه كارگران از نفر ٨>
پرونده بود شده تشكيل اعضاء كليه حضور با ديروز ظهر از پيش كه مجازات تشديد كميسيون در

سوابـق عده اين از نفر ٨ چون گرفت قرار رسيدگي و مطالعه مورد سيلو كارخانه اخراجي كارگران

كثريت ا به مجازات تشديد كميسيون طرف از داشتند تحريكات و اعتصابات قسم اين در ممتدي

شوند/ تبعيد بندرعباس به معيني مدت براي كه شد تصويب آراء

قـرار نيز ديوان آن مشورت مورد تا گرديد اب�غ كشور ديوان به صادره قرار امروز ظهر از پيش

بـه و شـده فراهم شهرباني طرف از آنها انتقال وسائل ديگر روز سه دو تا شايد اط�ع طبق گيرد/

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å ماه آذر بيستم چهارشنبه �اطEعات, شوند/> تبعيد بندرعباس
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افشين روزنامه مدير <نامه
ايـن بـراي نـور رضـا بـيمارستان از كه نامهاي طي افشين روزنامه مدير جعفررودي تقي آقاي

از كه هنگامي [١٣٣å آذر ٢١] پنجشنبه روز ٧.٥ ساعت كه است شده متذكر داشته ارسال روزنامه

و است بستري بيمارستان در كنون ا و گرفته قرار چاقوكش نفر چند حمله مورد ميشده خارج منزل

,٧٦٩٢ شماره ,١٣٣å ماه آذر ششم و بيست سهشنبه �اطEعات, است/> نموده را ضاربين تعقيب تقاضاي

ششم� و بيست سال

شد استفاده نيز ساطور از چاقو بر ع/وه
هواداران دستجات و شد متشنج شهر مجددا امروز صبح از فروردينـ ٢٩ بابلـ خورد و زد <در

چند به شهر در بودند آمده بابل به پانايرانيستها با مقابله براي نقاط ساير و بابل از ظاهرا كه صلح

دفاع به پانايرانيستها كمك به شهر مردم نموده حمله ساطور و چاقو وسيله به پانايرانيست نفر

سال ,٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١ ماه فروردين سيام شنبه �اطEعات, درگرفت/> آنها بين خورد و زد و پرداخته

ششم� و بيست

كردند مجروح چاقو با ديشب را هور روزنامه <مدير
از روزانه كارهاي انجام از بعد هور روزنامه مدير جواهرك�م علي آقاي ٩ ساعت حدود در ديشب

ميشود صفيعليشاه خيابان وارد كه همين ميافتد راه به خويش منزل سوي به بهارستان ميدان

�اطــــEعات, مينمايند///> مضروبش چاقو با و كرده حمله او به سر پشت از نفر ١å حدود در عدهاي

ششم� و بيست سال ,٧٧٩٥ شماره ,١٣٣١ ماه ارديبهشت هفتم يكشنبه

انتظامي مأمورين فوزيه ميدان در <امروز
زدند ش/ق بود نموده چاقوكشي كه را شخصي

نام به مردي جلوي محسنآباد كوي نواحي در رفيقش اتفاق به قبل شب چند آذري گلمحمد

مأمورين بودند/ كرده مجروح چاقو با را غ�معلي او وجوه گرفتن از پس و گرفته را آهنگر غ�معلي

به ش�ق ضربه ٥å و كرده منتقل فوزيه ميدان به امروز ظهر از پيش را ضارب دادگاه حكم به انتظامي

و بــيست چــهارشنبه �اطـــEعات, شد/> خواهد زده او به روزه دو همين ديگر ش�ق ١٥å و زدند وي

ششم� و بيست سال ,٧٨å٨ شماره ,١٣٣١ ماه ارديبهشت چهارم

زنان زدن ش/ق حكم

كه را مهين نام به زني نظامي فرمانداري دادگاه [جمعه؟] ديروز ـ امروز مهم خبرهاي <خQصه
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ضربه ٥å ايراد و حبس ماه سه به بود نموده چاقوكشي عبدالمحمود حاج خيابان در قبل روز چند

تا شايد و نموده نظر تجديد تقاضاي دادگاه راي از متهم كرد/ محكوم شرارت وقوع محل در ش�ق

,١٣٣١ مـاه ارديـبهشت هفتم و بيست شنبه �اطEعات, دارد/> اع�م را خود نهائي نظر دادگاه فردا بامداد

ششم� و بيست سال ,٧٨١å شماره

ش/قخوردند امروز نفر <سه
محكوم و كرده چاقوكشي به مبادرت شهناز خيابان در كه آذري شهرت گلمحمدي فرزند مرداد

دروازه در كه ايران برنجكار شهرت حسن فرزند يوسفعلي و گرديد محل در ش�ق ضربه ١٥å به

عزيزا� فرزند امير و بود شده ش�ق ضربه ٧٤ به محكوم و كرده چاقوكشي ماطاوس كوچه قزوين

بود/ شده ش�ق ضربه ١٥å محكوم و كرده چاقوكشي به مبادرت سيمان پل سر در كه اسدي شهرت

هــفتم و بــــيست شــــنبه �اطــــEعات, خوردند/> ش�ق بودند كرده چاقوكشي كه محلهائي در امروز

ششم� و بيست سال ,٧٨١å شماره ,١٣٣١ ماه ارديبهشت

ش/قخوردند ديگر نفر چهار <امروز
امروز از كه شدند محكوم شرح اين به بودند كرده چاقوكشي شهر مختلف نقاط در كه نفر ٤ اين

در غفوريان ضربه/ ٢åå مولوي خيابان در جباري حسين شود/ زده آنها جرم وقوع محل در ضربه ٥å

٢åå ده بخش در زندي رضا ضربه/ ٥å شاهآباد خيابان در رستمي ضربه/ ١٥å بوذرجمهري خيابان

ششم� و بيست سال ,٧٨١١ شماره ,١٣٣١ ماه ارديبهشت هشتم و بيست يكشنبه �اطEعات, ضربه/>

ش/قخوردند باسابقه چاقوكشان از ديگر نفر دو <امروز
بود كرده چاقوكشي آبشار كوچه ري خيابان در پيش روز سه كه محمد فرزند قرباني ديروزحسين

١åå امـروز شـد/ محكوم واقعه محل در ش�ق ضربه ٢åå به نظامي فرمانداري دادسراي طرف از

فـرزند قـياسوند شد/شيروالي خواهد زده او به بعد روزهاي ديگر ضربه ١åå و خورد را آن ضربه

طرف از بود كشيده چاقو كي خا عباسي چهارراه در واقع نزاعي در قبل روز پنج در كه نيز رمضان

ضـربه ١åå امروز گرديد/ واقعه محل در ش�ق ضربه ١åå به محكوم نظامي فرمانداري دادسراي

ششم� و بيست سال ,٧٨١٥ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد يكم پنجشنبه �اطEعات, شد/> زده او به ش�ق

ش/قزدند را چاقوكش نفر ٦ <امروز
بودند, شده چاقوكشي مرتكب كه محلهائي همان در را سابقه با چاقوكشان از نفر ٦ صبح امروز

از ضربه ٥å روزي ميزان به محكوميت بقيه و شد زده ضربه ٥å نفر ٦ اين از يك هر به زدند/// ش�ق
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مردم طرف از احكام اجراي حين در ميدهد اط�ع ما خبرنگار كه قراري به گشت/ خواهد عملي فردا

سـهشنبه �اطــEعات, ميشد/> موافقتآميزي احساسات ابراز نظامي فرمانداري عمل اين به نسبت

ششم� و بيست سال ,٧٨١٩ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد ششم

ساله دوازده بچه زدن ش/ق
در كه متهم] عكس با [همراه ساله دوازده قبولي يوسف ـ خوردند شQق ديروز كه <چاقوكشاني

دروازه سيمتري خيابان در كه رفتگر احمد ش�ق/ ضربه ٥å به بود كرده چاقوكشي گرگان خيابان

كرده چاقوكشي قزوين دروازه در كه طالبزاده لقاء ش�ق/ ضربه ٢åå به بود كرده چاقوكشي قزوين

شـ�ق ضربه ٥å يك هر عصر ديروز محكومين اين زندان/// ماه هشت و ش�ق ضربه ٢åå به بود

�اطــــــــEعات, شد/> خواهد زده آنها به ضربه ٥å روز هر محكوميتشان ميزان بقيه از و خوردند

ششم� و بيست سال ,٧٨٢٦ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد چهاردهم چهارشنبه

ش/قخوردند امروز ديگر ششنفر و ساله ٧٥ چاقوكش <يك
كرده چاقوكشي به مبادرت كه محلهائي در صبح ده ساعت در امروز ديگر چاقوكش نفر شش

اجرا تدريج به ضربه ٥å روزي قرار از محكوميتشان بقيه و خوردند ش�ق ضربه ٥å يك هر بودند

شدهاند/ محكوم قرار اين از مزبور چاقوكشان شد/ خواهد

به مبادرت جمشيد خيابان قزوين دروازه در كه ساله ٧٥ احمدي شهرت احمد فرزند حيدر n١

زندان/ ماه ١٨ و ش�ق ضربه ٢åå به بود كرده چاقوكشي

ضـربه ٥å كـرده, چـاقوكشي شهباز خيابان در كه دخانيات مقابل در كه مهيني حسينعلي n٢

ششم� و بيست سال ,٧٨٢٨ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد هفدهم شنبه �اطEعات, زندان///> ماه ١٨ و ش�ق

ميشوند محكوم نقدينيز جريمه وحبسبه ش/ق بر ع/وه <چاقوكشان
جـريمه حبس و ش�ق زدن بر ع�وه گرفت نظر در پيش هفته از نظامي فرمانداري <دادسراي

٥å يك هر به شود/// كمتر و محدودتر چاقوكشي ترتيب اين با نمايد اخذ چاقوكشان از نيز نقدي

ضربه ٥å روزي قرار از محكوميتشان ميزان بقيه و شد زده ديروز بعدازظهر ٦ ساعت در ش�ق ضربه

ششم� و بيست سال ,٧٨٣٧ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد نهم و بيست پنجشنبه �اطEعات, شد/> خواهد عملي

زدن ش/ق باب در
بـايستي چـاقوكشها و اشـرار بـراي روحي: آقاي ـ نميكنيد تبعيد را آنها <چرا ـ سنا مجلس

بايد ولي زدهاند ش�ق را نفري چند نوشتهاند روزنامهها در كه ميبينم روز هر من انديشيد/ چارهاي
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در ما نميكنيد تبعيد را آنها چرا نظامي فرماندار آقاي شود حاصل امنيت شهر در تا كرد اساسي فكر

اين امنيت كنيد/ تبعيد نقاط اين به را آنها داريم را غيره و خارك قشم, مثل جزايري فارس خليج

كنيد/// تأمين را شهر

عده يك دستخوش مردم آسايش زيرا بنمائيد جيببرها و چاقوكشها براي فكري خدا به را شما

ششم� و بيست سال ,٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد يكم و سي شنبه �اطEعات, شده/> اوباش

تودهايها و پانايرانيستها چاقوكشيبين و <نزاع
بعدازظـهر ربع و دو ساعت ماه خرداد ٢٧ سهشنبه روز ميدهد: اط�ع آبادان از اداره خبرنگار

وارد داشته را خود منازل به عزيمت قصد ايران نفت ملي شركت مركزي اداره كارمندان كه هنگامي

و چاقو با نفر سه حمله مورد شخصي ميكنند مشاهده گهان نا ميشوند مركزي اداره حياط صحن

كه تحقيقاتي طبق غلطيد/ زمين روي به بود جاري او بدن از خون كه حالي در و گرفت قرار مشت

ملت حزب اعضاء از نفر يك بين نزاع اصل آورد عمل به انتظامي موثق منبع يك از اداره خبرنگار

است/ شده شروع بوده تودهاي كه ع�مير نام به ديگري شخص و lپانايرانيسمm ايران

شـعارهاي پـانايـرانـيسم حـزب و ايران حزب اعضاء طرف اين به چندي از كه شد متذكر بايد

خشم موجب عمل اين و مينويسند شهر ديوار و در به خارجي سياست و تودهايها عليه بيشماري

رئيس گرگين كه هنگامي خرداد ٢٥ يكشنبه روز عصر اينكه كما گرديده/ ديگر دستههاي طرفداران

درشت حـروف بـا ديـوار و در بـر را خـود شـعار او يـاران از تـن چـند و آبـادان پانايـرانـيستهاي

بـا كـه ميگيرند قرار توده منحله حزب اعضاء از عدهاي حمله مورد باشگاه جلوي در مينوشتهاند

بيمارستان به كه شده زخمي طرف دو از نفر چند و ميگردد طرف بر غائله انتظامي قواي مداخله

بود مبارزهاي همان دنباله مركزي اداره محوطه در ع�مير و گرگين بين چاقوكشي ميشوند/ فرستاده

انتظامي مأمورين طرف از كه تحقيقاتي طبق بود/// درگرفته ايران باشگاه جلوي در دسته دو بين كه

و است فراري كنون ا و زده ع�مير به چاقو گرگين دادهاند عدهاي كه شهادتي طبق و آمده عمل به

اداره خبرنگار به نظامي فرماندار كمال سرتيپ آقاي هستند/ او تعقيب در جدا انتظامي مأمورين

دستور شهرباني مأمورين و انتظامي قواي به گوار نا حوادث گونه اين وقوع از جلوگيري براي گفت:

دهند/> قرار تعقيب مورد باشند طرفي و دسته هر از را ماجراجويان و اخ�لگران با جدا كه شد داده

هفتم� و بيست سال ,٧٨٣٩ شماره ,١٣٣١ ماه تير يكم يكشنبه �اطEعات,

ش/قخوردند چاقوكشي جرم <به
دادگاه طرف از گرفتهاند قرار تعقيب تحت چاقوكشي و شرارت جرم به كه كساني از نفر دو ـ تبريز

و شـهرداري جـلو در را يكي كه گرديدهاند محكوم نيز بدني تنبيه به زندان مدت بر ع�وه مربوط
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,١٣٣١ مـاه تـير پـنجم و بـيست چـهارشنبه �اطـEعات, زدند/> ش�ق دادگستري اداره جلو در را ديگري

هفتم� و بيست سال ,٧٨٥٩ شماره

سرد اسلحه ديگر انواع و چاقو حمل مجازات قانوني <Wيحه
عمومي آسايش و امنيت و نظم در اخ/ل و

سرد اسلحه نوع هر حمل چنين هم و ميرود كار به منازعه موارد در نوعا كه چاقو حمل ـ ١ ماده

به مرتكب و است ممنوع نكند تظاهر آن داشتن به دارنده كه چند هر عمومي معابر و كن اما در ديگر

شد/ خواهد محكوم ماه ٦ تا ماه ٢ از تأديبي حبس

را آن يا و كند نمائي قدرت يا و تظاهر ديگر سرد اسلحه نوع هر يا چاقو داشتن به كس هر ـ ماده٢

نمايد تهديد وسيله بدان يا و دهد قرار ديگر استفاده نوع هر يا و اخاذي يا و اشخاص مزاحمت وسيله

دو تا سال يك از اجباري اقامت به يا و تأديبي حبس سال يك تا ماه ٣ به شود گ�ويز كسي با يا و

شد/ خواهد محكوم او اقامت محل از غير محلي در سال

به تعرض يا و متعارف و عادت برخ�ف حركات يا و جنجال و هياهو وسيله به كس هر ـ ٣ ماده

يـا و نـمايد مختل را عمومي آسايش و آرامش و نظم نباشد يا باشد زيانآور اينكه از اعم اشخاص

و كسب از را مردم يا و نمايد عمومي افكار در تشويش و هراس ايجاد كه شود رفتاري و اعمال مرتكب

يكسال/// تا ماه دو از تأديبي حبس به سازد مختل را عمومي آسايش و آزادي يا و دارد باز كار

حركات يا و الفاظ با يا و بشود زني مزاحم يا و متعرض معابر يا و عمومي كن اما در هركس ٤ـ ماده

شد/ خواهد محكوم ماه ٨ تا ماه ٢ از تأديبي حبس به نمايد توهين او به حيثيت و شئون مخالف

هر شود واقع جمعي دسته و قبلي توطئه نتيجه در فوق مواد در مذكور جرائم گاه هر ـ ٥ ماده

شد/ خواهند محكوم مقرر مجازات كثر حدا به مرتكبين از يك

در كـرد/ خواهـند رسيدگي نوبت از خارج دادگاهها فوق مواد در مذكور جرائم كليه به ـ ٦ ماده

خواهند را جرائم اين به رسيدگي ص�حيت نظامي دادگاههاي شده اع�م نظامي حكومت كه نقاطي

تجديدنظر تقاضاي بدوي دادگاه حكم از ميتوانند دادستان و عليه محكوم صورت اين در داشت

است/ فرجام غيرقابل و قطعي نظر تجديد دادگاه حكم نمايند

حكومت مقررات مطابق است نظامي حكومت به مربوط كه قسمت آن در رسيدگي طرز ـ ماده٧

كيفري/// دادرسي آئيننامه مطابق است عمومي دادگاههاي به مربوط كه قسمت آن در و نظامي

بازداشت را متهمين كه است موظف بازپرس قانوني dيحه اين در مذكور موارد تمام در ـ ٨ ماده

داشت/ خواهد ادامه بازداشت دادرسي پايان تا و نيست شكايت قابل بازپرس قرار و نمايد

بود/ خواهند قانوني dيحه اين اجراي مأمور ملي دفاع وزارت و دادگستري وزارت ـ ٩ ماده

انـواع و چـاقو حـمل مـجازات قانوني dيحه ١٣٣١ مرداد ٢å مصوب اختيارات اعطاي طبق بر



٤٧ 3تاس> <بندرعباسجاي آهنگ

ميشود/ تصويب ماده ٩ بر مشتمل عمومي آسايش و امنيت و نظم در اخ�ل و سرد اسلحه

مصدق> محمد دكتر نخستوزير ـ ١٣٣١ مهرماه تاريخ١٧ به

هفتم� و بيست سال ,٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١ ماه مهر نوزدهم شنبه �اطEعات,

است يافته رواج <چاقوكشي
فـقره چـندين اخـير روز پـانزده ظـرف و يـافته رواج اردبيل در چاقوكشي بازار اخيرا ـ اردبيل

هفتم� و بيست سال ,٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١ ماه آبان اول پنجشنبه �اطEعات, است/> داده رخ چاقوكشي

ش/قميزدند طبل آهنگ به را <چاقوكشها
وسيله به زندان از را نفر دو نظامي/// دادگاههاي احكام طبق چاقوكشها زدن ش�ق روزها اين

ديگر كاميون دو دادند/ حركت بودند كرده احاطه را مجرمين آن در نظامي عدهاي كه كاميون يك

را چاقوكش نفر دو جرم/// وقوع محل در بود/ حركت در كاميون اين عقب در مسلح نظاميان از مملو

بر مبني دادگاه راي بود شده نصب كاميونها از يكي جلوي در كه بلندگوئي وسيله به و كردند پياده

روي بر را آنها سپس و گرديد قرائت بود شده جمع حدود آن كنين سا از كه جمعيت براي ش�ق زدن

به شروع ديگر سرباز نفر دو آهنگ با و نمودند طبل نواختن به شروع سرباز چند و خوابانيدند تخت

هفتم� و بيست سال ,٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١ ماه آبان سيزدهم سهشنبه �اطEعات, نمودند/> ش�ق زدن

شد تبعيد به محكوم امجديه كنندگان تظاهر از <يكي
شعبه در امروز بود شده دستگير تظاهرات اثناي در امجديه در آبان چهارم روز كه كامران خليل

راي و گرديد محكوم هوا و آب بد نقاط از يكي در تبعيد ماه ٦ به نظامي فرمانداري جنحه دادگاه اول

بيست سال ,٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١ ماه آبان چهاردهم چهارشنبه �اطEعات, شد/> اب�غ مشاراليه به محكمه

هفتم� و

ميشوند آبانتبعيد چهارم واقعه شدگان دستگير از نفر ٤>
به و گرديد تشكيل ارفعي سرهنگ رياست به نظامي فرمانداري جنحه اول شعبه دادگاه امروز

تبرئه سن صغر علت به آنان از نفر چهار كرد/ رسيدگي آبان چهارم واقعه متهمين از نفر [٨] ٧ پرونده

در زنداني ماه ٦ به باdسانيان ادوارد گرديد: صادر زير شرح به ديگر نفر چهار تبعيد حكم و شدند

رستم بندرعباس/ در زنداني ماه ٥ به باقري ميرزا سمنان/ در زنداني ماه ٦ به كامران خليل شاهي/

همين در شد قرار و گرديد اب�غ محكومين به دادگاه حكم بندرعباس/ در زنداني ماه ٦ به خوشهچين

سـال ,٧٩٦٣ شـماره ,١٣٣١ ماه آذر بيستم يكشنبه �اطEعات, شوند/> فرستاده تبعيد محلهاي به هفته



ايران ملي نهضت به نگاهي ٤٨

هفتم� و بيست

شدند خاركتبعيد جزيره به نفر ٩>
سوابقي موجود پروندههاي طبق كه گرمرود> > محال از <تركمانچاي> قريه اهالي از نفر نه ـ ميانه

زيادي عده با مذكور قريه در تبريز, شهرباني زندان از يافتن رهائي از پس داشتند سوء تبليغات در

طبق و شدند دستگير مجددا مزبور نفر نه ژاندارمري طرف از نمودند/ تظاهراتي كشور مصالح عليه

و بـيست شنبه �اطEعات, شدند/> تبعيد خارك جزيره به اجتماعي امنيت قانون استناد به دادگاه راي

هفتم/ و بيست سال ,٨å٥å شماره ,١٣٣١ ماه اسفند سوم



شعبانجعفري! افتادن كار تو قضيه

جنازة استقبال رفتيد بوديد؟ كجا رضاشاه جنازة برگرداندن موقع جعفري, آقاي ـ <سرشار

نرود/ جنازه استقبال به كسي بودند گفته و بودند كرده تحريم روحانيون شنيدم رضاشاه؟

كاراي دنبال زياد موقع اون چون ميكردم/ تماشا بودم وايساده سير خط تو من ـ جعفري

نه ـ ـ يادمه درست تهران آوردن رو رضاشاه نعش كه موقع اون اتفاقا نبودم/ اينا و سياسي

كارا/ اين تو بودم نيفتاده هنوز نبودم/ بساط اون تو وقت اون

بود! ١٣٢٩ سال ارديبهشت ١٧ بوديد/ افتاده كارها اين تو آقا, چرا ـ سرشار

خانوم! خوبخوندي, مشقتو درسته, ـ ـ درسته ـ جعفري

جزو چگونه و شديد آشنا او با كي شما كاشاني, آيتا� با ارتباط در نيست/ چاره ـ سرشار

كنيد/ تعريف برايمان را اين شديد؟ كاشاني آيتا� پيروان

اون من البته بوديم/ كمونيست با مبارزه كار تو حساب به كه موقعهايي همون dوا ـ جعفري

كارارو اون تودهايا با حساب به كه اول اون نبودم/ اص� اينا و مصدق و كاشاني دور تو او�

مكي حسين مكي/ حسين به كشيد كارمون و سر يواش يواش نوشتن, روزنامههام و كرديم

از وقتي حتي تا مياومديم/ و ميرفتيم خونهش مام مينشست/ ارامنه خيابون ما, محل تو

دست سـر پـياده راهو چـقد و كـرديم بـلندش ايـنو مـهرآبـاد فـرودگاه تـو بــرگشت dهــه

كه ملي جبهه رهبر و ملي شوراي مجلس نمايندة مكي <حسين :٤ ص ,١٣٣١ آذر ١٦ كيهان, روزنامة از نقل /١
گرفت/> قرار استقبال مورد و بازگشت تهران به بود شده امريكا عازم ترميم و توسعه بينالمللي بانك دعوت به

آخه كرديم/ كمكش ما ُخب انتخابات, تو بشه مجلس وكيل ميخواست كه اون آورديمش��١



ايران ملي نهضت به نگاهي ٥٠

ميكردن/ كمكش مردمم و بود شده وكيل محل تو

كرديد؟ مكي انتخابات براي كمكي چه شما ـ سرشار

جور/ همه ـ جعفري

بگوييد/ را جورش يك مث� ـ سرشار

گرديد/ انجام آراء شمارش سال همان آبان ٣ در و شد انجام ١٣٢٨ ماه مهر در شانزدهم مجلس انتخابات /١
انـتخابات كـمدي پـردة <<آخـرين مـقالة در ١٣٢٨ آبـان ٣ چـهاردهم سـال ,٧٤ شـماره امروز باختر روزنامه
شمارش محل در يخي رمضان حسين و بيمُخ شعبان حضور از دارند؟> چكار صندوق اطراف در چاقوكشها

/٣٩٣ ـ ٣٩٤ صص ٢ شمارة پيوست به ك/ ر/ مقاله, كامل متن خواندن براي ميدهد/ خبر آراء
٢ شمارة پيوست

/١٣٢٨ آبان ٣ ,١٤ سال ,١٤ شماره [امروز], باختر روزنامة <از
دارند؟ چكار اطرافصندوقها در چاقوكشها انتخابات, در كمدي پردة آخرين

در آراء شمارش امروز صبح بود رسيده اطEع به كه طور همان انتخابات نظارت مركزي انجمن تصميم طبق
و dك صندوقها مجددا كه نيم و ده ساعت تا قرائت اول از جرايد خبرنگاران شد/ شروع سپهساdر مسجد
قرائت سالن در چاقوكشها از عدة كه بود معلوم وقت اول از بودند/ جريان ناظر و حاضر محل در گرديد مهر
چاقوكشي و شرارت سابقة كه معروف يخي رمضان صبح ١åساعت مقارن دارند اغتشاش قصد و حاضر آراء
مـيان در جـعفري شعبان از نامي شود [دقت گذاشت فرياد و داد بناي ديگري شخص با نزاع عنوان به دارد
اغتشاش عاملين دستگيري در گرفتند تصميم بودند شده مطلع آنان نقشة از قب� كه روزنامهها مخبرين نيست!]
انتظامي مأمورين كه شده مEحظه عمل در متأسفانه بخوابانند/ را غائله و نموده همكاري شهرباني مأمورين با
عـصباني را ايـمان با مردم نيست هم بيسابقه كه عمل نحوة اين ميكنند/ پشتيباني و طرفداري آنان از جدا
نموده را اوضاع پيشبيني كه كساني خوشبختانه برسد/ خورد و زد به لفظي مشاجره بود نمانده چيزي و نموده
آرا قرائت تاdر داخل كه نمودند تقاضا انتخابات نظارت ملي انجمن مأمورين و مخبرين و آقايان كليه از بودند

كنند/ خودداري عكسالعملي گونه هر از شده
بود شده پا بر ديگران تحريك به و شد؟] چه يخي چاقوكش[رمضان شعبان دست به كه غائلهاي ترتيب بدين
مأمـورين كنون تا آراء اخذ اول روز از كه اينست ميداند تذكر به dزم كه را نكتهاي گرديد/ مواجه شكست با
آزاد خود قانون خEف اعمال در را آنان علنا و كرده حمايت سابقه بد و شرور اشخاص از قوا تمام با انتظامي
نياورد/> وجود به جنايتباري و خونين حادثة و شود منتهي كجا به نيست معلوم رفتار اين نتيجه و ميگذارند

اتـوبوس بـا را بچهها �١� ديگه/ بدن رأي ميكرديم جمع مردمو ميرفتيم خوب ـ جعفري

دوست هـمه مكـيرو حسـين كـه بود جوري يه آخه بدن/ رأي ميآمديم ميكرديم جمع

خـونة ميرفتيم عصرها مكي حسين با داشتيم/ اومد و رفت باهاش ما كه بود اين داشتن

شديم/ كاشاني سخت و سفت طرفدار و مريد ديگه يواش يواش ما بعد كه كاشاني

به هميشه كه اينست منظورتان بوديد, كاشاني آيتا� طرفدار ميگوييد وقتي شما ـ سرشار

ميرفتيد؟ خانهاش به يا ديدنش

حائريزاده, lابوالحسنm هم قناتآبادي شمس پيش هم و ميرفتيم اون خونة هم ـ جعفري

سري يه lكرماني m بقايي مظفر پيش وقتام گاهي ميرفتيم/ زياد اينا پيش مكي, حسين هم

ميشديم قاطي اينا تو جور همين ميرفتيم اينا, پيش ميرفتيم خود به خود ما ميزدم/



٥١ جعفري شعبان افتادن كار تو قضيه

ديگه/

مينشستيد؟ آنجا ميرفتيد داشتند جلسه وقتي يعني ـ سرشار

همين/ بله, ـ جعفري

نكن؟ چكار بكن, چكار ميگفتند شما به آنها وقت آن ـ سرشار

و مـيرفتيم مـام مـيكردن هـمه كـاري هـر بـاdخره نبود/ نكن بكن حرف هيچ ـ جعفري

مصدق با ديگه يواش يواش ميرفتيم كه كاشاني پيش ُخب ميكرديم/ كارو همين ميكرديم

حساب به ميرفتيم اينا/ تو رفتيم و كرديم پيدا رابطه ديگه اينا با و مصدق ورياي دور با و

وقت يه من اينكه تا بود اين ميكشيديم/ زحمت خيلي اينكارا, از و ميكرديم درست طومار

ـ ـ بودم زندان من

بوديد؟ زندان چرا دفعه اين ـ سرشار

ديگه! بوديم ديگه ـ جعفري

چرا؟ نيست يادتان ـ سرشار

بود/ تودهايا با مبارزه با ارتباط در حتما ولي نيست يادم دقيقا ـ جعفري

نشد؟ منحل شاه به تيراندازي از بعد توده حزب مگر ـ سرشار

مصدق و كاشاني از طرفداري به ما كه! نكردن قطع رو فعاليتشون كه اونا ولي چرا: ـ جعفري

�٧٧ ـ ٧٩ �صص ميكرديم/> مبارزه باهاشون

سرشار: خانم و شعبان مشترك مطلب چكيده

اين توي lتهران به قاهره از رضاشاه جنازة انتقال mهنگام ١٣٢٩ سال ارديبهشت ١٧ <در

نبودم/// بساط

بوديد/// افتاده كارها اين تو آقا چرا سرشارـ

اون تودهايا با حساب به كه اول اون نبودم/ اص� اينا و مصدق و كاشاني دور تو او� [ [جعفري:
از وقتي مكي/// حسين به كشيد كارمو و سر يواش يواش مينوشتن روزنامهها و كرديم كارارو

بشه مجلس وكيل ميخواست كه اون كرديم/// بلندش اينو مهرآباد فرودگاه تو برگشت dهه

ديگه>/ بدن رأي ميكرديم جمع مردمو ميرفتيم خوب انتخابات/// تو

فعاليت ١٣٢٨ از قبل سالهاي در وي كه ميقبوnند جعفري شعبان به مصرانه سرشار خانم
ميپذيرد/ خاصخود زرنگي با را اينموضوع نيز شعبان و است/ داشته سياسي

فعاnن و رهبران دستگيري و ١٣٢٧ بهمن ١٥ تهران, دانشگاه در شاه جان به سوءقصد از پس
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bتـيرماه رزمآرا دولت در درآمـد/ تعطيل حالت به yكام حزب تشكيCت علني فعاليت توده, حزب
فعاليت براي شرايط yعم ,a١٣٢٩ ماه bآذر حزب رهبرانآن از تن چند فرار و a١٣٢٩ اسفند ـ ١٣٢٩
سازمان جمله از ملي, جبهه سران با مشترك سازمانهايي ولي است, نداشته تودهوجود حزب علني
دولت رسيدن قدرت به با توده حزب فعاليتهاي مجدد شدن علني داشتند/ وجود صلح, هواداران
شعبان سياسي فعاليتهاي كه است هنگام همين از پذيرفت/ صورت مصدق دكتر رهبري به ملي

ميشود/ آغاز دولتي چاقوكش, مستخدم اين جعفري,
هسته اوليه اعضاي از مصدق, دكتر سابق كسيون همفرا و همكار اقليتو نماينده آزاد, عبدالقدير
مـلي شـوراي مـجلس در تـوده, حزب علني فعاليت درباره aدربار در bتحصن ملي جبهه تشكيل

ميگويد: چنين ١٣٣å ماه تير ٢٥ سهشنبه

رفقاي طرف از نمايش و ميتينگ اينكه از قبل ميبينند كنند مراجعه پيش ماه چند به آقايان گر <ا

و نداشـتند تظاهر قدرت تودهايها شود شروع ديگر نقاط از بعضي و تهران در مصدق دكتر آقاي

در روزه همه قناتآبادي شمس و بقائي مكي, كه وقتي نميشد/ داده آن طرف از نمايشي و ميتينگ

آنها همانند و آمدند ميدان به هم تودهايها گذاشتند را كنفرانس و ميتينگ بناي خارج نقاط و تهران

ميتينگ و نمايش شهرستانها ساير و تهران خيابانهاي در اسمي به و كرده تظاهر شكلي به روز هر

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å ماه تير پنجم و بيست سهشنبه �اطEعات, دادند/>

فقط نداشتهو ارتباطي اصyآشناييو كاشاني مصدقو با ابتدا در كه است جعفريمدعي شعبان
توده حزب با را خود مخالفت دليل نيز لُسآنجلس تلويزيوني شو در و بوده تودهايها با زار كار وارد
و راهآهن ميدان در صف ته و بود بهارستان در تودهايها صف سر يك كه: است كرده بيان چنين

ميدادند/ استالين باد زنده شعار
با ١٣٣å سال بهار به سياسي, اصطCح به مزدور مستخدم علني فعاليتهاي اساس, همين بر
مكي سيدحسين با جعفري شعبان مماشات و رفاقت ميگردد/ همزمان مصدق, دكتر گرفتن قدرت

گيرد/ قرار شخصي مسائل زمره در ميتواند
كرماني بقايي مظفر دكتر با مكي, سيدحسين امثال با رفاقتهايي چنان از غير جعفري شعبان

است: داشته روابطي نيز

شـرور> افراد و چاقوكشها از يكي بيُمخ <شعبان ١٣٢٩ ماه دي اوايل در موجود, اسناد <طبق

كاري هر ـ ـ نمود اظهار بقائي دكتر با م�قات <ضمن و كرد مراجعه شاهد روزنامة چاپخانة به تهران

روز بود گفته بقائي زمان آن در نمود/> خواهم ايستادگي جان پاي تا آن انجام براي باشيد داشته شما
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/٢١ ـ ٨٧ ش: ,٩٢ كارتن ,١٣٢٩ دي ١å مورخة ارتش, ٢ ركن تجسس دايرة گزارش /١

بـقايي, مظفر سياسي زندگينامه آباديان, �حسين كنند/��١> صحبت هم با تا نمايد مراجعه او به ديگري

�١٧åص

دوره مـفتضح انـتخابات بـه مـربوط مكـي سيدحسين براي جعفري شعبان انتخاباتي فعاليت
شـعبان فعاnنه حضور و امروز باختر و سرشار خانم ادعاي مورد در است/ ١٣٣å ـ ١٣٣١ هفدهم

ميگويد: چنين عراقي حاجمهدي ,١٣٢٨ شانزده انتخاباتدوره در جعفري

و كرد صحبت كشور وزارت با بقائي دكتر كه آنجائي به رسيديم و بود شانزدهم دورة <انتخابات

اسمنويسي نفر ٥å حدود در و بدهند, تشكيل را انتخابات آزادي بر نظارت سازمان كه كردند موافقت

گذاشته را نفر دو [اس�م]بودند/// فدائيان بچههاي از نفر ٢٦ تا ٢٥ حدود در تعدادي يك كه كردند

ايرج نامهاي به صندوق, پاي بازار تركها مسجد در دولتي باند lليستm حساب به طرف از بودند

گروهها, اين وقتي بود, جيبشان در شده نوشته آراي تعداد يك نفر دو اين سخنائي, مهدي و ب�لي

توي ميانداختند و ميبردند و اينها به ميدادند را رأيها يكي يكي اينها ميآوردند, را دهاتيها اين

كارها اين از و ميآوردند هم چيزها اين از ميشدند جمع مح�ت اوباشهاي و dتها اين از صندوق/

از داشتند/ آشنايي سابقة مدرسه, در بودند گردي همشا ما بچههاي از يكي با تا دو اين ميكردند/

اين كه گرفتهايد پولي يك شما حال هر در شد گفته آنها به كه صورت بدين شد/ استفاده اينها وجود

اعـتماد شـما بـه و اينجا گذاشتهاند را شما كه هستيد هم كساني آن اعتماد مورد و ميكنيد را كار

را رأي مـا بگذاريـد/ بيرون علي براي را شمشير و بگيريد معاويه از پول حال هر در شما كردهاند/

نميداند/ هم كسي بدهيد, ما رأيهاي بدهيد, را خودتان رأي اينكه عوض شما شما, به ميدهيم

را رأيهـا تـا, ١åå تا ١åå تا, ٥٠ تا ٥å شد/ انجام هم كار همين و كردند قبول اينها خ�صهاش,

به بدهند را خودشان رأيهاي اينكه عوض خ�صهاش اينها و اينها, دست به ميداديم و مينوشتيم

رفته دانشجويي يك شد, حاجحسن مسجد در هم برخورد يك ميدادند/ را ما رأيهاي افراد, دست

و دار با lبيُمخ mشعبان جعفري شعبان ميكرد, صحبت بچهها براي بود ايستاده چهارپايه روي بود

پائين/ كشيدند را او پائين/ بكشيدش گرفته, پول او گفت رسيد تا تو, آمدند دستهاش

بود؟ مليون جزو شعبان حضار:

محمدعلي طباطبائي, سيدمحمد براي ميكرد/ كار دولتيها براي بود, دولتي باند جزو [شعبان]
/lمـيكرد كـار m تـا دهيـازده بـراي خـ�صهاش رشـيديان, فـرود, فتحا� هدايت, خسرو مسعودي,

كه بود پايشان زير جيپ يك رسيدند, بچهها كه بود نگذشته مطلب اين از دقيقه چهار سه همچنين
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رفت فورا بچهها از يكي است/ جوري اين جريان كه lاو mبه گفتند و رسيدند بودند/ گردش در مرتب

به تو كار بده, انجام را كارت مث� برو مرتيكه كرد: شعبان نثار چارواداري فحشهاي آن از تا سه دو

بكشي چهارپايه از را بچهها و lبگيري mرا انتخابات كار جلوي و مسجد توي بيايي كه رسيده اينجا

و بيرون رفت بزند, حرفي آنجا نبود ص�حش هستند, زياد بچهها تعداد كه ديد هم او چون پائين؟!

ُالدورن و قلدورن خرده يك آمد هم او فرستاد/ را lهايشmنوچه از يكي و نكشيد طول دقيقهاي چند

طور به كه نظارتي با تهران, بيرون/ رفت مسجد در از و خورد مسجد تو تميز كتك فصل يك كه كند

مـــحمود بردند/> مّليون را رأي داشتند, انتخابات آزادي بر نظارت سازمان خصوص به و بچهها كلي

�٤١ ـ ٤٣ صص عراقي>, حاجمهدي شهيد <خاطرات گفتهها نا مقدسي,

شده اشاره آن به سرشار هما خانم زيرنويس در كه طور همان nهه از مكي بازگشت مورد در
نيز جعفري شعبان توسط مكي كردن بلند بود/ بازگشته تهران به امريكا پربار سفر از مكي است
مانند بزرگان ديگر به نسبت شيوه, همين به او شعبان, خود گفته به است/ نبوده غيرعادي عملي

است/ ميكرده احترام احساساتو ابراز نيز مصدق كاشانيو
نيست جعفري شعبان همان a١٣٣åارديبهشتb مصدق رسيدن قدرت به از قبل جعفري شعبان
وي گـذشته از تـا كـند مـعرفي را وي سـياسي پروندههاي ساختن با دارد سعي سرشار خانم كه

بكاهد/ ملي دولت مخالفان و منتقدان حمله شدت از بتواند و كرده را سياسي بهرهبرداري
است/ ملي دولت به حمله جعفري, شعبان به حمله واقع در

مـخالفان كـردن قـلمداد بـيارزش و ارعـاب ايجاد ايران, در رايج مبارزاتي شيوههاي از يكي
هست/ هم هنوز متأسفانه و بوده ناموسي و جنسي مسايل طرح و افترا فحاشي, طريق از سياسي,

يافت: ميتوان شيوهها, اين تأييد در بسياري نمونههاي

روايتدوستدار مسائلپايينتنه:ناموسي7,

مانده باقي ذهنش در كه اسنادي از شايانفر سرتيپ آقاي مصدق دكتر ملي دولت نظامي دادگاه دادستان /#
است/ كرده جلب را وي نظر كه بود شاه محمدرضا ناف است,

مـصدق: دولت نـظامي فـرمانداري دادستان شايانفر علينقي <سرتيپ ـ بود# پيدا هم نافش

در كـه زيـادي اسـناد و اوراق با را شاه راز محرم و دوست پرون, ارنست مرداد/// ٢٦ و ٢٥ روزهاي

كه رقاصي, لباس در بود شاه محمدرضا از عكس قطعه چند اوراق بين كرديم/// دستگير بود اطاقش

بود/ پيدا هم نافش

قبيل> همين از ديگري وعكسهاي بود گرفته اسپانيا در گويا كه بود گاوبازي لباس در ديگر يكي

�٦å٣ ص ايران, نفت صنعت شدن ملي جنبش نجاتي, غEمرضا �سرهنگ
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تودهاي افسر يك انتقاد
اين ميگفت نبود خوب كم حا شاه به نسبت خزاعي <سرهنگ فرنگيشوتزدنـ قرتيبازي با

و كرديم بازي فوتبال, ميدان, در هم با بارها ما ميگفت بنشيند, پدرش جاي نميتواند هرگز شخص

عــــــــباسي, �روحا� نبود/> پرنس يك شايسته كه ميزند فرنگي قرتيبازي يك با را توپ گاه حتي

�١٥١ ص ,�١٣٣å ـ ١٣٣٥� تودهاي افسر يك خاطرات

ملي منتقدانجبهه
به مدارك دسته سه پهلوي محمدرضا خصوصي دفتر و شاهي قصر <از ـ ناموسي مهم مدارك

افتاد/ بازرسان دست

بود/ دربار گريهاي توطئه از كي حا كه كشور خارج و داخل در افراد با متبادله نامههاي l١

1. "Nonclesperan"[?]

نامه آن در كه عنوان��١ با پرون ارنست به خطاب اشرف از نامهاي جمله از خانوادگي نامههاي l٢

ميكرد/ گله ساخته مبدل جندهخانه به را دربار تاجدارش برادر اينكه از اشرف

با عفت منافي عمل انجام حال در را اعليحضرت كه پهلوي محمدرضا از فراواني عكسهاي l٣

�٦٧٨ ص است, آينده راه چراغ گذشته �جامي, ميداد/> نشان گون گونا اشكال و انواع به مختلف افراد





رزمآرا قتل مبتكر
كاشاني يا مصدق

بوديد؟ كجا l١٣٢٩ اسفند ١٦m رزمآرا كشتن موقع ـ <سرشار

نبودم/ كشتن كه رو رزمآرا ـ جعفري

نبوديد؟ تهران در ـ سرشار

كشتن/ شاه مسجد تو رو رزمآرا نبودم/ مسجد تو ولي بودم, تهران تو چرا ـ جعفري

بعد روز چون نه؟ يا كاشانيداد آيتا` را قتلرزمآرا دستور كه داريد اط�ع شما ـ سرشار

گفت: صراحتا نيز كاشاني آيتا� //> :١٨٥ ص دوم, جلد مدني جEلالدين نوشته معاصر> سياسي <تاريخ /١
كردم///> صادر را وي قتل فتواي دانستم, مهدورالدم رزمآرا و هستم, جامعالشرايط مجتهد چون

كاشاني آيتا` قتلرا دستور آيا بوده��١ واجب رزمآرا قتل كرد اع�م كاشاني رزمآرا قتل از

داد؟

كاشاني آيتا� طرفدار چون ميرفتم زياد كاشاني پيش من ندارم/ اط�ع من dوا ـ جعفري

ديگه ميگفتن كمه محا تو همونجا بگن ميخواستن گرم ا نشنيدم/ چيزي همچي ولي بودم/

�٦٦ �ص زياده!> اينا حكايت ولي نميدونم/ من اينو dوا

كاشاني؟ يا مصدق

با ايران, اخير ساله يكصد تاريخ <در ـ دولترزمآرا مليونعليه كينهتوزانه و تند مخالفتهاي

بـيمنطق و خشـمآلود و كـينهتوزانـه و تـند چنين شاه محمدعلي با حتي زمامداري, فردي, هيچ

مـجلس اقليت كند دريافت را خود نخستوزيري فرمان اينكه از قبل رزمآراء است/ نشده برخورد
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بسيج وي عليه صفوي نواب و دانشجويان بازاريها, كاشاني, آيتا� مطبوعات, شركاء], و [پيشوا
دادن و اعـ�ميه پـخش با كاشاني آيتا� منزل از صفوي نواب زعامت به دستجاتي و بودند شده

شدند/ بهارستان راهي تحريكآميز شعارهاي

كرد/// صادر رزمآراء عليه كاشاني آيتا� را اع�ميه اولين

ولهالحمد بسما`خيراBسماء

بـه مـلت و مـلك بـراي را آن زيـان و دارم مسـتبده و مـطلقه حكومتهاي از كه تجاربي به بنا

ملي جبهه پيشواي مصدق دكتر آقاي جناب توسط پيامي قبل روز چند كردهام, مشاهده رأيالعين

ايران آزاد مردم و مسلمين قاطبه افكار بر مبتني كه را خود قطعي نظر آن در و فرستادم مجلس به

امور اولياي وسيله بدان و نمودم بيان ديكتاتوري و استبداد حكومت قسم هر با مخالفت باب در است

مـعالتأسـف اينك داشتم, حذر بر حكومتها قبيل اين آوردن كار روي از را ملي شوراي مجلس و

سالها كه را ايران ستمديده ملت و بيندازند ديكتاتوري چنگال در را مملكت ميخواهند باز ميبينم

گرفتار مجددا ديده شكنجه و مصيبت گونه هزار مطلقه حكومت از و چشيده را ديكتاتوري تلخ طعم

امري و نميگيرند عبرت گذشته از امور اوليا كه است اين مردم ما بيچارگي نمايند عظيم بدبختي اين

عامه افكار از تبعيت به كنند تجربه ميخواهند باز ديدهاند را آن سوء نتايج و كرده تجربه سالها كه را

بيگانگان كمك به و عامه افكار برخ�ف كه حكومتي با را خود قطعي و شديد مخالفت ناچار مسلمين

بـراي را مـردم عموم و كنم اظهار بگيرد دست در را امور زمام ميخواهد آنان, تشبث و تحريك و

كرد خواهد رهسپار عاجل فناي به را ايرانيت و اس�ميت جامعه كه عظيم ب�ي اين مقابل در مقاومت

چـنين بـا دارم سـراغ نـمايندگان آقايان در ملتدوستي و وطنخواهي از آنچه البته نمايم/ دعوت

كرد/ نخواهند موافقت است ملت اضمح�ل موجب و مملكت استق�ل مخالف كه جرياني

كاشاني> سيدابوالقاسم ١٣٦٩ رمضانالمبارك يازدهم شنبه شب اdالباغ عليالرسول ما

�١٩٢ ـ ١٩٣ صص مصدق, افسانه زهتابفرد, �رحيم

دوستداران و ملي فرهنگجبهه
مينويسد: مصدق آقاي روز آن طرفدار روزنامه <يك

اس�م فدائيان ارگان /٧ شماره هفتم دوره ١٨ مسلسل شماره ملت نبرد

رذلتـرين, سـرزميني در كـه وقـتي و مـيكند: شـروع عـبارات و تـيتر ايـن با را خود مقاله سر

مـلتي حيات و هستي بر آدمكش, و پست عناصر بيناموسترين و جنايتكارترين بيشرفترين,

در را مـملكتي امـور زمام هرجائي فاحشه و قحبه مشت يك كه زماني و شوند حكمفرما و مسلط

نميشود/ اين از بهتر وضع گرفتند خود منحوس چنگال
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خاطر ارضاي براي را خود زن حاضرند حتي كه كساني از داريد توقع چه داريد؟ توقع چه شما

و فـخر نـيز خود عظيم ننگ اين به و داده قرار آنها بغل در دستي دو دنيا سياسي ورشكستههاي

ـ ـ نمايد مباهات

�رحـــيم ـ> ـ بيحيثيت وزراي اين از نظاير و نخستوزير اين بيآبرو, و دريده جندههاي اين گر ا

�٦٥١ ص مصدق, افسانه زهتابفرد,

ميكشم! را شما خودم من مجلس: مصدقوكيل محمد دكتر
مـحمدرضا گـذاشت, مـجلس بـه پـا رزمآراء وقتي صحنه, ناظر و بودم مجلس در روز آن <من

خبردار> <ايست, گفت: بلند صداي با آشتياني

صداي شد, كوبيده صندليها پيشدستيها به محكم مشتها خواست, پا به طوفاني باره يك

كرات مذا متن از جمله چند اينجا در شد, رزمآراء نثار اقليت طرف از بيراه و بد و فحش و اعتراض

به ولي ميشود نقل اينجا در كه بود اين از بيش ركيك كلمات و جم�ت البته ميشود, نقل مجلس

حرفهاي انعكاس از بودند داده دستور حكمت فاخر سردار است كي حا مجلس كرات مذا كه طوري

ـ <ـ ميگويد: مجلس رئيس ١٣٢٩ åما آذر دوم در باره اين در و كنند خودداري كرات مذا در ركيك

متن وارد عبارت چند اين حال اين با نمينويسند/> جلسه صورت در وقت هيچ را جنجال و جار

است: شده كرات مذا

است/ فرستاده را تو كه برگرد شخصي همان نزد به مصدق: دكتر

زير و است مخالف ديكتاتوري با ملت آمدهايد؟ چه براي ملي>: <جبهه وطن كسيون فرا نمايندگان

نميرود/ ديكتاتوري بار

نميخواهيم/ ديكتاتور ما بقائي: <دكتر

نميشويم/ ديكتاتور تسليم ما شايگان: دكتر

كنيد/ بيرون ميزنند هم به را نظم و ميكنند اخ�ل كه را تماشاچيها شويد, كت سا رئيس:

كنيد/ مرعوب طور اين را مجلس نميشود بقائي: دكتر

نيست؟ مشروطه حكومت مگر بكند, كار مجلس نميگذارند نفر ده اين هميشه فقيهزاده:

شد/ نخواهد تسليم ايران ملت ولي هستيم, تنها اينجا در ما بقائي: دكتر

نميشود/ نفر شش مطيع كه مجلس نصرتيان:

برويد داريد حرفي كنيد, ترور را كثريت ا افكار نداريد حق شما اقليت> به <اشاره امامي: نورالدين

بزنيد/ تريبون پشت

ميكنيم/ بيرون مجلس از پسگردني با را شما وزراء از بعضي مصدق: دكتر

ميگيرد/ قرار تريبون پشت جوي چنين در نخستوزير
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انگليس/> و امريكا پشتيباني دارد هم افتخار البته <مكي: مفتخرم بسيار بنده نخستوزير:

عرض به است dزم كه را مطالبي امروز ملي شوراي مجلس كثريت ا به اتكاء با و افتخار كمال با

<دكتر شدم/ دولت تشكيل مأمور اينجانب همايوني اعليحضرت حسباdمر گذشته روز ميرسانم,

به شرح اين به و شد تشكيل دولت هيأت شاهانه امر اجراي در كردند/> مجبور را اعليحضرت مصدق:

ميرسد/ اط�ع

ـ/> ـ آورده را شما انگليس و امريكا مصدق: <دكتر

ـ/> ـ هستند بيگانگان شما سر پشت شايگان: <دكتر

ـ/> ـ كرد خواهند سرنگون را شما مردم مصدق: <دكتر

ناامني و بدبختي و فقر و مملكتي مشك�ت زمينه در مفصلي بيانات تمام, خونسردي با رزمآراء

رئـوس است/ عـمل و كـار بـلكه نيست, خطابه و نوشته حرف, اينجانب دولت برنامه كرده/// ايراد

شماست/> دولت برنامه شكنجه, تهديد, قتل, <بقائي: داد خواهد انجام دولت كه كارهائي

از: است عبارت

تشكيل طريق از مردم دست به محلي عمومي كارهاي گذاري وا و اداري كار طرز در تغيير ـ ١

زنـدگاني به اي�ت و ده محروم مردم زندگاني تغيير و استان شهرستان, ده, در محلي انجمنهاي

مترقي/

كشور/ اقتصادي وضع بهبود ـ ٢

كشور كنوني مقتضيات با كه قوانين و مقررات در تجديد منظور به قانوني, لوايح تقديم و تهيه ٣ـ

تبعيد/> و حبس منظور <مكي: قضائي, استق�ل تأمين و نميدهد وفق مردم احتياجات و

اجتماعي عدالت ايجاد و زندگي سطح بردن dبا و زندگاني هزينه آوردن پائين ـ ٤

بهداشت و فرهنگ به كامل توجه ـ ٥

اسـاس بـر كشورها كليه با حسنه مناسبات حفظ اينجانب دولت رويه خارجي سياست در ـ ٦

انگليس> و امريكا مخصوصا <مكي: ميباشد متفق ملل منشور رعايت و متقابل احترام

همآهنگي و مساعدت با و بگذاريم شما اختيار در را خودمان اينكه براي شديم حاضر اينجا در ما

وجود به فريبنده حرفها اين با ديكتاتوري بقائي: <دكتر بكنيم/ خدمت مملكتمان براي بتوانيم شما

كردند/ ترك را جلسه دولت هيأت موقع اين در ميآيد/>

نيايند/ ديگر كه ببنديد را در شويد, گم برويد مصدق: دكتر

ماند/ خواهد فاخر سردار آقاي شما براي ابدي ننگ و لعن مجلس, رئيس آقاي بقائي: دكتر

مـلت اراده مظهر مجلس ميخواهم من ميكنم, را مشروطيت اصول حفظ من مجلس: رئيس

من ميكنم, حفظ است مشروطيت خونبهاي كه را آزادي و ملي شوراي مجلس من اشخاص, نه باشد

شود/// پيدا كشور و ملي شوراي مجلس در آشفتگي و مرج و هرج نميگذارم
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كرديد/ تقويت را انگليسيها كرديد, درست را ديكتاتوري ولي آزاد:

ميكشم, را شما منخودم رزمآراء> به <خطاب مصدق: دكتر

ميخواهند/ گلوله ميخواهند, هفتتير خائنها كردند, خيانت آزاد:

بزنيد/ را حرفها اين گفته بوين بقائي: دكتر

كيست؟ بوين رئيسمجلس:

بزنند/ حرفها اين بيايند كرد امر كه است سگي آن بوين بقائي: دكتر

جـور ايـن حكومت بار زير بكنند پارچه پارچه بكشند را ما گر ا است شاهد خدا مصدق: <دكتر

نظامي شما گر ا عصبانيت> <با ميشويم كشته و ميكنيم خون حق وحدانيت به نميرويم, اشخاص

/١٣٢٩.٤.٦ ملي شوراي مجلس كرات مذا جلسه صورت /١

افسـانه زهتابفرد, �رحيم ميكشم/>��١///> را شما جا همين ميكشم, نظاميترم, شما از من هستيد

�١٩٨ ـ ٢å١ صص مصدق,

فتواي مصدق آقايدكتر و ما
داديم! را رزمآرا قتل

يازده توقيف موضوع ديگر مسئله گفت/// آزاد آقاي كنفرانسـ و نطق ـ ملي <مجلسشوراي

جلويمان تختههاي آنقدر شد مجلس وارد رزمآرا كه روزي ميدانند آقايان است/ اس�م فدائيان نفر

l/بدهيد فتوا نميتوانيد شما mامامي: داديم/ را رزمآرا سياسي قتل فتواي ما شكست/ تا زديم را

ع�وه شده, نخستوزير مصدق دكتر آقاي dحا و كشت را رزمآرا اين نفر يك بعد داديم را فتوا ما

محكمه كه dحا و كرده زنداني هم را او بوده آشنا او با كه هم كس هر كرده زنداني را مرد اين اينكه بر

داشتهاند/ نگاه محبس در را آنها باز داده او تبرئه حكم

مردم به را قانون اجراي مزه بشود/ نخستوزير مصدق دكتر آقاي روز يك كه داشتند آرزو مردم

ديدم عصر ديروز ميكند/// پروندهسازي مصدق دكتر آقاي همين كه اينست در تعجب ولي بچشاند

كـه مـعتقدم بـنده كـنند, رسيدگي قضيه به و بروند تا شدهاند انتخاب مجلسين از كميسيون يك

تير پنجم و بيست شنبه سه �اطEعات, مصدق/> دكتر آقاي نه كند انتخاب را نفر چهار اين بايد مجلس

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å ماه

مصدق دكتر آقاي و ما اينجا, آمد رزمآراء كه روزي دارند خاطر به آقايان <خود آزاد: عبدالقدير

من به تازه و نميشد شنيده رزمآراء رسد چه تا كسي صداي كه زديم هم به را پيشدستيها قدر اين

خـائن گفتيم داديم, را رزمآراء قتل فتواي مصدق دكتر آقاي و ما نميزني, قايم چرا ميگفتند



ايران ملي نهضت به نگاهي ٦٢

گفتند: هم مصدق دكتر آقاي است, وطنفروش است,

آقـاي كه dحا ـ ـ كشت ما هو و فرياد و داد برحسب طهماسبي> <خليل آدم نفر يك را, رزمآراء

اس�م فدائيان عنوان به ميشود رد طهماسبي خانه در از هركس شدهاند, نخستوزير مصدق] [دكتر
در است داده حكم و ميداند بيتقصير را آنها همه بدوي محكمه كه را نفر يازده و ميكنند بازداشت

/١٣٣å تيرماه ٢٩ مورخ ٢٥ شماره آذربايجان اراده روزنامه از /١

زهـــتابفرد, �رحــــيم ـ��١> ـ ميخوانم و است من دست در كه حكمش هم اين نگهداشتهاند, زندان

�٤ååص مصدق, افسانه

ملي جبهه ديدگاه از دمكراسي مفهوم
هدف را وي خود رولور با سر, پشت از شخصي و كشيده را رزمآراء كاريكاتور ملت نبرد <روزنامه

نوشت: ١٣٢٩.١٢.١٩ تاريخ در روزنامه همين بعد, هفته يك دقيقا و ١٣٢٩.١٢.٩ ميداد قرار گلوله

رفت جهنم به رزمآراء

را رزمآراء علي مغز و خارج شاه مسجد فضاي در حق> مرد <يك هفتتير از ديروز كه گلولهاي

به را كمه حا هيأت متعفن و گنديده پيكر پتكآسا كه بود مؤثري و قطعي ضربت آخرين كرد مت�شي

او دنبال به زودي به هم ديگر <جنايتكاران است: آمـده سرمقاله همين در باز و گرفت/ خود زير

شد/ خواهند رهسپار

خـر احـمق كـرد چـه كـه ديــدي

زر ديگـري و بـرد مــظلمه خــود

كسـي هـر يـعني اقـليت مـنطق در دموكراسي مفهوم مطبوعات, آزادي اقليت/ منطق بود اين

مبارزه يك براي سالم محيط ايجاد يعني اين ميشود, مت�شي مغزش اسلحه با باشد, ما نظر مخالف

�٢٤٩ ـ ٢٥å صفحات مصدق, افسانه زهتابفرد, �رحيم اجنبي/> با هم آن ملي, بزرگ

رفت م/قاتنخستوزير به رزمآرا قاتل <امروز
عكسبگيرند م/قات اين از كه نشد داده اجازه عكاس بهخبرنگاران

آقاي م�قات براي خود دوستان از عدهاي اتفاق به طهماسبي خليل استاد امروز صبح ده ساعت

ربع يك و يازده و رفت مصدق دكتر آقاي م�قات به نيم و ده ساعت و شد خارج منزل از نخستوزير

گرديد/ خارج ايشان منزل از

�اطــــEعات, بگيرند/> عكس طهماسبي و نخستوزير از كه نشد داده اجازه عكاس خبرنگاران به

هفتم� و بيست سال ,٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١ ماه آبان پنجم و بيست يكشنبه
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م/قات اين از مصدق دكتر روايتوابستگان
نـفر دو هـمراه بود, شده آزاد زندان از كه را طهماسبي خليل كاشاني آيتا� روز يك <خازاني:

دهد/ قرار تفقد مورد را او مصدق دكتر كه بود خواسته و فرستاد مصدق دكتر منزل به ناشناس

عهده به هم را مصدق دكتر جان حفظ چون من گفت/ من به را موضوع نگهبان, افسر داورپناه,

گفتم داورپناه به است زندان در مصدق دكتر دستور به صفوي نواب كه ميدانستم طرفي از و داشتم

گفت: ايشان گفتم/ را جريان مصدق دكتر بعد بروند/ كه كند ردشان فوري

را آنها كاشاني آقاي اينكه از و نيستم> آدمكش نيستم, ترور اهل كه من كرديد/ خوبي كار <بسيار

�٨١ ص كودتاسازان, سنجابي, تربتي �محمود شد/> عصباني بود فرستاده

مصدق دكتر از بازجويي <متن
صفوي نواب با او مواجهه و

خديو كيهان سرتيپ بازپرس: شهرت و اسم

مصدق محمد دكتر آقاي مطلع متهم: شهرت و اسم

١٣٣٤.١å.١٦

ارتش دادسـتان دفـتر در مـصدق محمد دكتر آقاي جناب ٣٤.١å.١٦ روز صبح ١å ساعت در

آمد/ عمل به تحقيقات ايشان از مطلع عنوان به و رسانيدند بهم حضور

به جز ميآيد عمل به كه تحقيقاتي برابر در هستيد متعهد شما جنابعالي هويت احراز با سـ

نگوئيد/ چيزي راستي و صدق

كـه حالي در رزمآرا حاجعلي سپهبد ١٣٢٩ ماه اسفند ١٦ در اينكه به توجه با است اين سؤال

نمائيد/ بيان داريد نامبرده فقيد قتل مورد در اط�عاتي گونه هر رسيدند قتل به بودند نخستوزير

به داشتند بيان آنچه بنويسيد و ميكنم بيان را خود اط�عات فرمودند مصدق دكتر آقاي جناب چون

ميشود/ نوشته زير شرح

فصل/ اين پايان در صالح> <اللهيار سعيدي خسرو به كنيد نگاه نميگويد/ را حقيقت مصدق دكتر /#

گـفت و آمـد# مـن خـانه بـه رزمآرا مرحوم ١٣٢٩ تابستان در باشم نكرده فراموش گر ا ـ ج

نميدانـيد يا ميدانيد مصلحت ببينم بكنم مشورت شما با آمدهام و بشوم نخستوزير ميخواهم

تا بفرمائيد را خود برنامه ميكنيد تنظيم كار براي شما كه برنامهايست به مربوط كار تصدي كه گفتم

ميباشد/ استانها به اختيارات دادن من برنامه گفت كنم, نظر اظهار بتوانم من

و زبان نظر از آنها كنين سا كه استانها بعضي به مخصوصا استانها به اختيارات دادن كه گفتم

داده آنها به كه اختياراتي از بزرگ دول اينكه جهة به نيست ص�ح دارند اخت�ف ما با مذهب و نژاد
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كه اختياراتي كنون ا ميدهند/ قرار عظيمي بنبست در را ايران دولت و ميكنند سوءاستفاده ميشود

شوراي اعضاء كه شود داده اختيارات محل كنين سا به كه است همان فقط داد محلها به ميتوان

كه داد جواب من به بفرستند/ ملي شوراي مجلس به را خود نمايندگان و كنند انتخاب را خود بلدي

تشكيل دولتي شما چنانچه گفتم او به هم من گرفتهايد/ نظر در شما كه است اينها از بيش من برنامه

با چون كرد, خواهم مخالفت شما با شديدا من كند تجاوز كردم عرض آنچه از آن برنامه كه بدهيد

تشكيل را خود دولت كه نگذشت چيزي و شد خارج من خانه از مأيوسانه ننمودم موافقت او نظريات

كردم/ مخالفت او با آمد خود وزراي معرفي براي مجلس در كه روزي هم من و داد,

در كه نفت كميسيون و گلشائيان و گس قرارداد و نفت كار به راجع و ميآمدند مجلس در ايشان

بـه مـن و آمـدند مـجلس در روزي ايـنكه تا ميكردم كراتي مذا ميشد تشكيل من رياست تحت

كه مكي آقاي وسيله به بود كرده امضاء شوروي جماهير اتحاد دولت با كه تجارتي قرارداد مناسبت

و داد كه بود نظر اين از مسئله اين و گفتم, تبريك او به داشت حضور ملي شوراي مجلس جلسه در

آقاي و گذشت مدتي روز آن از نميماند, ب�تكليف و معوق ما شمالي همسايه با ما تجارتي ستد

نـخستوزير تكـليف مـن بـه شاهنشاهي همايون اعليحضرت طرف از و آمدند من خانه به امامي

كرهاي مذا و صحبت رزمآرا آقاي و من بين وجه هيچ به ديگر نمودم, امتناع كار قبول از من و نمودند,

و رسيد قتل به رزمآرا آوردند خبر آنجا كه بودم نفت كميسيون جلسه در روزي اينكه تا نداد روي

ندارم/ شده واقع علت چه به و دستكي به او قتل اينكه از اطQعي وجه هيچ به ديگر

مصدق محمد دكتر

nامضاءo ٣٤.١å.١٦ آزموده ارتشسرلشكر دادستان

nامضاءo شادان سروان ـ nامضاءo ٣٤.١å.١٦ خديو كيهان

١ صفحه از جواب دنباله

ـ ـ بدهد استانها به ميخواست كه اختياراتي با هم من مخالفت علت ـ ج

آنها از كه ـ ـ به اختياراتي ميخواستند سهجانبي كميسيون عنوان به انگليس و امريكا دولتين

دولت ماليه وزير هژير مرحوم ـ ـ سهجانبي تشكيل با چهاردهم مجلس در من و نمايند, سوءاستفاده

نمود/ ارائه مجلس به سهجانبي كميسيون تشكيل از را دولت انصراف و مجلس به حكيمي

مصدق محمد دكتر

داشتيد؟ همكاري اشخاصي چه با جنابعالي رزمآرا سپهبد مرحوم نخستوزيري از پس سـ

دوره انتخابات در مؤسسجبهه كه بود نظر اين از هم آن فقط و فقط ملي جبهه اعضاء با ـ ج

مرحوم بوديم ايستاده اعليحضرت كاخ مقابل شكايت براي كه روزي و بودم من تقنينيه شانزدهم

عـده آن تـحصن بـراي شاهنشاهي دربار كه نمود اظهار همايوني اعليحضرت طرف از و آمد هژير

بـه كاخ در ميتوانند را حضار از نفر بيست فقط نيست آماده بودند شده حاضر آنچه كه جمعيتي
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شوند دربار وارد كردند موافقت همه خيابان همان در كه نفري بيست آن و بپذيرند تحصن عنوان

از بـعد و داشـته, همكاري شدم نخستوزير كه روزي تا آنها با من كه دادند را ملي جبهه تشكيل

رأي من به سنا و ملي شوراي مجلس كثريت ا كه بودم نخستوزيري يك من اينكه به نظر كار تصدي

من و بودند ايران ملت من نظر از افراد همه و كنم, عمل بيطرفانه خود كار در ميبايست و بودند داده

در چيزي مملكت مصالح جز و نكردم همكاري كسي با ديگر نداشته ملي جبهه به اختصاصي فقط

مصدق محمد دكتر نگرفتم/ نظر

يـا داشتيد همكاري كاشاني سيدابوالقاسم آقاي با شما رزمآرا سپهبد شدن كشته از قبل ـ س

خير؟

اين از آمدند كه بعد نبودند, ايران در ملي جبهه تشكيل از قبل كاشاني سيدابوالقاسم آقاي ـ ج

تشكيل من خانه در كه ملي جبهه جلسات در بوديم مخالف گلشائيان ـ گس قرارداد با همه كه نظر

هـمكاري قـرارداد بـا مـخالفت روي جـبهه اعـضاء از بـعضي خــانههاي در هــم گــاهي و مــيشد

مصدق محمد دكتر ميكرديم/

آزموده ارتشسرلشكر دادستان امضاء

شادان سروان امضاء ـ خديو كيهان سرتيپ امضاء

مصدق: محمد دكتر آقاي جناب ارتشبه دادستان اخطار سـ

از و است, رزمآرا سپهبد مرحوم شدن كشته به مربوط ميشود كه سؤاdتي بفرمائيد توجه سـ

بفرمائيد/ موضوع اين به توجه همواره ميشود, سؤال مطلع عنوان به جنابعالي

را ديگر صفحه دو و صفحه اين دارم اط�عي من نه شده صحبتي نه بابت اين از وجه هيچ به ـ ج

مصدق محمد دكتر مينمايم/ امضاء نمودم امضاء را آنها و شده كه سؤالهائي مقابل در قب� كه

دوره مجلس از رزمآرا مرحوم قاتل طهماسبي خليل آزادي و عفو قانون وقتي جنابعالي سـ

خير؟ يا بوديد ذينظر گذشت هفدهم

موافق كدام هيچ گذشت مجلس از قوام ك ام� ضبط به راجع كه قانوني با نه و قانون, اين با نه ـ ج

نبودم/

يكي و بود, گذشته مجلس از ث�ثه قواي تفكيك و تجزيه و اصول برخ�ف قانون دو اين كه چون

خـليل كـه هـم روزي و بـود, اصل همين روي من با ملي جبهه اعضاي بعضي مخالفت جهات از

حـاضر وجه هيچ به من بيندازند, عكسي كه ميخواستند فرستادند من منزل به را طهماسبي

مصدق محمد دكتر بيندازم/ عكس او با كه نشدم

خير؟ يا پذيرفتيد را طهماسبي خليل سـ

ميپذيرفتم/ من ميآمد هركس بودم, نشسته اطاقم در من ـ ج

طهماسبي خليل آزادي و عفو مورد در مخالفي جنابعاليعكسالعمل مجريه, قوه لحاظ از سـ
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خير؟ يا داديد بروز

و اصول برخ�ف طهماسبي خليل آزادي و عفو قانون ميفرمائيد كه جنابعالي است اين منظور

دولت نمايندگي به وزراء از يكي يا دولت رئيس عنوان به خودتان بود ث�ثه قواي تفكيك و تجزيه

ابراز ملي شوراي مجلس در شفاهي اعتراض با ولو مخالفي عكسالعمل هيچ آيا دادگستري وزير مث�

نه؟ يا داشتيد

دست دولت كه نميدانند و ميكند سؤال چنين من از آزموده سرلشكر آقاي از ميكنم تعجب جـ

چه صورت اين در ميگذشت, مجلس از كه قوانيني اجراي مأمور و بود ملي شوراي مجلس نشانده

مصدق محمد دكتر از غير كه داشت وظيفهاي

/nمذكور امضاءهاي همان oو

٣ صفحه از جواب دنباله

و توشيح را ملي شوراي مجلس قانون كه داشت وظيفه دولت دهد انجام ديگري كار سكوت ـ ج

آن فـرمايند تـوشيح بـايد قانون كه اصل همين روي هم شاهنشاه و بفرستد شاهنشاهي دفتر به

شاهنشاه كه بشود شاهنشاهي دربار طرف از ميبايست ميشد هم اعتراضي گر ا فرمودند/ توشيح

ملي/ شوراي مجلس نه بود مؤسسان مجلس نشانده دست

مينمايم/ امضاء است چهارم كه صفحه اين در كه را سؤال جواب اين و كردم امضاء را صفحه سه

مصدق محمد دكتر

از اصلي موضوع از خارج ميشود جنابعالي به اع�م اين پرونده, در ضبط براي ناچار به سـ

سـرلشكر فـرموديد تـعجب ايـنكه ميگردد كسب جنابعالي از رزمآراء قتل به راجع كه اط�عاتي

قوانين و اساسي قانون اصل با كه نمايد سؤالي سرلشكر گر ا ميرسد نظر به كرد سؤالي چنان آزموده

مصدق محمد دكتر آقاي جناب كه است وقتي تعجب ندارد, تعجب زياد باشد داشته مغايرت عادي

جنابعالي مينمايد/ درك اساسي قانون با را جواب آن مخالف دبستاني طفل هر كه ميدهند جوابي

قوه كه ميكرديد موضوع اين روي تكيه همواره خود نخستوزير زمان در اساسا و ميدانيد خوب

چـهارم و شـصت اصل هستند جرياني هر جوابگوي و مسئول وزراء و دولت رئيس يعني مجريه

ميداد: مقرر اساسي قانون متمم

از مسـئوليت سـلب داده قـرار مسـتمسك را پـادشاه كـتبي يـا شفاهي احكام نميتوانند mوزراء

/lبنمايند خودشان

بايد گر ا گذشت مجلس از كه قانوني فرموديد كه است شما جواب از قسمت آن پاسخ قسمت, اين

موجه جنابعالي فرمايش اين آزموده سرلشكر نظر به بود/ شاهنشاهي دربار عهده بر شود اعتراض

اينكه اما و ميشود, پرونده در ضبط براي عرايض اين فقط نيست هم مباحثه مقصود البته و نيست

اجراي به مكلف دولت نمايد تصويب مجلس قانوني هر و است مجلس نشانده دست دولت فرموديد
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آزمـوده سـرلشكر نـظر به منتهي چراست/ و چون بدون و قانون و اصولي بسيار فرمايش است آن

خارج صورت دو از درميآيد قانون صورت به و مينمايد تصويب مجلس را آنچه كه ميرسد چنين

از پس و مـيكند تـقاضا را آن تصويب و مينمايد مجلس تقديم دولت كه است لوايحي يا نيست

با و نموده تنظيم راسا نمايندگان كه است طرحهايي يا درميآيد قانون صورت به مجلس تصويب

نـظر بـه سـرلشكر نظر به درميآيد قانون صورت به مجلس در تصويب و مجلس در كردن مطرح

راسا نمايندگان را طرحي وقتي آزموده سرلشكر

nامضاءها oهمان امضاء سه

٤ صفحه از سؤال دنباله

قانون مخالف را آن دولت گر ا طهماسبي, خليل آزادي و عفو طرح جمله از مينمايد, تنظيم سـ

تـذكر حداقـل و ميدهد, خرج به عكسالعمل طرح آن برابر در نباشد موافق خود و بداند اساسي

آزمـوده سـرلشكر يـعني بـنده مـيفرمائيد گـر ا حـال است, طـرح ايـن مخالفت دولت كه ميدهد

شد عرض و نميفهمم, اينجانب بسا چه باشد بايد ظاهرا صحيحتر جنابعالي نظر البته نميفهمم,

قانون برابر در آيا شد سؤال كه بود استنباط همين روي قبلي سؤالي از منظور و نيست مباحثه منظور

وزيـر جـمله از وزراء از يكـي يـا بـوديد دولت رئيس كه جنابعالي طهماسبي خليل آزادي و عفو

حتي و نيست صحيح استنباط اين فرموديد كه حال خير, يا كردند مخالفي عكسالعمل دادگستري

اجازه با اينك ندارم, هم عرض و كردم استفاده و ميخواهم, معذرت بنده فرموديد سؤال از تعجب

گـر ا رزمآرا قـتل مـوضوع در جـنابعالي حـضور در تـا مـيشود احـضار صـفوي نـواب جنابعالي

نمايد/ بيان دارد توضيحاتي

عرض باشم داشته ميبايست كه آنچه از بيش انتظاري حضرتعالي از كه ميكنم اقرار بنده ـ ج

كـردم عـرض هم سلطنتآباد دادگاه در كه طوري به و هستيد ارتش دادستان جنابعالي نمودم,

مختاريد/ بفرمائيد هرچه

دولت كه است ملي شوراي مجلس به مربوط فرموديد طرح اساسي قانون به راجع كه مطالبي اين

نـه بـدهد بـايد مـلي شـوراي مجلس را آن تشخيص نكند, يا بكند عمل خود وظيفه به وزيري يا

دولت نه هستند, قوانين اجراي به موظف اساسي قانون طبق بر شاهنشاه و دولت ارتش, دادستاني

بـه را قانون اجراي بتوانند كه دارند وتو حق شاهنشاه نه و كند, مخالفت قانوني اجراي با ميتواند

حتي كه است, ملي شوراي مجلس خود با اساسي قانون اصول به راجع مباحثات و بيندازند تأخير

اين موارد از خيلي در كه چنان هم دهند, تغيير هم را اساسي قانون خود تفسير عنوان به ميتوانند

تفسير را اساسي قانون ملي شوراي مجلس كه است اعليحضرت خود ازدواج جمله آن از و شده كار

ميكنم/ امضاء است صفحات آن دنباله كه هم را صفحه اين و كردم امضاء را صفحه چهار كرد/

مصدق/ محمد دكتر



ايران ملي نهضت به نگاهي ٦٨

پيش طهماسبي خليل آزادي و عفو قانون گذشتن جريان در نفرموديد توضيح جهت هر به سـ

خير؟ يا آورد نمايندگان طرح روي نظر اظهار شما دولت دربيايد قانون صورت به كه آن از

كشيدند/ خط كردند كه امضائي و كنيد امضاء شماها را صفحه آخر فرمودند م�حظات

٣٤.١å.١٦ nامضاءها oهمان

مصدق/ محمد دكتر نيست/ خاطرم و ندارم نظر وجه هيچ به ـ ج

هم به حضور ارتش دادستان دفتر در صفوي نواب سيدمجتبي بود ١٢ ساعت كه موقع اين در

آمد/ عمل به زير سؤاdت مصدق محمد دكتر آقاي جناب حضور در و رسانيد

نوابصفوي از سؤال

خير؟ يا ميشناسيد نشستهاند شما مقابل كه را شخص اين ميشود سؤال شما از سـ

سيدمجتبيصفوي ميباشد/ مصدقالسلطنه دكتر آقاي ميشناسم, بله ـ ج

آن شدن كشته از قبل و داشتند دست اشخاصي چه رزمآرا سپهبد مرحوم قتل توطئه در سـ

كردند؟ قتل تجويز مرحوم

شـايگان, آقـاي بقائي, دكتر آقاي حائريزاده, آقاي مصدقالسلطنه, آقاي كاشاني, آيتا� ـ ج

نـصرا� آقـاي قـناتآبادي, شمس آقاي آزاد, عبدالقدير آقاي فاطمي, حسين آقاي نريمان, آقاي

آقاي رفيعي, حاجابوالقاسم آقاي مكي, حسين آقاي زهري, علي آقاي كريمآبادي, آقاي كريمي,

آقـاي طـهماسبي, خـليل آقـاي بـنده, , واحـدي سيدعبدالحسين آقاي حسيني, سيدهاشم حاج

كـه m واحدي سيداحمد آقاي بازار, تاجر موسويان آقاي نوشاد, حاجعباس آقاي آقايي, حاجاحمد

مينمودند/ تجويز و داشتند خبر فوق در مذكور آقايان ساير و lداشت خبر فقط

نوابصفوي/ سيدمجتبي

دكـتر آقـاي آمد, عمل به dبا سؤال و شد اتاق وارد صفوي نواب سيدمجتبي وقتي مQحظات:

و مـيماند/ شما دل به آرزو كنيد, پروندهسازي ميخواهيد ميفهمم dحا فرمودند: مصدق محمد

را خود چشمهاي گرفته, را خود گوشهاي بخواند را خود پاسخ شد گفته صفوي نواب به كه موقعي

آزموده سرلشكر امضاء گذاشتند/ برهم

خديو كيهان سرتيپ امضاء

نوابصفوي سيدمجتبي از سؤال

قتل در معاونت برديد نام كه را آقاياني اينكه بر مبني دdيلي چه خود گفته صحت بر شما سـ

مصدقالسلطنه/ دكتر آقاي جمله از داشتهاند رزمآرا سپهبد مرحوم

خديو كيهان امضاء ـ آزموده ارتشسرلشكر دادستان

شاداب سروان امضاء

اينكه به نسبت بود صريح و علني مصدقالسلطنه آقاي و كاشاني آقاي كردن تجويز و رأي ـ ج
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است/ انگليسها [نشانده] دست او و برد, بين از بايستي را رزمآرا سپهبد تيمسار

بـه و مجلس, تريبون پشت در كردند بيان مجلس در صراحتا مصدقالسلطنه آقاي اينكه مثل

حسين آقاي و بقائي دكتر و بود يكي خصوص اين در كاشاني آقاي و ملي جبهه با ايشان رأي اضافه

تيمسار آقاي حيات و نخستوزيري زمان از بنده با آقائي حاجمحمود منزل در كه م�قاتي در مكي

چنين هم و ملي جبهه مذكور آقايان ساير نيز و نمودند, بيان را رأي اين صريحا كردند بنده با رزمآرا

بين از تجويز يعني مذكور, رأي اين كريمآبادي آقاي و كريمي نصرا� آقاي قناتآبادي, شمس آقاي

ايـن در مـلي جبهه افراد و آراء كلي طور به و ميكردند, بيان كرارا و صريحا را رزمآرا تيمسار بردن

بود/ يكي خصوص

آقـاي و بـنده روي پـيش را رأي اين صراحتا رفيعي حاجابوالقاسم منزل در هم كاشاني آقاي و

ميكردند كمك بود شده عرض كه شرحي به هم مذكور آقايان ساير و كردند بيان حسيني سيدهاشم

نوابصفوي سيدمجتبي امضاء مينمودند/ تجويز و

شد/ داده خاتمه مصدق محمد دكتر آقاي از تحقيق به ١٢.٣å ساعت در

آزموده دادستانسرلشكر امضاء

شاداب> سروان خديو/ كيهان امضاءها:

�٣٩٣ ـ ٤ååصص رزمآرا, قتل اسرار تركمان, �محمد

رزمآرا قاتل طهماسبي خليل از بازجويي
١٣٣٤.١å.١٧ تاريخ <در

شرح به حاضر ارتش دادستان دفتر در طهماسبي خليل ١٣٣٤.١å.١٧ روز صبح ١١ ساعت در

آمد/ عمل به تحقيقات او از زير

اشخاصي چه با ايشان قتل مورد در شما شخص رزمآرا سپهبد مرحوم شدن كشته از قبل سـ

ديگـر, جـريانات روي نه است رزمآرا مرحوم قتل روي سؤاdت باشيد داشته توجه كرديد م�قات

بين از و شود كشته بايد رزمآرا اينكه از و كردند را رزمآرا قتل تجويز اشخاصي چه است اين مقصود

نمائيد/ بيان را مراتب دقيقا داشتند, اط�ع برود

حكومت عليه را مردم او ميشد, اجتماعاتي ميكرد, اجتماعاتي منزلش در كه كاشاني فقط ـ ج

تجويز مرا كه آن كار اين پي بروم ميخواستم من كه موقعي ميكرد/ تحريك رزمآرا مخصوصا وقت

پي رفتن از قبل روز سه و بودند واحدي سيدعبدالحسين و صفوي نواب آقاي ميكرد كار اين براي

كه بوده اين نبر, مرا اسم ولي برو گفت هم آن گفتم, را قضيه او به و كرده م�قات كاشاني با من كار اين

كه شد تشكيل آقائي حاجمحمود منزل در قبلش وقت چند كه هم مجلسي يك و ميدانستم من

بقائي دكتر پي را من نواب آقاي را شبش و بودند, كرده اجتماع شب و ظهر آنجا در اقليت وك�ي
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با رزمآرا قتل به تصميم يعني قتل, همين مورد در كرات مذا منزل, همين در آوردم را او و فرستاد

و بود نرسيده ظهر دكتر قرار از بقائي, دكتر با آمدم منزل به كه من و بودند كرده كراتي مذا نواب آقاي

چـند همين و نواب آقاي مختصري هم شب و نبودند, ايشان البته بود شده ظهر كه صحبتهائي

فاطمي/ دكتر مكي, ديدم: آنجا من كه نفري

رفتم بقائي اتفاق به من شب بودند, كرده را صحبتها نبودم من كه مفص� ظهر وك� همة قرار از و

نيست/// خاطرم كه بودند نيز وك� از نفر دو يكي بودند, هست خاطرم فاطمي دكتر و مكي شب كه

يا بگوئيد سايرين و كاشاني حاجسيدابوالقاسم روبروي حاضريد گفتيد كه را مطلبي شما ـ س

خير؟

حاضرم/ بله ـ ج

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

دخالت آن تهيه جريان در اشخاصي چه رسانديد قتل به را رزمآرا سپهبد آن با كه اسلحهاي سـ

داشتند؟

به راجع گفتند دادگاه در نواب آقاي كه مطلبي ولي گرفتم, نواب آقاي از را اسلحه فقط من ـ ج

ندارم/ اط�ع موضوع اين از بودند كرده تهيه زرگر حسن وسيله به اسلحه كه اسلحه

بود؟ چه كرات مذا شد م�قات كجا در كرديد, م�قات را مصدق دكتر شخصي چه وسيله به سـ

چند بود, كاشاني آقاي ع�قهمندان از كه بوده سيمكشي شغلش كه بود عليآقا نام به شخصي ـ ج

من با روز سه دو عليآقا همان يعني ايشان كاشاني منزل همان از بيرون آمدم زندان از من كه روز

ديدن به طهماسبي تقي برادرم و ايشان اتفاق به من و ميگرفتند وقت و ميكردند تلفن ايشان بود,

ما و گرفتند وقت بود شده تلفن مصدق دكتر آقاي به عليآقا همين وسيله به و ميرفتم آقايان همين

و كرديم م�قات طهماسبي تقي برادرم و من مصدق آقاي با م�قات در البته ايشان, ديدن به رفتيم

نمودم, ايشان از را صفوي نواب آزادي تقاضاي و كردم صحبت ايشان با اس�م احكام اجراي مورد من

را مردم و شوند خود نماز مشغول مسجد در بروند كه كنند شرط صفوي نواب آقاي گر ا گفتند ايشان

صورت اين غير در شود, آزاد ايشان است ممكن شرط اين به كنند دعوت اس�م راه به و نصيحت

وظيفه كه ميخوانند كه نماز ايشان كه مصدق دكتر آقاي خدمت كردم عرض بنده نيست/ ممكن

است, مسلماني فرد هر واجب وظيفه هم منكر از نهي و معروف به امر ولي است, مسلمان هر واجب

فرد هر گر ا اتفاقا گفتم من و ميشود دولت مأمورين وظيفه انجام مانع معروف به امر گفتند: ايشان

دولت مأمورين به منكر از نهي و معروف به امر همين و بنمايد اس�م آداب به مؤدب را خود مسلمان

طهماسبي> خليل امضاء شد/ صحبت حدود همين در كرد, خواهد كمك هم

�٤å٨ ـ ٤١١ صص رزمآرا, قتل اسرار تركمان, �محمد
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صالح اللهيار منزل در
م�قات وسيلة خود منزل در بود خواسته او از داشت صالح با كه قبلي آشنايي از استفاده با <رزمآرا

منزل در ١٣٢٩ تيرماه سوم شب جمعه ده ساعت حوالي در سازد/// فراهم را مصدق و او محرمانة

بود/// گشته سبب را بيشتري كدورتهاي بلكه بود نرسيده جائي به تنها نه و انجام/// صالح

قـبلي وقت از اسـتفاده با مصدق دكتر lملي شوراي mمجلس /١٣٢٩ تيرماه ششم دوشنبه روز

بـه مـ�قات ايـنكه بـر كـيد تأ با خودش, و رزمآرا سپهبد م�قات به را/// خود صحبت صالح اللهيار

صحبت نوبت دادن هنگام كه صالح كرد/ افشاء را مطالب و اشاره بود, گرفته صورت رزمآرا تقاضاي

كه آشنايي سوابق علت به و سازد علني را محرمانه م�قات ماجراي او نميكرد تصور مصدق به خود

بود شرمنده خود نزد آمده پيش وضع از بماند, محرمانه موضوع بود داده قول او به و داشت رزمآرا با

نموده تصور توطئهاي و تباني را مصدق به آن دادن و او گرفتن وقت اين رزمآرا حتما ميكرد فكر و

روز تا ميكرد تعريف كه طوري به بود, گلهمند مصدق گري افشا از و ناراحت اخ�قي نظر از و است

دروني ناراحتي از را خود و طرف بر را سوءتفاهم تا بود نيامده پيش فرصتي هم رزمآرا سپهبد ترور

�١٥١ ـ ١٥٢ صفحات ,١ جلد صالح, اللهيار سعيدي, �خسرو نمايد/> خ�ص

رزمآرا دولت سياست از امريكا هواداران خشم
بـود: ايران سياست صحنة از امريكائيان كردن خارج آن هدف كه زد اقداماتي به دست <رزمآرا

اعزام با مخالفت ميشد, پخش تهران راديو از ١٣٢٩ سال آغاز از كه امريكا صداي برنامههاي قطع

به آموزشي دورة گذراندن براي كه افسراني گرداندن باز كره, جنگ جبهة به ايراني سرباز گردان چند

سـازمان امـريكايي مسـتشاران و تـورنبرگ كس ما خدمت به دادن پايان بودند, شده اعزام امريكا

ميليون ٢٥] ليره ميليون ٢٥å اعطاي از خودداري امريكا كنش وا بود/ سياست اين اجراي در برنامه,

�١٩ ص خارجي, سياست حاشيه در مهدوي, هوشنگ �عبدالرضا بود/> ايران به دdر]وام





سعدي تاتر و قضيهسربازي

رفتيد؟ سربازي كي جعفري آقاي ـ سرشار

كه, كنم عرض شما خدمت شدم/ نقليه سرباز رفتم ١٣١٩ سال همون ـ ـ سربازي؟ ـ جعفري

است/ راهآهن ايستگاه معني به دودي ماشين گار و Gare فرانسه كلمة از برگرفته گار /١

بود/��١ دودي ماشين گاِر) ) گارِد دِم نقليهام

ميرانديد؟ جيپ يعني نقليه سرباز ـ سرشار

ميكردم/// سربازي نقليه ادارة تو نه ـ جعفري

برويد نميخواستيد كه خودتان وظيفه؟ نظام بردند را شمار نرفتيد؟ خودتان پس ـ سرشار

سربازي؟

نشده سربازيم وقت نقليه/ رفتيم بيكاري روي از حساب به رفتيم/ خودمون چرا, ـ جعفري

نوشتم/ اسم اونجا رفتم نوزده من سربازي, برم ساله بيست بايد بود/ مونده سال يه هنوز/ بود

كرديم/ فرار سخته تعليم ديديم بعد

بود؟ مدرسه هم اين ـ سرشار

�٤٧ �ص رفتم/> در بسكي از كشيده طول چارسال سربازيم هم همين خاطر به ـ جعفري

شديد؟ سياسي چگونه جعفري آقاي ـ سرشار

درس كـ�س چار كسي وقتي ما, محل تو اونوقتا نبودم/ سياسي هيچوقت من ـ جعفري

شـده! سياسي ميگفتن بغلش, زير ميزد كتاب يه و ميرفت راه صاف صاف و بود خونده

نبوديم/ اونا از كه ما سياسي!> <ممد ميزدن: صداش مث�
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سياست؟ كار توي افتاديد چطور پس درست, ـ سرشار

با اونور اينور ميرفتيم ديگه/ بوديم جوون موقع يه ما كه, كنم عرض شما خدمت ـ جعفري

فقط شدن ساله چار سه و بيست تا البته من ميخورديم/ اينا و مشروب ُخرده يه بروبچهها

بچهها خورديم, مشروب كه َشبم اون نكشيدم/ وقت هيچ سيگار خوردم/ مشروب دفعه چند

رفـتيم <بـريم!> گـفتيم: جايي!> تماشاخونهاي سينمايي, يه بريم تماشاخانه, <بريم گفتن:

انـتخاب و رفتيم ديگه/ بودن اونجا همه تماشاخونهها و سينماها حساب به dلهزار/ طرف

تـماشاخونة نـميدونستيم مـا dحـا فـردوسي/ تـماشاخونة بـريم گفتيم بريم/ كجا كرديم

رفتم تا اونجا, رفتيم كنم, عرض شما خدمت جوريه, چه چيه, كيه, مال سعدي يا فردوسي

ـ ـ كه گفتش يارو تو, بريم در از

بود؟ سالتان چند ـ سرشار

مشترك اقدام مرداد, ٢٨ كودتاي > عنوان زير مقالهاي در تهران, چاپ ,١٣٦٩ مرداد ٢٨ كيهان, روزنامة در /١
اسفند ٢١ را رويداد اين تاريخ كه است شده چاپ يك شمارة با سندي پهلوي> دربار و سيا سازمان اوباشان,

/٣٩٤ ـ ٣٨٨ صص ١ شمارة سند به ك/ ر/ كامل متن براي ميدهد/ نشان ١٣٢٦ ماه
حرفهاي چاقوكش جعفري, <شعبان [/٣٩åص /١ شمارة [سند

در فـحاشي جـرم بـه را نـامبرده كـه زمـاني در ميگردد باز ١٣٢٦.١٢.٢١ تاريخ در وي به مربوط سند اولين
وي نـام گزارش در كه بردهاند دژباني به و جلب ميگذراند� را سربازي اينكه تصور �به فردوسي تماشاخانة

است: آمده زير در يك شمارة سند كامل متن است/ گرديده كر ذ بيمُخ> به معروف <شعبان
ارتش ستاد اداره:

٢ ركن ٢ شعبه دايره:
ارتش بازپرسي اداره رياست

بيمُخ به معروف شعبان وظيفه سرباز ١٣٢٦.١٢.٢١ روز ٩.٣å ساعت در كه است كي حا مركز دژباني گزارش
وسـيله بـه كه است نموده فحاشي تماشاخانه مأمورين به نسبت فردوسي تماشاخانة در غيرنظامي لباس با
خدمتي پيشينه ارسال با با و تنبيه نامبرده سرباز فرماييد قدغن است مقتضي جلبگرديده/ دژباني به مأمورين

دهند/ گزارش را نتيجه او
خسرواني سرلشكر ـ ارتش ستاد رئيس طرف از
اهالي براي را فراواني مزاحمتهاي نيز آنجا در و ميكند فرار dهيجان به تهران از بيمُخ شعبان ١٣٢٧ سال در

�٢� سند است/ شرح بدين نامبرده مورد در ارتش ستاد به واصله تلگرافهاي از يكي مينمايد ايجاد
١٣٢٧.٧.١٢

از و اهالي مزاحم آمده dهيجان به قرارا معروف بيمُخ شعبان است معلوم كه طوري به ماه چند ارتشـ ستاد
گردد اجر او باب در نظامي مقررات فرماييد امر دارد تمنا مينمايد/ شرارت حيث هر

محمودي>/// محمد

<يه گفتم: داري؟> <چيكار گفتش: يارو ـ ـ بله بود/��١ سالم چار سه و بيست تقربيا ـ جعفري

ده <يـه گفتم: <نداريم/> گفت: موقع/ اون بود پول خيلي تومن پنج بده/> تومني پنج بليط

بـوديم خـورده سـيراب با رو پنجسيري ُخب مام افتخاريه/> امشب <نه, گفت: بده/> تومني

ديگـه!> تـو ميريم افتخاري مام كي؟! افتخاريتر ما از <افتخاريه, گفتيم: بود/ گرم كَلهمون
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اومديم چرا ما ببيند كه شد بلند ميكنه, پاره بليط كه مميزه يارو اون و تو رفتيم تو,/ رفتيم

ما ديد نميشيم!> <بلند گفتيم: شين!> <بلند گفت: يارو هرچي ـ ـ اون جاي سر نشستيم ما تو,

سرباز من وقتا اون اومد/ دژبان سروان يه با و بيرون رفت گرمه, كلهمونم ميكنيم, صدا و سر

اونا نداشتم/ زنگال و كمر و گتر و گون پا خب ولي بود تنم نظامي فرنج يه و بُليز يه بودم/ نقليه

<پاشو گفت: اشاره با يواشكي و اومد دژبانه اون ميرفتم/ ساده جور همين بودم, درآورده رو

<نـميام, گـفتم: كـرد, اشـاره هرچـي راحتم/> خوبه اينجا <نه گفتم: اشاره با منم بيرون/> بيا

ببري/ منو <نميتوني گفتم: ميبريمت!> زور به نياي گه <ا گفت: من گوش در اومد بعد راحتم/>

كني!>/// دخالت نميتوني من كار تو تو هستم/ شخصي من نيستم, سرباز من

باdخره شد/// شلوغ سالن تو و رفتن در اينور از اينا و شد شلوغ تماشاخانه دفعه يه خ�صه,

رو مـا رفـتيم/// جـوري چـه dحـا دژبـان!> <بريم گفت: سربازم/ فهميدن ندم, سرتون درد

ديگه/ بود فهميده بود شده شلوغ كه شب ُخب, بود/ دژبان رئيس دفتري مجرد/// تو انداختن

بودم/ خارج طبيعي حال از بنده <قربان گفتم: بيارين/>/// رو ديشبي سرباز <اين بود: گفته

رو تـبعيديا وقت اون بـدين/> خـاركش جـزيرة تـحويل گـفت: هستم/> اينجا ميبينم dحا

كه؟ ميدونين خارك/ جزيرة ميفرستادن

بله/ ـ سرشار

كردن, تهيه ما واسه مأمور تا دو اونجا/ ميفرستادن رو تبعيديا از خيلي وقت اون ـ جعفري

كجاست؟ ارتش ستاد dحا بدن/ ارتش ستاد دو ركن تحويل رو ما كه كردن ماشين حكمم يه

بدونين/ بايد را اونجاها شما دژبان/ پايين چارراِه همون تو

اسفند؟ سوم ـ سرشار

سرباز تا دو ما, سِر عقب گذاشتن سرباز تا دو اينا خ�صه, بعد اسفند/ سوم آره ـ جعفري

جور همين ميرن جلو دارن كه سربازايي تا دو ديدم بعد قسم/// نمك اين به جلو/ گذاشتن

نـيگا منو برگردن گاهي اق� بايد ُخب ميدونستن, بودم, زندانيشون ُخب من ميرن/ دارن

عقبيام سرباز تا دو ديدم يهو برگشتم ميكردم, نيگاشون چشمي زير جوري همين من كنن/

خـونه/// رفـتيم و خونديم غزل و زديم سوت ُخرده يه وايساديم جوري همي مام نيستن/

كه نوشته dبا اون درشت خط با ديدم آوردن/ كيهان يا اط�عات روزنامة يه بچهها اونوقت

و نـوشين lعـبدالحسـينm زدهـه, بـهم را فــردوسي تــماشاخونة ديشب بــيُمخ شــعبان

:١٧١ ـ ١٧å صص, كيمرام, منوچهر نوشته <dبا <رفقاي كتاب از نقل /١
هنرمندان از گروهي رهبري همزمان پيوستو ايران تودة حزب به ١٣٢å شهريور از بعد نوشين عبدالحسين ـ <ـ
بعد صفحة در پاورقي ادامة

كه نداشت اط�ع روحم اص� منم ميدادن/��١ رو <مردم> نمايش اونجا عموئيام lعبدالكريمm
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قبل صفحة از پاورقي ادامة
نخستين فردوسي, تئاتر عمويي� و �وثيقي بازار ثروتمند تجار از نفر دو همكاري با و گرفت عهده بر را تودهاي
نمايشنامة چند آنجا در و كرد داير فردوسي و dلهزار بين ملي به معروف كوچة در را ايران صحنهگردان با تئاتر

ـ> ـ برد صنحه روي موفقيت با را �توپاز� مردم و �ولپن� �مستنطق�, جمله از خارجي
افتتاح ك بالزا اثر گرانده> <اوژني پيس با را سعدي تئاتر ١٣٣١ آبان ٢٨ در فردوسي تئاتر تعطيل از بعد نوشين

كرد/

شاهه/ عليه نمايش اين

است؟ صحنه روي نمايشي چه نميدانستيد ـ سرشار

ـ ـ بعد چيه, داستان چيه, مصدق چيه, شاه نميدونستم اص� ـ جعفري

ريختيد؟> هم به را كوزهشان و كاسه است, خبر چه بدانيد اينكه بدون پس ـ سرشار

�٥٧ ـ ٦åصص�

رها را چيز همه ماجرا, جزييات چگونگي مورد جعفريدر شعبان پرسشاز جاي به سرشار خانم
آقاي انگار است؟ بوده صحنه نمايشيروي چه ميپرسند شهر بهادر بزن كلفتو گردن از و ميكنند
و اطCعات و است بوده سالها آن خبره نمايششناسان و تاتر هنر گان شيفته از جعفري شعبان
از را خوانندگان خواستهاند سرشار خانم و دارد و داشته نمايشي هنرهاي زمينه در گسترده دانشي

نگذارند/ بينصيب ايشان نظرات
كشيد>/ سالطول چار من <سربازي جعفريميگويد: شعبان

سالگي ٢٣ سن حسابخودشدر با است/ رفته سرباز به سالگي نوزده سن در ١٣١٩ سال در او
فردوسي تماشاخانه به سالگي> چار و سه بيستو سن<تقريبا در باشد/ شده تمام خدمتشميبايد

است/ رفته
١٣٢٤ سال ميبايد فردوسي تماشاخانه ريختن هم به تاريخ جعفري, غيرشعبان يكحساب با

است! ١٣٢٦ ماه اسفند واقعه صحيح تاريخ آنكه حال باشد/ بوده
دادن جـلوه قـطور را جعفري شعبان پرونده و كيهان, روزنامه مقدمه با سند اين طرح از هدف
مـيبايست است, زده عـمل ايـن به دست ديگران تحريك به جعفري شعبان چنانچه چيست؟
كه بوده او ذاتي حماقت دليل به چنانچه و است؟ داشته دست كار اين در جرياني چه مشخصشود
بـا سند اين كه است داشته ضرورتي چه است, افتاده اتفاق فردوسي تماشاخانه در درگيري اين

شود؟ آورده كيهان روزنامه مقدمه
هـيچگونه مـوارد بـيشتر مثل كه سرشار خانم توسط زيرنويس و متن در شده ارائه اطCعات

است/ نادرست است, نشده آنها مأخذ و منبع به اشارهاي
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اثر <اوژني> پيس با را سعدي تئاتر ١٣٣١ آبان ٢٨ در فردوسي تئاتر تعطيل بعداز <نوشين

�٦åزيرنويسص� كرد/> افتتاح ك بالزا

ميكند/ روشن را نكتهها از بسياري زمانها, همان در اطCعات روزنامه به نگاهي
جريان كارنامه از بخشي به نوعي به سعدي تاتر تاريخچه كه باشد شايدnزم نكته اين كر ذ البته

ميشود/ مصدقمربوط محمد دكتر رهبري به ملي نهضت

[سعدي] فردوسي تآتر در <ساعتي
توجهي جالب برنامههاي از يكي [سعدي] فردوسي فعلي برنامه ـ زوايايحرم> <در نمايشنامه

كردهاند شركت برنامه اين در كه هنرپيشگاني ميكند/ حكايت ايران در تآتر فن پيشرفت از كه است

اول صـف در كـه مـحتشم مـخصوصا داشـتهانـد شـركت نـيز تماشاخانه اين برنامههاي ساير در و

مـهارت و كـرده بـازي جـالبي طـور بـه را خـود نـقش هــمگي دارد جــاي زبــردست هــنرمندان

ميدهند/ نشان تحسينانگيزي

كه را مقامي و كرده پيدا جدي عنوان و وضع ما كشور در تدريجا تئاتر كه است مسرت موجب

هـنري نـمايش يك ميافـتد اتفاق كمتر كه است راست مينمايد/ احراز اندك اندك است شايسته

جزئي نقائص بعضي ولي باشد كنار بر نقصيهاي هر از كام� مادي و فني وسايل فقدان با مخصوصا

بـه روز بـه روز كشـور ايـن هنرپيشگان و كاست نخواهد ايراني هنرمندان زحمت و قدرت از هرگز

شـماره ,١٣٣å مـاه خـرداد دوازدهـم يكشــنبه �اطــEعات, گرديد/> خواهند نائل بيشتري موفقيتهاي

ششم� بيست سال ,٧٥٣٣

آمد عمل به تظاهراتي سعدي تآتر مقابل در <ديشب
كه اع�ناتي مطابق بودند/ كرده اجتماع مردم بعدازظهر ٥ ساعت از سعدي تآتر مقابل در ديشب

نمايش بار اولين براي ديروز كه ميبايستي قرمز> <شنل نمايشنامه بود كرده منتشر تآتر اين قب�

براي كه بود شده فرستاده دعوت كارت نيز مجلسين نمايندگان و رجال از عدهاي براي شود, داده

يابند/ حضور نمايش اين ديدن

اجـراي از اجـتماعي مـقتضيات بنابه كه رسيد اط�ع تماشاخانه به ظهر ساعت يك ديروز ولي

نداد نتيجهاي او كوشش ولي افتاد تكاپو به تماشاخانه رئيس آورند, عمل به خودداري موقتا برنامه

نمود/ اختيار تحصن و رفته مجلس به آن از پس و كرد شكايت تهران دادستان به ناچار

رفته دارند شركت جنجالي هر در كه ديگر عده يك و تماشاچيان و مدعوين بعدازظهر ٥ ساعت از

در نيز انتظامي مأمورين ديگر طرف از شوند, وارد ميخواستند و كردند اجتماع تآتر مقابل در رفته
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به بعدازظهر نيم و هفت ساعت حدود در مردم اجتماع ميشدند/ آنان ورود مانع و بسته را سالن

عـبور شـاهآباد خـيابان از كـه ماشينهائي و گرديد قطع خيابان از مرور و عبور كه شد زياد قدري

تآتر مخالفين و موافقين از عدهاي بين اين در بدهند, تغيير را خود مسير كه شدند مجبور ميكردند

ميشد/ زيادتر دم هر جمعيت و كردند صحبت به شروع

كردن متفرق به شروع احتمالي گوار نا حوادث وقوع از جلوگيري براي انتظامي مأمورين باdخره

تآتـر هـنرپيشگان نـمود, آب پـاشيدن بـه شـروع آتشنشـاني آبپـاش مـاشين و نـمودند مــردم

آن در و كرده صادر نيز بيانيهاي حتي و كنند اجرا را برنامه است ممكن كه نحوي هر به ميخواستند

كه كراتي مذا وجود با اجتماع ساعت چند از پس باdخره ولي بودند كرده شكايت شهرباني رفتار از

گرديدند/ متفرق مردم و شد اجرا قرمز> <شنل پيس آمد عمل به شهرباني و تماشاخانه مسئولين بين

ولي كردهاند دستگير شهرباني طرف از نيز سعدي تاتر هنرپيشگان از تن چند كه ميشد اظهار

و نداشته صحت فوق شايعه كه گرديد معلوم گرفت مسئول مقامات با اداره خبرنگار كه تماسي در

است/ نشده دستگير كس هيچ

بـه مـنجر كه داده رخ انتظامي قواي و مردم بين مختصري خوردهاي و زد اط�ع قرار به فقط

گردانندگان از كه اميني و خيرخواه خاضع, عموئي, آقايان ضمنا است/ گرديده عدهاي شدن زخمي

سوم و بيستم پنجشنبه �اطEعات, كردهاند/> اختيار تحصن ملي شوراي مجلس در امروز ميباشند تآتر

ششم� بيست سال ,٧٦٦٧ شماره ,١٣٣å ماه آبان

برگزار ملي شوراي مجلس نردههاي پشت در سعدي تآتر هنرپيشگان با مصاحبه <امروز
شد

بود/// آورده عمل به جرايد مخبرين از سعدي تآتر مدير عموئي آقاي قب� كه دعوتي طبق

ولي آمدند بهارستان به مصاحبه در شركت براي جرايد مخبرين از عدهاي امروز صبح ده ساعت

خارجي افراد و نيست ميسر مجلس صحن به ورودشان كه رسانيدند آنها اط�ع به بازرسي مأمورين

مسـئول مـقامات به اجازه كسب براي تآتر مدير و متحصنين ندارند/ را بهارستان باغ به ورود حق

كردند/// مراجعه

همانجا و آمده نرده پشت سعدي تآتر مدير و هنرپيشگان نشد داده آنان به ورود اجازه باdخره و

بـه را جـرايـد مـخبرين اينكه از عموئي ابتدا آوردند/ عمل به جرايد نمايندگان با كوتاهي مصاحبه

مخبرين به را كشور وزارت نمايش اصلي كميسيون نامه بعد و كرد تأسف اظهار ندادهاند راه مجلس

كرد/ توزيع ايشان بين را آن تصوير و داد نشان جرايد

امـضاي بـه lقـرمز شـنل يـا mبازپرس نمايشنامه اجراي اجازه ٣å.٦.٤ تاريخ در نامه اين طبق

رزمآرا دستور عموئي سپس بود, شده صادر كشور شهرباني و كشور وزارت فرهنگ, وزارت نمايندگان
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چنين وجود با گفت: بعد و كرد توزيع بود سعدي تآتر افتتاح به راجع كه نيز را اسبق نخستوزير

ندادهاند/ كار اجازه ما به اسنادي

تـصميم تـماشاخانه هـنرپيشگان و سعدي تآتر مدير داشت: اظهار هنرپيشگان از يكي اميني

بزنند/ غذا اعتصاب به دست نيايد عمل به رسيدگي آنان كار به جمعه روز وقت آخر تا گر ا كه گرفتهاند

يافت/ پايان مصاحبه و كرد تشكر جرايد مخبرين از خيرخواه وقت اين در

رئيسشهرباني توضيحات

تـعطيل دربـاره را زير توضيحات نيز شهرباني رئيس مزيني سرلشكر آقاي امروز ظهر از پيش

سعدي تآتر است سال يك اينكه وجود با گذاشت: جرايد خبرنگاران اختيار در سعدي تآتر شدن

تآتر صاحب به شهرباني و كشور وزارت طرف از نمايش اجازه و پروانه كنون تا ولي گرديده افتتاح

دستوري رزمآرا مرحوم وقت دولت موقت رئيس طرف از تآتر افتتاح موقع در فقط و است نشده داده

گرديد: صادر شرح بدين

داده سعدي تآتر شدن باز دستور n٢٩.٧.٢٧o امروز از شد داده دستور حضورا كه طوري به

وقت آن گرديد مقرراتتخلف و قانوني اصول از گر ا كه بگماريد آنجا مخصوصيدر مأمور و شده

عـمومي كـن امـا اداره به نخستوزير طرف از دستور اين شوند/ بازخواست و شده جلوگيري

nويندرمير خانم پيسoبادبزن با سعدي تآتر كتبي نامه اجازه بدونصدور و شده ابQغ شهرباني

ميشود/ افتتاح

كارگردانان و هنرپيشگان از عدهاي كه ميرسد اط�ع گاهي كارآ مأمورين طرف از بعد ماه چند

از تـن چـند مختلف ساعات در و هستند كمونيستي مرام تبليغ مشغول مكان آن در سعدي تآتر

مينمايند/ آينده عمليات درباره كراتي مذا و يافته حضور تآتر دفتر در توده منحله حزب ليدرهاي

وقت نخستوزير رزمآرا مرحوم به عمليات گزارش وقت شهرباني رئيس دفتري سرتيپ طرف از فورا

در نوبت سه در گهي آ اين شود/ جلوگيري نمايش دادن از كه ميدهد دستور وي فورا و ميشود اب�غ

كشـور وزارت طـرف از سـعدي تماشاخانه كه اين به نظر و ميشود چاپ تهران روزنامههاي تمام

بدهد/ نمايش نميتواند جهت اين از ننموده پروانه تقاضاي

سـمت به اينجانب كه موقعي در قبل ماه يك در اينكه تا داشت ادامه طور همين موضوع اين

به كراتي مذا سعدي تآتر افتتاح درباره سعدي تآتر مدير بعد روز چند شدم منصوب شهرباني رئيس

تبليغ تماشاخانه آن در بعد به اين از كه نمائيد تعهد شما كه صورتي در شد گفته او به آورد/ عمل

ضـمن در و آورديد عمل به جلوگيري توده منحله حزب افراد شركت از و ننموده كمونيستي مرام

شد/ خواهد افتتاح سعدي تآتر فورا نمائيد تآتر براي اجازهنامه صدور تقاضاي

مأمورين اجازه بدون و نموده خودداري تعهدي چنين دادن از سعدي تآتر مدير بعد چندي ولي

طبق و نداشت دست در نامهاي اجازه اينكه به نظر نمايد افتتاح را سعدي تآتر داشت قصد مربوط
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در ميباشد ممنوع پروانه صدور از قبل مزبور مؤسسات <افتتاح ميگويد: كه عمومي كن اما ٤ و ٣ ماده

كـه صورتي در است آئيننامه اين مشمول كه مؤسسه هر كه است موظف شهرباني افتتاح صورت

نمايد/> تعقيب را متخلف و آورده عمل به جلوگيري آن نمودن دائر از شود افتتاح پروانه بدون

و آورده عمل به جلوگيري lقرمز mشنل گذاشتن نمايش معرض به از انتظامي مأمورين طرف از

عـمارت در مـزبور تآتـر هنرپيشگان از عدهاي و مدير بارزي دليل هيچ بدون اط�ع قرار از كنون ا

باقي آنان تحصن براي دليلي هيچ كه صورتي در نمودهاند اختيار تحصن ملي شوراي مجلس مقدس

وزارت و شهرباني طرف از اجازهنامه و سپرده را تعهدي چنين سعدي تآتر مدير آينه هر و نيست

,١٣٣å ماه آبان هفتم و بيستم دوشنبه �اطEعات, گرفت/> خواهد قرار موافقت مورد فورا كند تقاضا كشور

ششم� بيست سال ,٧٦٧å شماره

نخستوزير به سعدي تآتر سرگشادههنرپيشگان <نامه
نامه ميباشند متحصن مجلس در هنوز كه سعدي تآتر هنرپيشگان و مدير طرف از صبح امروز

سـرگشاده mنامه عنوان به بود سعدي تآتر درباره دولت اقدامات اخير جريان از كي حا كه مفصلي

تـوزيع جرايـد مخبرين و مجلس نمايندگان بين lنخستوزير به سعدي تآتر مدير و هنرپيشگان

گرديد/

به lفرداm ماه آذر ١١ دوشنبه روز تا چنانچه كه كردهاند نشان خاطر مذكور نامه طي نامبردگان

ماه آذر دهم يكشنبه �اطEعات, زد/> خواهند غذا اعتصاب به دست مجددا نشود رسيدگي آنها تقاضاي

ششم� و بيست سال ,٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å

شد سعديجلوگيري تآتر افتتاح از <چرا
و قاسمزاده دكتر آقاي جناب به مأموريت اين كه روزي همان خواجهنوري: آقاي ـ مجلسسنا

بـه قاسمزاده دكتر آقاي با ابتدا كشور, وزارت به رفتيم سعدي تآتر مدير اتفاق به شد محول بنده

از پس و كرديم صحبت آنها با ما بودند گرفته روزه بود روز چند چون بود آنها حال رفتيم آنها ديدن

رؤساي و بشود تشكيل شهرباني در كميسيوني گذشته يكشنبه روز كه شد اين بر قرار زياد كرات مذا

نتوانست و داشت تب قاسمزاده دكتر آقاي يكشنبه روز يابند حضور آن در مربوطه ادارات مسئول

مـجلس عـرض بـه كنون ا را خود عقيده و استنباط و كردم تحقيقاتي خودم بنده كند پيدا حضور

ميرسانم/

شده تصويب و تصديق ص�حيتدار كميسيون طرف از نمايشنامه كه شد معلوم طور اين بنده بر

ميگويند و شود تحصيل بايد تآتر براي مخصوص پروانه نمايشنامه تصويب بر اضافه ميگويند ولي

را نـمايشنامه ايـن شـده نـوشته پيس همان زير در ولي نيست آنها دست در كار اين براي پروانه
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تماشاخانه اين كه اينست است توجه مورد كه ديگر مطلب بدهند نمايش سعدي تآتر در ميتوانند

داده/ نمايش مدتي ميگويند كه خاصي پروانه اين بدون سعدي

يك مـيگويند ايـنست هـم دليـلش و ميكند كار در اشكال شهرباني كه اينست بنده استنباط

به را اشخاص كه شد خواهد مركزي اينجا ميگويند و دارند تودهاي فعاليت هنرپيشهها از عدهاي

نمايند/ تبليغ و كنند جمع تمرين عنوان

شـهرباني و نـدارنـد تـقصير كه تخته و ديوار و در زيرا نيست صحيح حرف اين بنده عقيده به

معتقد شهرباني گر ا و نشود زده آنجا در ديگري حرف نمايشنامه برخ�ف كه كند مراقبت بايستي

گر ا و است جاها ساير از بهتر محل كه رسيدگي لحاظ از ميكنند فعاليت مخفيانه آنجا در آنها است

اين در ميپردازند كار اين به ديگر محلهاي در آنها كنند جلوگيري محل اين در اجتماع از را آنها

است/ موجه غيرقابل بنده عقيده به سعدي تآتر نمايش از جلوگيري صورت

با توام امر اين گر ا ولي نيستم دارند تودهاي فعاليت كه كساني به نسبت سختگيري مخالف بنده

ميدهد/ معكوس نتيجه درست نباشد هدايت و ارشاد

تـوزيع مردم بين و شده چاپ تودهاي تبليغي كتاب ٩åå حال به تا عيد اول از شنيدهام بنده

هدايت و ارشاد بدون سختگيري هم باز و است نكرده آن مقابل در اقدامي هيچ دولت ولي گرديده

نـهايت بـا جوانـان ديدهام خانوادهها اغلب و فاميلها در بنده داشت خواهد معكوس نتيجه مردم

مورد در حال هر به نميكند/ نصيحت و هدايت را آنها هم كسي و ميكنند كمونيستي تبليغ حرارت

,١٣٣å ماه آذر بيستم چهارشنبه �اطEعات, است/> غيرموجه عمل اين سعدي تآتر نمايش از جلوگيري

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٨ شماره

تآتر وهنرپيشگان جرايد مديران با شدهاند واقعهپنجشنبه به رسيدگي مأمور كه <قضاتي
تماسگرفتند سعدي

به رسيدگي مأمور نخستوزير آقاي طرف از كه سمناني اشرف و عالمي خواجوي, آقايان امروز

مديران با بعد و هنرپيشگان با ابتدا و آمده ملي شوراي مجلس به شدهاند آذر ١٤ پنجشنبه واقعه

و بود شده كه طور آن واقعه جريان سعدي تآتر مدير عموئي آقاي گرفتند/ تماس متحصن جرايد

به اشياء و لباسها و اثاثيه ليست و داد شرح آقايان براي را تآتر شده غارت اموال و خسارت ميزان

و رفتند متحصن جرايد مديران اطاق به فوقالذكر قضات بعد گذاشت/ آنان اختيار در را رفته سرقت

شد داده جواب خير/ گفتند نه؟ يا داريد نيز بازپرس سمت شما آيا كه شد گفته ايشان به آنجا در

از دdيل قبيل اين استماع و كنيد استماع پنجشنبه روز غارت مورد در را ما دdيل ميخواهيد چون

باشيد/ داشته بازپرس سمت بايد بنابراين است دادسرا بازپرس و دادسرا وظايف

در تحقيق براي مجددا و كرده رجوع دولت به قضيه اين حل براي آقايان كه شد قرار ترتيب بدين
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ششم� و بيست سال ,٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å ماه آذر بيستم چهارشنبه �اطEعات, شوند/> حاضر مجلس

سعدي تآتر كار به <برايرسيدگي
كـار بـه رسـيدگي بـه مـربوط جـلسه كـه رسـيد سعدي تآتر مدير عموئي آقاي اط�ع به امروز

معظمي دكتر آقايان جلسه اين در شد/ خواهد تشكيل شهرباني در چهارشنبه روز ايشان تماشاخانه

شـركت سـنا مـجلس طرف از قاسمزاده دكتر و خواجهنوري و ملي شوراي مجلس طرف از مكي و

طرف از نمايندگي به نيز شهرباني معاون و كشور وزارت طرف از ممتاز عماد آقايان جست/ خواهند

و بيست سال ,٧٦٩å شماره ,١٣٣å ماه آذر سوم و بيست شنبه �اطEعات, كرد/> خواهند پيدا حضور دولت

ششم�

بكند پروانه صدور تقاضاي مجددا تماشاخانه مدير شد <قرار
خـواجـهنوري و قـاسمزاده دكـتر آقـايان حـضور در سعدي تآتر پرونده به رسيدگي كميسيون

شوراي مجلس از منتخب وك�ي معظمي دكتر و مكي آقايان و سنا مجلس از منتخب سناتورهاي

گرفت قرار اين بر عمومي عقيده شد/// تشكيل عمومي كن اما اداره رؤساي و شهرباني معاونين و ملي

آن به را نمايش دادن اجازه قانوني مجوز گونه هيچ بدون كه رزمآرا مرحوم وقت نخستوزير كارت كه

سعدي تآتر مدير كه صورتي در و بشود محسوب نميتواند تآتر پروانه عنوان به بود داده تماشاخانه

فورا و بود نخواهد پيش در مانعي گونه هيچ نمايد را كشور وزارت از پروانه صدور تقاضاي مجددا

پروانه دادن كه دادند نظر معظمي دكتر و مكي آقايان شد/ خواهد صادر ايشان براي نمايش پروانه

نفر چهار امضاء به تا نمايد تهيه جلسهاي صورت و مطالعه شخصا شد قرار و ندارد قانوني اشكال

براي پروانه صدور تقاضاي كه شد اع�م سعدي تآتر مدير به مراتب ضمنا و برسد مجلسين نماينده

ششم� و بيست سال ,٧٦٩٥ شماره ,١٣٣å ماه آذر سيام شنبه �اطEعات, بكند/> سعدي تآتر

شد خواهد افتتاح سعدي <تآتر
١٣٣å.١å.١٢ مورخه ١.٤٦٦٦٢ شماره نامه طي شهرباني كل اداره امروز وقت آخر اط�ع قرار به

شهرباني كل اداره نظر از سعدي تآتر افتتاح و پروانه صدور كه است داده اط�ع كتبا كشور وزارت به

ششم� و بيست سال ,٧٧å٦ شماره ,١٣٣å ماه دي دوازدهم پنجشنبه �اطEعات, ندارد/> اشكالي

سعدي تآتر درباره تا شد <هيأتيتعيين
كنند اقدام و مذاكره وشهرباني كشور وزارت اولياي با

خـبرنگاران و مـديران از عـدهاي و مجلس نمايندگان از نفر چند ديروز بعدازظهر چهار ساعت
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آن در سـعدي تآتـر مـدير عـموئي آقـاي دعـوت طـبق هـنرپيشگان از جمعي و معاريف و جرايد

يافتند/ حضور تماشاخانه

سعدي تآتر تأسيس تاريخچه مدعوين ساير و روزنامهنگاران از تشكر اظهار از پس عموئي آقاي

تـحصن بـه مـنجر كـه سـعدي تآتر درباره شهرباني اخير اقدامات به اشاره گاه آن و داشت بيان را

مجدد افتتاح به نسبت عموم طرف از اينكه با حاضر حال در گفت و نمود گرديد تآتر آن هنرپيشگان

سـعدي تآتـر كـار بـه رسيدگي براي كه هم مختلفي كميسيونهاي و شده ع�قه ابراز سعدي تآتر

در نـخستوزير آقـاي خـود حـتي و دانسته غيرقانوني را تآتر افتتاح از جلوگيري گرديده تشكيل

دادهاند را كار اين به رسيدگي صريح دستور نموديم ايشان از تآتر هنرپيشگان و بنده كه م�قاتي

هنوز و ندادهاند اثر ترتيب ما مكرر تقاضاهاي به كنون تا شهرباني كل اداره و كشور وزارت معالوصف

است/ ب�تكليفي حال در تآتر

تآتر برنامههاي از مردم بينظير استقبال و تشويق تنها گفت خود سخنان دنباله در عموئي آقاي

١٤٨ برنامه همين براي سعدي تآتر كنون ا هم و مينمايد خود فعاليت ادامه به وادار را ما سعدي

خريداران به اع�ميهاي طي شهرباني اينكه با و ميباشد مردم دست در كه فروخته بليط ريال هزار

امـروز تا كنند مراجعه سعدي تآتر دفتر به خود بليطهاي بهاي وصول براي كه نمود اخطار بليت

است/ نكرده مراجعه تآتر گيشه به بليط بهاي دريافت براي نفر يك حتي

وضع اطراف در يك هر تربيت خانم و شاهكار دكتر الموتي: خيرخواه, آقايان عموئي, آقاي از پس

نـفيسي, سـعيد آقـايان و تـربيت خـانم سرانجام و كردند صحبت دولت توجه لزوم و سعدي تآتر

هادي گرمسيري, الموتي, مصطفي رهنما, زينالعابدين نراقي, عباس شاهكار, دكتر آشتيانيزاده,

كل اداره و كشور وزارت اولياي با كه شدند انتخاب شيرازي قوامي محمد و نائيني نيكپور خلعتبري,

فراهـم تآتر افتتاح و پروانه صدور موجبات زودتر هرچه كه دهند ترتيبي و گرفته تماس شهرباني

ششم� و بيست سال ,٧٧å٧ شماره ,١٣٣å ماه دي چهاردهم شنبه �اطEعات, گردد/>

شد داده سعديپروانه تآتر <به
٣å.١å.١٦ مورخه ٩١٥ شماره نامه طي كشور وزارت نمايشات كميسيون در سعدي تآتر پروانه

اداره و فرهنگ وزارت و كشور وزارت نمايندگان امضاء از پس و صادر عموئي عبدالكريم آقاي نام به

و بيست سال ,٧٧å٩ شماره ,١٣٣å ماه دي شانزدهم دوشنبه �اطEعات, گرديد/> اب�غ ايشان به شهرباني

ششم�

ميشود افتتاح سعدي شبتآتر <فردا
و گرديد صادر شهرباني طرف از سعدي تاتر پروانه گذشته هفته داديم اط�ع قب� كه طوري به



ايران ملي نهضت به نگاهي ٨٤

و مجلسين نمايندگان از سعدي تآتر مدير عموئي آقاي يافت/ خواهد گشايش مزبور تآتر شب فردا

�اطــــــــEعات, است/> نموده دعوت تآتر برنامه مشاهده براي محترمين از جمعي و جرايد مديران

ششم� و بيست سال ,٧٧١٦ شماره ,١٣٣å ماه دي چهارم و بيست سهشنبه

سعدي تئاتر در قرمز <شنل
قتل به گمنام قاتلي دست به <اريساري> افتاده دوره دهكده در ساله هشت و هفتاد پيرمردي

پـليد آرمـانهاي بـه رسيدن براي كه دادگستري جاهطلب و خونخوار قضات آن دنبال به و رسيد

و خودپرستي وباي گرفتار بودند كمحوصله و بيطاقت نوظهور وقايع چنين تحقق انتظار در خويش

زندان و اتهام دام به را جواني <اريساري> كوهستان شرافتمند و آزاده مردم ميان از و شدند بيايماني

از بيش بخش دادستان جاهطلب زن گره> <وا مادام ريختند/ فرو را او خانواده سعادت كانون و كشيده

و گشته چيره بيگناه جوانك مدافع وكيل بر تماشائي كمه محا در شوهرش كه ميكرد آرزو سايرين

و داشت سياسي بند و زد بخش نماينده با واقعه بازپرس <موزون> كند/ گيوتين تيغه تسليم را متهم

بـه و نـميهراسـيد روزگـار انـتقام و وجـدان نهيب از حتي دادگاه مستشاري مقام به رسيدن براي

روي در شخصا را ماجرا آن كه بهتر چه اما ميكرد/// فراهم را متهم محكوميت مقدمات لطائفالحيل

مربوط نوشتههايش بيشتر فرانسوي/ نمايشنامهنويس ,١٨٥٨ ـ ١٩٣٢ ,(ëjen brië) اوژن Brieux بريو /#
تـيرهروزان و ,�١٩åå� قرمز جامه معروفش نمايشنامههاي از است/ اجتماعي و خانوادگي زندگي مسائل به

مصاحب/ فارسي� �دايرةالمعارف است/ �١٩å١�

تآتر هنرمندان و فرانسوي معروف نويسنده بريو># <اوژن تواناي قلم بر و ببينيد سعدي تآتر سن

بناي ريختن درهم چگونگي و كار فدا مادر يك و متعصب كاتوليك يك احساسات و فرستيد تحسين

تماشا رايالعين به خويش متري چند فاصله در زنده تابلوئي مثل را خوشبخت خانواده يك سعادت

كرده شروع را خود زمستاني دوره كه سعدي تئاتر در بار اولين براي قرمز شنل پيس ديشب كنيد/

بدين روزنامهنگاران و مجلسين نمايندگان از عدهاي و سنا مجلس رئيس و دربار وزير حضور در است

ماه دي ششم و بيست پنجشنبه �اطEعات, گرديد/> روبرو حضار تمجيد با جا همه در و شد اجرا ترتيب

ششم� و بيست سال ,٧٧١٨ شماره ,١٣٣å

ط/ با عشق <معامله
و سر باdخره است/ شده آورده سن روي بر سعدي تاتر در ديشب از كه نمايشنامهايست خ�صه

مـثل درست او كـار طمع و خشك قيافه و مندرس نيمه لباس و قطور اندام شد پيدا گرانده كله,

تمجيد خوشبختي فرشته از آنكه مثل ميگفت, سخن ط� از وقتي ميكرد/ جلوه نفعپرست گر سودا

است/ آدميزاد خوشبختي باعث ط� فقط عزيز, دوست ميگفت: كش م� رفيق بكروشو, ميكرد,



٨٥ سعدي تاتر و سربازي قضيه

زندگي مايه ط� ميبخشد, حرارت و ميدهد سود ميشود, بزرگ ط� ميآورد, خوشبختي ط�

او دختر <اوژني> شد/ ط� فداي عاقبت گرانده> > بيچاره ميپرستم چيز هر از بيش را ط� من ماست/

با را پدرش سكههاي كرد عوض ك پا عشق با را پدرش ط�هاي از سكه چهل بود, نيكوكار زني كه

نمود مال و هستي صاحب سكهها آن با ميداشت دوست كه را جواني و فروخت دوستي و احساسات

مرد/ و كرد سكته پدرش معامله اين ازاي در و

داراي dاقل نموده معاوضه عشق با را ط� و پدر كه dحا ميكرد فكر خود پيش لوح ساده دخترك

خـيالي, داستانهاي شاهزادگان و فرشتهها مثل افسانهها قهرمان همانند كه شد خواهد شوهري

بيچاره داد/ ماهيت تغيير نيز او محبوب فرشته و رفت سكهها اما است, دوستداشتني و محبوب

تنهايش و مرد نيز مادرش گفت, ترك را او محبوبش فرشته رفت, دستش از طماعش پدر كه <اوژني>

كه كرد هم ديگر كاري فدا يك لحظات آخرين در اما برد, پناه دير به عاقبت نيز خودش و گذاشت

داد/ تكان را سعدي تاتر تماشاچيان كليه

واقعا گرانده> <اوژني نمايش از صحنه اين زيرا ببينيد, چشم به را كاري فدا اين خودتان است بهتر

به را سعدي تاتر سوم دوره نمايش اولين ديشب سعدي تاتر هنرمندان بود/ تماشائي و جذاب

مجلس نمايندگان از عدهاي و ملي شوراي مجلس رئيس نايب دربار, وزير آقاي آوردند, رويصحنه

تماشاخانه در تاتر مدير عموئي عبدالكريم آقاي دعوت به بنا مطبوعات ارباب و رجال از جمعي و

كردند/ تماشا عموئي آقاي گزارش استماع از پس را گرانده> <اوژني پيس و يافته حضور

بـانو و مـهرزاد بـانو و خيرخواه آقاي مخصوصا نمودند ايفاء را خود نقش خوب همه هنرمندان

چهار در نمايشنامه شد/ احساسات ابراز تماشاچيان طرف از آنان به نسبت بار چندين كه عاصمي

پـــنجشنبه �اطــــEعات, ميباشد/> خيرخواه آقاي از نيز ميزانسن و شده اقتباس ك بالزا رمان از پرده

هفتم� و بيست سال ,٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١ ماه آبان نهم و بيست





مصدق محمد دكتر با شعبانجعفري م/قات

١٩ سهشنبه روز ,٢١٢ جلسة مجلس, كرات مذا جلسه [صورت /٣٩٩ ـ ٣٩٨ صص ٧ شمارة پيوست به ك ر/ /١
[/١٣٣å ماه آذر

گفتن��١ مجلسم تو ميدونن/ همهم بود/ اونوقتا آذر ١٤ از قبل همون ـ جعفري

ولي يـافت حضور مجلس در نفت مورد در خود اقدامات گزارش براي مصدق دكتر ١٣٣å مهرماه ٤ روز /٢
مردم براي را خود نطق و رفت بهارستان ميدان به مصدق نشد/ تشكيل كثريت ا حضور عدم علت به جلسه
مردم شانة روي را مصدق محمد دكتر كه عكسي تنها همانجاست>/ مجلس مردمند جا <هر گفت: و كرد ايراد

است/ روز همين به مربوط ميدهد, نشان

كنم؟ پيدايش��٢ بگردم تا شده چاپ نشريهاي در عكسي چنين هستيد مطمئن ـ سرشار

l٧.١ شمارة mعكس

باشگاهم تو عكس انقد من كنن/ پيداش نتونستن فرستادم چي هر صد, در صد ـ جعفري

همه منو, چيزاي همه منو, فيلماي اص� زدن/ آتيش تمامش رفت/ بين از تمامش كه داشتم

اين كردم عرض نيست/ دستم هيچي نيست, دستم چيزي من حال عين در كه اينه بردن/ رو

تو از همه رو اينا نيست/ چيزي كه كنين چاپ كتاب اين تو تا دادم شما به من كه عكسايي

و كنن پيدا جايي از بايد كه هست ديگه تاعكس سه دو هنوز فرستادن/ برام بچهها و بر خونة

بفرستن/ واسم

را مـصدق كـه مـيگفتيد داشـتيد باشد/ كه شرطي به كنم پيدايش ميكنم سعي ـ سرشار

ميكرديد؟ چه مجلس دم روز آن داشتيد/ دوست

تو سخت/ و سفت مبارزة تو بوديم افتاده روزها اون بوديم/ جا همه روز هر ما آخه ـ جعفري

خـاطر واسـه كـرديم پـيدا درگيري فخرالدوله مسجد َدم دفعه چند و منتخابات انتخابات

چاقوكشان ديروز انتخابات. در دولت مداخلة زندة اسناد :١٣٣å بهمن ٢ آتش, روزنامه اول صفحة عنوان /٣

#l٧.٢ شمارة mسند اون/��٣



ايران ملي نهضت به نگاهي ٨٨

قبل صفحة از پاورقي ادامة
پاره بودند داده راي مخالفين به كه را كساني آراء انتخابي حوزه چند در ديروز بودند. تهران انتخابات بر مسلط

خورد/> را رأيش چاقوكشها ترس از نفر يك ديروز ساختند. مضروب شديدا را آنها و كردند
زمينة <چاقوكشان عنوان زير اعEمي شهناز امتيازي صاحب به ,١٣٣å ماه آذر ٦ نبرد, آخرين روزنامة مقالة <در
هـمكاري ايـن به هستند> كساني چه مصدق فاضلة مدينة معماران ميكنند/ فراهم را هفدهم دورة انتخابات

است/ شده اشاره
است/ شده داده توضيح �dبا� سرشار خانم زيرنويس در كه است مطالبي كليشه مزبور, سند /#

ديديد؟ كي را مصدق بار اولين شما ـ سرشار

رفتيم دفعه يه حائريزاده اين با ـ ـ كه كنم عرض شما خدمت dوا ـ ـ بار اولين ـ جعفري

خونهش/

بود؟ سالي چه داشتيد؟ سني چه ـ سرشار

نميارم/ در سر ماريخا تاريخ اين از نميدونم, dوا ـ جعفري

چه در بياورد يادتان كه چيزي يك بود؟ كي بوديد؟ ساله چند مث� بگوييد: تقريبي ـ سرشار

چه ديدي؟ را او نخستوزيري از قبل بود؟ مصدق دكتر نخستوزيري دوران بود؟ دورهاي

بود؟ زماني

خـونهش, تـو رفتيم آزاد و حائريزاده با شب بود/ نخستوزير كه موقعي نه/ نه/ ـ جعفري

كـبير سـفير ١٣٣٣ دي تا ١٣٣å شهريور فاصله در (Loy Wesley Henderson) هندرسن وسلي لوي /٤
بود/ ايران در امريكا

شد بلند فوري مياد/ داره هندرسن��٤ گفتن نشستيم رفتيم تا بود/ خوابيده پتو زير ايشونم

نشست و دستش بغل گذاشت آورد بود dبا اون پرونده يه رفت بيرون> برين <شما گفت: و

اومديم موقع همون ببيندش/ بياد ـ اينكه مثل بود امريكا كبير سفير ـ هندرسن كه اونجا

ديگه/ بيرون

گفت؟ چه زد؟ حرف شما با مصدق دكتر جلسه آن در ـ سرشار

گـفتن كـه كـرد شـروع رو صـحبت اونا با و نشستيم و كرديم عليك س�م تا نه, ـ جعفري

بيرون رفتيم وقتي داشت/ يزديام شيرين لهجة يه بود, يزدي آزاد اين بعد اومده/ هندرسن

هندرسن همينكه بود/ مريض و بود خوابيده پتو زير بوديم اونجا ما تا جعفري؟ <ديدي گفت:

�٩٧ ـ ٩٩ �صص بيرون!> پريد پتو زير از اومد

bتاريخ ١٣٢٨ سال در را مصدق دكتر با خود رابطه و آشنايي طرز بار نخستين جعفري شعبان
ميگويد: چنين aاست كرده معين سرشار خانم را جعلي

گرديد/ انجام آراء شمارش سال همان آبان ٣ در و شد انجام ١٣٢٨ ماه مهر در شانزدهم مجلس انتخابات /٥

ديگه��٥/// بدن رأي ميكرديم جمع مردمو ميرفتيم <ُخب



٨٩ مصدق محمد با جعفري مFقاتشعبان

قبل صفحة از پاورقي ادامة
انـتخابات كـمدي پـردة <<آخـرين مـقالة در ١٣٢٨ آبـان ٣ چـهاردهم سـال ,٧٤ شـماره امروز باختر روزنامه
شمارش محل در يخي رمضان حسين و بيمُخ شعبان حضور از دارند؟> چكار صندوق اطراف در چاقوكشها

/٣٩٣ ـ ٣٩٤ صص ٢ شمارة پيوست به ك/ ر/ مقاله, كامل متن خواندن براي ميدهد/ خبر آراء

اينا با و مصدق ورياي دور با و مصدق با ديگه يواش يواش ميرفتيم كه كاشاني پيش ُخب

اين از و ميكرديم درست طومار حساب به ميرفتيم اينا/ تو رفتيم و كرديم پيدا رابطه ديگه

�٧٨ �ص ميكشيديم/> زحمت خيلي كارا/

مدعي ندارد ماجرا حقيقت بيان قصد گفتگو, اين در موارد بيشتر مثل كه آنجا از جعفري شعبان
دكتر مCقات به aعبدالقديرb آزاد و حائريزاده اتفاق به مصدق, دكتر نخستوزيري دوران در كه شده

كردهاند/ ترك را محل امريكا, دولت سفير هندرسن آمدن با استولي رفته مصدق
است/ كرده سكوت جعليات اين مقابل در معمول, طبق نيز سرشار خانم

رقيب سرسختو مخالفان از اقليتو كسيون فرا اعضاي از يكي مجلس, نماينده آزاد عبدالقدير
وي بـا علني مخالفت به مصدق, دكتر صدارت روزهاي نخستين همان از كه مصدق محمد دكتر
نخستوزير ديدار به جعفري شعبان چون آدمي اتفاق به هم آن پنهاني, نميتواند بود, برخاسته

برود/
جعليات مصدق, محمد دكتر با هندرسن جمله از امريكا سفيران مCقاتهاي تاريخ به نگاهي

ميكند/ Cبرم خوبي به را سرشار خانم همكاري با جعفري شعبان
احتما� استو داشته مCقاتهايي يا مCقات مصدق دكتر با جعفري شعبان كه نيست ترديدي
حكومت اوايل همان در زياد احتمال به مCقاتها اين زمان اما است/ گرفته قرار هم عنايت مورد

است/ بوده ملي<اوباشان> گارد تجهيز براي ملي
نميشد/ تدوين آشفته اينگونه كتاب ميداشت, خود كنار در فهيمي مشاوران سرشار خانم گر ا
سـادگي بـه سـرشار خـانم اينكه دادن نشان براي بودن, تكراري رغم به زير قول نقل آوردن

است: ضروري كند, پيشگيري اشتباهاتي چنين از ميتوانست

كردند ١٣٣åاع�م شهريور ٣١ روز آزاد عبدالقدير شوشتري, سيدمحمدعلي امامي, جمال >

�زيرنويسص ميشوند/> متحصن ملت خانة در ندارند جاني تأمين مجلس از خارج در چون

�٩٥

مـتحصن مجلس در ١٣٣å ماه شهريور ٣١ آقايان سرشار خانم نادرست چه گر ا ادعاي طبق



ايران ملي نهضت به نگاهي ٩٠

روزنـامه گـزارش بـنابه اما نميكند كر ذ را تحصن پايان تاريخ ايشان اينكه از بگذريم ميشوند/
ميكشند/ دست خود تحصن از ١٣٣å ماه بهمن ٢٨ در اقليت نمايندگان اطCعات

گرفته انجام ١٣٣å ماه مهر سوم در هندرسن, امريكا سفير با مصدق محمد دكتر مCقات اولين
در زمان آن كه اقليت نمايندگان با همراه است ميتوانسته چگونه جعفري شعبان بنابراين است/
جلسه شوند ناچار هندرسن آمدن با تا برود مصدق محمد دكتر مCقات به ميبردهاند سر به تحصن

كنند؟ را
در ١٣٣å ماه بهمن اواخر تا ١٣٣å ماه آذر سوم و بيست از نيز جعفري شعبان اينكه از بگذريم

است/ ميبرده سر به زندان
با است همزمان تقريبا كه تحصن از شدن خارج از بعد آزاد عبدالقدير شد مدعي ميتوان چگونه

رفتهاند؟ مصدق محمد دكتر مCقات به شعبان با همراه زندان, از جعفري شعبان آزادي
است/> بوده ايران در امريكا كبير سفير ///١٣٣å شهريور از <هندرسن مينويسد: سرشار خانم
بـا مCقات گزارشات ادامه در ١٣٣å ماه شهريور ٢٣ در وقت سفير گريدي مCقات آخرين به

كنيد/ مراجعه امريكا سفراي

داشتند اع/م را خود تحصن پايان ديروز بعدازظهر اقليت <نمايندگان
به ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت از ملي شوراي مجلس اقليت نمايندگان دعوت حسب بر

در خـارجـي جرايد خبرگزاريهاي مخبرين و داخلي جرايد خبرنگاران و مديران از عدهاي تدريج

كردند/ اجتماع بهارستان ساختمان تحتاني سرسراي در و يافته حضور ملي شوراي مجلس عمارت

داشت: اظهار جرايد خبرنگاران و مديران به خطاب امامي جمال آقاي نيم و پنج ساعت مقارن

در كه مخبريني و جرايد ارباب از اقليت نمايندگان طرف از او� كه بود اين امروز مزاحمت از منظور

امروز كه برسانم آقايان اط�ع به ضمنا و كنم تشكر فرمودند عنايت ابراز ما به نسبت تحصن جريان

در مـلي جرايـد از پشتيباني و خود ملي وظيفه انجام منظور به كه است روز چند و هفتاد تقريبا

تكـليف ديگـر و است مـلي شـوراي مـجلس دوران آخـر روز فردا چون و شدهايم متحصن مجلس

داد/ خواهند خاتمه خود تحصن به اقليت نمايندگان نيست ما عهده به نمايندگي

جـواب از فـرار بـراي را مـلي شـوراي مجلس است ماه دو عم� دولت كه مسبوقند آقايان البته

بهمن اول روز ما كه داشتند عقيده رفقا از بعضي است كرده تعطيل خودش عمال وسيله به استيضاح

جواب اداي براي دولت و بود اقليت نمايندگان استيضاح به دولت جواب تاريخ كه روزي همان يعني

عمل خود ملي تكاليف به كه اين براي ما ولي بدهيم خاتمه خود تحصن به ما نشد حاضر مجلس در

از و بدهد را ما استيضاح جواب دولت و بيايد كثريت ا مجلس روزي شايد آنكه اميد به و باشيم كرده

امروز تا ملي شوراي مجلس در باشيم كرده پشتيباني شده غارت جرايد مديران از اينكه براي طرفي
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كـه اميدوارم ولي شد خواهد افتتاح كيفيتي چه به و كي هفدهم دوره نميدانم اdن من مانديم///

خود وجداني و ملي وظيفه كه باشند كوشا اقليت نمايندگان مانند ميآيند مجلس به كه نمايندگاني

فردا ما كه برسانم آقايان اط�ع به كه بود اين من مقصود حال هر به دهند انجام شايستهاي نحو به را

در كه جرايد ارباب آقايان با ما همكاري قطع دليل ما عمل ولي داد خواهيم خاتمه خود تحصن به

داشت/ خواهد ادامه كام� سابق مثل ما همآهنگي و همكاري بلكه نيست ميباشند متحصن مجلس

به را كلي مطالب امامي جمال آقاي داشت: آقايشوشترياظهار امامي جمال آقاي بيانات از بعد

چون شوم/ يادآور را نكاتي ايشان سخن دنباله و تأييد در خواستم من ولي رساندند آقايان عرض

حاضر مجلس در استيضاح جواب براي كه روزي آن از مشروطيت قوانين طبق مصدق دكتر دولت

قوانين برخ�ف بلكه نيست باشد ملت نمايندگان اعتماد مورد كه دولتي و قانوني دولت ديگر نشد

بنابراين است خودمختار و خودسر حكومت يك فعلي دولت اين كشور جاري مقررات و مشروطيت

مورد نمايد منعقد خارجيها با دولت اين كه پيماني و عهدنامه و قرارداد هر ميگويم صراحتا من

ايران ملت و بوده كشور مقررات خ�ف بر معاهدات گونه اين و بود نخواهد و نيست ايران ملت قبول

و اساسي قانون طبق بايستي معاهدهاي و قرارداد هر زيرا نميداند الزامآور خود براي را تعهدات اين

ميخواهد فعلي دولت كه كيفيتي اين به نه باشد ما كشور اساسي قانون با منطبق و مجلس موافقت

ميباشد دست در كه مداركي و اط�عات طبق است تهران انتخابات به راجع ديگر مطلب كند؟ عمل

هزار پنجاه از بيش حقيقي آراي زيرا شده ريخته تهران صندوقهاي در اضافي راي هزار ٨٦ قريب

نـظارت در آزادي انتخابات در آزادي داشتهاند آزادي جهات تمام در آقايان حال هر به نميباشد/

توانسـتند تا آن قرائت چگونگي در آزادي ق�بي آراء از صندوقها كردن پر در آزادي صندوقهاي

خدمتگزار كه فهميد خواهند ايران مردم درآوردند/// بودند مايل كه كيفيتي آن به را تهران انتخابات

عـنايت و مـردم خـدمت جز ما هستند/ كساني چه ملت و مسلك به خائنين و بود كي آنها واقعي

از مملكت نجات و رستگاري ما آرزوي و هدف و نداريم و نداشته توجه ديگري چيز هيچ به پروردگار

خبرنگاران و مديران چاي صرف و شوشتري آقاي بيانات خاتمه از پس است/ فعلي پريشان وضع

,١٣٣å مـاه بـهمن نـهم و بـيست سـهشنبه �اطـEعات كردند/> ترك را بهارستان عمارت تدريج به جرايد

ششم/ و بيست سال ,٧٧٤٦ شماره

كه بود انتقادي و سياسي ميشد منتشر ورق� �يك صفحه دو در كه آزاد روزنامه سردبير آزاد عبدالقدير > /#
مكي/ حسين سياسي خاطرات ,١٣ ص داشت/> قرار آزاديخواهان توجه مورد

آزاد# شدنعبدالقدير كانديد
آيـنده نـخستوزير بـه تـمايل ابـراز براي سري جلسه علني, جلسه مجلس تاdر در <ب�فاصله

حاضر عده بود: قرار اين از نتيجه آرا جمعآوري از پس و نمود راي اع�م حكمت آقاي و شد تشكيل
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قوامالسلطنه, طباطبائي, سيدضياءالدين آقايان و مصدق دكتر آقاي راي نفر ٧٩ نفر, ١åå جلسه در

امتناع ع�مت سفيد ورقه هم نفر ١٧ و بودند رأي ١ داراي يك هر آزاد عبدالقدير و سجادي دكتر

پنجم� و بيست سال ,٧٥å٤ شماره ,١٣٣å ماه ارديبهشت هفتم شنبه �اطEعات, دادند/>

آزاد شدنعبدالقدير جدا مصدق, كابينه
كشور/ در نفت صنعت قانون اجراي ـ ١>

شهرداريها/ و ملي شوراي مجلس انتخابات قانون اص�ح ـ ٢

كـاظمي بـاقر ,lتـلگراف و mپست مشـار يـوسف ,lبهداريm حكيمالدوله بودند: عبارت او وزراي

فـرمند ,lدادگسـتريm هـيئت عـلي ,lدارايـي m وارسـته مـحمد ,lراهm بـوشهري mخــارجــهl,جــواد

سنجابي دكتر و ,lكار m ك�لي اميرتيمور ,lكشور m زاهدي سرلشكر ,lجنگm نقدي سپهبد ,lكشاورزي m

سوابق ميان آن از بعضي اين بر ع�وه و بودند ملي جبهة عضو نفر دو فقط وزرا اين از /lفرهنگm

جبهه داخل در شديدي انتقاد موجب lوزرا معرفي و مصدق كابينه mتشكيل امر اين نداشتند/ خوبي

ولي بودند ناراضي كثر ا جبهه رهبران ميان در گرديد/ مصدق دكتر هواداران ميان آن از خارج و ملي

آن به وابسته احزاب و جبهه اعضاي از فقط كابينه بود معتقد و كرد اعتراض شدت به آزاد عبدالقدير

به و خارج جبهه از نتيجه در باشد/ داشته كابينه در وزير دو استق�ل حزب منجمله شود, تشكيل

�٩å١ ص سياسي, خاطرات خامهاي, �انور پيوست/> آن سرسخت مخالفان صف

ملي شوراي <مجلس
است بيارزش ديوانWهه راي گفتند: دستور از قبل ناطقين

كرد دولتصحبت درباره آزاد عبدالقدير
تشكيل حكمت فاخر سردار رياست به امروز صبح ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

دكتر و فرهمند مخبر و طاهري دكتر آقايان گفت: جلسه صورت تذكر عنوان به شوشتري آقاي شد/

امر اين نشدهاند انتخاب مجلس طرف از چون شدهاند سابق شركت اسناد به رسيدگي مأمور كه بقائي

نيست/// مقننه قوه شايسته كه است اجرائي مداخله يك

داوري ديوان كه اجرائي آقايان, گفت: آزاد عبدالقدير آقاي ـ كرد دفاعخواهند حقخود از مردم

است رائـي كرده صادر dهه ديوان كه رائي اين مطلعيد, كرده صادر انگليس شكايت به راجع dهه

داوري ديوان كه رائي براي ما متحد/// ملل منشور خودمختاري و بشريت حقوق خ�ف بر و ظالمانه

حق براي امكان سرحد آخرين تا و نميرويم رأي اين بار زير و نيستيم قائل ارزش كرده صادر dهه

فعاليتها و تشتت اين نتيجه كه بدانند بايد هم انگليسيها و كرد خواهيم ايستادگي خود كميت حا

برد/// نخواهند ديگري بهره كنند شديدتر خود به نسبت را ايران ملت نفرت روز به روز اينك از غير
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مشيرالدوله كابينه به كردهاند پيدا اسمي آنها اغلب براي شده تشكيل حال به تا كه كابينههائي

كـابينه را سـپه سردار كابينه و گذاشتند اسم سياه كابينه را سيدضياء كابينه اميد, كابينه ميگفتند

با مناسب كه بگذارم اسمي چه مصدق دكتر آقاي كابينه به كه كردم فكر قدر هر من ميگفتند/ قدرت

را كابينه اين اسم گر ا من عقيده به و نكردم پيدا ديگري كلمه هو كلمه جز باشد, كاري و عمل طرز

صـ�ح مـوقع ايـن در حرف اين گفتن mاس�مي: ميباشد/ كلمه مناسبترين بگذاريم هو كابينه

اجتماعي, اقتصادي, امور اص�ح به راجع قدم يك شده تشكيل كابينه اين كه روزي از زيرا l/نيست

و افتاده غيرمسئول اشخاص عده يك دست به مملكت كار تمام محور است/ برنداشته غيره و قضائي

lنبود؟ سابق در بازيها اين mحائريزاده: گرفته فرا را كشور سرتاسر دزدي و بينظمي مرج, و هرج

سه دو هفتهاي و گذاشته را هو بناي روزنامهها در مصدق كابينه مقاصد اين از جلوگيري مقابل در

اعـضاي و مـصدق دكـتر آقـاي زنـدگي سـاله دو هـفتاد تـجربه ميدهد/ تشكيل ميتينگ هفتهاي

دردها جميع دواي و ميكند دوا را دردها بزرگترين هو و ميتينگ كه شده اين به منتهي كابينهاش

l/زد نبايد را حرفها اين زده, دست بزرگي كار به مصدق دكتر mحائريزاده: است/

ميانداخت/ راه تازهاي جنجال يك روز هر آلمان ملت كردن سرگرم براي شد زمامدار وقتي هيتلر

يك و [ناخوانا] حزب عليه روز يك برميانگيخت, آلمان سوسياليست حزب عليه را مردم روز يك

حساس جوانان و را يهوديها اموال غارت روز يك و ميآورد ميان به را كمونيستها با جدال روز

را خـود مـردم همان روز يك ولي ميگفتند/ هيتلر باد زنده و ميزدند كف عربدهجويان هم نازي

بيچاره/ و [ناخوانا] و مغلوب آلماني يك ديگر روز و ديده جنگ با مواجه

سـرگرمي يك روز هر كشيده, پيش را هيتلري رويه همان او كابينه اعضاء و مصدق دكتر آقاي

ميدان به كار و كسب پشت از را مردم ميكنند/ گرم را مردم سر و كرده پيدا جنجال و هو براي تازهاي

قضيه قبل روز چند ميگويند/// باد زنده و ميدهند فحش ميدهند, ميتينگ ميكشانند بهارستان

خـيانت بـه راجـع پـرونده هـزار ده گفتند كرد/ صدا كشور سراسر در بمب مانند نفت شركت اسناد

قضايا تمام ولي است خائن هزار ده به مربوط كه است موجود نفت شركت اط�عات اداره در اشخاص

ك�م جواهر و وطن صداي روزنامه طلوع, روزنامه از بود عبارت نفر سه آن زد دور نفر سه اطراف در

به رسيدگي مأمور نفر دو شد پيدا اسناد اين كه روزي دارند نظر به آقايان نشدند/ معلوم خائنين بقيه

است صادقخان اسمش پدرش است اصفهاني كروان پا اين كروان/ پا يكي معزي يكي شدند اسناد

شركت مستخدم كروان پا اين خود است/ بشارت زن كروان پا اين خواهر است/ صارمالدوله پيشكار

خدمت انداخته, راه صدا و سر همه اين كه نفت شركت مطبوعات اداره همان در و بوده نفت سابق

قد خائنين و نفت شركت عليه آمده كرواني پا چنين يك كه بفرمائيد دقت درست dحا است/ ميكرده

در بقائي دكتر آقاي كه ايامي است, بقائي دكتر آقاي صميمي دوستان از كروان پا اين است/ كرده علم

آقاي براي هديه نفت شركت طرف از و ميآمد ايشان م�قات به مرتبه سه دو هفتهاي بود زندان
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است/ ثبت زندان دفتر در كروان پا اين نام ميآورد/ بقائي دكتر

هـديه بقائي دكتر آقاي براي سابق نفت شركت طرف از مشروب جعبههاي كروان پا اين مكرر

مشغول ميگساري به عرب حسن و حداد با كروان پا همين خانه در عديده شبهاي و است آورده

خورده, نهار حداد با كه ميكنند هو را فقيهزاده ميآيند بقائي دكتر و كروان پا همين dحا بودهاند

در و داده مـيتينگ فـقط حـال به تا مصدق دكتر آقاي كابينه دادهاند/ مهماني پول تومان دوازده

ايران ملت براي هيتلر حكومت مانند ايشان كابينه نتيجه كه كند خدا كردهاند, هو را مردم روزنامهها

بزرگتري مصيبتهاي گرفتار ايران ملت و نكند پيدا خاتمه داخلي مرج و هرج به و نباشد ك خطرنا

ششم� و بيست سال ,٧٥٦١ شماره ,١٣٣å ماه تير شانزدهم يكشنبه �اطEعات, نشود/>

پتو زير رفته مصدق
زير رفته مصدق دكتر گفت:/// آزاد [عبدالقدير] آقاي كنفرانسـ و نطق <مجلسشورايمليـ

و مـيتينگ لواي تحت آنها و سپرده انگليس عمال به را مملكت مقدرات كشيده, دراز لحاف و پتو

انگـليسيها از را نـفت ميخواهـم من ميگويد حال عين در گذاشته آزاد ديگر, اعمال و كنفرانس

مسئول و مقصر را دولت و ميدانم دولت عهده بر را كشتارها و حوادث اين تمام مسئوليت من بگيرم/

ديگر چندي دولت اين گر ا كند/// معلوم را دولت تكليف فورا خواستارم مجلس از و ميكنم معرفي

خـواهـد انـق�ب چنگال در هم را كشور بلكه بگيرد انگليسيها از نميتواند را نفت كه آن نه بماند

مردم شدن كشته براي كه دكتر آقاي ساخت//// خواهد وارد مردم به را مصيبت بزرگترين و انداخت

مرد و زن نخستوزيرند خودشان كه dحا شده چطور ميكرد, زاري و گريه پليس و نظامي دست به

كمه محا بدون تا ٢å تا ١å را روزنامهها و ميكنند اع�م نظامي حكومت ميبندند, مسلسل آتش به را

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å ماه تير پنجم و بيست سهشنبه �اطEعات, مينمايند///> توقيف

م/قاتكردند/// نخستوزير از امروز انگليس و امريكا كبير <سفير
نخستوزيري كاخ در امريكا سفير گريدي دكتر آقاي امروز ده ساعت ـ امريكا سفير مQقات

چــهارشنبه �اطــEعات, نمودند/> كره مذا كشور دو روابط درباره و نموده م�قات را مصدق دكتر آقاي

پنجم� و بيست سال ٧٥å٨ شماره ١٣٣å ماه ارديبهشت يازدهم

نخستوزير با امريكا كبير <م/قاتسفير
و رفته مصدق دكتر آقاي منزل به تهران در امريكا كبير سفير آقاي صبح ده ساعت پنجشنبه روز

سـال ,٧٥١٥ شـماره ١٣٣å مـاه ارديبهشت يكم و بيست شنبه �اطEعات, آورد/> عمل به م�قات ايشان با

پنجم/ و بيست
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گريدي ـ مصدق <م/قات
آقاي بهارستان عمارت در امريكا سفير گريدي دكتر آقاي ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت

طــول بــه ســاعت يك حــدود در كــرات مــذا و نــمود مــ�قات را نــخستوزير مــصدق دكــتر

پنج� و بيست سال ,٧٥٢٩ شماره ,١٣٣å ماه خرداد هفتم سهشنبه �اطEعات, انجاميد/>

گريدي با مصدق <م/قات
م�قات ايشان شخصي منزل در را نخستوزير آقاي ملي جبهه وك�ي از تن چند صبح ديروز

سـفير گريدي> <هنري بود, شده تعيين قب� كه قبلي وقت طبق نيم و ده ساعت در سپس نمود/

دو آن ميان كراتي مذا ظهر حدود تا و رفت ايشان منزل به مصدق دكتر آقاي م�قات براي امريكا

پنجم� و بيست سال ,٧٥٣٢ شماره ,١٣٣å ماه خرداد يازدهم شنبه �اطEعات, داشت/> جريان

نخستوزير با امريكا كبير <م/قاتسفير
سـفير گـريدي> <هنري آقاي بعدازظهر شش ساعت امروز بود شده تعيين قب� كه وقتي طبق

خـرداد دوازدهـم يكشــنبه �اطــEعات, نمود/> م�قات مجلس در را مصدق دكتر آقاي تهران در امريكا

پنجم� بيست سال ,٧٥٣٣ شماره ,١٣٣å

نمود م/قات نخستوزير از <گريدي
را نـخستوزير آقـاي شـخصي منزل در امريكا كبير سفير گريدي دكتر صبح ١١ ساعت امروز

نيامده/ دست به اط�عي فيمابين كرات مذا از و انجاميد طول به ساعت يك ديدار اين كرد/ م�قات

دست به م�قات اين درباره اط�عاتي كبير سفير آقاي از كردند كوشش خارجي خبرنگاران اما

آورند/

و جـاري مـهم مسـائل اطـراف در نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير كرات مذا معلوم قرار از

خواهد آغاز رسما آينده هفته از كه نفت كنفرانس و نفت شدن ملي قانون اجراي به مربوط قضاياي

پنجم� و بيست سال ,٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å ماه خرداد سوم و بيست پنجشنبه �اطEعات, است/> بوده شد

كرد م/قات را گريدينخستوزير دكتر <امروز
محمد دكتر آقاي گريدي, دكتر آقاي بود شده تعيين قب� كه وقتي بنابه امروز صبح ١١ ساعت

يك نمود/ م�قات lميشود م�حظه عكس در ///m بودند تختخواب در حالي در را نخستوزير مصدق

طول به ربع و ساعت يك آنها كرات مذا و داشت حضور م�قات درين مترجم عنوان به امريكائي نفر

پنجم� و بيست سال ,٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å ماه خرداد هشتم و بيست سهشنبه �اطEعات, انجاميد/>
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كرد توصيه نخستوزير به امريكا <سفير
در امـريكا سـفير گريدي دكتر دادهاند گزارش بعدازظهر امروز خارجي خبرنگاران كه طوري به

در است شايسته كه كردهاند توصيه نخستوزير مصدق دكتر آقاي به خويش بامداد امروز م�قات

و نفت سابق شركت نمايندگان بين كرات مذا قطع يا تعويق سبب احتما� كه نشود اقداماتي آبادان

آرامش آبادان در داشتهاند اظهار كبير سفير پاسخ در مصدق دكتر آقاي گردد/ تهران در ايران دولت

و بيست سهشنبه �اطEعات, نيست/> تهران در كرات مذا تأخير براي دليلي گونه هيچ و است حكمفرما

پنجم� و بيست سال ,٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å ماه خرداد هشتم

نخستوزير/// با امريكا كبير سفير م/قاتديروز <در
جـمعه صـبح نـيم و ده سـاعت ايـران در امريكا سفير گريدي هنري دكتر ـ آشيتدپرس ـ تهران

ايران نفت شدن ملي موضوع سر بر كه كرده تقاضا ايران نخستوزير مصدق دكتر از ديگر بار lديروزm

ادامـه خـود فـعاليت بـه آبـادان بـزرگ پـاdيشگاه كــه شــود ســبب و كــرده نــمائي تــجديدنظر

ششم� و بيست سال ,٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å تيرماه هشتم شنبه �اطEعات, دهد/>

نمود مذاكره ساعت نيم و م/قات نخستوزير با گريدي <امروز
م�قات را نخستوزير مصدق دكتر آقاي امروز بامداد ده ساعت امريكا سفير گريدي دكتر آقاي

طـول بـه سـاعت نـيم قـريب مـزبور كـرات مـذا پـرداخت, كـره مـذا بـه ايشـان بـا مـدتي و نــموده

ششم� و بيست سال ,٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å تيرماه دهم شنبه �اطEعات, انجاميد/>

امريكا/// كبير سفير به مصدق <اظهارتدكتر
مصدق دكتر آقاي امروز ظهر تهران, در امريكا سفير گريدي هنري دكتر ـ آشيتدپرس ـ تهران

تسـليم ايشـان بـه را امـريكا جـمهور رئـيس تـرومن مسـتر پـيام و نـمود مـ�قات را نــخستوزير

ششم� بيست سال ,٧٥٦٢ شماره ,١٣٣å تيرماه هفدهم دوشنبه �اطEعات, داشت/>

مصدق با <م/قاتگريدي
كرده اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به /// ـ دولتخواست از توضيحاتي هريمن <پريروز

هريمن آقاي طرف از آورده عمل به نخستوزير با كه م�قاتي در گريدي آقاي يكشنبه ظهر از قبل

�اطــــــEعات, خواست/> بود شده ابراز ايران دولت طرف از كه نظرياتي درباره بيشتري توضيحاتي

ششم� و بيست سال ,٧٥٨å شماره ,١٣٣å ماه مرداد هشتم سهشنبه
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آمد مصدق خانه به امريكا كبير سفير بعدازظهر نيم <مقارن
در يافت/// پايان مختلط هيأت و دولت هيأت فوقالعاده جلسه كه وقتي ديروز بعدازظهر نيم ///

اتومبيل از امريكا سفيركبير بود, فاطمي دكتر آقاي با صحبت مشغول روزنامه خبرنگار اينكه ضمن

شد: سؤال رفت نخستوزير منزل داخل به كبير سفير وقتي گرديد/ وارد مصدق دكتر خانه به و پياده

دارد؟ ديگر كار يا است آمده ايران دولت جواب از اط�ع براي گريدي دكتر آيا

مـاه مـرداد هشـتم سـهشنبه �اطـEعات, است> نفت به مربوط هست هرچه كرد: اظهار فاطمي دكتر

ششم� و بيست سال ,٧٥٨å شماره ,١٣٣å

كرد م/قات را مصدق دكتر گريدي
ايشان منزل در مصدق دكتر آقاي از شخصا گريدي آقاي بامداد ده ساعت مقارن نيز امروز ///>

و مصدق دكتر آقايان امروز كرات مذا نمودند/ كره مذا نفت قضاياي به راجع مدتي و نموده م�قات

شماره ,١٣٣å ماه شهريور هفتم پنجشنبه �اطEعات, انجاميد///> طول به دقيقه چهل قريب گريدي دكتر

ششم� و بيست سال ,٧٦å٥

نخستوزير با م/قاتگريدي
هم به حضور نخستوزير آقاي منزل در امريكا سفيركبير گريدي دكتر آقاي امروز صبح ٩ <ساعت

نـوزدهم ســهشنبه �اطــEعات, بود/> كره مذا مشغول نخستوزير آقاي با صبح ده ساعت تا و رسانيده

ششم� و بيست سال ,٧٦١٥ شماره ,١٣٣å ماه شهريور

نخستوزير با امريكا كبير <م/قاتسفير
آقاي منزل به توديع مراسم انجام براي امروز بامداد ٨ ساعت امريكا سفيركبير گريدي دكتر آقاي

سـوم و بـيست شـنبه �اطEعات, بود/> كره مذا مشغول ايشان با مدتي و رفته نخستوزير مصدق دكتر

ششم� و بيست سال ,٧٦١٧ شماره ,١٣٣å ماه شهريور

رفت امروز <گريدي
عده شوند حاضر فرودگاه در خانمش و امريكا كبير سفير گريدي دكتر آنكه از پيش صبح امروز

دوستان و محترمين و رجال از جمعي و خارجي سياسي نمايندگان و مختار وزراء و سفراء از زيادي

بـه صـبح نيم و ٦ خانمش و گريدي دكتر بودند/ شده حاضر فرودگاه ميدان در امريكا كبير سفير

جـانب از گلي دستههاي گرفتند قرار كنندگان بدرقه جمعيت استقبال مورد و شدند وارد فرودگاه

بدين و درآمده پرواز به دقيقه پنج و ٧ ساعت هواپيما شد/// داده گريدي دكتر خانم به خانم چند
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نمودند/// ترك را ايران ك خا خانمش و گريدي دكتر و يافت انجام خداحافظي مراسم ترتيب

ترقي به آرزو و اميد دنيا يك با من گفت فرودگاه در ما خبرنگار به خداحافظي هنگام گريدي دكتر

هـنگام كـه را ايراندوسـتي احساسات بتوانم اميدوارم و ميكنم ترك را شما كشور ايران سعادت و

و ايـران دوست را خـود بـتوانـم و داشته نگاه ذخيره پيوسته آمده وجود به من در ايران در اقامت

بدانم/// ايرانيان

خبر بنابر شود وارد تهران به امريكا جديد كبير سفير هندرسن لوي آقاي ميرفت انتظار اينكه با

تأخير علت معلوم قرار از است/ افتاده تأخير به روز چند تهران به وي ورود رسيد ديروز كه تلگرافي

ميباشد/ امريكا كنگره طرف از نامبرده جديد انتصاب تصويب لزوم ايشان ورود

سناي مشترك خارجي كميسيون كه است كي حا رسيد ما دست به ظهر امروز كه ديگري خبر

ايران در سمتسفارتكبرايامريكا به را هندرسن انتصابمستر ماه] شهريور ٢٧] امروز امريكا

مأموريت فعلي محل از آينده روز چند ظرف در ميرود احتمال بنابراين است رسانيده تصويب به

شـماره ,١٣٣å ماه شهريور هفتم و بيست چهارشنبه �اطEعات, نمايد/> عزيمت ايران به lدهليm خويش

ششم� و بيست سال ,٧٦٢١

شد تهران وارد امروز امريكا جديد كبير <سفير
سهشنبه روز در مقام اين به وي انتصاب كه ايران در امريكا تازه كبير سفير هندرسن> <لوي آقاي

وابسته هواپيما با امروز بعدازظهر همسرش اتفاق به شده تصويب امريكا سناي طرف از گذشته هفته

و بيست سال ,٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å ماه شهريور سيام شنبه اطEعات, گرديد///> تهران وارد سفارت نظامي

ششم/

نخستوزير با امريكا كبير م/قاتسفير <نخستين
كه م�قاتي دنبال در امريكا سفيركبير هندرسن آقاي ديروز بعدازظهر شش ساعت اط�ع قرار به

م�قات ايشان با نخستوزير آقاي منزل در بود آورده عمل به خارجه امور وزير كاظمي آقاي با ديروز

مصدق دكتر آقاي از تهران به ورود از پس امريكا جديد كبير سفير كه بود باري نخستين اين نمود/

طول به ساعت يك قريب داشت تشريفاتي و آشنائي جنبه كه م�قات اين و آورد عمل به م�قات

واشـنگتن از هندرسن آقاي استوارنامه متن ديروز عصر كه است كي حا نيز ديگري خبر انجاميد/

ششم� و بيست سال ,٧٦٢٦ شماره ,١٣٣å ماه مهر سوم چهارشنبه �اطEعات, است///> شده واصل

است نموده م/قات بار برايدومين را نخستوزير امريكا كبير <سفير
با بار دومين براي تهران در امريكا جديد كبير سفير هندرسن آقاي ديروز بعدازظهر چهار ساعت
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�اطـEعات, نداشت/> حضور كسي مترجم جز م�قات اين در آورده عمل به م�قات نخستوزير آقاي

ششم� و بيست سال ,٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å ماه مهر ششم شنبه

نخستوزير با امريكا كبير <م/قاتسفير
در نخستوزير آقاي با بار سومين براي امريكا سفير هندرسن آقاي امروز صبح نيم و ده ساعت

طول ساعت يك قريب كه م�قات اين در كه ميشود زده حدس آورد/ عمل به م�قاتي ايشان منزل

باشد/> آمده ميان به كراتي مذا امنيت شوراي به انگلستان شكايت درباره كشيد

ششم� و بيست سال ,٧٦٣å شماره ,١٣٣å ماه مهر هشتم دوشنبه �اطEعات,

يكشـنبه روز صـبح اطـEعات�: روزنـامه �مـنبع مـصدق مـحمد بـا امـريكا سـفير مـEقاتهاي قطع علت /#
كردند/ عزيمت نيويورك به امنيت شوراي در شركت براي نخستوزير مصدق آقاي ,١٣٣å ماه مهر چهاردهم
مصر ـ نيويورك سفر از ايران نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي ,١٣٣å ماه آذر اول جمعه روز بعدازظهر
حضرت رحلت رسمي, �تعطيل ,١٣٣å ماه آذر ششم چهارشنبه ديروز احتما�, زير مEقات شدند/ تهران وارد

است/ نكرده مطرح عامدا �مEقات� زمان دولت سخنگوي و گرفته انجام حسن� امام شهادت و محمد

سفر# از بازگشت از م/قاتپس اولين
گذاشت: خبرنگاران اختيار در را زير اط�عات امروز مطبوعاتي كنفرانس در فاطمي دكتر <آقاي

از بـعد كـه بود م�قاتي اولين نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير هندرسن آقاي م�قات n١

دريـن است/ بـوده سادهاي م�قات و گرفته انجام مصر و امريكا سفر از نخستوزير آقاي بازگشت

ماه آذر هفتم پنجشنبه �اطEعات, شده/> كرهاي مذا نفت مسئله و امريكا از ايران قرضه به راجع م�قات

ششم� و بيست سال ,٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å

نخستوزير با هندرسن امريكا كبير م/قاتسفير
گذاشت/// خبرنگاران اختيار در را زير اط�عات امروز مطبوعاتي كنفرانس در فاطمي دكتر <آقاي

اخـراج از دولت انصراف به راجع امريكا كبير سفير و نخستوزير آقاي بين كه كراتي مذا در n١å

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å ماه آذر شانزدهم شنبه �اطEعات, شد/> تايمز نيويورك خبرنگار

نخستوزير از امريكا <م/قاتسفير
نمود م�قات منزل در را نخستوزير آقاي با امريكا سفير هندرسن آقاي امروز صبح ١١ ساعت

سال ,٧٧٢٨ شماره ,١٣٣å ماه بهمن هشتم سهشنبه �اطEعات, كشيد/> طول ساعت ربع سه م�قات مدت

ششم� و بيست
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نخستوزير از امريكا <م/قاتسفير
با م�قاتي نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي امروز صبح ١١ ساعت

يكـم و بـيست دوشنبه �اطEعات, كشيد/> طول آن مدت ربع يك و ساعت يك كه آورد عمل به ايشان

ششم� و بيست سال ,٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å ماه بهمن

نخستوزير با امريكا <م/قاتسفير
ايـن نـمود/ مـ�قات را نخستوزير آقاي امريكا كبير سفير هندرسن مستر بعدازظهر ٥ ساعت

,٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å ماه بهمن ششم سهشنبه �اطEعات, انجاميد/> طول به ساعت دو حدود در م�قات

ششم� و بيست سال

كرد م/قات را نخستوزير امريكا كبير <سفير
حـضور نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير هندرسن لوئي آقاي نيز امروز ١١ ساعت

دوشنبه �اطEعات, كشيد/> طول ربع و ساعت يك م�قات اين آورد/ عمل به م�قات ايشان با و يافت

ششم� و بيست سال ,٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å ماه بهمن دوازدهم



داريوشفروهر باب در

<آيـا عـنوان بـا مـقالهاي در ١٣٣å آبـان ١٧ جـمعه مـورخ تـوده, حزب افكار ناشر ملت راهنماي روزنامه /١
چـاقوي از را خـود اطفال مادران, پدران, مدارس, شاگردان با دولت يا دارند جنگ هم با مدارس شاگردان
/٣٩٥ ٤ص شمارة پيوست به ك/ ر/ مقاله متن خواندن براي سازيد> رها فروهر و عشقي و بيمُخ شعبان دولتي
چـاقوكشان از عـدهاي قدرتطلب مقامات دستور به شهرباني رئيس ///> [/٣٩٥ صفحه ٤ شمارة پيوست [از
دبيرستانها به كاردكش عدهاي با را فروهر مثل پست عنصر چند و عشقي و بيمُخ شعبان مثل شهر معروف
پـاي از را بسـياري عده است بوده همواره كه دانشآموزان مسلكي اختEف نام به كنون تا و ساخته حملهور

است!> انداخته

اين نوشته, فروهر و عشقي و شما همكاري به راجع ملت��١ راهنماي روزنامة در ـ <سرشار

است؟ فروهر كدام

ديگه! كشتنش تازه كه فروهري همون ـ جعفري

فروهر؟ داريوش ـ سرشار

ايشـونم ميشد, اينا و انتخابات براي حساب به كه مرافعههايي دعوا اين تو بله/ ـ جعفري

معروف mزرينكيا امير اون بود, فروهر بود, عشقي lبه معروف mزيبايي احمد جلو/ مياومد

بودن/ تايي چند بود موبور lبه

است! ملي سياسي چهرة يك كه فروهر داريوش ولي ـ سرشار

بود/// شلوغي آدم اوdش بيامرزدش خدا شد/ سياسي چهرة بعدا ـ جعفري

بوديد؟ هم او دستة با يعني داشتيد؟ رابطه هم فروهر داريوش با ـ سرشار

ديگه/ بود مصدق با اونم بوديم, مصدق با وقتي ُخب نه, ـ جعفري

بوديد؟ ديده نزديك از را او ـ سرشار



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٠٢

�٩å ـ ٩١ �صص بيامرزدش/> خدا ميكرديم/ صحبت هم با بوديم, آشنا بابا, بله ـ جعفري

خودشان زبان از فروهر داريوش شخصيت
پانايرانيسم بنياد بر ايران ملت حزب ملي نهضت آخر سال در است/ جوانتر ماها همه از <فروهر

خود dبا بلند اسم همين شوونيسم/ گفت ميتوان حتي ملي شديد تماي�ت با حزبي داد, تشكيل را

ايران حزب برعكس حزب اين اعضاي اول همان از است/ آن گزاران پايه ملي آرزوهاي دامنة نماينده

تشكيل با ميشدند/ گ�ويز ايران توده حزب عضو دستههاي با بارها خوردند/ و زد اهل و حادثهجو

تازه و جوان خيلي فروهر ولي داشت اع�م جبهه آن به را خود همبستگي هم حزب اين ملي جبهه

ميشد/ ديده كم باdها آن در و بود كار

دوم ملي جبهه تشكيل در ولي نميدانم من متأسفانه است؟ گذشته چه او بر مرداد ٢٨ از پس

اين در دارد/ نامنظم حركاتي جاهطلب تازهآمدة هر مثل ولي ميكند, زيادي فعاليت و دارد حضور

دكتر با گاهي دارند/ خاصي محل حزبش و فروهر بود اصلي فعاليتهاي از يكي دستهبندي كه جبهه

م�ت او شديد ملي احساسات ميپيوندد/ سنجابي دكتر با زماني و بختيار شاهپور با گاهي صديقي,

اعمالش كه وجودي با داشتهام, او به خاصي ع�قة هميشه گر ا و است جبهه در او بقاي اصلي [م�ط]
مـعني مـن بـود/ بـودنش مـلي هـمين عـلت بـه ميدانستم, بچگانه را عقايدش و نميپسنديدم را

هـمة كه عربيسم مقابل در دارد بر در را كل مفهوم كه پان گر ا چه نميكردم, درك را پانايرانيسم

حرف فارسي را كه مردمي تمام ميخواست <ايرانيسم> با او و داشت قرار برميگرفت در را عربزبانان

كثر ا چه ميشد, بيمعني قفقاز> شهر هفده <ادعاي وقت آن درآورد حكومت يك تحت در ميزنند

گيج موضوع كه داشت نظر در را ايران قبلي متصرفات گر ا و داشتند تركزبان مردمي شهرها اين

سواحل حتي و مصر تركيه, عراق, پاي كستان پا و افغانستان قفقاز, بر ع�وه چون ميشود, كننده

داشته مشخصي مفهوم بتواند اينكه بدون بود كني پر دهن اسم حال هر به ميكشيد پيش را يونان

بلشويسم>/ گوركن <پانايرانيسم كنيد: توجه دوره آن پانايرانيستها <آقايان>, شعارهاي از يكي به /#

ولي بود كودكانه بازياي به شبيه بيشتر البته داشت# نازيسم طريقه و نظامي تشكي�ت باشد/

فـرق دموكراتـيك تربيت با و نبود ديكتاتورمنشي از دور كه ميداد مخصوصي روحيههاي از خبر

دكـتر كـوشش بـه اسـتثنايي> سالهاي در بيپاسخ <پرسشهاي زيركزاده احمد مهندس �خاطرات داشت/>

�٢١٦ ـ ٢١٧ صص شهيدي/ خسرو دكتر و ظريفي ضياء ابوالحسن

فروهر داريوش جمله از ملي درونجبهه ملي شخصيتهاي
اما انداخت, تعويق به را تودهاي ضد برنامههاي ظاهرا شهرباني رياست از مزيني سرلشكر <اخراج



١٠٣ داريوشفروهر درباره

جبهه عضو دانشجويان انحصارطلبي داشت قرار ملي جبهه كار دستور در صورت هر به برنامه اين

به تهران دانشگاه به هجوم و حمله منظور به ملكي بقائي, مظفر دارودسته براي را dزم بهانه ملي

سياسي كبر عليا دكتر كرد/ فراهم عشقي و زرينكيا] [امير موبور امير و بيُمخ شعبان سردمداري

صنفي امور و تحصيل كار بود, ملي جبهه اساتيد همدست كه ليبرالي بورژوا تهران, دانشگاه رئيس

ايـن مـيكرد/ تـهديد اخـراج و مزاحمت و اخت�ل به را ايران توده حزب هوادار و عضو دانشجويان

بايد دانشجويان ميگفت داشت, نمودي سياسي و سياست از كه اسمش خ�ف بر علمي شخصيت

طرفي از كافور!> نهند زنگي نام گاه كه > گفتهاند راست است! جدا درس از سياست كنند/ تحصيل فقط

حزب هواداران از آنان كثريت ا كه تهران مدارس دانشآموزان عليه گسترهاي حم�ت روزها همان در

پـانايـرانـيست, حـزب طـرف طـرف از بـودند, مـجتمع دمـوكرات جوانان سازمان در و ايران توده

مصدق, دكتر نام تحت بهادر بزن هرزه ولگردان اين ميگرفت/ صورت عليخاني و فروهر پزشكپور,

ميكردند/ حمله دانشآموزان به دست به چماق و كارد نئوفاشيسم, مفلوك و معلول عقايد از ملهم

اين در آريا, سوسياليست فاشيستي گروهك گرداننده سپهر علي و سومكا حزب رئيس منشيزاده

ميكردند/ همراهي را فروهر دسته و دار كيها, سفا و درآئيها هرزه

گـونه ايـن در سياهمست, عرقخور فاشيستهاي اين بياموزد/ آدم به بايد تجربهها چه روزگار

برخوردار مجاهد! مسلمانان مجمع نام به قناتآبادي شمس دارودسته حمايت از هجومها و حمله

و مـنظور پـوشاندن بـراي كـه قناتآبادي شمس ارگان اس�مي>! <دموكرات روزنامه مطالعه بودند/

روحـاني آن روح كـه حـالي در مـيجست, سـود كـاشاني آيتا� اسـم از خـود نـنگين هـدفهاي

از گـوشههائي مـهربان, رسـول است/> كـرده تباه ملي جبهه در را عمري خود كه <نگارنده مهربان: رسول /#
</٢٨٤ ص ايران/ معاصر تاريخ

�٣٢٧ ص ايران, معاصر تاريخ از گوشههائي مهربان#, �رسول بود> بيزار وحشيگريها اين از رقيقالقلب

توده حزبمنحله افراد و پانايرانيستها بين منازعه اثر <بر
مجروحشدهاند چاقو با دانشآموز نفر دو

شمال صفحات به تهران از كه پانايرانيسم حزب اعضاي از نفر چند گذشته هفته اواخر ـ آمل

آمل در بود مشخص آن جلوي در حزب ع�مت و شده تزئين ايران پرچم با كه جيپي با بودند رفته

نتيجه در ميدهد/ روي آنها با كه مشاجراتي اثر بر و ميكنند تظاهراتي توده منحله حزب افراد عليه

با نيكراد عبدا� و طبري روشن پرويز نام به پهلوي دبيرستان دوم و اول سال دانشآموزان از نفر دو

مداخله مأمورين ميگيرند قرار درمان تحت و بستري بيمارستان در و گرديد مجروح چاقو ضربات

مـاه ارديـبهشت ششـم شـنبه �اطـEعات, پرداختهاند/> قضيه تعقيب به و ساخته برقرار را آرامش نموده

ششم� و بيست سال ,٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٠٤

داد روي تصادمي نتيجه در جشنشدند تشكيل از مانع انتظامي <مأمورين
شدند دستگير نفر ١٣ و مجروح ايران حزبملت افراد از نفر ٦ و پليس افراد از نفر دو ضمنآن كه

بازداشتشدند نفر ٦ آن درنتيجه كه داد روي تجريشتظاهراتي در هم ديروز

عنوان به جشني داشت تصميم پانايرانيسم بنياد بر ايران ملت حزب خرداد ٢٩ پنجشنبه روز

در شركت براي و نمايد برقرار نظاميه كوچه بهارستان ميدان در واقع حزب محل در كارگران> <روز

مغاير را اقدام اين كه نظامي حكومت ولي بود/ شده فرستاده اشخاص براي نيز دعوتهائي جشن اين

و ورود و نموده مستقر بهارستان ميدان در پليس كاميون چند ميدانست نظامي حكومت مقررات با

گرفت/ نظارت تحت داشت راه ايران ملت حزب محل به كه كوچههائي تمام به را اشخاص خروج

و زدن كف با توام جمعيت محل در زيادي صداي و سر بعدازظهر ربع و هشت ساعت حدود در

كردند سعي بودند آمده گرد بهارستان ميدان در كه كساني از عدهاي كه طوري به شد بلند شعارهائي

برسانند/ حزب محل به را خود بلكه

ناظر خود كه اداره خبرنگار ميآوردند/ عمل به ممانعت شدت به همچنان انتظامي مأمورين اما

حزب محل در صبح از ميدهد: گزارش چنين را امر جريان بوده افتاده اتفاق روز اين در كه حادثهاي

جشن براي حزب محل كه بعدازظهر ٤ ساعت بود برقرار جشن اين كردن برپا براي زيادي فعاليت

حكومت چون كه شد اخطار حزب كارگردانان به و آمد حزب محل به پليس كاميون دو ميشد, آماده

مـوكول ديگري موقع به آن و شوند منصرف جشن انعقاد از بايستي است, برقرار تهران در نظامي

نميتوانستند چون هم انتظامي مأمورين و دادند ادامه خود كار به همچنان حزب كارگردانان كنند/

جلوگيري حزب محل به اشخاص خروج و ورود از لذا نمايند, جلوگيري آنها كار از و شده منزل وارد

شـروع را جشن بودند حزب محل در كه معدودي افراد فرارسيد جشن شروع ساعت وقتي كردند/

نفر ١å از كه معدود افراد اين موقع اين در داشت/ ادامه منوال همين به وضع ٩ ساعت تا و كردند

مـيدان طـرف بـه شـعار دادن با و شده خارج حزب محل از اونيفورم لباسهاي با نبودند متجاوز

كردند/ حركت بهارستان

ممانعت علت به بودند آمده جشن در شركت براي كه حزب افراد از عدهاي ـ بهارستان ميدان در

از يكي دوش بر افراد اين از يكي باdخره بودند/ بود آمده گرد بهارستان ميدان در انتظامي مأمورين

موقع همين در و ميشد زيادتر آنها تعداد تدريج به چون كرد/ صحبت به شروع و رفت dبا رفقايش

مأمورين و كرد پيدا غيرعادي صورت وضع شدند ملحق آنها به اونيفورمپوش افراد از هم عدهاي

خـورد و زد نتيجه در و پرداختند مقاومت به هم آنها برآمدند آنها كردن متفرق صدد در انتظامي

حمله پليس افراد به سنگ با ديدند بهارستان ميدان ترك به گزير نا را خود كه موقعي در شد/ شروع

از شدند/ مجروح پانايرانيسم افراد از نفر ٦ و انتظامي مأمورين از نفر ١٢ دار و گير اين در كردند

واقعه اين از بعد ميبرند/ سر به بازداشت در فع� كه شده دستگير نفر ١٣ انتظامي مأمورين طرف



١٠٥ داريوشفروهر درباره

ايران ملت حزب محل به كه كوچههائي به اشخاص خروج و ورود از ولي بازگشت عادي حال به وضع

ميآمد/ عمل به جلوگيري ميشد منتهي

اجـتماع تجريش ميدان در پانايرانيسم افراد از عدهاي هم ديروز ـ تجريش ميدان در ديروز

برآمدند آنها كردن متفرق صدد در انتظامي مأمورين كه وقتي و كردند تظاهرات به شروع و كرده

در شدند/ متفرق انتظامي مأمورين كمك با كه برآمدند پليس افراد كردن مضروب صدد در بعضي

شدند/ دستگير نفر ٦ نيز واقعه اين

زهري, داراب ارباب, منصور داريوشفروهر, شدهاند: دستگير پنجشنبه واقعه در كساني اسامي

فـرزند مهدي حسين, فرزند فريدون مرتضيقلي, فرزند حسين عليآبادي, ايرج رضائي, كوچك

حسـن, فـرزند عـلي مـرتضي, فـرزند حسـين سيدعلي, فرزند شجاع علي, فرزند حسن غ�مرضا,

و بـيست سـال ,٧٨٣٨ شـماره ,١٣٣١ ماه خرداد يكم و سي شنبه �اطEعات, عزيزا�/> فرزند سليمانقلي

ششم�

شد محاكمه دادگاهجنائي در متهم امروز و رساند قتل به را كمال كارد <با

دارد ارتباط بابل شهر در وپانايرانيستها تودهايها نزاع به قتل اين

شد تشكيل آصفزاده بيوك آقاي رياست به جنائي دادگاه سوم شعبه امروز بامداد نيم و نه ساعت

كند/ رسيدگي دارد مسگري شغل بابل در كه گرگه رحيم به معروف طاهري علي اتهام به تا

در جاري سال ماه شهريور ٣١ شب در كه هستي متهم تو گفت: طاهري> <علي به دادگاه رئيس

مضروب بود آمده او كمك به كه را جمال برادرش و مقتول را فروردين كمال كارد با بابل محله> <پيس

در مـيگويند گـرگه رحـيم مـرا سر پشت در كس همه بابل در كه گفتهاي بازپرس به تو كردهاي///

گرگه رحيم من به كسي بشنوم گر ا زيرا بدهد من به لقبي چنين رويم در ندارد جرات هيچ كه صورتي

ميكنم/// پاره پاره را شكمش كارد با ميكند خطاب

از صرفنظر داشت اظهار ادعانامه تشريح ضمن و كرد صحبت به شروع دادستان نماينده سپس

سلب مازندران و بابل مردم از خيال و خواب پانايرانيست و توده منحله حزب نام به عده يك اينكه

زندگي قانون پناه در ايران مردم همه كه برسانم دادگاه قضات عرض به ميخواستم من ولي كردهاند

ميكنند///

و مخالف دسته دو مخالفت تشريح ضمن و كرد دفاع به شروع متهم وكيل بنيمهد آقاي سپس

لباس تعويض براي ميخواسته شب آن من موكل كرده اظهار دارد مملكت براي جريان اين كه زياني

موجود دليلي هيچ و ميكنند حمله وي به چوب با و ميريزند او سر تودهاي عدهاي كه برود خانه به

شـماره ,١٣٣١ مـاه دي سـوم چـهارشنبه �اطــEعات, باشد/> زده را فروردين كمال من موكل كه نيست

هفتم� و بيست سال ,٧٩٨٦
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درگرفت شديدي خورد و زد بهارستان ميدان در <امروز
زخميشدند آن طي عدهاي كه

كردند فرار جيپ وسيله به واقعه محركين از عدهاي دستگيرشدند, پليس وسيله به نفر ٤

مجلسميتينگبدهند مقابل در داشتند قصد تظاهركنندگان

شد برقراريميتينگ از مانع خورد و زد ولي

درگرفت مخالف احزاب از دسته چند بين شديدي خورد و زد بهارستان ميدان در امروز ده ساعت

نيم و نه ساعت از بود: قرار اين از خورد و زد جريان گرديدند/ دستگير نفر ٤ و زخمي نفر ٣ آن طي كه

و كرده اجتماع صفيعليشاه خيابان ابتداي در مرد نفر پنجاه چهل و زن پانزده ده از مركب عدهاي

مجلس جلو در انتخابات در زنان شركت لزوم چنين هم و انتخابات جديد قانون درباره داشتند قصد

انتخابات قانون درباره و كنند داير ميتينگي داشتند نظر در ميشد گفته كه طوري به نمايند/// تظاهر

ميدان وارد پانايرانيستها از نفر ٢å قريب گهان نا ده ساعت به دقيقه چند اما نمايند/ سخنراني

ابتداي و ميدان غربي قسمت در و شد شروع دسته اين و آنها بين خورد و زد غفلتا و شدند بهارستان

شدند/ گريبان به دست لحظه يك در نفر هشتاد هفتاد قريب شاهآباد خيابان

لگد و مشت با نيز بعضي و ميزدند هم روي و سر به متحدالشكل چوبدستيهاي با بعضيها

و زد از كه شدند موفق پليس افراد ساعت ربع يك از پس باdخره و ميكردند/// مضروب را يكديگر

نمايند/ جلوگيري كنندگان تظاهر خورد

و گرديدند اعزام بيمارستان به مأمورين وسيله به ب�فاصله و شدند زخمي حادثه اين در نفر سه

پاسبانها كه موقعي گرديدند/ جلب ك�نتري به شدند داده تشخيص واقعه محركين كه نيز نفر چهار

پليس كاميون يك و كردند فرار شاهآباد طرف به جيپ وسيله به عدهاي برآمدند آنان توقيف صدد در

اين اثر در شاهآباد خيابان اول و بهارستان اوضاع نيم و يازده ساعت تا پرداخت/ آنها تعقيب به نيز

بودند/> بسته را خود كين دكا نيز خورد و زد از بعد مدتي تا حتي كسبه از بعضي و بود متشنج حادثه

هفتم� و بيست سال ,٧٩٩å شماره ,١٣٣١ ماه دي يازدهم پنجشنبه �اطEعات,

شد مجروح ديگر دستدانشآموز به <دانشآموزي

مسلكي اخت�ف سر بر دانشآموزان از نفر دو بين بابل شاهپور دبيرستان در قبل روز چند بابلـ

و كرد حمله اوصياء> <ستار به دشنه با ميباشد پانايرانيست جوانان از كه عمران علي داد/ روي نزاعي

و ضـارب دبيرستان مدير بيگي كاظم آقاي ساخت/ مجروح سختي به را وي پهلوي و چپ دست

گرديد, منتقل شعبه بازپرسي به شهرباني از امر پرونده و داد تحويل پست پاسبان به را مضروب

دادگاه به پرونده و كرد صادر جديد قانون طبق را ضارب عمران علي بازداشت قرار بازپرس فيروزيان

مـجازات دادستان آقاي از و نمودند اجتماع دادگاه در اوصياء ستار اقوام و طرفداران گرديد/ احاله



١٠٧ داريوشفروهر درباره

هفتم� و بيست سال ,٧٧٩٥ شماره ,١٣٣١ ماه دي هفدهم چهارشنبه �اطEعات, شدند/> خواستار را ضارب

توقيفگرديدند دانشجويان از نفر چهار
رفتند دانشگاه به نظامي فرماندار و رئيسشهرباني ديروز بعدازظهر

شد خورد و زد ادبيات دانشكده در امروز
ولي نداشتند را دانشگاه به دخول اجازه انتظامي مأمورين دانشگاه ديروز صبح خورد و زد <در

مقامات با تماس از پس انتظامي مأمورين دهد رخ وقايعي بعدازظهر مجددا ميرفت احتمال چون

از و رفتند دانشگاه به دو هر نظامي فرماندار هم و شهرباني رئيس هم و شدند دانشگاه وارد مسئول

دانشگاه چاپخانه كارگران از جمعي و آنها از نفر چند نتيجه در و كردند بازجوئي دانشجويان از عدهاي

شدند/// توقيف

روي خوردي و زد ادبيات دانشكده در امروز گذشته روز وقايع تعقيب در ـ ادبيات دانشكده در

و يافت خاتمه خورد و زد انتظامي مأمورين آمدن با و شدند مجروح آن طي نفر ٥ از بيش كه داد

حـامل و شوند وارد دانشكده به ميخواستند كه خارجي افراد و دانشجو نفر چند نيز ظهر نزديك

بـه ورود موقع در پانايرانيستها رهبران از يكي فروهر آقاي شدند/ دستگير بودند كارد و چوب

بيست سال ,٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١ ماه دي هيجدهم پنجشنبه �اطEعات, گرديد/> دستگير ادبيات دانشكده

هفتم� و





تاريخمعاصر بخشفراموشي
١٣٣å ماه تير سوم و وقايعبيست

پاسخ جعفري؟ شعبان با مصاحبه <چرا كه آيد پيش پرسش اين عدهاي براي <شايد سرشار:

آذر, ١٤ رويدادهاي و ١٣٣٢ تا ١٣٢٩ آشوب پر سالهاي دربارة بسياري است: روشن من

كه كسي ديد و زبان از قلمي اهل هنوز ولي نوشتهاند, و گفتهاند مرداد ٢٨ و اسفند ٩ تير, ٣å

نـنوشته چـيزي بـوده گـود ميان و معركه داخل زيسته, خيابان در را تنش پر لحظات آن

و ثبت نه بودم, نوين منظري از اجتماعي ـ سياسي گاهيهاي آ گردآوري دنبال من است///

هـرچـه مـردمشناس پـژوهشگران اميدوارم كه شهري جنوب يا لوطيگري فرهنگ ضبط

پيشگفتار� يازده, �ص بپردازند> نيز مهم اين به زودتر

و پليسي كار با تاريخي تحقيق و بررسي است/ معروفعوامفريبانه قول به و غيرعلمي ادعا اين
مدعي بپذيريم, درآورديرا من فرضيه اين چنانچه دارد/ فرق متهمان, و شهود از گردآورياطCعات
سرشار خانم برآيد/ كار پس از بتواند تا باشد داشته دوره اين تاريخ بر نسبي تسلطي حداقل ميبايد
قـلم از است بوده برجستهتر آذر ١٤ وقايع از مراتب به كه را ١٣٣å تير ٢٣ وقايع ميتواند چگونه
وي نام به بايد مملكت اين معاصر تاريخ وقايع زمينه در ايشان ابتكار و ابداع كند ادعا آنگاه و بيندازد

گردد؟ ثبت
براي ايشان گاهي ناآ بر دليلي خود <مردمشناسي> واژه از استفاده در سرشار خانم بودن ناشي
جـنوب يـا لوطـيگري <فـرهنگ aايشان قول bبه مقولة دربارة است/ نوين> <منظري به رسيدن
نوشتهاند; ارزشمند بعضا كتابهايي و مقالهها <پژوهشگران> كنون, تا پيش سالهاي از شهري>
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كشـف بـا مـيكنند تـصور و بودهانـد بياطCع پژوهشهايي چنين وجود از سرشار خانم كه گيرم
مقام در دادهاندو انجام كارستان كاري <بيُمخ> به ملقب تاريخيهمچون<شعبونخان> شخصيتي

كردهاند/ توصيه نيز ديگران به را همه> <اين به پرداختن برجسته, نويسندهاي

١٣٣å ماه تير سوم و وقايعبيست
داد بهخبرنگارانتوضيحاتي خود مسافرت درباره مهرآباد فرودگاه در <هريمن

هريمن اورل مستر حامل lامريكا هوائي mنيروي موتوره چهار هواپيماي صبح ١١ ساعت درست

خانم هريمن آقاي با نشست/ زمين به فرودگاه در امريكا جمهور رئيس ترومن آقاي مخصوص مشاور

لوري ولتر و امريكا خارجه وزارت در ايران و تركيه و يونان اداره رئيس رانتري ويليام آقاي و ايشان

�اطــــــــEعات, بودند/> همراه ميكرده كار اروپا اقتصادي همكاري اداره در سابقا كه نفت كارشناس

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å ماه تير سوم و بيست يكشنبه

شد وخونريزي اغتشاش به منجر <تظاهراتديروز

برايخوانندگانتشريحكردهاند را نكات جزئيترين و رفته دنبالحادثه به قدم به قدم ما خبرنگاران

مجروحين و مقتولين تعداد حادثه, علل حاوي جالب گزارش اين

حكومتنظاميست اع/م و دولت نظرياتسخنگويان
آن بـه وابسـته دسـتجات و نفت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت طرف از ديروز عصر

مقتول نفر چند نتيجه در گرديد/ خورد و زد به منجر كه آمد عمل به تهران خيابانهاي در تظاهراتي

اجـتماع فـردوسي مـيدان در كـنندگان تظاهر بعدازظهر ٥ ساعت از قبل شدند/ مجروح عدهاي و

فردوسي, ميدان جمعيت سير خط كردند/ جمعي دسته حركت به شروع ٦ ساعت حدود در و نمودند

مخبرالدوله سعدي, كباتان, ا dلهزار, سپه, خيابان ملي, بانك اس�مبول, چهارراه انگليس, سفارت

جـيپ يك و شـهرباني جـيپ يك كنندگان تظاهر طرفين و پيشاپيش در بود/ بهارستان شاهآباد,

تقريبا بودند/ حركت در پليس افراد حامل كاميون دو, اين ميان در و ميكرد حركت دژباني به متعلق

بر ميشد/ ديده داشت قرار آن روي در بزرگ نفتي دكل يك كه كاميوني تظاهركنندگان جلوي در

كـاميون, اين از بعد ميدادند/ شعار تظاهركنندگان آن توسط كه داشت قرار بلندگوهائي دكل اين

تـظاهركنندگان بـودند/ حركت در كارگران باdخره و دوشيزگان و بانوان و سواران دوچرخه صفوف

هنگامي بودند/ پوشانيده ايران رنگ سه پرچم با را آن كه داشتند دست در قطوري چوبهاي عموما

شعارهاي متواليا بلندگو حامل سيار اتومبيل چند از رسيد انگليس سفارت نزديك به جمعيت كه

امريكا جمهوري رئيس مخصوص نماينده هريمن ورود به تعرض بر مبني غالبا كه استعماري ضد

از داده يكديگر دست به دست افراد طرف در دمونستراسيون انتظامات مأمورين ميشد/ داده بود
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كاريكاتور و تصوير چند تظاهركنندگان ميان در ميآوردند/ عمل به ممانعت خارجي اشخاص ورود

خيابان از باdخره جمعيت/// ميرسيد/ نظر به بود شده ترسيم بزرگ پارچههاي روي بر كه [هريمن]
شدند/ سرازير مجلس طرف به شاهآباد

وقوع تظاهر شروع از قبل از كه انتظامي مأمورين ـ بود شده فراهم قب� خورد و زد مقدمات

كاميون چندين و بودند جريان مراقب كام� تظاهرات مدت تمام در ميكردند پيشبيني را حوادثي

تظاهركنندگان از عدهاي قبل روز چند اط�ع قرار به بود/ كرده توقف مسير مختلف نقاط در پاسبان

زيادي [تعداد] عده ساخت سفارش و كرده مراجعه منوچهري خيابان در واقع اميدوار سازي مبل به

حزب و ايران حزب كه بود شده گزارش شهرباني به چون و ميدهند را متحدالشكل و قطور چوب

حزب مقابل در پاسبان حامل كاميون چند شهرباني اداره طرف از ميباشند خطر در زحمتكشان

را dزمه اقدامات واقعه بروز صورت در تا شد داده قرار ايران حزب جلوي در نيز عدهاي و زحمتكشان

آورند/ عمل به

ايران حزب كوچه مقابل از نفت دكل حامل كاميون كه هنگامي شد؟ شروع چگونه خورد و زد

حزب كت سا بلندگوي به تظاهركنندگان از عدهاي گهان نا بود گذر حال در بانوان صفوف و كرد عبور

درهـم نـيز را آن اطـراف شـيشههاي و كـردند خـورد را آن سنگ و چوب با و شدند حملهور ايران

و نشـد مـيسر عـمل اين ولي داشتند را ايران حزب تابلوي كردن خورد قصد نيز عدهاي شكستند

زحـمتكشان حـزب طـرف بـه گـهان نا بودند كرده جدا چوبها از را پرچمها كه حالي در جمعيت

جلو تا كردند سعي ابتدا پليس افراد و شد شروع پاسبانها مداخله اولين اينجا در شدند/ حملهور

مـبادرت اشكآور گـازهاي اسـتعمال به ناچار نشد ممكن عمل اين چون و كنند سد را مهاجمين

مجبور كنندگان هجوم چوب و سنگ مقابل در نداشتند تيراندازي دستور ابتدا كه پاسبانها كردند///

شدند/// عقبنشيني به

به نبود كافي پليس افراد تعداد چون ارتش نيروي بعدازظهر نيم و هفت ساعت ـ ارتشكمككرد

و سـرچشـمه شـاهآباد, خـيابانهاي در بـعدازظـهر ده سـاعت تـا تانكها رسيد/// پاسبانها كمك

بودند/// حركت در بهارستان

نخستوزير براي كه نامهاي در صلح هواداران ايراني جمعيت ـ جمعيتصلح اعتراضهواداران

تـقاضا و كـرده اعتراض انتظامي قواي طرف از دبيرخانه اشغال به است نوشته اط�عات روزنامه و

شود/ تخليه مزبور محل زودتر هرچه كردهاند

است/// بوده نفر ١١ آوردهايم دست به كه اط�ع طبق مقتولين تعداد ـ مقتولين و مجروحين

و پاسبان نفر ٥٩ ديروز جريان در داشت اظهار ما خبرنگار به امروز صبح شهرباني بيمارستان رئيس

مـا خـبرنگار به بيمارستان مسئول اميراعلم بيمارستان در بودند/// شده مصدوم كه شهرباني افسر

در آوردنـد/// بيمارستان اين به مرد و زن مجروح نفر ٣å به قريب ديشب حادثه در داشت اظهار
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بيمارستان اين به نفر ١å ديروز مجروحين از شفا بيمارستان در نفر/// يك فقط زنان/// بيمارستان

ايـن بـه را مـجروحين از نـفر ١å فـرهمند/// مـخبر پـرفسور بـيمارستان در نمودند/// مراجعه شفا

در كـردند/// مـراجـعه آنـجا بـه مصدوم و زخمي نفر ٧å سينا/// بيمارستان در آوردند/// بيمارستان

آنها از نفر دو و بستري نفر چند رازي/// بيمارستان در زخمي/// نفر ٢٥ خورشيد/// و شير بيمارستان

كه خبري آخرين گورستان, در گرديدند/ مرخص زخمبندي از پس بقيه و نمودهاند فوت امروز صبح

كه بود اين دادند ما خبرنگار به مقتولين تعداد به راجع /// قانوني پزشكان و رسمي منابع امروز ظهر

است/ شده برده مسگرآباد به جسد ١١ موقع آن تا

به محركين دستگيري براي dزم اقدامات گاهي كارآ اداره طرف از ـ شدهاند دستگير محركين

شـهرباني اداره به و دستگير شبانه مينمودند اغوا را مردم تظاهرات اين در كه كساني و آمد عمل

شدهاند/ فرستاده

يافتهايم اط�ع كه قراري به ـ گرديد توقيف بود شده گرفته ديروز تظاهرات از كه فيلمهائي

ديروز خورد و زد و تظاهرات جريان در كه فيلمي چندحلقه شهرباني مأمورين طرف از بامداد امروز

گرديد/ توقيف بود شده گرفته امريكا فيلمبرداري كمپانيهاي فيلمبرداران و عكاسان وسيله به

سوي به روزنامه انتشار از شهرباني مأمورين طرف از ديشب ـ آزادي سوي به روزنامه توقيف

نمودند/// اع�م مديران به امروز صبح را آن توقيف خبر و آمد عمل به جلوگيري آزادي

سـخنگوي تـهران ديروز حوادث درباره ـ ميگويد چه ديروز حوادث درباره دولت سخنگوي

سابق شركت عوامل ترديد <بدون كه داشت اظهار خارجي و داخلي مخبرين پرسش جواب در دولت

و دهـند قـرار خـود پليد مقاصد آلت را افراطي عناصر توانستند ديروز خورد و زد جريان در نفت

حوادث از صبح ديروز لندن راديو معلوم قرار به كه است اين مطلب اين اثبات براي دليل بهترين

از دنيا در مدتهاست كه نفت كمپاني تبليغات ع�وه به كرده منتشر خبرهائي تهران عصر خونين

ايـران مـلت آهنين وحدت جبهه در خوشبختانه و نموده پا به غوغائي ايران آشوب و مرج و هرج

رئـيس نـماينده هـريمن مسـتر كـه ديـروز و آورد وارد خـللي و رخنه كوچكترين است نتوانسته

و اجرا مرحله به را خود ماهه چند تبليغات از نمونهاي ميخواست شد وارد تهران به امريكا جمهوري

باشد/// درآورده آزمايش

اخت�ل و اغتشاش قصد به عدهاي ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت از اعQميهحكومتنظاميـ

اقدامات دستور ب�فاصله و رسيد دولت به حادثه اين اخبار زدهاند/// تظاهراتي به دست عمومي نظم

lديشب بعدازظهر mدوازده ٢٤ ساعت از ع�وه به است/ گرديده صادر امنيت و نظم حفظ براي جدي

مرور و عبور منع و اجتماعات منع مقررات و نموده تصويب حومه و شهر در را نظامي حكومت اع�م

دوشـنبه �اطــEعات, شد/> گذاشته اجرا موقع به ب�فاصله نظامي حكومت قانون ديگر مواد و شهر در

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å ماه تير چهارم و بيست
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تهران نظامي فرمانداري ١ شماره <اع/ميه
امريه موجب به و وزيران هيأت ٣å.٤.٢٣ مورخ ١٩٣٧١٤ شماره نامه تصويب و تصميم طبق

و تهران شهر در نظامي حكومت هفته يك مدت براي جنگ وزارت ٣å.٤.٢٤ مورخه ١٢٥٦٢ شماره

موقع به ٣å.٤.٢٤ روز يك ساعت از نظامي حكومت قانوني مقررات تمام و ميگردد برقرار حومه

مـنصوب حـومه و تـهران نظامي فرمانداري به دولت امر بنابر كه اين در و شد خواهد گذارده اجرا

آسايش تأمين لحاظ از كه دارد انتظار محترم هموطنان كليه از نظامي حكومت اع�م ضمن گرديده

عمومي انتظامات صيانت براي و نموده رعايت كام� را نظامي حكومت قانون مقررات و اصول عمومي

مقدم علوي سرلشكر فرمايند/> مساعدت و كمك انتظامي مأمورين با

حومه> و تهران نظامي فرمانداري

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å ماه تير چهارم و بيست دوشنبه �اطEعات,

١٣٣å ماه تير ٢٣ وقايع پيرامون
جنجال و هو كابينه
ملي شوراي <مجلس

كنفرانس و نطق
آقايان عرض به مختصري ميخواهم تير يكشنبه روز حوادث به راجع گفت: آزاد [عبدالقدير]
فوري ع�ج نمايندگان آقايان گر ا و است مرج و هرج و مغشوش فوقالعاده كشور وضع كه برسانم

كه گفتم خود دستور از قبل نطق در قبل روز چند در من شود/ وخيمتر اوضاع است ممكن ننمايند

است/ جنجال و هو كابينه مصدق دكتر كابينه

مصدق دكتر آقاي سليقه و فكر طرز به من كه دراز ساليان از نزدم مطالعه بدون را حرف اين من

و استادند مقاله و نطق و ميتينگ و منفي سياست در و عاجزند مثبت كارهاي در ايشان دارم آشنائي

كار ايشان از دينار صد ولي هستند عالي و خوب بسيار منقد يك ايشان دارند, فوقالعاده مهارت

نيست/ ساخته مثبت

و است بوده كارها در ايشان مثبت از قويتر ايشان منفي سياست جنبه شدند زمامدار كه روزي از

مشكـ�ت رفع صدد در بايد و هستند قانوني مثبت كار هر به قادر و نخستوزيرند اينكه جاي به

چيز همه كه هستند اين از غافل ايشان ولي ميكنند, تقويت را نطقها مجالس و ميتينگها برآيند,

است ممكن ميكنند ايشان رفقاي و ايشان كه را كاري همين نيست/ ايشان رفقاي و ايشان انحصاري

بكنند/ ايشان از بهتر ديگران

و جنجال و هو با غيرمشروع يا و مشروع مقاصد و امور پيشرفت كه داديد ياد مردم به كه وقتي

مـجهز حربه همان با هم ايشان رقباي و مخالفين مييابد, انجام باد مرده و باد زنده و رجالهبازي
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ببرند/ كار به را حربه ايشان از بهتر است ممكن و ميشوند

طـرف از نمايشها و ميتينگ اينكه از قبل ميبينند كنند مراجعه پيش ماه چند به آقايان گر ا

و نداشتند تظاهر قدرت تودهايها شود شروع ديگر نقاط بعضي و تهران در مصدق دكتر آقاي رفقاي

روزه همه قناتآبادي شمس و بقائي مكي, كه وقتي نميشد/ داده آنها طرف از نمايشي و ميتينگ

همانند و آمدند ميدان به هم تودهايها گذاشتند را كنفرانس و ميتينگ بناي خارج نقاط و تهران در

و نـمايش شهرستانها ساير و تهران خيابانهاي در اسمي به و كرده تظاهر شكلي به روز هر آنها

دادند/ ميتينگ

يك دست به كار جريان كه وقتي شود, خارج منطق و عقل موازين از كشور امور كه وقتي آقايان

را مملكت بخواهند لوطي عده يك تهديد و ترور عقبه در و بيفتد غيرمسئول اشخاص و رجاله عده

بهتر كه ميشود هم گاهي و ميشوند ميدان وارد حربه همان با شده, پيدا هم ديگر عده يك بچاپند,

ميكنند/ بازي را خود رل

كار از را مردم روزه همه شده كنفرانس و نطق ميدان به تبديل ايران كشور كه است ماه سه تقريبا

آقاي تا كردهاند استفاده بهتر تودهايها تهييج اين از و ميكنند تهييج را عامه احساسات كرده بيكار

رفقايشان/ و مصدق دكتر

اول تا داد نمايش شهر در دوچرخهسوار عده يك با توده حزب [١٣٣å] تيرماه ١٤ جمعه روز در

بقائي دكتر زحمتكشان حزب از رسيدند كه شاهآباد خيابان به نداد رخ حادثه هيچ و شاهآباد, خيابان

شدند/ مجروح نفر چند و كرده حمله آنها به آمده بيرون عدهاي يك

تـوده حـزب كـه افتاده افواه و السنه در دادند, [١٣٣å تيرماه ٢٣] يكشنبه روز كه نمايشي در

نمايش از قبل روز چند صحبت اين پيوندد, وقوع به قتل چندين دارد احتمال داد خواهد نمايش

نكرد؟ پيشبيني را حادثه وقوع چرا دولت بود, شايع مردم ميان

است مسلم آنچه امر باطن در ولي نيست, معلوم ظاهرا نياورد, عمل به را dزم احتياط چرا دولت

بدون شاهآباد خيابان از نمايشدهندگان است/ كرده كمك جريانات اين به دولتي دستگاه كه اينست

مرده فرياد ايران حزب بلندگوي ابتدا رسيدند شاهآباد اوايل به كه وقتي آمدند منظم حادثهاي هيچ

تباني هم با اينكه مثل توده حزب باد مرده فرياد بقائي دكتر حزب بلندگوي ب�فاصله توده, حزب باد

با نفر ٢åå حدود حزبزحمتكشاندر از و نفر ١٢ ,١å ايران حزب از حرف اين فرياد از پس داشتند

lنبود كسي آنجا آقايان خير صدر: كشاورز m كردند/ حمله اينها به چاقو و كارد

جنگ بعد كردند فرار بودند كم ايران حزب و زحمتكشان حزب چون كردند حمله اينها به هم آنها

را آتش بودند مأمور كه ميداد نشان زحمتكشان حزب و ايران حزب عمليات و شد آغاز پليس با آنها

دادند/ انجام خوب هم را خودشان مأموريت و كنند روشن

يك نبودند بيميل هم دولت عمال كه ميكند روشن عمل جريان است مسئول دولت اينجا در
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وقوع از بعد كه سربازي و تانك همان وسيله به ميخواست دولت گر ا زيرا شود داده نمايشي چنين

محل از نگذارد و كند جلوگيري خيابانها به آنها آمدن از ميتوانست قب� آورده, ميدان به حادثه

عـمال به را مملكت مقدرات كشيده, دراز لحاف و پتو زير رفته مصدق دكتر شـوند/ خارج خود

حال عين در گذاشته آزاد ديگر, اعمال و كنفرانس و ميتينگ لواي تحت آنها و انگليسسپرده

بگيرم/ انگليسيها از را نفت ميخواهم من ميگويد

مسئول و مقصر را دولت و ميدانم دولت عهده بر را كشتارها و حوادث اين تمام مسئوليت من

كند/ معلوم را دولت تكليف فورا خواستارم مجلس از و ميكنم معرفي

چندي دولت اين گر ا باشند داشته يقين و برساند مجازات به و تعيين را يكشنبه حادثه متهمين

خواهد انق�ب چنگال در هم را كشور بلكه بگيرد انگليسيها از نميتواند را نفت كه آن نه بماند ديگر

ساخت/ خواهد وارد مردم به را مصيبت بزرگترين و انداخت

توقيف با ميكرد, مخالفت نظامي حكومت با هميشه كه مصدق دكتر آقاي اينست من تعجب

دست بـه مردم شدن كشته براي كه دكتر آقاي ميدهد, نشان عصبانيت كمه محا بدون روزنامهها

آتش به را مرد و زن نخستوزيرند خودشان كه dحا شده چطور ميكرد, زاري و گريه پليس و نظامي

توقيف كمه محا بدون تا ٢å تا ١å را روزنامهها و ميكنند اع�م نظامي حكومت ميبندند, مسلسل

مينمايند؟

�اطـEعات, خوب/> خودشان براي و ميدانند بد ديگران براي را زشت كارهاي اين دكتر آقاي گويا

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å ماه تير پنجم و بيست سهشنبه

بازداشتشدهاند عدهاي كنون <تا

طـرف از تير ٢٣ يكشنبه واقعه در دخالت و تحريك عنوان به مختلف افراد از عدهاي كنون تا

شهرباني گرفتهاند قرار بازجوئي مورد و تعقيب تحت كشور كل شهرباني گاهي كارآ و گاهي آ مأمورين

مشخص جرمشان و نرسيده نهائي مرحله به بازجوئي كه آن علت به آنان اسامي افشاي از كشور كل

افرادي امروز و ديروز ظرف در نظامي فرمانداري طرف از اط�ع قرار به و نمود خودداري است نشده

در يافت تحقق جرمشان كه صورتي در كه گرفتهاند قرار بازجوئي تحت بودهاند سوءظن مورد كه

ولي نيست مسلم شدگان بازداشت تعداد حقيقي رقم گيرند/ قرار كمه محا تحت مربوطه دادگاههاي

مـاه تير پنجم و بيست سهشنبه �اطEعات, است/> متجاوز نفر ٥å از آنان تعداد است شايع كه قراري به

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å

شدگان بازداشت و مجروحين <مقتولين,

مقتولين صحيح تعداد است آورده دست به رسمي مقامات از امروز ما مخبر كه اط�عي قرار به
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مجروحين تعداد درباره است/ پليس افراد از آنها از يكي كه ميباشند نفر ١٣ حال به تا يكشنبه واقعه

بودند بستري سينا بيمارستان در ديروز كه نفري ٢٣ از نفر ٤ ولي نيست دست در قطعي آمار هنوز

است كرده اصابت آنها شكم حدود به گلوله كه نفر دو وضع بقيه نفر ١٩ از و شدهاند مرخص امروز تا

ميباشند/// ك خطرنا

نفرشان ٦٢ عده اين از كه بودند بازداشت امروز تا نفر ٨٨ داد ما مخبر به شهرباني كه خبري طبق

و بازجوئي از پس ولي بودند/ شده واقع تعقيب تحت يكشنبه روز در عمومي نظم اخ�ل علت به

از نفر ١٢ دادسرا: مخصوص بازپرس و تهران دادسراي دادياران طرف از آنها پروندههاي به رسيدگي

و كفيل معرفي با بقيه و شدند آزاد التزام قيد به نبود دست در آنان عليه بر مدركي كه كنندگان تظاهر

گرديدند/ آزاد ضمانت وجه تأديه

مـعرفت نام به يكشنبه واقعه مجروحين از يكي اط�ع قرار به ـ كرد فوت ديروز كه مجروحي

خريد براي منزلش از او كرد/ فوت صفيعليشاه در واقع خود منزل در صبح ديروز نعمتا� فرزند

�اطـEعات, گرديد/> مقتول چوب ضربات اثر در و بود شده جمعيت داخل و آمده خيابان به هندوانه

ششم� و بيست سال ,٧٥٧å شماره ,١٣٣å ماه تير ششم و بيست چهارشنبه

دخالتنميكنم> <من ١٣٣å ماه تير ٢٣ وقايع پيرامون

ملي شوراي <مجلس
شد حاصل اكثريت امروز نيم و ده ساعت

كرد/// ايراد را خود نطق وك/ سكوت ميان در و مجلسآمد به نيم و ٩ ساعت نخستوزير

خـودتان تـا نـميكنم قبول را شهرباني رئيس من كردم عرض شاهنشاه به نخستوزير/// نطق

اعـليحضرت گـفتند و آمـدند زاهـدي سـرلشكر آقاي بعد روز چند اصل اين روي بفرمائيد/ تعيين

هر نميكنم دخالت امر اين در كردم عرض من است؟ چطور بقائي سرلشكر ميفرمايند همايوني

و شهرباني رفت بقائي سرلشكر آقاي اين از بعد بفرمايند/ تعيين ميدانند ص�ح خودشان را كسي

براي را آن و آورده بيرون بودم داده ايشان به آذربايجان در بنده پيش سال سي كه تصديقنامهاي

او بـه شـما و هست هـم شـما خـود اطـمينان مـورد كه هست كسي همان گفتند و فرستادند من

آدم بسـيار بـقائي سـرلشكر آقـاي گـفتم زاهـدي سـرلشكر آقـاي بـه بعد من دادهايد/ تصديقنامه

در رفـتند ايشـان گـرفتهانـد/ مـن از تـصديقنامهاي چنين پيش سال سي كه هستند مالانديشي

شدند/ كار مشغول و شهرباني

و بـودند نگـران سـياسي دسـتجات بعضي عمال از عدهاي مه ماه اول روز در كه ميدانند همه

مأمورين تمام به من بود/ حاصل نگراني اين باز دادند رژه دوچرخه با عدهاي كه روزي در همچنين

كه وقتي مگر كنيد شليك نميبايست شما باشيد/ داشته قوه كافي قدر به ميبايست شما كه گفتم
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كند/// شليك ندارد حق جز, مأمور البته اجازه, با هم آن باشد/ dزم

با و بودم شهر در من البته من/ خود و شهرباني رئيس اجازه با مگر بشود نبايد شليك دادم دستور

كسب لزوم صـورت در ميتوانست و بود مربوط من با شهرباني رئيس آقاي تلفن و بلندگو وسايل

آقاي كه تيرماه ٢٣ روز در بنشاند/ خود جاي به را اشخاص بود dزم گر ا و كند شليك و كند دستور

بود/ شهرباني رئيس بقايي سرلشكر

و نكردم دخالتي وجه هيچ به شهرباني كار در من نكنند, مشوب را اعليحضرت ذهن اينكه نظر از

شده گفته رسيد, تفتيشيه هيأت گزارش كه كنون ا و آمد ميان به شهر اين در تير ٢٣ وقايع كه ديديم

خـود پست در شـهرباني مأمورين از عدهاي و كردهاند مقتول را زيادي عده شهرباني مأمورين كه

نبودهاند/

هست كـار سـر دولت ايـن تـا مـيگويم صراحتا من و بود نشسته خود خانه در بقايي سرلشكر

خواهد مجازات كردهاند شليك بيگناه اشخاص به ماه تير ٢٣ روز در مقررات برخ�ف كه را اشخاصي

به هم عمل دستورات خودشان قول به كه را بيپرنسيب اشخاص اين كه نشود موفق دولت گر ا و كرد

كند/ برقرار را نظامات نيست قادر كس هيچ مملكت اين در ديگر كند مجازات داشتهاند, سابقه طور

و است دولت موافق دسته ف�ن كه كند نگاه نبايد دولت كند, رعايت را عدل جنبة هميشه بايد دولت

دولت ديگـر نكـند مسـتقر را عـدالت تـا و كند نگاه بايد را عدالت فقط دولت, مخالف دسته ف�ن

,١٣٣å شـهريور هـفدهم يكشــنبه �اطــEعات, ميشود/> ايجاد مملكت در مرج و هرج و ندارد مفهومي

ششم� و بيست سال ,٧٦١٣ شماره

مصدق دكتر آقاي به بقايي سرلشكر آقاي نامه <متن

نخستوزير آقاي جناب ١٣٣å.٤.٢٩ تاريخ به تهران

عـز شهرباني رياست شغل از اينجانب تغيير بر مبني ٣å.٤.٢٧ مورخ ١ååå٧ شماره مرقومه

بـراي بـدهم انـجام را خود وظائف نتوانستهام اينجانب بودند فرموده مرقوم چون بخشيد/ وصول

تحصيل كاري فدا سالها با كه سربازي حيثيت از دفاع و بيغرض مردم و جناب آن ذهن شدن روشن

ميدهم/ توضيح است گرديده

مسـتحضر قـطعا كه است ماه تير ٢٣ ك اسفنا واقعه به مربوط وظيفه انجام عدم از منظور گر ا

٢٣ روز ميتينگ چون و شدم منصوب شهرباني رياست به مزبور واقعه از قبل روز سه فقط هستند

سـمت كـه كشور وزير آقاي جناب طرف از dزم دستورهاي خصوص اين در بود سابقه به مسبوق

بـه خـودشان نـيز واقـعه هـنگام و بود, شده داده داشتند اينجانب از قبل نيز را شهرباني رياست

كي حا امر متصديان پرونده و ميپرداختند مربوطه دستورهاي تكميل به و آورده تشريف شهرباني

براي رضايتي عدم مزبور واقعه از پس اينجانب اعمال از گر ا و ميباشد dزم پيشبينيهاي و اقدام بر
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مـعاون فـاطمي دكـتر آقـاي جـناب عـرض بـه ضـرورت حسب بـر است گرديده حاصل جناب آن

بود مقررات برخ�ف اشخاص و جرائد توقيف در مينمودند اب�غ مقام آن طرف از كه نخستوزيري

گرفتهاند قرار جناب آن كه خاصي وضع در شود فرض هم گر ا و بودم آن انجام از معذور اينجانب

تسكـين بـراي عكسالعملهائي و اقدامات مردم و مجلسين محترم نمايندگان اعتراضات رد براي

بـه معمول لحاظ از باشد كاريهائي فدا يا و بردن بين از به منجر كه مينمايد ايجاب عامه اذهان

آن به مشروط لكن بود خواهد مقبول و پسنديده است متداول كشورها غالب در كه سياسي جريانات

اداري مقررات رعايت بدون اينجانب سربازي حيثيت با كه آن نه شويد نائل مقدس هدف به كه

و گوشه در را خودشان انزجار تعجب حال با جامعه بلكه اينجانب تنها نه كه بفرمائيد عمل به اقدام

دارند/ ابراز كنار

صـحيح قـضاوتهاي dزم دقت بـا پـيشآمدها قـبيل ايـن بـه نسـبت ايران هوش با مردم زيرا

تشـييد براي مختلف ت�شهاي با جناب آن كه لحظاتي در اينجاست در تأسف فقط و مينمايند

باشد تحمل قابل فرضا اينجانب براي گر ا دستورات گونه اين بروز هستيد اقدام مشغول ملي وجهه

آن نظاير و واقعه اين از مردم بين شكاف توسعه و اخ�ل ايجاد براي مفسدهجو عناصر دارند يقين

مينمايند/ را استفاده كثر حدا

و لطمه و مختلف زبانهاي به راديو و جرايد وسيله به كه تظاهراتي تمام قبال در فع� بنابراين

و ملي ع�قه و مصالح نظر از نمودهاند اعمال شامخ مقام آن قدرت اتكاء به كه ناروائي تهمتهاي

قضاوت و نموده كشور جرايد در نامه اين درج به كتفا ا فقط نداشته اقدامي اين از بهتر خود ارتشي

است خدمتگزاري در اينجانب مشوق بهترين كه عزيز همميهنان اذهان و افكار به را امر جريان

بقائي> سرلشكر مينمايد/ گذار وا

ششم� و بيست سال ,٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å تيرماه سيام يكشنبه �اطEعات,

تهران نظامي فرمانداري <اع/ميه
مقررات كه ميرساند حومه و تهران محترم كنين سا استحضار به سابق يك شماره اع�ميه پيرو

را خـود نـظامي فـرمانداري ميبايد/ خاتمه تيرماه ٣١ دوشنبه صبح ١ ساعت در نظامي حكومت

بـا كه انتظامي مأمورين با عزيز هموطنان صميمانه همكاري و مساعي تشريك از ميداند موظف

توجهي با است يقين نمايد/ سپاسگزاري فرموده مراعات را نظامي فرمانداري مقررات متانت نهايت

طريق بدين نفرموده خودداري رويه اين ادامه از دارند كشور حساس موقعيت به محترم اهالي كه

حومه و تهران نظامي فرماندار فرمود/ خواهند اثبات كشور به نسبت را خود قلبي ع�قه

مقدم> علوي سرلشكر

ششم� و بيست سال ,٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å تيرماه سيام يكشنبه �اطEعات,
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بقايي سرلشكر درباره نخستوزير <دستور

سرلشكر آقاي <چون است: شده صادر جنگ وزارت به امروز نخستوزير آقاي طرف از دستور اين

مشاراليه مراقبت عدم علت به و بود تهران شهر انتظامات حفظ مسئول شهرباني سابق رئيس بقائي

دادگـاه فورا مشاراليه فرمائيد دستور پيوسته وقوع به تيرماه سوم و بيست اسفآور و گوار نا وقايع

مصدق> محمد نخستوزير شود/ داده ايشان علني كمه محا ترتيب و تشكيل نظامي

ششم� و بيست سال ,٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å تيرماه سيام يكشنبه �اطEعات,

تير ٢٣ مجروحينحادثه و مقتولين <امروزصبحخانواده

نمودند اجتماع بهارستان مقابل در

خويشاوندشان و اقوام كه كارگراني و جوانان و دوشيزگان و بانوان از عدهاي امروز بامداد ٩ ساعت

و آمده گرد مجلس جلو در بودند شده زنداني يا و مصدوم يا و مقتول تيرماه ٢٣ خونين واقعه در

به تيرماه ٢٣ واقعه مسببين و محركين مجازات و مجروحين و محبوسين آزادي درباره تظاهراتي

نمودند/ اجتماع مجلس درب جلو در داشتند دست در شعارهائي كه حالي در و آوردند عمل

دو و آمد عمل به غيرمترقبه وقايع بروز براي احتمالي اقدامات انتظامي مأمورين طرف از فورا

عـدهاي و تـانك بيست و يافت استقرار سپهساdر مسجد در جلوي در نظامي افراد حامل كاميون

در جلوي از رژه از پس تانكها و بود حركت در شهر شمالي خيابانهاي كثر ا در و آمد شهر به سرباز

گشتند/// باز خود مقر به منوال همين به بهارستان

مـرداد اول سهشنبه �اطEعات, شدند/> متفرق مجلس درب جلوي از متظاهرين ١٢ ساعت مقارن

ششم� و بيست سال ,٧٥٧٥ ١٣٣å,شماره ماه

كرد فوت تير ٢٣ واقعه مجروحين از ديگر <يكي
كرده اصابت شكمش به گلولهاي تير ٢٣ روز خورد و زد در كه مجروحين از ديگر يكي صبح امروز

و بيست سال ,٧٥٧٥ ١٣٣å,شماره ماه مرداد اول سهشنبه �اطEعات, درگذشت/> سينا بيمارستان در بود

ششم�

نمود خودداري تير ٢٣ حوادث به رسيدگي از كيفر <رئيسديوان
تير ٢٣ واقعه به رسيدگي مأمور دادگستري وزارت طرف از كه كيفر كل ديوان رئيس معقول آقاي

و يافته حضور شهرباني در ديروز اينكه با دارند كه زيادي كارهاي واسطه به اط�ع قرار به بود شده

�اطــــــــEعات, خواستهاند/> معذرت مأموريت اين قبول از بودند نموده فراهم را رسيدگي مقدمات

ششم� و بيست سال ,٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å ماه مرداد ششم يكشنبه
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<مجلسسنا
دستور از قبل نطقهاي در

گرفت/// قرار مذاكره مورد تير سوم و بيست واقعه
آخرين كه شنبه روز داشتم نظر در بنده كرد: اظهار هدايت كمال آقاي ـ زخمي و كشته صدها

جلسه كه دادند اط�ع امروز چون و بكنم عرايضي ميكرديم شروع را تعطيل و بود ما دوره جلسه

در كس هر كه هستند مستحضر آقايان كنم/ عرض امروز را خود مطالب گرفتم تصميم لذا بود خواهد

سال عرض در ببيند تا مياندازد نظر را خودش عمليات بي�ن سال آخر هست كه كاري و حرفه هر

يك اين در ببينيم تا بيندازيم خودمان كار بي�ن به اجمالي نظر يك ميخواهم من است, كرده چه

زدهايم حرف دنيا پارلمانهاي از يك هر از بيش ميكنم خيال من سال يك اين در كردهايم, چه سال

كردهايم/ مشاعره و

ايـراد دستور از قبل نطق و ميشود تشكيل سنا جلسات كه موقعي در گفتم من مرتبه سه دو

و پـارلمان بـين كـه محسوسي جدائي با ولي است/ مفيد خيلي مملكت براي نطقها اين ميگردد

توجه مورد ما تذكرات و دستور از قبل نطقهاي البته هست متأسفانه هم هنوز و است بوده دولتها

نميگيرد/ قرار

در كنون ا اشخاصي و شدند زخمي نفر ٥åå و كشته نفر ١åå بهارستان ميدان اين در تير ٢٣ روز

هر در خطيري امر چنين يك و شدهاند دفن كجا آنها شدگان كشته نميدانند كه هستند شهر اين

را مملكت سراسر انق�ب و ميگرفت آتش پارچه يك مملكت آن سراسر بود افتاده اتفاق دنيا كجاي

ميكند/ نگاه و نشسته كت سا طور همين ما دولت اينجا در ولي ميگرفت

كشته آدم روز آن تير ٢٣ قدر به و بودم جا همين در من بستند توپ به اول مجلس كه موقعي در

اندازه به بست توپ به را مجلس لياخوف كه روزي آن ديدند و بودند آنجا روز آن در صادق آقاي نشد/

نشد/ كشته آدم تير سوم و بيست

سكوت به كه كساني تا كه شود تمام مملكت زيان و ضرر به طوري به است ممكن دولت سكوت

شوند/ دعوت كمه محا به روزي گذرانيدهاند

اهالي نام به من نزند/ حرف كسي ولي كنند عام قتل را عدهاي تهران شهر در كه ميشود چطور

در مصدقالسلطنه معتقدم كه اين با است كرده غفلت دولت كه ميگويم و ميزنم را خود حرف تهران

خـيانت او بـه او اطرافـيان كه ميگويم صراحت طور به ولي كرده خدمت مملكت اين به خود عمر

كردهاند/

انعكاس آينده در ميزنم امروز من كه را حرفي اين بدانيد و كنيد رسيدگي امر اين به و برويد

داشت/ خواهد

ك خـا بـه مـن اجداد است سال ٤åå كه شهري اين در و شدهاند كشته من خواهران و برادران
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باشم/ كت سا طور همين نزنم را حرفها اين ولي ببينم را وقايع اين من ميشود چطور رفتهاند

كمال با دولت گفتهايم سال يك عرض در مخصوصا ما كه را مطالبي كه اينست ديگر قسمت اما

ششم� و بيست سال ,٧٥٨١ شماره ,١٣٣å ماه مرداد نهم �چهارشنبه است///> كرده تلقي خونسردي

شده تجديد بجنورد در تهران تير ٢٣ <حادثه

mبش باغ ميدان در صلح هواداران جمعيت طرف از بجنورد شهرستان در ميتينگي قبل روز چند

بـه شادلو ايل افراد خصوصا شهر اهالي از عدهاي ميتينگ جريان ضمن در ميگردد برپا lقارداش

بين شديد خورد و زد نتيجه در و مينمايند دهندگان ميتينگ عليه تظاهراتي و برخاسته مخالفت

مأمورين مراقبت با ولي ميگردند مجروح و زخمي نفر چندين نتيجه در كه ميگردد واقع دسته دو

روز آن خورد و زد جريان تعقيب در ليكن ميگردد قرار بر آرامش و يافته خاتمه خورد و زد انتظامي

را خراسان نمايندگان و گرديدند متحصن تلگرافخانه در بجنورد اهالي از كثيري جمع صبح امروز

چـهارشنبه �اطـEعات, نمودند///> دعوت تلگرافخانه به حضوري تلگراف مخابره و جريان گزارش براي

ششم� و بيست سال ,٧٥٩٢ شماره ,١٣٣å ماه مرداد سوم و بيست

١٣٣å تيرماه ٢٣ دربارهحادثه مجلسسنا گزارشكميسيونمنتخبه <متن
دوشنبه روز ذيل كنندگان امضاء سنا مجلس دستور حسب بر ـ رياستمجلسسنا معظم مقام

نريمان, و حائريزاده ذوالفقاري, ملكمدني, آقايان از متشكله كميسيون در مجلس در تيرماه ٢٤

بـراي امـيرع�ئي آقـاي و سـنجابي آقـاي وزراء آقـايان از نـفر دو و ملي شوراي مجلس نمايندگان

سرتيپ و شهرباني كل رئيس بقائي سرلشكر تيمسار آقايان شده حاضر تير ٢٣ واقعه به رسيدگي

و اوراق طـبق را كشـور وزيـر و دولت و شـهرباني عـمليات و اقدامـات انتظامات, رئيس همايونفر

رسيده شهرباني به كه اط�عاتي طبق بر انتظامات رئيس توضيحات دادند/ توضيح پرونده محتويات

خانه در كه داده گزارش كشور وزير و نخستوزيري مقامات به كشور كل شهرباني تير ١١ روز بود

شود/ واقع خوردي و زد است ممكن كه بدهند تير ٢٣ در ميتينگي گرفتهاند تصميم صلح

بدهند ميشوند, عصباني نياورند, من نزد را شهرباني گزارشات كه فرمودهاند مصدق دكتر آقاي

از نـخستوزير امـر حسب بـر كـه مـينمايد ابـ�غ شفاها شهرباني به كشور وزير آقاي كشور/ وزير

شود/ جلوگيري نبايد تظاهرات و ميتينگ

اعضاء كه صلح خانه كميته تصميم طبق كه ميدهد گزارش مجددا تير ١٨ و ١٥ و ١٣ در شهرباني

را اسلحه mنوع سرد اسلحه با نفر هزار شش پنج و گرم اسلحه با نفر پانصد هستند, توده منحله حزب

آهني مشتهاي و شده نصب چوب رأس در آهني قطعه كه كوتاه سفيد چوب با ميدهد توضيح هم

براي جمعيت طرف دو در گرم اسلحه با نفر پانصد و كردهاند حاضر lكارد و آهني گلولههاي و بوكس



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٢٢

بـا چـپيها دوچرخـهسوارهـاي مضاربه واسطه به است ممكن و كرد خواهند حركت دفاع و حمله

چيست؟ تكليف آيد پيش خوردي و زد راستي دست احزاب و كاشاني آقاي طرفداران

و ميشود تأييد اخبار اين مرتبه سه نيز بعدا نكنند/ جلوگيري كه است داده دستور كشور وزير

به را خود نيز ايشان و مينمايد معرفي شهرباني به كشور وزير را بقائي سرلشكر تير ٢å روز باdخره

معرفي نخستوزيري به و همايوني اعليحضرت حضور به ولي مينمايد معرفي تابعه ادارات و وdيات

نميشوند/

در ژاندارمـري و ستاد نماينده از جلسهاي انتظامات رئيس تقاضاي طبق بر تير ٢٢ شنبه روز

امر راستي دست احزاب به ميگويند مخصوصا و ميشود مطالعه موضوع اين در و تشكيل شهرباني

نگيرند/ تماس آقايان اين با شود

آشـنا هـنوز هـم شـهرباني وظايف به و نميشناسم را احزاب من ميدارد اظهار بقائي سرلشكر

امور به من چون و مينمايند/ اقدام كشور وزير آقاي خود را احزاب خودشان, دستور طبق نيستم/

من با گر ا كنيد/ عمل داريد كه وظايفي طي همايونفر سرتيپ تيمسار نيستم بينا هنوز شهرباني

دادهاند/ كشور وزير آقاي جناب كه است همان دستورات dا و نمايند مراجعه داشتيد كاري

عمل موقع به كه گرفته نظر در گروهان دو اضافه با را خرداد ٧ نقشه عين كميسيون اين عليهذا

بگذارد/

دفتر در را اشخاصمسلحاحزاب از رئيسيكدسته عليزاده كشور, وزير آقاي صبح شنبه روز

دادهاند/ دستوراتي او به و پذيرفته كشور وزارت

بـاد مرده كه است بوده شاهآباد خيابان در راستي دست احزاب از يكي طرف از هم بلندگو يك

داشـته اظـهار مشـاراليـه كه مجروحين از يكي از روحي آقاي استنطاق طبق و ميگفته تودهايها

راستي دست احزاب به متعلق گفتگو اين كه است معلوم و انداختيم صدا از سنگ با را بلندگوشان

ولي نميدهد صورت كنون تا تعمدا شهرباني شدهاند نزاع شروع موجب كه نفري دويست اما بوده

كار جبهه از نفر چند شايد و ايران حزب و زحمتكشان از است شده استع�م و استنباط خارج از آنچه

كه جرح و قتل و خورد و زد از پس حال هر در است نظر اين مؤيد گاهي آ اداره استنطاقات كه بودهاند

است/ شده شروع صلح طرفداران طرف از حمله

با نفر پانصد شهرباني گزارش وصول از پس زيرا است پيشآمد اين مسئول كشور وزارت و دولت

از كه بوده اين كشور وزير وظيفه باdخص دولت وظيفه كردهاند, حاضر ميتينگ اين براي گرم اسلحه

اين نمايد معلوم و دستگير را گرم اسلحه به مسلح نفر پانصد اق� يا نمايد جلوگيري ميتينگ اين

تعقيب را اشخاص قانون طبق و رسيده آنها به كجا از اسلحه جواز, بدون و كرده مسلح كي را اشخاص

نمايد/

است نكرده اقدامي هيچ ميتينگ بودن آزاد اتكاء به فقط و فقط كشور وزير و دولت متأسفانه ولي



١٢٣ معاصر تاريخ بخشفراموشي

اسلحه با نفر هزار شش پنج و گرم اسلحه با مسلح نفر پانصد مستلزم ميتينگ دادن كه است بديهي

است/ نبوده سرد

اشخاص كه بدهد دستور و كرده پيشبيني وقوع از قبل را واقعه كه بوده وظيفهدار كشور وزير

هنوز كل شهرباني چه گر ا خاتمه در و نمايد كشف را قضايا عمق و جلب را جمعيتي و حزب هر مسلح

بـا كشـور وزيـر دستورات و تماس با ولي نميكند معرفي شدهاند نزاع اين موجب كه نفر ٢åå نام

مراجـعه گاهي آ در متهمين استنطاقات mبه ميدارد/ مدلل را ايشان تقصير و قصور بيشتر احزاب

جاي به را ارتش سابق افسرهاي و داده تغيير را كميسر چند واقعه از قبل روز چند ع�وه به l/شود

عـبدي و ٢ كـ�نتر [فرخندي] فرخوندي است جمله آن از كه نمودهاند منصوب سابق ك�نترهاي

و زد محل در بايد كه حالي در نمود دفاع بام از بعد و بسته را ك�نتري درهاي فرخندي كه ٣ ك�نتر

وظايف بانك حفظ نام به و ايستاده ملي بانك جلو عبدي و باشد كرده جلوگيري داشته حضور خورد

است/ نداده انجام را خود

آنها احكام و شده منتقل ديگر قسمتهاي در بقائي سرلشكر تعيين از قبل روز چند افسرها اين

انتقال حكم و نموده معزول انتظامات حفظ از را سياسي سرتيپ نيز و است كشور وزير آقاي امضاء به

اوضـاع بـه كه كساني و است كرده فوت ساعت همان او كه موقعي در ميفرستند, خانهاش به را او

بود خود شغل سر در فيالسابق كه سياسي سرتيپ گر ا كه ميدانند هستند مطلع شهرباني داخلي

عملي درصد صد نقشه كه است كرده معزول را شخص اين متعمدا كشور وزير و نميشد واقع واقعه

شود/

جزئيات و جريان تمام كه معني اين به نموده عمل خود وظيفه به كل شهرباني اداره واقعه اين در

و زد موقع در و ننموده اتخاذ تصميم دولت ولي داده اط�ع دولت به و كشف وقوع از قبل روز ده از را

اسـلحه حـتي و مـجروح گلوله با را افسران بودهاند مسلح كه صلح طرفداران كه وقتي تا نيز خورد

و زدهاند سرش به سرد اسلحه با كه را افسر يك حتي و نكرده مثل به معامله گرفتهاند را بعضيها

دادهاند/ تحويل شهرباني به و گرفته چپيها از كار جبهه را او كمري اسلحه شده بيهوش

منحصرا بقائي سرلشكر زيرا نيست بقائي سرلشكر و شهرباني متوجه تقصير واقعه اين در عليهذا

صادر كشور وزير طرف از دستورات و اوامر تمام ولي است شده كار وارد شهرباني در دوشنبه صبح از

شـهرباني عـمومي وظـايف وارد چون من است داشته اظهار بقائي سرلشكر حتي و است ميشده

عـمل كشـور وزيـر آقاي دستور طبق بايد و مسئول انتظامات رئيس نميدانم را جزئيات و نيستم

است/ نشده تقصيري و قصور مرتكب واقعه اين در نيز مشاراليه فوق معروضه مراتب با نمايند

روحي, فرخ, سيدمهدي

اميراحمدي> سپهبد و طباطبائي عبدالمهدي

ششم� و بيست سال ,٧٥٩٤ شماره ,١٣٣å ماه مرداد ششم و بيست شنبه �اطEعات,



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٢٤

تير ٢٣ بهحادثه بازرسي <گزارشهيأت

ايـن مـطابق گـرديد/ دادگسـتري وزارت تسليم شده مهر و Wك پاكتي در امروز وقت آخر

مجروحگرديدهاند نفر ١٤٩ و مقتول نفر ١٩ مزبور حادثه در گزارش
آقـايان از مـركب هيأتي تير ٢٣ حادثه از پس داريد/ استحضار گرامي خوانندگان كه طوري به

دادسـراي داديـار عـالمي شمسالدين و كيفر ديوان معاون وكيلي باقر و ثبت كل مدير شهشهاني

گرديد/ آن مسببين تعيين و حادثه جريان به رسيدگي مأمور دو, و يك استان

تا صبح نيم و ٧ ساعت از روز هر امروز ظهر از قبل تا جاري سال ماه مرداد پنج تاريخ از هيأت اين

از بازجوئي و تحقيق مشغول و ميدادند جلسه تشكيل شهرباني اداره كتابخانه اطاق در بعدازظهر ٨

پس انجام سر تا بودند وقت كشور وزير و شهرباني رئيس تا گرفته پاسبان كارگر, از نظر مورد اشخاص

حادثه بازجوئي پرونده در مطالعات نتيجه امروز اداري ساعت آخرين در مطالعه و تحقيق روز ٢٧ از

ك d كتي پا در و تهيه ورق شانزده يا پانزده در گزارشي ميباشد برگ هزار بر بالغ آن اوراق كه تيز ٢٣

نيز را كشور كل بازرسي رياست ضمنا كه دادگستري وزارت كفيل سميعي دكتر آقاي به شده مهر و

گرديد/ تسليم هستند عهدهدار

و بوده دخيل تير ٢٣ حادثه ايجاد در كه دستجاتي و دولتي مأمورين گزارش اين در اط�ع قرار به

گزارش اين در همچنين و شدهاند معرفي و تعيين آنها سوءنظر يا و قصور علل كر ذ با ميباشند مقصر

حادثه در گزارش اين مطابق ميباشند/ نفر ١٩ نشان و نام كر ذ با تير ٢٣ حادثه در مقتولين مجموع

گرديدهاند/ مضروب و مجروح شهرباني مأمور پاسبان نفر ٧٦ و عادي افرادي نفر ٧٣ تير سه و بيست

در گر ا و نداشته وجود ناشناس و مجهولالهويه مقتول مزبور حادثه در كه شده ادعا گزارش اين در

در است/ گرديده تعيين و تحقيق آنها نشان و نام گزارش اين در بودهاند ناشناس نفري چند امر بدو

تير ٢٣ حادثه بازرسي هيأت اعضاي به بيشتري اط�عات كسب براي اداره خبرنگار ساعت آخرين

نمود/ مراجعه

دكتر آقاي به مستقيما كه نمودهايم تهيه كاملي و جامع گزارش يك ما داشت: اظهار وكيلي آقاي

باشد آن انتشار به تصميم مطالعه از قبل گر ا و شد خواهد تسليم دادگستري وزارت كفيل سميعي

,٧٦å٩ شـماره ,١٣٣å مـاه شـهريور دوازدهم سهشنبه �اطEعات, كند/> منتشر دادگستري وزارت بايستي

ششم� و بيست سال

تير ٢٣ حادثه به رسيدگي مأمور <گزارشهيأت
شمسالدين و كيفر ديوان معاون وكيلي باقر و ثبت كل مدير شهشهاني آقايان از مركب هيأتي

آقـاي طـرف از مرداد ٥ تاريخ در هيأت اعضاي عنوان به دو, و يك استان دادسراي داديار عالمي

حادثه جريان به رسيدگي مأمور بود عهدهدار را كشور كل بازرسي رياست كه دادگستري وزير هيئت



١٢٥ معاصر تاريخ بخشفراموشي

شد/ تير ٢٣

كه طوري به بود تحقيق و رسيدگي مشغول ديروز تا و كرد كار به شروع تاريخ همان از هيأت اين

آقاي به گزارشي طي را خود مطالعات و تحقيقات نتيجه مزبور هيأت داديم اط�ع ديروز شماره در

تسليم ميباشد عهده نيز را كشور كل بازرسي رياست ضمنا كه دادگستري وزارت كفيل سميعي دكتر

ميرسد/ عزيز خوانندگان نظر به آن متن اينك كه نمود

كشور بازرسيكل رياستمعظم

ذيـل امـور دربـاره گـرديد مأمـور كشـور بازرسي هيأت ٣å.٥.٥ ـ ٣٥٩å شماره اب�غ حسب بر

دارد/ اع�م را خود نظريه و رسيدگي

نـمايش قـصد و كـيفيت از قـبلي اطـ�عات حـد چه تا ذيربط مأمورين و شهرباني افسران n١

امـنيت اخت�ل و محتمله فجايع حدوث از جلوگيري براي احتياطي تدابير چه و داشته دهندگان

نه/ يا است شده تقصيري يا قصور وظيفه اين لحاظ از و نموده اتخاذ

نظم حفظ براي اسلحه استعمال بدون را ممكنه وسائل شهرباني مأمورين واقعه حدوث هنگام n٢

نه/ يا شدهاند س�ح استعمال از ناچار باdخره و بردهاند كار به

بودهاند/ جمعيت دسته كدام از حقيقي مسببين n٣

تاريخ از و گرديد مطالعه مربوطه پروندههاي و حاضر شهرباني اداره در بازرسي ٣å.٥.٥ تاريخ در

است/ رسيده هيأت نظر به زير فهرست طبق امر سوابق و پروندهها متدريجا ٣å.٥.٨

كليه از كي حا گزارشي رونوشت ضميمه به گاهي كارآ اداره ٣å.٥.٨ ـ ١ ـ ١٩١٧å شماره نامه ـ ١

/l١١ تا ٣ صفحه mاز گاهي كارآ اداره قبلي اط�عات

مدارك كليه از هيأت م�حظه از پس و شده ارسال ارتش دادرسي به كه گاهي كارآ اداره پرونده ٢ـ

/٨١ تا ١٢ صفحه از است بايگاني پرونده در و تهيه رونوشت آن

تصميمات و شهرباني قبلي اط�عات اع�م از كي حا ٩٨ تا ٨٣ صفحه از انتظامي پليس پرونده ٣ـ

است/ احتمالي وقايع جلوگيري براي متخذه

/١٣٧ تا ٩٨ صفحه از ك�نتريها گزارش متضمن انتظامي پليس متمم پرونده ـ ٤

ارسال ارتش دادرسي به اخيرا و بود تهران دادسراي بازپرس اختيار در كه گاهي آ اداره پرونده ـ ٥

/١٥٤ تا ١٣٨ صفحه از آن خ�صه است گرديده

اشخاص از اط�ع كسب و توضيحات اخذ به مبادرت مزبور پروندههاي مداقه و بررسي از پس

است/ گرديده

بودهاند/ ناظر و حاضر حادثه وقوع محل در كه گاهي كارآ اداره مأمورين n١

داشتهاند/ حضور حادثه محل در كه انتظامي پليس افراد و افسران n٢

يا و بوده متمركز مجلس در كه نظامي افراد و افسران و مركز دژباني فرمانده عظيمي تيمسار n٣



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٢٦

شدهاند/ عمل وارد بعدا

هـيأت اشـتغال از مـدتي مـلي شوراي مجلس نمايندگان و سناتورها آقايان از عدهاي چون n٤

آقايان اط�عات از استفاده منظور به بودند شده تعيين نيز تير ٢٣ واقعه به رسيدگي براي بازرسي

گرديد/ معمول قانوني اقدامات بازرسي هيأت وسيله به نيز مذكور

جرايد/ مخبرين و مديران از عدهاي n٥

از نحوي به يا و گذارده هيأت دسترس در را خود اط�عات و مراجعه مستقيما كه افرادي كليه n٦

است/ رسيده نظر به dزم آنها از اط�ع كسب انحاء

است گفته قرار بررسي مورد نيز زير پروندههاي به رسيدگي ضمن در

[١٣٣å ارديبهشت [دهم /١٩٥١ سال مه ماه اول ميتينگ پرونده ـ ١

/١٣٣å ماه خرداد هفتم ميتينگ پرونده ـ ٢

امينالسلطان/ ميدان اطراف كنين سا و صلح هواداران منازعه به مزبور پرونده ـ ٣

/١٣٣å ماه تير ٢١ و ١٧ تاريخ در صلح هواداران به منتسب افراد و عرب حسن نزاع پرونده ـ ٤

دادرسي در كه اغتشاش ايجاد براي آن توزيع و اسلحه سرقت به مربوط پرونده از قسمتي ـ ٥

ميباشد/ تعقيب و رسيدگي مورد ارتش

اضافه به م�حظه بود موجود شهرباني كل اداره مخزن در كه صلح خانه از شده توقيف اوراق ـ ٦

عـمل بـه شهرباني بيمارستان و چيتسازي و سيار كارخانههاي در ذيربط اشخاص از تحقيقاتي

است/ آمده

شهرباني مأمورين قبلي اطQعات

و توده حزب به منتسب اعضاء كه ميدهد اط�ع گاهي كارآ مأمورين از يكي ٣å.٤.١å تاريخ در n١

شـركتهاي بـا مـبارزه مـلي mجـمعيت از افـرادي و نـفت سـابق شركت به منتسب جرايد مديران

قلمداد, مجعول را نفت شركت از مكشوفه اسناد كه تشكيل, جلسه صلح هواداران و lنفت استعماري

سياري ميتينگ منظور اين به و بخواهند رسيدگي براي ايران به را بينالمللي دادگاه نمايندگان و

خـيابان فـردوسي, مـيدان مـيتينگ مسـير بـدهند تـرتيب نـيز خـونريزي و اغـتشاش ايجاد براي

دسـتور است, شـده اع�م بهارستان ميدان سرچشمه, سيروس, بوذرجمهري, خيابان ناصرخسرو,

است/ گرديده صادر ميتينگ تاريخ تعيين منظور به گزارش اطراف در تحقيق

شده اع�م بعدازظهر ٥ ساعت و ٣å.٤.٢٣ يكشنبه روز مذكور ميتينگ تاريخ ٣å.٤.١٦ در n٢

است/

روز در بزرگ ميتينگ تهيه صدد در تودهايها اينكه بر مبني مزبور تاريخ در ديگري اط�عيه n٣

گاهي كارآ رئيس گزارش اين ذيل در گرديد/ واصل ارتش ستاد ناحيه از ميباشند تهران در ٣å.٤.٢٣

فـورا بردارنـد همراه اسلحه مزبور روز براي تودهايها از عدهاي است ممكن ميرسد اط�ع نوشته
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اشكال به و كنند فراهم را كار مقدمات تير ٢٣ روز براي كه برسانيد سرك�نتري اط�ع به را مراتب

برنخورند/

ايالتي جلسه ٣å.٤.١٨ روز ٢١ ساعت در كه ميدهند گزارش مأمورين ٣å.٤.١٩ تاريخ در n٤

٣å.٤.٢٣ ميتينگ اهميت به راجع شريفي محمدعلي و تشكيل سپهري منزل در توده منحله حزب

بـقائي دكـتر و مـصدق دكـتر طرفداران جمعه روز حم�ت به نسبت بايد داشته اظهار و سخنراني

كه شد بنا ضمنا و اتخاذ تصميماتي ميتينگ مالي و مادي امور به نسبت و داده نشان عكسالعملي

و وسط و جلو در و شده مسلح انتظامات مأمورين عنوان به سيمان و چيتسازي كارگران از نفر ٦åå

تماشاچيان بين پيادهرو در مجهز راهآهن كارگران از نفر ٢åå ع�وه و نمايند شركت جمعيت عقب

مأموريت نفر ٣åå نمايند/ كمك دهنده] [ميتينگ انتظامي مأمورين به dزم موقع در تا بود خواهند

سياسي روزنامه و زحمتكشان حزب] [دفتر و شاهد چاپخانه به شد شروع خوردي و زد گاه هر دارند

نمايند/ حمله كيه> به كيه >

مـلي جبهه اعضاء صلح هواداران ٣å.٤.٧ تظاهرات در چون كه كيست حا ٣å.٤.١٩ گزارش n٥

در ٣å.٤.٢٣ تظاهرات در كه صددند در دهندگان ميتينگ نمودهاند مخالفتهائي و اقدام آنان عليه

ايجاد خوردي و زد باشد كه وسيله هر به ديدند را كساني مزبور جبهه طرفداران اعضاء از كه محلي هر

نمايند/ مضروب را آنان و

دارنـد نـظر در مـجاهدين جـمعيت و اسـ�م فدائـيان كه رسيده گزارش ٣å.٤.١٦ تاريخ در n٦

نمايند/ تير ٢٣ ميتينگ اخت�ل به مبادرت

١٨å و شده تهيه صلح هواداران جمعيت براي نشان هزار ٢٦ كه دارد دdلت ٣å.٤.٢å گزارش n٧

به جمعيت اعضاء شهرستانها و مركز در كه شده داده تخصيص منظور اين براي وجه تومان هزار

نمايند/ نصب تير ٢٣ روز در خود سينه

به نامهاي و تشكيل جلسهاي ٣å.٤.١٦ روز ١٨ ساعت در كه است كي حا ٣å.٤.٢å گزارش n٨

نمايند/ تسليم نخستوزير به علوي پرتو و لنكراني مصطفي آقايان كه تنظيم نخستوزير عنوان

به كراتي مذا و تشكيل جلسه صبحي آقاي منزل در كه است كي حا ٣å.٤.٢١ مورخ گزارش n٩

است/ آمده عمل

شـركتهاي بـا مـبارزه مـلي جـمعيت دبـير نامور آقاي ٣å.٤.٢å ـ ٤٦٢ شماره نامه ضمن n١å

جمعه روز مانند است ممكن و شد خواهد داده ميتينگي تير ٢٣ روز كه نموده اع�م نفت استعماري

شوند/ واقع حمله مورد تير ١٤

گردش شهر در يكشنبه روز كه دوچرخهسواراني كه داده گزارش مأموري ٣å.٤.٢٢ تاريخ در n١١

نفر ٣å lعرب mحسن عربزاده نمودهاند, مضروب را او و نموده غافلگير را عرب حسن ميكردهاند

نمايند/ انتقامجوئي تير ٢٣ ميتينگ در تا كرده آماده چاقوكش
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٢åå و بوده مسلح دهندگان ميتينگ افراد از نفر ٥åå كه شده داده اط�ع ٣å.٤.٢٢ روز در n١٢

بريزند/ هم به را زحمتكشان حزب [دفتر] و شاه چاپخانه كه مأمورند آنها از نفر

داشتهاند قصد مجاهدين جمعيت و اس�م فدائيان عدهاي رسيده گزارش ٣å.٤.٢٢ روز در n١٣

كنند/ اخ�ل صلح هواداران جمعيت تير ٢٣ ميتينگ در

گردد آرامش و نظم اخت�ل به منجر است ممكن كه اقدامي از داده دستور كاشاني آيةا� آقاي

شود/ خودداري

تـابلو توده حزب سابق كلوب مقابل در دهندگان نمايش كه است كي حا ٣å.٤.٢٣ گزارش n١٤

نمود/ خواهند نسب را حزب

بزند هم به را ميتينگ بود گرفته تصميم كه عدالت حزب كه رسيده گزارش تير ٢٣ تاريخ در n١٥

كرد/ نخواهد تظاهري گونه هيچ و شده منصرف خيال اين از

است ميگرديده اعQم آنها به اصو� مربوطه اطQعات كه مأموريني و مقامات

شاهنشاهي/ دربار وزارت ـ ١

پس روز چند آمد عمل به كه تحقيقاتي و گاهي كارآ اداره رئيس اظهار بنابه كه نخستوزيري ـ ٢

كشور وزير به گزارش تسليم به گرديده مقرر معظمله دستور طبق مصدق دكتر آقاي جناب تصدي از

شود/ كتفا ا

كشور/ وزير ـ ٣

شهرباني/ كل اداره -رئيس ٤

اعـ�م نـيز انـتظامي پليس به بود احتياطي اقدامات به محتاج كه مزبور گزارشهاي از قسمتي

قبيل اين نظائر دمونستراسيونها و ميتينگها كليه مقدمه در كه داشت توجه بايد و است ميشده

است/ نداده رخ حادثهاي ولي رسيده شهرباني به اط�عات

تاريخ در ديگري قسمت و ٣å.٤.٢٢ تاريخ در فوقالذكر اط�عات از قسمتي ـ احتياطي تدابير

lسـرك�نتريm مـذكور قسـمت ولي گـرديده اع�م انتظامي پليس و سرك�نتري اداره به ٣å.٤.٢٣

خـرداد هـفتم مـيتينگ احـتياطي تصميمات اساس بر مذكوره اط�عات وصول از قبل عليالرسم

مـذكور mبـرنامه شـده گـذارده اجـرا وقع به ٣å.٤.٢٣ روز ١٤ ساعت از كه نمود تنظيمي برنامهاي

گزارش پيوست آن رونوشت و بوده انتظامي مأمورين وظائف حدود از كي حا كه ماده چهارده متضمن

سرتيپ تيمسار ايروا, سرتيپ تيمسار بقائي, سرلشكر تيمسار از كه تحقيقاتي طبق lاست گرديده

ركن رئيس از كه اط�عي و آمده عمل به بهرامي آقاي و معزي آقاي همايونفر, سرتيپ تيمسار ارتا,

و فوقالذكر اشخاص از مركب كميسيوني ٣å.٤.٢٢ تاريخ در رسيده كروان پا سرهنگ ارتش ستاد دو

صـورت تـنظيم بدون احتياطي تدابير اطراف در كراتي مذا و تشكيل شهرباني در ژاندارمي رئيس

است اين مذكور كميسيون اعضاء از يافته انجام تحقيقات نتيجه كلي طور به كه آمده عمل به مجلس
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است/ شده نظري امعان آنها طرف از برنامه خصوصيات به نسبت كه

شـركتهاي بـا مـبارزه mجـمعيت افـراد ماه تير ٣å.٤.٢٣ روز شانزده ساعت از ـ واقعه جريان

داشتن دست در با ١٧.٥ ساعت در و اجتماع فردوسي ميدان در تدريجا lايران در نفت استعماري

حـركت بـه گـزارش ضـميمه ١å الي ١ شـماره عكسهـاي طـبق زير ترتيب به مختلف شعارهاي

درآمدند/

جمعيت/ نظامي افراد و پرچمداران جمعيت راس در n١

جمعيت/ مديره هيأت از عدهاي n٢

جمعيت/ به وابسته دوشيزگان و بانوان n٣

را آن طرفين نيز انتظامي كادر افراد از تعدادي كه بلندگو و نفت lدكلm كت ما حامل كاميون n٤

به دست عدهاي ع�وه به و داشته حضور نيز انتظامي افراد فوقالذكر قسمتهاي اطراف در و گرفته

بودند/ نموده محصور عقب و طرفين از را آنها و داده يكديگر دست

مزبور/ جمعيت به وابسته كارگران افراد و سنديكاها n٥

سفارت مقابل دقيقه چهل و ١٧ ساعت در فردوسي خيابان از قسمتي پيمودن از پس جمعيت

به ١٨ ساعت در و ادامه خود حركت به شعارهائي دادن از پس و رسيده l١١ شماره mعكس انگليس

ميدان به ١٩ ساعت در سعدي خيابان طي از پس شدهاند توپخانه وارد ١٨.٣٥ و فردوسي چهارراه

نمودند/ حركت شاهآباد طرف به و رسيده مخبرالدوله

طرفداري زمينه در شعارهائي ايران و كار جبهه احزاب به مربوط بلندگوهاي عدهاي اط�ع طبق

مأمورين دقيقه پانزده و ١٩ حدود در و گرديده قطع دهندگان ميتينگ ورود با كه ميدادند دولت از

سـرك�نتري, اداره رئـيس رسـتگار سـرهنگ سرك�نتري, اداره معاون پورتيمور سرهنگ انتظامي

شش و گلستانه يك ستوان افشار, سروان باقرزاده, يك ستوان افشار, يك ستوان رسائي, سرهنگ

قب� و رسيدند بهارستان ميدان به مينمودند حركت جمعيت پيشاپيش در كه پاسبان افراد كاميون

دادخواه سرهنگ و زحمتكشان حزب مقابل در پاسبان نفر سي و ١٤ ك�نتر پورتيمور سرهنگ نيز

اين در جمعيت پرچمداران بودند/ يافته استقرار ظهيرالدوله كوچه مقابل در پاسبان سي و ٤ ك�نتر

شدند/ بهارستان ميدان وارد موقع

به رسيدن تا ميتينگ جريان كه است اين يافته انجام بازرسيهاي و تحقيقات مجموع از مستفاد

تظاهرات با مواجهه اثر بر لحظه همين در گرديد برگزار حادثهاي گونه هيچ بدون بهارستان ميدان

در و آغاز منازعه بودند آمده گرد كباتان ا خيابان و بهارستان ميدان مدخل در كه عدهاي مخالفتآميز

به ظهيرالدوله و سردار اميرخان كوچههاي مدخل در كوچكتري نزاع مذكور ترتيب به زمان همان

نمود/ ايجاد موقتا ديگران افراد و جمعيت جلوداران بين فاصلهاي نزاع اين كه پيوسته وقوع

بيمارستان محاذات در ديگر قسمتي و رسيده سابق لفانطه مقابل كه پليس افراد موقع اين در
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از جلوگيري براي جمعيت طرف به پياده عدهاي و متوقف خورد و زد مشاهده اثر بر بودند شهرباني

اثر بر خورد و زد هنگام اين در كه ميرسد نظر به برآمدند جمعيت تفرقه مقام در و آورده روي نزاع

سنگ و پرچم چوبهاي از استفاده با جمعيت افراد از ديگري عده ولي گرديد متوقف پليس مداخله

انتظامي مأمورين اينكه تصور به و شتافته خود رفقاي كمك به خيابان درختهاي شكستن و آجر و

از عدهاي و پورتيمور و رستگار سرهنگ داده, رخ آنها حمايت سايه در منازعه به و بوده نزاع طرف

زحمتكشان حزب طرف به و فراري افراد تعقيب در نيز عدهاي داده قرار حمله مورد را پليس افراد

مـذكور حزب مقابل پاسبان سي و پورتيمور سرهنگ دفاع و مقاومت با مواجهه كه شده حملهور

ششم� و بيست سال ,٧٦١å شماره ,١٣٣å ماه شهريور سيزدهم �چهارشنبه آينده/ شماره در بقيه شدهاند/

تير ٢٣ بهحادثه رسيدگي مأمور گزارشهيأت

ديروز شماره از بقيه

در كه خود رفقاي كمك به موقع اين در نيز ظهيرالدوله كوچه مقابل در كه متمركز پاسبانهاي

اشكآور گاز استعمال به مبادرت مشرف ستوان وسيله به هنگام همين و شتافته بودند درگير منازعه

افسراني خورد و زد شدت و تماشاچيان فرار و جمعيت بين در همهمه ايجاد و آن انفجار با كه گرديد

موقعيت و مسئوليت به توجه بدون و داده دست از را عمل ابتكار بودند حاضر بهارستان ميدان در كه

عمده قسمت و كردند ترك را منازعه ميدان عنواني به يك هر و گذاشته خود حال به را افراد خود,

mعكس كردند فرار سرعت به داشتند اختيار در كه كاميونهائي از استفاده با ب�درنگ نيز پاسبانها

فـرعي كـوچههاي و صـفيعليشاه خيابان طرف به نيز جمعي lدقيقه ٢٣ و ١٩ ساعت ١٥ شماره

مـيدان مـختلف نـقاط كـه دو كـ�نتري پـاسبانهاي و مأمـورين گرديدند/ متواري و رفته شاهآباد

ك�نتر و فرخندي سرهنگ دستور طبق جريان اين مشاهده با بودند ايستاده نگهباني به بهارستان

اموال و اسلحه حفظ عنوان به بام پشت از ك�نتري درب بستن با و شده پناهنده ك�نتري به خود

مـيتينگ جـمعيت مـوقع ايـن در كـردند/ شليك هوا به تير چند جمعيت ارعاب و اخافه و دولتي

پـاسبانهاي و نمودند آغاز را خود سخنراني و اشغال را بهارستان ميدان شمالي قسمت دهندگان

متمركز سوار پليس افراد و سرك�نتري اداره رئيس دستور بنابه و متوقف دو ك�نتري مقابل در فراري

ديگر طرف از و شده عمل وارد جمعيت تفرقه براي مجلس چاپخانه و سپهساdر مسجد خيابان در

سـوار پليس دنبال در و جمعآوري مجددا بودند شده سرازير سرچشمه سمت به كه پاسبانهائي

جـمعيت طـرف بـه نـظاميه خـيابانهاي مـدخل از شديد تيراندازي شروع با و گرديده عمل وارد

طرف به را دهندگان ميتينگ و شده مصادف جمعيت با شهرباني بيمارستان مقابل در و پيشروي

ستوان شدن سرنگون با و داده رخ موقع همين در جمعيت تلفات اعظم قسمت رانده شاهآباد خيابان

گاز استعمال و lاست بستري شهرباني بيمارستان در اغماء حالت به فع� كه m سوار افسر آتشبار يكم
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دو ك�نتري طرف به نيز پياده پليس افراد نيروهاي و شد عقبنشيني به مجبور سوار پليس اشكآور

و سرچشمه طرف از عظيمي تيمسار فرماندهي به نظامي قواي احوال اين با مقارن نمودند/ بازگشت

را جمعيت بهارستان ميدان در استقرار از پس و شده نزديك بهارستان ميدان به مخبرالدوله ميدان

و پـرداخـته فـرعي كـوچههاي و خـيابانها در جمعيت تعاقب به پليس افراد موقع اين در متفرق

كـه نـمودند بيمورد انتقامجوئيهاي به مبادرت و خارج وظيفه حدود از آنها از تعدادي متأسفانه

از شده جمعآوري فيلمهاي و lگاهي آ دو شعبه ٢.٣٨٦ ك�سه mپرونده گرديده نيز تلفاتي به منجر

ضميمه است مذكور شرح به واقعه جريان مؤيد و ماجرا اين شاهد زندهترين كه بازرسي هيأت طرف

شـده زيـر شرح به تلفاتي به منجر كه حادثه اين تأثرآور جريان ترتيب اين به و ميباشد گزارش

است/ يافته خاتمه

آنـها نفر شش هويت فقط كه بوده نفر ١٥ رسمي آمار آخرين مطابق تلفات تعداد ـ مقتولين

ضـميمه طبق هيأت تحقيقات شدهاند/ سپرده ك خا به مجهولالهويه نام به بقيه و گرديده اع�م

بـايد نيز را پاسبان نفر يك مزبور تعداد بر شدهاند مقتول نفر ١٨ كه رسيده نتيجه اين به پرونده

افزود/

در نـفر ٤٥ كـه گرديده مجروح و مضروب نفر ٧٣ مختلفه افراد از [ ـ مجروحين و [مضروبين
افراد و افسران از ننمودهاند/ مراجعه بيمارستانها به اصو� نيز عدهاي و شدهاند بستري بيمارستانها

بسـتري نيز نفري چند كه گرديده مجروح و مضروب نفر ٧٦ پرونده به منضم صورت طبق پليس

ميباشند/

و غـيرمترقبه آمد پيش بروز صورت در افراد عمل طريقه تنظيمي برنامه در ـ مأمورين تصور

موضوع اين به نسبت مه ماه اول ميتينگ برنامه در كه صورتي در نگرديده معين تيراندازي تكليف

بر ع�وه گوار نا حوادث از جلوگيري و جمعيت تفرقه براي و است گرديده مشمول دقيق توجه مهم

اجتنابناپذير فرض به كه شد داده دستور صريحا باطوم و اشكآور گاز و آبپاش اتومبيل از استفاده

گـرم اسـلحه اسـتعمال بـه مبادرت وجه هيچ به مركز از دستور كسب بدون اسلحه استعمال بودن

توسط اسلحه استعمال باب در شده پيشبيني مقررات با كامل انطباق امر اين كه باdخص و ننمايند

موارد قبيل اين در شهرباني مأمورين اقدام مبناي كه قمري ١٣٢٥ مصوب قانون در نظميه مأمورين

است/ زير اشخاص متوجه مسامحه و قصور اين و دارد است

نمودهاند/ برگزار مسكوت را امر اين فوقاdشعار سوابق وجود با كه ك�نتري سر اداره مأمورين ـ ١

سرك�نتري اداره مستقيم رياست سمت كه همايونفر سرتيپ تيمسار انتظامي پليس ـرئيس ٢

داشته/ را

تـابع دوايـر و ادارات بـه نسـبت مسـتقيم و فائقه رياست سمت كه بقائي سرلشكر تيمسار ـ ٣

اتـخاذ مـنظور بـه او حـضور بـا ٣å.٤.٢٢ مـورخـه كميسيون كه است معترف و داشته را شهرباني
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مـعذلك l١٣٣å.٥.٣å مورخه mتحقيقات گرديده تشكيل انتظامات قراري بر براي dزم تصميمات

و شهرباني قبلي اط�عات از بالنتيجه و ننموده طرح همايونفر تيمسار ارائه وجود با را مزبور برنامه

mرئيس ميدارد مقرر كه فوقاdشعار قانون ٣ ماده موجب به ع�وه به نشده استفاده كميسيون اعضاء

و نظميه ضبيطه عمال كه باشند داشته را تامه مواظب و مراقب بايد ـ ـ ضبيطه صاحبمنصبان و

اسـلحه اسـتعمال بـه مـبرم ضرورت بدون و نموده اقدام فوقالذكر موارد در احتياط كمال با غيره

بـه و ارتـباط مربوطه مأمورين با تلفن و بيسيم وسيله به كه اخيرالذكر نفر دو و ننمايند مبادرت

قانوني تكليف به بالنتيجه و نكرد صادر باب اين در دستوري معذلك بعد بوده واقف امر چگونگي

ننمودهاند/ عمل خود

عده با بايستي تنظيمي برنامه ١٢ قسمت طبق كه سرك�نتري اداره رئيس رستگار سرهنگ ـ ٤

غـياب در و داشـته را فـرماندهي سـمت و نـمايد حركت lميتينگ مراقب انتظامي mمأمورين خود

طبق و بوده او مسئوليت عهدهدار جلودار فرمانده سرك�نتري اداره معاون پورتيمور سرهنگ نامبرده

ننمودهاند/ عمل خود تكليف به مذكور قانون ٤ و ٣ ماده

مركز دژباني فرمانده عظيمي سرتيپ تيمسار ٣å.٤.٢٤ ـ ٣١٣٨ شماره گزارش طبق چون ـ ٥

سـروان واثـقي, سـرگرد فـيروزي, سرگرد سرك�نتري, معاون پورتيمور mسرهنگ زير افسران فقط

انـجام مشـغول و مـانده بـاقي بهارستان ميدان در lلطفي يك ستوان آتشبار, يكم ستوان آرامش,

بـر عـ�وه رسـائي سرهنگ و سعيدي سرهنگ و رستگار سرهنگ ديگر طرف از و بودهاند وظيفه

سـرهنگ و پـورتيمور سـرهنگ فرماندهي كادر افسران بقيه و شده مجروح ظاهرا مزبور اشخاص

انجام در قاصر بنابراين كردهاند فرار و نبوده نظامي قواي ورود هنگام در lبرنامه موجب mبه سعيدي

ميشوند/ شناخته وظيفه

بوده متوقف خود عده با بنزين پمپ مقابل نزاع وقوع ساعت در كه ١٣ ك�نتر اميري سرهنگ ـ ٦

بـا سپس خودداري حضور از شخصا منازعه محل به افراد عزيمت حركت دستور صدور وجود با و

كه ٤ ك�نتر دادخواه سرهنگ و برده بيمارستان به را سعيدي سرهنگ بود, او اختيار در كه اتومبيلي

خود افراد با وظيفه انجام جاي به نزاع وقوع هنگام و متمركز خود عده با ظهيرالدوله كوچه مقابل در

كه فرخندي سرهنگ است/ شده پناهنده سردار اميرخان كوچه نزديك شاهآباد خيابان كفاشي در

ك�نتري درب و رفته ك�نتري به خود افراد با واقعه جريان در مذكور شرح به خورد و زد شروع از پس

ننمودهاند/ عمل خود قانوني وظائف به و است بسته را

قـانون ٤ ماده موجب به آن نظائر و حادثه اين در اسلحه استعمال تكليف ـ اسلحه استعمال

گرديده/ تعيين ميگردد نقل عينا كه قمري ١٣٢٥ مصوب

احضار شورش [ناخوانا] اطفاء براي ـ ـ نظميه و ضبيطه عمال از دستهاي كه مواردي mدر ـ ٤ ماده

است جايز زير شرايط رعايت با اسلحه استعمال ميشوند
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به شورشيان اسكات كه ضبيطهايست صاحبمنصب اجازه به منوط اسلحه استعمال به اقدام n١

ثمري ديگر وسائل به كه داد خواهد وقتي را اسلحه استعمال به حكم هم او و شده گذار وا او عهده

در كه پليس افراد اما است/ نبوده موجود اسلحه استعمال شرايط مورد اين در و lـ ـ باشد نبخشيده

lبـاطوم اشكآور, گاز m داشتهاند دسترس در كه وسائلي از و شده عمل دار و گير در منازعه محل

براي و گرديده انفرادي وظيفه انجام از گريز نا و نداشته خود فرماندهان به دسترس و نموده استفاده

ولي است/ مزبور قانون ١ ماده مشمول آنان عمل كردهاند تيراندازي به مبادرت خود شخصي دفاع

و مـضروب را اشـخاص و انـتقامجوئي به مبادرت نظامي قواي ورود و غائله ختم از بعد كه افرادي

مقررات حدود در گرديده قتل به منجر l٢ ـ ٣٨٦ ك�سه mپرونده موردي در حتي كه كردهاند مجروح

ميباشند/ تعقيب قابل

حادثه بروز عوامل و علل

قبلي خوردهاي و زد ـ ١

مولوي/ خيابان در عدهاي خورد و زد به مربوط ٦ ك�نتري ٣å.٤.١٥ ـ ٥٢٣١ شماره پرونده الف/

غيره/ و مهاجر محمد اتهام به مربوط ٣å.٣.٢٧ ـ ٣٨٩ شماره پرونده ب/

غيره/ و پيماني محمد اتهام به مربوط ٣å.٣.٢٧ ـ ٣٢٢٤ شماره پرونده ج/

عرب/ حسن به نسبت ضرب ايراد به نفر دوازده اتهام به مربوط ١٦٧ ـ ١٢å پرونده د/

عرب/ حسن به نسبت ضرب ايراد به عده اتهام به [؟] ٢١٣.٣å.٣å ـ ٢٢ پرونده هـ/

و شـده آنـها مكـرر مـنازعات بـه مـنجر كه چيتسازي كارخانة كارگران بين موجود اخت�ف و/

كردهاند/ ترك را كارخانه موقتا سازش عدم علت به نفر ٥٣ اقليت دسته بالنتيجه

و كـينهتوزي نـظر از مسـاعد زمـينه افـتاده اتـفاق تير ٢٣ از قبل كه خوردها و زد و وقايع اين

از دهندگان ميتينگ جمعيت پيشبيني كه معني اين به آورده فراهم حادثه وقوع براي انتقامجوئي

آمادگي همين و نباشند مقابله از عاجز خورد و زد بروز صورت در كه بوده نظر همين از چوب لحاظ

است/ حادثه وقوع خاصه علل از خود نوبه به جمعيت افراد

و تـهران در خونين حوادث وقوع امكان لحاظ از دامنهداري و وسيعي تبليغات ـ تبليغات ـ ٢

ادامه واقعه بروز دقايق نزديكترين تا و آغاز حادثه وقوع از قبل مدتي آن بودن اجتناب غيرقابل

و داخلي مطبوعات مقاdت و مورد اين در گاهان كارآ طرف از واصله اط�عات از نظر قطع و داشت

از قـبل ساعت دو يكي كه اين به داير شاهآباد خيابان كسبه از [عدهاي] عده اط�ع اظهار خارجي

[عدهاي] عده و بوده آمد و رفت در مذكور خيابان پيادهروهاي در ناشناسي اشخاص ميتينگ شروع

ميكردند خود مغازههاي تعطيل به تشويق را آنان و پيشبيني را حادثه وقوع آنها به مراجعه با نيز

خارجي و داخلي از منابع كليه از عجيبي مهارت با كه تبليغات اين است/ توجه و دقت جالب كام�

تـلقين ديگـر طرف از ديگر جمعيتهاي احزاب و طرف يك از دهندگان ميتينگ به يافت انتشار
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مـقدمات بنابراين است/ اجتنابناپذير و حتميالوقوع تير ٢٣ روز كشتار و خورد و زد كه مينمود

آورد/ وجود به كي هولنا فاجعه و حادثه چنين كه بود كافي برخوردي و جزئي تماس اندك

به خود شده اشاره قب� كه شرحي به افراد و افسران فرار ـ انتظامي مأمورين و افسران فرار ـ ٣

توجه با زيرا گرديده اغتشاش دامنه توسعه و خورد و زد ادامه به جمعيت افراد تشجيع موجب خود

اين در گرچه و بوده گرم اسلحه فاقد دهندگان ميتينگ كه ميرسد نظر به يافته انجام تحقيقات به

مـيتينگ بـه مـزبور عـمل انتساب براي ولي گرديده مقتول گلوله وسيله به پاسبان نفر يك واقعه

است/ نيامده دست به دليل دهندگان

با دستورات صدور و برنامه تنظيم در شده اشاره قصور به توجه با ـ] وظيفه انجام در [قصور ـ ٤
lمنازعه mمحل شاهآباد اول در سوار پليس عدهاي كه شده مقرر برنامه مواد از يكي طبق اينكه وجود

نشـده جبران ديگري افراد گماردن با نقيصه اين و منتقل نظاميه خيابان به عده اين يابد استقرار

است/

نـزاع مـحل در كه گاهي كارآ مأمورين اينكه به اشاره با ـ] گاهي آ مأمورين همكاري [عدم ـ ٥
معرفي را كسي گاهي آ اداره و نشناخته را منازعه در وارد افراد از يك هيچ شخصا و داشته حضور

تحقيقات معذالك ننمودهاند دستگير را كسي هنگام همان در نيز انتظامي پليس مأمورين و نكرده

به منتسب افراد از عدهاي تيرماه سوم و بيست روز در كه رسيده نتيجه اين به كنون تا بازرسي هيأت

مـراجـعه بـيمارستانها به كه مجروح و مضروب ونك ٥ شماره كارخانه كارگران ملي نهضت حزب

طرف از و داشته حضور lبهارستان mميدان حادثه بروز محل در ميتينگ جريان در معترفند و نموده

ملي نهضت حزب به را خود انتساب اينكه گو گرديدهاند واقع حمله مورد دهنده ميتينگ جمعيت

تيرماه ششم مورخ اط�عات روزنامه در مندرج اع�ميه كنندگان امضا ضمنا ولي نمودهاند تكذيب

اع�ميه در نامش كه فوقاdشعار افراد از يكي و ميشد ديده آنها اسامي مزبور حزب به مربوط ١٣٣å

ارفع سرلشكر ناحيه از هدايائي و بوده بستري برنامه سازمان بيمارستان در و lزارع كمال m نشده كر ذ

اطباء و بيمارستان قسمتهاي رؤساي گواهي به مستند امر اين كه داشته دريافت مزبور حزب رهبر

سمت آنها از برخي كه ملي نهضت حزب افراد از عدهاي وجود كه است مسلم بنابراين ميباشد/ صالح

نزاع بروز عوامل از داشتهاند سوابقي دهنده ميتينگ افراد با مخالفت در و دارا را كارگران نمايندگي

از خارج كه است زيادتري اختيارات با تحقيقات ادامه به محتاج قضائي قطعي نظر اظهار ميباشد/

حـقايق صـ�حيتدار تعقيب مراجع طرف از تحقيقات ادامه با است مسلم و بوده بازرسي وظائف

شده داده عودت مربوط مراجع به مطالعه از پس پروندهها كليه اصول شد/ خواهد كشف بيشتري

حســــين ميشود/ تقديم پيوست ميباشد برگ ٨٢٤ بر مشتمل كه هيأت اقدامات پرونده اينك

عالمي وكيلي,شمسالدين شهشهاني,باقر

ششم� و بيست سال ,٧٦١١ شماره ,١٣٣å شهريور چهاردهم �پنجشنبه
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بازرسي گزارشكميسيون از قسمتي درباره ارفع سرلشكر <نامه
١٣٣å ماه تير ٢٣ واقعه مورد در

مورد در بازرسي كميسيون گزارش تعقيب در را زير شرح دارم تقاضا اط�عات روزنامه اداره از

ارفع سرلشكر فرمايند/ درج به امر تير ٢٣ واقعه

و برده اينجانب از نامي خود گزارش ضمن در تير ٢٣ حادثه به رسيدگي مأمور بازرسي هيأت

واقعه بروز علل از يكي بهارستان ميدان در را ايران ملي نهضت جمعيت اعضاء از نفر چند حضور

تهران جرايد كليه در كه قراري به تير ٢٣ واقعه كه شود داده توضيح dزمست عليهذا كردهاند معرفي

از كه دهندگان ميتينگ كينهتوزي حس اثر در داد انتشار واقعه از بعد روز دولت كه اع�ميهاي حتي و

تأثير تحت بازرسي هيأت امروز كه آن و پيوسته وقوع به بودند حاضر و مسلح واقعه از قبل روز چند

خوشي روي برده نام واقعه اين در را ملي نهضت حزب و من نخستوزير, آقاي نزديكان از بعضي

پنهاني بازيهاي اهل خود زندگاني مدت در اينجانب شده داده نشان كمونيست عوامل به كه است

نمايند/ انكار نتوانستهاند مرا گفتار صراحت دشمنانم و مخالفين حتي و نبودهام

مبارزه آن با جان پاي تا و مخالف ايران در كمونيسم نفوذ با من ميدارم اع�م صريحا هم كنون ا

براي افرادي گر ا و است نداشته مداخله وجه هيچ به ملي نهضت تير ٢٣ واقعه در ولي نمود خواهم

شدهاند مجروح و گرفته قرار حمله مورد آنجا در و رفته بهارستان به كمونيستها قدرت تماشاي

دليل نميتواند اينجانب كارت و شيريني ارسال و نيست واقعه در ملي نهضت دخالت و شركت دليل

مسئولين كه خواستارم متعال خداوند از من بودهاند/ اغتشاش بروز عامل ملي نهضت افراد كه شود

ملت كه بزرگي خطر باشند خصوصي حسابهاي تصفيه فكر در دائما اينكه جاي به كشور سرنوشت

كه بيگانهپرستان با مسالمت و مجامله عوض به گرفته نظر در ميكند تهديد را ما استق�ل و ايران

روز هر كه اجنبي مزدوران با مبارزه و جلوگيري فكر در شد خواهد كشور جوانان اغفال باعث بيشتر

نـوزدهم �سـهشنبه باشند/> ميدهند ادامه را خود ايراني ضد فعاليتهاي اسمي به مدت هر و نامي به

ششم� و بيست سال ,٧٦١٥ شماره ,١٣٣å شهريور





١٣٣å آذر چهاردهم وقايع
سرشار! خانم <سنجيده> وپرسشهاي شعبان زبان از

٧١١ ـ ٦٩å صـص ,٢ جـلد مـعتضد, خسـرو نـوشته پسر> جانشين سراب مرمر, كاخ <شادكامان كتاب در /١
است/ شده نوشته تفضيل به نويسنده اين ديدگاه از آذر ١٤ روز ماجراي

ندارين؟��١ يا دارين اط�ع نميدونم شما آذرو ١٤ داستان آذر/ ١٤ روز شد تا ـ <جعفري

:٤٥٧ ص اول, جـلد عـاقلي, بـاقر نـوشته اسـEمي> انـقEب تـا مشـروطه از تــاريخ, <روزشــمار از نــقل /٢
مورد سعدي تئاتر و صلح خانة و طلوع و سياسي آتش, فرمان, آزادي, نويد, بدر, آينده, سوي به <روزنامههاي
نـوشته ايـران> مـلي نهضت و مصدق دكتر نفت, آشفتة <خواب كتاب به ك/ ر/ همچنين گرفتند/> قرار هجوم

/٣٩٤ ـ ٣٩٣ صص ,١ جلد موحد, محمدعلي

�٢� كرديد/ حمله صلح خانة و روزنامه چندين به رفتيد شما كه آذر ١٤ روز بله/ ـ سرشار

رو نوريشاد سرهنگ اون تودهايها كه كنم عرض شما خدمت آذر/ ١٤ همون بله ـ جعفري

سنخوزه تو بايد كنم فكر اdنم ـ نوريشاد علي پسرش بعد كشتن/ زدن فردوسي خيابون تو

رئيس اونجا باباشم كشتن!> اونجا زدن بابامو <آقا گفت: و من پيش اومد ـ باشه (San jose)
ديديمبعله كه اونجا رفتيم كرديم جمع رو تا بيست ده شديم پا ما بود/ مجلس جلو ك�نتري

گـفت: كشـتش؟> كـي > گفتم: ميكنه/ گريه زار و زار افتاده عليام افتاده/ خيابون تو نعش

و ميكنن شلوغ و ميپرونن سنگ تودهايا اين دارن, ور نعشو بيان ميخوان dحا <تودهايا>

يه خ�صه رفتيم ما وردارن/ اينو نعش نميذاشتن بودن/ شده زياد و پررو خيلي نميذارن/

گـفتن: ما به تايي چند بعد بردن/ داديم ماشين تو گذاشتيم نعشو و پريديم اينا به ُخرده

و صلح!> خانة بريم <بچهها گفتيم: فردوسي!> خيابون تو اونجاست صلح خانة جعفري, <آقاي

روسي چكمههاي و روسي لباسهاي مشت يه خ�صه و صلح خانة تو رفتيم تو/ اون ريختيم

كـيويسكا توي اس�مبول/ خيابون طرف رفتيم بود/// تو اون چيزها خيلي و سفيد كبوتر و
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فرانسه/// كلمه از برگرفته /١

اين از كه جا <هر گفتم: بچهها به من تودهاي/ lنشرياتm چيزهاي از بود پر �١�lكيوسكها m

ما دور نفري هزار دو يه dحا بدين!> نشون من به ايناست از و كلوپ و كمونيستي چيزاي

خودم من البته كرديم/ روش و زير بچهها با ُخرده يه رو اونا اونجا ما خ�صه شدن/// جمع

نميرفتم/ جلو ميدادم فرمون اونجا

نميرفتيد؟ جلو چرا ـ سرشار

بودم/// فرمونده من ـ جعفري

بود؟ كار اين توي فاطمي دكتر دست آيا ـ سرشار

نكنم/ گمان نه! ـ جعفري

به را دولت مخالف مطبوعات به حمله كار اين كه خواندم روزنامهها از يكي در چون ـ سرشار

قـانوني> تـذكر <يك عـنوان تـحت ٤ ص در ١٣٣å مـاه آذر ٢٢ جـمعه ,٤٣٩ شمارة نبرد, آخرين روزنامه /٢
شده متحصن مجلس روبروي عمارت در كه را كساني شهرباني است نوشته اطEعات كه طوري <به مينويسد:
علت او� زديم برهم را قوانين كتب هرچه ما است/ توقيفكرده بودند برده پناه دولتي چاقوكشهاي دست از و
علت اتهام, ورود فرض بر ثانيا و پنجشنبه تظاهرات در كننده شركت آن از باdتر نه يا و تماشاگر مردم حبس
كبر ا و چاخان رضا و فاطمي حسين و بيمُخ شعبان است مسخره خيلي نفهميديم/ را نظامي بازپرس مداخلة
محبوس///> پناهنده و مجروح و مضروب مردم و آزادند كEلي] ] كEني اميرتيمور و عبدي سرهنگ و كله سه

كرديد��٢ فاطمي دكتر همراهي با و دستور

بودن! اون آدماي من ورياي و دور از عدهاي شايد نداشتم, فاطمي با تماسي كه من ـ جعفري

ميراشرافي؟ سيدمهدي مال كرديد؟ حمله هم <آتش> روزنامة به ـ سرشار

نمينوشت/ زياد <آتش> ـ جعفري

؟ ـ ـ را <آتش> روزنامة زديد؟ هم به هم را آنجا آذر ١٤ روز ولي ـ سرشار

نزديم/ ما رو <آتش> يادمه نه/ رو <آتش> نميكنم/ فكر ـ جعفري

بـود/ كرده چاپ فاطمي دكتر با را شما عكس <آتش> روزنامة شنيدهام حتي و ـ ـ ـ سرشار

چيست؟ عكسها آن قضية

چي؟ كه كردن چاپ ـ جعفري

با را شما عكس هم <آتش> روزنامة كه خواندم جايي يا شنيدم فقط نديدم/ خودم ـ سرشار

است/ كرده فاطمي دكتر نظر زير را كار اين جعفري شعبان نوشت و كرد چاپ فاطمي دكتر

فاطمي با ما كه اين با اون ولي ميديد َرم فاطمي بود, مصدق با كسي وقتي ُخب ـ جعفري

دوتاست/ بكنيم كار

راستي دست روزنامههاي برويد كه بود گفته شما به او مث� يعني نظرش/ زير نه ـ سرشار

بزنيد؟ هم را دولت مخالف
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بود/ نگفته چيزي ما به فاطمي ابدا/ و اص� ـ جعفري

دولت دسـتور بـه شـما نـوشتند هم تودهاي روزنامههاي چون هستيد؟ مطمئن ـ سرشار

در آيـنده سـوي بـه شـدة تـوقيف روزنامة جاي به اعEمي شهناز امتيازي صاحب به نبرد آخرين روزنامة /١
بـر نـفرت و كـين > مـقالة در روزنـامه اين ٢ ص �٤٣٤ �مسلسل ١٣٣å ماه آذر ١٧ يكشنبه شمارة در ميآمد/

است: آمده چنين مجلس كرات مذا به استناد با مردمكش> حكومت
كه تهران ميهنپرست و شرافتمند اهالي داشتكه اعEم وقاحت كمال با مصدق دكتر شهرباني آذر ١٤ عصر ///>
همكاري موارد تمام در انتظامي نيروي با بردهاند پي كام� دانشجو� دختران و �پسران عناصر اين ماهيت به
و مـعاضدت از كه ميداند خود وظيفة كل شهرباني رساندند/ خود اعمال سزاي به را اخEلگر عناصر نموده

نموده/// تشكر تهران شرافتمند مردم بيمانند همكاري
دانشآموزان و دانشجويان كشتار و قتل به اشاره با مصدق دكتر طرفدار روحاني مقامات ارگان اصناف روزنامه
و چـاقوكشان خود رسمي اعEميه در مصدق دولت طرف يك از طريق بدين دارد> ادامه <سگُكشي نوشت
و جـنايت از و زده قـالب تـهران> شـرافـتمند <مردم عنوان به را خالدار اصغر و بيمُخ شعبان عربدهجويان,
<سگ> را دانشآموزان و دانشجويان دولتي روزنامههاي ديگر طرف از و ميكند تشكر> <ابراز آنها غارتگري
نوشتهها اين از ديگر نمونههاي براي است///> خوانده <سگُكشي> را آنان جمعي دسته كشتار و نموده خطاب

/٣٩٦ ـ ٣٩٥ صص شمارة پيوست به ك/ ر/

كرديد/��١ را كارها اين مصدق

رفتم, كشتنش كه نوريشاد سرهنگ اون اصل رو خودم من مطمئنم/ صد در صد ـ جعفري

داشتم/ مينوشتن من براي كه روزنامهها اين از پُري دل يه بعدشم

هم به دستگاهشان و دم ميان اين كه هم راستي دست روزنامههاي از تا چند پس ـ سرشار

شد؟ اشتباهي ريخت,

بدتر او نبود! راستي دست كه اون ولي شيرازي! كريمپور مال بود/ <شورش> ممكنه ـ جعفري

بـله, مـيگم/ بـراتـون بـعدا داره, سوايي داستان يه شيرازي كريمپور اون dحا بود/ همه از

رفت؟ يادم بودم كجا كه, كنم عرض شما خدمت

ـ ـ <مردم> روزنامة اميريه, رفتيد ـ سرشار

هيچي, بردن/ و كندن بُن و بيخ از رو همه بچهها اونجا ديگه و <مردم> روزنامة بله ـ جعفري

ولي بـود ايـنا و بسـاط و مليس و پليس البته رفتيم/ اونجام از ما و شدن داغون همه بعد

١٤ از بعد روز سه دو اتفاقا و منزل رفتيم منزل/ رفتيم ما بعد نمياومدن/ جلو هيچكدوم

/١٣٣å آذر ١٧ /٢

سـيدممدعلي و امـامي جمال مـلي/ شوراي مجلس به بودن كرده وصل رو راديو آذر��٢

بست اونـجا بـود وقت چـند كـه آزاد عبدالقدير و پيراسته nسيدمهديo و شوشتري

خارج در چون كردند اعEم ١٣٣å شهريور ٣١ روز آزاد عبدالقدير شوشتري, سيدمحمدعلي امامي, جمال /٣
ميشوند/ متحصن ملت خانة در ندارند جاني تأمين مجلس از

قـواي حـملة هـنگ <فرماندة ميزدن: داد مجلس تريبون پشت همينا بودن,��٣ نشسته
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و ميگفتن راديو تو رو همه اينا حرفا/ اين از و زد/> آتش را شهر تمام بيُمخ شعبان دولتي

ميگيرن!> رو ما روزا همين <بچهها, گفتيم: ما تهران/ تو ميشد پخش

روي جعفري <شعبان گفته: امامي جمال كه است آمده روز آن مجلس كرات مذا در ـ سرشار

/٣٩٧ ص ٦ شمارة پيوست به ك/ ر/ /١

ميگيرد/>��١ حقوق شهرباني از تومان سيصد ماهي و است شهرباني حقوق ليست

نيست/ چيزي همچي نه/ ـ جعفري

كه بگويد خواسته تذكر اين با امامي جمال يعني نوشتند/ روزنامهها توي را اين ـ سرشار

جوابي چه اين براي بكنيد/ را كارها اين تا ميكرده حمايت را شما دستگاه و مصدق دولت

داريد؟

اص� وقت/ هيچ نميگرفتم, پول سازماني هيچ از صنار وقت هيچ كه گفتم بارها من ـ جعفري

نبودم/ مربوط شاه و دربار با من ميگن, دارن رو چيزا اين اينا كه موقع اون

شاه/ نه مصدق يعني <دربار> نه <دولت> ميگويد هم امامي است/ درست ـ سرشار

بده؟ پول من به چي واسه دستگاه آخه ـ جعفري

و/// بزنيد را دولت مخالفان كنيد, شلوغ برويد كه ـ سرشار

و بوديم كاشاني آيتا� طرفدار ما نبود/ چيزاها اين ابدا و اص� نه/ وقت/ هيچ نخير ـ جعفري

و بودن كاشاني و مصدق طرفدار عدهاي كه بود تهران تو بساط اين اص� موقع اون مصدق/

بود/ اينا و ببند و بگير و مرافعه و دعوا اينا و انتخابات سر همش و مخالفشون عدهاي

نيست؟ درست ميگويد امامي جمال كه توماني سيصد ماهيانة حقوق اين پس ـ سرشار

ميداده؟ چي براي پول تومن سيصد من به شهرباني دادن؟ چي براي ـ جعفري

باج؟ ـ سرشار

جدا نه ميگيره! باج خودش شهرباني خانوم/ نميده باج كسي به كه شهرباني آخه ـ جعفري

پـول ميرفتم من نه ميداد, من به نه شما, جون صنار, ابدا و اص� شهرباني؟ ميگم/ اينو

كـه كـنم شـلوغ برم كه ميگرفتم شهرباني از تومن سيصد ماهي من گه ا وقتم اون بگيرم/

شهرباني! مأمور ميشدم

بودند! داده <سرهنگ> و لقب<سرتيپ> شما به همين خاطر براي شايد ـ سرشار

مرداده! ٢٨ بعِد مال اون ـ جعفري

داريد/// حق بله, ـ سرشار

مجلس/ بستنشينهاي سراغ برگرديم ـ سرشار

راه جمعيتي يه با ما بودن نشسته بست اينا يادمه مياد! حرف تو حرف هي آره, ـ جعفري
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داديم: فحش بهشون و داديم شعار اينا و امامي جمال براي اونجا و مجلس دِر رفتيم افتاديم

يـا آزاد> عـبدالقـدير مـيزاد. كـي مـيزاد, كـي > يـا گُـنده> كله جمال ُمرده. كي ُمرده, كي >

حرفا/ اين از خ�صه نميگيم/ ديگه بده لغتش يكي اين ـ> ـ شوشتري. سيدممدعلي

كنيد! نيستسانسور قرار ـ سرشار

سـيصد و سـوdخ يه شوشتري. <سيدممدعلي ميگفتيم: افتاديمها! عجبگيري ـ جعفري

مشتري>

بودند؟ نشسته بست مجلس توي عده اين چرا ـ سرشار

بـه يـعني مـصدق/ با شاه دعواي خاطر براي بودن نشسته بست اينكه مثل اينا ـ جعفري

مصدق عليه ـ ـ شاه از طرفداري

عـليه و هـمفكرانش و امامي جمال با شما مينويسد كتابش در بهنود مسعود ـ سرشار

/٣٤٢ ص تهران/ جاويدان, انتشارات بهنود, مسعود نوشتة بختيار>, تا سيدضياء <از /١

چيست؟ جوابتان بوديد,��١ مصدق

نيست/ بد كاراش كه ميديدم چون بودم مصدق با موقع اون من ميگه, بيخود ـ جعفري

مـام مـيكرد, خـوب كـاراي مـيديدم بـاdخره ايشونو ميكرد/ كار خوب بود/ خوب كاراش

پـاي مـيزديم كـه مـيرفتيم اونجا تا حتي تا ديگه/ شديم ايشون دنبالهرو رفتيم باdخره

جونمون/

راستي؟ ـ سرشار

كولم رو مجلس َدم روز آن من رو مصدق خدابيامرز كه يادمه درست اص� من بله/ ـ جعفري

بفرستن/ برام سپردم كردن, چاپ روزنامه تو عكسشم بود, من كول رو ايشون گذاشتم/

روز؟ كدام ـ سرشار

/٣٩٩ ـ ٣٩٨ صص ٧ شمارة پيوست به ك/ ر/ /٢

�٢� گفتن/ مجلسم تو ميدونن/ همهم بود/ وقتا اون آذر ١٤ از قبل همون ـ جعفري

ولي يافت حضور مجلس در نفت مورد در خود اقدامات گزارش براي مصدق دكتر ١٣٣å ماه مهر ٤ روز /٣
مردم براي را خود نطق و رفت بهارستان ميدان به مصدق نشد/ تشكيل كثريت ا حضور عدم علت به جلسه
مردم شانة روي را مصدق محمد دكتر كه عكسي تنها همانجاست>/ مجلس مردمند جا <هر گفت: و كرد ايراد

است/ روز همين به مربوط ميدهد, نشان
/٧.١ شمارة عكس

mعكس كنم؟��٣ پيدايش بگردم تا شده چاپ نشريهاي در عكسي هستيد مطمئن ـ سرشار

l٧.١ شمارة

باشگاهم تو عكس انقد من كنن/ پيداش نتونستن فرستادم هرچي صد, در صد ـ جعفري

�٩١ ـ ٩٧ �صص زدن/> آتيش تمامش رفت/ بين از تمامش كه داشتم
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اوست/ از كاملي معرفينامه نوشتههايش نيست, گو و گفت به نيازي بهنود> <مسعود مرجع اين شخصيت /#

استناد# مرجع باب در

از تا آمده علوي مدرسه به ارتش, تسليم خبر شنيدن با ميگفت كه را زده خواب رحيمي <وقتي

است, منتظر حال به تا صبح از و بگيرد دستور ـ انق�ب رهبر منتخب نخستوزير ـ بازرگان مهندس

ارتشتاران بزرگ <خدايگان از نصيري كه ميديد او نشاندند, دوربين جلو ديگران و نصيري و هويدا با

شاه با تقصيرها <همه ميگويد خبرنگاران به و ميكند ياد <شاه> عنوان با آريامهر> شاهنشاه فرمانده

از مصاحبه اين فيلم وقتي است/ پيش سال ٢٥ نصيري همان اين كه ميآورد ياد به رحيمي بود>/

مدرسه به را خود و كرد سر به چادر lقزاق به mمعروف سطوتي تيمسار همسر شد, پخش تلويزيون

نشست/ او صحبت پاي روحانيون از يكي سرانجام ببيند را انق�ب رهبر ميخواست او رساند, علوي

را lمصدق دكتر خارجه وزير فاطمي حسين دكتر mيعني پدرشان كه دارم نوه دو <من ميگفت زن

انق�ب دادگاه اولين آن از بعد ساعتي كند/> يتيم مرا ديگر نوة دو انق�ب, مبادا كرد, تيرباران شاه

اصلي متهم و نيمروز mفرمانده خسروداد] [منوچهر داد خسرو نصيري, بر ع�وه و داد جلسه تشكيل

را سطوتي خانم داماد رحيمي, سپهبد lكشور نظامي فرمانداري mاولين ناجي و lشهريور ١٧ كشتار

�٩٨ ص بازرگان/ روز ٢٧٥ بهنود, �مسعود كرد/> محكوم اعدام به هم

با مبارزات اوج در ١٣٢٩ سال بهار در فاطمي حسين <دكتر عليـ نام به فرزندي ازدواج حاصل

سال تا علي است/ <علي> نام به فرزندي ازدواج اين حاصل كه كرد ازدواج سيطوتي> <پريوش دوشيزه

و دبـيرستان در را تـحصي�تش و رفت انگـلستان بـه مادرش اتفاق به بعدا و بود تهران در ١٣٣٢

پايان به رشته اين در را خود دكتراي و داد ادامه تحصي�تش به اقتصاد زمينه در گذراند/ دانشگاه

�بــــــــهرام است/> او با نيز مادرش و است مشغول وكالت به فع� فاطمي علي دكتر آقاي و رساند

�١٣١ زيرنويسص فاطمي, حسين دكتر مبارزات و خاطرات افراسيابي,

را فاطمي دكتر افراسيابي بهرام و فرزند!!, دارايدو را فاطمي حسين دكتر بهنود: مستطاب جناب
شلختگي! افراسيابي<سيطوتي>/ و مينويسد <سطوتي> بهنود جناب ميدانند/ فرزند يك داراي

با محكم آنچنان خود, وزارت كوتاه دوران در <فاطمي ـ استعمارگران برابر در فاطمي ايستادگي

رسوا را آنها امروز, باختر خود روزنامة در قاطع آنچنان شده, روبرو استعمارگر خارجيان و هندرسون

از بـهنود, �مسـعود نكند/> تسليم نظامي فرمانداري به را خود و شود مخفي داشت حق كه بود, كرده

�٣٩٥ ص بختيار, تا سيدضياء

اطمينان با را, آماده چنين صحنهيي صبح, ميبايستفردا كه گروهي > ـ مرداد١٣٣٢ وقايع٢٨
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خانة برابر در اجـتماع با مرور, و عبور منع ساعات از پس كنند/ فتح شهرباني و ارتش موافقت از

شاه دادند/ سر شاه> باد <زنده فريادهاي خيابانها سكوت در ـ اسفند نهم نظير ـ بهبهاني سيدمحمد

براي او روز آن صبح برخاست/ شام ميز سر از ديگران از زودتر خسته, و نوميد ُرم آمباسادور هتل در

بود/ كرده اقدام ُرم حومه در خانهيي اجاره

لحظه به بهبهانيلحظه خانة برابر در شعبانجعفري سرپرستي به شاهدوست, تظاهركنندگان

شـمس و طـيب نـيز كـاشاني آيتا� خـانة نـزديكي در و پـامنار در كـه حـالي در مـيشدند, زياد

كفنپوش, پيش سال تير سي در كه بودند كساني تمام اينها بودند/ كرده جمع را گروهي قناتآبادي

�٣٨٤ ـ ٣٨٥ صص �همانجا, سرنوشتساز///> شبيچنين بودند/ افتاده راه به خيابانها در قوام, عليه

اتومبيلهاي دود از كه شهرهايي هياهوي در مرداد] ٢٨ از [بعد <اينك ـ سابق! رژيم انتقاداتاز

و قـديمي مـح�ت مـيبريد; را هـمه نفس امكان امريكائي, و اروپائي مارك تمام خارجي, قديمي

جين ميداد/ سفيد كاخ كاريكاتورهاي و بفروش> و <بساز معماري به را خود جاي حوضها و باغچهها

مواد مصرف ميشد/ روستاها وارد ـ سفيد انق�ب سپاهيان با ـ بيتلوار موهاي و وينستون سيگار و

سورنتو ريويرا, چاتانوگا, و مولنروژ و ليدو به را خود جاي نقاdن و قهوهخانهها ميكرد/ بيداد مخدر

ككن, شيشهپا بختآزمائيفروش, بليت نبودند ارتش افسران مصدر گر ا روستاها جوانان ميدادند/

هـم آن يكـي جـز هـمه, زورخـانهها بودند/ dلهزار سينماهاي و تئاترها برابر در سرگردان جيببر,

و شـاه ميهمانان برابر در هنرنمايي براي كودتا, در تاجبخشي پاداش به بيمخ> <شعبون به متعلق

همزمان امريكائي, مبتذل فيلمهاي بيپهلوان, و بسته خارجي, مستشاران و تاجران و هنرپيشگان

درميآورد/ ملي قهرمانان صورت به را هاليوود صادراتي بتهاي سينما, صدها در lپردهm كران ا با

مينشست/ رودكي جاي به پريسلي الويس رودابه, جاي به تايلور اليزابت رستم, جاي به وين جان

از كه نبود <اليسون> غم جز به غمي شهر در ميشد/ زمزمه حافظ غزلهاي جاي به بازاري ترانههاي

�٥٣٧ ص �همانجا ميرفت/> بيرون پليس> <پيتون

شانزدهم روز آذر, چهاردهم وقايع به اعتراض در اقليت نمايندگان شد, اشاره yقب كه همانطور
١٣٣å ماه شهريور ٣١ نوشتهاند سرشار خانم كه آنطور نه شدند, مجلسمتحصن در ١٣٣å ماه آذر
بيستو سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å ماه آذر هفدهم يكشنبه �اطEعات, /aوقايع آن از قبل نيم و ماه دو bيعني

ششم�

شاه اقليت<دعواي نمايندگان تحصن دليل است مدعي سرشار, خانم هدايت با جعفري, شعبان
اين خCف موجود اسناد آنكه حال است/ بوده مصدق> عليه شاه/// از طرفداري به يعني مصدق, با
سوnخو يه ميهني<سيدممدعليشوشتري. ملي اشعار ثبت جاي كاشبه اي ميدهد/ نشان را ادعا
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سـرشار خـانم مسلك, لُمپن خوانندگان برخي خاطر رضايت و توجه جلب براي مشتري> سيصد
نعشسرهنگ قضيه زمان, روزنامههايآن از يكي بهآرشيو مراجعه با حداقل محقق, و روزنامهنگار

ميساختند/ روشن را نوريشاد

سرشار سكوتخانم و <نعشسرهنگنوريشاد> قضيه
بـهارستان, مـيدان در كـه هـنگامي آذر] ١٤] پنجشنبه روز در نوريشاد صادق دوم <سرهنگ

زخمي سرش به سنگ اصابت اثر در و گرفت قرار هجوم و حمله مورد ميكرده وظيفه انجام سعدي

١٥ [جمعه ديروز و گرديد منتقل تختخوابي پانصد بيمارستان به بود شديد جراحت چون و گرديد

شده/// متولد شمسي ١٢٧٧ سال در كه متوفي افسر درگذشت/ مغزي خونريزي اثر بر صبح ماه] آذر

خدمت سرك�نتري و گاهي كارآ ادارات در وي آمد/ نايل دومي سرهنگ درجه به كه ١٣٣å سال در

بود/> فرزند پنج و همسر داراي نوريشاد سرهنگ بود/ بازرسي اداره در او شغل آخرين و كرده

ششم� بيست سال ,٧٦٨٤ شمارة ,١٣٣å آذرماه شانزدهم شنبه �اطEعات,

داد رخ تهران در تصادماتمتعددي و وقايع <امروز
كثيريگرديد عده شدن مجروح به منجر كه

شد شروع دانشگاه حدود در عملياتتظاهركنندگان با وقايع اول مرحله
داد رخ مخالف دوجمعيت ميان بهارستان در كه تصادمي از وليپس

افتاد دستجمعيتديگر عملياتبه ابتكار
مـحل نـيست شديد آنها همه جراحت ولي شده تخمين نفر ١åå حدود در مجروحين تعداد

گرفت قرار جمعيت هجوم مورد روزنامه چند و صلح خانه
دانشآموزان سازمان و تهران دانشگاه دانشجويان <سازمان امضاي به اع�ميهاي قبل روز چند

اخراج به اعتراض عنوان به سياري ميتينگ پنجشنبه روز بود شده اع�م آن در كه شد منتشر ايران>

از اع�ميه اين در شد/ خواهد پا بر بودند شده اخراج مدارس اولياي تصميم طبق كه دانشجو نفر چند

صفوف شدن تشكيل از پس تا كنند اجتماع دانشگاه جلو در كه بودند كرده دعوت دانشجويان كلية

از تظاهرات اين كه بود شده نوشته منتشره اع�ميه در بنمايند/ تظاهراتي بهارستان ميدان در آنها

به كشور كل شهرباني اع�ميه, اين انتشار از پس ميشود/ حمايت و تأييد دانشجويان اولياي جانب

به علم با كل شهرباني داشت اع�م آن طي و كرد/// پخش راديو وسيله به شرحي پريروز تذكر, عنوان

امنيت و مصلحت برخ�ف و بيموقع تظاهرات چنين به رضايت هرگز دانشجو مادران و پدران اينكه

بـايد دانشجويان والدين بنابراين ندارد وجود تظاهراتي چنين براي مجوزي داد, نخواهند و نداده

نمايند/// رهبري و هدايت dزم نصايح با را خود فرزندان
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ديشب كه شد صادر كل شهرباني طرف از ديشب اول اع�مية مطالب تأييد در نيز ديگري اع�مية

دستجات كه بود شده قيد دوم اع�ميه اين در يافت, انتشار صبح جرايد و راديو وسيلة به امروز و

خاطر مجددا و نمايند اجتماع فوزيه ميدان در منحصرا بايد دارند را ميتينگ دادن قصد كه مختلف

هر مسئوليت و شد خواهد جلوگيري بهارستان در يا و خيابانها در تظاهرات از كه بود شده نشان

از انتظامي مأمورين زيادي تعدادي امروز صبح از است/ تظاهركنندگان عهده به سوئي پيشآمد نوع

در انتظامي مأمورين با همكاري و نظم استقرار براي كه سرباز و ژاندارمري واحدهاي و پليس افراد

بودند/// يافته استقرار دانشگاه حدود خيابانهاي در بود شده گذاشته شهرباني اختيار

معلوم كه كنندگان اجتماع عبور از انتظامي مأمورين چون ـ دانشگاه حدود در خورد زد اولين

مـيان تصادماتي دانشگاه نزديكي در ميكردند جلوگيري بروند بهارستان طرف به دارند قصد بود

اتـومبيلهاي بـه مـتوسل پـليس اينكه جمله از گرفت صورت انتظامي مأمورين و تظاهركنندگان

به سنگ چند و كرده حمله انتظامي مأمورين به چوب و سنگ با تظاهركنندگان و بود شده آبپاش

را او و كـرد اصـابت رانـندگان از يكي به بالنتيجه كه افكندند آبپاش اتومبيلهاي رانندگان طرف

نمودند/// عزيمت بهارستان طرف به تظاهركنندگان/// ساخت/// بيهوش و مجروح شديدا

دختر دو آن اثناي در و داد روي شاه سهراه حوالي در خورد و زد دومين ـ خورد و زد دومين

گرديدند/// اعزام بيمارستان به شهرباني مأمورين وسيله به كه شدند زخمي دانشآموز

وارد سراسيمه مجلس چاپخانه كارمندان از يكي هنگام اين در /// گذشتـ داخلمجلسچه در

را خـود تـظاهركنندگان داشت اظـهار گارد فرمانده به و رسانيد مجلس گارد دفتر به را خود و شد

با ب�فاصله گارد فرمانده شد/ خواهند بهارستان ميدان وارد اdن و رسانيدهاند شاهآباد خيابان اواسط

تظاهركنندگان جمعيت سيل موقع اين خواست///در كمك آنها از و گرفت تماس ١ لشكر و شهرباني

پي و شدند سخنراني مشغول آنها سخنگويان و كرد احاطه را ميدان دور دورا و رسيد بهارستان به

ورودي در جلو در سرباز زيادي عده و پاسبان نفر ٢åå حدود در ب�فاصله ميدادند شعارهائي پي در

افـراد و تظاهركنندگان جمعيت بين ميدان غربي جنوب قسمت در گهان نا شدند/// حاضر مجلس

بـه را خـود شـهرباني مـعاون دانشپور سرتيپ آقاي موقع اين در درگرفت/// خوردي و زد مخالف

مأمورين به بود نصب آن در گيرنده و فرستنده دستگاه كه جيپ ماشين يك با و رسانيد بهارستان

فرهنگ وزارت خيابان از سوار پليس عدهاي ربع و ده ساعت مقارن ميداد را dزم دستورات شهرباني

طرفين بين شديدي خورد و زد موقع اين در گرديد/// بهارستان وارد جمعيت نمودن متفرق قصد به

توانست پليس قواي باdخره ولي گرديد سرباز و پاسبان چندين شدن زخمي به منجر كه درگرفت

نمايد/// خارج ميدان از را تظاهركنندگان جمعيت

در عـمليات ابتكار امروز تظاهرات جريان اول مرحله در ـ گرديد تحول دچار عمليات جريان

در كـه تـصادمي از پس ولي بـودند كـرده اجتماع دانشگاه حدود در كه بود جمعيتي همان دست
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هـيجان و احساسات با تصادم اين نتيجه در يافت/ تغيير عمليات قيافه و وضع داد رخ بهارستان

دست به تدريجا عمليات ابتكار و شد تهييج شديدي طور به بودند بهارستان اطراف در كه جمعيتي

از و افتاد بود شده شديد هيجان دستخوش تظاهركنندگان جمعيت اقدامات از كه جمعيت همين

بود/// عده اين دست در عمل ابتكار تقريبا بعد به مرحله اين

كـنندگان تـظاهر افـتاد اتـفاق بهارستان ميدان در كه تصادمي از پس ـ سعدي تآتر به هجوم

نـفر يك شـعار دادن و كوتاه سخنراني يك از پس و نموده اجتماع شاهآباد خيابان اول در مخالف

سعدي تآتر محل طرف به [احساسي] جمعيت برويم/// سعدي تآتر محل طرف به كه كرد پيشنهاد

محل مقابل به سرباز حامل كاميون تعدادي اعزام با كردند/// حركت دارد قرار شاهآباد خيابان در كه

جمعيت ديد/ آسيب تآتر مدخل جلو قسمت فقط نمودند جلوگيري تآتر شدن خراب از سعدي تآتر

اثاثيه و صندليها و ميزها و رفتند دارد قرار سعدي تآتر محل باdي در كه بدر روزنامه محل به ضمنا

محل موقع اين در جمعيت مقصد ريختند/// خيابانها وسط به را قسمتي و شكسته را روزنامه دفتر

صندليها و اثاثيه كليه و گرفت قرار جمعيت هجوم و حمله مورد كه بود lصلح mخانه صلح جمعيت

كامل و جامع اط�ع هنوز كه افتاده جمعيت دست به نيز مهم اوراق مقداري ظاهرا و شد شكسته

بر ع�وه بودند شده هيجان دچار موقع اين در كه جمعيت است/ نيامده دست به موضع اين درباره

اتاقهاي در كه را روزنامهها و مج�ت و كتابها از زيادي مقدار صلح جمعيت محل اثاثيه شكستن

مـحل طـرف بـه تـظاهركنندگان جـمعيت ساخت/// حريق طعمه بود شده انباشته جمعيت محل

را روزنامه دو آن اثاثيه و رفتند بودند واقع خيابان همان در كه آزادي نويد و آينده سوي به روزنامه

انداختند/ انتفاع حيز از و شكسته نيز

سمت به تظاهركنندگان جمعيت از عده يك كه حال همين در ـ ديگر روزنامه چند به هجوم

اداره و شـدند/// رهسـپار سـعدي خـيابان طرف به ديگري عدهاي كردند عزيمت فردوسي خيابان

از و شكستند را آنها اثاثيه و داده قرار خود هجوم مورد را فرمان و سياسي طلوع, آتش, روزنامههاي

قـرار جمعيت هجوم مورد نيز بود طلوع روزنامه مجاورت در كه ١٢٤ محضر انداختند/ انتفاع حيز

اين انجام از پس جمعيت نماند/// باقي سالم مزبور محضر لوازم از چيز هيچ كه طوري به گرفت///

آنها از دسته دو كه درآمد كوچكتر دسته چند صورت به و ميشد كمتر و كوچكتر تدريجا عمليات

زدند آتش را كتابها كرده خراب را كيوسك> > چوبي كتابفروشي چند و رفته نادري خيابان طرف به

نيز كيوسكها اين درباره حتي و ميكرد طرفداري چپ احزاب از كه بوده كتبي نوع از كتابها اين

در خيام خيابان در جمعيت ميباشند/// مشكوك كرات مذا و م�قاتها بعضي محل كه ميشد گفته

چلنگر روزنامه محل به داشت/// اظهار جمعيت ناطق و كردند اجتماع شميران اتوبوسهاي ايستگاه

نرسيد/// مرحله اين از پس جمعيت عمليات جريان از اط�عي برويم///

حقيقي تعداد ولي شدند مجروح عدهاي امروز تصادمات ضمن در ـ چيست مجروحين تعداد
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سـرتيپ شـدهانـد/// مـجروح احـتما� نـفر ١٢å تا ١åå حدود در نشده معين كنون تا مجروحين

سـرتيپ بـه چاقو با كه شد واقع ناشناس نفر يك گهاني نا حمله مورد شهرباني/// معاون دانشپور

lدانشپـور mسرتيپ صورت به سختي جراحت حمله/// اين اثر بر نمود فرار و كرد حمله دانشپور

ششم� بيست سال ,٧٦٨٣ شمارة ,١٣٣å آذرماه چهاردهم پنجشنبه �اطEعات, شد/> وارد شهرباني معاون

پارلمان در اغتشاشپريروز <تأثير

داشت خواهند جلسه امشب دولت مخالف نمايندگان
مجلسمتحصنشدهاند/// در جرايد مديران از تن هفت

اع�ميه در كه طور همان و شدند متحصن ملي شوراي مجلس در جرايد مديران از عدهاي امروز

مالي و جاني تأمين عدم از شكايت و پريروز واقعه به اعتراض ايشان تحصن علت شدهاند متذكر خود

اطـاق مـجلس بـازرسي اداره طـرف از است/ گـرديده سـلب مشكوك عناصر وسيله به كه ميباشد

داشت/ خواهند اقامت مجلس در بعد به امشب از و شد داده قرار متحصنين اختيار در روزنامهنگاران

است/ شده منتشر مزبور مديران طرف از زير اع�ميه بعدازظهر يك ساعت

حمايت تحت اوباش و اراذل از نفر دويست ١٣٣å آذرماه ١٤ پنجشنبه روز گرامي: <هموطنان

پنجره و در و نموده غارت را اداري و مالي دفاتر و آرشيو و اثاثيه كليه و ريخته جرائد ادارات به پليس

تصادفا چون كه داشتهاند را ما ملي جرائد كارمندان و نويسندگان جان قصد و زده آتش و شكسته را

مديران و نويسندگان نابودي در خود پليد مقاصد انجام به موفق نبوده اداره در كسي موقع آن در

نيز عدهاي و شده سلب نويسندگان و مديران از مالي و جاني امنيت كنون ا چون و نشدهاند جرائد

مرج و هرج اوضاع اين كه موقعي تا گرفتهايم تصميم رو اين از شدهاند مالي هنگفت خسارات دچار

ملت خانة در ميدهد قرار خود حمايت تحت را اوباش و اجامر شهرباني قواي و دولت و دارد ادامه

آزادي اساسي قانون اصول موافق كه زماني تا داشت خواهد ادامه همچنان تحصن باشيم/ متحصن

گردد/ تأمين عمومي

و پـرچـمدار هـميشه مـطبوعات و است بوده ايران رشيد و آزاده افراد خونبهاي اساسي قانون

حكومت و دولت اخير اختناق اثر در آزاديها همه امروز و است بوده حريت اصول كاري فدا نگهبان

نگردد تأمين آزادي و عمومي امنيت جهت همه به كه زماني تا و است افتاده خطر به اوباش و رجاله

داشت/ خواهد ادامه تحصن

روزنامه مدير فريپور داد, روزنامة مدير نوري عميدي طلوع, روزنامه مدير حائري هاشمي

روزنامة مدير صابر بيوك صبا, مجلة مدير پاينده آتش, روزنامة مدير ميراشرافي مردم, صداي

شــنبه �اطــEعات, پيكايران> روزنامة يزدانبخشمدير فرمان, روزنامة مدير شاهنده سياسي,

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å ماه آذر شانزدهم
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توضيحميدهند روزپنجشنبه اطرافحادثه در مطلع و مسئول افراد از نفر <چهار
از انتظامي مأمورين مجروحين بازداشتشدهاند طرفشهرباني از نفر ٣å٢ امروز ظهر تا

است خطرناك آنها نفر ٤ حال ولي نميكند تجاوز نفر ٦å
موفق ما خبرنگار شهرباني افسر نوريشاد سرهنگ مرحوم جنازه تشييع مراسم انجام حين در

از و آورد عمل به مصاحبهاي بودند, مطلع پريروز حادثه جريان از كه امور مسئولين از نفر چند با شد

كند/ كسب باره اين در اط�عات و توضيحات آنان

نظامي نيروي پريروز خورد و زد صحنههاي تمام در گفت: چنين شهرباني مسئول مقام يك

بيگناه مردم جاني تلفات به منجر كه سوئي پيشآمد گونه هر از كه آورد عمل به را مراقبت نهايت

حادثه اين نتيجه نبود معلوم نبود پليس نيروي گذشت و كاري فدا گر ا واقعا و شود جلوگيري گردد

پـدران و مـادران عـنوان بـه اشـخاصي پـناه در مـيخواسـتند بـيگانهپرستان پـريروز مـيشد/ چه

بـودند سـيلو و دخـانيات و سـازي چـيت كارخانه كارگران آنها پنج و هشتاد صدي كه دانشجويان

و بيندازنـد جلو را دختران و زنان كه بود اين آنها كتيك تا و دهند نشان را خود قدرت بزرگترين

و پاسبان از شهرباني مأمورين از نفر ٤٨ مجموعا لحاظ همين به كنند/// عملي را خود شوم مقاصد

همين كه است اينجا عجب و ميباشد ك خطرنا آنها از نفر ٤ حال و شده مجروح سختي به افسر

حمله پاسبانان از نفر ٤ به كارد و دشنه با نجابتبياموزند بايستيدرسعفتو زنانيكه و دختران

است! ملي دولت شهرباني> مسئول مقام <يك حرفهاي اينها كه باشيم داشته توجه /#

نمودهاند# مجروح را آنها سختي به و كرده

شهرباني اول معاون دانشپور سرتيپ آقاي با كه تماسي با اداره خبرنگار شهرباني: اول معاون

كه هنگامي بوده قرار اين از جريان و نبود مهم چندان شد وارد من به پنجشنبه روز كه جراحتي گفت

چاقو با ناشناسي شخص گهان نا ميدادم را dزم دستورات انتظامي مأمورين به بهارستان ميدان در

٣å٢ رسيده من دست به كنون ا هم كه دقيقي آمار طبق امروز صبح ده ساعت تا كرد/// حمله من به

زودتر هرچه اينكه براي و گرديدهاند بازداشت شناختهاند حوادث محرك كه مختلف دستجات از نفر

امروز صبح گردد فراهم شدهاند توقيف بيجهت كه كساني آزادي موجبات و شود رسيدگي آنها كار به

مشـغول گـاهي كـارآ و گـاهي آ ادارات رؤسـاي و نظامي دادستان حضور با شهرباني در كميسيوني

خواهد معلوم آنها كار نتيجه بعدا البته كه گرديدند شدگان توقيف بازداشت علل و هويت به رسيدگي

در كه ميباشد نفر ٥٧ و ٥٤ بين آمار مطابق شهرباني افراد مصدومين و مجروحين تعداد ولي شد/

هـنوز تظاهركنندگان و متفرقه افراد مجروحين تعداد از ولي هستند بستري شهرباني بيمارستان

است/ نيامده دست به حقيقي آمار

است/ گرفته انجام برق چراغ خيابان در نوريشاد سرهنگ جنازه تشيع هنگام مصاحبه /##

كشـور جـاري مقررات برخ�ف كه را افراد اين نام /// فاطمي:## دكتر آقاي نخستوزير معاون
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تمام گذشته پنجشنبه روز زيرا گفت, شهري ياغيان ميتوان فقط ميشوند اعمال گونه اين مرتكب

دسته هر از بيگانهپرست و جو حادثه افراد اين و شد گذاشته پا زير مملكت اجتماعي اصول و قوانين

كرد خواهد سعي قوا تمام با مصدق دكتر حكومت كه بدانند كنون ا هم از بايستي باشند كه جمعيتي و

و بلوا راه از ميخواهند كه آشوبگراني و نگيرد را قانون جاي مملكت در نفس هواي بعد به اين از كه

و رشد اجازه وجه هيچ به قانون مقررات اعمال با بعد به اين از كنند مرعوب را مردم افكار اغتشاش,

و تقديس قابل قانون كار در آراء و عقايد تمام دارد عقيده مصدق حكومت زيرا شد نخواهد داده نمو

شوند/ مسلط مردم نظريات بر خورد و زد و اغتشاش و بلوا با نميتوان و است احترام

و وحشت دارد دخـالت آن در اجـنبي دست كـه تظاهراتي اين از و بيدارست امروز ايران ملت

هم آينده در و كرد خواهند مقاومت عناصر اين مقابل در چنان هم و نميدهد راه خود به اضطراب

از اعم جماعتي و حزب و دسته هيچ به مملكت جاري اصول و مقررات از اطاعت و قانون اجراء جز

شد/ نخواهد داده آب كردن آلود گل و اغتشاش اجازه چپي و راست

و بدهد نشان را خود نيت حسن دولت كه نظر آن از پريروز حادثه در گفت: چنين وزراء از يكي

زد دقايق آخرين تا و داد خرج به را بردباري و مدارا منتهاي كند رعايت را آرامش و نظم حتيالمقدور

و شورش براي مجهز قب� كنندگان تظاهر كه آن حال و نداد انتظامي افراد به تيراندازي اجازه خورد و

نيز مأمورين با شهر نقطه چندين در و بودند كرده ذخيره قب� را سنگ و چماق و چوب و بودند بلوا

هر در كنند انتظامي مأمورين متوجه را آن مسئوليت كه نمودند را كوشش نهايت و كردند خورد و زد

بـايستي مـملكت افـراد كه موقع اين در زيرا است دولت تأسف باعث اعمال گونه اين بروز صورت

چيز مفسدهجو عدهاي تحريك به جز را گوار نا اتفاقات اين باشند دارند پيش در كه نهضتي سرگرم

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å ماه آذر شانزدهم شنبه �اطEعات, دانست/> نميتوان ديگري

نفر ٣å عده اين از شدند آزاد بقيه نفر ٥٨ از بهغير ديشبتوقيفبودند تا نفريكه ٣å٢ <از
شد خواهند محاكمه ارتش دادرسي در

نفر ٣å٢ است كرده كسب شهرباني رسمي مقامات از امروز روزنامه, خبرنگار كه اط�عاتي طبق

در نظامي بازپرس گذشته شب كه بودند شده جلب انتظامي مأمورين وسيله به آذر ١٤ روز حادثة در

آشـوبطلبان و مـحركين از آنـها نـفر ٣٨ چـون و نـمود رسـيدگي آنان اتهام به شهرباني كل اداره

كفيل, قيد به نفر ١٨ شدند/ آزاد زير شرح به بقيه گرديد صادر آنان توقيف قرار شدند داده تشخيص

اطفال و دانشآموزان كه بقيه نفر ٢٢٦ و نشوند دور تهران قضائي حوزة از كه التزام قيد به نفر ٢å

شدند/ اوليايشان تحويل شرط و قيد بدون بودند ساله شانزده پانزده

عده اين كه است دست در كافي و قاطع دdيل گفت شهرباني معاونين از يكي اول نفر ٣٨ مورد در

رسمي مقام يك ميشوند/ ارتش دادرسي تحويل جرم همين به و بوده توده منحلة حزب اعضاي از
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آنها نفر ٢٨ براي كه است شده ارسال اداره اين به شهرباني از نفر ٥٨ پروندة داشت اظهار دادرسي

توقيف در لذا نكردهاند معرفي كفيل هنوز چون و شوند آزاد كفيل سپردن قيد به شده داده دستور

دارند آشوبگري و شرارت سوابق و بوده توده منحلة حزب اعضاي از كه بقيه نفر ٣å اما هستند باقي

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å ماه آذر هفدهم يكشنبه �اطEعات, شد/> خواهند كمه محا

ميهني ملي اشعار دوستان با كه بوده, دستگيريش� �تاريخ آذر ٢٣ تا آذر ١٦ فرصت, اين در جعفري شعبان /#
دادهاند/ سر ملي شوراي مجلس مقابل در را

مجلسمتحصنشدهاند# در اقليت وك/ي از نفر <پانزده
مجلس در گرفتهاند خود ديروز جلسه در كه تصميمي بنابر ديشب از كه اقليت نمايندگان آقايان

است: ذيل قرار به شدهاند متحصن

صـفائي, پـناهي, نـصرتيان, دولتشـاهي, پـيراسـته, شـوشتري, آزاد, امــامي, جــمال

مجلس در متحصن نمايندگان صورت در مجلس نماينده ثقةاdسEمي موسي آقاي <نام اطEعات: توضيح /##
,٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å ماه آذر بيستم چهارشنبه �اطEعات, ميشود/> تصحيح وسيله بدين شده چاپ اشتباها

ششم� و بيست سال

تـيمورتاش/ پاليزي, غضنفري, فوBدوند, اميرقاسم زنگنه, عزيز سنندجي, ثقةاBسQمي##,

هنوز نبودند شده گرفته تحصن به تصميم كه جلسهاي در يا تهران در كه اقليت اعضاي آقايان بعضي

ميباشند/> تحصن در آنان شركت و ورود منتظر اقليت نمايندگان و نپيوستهاند متحصنين به عم�

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å ماه آذر هفدهم يكشنبه �اطEعات,

روزنامههايمتحصنپيوستهاند مديران <به
مـديران بـا هـمدردي ابـراز عـنوان به زير شرح به روزنامهها صاحبان و مديران از ديگري عده

بيانيهاي طي را مراتب و كرده شركت تحصن در شده غارت روزنامههايشان ادارات كه روزنامههائي

زندگي, مدير آموزگار حسن وطن, صداي مدير بشارت سيدعلي داشتهاند/ اع�م

آرام, مدير يمني سرهنگ خجسته, مدير خجسته سرهنگ فردوسي, مدير بانويي جهان

فروغ سردبير امانا`فروغ آسيا, فروغ مدير سياوشفروغ زلزله, مدير اعتضادي مهندسپور

مـاه آذر هـفدهم يكشـنبه �اطEعات, حمايت/> مدير منجمي صدر عضدي, مدير عضدي اصغر آسيا,

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å

شدند آذر ١٤ واقعه به رسيدگي مأمور قضات از نفر <سه
و نموده رسيدگي آذر ١٤ واقعه به كه شدند تعيين زير قضات از نفر سه نخستوزير آقاي طرف از
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سـمناني اشـرف آقاي كشور, عالي ديوان مستشار خواجوي آقاي بدهند, ايشان به را dزم گزارش

�اطــــــEعات, </٢ و ١ استان مستشار عالمي شمسالدين آقاي ,٢ و ١ استان دادگاه ٩ شعبه رئيس

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å ماه آذر هفدهم يكشنبه

ملي شوراي <مجلس
شد واقع مذاكره مورد روزپنجشنبه اغتشاش

بودند/// امروز جلسه دستور از قبل ناطقين آزاد و آشتيانيزاده امامي, جمال
گرديد/// تشكيل امروز/// صبح دقيقه پانزده و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

مصدق دكتر آقاي دامن بر را بدنامي لكة دومين آذر ١٤ حوادث آشتيانيزاده: روشحكومتـ

اولين برد/ فرو بيگناهان خون در خودش رضاي بدون شايد را محترم پيرمرد اين دستهاي و زد

اسـاسي عـلت در تـحقيق براي كه كميسيوني بود/ تيرماه ٢٣ فاجعة در بيگناهان تيرباران حادثه

را دولتي احزاب و دستگاهها و پليس عمدي مداخله و مسئوليت نتوانست شد تشكيل تير ٢٣ فاجعه

وقت شهرباني رئيس و كشور وزير گردن به را تير ٢٣ عام قتل مصدق دكتر كند/ كتمان فاجعه در

خود او و شده تنظيم شهرباني وسيله به توطئه و كرده منصوب شاه را بقائي سرلشكر گفت و انداخت

جـرم بـه را زاهـدي سـرلشكر يعني كشور وزير چندي از بعد است/ بوده بياط�ع فاجعه جريان از

ماه ٦ از بيش هنوز داد/ را بقائي سرلشكر كمه محا دستور و نمود بركنار كار از تير ٢٣ توطئة در شركت

روز ٢١١ جـلسه مجلس كرات مذا مشروح صورت از نقل <به از متن اين [ ] كروشه داخل گرافهاي پارا /#
اضافه </٢٩٥ ـ ٣å٦ صص چهارم� جلد سياه كتاب � يد خلع از پس مكي, سيدحسين /١٣٣å آذرماه ١٧ يكشنبه

داد/ خواهم مسئله اين به راجع بيشتري توضيح آزاد عبدالقدير گفتار متن در است/ شده

دولتي چاقوكشهاي و سرباز و پليس كه ] تهران بيگناه مردم نفر]# ٧åå] عدهاي قتل و فاجعه آن از

را عالم سراسر آن ننگ افتضاح كه پيوست وقوع به ديگري جنايت آذر ١٤ روز كه نميگذرد كشتند]

رسمي نيمه روزنامه نداشتهاند, خبر ماجرا از بگويند نبايد مصدق دكتر آقاي ديگر بار اين گرفت/ فرا

ما است/ شده گرفته نخستوزير حضور با تيراندازي تصميم كه داد اط�ع فاجعه شب در كيهان

ريـختن و جـوانهـا كـردن عصباني و شهر سرتاسر در شهرباني عمدي تحريكات ميكرديم تصور

مـردم بيگناه جوانهاي به روز هر اوباش هجوم و پسرانه و دخترانه دبيرستانهاي به چاقوكشها

تحريك سياست كه شد معلوم ولي است/ مزيني سرلشكر خشن و جنايتآلود سياست اثر بر تهران

پـيشهوران و كسـبه مغازههاي و منازل غارت و چاقوكش تجهيز اوباش, و اجامر هجوم و عمومي,

نيست, شهرباني رياست به مربوط و دارد عميقتري ريشه دولت مخالفين كردن مصدوم و بيگناه

كس هر به نفتي و تودهاي نام به دادن فحش و زدن تهمت ترساندن, كردن, خفه كردن, ترور نقشة

ايـن شـعار واقع در بكشد نفس كه ذيروحي هر كردن نابود كلي طور به و است دولت مخالف كه
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دكـتر آقـاي دولت ابـتكارت از مـختلف دستجات تظاهرات و ميتينگ از جلوگيري است/ حكومت

است/ مصدق

در او دست بـا مـيخواسـتند و رسـيد وزرائي رياست و سپه سردار لقب به كه وقتي سابق شاه

آن فروردين دوم روز جمهوري با مخالفت و مدرس از پشتيباني به مردم بسازند, جمهوري مملكت

مـيدان تـمام و كـردند بـرپا جـمهوري ضد بر را نشدني فراموش عظيم تظاهرات و بزرگ ميتينگ

قرار حمله مورد نفسه به دولت رئيس تا اما بود شده پر جمعيت از مجلس داخل محوطه و بهارستان

آورده خود همراه كه نظامي فوج يك به حمله فرمان نزدند آجر و سنگ شانهاش و سر بر و نگرفت

از خيلي كه ميرفت انتظار داشت سپه سردار كه نظامي خوي و ارتشي تربيت با كه حالي در نداد, بود

و نفر ١٢ از تعدادشان مجروحين كه شد معلوم دقيق حساب با فاجعه آخر در و بكند شد كه آنچه

بايد را روز آن سپه سردار حكومت شد, چطور كه بفرمائيد dحا نميكند/ تجاوز نفر ٢ از مقتولين

ارعاب, و پليس رژيم ايجاد و پي در پي عامهاي قتل اين با را شما حكومت و ناميد ديكتاتوري دوره

و سـاعد حكـومتهاي مـصدق دكـتر آقـاي مگـر بـناميم/ قـانوني حكـومت و آزادي مشعشع دوره

در بـفرمائيد دارم تـمنا نميگرفتيد؟ انتقاد و حمله باد به خطائي جزئيترين براي را صدراdشراف

ديدند؟ را خونآلودي روزهاي چنين تهران مردم ادوار اين از كدام

تظاهر بدهند, ميتينگ بنويسند, چيز بزنند, حرف مخالفينش ندارد تحمل مصدق دكتر آقاي

مـخالفين مـيتينگ از چـرا پس هسـتند شـما پشـتيبان مردم قاطبه كه معتقديد شما گر ا كنند؟

نـاجوانـمردي كمال در چرا ميكشيد؟ آدم چرا ميكنيد؟ تجهيز چاقوكش چرا ميكنيد؟ جلوگيري

ميرانيد؟ پيادهروها در حتي بچه و مرد و زن از اعم مردم انبوه روي بر را پليس كاميونهاي

روز تـهران مـردم تمام داريد؟ ترسي چه جوان نفر هزار چند از هستند شما طرفدار مردم گر ا

ميكردند بار را شهر جنوب dتهاي و معروف چاقوكشهاي پليس, كاميونهاي كه ديدند پنجشنبه

چـون و مـيكردند گسـيل دانشـجويان صـفوف مـيان در و كـرده چماق و چوب به مجهز را آنها و

و سر سرنيزه و تفنگ قنداق با آنها كمك به سربازها و پاسبانها نداشتند حمله جرئت چاقوكشها

غارتها و قتل اين تمام از مسخرهتر بزنند/ را مردم بتوانند چاقوكشها تا ميشكستند را مردم دست

طرف از و است پايتخت شرافتمند مردم عنوان به چاقوكشها از شهرباني تشكر اظهار طرف يك از

[بنده است/ آنها غرامت پرداخت به ايشان تعهد و و/// روزنامهها غارت به نخستوزير آقاي اقرار ديگر

مرد مهدي ارباب كه ميكنم گمان نميدانم كند انكار و بترسد گر ا dحا مهدي ارباب آقاي اين با خودم

كه طلوع روزنامة مقابل شديم سرازير سعدي خيابان از كاسمي دكتر آقاي اين با نميكند انكار و است

همه و صندلي و ميز پاية و چوب و چماق معلومالحال مردم از نفر ٦å ,٥å قريب ديديم رسيديم

درب مقابل نظامي و پليس كاميون سه آنها سر پشت و بود دستشان صلحطلبي آdت گونه همه چيز

شدند/ وارد زور به و شكستند را درب زدند چوبها آن با رسيدند كه طلوع روزنامة
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است؟ صحيح ارباب آقاي نمايندگان:

ميگويند/ درست است صحيح مهدي: ارباب

رئيس]/ زنگ ـ ميگفتند هم بادهائي زنده يك اينها آقا ولي صفائي:

و خانه كه كرد تشكر اظهار پايتخت شرافتمند اهالي عنوان به چاقوكشها از كشور كل شهرباني

وظيفه كشتند! را مردم و زدند آتش را احزاب و كلوب چاپيدند, را جرائد كردند, غارت را مردم مسكن

و دزدي از ممانعت و انتظامات حفظ چاقوكشها, شرارت از جلوگيري دنيا ممالك تمام در شهرباني

مدرس, كشتن هنرش كه شهرباني اين است, دزدي و چپاول مشوق شهرباني ايران در است/ جنايت

و حـائريزاده مـصدق, دكـتر خـود تـبعيد و حـبس كـارش كـه شـهرباني ايـن است, اراني و فرخي

است احمدي پزشك تربيت و مردم به زدن هوا آمپول كارش كه شهرباني اين است, بهار ملكالشعراء

ميخورد؟ مملكت كار چه به است چاقوكشها دست به مردم چپاول و قتل و ضرب محرك هم علنا و

[ كردند/ كه كاري همين به [صفائي:
بـراي كـه تشكي�تي آن سر بر ك خا كنيم/ مبارزه توده حزب با ميخواستيم ما ميگوئيد شما

روشن عمومي امنيت و مسئولين آن چشم گيرد/ قرار چاقوكش و لجاره پناه در جمعيت يك با مبارزه

ميدهند/ درازه عبدل و يتيم تقي و كله سه حسن دست به چماق و چاقو انتظامات حفظ براي كه

[ نگفتيد/ را بيُمخ شعبان [فرامرزي:
توده حزب با ميخواهيم ميگوئيد شما مياندازند, شهر بيگناه دختران و پسران جان به را آنها و

از هم داد و فرمان طلوع, آتش, روزنامه اداره و خياطي دكان و فروشي راديو مغازه آيا كنيم, مبارزه

بودند؟ توده حزب كز مرا

[ بودند/ مرتجع [ثقةاBسQم:
امنيت سلب مردم از درجه اين تا دولت كه دارد وجود دنيا در درهاي جهنم و شده خراب كدام

در را كاميون ناجوانمردانه كه كند پيشبيني كجا از ميرود خانهاش به بيخيال كه بدبختي عابر كند؟

چه اين است؟ رسوائي و ننگ چه اين بكشد/ گرفته, زير را مردم عمدا و انداخت خواهند پيادهرو

درآوردهايد؟ كه است بازي

آسوده مردم كه كرد خواهيد تخته را نفت دكان كي ميشود؟ تمام فضه و شير تعزيه اين وقت چه

كه گفتم پيش هفته من است/ انتخابات فقط آژانكَشيها اين در شما محرك و مطلب حقيقت شوند؟

و ميباشد خود مخالفين ترساندن و كردن خفه صدد در پليس كمك و چاقوكش انداختن راه با دولت

حزب با نميخواهيد شما درآمد/ آب از درست پيشبيني اين پنجشنبه روز كرديد م�حظه كه چنان

هر است شده سياسي دكان نوع يك خود نفت كمپاني مارك و توده حزب اسم كنيد, مبارزه توده

تا ميفرستيد او بر چاقوكش و ميزنيد او به نفتي يا و تودهاي مهر يك بود دولت مخالف كه كس

هيچ كرد؟ زندگي ميكند ترور خودش دولت كه شهري در است ممكن مگر بريزيد, هم به را او زندگي
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هر ميزنند/ را او تودهاي اسم به باشد بغلش زير كتاب كه جواني هر ندارد/ تأمين تهران در ديگر كس

ايـن بـا كـه داد اجـازه نبايد ميكنند/ لجنمالش بزند حرف دولت سالوسهاي ضد بر كه متنفسي

خـاطر بـه كـه نداريد حق كنيد/ برقرار مملكت اين در را اوباش و اجامر و لجاره حكومت مقدمات

بكشيد/ خون و ك خا به را بيگناه مردم انتخابات در دولتي نامزدهاي موفقيت

كـنم/ آباد ميخواهم را خوزستان گفتيد آمديد بعد نشد بگيرم را نفت عوائد ميخواهم گفتيد ]
[ است/ انتخابات فقط آدمكشيها اين در شما محرك و مطلب حقيقت كنيد/ آباد برويد خوب

اسناد خود عكسها اين و برداشتهاند پنجشنبه روز فاجعه دلخراش منظر از عكس هزار از بيش

است/ آذر چهاردهم فاجعه ايجاد در دولت و پليس انتظامي دستگاه محكوميت بر انكاري غيرقابل

مـيشوند/ ديـده خوب است كرده تشكر آنها از شهرباني كه شرافتمندي مردم عكسها اين در

ديدند همه است/ مشهود خوبي به كردن بلند چماق و زدن نعره حال در نام به چاقوكشهاي قيافه

است/ دولتي نيمه و كار محافظه جريدة يك كه كيهان [روزنامه
است/ دروغ فرامرزي:

بود كرده اعتراف علنا كيهان بود/ كرده منتشر سربازها و پليس جنايات از تأثرآوري يادداشتهاي

و مضروب را آنها و ريختند خيابان عابر و بيگناه مردم روي و سر به پليس حمايت در چاقوكشها كه]

كردند/ گريه شنيدند را شهرباني افسر يك مرگ خبر مصدق دكتر وقتي كه شنيدم من كردند/ مجروح

[ است/ دروغ [صفائي:
و دختر چندين قتل خبر شنيدن از آيا ولي شدم/ متأثر خبر اين از هم من و كردم گريه هم من

دارند تقصيري چه افسران و پاسبانها اين نه؟ يا شدند متأثر نيز مصدق دكتر آقاي معصوم پسر

ميكند/ جنايتآميزي اعمال چنين به وادار را آنها كه است كمه حا دستگاه متوجه تقصير

ميافتند بيدفاع مردم جان به چاقوكشها كمك با وقتي كه باشند داشته انتظار نبايد پليسها اما

مسلما كنند/ پرتاب گل آنها طرف به ميكنند خرد را آنها گردن و مغز و سر تفنگ قنداق و باتوم با و

خود از زيادي عدة و ميشوند مضروب هم پليس افسر ميان اين در و ميكنند دفاع خود از نيز مردم

اين بيگناه مردم مرگ موجب كه كرد جستجو را فاجعه اين محركين بايد ميشوند, كشته هم مردم

مـخفي تـوده حـزب بـا مـبارزه سرپوش زير را آذر ١٤ روز جنايات شما كه اين ميشوند/ مملكت

آتش, حائري, هاشمي نيست/ ديگري چيز نيرنگ و تدليس جز كه ميفهمد عادي مردم ميكنيد

كردهايد/// غارت را آنها كه نداشتند بستگي توده حزب با جرائد ساير و داد فرمان,

مـتحصن ايـنجا در است زيـادي مـدت كه است سعدي تآتر هنرپيشگان به راجع ديگر مطلب

كار نيست طور اين گر ا و ببندند, را همه باشد مملكت در تآتر كه نميداند ص�ح دولت گر ا هستند/

هنرپيشگان بهترين از عده اين مردم تمام تصديق بنابه بروند/ خود كار پي تا كنند درست را عده اين

دهند/// ادامه را خود كار و بروند آنها تا بفرمائيد لطف آقايان كه ميكنم استدعا من و هستند كشور
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مـا بر را توده حزب ميگوئيم و ميآئيم ما وقتي /// امامي: جمال ـ نفت شدن ملي از ما هدف

بـلكه ده و ت يـعني نـيست كـه توده حزب اسم منظورمان كنيد, جلوگيري آن از و نكنيد مسلط

مـا حـقوق و آزادي و نـاموس و مال و جان متعرض شوند مسلط اينها گر ا كه است اين مفهومش

متوسل ديگر من بكند را كارها اين و بيايد دولت و برداشتند را توده حزب اسم گر ا حال شد/ خواهند

شوم/ كي به

من آخر بكند را كار اين و بيايد گر ا شده, ايجاد ما نواميس حفظ براي شما و من پول با كه دولتي

است/ مليون پيشواي رئيسش كه ميكند دولتي را اين ببرم؟ پناه كسي چه به ديگر

كنيم تقويت را شهرباني و بيائيم گرفتيم تصميم گرفتهاند را توده حزب جلو شنيديم كه پريروز ما

نكرديم/ كه شد خوب

اين اهل شما آقايان ببريم/ پناه غاشيه به بايد آن از كه است ماري جهنم در كه ديديم بعد چون

آتش و جـانسپاران و فـرمان سياسي داد, طلوع, روزنامههاي آيا ببينم بگوئيد من به هستيد شهر

توده حزب با بيش و كم ملي جبهه آقايان اين كه وقتي آن ميدانيد شما هستند؟ تودهاي جرايد

و نميكنيد مبارزه توده حزب با شما مينمود/ مبارزه توده حزب با جرايد اين ميكردند, همكاري

غـارت را خـود مـخالفين كـليه ما بگوئيد بيائيد پس ميكنيد/ غارت هم را تودهاي ضد جرايد بعد

ميكند/ غارت را مردم نازيسم كمونيسم, دول دنيا, كجاي ميكنيم/

[ ميكند/ غارت و است بانديتيسم دولت [اين
حمله بيُمخ شعبان تيمسار فرماندهي تحت حمله هنگ كه ميزد فرياد شهرباني بلندگوهاي

/lدارد گريه واقعا ندارد/ خنده نمايندگان: از يكنفر ـ نمايندگان mخنده ميكند/

ندارد بيُمخ شعبان به احتياج كه دولت گفتهام من بار چند آقا, است شرمآور آقايان شما جان به

داريد/ چاقوكش به احتياجي چه ديگر داريد, نظامي آژان و تأمينيه قواي شما

را ما ميخواهند چاقوكشها گفت و اينجا آمد بقائي دكتر آقاي روز يك رزمآرا مرحوم زمان در

ميفرستي؟ چاقوكش چرا دولتي تو آقا گفتم رزمآرا به و شدم پا من كنند/ غارت

چرا است, كرده ممنوع است, كرده قدغن شما قانون را تودهايها كه كردم عرض دفعه چند بنده

است بـد گر ا شود/ افتتاح بگذاريد نبايد است توده مال گر ا صلح خانة گر ا نميگيريد؟ را جلويش

آنها پس بودند/ عضو آن در كه ملي جبهه اعضاء از نفر چند و شما روحاني پيشواي و سياسي پيشواي

بسوزانيد/ هم را

شايگان/ و حائريزاده /#

dبد پس دادند استعفا آنجا از ملي# جبهه اعضاي از نفر دو حادثه اين پيشآمد از قبل روز يك

را آنجا كه برود بعد دولت و بشود تشكيل بايد چرا است قانون برخ�ف گر [ا ميدانستند/ را قضايا اين
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و تار است تودهاي او گر ا ندارد, تقصير زدهاند, آتش كه را سعدي تآتر ديواري چهار آخر بزند؟] آتش

تمام درميآوريد؟ كي براي را خيمهشببازي اين آخر بزنيد, آتش را مردم خانه اينكه نه كنيد مارش

تمام نميدانند؟ را اينها مگر كرند؟ مگر كورند؟ مگر مملكت [اهالي صلحاند/ خانه عضو دولت دستگاه

بـه خيانت صلحطلبان جمعيت كه وقتي تا وقت آن است, صلحطلبان جمعيت عضو شما دستگاه

دارد/ اهميت است منافعشان مخالف كه روزي از ولي نداشت اهميت آقايان اين براي ميكند كشور

اين دولت هم آن ميزنند, آتش دادند تشخيص خودشان شخصي مصالح مخالف را آن كه روزي آن

ميگوئيد] چه را اين آقا است مسخره كه

كه روزي آن ولي نداشت عيب بود كشور به خيانت تنها اينها اعمال كه روزي آن كه است اين علت

ميزنند/ آتش را آنجا هستند آنها انتخابات و آقايان شخصي مصالح مخالف آنها

قـناتي چاه سر بر روزي داشت/ قنوات احداث به مفرطي ع�قه آقاسي حاجميرزا است معروف

زد صدا نميآيد/ در آب اينجا از كه لعنت, آقاسي ميرزا پدر بر ميگويد مقني كه شنيد بود, ايستاده

درميآيد/ ناني كه تو براي درنميآيد, آب آقاسي ميرزا براي گر ا مؤمن,

ملت به كرديم ملي را نفت آمديم ما است/ شده مثل اين مصداق آقايان اين با ما نفت قضيه حال

نان گر ا اما گرفتيم هم را نانش نداديم او به پنير تنها نه شد/ خواهد پنير به ممزوج تو نان گفتيم هم

مـعامله كن ول ديگر dحا و شد عايدشان چيزها خيلي دستهاي يك عوضش در شد گرفته مردم

نيستند/

1. L´ appétit vient en mangeant.

مـانژان��١] آن وين [dپتي ميشود/ زياد خوردن با اشتها ميگويند كه دارند مثلي فرانسويها

ميكنند/ استفاده راه اين از و شده انتخابات نوبت dحا و شد تمام نفت

جنغولكبازي اين مگر بشود حل جور يك هم اين كنيد فرض dحا ريختند هم به را مملكت [اين
ميگويند و نفت به ميكنند وصل را همه و ميكنند فراهم ديگري جنغولكبازي يك ميشود, تمام

خير بود؟ انگليسي مهندس تا چند كردن بيرون اين ما هدف مگر آقا [ كرديم/ بيرون را انگليسيها كه

را مـملكت عـايدي منبع تنها چرا بگويد اdن كس هر بود/ بيشتري عايدي تحصيل ما هدف آقا,

كنند/ آباد را خوزستان ميخواهند اينها dحا است/ استعمار نوكر اين آهاي ميگويند فورا خوابانديد,

مياد/// بهار نمير بزك

اتومبيل هم دفعه ٨ [؟] خانه [از كرده دزدي دفعه ٣٦ كه است كسي از ميبينيد كه عكسي اين

و كـرده روزنـامهنويسي به وادار را او شهرباني اخيرا و بوده بندرعباس در نيم و سال يك دزديده]

بدهد/ فحش من به تا ميدهد حقوق او به شهرباني

دارد/ هم كشخانه شيره [آزاد:



١٥٧ ١٣٣å ماه آذر چهاردهم وقايع

ميخواهيد؟ عذر من از چرا نيست/ كه من قوم و خويش فرامرزي:

چيست/ اسمش پيراسته:

جانسپاران/ روزنامه مدير نمايندگان: از يكنفر

كه است روزنامههائي از يكي اين كنيد, گوش هستند شريفي اشخاص جانسپاران امامي: جمال

ميخوانم را حكم يك رونوشت اينك [ بدهيد! گوش ميكند/ كمك آقايان به

١٣٣å.٨.٢å <مورخه

موضوع شماره

وزارتكشور

كشور شهربانيكل

شعبه دايره گزارش, اداره قسمت

اظهار سرك�نتري و انتظامي اداره رياست نخعي سرتيپ تيمسار ميرساند عالي عرض به محترما

شعبان ١٣٣å آبانماه ١٥ از فرموده مقرر كشور كل شهرباني رياست معظم تيمسار كه مينمايد

مبارك خاطر استحضار براي گردد/ استخدام محرمانه اعتبار از حقوق ريال ٣ååå ماهي با جعفري

حسابداري رئيساداره گردد/ اطاعت ميفرمائيد مقرر و امر نوع هر تا عرض گزارش

خدائي> ـ محرمانه

عجب نمايندگان: از نفر [mيك است/ چاقوكشان سرهنگ و بيُمخ شعبان تيمسار همان اين و

در و است ميكرده غارت را مردم خانه كه است بيُمخ شعبان سرتيپ تيمسار اين lبود محرمانه

بكنيد؟ چه ميخواهيد آخر است شده استخدام شهرباني در ريال ٣ååå ماهي با خدمات اين مقابل

/// [ ميكنيد/ افتخار اينجا بنشينيد بيائيد اينكه به است وكالتي چه اين

نماينده هريمن كه روزي يعني تيرماه ٢٣ در /// آزاد: عبدالقدير ـ كنيد تهيه كار مردم براي

كشور وزير نظر با آن مقدمات كه مصنوعي نمايش شد, وارد تهران به آمريكا جمهور رئيس مخصوص

از كه مردمي صدها بسته گلوله باد به را بينوا و بيچاره مردم سپس و گرديد ظاهر بود شده ديده تهيه

نمودند/ مجروح و مقتول بودند آورده تهران به تومان شصت و پنجاه دادن با شهرستانها

در بود رفته قم به سرداري ناصرالشريعه عام, قتل خونين حادثه از بعد روز يك ماه تير ٢٤ [[روز
راه بين در ميرفتند قم به تهران از كه بودند زخمي نفر دو ما اتوبوس در ميگفتند مراجعت

قم/ به برميگرديم زنده نفر دو شد مفقود و كشته ما از نفر ٦ تهران به آمديم بوديم نفر ٨ ما ميگفتند

داده تومان ٦å ,٥å يك هر به آورده شهر به دهات از را گرسنه بيچاره مردم عده يك روز آن در

و نمودند دفن برده قزوين به را آنها جنازه و رسانيدند قتل به بسته تفنگ و مسلسل باد به را آنها بعد

و است كار مشغول و زنده تهران در پدرشان و شوهر كه ميكنند خيال هنوز بيچارگان آن بچه و زن

خون در ناجوانمردي كمال با را آنها مصدق دكتر كابينه اعضاي بيرحم و غدار دستهاي آنكه حال
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نـويسندگان, از بـعضي بـه اعـتماد عـدم دليل به است: قرار بدين �[[ ]]� كروشه دو داخل متنهاي قضيه /#
مكي سيدحسين كتاب با را مجلس� نماينده آزاد عبدالقدير �گفتار اطEعات روزنامه پارلماني خبرنگار گزارش
/٣å٨ ـ ٣١åصص ناشر> نشر انتشارات ,١٣٦٢ اول چاپ يد, خلع از پس چهارم, جلد سياه كتاب > عنوان تحت
در تصرفي و دخل با و برداشته اطEعات روزنامه از را مزبور متن مكي سيدحسين گرديد, معلوم شد/ مقايسه
كرات مذا مشروح صورت از <نقل عنوان زير را آن اطEعات>, <روزنامه يعني خبر اصلي منبع كر ذ جاي به آن,

است/ آورده �٢١١ جلسة ١٣٣å ماه آذر ١٧ يكشنبه روز مجلس
و �[ ]� كروشه يك با را �اطEعات� متن به شده اضافه مطالب كه مشخصكردهام شكل بدين را تغييرات اين

ميشود/ داده نشان �[[ ]]� كروشه دو با اطEعات متن از شده حذف مطالب

است]]# نموده بيشوهر و بيپدر ابد تا و آغشته خود

آمريكا گر ا و است كمونيستي پرتگاه لب در ايران كه بدهد نشان ميخواست مصدق دكتر روز آن

كند فرو آمريكا حلق به را دروغ اين آنكه براي ميشود/ كمونيست ايران نكند موافقت او نقشه اين با

يك هم بعد و نمود آغشته خون در مجلس جلو در را مرد و زن نفر ٣åå انداخته راه را المشنگه آن

ننمود تسليم عدالت چنگال به و نكرد توقيف داشته دخالت قضيه اين در كه اين جرم به را نفر

استنكاف آنها نمايد رسيدگي جرم اين به كه داد تشكيل شورا و سنا مجلسين از كميسيوني [و
[ شد/ لوث قضيه داد گزارش و كرد رسيدگي مأمور را شهشهاني آقاي بعد نموده

است/ بوده حادثه آن اصلي مسبب دولت كه است دليلي بهترين مجرمين تعقيب عدم همين و

و دختر چندين پنجشنبه روز است تيرماه ٢٣ حادثه از رقتآورتر آذرماه ١٤ پنجشنبه روز حادثه

غارت روزنامه ادارات و مؤسسه و تجارتخانه چندين گرديده مجروح و مقتول شهرباني افسران و پسر

سوخت/ گرفته آتش يا

عمال از نفر چند و شهرباني دستگاه را غارت و قتل اين كه بودند ناظر و شاهد شهر اين مردم تمام

ميكردند/ اداره داده فرمان زحمتكشان حزب و ملي جبهه

بيُمخ شعبان ميداد/ دستور بيُمخ شعبان به آمده مخبرالدوله چهارراه به اتومبيل با مكي

كه خرمآبادي كاظمزاده نيست/ من مأموريت ناحية طرف اين و هستم صلح خانه مأمور من ميگفت

بودم ايستاده بهارستان ميدان گوشة در من ميگفت نيست] بلد هم [جائي و آمده خرمآباد از تازه

سواره پاسبانان به آمده بيرون زحمتكشان حزب شعار با جمعي فرهنگ وزارت كوچه طرف از ديدم

تودهايها! طرف به كنيد حمله گفتند

هركس كرده جمعيت به حمله شمشير با سوار پاسبانهاي شد صادر فرمان اين آنكه محض به

ميكردند/ مجروح ميرسيد جلوشان

و غارت ناظر [و ميكرد حمله مردم به چماق و چوب با افتاده جمعيت جلو در قناتآبادي شمس

روزنامهاي ادارة يا مؤسسهاي زدن آتش يا غارت براي جمعي كه همين و بود] مؤسسات زدن آتش

از پس شود/ محل آن داخل كسي نميگذاشتند ميبستند زنجير خط پاسبانان ميشدند محلي وارد
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خط ميآمدند, بيرون اشخاص آن و ميشد غارت يا ميگرفت آتش روزنامه ادارة يا مؤسسه آنكه

به عام قتل آن وسيله به ميخواست دولت ماه تير ٢٣ [در ميگرديد/ گسيخته هم از پليس زنجير

دولت آذرماه ١٤ پنجشنبه در [ است/ كمونيستي پرتگاه لب در ايران كه بفهماند امريكاييها

با مبارزه عوض ولي ميكند مبارزه كمونيست با چگونه كه بدهد نشان آمريكاييها به ميخواست

و دولت كه دليلي [بهترين نمودند/ چپاول و غارت را كمونيستي ضد روزنامههاي رفتند كمونيست

دكتر و حائريزاده دادن استعفا داشتند اط�ع توطئه اين از ملي جبهه اعضاي و آن طرفداران

[ يافت/ انتشار روزنامهها در حادثه از قبل روز دو كه بود صلح خانه عضويت از شايگان

حوادث اين من اط�ع با بگويد بايد يا بياط�عم قضايا اين از من بگويد بايد يا مصدق دكتر آقاي

است/ پيوسته ظهور به خونين

استعفا و گرفتهاند عهده به را كشور امنيت مسئوليت چرا ندارم, اط�ع من ميگويند ايشان گر ا

غارت و آدمكشي آشوب نقشه نخستوزير چرا دارم اط�ع جريان اين از من ميگويند گر ا نميدهند؟

ميكشد/ را مردم اموال

و دستگير را آنها چرا است مخالف توده حزب با نخستوزير آقاي گر ا كه است اين در من [تعجب
توده جلوگيري براي بخواهد وقت هر ع�وه به داده/ اجازه او به كه قانون نميدهد/ قرار تعقيب تحت

[ صورت/ اين در ميدهد راي ايشان به كه مجلس بياورد مجلس به قانوني

جان به را پاسبانها انداخته راه المشنگه يك روز هر و گذاشته آزاد را تودهايها ايشان آنكه علت

ميكند خيال ميليونريست و اشراف مرد يك كه مصدق دكتر آقاي چيست؟ براي مياندازند مردم

نان و كار كمونيست از جلوگيري و توده بردن بين از آنكه حال و ميبرد بين از كارها اين با را توده

است/ مردم براي كردن تهيه

لقمه يك براي بيكار مردم رفته بين از تجارت و كسب شده وزير مصدق دكتر آقاي كه روزي از ]
ايشان ميبرد, سر به عور و لخت نميآيد گيرش غذا وعده يك روزي كه دهقاني و كارگر [ معطلند/ نان

و بميرند سرما و گرسنگي از مؤدبانه و بردارند خود عقيده به شورش از دست كه هستند متوقع

جلو ميخواهيد شما گر ا مصدق دكتر آقاي نمايند؟ انباشته هم روي را ثروت ميليونها ايشان

براي باشد/ روشن شما اص�حات نقشه و اقتصادي سياست بايد بگيريد را آشوبگران و كمونيست

برپا آشوب خودتان روز هر مسكن و لباس و نان جاي به آنكه نه كنيد تهيه مسكن و لباس نان, مردم

بشود/ آنها سرسختي و لجاجت باعث كه نمائيد مجروح و مقتول را عدهاي كرده

و است بوده عوامفريبي و دروغ همه داشتند ادعا و گفته آنچه حال به تا اول از مصدق دكتر [آقاي
و آزادي مقدسة اصول از يك هيچ به معتقد ايشان كه كرده ثابت ايشان نخستوزيري ماه هفت

آذر هفدهم يكشنبه �اطEعات, <[ بس/ و است مردم زدن گول ايشان عقيده و مرام نيست اساسي قانون

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å ماه
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درگرفت خورد و زد تماشاچيان مجلسبين مقابلتريبون در <امروز
بود بيسابقه و تظاهراتعجيب و جنجال ناظر مجلس علني جلسه تاWر

شدند تاWر داخل اقليت وك/ي ساير و امامي جمال كه همين

بادكشيدند مرده آنان عليه نفر سه و كفزدند ايشان براي زيادي عده ناگهان

بردند حمله ميكرد دولتتظاهر له كه شيرازي طرفكريمپور به تظاهركنندگان

شد شروع خورد و زد جلسه, تاWر وسط در و

كردند تخليه را تاWر سرعت به وك/ و درگرفت مشاجره هم كنندگان تظاهر و سربازان بين

در خونين وقايع كه ميرفت آن بيم و بودند كرده اجتماع مجلس خارج در دولت موافقين
شود ايجاد بهارستان ميدان

سخنرانيكرد بودند جمعشده مجلس جلوي در كه كساني براي مكي

شود منعقد صبح نيم و نه ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه معمول طبق بود قرار امروز

توضيحات مجلس نمايندگان به اخير وقايع خصوص در و كرده شركت جلسه در نخستوزير آقاي و

ورودي كارت طلب وك� از ميآمدند جلسه تماشاي براي معمول طبق كه كساني بدهند/// گزارش و

نداريم/// كارت ميگفتند و خواسته معذرت نمايندگان و نميشدند موفق ميكردند

آوردند خبر موقع اين در بودند/// جلسه تشكيل منتظر تماشاچيان ـ بهمجلسآمد نخستوزير

ده و ده ساعت گرديده/ مطرح صدر كشاورز آقاي به اهانت موضوع و شد تشكيل خصوصي جلسه كه

شد/// بهارستان وارد چاپخانه در از نخستوزير آقاي اتومبيل كه بود دقيقه

داشتند عقيده اوضاع به توجه با وك� از عدهاي ميشده گفته كه طوري به ـ شد زده زنگجلسه

دقيقه بيست و يازده ساعت ميرفت/// گهاني نا حوادث بيم زيرا شود تشكيل نبايد علني جلسه كه

شد/// زده جلسه زنگ

نـصرتيان, صـفائي, پيراسـته, امامي, جمال گهان نا دقيقه سي و يازده ساعت ـ عجيب صحنه

و جرايـد لژ از گهان نا آنان آمدن با و شدند جلسه تاdر وارد هم سر پشت دولتشاهي و شوشتري

زنده امامي, جمال باد زنده ميزدند فرياد و كردند زدن كف به شروع كثيري عده تماشاچيان جايگاه

نخستوزير/ باد مرده مصدق, دكتر باد مرده اقليت, وك�ي پيراسته و شوشتري باد

فرياد جرايد لژ از هم شيرازي كريمپور و تماشاچيان جايگاه در يكي و نوين لژ در يكي نفر, سه

مخالفين فريادهاي ميان در آنان صداي ولي انگلستان نوكر باد مرده امامي, جمال باد مرده زدند:

آنجا از و رفت سياسي نمايندگان جايگاه لژ به جرايد لژ از كريمپور نميرسيد/ گوش به و شده محو

بس گفت: ميزدند دست كه آنهائي به خطاب تاdر وسط در امامي جمال كرد/ تظاهر به شروع دوباره

سـقوط بـه را مملكت مصدق مصدق, حكومت باد مرده ميزد فرياد پيراسته آقا, است بس است,

او و واقع عدهاي حمله مورد وقت اين در ميكرد تظاهر دولت له بر نوين لژ در كه جوانكي اين ميبرد/
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لحظه اين در مجلس اجنبي/ نوكر جاسوس, دزد, ميگفت: پيراسته به خطاب او ولي ميزدند كتك را

سر پشت را جلسه تاdر وك� از عدهاي كرد, ترك را رياست كرسي رئيس بود, شده انق�ب پارچه يك

مينگريستند/// مبهوتانه تظاهرات اين به و ايستاده وسط آن در واج و هاج هم عدهاي ولي گذاشتند

حمله مورد ميكشيد امامي جمال باد مرده [نعره] تماشاچيان لژ در كه ديگري جوانك موقع اين در

فرياد هنوز سياسي لژ در شورش روزنامه مدير كريمپور اما خورد/ سختي كتك هم او و گرفت قرار

برخاسته تماشاچيان جايگاه از عدهاي اقليت, وك�ي و پيراسته بر مرگ امامي, جمال بر مرگ ميزد,

هرچه عصبانيت با و ميكشم ترا اdن ميزد, فرياد كنندگان حمله از يكي كردند, حمله او جانب به و

به او سر پشت نيز عدهاي و برد حمله كريمپور طرف به بود كرده گره را مشتش كه حالي در تمامتر

و پـريد عـلني جـلسه تـاdر داخل سياسي لژ از ك وحشتنا قيافه با كريمپور بردند/ حمله طرفش

از زودتر كنندگان حمله از يكي پريدند/ جلسه داخل او دنبال به عدهاي اطراف و كناف ا از ب�فاصله

همان ديگر نفر يك ب�فاصله زد/ گوشش به محكم كشيده يك تريبون جلو و رسيد او به ديگران

صحن از لگد و مشت با را نفر چهار سه آن و رسيد دادش به سربازان ولي گرفت را او گريبان نزديكي

به جانش مخالفين پاي و دست زير ميرفت آن بيم كه كريمپور و بردند بيرون علني جلسه تاdر

جرايد مديران از عدهاي شد/ برده بيرون وك� از عدهاي وسيله به علني جلسه تاdر در از افتد خطر

و شـاهنده عـباس فردوسي روزنامه مدير آتش, روزنامه مدير ميراشرافي آقايان جمله از متحصن

باد مرده اقليت نمايندگان باد زنده ميزدند: فرياد و ميكشيدند باد مرده بانوان لژ در ديگر عدهاي

مصدق/// دكتر

آمده گرد دولت موافقين از عدهاي مجلس خارج در موقع اين در ـ بود خبر خارجمجلسچه در

عليه و كرده اجتماع ورودي در پشت شده تظاهر دولت عليه رسيد آنها اط�ع به كه وقتي و بودند

و قـتل و خـورد و زد دسته دو بين كه ميرفت آن بيم چون كردند/ تظاهر به شروع اقليت وك�ي

مـتظاهرين خـروج از و شـد بسته علني جلسه تاdر به متصل درهاي كليه فورا درگيرد خونريزي

جلسه بيرون در كه جمعيتي ناطقين شدند محاصره تماشاچيان بالنتيجه و آمد عمل به جلوگيري

ناسزا اقليت نمايندگان كليه و پيراسته امامي, جمال به و كرده سخنراني به شروع بودند كرده اجتماع

چـندين ب�فاصله شد چنين مجلس خارج وقتي ميكشيدند/ مصدق باد [زنده] مرده و ميگفتند

مـجلس در جـلو در كه كساني اطراف و مجلس جلوي آمد/ بهارستان به نظامي و پاسبان كاميون

متفرق كه ميكرد خواهش جمعيت از مرتبا دانشپور سرتيپ و كردند محاصره بودند كرده اجتماع

امامي جمال باد مرده ميزدند: فرياد و برود كنار مجلس جلوي از نبود حاضر كس هيچ ولي شوند

تهران, مردم ميزد: فرياد ناطقين از يكي سابق/ كمپاني نوكران اقليت وك�ي باد مرده انگليس نوكر

را مـصدق دكـتر مـلي دولت ميخواهند امروز مانور و پنجشنبه روز واقعه ايجاد با انگليس نوكران

مجلس جلسه به را آنها ورودي كارت گرفتن با و كرده استخدام چاقوكش ٣åå امروز كنند/ ساقط
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عربده كرد بيرون مملكت اين از را انگليسيها كه مردي عليه امروز امامي جمال چاقوكشان بردهاند!

بگيريم/ انتقام آنها از ميخواهيم ما كشيدند,

بيم چون ميرفت/// خونين وقايع ايجاد بيم كه بود وخيم قدري به اوضاع گهانيـ وقايعنا احتمال

و زد دولت موافقين و آنها بين شوند خارج عادي در از اقليت موافقين و متظاهرين گر ا كه ميرفت آن

در هنوز عادي تماشاچيان ظهر تا ولي كردند بيرون چاپخانه و كتابخانه در از را آنان درگيرد خورد

بودند/ محاصره

زيـاد جمعيت لحظه هر بهارستان ميدان در و مجلس خارج در وقت اين در ـ جمعيت ازدياد

و دولت مـخالف وك�ي از عدهاي هنگام اين در ميشدند/// جمع هم گرد دولت موافقين و ميشد

تظاهرات به شروع جمعيت آنان ظهور مجرد به و شدند ظاهر نردهها جلوي متحصن روزنامهنگاران

پاسبانها ولي كردند حمله نردهها طرف به آنان به حمله براي نفر چند حتي و كرده مخالفتآميز

گرديدند/ بهارستان باغ به ايشان دخول مانع

مؤثري اظهارت مردم كردن آرام قصد به مكي آقاي موقع اين در ـ كرد نطق مردم براي مكي

نمودند/ تخليه را مجلس جلو ايشان تقاضاي از پيروي به مردم از جمعي و نمود ايراد

تاdر وك� شد شروع علني جلسه در خورد و زد كه موقعي تيمورتاشـ و كريمپور كتككاري

به بود كرده اختيار فرار دولت مخالفين دست از كه شيرازي كريمپور كردند/// ترك سرعت به را جلسه

است وضعي چه اين ميزد فرياد مرتبا وك� بين در و شد تنفس اطاق وارد و رفت مجلس سرسراي

خوردي و زد تيمورتاش و او بين گهان نا و رسيد سر تيمورتاش موقع اين در اقليت وك�ي باد مرده

ولي كنند جدا را آنها تا آمدند ميان به وك� از عدهاي و ميزدند را يكديگر شدت به دو هر درگرفت

به و رسيدند سر وقت اين در اقليت وك�ي از عدهاي نميشدند/ جدا هم از كريمپور و تيمورتاش

از را كريمپور و رسيد سر امامي جمال اما بردند حمله او به تيمورتاش از پشتيباني و كريمپور طرف

در بستند/// او روي به هم را در و بردند اطاق جنب شمالي كوچك اطاق به را او و كرد بغل سر پشت

كه داد دستور ايشان به نخستوزير شد نخستوزير اطاق وارد يزدانپناه سپهبد تيمسار موقع اين

خبر بكنند/// را خود صحبت ايشان و شود تشكيل جلسه تا كنند بيرون را مجلس انتظامات مخالفين

بـه ميخواهـند نوريشاد سرهنگ مرحوم ختم مجلس مجتمعين و بازار از عدهاي كه بود رسيده

شرحي فاطمي دكتر آقاي نخستوزير آقاي دستور برحسب بيايند/ مجلس سمت به دولت حمايت

در فاطمي دكتر مجلس/// عمارت همان از و رسانيد نخستوزير تصويب به و كرد تهيه زمينه اين در

هر از احتراز و تصادم از جلوگيري براي دارند تقاضا نخستوزير آقاي كرد: قرائت زير شرح به راديو

قوت كمال با را انتظامات كه شد داده كيد ا دستور انتظامي مأمورين به احتمالي/// خورد و زد گونه

تشكيل زنگ بعدازظهر ربع يك و رسانند/// قانوني مجازات به را مقررات از متخلفين و نمايند حفظ

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٧ شماره ,١٣٣å ماه آذر نوزدهم سهشنبه �اطEعات, شد/> زده علني جلسه
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شد تشنجزياديتشكيل مجلسبا <باWخره

نخستوزيرصحبتكردند بعد و مخالفين از نفر چند ابتدا
علني/ جلسه مذاكرات تفصيل

شد/// زده جلسه زنگ بعدازظهر ربع و يك

را جرايد ادارات چگونه كه آذر ١٤ واقعه در روشنفكران عمليات از دارم عكسهائي آشتيانيزاده:

كردهاند/ غارت

روز امروز كردهاند/ كسر حاضر عده از نفر ٣ زيرا دارم اعتراض امروز جلسه تشكيل به پيراسته:

مـعاون ايـن كـه دارم سـند و نـدارد امـنيت ايـران مـلت كـه مـيكنم اع�م است بشر حقوق اع�ن

است/ داشته دست اغتشاشات در نخستوزير

l/نمايندگان از زيادي عده و مجلس رئيس نايب شديد mاعتراض

نميكنيد/ رعايت را قانون كه شما نميكنند, رعايت را قوانين و نميشود رعايت اساسي قانون

ميكنم/ اخطار پيراسته, آقاي نايبرئيسمجلس:

كه مملكتي در آوردهاند, تماشاچي سمت به را مجلس كارمندان كه مملكتي در آقايان پيراسته:

ندارد/ مصونيت مجلس وكيل كه مملكتي در نميشود رعايت نظامنامه و اساسي قانون

l/نايبرئيس دوم mاخطار

پنجره از را چلنگر مدير ساله ١٢ طفل نباشد؟ كشور در امنيت بايد مصدق دكتر حكومت در آيا

من بدهيد اجازه نميترسيد گر ا است/ داشته دست دولت كه دارم دdيلي كشتهاند, و انداخته بيرون

و آزاد آمد/ پائين پيراسته رفت تريبون سمت به مكي ميزند/ زنگ مرتبا mنايبرئيس بزنم/ را حرفم

l/ميزد زنگ مرتبا نايبرئيس ميكردند, شديد اعتراض رئيس نايب به نصرتيان و پيراسته

اع�م/ روز پيراسته:

نميكنند/ را آئيننامه رعايت نمايندگان آقايان متأسفم نايبرئيس:

نميكني/ رعايت خودت آزاد:

تماشا؟ براي آوردهايد را مجلس كارمندان صفائي:

جلوي ميكنند وادار را ما آقايان خود بگذاريم اقليت به ميخواهيم كه را احترامي رئيس: نايب

بگيريم/ را اقليت

l/داشت سابقه كار اين آيا معظمي: دكتر به امامي جمال mاعتراض

نداشته/ سابقه وقت هيچ مملكت كارهاي معظمي: دكتر

دارم/ اعتراض امامي: جمال

بگوئيد/ و بيائيد داريد اعتراضي جلسه صورت به گر ا نايبرئيس:

به ميكنم اعتراض دارم/ اعتراض رياست به هم و اعتراض جلسه فوريت به هم من امامي: جمال
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l/شد بحث موضوع اين به راجع امامي جمال و مكي mميان جلسه/ حضار تابلوي تغيير

پائين تريبون از mو نميكنم/ اظهاري دارم اعتراض آن رئيس و جلسه اين به چون امامي: جمال

l/آمد

ميشود/ دستور وارد جلسه نايبرئيس:

نوشتيم اسم ما بشود/ دستور از قبل نطق بايد ـ ندارد رسميت جلسه زدند فرياد اقليت mوك�ي

l/داشت ادامه اقليت نمايندگان اعتراض ميكنيد/ خفه را مجلس چرا

جلسه شدم مجبور من كه كردند رفتار آئيننامه برخ�ف تماشاچيان از عدهاي چون نايبرئيس:

نخستوزير آقاي چون و است جلسه همان دنباله نظم برقراري از بعد جلسه اين dحا كنم/ تعطيل را

صحبت دستور از قبل آقايان از يكي ميكنم خواهش من ميكشند صحبت انتظار پيش ساعت سه از

بكنند/ را خود نطق نخستوزير آقاي بكند, را خود

شود/ تشكيل مجلس بگذاريد lاقليت به mخطاب فرامرزي:

نخستوزير آقاي نيست/ وارد آقايان اعتراض و است پيش جلسه ادامه جلسه اين رئيس: نايب

فـرياد و نـمودند مـيزها روي زدن بـه شروع باdتفاق اقليت وك�ي برخاست نخستوزير بفرمائيد/

دستور/ از قبل ميزدند:

بزند/ حرف ميتواند بخواهد موقع هر رئيسالوزراء فرامرزي:

رفت/ تريبون پشت بعدازظهر ساعت يك نخستوزير

كنيد/ تحمل دقيقه چند ولي بكنند خورد را تختهها و بزنند فريادي هر گر ا نخستوزير:

ناحق/ و ناحق به شما گرفتهايم/ ياد شما از ما اقليت:

ميكنم/ را خودم نطق بيرون در ميروم من نميكنيد تحمل گر ا نخستوزير:

بيرون/ برويد اقليت: وكQي

رفتي/ كه جهنم بكن, ميخواهي كاري هر بيرون برو شو بلند امامي: جمال

ايران/ در نداريم آزادي ما شوشتري:

ايران/ مردم از ندهيد من به اجازه اينجا گر ا شما تهران, مردم نخستوزير:

l/آزاد شديد اعتراض و رئيس شديد mزنگ

اين ملي شوراي مجلس معمول نميكنم, عرضي من ميكنيد صحبت شما وقتي نخستوزير:

اعتراضي هم باز نكنيد شما كنم صحبت گر ا نميكنم/ صحبت من ميكنيد صحبت شما وقتي كه است

نيست/

نيستيد/ نخستوزير هستيد/ هوچي شما امامي: جمال

نميكنم/ عرض نيست مجلس نمايندگان عليه گفتن مسئله اين گر ا نخستوزير:

خير/ اقليت:
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بزنيد/ حرف ك�م يك توانستيد شما گر ا ندارد/ اينجا صحبت به احتياجي هست گر ا نخستوزير:

l/آزاد mفرياد نكنيد/ قال و قيل اينجا در بفرمائيد/ را خود مطالب نخستوزير, آقاي نايبرئيس:

تمام و مقررات تمام احترام كمال با من نيستيد/ شما اقليت بوديد پارلماني اصول به مطلع شما گر ا

ميگذاردم/ احترام را پارلماني سوابق و عادات

ميگذاريد/ احترام عجب امامي: جمال

mنـمايندگان: مـيزنم/ را حـرفم مـن بعد بزنيد را خود حرف اينجا بيائيد اول شما نخستوزير:

تـريبون پشت امامي جمال و نشست خود جاي به و آمدند پائين تريبون از نخستوزير احسنت/

l/رفت

امامي اظهاراتجمال

كـه كـردهام عرض دولت و محترم نمايندگان آقايان به مجلس اين در بارها بنده امامي: جمال

در وقتي كه نخستوزير آقاي اين بدبختانه ولي بداريد, مصون خصوصي تشكلهاي از را مجلس

طـبق كشـانيد/ مـجلس داخـل به را خارج كشمكشهاي و نكرد مراعات را امر اين بود اقليت صف

مـن كـردند تظاهرات ايشان براي تماشاچيان وقت هر كه فرمود خواهيد م�حظه جلسات صورت

مجلس معتقدم چون كردم اعتراض من و كردند تظاهرات تماشاچيان باز هم امروز كردم/ اعتراض

انـجام كمل ا و اعم نحو به را خود وظايف بتوانند نمايندگان تا باشد كشمكشها اين از خارج بايد

ص�ح امروز بگوئيد نخستوزير آقاي به كردم عرض مكي آقاي به من مجلس از خارج در بدهند/

آيد/ پيش سوئي اتفاقات است ممكن و هستند احساساتي نمايندگان بشود تشكيل مجلس نيست

l/تيمورتاش آقاي ديگر: نماينده زدند/ كتك را وك� مخالف: نمايندگان از mيكي

بكند را قانون مراعات كه نخستوزيري عمرت در وقت هيچ شما نخستوزير, آقاي امامي: جمال

مردم به مجلس جلو رفتي كه نبودي مگر شما بكني/ را قانون مراعات كه نبودي فردي اص� نبودهاي/

است؟ مجلس اينجا نيست مجلس آنجا گفتي

ميگويم/ هم dحا نخستوزير:

را ما هم dحا كن/ صحبت شهرباني چاقوكشهاي يا چاقوكشها براي برو آقا, برو امامي: جمال

چـنين يك بزنيد ورق را دنيا تواريخ اوراق تمام هوچي؟ يا است نخستوزير اين ميكني؟ تهديد

رفتارش بگويم, چه ميخواهي؟ پشتيباني و رأي ما از آمده dحا است/ نداشته سابقه نخستوزير

باد زنده از مرد اين ميدانستم من بكشاند/ آتش به ميخواهد را مملكت بگويم/ را اعمالش سكناتش,

كه سالهاي چند و ٧å مرد يك باشد جاهطلبي قدر اين نميدانستم ولي ميآيد خوشش باد مرده و

دكان اين ميكند, باز نفت دكان روز يك ميزند/ شلنگتخته آمريكا در ميرود ميشود بيهوش زود

دكـان و خـبازي دكـان مـيشود, تـخته انـتخابات دكـان ميكند, باز انتخابات دكان ميشود, تخته

ايران؟ ملت براي كردهاي چه ماه هشت اين در آقا ميكند, باز نعلبندي
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هر خداوند نيست/ مملكت آرامش و اين به معتقد ايشان نيست ايشان با سخنم روي من آقايان

از يكي هم مصدق دكتر ميدهد/ شيوع آنها بين مرضي ببرد بين از را ملتي يك بخواهد وقت

امور زمام هستيد ملت اين نمايندگان شما است/ كرده ايجاد ايران ملت براي خدا امراضاستكه

خانهاش به ميفرستم را او من ميگويد بيخود او بگيريد تصميم شماها است, شما دست در ملت

ميدان از كارها اين از من مجلس/ جلو بيايند و بشود تعطيل بازار ميكنم تلفن گفته شنيدم بنشيند/

از مـن آيـا ببين مجلس جلو بيا چاقوكشها و شهرباني و خود قدرت تمام با برو شما نميروم/ در

خانه توي برو بده استعفا خودتبداني نسبتبه ملترا نظر ميخواهي گر ا اما ميروم/ در ميدان

در كثريتدنبالتوخواهندآمد/ گريكيازهمينرفقايت,يكيازهميننمايندگانا بنشينببينا

وجودش بداند آدم ندارد/ ارزش بدهند را دنيا داريد شما اdن كه مقامي اين شما جان به صورت هر

چـه مـملكت جـان از آقـاجان, آخـر بـماند خود جاي سر باز است مملكت انقراض و سقوط باعث

و انـداخـتي كت فـ� بـه را مـملكت و كـردي خـلعيد خـوب, كنم, خلعيد آمدم گفتي ميخواهي؟

قانون اين به و نيستم انتخابات نخستوزير من گفتي كردي/ خشك را مملكت درآمد چشمههاي

چـه شـما بـه من آخر كنم/ شروع را انتخابات ميخواهم گفتي آمدي بعد كردي/ اعتراض انتخابات

انتخابات براي اdن كه جنغولكبازيها اين آخر نكردهاي؟ عدول آن از كه گفتهاي چه مگر بگويم

مجالس قبيل اين به ديگر و نيستم انتخابات كانديد من ندارد؟ سابقه دنيا جاي هيچ كردهاي درست

انتخابات شب در كه راقيه ممالك در و ما مملكت در دارد سابقه اين ببينيد شما ولي آمد/ نخواهم

ميل مردم كه را نابابي نفر چند اينكه براي چي؟ براي كنند؟ تعويض را فرمانداران و استانداران تمام

خـودت با مگر ميكند؟ را كارها اين عاقل آدم آخر بياورد/ در صندوق از را آنها شوند وكيل ندارند

اين من ميگوئي داده, رائي گرفته, تصميمي مجلس ميكني توهين مجلس به ميائي داري؟ دشمني

ميكنم/ شروع را انتخابات فردا از و ندارم قبول را رأي

پـا زيـر مـن گـفتي آمـدي است؟ بـوده سـابقهاي چنين دنيا پارلمانهاي در بده نشان خودت

ميكردي/ را وك� مقام رعايت كه ميداشتي كت نزا قدر اين اق� آقا, ميكنم/ شروع فردا از و ميگذارم

اين نكرده شروع ايشان و ميآيد هم آذر ٢٦ است/ مرضي چه اين كردي؟ توهين اينها به چرا شما

اينكه نه شده ايجاد تعصب ايشانند/ طرفدار معذب وجدان با lدولت موافق وك�ي به mاشاره بيچارهها

بدهي؟ كه داري گزارشي چه شما بگوئي؟ چه ما به آمدهاي چه؟ كه آمدهاي dحا باشند/ او به معتقد

را مـردم بـچههاي نـخستوزير, مـن بگوئي ميخواهي بكني؟ ميخواهي تازهاي صحنهسازي چه

كنيد/ جلوگيري كارها اين از كه هستيد نخستوزير شما آقا آخر كردم؟ غارت را شهر و كشتم

صحبت مردم با بيرون ميروم كنم صحبت من نگذاريد گر ا كه ميكني تهديد را ما آمدهاي dحا

بايد و هستيم وكيل همگي باشد هرچه ما باشيد داشته صنفي تعصب اق� نمايندگان آقايان ميكنم/

تعصب چون ميكنم اعتراض من شود تخطي شماها از يكي حقوق به گر ا كنيم/ حفظ را خود حيثيت
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را شما يعني ميزند؟ آقا اين كه حرفها اين برنميخورد شما صنفي تعصب به آخر داريم/ صنفي

نيست/ كاره اين حاجات قبله به نيست, كاره اين ايشان آخر آقا اص� ما! بر واي نميدانم/ آدم داخل

نيست/ كاره اين مرد اين كرده, عوامفريبي عمرشرا تمام مرد اين

كنيد؟ صحبت ميخواهيد چقدر امامي جمال آقاي نايبرئيس:

دارد؟ حدودي مگر امامي: جمال

كني؟ صحبت ميخواهي dيتناهي مگر آقا نايبرئيس:

اسم دستور از قبل براي كه بنده نيست/ دستور از قبل عنوان به كه صحبتها اين امامي: جمال

بدهد/ تشخيص بايد مجلس ميگويد چه مقررات و چطوريست dحا نكردهام/ نويسي

دكتر آقاي است/ بيشتر گناهش استفاده بدون كار اين دكتر نميكند/ محض� را زشت كار آدم

خود مملكت ولي گفتهام شما به را كار ص�ح هميشه نيستم/ شما دشمن من پير, به خدا, به مصدق

ميرود/ انقراض به رو مملكت شما حكومت در ميبينم رأيالعين به دارم دوست شما از بيشتر را

ديگر dحا گرويدهاند/ شما به اشتباه به اول از چون است, همين عقيدهشان شما طرفداران تمام وا�

تشخيص را مملكت ضرر و نفع بايد شما نمايندگان آقايان برگردانند/ رو شما از نميشود رويشان

نفر ميزنيم هم سر توي ما كه گفتهام هميشه است نمانده باقي چيزي مملكت براي ديگر بدهيد

ايـن دكـتر, آقـاي پرداختهايـم/ جدال به هم با ما و گذاشته ويراني به رو مملكت ميبرد/ نفع سوم

به دفعه چندين كنون تا مصدق دكتر آقايان, شماست/ طرفداران دل درد ميزنم اdن كه حرفهائي

مـردم بـه مـن مـيگويد هـم dحـا خـوانـده, دزدگـاه را اينجا دفعه يك است/ كرده توهين مجلس

دكتر آقايان, است/ كرده را كار همين هم دفعه يك ميگويم ميزنم/ مجلس از خارج در را حرفهايم

دكتر اطEع بدون ناسزا سرتاپا و توهينآميز مقالهاي امروز باختر روزنامة <در مكي: سيدحسين از نقل به /#
به فاطمي دكتر عليه كه داد وكالت بود دادگستري وكيل كه خود برادر به هم امامي جمال بود/ شده درج فاطمي
اخطار ورقه آنكه بدون يعني ابEغ مأمورين با تباني با كه افتاد جريان به شكايتطوري اين كند/ شكايت دادگاه
ابEغ نموده امتناع آن روئيت و دريافت از فاطمي دكتر اينكه نام به برسد فاطمي دكتر روئيت به احضار يا و
حكم نمود/ محكوم زندان ماه سه به را فاطمي دكتر غيابا و كرد رسيدگي به شروع محكمه است شده قانوني
اعتراضي چون و گذشت ابتدائي دادگاه رأي صدور از روز دو شد/ قانوني ابEغ اوليه كيفيت همان به هم دادگاه
و كرد مراجعه او دفتر به فاطمي دكتر جلب و اجرا مأمور ١٣٢٩ نوروز عيد شب گشت/ قطعي رأي بود نشده

ميبردند/ زندان به را او dوا نبود دفترش در موقع آن در فاطمي دكتر
دهد رضايت نموده صرف خود حق از امامي جمال كه بود باقي راه يك فقط شد مطرح ملي جبهه در موضوع
كه خواست من از ملي جبهه گردد/ صادر حكم و رسيدگي عمومي جنبة لحاظ از مجددا شده دادرسي اعادة تا
استفاده براي هم امامي جمال موقع اين در اتفاقا بگيرم/ رضايتنامه امامي جمال از و كنم اقدام مورد اين در
نموده عزيمت داشت را كشور آن در ايران سفير سمت كه دشتي علي نزد مصر كشور به نوروز ايام تعطيل از
آمدي رفتو امامي با موقع آن تا من است/ گشته باز مصر از امامي كه خواندم جرايد در فروردين ١٤ روز بود/
بعد صفحة در پاورقي ادامة

روي به وجه هيچ به كنون تا من ولي ميكند اهانت من به و دارد دشمني من با فاطمي# حسين
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قبل صفحة از پاورقي ادامة
مطلقا حسنهاي روابط و داشتيم كشمكش روزه همه نفت مخصوص كميسيون كرات مذا جريان در و نداشتم
خواب اتاق به رفتم/ بود انتظامالسلطنه خيابان در كه امامي منزل به زود صبح فروردين ١٥ روز نداشت/ وجود
به چرا ديگر تو گفت شوخي طور به و كرد نگاهي كردم سEم شدم/ وارد بود نشسته كرسي زير كه امامي جمال
به �ع� مؤمنان امير طرف از كه طائي حاتم بنعدي طرماح وقتي گفتم شوخي طور به هم من آمدهاي/ من منزل
تو جان آمدم بود گفته طرماح آمده كاري چه براي كه معاويه سؤال پاسخ در بود رفته شام به معاويه نزد سفارت

بگيرم/ بدنت قالب از را
گفت بگيرم/ سوغاتي آمدهام بوده شوخي طور به اين گفتم ميكني؟ هم توهين آمدهاي من منزل به گفت: امامي
فخلع استكه مقدس وادي اينجا مگر بنشين خير گفت درآورم پا از را كفشخود خواستم نمينشيني چرا dحا
با و آورد مسقط مسقطي حلبي قوطي يك و برخاست امامي آوردهاي؟ چه سوغاتي گفتم نشستم/ باشد, نعليك
را آن گفتم ميكنم/ باز تو براي را يكي آوردهام قوطي دو فقط تو جان به گفت و كرد باز را آن در بازكني كنسرو
آورد/ جوراب جفت يك و دستمال يك و يككراوات و برخاست مجددا ميخواهم ديگر سوغاتي نميخورم
هرچه كه بده قول من به اول تو گفتم ميخواهي؟ چه گفت ميخواهم ديگر سوغاتي نميخواهم هم را اين گفتم
بگـيري/ مـرا قـتل حكـم بـخواهـي تـو بلكه گفت بخورم/ مسقطي اين از من تا بدهي من به ميخواهم تو از
به و شماست دست در كام� ميخواهم تو از من آنچه خير گفتم باdخره شد بدل و رد هم ديگري شوخيهاي
بود خودپسند و مغرور بسيار اصو� امامي جمال ميرساند/ را تو جوانمردي منعكسشود گر ا و شماست اختيار
گردي ميز بياور/ كاغذ و قلم گفتم داد/ خواهم انجام باشد من اختيار در گر ا جمعه حاجامام روح به بخور گفت:
قتل حكم نگفتم گفت: گذشتم! فاطمي دكتر از من بنويس گفتم آورد كاغذي دسته و برخاست بود اتاق كنار در
مسـقطي قدري / داد من به و نوشت را رضايتنامه امامي باdخره كرديم بحث مدتي بگيري ميخواهي مرا
امامي جمال كردم/ خداحافظي و برخاستم آمدند, امامي ديدن به آذربايجاني نفر دو هنگام اين در خوردم/
خير گفت است/ كافي كاغذ همين من گفتم جوراب� و كراوات و �دستمال نميبري را خود سوغاتي چرا گفت
خاتمه ماجرا ترتيب بدين ميبرم/ هم را دوم سوغاتي چشم گفتم بده/ پس من به را كاغذ آن نبري را اين گر ا
شـد/ خـEص فـاطمي دكـتر هـرحـال بـه شد دادرسي اعادة يا بود كافي رضايت اين كه نميدانم حال يافت/

�/٣٤٦ ـ ٣٤٨ �صص چهارم>, جلد سياه كتاب > خلعيد از پس مكي, �سيدحسين

جـاسوس مـن بـه بيُمخ شعبان رفيق فاطمي حسين آقاي اين نكردهام/ اعتراض و نياورده ايشان

پسـر ايـنها مـينويسد يكي آن است رفته بين از چيز همه جوانمردي و حيا و شرم وا� ميگويد/

آمد/ تهران به نفت مسائل درباره كرات مذا براي ١٣٣å سال در بريتانيا هيأت رئيس ريچارد, استوك /#

هستيد/ مردم حقوق حافظ شما آقا ميداند/ شوشتري آقاي كيست/ پدرش بگويد ايشان استوكند/#

فحش علني طور اين من به نبايد dاقل مصدق دكتر خاطر براي و بود گر ا هم ظاهر حفظ براي شما

شما بدهند/ فحش ما به كه كرديد روزنامهنويس را دزدها و داديد پول مصدق دكتر آقاي شما بدهيد/

بلي, l/ميدهد فحش هم بقائي دكتر نمايندگان: از mيكي بدهد فحش ما به آورديد را فاطمي حسين

دكـتر بـه mخـطاب ولي بود همقطار ما با پدرش است/ وكيل او ولي ميدهد فحش هم بقائي دكتر

ميدهي؟ فحش چرا تو دولتي, عناصر از تو ميگوئي؟ چه تو lفاطمي

روزنامه اين مصدق دكتر آقاي ط�ست سكوت و است نقره ك�م ميگويند فرنگيها بگويم, چه

نكشيديد, خجالت شما گر ا نوشته/ چه فاطمي حسين ببين بخوان رختخواب توي ببر را امروز باختر

چرا دارد, حدودي وقاحت است؟ مملكتي چه اين آقا, بكنيم/ ايشان با حساب تصفيه تا باشد dحا
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بگوئيد و كنيد حفظ را ظاهر dاقل داريد روزنامه ٢å كه شما بدهند؟ فحش ما به كه ميدهيد اجازه

دارد/ حدي هم حماقت بدهند فحش غيرمستقيم

كه من ميگذاشتم احترام ايشان به هميشه من مصدق دكتر كابينه در فوBدوند: آقاي اظهارات

خـاطر به ولي دادهاند ناموس فحش هم رزمآرا حكومت زمان در و خورد گلوله آزادي راه در پدرم

كردم حمايت مصدق دكتر آقاي از مجلس پانزدهم دوره در من و ندادم راي رزمآرا حكومت به ايشان

دكتر چاقوكشهاي گرفتار كه خوردهايم را كي مال و كردهايم چه برادر سه و من dحا نميدانم ولي

اين از همه ما كنيد حفظ را كشور اين مردم حقوق خوردهايد قسم نمايندگان آقايان شدهايم/ مصدق

اسلحه ما پدران برود دست از شماست پدران خونبهاي كه آزادي كه نگذاريد ولي ميرويم مجلس

زور دستخوش آزادي و تباه آنها زحمات كه شويد حاضر نبايد دادهاند قرباني آزادي راه در و دست به

كـرد ملي شوراي مجلس در تحصن به وادار مرا آنچه l:كرد ع�وه فوBدوند mآقاي بشود/ قلدري و

خـوبي بـه داشـتم شـخصي مـنافع حـفظ بـراي منظوري گر ا زيرا نيست خصوصي امور به مربوط

ميخواهند تملق و چاپلوسي با ديگران را آنچه و بدهم نشان دولت هواخواهان از را خود ميتوانستم

آزادي از حمايت مقصودم و وكالت مقام از باdتر خيلي من هدف ولي كنم كسب بياورند دست به

كرديم موافقت ايشان با ما همه بگيرد دست به را امور زمام ميخواست مصدق دكتر كه روزي است/

كه بوديم اميدوار و هستند مستوفيالممالك و مؤتمنالملك رديف در ايشان كه ميكرديم فكر زيرا

از مصدق دكتر آقاي بگذارند/ احترام ايران ملت آرمان و آمال به كه بود خواهند نخستوزيري ايشان

در كشور/ حقوق حفظ و احياء ديگري و پارلماني اصول حفظ يكي داشت هدف دو داري زمام قبول

ايشان به خصوص اين در هم من و شدهاند پيروز ايشان عقيده به نفت صنعت كردن ملي خصوص

بـه نسـبت كـنند, خـفه را آزادي ميخواهـند هواخواهانش و مصدق دكتر آقاي ولي ندارم تعرضي

مكتوم كمي مدت است ممكن حقيقت آقايان ميكنند/ اهانت پارلماني سنن و مجلس نمايندگان

از حقيقت آفتاب عاقبت و ماند نخواهد مكتوم حقيقت هميشه براي كه بدانيد قطع طور به ولي بماند

شيراز: خواجه قول به كه است وقت آن و كرد خواهد تابش و تجلي ابر زير

جوش ميزد سينه ديگ نهفتن از كه حكـايتها آن بگـوئيم خـنگ بانگ به

كـه قـراري به و برآمده هفدهم دوره انتخابات اجراي صدد در مصدق دكتر آقاي محترم آقايان

انتخابات در دخالت از را دولت عمال دارند تصميم ايشان داشتهاند اع�م دنيا به دولت سخنگويان

سؤال اينجانب ولي بنشانند پارلمان كرسي به را خود راي آزادانه كه دهند اجازه مردم به و ممنوع

در ما كه عناصري وجود با كه كند حاصل اطمينان و بگويد شرافتمندانه ميتواند كسي آيا ميكنم

١٤ روز مانند وقايعي جنبان سلسله و گرفته دست به را دولت قدرت تمام و ميبينيم دكتر اطراف

بـريزند؟ صندوق به را خود راي آزادانه مردم دست دور نقطه ف�ن در است ممكن آيا بودهاند آذر

شما حساب به توده حزب با مبارزه نام به شما چشم جلو در را اعمال اين كه وقتي مصدق دكتر آقاي
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فرض با توده حزب آخر ميكنم؟ خدمت ايران ملت به من بگوئيد هم باز ميتوانيد آيا ميگذارند

ميشويد؟ نفرتآوري اعمال مرتكب آنها با مبارزه نام به طور اين شما كه بكند ميتواند چه آن وجود

و l/رئـيس mزنگ جـرايـد ادارات زدن آتش و وك� ارعاب و فحاشي شما عقيده به آزادي معني آيا

در چاقوكش ترس از كسي كه ميدهد معني طور اين شما حكومت در آزادي آيا ميباشد؟ كتابخانهها

آزادي؟ و مملكت امنيت معني اينست باشد؟ نداشته رفتن راه جرئت خيابانها

كه طور اين را افكار حريت و عقيده آزادي و پارلماني حكومت معني گذشته ماه چند در ما آقايان

بـهشت آن مـعني كـنون ا همين و چشيديم را آن مزة و ديديم كردند استنباط دولت افراد هيأت

درك ميتوانيم شود تهيه هفدهم دورة انتخابات نامزدهاي و آقايان همين دست به بايد كه موعودي

بار زير كه من حال هر به ببرد پي مصدق دكتر وعدههاي اين كنه به ميتواند هم ايران ملت و كنيم

نميروم/ فحاش حكومت اين

و كردند غارت را سنجري كتابفروشي كه l:داشت اظهار فوdدوند آقاي وقت اين در l/رئيس mزنگ

من و بود محتاج شب شام براي حتي قبل شب و رفته بين از او هستي تمام كتابفروشي اين صاحب

كند/ تهيه شام بچهاش و زن و خود براي بتواند تا دادم او به تومان ٢å

آقاي شخص به كه ارادتي با كه است گوار نا و مشكل خيلي بنده براي پيراسته: آقاي اظهارات

ناچارم و است مملكت موضوع كرد؟ بايد چه ولي كنم مخالفت دارند كه علمي مقام آن با مصدق دكتر

كنم/ مخالفت مصدق دكتر آقاي دولت با خود وطن خاطر به

ناظر ما امروز ميرسد نظر به آنچه ميكنم/ عرض خ�صه طور به را خود مخالفت دdئل اينك

يـا مـتأسفانه مـيشود رفـتار چگـونه ستمديده مردم با ميبينيم و ميباشيم ايران در آزادي وضع

اع�ميه تصويبنامه مطابق است اجتماعي و فردي آزادي فاقد ايران ملت كه ايام اين خوشبختانه

عضويت بينالمللي سازمان اين در كه است ممالكي آن از يكي هم ما كشور و ميباشد بشر حقوق

از بودن برخوردار و گفتار و عقيده و فكر آزادي از است عبارت بشر حقوق اع�ميه مطالب اعم دارد/

آن از هـم مـجلس نـمايندگان حـتي حاضر وضع در ايران در متأسفانه كه ميباشد قانون حمايت

حقوق ابتدائيترين از كه گرفتهايم قرار وطني در ما ميدانند آقايان كه طوري به و هستند بيبهره

را ما امروز اوضاع لغت آن با بتوان كه ندارم سراغ لغتي فارسي قاموس در بنده هستيم محروم بشريت

دكتر آقاي كه روزي و شده تشكيل فعلي دولت كه است ماه هشت قريب نمود/ توضيح و تشريح

كمپاني دست روز چند ظرف در كه داد وعده مردم و مجلسين به گرفت دست در را امور زمام مصدق

خواهد ايران ملت جيب به را نفت منافع ليره هزار ٣åå روزي و نموده كوتاه ايران از را نفت غاصب

ايـن مظالم از قرن نيم كه هم ايران مردم و داد اعتماد رأي دولت به اميد اين با مجلسين ريخت/

كردند/ تأييد موضع اين در را دولت دل و جان با بود آمده ستوده به غارتگر غاصب كمپاني

از گذشته شد معلوم كم كم گذشت بود كرده معين كه ضرباdجلي از روز چند جاي به آنكه از پس
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مانند هم دولت اطرافيان از عدهاي نشد وارد مملكت خزانة به ليره هزار ٣åå روزي عوايد از كه اين

پـنهان نـفت سـپر زيـر را خـود و كـردند دراز مردم بيتالمال به تجاوز و تعدي دست چپاولگران

نـام بـه اوراقي و كردند استخدام را افراد بدنامترين و سابقه بد نفر چند دولت بودجة از و ساختند

كساني نثار بود آنان حاميان و نويسندگان همان خور در آنچه و كردند منتشر آنها دست به روزنامه

ملت نزد كه سوگندي پاس به مجلس اقليت آقايان داشتند/ سليقه و عقيده اخت�ف آنها با كه كردند

كـه جـرايـدي نـويسندگان هـمچنين باشند جريانات اين ناظر نميتوانستند بودند كرده ياد ايران

با كردند/ مخالفت به شروع ميشدند تهديد اينكه با بودند نداده دست از را خود نويسندگي شرافت

شـد امـريكا عازم نخستوزير و شد مراجعه امنيت شوراي به ايران نفت قضيه كه وقتي وصف اين

به و رفت دولت كردند اختيار سكوت قانون خ�ف اعمال هزاران مشاهده وجود با اقليت نمايندگان

بيايد اينكه جاي به بعد و كرد مراجعت موفقيتي جزئيترين كسب بدون ميدانيد شما كه طوري

را عوامفريبي و اغفال بناي باز دهد گزارش ايران ملت نمايندگان به را امر جريان حقيقت جوانمردانه

بدهند فريب را همه نميتوانستند چون ولي بزند گول خواست باد مرده و باد زنده با را مردم و گذارد

كردند/ اعتراض به شروع مردم نميرفت بار زير ديگر عمومي افكار و

بـودند او اطـراف در كـه هـوچي عـده يك ولي داشت گـيري كناره قصد نخستوزير خود شايد

در را نفسها نتوانستند هم تهديد و جنجال و هو با چون و برود كنار نخستوزير آقاي نگذاشتند

روز واقعه آن و نداشت امكان هم آن تصور كه زدند بيسابقهاي كار يك به دست كنند حبس سينهها

راهنمائي و ارشاد تحت معروف چاقوكشان از دسته يك ديدند تهران مردم روز آن در بود ماه آذر ١٤

روز مـحترم! آقـايان پرداخـتند/ مغازهها حتي و جرايد ادارات اموال نهيب و غارت به مسلح پليس

دولت پليس نظر زير قانوني مراجع تمام و مجلسين حضور با كشور پايتخت در آذر ١٤ پنجشنبه

مجله محل چون حتي و بردند بين از را شجاع و فاضل نويسندگان سرمايه و كردند غارت را مردم

خياطي مشغول صبا مجله محل در كه را بيچاره خياط يك سرمايه چپاولگران و بود كرده تغيير صبا

چـپاول را ١٢٤ رسمي اسناد دفتر و كمپاني چند طلوع روزنامه اداره محل در بردند/ غارت به بود

و اجامر بعد است/ بوده طلوع روزنامه مجاورت در آنها كار محل كه بود اين گناهشان اينها نمودند

كـردند/ تـجاوز هـم دخـتران نـاموس بـه كه بگويم دارم شرم من و رفته دخترانه مدارس به اوباش

به آقايان lاست نبوده چيزي چنين آقا ـ نمايندگان از عدهاي ـ رئيس زنگ ـ نمايندگان mاعتراض

نمودند مضروب را او باردار زن و كشتند را روزنامه مدير بچه و ريخته روزنامه مدير يك شخصي خانه

و كرد پيدا نميتوان مغول زمان در جز را فاجعه اين نظير آقايان ميباشد/ موت به مشرف كنون ا كه

در است ثبت تواريخ كتب در و گفته مغول ك وحشتنا ايلخانان قضيه در كه را نيشابوري آن گفته من

نموده اضافه خودم از هم كلمه يك و رفتند/> و كشتند و سوختند و زدند و <آمدند ميگويم واقعه اين

خواندند/ هم را آزادي و مشروطيت فاتحه و ميگويم و
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شرايط اين در وقت آن و كنند حبس سينهها در را نفسها كه بوده اين عمل اين از دولت منظور

غارت آنها اموال كه جرايدي مديران به و آمدند نشد ديدند چون ولي دهند انجام را آزادانه انتخابات

وعده شهامت با مديران اين ولي بگيريد را خود خسارت و بيائيد نكنيد شكايت شما گفتند بود شده

دخـالت كار اين در دولت گفتند و آمدند نشد هم اين ديدند كه بعد كردند تلقي استهزاء با را آنها

نكردند/ شرم بودند آنها اعمال ناظر كه تهران مردم از چرا خود گفتار اين در نميدانم من و نداشته

ميكنم/ كر ذ را خود دdئل بدارم مدلل آذر چهاردهم حادثه در را دولت دخالت اينكه براي من

است/ كرده مساعدت و همراهي غارتگران با پليس جا همه كه كيست حا كه موجود ـعكسهاي ١

را راديو پيچ كه كس هر مشاهده با شهرباني بيسيم دستگاههاي با مهاجمين و پليس ارتباط ـ ٢

و ميداده شهرباني مركز به را خود عمليات گزارش مهاجم قواي و پليس كه كرده باز ساعات آن در

گرديد/ غارت اداره ف�ن اdن كه ميگفتند

و صبح مؤسسات از بعضي و داشته ادامه غارت اين شب نيمه تا صبح از پنجشنبه روز تمام در ٣ـ

ظرف در چگونه نداشت دخالت دولت گر ا كه ميرساند امر اين و شده غارت شب و بعدازظهر برخي

كند/ جلوگيري آن از نتوانست ساعت ١٢

طبق داشته روز آن در را غارتگران هنگ فرماندهي كه بيُمخ شعبان به معروف چاقوكش ـ ٤

است/ بوده شهرباني مستخدمين از خواندند مجلس در امامي جمال آقاي جناب كه حكمي

در و شـده گـرفته روز آن در نـخستوزير مـعاون فاطمي دكتر و بيُمخ شعبان از عكسي ـ ٥

است/ شده چاپ طلوع و آتش روزنامه

انتظامي قواي حضور با قضايا اين تمام ميدهند گواهي همه كه پايتخت اهالي مشاهدات ـ ٦

قضايا اين از نخستوزير گر ا اما نشدهاند چپاولگران متعرض هيچ انتظامي مقامات و گرفته انجام

و اوضاع از نخستوزيرش كه مملكتي حال به واي است نداشته گر ا و ما حال به واي داشتهاند اط�ع

l/شد تمام شما وقت mرئيسـ باشد بياط�ع ميدهد روي پايتختش در كه احوالي

من آقايان آيد؟ بيرون خود خانه از نكند جرئت كسي كه اينست آزاد انتخابات معني آيا آقايان

باز اينكه يا درآوردند زانو به را ما وضع اين با نفت غاصب شركت عمال نخواسته خداي كه ميترسم

يك بـا مـبارزه براي آقايان برود/ فرو كمونيست كام به مملكت مرج و هرج اين با نخواسته خداي

مـا نـابودي و مـحو سبب گي بينقشه و داشت نقشه بايد بزرگ امپراطوري يك و غارتگر كمپاني

ندارم/ عرضي ديگر شد/ خواهد

به كت نزا از انشاءا� داشت: اظهار الرحمنالرحيم بسما� گفتن از پس اظهاراتآقايشوشتري:

اقليت نمايندگان تحصن علت بدوا ننهم/ بيرون پاي استدdل از و نشوم خارج بوده سيرهام كه طوري

عمل برسد خارج به ما صداي نگذارند راديو سيم قطع با كنند تصور آقايان گر ا ميدارم/ معروض را

l/است وصل راديو نه كه شده گفته موقع اين mدر كرد/ خواهيم خارج در ديگر
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دسترس در را خود مخالفت علت و بوده مخالف مصدق دكتر زمامداري با روز نخستين از من

اين چطور ميكنم تعجب ميفرمايند/ مشاهده همه را حقير پيشبينيهاي متدرجا گذاشتهام/ مردم

در بـود/ كـرده روشـن بـرايـم را پيشبيني آن ايشان سابقه و آشنائي سال ٤å و ميديدم را روزها

از پس نميهراسم/ و مينويسم است dزم آنچه ايشان درباره ميباشم نوشتن مشغول كه تاريخي

و ميبرند پرتگاه به را كشور ايشان كه شدند متوجه محترم نمايندگان از عدهاي اينجانب مخالفت

براي كه را آنها نفتي دكان اقليت بيانات كه برخوردند اطرافيان و دكتر نتيجه در آمد وجود به اقليت

ميبندد/ كردهاند باز لوح ساده مردم

دست كه فرصتند منتظر و ناراضي خارجيها مداخله از ايران ملت ميدانست مصدق دكتر زيرا

مجلس مقابل در و ميكنند فحاشي مجلس جلوي زحمتكشان حزب افراد بزنند/ هم آنها سينه به رد

كه بود آن لوازم از يكي و كرد استفاده رضايت عدم اين از دكتر آقاي باري ميكنند/ دارند طور اين

تـا بردند كار به توانستند آنچه دولتي روزنامههاي در و بدانند انگليس به وابسته را انتقادكنندگان

مـقاومت كه كرد متوجه را اقليت نمايندگان ايران خداي ولي برند/ در به ميدان از را ضعيفي افراد

و ميتينگ به شروع مبارزه براي اطرافيان و دكتر گردد/ پنهان جهالت ابر زير حقيقت نگذارند و كنند

سازند/ مرعوب را مخالفين و اقليت تا كردند مسافرت از قبل عمومي تعطيل اع�م

اقـليت نـمايندگان روز آن بـرسند/ را مـا حساب بعد تا آوردند پيش را امريكا مسافرت موضوع

خدمتي گر ا و شود روشن نتيجه تا نكنند انتقاد مسافرت ايام در را مصدق دكتر آقاي ديدند مصلحت

lشد حاصل كثريت ا چون ـ افتاد كثريت ا از mجلسه باشند/ نكرده ايشان به حملهاي كردند

اقليت برآيند انتقاد مقام در مجددا نشد حاصل نتيجهاي چنانچه گفت: چنين شوشتري آقاي

در مدتي آنكه نه بيايند ايران به كه بود آن حق امنيت شوراي ختام از پس داد انجام را خود تصميم

كه صورتي در رفته مصر به سپس نداده اط�عي نمايندگان به خود اقدامات جريان از و بمانند امريكا

استقبال و كرده فراهم را مردم رضايت عدم موجبات اعمال اين بود/ نشده مجلسين طرف از موافقتي

امريكا در شايد و نمايند متوجه تازه فكر به را مردم كه شد سبب موضوع همان كردند/ پول و زور با

كرات به ايشان كه صورتي در ببرند/ بين از را نفت و آوردند پيش را انتخابات كه كردند پيدا را نظر اين

ميكنم شروع را انتخابات گفتند ايران به ورود از پس ليكن نيست انتخاباتي من دولت بودند گفته

تناقض كردند/ مجلس به را اهانت اين و نكردند قبول بشماريد محترم را مجلس رأي گفتند هرچه

معما صورت به اقليت نظر در تناقضگوئيها اين كردند/ عوض را انتخابات تاريخ و كردند سنا در گوئي

ايـران دولت در شـده ايجاد دولتهاي و اطرافيان و شده كانلميكن نفت فهميديم و شد گر جلوه

انـتخابات كه داد اط�ع امريكا بيسيم آذر ١٣ شب شدند/ وحشت دچار همه كه زدند حرفهائي

كـه نـفتي كمپانيهاي و دكتر آقاي بين امريكا در كه فهميديم همه گرديد/ آغاز آذر ١٣ روز ايران

در دولت كه كردند منعكس خبرگزاريها و است شده كراتي مذا بگويم را آنها مداخ�ت نميخواهم
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را مخالفين دولتي روزنامههاي و است ايران در اجنبي مداخله اين كرد/ خواهد پيدا توفيق انتخابات

جنجال اين تا شدند مخفي اقليت نمايندگان شد/ منتهي آذر ١٤ واقعه نتيجه و گرفتند فحش باد به

بيفتد/// كار به ايران در اجنبي نفوذ نگذارند و بردارند ميان از را بلواها و

بوده خوبي راه مردم زدن گول براي ولي نميدهد وفق حقيقت با كرده اظهار مصدق دكتر آنچه

را چـيز همه مصدق دكتر آقاي شيريني/ گفتار چه روز, در ليره هزار ٣åå از استفاده هم آن است

رئيسالوزراء ديگر آيا نيست مجلس رأي به متكي كه دولتي رئيس ميسازد/ وجاهت و اميال فداي

اسنادي كنيد تأمل ميدانم/ را سوابق خوب كه مني مثل هم آن ميزند گول چه دكتر به به است؟

مورد را نمايندگان و نرفت بيرون مجلس از مصدق دكتر اين مگر بلرزند/ همه تا داد خواهم نشان

اعتناء ايشان كنيد توجه شد گفته هرچه اينجاست؟ مجلس نگفت بهارستان جلو و نداد قرار اهانت

سـهشنبه �اطEعات, <l/شد خواهد چاپ فردا شماره در مجلس امروز جلسه كرات مذا mدنباله نكردند/

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٧ شماره ,١٣٣å ماه آذر نوزدهم

گفت ملي شوراي مجلس در نخستوزير <ديروز
ميكند/// هموار را دولت سقوط راه كه است خارجي دستهاي اين

و رفته تريبون پشت مصدق دكتر آقاي اقليت نطق پايان از پس ـ نخستوزير آقاي نطق متن

ميشود چاپ زير در آن متن كه نمود ايراد مشروحي نطق

وجـه هيچ به مملكت آن بكند صحبت ملي شوراي مجلس در نباشد اقليت كه مملكتي هر در

گـر ا دارم استدعا من بكنند/ قضاوت مردم و بزند را خود حرفهاي بايد اقليت كرد/ نخواهد ترقي

كنند صحبت بفرمايند دارند فرمايشاتي هم باز كردهاند صحبت كه نفر چهار اين از غير اقليت آقايان

و داشتهاند محبت وارثا و شخصا من به همه آقايان اين بدهم/ پاسخ آقايان مطالب تمام به من بعد تا

كردند كر ذ من براي امامي آقاي جناب كه معايبي تمام با كه كنم عرض ميتوانم مطلب اين فقط من

امـامي آقاي جناب با تقصير اين نميدانم من كردند/ نخستوزيري پيشنهاد مرا خودشان ايشان

ايران ملت كه اميدوارم كردهام؟ قبول را نخستوزيري معايب اين با و بودهام جاهطلب كه من يا است

كند/// درك را وضعيت خودش و كند قضاوت

موافـق ايران دولت نظريات با امنيت شوراي نمايندگان ميكردم احساس من شورا اول روز در

دdئـلي و مـيدهم ارائـه مـداركـي سوم روز در كه دادم وعده نمايندگان به من دوم روز و نيستند

حـرفهاي تـمام كه گفتم سوم جلسه در يعني روز آن در كند/ ثابت را ايران حقانيت كه ميگويم

قرارداد اين كه است ١٩٣٣ قرارداد بر مبتني ميكند آن از حمايت كه انگليس دولت و سابق شركت

بايد قرارداد طرف شود منعقد بايد كه قراردادي هر حقوقي اصول طبق بر زيرا ندارد قانوني مدرك

ثابت شما به من كنون ا و نكند امضاء را قرارداد اجبار و كُره روي از و كند امضاء و باشد داشته اهليت
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امـضاء را قـرارداد ايـن كـه رائـي در و كرده تصويب را قانون اين كه ملي شوراي مجلس كه ميكنم

براي كشور وزارت از كه احكامي كردهاند/ امضاء را آن اجبار و كره روي از و نداشته اهليت كردهاند

زحمت بسيار من و شد برداري عكس حركت از قبل بود شده صادر نهم دوره نمايندگان انتخابات

برسانم/// مقصد به س�مت به را آنها و نرود بين از راه بين در احكام اين كه كشيدم

بـراي را احكـام ايـن و ايـنجا بياورند تشريف ميكنم خواهش جنگ وزير آقاي جناب از كنون ا

جنگ وزير يزدانپناه سپهبد آقاي وقت اين mدر بخوانند/ ايران ستمديده و بيچاره ملت استحضار

l/شد احكام قرائت مشغول زير شرح به و آمد تريبون پشت

يـانس مـيرزا جـنوب ارامـنه كـانديداي جـليله: ايالت مشهد: ١٣١١ ماه آبان ٢٦ رمز, تلگراف

گردد/ فراهم ايشان وكالت موجبات كه گردد تشكيل طوري نظارت انجمن فرمائيد مقرر ميباشد

١٣١١.٢.٢٤ تاريخ گروس, ديگر: تلگراف

انـجمن تـرتيب مـيباشد دبـيرسپرابـي كبرخـان ا ميرزاعلي انتخابات كانديداي جليله: حكومت

باشد/// وي انتخاب به متناسب كه شود داده طوري

اعـضاي ديـدند و شـد مـنعكس امريكا تمام در شد خوانده امنيت شوراي در كه تلگرافات اين

به راي نتوانست امنيت شوراي كه بود تلگرافات اين و بودند مستمع تلگرافات اين به امنيت شوراي

چه ديگر بدهد اثر ترتيب كار اين به نخواهد مجمع اين گر ا گفتم شورا به من بدهد/ انگليس نفع

يافت/// خاتمه ايران نفع به امر نتيجه در بدهد/ اثر ترتيب عدالت و حق به كه است مجمعي

مملكت ص�ح از غير وجه هيچ به دولت اين كه برسانم محترم آقايان عرض به است dزم اينجا

سـوء نكـرد پـيشرفت مـا كـار اينكه علت و بوده مملكت مصالح روي كرده كاري هر و نداشته نظر

dحا كه را صدي در ٥å همان پانزدهم دوره در سابق شركت گر ا بوده/ نفت سابق شركت سياست

نـميداد, رخ شـركت و ايران بين اخت�في هيچ دارم يقين من ميداد موقع آن بدهد است حاضر

داشتند مخالفت قرارداد با كه خصوص به عده يك انتخاب و تهران انتخابات ميكرد/ لجاجت شركت

كنند/// ملي را نفت ايران ملت كمك با توانستند آقايان كرد روشن ايران ملت نظر و بود رفراندم يك

نظرياتي آن از نميخواهد انگليس دولت شدهاند خارج مملكت از انگليسي متخصصين كه كنون ا

مـا چـرا كه اين به راجع اما كند/ رفتار ما با ١٩ قرن رويه همان با ميخواهد و كند عدول دارد كه

همآهنگي ايران با ظاهرا گرچه امريكا دولت كه كنم عرض است dزم نكرديم حاصل كاملي موفقيت

كـاري نـميتوانـند كـه هستند انگليس نفوذ و تأثير تحت قدري دولت آن نمايندگان ولي ميكند

امريكا خارجه وزارت سياست از همه بودند ايران در كه امريكا تبار سفراي بكنند آنها ميل برخ�ف

ميكنم عرض كنده پوست و صاف بنده گريدي/ واdسمريو دريفوس, آقايان قبيل از ميكردند انتقاد

يك مثل من با امريكا در اقامت روز ٢٥ اين عرض در خارجه] وزارت [معاون مكگي ژرژ آقاي كه

تركيه در امريكا سفير او كه شد باعث همآهنگي همين ولي همآهنگيداشتيم/ و صميميبود برادر
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كنيم/ حفظ آوردهايم دست به كه را خود استق�ل است شده تحمل و سختي هر با ناچاريم ما بشود/

پوشيد/ پاره لباس و خورد گوشت روز دو هفتهاي فقط سال در انگليس ملت آقايان

به ميديدم را آباد زمينهاي آن و ميگذشتم نيل [رود] دره روي از طياره با وقتي من آقايان

درآمد ميكند/ را نفت درآمد جبران كنيم آباد بتوانيم را خوزستان همين فقط ما گر ا كه آمد خاطرم

استفاده درآمد اين از ايران ملت است مسلم آنچه ميرسيده/ مصرفي چه به ديد بايد حال به تا نفت

ما از را اسلحهها اين هم بعدا كه است شده اسلحه خريد صرف پولها اين از مقداري است/ نميكرده

نفت داراي اروپا ملل ساير و افغانستان مثل ندارد نفتي مملكت اين بگوئيم بايد ما رفتهاند/ و گرفته

را مشقتي گونه هر تحمل بايد ايران ملت و بيفزائيم عايدات بر و بكاهيم خود مخارج از بايد ما نيست

نگذارد/ خود گردن به را رعيت طوق تا بكند

تـمدن كه دولتي افتادهايست/ عقب دولت ايران دولت بگويند ما به كه نيست شايسته ما براي

هزار ٣åå روزي فرمودند آقايان اينكه ندهد/ دست از را خود احترام كه كند سعي بايد دارد تاريخي

ضرر كه نفرستاديم نفتي ما زيرا گفتند تأمل بدون كه است حرفي شده وارد ضرر ايران دولت به ليره

اوdد و اعقاب نتوانستيم گر ا و كنيم استفاده بتوانيم خود گر ا تا مانده باقي ما معادن در ما نفت بكنيم/

از نفر چند به انگليس سفير كه شنيدم من است/// بياساس حرف اين بنابراين كنند/ استفاده آن از ما

نميتوانيد شما و نفر ٧ ملي جبهه نمايندگان و هستيد نفر ١٢å شما كه شده چه بود گفته نمايندگان

ما و است ايران ملت تهران نمايندگان اين پشتيبان بودند داده جواب بكنيد/ اقدامي آنها مقابل در

كنيم/// مخالفت ايران ملت آمال با نميتوانيم و هستيم وطنپرست هم

وك� از عده يك و دولت بين نفاقي گر ا بدانند بايد ميكنند وطنپرستي اظهار كه محترم آقايان

اسارت تحت را ايران ملت ميخواهند كه آنها و خارجيها ميشود/ تمام مملكت ضرر به اين شد پيدا

هيچ باشد اتفاق سنا مثل ملي شوراي مجلس نمايندگان بين گر ا ميكنند استفاده نفاق اين از بگيرند

نميشود/// موفق خود مقصود اجراي به كس

اخت�في هيچ مجلس خارج در نه و مجلس در نه داده هم دست به دست ايران ملت كه ديدند گر ا

ميدانم dزم من كنند/// قبول ميگوئيم هرچه كه ميشوند مجبور هم آنها نيست دولت و مجلس بين

ديگري و سياسي يكي بود/ چيز دو نفت صنعت شدن ملي دdيل گفتم من ترومن به كه كنم عرض

بـهرهبرداري و استخراج كتشاف ا كه نوشتهايم طور اين ماده ٩ اين در ما سياسي نظر از اقتصادي

شركت فايدهاي كوچكترين گر ا اينكه براي باشد ايران دولت دست در بايد مملكت سرتاسر معادن

هيچ تا كرديم ملي را صنعت اين ما بكنند/ را تقاضا همين ما از بود ممكن هم ديگران ببرد انگليس

٣åå قريب ما بودجه آقا كردم عرض ترومن به اقتصادي دليل اما باشد/ نداشته تقاضائي ما از دولتي

دارد بـودجه كسر اندازه اين تا كه ملتي يك ميكنيد تصور چطور شما دارد, كسر ميليون ٤åå يا

توليدي و عمراني امور براي ديناري ما بودجه در كند؟ حفظ مملكت در را انتظامات و امنيت بتواند
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مـا كـه آوردهانـد دولتـي ادارات بـه هـجوم مـملكت ايـن مردم از زيادي عده لحاظ بدين و نيست

گرفته بيكاري جلو باشيم داشته توليدي بودجه ما گر ا ولي كنيم اخراج ادارات از را آنها نميتوانيم

ما مملكت در را بينالمللي صلح ميشود سبب خود خودي به رضايت عدم و بيكاري اين ميشود/

بود/ موافق من نظر با كام� هم ترومن آقاي كند/ خطر دچار

عرض كه اصل همان روي كنم/ عرض آقايان خدمت توضيحاتي هم آذر ١٤ روز وقايع از dزمست

هم نفاقي گر ا ميكند استفاده سابق كمپاني باشد دولت و مجلسين نمايندگان بين نفاقي گر ا كردم

اعـ�ن عـدهاي ميكنند/ را سوءاستفاده همان خارجيها باشد مملكت اين مردم از دسته يك بين

برخ�ف اع�ن اين شوند/ جمع بهارستان ميدان جلو و بدهند سيار ميتينگ ميخواهند كه كردند

كرده تعيين اجتماع و ميتينگ براي را فوزيه ميدان من مسافرت از قبل دولت زيرا بود دولت مقررات

بـه نـه آقـايان امـا ميدادند اط�ع شهرباني اداره به بايد قبل روز ٣ مقررات مطابق همچنين بود/

بروند/ فوزيه ميدان به شدند حاضر نه و دادند اط�ع شهرباني

عـموم اط�ع به شد صادر پنجشنبه شب ١١ ساعت در آن آخرين كه بيانيه چند وسيله به ما

كه گفتيم همچنين و شد خواهد واقع تعقيب مورد كند رفتار مقررات برخ�ف كس هر كه رسانيدم

ديگري عده ولي ندارند/// را نقطه اين از غير در تظاهرات حق و است فوزيه ميدان ميتينگ ميدان

متفرق را آنها كه شد اين به منجر كه كردند تظاهراتي مجلس جلو در و شدند شاهآباد خيابان وارد

گر ا كه بگويم ميخواهم من شود/ كشته مملكت اين شريف صاحبمنصبان از يكي باdخره و كنند

امر يك انجام وارد دولت كه موقع اين در نبايد هستند وطنپرست دهندگان ميتينگ آقايان اين

بپردازند/ تظاهر به است مهمي

نيستم/ متأسف وجه هيچ به باشد رسيده هم صدمهاي چه گر ا آنها از بعضي به گر ا بنابراين

مخالف كه را كس هر ما قويا و نيست آشوبطلبي موافق وقت هيچ دولت اين شود اجرا نظامات بايد

ميدهيم/ تحويل صالحه كم محا به و تنبيه باشد انتظامات

است تأسف باعث و نبود دولت ميل موافق وجه هيچ به كه داد رخ اتفاقي پنجشنبه روز بعدازظهر

جاي وقت آن نكرد تنبيه را مرتكبين دولت گر ا ولي بيفتد اتفاقاتي است ممكن مملكتي هر در البته

بود/ غيرمنتظره و غيرمترقبه قضيهاي پنجشنبه بعدازظهر قضيه كه كنم عرض ميخواهم است/ ايراد

دولت كردند/ غارت و شده جمع اوباش عده يك پنجشنبه بعدازظهر چرا گفت نميتوان دولت به

شهرباني در كه است كرده مأمور را محترم قضات از نفر چند و است متأسف پيشآمد اين از خيلي

و بفرستند را خود نمايندگان ميكنم تقاضا ديدهاند خسارت كه آقاياني از من بشوند تحقيق مشغول

راي يك با دولت اين است/ مجلس تابع دولت آقايان, شود/ جبران تا كنند تعيين را خود خسارت

ميرود/// راي يك با و ميآيد

ابدي لعنت نشود انجام ايران ملي مرام مطابق نفت كار اين بروم من گر ا ميكنم فكر وجدانا كنون ا
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تا بنابراين كردي/ خراب را آن و كردي شروع را كاري آمدي تو گفت خواهند و بود خواهد من براي

ساخته كاري من از ميكنند تصور آقايان گر ا dحا دهم/ خاتمه را نفت كار تا ميمانم ميآيد در نفسم

ميروم/// و ميبوسم را آقايان همه روي و ميآيم هم من بدهيد اعتماد عدم راي يك نيست

و بنشاند سياه روز به را كهنسال ملت اين سابق شركت كه شد نخواهند راضي محترم آقايان البته

بـه را مسـئله ايـن من و كند قبول ميگويند آنها هرچه كه بياورد در روزي به و بگذارد مضيقه در

شـماره ,١٣٣å مـاه آذر بـيستم چـهارشنبه �اطEعات, ندارم/> عرضي ديگر ميكنم/ گذار وا آقايان وجدان

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٨

<مجلسسنا
كرد آذرصحبت ١٤ حادثه درباره دستور از قبل فرخ آقايان

مجلسرسانيد/// اط/ع به را سعدي تاتر تعطيل علل آقايخواجهنوري
گرديد/// تشكيل تقيزاده آقاي رياست به امروز دقيقه پنج و ٩ ساعت سنا مجلس علني جلسه

كمتر ميكنم سعي حتيالمقدور بنده فرخ: آقاي ـ بود شده تهيه قب� پنجشنبه بلواي نقشه

مـينمايد, تـذكر به گزير نا و ميدهد قرار تأثير تحت را انسان امور بعضي گاهي ولي بشوم مصدع

اين كردم/ تقديم رياست مقام به را او نامه عين من كه بود كرده شكايتي سنجري نام به شخصي

متحصن مجلس در اdن و كردهاند غارت را او مغازه پنجشنبه روز در كه كتابفروش است شخصي

ارباب از و ميكنم تقديم رياست مقام به را آن تمام كه رسيده من به هم ديگري شكايات ميباشند/

من مجلس در زيرا نكند تظلمي من به كسي ديگر كه بدهند تذكر را قسمت اين كه دارم تقاضا جرايد

هستند/ عرايض كميسيون رئيس هيئت آقاي و ندارم عرايض كميسيون در كاري ديگر

ميشود/ طرح بلوا براي نقشهاي دولتي ادارات از يكي در كه شدم مطلع من آذر نهم شنبه روز

من به فورماليتهاي جواب يك معمول حسب بر ايشان ولي دادم تذكر مصدق دكتر آقاي به روز همان

شده/ مهيا بلوا تشكي�ت كه شدم مطلع ٨ ساعت آذر] [يازدهم دوشنبه روز دادند/

ميشود؟ كي گفت گفتم, را جريان آقاياميرع�ئي به بعد روز نبود/ كردم تلفن دادگستري وزير به

ايشان به قب� هم من و بگوئيد گفتم ميگويم/ نخستوزير آقاي به من گفت روزه/ سه دو همين گفتم

نيامد/ عمل به اقدامي گونه هيچ معالوصف ولي دادهام تذكر باره اين در

افتضاح اين و نميافتاد اتفاق حادثه اين ميشد رسيدگي تير ٢٣ واقعه گر ا ميدانيد آقايان البته

را ملي جرايد كه است تأسفآور فوقالعاده پنجشنبه روز بعدازظهر واقعة حال هر در نميآمد/ بار به

غارت ميشوند, اداره شهرباني تومان هزار ٣٩ محل از كه روزنامههائي وقتي كنند غارت و بريزند

هستند/ قسمت سه ميشوند/ اداره شهرباني اعتبار با كه روزنامهها اين است معلوم بقيه تكليف شوند

هستند/ شهرباني اختيار در و ميگيرند شهرباني از تومان ٥åå تا ٣åå بين ماه در اول دسته
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باشد شهرباني نفع به كه نوشتهاي قيمت سوم دسته و ميگيرند تومان ٢åå تا ١åå بين دوم دسته

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å ماه آذر بيستم چهارشنبه �اطEعات, ميگيرند/>

١٣٣å آذر چهاردهم واقعه درباره نخستوزير <اع/ميه
يك دولت طـرف از ايـنكه <با گرديده: صادر نخستوزير آقاي طرف از امروز عصر اع�ميه اين

عناصر قـانون خ�ف اقدامات به رسيدگي براي اعتماد مورد قضات از مركب مخصوص كميسيون

داده دستور نيز قضائي مراجع به و گرديده تشكيل داشتهاند دخالت آذر ١٤ واقعه در كه مشكوكي

بدون افرادي نمايند تعقيب را حادثه اين به مربوط پروندههاي سرعت و بيطرفي نهايت با كه شده

مدرك گونه هر و است دادگستري مقامات و كم محا به محول امور گونه اين به رسيدگي اينكه به توجه

دادسراي به مستقيما يا تسليم آذر ١٤ پرونده تعقيب مأمور قضات به يا بايد دارند دليلي و سند و

روز هر تقريبا نمايندگان آقايان از تن چند صحبت ضمن و جرايد از بعضي در دارند/ ارسال تهران

١٤ واقعه به نسبت كه برساند عامه استحضار به ميداند dزم دولت ميشود/ تكرار گذشته مطالب

در كـه دارد را ع�قه كمال و نداشته دريافت تفضيلي گزارش هيچ رسيدگي كميسيون از هنوز آذر

هموطنان اط�ع به را جزئيات و كشف را جريان حقيقت بتوان اغراض اعمال و جنجال از دور محيط

وارد آنها بر خسارتي كه هستند مدعي كه كساني از همچنين و پايتخت شرافتمند مردم از برساند/

بـه يـا دارنـد بـحث مـورد وقـايع دربـاره سندي و مدرك و اط�ع گونه هر ميكنم درخواست شده

مصدق>> محمد دكتر بسپارند/ آذر ١٤ حادثه به رسيدگي مأمور هيأت به يا تهران دادسراي

ششم� و بيست سال ,٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å ماه آذر هفتم و بيست چهارشنبه �اطEعات,

ملي شوراي مجلس در متحصن جرايد مديران <اع/ميه
و ادارات كـه جرايد مديران و داده نشر اع�ميه نخستوزير مصدق دكتر آقاي عزيز! هموطنان

پليس مستقيم حمايت تحت و دولت هواخواه آشوبگر جمعي دست به آنها مجاور تجارتخانههاي

مـجلس در خـود كن مسا و كار محل در امنيت سلب و آزادي فقدان واسطه به و است شده غارت

و رجـوع دادگسـتري بـه مدارك و اسناد ارائه با كه است كرده دعوت شدهاند متحصن ملي شوراي

كه تاراجي و غارت و گري يغما و خونين ماجراي تكرار از نخستوزير مصدق دكتر آقاي كنند/ شكايت

كردهاند/ رضايت عدم اظهار كرد پيدا وقوع اdشهاد عليرؤس تهران در ١٣٣å آذر ١٤ روز

نـهيب و غارتزدگي سند و مدرك بزرگترين او� كه ميكنيم اع�م متحصن جرايد مديران ما

و هـفتگي جـرايـد از بعضي اينكه به مضافا است/ شده غارت مؤسسات و ادارات ما, دارائي و اموال

اثر در و دادهاند نشر خود جرايد در كرده عكسبرداري واقعه روز مختلف مناظر از عكاس خبرنگاران

گرديده/ صادر بيُمخ به مشهور جعفري شعبان توقيف قرار آن
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و اعـتماد مـحل دادهانـد مـراجـعه آنـجا بـه را ما نخستوزير, آقاي كه دادگستري دستگاه ثانيا

امنيت و آزادي فقدان از خود شكايت براي را مرجعي هيچ و نيست ايشان حكومت در ما اطمينان

شوراي مجلس در سبب بدين و نداشتهايم ملي شوراي مجلس از انسب و اصلح اجتماعي و فردي

و اخافه و ارعاب محيط واسطه به كه ميشود مشاهده تأسف كمال با سرانجام و شدهايم متحصن ملي

ملي شوراي مجلس كثريت ا ديروز پارلماني سنن و شعائر تمام خ�ف به دولت ايادي نفوذ اعمال

صـداي تـا گرديد ملي شوراي مجلس علني جلسه تشكيل از مانع و زده اوبستروكسيون به دست

كرده خفه وسيله بدين ميرسد مردم گوش به تريبون پشت از كه را امنيت و آزادي فقدان از شكايت

ايادي است, دولت اعمال از ايران ملت عمومي تظلمات مرجع كه ملي شوراي مجلس در وقتي باشد/

كـه نـدهند اجـازه و كـنند خـفه را متشكيان فرياد هماندازي پشت و نفوذ اعمال با دولت عمال و

ايـران مـردم سـمع بـه تريبون پشت از را حقايق ملي شوراي مجلس اقليت شهامت با نمايندگان

آغاز از كه چنان هم ما داشت؟ مصدق دكتر عدالتخانه به ميتوان اطمينان و اعتماد چه برسانند

و اجتماعي فردي آزاديهاي مصدق دكتر آقاي دولت كه ميكنيم خطر اع�م مجددا نموديم اع�م

اوضاع پريشاني و مرج و هرج توسعه و موجود وضع دوام اثر در و است كرده پايمال را عمومي امنيت

وجـه هـيچ بـه و است گـرفته قـرار نيستي و زوال تهديد, معرض در ايران استق�ل و آزادي كشور

چنان هم خود مبارزه و تحصن به و نداريم حاضر حكومت دستگاه به اطمينان و اعتماد منالوجوه

ششم� و بيست سال ,٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å ماه آذر هشتم و بيست پنجشنبه �اطEعات, داد/> خواهيم ادامه

است موجود آگاهي درگنجينه آذر ١٤ روز مسروقه <اموال

به ماه آذر چهاردهم در مسروقه اموال از مقداري كه ميدهند اط�ع كل شهرباني گاهي آ اداره از

به را مراتب وسيله بدين است/ موجود اداره آن گنجينه در فع� و جمعآوري گاهي آ مأمورين وسيله

مراجعه گاهي آ اداره به ميتوانند رفته سرقت به مالشان روز آن در كه كساني و ميرسد عموم اط�ع

,١٣٣å مـاه دي پــنجم پــنجشنبه �اطــEعات, نمايند/> اخذ را خود مال و ديده را موجود اشياء و نموده

ششم� و بيست سال ,٧٧åå شماره

آذر ١٤ واقعه به گزارشهيأترسيدگي <متن
آقاي تقديم زير شرح به را خود گزارش ديروز بودند آذر ١٤ واقعه به رسيدگي مأمور كه هيأتي

نمودند: نخستوزير

نخستوزير آقاي جناب

سـال آذر ١٤ واقعه به رسيدگي به داير ٣å.٩.١٧ [مورخه] ٢٣٩٥å شماره اب�غ وصول از پس

عالمي شمسالدين ـ اشرف حسين عضويت و خواجوي نصيرالدين رياست به هيأتي ب�فاصله جاري
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گرفت/ قرار مطالعه مورد زير پروندههاي و حاضر شهرباني اداره در

گاهي آ اداره پرونده الفـ

انتظامي پليس پرونده ـ ب

گاهي آ اداره در متشكله پرونده ـ ج

ارتش ستاد گزارش ـ د

مديران از جمعي چون و تحقيق مجاورين و كنين سا از و بازديد ديده آسيب محلهاي سپس

مأمورين و جرايد مخبرين از باdخره و مراجعه آنان به ملي, شوراي مجلس در بودند متحصن جرايد

ميگذرد/ نظر از اجما� كه آمد عمل به شفاهي و كتبي تحقيقات قضيه مطلعين و ذيربط

تهران دانشگاه دانشجويان و دانشآموزان سازمان ٣å.٩.١١ در شهرباني قبلي اط�عات ـ الف

و دانشجويان اخراج به اعتراض منظور به ميتينگي و دمونستراسيون ٣å.٩.١٤ روز در كه داده اط�ع

است؟] نشده درج ١ [شماره داد/// خواهند ترتيب دانشجو نفر دو توقيف

بهارستان ميدان در ميتينگ كه است داده اط�ع و اع�م دانشگاه رياست وسيله به شهرباني ـ ٢

ميباشد/// ب�مانع فوزيه ميدان در و ممنوع

شروع صبح ٨ ساعت در ميتينگ كه شده اع�م دانشآموزان و دانشجويان سازمان اع�ميه در ٣ـ

شده///

برنامهاي و گرفته ارتش از كمكي قواي عدهاي شهرباني اداره ـ شهرباني احتياطي اقدامات ـ ب

عدهاي ديگر طرف از و محاصره/// را تهران دانشگاه اجما� و تهيه ميباشد پيوست آن نسخه يك كه

با ٣ ك�نتر جمله از و dزم مراقبت دستور بخش هر ك�نتر به و متمركز شهرباني در احتياطي قواي

چـهارراه و البـرز و نـوربخش دبـيرستانهاي حـفاظت مأمـور خود [احتياط] راحت افراد و افسران

بـهارستان ميدان آرامش حفظ عهدهدار خود راحت افراد و افسران معيت به ٢ ك�نتر و يوسفآباد

در مـتمركز احـتياطي قـواي از عـنداdقـتضا كـه گرديده اب�غ ك�نترها به كلي دستور ضمن شده/

نمايند/ استمداد شهرباني

بين شهرداري مقابل پهلوي چهارراه در دهندگان ميتينگ صبح ٨ ساعت از ـ واقعه جريان ـ ج

ميتينگ و پليس بين خوردي و زد شاه سهراه در درگرفته/// شديدي خورد و زد پليس و متظاهرين

مـيتينگ صـبح ٩.٥ سـاعت مـقارن گرديدهانـد/ جلب شهرباني به نيز عدهاي درگرفته/// دهندگان

مأمورين و شد بهارستان ميدان وارد داشتهاند را آنها اطراف كارگران از عدهاي كه حالي در دهندگان

كنار و گوشه در و مسدود صفيعليشاه و كباتان ا خيابان طرف از را بهارستان مدخلهاي آنها انتظامي

كوچه كباتان ا خيابان در عدهاي اثناء همين در و نمودهاند سخنراني به مبادرت نفري چند بهارستان

متفرق دهندگان ميتينگ كارگران حمله اثر در كه نموده دهندگان ميتينگ عليه تظاهراتي نظاميه

به چوب عدهاي ولي شد رانده عقب به پليس معدود قواي متظاهرين وسيله به همچنين شدهاند
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شروع با و گذاشته تزايد به رو دهندگان ميتينگ مخالفين عده و پيوسته مزبور جمعيت به دست

عالي دانشسراي به دستهاي نموده/// كمك دهندگان ميتينگ تفرقه به نيز جمعيت اين پليس حمله

آنـها از زيـادي تـعداد بـاdخره و واقـع مخالف جمعيت و پليس تعقيب مورد كه گرديدند متواري

نفر ٤٣ پيوست صورت طبق خوردها و زد اين اثر بر شدهاند/ آزاد بعدا كه اعزام شهرباني به و دستگير

نيز زيادي مقدار و مراجعه عمومي بيمارستانهاي به عادي افراد از نفر ١٤ و مجروح انتظامي افراد از

نمودهاند/ مداوا و معالجه خصوصي اطباي نزد طبعا كه مضروب

دهندگان ميتينگ و گرديده خلوت بهارستان ميدان ٣å.٩.١٤ روز ١١ ساعت از ـ دوم قسمت

وقايع و افتاده دولتي] [اوباش آنها مخالف جمعيت دست به عمليات ابتكار ساعت اين از و متفرق

است: داده رخ زير تأسفآور

مينمايند/// حريق دستخوش را آنجا و حملهور صلح خانه به باdخره صلح/// خانه مقابل در ـ ١

صبح, ستاره آزادي, نويد آينده, سوي به روزنامههاي] [دفاتر پائينتر/// كمي مزبور خيابان در ـ ٢

هـمان زيرزمين در و درويشزاده وكالت دفتر دانشجويان, سازمان دفتر دوم مرحله در و نو زمان

است/ گرفته قرار حمله مورد يوسفزاده گرجي نجاري محل

سـعدي تـماشاخانه آهنين درب شكستن مشغول عدهاي اطلس پاساژ شاهآباد خيابان در ـ ٣

روزنامه اطلس: عكاسخانه به عمارت دوم طبقه از تآتر داخل به يافتن راه براي نيز جمعي و گرديده

تآتـر به جمعيت باdخره و است شده حريق دچار نيز اطلس عكاسخانه و حمله عام شركت و بدر

و اشياء مقداري و اطاق سقف قسمتي در حتي و شكسته شيشه و درب زيادي تعداد و وارد سعدي

نورالدين فضلا� دوستش به نامهاي در ,١٣٣٢ شهريور ششم تاريخ به مصدق غEمحسين روزگار, گردش /#
كردند تاراج تماما را زنم دارايي و داشتم اندوخته كار و زحمت سال ٢åمدت در <هرچه ميكند: گله چنين كيا
دكـتر بـا روز ٤٢ ,١٣٧ ص ك/> خـا و آب ايـن مردم به خدمت نتيجه بود اين زدند/ آتش و خراب را منزل و

مصدق/

بردهاند/# البسه

رفت] يغما [به شاهآباد/ خيابان در چمنآراء كتابفروشي كيوسك ـ ٤

تجاوز مورد نيز اعلم منصور شركت و/// كيه> به كيه > سياسي روزنامه محل سعدي خيابان در ـ ٥

گرفته/ قرار

نتيجتا و فرمان و طلوع روزنامه دفتر سعدي خيابان در واقع نخجوان سپهبد ساختمان در ـ ٦

/lسرگيس mژرژ كابريل تجارتخانه وزياري, تجارتخانه و ميانه شرق شركت و ١٢٤ دفترخانه

حدود تا فوقالذكر عمليات و واقع حمله مورد آتش روزنامه محل فوق ساختمان مقابل در ـ ٧

محل جنوبي فردوسي خيابان در بعدازظهر ٢ ساعت مقارن است/ گرفته انجام بعدازظهر ١ ساعت

محل نوبهار كوچه در نادري خيابان در و گي�ن چاپخانه و استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت
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چهارراه در بعدازظهر ٣ ساعت از قبل و واقع حمله مورد پرويزي حسين كيوسك و دمكرات جوانان

جـمعيت مـحل شـاهپور خـيابان در و مستاجرين اتحاديه و ايران آزادي جمعيت محل حسنآباد

ساعت مقارن گرفته/ قرار تجاوز و حمله مورد سنجري كتابفروشي اميريه خيابان در و صلح هواداران

و درب شكستن به آنجا در و رفته چلنگر روزنامه محلي شمالي نواب خيابان به عدهاي بعدازظهر ٣.٥

نهم دوشنبه �اطEعات, آينده/> شماره در بقيه پرداختند/ روزنامه اوراق بردن بين از و شيشه و پنجره

ششم� و بيست سال ,٧٧å٣ شماره ,١٣٣å ماه دي

آذر ١٤ واقعه به گزارشهيأترسيدگي <متن
قبل شماره بقية

سفارت مقابل و منوچهري خيابان و دولت دروازه از كه جمعيتي بعدازظهر ٥ ساعت حدود در

خـيابان در و lمـحسني mعزيز ارشس كتابفروشي به صمصام چهارراه در و نمودهاند عبور انگليس

به نفري چند ٨.٥ ساعت حدود در دادهاند/// قرار تجاوز مورد سپهر كتابفروشي كيوسك اس�مبول

تـماشاخانه ظـاهرا نـمودهانـد/// حـمله فردوسي خيابان در lاربابزادهm آزادگان باهماد كتابفروشي

فوقالذكر جريانات در و گرفته قرار تعرض مورد نوبت دو در شور اپي سليمان ساختمان و سعدي

بين از كسي و نيامده عمل به افراد و اشخاص به تعرضي اصو� ولي شد برده يغما به اشياء از مقداري

يافته/// انتشار حقيقت برخ�ف چلنگر روزنامه مدير طفل قتل] [خبر باdخص و است نرفته

كه انتظامي پليس برنامه در گذشت كه شرحي به ـ مسئولينحادثه و مأمورين كيفيتعمل ـ د

حركت مبداء اشغال و دانشگاه محاصره به صرفا گرديده تنظيم دمونستراسيون از ممانعت منظور به

به آنان ورود و ميتينگ سير خط در متظاهرين حركت از جلوگيري براي و كتفا ا دهندگان ميتينگ

نيامده عمل به تداركاتي و پيشبيني گرديده اع�م ميتينگ محل و اصلي مقصد كه بهارستان ميدان

بـين جـا همه ولي كردهاند بهارستان ميدان اشغال و حركت ادامه به موفق متظاهرين بالنتيجه و

خـاتمه از پس و دمـونستراسـيون جـريان در و بـرقرار تـماس انـتظامي قواي و دهندگان ميتينگ

دادسراي تعقيب مورد آنان از عدة كه جلب شهرباني به متمردين و متظاهرين از جمعيتي ميتينگ

گرفتهاند/ قرار نيز نظامي

او� كـه گفت ميتوان بعدازظهر ٥.٥ ساعت تا صبح ١١ ساعت از واقعه جريان دوم قسمت در

بـروز جـريان در ثـانيا نـنموده احتمالي حوادث وقوع از جلوگيري براي dزمه پيشبيني شهرباني

محل پاس در كه پاسبانهائي و نكرده تصادفي مهاجمين با نقطه هيچ در انتظامي قواي نيز حوادث

نفرات كمي جهت از ميرود تصور و برگزار شهرباني به قضيه اع�م به و وقايعبوده ناظر بودهاندصرفا

با و رسيده محل به حوادث از بعد كثرا ا نيز احتياطي قواي متأسفانه نياوردهاند/ عمل به ممانعتي

همين به گرديده كتفا ا آنها تفرقه به و آناناقدامينشده دستگيري از هم مهاجمين با تماس وجود



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٨٤

نواب خيابان تا شاهآباد خيابان فاصله در و ادامه بعدازظهر ٥.٥ تا صبح ١١ ساعت از تجاوزات جهت

به نسبت و نگرديده درج نگهباني دفاتر در وقايع تمام مقررات برخ�ف گرچه است/ يافته توسعه

و احتياطي قواي از دسته هر عمل و نشده ترتيب رعايت است منعكس مزبور دفاتر در كه قسمتي

را يك هـر مسئوليت ميزان بتوان تا نشده ثبت مزبور قواي افسران از يك هر به محوله مأموريت

ميشود/ روشن ذيربط مأمورين از عدة مسامحه زير مراتب به توجه با معذالك نمود تعيين

بـود/// خـود حـوزة انـتظامات حـفظ بـه مـوظف بخش هر ك�نتر كلي اصول مطابق اينكه با ـ ١

رفع عنوان به روز آن صبح ١١ ساعت از قبل از كه ٢ ك�نتر رئيس فرخندي سرهنگ آقاي معالوصف

ساعت حدود تا و رفته آنجا به رفتهاند عالي دانشسراي به متظاهرين تعقيب در كه عدة از تعرض

مانده/// باقي ضرورت بدون ناحيه همان در [بعدازظهر] ٢.٥

بعدازظهر ٥ ساعت واقعه روز در ميگويد سرك�نتر غفاري سرهنگ آقاي تحقيق جريان در ـ ٢

با خواستم ميشوند/ سرازير دولت دروازه طرف در دست به چوب جماعتي رسيد زير اط�ع كه بود

انگليس سفارت جلوي در بروم مزبور دسته طرف به منوچهري و فردوسي خيابان طرف از اتومبيل

طـرف بـه كـرده رها را آنها ندارند دست در چوبي ديدم چون و برخوردم پانايرانيسم جمعيت به

ديـدم مـخبرالدوله چهارراه سر در مراجعت در برنخورده ديگري دسته به ولي رفتم دولت دروازه

پـاس چكـني, خـانعلي نام به ١١٩١ شماره پاسبان ميباشند/ سخنراني مشغول پانايرانيستها

سـمت به بعدازظهر ٥ ساعت در انگليس سفارت جلوي در كه جماعتي ميگويد صمصام چهارراه

كردند/// خراب را آن و حمله نامبرده چهارراه مجاور ارشس كتابخانه و كيوسك به ميآمدند جنوب

نمودهاند/ فوقالذكر عمليات به مبادرت انتظامي قواي طرف از ممانعت بدون مزبور جمعيت

مأموريت من به نمود, پيدا آرامش بهارستان جلو كه آن از پس ميگويد محبوبي/// سرهنگ ـ ٣

آنجا در گذشتم كه سعدي تماشاخانه جلو از و بروم مخبرالدوله چهارراه به پاسبان عدة با كه دادند

ديدم آنجا رفتم نمودهاند غارت را تماشاخانه گفتند من به كه بودم چهارراه همان در نبود خبري

ميباشند/// حريق اطفاء مشغول آتشنشاني مأمورين و داشته حضور نخعي تيمسار

و طـلوع سياسي روزنامههاي دفاتر به مهاجمين حمله مورد در نخعي تيمسار اظهارات از ـ ٤

وجود با و رسيده دانشپور تيمسار مزبور محلهاي غارت حين در كه ميشود استناد چنين فرمان

سرتيپ حضور از پس و نگرديده اقدامي بودهاند, نامبرده دسترس در پليس افراد از عدهاي كه اين

نشدهاند/ جلب مهاجمين نيز نخعي

حـمله ايـنكه وجـود بـا مـيشود مـفهوم نيز مطلعين و چلنگر روزنامه كاركنان اظهارات از ـ ٥

در رسيده, محل به موقع به عبدي سرهنگ سرپرستي به احتياطي قواي و بوده معدود كنندگان

در مهاجمين سران از انتظامي مأمورين مسامحه اثر بر و نيامده عمل به اقدامي مرتكبين دستگيري

بعضي جلب به صرفا و نشده كسيدستگير عمل وقوع از پس يا ارتكاب حين در اخير حوادث تمام



١٨٥ ١٣٣å ماه آذر چهاردهم وقايع

كتفا عنوانمهاجما به افراديخردسال يا بوده [ناخوانا] اشياء حامل كنار و گوشه در كه اشخاصي از

و بودند حركت در خيابانها از بعضي در جمعي دسته صورت به متجاوزين اينكه وجود با و گرديده,

در كنون تا شهرباني مأمورين معذالك است منعكس جرايد در و شده برداشته آنها از عكسهائي

مأموريت گاهي كارآ كفيل و گاهي آ و انتظامي پليس رؤساي حتي و هويتآنانبرنيامدهاند اع�م مقام

شخصا كه بود شده كيد تأ آنها به روز آن در خاصه و داشته را خود مأمورين وظيفه انجام در نظارت

و نيامده دست به توجهي قابل اط�عات آنها مشاهدات از متأسفانه آورند, عمل به را dزم مراقبت

در يا وقوع از كثرا ا كه هم انتظامي پليس رئيس و كتفا ا ميتينگ برگزاري به ظاهرا گاهي كارآ كفيل

است/ ننموده معرفي را غارت مرتكبين ميرسيده محل حوادث جريان

عشـقي, ,lبـيُمخm جعفري شعبان عناوين و نام به را افرادي جرم, از متضررين از بعضي فقط

توضيحات و شكوائيه ضمن مافي, حسين و lچاقوكشm شهميرزادي عرب, حسن كاووسي, عباس

دهندگان ميتينگ مخالفين جزِء افراد از عدهاي نام به نيز پرونده رديف گزارش در و بردهاند نام خود

تظاهراتي واقعه روز در كباتان ا خيابان مدخل در كه دستهاي اخير گزارش طبق و است شده اشاره

نبوده معيني و منظم نقشه طبق بر آنها اعمال و نبوده قبلي تصميم نمودهاند دهندگان ميتينگ عليه

ف�ن ميزده فرياد كسي جمعيت بين از كه بوده نحو بدين ديگر نقطه به نقطه از آنها حركت طرز و

افرادي كليه از كه ميرساند استحضار به خاتمه در ميشد/ روان سمت آن به جمعيت و برويم محل

ع�وه به تحقيق بودهاند هيأت دسترس در كه قضيه مطلعين و نموده مراجعه دادرسي هيأت به كه

براي متحصن روزنامهنگاران به ملي شوراي مجلس در و هدايت تهران دادسراي به جرم از متضررين

داراي بـازرسي هـيأت ايـنكه عـنوان بـه مزبور آقايان مراجعه, آن دdئل و شكايت از اط�ع كسب

داشتند اظهار آنها از بعضي و امتناع ادله و شكايت اظهار و توضيحات اداء از نيست بازپرس اختيارات

فهرست طبق مربوط پروندة امر گزارش تقديم با نمودهاند/ شكايت مستقيما تهران دادسراي به كه

است/ جريان در تهران دادسراي در قضيه فع� و ارسال كشور كل بازرسي به زير

برگ/ ٩ اشخاص شكوائيه ـ ١

برگ/ ١٣å تحقيقات ـ ٢

برگ/ ٨٤ مأمورين گزارش رونوشت ـ ٣

برگ/ ٥ ديده آسيب محلهاي بازديد مجلس صورت ـ ٤

برگ/ ١ متحصنين به مراجعه مجلس صورت ـ ٥

برگ/ ٣١ آذر ١٤ واقعه به مربوط روزنامههاي ـ ٦

امضاء, خواجوي نصيرالدين برگ/ ٨٤ متفرقه اوراق ـ ٧

امضاء/> عالمي شمسالدين امضاء, اشرف حسين

ششم� و بيست سال ,٧٧å٤ شماره ,١٣٣å ماه دي دهم سهشنبه �اطEعات,
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متحصن جرايد <دعوتمديران

نـمايندگان و مـديران از نـاهار صـرف بـراي دعـوتي ديـروز مـجلس در متحصن جرايد مديران

از نمايندگي به نوري عميدي آقاي ناهار صرف از پس بودند/ آورده عمل به پايتخت روزنامههاي

از سـپس نـمود/ ايـراد جرايد مديران روزه ٤٥ تحصن درباره شرحي متحصن روزنامهنگاران طرف

پـايان در و آمـد عـمل بـه اظـهاراتـي مـطبوعات صـنفي حـقوق از دفاع درباره نيز مدعوين طرف

هشتم سهشنبه �اطEعات رسيد/> جرايد مديران امضاي به كه شد صادر زمينه همين در قطعنامهاي

ششم� و بيست سال ,٧٧٢٨ شماره ,١٣٣å ماه بهمن



ماشيندودي و سرتيپمدبر

ميگيرد قرار عبدخدايي مهدي سوءقصد مورد سخنراني حال در ١٣٣å بهمن ٢٥ روز فاطمي حسين دكتر /١
مرداد, ٢٨ كودتاي از بعد ,١٣٣٢ مهرماه اواخر در و ميماند زندان در ماه ٢å مدت ضارب ميشود/ مجروح و

ميگردد/ آزاد

واحدي و بود نواب نبودم/ اونا با بودم,��١ ٢ بند تو اينور منم بودن, زندان تو اينا ـ] [جعفري
نفر/ شش پنچ صفوي, نواب م�قات ميان عده يه بعدا بودن/ زنداني اونجا همشون اينا بود///

ميكرد: م�قات و مينشست پيشش تو مياومد بياد ميخواست كي هر بودن گذاشته آزاد

يـهو اومـدن پـنچتا پنچتا چارتا چارتا جور همين اينام ميومدن/ پنجتا پنجتا چارتا چارتا

ما نياد ما با آقا تا نميريم! بيرون <ما گفتن: برين!> گفتن: اينا به بعد نفر/ شصت پنجاه شدن

بيرون/> بريم آقا با بايد ما نميريم,

نشستند؟ بست شدند؟ متحصن زندان در م�قاتيها يعني ـ سرشار

يادمه نميريم/// بيرون ما گفتن و اونجا نشستن اينا كنم, عرض شما خدمت بله ـ جعفري

خـواهش ازتـون <آقـايون, گـفت: و اومد نظري سرهنگ بود/ نظري سرهنگ زندان رئيس

ميشه/> مرخص ديگه روز چند صفوي] [نواب آقا بذارين بيرون برين پاشين اينجا از ميكنم

اومد/ شهرباني رئيس حتي تا ـ ـ صلوات ـ ـ ا� دوباره بيرون/> بريم اينجا از آقا با بايد ما <نه,

گفتن: اينا كردن, صحبت اينا با هرچي رفت و اومد بود؟ شهرباني رئيس مدبر سرلشكر انگار

به ـ ديگه بود گرفته دستور باdخره ـ نظري سرهنگ آخرش ـ> ـ صِل lمكثm mمكثlُهَم <ا�

ميرين <آقايون, گفت: كرد/ حجت اتمام اينا با و تو اومد بعد و داد باتون پاسبون تا سه دو



ايران ملي نهضت به نگاهي ١٨٨

<بريزين كه: داد دستور دفعه يه فرستادن/ صلوات باز كنيم؟> بيرون رو شما زور به يا بيرون

بـردن/ و بـيرون ريـختن هـمشونو كتك/ باد به گرفتن رو اينا و تو ريختن پاسبونا كه تو!>

كردن/ ولو بند تو كردن, زنداني همشونَم

مختلف؟ بندهاي توي كردند پخششان كردند؟ جدايشان هم از ـ سرشار

�٦٧ ـ ٦٨ �صص ما/> بند تو فرستادن تاشونم چند بله/ ـ جعفري

مينويسد: سرشار خانم
تـير ١٤ مـاجراي دنبال به جعفري بودن زنداني به خاطره اين موجود, قراين به توجه <با

�٦٧ �زيرنويسص ميشود/> مربوط ١٣٣å

احتمال به نيفتاده, اتفاق جعفري شعبان براي ماجرايي هيچ ١٣٣å تير ١٤ تاريخ در كه آنجا از
است/ همان آذر ١٤ واقعه كننده مصاحبه منظور بسيار

پرداخت/ خواهيم بيشتر اينموضوع به عبدخدايي مبحث در

شد صفويديشبدستگير <نواب
گفت: آگاهي مأمورين به وي

كرد/ مرخصخواهيد مرا خودتان ساعتديگر ٢٤ تا
فدائيان رهبر صفوي نواب سيدمجتبي دستگيري به موفق گاهي آ اداره كارمندان از نفر دو ديشب

و خيراdمور محمود آقايان ديشب ٩ ساعت ميباشد/ زير شرح به دستگيري جريان شدند/ اس�م

كافهاي جلوي در محمود برادر خيراdمور ناصرالدين اتفاق به گاهي آ اداره كارمندان چهره, حسين

و بسـتني صـرف مشـغول و نشسته شهباز خيابان به منتهي ٧ بخش سيدابراهيم بازارچه در واقع

طـرف پيادهرو كنار از سرعت به معممي جوان سيد ميكنند مشاهده ضمن اين در بودند ليموناد

ميكند/ عبور كافه مقابل

نواب عابر كه ميشود متوجه ميافتد نامبرده قيافه به چشمش كه مجردي به فوق نفر سه از يكي

او به را خود خيراdمور محمود آقاي آنكه از پس ميپردازند/ او تعقيب به نفر سه لذا است صفوي

ك�نتري به من با خواهشمندم هستيد تعقيب تحت شما صفوي نواب آقاي ميدارد اظهار ميرساند,

و هستم روضهخوان من گرفتيدهايد اشتباه ميدهد جواب لبخند و خونسردي با نواب آقاي بيائيد

بخوانم/// روضه تا دارم كه مجلسي به ميروم

داشتند خيال مأمورين تهديد با آمده جلو بودهاند پيادهرو در كه ناشناسي اشخاص هنگام اين در

فرا موقع همان كه پاسباني كمك با مذكور مأمورين حال اين با كنند جلوگيري صفوي نواب جلب از



١٨٩ دودي ماشين و مدبر سرتيپ

را او مـيكرده خودداري ك�نتري به آمدن از اينكه با و مينمايند دستگير را صفوي نواب ميرسد

مـراقـبت با شبانه همان كه ميآورند گاهي آ اداره به بيشتري مأمورين عده با ك�نتري از و جلب

اداره رئيس به ب�فاصله و گرديد بازداشت گاهي آ اداره نگهباني در ميشد او نگهداري براي كه دقيقي

ميشود/// گزارش باdتر مقامات و گاهي آ

اعزام بازجوئي براي بازپرس تا رسانيد تهران دادستان اط�ع به را مراتب گاهي آ اداره صبح امروز

زريننعل آقاي و رئيس بهرامي آقاي توسط صبح امروز صفوي نواب از مقدماتي تحقيقات نمايند/

محض به كرد, اط�ع كسب ما مخبر كه قراري از آمد عمل به مأمورين ساير و گاهي آ اداره معاون

تا ميدارد اظهار جدي لحن با ميدارند اعزام گاهي آ اداره به را صفوي نواب ديشب مأمورين اينكه

كرد/// خواهيد مرخص مرا خودتان ديگر ساعت ٢٤

خليل پرونده به رسيدگي مأمور كه هشت شعبة بازپرس طائفي كبر عليا آقاي صبح ١١ ساعت

نمود/> صفوي نواب از تحقيقات به شروع و يافته حضور گاهي آ ادارة در ميباشد طهماسبي

پنجم� و بيست سال ,٧٥٣٤ شماره ,١٣٣å ماه خرداد سيزدهم دوشنبه �اطEعات,

متحصنشدهاند قصر زندان در اس/م فدائيان از <جمعي
رفته قصر زندان به صفوي نواب آقاي م�قات براي ديروز عصر اس�م فدائيان از نفر ٦å حدود در

مأمورين اقدامات شد/ نخواهند خارج زندان از وي قطعي آزادي تا ميگويند و ماندهاند آنجا در و

احتياطي مأمورين ضمنا و نرسيده جائي به هنوز كردهاند اشغال كه محوطهاي از فدائيان خروج براي

,٧٧١٥ شـماره ,١٣٣å مـاه دي سـوم و بـيست دوشنبه شدهاند/>�اطEعات, گماشته قصر زندان اطراف در

ششم� و بيست سال

است داده روي قصر زندان در كه <ماجرائي
نـواب آقـاي با م�قات عنوان به اخيرا داديم/ اط�ع قب� كه چنان اس�م, فدائيان از نفر شصت

صفوي نواب آقاي تا گفتهاند و كرده اختيار تحصن كريدورها از يكي در و رفته قصر زندان به صفوي

گفت/ نخواهند ترك را زندان نشود مستخلص

روز كه بهمن هفتم دوشنبه روز عصر اينكه تا نرسيد جائي به آنان خروج براي مأمورين مساعي

از جـلوگيري براي بودند رفته قصر زندان به م�قات براي عدهاي كه هنگامي بود زندانيان م�قات

مـيان خـورد و زد بـه مـنجر و داده روي مشـاجراتـي خـارج افـراد و مـتحصنين با زندانيان تماس

ميشود/ مأمورين و متحصنين

در مجروحين كنون ا ميگردند/ مجروح مأمورين از نفر چند و اس�م فدائيان از عدهاي نتيجه در

هستند/ معالجه تحت زندان بهداري
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تا پرداخته بازجوئي و تحقيق به و يافته حضور قصر زندان بهداري در بازپرس نفر يك هم ديروز

به متحصنين با صفوي نواب آقاي تماس صادره دستور طبق شود/ روشن دوشنبه عصر پيشامد علل

,١٣٣å مـاه بـهمن دهـم پنجشنبه ميبرد/>�اطEعات سر به مجرد زندان در كنون ا وي و شده قطع كلي

ششم� و بيست سال ,٧٧٣å شماره

شد/// خارج زندان از تظاهرات بدون صفوي نواب آقاي <ديشب
قانون طبق اس�م فدائيان جمعيت رهبر صفوي نواب آقاي ديروز بعدازظهر نيم و هشت ساعت

بودند شده يادآور انتظامي مقامات اط�ع, قرار به گرديد/ آزاد زندان از زندانيان مجازات تعليق اخير

پانزدهم چهارشنبه �اطEعات, نگيرد///> صورت تظاهراتي است بهتر نظامي حكومت وجود علت به كه

هفتم� و بيست سال ,٨å١٩ شماره ,١٣٣١ ماه بهمن

زندان در اس/م غذايفدائيان اعتصاب

غذا اعتصاب چهارشنبه روز از اس�م فدائيان زندانيان از نفر ٢٨ ـ امروز مهم خبرهاي <خQصه

اعزام شهرباني بهداري به را آنها مأمورين نبود خوب آنها از نفر چند حال چون اط�ع قرار به و كرده

دادهاند/ قرار درمان تحت مقوي آمپولهاي تزريق با و داشته

آنها پرونده دارند تقاضا ميبرند سر به زندان در است نيم و ماه سه كه اس�م فدائيان زندانيان

غذا اعتصاب از دست نشود رسيدگي ما كار به تا ميگويند و شود فرستاده دادسرا به رسيدگي براي

هفتم� بيستو سال ,٧٨١١ شماره ,١٣٣١ ماه ارديبهشت هشتم و بيست يكشنبه �اطEعات, كشيد/> نخواهيم

امانت حفظ با را پاسخها است است گفته و شده بيطرفي مدعي كتاب مقدمه در سرشار خانم
تاريخي, رخدادهاي ناصحيح درج غلط, و گذاشتنزيرنويسهايبيمورد از گر ا ايشان كردهاند/ ثبت
مسـيردار و كـننده گـمراه و بـيربط سـؤاnت طرح باnخره و نادرست اطCعات ارائه و فضل ابراز
در و نبود كتابوارد اين به چنداني ايراد شايد پذيرفتو را ايشان ادعاي ميشد ميكردند, خودداري

است/ شده رايج اخير سالهاي در كه ميگرفت قرار نوع اين از كتابهايي رديف
ادعا, اين تأييد براي و افتاده سرزبان بر فاطمي چاقوخوردن شايعة مينويسند, كه زماني ولي
نـميتوان ديگر ميدهند, ارائه سند عنوان به اطCعات روزنامه در را جعفري شعبان تكذيبنامة

نيست>/ من مخالفت يا موافقت <نشان شد مدعي
كلي <طرح به كه جايي تا جعفري, شعبان افاضات درج كنار در ميبايد سرشار خانم بنابراين
ميدادند/ ارائه كوتاه, گرچه ا را nزم توضيحات و ميكشيدند زحمت نميزد, صدمهاي شده> تعيين
زمـان تـا ميانداخـتند زير خبر به نگاهي و ميكردند مراجعه اطCعات روزنامه به بود كافي yمث
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به و يافته مقام ارتقاء شعبان طرف از ايشان كه را aمدبر bسرتيپ شهرباني رئيس درجه و صحيح
مييافتند/ است, گشته مفتخر سرلشكر

كيوسك>و > مانند واژههايي مورد در كسبمعلومات مستطاب, كتاب اين مطالعة از خواننده قصد
دادهاند: توضيح را آنها و كشيدهاند زحمت سرشار خانم كه نيست <ماشيندودي>

در كه گل يا نشريات فروش كوچك دكة معني به kiosgue فرانسه كلمة از <برگرفته كيوسك:

�٩٢ �زيرنويسص ميكنند/> پا بر پيادهرو كنار

معني به دودي ماشين گار و Gare فرانسة كلمة از برگرفته گار > دودي: ماشين

�٤٧ �زيرنويسص است/> راهآهن ايستگاه

گرديد منصوب شهرباني سرپرست سمت به مدبر سرتيپ

داشت سرپرست يا و رئيس به احتياج كل شهرباني افشارطوس تيمسار شدن گم اثر در <چون

شهرباني سرپرستي به سمت حفظ با تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ تيمسار ديروز بعدازظهر

سال ,٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت دوم چهارشنبه �اطEعات, شد/> كار مشغول و منصوب كشور كل

هفتم� و بيست

تيپ فرمانده اشرفي حسين سرهنگ آقاي صبح امروز از ـ <سرپرستفرماندارينظاميتهران

دوم چــهارشنبه �اطـــEعات, شد/> كار مشغول و منصوب تهران نظامي فرمانداري سرپرستي به سوم

هفتم� و بيست سال ,٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت

,7١٣٣١ مرداد ١ الي ١٣٣å آذر كوپال:٢٧ سرلشكر

جعفري دورانمحكوميتشعبان در كلشهرباني رئيس
امـيرتيمور آقـاي طرف از ديشب و انتخاب شهرباني كل اداره رياست به كوپال سرلشكر <آقاي

اداره خبرنگار امروز كه مصاحبهاي در نمود/ كار به شروع و معرفي ملوكانه حضور به كشور وزير ك�لي

شهرباني رياست ماه ١٣ حدود در ١٣å٩ سال در من كه گفت ايشان آورد عمل به شهرباني رئيس با

وظايف مورد در و ميشوم انتخاب شهرباني رياست به كه است بار دومين اين و داشتهام را كشور كل

داشت: اظهار چنين شهرباني

من است/ نداده انجام احسن نحو به را وظايف خود توانائي و قدرت به نسبت هميشه شهرباني

افسـران تـمام ايـنكه دليـل به شدم خودم خانه وارد اينكه مثل شدم دستگاه اين وارد كه ساعتي

به و هستند شريفي مردمان همه دستگاه اين ادارات رؤساي من عقيده به و ميشناسم را شهرباني
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شـماره ,١٣٣å ماه آذر هفتم و بيست چهارشنبه �اطEعات, بودهاند/> عامل و مؤمن هميشه خود وظايف

ششم� و بيست سال ,٧٦٩٣

مصدق محمد دكتر هوادار وقايعنگاران از عاقلي باقر بيدقتي به نيست بد مدبر, سرتيپ درباره
استفاده مورد انقCباسCمي> تا مشروطيت از ايران تاريخ عنوان<روزشمار كتابشبا كه كنيم اشاره

است/ گرفته قرار نيز سرشار خانم
اين از نمونهاي به yقب ميشد/ ارزشي با و مفيد كار بود, شده دقتتدوين با چنانچه اينمجموعه

كرديم/ اشاره aملي جبهه تشكيل bدربارة سهلانكاريها و بيدقتيها
٢٨ جعفريروز شعبان ميشود مدعي انقCباسCمي>, تا ايران تاريخ <روزشمار در عاقلي باقر
كتاب bدر نيز بهنود مسعود حتيى نفسكشميطلبيد/ تهران خيابانهاي در بهدست, هفتتير مرداد,
منظور به مرداد, ٢٨ شب در جعفري شعبان كه مينويسد ,a٣٨٥ صفحه بختيار> تا ضياء سيد <از
گارد سازماندهي و دسيسهچيني مشغول مصدق, دكتر رهبري به ملي دولت براندازي براي تدارك

است/ بوده غيره و شهرنو
بوده قصر زندان در ١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز كه ميكند اعCم شفاها و كتبا جعفري شعبان كه امروز

كردهاند/ سكوت پژوهشگران و مورخان چرا نيست معلوم است,
دقيقو نكردن كر ذ عاقلي, باقر آقاي جمله از ايراني, پژوهشگران و شگردهايمورخان از يكي
و منابع سياهه كردن رديف به تنها اينان است/ متن در شده ارائه اطCعات مأخذ و منبع مشخص

ميكنند/ بسنده كتابهايشان پايان در خود استفاده مورد مأخذ

گرفت> كناره كار از ١٣٣٢ مرداد ٢٤ در رئيسشهرباني <مدبر عاقلي: باقر
١٣٣٢.٥.٢٤>

از ايـران تـاريخ شـمار روز عـاقلي, �بـاقر گرفت/> كناره كار از شهرباني رئيس مدبر سرتيپنصرا`

�٢٢ ص گفتار, نشر ,١٣٧٦ چهارم چاپ اول جلد اسEمي, انقEب تا مشروطه
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سرپرستي به مسلح سرباز كمكعدهاي با گارد افسران از نفر چند شبگذشته نيمه نيم ساعتو <يك

را خانه اشغال بدهدقصد نامهاي ميخواهد اينكه عنوان به و رفته نخستوزير منزل به سرهنگنصيري

كرده بازداشت را زيركزاده مهندس و راه و خارجه امور وزيران شميران در افراد اين نيز قب� داشتهاند

ولي دهند انجام دولت عليه نظامي كودتاي يك پايتخت حساس كز مرا دستگرفتن در با داشتند قصد

عاملين شدند آزاد شدگان آنكهدستگير بر نتيجهعQوه در فاشگرديدو نتيجه حصول از قبل توطئه اين

و شـهرباني مأمورين تعقيب تحت ميرفت سوءظن آنها به نسبت كه ديگري عده چنين هم و توطئه

صبحامروز گرديد/ آغاز مجريانآن و توطئه كنندگان طرح درباره تحقيقات و درآمدند نظامي فرمانداري

به مربوط وقايع جريان از ما خبرنگاران گرديد/ صادر ديشب جريانات درباره ابQغيهاي دولت طرف از

گرامي خوانندگان نظر از زير در كه كردهاند جمعآوري جالبي و مفصل اطQعات ديشب كودتاي حادثه

ميگذرد/

پنج ساعت در كه پيوست وقوع به تهران در نظامي كودتاي شبيك نيمه حدود در ديشب

گرديد ب/اثر امروز صبح

توقيفكردند شميران در را زيركزاده ومهندس راه وزير و خارجه امور وزير نظامي,مسلح, نفرات

نشدند او بهدستگيري موفق ولي رفتند ارتش ستاد رئيس سراغ به و

قصد به يكزرهپوش و جيپ دو و نظامي كاميون چهار با شاهنشاهي رئيسگارد نصيري سرهنگ

توقيفكردند را او ب/فاصله وليمحافظينخانه رفت نخستوزير اشغالخانه

نمودند اشغال را بازار تلفنخانه و كرده قطع را نقطه ارتباطچند كنندگان توطئه

توقيفشدگان و رفته بهسعدآباد رهائي پساز ووي توقيفكردند باغشاه در را معاونستادارتش

گردانيد باز منازلشان به بودند شده مكانداده تغيير بار دو كه را

اط/ع به تهران راديو وسيله به امروز هفتصبح ساعت دولت اع/ميه ضمن كودتا جريان

رسيد/// عموم
راديـو گوينده بار يك دقيقه چند هر در تهران راديو امروز صبح برنامه آغاز از ـ دولت ابQغيه

به دولت اع�ميه صبح هفت ساعت در فرمائيد توجه فرمائيد, توجه عزيز <هموطنان ميكرد: اظهار

بار چند هفت ساعت تا اخطار اين مييافت/ ادامه عادي برنامه سپس رسيد/> خواهد عموم اط�ع

بود//// هفت ساعت فرارسيدن منتظر بيتابي با ميداد گوش راديو به كس هر و شد تكرار

بود شب نيمه از بعد دقيقه بيست و يك ساعت مقارن كه موقع اين در ـ آمد شهرباني رئيس

اينكه از پس و آمد يك ك�نتري به مأمور عدهاي اتفاق به كل رئيسشهرباني مدبر سرتيپ آقاي

بـراي خـود هـمراهـان اتـفاق بـه شهرباني رئيس رسانيد وي اط�ع به را dزم گزارش نگهبان افسر

نـفر ده اتـفاق بـه يك ك�نتري بازرس افسر كه بود موقع همين در و رفت جمشيديه به سركشي

�اطــــــــEعات, آمدند///> ك�نتري به و شده آزاد سلطنتي كاخ از توقيف دقيقه بيست از پس پاسبان

هشتم� و بيست سال ,٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢ ماه مرداد پنجم و بيست يكشنبه
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گفت: دستگيري از پس كودتا عامل سرهنگنصيري
زد هم بر را كودتا نقشه سرهنگخسروپناه تأخير دقيقه دو

ارتباطداشتهاند كودتا عاملين افشارطوسبا قتل متهمين از عدهاي
است شده جايزهتعيين ريال هزار زاهدييكصد سرلشكر برايدستگيري

شد سپسآزاد و دستگير قزوين در مجلس سابق نماينده ديروز

انتظاميميباشد مأمورين نظر تحت خود منزل در اميني ابوالقاسم

فاشميكند را زيادي اسرار كه آمده دست بقائيبه جيبدكتر از مداركي

كرد ايجاد را كودتايديگري توهم داد رخ بيسيم مقابل در ديروز عصر كه حادثهاي

است شده احضار نظامي طرففرمانداري از فرزانگان بازنشسته سرهنگ

كرد خواهد جلوگيري تظاهراتي گونه هر از نظامي فرمانداري

روز سه دو در كه كودتا قضيه در متهمين و عاملين از بازپرسي و تحقيقات ـ دارد ادامه بازپرسي

فرمانداري دادسراي بازپرسان از نفر چهار وسيله به شدهاند بازداشت انتظامي مأمورين طرف از اخير

آغاز آنها از تحقيقات شش ساعت از مجددا صبح امروز و داشت ادامه ديشب شب نيمه مقارن تا

به اينك بود مختصر برگ چند شامل فقط يكشنبه روز صبح كه مرداد ٢٥ كودتاي پرونده گرديد/

است/ رسيده صفحه هفتصد

داشت اظهار امروز نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك ـ توقيفهستند يك ماده استناد به

به همگي ميبرند سر به نظامي فرمانداري و دژبان زندانهاي در اينك كه كودتا عاملين و متهمين

شدهاند/// بازداشت يك ماده استناد

رؤساي كليه ديروز بعدازظهر ساعت يك جريانات, اين تعقيب در ـ بهرؤسايكQنتريها دستور

اجتماع كشور كل شهرباني رياست دفتر در شهرباني رئيس مدبر سرتيپ دستور به ك�نتريها

گونه هر بروز از جلوگيري و شهر انتظامات حفظ براي را dزم دستورهاي مدبر سرتيپ آقاي و كردند

بايد خصوص به موقع اين در ك�نتريها رؤساي كه شد متذكر و داد آنها به بينظمي ايجاد و اغتشاش

مـاه مـرداد هـفتم و بـيست سـهشنبه �اطـEعات, نمايند/> كوشش خود وظايف انجام در پيش از بيشتر

هشتم� و بيست سال ,٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢

گرديد تشكيل امروز كشور امنيت <كميسيون
حـوادث از جـلوگيري جـهت تصميم اخذ و كشور حوادث و اخير جريانات درباره كره مذا براي

سرتيپ كشور, وزير صديقي دكتر آقايان حضور با كشور امنيت كميسيون امروز ظهر از قبل احتمالي

رئيسشهربانيكل سرتيپمدبر ژاندارمري, كل فرمانده اميني سرتيپ ارتش, ستاد رئيس رياحي

�اطـــــEعات, كرد/> اتخاذ dزم تصميمات و گرديد تشكيل نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ و كشور
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هشتم� و بيست سال ,٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢ ماه مرداد هفتم و بيست سهشنبه

انقراضآن تأسيستا بدو از ملي دولت ـ كلشهرباني رؤساي
كلشهرباني مسئول كشور, زاهديوزير سرلشكر

كلشهرباني رئيس <تغيير
ادارهمينمايد خود نظر زير را امورشهرباني فع� كشور وزير

شود تعيين رئيسجديد تا
گرفت صورت ديشب شهرباني كل رئيس حجازي سرلشكر آقاي تغيير شده حاصل اط�ع قرار به

اين عم� ولي است/ شده داده اط�ع ايشان به مراتب كشور وزير زاهدي سرلشكر آقاي طرف از و

پذيرفت/ انجام صبح امروز تغيير

و يافته حضور شهرباني كل اداره در كشور وزير زاهدي سرلشكر آقاي صبح ٨ ساعت قرار اين از

ادارات و قسمتها رؤساي و شهرباني معاونين صبح ٩ ساعت در و شدند امور به رسيدگي مشغول

گرديدند/ معرفي ايشان به حجازي سرلشكر آقاي وسيله به تابعه

و كردند صادر مربوطه كارهاي انجام براي جامعي دستورات كشور وزير آقاي جريان اين از بعد

رئيس انتخاب به بعدها تا نمايند اداره خود مستقيم نظر تحت را شهرباني كارهاي فع� دارند تصميم

سـال ,٧٥٢å شـماره ,١٣٣å مـاه ارديـبهشت ششم و بيست پنجشنبه �اطEعات, شود/> اقدام شهرباني كل

پنجم� و بيست

كلشهرباني بقائي<رئيس سرلشكر
كـل ريـاست سـمت بـه دولت هيأت تصويب و كشور وزير پيشنهاد بنابه بقائي سرلشكر آقاي

شهرباني كل اداره در كشور وزير زاهدي سرلشكر اتفاق به صبح فردا است قرار و شد انتخاب شهرباني

چـهارشنبه �اطEعات, آيد/> عمل به شهرباني ادارات رؤساي با آشنائي و معرفي مراسم و يافته حضور

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٤ شماره ,١٣٣å ماه تير نوزدهم

كلشهرباني7 :مسئول كشور اميرع/ئيوزير شمسالدين
جديد انتخابوزير و كشور <استعفايوزير

به نخستوزير مصدق دكتر آقاي صبح امروز كشور وزارت از زاهدي سرلشكر آقاي استعفاي اثر بر

و نـمود حـاصل شرفيابي ملوكانه حضور به ملي اقتصاد وزير اميرع�ئي [شمسالدين] آقاي اتفاق

آقـاي نـمودند/ معرفي ملوكانه حضور به كشور وزير سمت به را اميرع�ئي آقاي نخستوزير آقاي

وزارتخانه ادارات رؤساي معرفي مراسم و يافته حضور كشور وزارت در يازده ساعت امروز اميرع�ئي
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گرفت/ صورت جديد وزير به

ملي اقتصاد وزارت امور شدهاند تعيين كشور وزارت به ملي اقتصاد وزير اميرع�ئي آقاي چون

گـرديده مـحول وزارتـخانه آن معاون زيركزاده مهندس آقاي عهده به جديد وزير تعيين تا فع�

ششم� و بيست سال ,٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å ماه مرداد دهم پنجشنبه �اطEعات, است/>

كلشهرباني مسئول كشور, اميرع/ئيوزير شمسالدين

گرديد فوزيهتعيين وميتينگميدان <برايسخنرانيها
گرديد صادر شهرباني امور مسئول و كشور وزير طرف از امروز اع/ميه اين

فـوزيه مـيدان مـيتينگها و سخنرانـيها براي كه ميرساند عموم اط�ع به كشور كل شهرباني

نمايند/ مطلع را كشور كل شهرباني كتبا قبل روز سه ميشود تقاضا طبقات عموم از است شده تعيين

با مساعدت بذل از آرامش و نظم حفظ در است خواهشمند نيز ميتينگ كارگردانان و سخنرانان از

شهرباني امور مسئول و كشور وزير نفرمايند/ دريغ انتظامي مأمورين

اميرعQئي> شمسالدين

ششم� و بيست سال ,٧٥٨٤ شماره ,١٣٣å ماه مرداد سيزدهم يكشنبه �اطEعات,

علياصغرمزيني سرلشكر
كرد كار به <رئيسشهربانيشروع

شد معرفي ملوكانه حضور به و

است/ شده ناميده نيز <منصور> كوچك اسم با شهرباني اعEميه در /#

از ديشب و شـده مـنصوب كشـور كل شهرباني رياست به كه مزيني# علياصغر سرلشكر آقاي

وزيـر امـيرع�ئي آقاي و يافته حضور شهرباني كل اداره در صبح امروز بود, نموده مراجعت امريكا

كل رياست سمت به را ايشان مزيني سرلشكر آقاي خدمت سوابق درباره شرحي ايراد از پس كشور

آيـنده در بـتوانـد شهرباني در كه كرد اميدواري ابراز و معرفي شهرباني ادارات رؤساي به شهرباني

از پس مزيني سرلشكر آقاي بردارد/ بلند قدمهاي اص�ح راه در و بشود سودمندي خدمات مصدر

بـه كام� وقتي تا گفت و نمود ايراد شهرباني كارهاي حساسيت و اهميت درباره نطقي تشكر ابراز

مشاغل در تبديلي و تغيير هيچ ندارم قصد نشوم مطلع و آشنا كارمندان كار طرز و اداره اين اوضاع

بدهم/ اداره اعضاي

آنـها خود فعاليت و كار روي از فقط شهرباني كارمندان و افسران از يك هر درباره من قضاوت

را مـتخلف كـارمندان ماند نخواهم غافل خدمتگزار كارمندان تشويق از كه طور همان بود/ خواهد
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نمود/ خواهم مجازات تسليم شديدا

حضور به مزيني سرلشكر آقاي اتفاق به كشور وزير اميرع�ئي آقاي امروز بعدازظهر ساعت چهار

شـماره ,١٣٣å مـاه مـرداد يكـم و سـي پنجشنبه �اطEعات, شد/> معرفي سمت بدين و شرفياب ملوكانه

ششم� و بيست سال ,٧٥٩٩

راديوصحبتميكند در <رئيسشهرباني

دستگاه وظائف درباره كشور كل شهرباني رئيس مزيني سرلشكر آقاي امروز بعدازظهر ٨ ساعت

ميكنند/> سخنراني تهران راديو وسيله به طبقات, عموم از شهرباني انتظارات و مردم وظائف و پليس

ششم� و بيست سال ,٧٥٩٩ شماره ,١٣٣å ماه مرداد يكم و سي پنجشنبه �اطEعات,

كلشهرباني مسئول كار, ك/ليوزير اميرتيمور

<سرپرستجديدشهرباني

دارد همكاري تقاضاي تهران مردم فرد فرد از مأموريتجديد در خود برايتوفيق
شد نخواهد داده درشهرباني وتبديلي هيچگونهتغيير

جلوگيري لزوم و شهر امنيت اطراف در كه مفصلي كرات مذا از پس دولت هيأت ديشب جلسه در

واقع نخستوزير آقاي قبول مورد مزيني سرلشكر استعفاي چون آمد, عمل به آشوب و تحريكات از

وزارت سمت حفظ با كه نمود پيشنهاد كار, وزير ك�لي اميرتيمور آقاي به نخستوزير آقاي بود شده

نمايد/ قبول موقت طور به را شهرباني امور تصدي كار

ايـن كه شد حاضر اميرتيمور آقاي نتيجه در و كردند موافقت پيشنهاد اين با نيز وزراء آقايان

جلسه ختم از پس ديشب ٩ ساعت در تصميم اين تعقيب در نمايد/ قبول موقت طور به را مأموريت

كـار مشـغول و رفـته شـهرباني كـل اداره بـه مسـتقيما كـ�لي] ] امـيرتيمور آقـاي وزيـران هـيأت

ششم� و بيست سال ,٧٦٧٦ شماره ,١٣٣å ماه آذر پنجم سهشنبه �اطEعات, شد/>

كلشهرباني مسئول كشور, ك/ليوزير اميرتيمور
نمود معرفي را مصدقوزيرانجديد دكتر آقاي <امروزصبح

چـون و بـود جـديد وزيـران انـتخاب بـراي مـطالعه مشـغول قـبل روز دو از مصدق دكتر آقاي

كاخ در جديد وزير نفر چهار اتفاق به امروز صبح نه ساعت بود, يافته پايان باره اين در مطالعاتشان

آقاي نمود: معرفي ملوكانه پيشگاه به زير شرح به را آقايان و شده شرفياب ملوكانه حضور به مرمر

اقـتصاد وزيـر امـيني عـلي كشـور, وزيـر كـ�لي امـيرتيمور آقــاي دادگســتري, وزيــر امــيرع�ئي

ششم� و بيست سال ,٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å ماه آذر نهم شنبه �اطEعات, ملي/>
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كلشهرباني كوپال<رئيس سرلشكر

ك�لي اميرتيمور آقاي طرف از ديشب و انتخاب شهرباني كل اداره رياست به كوپال سرلشكر آقاي

با اداره خبرنگار امروز كه مصاحبهاي در نمود/ كار به شروع و معرفي ملوكانه حضور به كشور وزير

شهرباني رياست ماه ١٣ حدود در ١٣å٩ سال در من كه گفت ايشان آورد عمل به شهرباني رئيس

�اطـــــــEعات, ميشوم/> انتخاب شهرباني رياست به كه است بار دومين اين و داشتهام را كشور كل

ششم� و بيست سال ,٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å ماه آذر هفتم و بيست چهارشنبه

كاظمشيباني<رئيسجديدشهرباني سرتيپ

ريـاست سـمت بـه نخستوزير آقاي طرف از خوزستان استاندار شيباني كاظم [سرتيپ] آقاي

كل رئيس امروز گرديد/ شرفيابي ملوكانه حضور به معرفي براي امروز و شده انتخاب كشور شهرباني

از يك هر وظايف به و احضار را شهرباني ادارات رؤساي كليه و تهران ك�نتريهاي و شهرباني جديد

هفتم� و بيست سال ,٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١ ماه مرداد يكم چهارشنبه �اطEعات, نموده///> اشاره ك�نترها

كمال<رئيسجديدشهرباني سرتيپ

گفت: ما خبرنگار به

كرد خواهم استفاده مردم برايتأمينآسايش خود اختيارات از قدرت كمال با

تـعيين شـهرباني رياست به آبادان سابق نظامي فرماندار كمال سرتيپ آقاي بعدازظهر ديروز

يافت/ حضور نخستوزير آقاي منزل در بعدازظهر ٥ ساعت و گرديد

كسب آزادي تأمين و عمومي امنيت و شهر انتظامات حفظ براي dزم تعليمات وزير نخست آقاي

[؟] داد/ شهرباني جديد رئيس به كار و

مشـغول شب ١١ سـاعت تا و رفت شهرباني به وزير نخست آقاي منزل از كمال سرتيپ آقاي

ادارات رؤساي كليه با آشنائي مراسم امروز صبح هشت ساعت بود/ شهرباني جاري امور به رسيدگي

صبح كه م�قاتي در است/ شده چاپ شماره همين در گانه جدا آن شرح كه آمد عمل به شهرباني

گفت: جديد شهرباني رئيس آورده عمل به كمال سرتيپ آقاي با اداره خبرنگار امروز

مـن عـهده بـه قانون كه را وظائفي قدرت كمال با آنان آسايش و تأمين و اهالي حال رفاه براي

متساوي مختلف دستجات داده نشان عملم سابقه كه طور همان من براي داد/ خواهم انجام گذاشته

گرفت/ خواهد قرار تعقيب مورد بزند آشوب به دست كس هر و هستند

پشـتيباني مـورد كه دولت محترم رئيس كه كنم آرام و كت سا چنان را محيط دارم نظر در من

بپردازد/ خود اص�حي نقشههاي انجام به خاطر فراغ با بتواند است ملت قاطبه

و اينجانب با دارند انزجار اخ�لگران اقدامات از كه تهران شرافتمند مردم كه است اين من انتظار
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مـراجـعه اينجانب شخص به دارند نظرياتي و شكايت گونه هر و نموده همكاري شهرباني دستگاه

مـاه مـرداد سـيام پـنجشنبه �اطـEعات, شد/> خواهد داده اثر ترتيب آن به كه باشند مطمئن و نمايند

هفتم� و بيست سال ,٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١

افشارطوس<رئيسجديدشهرباني محمود
با خداحافظي مراسم انجام ضمن و رفته شهرباني به كمال سرتيپ آقاي امروز نيم و دوازده ساعت

صـميميت كـمال روي از چـنان هم نيز من جانشين با كنيد سعي كه كرد اظهار شهرباني رؤساي

مـعرفي شــاهانه پــيشگاه بــه افشــارطوس ســرتيپ تــيمسار عــصر امــروز نــمائيد/ هــمكاري

هفتم� و بيست سال ,٨åå٧ شماره ,١٣٣١ ماه بهمن يكم چهارشنبه �اطEعات, ميشود/>

تهران<سرپرستشهرباني نظامي فرماندار سرتيپمدبر
داشت سـرپرست يا و رئيس به احتياج كل شهرباني افشارطوس تيمسار شدن گم اثر در چون

شهرباني سرپرستي به سمت حفظ با تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ تيمسار ديروز بعدازظهر

سال ,٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت دوم چهارشنبه �اطEعات, شد/> كار مشغول و منصوب كشور كل

هفتم� و بيست

تـاريخ <روزشـمار سهلانگاريهاي و كاستيها اطCعات, روزنامه به استناد با زير, جدول در
است/ شده مشخص ايران///>

نشـده درج زمينه اين در چيزي ايران///>, تاريخ <روزشمار در كه است آن نمايشگر تيره خط
است/
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اط/عات روزنامه روايت

وزيركشور اميرع�ئي, شمسالدين n١

شهرباني مسئول و

/١٣٣å ماه مرداد ١å از

وقت كـار وزيـر كـ�لي, اميرتيمور n٢

/١٣٣å ماه آذر ٤ از شهرباني مسئول

شيباني كاظم سرتيپ n٣

/١٣٣١ ماه مرداد يكم از كار به شروع

كمال سرتيپ n٤

/١٣٣١ ماه مرداد ٢٩ از كار به شروع

افشارطوس محمود سرتيپ n٥

١٣٣١ ماه بهمن يكم از كار به شروع

كار به شروع سرتيپمدبر, n٦

/١٣٣٢ ماه ارديبهشت يكم از

/١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ از بركناري,

عاقلي باقر روايت

وزيـركشور امـيرع�ئي, شــمسالديـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/١٣٣å ماه مرداد يكم از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمال سرتيپ

/١٣٣١ شهريور يكم از كار به شروع

كار به شروع افشارطوس, سرتيپ

/١٣٣١ بهمن ٣å از

كار به شروع مدبر سرتيپ

/١٣٣٢ ماه ارديبهشت ١٢ از

/١٣٣٢ ماه مرداد ٢٤ از بركناري,



زندان از شعبانجعفري آزادي قضيه
غرامت نه بازداشت, قرار

چه برگشتيد مجلس از اينكه از بعد آذر/ ١٤ از بعد روز سه دو سر برگرديم dحا ـ <سرشار

شد؟

ديدم جريانات, اين از بعد روز سه دو افطار, از بعد بوديم, خونه تو ما روز اون آره, ـ جعفري

زنـدان!> ميبرن منو دارن باز <ننه, گفتم: مادرم به منم زد, در ما خونة و اومد سرگردي يه

من جعفري, <آقاي گفت: <چيه؟> گفتم: اونجا, نشستيم خ�صه و تو آورديم رو سرگرد رفتيم

يه وقتي چند يه برو شو بلند تو بود/ خوبي كار بسيار كردي كه رو كاري اين بگم بهت اومدم

ماهي دو يكي يه <نه, گفت: برم؟> كجا مملكتمه اينجا نميرم, جا هيچ من dوا> گفتم: طرفي/>

بخوابه/ صداها و سر <بذار گفت: <چرا؟> گفتم: ميفرستيمت/> ما بگو داري دوست كه كجا هر

رفتيم اومديم ما خ�صه, بهتره!> نباشي اينجا تو شده, بلند تودهايا تو صدا و سر خيلي اdن

گـفتيم و مكـي حسين پيش رفتيم آهان, مليا, جبهه اين از يكي خدايا؟ بود كي ـ ـ پيش

و سـر خـيلي بـرو/ روزي پـونزه ده يـه كـه, نـيست چيزي برگرد/ و <برو گفت: اينه/ جريان

و نكردم قبول ولي صحبتا/ اين از و ف�ن و زياده> خيلي صدا و سر مملكت اين تو صداست/

تهران/ موندم نرفتم/ جايي

كه بودن سرپاسبونا اين از تا سه دو يه تهران تو اونوقت گذشت/ جريان اين از روز دوسه

لبـاس بـا اينا ديدم سرپاسبون/ احمد و بود اصفهاني نعمت بودن: معروف و زرنگ خيلي

شما حال جعفري <آقاي گفتن: <س�م>, گفتم: <س�م> گفتن: و خيابون سر اومدن شخصي
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گاهي آ يك شعبة رئيس ـ اعتقاد نيك <آقاي گفت: بگو> بگي؟ ميخواي <چي گفتم: چطوره؟>

<نه گفتم: بريم/> ما با <بيا گفت: ميام/> خودم <برين گفتم: دارم/> كارت بيا گفته ـ موقع اون بود

ننهمون به و خونه رفتيم نميام/> شما با ديگه, ميام ميام, خودم من برين ميگم وقتي ديگه

بود, بد خيلي وضعمون راستش ما انوقتام ميريم/> داريم كن درست رو ما متوي <پتو گفتيم:

٢٤ يه <جعفري گفت: اعتقاد, نيك پيش رفتيم افتاديم/ راه و قابلمه يه و ورداشتيم پتو يه

بهتره كردن/ صدا و سر واست خيلي مجلس تو چون بخوابه صداها و سر تا باش اينجا ساعت

٢٤ نـدم, دردسـرت گـاهي/ آ زيـر رفتيم ما ميكنم/> مرخصت بعد باشي, اينجا ساعت ٢٤

ك�نتري بردن زندان تو از منو دراومد/ صدامون و سر هفته, يه شد ساعت, ٤٨ شد ساعت

ده ولي بود/ خوب كارت > گفت: و كرد صحبت من با ُخرده يه اعتقاد/ نيك پيش گاهي آ يك

تـو رو ما خانوم, نباش/> ناراحت برو/ بيا بعد بخوابه صداها و سر تا اينجا بمون روز دوازده

به <شما گفتيم: كرديم بيداد و داد ما باز كه ماه دو شد ماه يه شما/ جون داشتن, نيگر گاهي آ

موقت زندان موقت/ زندان بردن اونجا از رو ما اومدن خ�صه, ف�ن!> و اينجوري گفتين من

گـذشتن رو ما شهرباني/ همون پشت آبشاهي نام به بود زندان يه بود؟ كجا ميدونين كه

هيچكس نه, كه ديديم و مونديم اونجا مدتيام چند يه خ�صه و تو اون گذاشتن رو ما اونجا/

قصر/ زندان بردن رو ما اونجا از اومدن ـ ـ و فحش و بيداد و داد اونجا باز نرسيد/ دادمون به

بوديم/ قصر زندان تو ماهيام چند يه ما ندم, دردسرتون خ�صه,

آذر؟ ١٤ قضية آن خاطر به ـ سرشار

ميري و ميخوابه صداها و سر روز دوازده ده ميگفتن اينا dحا آذر/ ١٤ واسه بله ـ جعفري

يـه هـيچي/ نـميگذاشت/ مـحل كسـي مـيگفتيم هرچيام صحبتا/ و حرفا اين از و بيرون

و شكسـتي كه اينا براي بدي جريمه تومن هزار ٣٦٣ بايد كه بودن كرده درست پروندهام

كردي/ خورد

تومان؟ هزار ٣٦٣ ـ سرشار

سنگسر اهل تو, اون بود ملك يك بعد سركار!> رفتم كه بعدا <باشه! گفتم: منم بله/ ـ جعفري

اين نگو dحا شد/ رفيق ما با تو اون ملك اين داشت/ قاليفروشي يه گلوبندك سراي َدم و بود

اين اتاق تو ميرفتيم ما سركردههاشونه/ از يكي حساب به كمونيستاست, اين با اص� ملك

شـوخي مـيزديم, حـرف مـيخونديم, غـزل ميشديم جمع هم دور تا چند مينشستيم

منو ملك اون مقصود, ندم, دردسرت خ�صه بود/ اومده خوشش خيلي ما از اين ميكرديم/

من به اص� اينا كردي, همچي و كردي كاري خوب بودن گفته كه اينا بيرون/ آورد اونجا از

رفت خودش وقتي بيرون/ آورد و كرد درست منو كار ملك بيرون/ نياوردن منو نذاشتن محل

بيرون/ برد منو و رفت ميبرم/> َرم تو بيرون <برم گفت: بيرون,



٢٠٣ غرامت نه بازداشت, قرار جعفري, شعبان آزادي قضيه

نيامد؟ سراغتان به كسي بوديد, زندان كه مدتي اين يعني ـ سرشار

چيزا اين بدهكار گوشش كسي ديگه/ ميرفت زندان, ميرفت كه يكي ديگه, نه ـ جعفري

نميداشتن! ور سرمون از دست روزنامهها هنوز ولي ديگه بودن غرق خودشون كار تو نبود/

نوشتن!/// انقد ميشد! كوه يه بودم كرده جمع رو روزنامهها اين گه ا

به بنده <آقا بگوييد: و كنيد گله نرفتيد آقايان سراغ به شديد آزاد زندان از وقتي ـ سرشار

زندان؟> رفتم مدت اين شما خاطر

اص�/ نبود, بدهكار گوششون اونا ديگه نه ـ جعفري

چكـار مـيآمد؟ خـوششان كـه مـيگفتيد چه دوستانش و ملك براي زندان توي ـ سرشار

ميكرديد؟

ميكردم؟! گرم رو بقيه سر ميگفتم, قصه ميخوندم, آواز lخندهm ميكردم چيكار ـ جعفري

ميخوانديد؟ آوازي چه ـ سرشار

�٩٩ ـ ١å١ �صص غزل/> ـ جعفري

احوال و اوضاع بيرون, آمديد كه وقتي تا زندان رفتيد كه ١٣٣å آذر ١٤ زمان آن از ـ <سرشار

<بازپرس عنوان با كوتاه خبر يك در ١٣٣å بهمن ,٣ شماره توده, حزب رسمي ارگان آينده سوي به روزنامة /١
روز دوازده و ماه دو <مدت مينويسد: است توقيف در هنوز بهار مهرداد ولي كرد آزاد را بيمُخ شعبان ٢٧ شعبة
بازداشت قرار دولت رئيس دستور به بهار مهرداد آقاي براي تهران دادسراي بازپرسان دزدترين طائفي كه است
dزم را غـارتگر بـيمُخ شـعبان بازداشت كثيف مرد همين ولي نگهداشته توقيف در را او هنوز و كرده صادر
اخـتEف حـل دادگاه به كار و شده مواجه داديار مرجعي آقاي مخالفت با كه است داده كفيل قرار و ندانسته

است/ كشيده
صـحت فرض بر كه دولت مأمور به اهانت نام به را دانشجو يك كه بنگريد انتخابات آستانة در تهران, مردم
روز چند مEقات از بعد را حرفهاي چاقوكش يك و ميكنند حبس روز دوازده و ماه دو دارد مجازات روز يازده

ميسازند/ آزاد غارت و قتل جنايي ثبوت با آنهم شايگان دكتر و مكي پيش
عالي دادگاه توجه است/ مانده باقي شغل همين سر در سال ٩ كه كرده بسيار خدمات انواع اين از بازپرس اين

ميكنيم/> جلب قانوني تخلفات بدين را انتظامي

بود؟��١ كرده فرقي چه

بودن/ خودشون كار سر اينا و كاشاني و مصدق هنوز ُخب ـ جعفري

شنيديد؟ كجا را l١٣٣å بهمن ٢٥m فاطمي دكتر سوءقصد خبر ـ سرشار

�١å٤ �ص شنيدم/> بودم بيرون آره/// بيرون, بودم اومده زندان از ـ جعفري

منتها شد, عملي تأخير كمي با بود شده توافق قبل از كه شكلي همان به زندان از شعبان آزادي
aعاتCاطـb رسـمي و aامـروز bبـاختر دولتـي مطبوعات در aشعبان bآزادي خبر درج از ملي دولت

بودنشميگويد: زندان مدت درباره جعفري شعبان قرن نيم حدود از پس كرد/ جلوگيري
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شد ماه يه شما/ جون ك�نتري/// بردن زندان تو از منو هفته/// يه شد گاهي/// آ زير رفتيم <ما

اونجا مدتيام چند يه خ�صه موقت/// زندان بردن اونجا از رو ما اومدن خ�صه, ماه/// دو

بوديم/> قصر زندان تو ماهيام چند يه ما قصر/// زندان بردن رو ما اونجا از مونديم///

تاريخ است/ شده آزاد زندان از ١٣٣å بهمن ٢٥ از قبل و دستگير ١٣٣å آذر ٢٣ جعفري شعبان
روايت به و بودم> زندان از بيرون در فاطمي به سوءقصد <زمان خودش اساسگفته بر شعبان آزادي
تاريخ كر ذ بدون هم آن البته توده, حزب ارگان آينده> سوي <به روزنامه به استناد با سرشار, خانم

است/ شده آورده روزنامه, انتشار روز
شعبانمتوجه بعدا كه b ملكسنگسري نام به شخصي شدنشميگويد آزاد نحوه مورد در شعبان
شيفته و شده آشنا او با زندان در ,aكمونيستها سركردگان نوع از هم آن ويكمونيستبوده, ميشود
نيز را او آزادي وسيلة شود, آزاد چنانچه ميدهد قول شعبان به و گشته وي گفتار و حركات و جمال

كند/ مهيا
بازداشت, قرار پرداخت با زندان, از آزادي از پس و ميكند وفا خود عهد به سركرده كمونيست

ميرهاند/ زندان از را شعبان زمان, آن تومان هزار ٣٦٥ جزئي مبلغ
تكليف تا ميشد تشكيل ديگريميبايست دادگاه ظاهر, شكل حفظ و كار حسبروال بر و قانونا
آسـان را ملي دولت قضايي دستگاه وظيفه شعبان كند/ روشن را aبازداشت bقرار قبلي دادگاه راي
كرده سرهم ملي, دولت خويشو نفع به را قضيه ته و سر غرامت, به بازداشت قرار تبديل با و كرده

است/
ميپرسد: جعفري شعبان از سرشار خانم حرفها, اين تمام مقابل در

ميكرديد؟> چكار ميآمد؟ خوششان كه ميگفتيد چه دوستانش و ملك براي زندان <توي

كمه محا مقدمات و انتقال دستگيري, دربارة را اطCعات روزنامه پي در پي گزارشهاي وقتي
امور در دخالتنخستوزير و زمان>, <زال جعفري شعبان جمله از ١٣٣å آذر چهارده واقعه مسببان
است منبعي خبري, ارگان يك عنوان به اطCعات روزنامه كه درمييابيم كنيم, تعقيب را قضايي

موثق/
كوچكترين آن, چگونگي و زندان از جعفري شعبان رهايي نحوه دربارة موثق منبع همين ولي

است/ كرده عمل امروز باختر روزنامه همانند yعم استو نكرده درج گزارشي
aچاقوخوردنbشدن گزارشزخمي كرده, درج قضايا اين از بعد كه خبري تنها اطCعات, روزنامه

است/ ساري راه بين در جعفري شعبان
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شد احاله ارتش دادرسي به آذر ١٤ واقعه <پرونده
دادگاه به امروز ظهر از پيش ميشد رسيدگي ارتش و شهرباني نظر تحت كه آذر ١٤ واقعه پرونده

تحقيقات بقيه تا شد احاله ميباشد ملكآرا سرهنگ آقاي عهده به آن رياست كه ارتش ٢ شماره

آيد/ عمل به dزم

نظامي بازپرس طرف از آنها بازداشت قرار كه اصلي محركين از نفر ١٤ فقط كنون تا اط�ع طبق

ميبرند/ سر به شهرباني زندان در است شده صادر

تأديه از پس بود شده صادر آنها براي وجهالكفاله و وجهالضمان قرار كه شدگان بازداشت بقيه

شـماره ,١٣٣å مـاه آذر بـيستم چـهارشنبه �اطEعات, شدند/> آزاد تدريج به كفيل معرفي و وجهالضمان

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٨

شد جعفريدستگير <شعبان
در جـعفري شـعبان نـام بـه شـخصي آذر ١٤ پـرونده بـه رسـيدگي و تحقيقات دنبال در چون

ظهر از پيش داشته عهده به مهمي رل مجامع از بعضي زدن آتش و روزنامه چند غارت و خرابكاري

از وي بازداشت قرار و دادند قضائي مقامات تحويل و دستگير شاهپور سهراه حوالي در را او امروز

شماره ,١٣٣å ماه آذر سوم و بيست شنبه �اطEعات, شد/> اب�غ وي به و صادر مخصوص بازپرس طرف

ششم� و بيست سال ,٧٦٩å

شد منتقل قصر زندان به جعفري <شعبان
ديـروز مـجامع و مـنازل از بـعضي زدن آتش و خـرابكـاري ارتكاب اتهام به كه جعفري شعبان

زندان به شهرباني موقت بازداشتگاه از گاهي آ مأمورين وسيلة به امروز ظهر از پيش بود شده دستگير

شد/ منتقل قصر

شده صادر نقد وجه تومان هزار ٣٦٣ قيد به بازداشتوي قرار مخصوص بازپرس طرف از ديروز

و بيست يكشنبه درآيد/>�اطEعات, رسيدگي تحت آنجا در كه كردهاند احاله ارتش دادرسي به و است

ششم� و بيست سال ,٧٦٩١ شماره ,١٣٣å ماه آذر چهارم

شد داده ماه آذر چهارده واقعه شدگان بازداشت آزادي <قرار
دادرسي دو دادگاه به بيشتري مطالعات و تحقيقات براي قبل چندي در كه آذر ١٤ واقعه پرونده

گـاهي آ اداره به ده ساعت در مقتضي تصميمات اخذ از پس ديشب مجددا بود شده احاله ارتش

به نسبت ميرسد نفر ١٧ به آنها عده كه شدگان بازداشت كليه براي دادگاه اين طرف از و شد منتقل

شد/ صادر قرار بودند شده مرتكب كه جرائمي
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آنها از نفر ٦ و است شده صادر ريال هزار ١åå تا ريال هزار ١å از وجهالضمان آنان از نفر ١å براي

فقط و نمودند آزاد التزام قيد به ديشب ده ساعت در است كمتر سايرين به نسبت جرائمشان كه را

سر به شهرباني زندان در نوريشاد سرهنگ قتل به متهم مهاجر داوري خليل قهرمان نام به نفر يك

,١٣٣å ماه آذر چهارم و بيست يكشنبه �اطEعات, آيد/> عمل به رسيدگي دقيقا وي پرونده به تا ميبرد

ششم� و بيست سال ,٧٦٩١ شماره

شد منتقل دادسرا به آذر چهاردهم واقعه <پروندههاي
ارتش ٢ شماره دادگاه در مطالعه و رسيدگي از پس روز چند كه آذر چهاردهم واقعه پروندههاي

كـليه نـخستوزير آقـاي دسـتور طبق امروز ظهر از پيش بود شده منتقل شهرباني به مجددا

دادسرا بازپرسي شعبات از يكي در تا شد منتقل تهران دادسراي دفتر به گاهي آ اداره از پروندهها

و بـيست سـال ,٧٦٩٤ شـماره ,١٣٣å ماه آذر نهم و بيست پنجشنبه �اطEعات, گيرد/> قرار رسيدگي تحت

ششم�

آذر ١٤ واقعه شدگان <بازداشت
طرف از كه آذر ١٤ واقعه محركين و اخ�لگران از نفر وجهالكفاله٣٨ بازداشت قرار قبل روز چند

رسيد گرامي خوانندگان اط�ع به بود شده صادر ارتش دادرسي ٣ شعبه رئيس فضلاللهي سرگرد

پيغمبري, اصغر ميبردند: سر به دادگستري كاخ موقت بازداشتگاه در اشخاص اين اط�ع طبق اينك

از ديگر نفر هشت غفاري/ حسين و لطيفي حبيب داوري, قهرمان طهماسبي, آرمن مرادي, كيان

مـحمد مـيباشند: قرار بدين هستند بازداشت در وجهالضمان و كفيل ندادن علت به كه محركين

نقي يزداني, جعفر سادات, جعفر كناني, كوزه محمدتقي سادات, مجيد دزفوليان, عبدالعظيم طرقي,

هزار صد يك تا ده از وجهالضمان يك هر براي نظامي بازپرس طرف از كه حيدري ابوالقاسم داوري,

است/ شده صادر ريال

فضلاللهي سرگرد آقاي طرف از هم آذر ١٤ روز بعدازظهر اغتشاش و غارت به متهمين از نفر ده

ميباشند: قرار اين از كه شدهاند بازداشت

محمدي سليمانعلي دستفروش, نوري عطاا�علي دانشآموز, مافي حسين جعفري, شعبان

رحيمي حسين بيكار, لواساني محمود بيكار, موسوي سيداحمد سرخاندار, غ�محسين بازار, دdل

بيكار/ سليمي علي نقاش, گرد شا يوسفي علي بيكار,

در كه ديگري اشخاص شايد لذا است رسيدگي تحت پرونده چون داشت اظهار موثق منبع يك

�اطـــEعات, گردند/> دستگير مسئول مقامات طرف از شوند شناخته متهم اغتشاش و غارت روز آن

,٧٧åå شماره ,١٣٣å ماه دي پنجم پنجشنبه



٢٠٧ غرامت نه بازداشت, قرار جعفري, شعبان آزادي قضيه

است ساريبستري در و شد مجروح جعفري <شعبان
در چـاي صـرف مـنظور بـه راه بـين در رفـته, مـازندران بـه اخـيرا كه جعفري شعبان ـ ساري

و ميدهد روي چپ احزاب افراد از نفر چند و او ميان گفتگوئي اينجا در ميكند توقف قهوهخانهاي

اهانت ملي رهبران و پيشوايان و غيرمسئول مقامات به مزبور افراد چون ما خبرنگار گزارش طبق

هـم تـيرانـدازي مـيان آن در كـه ميگيرد در جعفري شعبان و آنها ميان شديدي نزاع مينمايند,

ميآورند/ وارد وي به جراحاتي و برده حمله جعفري به چاقو و چوب با نفر چندين و ميشود

ميبرند/ بهداري به معالجه براي را آنها كه ميگردند مجروح نيز مهاجمين از نفر چند نزاع اين در

هست/ معالجه تحت ساري بهداري در فع� جعفري شعبان

ورزشكاران به وي ميروند/ شعبان عيادت به ساري قهرمانان و ورزشكاران از عدهاي بهداري در

كه آبان چهارم جشن مراسم در معذالك كرده, ناراحت مرا وارده جراحات و ضربات اينكه با ميگويد

ماه آبان سوم شنبه �اطEعات, كرد/> خواهد شركت ميشود انجام ساري پادگان در شاهنشاه مي�د روز

هفتم� و بيست سال ,٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١





ضاربفاطمي
ميگردد> آزاد مرداد كودتاي٢٨ از <بعد

كنيد/ تعريف برايمان ـ سرشار

ايـنو مصدق/ زمان ميگيرن, همشونو دفعه يه زندان, ميفتن اينا همة وقتي يه ـ جعفري

براتون؟ گفتم

بـتوانـم تـا بـوديد زنـدان موقع آن چرا هست يادتان شما نگفتيد/ را يكي اين نه ـ سرشار

بود؟ زماني چه كنم؟ پيدا را تاريخش

مـرداد/ ٢٨ بـه داشـتيم خـيلي نـه, مـرداد/ ٢٨ نـزديك مـوقع همون تاريخش؟ ـ جعفري

معلوم دربيارين را تاريخش ميكنم/ فكر بود اسفند ٩ مال نيست/ حواسم درست نميدونم

٢٨ از قبل خيلي مال افتادم/ يادم dحا آهان, اينكه/ مثل بود اسفند ٩ طرفاي ماِل ميشه/

پيش خيلي بله/ ديگه, بوديم قاطي خورده يه ُخب اس�م فدائيان با هنوز اونوقت بود/ مرداد

رو هـمه آره ديگـه/ بودم اينا با هنوز بيرون اومدم شدم آزاد اينكه از بعد چون بود, اينا از

زنداني قصر زندان در و ميشوند دستگير اسEم فدائيان از تعدادي و صفوي نواب ١٣٣å خرداد ١٣ روز /١
:٤٤١ ـ ٤٤٢ صص ٢ و ١ جلد دواني, علي نوشتة ايران> روحانيون <نهضت كتاب از نقل ميشوند/

مصدق: دكتر و كاشاني آيتا� از فدائيان جدايي ـ ـ >
او از بـهتر را كسـي شرايط آن در كه ملي شوراي مجلس پيشنهاد به مصدق دكتر ١٣٣å ارديبهشت هفتم در
تعاليم احياي و اجرا اساس بر را خود برنامة كه اسEم فدائيان اوقات اين در شد/ نخستوزير نداشتند سراغ
بعد صفحة در پاورقي ادامة

اونـا بـا بـودم,��٢ ٢ بند تو اينور منم بودن, زندان تو اينا قصر��١/ زندان ميكنن ميگيرن



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢١٠

قبل صفحة از پاورقي ادامة
قرار اسEمي ضد قوانين لغو و استعمار آثار طرد و فساد و مظالم گونه هر و منكر و فحشا از جلوگيري و اسEم
و ملي حكومت براي فدائيان مجاهدات با كه كنون ا هم كه خواستند مصدق دكتر و كاشاني آيتا� از بود, داده
نشنيدند, مساعدي جواب چون باشند/ ساعي كار اين انجام در است, شده هموار راه اسEمي احكام اجراي
خواستههاي به اثر ترتيب كه مصدق دكتر با هم و نيست, ميسر زودي اين به ميگفت كه كاشاني آيتا� با هم
اجراي و اسEم پيشرفت جز قصدي آورديم كار سر بر را شما كه ما ميگفتند آنها زدند/ هم به نميداد فدائيان
داشته ما از همكاري انتظار نبايد منبعد بنابراين نداشتيم/ است اسEمي مملكت يك كه ايران در اسEمي قوانين
و داشت, ادامه مصدق دكتر حكومت پايان تا مصدق دكتر و كاشاني آيتا� با فدائيان كشمكش دنبالة باشيد/
مدتي و دستگير واحدي و نواب خود جمله از و فدائيان جمعيت فعال اعضاي همة مصدق دكتر طرف از حتي

< ـ ـ بودند زنداني قصر زندان در
ميشود/ مربوط ١٣٣å تير ١٤ ماجراي دنبال به جعفري بودن زنداني به خاطره اين موجود, قراين به توجه با /٢

يادم همهشون اسم اdن كه, كنم عرض شما خدمت بود, واحدي و بود صفوي نواب نبودم/

با را فاطمي بعدش كه همون بود, عبدخدايي lمهديm بودن: زنداني نواب با تا چند نيست/
زد/��٣ تير

نفر/ شيش پنج صفوي, نواب م�قات ميان عده يه بعدا بودن/ زنداني اونجا همشون اينا

مـهدي سـوءقصد مـورد سخنراني حال در ١٣٣å بـهمن ٢٥ روز فاطمي حسين دكتر /١

اواخر در و ميماند زندان در ماه ٢å مدت ضارب ميشود/ مجروح و ميگيرد قرار عبدخدايي

�٦٦ ـ ٦٧ ميگردد/>�صص آزاد مرداد, كودتاي٢٨ از بعد ,١٣٣٢ ماه مهر

دادن توجه شايد آوردهاند, عبدخدايي مورد زيرنويسدر در كه توضيحاتي از سرشار خانم منظور
ميكنند/ آزاد را فاطمي دكتر ضارب كودتاچيان كه است نكته اين به خواننده

مهر اواخر در نوشتهاند سرشار خانم كه چنان آن نه bو ١٣٣٢ مهرماه اواسط در عبدخدايي او�
ميشود, آزاد aماه

است/ رسيده پايان به دادگاه, محكوميتشدر دوران كه ميشود آزاد وقتي ثانيا
به قريب كثر ا نيز bو زاهدي حكومت آن از پس و ملي حكومت البته كه است nزم نكته اين كر ذ
كنند; حمايت و تأييد را هواداران موافقانو سركوبو را خود مخالفان تا ميكوشند aحكومتها اتفاق
برايش و ميشد حمايت و تأييد تشويقو بود, مليها هوادار كه زماني تا جعفري شعبان كه همچنان
سرشزدند/ به گلهايي چه كه ميكند تعريف خودش هم ملي سقوطدولت پساز ميريختندو گل

مينويسد: سرشار خانم زيرنويسديگري, در

تـير ١٤ ماجراي دنبال به جعفري بودن زنداني به خاطره اين موجود, قراين به توجه <با

ميشود/> مربوط ١٣٣å



٢١١ ميگردد> آزاد مرداد ٢٨ كودتاي از <بعد فاطمي ضارب

هم سرشار خانم و است بوده <قراين> كدام و چگونه <قراينموجود> اين نميداند خواننده او�
ندارد/ وجود ١٣٣å تير ١٤ تاريخ با <ماجرا>يي معاصر, تاريخ در ثانيا نميبيند/ آنها كر ذ به نيازي
منظور شايد است/ گرفته قرار سرشار خانم بيمهري مورد هم آن كه هست ١٣٣å تير ٢٣ وقايع

است/ بود ١٣٣å ماه آذر ١٤ ماجراي ايشان

بوديد؟ زندان توي مرداد ١٨ تا ـ سرشار

بله/ ـ جعفري

ميشود مرداد ٢٨ تا اسفند ٩ ميشود؟ جوري چه بوديد/ ماه دو گفتيد قب� پس ـ سرشار

ماه/ شش پنج

بردن بعد بودم, موقت زندان تو ماهي دو يه آخه بودم/ ماه شش پنج dبد ُخب ـ جعفري

ـ ـ ميگم جدا چون ـ ـ نميدونم رو تاريخا من ميبخشين, كردم عرض قصر/ زندان

است؟! بيرون دستتان از حسابش كه زندانرفتيد آنقدر ماشاا` ـ سرشار

هـيچي مـاريخ تـاريخ از اص� ولي بگم, دارم دوست ميگم, بدونم رو تاريخا گه ا ـ جعفري

نميدونم

�١٣٤ ـ ١٣٥ �صص ندارد/> عيب ـ سرشار

است: رفته زندان دوبار دوراندولتملي, در شعبان ندارد/ موردي سرشار خانم گفتن <ماشاءا�>
١٣٣١ اسفند ٩ وقايع با رابطه در دوم بار و aماه دو bحدود ١٣٣å ماه آذر ١٤ وقايع با ارتباط در اول بار

/aماه شش از كمتر b
در و دستگير ١٣٣å خرداد ١٢ شب ٩ ساعت در صفوي <نواب شد, اشاره yقب كه طور همان
١٣٣å ماه آذر ٢٣ بار اولين هم جعفري شعبان گرديد/> آزاد زندان از ١٣٣١ ماه بهمن چهاردهم

است/ شده آزاده ١٣٣å ماه بهمن اواخر در و دستگير
زدنهاي نعل به و ميخ به نميپيچاندند, را موضوع و نميكردند دخالت سرشار خانم چنانچه

نميشد/ گيج خواننده و دركميبود قابل نوعي به حال هر به جعفري شعبان
ماه دي اواسط در زندان در نوابصفوي با شعبان همنشيني زمان اطCعات, روزنامه به استناد با

است/ بوده سال همان ماه بهمن اوايل و ١٣٣å
را وقايع و ميشود اشتباه دچار كه است خود بودن زنداني دوم مرحله خاطرات بازگويي در شعبان

ميگويد: و ميكند قاطي

زد/> تير با را فاطمي بعدش كه همون بود, عبدخدايي lمهديm بودن: زنداني نواب با تا <چند



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢١٢

از پـيش عبدخدايـي گرنه و است, زده تير با را فاطمي عبدخدايي قبلش ميگفت بايد شعبان
ميكرده؟ چه زندان در فاطمي كردن مضروب

بـا ,١٣٣٢ مـرداد ٢٨ روز غـروب تـا ١٣٣١ مـاه اسـفند اواسط از بعد جعفري شعبان احتما�
است/ بوده همبند عبدخدايي

زندان در هم با همزمان هيچگاه عبدخدايي نوابصفويو جعفري, شعبان كه است اين واقعيت
نبودهاند/

بوده سال ١٨ زير و ١٥ از بيش قانوني, پزشك نظريه طبق جرم, وقوع هنگام عبدخدايي سن
است/

مينويسد: سرشار خانم

مـهدي سـوءقصد مـورد سـخنرانـي حـال در ١٣٣å بـهمن ٢٥ روز فـاطمي حسين <دكتر

�٦٧ ميشود/>�زيرنويسص مجروح و ميگيرد قرار عبدخدايي

گونه هيچ فاطمي حسين دكتر سخنراني چرايي و چگونگي و سوءقصد مكان و محل به ايشان
نميكند/ اشارهاي

دكتر كه است شده گفته حتما شده, اشاره سوءقصد اين به هرگاه فراوان, كتابهاي و مقالهها در
aمبارز و جسور bروزنامهنگار مسعود محمد قتل سالگرد يادبود مراسم در سخنراني هنگام فاطمي
خانم كه است نشده ديده كنون تا حادثه اين بيان از شكلي چنين است/ گرفته قرار سوءقصد مورد

دادهاند/ ارائه را آن نوين منظري با سرشار
ماه بهمن ٢٢ پنجشنبه روز بعدازظهر ده ساعت مبارز, روزنامهنگار جسورترين مسعود, محمد

/١٣٢٦ ماه بهمن ٢٤ ,١٣٨ شماره امروز, مرد /#

وي منكر> از نهي معروف به <امر مطلب به مسعود محمد با آشنايي براي رسيد/ قتل به #١٣٢٦
كنيد/ توجه

وغيرمسئول بيكاره احمق, جاهل, مشت يك
چند از عبارت اس�مي ممالك راقيه, ملل و اقوام نزد در و زنده دنياي و متمدن عالم در <امروز

و بحران دچار ساعت هر و ديگران سياست ملعبه روز هر كه است نيمهمستقلي و عقبافتاده كشور

سامعه در مسلمان كلمه متأسفانه و بدبختانه امروز ميباشد/ خارجي و داخلي تشنجات و اخت�ف

از و داشـته شرم آن تكرار از انسان كه ميآورد ياد به را خرافاتي رسوم و عادات دنيا متمدن مردم



٢١٣ ميگردد> آزاد مرداد ٢٨ كودتاي از <بعد فاطمي ضارب

ميگردد/// شرمنده و خجل آن تصور

مذهب كه ايران كشور مخصوصا اس�مي ممالك امروز كه ميگويم شرمندگي و تأثر كمال با من

و خجلتآور كام� قضيه اين و هستند دنيا محكوم و عقبافتاده كشورهاي از نموده اختيار را تشيع

كه دوراني در ميشود كشيده ك اف� به مسافرت نقشه كه زماني در اتم عصر در كه است عصيانانگيز

يكمشتجاهل است; برداشته آن روي از مستوري حجاب و شكافته هم از علم قدرت را ناچيز ذره

براي افتاده بازار و كوچه به كرده رها را خود زندگي و كار غيرمسئول, و بيكاره و احمق و بيسواد و

آوردهاند/// سوغات چاقچور و چادر محروم زنان و عقبافتاده جامعه

اين كرده تحصيل و آزاد زنان به مجوزي چه با و حق كدام به بيدين آخوند ف�ن نميدانم من

مسـخره را خـويشتن مضحكي كيسه در و پيچيده سياهي لفافه در را خود كه ميكند امر مملكت

نمايند/// عام و خاص

پي چاقچور و چادر خواص و حجاب فلسفه به زمين روي در زن ميليارد يك چطور نميدانم من

مسعود� محمد قلم به سرمقاله, /١٣٢٦ ماه دي ٢٦ ,١٣٤ شماره امروز, �مرد هزار///> صد چند كه نبردهاند

وپايكوبي! جشن مراسم

ميوهفروشان ميدان ورزشكاران رژه
و عطر و پخش نبات و نقل و برگزار بهارستان ميدان در شوري پر تظاهرات رزمآراء ترور <فرداي

و ميشد داده نفت صنعت شدن ملي نفع به شعارهائي ضمنا و ميپاشيدند حاضرين روي بر گ�ب

اهـتزاز در ميوهفروشان ميدان ورزشكاران دست در قريب, فتح و منا� نصر رنگ سبز پرچمهاي

�٢٦١ صفحه مصدق, افسانه زهتابفرد, �رحيم بود///>

ملي شوراي <مجلس آدمكشان حاميان
دستورصحبتكردند/// از قبل عنوان به امامي جمال و شوشتري نريمان, آقايان

شد/// زده امروز صبح نيم و ٩ ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه زنگ

گفت/// نريمان آقاي ـ دستور از قبل

خاتمه تهران انتخابات امر در كننده مداخله عمر به مسلمان كار فدا و رشيد مرد اسلحه از كه تيري

داد/ قرار حريق طعمه بودند كرده پر ق�بي آراء با [هژير], مرد اين دستور به كه صندوقهائي و داد

و كرد رها رزمآراء سوي به ايران ملت عمومي افكار فرمان به ايران ديگر رشيد فرزند كه گلولهاي

را طهماسبي خليل نام, و برداشت بين از بود, نموده فنا و اعدام به محكوم ايران ملت كه را مردي اين

ثـبت هـميشه بـراي كشـور ايـن قـهرمانان شـجاعترين و كـارترين فـدا مـيان در ايـران تــاريخ در

ششم� و بيست سال ,٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å ماه تير سوم و بيست يكشنبه �اطEعات, نمود/>



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢١٤

آدمكشان از تقدير و رهايي قانون
بهتصويبرسيد بعدازظهر ساعت دو طهماسبي آزاديخليل <طرح

بيگانه نفع به و قيام اجتماع منافع و ملت عليه شود ثابت كه افرادي چون مليـ مجلسشوراي

قيد با را زير واحده ماده ذيل امضاءكنندگان لذا هستند مهدورالدم مذهب و مسلك هر در مينمايند

ملت بر اجانب از او حمايت و رزمآرا حاجعلي جنايت چون ـ واحده ماده ميدارند: تقديم فوريت سه

تـبرئه و بـيگناه ملت نظر از باشد طهماسبي خليل استاد او قاتل اينكه فرض بر است ثابت ايران

انگجي, جQلي, شايگان, حسيبي, كريمي, قناتآبادي, ميشود/

فلسفي, دكتر ملكي, دكتر زيركزاده, ملكي, زهري, بقائي,

ديگر/ امضاي ١٤ و وكيلپور اقبال پارسا, ناظرزاده,

راي رضوي مهندس آقاي پيشنهاد طبق آن اص�ح گرفتن نظر در با واحده ماده به نايبرئيس:

ميشود/ گرفته

كردهام/ پيشنهادي هم بنده بفرمائيد اجازه آقا, شمسقناتآبادي:

شود: اضافه واحده ماده آخر در كرده پيشنهاد قناتآبادي شمس آقاي نايبرئيس:

گردد> آزاد و <عفو

كرده پيشنهاد سرتيپ پور آقاي شد/ تصويب گرفتند راي قناتآبادي شمس آقاي پيشنهاد به

ايـن ايـنكه محض به نمايد/ تأمين عمر آخر تا را طهماسبي خليل استاد اشاعه مخارج دولت بود

با او است پيشنهادي چه اين زدند فرياد قناتآبادي شمس و رضوي مهندس شد, قرائت پيشنهاد

ميخورد/ نان خودش بازوي قوت

l/بدهم توضيح بدهيد اجازه mپورسرتيپ:

اصل به dحا و بكند خرج پيشنهاد نميتواند وكيل زيرا نيست, وارد پيشنهاد اص� نايبرئيس:

راي قناتآبادي شمس و رضوي مهندس آقايان مصوبه پيشنهادات گرفتن نظر در با واحده ماده

به و گرديد تصويب گرفتند راي قعود و قيام با فوريتي سه طرح به فرمايند/ قيام موافقين ميگيريم/

و بـيست سـال ,٧٨٧٤ شـماره ,١٣٣١ مـاه مـرداد شانزدهم پنجشنبه شد/>�اطEعات, فرستاده سنا مجلس

هفتم�

تقيزاده
كرد ياد تنفر با آدمكشي از

چشم به عينكش تقيزاده كه حالي در سناتورها تأثر با آميخته سكوت در سنا مجلس در <فقط

�جــــــــعفر كرد/> ياد تنفر با آدمكشي از و كرده تأسف ابراز خود dيق نخستوزير قتل از بود زده

�٣٤٨ صفحه رزمآرا, سياسي زندگي مهدينيا,



٢١٥ ميگردد> آزاد مرداد ٢٨ كودتاي از <بعد فاطمي ضارب

مكي سيدحسين استدWل

خارج در انعكاسآن و طهماسبي خليل <عفو
مـلي شوراي مجلس كه اواني با بود مصادف شدم پاريس وارد كه زماني امريكا, از مراجعت در

خـليل بـود گـرفته قرار تصويب مورد و شده تقديم نمايندگان طرف از كه طرحي موجب به ايران

انتقاد و سؤال مورد خارجي جرايد در مطلب اين بود/ داده قرار عفو مورد را رزمآرا ضارب طهماسبي

كند!؟ تبرئه را قاتلي بتواند كه است قضايي محكمة ملي شوراي مجلس مگر كه گرفت قرار

گـون گـونا جـوابهـاي و سـؤال ضمن آوردم, عمل به ايران سفارت محل در كه مصاحبهاي در

هفتة در كه داريد اط�ع <dبد كرد: سؤال مخبرين از يكي گهان نا خبرگزاريها, نمايندگان و مخبرين

عـفو قـانوني مـوجب به را ايران وقت نخستوزير رزمآرا, ضارب ايران, ملي شوراي مجلس گذشته

داشته را قانوني چنين وضع حق ايران مجلس آيا است قضايي دادگاه ايران مجلس مگر است! نموده

و مشاور كه ملي شوراي مجلس در خوي نمايندة پارسا اصغر شد, مطرح سؤال اين وقتي است؟!>

سالن كنار به و كرد خالي جا داد خواهم پاسخ سؤال اين به چگونه كه ناراحتي فرط از بود من همسفر

پاريس شهر منصفة هيأت رأي حسب بر پاريس جنايي دادگاه مصاحبه اين از قبل روز اتفاقا رفت/

با او برائت خبر و بود شده تبرئه بود رسانده قتل به را شوهرش كه فرانسه كابينة وزراي از يكي همسر

يافته انتشار ديگر زن با مزبور وزير نامشروع ارتباط بر دال اسنادي و مختلف عكسهاي و تاب و آب

ميكند؟ انتخاب كسي چه را منصفه هيأت پاريس شهر در كردم سؤال نخست مزبور پاسخ در بود/

پاسخ ميكنند؟ انتخاب كساني چه را كشور هر ملي مجلس نمايندگان گفتم: سپس پاريس/ مردم

آنكـه حـال و مـيكنند انـتخاب پـاريس مردم را پاريس منصة هيأت گفتم: كشور/ آن مردم دادند:

كثريت ا رأي آيا صورت اين در است; كشور اهالي تمام منتخب كشوري هر ملي مجلس نمايندگان

خليل عفو مورد در باشد؟ نافذ نميتواند شهر يك منصفه هيأت رأي قدر به كشور يك نمايندگان

رسيدگي چون و داده تشخيص كشور به خدمت را او عمل ايران ملي شوراي مجلس هم طهماسبي

در كه منصفه هيأت mچون منصفه هيأت جاي به ملي شوراي مجلس ميشده طوdني دادگاهها در

سر با نامبرده مخبر است/ كرده صادر را برائتش رأي lندارد وجود فع� شده پيشبيني اساسي قانون

سـياسي, خـاطرات مكـي, �حسين نشد/> گرفته مخبرين ساير طرف از مطلب دنبالة ديگر و كرد تأييد

�٤٥٤ ـ ٤٥٥ صص

گشت محكوم دارالتأديب در زندان سال دو به عبدخدايي
دكتر آقاي ضارب عبدخدائي پرونده به كه جنحه دادگاه شش شعبه ـ كشور خبرهاي <خQصه

جـرم بـه نسـبت دارالتأديب در حبس سال دو بر مبني را خود راي امروز ميكرد رسيدگي فاطمي

اشـد كه كرد صادر دارالتأديب در حبس ماه چهار به قاچاق اسلحه حمل جهت از و قتل به شروع



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢١٦

آقاي ميگردد/ كسر محكوميت مدت از عبدخدائي زنداني مدت است/ اجرا قابل وي درباره مجازات

شـماره ,١٣٣٢ مـاه مـرداد پـنجم دوشنبه �اطEعات, كرد/> استيناف تقاضاي دادستان نماينده بنيصدر

هشتم� و بيست سال ,٨١٥١

است زندان در فاطمي <ضاربدكتر
و نشده آزاد فاطمي دكتر ضارب عبدخدائي كرده اط�ع كسب جنحه ٦ شعبه دادگاه از ما خبرنگار

وي زنداني مدت جاري سال بهمن ١٥ در صادره طبقحكم اط�ع قرار به ميبرد/ سر به زندان در

هشتم� و بيست سال ,٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢ ماه شهريور چهارم چهارشنبه �اطEعات, يافت/> خواهد پايان

شد استانتشكيل دادگاه در عبدخدائي محاكمه جلسه <امروز
دادگاه ٨ شعبه در عبدخدائي مهدي كمه محا جلسه امروز صبح دقيقه پنج و چهل و هفت ساعت

عبدخدائي گرديد/ تشكيل خليقي رضا آقاي مستشاري و كاشاني شريف رضا آقاي رياست به استان

وي جنحه دادگاه و ميباشد گرم اسلحه قاچاق ارتكاب و فاطمي حسين دكتر قتل به شروع به متهم

سال دو به است بوده سال ١٨ و ١٦ بين حادثه وقوع هنگام در سنش چون قتل به شروع لحاظ از را

از شهرستان دادستان كرد/ محكوم زندان ماه چهار به اسلحه قاچاق لحاظ از و دارالتأديب در زندان

خود دفاع ضمن عبدخدائي كردند/ پژوهش تقاضاي خويش محكوميت از متهم خود و كيفر قلت

اين در شوم/ محكوم نبايد من و ميباشد مسلم وي خيانت است متواري فاطمي دكتر كه كنون ا گفت:

تـظاهرات بـه شروع دادگستري كريدورهاي در كرده اجتماع زيادي عده دادگاه از خارج در هنگام

يك دقيقه چند هر و داشتند را او تبرئه تقاضاي و ميدادند شعار متهم له بر كنندگان تظاهر كردند/

و كرد اع�م تنفس دقيقه پنج دادگاه رئيس باdخره ميفرستادند/ صلوات جمعي دسته طور به بار

ايراد مشروحي بيانات كرده دفاع به شروع متهم مدافع وكيل جهان جعفر آقاي تنفس خاتمه از پس

مجتهدي دكتر آقاي سپس نمايد/ برائت به تبديل را سابق قرار بايد دادگاه كه داشت اظهار و نمود

چون ولي ميكند مسترد را متهم مجازات تشديد تقاضاي كه داشت اظهار استان دادستان معاون

دادگـاه جـلسه صـبح ١١ سـاعت است/ كافي وي براي سابق مجازات همان است مسلم جرم وقوع

او سر بر گل و نقل حتي و كردند استقبال خود شديد تظاهر با را او عبدخدائي دوستان و يافت خاتمه

هشتم� و بيست سال ,٨١٨å شماره ,١٣٣٢ ماه شهريور هفدهم سهشنبه �اطEعات, ريختند/>

شد خواهد آزاد <عبدخدائي
بود داده خاتمه عبدخدائي كمه محا به كه استان دادگاه هشت شعبه ديروز بعدازظهر سه ساعت

نـماينده ايـنكه بـه تـوجه و نـظر تبادل از پس دادگاه اعضاء نمود/ صادر متهم درباره را خود راي



٢١٧ ميگردد> آزاد مرداد ٢٨ كودتاي از <بعد فاطمي ضارب

دكـتر قـتل بـه شـروع لحاظ از را متهم است نموده مسترد را مجازات تشديد تقاضاي دادستان

و نمودند محكوم زندان ماه ٣ به اسلحه قاچاق حيث از و دارالتأديب در حبس ماه بيست به فاطمي

در و است گذرانيده را خود محكوميت مدت همه تقريبا عبدخدائي شد/ اب�غ نامبرده به دادگاه حكم

سـال ,٨١٨١ شـماره ,١٣٣٢ مـاه شـهريور هيجدهم چهارشنبه �اطEعات, شد/> خواهد آزاد ماه مهر اواخر

هشتم� و بيست

شد آزاد زندان از <عبدخدايي

به زندان از مستقيما عبدخدائي شد/ آزاد زندان از فاطمي دكتر ضارب عبدخدائي مهدي آقاي

وي از دوسـتانش از عـدهاي آنـجا در و رفت حاجصرافان آقاي منزل به شهرباني افسر يك وسيله

هشتم� و بيست سال ,٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢ ماه مهر چهاردهم سهشنبه �اطEعات, كردند/> استقبال

بعد سال ده محمدعليعمويي, روايت
عـبدا� تـازگي بـه مـيكنيم/// بـرگزار را [١٣٤٢] ٤٢ نـوروز عيد مراسم مختصري تشريفات <با

تهران به برازجان تبعيد از را مصدق دكتر كابينة خارجة وزير فاطمي, دكتر ضارب خدايي, [مهدي]
فـاطمي دكـتر بـه نسـبت سـوءقصد هنگام به بود اس�م فداييان هواداران از كه او كردهاند/ منتقل

سال ١å از بيش زمان آن از نگرفت/ تعلق او به اعدام محكوميت رو اين از و بود سال كم نوجواني

فـاصله نوجوانـي دوران از و بود شده بزرگتر سالي ١å هم خدايي [مهدي] عبدا` و ميگذشت

دريغنداشتند بابت اين از نيز دوستانما و داشت تاريخع�قه ويژه كتاببه مطالعة به و بود گرفته

بـه تودهاي افسران از يكي كه بود شنيده ميدادند/ قرار دسترس در داشتند اختيار در آنچه هر و

و است بوده آنجا پاسدارخانه زندان در زرهي دوم لشكر در يارانش و صفوي نواب بودن زنداني هنگام

رفـيق بشنود/ شاهد دهان از را ماجرا شرح ميخواست است/ بوده تير ميدان به آنها گسيل شاهد

توضيح بود شنونده احساسات به معطوف كه م�حظاتي گرفتن نظر در با بود ديده آنچه شلتوكينيز

و يارانش و نواب شدن آماده شاهد بود شده تعبيه سلولها روي در معمو� كه سوراخي از او داد/

�١٨٣ ـ ١٨٥ صص زمانه, ُدرد عمويي, �محمدعلي بود/> تير ميدان به آنها بردن





١٣٣١ تير ٣å وقايع پيرامون
جهان زورخانه ـ شهيدان آرامگاه

ميكرديد؟ چه ١٣٣١ تير ٣å تا ١٣٣å بهمن تاريخ از جعفري, آقاي ـ <سرشار

باد <زنده بكنيم/ نبود ديگهاي كار ميكرديم/ خورد و زد و مبارزه تودهايا با مرتب ـ شعبان

بودن! اجنبيپرست مشت يه آخه نميمونديم/ راحت ميخورد گوشمون به كه استالين>

بود؟ چه تير ٣å قضية كنيد/ تعريف خودتان ديدگاه از را تير ٣å قضية ـ سرشار

مگـه ديگـه! lتـير١٣٣١ ٢٥m اومـد قوام و رفت مصدق كه بود روزي همون ٣å ـ جعفري

كرديم شلوغ اونجا خُرده يه كردن/// شورش به كردن بنا يواش يواش مردم نيست؟/// يادتون

ُخـرده يـه خـ�صه اونجا رفتيم بعد رفت!>/// مصدق ببندين/ مغازههاتونو <مردم! گفتيم: و

در سر ديگه جاي يه از كرديم/// شلوغ اونجا از نادري, و dلهزار ِسر رفتيم كرديم/// پلوغ شلوغ

اومديم شديم بلند l١٣٣١ تير ٢٧m زود صبح شد/// شب باdخره تا بود جوريا همين آورديم/

جريان اين كرديم/// شلوغ كرديم, جمع رو عده يه ـ ـ رو بچهها افتاديم/ راه مرتبه دو و بيرون

و كرديم هوار هوار ُخرده يه اونجا و مصدق خونة دِر رفتيم نكشيد/// طول بيشتر روز سه

اونجا اومد خونهشون, پشتبون رو اومد مصدق بعدش خ�صه, مصدق/ براي كشيديم هورا

كرد/// سخنراني [ما] مردم براي و

شما از كه پهلويش برويد نخواست هيچ مصدق كرديد, تير ٣å كه كارهايي اين بابت ـ سرشار

كند؟ تشكر

هيچ! نه, ابدا, و اص� نه, ـ جعفري

نداد؟ نشان عكسالعمل هيچ ـ سرشار

فكر كي هر بودن, جريانا اين فكر همه هم و بود پلوغ شلوغ هم ديگه/ نه خير/ نه ـ جعفري

ـ ـ كه نبودن من فكر خودش/ ورياي دور و خودشه فكر كي هر حكومتي هر توي بود/ خودش

بيشتر بودم/ خودم كار دنبال هميشه اص�/ نبودم, چيزا اين دنبال اص� كه بودم آدمي يه منم
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ميرفتم/ بقايي پيش وقتايي يه ميرفتم/ كاشاني خونة بيشتر ميرفتم/ مكي حسين پيش

بروبچهها تمام ميدونن, همه گفتم, هميشه من نميرفتم/ همه پيش ديگه/ بود جوريا اين

ميدونن// همه بودن, من با كه رفقايي بودن, من ور و دور كه

از رو تق�ها بيشتر ولي آورديم, وجود به ما بگيم نميخوام تيرو ٣å اين ميگم/ جدا اينو بله,

زياد/ خيلي ـ ـ زياد خيلي ميكرديم/ خيابونا اونور و اينور

داشت! را هوايتان فاطمي دكتر عوض در ـ سرشار

چطوري؟ ـ جعفري

شما عكس و نوشته شما دربارة تشويقآميزي مقالة روزنامهاش در بعد ماه دو يكي ـ سرشار

٢٧ ,٩٩å٧ شـماره اطـEعات, روزنـامه در خبر اين /١٣٣١ شهريور ٢٨ ,٩١٣ شماره امروز, باختر روزنامة /١
است/] ٧٩å٧ آن صحيح اشتباه, اطEعات روزنامة [شماره است/ شده چاپ هم ١٣٣١ شهريور

از قدرداني براي ملي جبهة اعضاي اتفاق به حتي و كرده تعريف شما از كرده,��١ چاپ را

l٨.١ شمارة mسند است/ آمده زورخانهتان به شما فعاليت

بودن من طرفدار بودم مصدق با من تا مليا جبهه و بازاريا گفتم! كه من ديگه! بله ـ جعفري

منهنوز بود/ سينما تو نبود زورخانه تو ميگين كه دفعه همين ميخوندن! نماز سرم پشت

مـليا جـبهه همه گرفتم, گلريزون جهان سينما تو روز اون نداشتم/ زورخونه موقع اون

lمهديm بود صديقي lغ�محسينm دادن/ پولم بسازم بود قرار كه زورخونهاي براي و اومدن

اينا و بود بقايي بود, صالح اللهيار بود, قناتآبادي بود,شمس معظمي lعبدا�m بود بازرگان

�١å٧ ـ ١١١ �صص اونجا/> اومد دفعه يه كاشانيام آيتا� حتي تا بودن/ همه

هم از ملي نهضت سران بين سازشموقت قدرت, عرصه به مصدق محمد دكتر بازگشت پساز
بـا مـلي نهضت سران ميشود/ علني بيشتر شدت با ملي نهضت دروني اختCفهاي و گسسته
وقـايع مـيدانداران از عضوگيري به اقدام ملي, نهضت بنية تقويت براي رايج شيوههاي كارآرائي
و <چاقوكشيها> رشادتها از گلريزان> > مراسم عنوان تحت بار اين ميكنند/ ١٣٣١ تير سيام
شده برپا جشني سياستي, چنين ادامه در ميآورند/ عمل به تجليل تهران اوباش عربدهجوييهاي
شود/ سپاسگزاري تودهاي, برادران كنار در ,١٣٣١ تير سيام وقايع در جعفري شعبان خدمات از تا
اطـCعات روزنـامة و مـلي> دولت <ارگان امروز باختر توسط گلريزان> > جشن اين گزارش متن
برخCف ,aامروز باختر و bاطCعات گزارش دو اين در تناقضهايموجود از جدا است/ شده گزارش
جهان> ورزشي <باشگاه صاحبزورخانه عنوان به را او خبري, منبع دو هر جعفري, شعبان ادعاي

اطCعات: گزارشروزنامه كردهاند/ معرفي
جعفري بود/// برپا جهان سينما سالن در جهان باشگاه طرف از شكوهي با جشن گذشته <شب
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كودك كرد/// تشكر گذاشته او اختيار در را خود سالن كه جهان سينما مدير جهان////از باشگاه مدير

افـتتاح بـراي كـرد تقاضا حضار از حسيبي/// رفت////مهندس بلندگو پشت حريري آقاي چهارساله

ادامه در گزارش اصل نمايند/> كمك مؤسسه اين به شده تعطيل مدتي كه جهان باشگاه مجدد

برپا جهان سينماي جنب جعفري/// شعبان ورزشگاه در آبرومندي <جشن امروز: باختر گزارش
جعفري شعبان باشگاه پيشرفت اين از حسيبي كرد/// كوتاهي سخنراني سالهاي هفت كودك بود///

اصل يابد/> توسعه تشكيل دوستان كمك به آبرومندي/// باشگاه زودي به نموده/// قدرداني اظهار

ادامه در گزارش

اونجا/> اومد دفعه يه كاشانيام <آيتا� كه: ميكند ادعا جعفري شعبان
يك كه فرضهم به منعكسميشد/ مطبوعات در بود, رفته جعفري باشگاه به كاشاني آيتا� گر ا
زيرا است, بوده گلريزان مراسم از قبل حتما باشد, زده سر جعفري باشگاه به كاشاني آيتا� بار
شدتمضروبو به را جعفري شعبان كاشاني, آيتا� هواداران كه است مراسم اين از بعد بCفاصله

/a<پامنار در <نزاع به كنيد bنگاه ميكند/ تنبيه

مدعوين> از تن چند و شايگان دكتر و معظمي دكتر <آقايان گزارش: شده ضميمه عكس زيرنويس نوشتة /#

شد# جهانجشنيبرپا باشگاه افتتاح به كمك <براي
زيادي عده كه بود پا بر جهان سينما سالن در جهان باشگاه طرف از شكوهي با جشن گذشته شب

شركت آن در رجال و بازرگانان دولت], كسيون فرا ملي, [نهضت سنا و شورا مجلسين نمايندگان از

يافتند/ حضور اميرع�ئي و صدري جهانباني, سپهبد آقايان بدني تربيت انجمن از داشتند

از پس نمود آغاز را جشن برنامه حماسي اشعار خواندن با جبار كاظم مرشد بعدازظهر ٨ ساعت

چـند كشور نرمش قهرمان يونان بيت آقاي علمدار, روزنامه مدير عشقي احمد آقاي مقدم خير

ايلوش آقايان بعد و داد انجام زميني حركات ورزشكاران از ديگر يكي سپس ساخت زيبا بسيار فيگور

بسيار فيگور چند اندام زيبائي ديگر قهرمان هامازاسب آقاي و كشور اندام زيبائي قهرمان خوشابف

جعفري آقاي گفت و رفت بلندگو پشت ملي بانك باشگاه مدير كاظميني آقاي آنگاه ساختند/ زيبا

از تشكر از پس برساند: مدعوين اط�ع به را مطالبي كه است داده مأموريت او جهانبه باشگاه مدير

انـجام عـزيز ميهن استق�ل حفظ به ايران نيرومند جوانان كه ذيقيمتي خدمات به را بحث حضار

از حمايت و باشگاهها ايجاد با و داريم نيرومند جواناني وجود به احتياج ما گفت و كشاند ميدهند

و بدني تربيت رؤساي و نمايندگان آقايان از پايان در شد خواهد جامعه تحويل افرادي چنين آنان
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بلندگو در قطعهاي خواندن از پس نمايند/ كمك جعفري آقاي خير نيت اين به نمود تقاضا حضار

او اختيار در را سالنخود جهانكه سينما مدير از و مدعوين از جعفري ابتدا و شدند وارد قهرمانان

و شـد آغـاز جعفري آقاي ميدانداري به باستاني ورزشهاي دوره يك بعد و نمود تشكر گذاشته

چهار كودك چرخ ختم از پس نمود/ را حضار توجه جلب بسيار سردار شيخ آقاي چرخ و ميلبازي

كـودكي كـه مـن داد تذكر و گفت تبريك قهرمانان به ابتدا رفت/ بلندگو پشت حريري آقاي ساله

نفت/ صنعت شدن ملي طرفداران /١

كه كرد بلند را بيگانهپرستان و بيگانه باد مرده فرياد وقت آن و ماست��١ نفتمال هستمميفهمم

را كودك صورت شايگان آقـاي آمد زير به صحنه از وقتي و شد استقبال زيادي هيجان و شور با

اهميت درباره مؤثري بيانات حسيبي مهندس آقاي سپس گشت/ آغاز ورزشي عمليات بقيه بوسيد/

باشيم داشته كار فدا و نيرومند جوانان بايد ميخواهيم استق�ل گر ا ما شد متذكر و نمود ايراد ورزش

به جز عمل اين و كرد كمك برميدارند گام راه درين كه را كساني بايد هدف اين به رسيدن براي و

افتتاح براي كرد تقاضا حضار از و نيست ميسر هستند ميهن استق�ل فكر به كه كساني و ما دست

به حضار از گرمي پذيرائي نمايند/ كمك مؤسسه اين به شده تعطيل مدتي كه جهان باشگاه مجدد

باشگاه افتتاح براي نقدي كمكهاي حاضرين و مجلسين نمايندگان آقايان از زيادي عده و آمد عمل

مجلس بعدازظهر ده ساعت و نمودند را كمك تعهد كتبا نيز عدهاي و نموده مجلس همان در جهان

هفتم� و بيست سال ,٧٩å٧ شماره ,١٣٣١ شهريور هفتم و بيست پنجشنبه �اطEعات, يافت/> پايان جشن

ورزشي باشگاه در <جشن

شعبانجعفريmخيابان ورزشگاه آبرومنديدر جشن چهارشنبه بعدازظهر ده تا هفت ساعت از

از نفر ٤å از بيشتر كه بود پا بر lجهان سينماي جنب عباسعلي كرب�ئي كوچه مقابل ـ شاهپور

جـلسه ايـن در روزنامهنگاران و محترمين و رجال از زيادي عده و ملي شوراي مجلس نمايندگان

سـپهبد داشت/ حـضور مـراسـم ايـن در كـاشاني آيتا� نمايندگي به كاشانيزاده داشتند/ حضور

حـضور نـيز پـايتخت ورزشـي بـاشگاههاي مديران و كشور بدني تربيت رئيس صدري و جهانباني

خاصي تجليل حضار و ورزشكاران طرف از كاشاني آيتا� و مصدق دكتر از سخنراني ضمن داشتند

سخنراني به مصدق باد زنده فرياد با نيز او و ايراد كوتاهي سخنراني سالهاي كودك٧ و آمد عمل به

سـخنرانـي حسـيبي مـهندس بعد و شد شروع بيسابقهاي ورزشي مراسم سپس داد/ خاتمه خود

جشن اين ١å ساعت مقارن و آورد عمل به ورزشكاران تشويق و تندرستي و ورزش درباره مهيجي

شايگان, دكتر خصوص به ملي جبهه نمايندگان و يافت پايان بود توجه جالب خود نوع در كه ورزشي

اظهار جعفري شعبان باشگاه پيشرفت اين از مهندسحسيبي و معظمي دكتر مشار, حائريزاده,



٢٢٣ جهان زورخانه تير, ٣å وقايع پيرامون

كه تشكيل دوستان ورزش كمك به آبرومندي باشگاه زودي به كه بودند اميدوار و نموده قدرداني

/١١٩ ص سـرشار/ هما تأليف جعفري, شعبان كتاب از نقل �به بايد/> توسعه باشگاه اين ورزشي خدمات

��١٣٣١ شهريور ٢٨ ,٩١٤ شماره امروز, باختر �روزنامة

١٣٣å تير سيام دستآوردهايوقايع از
است شده معلوم شهدا از نفر ١٥ <اسامي

بود خواهد مربع متر ٥åå شهيدان آرامگاه مساحت

دارد ادامه هم باز تحقيقات و شده تأييد تن ٢٢ كنونشهادت تا

شده تشكيل است روز چند مجروحين و مقتولين تعداد كشف براي كه مجلس تحقيق كميسيون

چنين هم و شهدا كسان از عدهاي پنجشنبه روز ميدهد/ ادامه باره اين در را خود مطالعات كان كما

اط�عات و داده تحقيق كميسيون به مجلس در را خود شكايات داشتند شكاياتي كه ديگر دستهاي

و ميگردد ثبت دفتري در مقتولين نشانهاي و هويت گذاشتند/ كميسيون اختيار در را تقاضا مورد

شناخته كنون تا كه محلهائي در يا و شده مفقود اجساد از تعدادي كه ميشود زده حدس چون

يابند مأموريت تحقيق كميسيون طرف از عدهاي است اين بر تصميمي لذا گرديدهاند دفن نگرديده

١٨ اسامي بگذارند/ كميسيون اختيار در را خود اط�عات و آورده عمل به تحقيقات باره اين در كه

شهادتشان كه هستند نيز ديگر نفر ٧ است/// قرار اين از شده معلوم هويتشان كه شهدا از نفر [١٥]
فوقالذكر شهيد نفر ٢٢ اجساد اط�ع قرار به است/// نشده معلوم هويتشان هنوز ولي گرديده تأييد

آرامگـاهي سـاختمان عنقريب و شده دفن ابنبايويه در مربع متر هشتاد مساحت به زميني در

مربع متر ٥åå مساحت در شد خواهد جمعآوري منظور همين براي كه پولي از استفاده با مجلل

و نقش بزرگي مرمر سنگ روي بر شهدا مشخصات و اسامي كه است نظر در ضمنا و ميگردد شروع

هفتم� و بيست سال ,٧٨٦٤ شماره ,١٣٣١ ماه مرداد چهارم شنبه �اطEعات, شود/> نصب آرامگاه مدخل در

ملي دفاع وزارت و مصدق محمد دكتر ملي دفاع وزير
گرديد مليمبدل وزارتدفاع به وزارتجنگ عنوان <چرا

ميگردند؟ متقاعد سرلشكرها و سپهبدها آيا

به جنگ وزارت عنوان چون ملي شوراي مجلس به برنامه تقديم و دولت هيأت معرفي از پس

عهده به را مزبور وزارتخانه تصدي شخصا نيز نخستوزير آقاي و بود شده مبدل ملي دفاع وزارت

كـه تحوdتي و جنگ وزارت نام تغيير مورد در شايعاتي خارجي و داخلي محافل در است گرفته

گذشته ساعت چهار و بيست در و يافت رواج بگيرد صورت مزبور وزارتخانه در آينده در است ممكن

وزارت نام تغيير علت و ساخته منتشر متعدد تفسيرهاي مطلب اين پيرامون خبرگزاريها از پارهاي
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تيمسار از ما خبرنگار امروز امر حقيقت شدن روشن براي نمودند/ تعبير مختلف صورت به را جنگ

وزارت نام تغيير آيا پرسيد: ايشان از و آورد عمل به م�قاتي ملي دفاع وزارت معاون وثوق سرلشكر

داده موجود وزارتخانه سازمان در مهمي تغييرات آينده در كه آنست دليل ملي دفاع وزارت به جنگ

مترقي كشورهاي از پارهاي در اخير سالهاي در داشت: اظهار جواب در وثوق تيمسار شد/ خواهد

هـم علت و شده مبدل ملي دفاع وزارت به جنگ وزارت عنوان فرانسه و امريكا جمله از جهان

لشكري سازمانهاي كه دادهاند ترجيح جنگ از جلوگيري و صلح تأمين براي عالم دول كه اينست

صـلح طـرفدار چون هم ايران دولت كنند/ تربيت و آماده خود مرزهاي از دفاع براي صرفا را خود

عنوان كه شد داده ترجيح لذا ندارد عالم دول از يك هيچ با تهاجم و ستيز و جنگ سر و بوده جهاني

و نظامي قواي كه است آن اسم اين معني و مفهوم زيرا شود مبدل ملي دفاع وزارت به جنگ> <وزارت

ندارد/ سر در جنگطلبانه مقاصد و بوده مملكت داخل در تأمين و كشور از دفاع براي صرفا ما ارتشي

از ارتش سرلشكرها و سپهبدها كليه از كه است صحيح شايعه اين آيا شد سؤال دفاع وزارت معاون از

در مشاراليه ميگردند/ متقاعد ملي دفاع وزارت پرسنلي صرفهجوئي و بودجه در صرفهجوئي نظر

آخرين است/ نگرديده تنظيم نيز برنامهاي و نشده اتخاذ باره اين در تصميمي هنوز گفت: جواب

و تنظيم ملي دفاع وزارت در تازه اص�حات براي خاصي برنامه آيا كه بود اين وثوق تيمسار از سؤال

در و دارد اص�حي برنامه وزارتخانهها تمام براي دولت البته داد: جواب وي است؟ شده داده ترتيب

اص�ح براي آينده در اميدواريم كه هست موجود اص�حي نظريات پارهاي نيز ملي دفاع وزارت مورد

,١٣٣١ ماه مرداد ششم دوشنبه درآوريم/>�اطEعات, عمل مرحله به را نظريات آن وزارتخانه اين شئون

هفتم و بيست سال ,٧٨٦٦ شماره

امنيتملي؟ وگسترشدستگاه توسعه
كرد كار به شروع درك/نتريها آگاهي شعبه ١٨ امروز <از

يك هر در بود قرار مردم مراجعات به رسيدگي در تسريع براي شهرباني كل رئيس دستور طبق

فراهم اخير روز سه عرض در تأسيس مقدمات گردد تأسيس گاهي آ شعبه يك تهران ك�نتري ١٨ از

شدهاند: تعيين شرح اين به مزبور شعب رؤساي و نموده كار به شروع امروز از شعبه ١٨ اين و شده

شادياب/ آقاي ٤ ك�نتري شريف/ آقاي ٣ ك�نتري عطائي/ آقاي ٢ ك�نتري لك/ آقاي ١ ك�نتري

غفاري/ آقاي ٨ ك�نتري كوثري/ آقاي ٧ ك�نتري ميرهادي/ آقاي ٦ ك�نتري صائب/ آقاي ٥ ك�نتري

آقاي ١٢ ك�نتري مقدم/ آقاي ١١ ك�نتري رفيعي/ آقاي ١å ك�نتري معماري/ پور آقاي ٩ ك�نتري

١٦ ك�نتري واحديان/ آقاي ١٥ ك�نتري شيرزاد/ ١٤ ك�نتري پيروزفر/ آقاي ١٣ ك�نتري دلموش/

هشـتم چـهارشنبه �اطEعات, خالوئي/> آقاي ١٨ ك�نتري مشهد[؟]/ پشت ١٧ ك�نتري جعفري/ آقاي

هفتم� و بيست سال ,٧٨٦٨ شماره ,١٣٣١ ماه مرداد



كاشاني آيتا� از ماجراياستقبال
شعبانجعفري چاقوخوردن قضيه و

به بعدازظهر ٥ ساعت هواپيما برميگردد/ تهران به تبعيد از ١٣٢٩ خرداد ٢å كاشاني سيدابوالقاسم آيتا� /١
ميرسد/ منزل به شب ٨.٣å ساعت كاشاني حامل اتومبيل و مينشيند زمين

عصباني را او شنيدم كنيد��١ تعريف را كاشاني آيتا� ورود روز آن ماجراي dحا ـ <سرشار

است؟ درست كرديد,

ميگم/ ُخب بگم دارين دوست dحا حقيقته/ عين نيست, جوك اين ميدونين dوا ـ جعفري

بياد ميخواست كه روزي لبنان/ به بود تبعيد خميني همين مثل كاشانيام جالبه: شما براي

سرآسياب سابق كه مهرآباد فرودگاِه دم از شما, جون به خانوم مياد/ داره كاشاني كردن اع�م

بودن, آورده قربوني براي شتر حتي تا و گوسفند و گاو بودن/ زده نصرت طاق خونهاش تا بود

پُشت مـهرآبـاد فـرودگاه دِم از ديگـه, بـودم [يغور] يوقور ُخب اونوقت منم شما/ جون به

رسيديم تا عقب/ ميزدم مردمو نكنن, حمله مردم كه ميدويدم لوكه همينجور اين ماشيِن

دوپُشـته هـمينجور پـامنار خـوِد تـا مـهرآبـاد فرودگاه دِر از جمعيت: dحا و خونهش دِم

گـفت: بشـه/ پـياده نـميتونست آوردن, هـجوم مـردم بشه پياده خواست وقتي وايسادن/

دِم از خـانوم مـنم بشـم!> پـياده نـميتونم كنار بزن <اينارو گفت: كن!> رد مردمو <جعفري

قرآن/ به بودم, دويده همينجور ـ سرچشمه كجاست؟ ميدونين ـ پامنار تا مهرآباد فرودگاه

منم كن/> رد <مردمو گفت: وقتي خ�صه, بودم/ منگ منگ نبود, حاليم هيچ مرده و خسته

چارپايه باdي رفتيم بود/ شده خراب اعصابم ُخب كنار/ نميرن مردم ميزنم داد هي dحا
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كردين!> له رو ـ ـ ك خوار سيد اين هيچي, من <ايهاالناس گفتيم:

بـود لق خـيلي دهنش بيامرزدش, خدا آقام, بچهم, جون به كرديد>, لِه رو <سيد گفتيم تا

پدرسوخته!> ـ ـ خودتي! ـ ـ ك <خوار كرد: همچي

كاشاني؟ آيتا` سرشارـ

مـا يـعني تـو, رفت خـ�صه بـود! بـددهن بـيامرزدش خـدا كاشاني آيتا� آره, ـ جعفري

حسن و بود مسگر محمود آقا/ منزل بيايم صبح فردا كه رفتيم مام تو/ رفت فرستاديمش

اينكه مثل بچهم, جون به يادمه, درست اميري/ اسكندر اون و بود كاووسي عباس و بود عرب

بودند/ ما دنبال بچهها و بر اين از تا چند چَشمه: جلو dحا

گفتن آقا به و نشستن اينا dحا بيخبر/ همه از مام كاشاني, خونة بريم گفتيم صبحش فردا

تو رفتيم ما بكُشه/> رو شما اينجا اومده امروزم حاdم و داده فحش شما به ديروز اين <آره كه:

كرد اينجوري سرشو س�م/> <آقا گفتم: ديگهست/ جور يه اوضاع ديديم كرديم/ س�م خونه

و دور اومـدن ايـنا و پسرش سيدممد اون نشستيم/ مام نزد/ حرف بيجواب, و lبرگرداندm

پامنار نميگم/ بيخودي ميگم كه اينو شما جون به جوريه/ بد وضع خيلي ديديم ما ورش/

<خفهشو گفت: ايشاd؟> س�متين خوبه؟ شما حال <آقا گفتيم: ما بودن/ بسته همه دكونارو

دهنم از چيزي يه ـ ـ ف�ن رو آقا بودن گفته مث� اونجا ديروز كه من نگو dحا پدرسوخته!>

<بابا گفتم: ديروز؟> آقا به گفتي مزخرفي <چه گفت: اومد سيدممد شده! ناراحت اين ـ ـ پريده

باdي چقدر هستم/ ايشون دنبال مدتيه دارم/ دوست را آقا من آقام/ نوكر ميدوني كه من

روز ندم, دردسرتون خانوم هيچي, بودم!> خسته ـ ـ نگفتم چيزي كه من كرد/ مبارزه ايشون

منم كرديم/ بزن بزن اينا با ما/ سِر ريختن عدهاي يه خونه تو اول سِرما/ ريختن نبيني, بد

mاز اينجا تا اينجا از من/ پاي توي زدن گزن يه پامنار/ تو كشيد كارمون تا بودم/ يوقور اونوقت

lميدهد نشان را ران كشالة تا زانو سر

گزن؟ با ـ سرشار

كردن فرو درفشم يه دستم, تو زدن گزنم يه نبود! كه تنها اوِن كفاشي/ گِزن با بله, ـ جعفري

نونوايي سيخ با خ�صه ميكُشه/ فوري درفش بود/ كاريتر زخما همه از كه رونم سفيد توي

ول مغازهشو كشكيه بود, كرده ول مغازهشو نونوا بودن/ اومده بود رسيده دستوشن هرچي و

ميزدن/ همه بود/ كرده

بود؟ دستتان مزد اين بودي, دويده آنجا تا فرودگاه از كه شما ـ سرشار

يه قرآن/ به سينا, بيمارستان بردن منو خ�صه بكُشه/// آقارو اومده اين گفتن آره ـ جعفري

يه زندهام/ هنوز من ديدن بكُشن, منو اونجا كه سينا بيمارستان اومدن تمام ريختن دفعه

خـ�صه دررفـتن/ ديـدن رو ايـنا تـا اونـام اونـجا, اومـدن و فـهميدن مـنم طرفداراي عده



٢٢٧ شعبان چاقوخوردن قضيه و كاشاني Zآيتا از استقبال

قوامالسلطنه خيابان سِر رضانور بيمارستان بردن رو ما اونجا از بچههامون ندم; دردسرتون

خوابوندن/// رو ما نيست/> ص�ح سينا بيمارستان خصوصيتره, بهتره, <اينجا گفتن:

جون بيمارستان, اومد كنه, رحمتش خدا كاشاني, ديديم روز يه و خوابيديم آزگار ماه سه

شـماست/ طـرفدار شـماست, عـاشق شعبون نبوده, جور اين <آقا, بودن: گفته بهش شما/

گرفتن/ گاز رو همه منو, پاي مح�ت بچه <آقا, گفتم: شما/ جون اين!> ِسر ريختن بيخودي

بود/ شوخي آدم ميكرد! شوخي آره ميمونن!> سگ مثل پدرسوختهها <اين گفت:

اتوبوس تا هشتاد هفتاد تو بچهها بيرون بياييم خواستيم بيمارستان از كه روز آن خ�صه,

شهرباني خ�صه شما, جون كنن, خراب پامنارو برن ميخواستن بودن گذاشته بيل و كلنگ

منزلت برو نرو, راه اين از جعفري, <آقاي كردن: خواهش ما از و اومدن فوري و فهميدن اينا و

پـي رفـتيم اومـديم خـ�صه نــميدونستم/ خــودم مــن دارن/> مــقصودي بــچهها ايــن

�٨å ـ ٨٢ كارمون/>�صص

را زمان مرور اثر بر فراموشي كهولتو برخي, است ممكن ميگويد/ دروغ گاهانه آ جعفري شعبان
بدانند/ حرفها اين گفتن دليل

يابد/ دست خود معين مقاصد به تا است كردن وصلهپينه مشغول معمول طبق نيز سرشار خانم
سـال بـه مربوط خوردن چاقو قضية سرشار, خانم سندسازي و جعفري شعبان گفته خCف بر

است/ ١٣٣١
رسـيدن قدرت به و كشمكشها پايان از بعد شد, اشاره تير سيام مبحث در كه طوري همان
و ميگردد باز اوليه حالت به شرايط قوامالسلطنه, كردن در به ميدان از و مصدق محمد دكتر مجدد
براي و ميپردازند يكديگر با جدال به بيشتر قدرت كسب براي ديگر بار قوام, عليه متحد نيروهاي
اقدام تير> سيام <جريان در بهادر بزن فعال افراد و نيروها ميان از يارگيري به تثبيتموقعيتشان,
درسادب شعبانو تنبيه براي كاشاني حاميانآيتا� كه است گلريزان> > مراسم پساز ميكنند/

ميدهند/ قرار خود كار دستور در كردنشرا مضروب طرح او, به دادن
كارد و چاقو گزن, ضربات اثر بر بيمارستانرضانور, در بستريبودناو جعفري, شعبان حساب به
شعبان اطCعات, گزارشروزنامه طبق آنكه, حال است/ بوده ماه سه است, شده پيكرشوارد بر كه
مرخص سال همان مهرماه ششم بستريو بيمارستانرضانور در ١٣٣١ ماه شهريور اواخر جعفري

است: زيرنويسآورده در سرشار خانم ميشود/
هـواپـيما بـرميگردد/ تـهران به تبعيد از ١٣٢٩ خرداد ٢å كاشاني سيدابوالقاسم <آيتا�

منزل به شب ٨.٣å ساعت كاشاني حامل اتومبيل و مينشيند زمين به بعدازظهر ٥ ساعت

ميرسد/>
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زير كتاب, ١٢å صفحه در نميكند/ گزارشدقيق اين مآخذ و منبع به اشارهاي گونه هيچ ايشان
كه مينويسد ميدهد, نشان هواپيما پلههاي از آمدن پايين حال در را كاشاني آيتا� كه عكسي
آيتا� برگشت <روز عنوان با ,a٢ و ١ bجلد ايران> <نهضتروحانيون كتاب در غلط به عكس اين
را خود دلخواه سند تا است كشيده سرك جا همه به سرشار خانم است/ شده چاپ تبعيد> از كاشاني
با تا است كرده جعل سندهايي مآخذ, يا منبع كر ذ بدون دانسته nزم هرجا و كند كتاب ضميمه بيابدو
كـردن قطور ايشان هدف موارد اين در كند/ گيري نتيجه خواسته هرگونه آنها, دادن قرار هم كنار

است/ نشده موفق متأسفانه كه بوده جعفري شعبان ميهني> ـ <ملي مبارزاتي پرونده

پامنار در <نزاع

و مـضروب عـدهاي وسيله به پامنار در نزاع وقوع اثر بر قبل روز چند كه جعفري شعبان آقاي

اظـهار قـرار بـه است/ گـرفته قـرار مـعالجه تحت و بستري رضانور بيمارستان در بود شده مجروح

�اطـــــــEعات, ميشود/> خارج بيمارستان از زودي به و مساعد نامبرده مزاجي وضع معالج پزشكان

ششم� و بيست سال ,٧٩١å شماره ,١٣٣١ ماه شهريور يكم و سي دوشنبه

شد مرخص بيمارستان از جعفري <شعبان
روز بـود شـده بستري رضانور بيمارستان در و مضروب قبل روز چند كه جعفري شعبان آقاي

كسبه از عدهاي بيمارستان از خروج هنگام رفت/ خود خانه به و [مرخص] خارج بيمارستان از گذشته

,٧٩١٥ شـماره ,١٣٣١ مـاه مهر ششم يكشنبه �اطEعات, بودند/> يافته حضور او دوستان و محل اهالي و

هفتم� و بيست سال

جعفري شدنشعبان مجروح و مضروب قضيه
و سـخنرانـيها در دارودسـتهاش بـا جعفري شعبان ١٣٣١ ماه دي تا مصدق حكومت آغاز <از

گارد بادي عنوان به فاطمي دكتر كنار اوقات بعضي و داشت همكاري ملي جبهه با خياباني تظاهرات

شايگان, دكتر جشن اين در و داد ترتيب گلريزان جشن باشگاهي در جعفري شعبان ميشد/ ديده

داشتند/// شركت قشقائي خسرو و حسيبي مهندس

آورد, وجـود بـه كـاشاني آيتا� بـراي مـزاحـمتي رفت پامنار به جعفري شعبان بعد روز چند

ريختند/ همراهانش و او سر پامنار كنين سا

بيمارستان در روزي چند و گرديد مجروح و مضروب سختي به جعفري شعبان درگيري اين در

بـردند/> منزلش به ملي جبهه اعضاء از يكي اتومبيل با را او شدن مرخص هنگام گرديد/ بستري

�٢٤٣ ص اميني, علي سياسي زندگي مهدينيا, �جعفر



اعدام! حكم ,١٣٣١ اسفند نهم نظامي دادگاه
سرشار! خانم اعتراض و شعبانجعفري ادعاي

بود/ صدا و سر پر كمات محا آن از اسفند ٩ اندركاران دست بقية و شما كمة محا ـ <سرشار

كنيد/ تعريف دادگاه اين از برايمان

شروع كمهمون محا بودم, زندان تو كه جرياناتي اين تو كنم, عرض شما خدمت ـ جعفري

بود/ نظامي دادگاهم كردن, دادگاهي آوردن رو ما شد/

كـمه مـحا نـظامي دادگـاه در را نـظاميها بـود؟ نـظامي شما دادگاه بدهيد/ اجازه ـ سرشار

به استناد با دادگاه ١٣٣٢ خرداد ٣å جلسة در متهمين وكيل جهان جعفر دكتر روزنامهها گزارش اساس بر /١
اعتراض دادگاه بودن نظامي به بود� كرده تقديم مصدق محمد دكتر را آن dيحة �كه مطبوعات قانون ٣٥ مادة
جرايم همچنين و مطبوعاتي جرايم به اساسي قانون متمم اصل بر مطبوعات قانون ٣٥ مادة اساس بر ميكند/

شود/ رسيدگي منصفه هيأت حضور با و دادگستري دادگاه در بايد غيرمطبوعاتي سياسي

كردند؟��١ كمه محا نظامي دادگاه در چرا را شما ميكنند/

بردن رو ما چرا كه نميدونم من اونشو ديگه dحا ديگه/ اونجا بودن برده همه رو ما ـ جعفري

نظامي/ دادگاه

بود؟ نظامي دادگاه كه هستيد مطمئن ولي ـ سرشار

تقريبا ما ديگه/ هست اينا و مجلهها و روزنامهها ميدونن/ اينو تهران همة بله, ـ جعفري

بود/ باغشاه تو نظامي دادگاه يعني نظامي/ دادگاه بردن همهمونو بوديم, نفر يه و بيست

بود؟ چه جرمتان ـ سرشار
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�صص كردي!>/ خراب مصدقو دِرخونة <زدي كردم/ خراب مصدقو خونة كه جرمم؟ ـ جعفري

�١٤١ ـ ١٤٢

بايد ميدانستيد كجا از بوديد؟ آشنا دادگاه قوانين و رسوم و آداب به چطور شما ـ سرشار

چيزها؟ اين و باشد شاه عكس باشد, پرچم دادگاه توي

شده دادگاهي ما ديگهم دفعه يه ميدونين؟ آخه ميدونستم/ ديگه, ميرسيد فكر ـ جعفري

ايرانم پرچم بود, dبا اون شاه عكس دادگاه تو رفتم بودم سرباز كه موقع اون دفعه يه بوديم/

�١٤٥ �ص ديگه/> نظامي دادگاه بردن منو روز اون بود/ سرهنگه يارو ميز رو

دنبالم اينام و خبرنگارا اين از نفر چند زندان/ به رو بريم شديم بلند خ�صه ـ] <[جعفري

منو گه ا كردي؟ خوتو كار باdخره بگين فاطمي دكتر <به گفتم: ميكردن, سؤال هي و بودن

گـه ا مـيزنمش, بـبينمش جا هر اينو بيرون رفتم و شدم آزاد گه ا كشتن! كه كشتن اينجا

اومدم زندان از گه ا رسيد, بهت دستم گه <ا دادم: پيغوم برايش ميزنمش!> باشه نخستوزيرم

چيزي/ همچي يه ميكنم/> خفهت بيرون

كرديد؟ را تهديد اين چرا ـ سرشار

بود! داده ما براي اعدام دستور فاطمي دكتر آخه ـ جعفري

ميدانستيد؟ كجا از ـ سرشار

خدا بندة مصدق نداشت/ كارا اين به كاري مصدق ميكرد/ اون كارارو همة چون ـ جعفري

جدا/ درآورد, مصدق سِر فاطمي بساطرو اين همة كارا اين به كاري اص� بود, خوابيده اونجا

هـموم بـرادرش/ و غ�مرضا مثل بودند, شاه ور دورو كه اونا امثال و فردوست همين مثل

بدي آدم خودش مصدق گرنه و آورد/ مصدق سِر فاطميام درآوردن, شاه سِر اينا كه ب�يي

دلش نـبود, بـدي آدم پـيشش, رفـتم حـائريزاده ايـن بـا ديـدمش, دفعه يه كه من نبود/

كنه/ خدمت ميخواست

بـرايش را پـيغام اين كه بود فرستاده شما براي چيزي پيغامي فاطمي دكتر مگر ـ سرشار

فرستاديد؟

نادري سرهنگ اون كردن, صادر كه منو اعدام حكم كن/ باور اينو سرشار خانوم ـ جعفري

وقت همون بدن/> رو تو اعدام حكم داده دستور <فاطمي كه: گفت خودش گاهي كارآ رئيس

واسه كنن!> اعدامتت داده دستور فاطمي دكتر ننويسي گه <ا گفت: ميگفتبنويس, من به كه

ديگه/ گفتم هموم

بريدند؟ اعدام حكم شما براي كه هستيد مطمئن شما ـ سرشار

يادمه! درست يادمه, بريدن, چرا ـ جعفري

كه؟ نبريدند اسفند نهم دادگاه در ولي ـ سرشار
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اينا دادن, تجديدنظر تقاضاي اول دادگاه به اينا و ما وكيل چون يادمه/ اينو درست ـ جعفري

ديگه/ اونجا مونديم ما ديگه/ بيرون رفتن شدن تبرئه همه

درست؟ ديگر, نفر سه دو و رحيمي و مانديد شما شدن, تبرئه تعدادي يك بله, ـ سرشار

dبا انداختم بود دستم سيب يه من دادن, من به اعدام حكم وقتي حتي تا بله, ـ جعفري

با تكليفم ميفهم و بيرون ميام كه موندم زنده من گه ا ميخوره/ چرخ تا هزار <سيب گفتم:

چيه!> فاطمي حسين

از البته نوشتهاند, زندان سال يك را شما مجازات دوره همان روزنامههاي در ولي ـ سرشار

است/ سنگينتر ديگر محكومين از بسياري

يـادمه واضـح واضح dوا شما, به گفتم كه هموني نوشتن/ چي اونا نميدونم من ـ جعفري

نفر يه و بيست ما براي شد, كه مرداد ٢٨ اص� ديگه! ميدونن همه كه جريانيست اين ديگه!

بود, منزه تيمسار حساب به و بودم من كنن/ اعدام رو ما كه بودن كرده حاضر داَرم چوبة

بود, آشپز احمد ـ بودن افشارطوس قاتل كه اينا ـ ـ بود بايندر تيمسار بود, مزيني تيمسار

اسمشون اdن كه ديگه نفر چند يه كه كنم عرض شما خدمت ديگه بود, قرائي بلوچ سرگرد

روز گه ا بود/ كرده درست داَرم چوبه يكي و بيست و بوديم نفر يه و بيست درست نيست/ يادم

بودن/ كرده اعدام همهمونو ما صد در صد برنميگشت اعليحضرت مرداد ٢٨

مرداد ٢٨ تا ٢٥ فاصلة در ميشود, خارج كشور از شاه كه مرداد ٢٥ از بعد شايد ـ سرشار

حكم صدور به ربطي يعني دارد؟ امكان ميكردند, آماده چوبةدار نفر يك و بيست شما براي

ندارد! اسفند نُه دادگاه

�١٥å ـ ١٥١ �صص ديگه/> يادمه درست خودم من ممكنه, ـ جعفري

شـفاف/// حـافظة [داراي] نكـتهسنج/// <تـيزهوش/// فـردي را جـعفري شـعبان سـرشار خــانم
دادگاه در است مدعي دروغ به كه آدمي به ميتوان چگونه ميكند/ معرفي يازده� �ص خودساخته/>

داد؟ نسبت را گيها ويژه چنين اين دادهاند, وي اعدام حكم به راي ,١٣٣١ اسفند نهم وقايع
كـرده ايستادگي جعفري شعبان ياوهسرايي مقابل و نموده همت سرشار خانم كه موردي تنها
شده محكوم زندان سال يك به آن, در شعبان كه است اسفند نهم نظامي دادگاه حكم قضيه است,
شده كر ذ ماجرا اين نمك عنوان به نظامي دادگاه در ايران پرچم و شاه عكس نبودن داستان بود/
جانب از ,aوكالت پروانه بدون و مدرك بدون bحقوقدان مصدق محمد دكتر انتخاب از ولي است,
اين احتما� است/ نشده ياد اسفند نهم نظامي دادگاه در وي مدافع وكيل عنوان به جعفري شعبان
همانند نيز را آن صورت, اين غير در است! نشده واقع وي همكاران و سرشار خانم خوشايند خبر

ميكردند/ درج حتما كتاب, خوانندگان تفريح و مزاح براي ايران پرچم و شاه عكس ماجراي
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وكالتندارند پروانه آقاينخستوزير

مـصدق دكـتر آقـاي نـامهاي طـي جـعفري شـعبان پـيش روز چــند ـ روز خـبرهاي <خQصه

نخستوزير آقاي اينكه علت به نظامي دادگاه كرد/ معين خود مدافع وكيل سمت به را نخستوزير

به را ديگري شخص جعفري شعبان شد قرار نتيجه در و كرد رد را او تقاضاي ندارند وكالت پروانه

بيست سال ,٨١å١ شماره ,١٣٣٢ ماه خرداد سوم يكشنبه �اطEعات, كند/> تعيين خود مدافع وكيل سمت

هفتم� و

ايران ملت به خطاب راديوئينخستوزير <پيام
وقايع و حوادث درباره نخستوزير مصدق دكتر آقاي امروز بعدازظهر نيم و ساعت دو

نظر به زير در آن متن كه نمود ايراد راديو برابر در دولتنطقي و وروابطمياندربار اخير

مصدق, محمد مصدق> تألمات و <خاطرات كتاب در فروردين ١٧ بيانية عنوان تحت راديويي نطق همين /#
است/ شده درج ,٢å٩ - ٢١٨ صفحات

ميرسد# عزيز خوانندگان

اعـليحضرت مـيخواهـد مصدق دكتر كه عنوان اين به گذشته اسفند نهم روز عزيز <هموطنان

اين قصدشان و بودند آمده اختصاصي كاخ جلوي عدهاي كند روانه خارج به را شاهنشاهي همايون

خود خانه جلوي آن از پس نرسيدند/ هدف به ولي سازند يكسره مرا كار كاخ از خروج موقع در كه بود

در شب همان را مسافرت اين تصميم به راجع توضيحات گرچه نشدند/ كامياب باز و آمدند اينجانب

به حتي و نشده منتشر كام� و رسما اينكه به نظر ولي دادهام ملي شوراي مجلس خصوصي جلسه

بـين شـخصي اخـت�ف و بـود اينجانب با مسافرت اين ابتكار كه كـردند وانمود چنين اين مردم

ساختن روشن براي را چگونگي ميدانم dزم كه است اين دارد وجود اينجانب و همايون اعليحضرت

برسانم/ عزيز هموطنان استحضار به عمومي اذهان

به مزاج ضعف و سن كبر با را نخستوزيري تصدي اينجانب گر ا واقفند خوبي به عزيز هموطنان

بـارها كه طور همان و دهم سرانجام را نفت صنعت شدن ملي قانون كه بود اين براي گرفتم عهده

موجب كه داخلي اص�حات به دست خارجي جبهه در جنگ وجود با كه نديدم ص�ح شدهام متذكر

سرحد تا رو اين از نمايم/ تحميل ايران ملت بر را جبهه دو در جنگ و بزنم است بزرگي تشنجات

احساس نتيجه در اوائل همان در ولي كنم حفظ را موجود وضع داخلي امور در كه كوشيدم امكان

كردم/// بركنار كار از را وقت شهرباني رئيس و مجلسمتوقفشدم در امنيتبرايشخصخود عدم

را او تضعيف موجبات ميخواهند و ميكند پيدا وسعت تحريك دامنه روز هر ميديد چون دولت

كـه خـواسـتم نـمايندهاي دربـار از لذا كند/ جلوگيري تحريكات اين از كه شد گزير نا سازند فراهم

عرض به را مراتب پيام يك ضمن نشد چارهجوئي چنانچه برسانم اعليحضرت عرض به را وضعيت
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نمايم/ تكليف كسب ملت از و برسانم ملت

فـرستادة بـه مـراتب ملي شوراي نمايندگان از تن سه حضور با [١٣٣١] اسفند اول جمعه روز

چهارم [دوشنبه اسفند پنج سهشنبه روز اينكه تا گذشت روز چند و شد گفته همايوني اعليحضرت

عامدا ايران>, از شاه كردن <بيرون ,١٣٣١ اسفند نهم توطئه در خويش بيگناهي اثبات براي مصدق دكتر /#
اين پايان در است/ پيشكرده پسو خويش مراد حسب بر را شده سپري وقايع روزهاي آن, نمودن بازگو هنگام

پرداخت/ خواهيم آن به فصل

نمودند اظهار و آمده اينجانب منزل به ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان از نفر هفت غروب اسفند]#

دادهاند/ را مساعدت گونه هر وعده و تأييد را خود پشتيباني مراتب اعليحضرت و رفتهاند دربار به كه

از پس ايشـان و خـواسـتند تلفن پاي دربار از را نمايندگان آقايان از يكي احوال اين خ�ل در

اينست آن و بماند محرمانه ميگيرم نمايندگان از شرف قول كه دارم خبري نمودند اظهار مراجعت

برابر ,١٩٥٣ فوريه ٢٥ <گزارش هندرسن و اسفند> ٣ يكشنبه روز <گزارش قشقايي ناصر روايتهاي به /##
كنيد/ دقت مصدق دكتر نطق متن پايان در <١٣٣١ اسفند ششم چهارشنبه

هم واdتبار و دربار وزير آقايان و بفرمايند## خارج به مسافرتي گرفتهاند تصميم اعليحضرت كه

منزل به مزبور آقايان كه نكشيد طولي شوند/ كره مذا داخل نخستوزير با مورد اين در كه ميآيند

شد: اين نتيجه كه آمد عمل به كراتي مذا و آمدند اينجانب

نـظريات انـجاميد/ طول به ساعت چهار شرفيابي اين كه شدم شرفياب اينجانب بعد روز صبح

و كنند آمد و رفت دربار به عدهاي كه شد خواهد موجب ايران در توقفشان كه بود اين اعليحضرت

خودشان شخص ص�ح بنابراين گردد/ حاصل سوءتفاهماتي جامعه در كه شود سبب آمد و رفت اين

خـارج به طبي معاينة و استراحت براي نكند تجاوز ماه دو از كه مسافرتي است اين در مملكت و

مراجعت از پس و ميشود حل هم نفت مسئله مسافرت ايام در كه ميدادند احتمال ضمنا بفرمايند/

نميماند/ باقي مشك�تي و محظورات ديگر

براي و نشود مطلع احدي كه باشد محرمانه قدري به بايد كرات مذا اين كه فرمودند مخصوصا

شد خواهد سبب طياره در جا تهية زيرا كرد نخواهند مسافرت طياره با بماند استتار در كام� اينكه

با مسافرت لحاظ اين به و گردند مطلع هم حركت ساعت و روز از بلكه مسافرت از فقط نه مردم كه

بـغداد سـمت بـه و شوند خارج تهران از رشت به مسافرت عنوان به كه گرفتند نظر در را اتومبيل

نمايند/ حركت

مـخارج بـراي هـم دdر هـزار ١å و دdر هـزار ٤å مـاه دو مسافرت براي كه فرمودند آن از پس

گـرفته بانك از دdر هزار ١å حركت روز شد قرار كه است dزم دdر هراز ٥å مجموعا كه مقدماتي

باز و نمايم ارسال شد صادر وزيران هيأت تصويبنامة كه بعد را ديگر دdر هزار ٤å و شود تقديم

وسيلة به زمينه اين در نيز كراتي مذا و كند دعوت اعليحضرت از رسما دول از يكي كه شد قرار چنين
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يـا و اسـفند نـهم شـنبه يـا حـركت روز فرمودند مرخصي هنگام و گرفته انجام خارجه امور وزارت

بود/ خواهد دهم يكشنبه

در كه سلطنتي شوراي درباره و داد دست م�قاتي دربار وزير آقاي با اسفند] [هفتم پنجشنبه روز

پيشنهاد و آمد عمل به كراتي مذا دهد انجام را سلطنت به مربوط وظايف بايد اعليحضرت غياب

و دربار وزير و شاهپورها واdحضرتان از يكي نفر, سه از مركب كه را شورا اين عضويت كه نمودند

نمودند اظهار ديگري نظرات آن اشخاص و اعضاء تعداد در بعد چون و بپذيرم بود خواهد اينجانب

مجزاست دولت از سلطنتي شوراي زيرا بود, همين حق و خواستم معذرت عضويت قبول از اينجانب

دست م�قاتي وقت اول اسفند نهم شنبه صبح باز و نمايد دخالت آن در نميبايست نخستوزير و

تهيه بايد كه را گذرنامههائي صورت و دارند عزيمت قصد اعليحضرت امروز كه نمودند اظهار و داد

صـرف براي اينجانب بعدازظهر نيم و ساعت يك كه است شده قرار چنين هم گفتند و دادند شود

و بـاشند حاضر حركت موقع تشريفات براي وزراء بعدازظهر نيم و ساعت دو و شوم شرفياب ناهار

فرمايند/ حركت همايوني موكب اسفند نهم شنبه بعدازظهر سه ساعت

بـه ميخواهند اعليحضرت آيا كردند سؤال تلفن وسيله به بهبهاني آيتا� حضرت آن از پس

نميشويد؟ مانع چرا گفتند شنيدهام/ بگويم اينكه مگر نداشتم چارهاي بفرمايند/ مسافرتي خارج

بفرمائيد/ كره مذا دربار با خودتان كند جلوگيري اعليحضرت تصميم از نميتواند دولت دادم جواب

به و خواسته را كاخ ناحية ك�نتري رئيس حتي نظامي, فرمانداري شهرباني, ارتش, رؤساي سپس

مبادا كه دادم خود خانة و كاخ اطراف انتظامات حفظ براي كافي دستورات گانه جدا آنها از يك هر

دهد/ روي گواري نا حركت

و كردند صحبت تلفن با فرانسه زبان به كلمه چند دربار وزير آقاي ظهر از قبل ساعت دو مجددا

چـون فرمودند اعليحضرت بفرمايند/ دارند فرمايشاتي كه ميدهم اعليحضرت به را گوشي گفتند

عـرض شويد/ شرفياب ظهر بعدازظهر, نيم و ساعت يك جاي به شما كنم حركت ظهر ميخواهم

جلسة تشكيل خبر دار و گير اين در ندارد/ ضرري فرمودند بشوند؟ شرفياب هم وزرا آقايان كردم

فـرموده مـقرر كه طوري به گرديدند/ مستحضر عزيمت جريان از وك� كه رسيد مجلس خصوصي

شدند/ تاdر وارد علياحضرت و اعليحضرت رفتم/ اينجانب ظهر بودند

مـانع مـيخواهـند آورده مـجلس از نـامهاي رئـيسه هيأت فرمودند كره مذا دقيقه چند از پس

را آنها كه است آن بهتر كردم عرض كنم/ حركت نديده را آنها ميخواهم من و بشوند من مسافرت

بـراي اعـليحضرت بـفرمائيد/ قـبول نـمودند اظـهار مسـافرت از انـصراف براي دdيلي گر ا بپذيريد/

مسافرت از برادرانم كه فرمودند و كردند] ] مراجعت بعد ساعت ربع يك و بردند تشريف آنها پذيرفتن

بروم بعد بتوانم من كه بيايند وزيران هيأت است خوب آمدهاند, وداع براي dحا و نداشتند اط�ع من

نمايم/ وداع آنها با
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براي اعليحضرت اينجانب عرايض و ملوكانه بيانات اصغاء از پس و شدند تاdر وارد وزيران هيأت

دربار وزير آقاي با پنجشنبه روز چون شدند/ خارج تاdر از هم وزيران هيأت و بردند تشريف وداع

است/ آمده عمل به كراتي مذا نيز سلطنتي شوراي درباره دربار, وزير با مصدق پنجشنبه روز مEقات در /#

استفسار دربار تشريفات وسيلة به باشند داشته حضور حركت موقع وزيران هيأت بود# شده قرار

نيست/ كاري وزيران هيأت با ديگر كه فرمودند شد/

در بـه هنوز و شدم خارج كاخ از اينجانب وزراء آقايان از قبل بعدازظهر يك ساعت كه بود اين

بـه كـه دسـتوراتـي بـا زيرا گرديد تعجب موجب و رسيد بگوشم جمعيتي صداي كه بودم نرسيده

نداشتم/ انتظار را وضعيتي چنين بودم داده انتظامي مأموران

از بود شده وارد خارج از كه دربار كارمندان از يكي برگردم يا بروم ميكردم فكر اينكه ضمن در

كمال با شوم/ خارج ديگر در از كه كنيد راهنمايي مرا است ممكن آيا كردم سؤال گذشت من پهلوي

ميشد باز حشمتالدوله راه چهار به كه شمال سمت ديگر در به مرا و كرده قبول محبت و خوشرويي

آوردند/ در اين مقابل را اتومبيلم فرستادم را كسي آن از پس نمود/ هدايت

به اتومبيل اينكه محض به بودند شده جمع كاخ جنوب سمت كه معمولي در مقابل كه افرادي

به شده سوار اينجانب برسند آنجا به اينكه از قبل ولي آمدند, آن دنبال نمود حركت شمالي در سمت

قفس از مرغ بودند گفته شنيدم بعد كه نمودند توقف در همان جلوي در آنها و كردم مراجعت خانه

بودند ميآيد اينجانب خانة طرف به كه حشمتالدوله راه چهار شمال سمت در پاسبان عدهاي پريد/

شده خارج در آن از حميدرضا شاهپور واdحضرت اثنا اين در كه ميشدند جمعيت عبور از مانع و

اين بروند/ ميخواهند كجا هر به آزادند مردم گفت و كرد سؤال آنجا در را انتظامي قواي توقف دليل

گفته است dزم اينجا در آورند هجوم اينجانب خانة در به جمعيت مانع شدن مرتفع از پس كه بود

چـاقوكش تـن چـند و بازنشسته و خدمت به حاضر افسر نفر چند عده اين پيشاپيش در كه شود

شوند/ خانه وارد شكسته را در كه ميكردند سعي ساعت يك قريب و حركت معروف

آهني در مجاور و چوبي كه پسرم خانة در شكستن مشغول هم عدهاي نشدند/ موفق بود آهني در

آمد/ من حياط به ميشود هم در اين از كه نميدانستند ولي شكستند را آن از قسمتي و بودند است

ايـن هـدف چـون گـفت پسرم و آمدند من حياط به خانه كنين سا شكستند را در اينكه محض به

كارمندان از عدهاي جان بلكه شما كسان فقط نه تنها برويد خانه از شما گر ا هستيد شما اشخاص

ماند/ خواهد محفوظ هستند اينجا در كه هم نخستوزيري

بود/ مصدق دكتر نيز آن مالك اتفاقا كه بود امريكا چهارم اصل اداره مجاور>, <خانه /##

رفتم/ ارتش ستاد به آنجا از مجاور## خانة به خود خانة از كه بود اين

جيپ ضربات وسيلة به بودند نكرده پيدا اط�ع من حركت از اشرار هنوز چون من عزيمت از پس

[مسـتخدم معروف چاقوكش يك و دولتي رانندة كه ملي دفاع وزارت بهداري خون بخش قسمت
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گزير نا بودند خانه در كه نظامي نفر چند و شكسته را خانه آهني در بود آن در جعفري] شعبان سابق,

هدف چون بودند شده جمعآوري داخل و خارج از تطميع وسيله به كه افراد آن و شدند تيراندازي به

كردند/ فرار نداشتند معيني

خدمت به حاضر بايد كه ارتش ستاد رئيس مدت اين تمام در كه كنم عرض است dزم اينجا در

براي كه را وسايلي نظامي فرمانداري رسمي گزارش طبق بر و بود متوقف اختصاصي كاخ در باشد

خواستند اشرار از موقعي و بودند نگذاشته او اختيار در بود خواسته اشرار از جلوگيري و نظم حفظ

بودم/ رفته خانه از اينجانب قبل مدتي كه كنند جلوگيري

اعليحضرت و اينجانب شخصي اخت�ف شايعة كه ميشوند متوجه عزيز هموطنان ترتيب بدين

نداشتم/// مداخلهاي اينجانب مسافرت به اعليحضرت تصميم در و نداشته مفهومي همايون

حقيقت به كام� ايران بيدار ملت ولي ميباشد دسائس همين از جديدي نمونه اسفند نهم وقايع

هم بار اين است كرده آب بر نقش را بيگانه عمال اقدامات كنون تا كه طوري همان و بوده واقف امر

مـواجـه شكست بـا را ايـران ملي نهضت و رسيده خود هدف به ايران دشمنان كه گذاشت نخواهد

سازند/

وفـا كردهام ياد شاهنشاهي همايون اعليحضرت به كه قسمي به كنم تأييد dزمست خاتمه در

نيز سلطنت مقام ص�ح در در بلكه مملكت ص�ح در فقط نه را اساسي قانون اصول از اطاعت و دارم

گونه هيچ ميكرده دخالت مملكت امور در خارجي سياست كه اخير نهضت از قبل چون ولي ميدانم

صنعت شدن ملي از پس اخت�فات اين و نداشت وجود وقت دولتهاي و دربار بين اساسي اخت�ف

آمده/ وجود به نفت

را اخت�ف حل نفري هشت هيأت گزارش تكليف زودتر قدر هر ملي شوراي مجلس كه اميدوارم

دولتها و دربار بين وقت هيچ تا گردانند باز را خود حقيقي مفهوم اساسي قانون روح به و كند معلوم

نباشد/ اخت�ف جاي

مسئول پادشاه باشد تعرض از مصون و محفوظ سلطنت مقام اينكه براي مشروطه مملكت در

دوشــنبه �اطـــEعات, حكومت/> نه ميكند سلطنت پادشاه گفتهاند كه است جهت همين به و نيست

هفتم� و بيست سال ,٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢ ماه فروردين هفدهم

ماه اسفند وقايع شاه, سفر طرح توطئه
خيلي كار كه كردند تلفني واdتبار حشمتالدوله آقاي وقت اول صبح /١٣٣١ اسفند ٣ <يكشنبه

يـازده سـاعت آوردنـد/ تشـريف زيـادي عـده بعد منتظرم/ نيم و ده ساعت كردم: عرض دارم/ dزم

كردند: اظهار آمدند, حشمتالدوله

دكتر آقاي پريروز كه: كردند شروع بعد كنم/ صحبت تو با ميخواهم ميباشد, محرمانه مطالب
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در كه: كره مذا به كردند شروع هستند آنجا ملكمدني و شايگان دكتر تا رفتم, خواستند, مرا مصدق

همراهي شاه با قسمت همه در من و كردند مخالفت من با نوع همه شاه خواهر و شاه مادر مدت اين

تحريك را وك�ء طرف يك از گذاشته, را مخالفت بناي هم خودش dحا كردهام, حفظ را او و كردهام

طاقت اين از بيش حقيقتا هم من مينمايد, همراهي را بختياري ابوالقاسمخان طرف يك از ميكند,

و تحريكات تمام ميگويم و كرده خطاب ايران ملت به و ميكنم صادر اع�ميه سهشنبه روز ندارم/

خانهام در و بروم من تا نيست گر ا و كند اع�م است من پشتيبان ملت گر ا است, شاه طرف از دسايس

ايـران مـلت نـخستوزير نـيستم, شاه نخستوزير من كردند اظهار صريح هم ضمن در و بنشينم

داشتند: اظهار حشمتالدوله آقاي خ�صه هستم/

دكتر بلكه كني اقدام هستي ناصر كه تو كه است وقت نشد, قبول كردم خواهش و اصرار هرچه

حـين در مـصدق, دكـتر آقاي جناب خدمت رفتم فورا هم من شود/ منصرف خيال اين از مصدق

هم ساعت ربع سه كشيد, طول بعدازظهر ربع و يك تا انتظار/ اطاق به رفتم آمد, سفيرسويس كره مذا

حاضر شاه دادهاند بنده به پيغام كه قراري از كردم: عرض كشيد/ طول مصدق دكتر و من كره مذا

دادند: جواب برود/ اروپا به حتي بكند, بگوئيد شما استهرچه

بردارند كارها اين از دست و بكنند هست ميلشان طور هر نميكنم, معين تكليف ايشان براي من

اطراف از مقداري و كردند تكرار را حشمتالدوله گفتههاي عين هم بعد داد/ خواهم هم را اع�ميه و

را قضايا تمام رفتم و كردم تلفن حشمتالدوله آقاي به منزل, آمدم بعدازظهر دو من شد/ صحبت

ميروم ماه چهار سه براي باشم شاه جاي من كردم: عرض خواستند/ مرا عقيده هم ثانيا و كردم حالي

فرمودند: محترمتر/ و عزيزتر خيلي برگشتن در اروپا,

رفتيم اتفاق به فورا منزل, برگشتم ببينم/ هم را مكي رفتم عصري دارم/ را فكر اين هم من خود

رفتديگر شاه گر ا ميكرد اظهار و بود نگران زياد قسمت همين از هم او اميني, ابوالقاسمخان منزل

بـحران, سالهاي قشقايي, صولت محمدناصر � ميآيند/> كار روي تودهايها و است رفته هميشه براي

ـ�٣٤٩ ٣٥åصص روزانة, خاطرات

است! رفتني شاه
با م�قات به راجع رسيدم, نخستوزير آقاي خدمت وقت اول صبح /١٣٣١ اسفند ٦ <چهارشنبه

كردم/ سؤال شاه

نبود/ بد فرمودند:

است/ ك خطرنا شاه نيائيد كنار گر ا كردم: عرض

فرماندهان به راجع بعد نيستند/ ميكنيد, خيال شما كه هم آنقدرها فرمودند: طوdني خنده با

هسـتند/ شـاه با و نيستند خوب قلبا هيچكدامشان شما با كردم: عرض كردند/ سؤال تيپ و لشكر
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آدم من نظر به و است معقولي پخته شخص نسبتا عزيزي سرتيپ كردم: عرض ميدانم/ فرمودند:

نوكر رسما اينها دادم: جواب كردند/ سؤال منصورخان و رستم حسينقلي به راجع بعد است/ خوبي

عرض كند صحبت اقتصاد به راجع ميخواهد معاضد مهندس اينكه به راجع بعد هستند/ انگليس

است؟ كرده تحصيل فرمودند: كردم/

بيايد/ ظهر شنبه روز فرمودند: بلي/ كردم: عرض

داشت, گـله كاشاني آيتا� رفتار از زياد ايشان كردم/ م�قات خارجه وزير فاطمي دكتر با بعد

ابوالقاسمخان هم عصر است/ رفتني شاه كه كرد حالي اشاره با بعد بقائي/ و مكي از قسم همين

صــــولت مــــــــحمدناصر � ميبرند/> تشريف منغيررسمي, زود خيلي شاه معلوم قرار از آمد/ اميني

�٣٥åـ ٣٥١ صفحات روزانة, خاطرات بحران, سالهاي قشقايي,

شد/ ارسال نيز لندن به /١

امريكا��١ خارجه وزارت به ايران در <هندرسون> سفير <از
بعدازظهر ١١ ساعت اسفند] ششم [چهارشنبه ,١٩٥٣ فوريه ٢٥ تهران, محرمانه كلي به

و آمد ديدنم به بود, پريشانخاطر و نگران آشكارا كه حالي در دربار وزير ع�ء امشب [/١ ] /٣٣٩٣
فوريه, ٢٤ در مصدق و شاه با كرات مذا ضمن كه گفت كند/ صحبت من با محرمانه ميخواهد كه گفت

بيدرنگكشور شاه كه بود نخواهد بد رفته هم روي استكه گفته مصدق اسفند] پنجم [سهشنبه
خارج براي را فرصت شاه بماند/ خارج در است نشده ثابتتر ايران اوضاع كه زماني تا و ترككند را

كشـيده دست او عـزيمت بـا مـخالفت از نخستوزير اينكه از نموده اظهار و قاپيده كشور از شدن

برود؟ ميتواند كي پرسيده و است خوشحال

گفتگو, اين ضمن است/ كرده پيشنهاد را اسفند] نهم [شنبه فوريه شنبه٢٨ روز نخستوزير

رضـوي قدس آستان درآمدهاي سلطنتي, ك ام� اينكه بر داير خود قبلي تقاضاي به نخستوزير

است/ نكرده اشارهاي هيچ يابد, انتقال دولت به امثالهم و مشهد

صQح به برود, استشاه مايل گر ا و است وفادار تخت و تاج به كه ورزيده اصرار نخستوزير

باشد/ دولتي ضد توطئههاي بيگناه قرباني چنان هم او كه شد خواهد مانع شاه عزيمت اوست/ خود

تهران در فوريه ٢٨ تا نميتواند كه است وضعي در اعصابش كه گفته ع�ء به شاه صبح امروز /٢

عـتبات از گـويد; تـرك بغداد مقصد به اتومبيل با فوريه ٢٦ روز صبح را تهران است مايل و بماند

برود/ اروپا به سپس و كند زيارت نجف و كرب� مقدسة

ورزيده اصرار ع�ء به شاه است/ بوده بينتيجه كه سازد قانع سفر تعويق به را شاه كرده سعي ع�ء

كند/ تهيه را سفر مدارك بيدرنگ كه
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ميتواند او كند/ ترك را تهران فردا شاه كه است خوبي فكر كه داشته اظهار ع�ء به نخستوزير /٣

روز تـا شاه گر ا كرده قانع را نخستوزير ع�ء سرانجام بدهد/ را سفر مدارك تهيه ترتيب بيدرنگ

و پرسيده شاه غياب در سلطنت شوراي تشكيل مورد در ع�ء بود/ خواهد بهتر نكند, عزيمت شنبه

است/ نكرده را آن فكر كه گفته مصدق

باشند/ شورا عضو عQء و nشاه كوچكتر ناتني oبرادر غQمرضا او, خود كرده سپسپيشنهاد

از بعد نفر جانشيني مراتب سلسله در قاعدتا كه را شاه تني برادر عليرضا نشده حاضر مصدق

بپذيرد/ سلطنت عضويتشوراي به است, شاه

عليرضا به سلطنت شوراي در شركت براي را غ�مرضا مصدق كه يافته اط�ع شاه كه هنگامي /٤

از لذا دارد بيم خانوادهاش اعضاي ميان شكاف و اخت�ف از او است/ شده حيرت دچار داده ترجيح

كند/ همراهي خارجه به سفر در را او ظاهر صورت حفظ منظور به كه خواسته عليرضا

بياورد پايين قدر آن را شاه حيثيت و شود تعبير فرار به شاه شتابزدة عزيمت كه دارد بيم ع�ء /٥

نجيب ژنرال الگوي از است ممكن مصدق ميكند فكر نيز شاه افكند/ مخاطره به را سلطنت نهاد كه

او به مصدق هم و شاه هم زيرا است گرفته قرار دشواري وضع در شخصا كه ميگفت ع�ء كند/ پيروي

ولي ميشود نزديك دارد فاجعه كه ميبيند او آورد! عمل به را رازداري درجة منتها كردهاند سفارش

سـياسي رهبران يا مجلس نمايندگان از يك هيچ به كمك و مشورتي نظر كسب براي نيست قادر

كشـور ترك از را شاه توانست خواهد مؤثري وسيله هر كه يابد اطمينان او گر ا شود/ متوسل ايران

نشست/ نخواهد كت سا كند, منصرف

در شاه گر ا كه دارد بيم ع�ء ميبرد/ سر به عصبي بحران به شبيه حالتي در حاضر حال در شاه

اقـدام يك بـه دست يـا شـد خـواهـد خـرد اعصابش شود, كشور در ماندن به مجبور فعلي اوضاع

به را شاه كه بخواهد اسپانيا دولت از ميكوشد ظاهر صورت حفظ براي ع�ء زد/ خواهد غيرمنطقي

به صرفا دربار اع�ميه نخستين كه ميرود اميد شود/ داده ترتيبي چنين گر ا كند/ دعوت كشورشان

گفت خواهد بعدي اع�ميه ميبرد, سر به عراق در شاه وقتي گاه آن كند/ اشاره عتبات از شاه زيارت

است/ پذيرفته را اسپانيا از ديدار دعوت شاه كه

از بود/ خواهد سلطنت الغاي جهت در گام نخستين شاه عزيمت كه موافقم نظر اين با من /٦

كه است اين بر فرض نميكند/ گمان كه داد پاسخ است/ ساخته من دست از كاري آيا كه پرسيدم ع�ء

من با جريانها اين درباره شود معلوم كه بكنم اقدامي هر من گر ا و ندارم اط�عي جريانها اين از من

نه و شاه نه كه است معتقد ع�ء حال هر در بود/ خواهد منفعتش از بيش ضررش است, كرده صحبت

شد/ نخواهند منصرف خود تصميم از مصدق

گر ا بزنم/ حدس را او كنش وا بكوشم است بيفايده كه است پيشبيني غيرقابل چنان آن مصدق

از برخي دارد احتمال ولي است, ساخته مطمئن سلطنت به خود وفاداري از را ع�ء هم و شاه هم چه
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بـخواهـد/ را شـاه اسـتعفاي كـه سـازند قـانع را او آيـنده در مـخالفانـد, سـلطنت با كه مشاورانش

�٩٥å ـ ٩٥٢ صفحات ,٢ جلد ايران, نفت شدن ملي امريكا, خارجي روابط �اسناد هندرسون>

كرد خبرنگارانمصاحبه با دربار آقايوزير امروز بعدازظهر سه ساعت در
مطبوعاتي مصاحبه جلسه دربار وزير ع/ء آقاي دعوت طبق امروز بعدازظهر ساعت سه

گرديد/// تشكيل وزارتدربار در
ايراد راديو در بياناتي نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب كه فروردين ١٧ دوشنبه روز <چون

را اينجانب نظر و كرده مراجعه اينجانب به روزنامهها نويسندگان و خبرنگاران از عدهاي فرمودند,

نمودهاند/// استفسار نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب راديوئي نطق درباره

وزارت ايشان اينكه از قبل كه فرمودهاند گله ارتش از خود نطق در مصدق دكتر آقاي جناب ـ ١

نميگذارند>/ وقعي دولت اوامر به افسران از <بعضي بگيرند عهده به را دفاع

مـؤثري نقش و بزرگي بسيار سهم ايران غيور ملت نهضت در سربازان و افسران كه صورتي در

و ارتش تنها نه مصدق دكتر آقاي دوستان و همكاران نزديكترين تصديق به بنابراين داشتهاند///

امر در ايران ملت موفقيت در ايران سربازان و افسران بلكه بودهاند دولت اوامر مطيع كام� افسران

انـجام بـه خـوبي بـه و داشـته عـهده به را وظايف مؤثرترين نفت شدن ملي قانون و يد خلع مهم

رسانيدهاند/

از بـعضي سـنا مـجلس <در كـه: فـرمودهانـد خـود نـطق همين در نخستوزير آقاي جناب ـ ٢

ميآورند/> فراهم را دولت تضعيف موجبات و گذاشته را مخالفت بناي انتصابي نمايندگان

داريد خاطر به كه طور همان برسانم محترم آقايان اط�ع به كه نيست بيمناسب نيز مورد اين در

خود و انتصابي تا بودند انتخابي سناتورهاي اغلب ميكردند انتقاد دولت از كه كساني سنا مجلس در

دارند/// اط�ع كام� هم مصدق دكتر آقاي جناب

اظهار خود نطق در همايون اعليحضرت اخير مسافرت قصد درباره مصدق دكتر آقاي جناب ـ ٣

نظريات انجاميد/ ساعت چهار شرفيابي اين كه شدم شرفياب اينجانب بعد روز <صبح كه: داشتهاند

و كنند آمد و رفت دربار به عدهاي كه شد خواهد موجب ايران در توقفشان كه بود اين اعليحضرت

خودشان شخص ص�ح بنابراين گردد/ حاصل سوءتفاهماتي جامعه در كه شود سبب آمد و رفت اين

خـارج به طبي معاينة و استراحت براي نكند تجاوز ماه دو از كه مسافرتي است اين در مملكت و

مراجعت از پس و ميشود حل هم نفت مسئله مسافرت ايام در كه ميدادند احتمال ضمنا بفرمايند/

نميماند/> باقي مشك�تي و محظورات ديگر

پيش روز چند زيرا نيست كامل بدبختانه اما حقيقتموافقتدارد, با خوشبختانه موضوع اين

در اخـتصاصي كـاخ در نهضت كسيون فرا نمايندگان از نفر سه فرمايند سفر عزم شاهنشاه آنكه از
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ببرند تشريف كوتاهي مسافرت به اعليحضرت گر <ا كه: فرمودند اينجانب به خود كرات مذا ضمن

رسانيدهام/ شاهنشاه عرض به را مراتب نيز اينجانب و شد/> منتفيخواهد خود به نگرانيخود

كه فرمودند <اعليحضرت كه: فرمودهاند خود نطق همين ضمن در مصدق دكتر آقاي جناب ـ ٤

هراز ٥å مجموعا كه مقدماتي مخارج براي هم دdر هزار ١å و دdر هزار ٤å ماه دو مسافرت براي

را ديگر دdر هزار ٤å و شود تقديم گرفته بانك از دdر هزار ١å حركت روز شد قرار كه است dزم دdر

بيانات از قسمت اين است ممكن چون نمايم/> ارسال شد صادر وزيران هيأت تصويبنامة كه بعد

اعـليحضرت شـود يـادآوري كـه ميدانـم شايسته كند ايجاد سوءتفاهمي نخستوزير آقاي جناب

به ريال هزار صد شش و ميليون يك مبلغ به چكي گرفتند مسافرت به تصميم كه هنگامي همايوني

نمايد/ ارز به تبديل را آن دولت كه فرمودند مرحمت نخستوزير آقاي

كه فرمودند بنده به بار چند ميكردم مصدق دكتر آقاي جناب با اينجانب كه م�قاتهائي در ـ ٥

اين و ميورزند خصومت و دارند دشمني همه از بيش همايون اعليحضرت با نفت عمال و انگليسيها

رسانيدهام/ ملي نهضت كسيون فرا و اعليحضرت عرض به شخصا مصدق دكتر آقاي جناب را مطلب

كه دوستانه روابط بهترين كه دارند ميل و داشتهاند ميل همواره شاهنشاهي همايون اعليحضرت

هيچ به نسبت و باشد برقرار جهان كشورهاي عموم و ايران ميان در باشد متقابل احترام به متكي

كـه است طبيعي ليكن ندارد/ غيردوستانه احساسات يا كينه گونه هيچ خارجي ملت هيچ و دولت

پـنجمهاي سـتون و بـيگانه سـياستهاي عـمال كه ندارند ميل هيچوجه به همايوني اعليحضرت

يابند/ راه ما مملكت در خارجي دولتهاي

سياست كه اخير نهضت از <قبل كه: داشتهاند اظهار خود نطق پايان در مصدق دكتر آقاي ـ ٦

وجود وقت دولتهاي و دربار بين اساسي اخت�ف هيچگونه ميكرد دخالت مملكت امور در خارجي

است/ آمده وجود به نفت صنعت شدن ملي از پس اخت�فات اين و نداشت

بـرخـ�ف ايـنجانب نظر به هم مصدق دكتر آقاي جناب اظهارات از قسمت اين تأسف كمال با

دولت قـدر بـه دولتـي هيچ از خويش سلطنت دوران در همايون اعليحضرت زيرا ميباشد انصاف

ساير و مصدق دكتر آقاي جناب بارها را حقيقت اين و نفرمودهاند پشتيباني مصدق دكتر آقاي جناب

آقاي جناب تلگراف چنانكه فرمودهاند بيان ايران ملت مقابل در ملي نهضت محترم و مؤثر رهبران

كرد خواهم قرائت محترم آقايان براي را آن عين خود عرايض پايان در كه نيويورك از مصدق دكتر

مصدق دكتر آقاي جناب دولت با همايوني اعليحضرت دربار تنها نه كه است سندي و دليل بهترين

آقاي جناب موفقيت راه در را خود معنوي نفوذ تمام اعليحضرت بلكه ندارد و است نداشته اخت�في

بردهاند/ كار به صميمانه نفت شدن ملي قانون اجراي كار در مصدق دكتر

بـنده نـظر به مصدق دكتر آقاي جناب راديوئي نطق شنيدن هنگام آنچه از خ�صهاي بود اين

بين موارد اغلب در و ميباشم مصدق دكتر آقاي جناب ساله سي دوست كه اينجانب است/ رسيده
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و بـودهام كـره مـذا واسـطه طـور به را مصدق دكتر آقاي جناب و شاهنشاهي همايون اعليحضرت

بـارها ص�حيتدار اشخاص به مصدق دكتر آقاي جناب پشتيباني و تأييد بر را شاهانه فرمايشات

مـدت تـمام در هـمايون اعـليحضرت كـه بـدهم شـهادت بيطرفي كمال با ميتوانم كردهام, اب�غ

جـناب مساعي پيشرفت براي بردباري و كاري فدا نوع هيچ از مصدق دكتر آقاي جناب زمامداري

جناب خيال آسايش براي همايون اعليحضرت نفرمودهاند/ فروگذار امور ساير و نفت كار در ايشان

مـصدق دكتر آقاي جناب تا ساختند دور كشور از را خود بستگان نزديكترين مصدق دكتر آقاي

تشـويق يـا حمايت شاه نزديكان طرف از شانزدهم دوره در دولت مخالف نمايندگان كه نپندارند

موافقت و مخالفت در همواره و كشورند جريانات ناظر dبا از همايوني اعليحضرت اينكه با ميشوند/

از خود هموطنان عظيم نهضت به اينكه براي ميباشند بيطرف كام� نمايندگان طرف از دولتها با

پـذيرفتن از و شـوند خـارج نهضت كار در هم بيطرفي از كه شدند حاضر ع�قمندند قلب صميم

هـمايون اعـليحضرت صـميمانه و مداوم و مؤثر پشتيباني ميفرمودند/ خودداري دولت مخالفين

ملي نهضت مؤثر و بزرگ رهبران ساير و مصدق دكتر آقاي جناب بارها مردم نهضت از را شاهنشاهي

توضيح از اينجانب كه قسمي به كردهاند يادآوري كام� مجلس و اع�ميهها و رسمي مصاحبههاي در

آقاي جناب كه تلگرافي متن قرائت به را خود عرايض و ميباشم بينياز ك�م تطويل و باره اين در

اعـليحضرت پـيشگاه بـه نـيويورك از ١٣٣å آبان سوم در اينجانب ساله سي دوست مصدق دكتر

ميدهم/ پايان فرمودهاند مخابره همايوني

شاهنشاهي اعليحضرتهمايون پيشگاه

مـوجب شود تصور آنچه از بيش و بخشيد وصول شرف مبارك ذات تلگرافي دستخط ـ تهران

همايون اعليحضرت افزون روز موفقيت و عمر طول و س�متي خداوند از و گرديد تشكر و سرافرازي

شود تحصيل مورد هر و جا هر در موفقيتي هر كه ميكنم عرض و كردهام آرزو هموار را شاهنشاهي

فرمودهاند رهبري و تقويت را دولت وقت همه كه است ملوكانه اقدس ذات عنايت و توجهات مرهون

واdحـضرت كـه بـودند داده تذكر خود نطق در مصدق دكتر آقاي كرد: اضافه سپس ع�ء آقاي ـ ـ

حالي در شدهاند/ مصدق دكتر آقاي منزل به هجوم در انتظامي مأمورين جلوگيري از مانع حميدرضا

١٣ تاريخ در هفتگي روزنامههاي از يكي مندرجات و است نبوده چنين داريم اط�ع ما كه آنجا تا كه

چنين هم شدهاند/ نيز مصدق دكتر آقاي عليه بر حوادثي بروز از مانع حميدرضا واdحضرت اسفند

وزيـر كه كافيست ميگويم من باشد/ ملت اعتماد مورد بايد دربار وزير گفتهاند مصدق دكتر آقاي

وزير به ايشان گر ا دارند خود شاهنشاه به ايران ملت كه اعتمادي با زيرا باشد شاه اعتماد مورد دربار

بعدازظهر نيم و ٢ ساعت �كه ايران ملت به مصدق دكتر راديويي نطق به خود جوابيه در عEء حسين آقاي /#
بعد صفحة در پاورقي ادامة

دارد/# ايمان وزير آن به ايران ملت كه اينست مثل باشد داشته اعتماد دربار
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قبل صفحة از پاورقي ادامة
كـرده اشـاره باشد/> مردم اعتماد مورد بايد دربار <وزير موضوع: به نمود�, ايراد ١٣٣١ ماه فروردين هفدهم
همان اطEعات روزنامه در نه مصدق, دكتر <نظريه> انتقادات از قسمت اين گرفت, انجام كه مقايسهاي با است/
محمد دكتر قلم به مصدق> تألمات و <خاطرات كتاب در نه و است كرده چاپ مصدق دكتر نطق متن كه روز

است! نشده درج مصدق,

گرفت انجام مطبوعاتي مصاحبه دربار وزارت در كه بود دفعه اولين اين گفت: ع�ء آقاي خاتمه در

ايشـان اختيار در حقايق و شوند دعوت اينجا در خبرنگاران آقايان مرتبا بعد به اين از اميدوارم و

�٨å٦٤ شماره هفتم و بيست سال ,١٣٣٢ ماه فروردين نوزدهم چهارشنبه �اطEعات, شود/> گذارده

مصدق محمد دكتر تاريخي اشتباه

شرفياببود شاه حضور ساعت ٤ [امروز] <نخستوزير
نميشود منتشر دربار و روابطدولت درباره صورتشديد به مطالبي كه شد گفته امروز

دربار در صرفناهار از پس ديروز ملي نهضت فراكسيون نمايندگان نفر هفت

كردند مذاكره اعليحضرت با ساعت ٣
داشت ادامه شبگذشته نه ساعت تا وكدورت گله رفع براي نمايندگان و دربار وزير فعاليت

دهد انتشار رسمي طور به مطالبي اخير وقايع دولتدرباره است قرار

و يازده ساعت دوم بار براي ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان از نفر هفت كه داديم اط�ع ديروز

را ناهار شد قرار يافت خاتمه ايشان كرات مذا چون و كردند م�قات دربار وزير ع�ء آقاي با صبح نيم

ناهار از بعد جريانات ما خبرنگار اينك دهند/ ادامه بعدازظهر را كرات مذا دنباله و كنند صرف دربار در

ميدهد: گزارش چنين امروز بعدازظهر تا ديروز بعدازظهر از را

ايـن در و كـردند صرف ناهار بعدازظهر دو ساعت تا نمايندگان نفري هفت دسته ـ شاه پيغام

تمايل ابراز همايون اعليحضرت كه آورد پيغام و گرديد شرفياب دربار وزير آقاي دوم بار براي ساعت

بـدون كـرات مـذا آنكـه براي لحاظ همين به كنند م�قات نفري هفت هيأت با شخصا كه كردهاند

ساعت نيم قريب آقايان و آمد فراهم نمايندگان شرفيابي موجبات بگيرد صورت متعدد واسطههاي

اين از پس و شوند يادآور را نكاتي چه و كنند مطرح را مطالبي چه شاه حضور در كه كردند مشورت

رفتند/ شاه حضور به بعدازظهر سه ساعت حدود در مشاوره

دكـتر ـ مـعظمي دكـتر ـ شايگان دكتر آقايان از نظر صرف جلسه اين در ـ كره مذا ساعت سه

و داشت حـضور نـيز دربـار وزيـر عـ�ء آقاي ج�لي و حاجسيدجوادي ـ مي�ني ـ پارسا ـ سنجابي

كميسيون عضو نمايندگان از يكي كشيد/ طول بعدازظهر شش تا يعني ساعت سه حدود در كرات مذا

بيان را خود مطالب اصول و منطق رعايت با طرفين گفت: جلسه اين كرات مذا درباره نفري هفت



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢٤٤

دولت نظارت خواهان و بود كرده اظهار نظرياتي آنها اطراف در نخستوزير آقاي كه وسائلي كردند

همه در و نمودن بيان را خود نظريات اعليحضرت و گرديد مطرح تفصيل و مشروح طور به بود شده

كه كارشكنيهائي از خود سهم به و كرده تأييد را مصدق آقاي دولت هميشه من كه كردند كيد تأ جا

مـورد دولت نـظريات و مطالب نيز كنون ا و نمودهام جلوگيري كام� گيرد صورت ميرفته احتمال

تشنج از خالي و آرام محيط در كه اينست نيز مملكت مصلحت و گرفت خواهد قرار توجه و مطالعه

آقـاي نـظريات و عـقايد نـيز شـايگان آقـاي جـلسه ايـن در باشد/ امور به رسيدگي مشغول دولت

مـوجب كه اعمالي و تحريكات از و كردند توجيه اعليحضرت اط�ع براي تفضيل به را نخستوزير

در كه داشتهاند عقيده هميشه نخستوزير آقاي گفت: و نمود ياد ميشود دولت تزلزل يا و تضعيف

در و كـرد كـار مـردم و مـملكت مصالح طبق ميتوان بهتر تشنج و تحريك از خالي و آرام محيط

آورد/ دست به توفيق بيگانگان با مبارزات

و شـد تـحليل و تجزيه كافي حد به كه اخت�ف مورد مسائل اينكه از پس ـ اختQف حل براي

شـد مـطرح دربـار و دولت روابط به دادن التيام براي حلهائي راه آمد عمل به كره مذا آنها درباره

هر بدون و شده شرفياب شخصا نخستوزير است آن بهتر مشكل حل براي كه گرديد مقرر بالنتيجه

پـيشنهاد اين برساند/ همايوني اعليحضرت اط�ع به را دولت ع�قه مورد مطالب واسطهاي گونه

نـخستوزير آقـاي با م�قات براي وقت همه كه فرمودند نيز اعليحضرت و گرفت قرار توجه مورد

ميباشند/ آماده و حاضر

هيأت شـود شرفياب شخصا نخستوزير كه شد موافقت اينكه از پس ـ مصدق دكتر منزل در

منزل به جمعي دسته و شد خارج كاخ از بعدازظهر دقيقه چند مقارنساعتششو هفتنفري

نخستوزير با امريكا سفير كه گرديد مصدق دكتر منزل وارد موقعي هيأت اين رفتند/ نخستوزير

در و يافت خاتمه هندرسن كرات مذا تا ماندند انتظار در مدتي آنها لذا بود نفت امر در كره مذا مشغول

بود نگشته كرات مذا از مدتي هنوز گرديد/ نخستوزير اطاق وارد هيأت بعدازظهر هفت ساعت حدود

مـ�قات بـه كـرات مـذا در شركت براي نيز واdتبار حشمتالدوله و ع�ء آقايان حامل اتومبيل كه

بـا كـرات مـذا گـزارش نـمايندگان و گـرديد تشكـيل نـفري ٩ جلسه بالنتيجه و رفتند نخستوزير

دكـتر آقـاي اطـ�ع بـه بـودند گذاشته نخستوزير شرفيابي براي كه قراري و همايوني اعليحضرت

در ملي نهضت كسيون فرا جلسه بود قرار چون بعدازظهر هشت ساعت حدود در و رسانده مصدق

و عـ�ء آقـاي و گـفته تـرك را نـخستوزير مـنزل نـفري هـفت هـيأت لذا شـود تشكـيل مــجلس

حضور نخستوزير منزل در بعدازظهر ناخوانا] سانتيمتر ٤ طول به سطر [يك واdتبار حشمتالدوله

گذاشتند/ تنها داشتند

رفتن از پس ساعت يك يعني بعدازظهر نيم و نه ساعت باdخره ـ شد كدورترفع حمدا` به

چون و كردند ترك را وي منزل همچنين و مصدق دكتر كار اطاق نيز واdتبار و ع�ء آقايان نمايندگان



٢٤٥ اعدام! حكم اسفند, نهم نظامي دادگاه

پياده و شد جدا دربار وزير از مشاراليه نيست قدم چند از بيش محل آن تا واdتبار آقاي منزل فاصله

از راه ضمن در شدند موفق بودند تازه اخبار كسب انتظار در موقع آن تا كه خبرنگاران و افتادند راه به

در خ�صه طور به و نداد مشروحي و مفصل جواب سؤاdت به واdتبار آقاي اما بكنند/ سؤاdتي ايشان

گفت: همه جواب

٢٤ ايـن در كه كوششهائي و فعاليتها نتيجه در كه است اين بگويم ميتوانم كه مطلبي تنها

حمدا� به آمد عمل به خيرانديش نمايندگان و مصلحين طرفين از مشك�ت حل براي اخير ساعت

نيست/ باقي نگراني جاي ديگر و گرديد رفع كدورتها

خـيلي من گفت: مشاراليه و شد خارج مجلس رئيس نايب بعد لحظه چند ـ ميشود گله رفع

نخواهد عمل به بشود اوضاع وخامت موجب كه اقدامي و شده نگراني رفع حمدا� به زيرا خوشحالم

مطالب به ايشان لذا شود م�قات نخستوزير آقاي و همايوني اعليحضرت بين است قرار چون و آمد

آنها درباره و ميكنند مطرح فيالمجلس را خود عقايد طرفين و نمود خواهند رسيدگي گله مورد

ميگيرند/ تصميم

كه نمود موافقت نخستوزير گذشت آن شرح كه كراتي مذا نتيجه در اط�ع قرار به ـ بود چوندير

به موقع همان كه شد پيشنهاد وي به ديروز بعدازظهر هشت ساعت حتي و شود شرفياب زودي به

نمايندگان با ساعته چندين كرات مذا اثر در شاهنشاه هم اينكه علت به ولي برود اعليحضرت حضور

هـم وقت و مـيكرد خسـتگي احسـاس كسالت ادامه علت به نخستوزير هم و بودند شده خسته

شرفياب اختصاص كاخ در مصدق دكتر آقاي امروز صبح نه ساعت كه شد موافقت لذا بود گذشته

موافقت جلب با و گرفت تماس اعليحضرت با تلفن وسيله به دربار وزير آقاي ديشب همان و گردد

كرد/ تعيين بود امروز صبح نه كه را م�قات ساعت معظمله

ايـن از بـعد آيا كه سؤال اين جواب در شايگان دكتر آقاي امروز صبح ـ اعQميه مطالب تغيير

اظـهار خـير يا يابد انتشار اخير وقايع درباره مطلبي دولت طرف از است ممكن هم باز فعاليتها

هم به باعث نكرده خداي كه تندي مطالب انتشار از كه شد اين بر مصروف فعاليتها كليه داشت:

يا و اع�ميه انتشار از كه نمائيم قانع را نخستوزير آقاي و كرده جلوگيري شد خواهد اوضاع ريختن

مـؤثر گلهها رفع و مطالب شدن روشن براي كوششها اين حمدا� به كنند/ نظر صرف نطق ايراد

قب� كه صورت آن به نطق ايراد يا و اع�ميه صدور از نخستوزير آقاي كه ميرود تصور كنون ا و افتاد

حل اع�م به مربوط آن از قسمتي شايد كه يابد انتشار مطلبي است ممكن و شدهاند منصرف بود قرار

باشد/ اخت�ف

نخستوزير كه بود مانده نه ساعت به دقيقه پنج امروز صبح ـ دقيقه نه و پنجاه ساعتهشتو

اتومبيل راه نزديكي علت به بعد لحظه چند و نشست اتومبيل در دربار به رفتن براي و پوشيد لباس

دربار وزير ع�ء آقاي همراه مشاراليه كه بود دقيقه چند و نه و شد دربار وارد مصدق دكتر حامل
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بعدازظهر دقيقه ده يكو ساعت تا نخستوزير با همايون اعليحضرت كرات مذا و شدند شرفياب

بـغل زيـر دربار مستخدمين از يكي كه حالي در مصدق دكتر آقاي ساعت اين در و داشت/ ادامه

سال ,١٣٣١ ماه اسفند پنجم سهشنبه �اطEعات, كرد///> ترك را دربار و اتومبيل سوار بود گرفته را ايشان

�٨å٣٥ شماره هفتم و بيست

است/ شده درج قبل صفحه چند پيام كامل متن /#

ايران# ملت به خطاب نخستوزير راديوئي پيام متن از

منزل مليبه نهضت كسيون فرا نمايندگان از نفر هفت غروب [١٣٣١] اسفند پنج سهشنبه <روز

و تأيـيد را خود پشتيباني مراتب اعليحضرت و رفتهاند دربار به كه نمودند اظهار و آمده اينجانب

دادهاند/ را مساعدت گونه هر وعده

از پس ايشـان و خـواسـتند تلفن پاي دربار از را نمايندگان آقايان از يكي احوال اين خ�ل در

اينست آن و بماند محرمانه ميگيرم نمايندگان از شرف قول كه دارم خبري نمودند اظهار مراجعت

هـم واdتـبار و دربـار وزيـر آقـايان و بفرمايند خارج به مسافرتي گرفتهاند تصميم اعليحضرت كه

منزل به مزبور آقايان كه نكشيد طولي شوند/ كره مذا داخل نخستوزير با مورد اين در كه ميآيند

روزنـامه بـه است, گـرفته صـورت ١٣٣١ اسـفند پنجم سهشنبه روز نخستوزير, ساعته چهار شرفيابي /##
كنيد/ مراجعه روز همان اطEعات

شدم شرفياب اينجانب بعد## روز صبح شد: اين نتيجه كه آمد عمل به كراتي مذا و آمدند اينجانب

سـال ,١٣٣٢ مـاه فروردين هفدهم دوشنبه �اطEعات, انجاميد///> طول به ساعت چهار شرفيابي اين كه

�٨å٦٢ شماره هفتم و بيست

نمايندگان از نفر هفت ديدار مورد در مصدق, دكتر نطق متن و اطCعات روزنامه خبر مقايسه با
ماه اسفند <پنج مصدق: دكتر و /١٣٣١ ماه اسفند <چهارم اطCعات: مليbروزنامه نهضت كسيون فرا
از يك هيچ كنون تا نكته اين به نيست/ يكسان هم با تاريخ دو اين كه ميشويم متوجه a<١٣٣١

نكردهاند/ اشارهاي مصدق دكتر دشمنان و مخالفان حتي و هواداران پژوهشگران, مورخان,



افشارطوس محمود معماي

فـروردين اواخـر مـيشود [١٣٣١] اسفند ٩ از ماه دو بوديد/ آنجا ماه دو گفتيد ـ <سرشار

درست؟ /[١٣٣٢]
سينهم ُخب منم dحا قپوني/ دستبند زدن, دستبند رو ما بود, شب يازده تازه بله/ ـ جعفري

دستمو زدن/ دستبند زور به اينا ولي كه, بخورم نمتونم قپوني دستبند بود, كلفت بازوهام و

بردن ورداشتن منو آوردن/ در منو پير ميشكست/ داشت سينهم جناق كه كشيدن همچي

يـه اونـوقت گـاهي كارآ گاهي/ كارآ ادارة چيه؟ دو ركن dحا ارتش/ ستاد دوم ركن توي dبا

بود/ نادري سرهنگ همين مصدق گاهي كارآ رئيس نادري, سرهنگ نام به داشت رئيسي

كـيا بـردن رو افشـارطوس كه اينا ميدونين <شما گفت: كردن/ تحقيقات به كرد شروع اون

بردن! رو افشارطوس ميدونم چه اص� من بودم/ زندان تو <منكه گفتم: هستن؟>

بودند؟ كشته را افشارطوس dحا ـ سرشار

ميدونين dبد جريانشو شما بودند/ نكشته هنوز ولي بودن برده رو افشارطوس نه ـ جعفري

سرتيپ ديروز بعدازظهر ٩ ساعت <از :١٣٣٢ ارديبهشت اول سهشنبه ,٢٩٧٤ شماره كيهان, روزنامة از نقل /١
شد/> مفقوداdثر كشور كل شهرباني رئيس افشارطوس

فجيعي وضع به افشارطوسكه جسد <ديشب :١٣٣٢ ارديبهشت ٦ يكشنبه ,٢٩٧٨ شمارة كيهان, روزنامه از نقل
شد/> كشف لشكرك اطراف تپههاي در شده كشته

بدونين/��١ بايد اينارو شما ديگه!

بفرماييد/ خودتان زبان از شما dحا ـ سرشار
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افشارطوس وقت اون بود/ رفيق خيلي افشارطوس با خطيبي حسين كه اينه قضيه ـ جعفري

تا دو يكي مزيني, تيمسار و منزه تيمسار و بايندر تيمسار ـ خونهش تو ميكنه دعوت رو

خونه/ تو ميكنه دعوت رو اينا ـ ـ ـ نيست نظرم در اسمشون dحا اونا كه بودن شخصي ديگهم

ميدن, اين خورد به چي نميدونم كه, كنم عرض شما خدمت خونه, اون تو ميرن كه شب

ـ ـ كه ميزنن آمپولش يا ميكنين, چيكارش

ميكنند/ بيهوشش ِاتر با گويا ـ سرشار

صندوق تو بذارن ببرنش ميخواستن و چيزي يه تو ميپيچن اونو بعد درسته, آره ـ جعفري

ميدون طرفاي همون بچههاي از بود, رستمي امير يه نميرسه, زورشون lاتومبيل mعقب

داشت كوچه تو امير اين كچل/ امير ميگفتن بهش بزاز, اسماعيل خيابان بود, اونَورا و شاه

ماشين/> تو بذاريم بگير اينو سِر <آقا ميگن: ميكنن صدايش بيچاره, بود ورزشكاَرم ميرفت,

وقـتي مـيرن/ اونـام و مـاشين تـو مـيذارن مـيگيره سـرشو كـه! چيه نميدونست كه اونم

اون/ قتل جرم به ميگيرين اميرم اين ميميره افشارطوس

همكاري؟ يا قتل جرم به ـ سرشار

كرد/ تعريف برام داستانو اون اتفاقا ما/ پيش زندان بودنش آورده آره, ـ جعفري

آوردند؟ شما زندان به را آنها همة ـ سرشار

آوردن/ اميرو همو فقط نياوردن, ما پيش اينارو نه ـ جعفري

كرد؟ تعريف شما براي زندان توي امير وقت آن ـ سرشار

بله/ كرد/ تعريف اومد امير ـ جعفري

بود؟ زندان توي شما با موقع آن هم او پس ـ سرشار

من به اينا نداشت/ اط�ع روحم خدا به من اص� جعفري, آقاي dوا> گفت: امير بله ـ جعفري

و سرگرد و سرهنگ تا سه دو ديدم من بكن, ما به كمكي يه نميتونم ما سنگينه آقا گفتن

اون بود امير اون ما, پيش زندان تو آوردن رو اونا خ�صه, كردم/> كارو اون رفتم فقط اينان

احمد چون بودن/ تا چار تا سه همين ديگه و بود آشپز احمد اون و بود قرائي بلوچ سرگرد

انداخته طنابو حساب به اونا بودن, اونا افشارطوس قات�ي اصل قرائي, بلوچ سرگرد و آشپز

ـ ـ بابا اين ِخر بودن

با اينها همة ميگوييد dحا بود, زندان تو شما با تنها امير اين گفتيد اول كنيد: صبر ـ سرشار

كنيد/ روشن را اين لطفا بودند؟ زندان تو شما

هست سالن يه بود؟ جوري چه ما زندان ميدونين كنم, عرض شما خدمت ُخب ـ جعفري

موقع اون /٥ بند ,٤ بند ,١ بند ,٩ بند سواست: سوا همه كريدورها سالن تو از اتاق/ اين مثل

ـ ـ اونا و احمد اون و قرائي بلوچ ـ ـ ديگه اوناي بود/ بند همين تو اميرم اين بوديم/ ٩ بند تو ما
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صـفحة سـفري, مـحمدعلي نـوشته مصدق> سقوط تا رضاشاه استعفاي از سياست, و <قلم كتاب از نقل /١
اسـفند نـهم جـريان در كه كشوري و لشكري از اعم زيادي عدة نظامي, حكومت ٥ ماده استناد به ـ <ـ :٧٥٨
دستگير تعداد مختلف گروههاي از سرشناسان اسامي درج با مطبوعات و شدند توقيف داشتند, دست [١٣٣١]
شـعبان بـه �مـعروف جـعفري شـعبان از: بـودند عـبارت شـدگان تـوقيف كردند/ اعEم نفر ٤٥å تا را شدگان

بــــــــيمخ�///>

بودن/��١ جدا ما از بودن گرفته ما با كه افسراييام بودن/ ديگه بند تو

صحبتتان/ دنبالة سراغ برويم dحا ـ سرشار

بستيمش تلو, غار اون تو برديمش اينو <ما كه: ميكردن تعريف ما براي اونجا بله, ـ جعفري

بدين منم به ُخرده يه ميگفت بعد نميداديم/ اون به ميكرديم درست غذا ما بعد جا, يه به

اونام هستم!> شما با ديگه من كنين آزاد منو گه <ا كه: ميخوره قسم بعد نميداديم/ بخورم,

كردي؟> خيانت چرا نكني/ خيانت شاه به كه خوردي قرآن قسم پرچم زير <تو گفتن: بهش

يـواش دسـتگاه بعد ميگفتن, كه جوري اين ميگذره, وقتي چند يه مابين درين خ�صه,

كه ميكنن محاصره رو همه اونجا و غار و كوها اون دور ميرن كجاست/ اين كه ميفهمه يواش

و آشپز احمد اين بودن, رفته بودن گذشته اينا مزيني و بايندر اون مقصود, بگيرنشون/ برن

جوري همون و بودن كنده گودال يه رودخونه َدِم اون افشارطوسم ميگيرن/ رو قرائي بلوچ

اون, طـنابو سـر يه و گرفته اين طنابو ِسر يه بودند/ كرده خفهش مرده, يا زنده زنده dحا

رو ايـنا خـ�صه, روش/ بـودن گذاشـته سنگم يه بودن ريخته كم خا گودال, تو انداختنش

ميدن/ لو رو اينا و مايندر و بايندر تيمسار همينا و ميگيرن

ادارة بـردند را شما موقع همان كردند/ تعريف شما براي زندان توي را قضايا اين ـ سرشار

نادري؟ سرهنگ پهلو گاهي آ

نبود؟ كه موقع اون نه/ نه/ ـ جعفري

شدم! گيج بود؟ كي پس ـ سرشار

برده رو افشارطوس موقع اون نداشتم/ تماس كسي با كه بودم مجرد تو من وقتي ـ جعفري

كشيد/ طول مدتي آخه بودنش/ نكشته هنوز ولي بودند

دنـبالش و بـود شده گم ولي بودند, نكشته را افشارطوس هنوز شد, درست dحا ـ سرشار

ميگشتند/

اينا سؤال/ به ميگرفتن ميتونستن رو كي هر اينا كنن/ پيداش نميتونستن ولي آره, ـ جعفري

گفتن زدن, حرف من با اينا مايندر و بايندر بوديم شاه خونة دِر وقتي كه بودن ديده چون

ميكردن/ سؤال ازم هي و زدن دستبند اونجا بردن رو ما كه اينه ميدونه/ ايناست با جعفريام

بعد ميگم/> بدونم چي هر آدميام يه من ميگم/ روراست بدونم نميدونم, من dوا> ميگفتم:
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سياه تنمو تمام شما جون خانوم, زدن خيلي زدن, باتون با سرم ريختن داد دستور خ�صه,

�١٣١ ـ ١٣٤ �صص كردن/>

ميگويد: ,aنقشرهگذر افشارطوسbو محمود قتل ماجراي شرح در جعفري شعبان

mعقب صندوق تو بذارن ببرنش ميخواستن و چيزي يه تو ميپيچن اونو بعد درسته, <آره

ماشين/> تو بذاريم بگير اينو سِر [lرستمي mامير رهگذر آقا[ نميرسه/// زورشون lاتومبيل

محمود دربارة ببينيم تا مياندازيم نگاهي اطCعات روزنامه از گزارشهايي و نوشتهها به nحا
است/ شده نوشته چه او, قتل جزئيات افشارطوسو

نظامي فرمانداري <اع/ميه
افشارطوس سرلشكر مرحوم قتل و ربودن رسميجريان و مشروح گزارش

شد گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در امروز بعدازظهر نيم و دو ساعت اع/ميه اين

تيمسار مرحوم قتل و ربودن به راجع خود اع�ميه نخستين در نظامي فرمانداري اينكه به نظر

مـعرفي و كـنندگان توطئه نام كر ذ با تفضيل به را تحقيقات نتيجه كه بود داده وعده افشارطوس

به دdيل با را زير اط�عات جهت بدين بگذارد عمومي اط�ع دسترس در جرم معاونين و مرتكبين

بـودند كـرده حـاضر مـنظور كردن عملي براي شب آن در كه را عدهاي ميرساند/// عامه استحضار

و مـنزه سـرتيپ مـزيني, سـرتيپ بايندر, سرتيپ زاهدي, سرتيپ خطيبي, حسين از بود عبارت

امـير و قرائـي بلوچ سرگرد نوكر احمد از عبارتند كه را ديگر عدهاي ع�وه به و قرائي بلوچ سرگرد

آمدن از قبل عده اين و كرد حاضر كمك براي قرائي بلوچ برادرزاده شهريار و قاسملو افشار و رستمي

و كرده اجتماع ژاندارمري بازنشسته افسر شغفي سرهنگ منزل ارامنه خيابان در خطيبي منزل به

و بيهوشي داروي منزه دكتر كه شده اين بر قرار و كردند طناب خريد مأمور پيش از را رستمي امير

lبفرمائيد كلمه m از عبارت كه را ع�متي نشست فقيد تيمسار كه موقعي نمايد/// حاضر را ديگر وسايل

سرازيـر پذيرائي اطاق به مرتبه يك ديگران و باز را درب مزيني سرتيپ ابتدا كرده استعمال باشد

و راست دست قـاسملو افشـار و بسـته را شـهرباني رئيس چشمهاي و دهان رستمي امير و شوند

و رستمي امير و بـلوچ احمد و قرائي بلوچ سرگرد از عبارت كه نفر شش ببندد/// را او پاي شهريار

بايندر, سرتيپ و مزيني سرتيپ و شده كار مشغول معهود قرارداد دستور طبق خطيبي و شهريار

مدهوش شهرباني رئيس اعمال اين انجام از پس كرده/// كمك آنان به منزه سرتيپ و زاهدي سرتيپ

خطيبي منزل از و پيچيده بوده آورده احمد او نوكر كه بلوچ سرگرد به متعلق پتوي در را او فوري و
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احمد و بلوچ سرگرد و گذاشتند بود كرده حاضر خطيبي و ك پونتيا سيستم از كه اتومبيلي در و خارج

و فجيع جنايت اين شدند/// سوار اتومبيل همان در رستمي امير و قاسملو افشار و شهريار و او نوكر

به عده آن اسامي كه يافته انجام ديگران و بازنشسته افسران از عدهاي كمك و مباشرت به دلخراش

است: زير قرار

سـرتيپ زاهدي, بازنشسته سرتيپ ملي, شوراي مجلس نماينده بقائي, دكتر خطيبي, حسين

افشار بلوچ, بازنشسته سرگرد بايندر, بازنشسته سرتيپ منزه, بازنشسته سرتيپ مزيني, بازنشسته

بـراي نـخلي/ عباس اميرع�ئي, عبدا� بلوچ, جعفري محمد بلوچ, شهريار رستمي, امير قاسملو,

و مبهم نقاط شده كه بازجوئيها در چنانچه و شده توقيف كنون تا عدهاي عظيم جنايت اين كشف

اشـرفي] سـرهنگحسـين حـومه و تـهران شـهرستان نـظامي [فـرماندار باشد///> تاريكي

هفتم� و بيست سال ,٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت دوازدهم شنبه �اطEعات,

ميشود فرستاده نظامي عالي دادسراي افشارطوسبه قتل پرونده ديگر روز <دو
است اوراقپروندهعكسبرداريشده كليه از

كرد قدرداني كشفتوطئهكنندگان از نخستوزير

كرد خواهد محاكمه را افشارطوس قتل متهمين نظامي دادگاه ديگر يكماه تا

است شده احضار نظامي فرمانداري به زاهدي سرلشكر

پرونده تنظيم در كه نظامي فرمانداري مطلع مقام يك ـ ميرود دادسرا به پرونده ديگر روز دو

لحـاظ از پـرونده ايـنك داشت اظـهار امروز است داشته دخالت افشارطوس سرلشكر مرحوم قتل

پـرونده سـهشنبه روز تا دارد احتمال و است گرديده تكميل متهمين اعتراف و مقدماتي بازجوئي

به متهمين كليه شود/// ارسال نظامي دادسراي به بازجوئي نهائي مراحل طي و بازپرسي اجراي براي

متهمين كليه طرف اين به پيش روز دو از كه شد حاصل اط�ع امروز ـ شدند منتقل قصر زندان

٣ بند در مزبور متهمين شدهاند/ منتقل قصر زندان به افشارطوس سرلشكر قتل و دولت عليه توطئه

ارديـبهشت سـيزدهم يكشـنبه �اطـEعات, ندارد///> را آنها با م�قات حق كس هيچ و هستند قصر زندان

هفتم� و بيست سال ,٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢ ماه

دادند مواجهه يكديگر با را افشارطوس قتل متهمين از نفر چند <امروز
شد آزاد امروز ظهر اليكائي سرتيپ

ميباشند مدافع وكيل انتخاب براي مطالعه افشارطوسمشغول قتل متهمين

است دستنيامده به اثري صاحبپونتياك از هنوز

رستمي امير مـومني, عزيزا� اليكائي سرتيپ آقايان تدريج به امروز بامداد نيم و ٩ ساعت از
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اسگرد قريه كدخداي نخلي عباس چنين هم و قرائي بلوچ سرگرد آشپز بلوچ احمد پهلوان, ملقببه

بازپرس اطاق وارد اليكائي ابتدا آوردند/ كشور كل شهرباني در نظامي بازپرس مخصوص اطاق به را

بازپرس اطاق در اليكائي كه موقع همان در سپس و آمد عمل به بازپرسي او از ساعت نيم قريب و شد

و داد مواجهه يكديگر با را نفر دو اين بازپرس و كردند راهنمائي آنجا به هم را مومني عزيز[ا�] بود/

سـيام چـهارشنبه �اطEعات, آورد/> عمل به بازپرسي هم مومني عزيز[ا�] از گانه جدا طور به سپس

هفتم� و بيست سال ,٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت

افشارطوس محمود <زندگينامه
وارد ١٣å٦ مهرماه در و شده متولد ١٢٨٨ سال در شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ مرحوم

به را خود درجات و مفتخر دومي ستوان درجه به ١٣å٨ مهر اول تاريخ در شد/ افسري دانشكده

تـحصي�تي مـراحـل گـرديد/ مـفتخر سـرتيپي درجـه بـه ١٣٣١ مـهر اول در و نموده اخذ ترتيب

سـتاد ساله يك دوره و شد وارد افسري دانشكده به بعد شد شروع نظام دبيرستان از افشارطوس

ـ اصفهان ٩ لشكر پياده دو هنگ فرمانده است: قرار اين از افشارطوس مهم مشاغل كرد/ طي را جنگ

ـ جـنگ دانشكده دروس مدير و معاون ـ يك لشكر ويژه بازرس ـ همدان راههاي نظامي فرماندار

لياقت نشان از بود عبارت او نشانهاي كشور/ كل شهرباني رئيس ـ تهران نظامي فرماندار و معاون

فرزند يك خود اول عيال از سعيد فقيد دو/ درجه خدمت نشان ـ سه درجه افتخار نشان ـ سه درجه

دو نموده ازدواج پيش سال چند و ميباشد بيات شيخالعراقين آقاي دختر كه خود دوم عيال از و دارد

كه برادرند هشت داشتهاند/ اشتغال افسري و سربازي شغل به بيشتر افشارطوس خاندان دارد/ طفل

ارتش خدمت در نيز كنون ا بقيه و گرديده مستعفي كنون ا بعضي بوده ارتش خدمت در آنها همه

امـEك سـرپرست و اصـفهان شـهرباني ريـاست قسمت مرحوم, آن مشاغل بخش در اطEعات, روزنامه /#
است/ نكرده درج ملي دولت خوشايند براي احتما� را سلطنتي

هفتم� و بيست سال ,٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت ششم يكشنبه �اطEعات, ميباشند/>#

ايران/ تجدد ١٣٢å ماه آبان ١٦ جمعه ٣٢٧٢ شماره /١

مازندران��١ در <افشارطوس
كارپرداز افشارطوس آقاي احوال شرح از شمهاي ميرسد خوانندگان نظر به زير در كه شرحي

شده مازندران اهالي اف�س و بيچارگي از زيادي قسمت باعث قطع طور به كه بوده مازندران ك ام�

افـعال بـه و نشـناخته را افشـارطوس آقـاي كـه شـود پـيدا مازندراني هيچ كه نميرود گمان است/

باشد/ نداشته سابقه او ناپسنديده

بيچاره اهالي حق در ظلمهائي چنان بود مازندران ك ام� متصدي كه سالي چهار سه مدت در
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او حال شرح كسي از يا و [نشناسد] نميشناسد را آقا كسي كه نميشود تصور كه داشته روا مازندران

نيست/ كردني باور زيرا دارد هم حق كند/ باور باشد نشنيده را

زيرا بودند شده بيچاره كام� بود ك ام� متصدي آقا حضرت كه مدتي در مازندران زده فلك اهالي

هم ضمن در بودند زده خود ريشه به تيشه ميكردند هم گر ا يا نداشتند را كسي به شكايت قدرت

شاه زيرا بوده سابق شاه دستور به ناروا متعدد ظلمهاي و شرمآور كارهاي اين كه كرد تصور نبايد

فجايع همه اين ايشان دستور به كه نميشناخت را دهقانان و كاران مقاطعه و كين م� يك يك سابق

اينكه براي كه بود او متصديان خبيث طبع شده فجايع همه اين باعث كه چيزي فقط باشد داده رخ

اهالي به طور اين باشند كرده خودشيريني عوام قول به يا و گردانند عزيز سابق شاه پيش را خود

ميداشتند/ روا ستم

بيچاره كار مقاطعه يا دهقان يا ك م� ف�ن كه بوده سابق شاه امريه طبق كه كرد تصور ميشود آيا

الي ٣ قطر به انار چوبهاي كه ميداد دستور آقا وصفي/ چه به هم آن گرداند؟ بيهوش چوب زير در را

آقا نارواي امر طبق كه بدبخت ف�ن تن به و كرده خيس آب در و شده بريده جنگل از سانتيمتر ٤

الي ٢åå به قريب سابق شاه كاروانسراي و كين دكا دادن اجاره براي چنين هم گردد/ خرد نكرده رفتار

ميكرد/ نمودن اجاره پيشنهاد اهالي از تن ٣åå

انار چوبهاي ميبايستي وقت آن ميكرد خودداري پيشنهاد اين قبول از كه كسي آن بيچاره

يا دكان ف�ن كه ميكرد پيشنهاد بيچاره ف�ن به آقا مث� گردد/ خرد او تن به آب در شده داده خيس

اين كني اجاره lشود اجاره بايستي كه آنچه برابر چندين mالبته مبلغ ف�ن به بايد را كاروانسرا ف�ن

چوب زير در يا و گردد خ�ص جديد بليه اين از داده تومان ٢åå الي ١٥å فورا بايستي يا هم بيچاره

گردد/ مبلغي يك دادن به مجبور

آنها شرح و ميشده انجام مازندران در كه بوده بيناموسي [افشارطوس] گذشته فجايع از ديگر

شد/ خواهد مقاله شدن مطول باعث

شرح كه كند مراجعه مازندران شهرباني به شود مطلع متصديان افعال از كام� ميخواهد كسي گر ا

را عمليات گزارش كه نبوده اين قدرت را شهرباني زيرا است ضبط زيادي پروندههاي در آنها كامل

زير در كه را آنهائي اسامي و كرده مراجعه مازندران مريضخانههاي دفاتر به است ممكن يا بدهد

آقاي صورت هر به كرد/ يادداشت نمودهاند فوت آنجا در ساعت دو و يك از پس و شده بيهوش چوب

در تـعجب و آمـده تـهران بـه فورا ديد مخاطره در مازندران در را خود زندگاني چون افشارطوس

به نبايد اشخاص قبيل اين آيا ميكند/ زندگي تهران در آزادنه ميگويند كه قراري به كه اينجاست

مازندران اهالي طرف از گردد/ سايرين عبرت تا برسند/ خود اعمال كيفر

يزدانپناه> احمد

�٨٨ ـ ٨٩ صفحات ,٦ جلد ساله, بيست تاريخ مكي, �حسين
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است/ شده درج محمود را افشارطوس كوچك اسم اعEم, عمومي فهرست در /#

افشارطوس# سرهنگ
مركز يومية روزنامههاي مقاdت از قسمت يك خ�صة /١٣٢٤ خرداد ـ ٢٩>

و نوشته اصفهان!؟> شهرباني رأس در افشارطوس <سرهنگ عنوان زير شرحي ـ داد روزنامه l١

داسـتانهاي كـه رضـاشاه اختصاصي ك ام� شداد و غ�ظ كارپرداز افشارطوس است: شده متذكر

به و نيامده تعقيب تحت تنها نه است, عامه زبانزد مردم به نسبت مازندران در او رفتار ك وحشتنا

مختاري شاپور غيبت در اينك سرهنگي درجة گرفتن و رتبه ارتقاي با بلكه است, نرسيده خود كيفر

به كه نامهاي در ارتش ستاد رئيس است!؟ شده آنجا شهرباني رئيس عم� اصفهان شهرباني رئيس

سـمت بـدين ايشان دستور حسب بر كه نموده تصديق را معني اين نوشته, مجلس وكيل كار فدا

دارد؟ معني چه حرفها اين همه و كشور وزارت و مشروطه ديگر صورت اين در است! شده مشغول

شهرباني رأس در بايد را رضاشاه دستپروردة دژخيمهاي مگر است؟ نظامي حكومت اصفهان مگر

�١٧ ص ,١ جلد شهرباني, محرمانه گزارشهاي احمدي, طاهر و تفرشي مجيد � گذاشت؟>

افسران ملي گروه سازمان افشارطوسرئيس
١٣٣١ سال در كه بود ارتش افسران ملي گروه سازمان مديران و مؤسسين از يكي <افشارطوس

سرهنگ موقع آن در او بود/ شده تشكيل ارتش طلب اص�ح و ملي افسران از ديگر جمعي و او توسط

قرار او دست در و او منزل در سازمان اين فعاليت مركزيت بود جنگ دانشگاه دروس مدير و ستاد

و رويدادها حجازي, �مسعود شد/> انتخاب آن كل دبير سمت به سازماندهي و توسعه از بعد و داشت

�٦٢ صفحه ,١٣٢٩ ـ ١٣٣٩ داوري

مصدق اقوام از افشارطوس
او قتل مصدق و شد مقتول و مفقود بود, مصدق اقوام از كه شهرباني رئيس افشارطوس, <سرتيپ

كثر حدا روزنامهها و راديو در كرد/ قلمداد قاتل را خود مخالفين از عده يك و نمود عثمان پيراهن را

پرونده اين در را متفرقه و مختلفالمسلك افراد قدر آن و نمود پيشآمد اين از را تبليغاتي استفاده

آن روي تصميمي نتوانست بعدي دادگاه كه طوري به نمود, لوث را موضوع كه كرد قلمداد شريك

�٥٤٢ صفحه ,١ جلد ايران, سپهُبد نخستين خاطرات اميراحمدي, �احمد بگيرد/>

رسيد خود بيرحميهايسابق كيفر به افشارطوسبدنام
رئـيس افشـارطوس سرتيپ مصدق, دكتر طرفدار افسران از يكي ـ افشارطوس قتل <ماجراي
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خوشنامي آدم افشارطوس بود/ شده تعيين سمت اين به مصدق, سوي از كه بود كشور كل شهرباني

مـرد افشـارطوس بـود/ پـرداخـته عشـاير سـركوبي بـه قسـاوت بـا رضـاشاه, زمـان در زيـرا نــبود,

پيشآمدهاي از يكي در او مرگ به موضوع, همين داشت/ شهرت هوسراني به و نبود دوستداشتني

دربار به مصدق راديوئي اتهامات انجاميد/ ايران تاريخ و مصدق نخستوزيري تاريخ در مخوف بسيار

نظر به گرديد/ رد دربار] [وزير ع�ء حسين سوي از lكشور اوضاع وخامت در دربار دخالت بر mداير

كمي بودند/ يافته مناسب مصدق, عليه اقدام براي را فرصت شاه كلهشق اطرافيان ساير كه ميرسد

آوريـل ١٤ در شـد/ نـاپديد افشـارطوس سـرتيپ l١٣٣٢ ارديـبهشت mاول ١٩٥٣ آوريل در بعد,

سي دوشنبه روز ٢١ ساعت از افشارطوس است/ كرده اضافه كتاب مترجم را پرانتز داخل غلط تاريخهاي /#
شد/ پيدا آوريل ٢٦ برابر ارديبهشت ششم يكشنبه روز در وي جسد و مفقود, آوريل ٢å با برابر فروردين يكم و

شب در وي كه بود قرار اين از جريان ظاهرا يافتهاند/ را او مثله بدن كه شد گزارش #l١٣٣٢.٢.١٢m

خـيابان در را خـود رانـنده و اتومبيل و رفت [خانمي] شخصي م�قات به ,١٣٣٢ ارديبهشت اول

در بردند/ تهران خارج در افتادهاي دور نقطه به و دستگير شخص, آن منزل در را افشارطوس گذارد/

و دادنـد شكـنجه را او تدريج به كه چرا رسيد, خود سابق بيرحميهاي كيفر به افشارطوس آنجا,

�٣٩٣ ـ ٣٩٤ صص مهرآبادي, رفيعي محمد ترجمه ,٢ جلد ايران معاصر تاريخ آوري, �پيتر كشتند/>

اط/عات روزنامه اول صفحه آگهيتبليغاتي,
آنكشتند در را افشارطوس كه غاروحشتناكي از تماشايي و جالب <عكسهاي

بودند كرده ك خا آن در را افشارطوس كه گودالي بردند, غار محل به آن با را افشارطوس كه اسبهائي

كشفجنازه اط/عاتروز خبرنگار كه اينعكسها آمد/ عمل به <تلو> كوههاي دامنه در كه مراسمي و

شهرباني اجازه با فردا بود انتشارآندادهنشده شهربانياجازه طرفاداره از موقتا و بود برداشته

ميشود منتشر هفتگي اط/عات مجله در انتشار اجازه

پنجشنبه فرمائيد/>�اطEعات, تهيه وقت اول را آن و است ديدني و تماشائي هفتگي اط�عات فردا

هفتم� و بيست سال ,٨å٨١ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت دهم

افشارطوس شخصيت
بـه مصدق شهرباني رئيس افشارطوس ربودن حادثه با ١٣٣٢ سال ارديبهشت روزهاي <اولين

سـختي به را مصدق افشارطوس شدن مفقوداdثر خبر آمد/ فرود مصدق خانه به صاعقهاي مانند

شد/ بسيج افشارطوس مرحوم كردن پيدا براي دولت نيروي همه كرد/ نگران

توطئه با همراهي عدم جهت به داشت, شمال ك ام� در بدي و زشت سوابق آنكه با افشارطوس

در كـه بـاندبازيهائي و همچشميها و چشم بعضي و ١٣٣١ اسفند نهم واقعه در درباري افسران
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تصدي يا [ تامارا [مادام مجلسآراء و زيبا فاحشه يك سر بر گاه و داشت وجود شاهنشاهي ارتش

ميافتاد/ راه به دشمني و خورد و زد و دعوا نظامي, مأموريت دوره يك و زمين قطعه يك و پست

در وي لياقت بود/ رسانيده هم به صميميتي و ارادت مصدق به و بريد شاه طرفدار افسران گروه از

توجه مورد و شد ظاهر فروردين ٢٧ ملي] نهضت كسيون فرا دعوت به [بهارستان ميتينگ جريان

و دربـار افسران عاليرتبه و ممتاز گروه با كه نزديكي علت به افشارطوس گرفت/ قرار مصدق دكتر

اطـ�عات توانست بود/ حاضر آنان نوش و كيف و عيش همه در و داشت دربار هرزه شاهزادههاي

سرتيپ اسفند نهم جريان در بدهد/ مصدق مرحوم به درباري افسران توطئههاي مورد در جالبي

براي كراتي مذا زمان همان از و ميشوند دلخور شدت به افشارطوس از منزه دكتر سرتيپ و مزيني

قتل توطئه و نميرسد جائي به كرات مذا اين ميشود شروع مصدق ارادتمند حلقه از وي كردن دور

مـيشود/ شـروع بـود, آرائي مجلس و زيبا زن كه خواهرش و خطيبي حسين توسط افشارطوس

مــــهربان, �رســــــــول بود/> عياشي مجلس شيفته شاهي ارتش امراي از بسياري مانند افشارطوس

�٤٦åص ايران, معاصر تاريخ از گوشههائي

افشارطوس محمود شدن كشته
مزيني, mسرتيپ بازنشسته افسر چند كه داشت حكايت چنين غيررسمي و رسمي گزارشهاي >

بقايي دكتر اط�ع با lقرايي بلوچ سرگرد و بايندر نصرا� سرتيپ زاهدي, سرتيپ منزه, دكتر سرتيپ

طرح, اين اجراي براي و ريخته طرحي مصدق حكومت پاية كردن لرزان و افشارطوس ربودن براي

شوراي سابق mعضو خطيبي حسين و بودند كرده آماده خانقاه خيابان در را خطيبي حسين خانة

ارتش, بـازنشسته امـيران ايـن داشت/ همكاري آنها با l<بقايي <دكتر دوست و توده, حزب مركزي

سلطنتي ك ام� از بخشي سرپرست او كه ١٣٢å شهريور از پيش سالهاي از را افشارطوس روحية

كه ك�ني پاداش وعدة و خطيبي با سازش اساس بر افسران اين ميشناختند/ خوب بود, مازندران در

نقش تراژدي اين در جوان خانم آن و آموختند او به تعليماتي و گفتگو خطيبي خواهر با دادند, او به

دستبرد مورد او خانة سيزدهم روز در اينكه عنوان به فروردين نيمة در او گرفت/ عهده بر مؤثري

زندگي تنها خود مادر با گفت و رفت شهرباني رئيس نزد بردهاند, را او جواهرات مقداري و شده واقع

خانم با كند, بازديد شخصا را سرقت محل موقعيت آنكه براي افشارطوس ديدار, چند از پس ميكند/

گذاشت/ ديدار قرار فروردين ٣١ روز بعدازظهر نه ساعت براي خطيبي

رياست مخصوص اتومبيل با بعدازظهر نيم و هشت ساعت از پس دقيقه چند روز آن افشارطوس

فرماندة و شهرباني رئيس اين شد/ پياده خانقاه خيابان جلو در و رفت سعدي خيابان به شهرباني

ك�نتري جلو داد دستور او به تنها و نگفت راننده به را خطيبي خانة نشاني و خود مقصد كشور پليس

نشاني با و پيمود پياده را خانقاه خيابان افشارطوس, باشد/ او تلفن منتظر lبهارستان ميدان mدر دو
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با و گشود را در و آمد پايين ,dبا طبقه از خانم داد, فشار را در زنگ رسيد/ خطيبي خانة به داشت كه

نيم از پس آورد/ شيريني و چاي و گفت خوشامد گرم خيلي رفتند/ دوم طبقة سالن به افشارطوس

برگشتن انتظار در افشارطوس برگردد! زودي به كه رفت بيرون اتاق از بهانهاي به خانم گفتگو, ساعت

و رفت كـنار ميشد, باز سالن به كه اتاقي در جلو پرده انتظار دقيقه ده از پس بود/ خطيبي خانم

شـدند/ وارد قـرايـي بـلوچ سرگرد و بايندر سرتيپ زاهدي, سرتيپ منزه, سرتيپ مزيني, سرتيپ

سپس كردند/ احوالپرسي و س�م او با تيمسارها بود شده گيج حيرتزدگي نهايت از افشارطوس

بيهوش را او كرد, تزريق او به منزه دكتر سرتيپ كه بيهوشي آمپول يك با و گرفتند را او پاي و دست

و دست با را او روز دو بردند/ <تلو> غار به لشكرك كوههاي در را او بيهوش پيكر شب, نيمة در و كرده,

زنـدگيش بـه آمپول يك با همانجا در و گرفتند او از اط�عاتي و اقرارها كردند, شكنجه بسته پاي

بازگو من براي شخصا زهري> علي و بايندر نصرا� <سرتيپ كه گونهاي به را افشارطوس ربودن چگونگي /١
كردم/ نقل اينجا در كردهاند,

�٢٥å ـ ٢٥١ صص تاريخي, خاطرههاي صفايي, �ابراهيم دادند/��١> خاتمه

بـراي كـرد راهـنمائي افشـارطوس قـتل توطئه كشف در را مأمورين كه شخصي <امروز
گرفت قرار تحتبازپرسي بار پنجمين

است؟ كرد اقرار مطالبي چه بازپرسي مراحل در فروغخطيبي
حفاظتميكنند افشارطوس قتل صندوقمحتويپرونده از روز و شب مسلح سرباز دو

آنـها نـتيجه در و كرد راهنمائي را مأمورين كه بود كسي بايندر سرتيپ اتومبيل راننده حسين

در شـخص ايـن كـنند/ پـيدا را جـنازه و نـموده كشـف را افشـارطوس قـتل تـوطئه شـدند مــوفق

كه داد خبر مأمورين به كه بود او زيرا داشت عهده به مهمي نقش نيز/// بلوچقرائي دستگيريسرگرد

اين داشتن دست در با مأمورين و كند م�قات شعري سرتيپ با تا رفت قزوين به بلوچقرائي/// سرگرد

دسـتگير را بـلوچقرائـي سـرگرد شعري, سرتيپ داماد راهنمائي با آنجا از و رفتند قزوين به قرينه

قـانع سـروان آقـاي اطـاق بـه بار پنجمين براي بايندر سرتيپ راننده حسين امروز صبح ساختند/

انجاميد/// طول به ساعت دو قريب بازپرسي اين آمد, نظامي بازپرس

مـيباشد ابـهامآميز افشـارطوس مـرحـوم قتل پرونده در كه چيزي ـ خطيبي فروغ اعترافات

مقامات اظهار از كه آنچه كردهاند/ خودداري خطيبي فروغ اقارير انتشار از مأمورين چرا كه اينست

بر گر ا چه است داشته شركت توطئه اين در خطيبي فروغ كه است اين ميشود استنباط مربوطه

نميداشتند/ نگه توقيف در را او بيجهت كه بود اين خ�ف

او اقارير معهذا ميباشد خطيبي فروغ از كمتر خيلي ظاهرا جرمش متهمين از يكي كه وجودي با

اعـترافـات انـتشار عـدم نشـد گـذاشـته مـردم دسترس در خطيبي فروغ اظهارت ولي شد/ منتشر
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آن انتشار كه است داشته اظهار مطالبي تحقيقات در نامبرده است ممكن كه ميرساند مشاراليهها

سؤاdت به جواب در اصو� مزبور خانم ميشود شنيده كه طوري به اينكه با و است نبوده مصلحت

است/ كرده اختيار سكوت مأمورين

مـتهمين كـليه بـراي بازپرس كه است مدتي چون ـ شد خواهد چه وجهالضمان قرار تكليف

براي متهمين از كدام هيچ معهذا است كرده صادر وجهالضمان قرار كنون تا افشارطوس قتل توطئه

نسبت اعتراض براي مجوزي ديگر متهمين كنون ا چون و نياوردهاند عمل به اقدامي خود استخ�ص

قرار به پرداخت از عجز علت به را آنها وجهالضمان قرار بازپرس است ممكن ندارند خود توقيف به

كرد/ خواهد تبديل توقيف

وظائف از امر اين انجام ميدارند اظهار و ميكنند اط�ع عدم اظهار باره اين در مطلع مأمورين

هشـتم و بـيست دوشـنبه �اطEعات, داد///> خواهد انجام را خود وظيفه بازپرس مسلما و است بازپرس

هفتم� و بيست سال ,٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢ ماه ارديبهشت

كردهاند پر نوارضبط خانهخطيبي در افشارطوس گفتههاي از <آيا
گرفت قرار تحتبازپرسي درشهرباني فروغخطيبي بار اولين براي امروز

عملآمد به بازپرسي شهرباني در امروز متهمين از تن چند از

ببيند را او احدي ندادند اجازه مأمورين و بود تحتكنترل بهشهرباني فروغخطيبي ورود
شد آزاد وحدت سروان

تـوسط خـطيبي حسـين مـنزل كـه روزي آن در باشند داشته خاطر به گر ا محترم خوانندگان

ديكـتافون دسـتگاه يك كـه داديـم اطـ�ع شـد/ مـوم و مهر و بازرسي نظامي فرمانداري مأمورين

افشارطوس مرحوم كه مبلي همان كنار در خطيبي منزل پذيرائي سالن در صوت ضبط مخصوص

دستگاه اين ميدارند اظهار مأمورين كه طوري به افتاد/ مأمورين دست به است بوده نشسته آن روي

كه باشند گرفته اقارير وي از و باشد گرفته قرار افشارطوس قتل متهمين استفاده مورد است ممكن

كـه اسـنادي ضمن است ممكن كه بود شايع شهرباني در امروز باشد/ شده ضبط نوار صفحه روي

بـاشد/ نـيز افشـارطوس اقـارير نـوار داد تـحويل مجلس صندوق به بقائي دكتر امروز يازده ساعت

نگفته چيزي افشارطوس مرحوم و ندارد صحت مطلبي چنين كه ميدارند اظهار تحقيق مأمورين

خواهر خطيبي فروغ [خانم] بار اولين براي امروز ـ فروغخطيبي باشند/ كرده ضبط نوار در كه است

درست خـطيبي فـروغ ورود آوردنـد/ شهرباني به بازپرسي انجام براي مأمورين را خطيبي حسين

تحت را شهرباني قسمتهاي كليه نظامي فرمانداري و شهرباني مأمورين كه گرفت صورت موقعي

مأمورين به مخصوصا ببيند/ را خطيبي فروغ نميدادند اجازه كس هيچ به و بودند داده قرار كنترل

فـروغ شـود/ جلوگيري نظامي فرمانداري اطاقهاي به خبرنگاران ورود از كه بود شده داده دستور
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آمد/ عمل به بازپرسي وي از و بود نظامي بازپرس قانع سروان اطاق در ساعت نيم قريب خطيبي

بردند طوري را او هم باز ببرند زنان زندان به باره دو را خطيبي فروغ ميخواستند مأمورين كه موقعي

ببيند/ را او نتوانست كس هيچ كه

متهمين از ديگر نفر چند امروز خطيبي فروغ [خانم] بر ع�وه بازپرسـ نزد در متهمين ساير

سه نيم و ده ساعت مقارن شدند/ منتقل شهرباني به بازپرسي انجام براي تدريج به افشارطوس قتل

از نظامي فرمانداري جيپ يك با را منزه بازنشسته سرتيپ شهرباني سروان يك و مسلح پاسبان نفر

روي بازپرس اطاق به ورود محض به و ميرفت راه محكم خيلي منزه آوردند شهرباني به قصر زندان

به ساعت ربع سه قريب منزه از بازپرسي گرديد/ آغاز او از بازپرسي ب�فاصله و گرفت قرار صندلي

بلوچقرائـي آوردند/ قصر زندان از مأمورين را بلوچقرائي بازنشسته سرگرد او از بعد و انجاميد طول

آنجا هم منزه سرتيپ شد بازپرس اطاق وارد بلوچقرائي سرگرد وقتي بود/ تراشيده تيغ با را سرش

سرتيپ بازپرس دستور به بعد و كردند نگاه خيره خيره را همديگر دقيقه يك قريب نفر دو اين بود/

خطيبي حسين شد تمام او از بازجوئي اينكه از پس بردند/ ديگري اطاق به خود با مأمورين را منزه

بعد و آوردند را شغفي سرهنگ سپس داشت, ادامه او از بازپرسي ساعت نيم قريب و شد اطاق وارد

از پس متهمين كليه بعدازظهر دو ساعت مقارن و داد مواجهه يكديگر با را نفر چهار اين بازپرس

شدند/ منتقل قصر زندان به بازپرسي انجام

به زندان افسر وحدت ايرج سروان آقاي كه داديم اط�ع پيش روز چند شدـ وحدتآزاد سروان

وحـدت سروان از بازجوئي شد/ دستگير است داشته دست زندان آتشزدن توطئه در اينكه اتهام

اين به مأمورين مطلع مقام يك گفته طبق نتيجه در و داشت ادامه مأمورين توسط روز هر مرتب

دستور امروز بعدازظهر ساعت دو جهت همين به ميباشد/ بيگناه وحدت سروان كه رسيدند نتيجه

هفتم� و بيست سال ,٨١åå شماره ,١٣٣٢ ماه خرداد دوم شنبه �اطEعات, شد/> آزاد و صادر او آزادي

گفت: امروز نظامي دادسراي مطلع مقام <يك
نيست دادگاه به افشارطوس قتل ارجاعپرونده مانع بقائي دكتر از سلبمصونيت در تأخير

سرقتكردند را منزلسرتيپمنزه اموال ديشبسارقين

عملآمد به بازپرسي برد بلوچ سرگرد مخفيگاه به را مأمورين كه شخصي از امروز

كرد؟ اقرار بازپرس نزد را مطالبي چه ديروز فروغخطيبي

تحويلگرديد او به بلوچ سرگرد جيب امروز

آيا كرد سؤال وي از و گرفت تماس نظامي فرمانداري دادسراي مطلع مقام يك با ما خبرنگار امروز

يا كرد خواهيد ارجاع دادگاه به را پرونده شود انجام بقائي دكتر آقاي از مصونيت سلب اينكه از قبل

عدم ولي شود فرستاده دادگاه به پيش روز چند ميبايست پرونده گرفت: جواب در مزبور مقام خير؟
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و هاشمزاده سرهنگ يعني نفر دو اين گر ا اما گرديده تأخير موجب متهمين از نفر دو يكي دستگيري

تأخير ميشود, ارجاع دادگاه به پرونده آيد عمل به بازجوئي آنها از و شوند توقيف گزلو قره مهندس

بود/// نخواهد دادگاه به پرونده ارجاع مانع بقائي دكتر آقاي از مصونيت سلب در

كرد بازپرسي خطيبي فروغ از نظامي بازپرس كه داديم اط�ع ديروز ـ گفت چه خطيبي فروغ

اظـهار مأمـورين است داشـته اظـهار بـازپرس بـه خطيبي فروغ ديروز را مطالبي چه اينكه درباره

زندگي در من است گفته بازپرس به ديروز خطيبي فروغ كه ميشود شنيده ولي ميكنند/ بياط�عي

باشم/> داشته برادرم عمليات از اط�عي نميتوانم بنابراين و نداشتهام دخالتي برادرم خصوصي

حاضر نامهاي طي اينكه وجود با هاشمزاده سرهنگ كه داديم اط�ع قب� ـ شد احضار هاشمزاده

كنون تا معهذا بود داده اط�ع نظامي فرمانداري به شرايطي طي تحقيقات انجام براي را خود بودن

او از اع�ميهاي طي نظامي فرمانداري امروز است/ نكرده معرفي نظامي فرمانداري به را خود هنوز

شـماره ,١٣٣٢ مـاه خـرداد سـوم يكشـنبه �اطــEعات, كند/> معرفي را خود ساعت ٤٨ ظرف كرد دعوت

هفتم� و بيست سال ,٨١å١

شدند آزاد شغفيعزيزا�مؤمني <ديشبسرهنگ
گرديد آزاد كفيل اخذ با فروغخطيبي امروز صبح

عملآمد به بازپرسي خطيبي حسين و مزيني سرتيپ اميرع/ئي, عبدا� زاهدي, سرتيپ از امروز

شد توقيف افشارطوس متهمينقتل با همكاري اتهام به بركلي اميرحسين

تحويلگرديد نظامي فرمانداري به افشارطوس مرحوم لباسهاي امروز

آمد عمل به شرق نهضت جمعيت عضو مؤمني عزيزا� آقاي از كه بازپرسي سلسله يك از پس

گفت: مطلع مقام يك شخص اين آزادي درباره شد/ آزاد امروز و صادر او آزادي قرار ديشب سرانجام

بـازپرس كـه داديـم اطـ�ع پـريروز گـرديد/ آزاد لذا شد ثابت او بيگناهي بازپرسي ضمن در چون

در شغفي سرهنگ آورد, عمل به بازپرسي نيز شغفي بازنشسته سرهنگ آقاي از نظامي دادسراي

دستگير مرا بيجهت و هستم بيگناه من است گفته و كرده انكار را خود جرم بازپرسي مراحل كليه

نـتيجه در بـازپرس داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز نظامي فرمانداري مطلع مقام يك كردهايد/

و ندارد پرونده اين در زيادي اتهام اصو� وي كه رسيد نتيجه اين به شغفي سرهنگ از تحقيقات

آقاي ديشب بازپرس دستور به جهت همين به و است نظر اين مؤيد نيز متهمين ساير و او اظهارات

هـم باز متهمين از بعدي تحقيقات در چنانچه تا شد آزاد كفيل اخذ با شغفي بازنشسته سرهنگ

باشد/ بوده دسترسي وي به شود پيدا او به نسبت سوءظن

اظهار بازپرسي مرحله در خطيبي فروغ [خانم] كه داديم اط�ع ديروز ـ شد آزاد خطيبي فروغ

عمليات از نميتوانم جهت همين به و نميكنم دخالت برادرم خصوصي كارهاي در من است داشته
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حسين خود مخصوصا متهمين ساير كه مطالبي و خطيبي فروغ اظهارات اين باشم/ داشته اط�ع او

ولي گردد واقف او بيگناهي به اندازهاي تا بازپرس كه شد سبب است گفته خواهرش درباره خطيبي

با خطيبي فروغ امروز صبح لذا بكنند او از بازپرسي در كري ذ متهمين ساير بعدا است ممكن چون

شد/ آزاد زندان از كفيل قيد

سرتيپ زاهدي, بازنشسته سرتيپ نظامي بازپرس دستور به امروز صبح ـ متهمين از بازپرسي

موقعي شدند/ آورده بازپرس اطاق به زندان از اميرع�ئي عبدا� و خطيبي حسين مزيني, بازنشسته

زاهدي سرتيپ ديد آنجا در را خود طفل و همسر شد شهرباني اداره راهرو وارد زاهدي سرتيپ كه

اطاق به بازپرسي انجام براي سپس و كرد صحبت و م�قات خود خانواده با ساعت ربع يك قريب

مـزيني سـرتيپ از بـازپرس گـيرد صـورت زاهدي سرتيپ از بازپرسي اينكه از قبل رفت/ بازپرس

قرار به شد/ بازپرس اطاق وارد اميرع�ئي عبدا� شد تمام او از بازپرسي چون و ميكرد تحقيقاتي

قصد از كه است داده تذكر و كرده خود بيگناهي بر مبني اظهاراتي بازپرسي در اميرع�ئي اط�ع

دهد انجام ميبايستي كرد خواهشي او از دوستي وقتي است گفته وي است/ بوده بياط�ع متهمين

به را خطيبي حسين اميرع�ئي از بازپرسي از بعد است نداشته اط�ع دوستش قصد از مسلما وي

كه شده اين نتيجه و انجاميد طول به ساعت نيم قريب شخص اين از بازپرسي آوردند بازپرس اطاق

,٨١å٢ شـماره ,١٣٣٢ مـاه خـرداد چـهارم دوشنبه �اطEعات, گردد///> صادر خطيبي فروغ آزادي دستور

هفتم� و بيست سال

افشارطوس قتل متهمين عليه بر دادستان ادعانامه <متن
١å٦٧ شماره گزارش و اط�عات اداره ٣٢.٢.١٦ ـ ١١٩١٤ شماره گزارش برابر ـ پرونده جريان ///

مفقود و كشور كل شهرباني معاونت ٣٢.٢.١ روز صبح ٧ ساعت در شهرباني گهي آ اداره ٣٢.٢.٧ ـ

اط�عات و گاهي آ ادارات رؤساي ٣٢.١.٣١ دوشنبه روز ٢١ ساعت از را افشارطوس تيمسار شدن

حسـن از بـدوا اقـدام مـزبور اداره دو هـر طـرف از ب�فاصله دهند/ را قضيه تعقيب دستور و اع�م

بازجوئي بود عهدهدار را شهرباني ١ شماره اتومبيل رانندگي ٣٢.١.٣١ روز كه رحيم فرزند ثابتقدم

كل شهرباني از ٢١ ساعت حدود در افشارطوس تيمسار مزبور شب در كه ميدارد اظهار معمول

سير خط ايشان خود معمو� راننده اظهارات بنابه چون و شده ١ شماره اتومبيل سوار و خارج كشور

در و گذشته منوچهري و فردوسي و حافظ خيابان از ميدهند دستور راننده به مينمودند/ تعيين را

دسـتور پست پـاسبان بـه و شـده پياده اتومبيل از تيمسار ميكردند نزاع نفر دو سپهساdر سهراه

خيابان نزديك شدم وارد خيام خيابان به و شده سوار بعد و نمايد جلب ك�نتري به را آنها كه دادهاند

چراغ تير چون چپ دست پيچ به فرمودند بلي گفتم است جا همين خانقاه خيابان پرسيدند خانقاه

خانقاه داخل در پيچيدم و زدم عقب را ماشين ميشست جوي لب را دستش نفر يك و بود جلو برق
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جـلو دادنـد دسـتور پـياده مـاشين از و نگـهدار فرمودند رفتم كه قدم چند صفيعليشاه سمت به

آنجا صبح تا و رفتم ٢ ك�نتري جلو هم بنده كنند احضار مرا تلفن وسيله به تا كنم توقف ٢ ك�نتري

قرباني محسن از لزوما نمودند/ احضار مرا شهرباني معاونت اينكه تا نياوردند تشريف ماندم منتظر

و جگـرفروش نفر يك مستانه تظاهرات موضوع و بازجوئي سپهساdر سهراه شب آن پاس پاسبان

پرونده ٣٣m صفحه مينمايد تأييد را ك�نتري به جلب دستور و محل در را شهرباني رياست حضور

راننده با هم ديگر افشارطوسيكمرتبه تيمسار كه نمود اضافه ثابتقدم حسن ضمنا l٢ شماره

اسكـندري حسـين از لذا رفتهاند/ حدود آن به اسكندري حسين شهرباني ١ شماره ماشين ديگر

را افشارطوس تيمسار ٢١ ساعت حدود در قبل چندي در ميدارد اظهار مشاراليه و معمول بازجوئي

است كدام خانقاه فرمودند گذشتيم خانقاه خيابان از قدم چند چون و بردم صفيعليشاه خيابان به

ك�نتري به برو گفتند شده پياده و دادند توقف دستور كه گذشتيم الساعه كه بود خيابان همين گفتم

كه دارم خاطر به اندازه اين تا را شب آن تاريخ و فرمودند, مراجعت ساعت دو از پس كه بيايم من تا ٢

ميگفت و كرد پرسش من از تيمسار مراجعت مورد در را ٢ ك�نتري نگهباني گاهي آ مأمور كبري عليا

نباشم/ من و بازرسي بيايند تيمسار و بروم ك�نتري از ميترسم ميشود نزديك ١٢ ساعت چون

/l٢ شماره پرونده ١٣٧ صفحه و ١ شماره پرونده ٧٣ mصفحه

حسـين اظـهارات شد تحقيق ٢ بخش ك�نتري گاهي آ مأمور كبري عليا غ�معلي از ب�فاصله

١١٨ mصفحه داشت بيان ٣٢.١.٢٣ روز را خود نگهباني شب آن تاريخ و تأييد را راننده اسكندري

هشتم� و بيست سال ,٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢ ماه مهر يازدهم شنبه �اطEعات, /<///l٢ شماره پرونده

اس/مي انق/ب از افشارطوسبعد محمود قاتلين محاكمه
بـلوچقرائـي سـرگرد و داشت عـهده بر را lافشارطوسm قتل عمليات مسئوليت مزيني <سرتيپ

دستگيري از پس بلوچ سرگرد و شد تيرباران و دستگير انق�ب از بعد كمي مزيني بود دستور مجري

lانق�ب اوايل mدر دو اين كمة محا و بازجويي جزئيات گرديد/ آزاد خود بهائيت كيش از انزجار ابراز با

�٢٢٦ ـ ٢٢٧ صفحات ايران, در قدرت براي مبارزه و مصدق كاتوزيان, �همايون نيافت/> انتشار هرگز

بار يك نه خطيبي, فروغ منزل در مCقات تهران, نظامي فرمانداري دادستانوقت گزارش طبق
رئـيس قـتل مـعماي حـل پيچيدگيها و گيها ويژه اين است/// گرفته صورت دوبار حداقل بلكه
اين ازوقوع قرن نيم به گذشتقريب پساز است/ ساخته ناممكن حدودي تا را شهربانيدولتملي
در راز اين همچنان جرم, وقوع از سال ٢٥ از بعد پرونده اين متهمان از تن دو اعدام و عفو و واقعه,
<اقرارها نيز جنايتو اين مرتكبان از شده كسب اطCعات از استو شده داشته نگه باقي ابهام پرده

است/ نيامده ميان به سخني كنون تا نيز افشارطوس>, محمود از شده تخليه اطCعات و
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بگيره! رو ما جلو نمتونست كسي <جعفري

شد؟ شيرازيچه كريمپور عاقبت و آخر ميدانيد شد؟ چطور بعد ـ سرشار

شنفتيم, موقع اون ما كه جور اين كنم, عرض شما خدمت رو, شيرازي كريمپور ـ جعفري

به عمامه كه حالي در شيرازي كريمپور <ديشب اول: ص ,١٣٣٢ مهر ٢١ ,١٣٥٤ شمارة آتش, روزنامة از نقل /١
بود مخفي تجريش در و آخوندي لباس به مبدل كه شيرازي كريمپور شد/ دستگير داشت تن به لبادهاي و سر

شد/> دستگير

به و بود لقي دهن آدم يه اونم زندان/��١ ميندازنش زرهي دو لشكر از و ميگيرن دوباره اينو

زندان تو روزا كنن, تنبيهش اينكه براي وقت اون ميكرد/ صدا و سر و ميداد فحش همه

نفرم يه ميزدن, بهش سيخونكم يه روش, ميذاشتن پالون يه سربازا بيرون, ميآوردنش

چون ندارم اط�ع زياد منم البته, گويا بود/ مجرد زندان تو خ�صه بعد ميكردن/ سوارش

ديگه/ ميبرنش بين از زندان همون تو گويا بدونم, نبودم اونجا ديگه

زدند! آتشش زندان در ميگويند ـ سرشار

دسـتگير زرگـنده اسماعيل امامزاده در قبل مدتي <شورش> تندرو و منقد روزنامه مدير شيرازي كريمپور /٢
پادگان ميدان در را شيرازي كريمپور ,١٣٣٢ اسفند ٢٣ سهشنبه روز ميبرد/ سر به دژبان زندان در و بود شده
فاطمي حسين دكتر اتاق مجاورت در ارتش, يك شمارة بيمارستان در بعد روز و زدند آتش زرهي دو لشكر
زندان> در روحانيون لباس با شيرازي كريمپور > خاطرة به ك/ ر/ بيشتر اطEعات براي درگذشت/ و شد بستري

/٢٥٢ ـ ٢٥٧ صص خطيبي پرويز نوشته هنرمندان> از <خاطراتي كتاب در

�٢� ميزنن/ آتيشش و ميريزن روش نفت سلولش, تو ميذارن محاف لحاف بله ـ جعفري

بود؟ كسي چه سِر زير كار اين ـ سرشار

بختيار! تيمور ـ جعفري

مرداد ٢٨ از قبل دوران به مربوط شيرازي كريمپور با برخوردتان شما گفتة به پس ـ سرشار

مرداد ٢٨ وقايع از بعد شما نوشتهاند انق�ب, از بعد سياه و سپيد مجلة در آن/ از بعد نه است

l٩.١ شمارة mسند زدهايد! زندان در را او
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نبودم! زندان تو مرداد ٢٨ از بعد كه من نوشتن/ پرتزياد چرتو ميكنم, عرض ـ جعفري

كنن؟! تعريف من از انق�ب از بعد نشريات دارين انتظار شما يعني

�١٣٦ ـ ١٣٧ �صص داريد///> حق نخير, ـ سرشار

مينويسد: سرشار خانم

زندان در را او مرداد ٢٨ وقايع از بعد شما نوشتهاند انق�ب, از بعد سياه و سپيد مجلة <در

l٩.١ شمارة mسند زدهايد!

نبودم زندان تو مرداد ٢٨ از بعد كه من نوشتن/ پرتزياد و چرت ميكنم, عرض ـ جعفري

كنن؟! تعريف من از انق�ب از بعد نشريات دارين انتظار شما يعني

داريد/> حق نخير, ـ سرشار

شكنجهميكردند؟ و ميداند زجر را شيرازي روزهايزندگيكريمپور <آخرين

بود[؟] يكزندان در او با كه كسي قلم به
فرمانداري معمو� بوديم زنداني قصر زرهي دو لشكر زندان در ما مرداد ٢٨ كودتاي از پس ///

قرار آزار و شكنجه مورد نوعي به ابتدا در ملي جبهه و مصدق دكتر طرفداران از را كس هر نظامي

به كردند عمل ديگري طور فاطمي حسين دكتر مرحوم و شيرازي كريمپور مورد در ولي ميداد///

توقيفآنها از بعد بQفاصله چاقوكشاندستگاه از عدهاي شعبانجعفريو آنها اشاره معنيبا اين

مجروح و مضروب را آنها وضع بدترين به افتادندو آنها جان به فرماندارينظاميرسانده به را خود

براي باره اين در او خود بود/ بازداشت شهرباني موقت زندان در اول شيرازي كريمپور مرحوم كردند///

و انداختند جانم به را جعفري شعبان اول گرفتند مرا كه روزي بعدازظهر ميكرد: تعريف اينطور من

و سـپيده مـجله صـفحه/] يك كـليشه �٩.١ شمارة �سند ] شدم/// بيهوش تقريبا كه زد كتك مرا قدري به

/�١٥٤ �ص </١٣٥٨ فروردين ,٣١ ـ ١١å٢ شماره سياه

شـتابزده, سرشار خانم كه بوده زنداني جعفري شعبان كه نيست مدعي سياه> و <سپيد مجله
داريد/>! <حق ميفرمايند: و كرده تصديق را جعفري شعبان بيربط جواب

كريمپور ماجراي اين در پهلوي اشرف <نقش> از سندتراشي, و سفسطهها كنار در شرشار خانم
نميكند!؟ پرسش

به دست در كه كدكني شفيعي محمدرضا تا گرفته ما محله زيرك از پهلوي رژيم دشمنان تمامي
كريمپور سوژه اين در و///>, [تركي] قومي, محلي, زبان به شاشيدم <من نيست! حرف شاشيدنش
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يا جرئت خانم اين منتها است, سهيم كريمپور آتشزدن ماجرا در پهلوي اشرف كه دارند وحدتنظر
لغزشعمديهوچيبازان بوده! چنين اين مدارها و قرار يا ندارد, را شعبان پرسشاز چنين جسارت

بود! بازنگشته ايران به هنوز پهلوي اشرف كريمپور, خودسوزي زمانوقوع كه اينجاست
است/ داده انتشار كتاب صورت به را كريمپور با همبنديبودنخويش دوران نوشتهيدر كيمرام
پاسخ در ديگري بااسناد همراه بازرگان, دادگستريدولت وزير جفنگيات همراه بخشو آن فشرده
مرور را شيرازيروزنامهنگار كريمپور سياسي كارنامه و قضيه با آشنايي براي ديگران, خزعبCت به

ميكنيم!

گفت ترك را تهران هواپيما اشرفبا <واWحضرت

بود شده جديديتهيه اشرفگذرنامه واWحضرت برايعزيمت

فراهم را اشرف واWحضرت فرزند معالجه وسايل سويس در ايران سفارت نخستوزير دستور به

پرداخت خواهد ايشان دارائي از دربار وزارت را مخارجآن و كرد خواهد

اس آ اس هواپـيماي با پهلوي اشرف واdحضرت پنجشنبه ديروز بعدازظهر نيم و شش ساعت

اتومبيل با اشرف واdحضرت بعدازظهر دقيقه بيست و شش ساعت گفت/ ترك ژنو مقصد به را تهران

و حميدرضا شاهپور و غ�مرضا شاهپور ايشان همراه و شد مهرآباد فرودگاه وارد غ�مرضا شاهپور

نفر چند و دربار وزارت تشريفات رئيس پرنيا آقاي آمدند/ فرودگاه به مشايعت براي همسرهايشان

بودند/ حاضر فرودگاه در قب� اشرف واdحضرت آشنايان از عدهاي همچنين و دربار اعضاي از ديگر

شد/> سوار هواپيما به سپس و كرد صحبت مشايعين با فرودگاه در دقيقهاي چند اشرف واdحضرت

�٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å �شنبه

شد وارد تهران به اشرفپهلوي شاهدخت واWحضرت امروز

شاهپورها واWحضرت كليه و شمس واWحضرتشاهدخت

نمودند واWحضرتاستقبال از ع/قمندان از زيادي عده و دولت اعضاي و

شرفيابميشوند ملوكانه حضور به امروز اشرف شاهدخت واWحضرت

احـمد آقاي اتفاق به پهلوي اشرف شاهدخت واdحضرت امروز صبح دقيقه چهل و ده ساعت

شدند/ وارد تهران به هلندي هواپيماي با خود همسر شفيق

شـاهپور واdحـضرت عـليرضا, شـاهپور واdحضرت پهلوي, شمس شاهدخت واdحضرت قب�

خـود, هـمسران اتـفاق بـه حميدرضا شاهپور واdحضرت عبدالرضا, شاهپور واdحضرت غ�مرضا,

تهران, شهردار و استاندار وزراِء, آقايان از تن چند شاهنشاهي, دربار رؤساي و تشريفات كل رئيس

مجلسين نمايندگان از زيادي عده و تهران نظامي فرماندار و كشور كل شهرباني ارتش, ستاد رؤساي
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اشرف پرستاري آموزشگاه دانشجويان همچنين و آموزش و كار كانون شاهنشاهي, سازمان رؤساي و

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه بودند/// يافته حضور مهرآباد فرودگاه در پهلوي

كيمرام روايتمنوچهر
پائين تا زده, چمباتمه حال در كه بود پوشيده هنديها يا عربها مثل بلندي, و سفيد <پيراهن

ميپوشاند/ را پاهايش انگشتان

را او كـردم حس ميكند/ مقاومت پيراهن يكتا با سرد هواي آن در چطور كه ميكردم تعجب

با داشت/ دست در سربازي <يغلوي> يك ساقي, گروهبان شد/ باز اتاق در وقت, همين در ميشناسم/

گفت: و داد من دست را آن بزند, حرفي كه اين بدون ميزد/ هم را ظرف ته مايع قاشق, يك

بخور!

سـركشيدم/ سـرعت به ولع با را آن قند, شربت مثل بود, شيرين چشيدم/ را ظرف داخل مايع

آشاميدن از بود افتاده اتفاق كمتر رفت/ و بست را در گرفت, من از را خالي ظرف ساقي, گروهبان

بود/ ايستاده سرم باdي من, هماتاقي كردم, بلند را سرم كه وقتي ببرم/ لذت همه آن شربتي,

گرفت: طرفم به را اشارهاش انگشت

نيستي؟ كيمرام تو

روزي چه به مرا ميبيني ـ ـ داري حق ـ ـ نشناختي؟ مرا ـ دادم/ تكان تأييد ع�مت به را سرم ـ

انداختهاند؟

بود/ آشنا برايم شديد, ضعف وجود با صدايش

هستي؟ شيرازي كريمپور تو ـ ـ كريمپور ـ

دسـتگير كـي آوردهاند/ جا اين به من دادن آزار براي را تو كردم, فكر اولش هستم/ خودم آره ـ

شدي؟

امروز/ ـ

چرا؟ ـ

بود/ تظاهرات گويا امروز ـ

شديد؟ ـ

ـ ـ

بگويم/ را راستش نميتوانستم و نميخواستم ندادم, جوابي

شايع حتي كردهاند/ شكنجه و دستگير را او بودم شنيده ميسوخت/ دلم شيرازي كريمپور براي

مصلحت دستگيرم, چگونگي درباره شده خوشحال ميديدمش زنده كه اين از كشتهاند/ را او بود

بگـويم/ كـه نداشـتم كند, خوشحال را او كه چيزي هم تظاهرات دربارهي بزنم/ حرفي نميدانستم



٢٦٧ شيرازي كريمپور اميرمختار قضيه

در واقع در ديدم/ ١٣٢١ آذرماه تظاهرات در را او با اولين ميشناختم/ بود سالها را شيرازي كريمپور

از ناشي مرج و هرج و متفقين نيروهاي ورود [!؟]/, ايران اشغال علت به آذرماه, يكم و بيست شورش

دولت بـود/ شـده ايجاد قحطي نوعي و غذايي مواد نان, كمبود تهران در ديگر, بسيار عوامل و آن

كه بوديم درس وسط ميخواندم/ درس دارالفنون دبيرستان اول سال من بود/ سركار قوامالسلطنه

درآوردند/// صدا به بودن, شده مدرسه وارد كه غريبه نفر چند را مدرسه زنگ

تا را پيراهنش كه ديدم را جواني ميدان وسط باغچه, اطراف نردههاي روي بهارستان ميدان در

روي راست دست بـا داشت/ سـبزه چـهرهاي و مـتوسط و باريك اندام بود, كشيده dd سينه روي

ميزد: فرياد هيجان با و ميكوبيد شكمش

ـ ـ گشنمونه قوام پونه, و پنير و نون

ميكردند/// تكرار مخصوص ريتم با را شعرا همين هم جمعيت

قرار هدف كه اين براي گلولهها, رگبار صداي شنيدن با است, شيرازي كريمپور فهميدم بعدها

رفت/// شيرجه جمعيت تو آهني نردهي باdي از نگيرد,

و خـودنمايي هـم مـقداري شـدم/// آشـنا نزديك شد,از باز توده حزب كلوپ به پايش بعدها

داشت/// جاهطلبي

با بالكن از كه اين با عابدي دكتر روز آن داشت/// بزرگي ميتينگ حزب ١٣٢٤ ماه فروردين در

بود كرده پيدا بلندگو بدون رقيب يك جمعيت ميان در پايين ميداد, انجام را كارش قوي ميكروفون

عابدي دكتر از پرهيجانتر و انق�بيتر شعارهاي داشت, كه رسايي بسيار صداي با مداوم, و مرتب كه

انـتظامي مـاموران داد دسـتور عـابدي دكـتر سـرانـجام مـيزدند/// دست بـرايش جمعيت و ميداد

گر ا و شد قطع رابطهاش هم من با كنند/// اخراج و بكشند بيرون جمعيت ميان از را كريمپور ميتينگ,

پيوست/// مصدق طرفداران به نفت شدن ملي جريان در بود/ تصادفي ميداد, دست ديداري

چه به مرا ميبيني ـ ـ ميدانم ـ ـ نميروم بيرون زنده جا اين از من [ كريمپور: زندان در [م�قات
ـ ـ انداختهاند حالي

كنند/ زجركشم ميخواهند ـ ـ خودكشينكنم ميخواهند

- شده- كم وزنم كيلو پنج و بيست از بيش نزم/ ديوار به را سرم كه چسباندهاند, پتو ديوارها به

اشارهي با برد/ اتاق وسط به و كرد بلند زمين از گرفت, را دستم ميكرد/ پيدا عصبي حالت كمكم

داد/ نشانم را چراغ چسبيدهي سقف به را dمپ انگشت

مـيروم/ تـو شـانههاي روي مـن بايست, جا اين تو نمانده, باقي من از چيزي ندارم/ وزني من

كني/ تحمل مرا وزن ميتواني

است/ راحتي مرگ ميكشم, را خودم ميكنم/ سرپيچ توي را انگشتم ميكنم/ باز را dمپ

بميرم/ نميخواهم من ميكشد/ تو با هم مرا برق صورت هر در چون نميشه/ اين نه ـ



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢٦٨

داد/// تكان سرش

ميماني/// زنده طوريخودت اين كن/ خفه مرا بيا

زده, آتش را خـودش نـفت ريـختن بـا شـيرازي كـريمپور كـه خواندم روزنامهها در بعد مدتي

آتش نفتبه با وسپسجسدشرا ان زده پشتتير از را او بود شايع است/ مرده كرده, خودسوزي

را او يا كرده فرار به اقدام زدهاند؟ تير با را او يا زده, آتش را خودش منآخرشنفهميدم, كشيدهاند/

كشتهاند؟ را او باشد, داشته خودسوزي يا فرار قصد كه اين يابدون بستهاند؟ گلوله به

رسيده داشت كه آرزويي تنها به ميكردم فكر من نداشت تفاوتي من نظر از بود شده هرچه

بود/

/�٣١٨ ٣١١- �صص كيمرام منوچهر ,dبا رفقاي مرگ!>

ارتش دادرسي عمارت دوم طبقه از را خود شيرازي <كريمپور
كرد پرت بهخيابان

كردند دستگير را او ب/فاصله ارتش گروهبانان از نفر دو

خودكشيداشتهام قصد كنم فرار مننميخواستم ميگفت كريمپور

به ارتش دادرسي اداره دوم طبقه از را خود شيرازي كريمپور كه شد حاصل اط�ع امروز صبح

به را زير اط�عات و يافت حضور واقعه محل در ما خبرنگار ب�فاصله است/ كرده پرتاب مجاور خيابان

يك شعبه منشي متقيان علي دوم گروهبان و فرهنگيان علي كرم ا گروهبان كه هنگامي آورد: دست

كه ميكنند مشاهده بودند صحبت مشغول و ايستاده دادرسي اداره در جلو ارتش دادرسي بازپرسي

�شنبه كرد///> پرتاب خيابان به ارتش دادرسي اداره فوقاني طبقه پنجره از را خود غيرنظامي نفر يك

�٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢

كرد فاش دادگستري وزير كه مهمي <راز

زد آتش شاه خود را كريمپور

خـبرنگار بـه خـميني امـام مـنزل بـه ورود هنگام دادگستري وزير مبشري اسدالله دكتر امروز

گفت: اط�عات

شاه, مخالف و آزاده روزنامهنگار شيرازي كريمپور ميدهد, نشان كه آوردهام دست به اسنادي

و او, چشمان برابر در بود, كرده برپا شاه كه جشني در ويژهاي مراسم طي مرداد ٢٨ كودتاي از پس

به وحشيانه مراسم اين افزود مبشري دكتر است/ شده كشيده آتش به نزديكانش از گروهي و اشرف

سخنان در مبشري دكتر داشت/ ادامه ساعتها و شد برپا كريمپور از گرفتن انتقام براي و شاه دستور

مـاه اسـفند ٥ شـنبه روزنـامه, نـخست صـفحه ميكند/> منتشر را اسناد اين زودي به كه كرد اشاره خود

ريال� ١٥ تكشماره ,١٥٧٩٢ �شماره ,١٣٥٧
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بردند منزل به را شورش <مدير

شـيرازي كريمپور آقاي و رفته نجميه بيمارستان به فارس مبارزين جبهه اعضاي عصر ديروز

با بود بستري آنجا در مجلس سهشنبه روز كاري] كتك ] حادثه اثر در كه را شورش روزنامه مدير

,٧٦٩å شـماره ,١٣٣å ماه آذر سوم و بيست شنبه �اطEعات, بردند/> منزل به احساسات ابراز و تظاهرات

ششم� و بيست سال

شورش <توقيفروزنامه

آن اخـير شـماره مـندرجـات اينكه استناد به شهرباني كل اداره طرف از شورش روزنامه ديروز

شماره ,١٣٣å ماه دي سوم سهشنبه �اطEعات, گرديد/> توقيف است مطبوعات قانون ٤٩ ماده مشمول

ششم� و بيست سال ,٧٦٩٨

شورش روزنامه مدير <محاكمه

به جنحه دادگاه ٩ شعبه در شيرازي كريمپور اميرمختار آقاي دادرسي جلسه ديروز ١١.٥ ساعت

را خود هويت كريمپور آقاي كيفرخواست قرائت از پس گرديد/ تشكيل معيني/// رحيم آقاي رياست

جـرم يك بـنابرايـن و نـموده مـعين شورش روزنامه مدير اينجانب شغل گفت: سپس نموده بيان

با جنائي دادگاه بايستي و ندارد را امر اين به رسيدگي ص�حيت جنحه دادگاه و ميباشد مطبوعاتي

و سـلطنت مـقام بـه تـنها نه من كه داشت اظهار متهم سپس شود/ تشكيل منصفه هيأت حضور

مـورد را مـملكت قوانين كه را جوان دموكرات شاه عكس بر بلكه نميكنم و نكرده اهانت مشروطه

به كمه محا دنبال و ختم بعدازظهر نيم و يك ساعت در جلسه ميكنم/ ستايش ميدهند قرار احترام

ولي نـمود را خود بازداشت رفع تقاضاي دادگاه از كريمپور آقاي ضمنا شد موكول اسفند ٢٥ روز

سـال ,٧٧٦٥ شـماره ,١٣٣å ماه اسفند يكم و بيست چهارشنبه �اطEعات نكرد/> موافقت امر اين با دادگاه

ششم� و بيست

شورش روزنامه مدير <محاكمه جلسه دومين
تحت جنحه دادگاه ٩ شعبه در شيرازي كريمپور آقاي كمه محا جلسه دومين امروز ١٢ ساعت

دكتر هوشيار, مهدي آقايان و تهران دادسراي داديار عالمي آقاي حضور با معيني رحيم آقاي نظر

راجع هوشيار آقاي ابتدا گرديد/ تشكيل متهم مدافع وك�ي كاووسي هوشنگ و سزاوار ظهوري صدر

سال مصوب واحده ماده موجب به منصفه هيأت ٣ ماده و ايران در مطبوعات قوانين وضع موضوع به

و آمده وجود به غيرطبيعي پرونده اين كه اين و اساس قانون متمم ٧٨ و ٢å٧ اصل رعايت لزوم و ٢٩

به كمه محا بقيه و ختم دادگاه جلسه كم ربع دو ساعت در و كرد ايراد بياناتي دادگاه ص�حيت عدم
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,١٣٣å مـاه اسـفند ششـم و بـيست دوشـنبه �اطـEعات شد/> موكول صبح ٩ ساعت فروردين چهارم روز

ششم� و بيست سال ,٧٧٦٩ شماره

شورش مدير <محاكمه جلسه ششمين
امروز صبح ١١ ساعت در شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي كمه محا جلسه ششمين

را خود مدافعات هوشيار آقاي و شده تشكيل معيني رحيم آقاي رياست به جنحه دادگاه ٩ شعبه در

آقـاي دفـاع بـقيه نمود/ عزل را خود وك�ي بقيه كار در تسريع لحاظ از كريمپور آقاي كرد/ شروع

مـوكول شـد خـواهـد تشكــيل ارديــبهشت ١١ پــنجشنبه روز كــه آيــنده جــلسه بــه هــوشيار

ششم� و بيست سال ,٧٧٨٨ شماره ,١٣٣١ ماه فروردين هشتم و بيست پنجشنبه �اطEعات, گرديد/>

شورش روزنامه مدير درباره دادگاه <راي
در يكشنبه روز ١١ ساعت شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي دادرسي جلسه آخرين

نماينده عالمي آقايان مدافعات از پس گرديد تشكيل معيني آقاي رياست به جنحه دادگاه ٩ شعبه

تا مدافعات اين چون نمود/ را خود دفاع آخرين كريمپور آقاي مدافع وكيل هوشيار مهدي و دادستان

تشكيل امروز صبح ١١ ساعت در ديگري جلسه دادگاه راي اع�م براي انجاميد, طول به وقت آخر

به اهانت جهت از و تأديبي حبس ماه ٣ كاذيب ا نظر از گرديد: اع�م زير شرح به دادگاه راي و شد

در و گرديد تبرئه زندان در دولت مأمورين به توهين اتهام نظر از و تأديبي ماه ٥ به سلطنت مقام

رسيدگي تقاضا صادره راي از ب�فاصله كريمپور آقاي شد/ خواهد اجرا وي درباره كيفر اشد نتيجه

ششم� و بيست سال ,٧٧٩٦ شماره ,١٣٣١ ماه ارديبهشت نهم سهشنبه �اطEعات, نمود/> استينافي

شيرازي كريمپور محاكمه

در شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور كمه محا جلسه امروز ـ امروز مهم خبرهاي <خQصه

مينمود بيماري و كسالت اظهار متهم چون لكن گرديد تشكيل عقيلي رياست به استيناف ٨ شعبه

كه شد نوشته قانوني پزشك به شرحي محكمه رئيس طرف از و گرديد ختم اظهاراتي بدون جلسه

از خارج كه بود شده نوشته كريمپور كمه محا گذشته جلسه خبر در دهد/ قرار درمان تحت را متهم

مورد را نكته اين و نوشته اداره اين به شرحي وي مدافع وكيل هوشيار است/ كرده صحبت موضوع

عدم مورد در كريمپور آقاي گذشته جلسه مدافعات كه است كرده نشان خاطر و داده قرار تكذيب

ششم� و بيست سال ,٧٨١٦ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد سوم شنبه �اطEعات, است/> بوده دادگاه ص�حيت

است بهداريبستري در شورش <مدير

تحت و بستري شهرباني بهداري جراحي بخش در فع� كه شورش مدير شيرازي كريمپور آقاي

رژيم گرفتن و داروئي معالجه مشغول ماه يك بايد معالج طبيب تشخيص طبق دوباره است درمان
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شـماره ,١٣٣١ مـاه خرداد نوزدهم دوشنبه �اطEعات, بگيرند/> تصميم جراحي عمل درباره بعد تا باشد

ششم� و بيست سال ,٧٨٣å

شدن تبرئه از پيش مصدق, محمد اتفاق به جمعي عكسيادگاريدسته
امـروز صبح ١١ ساعت شورش مدير شيرازي كريمپور اتفاق به جرايد مديران آقايان از نفر ٦>

كردند/ م�قات را مصدق دكتر آقاي

اهـالي و فارس مردم كاريهاي فدا و مبارزات اطراف در شرحي شيرازي كريمپور آقاي نخست

مـدير هـوش اهـور آقـاي سـپس و داشت اظهار مصدق دكتر آقاي دولت به نسبت فسا شهرستان

مرداد سيزدهم دوشنبه كرد/>�اطEعات, بيان مطالبي كريمپور آقاي اظهارات تأييد در جوشن روزنامه

هفتم� و بيست سال ,٧٨٧٢ شماره ,١٣٣١ ماه

شد شورشتبرئه <مدير
تبرئه منتسبه اتهامات از استيناف ٨ شعبه در امروز شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي

هفتم� و بيست سال ,٧٨٧٤ شماره ,١٣٣١ ماه مرداد شانزدهم پنجشنبه �اطEعات, شد/>

<ورود
�اطــــــــEعات, شد/> تهران وارد شيراز از هواپيما با شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي

هفتم� و بيست سال ,٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢ ماه فروردين سيام يكشنبه

اصل امريكائي كارمندان و ملي نهضت ادامه طرفداران و ايران حزب سران <حوادثشيراز,
سرميبرند به ارم باغ در چهار

داده روي شيراز در پنجشنبه و چهارشنبه روز كه تشنجاتي علت به ـ ميبرند سر به ارم باغ در

همچنين و آن به وابسته احزاب و ايران ملي نهضت ادامه طرفداري جبهه و ايران حزب سران بود

چهار اصل اداره امريكائي كارمندان و ميبرند سر به ارم باغ در شورش مدير شيرازي كريمپور آقاي

معاودت خود محلهاي به امروز از ممكنست اط�ع قرار از ولي بودند ارم باغ در روزه سه اين در هم

هفتم� و بيست سال ,٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢ ماه فروردين سيام يكشنبه �اطEعات, كنند/>

شـمال صـفحات بـه اسـتراحت براي كه شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي ـ <ورود
,٨١١٤ شـماره ,١٣٣٢ خـرداد بـيستم چـهارشنبه �اطEعات, بازگشت/> تهران به امروز بود كرده مسافرت

هفتم� و بيست سال
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نمود اماننامه تقاضاي شيرازي كريمپور

بازپرسان/// از نفر ١٨ وسيله به شدگان دستگير كليه از <بازپرسي
شدگان دستگير كليه از بازپرسي داشت اظهار ما خبرنگار به نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك

داد اط�ع نظامي فرمانداري مأمورين به تلفن با شيرازي كريمپور گذشته روز است/// شده آغاز اخير

را خود كنون تا وي ولي شد قطع تلفن سپس و كرد خواهد معرفي را خود بدهند تأمين او به گر ا كه

شـماره ,١٣٣٢ ماه شهريور دهم سهشنبه �اطEعات, ميباشند///> او تعقيب در مأمورين و نكرده معرفي

هشتم� و بيست سال ,٨١٧٤

شد تجريشدستگير در شورش روزنامه شيرازيمدير <ديشبكريمپور

از يكي در شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي ديشب شب نيمه بعدازظهر ساعت سه

از است شده اط�ع كسب كه طوري به شد/ دستگير مباشر محمدعلي آقاي به متعلق تجريش باغات

اين در نيز گزارشاتي و داشتند اط�ع او اختفاي محل از انتظامي مأمورين طرف اين به روز سه دو

دادستان سرلشكر تيمسار دستور به مأمورين ديشب سرانجام بود/ رسيده مربوطه مقامات به مورد

منزل وارد نردبان با و رفتند تجريش به گاهي آ اداره رئيس معزي آقاي تقاضاي و نظامي فرمانداري

خوابيده آنجا در كريمپور كه اطاقي به و شدند مقصودبيگ خيابان در واقع مباشر محمدعلي آقاي

بعد لحظه چند و رفت ديگري اطاق به انتظامي مأمورين مشاهده محض به كريمپور ولي رفتند بود

فـرمانداري به و نموده دستگير داشت بلندي ريش و تراشيده را سرش كه حالي در را او مأمورين

تـحويل نـظامي فـرمانداري بـه و بـازداشت مأمورين طرف از بازرگان مباشر, آقاي آوردند/ نظامي

هشتم� و بيست سال ,٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢ ماه مهر ششم و بيست يكشنبه �اطEعات, گرديد/>

ارتش بيمارستان در شيرازي فقراتكريمپور ستون از <امروز
داشتم خودكشي قصد من داشت اظهار بيمارستان در كريمپور شد خواهد عكسبرداري

بيان براي كه هنگامي شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور داديم اط�ع ديروز كه طوري به

و انداخت خيابان به مزبور اداره دوم طبقه از را خود بود رفته ارتش دادرسي به خود دفاع آخرين

بيمارستان وارد كه هنگامي كريمپور گرديد/ منتقل بيمارستان به ارتش دادستان دستور به ب�فاصله

اين تحمل طاقت زيرا بكشم را خود ميخواستم من زد فرياد ميناليد كمر درد از كه حالي در شد

تحت بيمارستان در كريمپور ديروز نشدم/ خود مقصود اجراي به موفق ولي نداشتم را اتهام همه

او فـقرات ستون ناحيه از امروز شد قرار ميكرد كمر ناحيه از تألم اظهار چون و گرفت قرار معاينه

و ديشب كريمپور نه/ يا است رسيده او بدن اعضاي به صدمهاي شود معلوم تا كنند عكسبرداري

صدمهاي او بدن ناحيه از قسمتي به چنانچه است ممكن و بود بستري ارتش بيمارستان در امروز
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سال ,٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢ ماه دي سيزدهم يكشنبه �اطEعات, بماند/> بيمارستان در مدتي باشد رسيده

هشتم� و بيست

ارتش كيفرخواستدادستان <متن
است كرده اعدام مجازات تقاضاي شيرازي برايكريمپور دادستان

نظامي بازپرس خديو سرتيپ وسيله به شيرازي كريمپور پرونده شد داده اط�ع كه طوري به

بود/// شده صادر مزبور متهم درباره اعدام مجازات قرار و تكميل

كيفرخواست

سن روزنامهنگار شغل كريمپور شهرت قدمعلي فرزند اميرمختار غيرنظامي متهم مشخصات n١

ماه مهر پنج و بيست تاريخ در كه اوdد و عيال بدون تهران اقامت محل ايران تبعه سال دو و سي

حكومت قانون ٥ ماده موجب به و دستگير نظامي فرمانداري و شهرباني مأمورين وسيله به ١٣٣٢

مـاه تـير سـيام تاريخ در را او بازداشت قرار ارتش دادستان بازپرس بعدا و شده بازداشت نظامي

به پرونده بازداشت بر متهم اعتراض اثر در و است بوده ارتش دادستاني موافقت مورد و صادر ١٣٣٢

مورد متهم بازداشت آراء اتفاق به ١٣٣٢ ماه آبان دوم مورخه صادره راي موجب به و ارجاع دادگاه

است/ شده واقع تأييد

و تـاج و تخت وراثت ترتيب و حكومت اساس زدن هم به منظور به سوءقصد اتهام موضوع n٢

سلطنت/ قدرت ضد بر شدن مسلح به مردم تحريص

به سپس مينمايد/ توصيف جامعه در را متهم موقعيت قب� اتهام دdيل و تحقيقات نتيجه n٣

ميپردازد/ اتهام موضوع به نسبت اتهام دdيل و تحقيقات كر ذ

شيراز ميهنپرست اهالي از عدهاي كه است شخصي كريمپور اميرمختار متهم موقعيت ـ الف

ميشود/ نقل آن خ�صه ذي� كه نوشته است امر پرونده پيوست كه مفصلي شرح دربارهاش

به كه طوري به نموده قلمداد شيرازي را خود شهرت كه شورش كريمپور نام به كه خائن <شخص

نـام بـه كـه فـارس وdيت از تاريخي ناحيهي ,(svãnkãre) شوانگاره يا شانگاره/ وdيت ,(runiz) <رونيز /#
و فارس, خليج و كرمان و فارس بين وdيت اين است/ شده خوانده نام بدين آنجا در كن سا كردان از طايفهاي
خيره نيريز, اصطهبانات, ,(tãrom) تارم ,(zarkãn) زركان نواحي و است, بوده ايج يا (ig) ايگ شهر مركزش
اواخر در شبانكاره كردان بودهاند/ وdيت آن جزِء دارابجرد و dر, رونيز, ,(korm) كرم ,(porg) پرك ,(xayra)
كـرزوبيان رامـانيان, اسماعليان, بودهاند: مهم شعبهي پنج شامل قمري هجري ٦ قرن اوايل و ميEدي ٥ قرن

مصاحب/ دايرةالمعارف <///,(sakãniãn) شكانيان و مسعوديان ,(karzubiãn)

طفوليت از كه ميباشد فسا رونيز# اهالي از و نبوده شيرازي شخص اين شده آشكار ايران ملت تمام

اين اينكه براي و تكذيب كلي به را او شيرازي و نداشته ديگري هدف چاپلوسي و خيانت و دزدي جز

تا كه را شخص اين و حذف شخص اين نام از را شيرازي شهرت نيايد وارد شيراز اهالي به ننگين لكه
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مينموده توهين و اهانت دائما و شده ديگر شهرستانهاي و شيراز اهالي از عدهاي قتل باعث حال به

مـا چشـمروشني و خـوشحالي و بيگناه عدهاي خون ادعاي براي كه دارند استدعا شيراز اهالي

به و آويخته عدالت دار چوبه به شيراز در زودتر چه هر را خائن و وطنفروش شخص اين شيرازيها

كـيفر بـه و دسـتگير را شـخص ايـن امـثال و همدستان زودتر چه هر آرزومنديم و رهسپار جهنم

به معروف و عقيده فساد و فسق به مشهور است شخصي كريمپور اميرمختار برسانند///>, اعمالشان

اداره در موصوف متهم پرونده عمومي/// اخ�ق و عفت ضد و عرف و شرع منهيات گونه هر ارتكاب

را امنيت و نظم اخت�ل موجبات همواره كه است كي حا lكيفرخواست mپيوست شهرباني اط�عات

است داشته مراودت و معاشرت خيانتكاران و چاقوكشها با خود نظريات اجراي در و ميكرده فراهم

برابر ميشود گذار وا او به شميران دربند ساختمانهاي از يكي كه ١٣٣٢ سال اوايل در حال اين با

ع�وه به مينمايد مراقبت نامبرده سكونت محل از دربند ك�نتري شهرباني اط�عات اداره دستور

١٣٣٢ مـاه تـير در مـيشود/// نامبرده جان حفاظت و وي خدمتگزاري مأمور مخصوصي گاه كارآ

١٣٣٢.٤.٢٣ تاريخ در كه داشته نفوذ اندازهاي به كشور كل شهرباني سازمان در كريمپور اميرمختار

و شود تعويض او مخصوص مأمور كه مينمايد اب�غ شهرباني اط�عات اداره به ١٦١١ شماره طي

عـوض را او مأمـور فـورا نـيز شـهرباني اطـ�عات اداره و گـردد اعزام او حفاظت براي ديگر نفر يك

امور در مؤثر و جامعه در سرشناس اشخاص تهديد شرارت, لحاظ از كريمپور اميرمختار مينمايد/

آنان حيثيت و آبرو و شرف زوال و حرمت هتك و مالي و شرفي و نفسي ضررهاي به كشور مهمه

به توهين و افتراء گونه هر ساختن وارد و جاسوسي و خيانت دادن نسبت و اشخاص تحقير و تخفيف

عمومي, اخ�ق و عفت ضد بر جنايت و جنحه ارتكاب دولت مأمورين به نسبت تمرد مردم, افراد

مردم تحريك و ديگر/// تقصيرات از بسياري و كاذيب ا نشر و اخبار جعل عامه, اذهان ساختن مشوب

بود/// استوار قوه آن اعتبارات كسر و بالقوه ضديت و سلطنت قدرت ضد بر انق�ب و شورش به

خود گفته به كريمپور اميرمختار بوده/// اين ١٣٣٢ مرداد ٢٥ روز در كشور كلي و عمومي وضع ـ ١

///lشد برچيده سلطنت mاساس كه نمايد اع�م داشته افتخار

از و نـبوده بـيش سـادهاي شكار وسيله <روزنامه كه مينمايد عنوان تحقيقات ضمن متهم ـ ٢

در گـاهي گـاه گر <ا مينمايد: اضافه و lميباشد سلطنتي دستگاه و سلطنت رژيم جدي طرفداران

نگاشته اعليحضرت منافع به سلطنتي رژيم استحكام و حفظ منظور به انتقاداتي شورش روزنامه

mصفحات است بوده ايران استق�ل و شاهنشاه منافع حفظ براي و نبوده كار در خاصي غرض ميشد

///lتحقيقات ٢ و ١

مردم بين چون ولي كنم معرفي را خود خواستم مرداد ٢٨ جريان از <بعد ميدارد اظهار متهم ـ ٣

است بوده او حكم به شورش روزنامه مقالههاي سر كه است معترف و شدم> متواري داشتم دشمناني

///lتحقيقات ٣ و ٢ mصفحات است> تأسف درجه نهايت شده اشتباهاتي گر <ا ميگويد و
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به حقيقت به مقرون گفتارش نحوه چون ولي ميدانست اوdد و عيال داراي را خود ابتدا متهم ـ ٤

است/// بوده حقيقت خ�ف اظهارش شد معلوم dزم بازجوئي از پس نميرسيد نظر

مـيگويد داشـته ضـديت سـلطنت اسـاس بـا مـجوزي چه به كه اع�م اين پاسخ در متهم ـ ٥

اعـليحضرت دارد انـتظار و نـبوده رسا منظورش است ممكن و است بوده دربار تصفيه <منظورش

فرمايند/>/// اغماض و عفو را او شاهنشاه همايون

كه شود داده نشان او به كلمه يك شورش روزنامه در گر <ا ميگويد تحقيقات ٢٥ ص در متهم ـ ٦

اجرا دربارهاش ميكند حكم عدالت و قانون گونه هر است حاضر نوشته مشروطه سلطنتي رژيم عليه

٨٨ شماره در و است سلطنت شامخ مقام متوجه كه جملهاي نمونه منباب من, كه ب�فاصله و شود>

او به گرديده درج ص باdي درشت خط با ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٤ تاريخ به چهارم ص شورش روزنامه

صـريحي جـواب است> تـخت و تـاج بـه شما ايمان نشانه مزبور <عنوان آيا ميشود پرسش و ارائه

است شده نوشته كسي چه تحريك به نميدانم dبا <جمله ميگويد تحقيقات ٣١ ص در و نميدهد

شدم/>/// متأسف بعدا

اين به را ملي شوراي مجلس ١٣٣٢ ماه تير ٢٢ مورخه شورش روزنامه ٨٤ شماره در متهم ـ ٧

با مخالف و نداده نمايندگي از استعفا كه را مردم نمايندگان از عدهاي مردي كه ميدهد نشان صورت

آن روي كه دارد دست در تابلوئي و رانده بيرون مجلس از چوب با بودهاند ملي شوراي مجلس انح�ل

ميشود>/// داده اجاره خانه <اين است شده نوشته چنين

قلم به مفصل شرحي متهم شورش روزنامه ١٣٣٢ ماه مرداد سوم شنبه مورخه ٨٥ شماره در ـ ٨

را آنان كريمپور اميرمختار كه را مقاماتي و اشخاص شده تشكيل انق�بي محكمه نوشته///<يك خود

شوند/>/// اعدام ميكرده معرفي جاسوس و خائن

مـورخـه ٨٦ شماره در تاريخي> آزمايش يك برابر <ملت عنوان تحت كه شرحي موجب به ـ ٩

مجلس انح�ل <تنها كه مينمايد اع�م و مينويسد شورش روزنامه در ١٣٣٢ ماه مرداد دهم شنبه

شود/>/// چيده بر هم دربار بساط بيدرنگ بايد نيست كافي

كيفر و دادرسي قانون ٣١٧ ماده با منطبق و بوده جنايت نوع از بزه ـ قانون با انطباق و بزه نوع n٤

ميشود/ درج ذي� است ارتش

حكومت اساس زدن هم به خواه آن از منظور كه شود سوءقصدي مرتكب كه كسي هر ماده٣١٧ـ

محكوم باشد سلطنت قدرت ضد بر شدن مسلح به مردم تحريص خواه و تخت و تاج وراثت ترتيب يا

دارد را كريمپور اميرمختار درباره اعدام راي تقاضاي عمومي حقوق حفظ براي اينك است/> اعدام به

در دادگاه راي و است مخصوصي اهميت داراي بزه عمومي حيثيت كه است تذكار اين به موظف و

سـزائـي بـه تأثير نموده جريحهدار را آنها وجدان متهم اعمال كه كشور اهالي درجه و جامعه نظم

١٣٣٢ ماه بهمن چهارشنبه٢٨ تاريخ به تهران داشت/> خواهد
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آزموده> ارتشسرتيپحسين دادستان

هشتم� و بيست سال ,٨٣١٥ شماره ,١٣٣٢ ماه بهمن نهم و بيست پنجشنبه �اطEعات,

گرفت فرار به تصميم قصد پادگان از شيرازي <ديشبكريمپور

آتشبزند را خود محافظ ميخواستسرباز و موفقنشد ولي
زد نفتآتش با را خود موفقنشد چون

است نيامده وارد اوصدمهاي محافظ سرباز به و بسترياست بيمارستانارتش در اكنون كريمپور

موفق اما گرفت فرار به تصميم ميبرد سر به قصر زندان در كه شيرازي كريمپور ديگر بار ديشب

قبل چندي دارند اط�ع عزيز خوانندگان كه طوري به نمود/ خود زدن آتش به اقدام نتيجه در و نشد

كه اطاق پنجره از را خود گهان نا بودند برده ارتش دادرسي به بازجوئي براي را كريمپور كه هنگامي

گر ا كه گرفت انجام سريع حدي به عمل اين پريد/ پائين به دوم طبق از جهش يك با و رسانيد بود باز

هـر در شـود/ فرار به موفق كريمپور بود ممكن بودند نشده او متوجه پائين در مأمورين از نفر دو

قرار معاينه تحت زندان بهداري در و شد دستگير بود ديده صدمه حادثه اين اثر در كه وي صورت

گـزارش طـور ايـن را واقـعه جريان است گرفته تماس انتظامي مأمورين با كه ما خبرنگار گرفت///

وي از و ميدهد پاس سرباز يك است زنداني كريمپور كه اطاقي مقابل در قصر, پادگان در ميدهد/

و نفتي چراغ يك وي زندان در نداشت/ اختيار در اسلحهاي و وسيله گونه هيچ وي ميكند/// مراقبت

از محافظ سرباز كه همين ديد/ مناسب فرار براي را وسيله همين كريمپور و بود موجود كبريت يك

نفت به آغشته و كرده گلوله و پاره را خود رختخواب م�فه از قسمتي كريمپور شد دور زندان مقابل

گرفت تصميم نرسد نتيجهاي به نقشهاش كه ميداد احتمال چون و نمود پنهان گوشهاي در و ساخت

نمود نفت به آلوده نيز را خود صورت و سر منظور اين به و بزند آتش را خود موفقيت عدم صورت در

گـلوله گـهان نا كريمپور رسيد زندان در مقابل به مراقب سرباز كه همين نشست/ فرصت منتظر و

به مستقيما گلوله كرد/ پرتاب سرباز طرف به را آن كرد نزديك چراغ شعله به را نفت به آغشته پارچه

كهنه مزبور سرباز اما شود حريق دچار او لباس از قسمتي كه شد باعث و كرد اصابت سرباز سينه

قب� وي چون و كرد پرتاب كريمپور طرف به برميخاست آتش شعله آن از هنوز كه را شده گلوله

كه شدند متوجه زندان مأمورين گهان نا گرفت/ آتش صورتش و سر بود ساخته آلوده نفت به را بدنش

كريدور طرف به و آمد بيرون خود اطاق از است شده حريق دچار وي لباس كه حالي در كريمپور

توجه او فرمان به كريمپور چون و داد ايست ب�فاصله وضع اين مشاهده از مراقب سرباز دويد/ زندان

انـتهاي در فـراري زندانـي باdخره دويد/ كريمپور دنبال و نمود شليك هوا سوي به تير يك نكرد

و نـموده پـانسمان را صورتش و سر كرده خاموش را آتش و شد دستگير مأمورين توسط كريدور

گلوله يك كه شدم متوجه گهان <نا گفت: ما خبرنگار به كريمپور محافظ سرباز ساختند/ بستريش



٢٧٧ شيرازي كريمپور اميرمختار قضيه

با نمودم دور خود از شدت با را آن وقتي و كرد برخورد گردنم به و آمد من صورت طرف به آتشين

ميرود/>/// بيرون طرف به فريادزنان و گرديده حريق دچار نيز كريمپور كه ديدم تعجب كمال

پادگان در كه شيرازي كريمپور ديشب نيم و چهار <ساعت داشت: اظهار بختيار تيمور تيمسار

سرباز زدن آتش به مبادرت خود منظور اين انجام براي و ميگيرد فرار به تصميم است زنداني قصر

و سر از قسمتي نتيجه در و ميزند آتش را خود نميگردد فرار به موفق چون و ميكند خود محافظ

گيرد/> قرار معالجه مورد تا گرديد منتقل ارتش بيمارستانهاي از يكي به و سوخته او صورت

هـنگام آن در گرفت/ عكس شيرازي كريمپور از رفته قصر پادگان به ما عكاس خبرنگار سپس

شود/ منتقل بيمارستان به آنجا از تا ميساختند منتقل ارتش آمبوdنسهاي از يكي به را كريمپور

چند وي طرفين در و بود افتاده تختي روي بر ميكرد ناله كه حالي در كريمپور آمبوdنس داخل در

كه كريمپور از توانست ما خبرنگار تا شدند پياده آمبوdنس از سربازان بودند نشسته مسلح سرباز

اثـر بـر صـورتش كليه و بودند بسته باند با را مجروح پيشاني بگيرد/ عكس بود بسته چشمهايش

بـلند ريش از قسـمتي كـند/ حـركت نبود قادر سوختگي اثر بر اما بود شده رنگ قرمز <مركوركرم>

كلي به و گرديده حريق دچار بتراشد كه بودند نداده اجازه هنوز دستگيري از بعد كه نيز كريمپور

و آورد بيرون زير از بود مركوركرم به آغشته كه را خود دست ديد را عكاس كه همين وي بود/ سوخته

است/ شده باندپيچي وي صورت از قسمتي كه حالي در شيرازي كريمپور گزارش/ ضميمه عكس /#

اظهار كريمپور محافظين از يكي شدم/># سير زندگي از <اي, كردم>, اشتباه هم <باز گفت: كنان ناله

هميشه بود, ناراحت فوقالعاده كنند اعدام را او است ممكن شنيد كه وقتي از كريمپور > ميداشت:

به اقدام تا نميداديم فرصتي كوچكترين او به ما ولي مينمود صحبت كسي با كمتر و ميكرد فكر

و ك�ه فقط و نرسيده آسيبي كريمپور محافظ سرباز به بودند/> مراقبش نفر چند هميشه و كند فرار

ولي است بستري ارتش بيمارستان در شيرازي كريمپور كنون ا است/ سوخته وي لباس از قسمتي

�اطـــــEعات, باشد/> او متوجه خطري كه نميرود احتمال است سوخته بدنش از كمي قسمت چون

هشتم� و بيست سال ,٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢ ماه اسفند چهارم و بيست دوشنبه

كرد فوت بيمارستان در شيرازي <كريمپور
تشخيصداد و نمود معاينه را وي جنازه قانوني پزشك

است ويبوده بدن اعظم قسمت سوختگي مرگ علت كه

كرد واگذار سرخ وخورشيد شير به را خود اموال كريمپور

وسيله به قصر زندان از بدنش و صورت و سر سوختگي معالجه براي را كريمپور آنكه از پس ديروز

آقايان و گرفت قرار معاينه تحت ب�فاصله كردند منتقل ارتش يك شماره بيمارستان به آمبوdنس
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و سخت جراحات چون ولي پرداختند وي بدن مختلف نقاط پانسمان به ايادي دكتر و نجفزاده دكتر

بعدازظهر دقيقه پنج و چهل و پنج ساعت و نگرديد واقع مفيد وي درباره معالجات داشت عميق

سرتيپ دكتر خديو, كيهان سرتيپ آزموده, سرتيپ آقايان جسد معاينه هنگام درگذشت/// بيمار

از نـاشي مسموميت و سوخته كريمپور بدن عمده قسمت داشتند/ حضور ايادي دكتر و نجفزاده

به كريمپور انتقال هنگام كه اشخاصي از يكي ما خبرنگار امروز بود/ گرديده مرگ باعث سوختگي

به مبادرت چرا شد سؤال كريمپور از وقتي گفت: چنين ما خبرنگار به بود حاضر آنجا در بيمارستان

خودكشي به تصميم لذا بودم شده سير زندگي اين از ديگر من داد جواب وي كردي خود زدن آتش

و نشـدم مـوفق ولي كردم پرتاب خيابان به دادرسي اطاق پنجره از را خود اول كه بود اين گرفتم

گلوله شليك مورد اقدام اين به مبادرت با ميدانستم و كنم آتشسوزي ايجاد گرفتم تصميم باdخره

اصابت من به هم مأمور گلوله بدبختانه ولي شد خواهم راحت وقت آن و ميشوم واقع زندان مأمور

كريمپور كه ساعت چند از بعد كرد اضافه مزبور شخص شدم/ منتقل بيمارستان به مجددا و نگرد

صداي با مجددا بعدازظهر چهار يا سه ساعت يعني گرفت قرار بيمارستان در معالجه و معاينه مورد

و اتومبيل و پول مقداري از عبارت كه من اموال است اين من وصيت گفت كرد/ صحبت به شروع بلند

برسد/ خيريه امور مصرف به تا شود داده تحويل سرخ خورشيد و شير به مجموعا ميباشد اثاثيه

در كـه شـد داده اطـ�ع شش كـ�نتري بـه امـروز صبح نيم و نه ساعت ـ گورستان در ازدحام

سرهنگ آقاي فورا ميكنند/ ممانعت كريم جنازه دفن از و داده روي ازدحامي مسگرآباد گورستان

معلوم نتيجه در و كرد عزيمت گورستان به مأمور نفر چند اتفاق به مزبور ك�نتري رئيس رحيمي

كردهاند/ خودداري كريمپور جنازه كردن دفن از گوركنها و شدهاند جمع آنجا در عدهاي كه گرديد

ك خا به آنجا در متوفي كه كرد متقاعد را آنها و كره مذا گورستان متصديان با رحيمي سرهنگ آقاي

و بيست سهشنبه �اطEعات, شد/> دفن جسد و گرفت انجام dزم تشريفات وي حضور با و شود سپرده

هشتم� و بيست سال ,٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢ ماه اسفند پنجم

قتلكريمپور شايعهسازان
كيفر به بيچاره كريمپور زاهدي سپهبد نخستوزيري دوران در ١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي از <پس

صدد به بار چند محكوميت و دادرسي انجام از پيش ولي شد دستگير گوييهايش ناسزا و تندرويها

وحشت و اضطراب و روحي ناراحتي فشار از سرانجام بگريزد نتوانست چون و برآمد زندان از گريز

مخالفان سپرد/ جان رقتبار بسيار وضع به و زد آتش زندان در را خود اعدام, به محكوميت احتمال

�ابـــــراهــــيم زدهاند!> آتش dبا مقامات دستور به را كريمپور زندان مأمورين كه دادند شهرت رژيم

�١٦٢ ص تاريخي, خاطرههاي صفايي,
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شد؟ شروع دادگاهتان كه بوديد زندان مدت چه ـ <سرشار

كه روز اون /l١٣٣٢ خرداد ٢٤m شد شروع دادگاه بعد بودم زندان ماه سه دو ممكنه ـ جعفري

براتون داستانشو حال كه بودم زندان مرداد ٢٨ ظهر تا من زندان بردن اسفند ٩ براي منو

از مينويسن>, مياد در دهنشون از <هرچي گفتني يارو قول به كه روزنامهها اين مث� ميگم/

يا بود فردوسي مجلة همين تو نميدونم مث� كردن بند بيخودي بالمونو و دست همينا اولم

گرفته روزولت lكرميت m كيم از دdر ميليون ٢٧ جعفري <شعبان كه بودن نوشته خواندنيها,

زندانبودم! تو مرداد ظهر٢٨ تا من بكنين؟ فكرش شما dحا كرده/> كودتا تا

توي كن, تماشا بيا كه نوشتن مزخرفاتي يه اينا انق�ب از بعد نداريم, كار مردادو ٢٨ dحا

به اdن من كه اينه حقيقت دروغه, همه اينا همهشون/ مينويسن, دروغ برام بيشتر كتابام

ميگم/ شما براي بدونم حقيقت هرچي من حقيقته, عين ميگم كه اين گفتم, شما

�ص ميرسيم/> بعدا قضيه اين به بوديد, زندان توي مرداد ٢٨ شما ميفرماييد ـ <سرشار

�١٤٢

دولت و كردم منكودتا داشت ارتش و نخستوزير و شاه كه مملكتي تو گه ا او�, ـ <جعفري

ميخورد, Bيجرز درد دولتبه اون كردم, ساقط رو

تا كه من كردم, م�قات روزولت كيم با من ميگن كه اونايي هست, چيزيام يه آخه دوما,

�١٧ �ص بودم/> زندان تو مرداد ظهر٢٨

امير بود, عشقي احمد dبا بند بوديم, زنداني كريدور يه تو بوديم تا هش هفت ما ـ <جعفري
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٢٨ به حساب به مونده روز دو بودن/ اينا و رمضونيخي حسين بود, lزرينكيا mامير موبور

بين از رو تو ممكنه اينا مرتبه/ دو مريضخونه تو برو <بيا گفت: و اومد زندان رئيس بعد مرداد/

تو برو بيا <نه گفت: كنن!> اعدامم اينا بذار برم/ كجا ديگه دارم اعدام حكم <من گفتم: ببرن/>

راستي قوامي سرهنگ اين بود/ همونجا قواميَام سرهنگ مريضخونه/ رفتيم مريضخونه/>

راديـو كه زندان تو آخه داشت/ راديو يه اونم ميكرد/ محبت ما به خيليام بود, خوبي آدم

حرف كلمه چارتا و ميشد پخش اذون اونا از ظهرا كه داشتن بلندگوهايي يه خودشون نبود/

شد/ شب و شد غروب بعد و قوامي سرهنگ با اونجا رفتيم ميكردن/ قطعش بعد و ميزدن

همون تو اومد چيزي, همچي يه كاظمي نام به بود سرواني داشت, نگهبان افسر يه اونجا

<ديـديد گـفت: دراومـد بعد و اونجا نشست ُخرده يه ببينه, رو قوامي سرهنگ مريضخونه

گفتم: انگليس!> <لندن, گفت: كيه؟> <اربابش گفتم: من اربابش؟!> پيش رفت شاه اين باdخره

ف�ن مرتيكه اين <نه/ گفت: انگليس؟> رفته ميگي تو كرب�, عراق, رفته شاه ميگن كه <همه

ِخرشو بيخ گرفتيم/ رو افسره ِخر بيخ همونجا ما و خودتي!> <مرتيكه گفتم: رفته///> شده ف�ن

كرد درست پرونده يه خودش دست با رفت افسره كرديم/ ناراحتش ُخرده يه ُخب و گرفتيم

ميشه! خبر چه فردا ميدونست كي خودش! دست با خودش زده/ منو اين و گفتم اينو من كه

مرداد/ ٢٧ شب موقعست؟ چه dحا

فهميديد؟ چطور را مرداد ٢٨ قضية بوديد قصر زندان توي كه شما ببينم ـ سرشار

تو/ اومد يهو زندان رئيس كه ديديم ما و شد صبح فردا آهان/// مردادو؟ ٢٨ قضية ـ جعفري

ناهار يه تو با امروز ميخوام من <جعفري گفت: و تو اومد بود/ موقعها اون ده ساعت تقريبا

ما با ميخواد اين چطور نميذارن, محل ما به اص� اينجا آژاناي <ِا, گفتم: خودم پيش بخورم/>

بيارن/> ناهار برات بيرون از ميفرستم اdن نداره/ قابل سرهنگ <جناب گفتم: بخوره؟> ناهار

بود؟ كسي چه زندان رئيس زمان آن ـ سرشار

كردم, صدا رو يكي همونجا بعد چيزي/ همچي يه بود, ايرانپور سرهنگ نميدونم ـ جعفري

ديدم برگشت و رفت اين بيار/> وردار بگير چلوكباب ظرف تا چند <برو گفتم: پاسبوني يه به

نگو dحا كردم/> <تصادف گفت: شد؟> <چي گفتم: شكسته/ سرش و شده پاره پاره لباسش كه

گويا/ بودنش زده

كساني؟ چه ـ سرشار

اومده خانومي <يه گفتن: من به اومدن مابين اين در بود/ شلوغ بيرون گويا مردم! ـ جعفري

dحا> گفتن: نداشتم!> م�قاتي dحا تا كه من ندارم/ كار خانوم با <من گفتم: ميخواد/> رو تو

پروين ديديم داديم آب گوش و سر يه اومديم اينا///> و چيه كيه ببين ميخواد/ رو تو اومده

<آقـا///> گفت: و اومد بودمش/ نديده ديگه بود اومده كه دادگاه اون توي از من آژدانقزيه/
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نزن/> حرف من با بابا <برو گفتم:

بزنيد؟ حرف او با نخواستيد چرا ـ سرشار

نبود/ ما كار رديف تو اون كه گفتم آخه ـ جعفري

داشت! چكار ميپرسيديد كاش ـ سرشار

گفتم بگم/> چيزي يه ميخواهم <وايسا كه: داد قسم برم, برگشتم كن/ صبر dحا ـ جعفري

يه ميكنن/ شروع دارن بچهها و <بر كه: گفت <چيه؟> گفتم: جلو رفتم ميگه/ چي اين ببينم

چـيزي, يـه ايـنا/ و كـنم صـحبت باهاشون برم من تا بده بچهها و بر براي ميغومي پيغوم

كـنن!> چـيكار مـيدونن خـودشون بـچهها بـرو, بري ميخواي dوا> گفتيم: بده/> نوشتهاي

<بچهها گفتيم: و نشستيم تو رفتيم مام و رفت بره/ گفتيم و كرديم جور چيزي يه خ�صه,

ميشه!> شلوغ داره شهر اينكه مثل

آمدند افتادند راه شهر جنوب از بچههايشما و بر كه بوديد تويزندان شما يعني ـ سرشار

شهر؟ شمال خيابانهاي توي

بودن/ افتاده راه دستهها و دار بله, ُخب ـ جعفري

خانم به كه پيغامي يا نامه آن يعني بودند؟ افتاده راه شما دستور به دستهها و دار ـ سرشار

كرد؟ اثر داديد آژدانقزي پروين

دادم/ پيغوم نه, نامه ـ جعفري

درست؟ بيرون؟ بيايند بچهها گفتيد داديد پيغام ـ سرشار

بله/ ـ جعفري

شـما و رفت آژدانقـزي پـروين ايـنكه از بـعد زندان/ توي برگرديم خوب, بسيار ـ سرشار

افتاد؟ اتفاقي چه زندان, تو برگشتيد

رو مـصدق <خونة كه: گفت يواشكي پاسبونه اون به و اومد بيرون از يكي آهان, ـ جعفري

بگير تو راديو <سرهنگ گفتم: قوامي سرهنگ به اينا/> و گرفتن رو جا همه و كردن خراب

جلسة مصدق خونة ديديم ـ بود بعدازظهر دقيقة بيست و يك ـ گرفتيم رو راديو ببينيم/>

نشستن/ همه كي و كي و كي و پنبهست جلسة گفت و داد خبرو اين يادمه, درست پنبهست/

خQصه, نيست/ مبري خبري هيچ هنوز نه ديدم كه؟! زدن را مصدق خونة ميگن كه اينا پس

ميگه/ هست هرچي dحا اخباره/ وقت ُخب گفتيم بعدارظهر دو بعدازظهر/ دو ساعت شد

رفتيم ور باهاش هي شده, خراب راديو صداي ديديم بعد نميگه/ اخبار نه, ديديم كرديم باز

راديو صداي و سر دراومد/ يهو راديو صداي ربعي, يه از بعد باdخره كرديم/ اونورش اينور و

ـ؟ ـ خدايا بود كي صداي كه ديدم من دراومد كه

ميراشرافي؟ ـ سرشار
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ايـران مـلت بـراي پـيام راديـو اشغال از بعد كه شخصيتي نخستين درباره بهنود مسعود و جعفري شعبان /#
هستند! متفقالقول فرستاد

و زاهـدي تـيمسار و ميراشرافـي بعد و اونه صداي ديدم اعتضادي/# ملكه نه ـ ـ ـ جعفري

گرفتيم/ بيسيمو اdن ما و بيسار و ف�ن كه كردند صحبت راديو پشت اينا تا چند خ�صه,

بـازنويسي با ٤٥٧ ـ ٤٦å صص ايران> ملي نهضت متن در مصدق سياسي <زندگي كتاب در روحاني فواد /١
ميدهد/ شرح تفضيل به و گام به گام را مرداد ٢٨ رويدادهاي ايكس و روزولت وودهاوس, روايات

و پليسا شهربانيام تو dحا شهرباني/��١ تو ميان تانك با اونجا از از بعد بيسيم/ رفتن اينا نگو

تـيمسار نـميريم/ كـار سر ما برنگرده شاه تا ميگن كردن, اعتصاب همه شهرباني افسراي

سِر برين <آقايون كه: ميگه دفتري تيمسار بود/ شهرباني رئيس دفتريام lمحمد mسرتيپ

ميگه: دفتريام تيمسار بريم/> ما تا شاه باد زنده بگو <تو ميگن: شلوغه!> مملكت كارتون!

خلعتبري, خدا به كنين/> آروم مردمو برين شما dحا ميگم/ ديگه ساعت سه دو من <ُخب,

رفته يادم اسمش افسري يه و صابر بيوك و خلعتبري تيمسار موقع, اون بود شهرباني معاون

ميخواد/> رو جعفري <زاهدي گفتن: و زندان دِر اومدن يهو تا چار سه اين خ�صه, خدايا؟

و جمعن اتاق تو همه اينا و زاهدي ديدم /dبا اتاق اون تو شهرباني باdي بردن ورداشتن منو

و اونجا رفتيم مام ديگه/ تاي چند و بود دادستان lفرهاد mسرتيپ اون برو/ و بيا پلوغ, و شلوغ

گفت: و كرد ماچ يه رو ما اونم و تيمسار بغل تو رفتيم ما كرد وا بغل زاهدي رسيديم تا يهو

اdن <همين گفت: بياد/> اعليحضرت تا ميكنيم صبر ما <نه گفتم: ببين/> مادرتو فوري <برو

خيلي ما <هنوز گفت: ـ> ـ من بدين اجازه پس <قربان گفتم: نشده/> آروم هنوز مملكت برو!

بـيارم/> رو ايـنا بـرم مـن بـدين اجازه هستن, زندان رفقام <قربان گفتم: داريم/> كار باهات

ايـنا <قـربان گـفت: بـرن/> ايـن دست بـده رو <اونـا گفت: و كرد صدا زندانو رئيس خ�صه,

سه دو كن صبر <جعفري گفت: كردن!> چاقوكشي اينا نيست! سياسي جرمشون چندتاشون

تو اينا به من چون بريم/ بيام اونا با اونا پيش برم من بدين اجازه گه ا قربان <نه گفتم: روز/>

اون مينويسم!> اسماشونو من برن/ اين دست بده نداره! <عيب گفت: دادم/> قول لوطيگري

مـيافـته كي دست كار بود نفهميده هنوز چون بكنه, كاري ميترسيد زندانَم رئيس وقت

ميگم؟ چي ميفهمي

بگوييد/ برايم را مرداد ٢٨ ماجراي در طيب نقش كام�/// ـ سرشار

ـ ـ طيب اص� ـ جعفري

نبود؟ زندان در شما با مرداد ٢٨ كه طيب ـ سرشار

نبود/ طيب اص� جعفري

بودند؟ نيفتاده راه دستهاش و دار و خودش ـ سرشار
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نبود/ كار تو دستش طيب اص� اينا و مرداد ٢٨ روز كردم, عرض نخير ـ جعفري

ـ ١٦٢ �صص نبود/> مرداد ٢٨ جريان در طيب مينويسم شما قول از من پس نبود؟ ـ سرشار

�١٥٩

جعفريو شعبان فعال شركت از بارها و بارها مرداد, ٢٨ روز وقايع درباره ملي نهضت دوستداران
نام بكشند, زير به قدرت اريكه از را ملي دولت توانستند كه گروهي عنوان به شهرنو>, نام <بد زنان
<بدنام>/ زنان گروه اين سرشناس چهره عنوان به را اعتضادي ملكه نام جمله از ميبرند, و برده

اعتضادي ملكه است: شده مدعي سابق, دوستان از تبعيت و دروغپردازي در جعفري شعبان
ايـران مـلت بـراي ,١٣٣٢ مـرداد ٢٨ روز در راديـو اشـغال از پس كه است بوده شخصيتي اولين

٣٨٧ ص ميكشيد/> جيغ شاه نفع به راديو پشت كودتا, چندم دست عوامل از بدنام زني اعتضادي <ملكه /#
بختيار� تا سيدضياء از بهنود, �مسعود

نـوين مـنظري بـا را مـملكت اين تاريخ هستند, مدعي كه سرشار خانم است#/ نموده سخنراني
شـده نـخنما سـؤالهـاي طـرح بـا جـعفري, شـعبان گـوييهاي ياوه مقابل در نمودهاند, بازبيني

روزنامهنگاري:

بـودند آمـده شـما دسـتور به بوديد؟/// داده پيغام شما داشت؟/// چيكار ميپرسيد كاش >

بود!>/ ميراشرافي داديد؟/// بيرون؟///نامه

٢٨ وقـايع <شعبان> راز از پرده جعفري, شعبان مشاركت با ايشان كه نازيدهاند مسئله اين به
برداشتهاند: مرداد

پـيام از بـعد تـا بـعدازظـهر/// ربـع و دو سـاعت تـا مـرداد//// ٢٨ ظـهر تـا جعفري <شعبان

ميبرده> سر به زندان در اعتضادي! راديوييملكه

و تعقل به احتياج ,<١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز در شعبان بودن <زنداني اينموضوع به پيبردن براي
سردار <شهيد>, دوستان بلشويزم>, گوركن <پانايرانيسم گوركنها آقايان همين از نيست/ تفحص

بپرسيد/ داريوشفروهر ملي
خانم تا بوديم نشسته منتظر ما پاشيدهاند/>, ما روي به مرده ك خا <انگار امامي: جمال قول به
ما براي را معاصر تاريخ ساختگي ابهامات انديشمندان, ساير جعفريو شعبان اتفاق به سرشار هما
است, نشـده مطرح واضح طور به ملي دولت سقوط جريان در كنون تا كه نكتهاي نمايند/ روشن
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داد/ انجام امريكايي اربابان نفع به را خود ملي كهوظيفه نفتيبود ايندولت اجتنابناپذير سرنگوني
انگـليس و <آزاديخواه> امريكاي دخالت عوامفريبي, و تحميق براي نهضت, اين دوستداران ولي
سـازند/ پنهان را ملي دولت واقعي نقش تا كردهاند برجسته قدرت, جابجايي اين در را استعمارگر
دولتمقتدر دخالتدو مليبدون دولت بود/ شده شروع تشكيلآن آغاز از سقوطدولتملي روزشمار
تنها سقوطمينمود/ ميبايد ميهني, ملي آقايان افاضات ديگر و اوباشان> و شهرنو عمليات<زنان و
در ملي, دولت سقوط مضحكه عمليات در پيشدستي با كه گرديد آقايان اين نصيب كه امتيازي

كردهاند/ كسبآبروي بيآبرويي

خودشان! زبان از ملي دولت سقوط
تاريخ زبان <از

اقباله دام مصدق, آقاي جناب معظم <حضرتنخستوزير

از باdتر اس�م خادم براي ملت و دين ص�ح ولي نمانده عرايضم براي امكان گرچه ميشود عرض

از بـهتر خـودتان شـما تـبليغات كرناي و بوق و غرضورزيها عليرغم و است شخصي احساسات

مـايل آن بـقاء بـه خودتان كه است جنابعالي دولت نگهداري در غمم و هم كه ميدانيد هركس

مانند ميخواهيد كه است مسّلم من بر اخير لجبازيهاي و قوام آمدن كار روي تجربيات از نيستيد/

خصوص در را اينجانب حرف برويد/ قهرمانانه و گذاشته تنها را ملت ديگر بار يك كذايي تير سيام

و يـاران و سـنگباران را خـانهام كـرديد حـيض لكه مرا و نشنيديد رفراندوم اجراي عدم در اصرارم

هست مجلسي نه dحا و بستيد ببرد را شما داشتيد ترس كه را مجلس و فرموديد زنداني را فرزندانم

قـابل و تحتنظر مجلس در زحمت با من كه را زاهدي گذاشتهايد/ ملت اين براي گاهي تكيه نه و

بـه صـدد در بوده واضح كه طور همان dحا و كرديد خارج لطائفالحيل با بودم نگهداشته كنترل

قهرمان ظاهر به و كنيد عقبنشيني تير سيام مانند كه نيست شما نقشه گر ا است/ كودتا اصط�ح

دزاشيب در م�قاتم آخرين در كه طوري همان كه نيست صحيح من نظر و حدس گر ا و بمانيد زمان

كمك انگليسيها از نفت گرفتن در را ما آمريكا كه كردم گوشزد هم هندرسن به و گفتم شما به

چنگ به را ثروت اين جنابعالي دست به ميخواهد دنياپسندي و ملي صورت به Bحا و كرد

بود خواهد ايران ملت تاريخ در سندي نامه اين برويد, كنار نميخواهيد ديپلماسي با واقعا گر ا آورد/

وسـيلة كـودتا يك وقوع از خودم به نسبت خصوصيتان بديهاي همه وجود با را شما من كه

گر ا موجهينباشد/ عذر جايهيچگونه فردا كه كردم گاه شماستآ خود نقشه مطابقبا زاهديكه

براي را قشقايي ناصرخان و سيدمصطفي شما, تمايل اظهار با ميكنم اشتباه فكر اين در راستي به

كاشاني سيدابوالقاسم باد كام به ايام بفرمايد/ رحم همه به خدا ميفرستم/ خدمت كره مذا

مرداد ٢٧
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ملت پشتيباني به مستظهر اينجانب شد/ زيارت سالمي آقاي حسن آقا وسيله آقا حضرت مرقومه

مصدق> محمد دكتر والس�م/ هستم

�١٨٦ ص مصدقالسلطنه حقيقي چهره آيت, �سيدحسن

اعتضاديكيست؟ ملكه
شد شروع درخيابانها سكوتتظاهرات هفته دو از ديشبپس <از

شدند دستگير ذوالفقار حزبجديدالتأسيس سران از نفر دو
داد رخ بهارستان ميدان در مختصري خورد و زد امروز
بازرسيكردند را آريا و سومكا احزاب نظاميمحل مأمورين

شروع تهران خيابانهاي در تظاهرات سكوت هفته دو از پس ديشب از هفتهسكوتـ دو پساز

همه معهذا بود شده ايجاد شهر در آرامش و سكوت عيد تعطي�ت هفته دو طي كه وجودي با شد/

تهران راديو از نخستوزير آقاي نطق از پس ب�فاصله ديروز ميكردند/ را حوادثي وقوع پيشبيني

در اس�مبول و dلهزار خيابانهاي ديشب كردند/ آماده تظاهرات انجام براي را خود مخالف دستجات

كـروكي اتـومبيل يك بـا ذوالفـقار جـديدالتأسـيس حزب افراد بود/ متشنج نسبتا شب اول ساعت

اس�مبول خيابان در بودند كرده نصب آن جلوي در را شاهنشاه عكس كه حالي در رنگ آلبالوئي

كردند/ اجتماع آنها اطراف عدهاي و دادند انجام شاه نفع به تظاهراتي

پليس مأمورين و داشت ادامه گذشته شب از پاسي تا تظاهرات دامنه شدگانديشبـ دستگير

بـه چـنان هـم كروكي اتومبيل سرنشينان چون ولي ميكردند متفرق را مردم نظامي فرمانداري و

سران از كه را دولتشاهي حسينعلي و اعتضادي ملكه بانو مأمورين ميدادند/ ادامه خود تظاهرات

خـيابان در آرامش بـعدازظـهر ٩ سـاعت طـريق بـدين و كـردند دستگير ميباشند ذوالفقار حزب

رفتند/ خود كار دنبال به متفرقه مردم و شد ايجاد اس�مبول

نظامي فرمانداري طرف از ميرفت شهر در حوادثي وقوع بيم نيز امروز چون ـ امروز تظاهرات

ميدان و شدند اضافه عدهاي كاخ خيابان مقابل مأمورين به بود/ آمده عمل به dزم پيشبينيهاي

صبح ٩ ساعت مقارن ميشد/ محافظت سرباز و پليس كاميون چند وسيله به زود صبح از بهارستان

همگي [ناخوانا] چند از بعد كه بودند كرده اجتماع كوچك دستجات بهارستان ميدان طرف چهار در

افسران از عدهاي وقت اين در كردند دولت له بر تظاهراتي و كرده اجتماع مجلس بزرگ در مقابل در

تصادمي دولت طرفداران و آنها بين اينكه از قبل ولي شدند حاضر بهارستان ميدان در نيز بازنشسته

در كه داد رخ افراد و مأمورين بين خوردي و زد نتيجه در شدند/ متفرق مأمورين وسيله به دهد رخ

برداشتند/ جراحتي مختصر نفر چند نتيجه

آريا و سومكا احزاب محل نظامي فرمانداري مأمورين طرف از امروز صبح احزابـ بازرسيمحل
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يك شد/ برده نظامي فرمانداري به كه آمد/ دست به شمشير و مشعل و لباس مقداري و شد بازرسي

مجهز را آريا و سومكا احزاب كه بود رسيده خبر چون داشت اظهار باره اين در فرمانداري مطلع مقام

فراهم شهر در را كز مرا از پارهاي تخريب وسايل و دهند انجام تظاهراتي روز چند اين در كه كردهاند

شمشير و مشعل مقداري و بنزين شيشه چند نتيجه در و شد بازرسي نامبرده احزاب محل لذا سازند

از ديگـر لوازم و متحدالشكل لباس مقداري و سومكا حزب محل از متحدالشكل لباس صد يك و

است/ گرديده نظامي فرمانداري تحويل كه آمد دست به آريا حزب

نظامي حكومت ٥ ماده استناد به آنها كه داشت اظهار ديشب شدگان بازداشت درباره مقام همين

هفتم� و بيست سال ,٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢ ماه فروردين هيجدهم سهشنبه �اطEعات, كردهايم///> دستگير

شد بازجوئي اعتضادي ملكه از <امروز
حزب سران از يكي و شهرزاد خياطي استوديو رئيس اعتضادي ملكه بانو مأمورين امروز صبح

آوردند/ نظامي فرمانداري به زنان زندان از بود شده توقيف دولتشاهي آقاي با پريشب كه را ذوالفقار

بازجوئي ضمن در نظامي فرمانداري مأمورين و بود كرده غذا اعتصاب ديروز صبح از اعتضادي ملكه

بشكند/ را خود غذاي اعتصاب مشاراليها كردند تقاضا و آوردند عمل به وي از كه

غـذا اعـتصاب جـهت همين به نميدانم گناهكار را خود چون من داشت اظهار اعتضادي ملكه

به بعد كرد/ خواهم صرفنظر غذا اعتصاب از هم من كنيد روشن مرا تكليف زودتر شما گر ا و كردهام

و شكست را خود غذاي اعتصاب چاي خوردن با او و آوردند چاي اعتضادي بانو براي مأمورين دستور

�اطـــــــEعات, گردد/> روشن تكليفش و شود رسيدگي او اتهام به روزه دو اين در شد قرار نتيجه در

هفتم� و بيست سال ,٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢ ماه فروردين نوزدهم چهارشنبه

شد آزاد اعتضادي ملكه <ديشب
بـه پيش چندي كه ذوالفقار حزب سران از يكي اعتضادي ملكه بانو گذشته شب اط�ع قرار به

امروز شد/ آزاد سوءظن رفع و تحقيقات انجام از پس بود شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد

شود/> آزاد زودي به نيز دولتشاهي آقاي است ممكن ميشد گفته نظامي فرمانداري كريدورهاي در

هفتم� و بيست سال ,٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢ ماه فروردين ششم و بيست چهارشنبه �اطEعات,

ذوالفقار حزب در <مصاحبهمطبوعاتي
بود آمده عمل به ذوالفقار حزب طرف از كه دعوتي بنابه جرايد خبرنگاران از عدهاي عصر ديروز

به اخيرا كه حملهاي طرز حزب دبير اميري آقاي بعدازظهر ٧ ساعت يافتند/ حضور حزب محل در

سپس داد/ نشان جرايد خبرنگاران به را حزب شكسته اثاثيه و داد شرح گرفته صورت حزب محل
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متهمين كمه محا روز اولين يعني خرداد ٢٤ روز در كه حمله درباره مفصلي شرح اعتضادي بانوملكه

�اطـــــــEعات, يافت/> پايان بعدازظهر ٨ ساعت در جلسه داد/ توضيحاتي گرفته صورت اسفند نهم

هفتم� و بيست سال ,٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢ ماه خرداد يكم و سي يكشنبه

مرداد ٢٨ وقايع اط/عاتدرباره گزارشروزنامه
از طرفداري به داشت نظير كمتر ما كشور در كه تظاهراتي با شهرستانها و تهران مردم چهارشنبه <روز

در را حساس كز مرا و نموده ساقط را مصدق دكتر دولت ساعت چند فاصله به و كردند قيام شاهنشاه

به محدود تنها عمومي تظاهر و قيام اين گرديد/ اعQم زاهدي سرلشكر زمامداري آغاز و گرفتند دست

كه گرفت صورت مردمي نفر هزار دهها طرف از قيام اين نبود/ متشكل جمعيتهاي يا معين حزب يك

به يكهدفو راه در باشند كرده يكديگر با صحبتي قب� آنكه بدون و نميشناختند را يكديگري هيچ

عادي بهمردم قياممنحصر اين بودند/ متشكلشده مجتمعو بود شاهدوستي ابرازروح كه واحدي منظور

بودهانـد, سياست وارد كمتر كه اشخاصي عادي, افراد پاسبان, سرباز, نبود/ ارتش افراد يا غيرنظامي

داشتند/ تظاهراتشركت اين در عموما مختلفمردم, طبقات

دكتر حكومت شاهنشاه, طرفداري به بيسابقهاي تظاهرات با شهرستانها و تهران مردم
ساقطكردند را مصدق

شد شروع شبچهارشنبه هشت ساعت از مزبور دامنهدار تظاهرات
شد اشغال طرفمردم از چگونه ديگر حساس مراكز و شهرباني و راديو فرستنده ايستگاه

كرد ايراد تهران راديو برابر در كه نطقي با نخستوزير زاهدي سرلشكر

شرحداد را خود دولت برنامه

نفر ٥٨ و مقتول نفر ٤٦ چهارشنبه روز تظاهرات در قانوني پزشكي اداره رسمي صورتهاي طبق

ميشود تخمينزده نفر ٣٣٣ تا مجروحين وليعده مجروحشدهاند

يافت؟ انجام همراهانشچگونه و او توقيف و مصدق دكتر اشغالخانه

اقدام بايد خارجي ممالك و ايران ميان تفاهم حسن استقرار براي گفت: خارجه وزارت در نخستوزير

عملآيد به مقتضي

بازداشتهستند افسران باشگاه در شدهاش توقيف همراهان و مصدق دكتر

دكتر سقوط و چهارشنبه روز وقايع به منجر كه تظاهرات اولين ـ شد شروع شبچهارشنبه از

اهالي از عدهاي كه بود اين تظاهرات شروع علت شد/ شروع شنبه چهار شب اوايل از گرديد مصدق

اسامي آن جاي به كنده, را خيابانها لوحه كاشي دارند قصد چپ عناصر بودند شنيده كه شهر جنوب

كـه شد منتشر شهر در خبري هم بعد كردند, اجتماع كار اين از جلوگيري براي بنويسند/ ديگري

شايعات به توجه با خبر اين انتشار نشود/ اجرا سربازخانهها در شامگاه مراسم است شده داده دستور

تظاهرات راه در قدم اولين حقيقت در و كرد تيزتر را مردم احساسات آتش داشت, وجود كه مختلفي
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به شب همان چپ عناصر از جمعي كه شد منتشر شهر در موقع اين در شده/ برداشته چهارشنبه روز

ميان و برآمدهاند اقدام صدد در كنند بلند شهرداري عمارت فراز بر را توده حزب پرچم كه آن قصد

در سـرعت بـه كـه خـبرها ايـن انـتشار است/ داده رخ تصادماتي شهرداري اداره نگهبان مأمورين

حركت آن انعكاس اولين كه آورد وجود به را شديدي هيجان شد منعكس شهر مح�ت و خيابانها

بر مرگ شاه, باد زنده شعارهاي با كه بود چهارشنبه صبح در شهر مختلف نقاط از مردم جمعي دسته

نقاط و سپه ميدان طرف به و افتاده راه به خيابانها در شود جمهوري است محال ايران توده, حزب

كردند/ حركت شهر مركزي

چـهارشنبه صـبح تـظاهرات كـه اولي مرحله همان در ـ مردم همآهنگ پاسبانها و سربازها

در كثر ا كه سرباز و پاسبان چند تدريج به كردند حركت دسته دسته شهر مختلف نقاط از و شد شروع

ملحق تظاهركنندگان به بودند اسلحه با و خدمت حال در هم بعضي و اسلحه بدون و استراحت حال

از ميگرديد, انبوهتر نيز جمعيت و ميشد افزوده سربازها و پاسبانها تعداد بر لحظه به لحظه شدند,

اخـتيار در را خـود مـاشين اتـوبوسها و كـاميونها صـاحبان از عدهاي كه بود نيم و هشت ساعت

گرفت خود به تازهاي قيافه تدريجا ميشد وسيعتر لحظه هر كه تظاهرات و گذاشتند تظاهركنندگان

مشروطيت باد پاينده و شاه باد زنده شعارهاي با مصدق حكومت با مخالفت ابراز و منفي شعارهاي و

بـه مسـلح پـاسبانهاي و سـربازان از زيـادي عـده صـبح نـيم و نـه سـاعت از گـرديد/ تـوام ايـران

ميگرديد/ افزوده اتوبوسها و كاميونها تعداد بر لحظه هر و پيوسته تظاهركنندگان

تظاهركنندگان اصلي عمليات كه صبح ده ساعت در ـ تظاهركنندگانشروعشد اصلي عمليات

و ميدادند تشكيل را بزرگ دسته چندين كه تظاهركنندگان و شد شروع ايران حزب مركز به حمله با

در و داده نشان همآهنگي و همراهي آنها با علنا نيز سربازان و پاسبانها و بودند مسلح چوب با كثرا ا

امروز, باختر روزنامه پانايرانيست, حزب مركز ايران, حزب مركز به داشتند مؤثري نقش تظاهرات

زدند/ آتش را كز مرا را آن و كرده حمله سوم نيروي حزب مركز و شورش روزنامه

كاميون سوار كه سربازاني از واحد چند كه بود يازده ساعت نزديك ـ شدند تظاهر وارد تانكها

بـا و شـدند مـلحق تـظاهركنندگان بـه و كـردند حـركت سربازخانهها از تانك چند اتفاق به بودند

كـه تظاهركنندگان جمعيت هم بعد و اشغال ارتش ستاد و شهرباني كه بود واحدها اين پشتيباني

كردند حركت راديو و بيسيم ايستگاه تصرف براي بودند كرده اشغال ارك ميدان در را تبليغات اداره

بدون راديو ايستگاه بودند همآهنگ مردم و سربازان ساير با نيز راديو ايستگاه مدافع سربازان چون و

چند به كه هم جمعيت از دسته يك افتاد/ تظاهركنندگان دست به گيرد صورت خوردي و زد كه آن

تمثال و كردند اشغال را تلگرافخانه بودند احساسات ابراز مشغول خيابانها در و شده تقسيم دسته

و فـقيد اعـليحضرت مـجسمههاي جـاي بـه ديگر دستههاي نمودند/ نصب آن فراز بر را شاهنشاه

چند بعدازظهر نمودند/ نصب را شاهنشاه تمثال بود شده كنده خود محل از كه شاهنشاه اعليحضرت
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زدند/ آتش مردم را شهباز و حاجيبابا و توفيق روزنامههاي سعدي, تئاتر عمارت جمله از ديگر محل

محوطه آن وارد راديو ايستگاه اشغال براي مردم كه موقعي ـ راديو ايستگاه زاهديدر سرلشكر

ساعت دو تقريبا كه بود اين انداخت/ كار از و كرده خراب را دستگاه راديو فني كاركنان از يكي شدند

و ارتش سـتاد و راديـو كـه كـردند اعـ�م و انداخـتند كار به مجددا را راديو دستگاه تا كشيد طول

است/ گرديده ساقط مصدق دكتر حكومت و افتاده مردم دست به ديگر حساس كز مرا و شهرباني

دكـتر و فـرامـرزي احـمد پـيراسـته, ميراشرافي, آقايان جمله از نفري چند افتاد كار به راديو وقتي

تـيمسار كه شد اع�م دقيقه چند از پس و كردند صبحت راديو مقابل در ديگر نفر چند و شروين

زياد زحمت با آنكه از پس نخستوزير آقاي ميكنند/ صحبت راديو از نخستوزير زاهدي سرلشكر

كند عبور بودند كرده اشغال را فرستنده ايستگاه قسمتهاي تمام كه جمعيت سيل ميان از توانست

محوطه در كه انبوهي جمعيت احساسات ابراز صداي كه حالي در و رساند ميكروفون تاdر به را خود

كرد/ ايراد را زير نطق ميشد شنيده بودند راديو

هـمايون اعـليحضرت امـر حسب بر عزيزم هموطنان و رشيد ملت متعال, قادر خداوند نام <به

نيروي به خداوند به اميد از بعد خدمت اين قبول در و پذيرفتهام را نخستوزيري سمت شاهنشاه

بـر خـدمتگزار ايـن امـيدوارم ولي دادند وعده شما به خيلي گذشته دولتهاي هستم متكي شما

است: قرار اين از اجمال طور به اينجانب برنامه نمايم/ وفا خود وعدههاي به آنها خ�ف

قانون/ حكومت n١

مردم/ زندگي سطح بردن dبا n٢

كشاورزي/ كردن موتوريزه n٣

زندگي/ هزينه آوردن پائين n٤

كارگران/ مزد بردن dبا n٥

همه/ براي مجاني و عمومي بهداشت n٦

كشاورزان/ مالي بنيه تقويت n٧

عمومي/ امنيت حفظ و تعميم n٨

اجتماعي/ و فردي آزاديهاي تأمين n٩

درود داشت/ خواهـم بيان تفضيل به را خود برنامه بعد و اينجانب برنامه از خ�صهاي بود اين

ايران/ مردم شما به من بيپايان

هستم/ اينجانب نيايد كار روي مجلس تا اعليحضرت امر به قانوني نخستوزير هموطنان

شـده چاپ گانه جدا شماره همين در كه كرد ايراد نطقي حميدرضا شاهپور واdحضرت سپس

است/>

در و رفت شهرباني به راديو در نطق ايراد از پس نخستوزير آقاي - شهرباني در نخستوزير
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شد/ كار مشغول آنجا

و سياسي زندانيهاي كليه مرداد] ٢٨] چهارشنبه روز همان عصر ـ سياسي زندانيان آزادي

جعفري/ شعبان جمله از /#

ابوالقاسم نيز و بودن شده دستگير كودتا در شركت اتهام به كه افسراني و اسفند# نهم واقعه متهمين

شدند/// آزاد بختيار

در بودند شده تقسيم دسته چند به كه تظاهركنندگان از عده يك ـ مصدق دكتر خانه اطراف

حشمتالدوله خيابان تا ديگري دسته و كاخ خيابان تا رفتند مصدق دكتر منزل طرف به ظهر حدود

اسـلحه زيـادي مـقدار و تانك دو كه مصدق دكتر منزل نگهبانان رسيدند/ مصدق منزل نزديك و

قب� بود معلوم كه سنگرهائي از مرتبا و برنميداشتند مقاومت از دست داشتند اختيار در مختلف

بعدازظهر پنج ساعت تا شليك اين اثر بر ميكردند/ شليك جمعيت طرف به كردهاند آماده و تهيه

كثر ا چون ميشود گفته كه طوري به و شدند كشته غيرنظامي افراد و سربازان از عدهاي داشت, ادامه

مردم روي به كردن شليك از و پيوسته تظاهركنندگان به هم مصدق دكتر محافظ منزل سربازان

و تپانچه و مسلسل با سرباز و افسر ديگر نفر دو يكي اتفاق به ممتاز سرهنگ بودند, نموده خودداري

دكتر منزل طرف از تيراندازي اثر بر افراد از زيادي تعدادي و ميكرد تيراندازي مردم روي به تفنگ

گرديدند/ مجروح و مقتول مصدق

پاسبان و سرباز عدهاي كه تظاهركنندگان از دسته چند كه آن با ـ شد اشغال مصدق دكتر خانه

تيراندازي رفتند, پيش مصدق دكتر منزل قصد به حمله دفعه چند بودند, همراه آنها با هم مسلح

از مانع و شد زياد تلفات موجب بودند او با كه سربازي و افسر ديگر نفر چند و ممتاز سرهنگ شديد

صورت تيراندازي مصدق دكتر منزل محافظين طرف به نيز سربازان طرف از گرديد/ مردم رفتن جلو

تـيرانـدازي بـودند مـحكمي فوقاني سنگرهاي در و داشتند اختيار در تانك چون آنها ولي گرفت

ساعت كه بود اين بكشد طول خورد و زد اين بود ممكن و نداشت تأثير آنها طرف به پائين از سربازان

كنند/ حركت مصدق دكتر منزل طرف به سرباز عدهاي و تانك چند شد داده دستور بعدازظهر پنج

مـقاومت بـه مسـلسل و تـوپ چند شليك با رسيدند مصدق دكتر منزل نزديك به تانكها وقتي

دكتر خانه آهني در يكضربت با سنگين تانك يك دادنـد/ خاتمه مصدق دكتر منزل مدافعين

منزل نيز و را خانه آن اثاثيه كليه و ريختند مصدق دكتر منزل به مردم و كرد ويران را مصدق

آن در چيزي كوچكترين تنها نه كه طوري به آتشزدند و كرده غارت را مصدق دكتر پسرهاي

قسمتي و درآمده ويرانهاي صورت به مصدق غ�محسين دكتر خانه و مصدق خانه بلكه نماند خانهها

بود/ سوخته هم آن از

به تيراندازي مشغول ممتاز سرهنگ كه موقع همان مصدق دكتر بود؟ رفته كجا به مصدق دكتر
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معظمي مهندس خانه به خود منزل از صديقي و شايگان دكتر اتفاق به بود توانسته بود مردم طرف

در پنجشنبه روز عصر تا صديقي دكتر و شايگان دكتر و مصدق دكتر برود/ است نزديكي همان در كه

نمودند/ دستگير را آنها كه پنجشنبه روز عصر هفت ساعت تا بودند معظمي مهندس منزل

دولتي مقامات و دستگير پنجشنبه روز غروب مصدق دكتر كه آن از پس ـ دستگيري جريان

هم با كه معظمي مهندس و صديقي دكتر شايگان, دكتر مصدق, دكتر دستگيري از كي حا اع�ميهاي

باشگاه به شهرباني از را شدگان توقيف دادند انتشار بودند شده دستگير معظمي مهندس منزل در

ميدهد/ شرح چنين را جريان داشت حضور آنجا در كه ما خبرنگار و بردند افسران

كه رنگ سياه اتومبيل يك پنجشنبه روز بعدازظهر هفت ساعت ـ رنگ سياه اتومبيل يك در

كه آن از پس اتومبيل شدند/ باشگاه باغ وارد افسران باشگاه بزرگ در از بود خاموش آن داخل چراغ

دو اتـومبيل ايـن دنـبال و جـلو در كـرد/ توقف رسيد باشگاه عمارت عقب قسمت پلكان مقابل به

بـا بـودند اخـير اتـومبيل دو در كه اشخاصي ابتدا نمودند/ توقف محل همان در نيز ديگر اتومبيل

آن داخل در اشخاصي به خطاب و كرد باز را رنگ سياه اتومبيل در آنها از يكي و شدند پياده سرعت

<بفرمائيد>/ گفت بودند نشسته

وزيـر صديقي دكتر آقاي شد پياده اتومبيل از كه كسي اولين ـ نخستوزير با مصدق مQقات

آقاي بود/ شايگان دكتر آقاي نفر سومين و شد پياده مصدق دكتر آقاي وي از بعد بود كشور سابق

ميكردند كمك پلكان رفتن dبا در را او و گرفته ميان در را مصدق دكتر شايگان دكتر و صديقي دكتر

و گاهي كارآ مأمورين از عدهاي همچنين و تلگراف و پست سابق وزير معظمي مهندس آنها دنبال در

آقاي كار محل كه سوم طبقه به آسانسور وسيله به آنجا از و شدند عمارت وارد نظامي فرمانداري

اطاق در و شدند نخستوزير اطاق وارد ديگر نفر سه اتفاق به مصدق دكتر رفتند/ است نخستوزير

و مـصدق دكـتر كشـيد/ طـول دقـيقه ده تقريبا زاهدي سرلشكر و مصدق دكتر م�قات شد/ بسته

افسران باشگاه عمارت چهارم طبقه به آمدند بيرون نخستوزير اطاق از كه آن از پس همراهانش

دكـتر از هـم بـعد و م�قات از خواستند عكاسها رفتند/ اطاقها از يكي داخل به و شدند هدايت

خود از گفت نخستوزير آقاي ولي بگيرند عكس هستند بازداشت كه اطاقي در همراهانش و مصدق

و نكرد موافقت مصدق دكتر ولي بردارند او از عكس باشد موافق گر ا تا شود گرفته اجازه مصدق دكتر

نشد/ گرفته باشگاه در او از عكسي جهت اين به

كستري خا پيژاماي همان باشگاه به ورود موقع در مصدق دكتر ـ همراهاناو و وضعدكترمصدق

و بود بسته كمر به شالي و پوشيده نيز ربدوشامبري آن روي و داشت تن به را خود تابستاني رنگ

و شـايگان دكـتر صـديقي, دكـتر آقـايان بود/ نگرفته دست در عصا ولي داشت پا به راحتي كفش

و سـي شـنبه �اطEعات, داشتند///> عادي وضع و قيافه بودند مصدق دكتر همراه كه معظمي مهندس

هشتم� و بيست سال ,٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢ ماه مرداد يكم



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢٩٢

شد/ تكرار ناچار به /#

جعفري# آزاديشعبان
به بودند كرده اجتماع پايين در جمعيت كه پلهها باdي از رفتم/ شهرباني سرفرماندهي دفتر <به

آغوش در را همديگر بگويم, تهنيت و تبريك زاهدي ژنرال به كه رفتم درون به و پرداختم سخنراني

ژنـرال قـبيل از سـلطنت طرفداران كه بود اينجا در فشرديم/ را يكديگر دستان صميمانه و گرفته

سـرلشكر سلطان, پنج خدمت �در يافتند/> رهايي زندان از جعفري شعبان و پرون ارنست باتمانقليچ,

ـ�٤٥١ ٤٥٢ صص نواب, سيداحمد ترجمه ارفع, حسن

آزاديزندانيانسياسي
١٩٥٣ سپتامبر ٢ سري/ كلي <به

ايران اخير بحران سياسي بررسي موضوع:

كرد اع�م گوينده و افتاد زاهدي طرفداران دست به راديو ايستگاه بعدازظهر نيم دو ساعت در

شده/// پيروز قيام كه

شكسته خانه آهنين در و كشيدند مقاومت از دست مدافعان بعدازظهر شش ساعت حدود در

خانة با زد/ آتش را آن و كرد غارت را آن محتويات كليه شد, مصدق خانه وارد جمعيت گاه آن شد/

كليه غروب شد/ رفتار ترتيب همين به نيز بود پدرش ديوار به ديوار همسايه كه مصدق دكتر پسر

خــارجـي روابــط �اســناد گرفت/> دست در را قدرت زاهدي سرلشكر و شدند آزاد سياسي زندانيان

�١å٨٩ ـ ١å٩٩ صص ,٢ جلد ايران, نفت شدن ملي امريكا,

١٣٣٢ مرداد ٢٨ ساعتوقايع ساعتبه گزارش
امريكا خارجه وزارت به ايران در <هندرسون> سفير <از

محرمانه

بعدازظهر ساعت٤ اوت١٩٥٣, ١٩ تهران,

شـهرستانها به رسيده گزارشهاي از شدهاند/ اشغال راديو اداره و تلگراف و پست وزارت /٤åå

انـجام شـاه از طرفداري در مشابهي تظاهرات كه ميشوند تشويق آنها و ميشود فرستاده تلگراف

در تانك شش همراه به را غيرنظاميان و نظاميان حامل متعدد كاميونهاي سفارت كارمندان دهند/

مـدت بـراي اشـغال, از پس راديـو ميكردهاند/ حمل را شاه از عكسهايي كه ديدهاند خيابانها

رفت/ فرو سكوت سپسدر ميپرداختو شده پخشموسيقيضبط به كوتاهي

مـعلوم قـرار از است/ شـده منصوب تهران شهرباني رياست به دفتري سرتيپ گزارش قرار به



٢٩٣ ١٣٣٢ مرداد ٢٨ وقايع پيرامون

استفاده داشت, را آن رياست مصدق جانب از قبلها كه گمرك گارد از ميكند سعي دفتري سرتيپ

هندرسون> است/ آورده دست به تلفني مكالمات از سفارت شنود مركز را مطلب اين كند/

�١å٤٩ ـ ١å٥åصص ,٢ جلد ايران, نفت شدن ملي امريكا, خارجي روابط �اسناد

١٣٣٢ مرداد ٢٨ ساعتگذشته ٣٦ جريانات

امريكا خارجه وزارت به ايران در <هندرسون> سفير <از
ظهر اوت١٩٥٣, ٢å تهران, محرمانه

اين با كنم/ بيان را گذشته ساعت ٣٦ جريانات دقيق جزئيات بتوان كه است زود هنوز /١ /٤١٩

در موجود اط�عات طبق جريان, نكات عمدهترين از اوليهاي طرح ميشود كوشش اينجا در همه

گردد/ ارائه ما دسترس

تحت تودة حزب هواداران بين كه ميرسيد نظر به مرداد] ٢٧ [سهشنبه اوت ١٨ روز عصر در /٢

اجازه كسب بدون توده حزب هواداران ظاهرا است/ درگرفته نزاع مصدق رژيم و كمونيستها كنترل

كـه ميدهد دستور مصدق خشونتآميز/ عمليات و خياباني تظاهرات به ميكنند شروع مصدق از

زد گذشته ماه چند طي بار نخستين براي شود/ خالي تظاهركنندگان از خيابانها و موقوف تظاهرات

درميگيرد/ تودهايها و انتظامي نيروهاي بين جدي خورد و

احساسات تداوم دادن نشان منظور به شاه هواداران مرداد] ٢٨ [چهارشنبه اوت ١٩ روز صبح /٣

بازار از كوچكي مقياس در تظاهركنندگان ميكنند/ تظاهرات به شروع كشور در او نفع به خود موافق

زودي به و ميشود رو به رو احتراق قابل مواد معتنابهي مقدار با كننده سوسو شعله ولي ميافتند/ راه

ميگيرد/ فرا را تهران سراسر روز طول در كه ميشود تبديل عظيمي خرمنسوز آتش به

سر جمعيت به حمله فرمان از ميشوند, فرستاده مردم كردن كنده پرا براي كه انتظامي نيروهاي

ميمانند/ منفعل نيز ديگران و ميپيوندند تظاهركنندگان به آنان از بعضي حتي و ميزنند باز

دفـاتر بـه حـمله بـه شـروع دستهها ميشود, انبوهتر شهر مختلف نقاط در جمعيت كه همين

روزنامههاي بودند/ كرده شاه نثار سخيفي دشنامهايي گذشته روز چند در كه ميكنند روزنامههايي

بودند/ جمله آن از كمونيستها ارگانهاي و مصدق طرفدار

و پست مركزي ساختمان ميآيد, در جمعيت تصرف به كه استراتژيكي و حساس نقاط از يكي

ميشد/ پخش جا همه در و كشور كناف ا و اطراف به كننده تهييج پيامهاي آنجا از كه است تلگراف

سوار و ميگيرند اختيار در بود كاميون و اتومبيل هرچه هيجانزده, جمعيت انبوه شهر, مركز از

ميكنند/ محاصره را تهران راديو ايستگاه و ميشوند روانه شهر شمال سوي به و شده

را تظاهركنندگان نوع نزديك از كه داشتند خوبي فرصت جريان اين طي در سفارت كارمندان

نيز مسلح انتظامي نيروهاي از تعدادي ميانشان در كه بودند غيرنظامي افراد بيشتر اينها بسنجند/



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢٩٤

نـه است غـيرنظاميان دست جمعيت رهبري كه ميرسيد نظر به حال هر به ولي ميشدند/ ديده

تظاهرات در معمو� كه عربدهجو و چاقوكش معمولي نوع از نيز كنندگان شركت ضمن در نظاميها/

از مركب و مختلف طبقات و اقشار از اينها كه ميرسيد نظر به نبودند/ ميشد, مشاهده اخير روزهاي

از سرشار جمعيت روحية كه ميرسيد نظر به هستند/ دانشجو و كاسب و دكاندار و كارمند و كارگر

خشونت و قهرآميز اعمال آنجا و اينجا در كه نشد مانع وضع اين چند هر است/ شادي و اراده و عزم

رسيدند/ قتل به نفر دو دستكم نتيجه در بگيرد/ صورت

دست بـه راديـو بـعدازظـهر اوايـل در و بيندازنـد كار از را آن نتوانستند راديو ايستگاه مدافعان

تـهييجكننده پـيامهايي آنـان روحـيه تـقويت و جمعيت نفع به مرتب آنان و افتاد تظاهركنندگان

هندرسون> ميفرستادند///>

�١å٥٤ ـ ١å٥٥ صص ,٢ جلد ايران, نفت شدن ملي امريكا, خارجي روابط �اسناد

در انداختندستگاههايفرستنده كار به در بهمأمورينيكه ذاتشاهانه <مراتبرضامندي
شد اب/غ بودند كرده جديت مرداد ٢٨ روز

هنگام تهران راديو استوديو و صدا پخش و بيسيم فرستنده اداره مهندسين و رؤسا آقايان چون

بردهاند كار به كافي جديت فرستنده دستگاههاي انداختن كار به براي تهران غيور مردم دليرانه قيام

گرديد/ اب�غ آنها به ملوكانه خاطر رضامندي مراتب شاهنشاهي مخصوص دفتر طرف از

مهندس آقايان از: عبارتند گرفتهاند قرار شاهانه ذات تقدير مورد كه بيسيم مهندسين و رؤسا

و استوديو اداره رئيس عاطفي محمدرضا مهندس صدا, پخش فرستنده اداره رئيس توفيقي ناصر

سـركشيك درخشـان مـختاري و صـدا پـخش نـاظم مـعترف مـرتضيقلي صــدا, پــخش مــعاون

هشتم� و بيست سال ,٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢ ماه شهريور دهم سهشنبه �اطEعات, استوديو/>



دوستداران روايت
١٣٣٢ مرداد وقايع٢٨ در شعبانجعفري نقش

برقراريحكومتنظامي؟

جلساتي تشكيل حال در ملي نهضت كسيون فرا و ملي جبهه مستعفي نمايندگان كه حالي <در

برقراري ارتش, آمادهباش مانند تند, اقدام هر از و بودند بعدي اقدامات مورد در تصميمگيري براي

كنند! <برقرار> كه نشده, لغو نظامي حكومت اردdن, علي و زعيم كورش آقايان /#

در برنامهريزي حال در گران كودتا ميكردند; پرهيز جمهوري, به رژيم تغيير يا و نظامي# حكومت

برنامه بتوانند مرج و هرج اين ساية در تا بودند مرج و هرج و آشوب ايجاد براي اوباش بسيج و ارتش,

mمحله شهرنو گردانندگان و چاقوكشان از تعدادي بهبهاني سيدمحمد آيتا� كنند/ اجرا را خود دوم

كرده مأمور را يخي رمضان و حاجرضائي طيب مسگر, محمود شعبانبيُمخ, مانند lتهران روسپيان

هـمكاري بـا زعـيم �كـورش باشند/> دستور منتظر و كنند جمعآوري را اوباش از زيادي گروهي تا بود

�٢٩٥ ـ ٢٩٦ صص ايران, ملي جبهه اردdن, علي

لوطيها وساير عملياتشعبان جامي,

اعـ�م را مـردم تـظاهرات خـتم نظامي فرمانداري كه هنگامي ١٣٣٢ مرداد ٢٧ روز <بعدازظهر

بـود تـهران [مـحلة] lبـدنام mشهر شهرنو گردانندگان مراد كه بهبهاني آيتا� دستور به ميداشت

بـا بـودند عام و خاص مشهور كه يخي رمضان و طيب و نو شهر كارگردانان از يكي مسگر محمود

تظاهرات اين پرداختند/ <شاهپرستانه> تظاهرات به داشتند تن به شخصي لباس كه ارتش گروهبانان

تـوسط بـه و غـيره و طـيب بـيُمخ, شعبان سركردگي به كنده پرا طور به نيز مرداد ٢٨ روز صبح

كاميونها سوار پول دريافت با كه بيكارهاي افراد و چماق و چوب به مجهز اوباش و مزدور دستههاي

نفع به كه رئيسها> <خانم و فواحش سپس و يافت ادامه تهران خيابانهاي در ميشدند اتوبوسها و

تظاهرات اين با توأم آمدند/ ميدان به داشتند دست در را اعليحضرت عكس و ميدادند شعار شاه

تـن بـه فـورم لباس برخي و مبدل لباس آنها از بعضي كه ارتش رنجرهاي و گروهبانها از جمعي

�٦٨٨ ص آينده/ راه چراغ گذشته �جامي, ميكردند/> هوايي شليكهاي مردم ارعاب منظور به داشتند



ايران ملي نهضت به نگاهي ٢٩٦

رسيد! خبر ما به

اعضاي از يكي او بود/ درميشيان جواد عهده به ميدان] سبزه ـ شاپور ميدان ] ناحيه اين كEنتري <رئيس /#
داراي عـEوه به بود/ شهرباني رموز و امور به مسلط كلمه واقعي معناي به افسري نظامي, سازمان سابقهدار
از نظر اميرخسروي, �بابك ميكرد/> اجرا كوركورانه را او دستورات كه بود بيمُخ شعبان روي بر فراوان نفوذ
سروان <محمددرميشيان ص٣١٩, ندارد: حقيقت اميرخسروي بابك گفته توده,ص�٧١٢/ نقشحزب به درون
٩ <بـاز خسـروپناه/ مـحمدحسين كوشش درون///به از ايران توده حزب افسران سازمان حوزه>/ مسئول فني,
بعضي مردانگي و شرافت روي كه هم بعد و زدند هم به را زندگيام بردند, شهرباني به گرفتند, مرا و آمد اسفند
و زاهـدي �اردشـير شـوم/> خارج زندان از توانستم درميشيان يا قانع سروان مثل ارتش و شهرباني سران از

�٢٢ ص گفته نا رازهاي

خـبر شـدن آرام از و شـده مـتشنجتر وضـع كـه رسيد# خبر ما به مرداد] ٢٨] ظهر حوالي <در

دادهاند/ حركت دستور امريكايي مستشاران و ميشود حركتهايي كه رسيد خبر پادگانها از نيست/

آنها ميان در شخصي لباس در ارتش گروهبانهاي مسلم طور به و نيستند تنها اوباش كه رسيد خبر

ـ غيره و غيره و بيُمخ شعبان ـ اسفند نهم گروه همان اوباش سردستههاي كه رسيد خبر هستند/

�٢٧٦ ص كيانوري, نورالدين �خاطرات هستند>

٨ååروستايي! شهرنو, ساعتنبرد, ٩ تانك, ٣٥

عـقب مـصدق ضـربات برابـر در توده حزب كه حالي در مرداد ٢٨ <در ـ نبرد ساعت ٩ از پس

٩ از پس و محاصره را نخستوزير اقامتگاه شرمن, تانك پنج و سي فرماندهي به زاهدي مينشست,

٢٩ پنجشنبه روز مصدق بود, شده كه توافقاتي ندارد! واقعيت تانكهايش تعداد همانند نويسنده ادعاي /##
ميكردم, داشتم كه را صحبتي كه <همين رفت/ زاهدي سپهبد ديدار به نظامي اسكورت با غروب حوالي مرداد
آمد/ جيپ تا چهار تا, سه كه ديدم كردم, نگاه وقتي كن/ نگاه را حياط توي كه كرد اشاره من به زاهدي] سپهبد ]

�١٤٧ ص جعفر, امامي شريف �خاطرات است/> نشسته تو آن مصدق ديدم

و سر پر تظاهرات كه شعبانبيُمخ را حادثه صداهاي و سر كرد/## بازداشت را مصدق نبرد, ساعت

هشـتصد حـدود كـه ژانـدارمـري و انـداخت, راه بازار سوي به <شهرنو> شهر بدنام محلة از صدايي

١٦٥ مـصدق, هـوادار افسر يك گفته به /١٣٣٢ شهريور ٦ هفتگي, اطEعات مرداد>/ هشتم و بيست <قيام /١
كـودتاي > فشـاركي, س/ بـه: كـنيد نگـاه قEبي]/ آدرسهاي و شدند[آمار كشته كودتا در تظاهركننده و سرباز

/١٣٥٨ مرداد ٢٩ اطEعات, /<١٣٣٢

�يــروانــد ديدند/��١> تدارك كرد, سرازير تهران مركز به ورامين سلطنتي اصطبلهاي از را روستايي

�٢٥٢ ص مركز, نشر انقEب, دو بين ايران آبراهاميان,

پيوست> مردم به طيب<بعدها
كه بود/ ميدان افراد از طيب اين شدند/ اعدام كه هم حاجرضايي اسماعيل و <طيب قهرماني: صفر

پانزده در اما بود مصدق حكومت ضد طيب افتادند/ مردم جان بيُمخبه شعبان با ٣٢ مرداد ٢٨ در
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�١٨٧ ص قهرماني, صفر �خاطرات شد/> اعدام هم راه اين در و پيوست مردم به خرداد

سرخورده! تودههاي قصه و نقششعبان
بـرانگـيختن در را بـهبهاني آيتا� و كـاشاني آيتا� نـقش گــازيوروسكي, > ـ مرداد صبح٢٨

و مردم بين شاه فرامين پخش <با است: كرده بيان شرح اين به مصدق عليه مرداد ٢٨ روز تظاهرات

مـصدق عـليه شـورشي بـرآمـد صـدد در روزولت تيم زاهدي, از نظاميان از گروهي حمايت جلب

روحـانيون بـه تـوسل بـا مـيتوانست كـاري چـنين بـه دسـتيابي بـراي وسيله مؤثرترين برانگيزد/

رابـطه كـاشاني lآيتا�m بـا <سـيا> گروه گردد/ ميسر كاشاني مانند مردم, توجه مورد و سرشناس

ايـن خود, روحاني همدستان طريق از كه شد خواسته <رشيديان>ها از اينجا در نداشت/ مستقيم

مشورت كاشاني mآيتا�> با ارتباط قراري بر چگونگي مورد در رشيديانها با كنند/// قرار بر را ارتباط

گرديد/ معرفي آرامش احمد نام به رشيديانها, همدستان از يكي به روزولت منظور, بدين كرد/

آرامش> <احمد با زيمرن فرد و هرمن بيل <سيا> مأمورين از تن دو lمرداد ٢٨m اوت ١٩ روز صبح

كه ميآيد نظر به چنين بدهد/ كاشاني به كه گذاشتند او اختيار در دdر هزار ١å مبلغ و كردند م�قات

احتما� شود/ روانه تهران مركز به بازار, ناحيه از مصدق ضد گروه يك كه داد را آن ترتيب كاشاني

توضيحي اعEم فهرست در �٩١ ص دوم جلد مصدق/ نجاتي, �غEمرضا سيا/ عوامل از <سيلي> و <نِرن> /#
مستعار�>! �نام <سيلي است: شده داده توضيح شكل بدين <سيلي> درباره ولي نيست, <نِرن> براي

طريق از همچنين و <سيلي># و <نرن> رشيديانها, توسط مستقل طور به نيز مشابهي دستههاي

شد/ داده سازمان بيُمخ شعبان و بهبهاني آيتا�

تـظاهرات از كـه گـر, نـظاره مـردم از بخشي و شهرباني و ارتش يكانهاي افراد با جمعيت اين

سـاختمان پـيوستند/ يكـديگر به بودند, سرخورده مصدق از يا و بودند شده خشمگين تودهايها

نشـد حـاضر مصدق دادند/ قرار حمله مورد را مصدق طرفدار روزنامههاي و احزاب دفاتر و دولتي

واحدهاي از يكي بفرستد/ خيابانها به تظاهرات كردن كنده پرا براي را شهرباني يا ارتش يكانهاي

زاهـدي از طـرفداري بـه بيانيههايي پخش به و كرد اشغال را راديو ايستگاه زاهدي, هوادار نظامي

در را زاهدي <سيا> كه خانهاي به تانك, ستون يك رأس در نيز گي�نشاه هوايي سرتيپ پرداخت/

قـرارگـاههاي شـاه, طرفدار تظاهركنندگان از بخشي همراه نيروها اين رفت/ بود, كرده مخفي آنجا

طول ساعت ٩ كه داد روي نبردي آنجا در شدند/ مصدق خانه رهسپار و كردند[؟] اشغال را ارتش

منزل ريخت/ فرو توپ و تانك آتش زير مصدق, خانه ديوارهاي گذاشت/ جاي بر كشته ٣åå و كشيد

ترجمه ,١٩٨٧ <لويزيانا> ايالتي دانشگاه سياسي علوم بخش ,١٩٥٣ اوت كودتاي گازيوروسكي, ج/, مارك/ /١
/٣٧ ص ,١٣٦٧ انتشار, شركت نجاتي, غEمرضا

<<�١� كرد/ زاهدي تسليم را خود بعد روز و گريخت بام روي از مصدق گرفت/ قرار تهاجم مورد نيز او
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�١١٨ ص دوم جلد مصدق/ نجاتي, �غEمرضا

پيوست! خود گروه به مرداد ٢٨ روز بعدازظهر دو ساعت شعبان
دو و بود زندان در اسفند ٩ توطئه از بعد كه شعبانجعفري از: بودند عبارت اوباشان <<سردسته

طيب شهرنو, كارگردانان از يكي مسگر, محمود پيوست/ خود گروه به مرداد ٢٨ روز بعدازظهر ساعت

/٣٧٨ زيرنويسص /#

انداختن راه به هزينه مورد در #< ـ ـ و يخي رمضان به معروف اسماعيلپور حسين و حاجرضائي

زاغهنشينان خصوص به افراد جمعآوري بود روزولت اختيار در كه وسيعي اعتبار با خياباني تظاهرات

فاش فرانسوي نويسنده دوويليه, ژرار گرفت/ انجام آساني به lكودتا mمنظور اين براي تهران جنوب

/١٦٦ ص مقاومتناپذير, صعود /١

مـبلغ چـاقوكش و بـزن> <يكه نفر ٤åå تا ٣åå جمعآوري براي جعفري شعبان كه است��١ كرده

�٣٨٧ - ٣٨٨ صص ايران/ نفت صنعت شدن ملي جنبش �نجاتي, بود> كرده دريافت روزولت از معتنابهي

جعفري> <شعبان نياز مورد افراد

دdرهـاي اخـذ و چـماق گـرفتن دست بـه و لنگ بستن با كه اوست نوچههاي و بيمُخ شعبان به معروف /٢
رسانيدند/ ثبوت به را خود دوستي شاه امريكا,

ورزشـي بـاشگاههاي به جعفري>��٢ <شعبان نياز مورد افراد جمعآوري براي روزولت <مأموران

در سپس و نمودند همصدا خود با را وزنهبرداران و كشتيگيران و ورزشكاران از زيادي عده و رفته

موفقيت با عمليات كه بود ظهر از پيش پرداختند/ اغتشاش به شاه موافق شعارهاي با تهران بازار

�شــــمسالديــن نمود/> تغيير مصدق ضد بر گهان نا به اوضاع و گرفت خود به گستردهاي ابعاد كامل

�٢٣٢ ص آزادي, را شهيدان و مجاهدان اميرعEئي,

بود وسطآسماننرسيده آفتاببه هنوز
آسمان وسط به آفتاب هنوز ميبرد/// سر به زندان در هنوز شعبان مرداد ٢٨ چهارشنبه <صبح

�عــــــــلي كردند/> هدايت بيرون به را او معذور مأموران و شد باز شعبان سلول در كه بود نرسيده

�١٨٨ ـ ١٩åصص اول جلد خاطرات/ شبه بهزادي,

مرداد! ٢٨ روز دهصبح ساعت
سراغ جماعت كه ميدهد خبر بود, واقع بهارستان ميدان گوشة در كه امروز باختر ادارة به كسي >>

همراهان و شعبانبيُمخ مرداد] ٢٨ [صبح ده, ساعت كنيد/ تخليه و باشيد مواظب ميآيند هم شما
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/١٣٣٢.٥.٢٨ پرخاش, زدند, آتش چگونه را ملي روزنامههاي فاطمي: سعيد /١

و ايـران حـزب اين از پيش ميكشند>��١/ آتش به را امروز> <باختر و ميرسند بنزين حلب چند با

قشقايي خسرو يافتهاند/ مشابهي سرنوشت هم چلنگر و آينده سوي به و شورش روزنامههاي ادارات

ميگويد:

دكـتر بزرگمهر, �جليل ميگويند///> شاه> <جاويد و خيابانها در ريختهاند عدهاي يك كه آمد <خبر

�٥٣ ص كشور/ ديوان در فرجامي رسيدگي و مصدق

اوباشان رأساين در

سياستهاي تحقق راستاي در زحمتكشان حزب نظامي سازمان مرداد, ٢٨ كودتاي آستانة <در

اخوي حسن سرلشكر بود/ شده آماده مصدق دولت سرنگوني جهت چرچيل و آيزنهاور دولتهاي

كودتا شدة حساب و دقيق طراحي در مشاركت بر ع�وه ديهيمي, سرتيپ و ارفع سرلشكر با همراه

كند/ متشكل را تهران جنوب اوباش نيروهاي از بسياري بود توانسته

آبـــاديان, �حســــين داشت/> قرار بيُمخ> <شعبان به معروف شعبانجعفري اوباشان اين رأس در

�١٧åص بقايي, سياسي زندگينامه

مصدق مردهباد شاه, زندهباد نفر, ٤åå بامداد, ده ساعت
طيب ,lبيُمخ mشعبان جعفري شعبان توسط كه گروهي از نفر ٤åå حدود بامداد, ١å <ساعت

و چماق به مجهز جملگي و ميشدند هدايت lتهران معروف mچاقوكش يخي رمضان و حاجرضائي

٤å تا ٣å گروههاي به آنجا در ميكنند/ اشغال را ارك ميدان و ميدان سبزه بودند, تپانچه و چاقو

از يكي به مصدق] باد مرده [و شاه> باد <زنده شعارهاي دادن با دسته هر و ميشوند تقسيم نفري

�٣å٣ ص ايران, ملي جبهه اردdن, علي همكاري با زعيم �كورش ميكنند/> حمله دولتي ساختمانهاي

چماقداران سازماندهي
در چماقداران سازماندهي در را مهمي نقش و پيوست شاه هواداران به بعدها جعفري <شعبان

زيرنويس� ,٦åص مصدق, دكتر دوره در ايران ذبيح, �سپهر كرد/> بازي آن, از پس و مرداد, ٢٨ كودتاي

فعاليتهايمؤثري
انـجام مـؤثري فـعاليت شـاه له و مـصدق دكـتر عـليه مـرداد ٢٨ كــودتا در جـعفري/// شعبان

�٢٤٣ ص اميني/ علي سياسي زندگي مهدينيا, �جعفر داد/>
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روايتميداندار

روز/// آن ميداندار بازماندگان آخرين از يكي شهرياري ميرزا به معروف جندقي عبدا� <ميرزا

آن مرداد ٢٨ روز صبح داشتم/ گري واسطه حرفة امينالسلطان بارفروشان ميدان در <من ميگويد:

به مصدق عليه قيام و شاهدوستانه تظاهرات براي شهر جنوب از دسته چهار است خاطرم به كه طور

طـاهر و طـيب سـركردگي بـه اول دسـتة افتادند/ راه به مصدق خانة تسخير و شهر شمال طرف

از: بودند عبارت دسته اين افراد قبرآقا/ سر از امينالسلطان بارفروشان ميدان ميداندار حاجرضايي,

معروف علينقي استاد اصغر جگركي, ناصر به معروف حسنخاني ناصر قدم, به معروف رضايي علي

در قمارخانه و نانوايي قهوهخانه, صاحب رضا شاطر, اصغر به معروف بنايي اصغر سسكي, اصغر به

مـظلوم حـاجي ذوقـي, احـمد مـختارمنش, حبيب آهنين, مرد به معروف نوري حاجعلي شهرنو,

خـردهپاهاي و عـملهجات از لشكـر سياهي نفر ٣åå به قريب و سردار حاجي به معروف نهاوندي

بـاغ از كـه رمـضونيخي, حسـين به معروف اسماعيلپور حسين سركردگي به دوم دستة ميدان/

ابرامخان, ماشاا� به معروف طاهري برادران يخي, رمضون نقي دسته اين در كرد/ حركت فردوس

را اوباش و بيكارهها از نفري صد چند هم گروه اين ابرامخان/ امير و ابرامخان كبر ا ابرامخان, هوشنگ

محله از شنيدم كه سوم دستة داشتند/ خود همراه بودند, متري يك چوبدستيهاي به مجهز كه

زنان از گروهي با lرمضونيخي حسين mباجناق مسگر محمود سركردگي به ١å ناحية lشهرنوm بدنام

به معروف و بودند كشيده حصار را آن دور زاهدي دستور به چون ميگفتند, هم قلعه را mشهرنو قلعه

رباط ديگرياز دستة و صابر سركردگي به جواديه از دستهايهم رئيسها/ خانم و lبود زاهدي قلعة

يك شـرارت علت به دوم جهاني جنگ سالهاي از بعد طيب بودند/// برادر دو حاجرضايي طاهر و طيب /١
دفاع و افتاد/// زندان به ١٣٤٢ خرداد ١٥ در و كرد پيدا سياسي گرايشهاي بعدها شد/ تبعيد خارك جزيرة به بار

شد/ وي اعدام و محكوميت موجب مردم حركت از

از پس و پـيوستند هم به مولوي ميدان در رمضونيخي و طيب��١ دستة بودند/ افتاده راه كريم

عباس سرچشمه, در شدند/ مصدق خانة روانة و شده كاخ خيابان وارد سيروس/// خيابان پيمودن

در و شدند ملحق آنها به سرچشمه بارفروشان ميدان از ـ زاغي كبر ا و شفيعي ميرزا dله, كبر ا dله,

با سيدعلي چهارراه بهادرهاي بزن از زاغي مصطفي به معروف كليايي مصطفي مخبرالدوله, چهارراه

خود مسير در رمضونيخي و طيب دستة پيوستند/ آنان به نيز lكها mداشنا ارامنه اوباش از جمعي

mدر دمكـرات جـوانـان خانة ,lشاهآباد خيابان در سعدي mتأتر تودهايها تأتر امروز, باختر روزنامة

خيابان در و زدند آتش و كردند] ] غارت را ـ ـ و آينده سوي به روزنامة ,lبهار كوچه نادري خيابان

مهاجرين از كه m پايان> <مصطفي به متعلق <يولچي> پاساژ قهوهخانة به يخي رمضون اس�مبول,

تا كرد وادار را كافه صاحب مصدق ديواري عكس طرف به تيراندازي با و كرده حمله lبود قفقازي

يا شهرباني مأمورين از يك هيچ با غارت و تظاهرات و راهپيمايي اين طول در بكشد/ پايين را عكس
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در بودند/ تماشاچي فقط بلكه ميكردند دخالتي آنها نه و داشتند برخوردي نه نظامي فرمانداري

شد آويخته مصدق خانة باdي سفيد پرچم وقتي نشدند/ مواجه چنداني مقاومت با هم مصدق خانة

بزنند/ آتش و بشكند را پيكر و در و كنند حمله مصدق خانة به تظاهركنندگان كه داد فرمان طيب

بـا مـيهماني زاهدي سپهبد هم روز ١å از بعد بود, ميدانداران تسخير در هفته يك حدود تهران

و مـيدانداران سـران تـمامي كه داد سايرين و رمضونيخي و طيب افتخار به جماران در شكوهي

در زمـين قـطعه چند زاهدي سپهبد دستور به هم بعد داشتند/ شركت آن در بردم نام كه افرادي

و جـعفري شـعبان از سـخني ديگـران, و مـلي نهضت سران نوشتههاي و گفتهها خEف بر روايت اين در /#
است/ نيآمده ميان به مرداد, ٢٨ روز در او فعاليتهاي

�١å٤ ـ ١å٦ صص كودتاسازان, سنجابي, تربتي �محمود شد/># گذار وا رمضونيخي و طيب به جنتآباد

خوابآشفته
مـيخورد, خـانه سـاختمان بـه تـيرها كـيانوري>, > بـا تـلفني ارتـباط آخـرين از پس و اينك >

بـيرون داشت جـيب در كه را اسلحهيي نريمان, محمود ميزدند/ فرياد مصدق خانه همسايههاي

نزديك كه مصدق كشيد/ فرياد سرش بر صديقي دكتر كنند/ خودكشي همگي كرد, پيشنهاد و كشيد

براي نريمان شوم>/ شهيد تا ميمانم من برويد <همه ميگفت عصبي فريادهاي با بود غش حال به

البـته كـه زدهانـد, فـوقالعـادهاي واقـعا كـار بـه دست بار اين معروف>, <شخصيت بهنود مسعود جناب /##
كردن ادغام بزرگ>, <هوشمند اين ابتكار است/ جناب آن توان در فقط بزرگ, بس كارهاي چنين به دستزدن
افـزودن تـاريخي, كار اين از جناب منظور است/ ١٣٣٢ مرداد ٢٨ وقايع در ١٣٣١ اسفند نهم تاريخي وقايع
از نه البته و گيرد, قرار مشكلپسندان خوشايند و پسند مورد بيشتر تا مليست دولت سقوط مقوله به هيجان

جناب! آن بودن كEهبردار يا بيسوادي
در را وقايع وقوع سال جناب, آن گان شيفته و ملي دولت دوستداران از دسته آن راهنمايي و قضيه, درك جهت

كردم/ اضافه كروشه داخل است, سال همان به مربوط كه مستطاب, آنجناب جمله پايان
به را خود و رفته, dبا ديوار يك از نردبان كمك با شد موفق مصدق محمد دكتر ,١٣٣١ اسفند نهم واقعه در
بـه اتومبيل وسيله به آنجا از و برساند, بودند�, آن مالك خودشان اتفاقا �كه امريكا چهارم اصل اداره حياط

برود/ ارتش ستاد
همراهان و مصدق دكتر تا شده تكرار بار چندين نردبان�, از رفتن dبا� عمل اين ,١٣٣٢ مرداد ٢٨ وقايع در ولي
مـEقات بـه شـريفامـامي/// توسط آنجا از و برساند معظمي آقاي مادر منزل به را خودشان شدهاند, موفق

كنيد/ مراجعه امامي شريف خاطرات به ديگريست/ حكايتي خود كه بروند/ زاهدي سپهبد
و ,١٣٣١ اسفند نهم وقايع شامل تنهايي, به نردبان پس شده, واقع استفاده مورد نردبان حادثه, دو هر در چون
ايـن است/ رفـته dبـا ديوار يك از مصدق دكتر شود: نوشته چنانچه ميگردد/ ,١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز حوادث
به مربوط حادثه است/ رفته dبا ديوار چند از وي بنويسند: گر ا است/ ١٣٣١ اسفند نهم وقايع به مربوط حادثه

ميگردد/ ١٣٣٢ مرداد ٢٨ وقايع
به معتقد واقعا نريمان يا و شنيده, چه و گفته چه تلفن در كيانوري جمله از ـ متن داخل خصوصي مكالمات
بعد صفحة در پاورقي ادامة

٢٨ و اسفند [نهم آوردند نردبان مرداد]## ٢٨] گذاشت/ خود شقيقه بر را اسلحه فرار به او كردن وادار
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قبل صفحة از پاورقي ادامة
مـادر و خواهر فحش مصدق, دكتر منزل درب به حمله موقع شعبان اينكه يا و نه, يا بوده جمعي خودكشي

نيست/ تأييد مورد ـ ميخوانده مشتري> چند داره سوراخ <چند ميهني ملي اشعار يا و ميداده

تـانكها دنـبالش, به وزيران اسفند] [نهم رساند/ چهارم اصل باغ به را خود آن از مصدق و مرداد]

هيجان بيُمخ, شعبان مرداد] ٢٨] بودند/ رسيده در پشت به شكسته را ١å٩ خانة مدافعان صفوف

[نهم كوبيد/ در به و نشست آن بر نگهداشت ميگذشت, كه را جيپي دست در تيري هفت با زده,

شد/// آغاز شهرباني سالن در [١٣٣١] اسفند نهم حادثه متهمين كمه محا <امروز /#
كردند: معرفي طور اين را خود دادگاه رئيس جواب در متهمين

فـرزند مـحمدباقر سـرهنگ ـ ٢ ارتش; سـوار افسـر حكـيمي عـلينقي فـرزند [نصرا�] رسولا� سرهنگ ـ ١
يكشنبه �اطEعات, < ارتش/// افسر رحيمي علي Zسرهنگعزيزا ـ ٣ ارتش; افسر مستوفي صديق زينالعابدين

هفتم� و بيست سال ,٨١١٦ شماره ,١٣٣٢ ماه خرداد چهارم و بيست
كرد/// صادر را خود راي اسفند نهم متهمين دادگاه <امروز

مـقارن شـد/// تشكـيل هشـترودي سرهنگ رياست به اسفند نهم متهمين كمه محا جلسه آخرين امروز صبح
منشي توسط و شد صادر زير شرح به دادگاه راي بعدازظهر نيم و سه ساعت و شد شور وارد دادگاه ده ساعت
صديق محمدباقر ستاد سرهنگ ـ ٢ كرد/ حاصل برائت حكيمي, نصرا� سوار سرهنگ ـ ١ گرديد/ قرائت دادگاه
پـرويز ژاندارم سرگرد ـ ٤ كرد/ حاصل برائت نقدي, مجيد پياده دو سرهنگ ـ ٣ كرد/ حاصل برائت مستوفي,

كرد/ حاصل برائت خسرواني,
شد/ محكوم زندان ماه ٧ رحيمي, Zعزيزا سرهنگدو ـ ٥

كرد/ حاصل برائت چنگيزي, فيضا� سه گروهبان ـ ٧ كرد/ حاصل برائت جعفريان, محمدحسين دو استوار ـ ٦
ماه ٦ محرر, محسن ـ ١å زندان/ ماه ٦ عشقي, احمد غيرنظامي ـ ٩ كرد/ حاصل برائت آزادپور, رقيه بانو ـ ٨

كرد/ حاصل برائت دادگستر, تراب ـ ١١ زندان/
كرد/ حاصل برائت اسمعيلپور, حسين ـ ١٣ كرد/ حاصل برائت حاجرضائي, طيب ـ ١٢

زندان/ يكسال جعفري, شعبان ـ ١٥ كرد/ حاصل برائت ابراهيمي, محمدتقي ـ ١٤
زندان/ ماه ٤ بشيري, حبيب ـ ١٧ زندان/ ماه ٣ رئوف, رضا ـ ١٦

ـ ٢å كرد/ حاصل برائت سعيدي, كاظم مجيد وظيفه سرباز ـ ١٩ زندان/ ماه ١.٥ رحيمي, امانا� گروهبان ـ ١٨
هشتم� و بيست سال ,٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢ ماه مرداد دهم شنبه �اطEعات, زندان/> ماه ٥ صدقيپور, اسكندر

اميررحيمي# عزيز سرهنگ مرداد] ٢٨] بود/ ريخته را ساختمان باdي تانك گلولههاي قب� اسفند]

كه مردمي از بود پر خيابان سطح بعد ساعتي آوردند/ يورش مردم اسفند] [نهم شد/ وارد او دنبال به

غـارت ١å٩ شـمارة خـانة شب تـا مـيبردند/ كـتابي قـاليچهيي, تكه چراغي, پردهيي, ميزي, پايه

در بـه صـحنه از هـياهو آن ميان در اتومبيلي, عقب صندلي بر نشانده را مصدق مرداد] ٢٨] شد/

صـص بـختيار, تـا سيدضياء از بهنود �مسعود مرداد] ٢٨] بود/> هوايي تيرها ديگر اسفند] [نهم بردند/

�٣٨٧ ـ ٣٨٨



حسننصيريسنگتراش قضيهدستگيري
سرشار خانم تاريخي افاضات و

سـنگتراش نـصيري حسن دستگيري از خبر ١٣٣٢ شهريور ٢ اط�عات روزنامة ـ سرشار

بود؟ شما خوِد بچههاي از اين بود/ كشيده پائين را شاه مجسمة مرداد ٢٨ روز كه ميدهد

ديگه! بود محليا بچه همين جزو حساب به اونم نبود/ ما بچههاي از نه نخير/ ـ جعفري

داشت! وجود شاه مخالف هم بچهها و بر اين بين پس ـ سرشار

اينوري ميرفتن اينور ميخوردن/ روز نرخ به نون بودن عده يه اينا ميدونين؟ نه, ـ جعفري

زندان موقع اون چون ندارم دقيق اط�ع من البته ميشدند/ اونوري ميرفتن اونور ميشدن,

تو بودم/ زندان من پائين, ميارن رو مجسمهها و ميكنن رو كارا اين اينا كه روز هموم بودم/

همه و پائين ميارن رو رضاشاه و شاه مجسمة دارن ريختن مشت يه كه گفتن من به زندان

حسن همون ميكرد خورد رو مجسمهها كه اون گفتن من به بچهها بعدها ميكنن/ خورد رو

عينالدوله/ خيابون بچة بود, سنگتراش

آمد؟ سنگتراش نصيري حسن سر بر چه بعد ـ سرشار

اين واسه مرداد ٢٨ از بعد نه, ُمرد/ خودش نكردن اعدامش نخير/ نكردن, اعدامش ـ جعفري

كشيدن پائين و كردن شلوغ واسه كه نيست يادم رو هيشگي من نكردن/ اعدام رو كسي چيزا

كردند/ ول يواش يواش بعدا و گرفتن رو تايي چند يه باشن/ كرده اعدام مجسمه

گذاشته زمان آن گر ا ميگويند هستند عصباني شما دست از كه بعضيها ببينيد, ـ سرشار

�١٧å ـ ١٦٩ �صص بود/> شده معلوم تكليف ديگر/ بود رفته بود, رفته شاه بوديد

مينويسند: چنين يازده صفحه كتاب مقدمه در سرشار خانم
ماندم; پابند سخت آنها به كه بستم پيمان دو جعفري شعبان با مصاحبه اين انجام قبال <در

ديگر///> و زد; نخواهد <نارو> او به و كرد خواهم رفتار صداقت نهايت در وي با آنكه نخست

رفتار صداقت نهايت در آنها با كه بسته نيز كتاب خوانندگان با را پيمان همين سرشار خانم آيا
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نزند؟ <نارو> آنها به و نگذارد اختيارشان در نادرست اطCعات و كند
بـه زدن <نـارو> اسـاس بـر كـتاب بـنيان نشده منعقد كتاب خوانندگان با پيماني چنين چون
داده كتاب خوانندگان خورد به تاريخي سند عنوان به را پCيي و پرت هر و شده نهاده خوانندگان
را aنصيري سنگتراشbحسن دستگيري خبر اطCعات روزنامه سرشار, خانم ادعاي خCف است/
دستگيري خبر مجدد درج از اطCعات روزنامه انگيزه است/ گزارشداده ١٣٣٢ مرداد يكم سيو روز
حسـن سـنگتراش شـخصيت مـعرفي ,١٣٣٢ شـهريور دوم روز در نصيري, حسن سنگتراش
تأسفو ابراز ضمن نصيري, سنگتراشحسن است/ ايران ملي نهضت قهرمانان از يكي نصيري,
اثبات براي و گرديده, آنها دست وسيله و خورده را عوامفريبان فريب كه است شده مدعي ندامت,
آن بـر اعـليحضرت, تـصوير كـه را خود عريان سينه و كرده, باز را پيراهنش دكمههاي ادعا, اين
امريكا, مقيم ايراني روزنامهنگار متأسفانه است/ داده نشان روزنامهنگاران به بود, شده خالكوبي
كـه بـياورند خاطر به ميبايد سرشار خانم سني, نظر از است/ نگرديده حساس نكته اين متوجه

نگارشچاقوكش: سبك به مرداد/ ٢٨ روز در نه كشيدند پايين مرداد ٢٦ روز در را مجسمهها
ديگه>/ ميدونه, كه قمري ننه هر <اينو

/aمحمدرضاشاهb شاه نه بوده aرضاشاهb فقيد شاه به متعلق بود شده كشيده پايين كه مجسمهاي
گذشتدارند, غيرقابل تاريخي بزرگ اشتباه سه تاريخيشان, نوشته سطر دو در كه سرشار خانم

كند؟ صادر نظريه و شود نوين> <منظري داشتن مدعي ميتواند, چگونه

حسننصيريسنگتراش تاريخدستگيري

دكتر حكومت شاهنشاه طرفداري به تظاهراتبيسابقهاي با شهرستانها و تهران <مردم
ساقطكردند را مصدق

و راديـو فرستنده ايستگاه ـ شد شروع چهارشنبه شب هشت ساعت از مزبور دامنهدار تظاهرات

با نخستوزير زاهدي سرلشكر - شد اشغال مردم طرف از چگونه ديگر حساس مراكز و شهرباني

شرحداد/// را خود دولت برنامه - كرد ايراد تهران راديو برابر در كه نطقي

سقوط و چهارشنبه روز وقايع به منجر كه تظاهرات مرحله اولين ـ شروعشد شبچهارشنبه از

كـه بود اين تظاهرات شروع علت شد/ شروع چهارشنبه شب اوايل از گرديد مصدق دكتر حكومت

به كنده را خيابانها لوحه كاشي دارند قصد چپ عناصر بودند شنيده كه شهر جنوب اهالي از عدهاي

شهر در خبري هم بعد كردند/ اجتماع كار اين از جلوگيري براي بنويسند ديگري اسامي آن جاي

با خبر اين انتشار نشود/ اجرا سربازخانهها در شامگاه مراسم است شده داده دستور كه شد منتشر

قدم اولين حقيقت در و كرد تيزتر را مردم احساسات آتش داشت وجود كه مختلفي شايعات به توجه

عناصر از جمعي كه شد منتشر شهر در موقع اين در شد/ برداشته چهارشنبه روز تظاهرات راه در
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اقدام صدد در كنند بلند شهرداري عمارت فراز بر را توده حزب پرچم آنكه قصد به شب همان چپ

خبرها اين انتشار است/ داده رخ تصادماتي شهرداري اداره نگهبان مأمورين و آنها ميان و برآمدهاند

اولين كه آورد وجود به را شديدي هيجان شد منعكس شهر مح�ت و خيابانها در سرعت به كه

شعارهاي با كه بود چهارشنبه صبح در شهر مختلف نقاط از مردم جمعي دسته حركت آن انعكاس

به و افتاده راه به خيابانها در شود جمهوري است محال ايران ـ توده حزب بر مرگ ـ شاه باد زنده

كردند/// حركت شهر مركزي نقاط و سپه ميدان طرف

كستري خا پيژاماي همان باشگاه به ورود موقع در مصدق دكتر ـ او همراهان و وضعدكترمصدق

و بود بسته كمر به شالي و پوشيده نيز ربدوشامبري آن روي و داشت تن به را خود تابستاني رنگ

بود/ هويدا كسالت و خستگي آثار او قيافه در بود نگرفته دست در عصا ولي داشت پا به راحتي كفش

وضـع و قيافه بودند مصدق دكتر همراه كه معظمي مهندس و شايگان دكتر صديقي, دكتر آقايان

داشتند/ عادي

و مصدق دكتر آقاي انتظامي مأمورين اينكه از قبل ساعت يك ـ آوردند هم را سرهنگممتاز

مـركوري رنگ كـرم اتـومبيل با دژباني مأمورين از ديگر عده بياورند افسران باشگاه به را همراهان

دكـتر مـنزل از چـهارشنبه روز كه را كوهستاني دوم تيپ فرمانده ممتاز سرهنگ ارتش به متعلق

عمارت بزرگ پلكان مقابل وي حامل اتومبيل آوردند/ افسران باشگاه به ميكرد محافظت مصدق

خلع قب� ممتاز سرهنگ و شدند پياده آن از ديگر افسر نفر چهار و ممتاز سرهنگ و ايستاد باشگاه

گلدان كنار باشگاه دون طبقه سرسراي در شد باشگاه عمارت داخل آنكه از پس و بود شده س�ح

كردند/ منتقل دژباني به را او آنجا از تا ايستاد خبردار حالت به بزرگي

وزارت سابق كفيل اميني آقاي انتظامي مأمورين امروز صبح ـ بازداشتشد دربار سابق كفيل

كردند/// دستگير بود شده آزاد سپس و بازداشت سابق دولت طرف از نيز قبل روز چند كه را دربار

بازار اصناف و كسبه از عدهاي كه رسيد خبر نظامي فرمانداري به امروز صبح ـ است بسته بازار

امروز وقت اول از كردهاند/ خودداري خويش كين دكا كردن باز از و كرده اجتماع بزرگ بازار مقابل در

مستقر/// بازار اطراف و سبزهميدان در احتمالي حوادث از جلوگيري براي مسلح سرباز كاميون چند

وزارت در نـخستوزير آقاي گذشته پنجشنبه صبح يازده ساعت ـ خارجه وزارت در نخستوزير

سپس و كرد معرفي ايشان به را خارجه وزارت ادارات رؤساي مفتاح آقاي ابتدا يافت حضور خارجه

كليه با دوستانه روابط تثبيت در همميهنان كمك با اميدوارم داشت: اظهار زاهدي سرلشكر آقاي

ايجاد در سابق خ�ف بر ميكند حكم شما وظيفه شود كوشش همسايه دول خصوص به كشورها

كنيد/// اداره را وزارتخانه اين خودتان و بكوشيد كشورها اغلب رنجش رفع و تفاهم حسن

انـتظامي مأمـورين طـرف از آقـايان ايـن كنون تا چهارشنبه روز غروب از ـ شدگان بازداشت

نصيري, دكتر معظمي, مهندس صديقي, دكتر شايگان, دكتر مصدق, محمد دكتر شدهاند: بازداشت
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سرتيپ پارسا, موسوي, l/شد آزاد توقيف ساعت چند از پس كه m حاجسيدجوادي اميني, ابوالقاسم

سرتيپ ممتاز, سرهنگ پورشريف, سرهنگ نادري, سرهنگ فرهمند, بشير اشرفي, سرهنگ مدبر,

حسن ك, ارا فرماندار وجدي فضلا� قناد, تقي سررشته, سرهنگ شهرياري, ٢ سرهنگ رياحي,

ميدان در را فقيد شاه مجسمه مرداد ٢٧ حادثه وقوع از قبل روز در نصيريملقببهسنگتراشكه

عـده نـام هـمچنين مـلي, شـوراي مـجلس سابق نماينده انگجي جمشيدي تقي آورد/ پائين سپه

يكـم و سـي شـنبه �اطـEعات, نكردهاند/> تأييد را آن انتظامي مأمورين هنوز كه ميشود برده ديگري

هشتم� و بيست سال ,٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢ ماه مرداد

حسننصيريسنگتراش <شخصيت>

شد دستگير آورد پائين ميدانسپه در را فقيد شاه مجسمه كه <كسي
و آمد سپه ميدان به جرثقيل با گذشته هفته دوشنبه روز كه سنگتراش به معروف نصيري حسن

به و شد نظاميدستگير مأمورينفرمانداري وسيله به شنبه روز آورد پائين را فقيد شاه مجسمه

سينه بردارد عكس او از ميخواست ما خبرنگار كه هنگامي وي گرديد/ تحويل شهرباني موقت زندان

كردم مبادرت كار اين به تا نمودند اغفال مرا ولي بودم شاه فدائيان از يكي من گفت و نمود باز را خود

بود شده خالكوبي سينهاش روي در كه را اعليحضرت تصوير و كرد اشاره خود سينه به سپس و

نـادم و پشـيمان خـود كـرده از كـنون ا و است مـن گـواه و دليـل بـهترين ايـن گفت و داد نشان

هشتم� و بيست سال ,٨١٧١ شماره ,١٣٣٢ ماه شهريور دوم دوشنبه �اطEعات, ميباشم/>

كردند را كار اين [مليون] ملي احزاب
١٣٣٢ مهر دوم بازپرسي چهارم <جلسه

دارند خيال چپ احزاب كه رسيد خبر اينجانب به وقت اول مرداد ٢٦ دوشنبه روز در [مصدق]:
و خواستم را سنجابي آقاي فوريت به من كه بود اين بردارند/// هست كه جا هر را فقيد شاه مجسمة

كه بكنند آنها خود كار اين بدانند, ص�ح آنها گر ا كنند/ كره مذا ملي احزاب و اصناف با گفتم ايشان به

سرهنگ كار, شروع موقع كردند كار اين و رفتند ملي جمعيت نشود/ ايجاد بعدا ما براي محظوري

نظامي حكومت مأمورين كه گفتند تلفن با من به ملي جمعيت بودند/ شده مانع او مأمورين يا اشرفي

مـلي احـزاب مـانع شما <آيا گفتم او به و خواستم را اشرفي سرهنگ آقاي من هستند/ ما كار مانع

گفتند: كردهاند> اظهار اين آنها <خود گفتم: است؟> داده راپورتي چنين شما به كي > گفت: هستيد؟>

از قبل تحقيق, طور به رفتند/ ايشان است> شده مانع كي ببينم تا ميكنم سؤال آنها از ميروم <من

�جـــــــليل كردند/> كار اين ملي احزاب باشد/ داشته دخالت كار اين در چپ احزاب از نفر يك اينكه

�٣٨ - ٣٩ صفحات ,١ جلد نظامي, محكمه در مصدق بزرگمهر,



مأمورينانتظامي حمايت با شعبانجعفري
مجروحساخت! كارد با را فاطمي حسين

او ميگوييد شما زديد؟ چاقو با را او شما ميگويند است/ مهم خيلي قضيه اين آخر ـ <سرشار

دكتر خواهر خانم سلطنت به شما ميگويند و ـ ـ دارد فرق هم با حرف دو اين نزديد, چاقو را

زديد/ چاقو فاطمي

دروغه/ ـ جعفري

نبوديد؟ شهرباني جلو يعني ـ سرشار

بودم ـ جعفري

درست؟ داشتيد؟ حضور شهرباني جلوي پس ـ سرشار

خوب خانوم, ببين زدمش/ ولي نزدم/ چاقو وقت هيچ من نزدم/ چاقو ولي بودم, ـ جعفري

آخه ميگم/ باشم كرده كاري گه ا من نزدم/ خواهرشو ميگم نزدم, نميگم بده, من به گوشِتو

ـ ـ كشته جعفري شعبون رو فاطمي دكتر ميگن اونا ميگي داري ببين

زديد/ كشت قصد به كشتيد, كه نه ـ سرشار

جـزو عبدخدايي كه وقت اون كشتش/ و كرد كمه محا دولت رو فاطمي دكتر ـ ـ ـ جعفري

نمرد/ ولي زد تيز با را فاطمي عبدخدايي بودم, اس�م فدائيان جزو منم بود, اس�م فدائيان

ـ ـ ايناست مجلس وكيل اdن كه عبدخدايي اون

حـرف دربـارهاش حـال بـه تـا شما چرا كرد/ روشن را قضيه اين بايد ميكنم فكر ـ سرشار

نزدهايد؟

زده/ چـاقو مـيگن بـيخود نـزدم/ چـاقـوام زدمش, شـهرباني َدم مـيگم: dحـا ـ جــعفري

پلههاي َدم من بود وايساده dبا اون همشيرهش شهرباني توي نيفتاده/ روش همشيرهشم

تا زندگيم تو منم شما/// جون خانوم, هما بود/ وايساده پلهها باdي خانوم اون زدمش, پائين

من از تهران تو چاقوكشي پروندة يه شما ندارد! كاري نزدم, چاقو به دست وقت هيچ امروز
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�١٧٤ ـ ١٧٥ �صص كنن/> اعدامم ميشم حاضر خودم ساعت همون من بيار, گير

دستهاش و دار و جعفري شعبان نوشتهاند كه اين نبوديد؟ گروهي با ميگوييد پس ـ <سرشار

اردشير قول از را ماجرا اين ٢٤å ـ ٢٤٣ صص زاهدي>, سپهبد مصدق, <شاه, كتاب در عسگري نورمحمد /١
مينويسد/ ماجرا اين در بهبودي سليمان نقش دربارة و ميكند نقل زاهدي

نبود؟��١ آنجا ديگري كس نيست؟ درست فاطمي دكتر سر ريختند

شلوغه هميشه شهرباني دم آخه بود/ زياد اونجا جمعيتم ولي بودم/ تنها من نخير ـ جعفري

ديگه!

هـم رسـمي تكذيب كـه بود افتاده زبانها سر زياد گفتهها و شايعات اين حتما ـ سرشار

شايعات اجنبيپرست عدهاي اخير روز چند <در :١٣٣٢ اسفند ٢٥ ,٨٣٣٧ شمارة اطEعات: روزنامة از نقل /٢
آمـاده مـتعال خـداونـد يـاري بـه ايـنجانب است/ مـحض كذب كه دادهاند انتشار اينجانب عليه مغرضانهاي

كرد/ خواهم مبارزه بيوطن و منفور عناصر با نفس آخرين تا و هستم وطن استقEل راه در جانبازي
جانباز> جوانمردان جمعيت رهبر جعفري شعبان

�١٧٨ �ص كرديد؟��٢>

است: داده نسبت جعفري شعبان به سرشار خانم كه القابي

و مـحتاط, تـيزهوش, بلندطبع, ندادهها, و دادهها كر شا قانع, لوطيمنش, سنتي, <مردي

يازده� �ص نكتهسنج///> و شوخطبع, كار, محافظه

نگاه او چشم توي سرشار, خانم تعبير به و برداشت به و مردانگي و مردي مدعي كه شعباني
اين متوجه زمان مرور به چنانچه زدم؟ چاقو با را فاطمي حسين من بگويد ندارد جرئت چرا نميكند/
كـه مـيفهمم nحا ولي زدم, چاقو با را فاطمي من بگويد, بيايد است, شده خود غيرانساني عمل
كاري خوب و زدم چاقو بگويد, است, مانده باقي خودش قبلي عقايد همان به گر ا يا كردم اشتباه
تهران شهرباني در من از چاقوكشي پرونده يك گر ا ميكند: ادعا چنين خود تبرئه براي او اما كردم/

كنيد! اعدامم حاضرم من كرديد/ پيدا
مطمئن كند, پيدا تهران شهرباني در كاخي علي از كشي جا پرونده يك گر ا جعفري شعبان

يافت/ خواهد آن كنار در نيز چاقوكشيخودشرا پرونده باشد

نوشتهاند: چنين مقدمه در سرشار خانم

كـننده مـصاحبه مِن مخالفت يا موافقت نشان جعفري گفتههاي و پاسخها ثبت و <ضبط

�١١ �ص < كردهام/// امانت حفظ روايت در كه نيست,
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هـم رسـمي تكـذيب كه بود افتاده زبانها سر زياد گفتهها و شايعات اين حتما ـ <سرشار

كرديد؟>

تـوسط فـاطمي زدن چاقو كه شدهاند مدعي سرشار خانم جعفري, شعبان مدافع وكيل كنون ا
ادعا, اين اثبات براي ايشان است/ افتاده زبانها سر بر كه نيست بيش شايعهاي جعفري شعبان

ميكند/ زيرنويسضميمه در را جعفري شعبان تكذيبنامه

تهران نظاميشهرستان فرمانداري ٦٤ شماره <اع/ميه
تجريش در واقع خانهاي به قبلي مراقبتهاي با كه انتظامي مأمورين [صبح] نيم و ٩ ساعت امروز

حسين دكتر و داده قرار بازرسي مورد را مذكور خانه بودند شده مظنون محسني منزل ياسمي كوچه

نمودند/ بازداشت و دستگير نميشد شناخته اول نظر به و داشته انبوه ريش كه حالي در را فاطمي

بختيار [تيمور] سرتيپ تهران شهرستان نظامي فرماندار

هشتم� و بيست سال ,٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢ ماه اسفند دوم و بيست شنبه �اطEعات,

شد مضروب چاقو با و گرفت قرار عدهاي حمله مورد فاطمي <دكتر
همين ميبردند زندان به انتظامي مأمورين را فاطمي دكتر كه موقعي امروز بعدازظهر ساعت سه

گرفت/ قرار عدهاي حمله مورد آمد پائين شهرباني عمارت پلههاي از كه

از قبل ولي شدند او به جمعيت حمله از مانع فاطمي دكتر مراقبين و نظامي فرمانداري مأمورين

بـ�فاصله كـرد/ اصـابت فـاطمي حسـين دكـتر به چاقو ضربه چند شوند جلوگيري به موفق اينكه

تـحت را او و نـموده مـنتقل بـيمارستان به ببرند زندان به اينكه جاي به را فاطمي دكتر مأمورين

هشتم� و بيست سال ,٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢ ماه اسفند دوم و بيست شنبه �اطEعات, دادند/> قرار معالجه

و يافت پايان نظامي فرماندار كار اطاق در فاطمي دكتر از بازپرسي كه هنگامي ديروز <بعدازظهر

ميشد انتقالداده قصر زندان به توقف براي انتظامي مأمورين وسيله به نامبرده

نتيجه: در و كرد حمله وي طرف به ميانجمعيتناشناسي از ناگهان

بيمارستانبستريگرديد در و مجروح كارد سهضربه به فاطمي دكتر
از جـراحـي عمل وسيله به ب/فاصله و منتقل شهرباني بيمارستان به زندان جاي به فاطمي دكتر

در اكـنون و است رضايتبخش فاطمي دكتر مزاجي وضع گرديد جلوگيري او جراحات خونريزي

ميبرد/// سر به قصر زندان

به را فاطمي دكتر مأمورين كه هنگامي بعدازظهر ديروز رسيد خوانندگان اط�ع به كه طوري به



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣١٠

آنكـه از پس ديـروز شـد/ مجروح و گرفت قرار عدهاي حمله مورد وي ميدادند انتقال قصر زندان

نشسته مبل روي فاطمي دكتر نظامي فرماندار اطاق در كردند/ عكسبرداري فاطمي دكتر از عكاسان

بـختيار سـرتيپ آقـاي حضور در نظامي فرمانداري بازپرسان از يكي بود خلوت اطاق چون و بود

خانه در را او توقف مدت كه سؤال اولين جواب در فاطمي دكتر آورد/ عمل به او از مختصري بازجوئي

ميكردم/ زندگي خانه آن در من كه بود ماه سه قريب داشت: اظهار بودند پرسيده محسني

دو ساعت مقارن كرد/ خودداري دارد كسالت اينكه علت به سؤاdت بقيه به جواب از فاطمي دكتر

او از ديگر سؤال چند بعد و دادند او به آب ليوان يك مأمورين و خواست آب قدري بعدازظهر نيم و

زندان به را او شدند مأمور عدهاي نظامي فرماندار دستور به كه بود بعدازظهر سه ساعت مقارن شد/

نمايند/ منتقل قصر پادگان

افـراد از زيادي عده كنند خارج شهرباني در از را فاطمي دكتر اينكه از قبل ـ جمعيت اجتماع

خـبر كـه سـاعتي هـمان از بـودند/ كـرده اجتماع شهرباني ورودي در مقابل در مختلف دستههاي

آمدند گرد شهرباني در مقابل در جمعيتي تدريج به شد منتشر مردم بين در فاطمي دكتر دستگيري

هـنگام ايـن در بـود/ رسـيده نـفر هـزار به نزديك جمعيت اين عده بعدازظهر سه ساعت مقارن و

راه به شهرباني خروجي در طرف به و ساختند خارج نظامي فرماندار اطاق از را فاطمي دكتر مأمورين

گهان نا افتاد وي به جمعيت چشم و رسيد شهرباني در پلههاي سر فاطمي دكتر كه هنگامي افتادند/

براي انتظامي مأمورين ميرسيد/ گوش به فاطمي بر مرگ فرياد, كنار و گوشه از شد/ برپا غلغلهاي

فاطمي دكتر طرف به جمعيت هنگام اين در ولي بودند مراقب كام� احتمالي اتفاقات از جلوگيري

آن بيم و شد خارج مأمورين دست از آن از ممانعت كه بود زياد قدري به مردم ازدحام آوردند/ هجوم

او هويت كنون تا كه ناشناسي شخص هنگام همين در ولي دهد روي گواري نا اتفاق كه ميرفت

و خورد چشم به چاقوئي تيغه برق و رسانيد فاطمي دكتر به سر پشت از را خود است نشده معلوم

در فاطمي دكتر فاطمينواختهشد/ پشتدكتر و وقسمتبازو سينه به آنسهضربهچاقو متعاقب

گرديد/ خم زمين طرف به و كشيد نعرهاي چاقو ضربات اثر

روي به را خود عجله با و گذشت جمعيت ميان از كنان گريه و حال آشفته زني موقع همين در

مأمورين بكشيد/ مرا نزنيد را او ميزد فرياد كه بود فاطمي دكتر خواهر زن اين انداخت/ فاطمي دكتر

مختصر چندضربه نيز خQلهمينجريانات در و زدند كنار را مردم شدت به موقع اين در انتظامي

ميان از را فاطمي دكتر شدند موفق بعد لحظه چند مأمورين آمد/ وارد فاطمي دكتر خواهر بدن به

انـتقال بـيمارستان به بود شده مجروح كه را او نظامي فرمانداري دستور به و دهند نجات ازدحام

شدند/ او مداواي و معالجه مشغول اطباء ب�فاصله و دادند

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٦٥ شماره اعQميه

ميگرديد اعزام قصر به بازداشت براي فاطمي حسين دكتر كه موقعي ١٥ ساعت lديروزm امروز



٣١١ ساخت مجروح كارد با را فاطمي جعفري, شعبان

مضروب قصد به غفلتا بودند كرده ازدحام نامبرده ديدن براي ظاهرا كه زيادي عده شهرباني جلوي

مردم كردن كنده پرا به موفق زياد ت�ش با انتظامي مأمورين و زندان مراقبين آوردند هجوم او نمودن

بـه چاقو زخم نمودن وارد به موفق نشد شناخته زياد ازدحام علت به كه نفر يك ولي گرديدند

انتظامي مأمورين از نفر دو ميباشد مداوا تحت و اعزام بيمارستان به مجروح گرديد فاطمي حسين

سرتيپبختيار تهران شهرستان نظامي فرماندار گرديدند/ مجروح جريان اين در نيز

يك و امانپور دكتر آقاي شهرباني بيمارستان به فاطمي دكتر انتقال از بعد ـ شد زده بخيه چهار

با ب�فاصله كه بود كرده اصابت او دنده روي راست ناحيه به ضربه سه شدند/ كار مشغول ديگر پزشك

دكتر تن به سفيد روپوش يك عمل اين انجام از بعد آمد/ عمل به جلوگيري خونريزي از بخيه چهار

خوابانيدند/ تختخواب روي را او و كردند فاطمي

خطري احتمال و يافت بهبودي فاطمي دكتر مزاجي وضع چون ديشب نيم و هفت ساعت مقارن

كردند/// منتقل قصر پادگان به بيمارستان از سفيد لباس همان با را وي نميرفت

و جراحي عمل چگونگي درباره ما خبرنگار امروز صبح ـ شهرباني رئيسبيمارستان با مصاحبه

بيمارستان رئيس شهيدي خطيب دكتر سرهنگ آقاي با شهرباني بيمارستان در فاطمي دكتر حال

نـيم و پـنج سـاعت مـقارن داشت: اظـهار شهيدي خطيب سرهنگ آقاي و كرد مصاحبه شهرباني

شـهرباني بيمارستان به بودند كرده مضروب و مجروح چاقو با كه را فاطمي دكتر ديروز بعدازظهر

آمده وارد فاطمي دكتر بدن به ضربه سه كه شد معلوم و بردند عمل اطاق به را او ب�فاصله آوردند

و نـبود مـهم زياد آنها جراحت كه او كتف و پشت به ديگر ضربه دو و بغل زير به ضربه يك است/

بود/// سطحي

دستگيري خبر چگونه اينكه درباره ـ رسيد عرضشاهنشاه به دستگيريفاطميچگونه خبر

به را جريان اين چگونگي ما خبرنگار رسيد شاهنشاهي همايون اعليحضرت عرض به فاطمي دكتر

جيپ يك ديروز صبح ده ساعت ميدهد/ اط�ع چنين كرده اط�ع كسب موثق منابع از كه طوري

و كـرد تـوقف اخـتصاصي كـاخ مـقابل در مـيشد رانده سرسامآوري سرعت با كه حالي در نظامي

اين كه ديدم من ميگفت داشته حضور آنجا در موقع آن در كه شخصي شد/ پياده جيپ از سرگردي

اين مشاهده از گفت/ او گوش در چيزي و رسانيد كاخ در مقابل نگهبان افسر به را خود عجله با سرگرد

آنجا در آنچه از و نگريستم را جيپ درون و رفتم نزديك بود وسيلهاي هر به و شدم مشكوك جريان

او شناختم, را او فورا كه بود نشسته جيپ درون انبوه ريش با شخصي زيرا شدم حيرت غرق ديدم

و آمد بيرون كاخ در از سلطنتي گارد فرمانده نصيري سرتيپ آقاي بعد لحظه چند بود/ فاطمي دكتر

در را فاطمي دكتر وقتي و گرديد نزديك جيپ به بود صحبت مشغول مزبور سرگرد با كه حالي در

طـرف بـه مـزبور جـيپ بـعد لحـظه چـند شد/ روانه كاخ طرف به و كرد خندهاي ديد جيپ درون

مخفي او خانه در فاطمي دكتر كه محسني محمود كيست؟ محسني افتاد/ راه به نظامي فرمانداري



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣١٢

قسمت دانشكده در بعدازظهرها كه است پزشكي دانشكده دانشجوي و دارد سال پنج و بيست بود

دكتر آقاي كارمند دولت دروازه چهارراه تير, آزمايشگاه در ظهرها از پيش و ميكرد كار داروسازي

هشتم� و بيست سال ,٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢ ماه اسفند سوم و بيست يكشنبه �اطEعات, بود///> مجتبوي

روايتدوستداران

فاطمي دكتر بردن بين از براي <صحنهسازي
فرمانداري بختيار تيمور و شهرباني رئيس مقدم علي سپهبد به كه فاطمي دكتر دستگيري خبر

عده و جعفري شعبان كشيدند/ اوباش دست به را او بردن بين از نقشه توافق يك با رسيد نظامي

به شد داده دستور آنها به شدند/ خوانده فرا شهرباني جلو به حرفهاي ُلمپنهاي و اوباشان از ديگري

مضروب را او چماق و چاقو ضرب به و شده حملهور وي به شهرباني از فاطمي دكتر خروج محض

جنايات زشتترين از يكي شاهد روز آن در شهرباني پلكان نبرد/ در به سالم جان كه طوري به كنند

برادرش دستگيري خبر اينكه مجرد به فاطمي حسين دكتر خواهر فاطمي, سلطنت خانم بود/ رژيم

شـوم نقشه كه است هنگامي همان اين و ميرساند شهرباني جلوي به را خود ميشنود راديو از را

پلكان جلو در كه ميكند م�حظه زده دستبند را برادرش وي است/ انجام شرف در رژيم سردمداران

از را فـاطمي دكتر كه بود آن قضيه ظاهر ميباشند, وي كنار در سرباز چند و افسر يك و ايستاده

بودند/ شده آماده دستورات براي كمين در ُلمپنها اصل در ولي كنند منتقل اتومبيل به شهرباني

گـذشته جان از و شجاع خواهر اما بكشيدش, بكشيدش, ميگويد: نوچههايش به جعفري شعبان

ضربه ١٦ از چاقو ضربه ده ملوكانه> <مراحم اين در و مياندازد برادرش روي به را خود فاطمي دكتر

دكتر فورا سربازان ميكند/// اصابت فاطمي دكتر به هم ششضربه ميشود, وارد شجاعش پيكر به

افـتضاح از جـلوگيري بـراي و شده عصباني جريان اين از شاه ميبرند/// زرهي لشكر به را فاطمي

و خـاطرات افـراسـيابي, �بــهرام نگاهداريد/>> زنده را او شده كه قيمتي هر <به ميدهد, دستور بيشتر

�٢٩٩ ـ ٣ååصص فاطمي, حسين دكتر مبارزات

چاقو دوضربه تنها
چاقوكش تن ١١ گهان نا باشد كشور جاي مطمئنترين و امنترين بايد كه شهرباني جلوي <در

دكـتر خواهـر ميتازند/ فاطمي دكتر به حاجرضايي طيب و جعفري شعبان سركردگي به حرفهاي

او به را خود شتاب با كارانه فدا و دdورانه بود آمده شهرباني جلو به برادر از ديدار براي كه فاطمي

زن ايـن به چاقوكش نامردان چاقوي ضربه ١١ و ميانـدازد برادرش روي را خويشتن و ميرساند

و ژرف بسيار ضربه دو همان كه ميآيد فرود فاطمي دكتر پيكر بر ضربه دو تنها و ميخورد بيگناه

�٩٩ ص تاريخ, سال پنجاه و پانايرانيستها انقطاع, �ناصر بودند/> كاري



نوين منظري نوآوري,
بختيار تيمور

بـا آزمـوده سـپهبد را دو شمارة مرد واحدي عبدالحسين كه ميشود گفته > سرشار: خانم

روحانيون <نهضت كتاب به ك/ ر/ گاهي آ براي كشت/ گلوله ضرب به بختيار تيمور همكاري

�٦٩ �زيرنويسص </٤٤٥ صفحة دوم, جلد دواني, علي ايران>

دسـتگير زرگـنده اسماعيل امامزاده در قبل مدتي <شورش> تندرو و منقد روزنامه مدير شيرازي كريمپور /١
پادگان ميدان در را شيرازي كريمپور ,١٣٣٢ اسفند ٢٣ سهشنبه روز ميبرد/ سر به دژبان زندان در و بود شده
فاطمي حسين دكتر آقاي اتاق مجاورت در ارتش, ١ شمارة بيمارستان در بعد روز و زدند آتش زرهي ٢ لشكر
زندان> در روحانيون لباس با شيرازي كريمپور > خاطرة به ك/ ر/ بيشتر اطEعات براي درگذشت/ و شد بستري

/٢٥٧ ـ ٢٥٢ صص خطيبي پرويز نوشتة هنرمندان> از <خاطراتي كتاب در

ميزنن/��١ آتيشش و ميريزن روش نفت سلولش, تو ميذازن محاف لحاف بله/ ـ <جعفري

بود؟ كسي چه سِر زير كار اين ـ سرشار

�١٣٧ �ص بختيار!> تيمور ـ جعفري

منزلمون/> كرديم دعوت رو اينا و بختيار و زاهدي ما مرداد ٢٨ از بعد روز چند ـ <جعفري

�١٧٣ �ص

بـختيار؟ آزمـوده؟ نـصيري؟ داد؟ شما به كسي چه را فاطمي دستگيري خبر ـ/// <سرشار

[شاه] دستگاه؟

�١٧٧ �ص وقت///> هيچ dوا دستگاه؟ جعفري

كرد؟ اجرا را شاه دستور بختيار تيمور ـ <سرشار

شد/ باشگاه افتخاري رئيس مدتي يه خودشم بود/ نزديك شاه به خيلي بله, ـ جعفري

بختيار گرديد/ وي جانشين كروان پا حسن سرلشكر و شد بركنار ١٣٣٩ اسفند ٢٤ روز بختيار تيمور سپهبد /٢
رفت/ رم به ١٣٤å بهمن ٥ روز

چرا؟ ميدانيد گرفت/��٢ قرار شاه غضب مورد بعد ولي ـ سرشار

كه شنفتيم وقت يه نداشتيم/ خبر وقت اون ما ديگه/ ارضي اص�حات همون براي ـ جعفري



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣١٤

�٢١٢ ـ ٢١٣ �صص سوئيس/> رفته بختيار گفتن

اين از وقتا اون بود/ شاه كارة همه ـ ـ خانوم بود ستاد رئيس آريانا] بهرام [ارتشبد ـ <جعفري

ميخورد// تكون پاش زير پلهها اين ميگم, جدي ,dبا ميرفت كه جنگ وزارت پلههاي

سال ماه ارديبهشت و فروردين در كشور دو بين تبليغاتي جنگ و عراق و ايران روابط شدن تيره به اشاره /١
بهرام ارتشبد و ميشود تيره شدت به كشور دو رابطه بختيار تيمور براي عراقي گذرنامه صدور دنبال به /١٣٤٨

هاروارد/ دانشگاه ايران شفاهي تاريخ مجموعه ,٤ شمارة ميدهد///نوار آمادهباش ارتش به آريانا

ـ ـ بگوييد شما مختصري��١ ـ سرشار

�٣٦٧ �ص عراق///> ِك خا تو ميره كيلومتر چند بعد ميكنه/ بيرون را همه ـ جعفري

حسينعQء

نظامي پيمان امضاي براي بغداد به عزيمت از قبل روز يك ايران نخستوزير ع�ء <حسين

lكـاشاني آيتا� mفرزند كاشاني سيدمصطفي ترحيم مراسم در ١٣٣٤ آبان ٢٥ در بغداد,

ص �زيـرنويس نميكند/> اصابت او به گلوله ولي ميگيرد قرار ذوالقدر مظفر سوءقصد مورد

�٦٨

درخواست يا ميكرديد مراجعه كه موقعي ميگويم/ را آخر سال چهار سه همين ـ <سرشار

نه؟ گفته شاه ميگفتند يا نميدادند را جوابتان ميكرديد, م�قات

ذهنش كه بودن كرده بد تبليغ انقد ببينين, خانوم/ نميگفتن, اص� شاه به نخير/ ـ جعفري

وزير ع�ء وقتي تا ميرفتم/ دفعه يه ماهي دو دفعه, يه ماهي مرداد ٢٨ از بعد شد/ عوض

�روز ١٣٤٢ آبـان ١٢ تـا ١٣٣٦ فـروردين ١٥ از عEء شد/ نخستوزير ١٣٣٤ فروردين ١٧ در عEء حسين /٢
بود/ دربار وزير حاجرضائي� طيب اعدام

اينكه تا ميزدم ميزدم/ انور اينور بسكه خودم/ پشتكار با ميرفتم/ وقت اون تا شد,��٢ دربار

�٣١åص� ميگرفت/>

تيموربختيار و اميرعباسهويدا سرانجام
ـ ١٣٥٦m نـخستوزير و سـياسي رجل ش, هـ ١٢٩٥ ـ ١٣٥٨ ,(hoveydä) اميرعباس <هويدا,

به منصور حسنعلي دولت در ايران, نفت ملي شركت در خدمت چندي از پس ايران/ lش هـ ١٣٤٣

رسيد نخستوزيري به منصور, حسنعلي ترور از پس ١٣٤٣ بهمن ٦ در شد منصوب دارائي وزارت

به آموزگار جمشيد تاريخ اين در داشت, دوام او كابينهي ترميم, بار ٥ از پس ,١٣٥٦ مرداد ١٥ تا و

١٣٥٦ مرداد ١٥m شد منصوب دربار وزارت به نخستوزيري از پس هويدا شد/ نخستوزير وي جاي

قانون استناد به ,١٣٥٧ ماه مهر در و شد/ بركنار مقام اين از امامي شريف مهندس دولت در و lش هـ

�١٣٧٤ اول چاپ سوم جلد �مصاحب� فارسي �دايرةالمعارف گرديد/> بازداشت نظامي حكومت



٣١٥ نوين منظري نوآوري,

بازداشت, از بعد اميرعباسهويدا سرنوشت از ,<aمصاحبb فارسي <دايرةالمعارف nبا روايت به
نيست؟ دست در اطCعي

تـيمور دربـاره كـه است شده نيز سرشار خانم دامنگير تاريخي, وقايع ثبت نوگرايي گونه اين
است: نوشته چنين زيرنويس در بختيار,

رفت/> رم به ١٣٤å بهمن ١٥ روز ///>

آورده مـيان بـه سـخني مـيپذيرد پايان عراق در او ترور با كه تبعيد در بختيار سرنوشت از و
تاريخ در شهرتوي منكر بيندازيم, نگاه بختيار تيمور قضيه به كه ديدگاهي منشو هر با نميشود/
تقاضايوزير به سپه نشان به bمفتخر ملي دوراندولت در چه شد/ نميتوان ايران اخير سال پنجاه
و a///و نشان و درجه bارتقاء زاهدي, <ضدملي> دوراندولت در چه و aمصدق محمد دكتر ملي, دفاع
,a/شاه سازمانهايمخالفرژيم كثر ا و توده حزب ايران, اپوزيسيون با bهمكاري تبعيد دوران در چه
تـوضيح از شكلي به هم, بار هر و بردهاند نام بختيار تيمور از بارها مجموعه اين در سرشار خانم
در كـمتري اطCعات شعبان با مقايسه در حتيى كردهاند/ پرهيز وي درباره شده كه هم مختصري
خCصه بختيار تيمور درباره سرشار خانم اطCعات مجموعه گذاشتهاند/ كتاب كار تازه خواننده اختيار
,aجـعفري شـعبان و سـرشار bخـانم همدم دو دلهاي درد اضافه به و رفت/> رم <به به ميشود

منجمله:

بختيار/>, <جعفري: كشت؟>, كي <سرشار:

بختيار/> <جعفري: بود؟>, كي كار <سرشار:

مينويسند: سرشار خانم حسينعCء درباره اما

آبان ١٢ تا ١٣٣٦ فروردين ١٥ از ع�ء شد/ نخستوزير ١٣٣٤ فروردين ١٧ در ع�ء <حسين

�٣١åزيرنويسص� بود/> دربار وزير lحاجرضائي طيب اعدام mروز ١٣٤٢

طيبچاقوكش شود, مطرح كه بوده آن به نياز كه داشت وموضوعيوجود نكته چه a٣١åصb در
كردهاند؟ اعدام حسينعCء, بودن دربار وزير دوران در را

خانم آنگاه ميآمد, ميان به صحبت چاقوكش طيب خود درباره چنانچه پذيرفت ميتوان البته
بود, نكرده سفر ماه كره به انسان كردند, اعدام را <طيب> كه زماني بنويسند: ميتوانستند سرشار
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بودم/ نكرده شروع روزنامهنگاري مدرسه هنوز هم من و بود دربار وزير حسينعCء
مينويسد: حسينعCء درباره زيرنويسديگري در

نظامي پيمان امضاي براي بغداد به عزيمت از قبل روز يك ايران نخستوزير ع�ء <حسين

lكـاشاني آيتا� mفرزند كاشاني سيدمصطفي ترحيم مراسم در ١٣٣٤ آبان ٢٥ در بغداد,

�٦٨ �ص نميكند/> اصابت او به گلوله ولي ميگيرد قرار ذوالقدر مظفر سوءقصد مورد

ايـجاد شكل بدين مشكلي ميكرد, مطرح را خودشان كار مآخذ و منابع چنانچه سرشار خانم
است: درآمده مفتضح شكل بدين نتيجه دستبرد, و كپيكشي دليل به ولي نميشد/

كرد/> گير لوله در <گلوله كتابشمينويسد: در عاقلي باقر

نكرد/> اصابت او به گلوله > ميگويد: سرشار خانم
نميميميره/> ع�ء و نميخوره ع�ء خود به ع�ء ك�ه به ميخوره <تيرش ميكند: بيان شعبان

�٦٩ �ص

بغداد نظامي پيمان در ايران تاريخعضويت

اتحاديه (Sento) اختصاري ع�مت ,Central Treaty organization ـ مركزي پيمان <سازمان

موسوم بغداد پيمان به ١٩٥٩ اوت تا و ميشود, خوانده نيز خاورميانه پيمان سازمان گاه كه دفاعي

به عراق و تركيه بين بغداد در ,١٩٥٥ فوريهي ٢٤ در طوdني, كرات مذا از پس بغداد, پيمان بود/

بريتانياي و امريكا متحد كشورهاي و بود, كننده امضاء دول بين متقابل امداد هدفش و رسيد امضاء

كردند/ استقبال حسن آن از كبير

بدان ايران نوامبر ٣ در و كستان پا سپتامبر ٢٣ در كبير, بريتانياي آوريل چهار در سال, همان در

الحاق براي كه فراواني مساعي وجود با نشد/ ملحق آن به ديگري دولت ١٩٥٥ از پس و پيوستند,

وعـدهي امـا نـپيوست, اتحاديه به دولت آن آمد, عمل به اتحاديه اين به امريكا متحد كشورهاي

بـار يك مـاه ٦ هر تقريبا كه پيمان, وزيران شوراي در ناظر عنوان به نمايندگانش و داد, همكاري

�مصاحب�/ فارسي دايرهالمعارف ميكردند///> شركت ميشد, تشكيل

كردهاند/ نقل آن از مآخذ كر ذ بدون كه است ايران تاريخ روزشمار سرشار, خانم استخراج منبع
ايران: تاريخ روزشمار عاقلي, باقر

در بعدازظهر ٥ تا ٣ ساعت از كاشاني سيدمصطفي درگذشت مناسبت به ـ ١٣٣٤ ماه آبان ٢٥>



٣١٧ نوين منظري نوآوري,

رأس در گرديده, منعقد كاشاني آيتا� طرف از ختمي مجلس lخميني mامام [شاه] سلطاني مسجد

شليك او به شخصي طرف از مسجد شبستان در شده مسجد وارد نخستوزير ع�ء حسين ٤ ساعت

كه كوبيد ع�ء سر به شدت به اسلحه با ضارب نتيجه در و نشد خارج و كرد گير لوله در گلوله ولي شد

فدائيان جمعيت عضو نامبرده شد معلوم ضارب دستگيري از پس آمد/ عمل به خونريزي مختصر

است/ ذوالقدر مظفرعلي وي نام و ميباشد اس�م

[ است: آمده چنين ادامه در [و
پيمان كنفرانس در شركت براي بود باندپيچي سرش كه حالي در ع�ء حسين ـ ١٣٣٤ آبان ٢٦

شد/ عراق عازم بغداد

شد/// افتتاح كنفرانس /// ١٣٣٤ آبان ٢٩

داد/> خاتمه خود كار به مادهاي نوزده اع�ميه صدور با كنفرانس /// ١٣٣٤ آبان ٣å

ايـن عـضويت به ايران پيوستن تاريخ مورد در اطCعاتي ايران, تاريخ روزشمار در عاقلي باقر
است/ ننوشته نظامي, پيمان

اين به ايران درآمدن عضويت به تاريخ كه است شده ايجاد سرشار خانم براي تداعي اين لذا
در شـركت بـراي بـاندپيچي, سـر بـا عCء حسين عجله شايد باشد/ آبان ٢٦ بايد نظامي, پيمان
محمد مزار سر بر سخنراني ضمن فاطمي حسين باشد/ بوده مؤثر سرشار خانم تصميم كنفرانسدر
علت بردن كر ذ از سرشار خانم ميگيرد/ قرار سوءقصد مورد وي, ترور سالگرد مناسبت به مسعود,
آن جـزئيات تـمام بـه عـCء, حسـين مـورد در ولي كـردهانـد خودداري آن محل و سخنراني اين

مينويسد: سرشار خانم پرداختهاند/
نظامي پيمان امضاي براي بغداد به عزيمت از قبل روز يك ايران نخستوزير ع�ء <حسين

lكـاشاني آيتا� mفرزند كاشاني سيدمصطفي ترحيم مراسم در ١٣٣٤ آبان ٢٥ در بغداد,

ميگيرد> قرار ذوالقدر مظفر سوءقصد مورد

بزرگمهر جليل روايتسرهنگبازنشسته تيموربختيار, ترور
در و آيد كار به l!mشاهنشاه مباداي روز در تا شد ذخيره بختيار تيمور سرهنگ <بلي بزرگمهر:

عراق در فرقش بر كه گلولههايي با را نهايي اجر كه گيرد اجر و كند دخالت ملي حكومت سرنگوني

در بود/ استادم حقوق دانشكده در داشتم تن بر نظامي لباس كه ,١٣١٥ ـ ١٣١٨ سالهاي در سنجابي دكتر /١
يافته ظني حسن من به توابع و كرمانشاه به او عEقة و كرمانشاه در ١٣٣å تا ١٣٢٧ سالهاي در خدمت سال سه

بود/

مـراجـعه مـصدق دكـتر به سنجابي��١ كريم دكتر آبادان مأموريت از مراجعت از پس گرفت! زدند
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ميگويد و نميپذيرد مصدق دكتر كند/ تعيين كرمانشاه مستقل تيپ فرماندهي به مرا كه ميكند

تيمور سرهنگ بود بنا بود, كشور نان و غله تصدي همانا كه گرفتهام نظر در را او كشوري كار براي

من به اما شوم كرمانشاه فرمانده من بود بنا رفتم, من و نرفت او گردد آبادان نظامي فرماندار بختيار

روم, مـن بـود بـنا كـه جـايي به را او و دادند كشوري كار اصط�ح به دادند/ را غله رئيس مأموريت

لشكر فرمانده شد, سرتيپ بركتكودتا! از گرفت خلعت شد مهرها از سرهنگبختيار فرستادند/

و عرض و جان و مال به مايشاء فعال را او يعني گرديد, حومه و تهران نظامي فرماندار شد, زرهي

گرديد/ مصدق دكتر قتلة از هم نظامي دادگاه در باد, او بر لعنت كردند/ مردم نواميس

و شد ميداندار فخيمه, دولت قديمي قرهنوكر يزدي, طباطبايي سيدضياءالدين توصية به بعدها

قرباني را بختيار تيمور سپهبد و آزموده سپهبد كه بود كرده توصيه روسيه با شاه روابط حسن براي

محمدرضا به كه بود شده خواستار امريكا در را باdتري داعية اخير سپهبد شوند/ كنار بر كار از و كنند

نظامي شئونات و درجات خلع غيابا و كردند مصادره را اموالش فرستادند بيرون را بختيار دادند, خبر

شاه عليه بر و رساند حسين صدام به را خود باdخره و بود سويس و سوئد در مدتي هم بختيار شد/

ك ساوا كار به بختيار> <تيمور خودش كه ك ساوا مأموران از نفر چند شد/ توطئه راهنماي و شريك

است/ بوده ساله يازده ده, پسربچه هواپيماربايان, همراهان از يكي /#

سياسي پناهندگي تقاضاي بردند,# عراق به را هواپيما اروميه از هواپيماربائي نمايش با بود آورده

اين از يكي روزي تا شدند همدرد و رساندند را خود بختيار به گرفتند, خود به مخالف فيلم كردند

ايران مرز نزديكيهاي تا كردستان و عراق مرزي شناسايي يك در بختيار تيمور جيپ در مأمورين

مهمات و اسلحه از اعم حيث هر از را كردها عراق با جنگ در كردها تقويت با ايران زمان آن رسيدند/

دستپروردگان lامريكا دستور mبه ميكرد تقويت جد به ـ ـ و بهداشتي امور افراد, آموزش تغذيه, و

داغان را مغزش داغ گلولههاي با عراق به ق�بي پناهندگي و ايران در ك ساوا مؤسس بختيار تيمور

�٢٤ ص بزرگمهر, �خاطرات اdبصار/> اولي يا فاعتبروا /l!mچشيد را اعمالش عقوبتهاي از كمي كردند/

دفاع وزير تقاضاي متن ـ شدهاند مفتخر دريافتنشان به افسر عدهاي بختياري غائله <در

شركتداشتند غائلهبختياري دفع در كه افسراني به اعطاينشان درباره ملي
فـرمانده امـيني سـرتيپ آقـاي هـمايون اعليحضرت تصويب و ملي دفاع وزارت پيشنهاد بنابه

از سپه نشان درجه به گرفت انجام ايشان نظر تحت و دستور به بختياري غائله دفع كه جنوب نيروي

خدماتي و كردند شركت مزبور واقعه در كه افسراني از نفر ٤٦ چنين هم گرديد/ مفتخر سوم درجه

زير در آنها اسامي كه شدهاند مفتخر نشان دريافت به اميني سرتيپ آقاي پيشنهاد به دادند انجام

از مزبور افسران نشان اعطاي براي ملي دفاع وزير مصدق دكتر آقاي تقاضاي متن ميگردد درج



٣١٩ نوين منظري نوآوري,

مشروحه افسران از نفر ٤٦ نموده استدعا جنوب نيروي فرمانده است: قرار بدين همايوني پيشگاه

انـجام احسـن نـحو بـه را محوله مأموريتهاي و كرده شايستگي ابراز بختياري عمليات در كه زير

گردند/ مفتخر مصرحه امتيازات دريافت به دادهاند

شيوائي//// حسين سرتيپ ـ ١ nنيرويجنوبo

مغروري/// حسينعالي سرتيپ ـ ٥ nخوزستان دهم oلشكر

حقاني/// عبدالصالح پياده سرگرد ـ ٣١ nاصفهان oلشكر

حيدري/// مرتضي پياده سروان ـ ٣٤ nخرمآباد oلشكر

سپه/// درجه نشان بختيار تيمور سرهنگستاد ـ ٣٩ nكوهستاني oتيپسوم

يحيائي/// عبدالباقي سرگرد ـ ٤٥ nنظامي oدانشگاه

دوم/ درجه افتخار توكلي عليحسين پياده سروان ـ ٤٦ nفارس ٦ oلشكر

شـاهانه فرمان صدور استدعاي و معروض ملوكانه مبارك پيشگاه به وسيله بدين را dبا مراتب

مصدق> محمد دكتر كر چا دارد/

هفتم� و بيست سال ,٨١å٩ شماره ,١٣٣٢ ماه خرداد سيزدهم چهارشنبه �اطEعات,

كشور اط/عات و امنيت سازمان روايت

<سري

ـ ١ ـ

نخستوزيري

كشور امنيت و اط�عات سازمان

ك س/ا/و/ا/

امنيتداخلي

١٣٨٨.٦.١å تاريخ: شماره:

ويژه بولتن

بغداد از ك ساوا مأمورين از ياوري سهراب مهندس مراجعت درباره:

رسيد عرض به است برگ ٥ شامل بولتن اين

سري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٢ ـ

تـيمور بـه مـنشيزاده وسـيله بـه كـه سوئد مقيم ياوري سهراب مهندس
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بختيار تيمور طرف از دارد همكاري ك ساوا با و بود شده معرفي بختيار

انـفجاري وسـائل هـمچنين و بـيسيم دسـتگاه تعدادي داشت مأموريت

تـيمور دسـتور اجـراي در مشاراليـه نمايد حمل بغداد به و تهيه lباردارm

وسائل همراه به نامبرده خوردن تير از قبل هفته يك حدود و اقدام بختيار

از ٤٩.٦.٨ روز يـاوري سهراب مهندس گرديد/ بغداد وارد شده خريداري

داده گزارش چنين ك ساوا به را خود مشاهدات و گشته باز هواپيما با بغداد

mبهرام ع�ءالدين ـ خود پسر دو اتفاق به بختيار تيمور ٤٩.٥.١٦ روز است:

عازم شكار براي عراقي نفر دو و lضاربm فرهنگ ـ lك ساوا مأمور ميربختيار

بختيار تيمور محافظ lعراقيm احمد ابتدا فرهنگ شكارگاه در شدند/ دياله

بختيار تيمور به گلوله ٤ سپس و درآورده پا از بوده مسلسل به مسلح كه را

الرشـيد بـيمارستان در و مـنتقل بـغداد بـه بختيار تيمور ميكند/ شليك

داشتهاند همكاري بختيار با كه ايرانياني تمام ب�فاصله و ميشود بستري

مـهندس و lعـظيمي mحشـمتا� مـحمدعلي مـحمود و شـده بازداشت

بـختيار اقـامت محل كاخ به ميكردهاند زندگي هتل در كه ياوري سهراب

كـاخ مـحل در پيش از كه lميربختيار mبهرام ع�ءالدين اتفاق به و منتقل

چون./// ميگيرند/ قرار نظر تحت داشته اقامت

سري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٣ ـ

مـيآيد عمل به شدگان بازداشت ساير و ضارب از كه تحقيقاتي در چون

بـه را مشاراليه و بوده ك ساوا مأمورين از نيز ع�ءالدين كه ميشود فاش

اتـفاق بـه كـان كـما يـاوري سهراب و عظيمي حشمتا� و منتقل زندان

كه معالجاتي اثر در بختيار تيمور ميمانند/ باقي كاخ در بختيار خانواده

علت به ليكن است ميكرده صحبت گاهي حتي و بهبود حال در ميشده

روز بـوده قـرار و گرائـيده وخامت به وي حال ٤٩.٥.٢٤ روز از انفكسيون

و استكهلم به سوئد از متخصص طبيب آوردن براي ياوري سهراب ٤٩.٥.٢

كه نمايند سفر پاريس به متخصص طبيب آوردن براي عظيمي حشمتا�

بـيمارستان در بـختيار تيمور ٤٩.٥.٢٥ روز ولي بود شده تهيه نيز بليط

است/ شده منتفي اروپا به نفر دو اين عزيمت نتيجه در و است كرده فوت

بـه سـردخانه در بـختيار تـيمور جـنازه ميافزايد ياوري سهراب مهندس



٣٢١ نوين منظري نوآوري,

اقدامـات نحوه درباره مطالعه سرگرم عراقي مقامات و شده گذارده امانت

به زاري و گريه كاخ در روزه همه بختيار تيمور فوت از بعد بودهاند/ بعدي

جريان كاخ مقيمين ساير و بختيار تيمور فرزندان ـ خواهر ـ همسر وسيله

جنازه ميگيرند تصميم عراقي مقامات ٤٩.٦.٧ روز باdخره و است داشته

بـه عراقي ديپلمات عبدالستار عبدالجبار كه mتاريخي بسپارند ك خا به را

از را جـنازه شـبانه l٤٩.٦.٧m شب شـنبه لذا lبـود داشـته اظـهار جنبش

ك خـا بـه lعm عـلي حـضرت حـرم رواق در و مـنتقل نـجف بـه سردخانه

ميسپارند/

تدفين مراسم در

سري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٤ ـ

كردهاند شركت كاخ كاركنان ساير و ـ مستخدم ـ فرزندان ـ خواهر ـ همسر

بود شده داده عراق از خروج اجازه وي به اينكه علت به ياوري سهراب ولي

در مـينموده پرواز نظر مورد هواپيماي تدفين برنامه اجراي ساعت در و

با بغداد در اقامت طي كه ياوري سهراب است/// نكرده شركت مذكور مراسم

اضـافه است شـده صميمي دوست تكريتي حسين صدام معاون سعدون

است/ شده قرار ميكند

سري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سري

ـ ٥ ـ

تيمور همسر به وي حضور در سعدون كند/ همكاري عراقيها با آينده در

است شده روشن lضاربm فرهنگ از تحقيقات در چون است گفته بختيار

اعزام عراق به و گرفته تحويل مخصوص زرهي تيپ از را فرهنگ ك ساوا

سـپهبد كشـتن بـراي را فـدائـيان از نفر دو نيز] عراق دولت [است/ داشته

خـون انـتقام كـه است داشته اعزام ايران به خسروداد سرهنگ و نصيري

از كه ايرانياني تمام است گفته همچنين سعدون بشود/ گرفته بختيار تيمور

اس�مي استثناي به بودند ك ساوا با وابسته داشتهاند ارتباط تيمور با ايران

مقادير چون و lايران ملت آزاديبخش اصط�ح به جنبش مسئول mسهيل



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٢٢

س�حها و او شده طريقي هر به بايد است اس�مي نزد اسلحه توجهي قابل

قـصد بـه بـغداد از خـروج هـنگام ياوري سهراب مهندس از داد/ نجات را

و مسـموعات و مشـاهدات كـه است شـده گـرفته كـتبي تـعهد اسـتكهلم

ننمايد/ مطرح احدي با بختيار تيمور شدن كشته زمينه در را خود اط�عات

بـاشد/ داشـته صـحت او گـفتههاي است مـمكن فرمودند رسيد عرض به

�٤١٧ ـ ٤٢åصص ك, ساوا اسناد روايت به بختيار تيمور �سپهبد <///٦.١

قشقايي خسرو با ارتباطاتتيموربختيار

محرمانه] خيلي [ُمهر
خبر گزارش >

٤٨١٢.٢ تاريخ ٣٢٧ به:

١٢.٢٣٥٧٧٩هـ شماره: هـ ١٢ از:

طالباني جQل و مQمصطفي سازشبين موضوع:

م�مصطفي و طالباني ج�ل بين قشقايي خسرو و بختيار تيمور اقدامات با

مجيد قرآن به سوگند با طرفين تاماختيار نماينده محرمانه و برقرار سازش

نمودهاند منعقد امور كليه در را مساعي تشريك قرار

مQحظات/

و تـحقيق قـابل خبر دهنده گزارش خصوصيات به توجه با منبع: نظريه

است/ بررسي

به اقدام هـ ١٢ طريق از است بررسي و تحقيق قابل عمليات: رهبر نظريه

ساري گرديد/ تحقيق

دانشگاه است/ بررسي و تحقيق قابل هـ ١٢ نظريه

١٢.١١ شود كره مذا

محرمانه]> خيلي [مهر
�٢٣٩ ص ك, ساوا اسناد روايت به بختيار تيمور سپهبد �

تيموربختيار با چپ اپوزيسيون سران م/قات

محرمانه] خيلي [مهر
خبر گزارش

٤٩.١å.١٧ تاريخ: ٣٢٥ به:



٣٢٣ نوين منظري نوآوري,

٨٥٢å.٦٩٧٩١ شماره: ٨ هـ ٢å از:

بختيار تيمور موضوع

محرمانه

و محافل غالب در امنيتي مقام يك تلويزيوني راديو اخير مصاحبه از بعد

و خير يا است مرده واقعا بختيار تيمور آيا كه است اين از صحبت مجالس

فقط بختيار مرگ درباره زيرا است بوده صحنهپردازي هم او مرگ كه نكند

ايـران نـفوذ تـحت هم روزنامه اين كه بود نوشته را مطلبي النهار روزنامه

را بـختيار مـرگ ايران مطبوعات قول از دنيا روزنامههاي ساير و ميباشد

نوشتند/

شنبه/ نظريه و توضيح

براي اشخاص بعضي مرگ است گفته شنونده يك پاسخ در لندن راديو ـ ١

نـموده تكـذيب نه و تأييد نه را بختيار مرگ موضوع و است بيتفاوت ما

است/

چـنانچه هستند مشكوك بختيار مرگ مورد در مردم از عدهاي هنوز ـ ٢

منعكس ايران جرايد در چنين هم و خارج مطبوعات در بيشتري مطالب

پيدا كاهش نسبتا ترديدها و شك اين و داشت خواهد خوبي اثر حس شود

نمود/ خواهد

اظهاراتش صحت به و داشته صحت شنبه گزارشات كثر ا يكشنبه: نظريه

با مردم بين در هم هنوز بختيار تيمور ترور موضوع نمود/ اعتماد ميتوان

پدارم ميگردد/ تلقي ترديد و شك

محل و فوت به دائر اخباري يا و عكس انتشار صورت در چهارشنبه: نظريه

عـمل اين كشور يوميه روزنامههاي و جرايد در بختيار تيمور جنازه دفن

فـوت بـه نسبت مردم ترديد رفع موجب يعني مزبور خبر تضعيف باعث

اسفند شد/ خواهد بختيار

١å.٢٦ شد بهرهبرداري

برسد ٣å٢ بخش رياست استحضار به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امنيتي مقام مصاحبه ز:

وزارت و خارجه امور وزارت نظر جلب با و ك ساوا وسيله به مصاحبه متن

و بـود خـواهـد اط�عات وزارت در مصاحبه محل ميشود تهيه اط�عات



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٢٤

و داخلي مطبوعات و تلويزيون و راديو فيلمبرداران و عكاسان و خبرنگاران

از قبل بختيار سوابق از مختصري ابتداء در داشت/ خواهند شركت خارجي

مقام از وي سوءاستفادههاي و دزديها و جنايات و كشور خارج به عزيمت

و اقـدامـات دربـاره آن از پس شـد/ خـواهـد تشـريح خـويش مـوقعيت و

وي بازداشت موضوع به سپس ميشود/ بحث كشور خارج در وي تحريكات

و وي اخـت�س بـراي هـنگفت هزينههاي انجام مسئله و اشاره بيرون در

عـلت و لبنان سابق جمهور رئيس جمله از لبناني مقامات به رشوه دادن

بـه عـراقـي مـقامات كـمكهاي آنگاه ميگردد/ مطرح لبنان با رابطه قطع

گـذرنامه دادن و بـيرون بـه زنـدان از وي اسـتخ�ص مـنظور به مشاراليه

به مطلب دنباله باdخره و ميشود/ بيان وي به [؟] سفارت عنوان و سياسي

به عراقي سرباز نفر ١٥å گماردن و قصرالس�م در اقامت و عراق به وي ورود

مـذبوحانه تـ�شهاي و مـيشود كشـانيده وي بـراي محافظ گارد عنوان

و مالكين از عدهاي كمك با ايران داخل در اغتشاش ايجاد جهت نامبرده

فئودالهاي

سابق.///

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٢ ـ

با وي همكاري و ائت�ف به ميگردد/ تشريح مطرود و معلومالحال عناصر و

ايران از خوزستان تجزيه خواستار كه خوزستان تحرير اصط�ح به جبهه

و مـيشود اشـاره مـاجراجـو شـرور و طلب تجزيه دستجات ساير و است

رود اروند سر بر عراق و ايران اخت�ف جريان در نامبرده ميگردد يادآوري

رادمنشدبيركلحزب با وي م�قاتهاي از است/ گرفته را عراق جانب نيز

از پس كـه ميشود داده توجه سپس و شده بحث بغداد در توده منحله

براي پناهي توده منحله حزب طرف از م�قات و تماسها اين شدن فاش

با بختيار تيمور همكاري از است/ شده اعزام عراق به همكاريها اين ادامه

و وسـاطت بـا عراق مقيم توده منحله حزب انقQبي سازمان گردانندگان

ميآيد/ ميان به سخن طالباني ج�ل دخالت

با خارج در ايراني دانشجويان و محصلين كنفدراسيون ارتباط موضوع به

در نـامبرده بـا كـQنتري خسـرو و ماسالي حسن مـ�قاتهاي و بختيار

سپس ميگردد/ اشاره عراق در حاضر حال در آنها اقامت و گذشته زمستان



٣٢٥ نوين منظري نوآوري,

اضافه و بيان شخصيتهاي ترور و ايران در خرابكاري جهت وي ت�شهاي

در است ميداده دستور خود پليد مقاصد به نيل براي نامبرده كه ميشود

و دولتـي ساختمانهاي مساجد, سينما, قبيل از عمومي مجامع و كز مرا

مردم بين در وحشت و رعب تا كنند توليد انفجارهايي و گذارده بمب ملي

ميليون ٣å از گر ا بود گفته صريحا خود عوامل از يكي به حتي و شود ايجاد

مـوقع اين در دارد/ اهميت چه بروند بين از آن ميليون ٣ ايران جمعيت

انواع ارسال درباره آنگاه ميشود/ ارائه محترقه و منفجره مواد از نمونههائي

اغتشاش و شورش ايجاد جهت ايران مختلف مناطق براي مدرن س�حهاي

ميشود/ اع�م زير شرح به س�حهاي تعداد و ميشود بحث

قبضه ١٨åå ـ ك�شينكف مسلسل

قبضه ٢١٨ ـ سيمينوف مسلسل

قبضه ٢١٨ ـ انگليسي مسلسل

قبضه/// ١٤٥٩ ـ برنو تفنگ

ارائه///

سري>

�٥٢٩ ـ ٥٣٢ صص ك, ساوا اسناد روايت به بختيار تيمور سپهبد �

فروهر داريوش به تيموربختيار نامه
<<داريوشعزيزم

مـبارزه استعمار و استبداد زير از ايران ملت آزادي براي و ميباشم عراق كه هستيد گاه آ يقينا

را شما كه آنجايي از ميكنم/ ت�ش مردم ساختن مسلح با ايران ملت همگاني شورش براي و ميكنم

پيشگام ميهني و ملي مبارزات در هميشه و هستيد ميهنپرست و شجاع مردي كه ميشناسم خوب

ايـران مـلت آزاديـبخش جـنبش بـه خـودتان ياران و سازمان با كه ميكنم دعوت بودهايد, كوشا و

ـ ـ كنيد شركت رهبري انجمن در شما شخص و بپونديد

را كـارشان كت تـرا و شعار و سخن و حرف ديگر كه برديد پي نكته اين به هم شما خود يقينا

/١٣٤٩.١.٢٢ فروهر داريوش به بختيار نامه /١

برميداريم/>��١ گام ما كه است راه اين در كرد/ گرمتر كارهاي كنون ا بايد و كردهاند

منجر موضوع اين ولي ميشد تلقي شاهنشاهي نظام ناراضيان از يكي عنوان به فروهر كه چند هر

نشد/ نيز بختيار تيمور با وي همكاري به



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٢٦

كه عراقيها با بختيار همكاري و فروهر بودن مليگرا بختيار> با فروهر همكاري <عدم رابطه اين در

اسـناد روايت بــه بــختيار تــيمور �ســپهبد است/> نبوده بيتأثير بودند, عربي خليج مدعي زمان آن در

�١٤ ص ك, ساوا

خانمش و شخصيتتيموربختيار

از دوستان, و آقايان ديگر و بوده ملي جبهة �دبير� منشي اولين وي است, مدعي خاطراتش در زيركزاده /#
نـه است مـلي جبهة منشي �دبير� اولين مكي سيدحسين كه است اين بر اعتقادشان مكي, سيدحسين جمله

زيركزاده/
قـرار موافقت مورد و شد پيشنهاد سنجابي دكتر طرف از ملي جبهه نام كه دارم خاطر به <خوب زيركزاده:
محتاج بنابراين دارد/ اسمي كنون ا چون مخصوصا و ميشود بيشتر جلسات تحصن از خروج از پس گرفت///
و كنند انتخاب جبهه براي دبيري ميخواهند تحصن از بعد اول جلسات همان در جهت اين از است تشكEتي
نفوذ بنابراين و حزب دبيري شبيه چيزي دبيري از من ميدهند/ من به را افتخار اين مكي حسين پيشنهاد به بنا
كردم بازي را منشيگري نقش اين كه كمتر شايد و ماه دو يكي از پس ميفهميدم/// را جمعيت در او قدرت و
زير از شانه و شمردم مضر و كننده كوچك خودم براي بلكه ديدم بيفايده ملي جبهه براي تنها نه را آن ادامه
سالهاي در بيپاسخ پرسشهاي زيركزاده, �احمد بود/> ديده را خود ضرر ملي جبهه ولي كردم خالي آن بار

�١٢٨ ص استثنايي,

ملي؟# روايتنخستينمنشيجبهه به
چند و ميشود كاسته رفتهرفته حكمفرماست من خانوادگي محيط بر كه اضطرابي و وحشت <از

اول پـيشآمد ميسازد/ آسانتر مرا اختفاي پيشآمد چند ميسازد/ آسانتر مرا اختفاي پيشآمد

از اين خود و است بختياري بختيار تيمور است/ امنيت سازمان رياست جهت بختيار تيمور انتصاب

شده آشنا هم با ميكرد تحصيل اروپا در او كه هنگامي اين بر ع�وه ميدهد/ ديرينخبر يكرابطه

سي عصر مخصوصا بودم, ديده را او بار دو يكي هم ايران در داشتيم/ دوستانه برخوردهاي و بوديم

از بـود بـختياري خوانين از خود كه خانمش ميدانستم داشت/ حضور هم شهرباني در ١٣٣١ تير

در بـيپاسخ <پـرسشهاي زيــركزاده, احــمد مــهندس است/>�خــاطرات مصدق دكتر جدي طرفداران

�١٧٩ ص استثنايي>, سالهاي

كردم> معرفي را خود تيموربختيار تأييد <با
بايد كه است ميان در اشتباهي dبد بود, بيشتر من با مخالفت گر ا و بوديم وضع يك در همه <ما

از غـير سـرنوشتي ايـنكه به اطمينان حصول از پس و تأمل سال يك از پس باdخره شود/ مرتفع

كردم, معرفي را خود بختيار تيمور وسيله به آن تأييد از پس و داشت نخواهم ديگران سرنوشت

مهندس �خاطرات ماندم/> زندان در ماه ٥ از بيشتر من آنها برخ�ف چه آمد پيش كمي اخت�ف ولي

�١٨٢ صفحه استثنايي, سالهاي در بيپاسخ پرسشهاي زيركزاده, احمد



سندسازي
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١٤ شمارة <پيوست سرشار: هما

/١٣٧٩ ماه مرداد ٢٧ پنجشنبه ,١٥٩٧ شمارة ششم, سال ايران مجلة از

و آزادي دشـمنان مسـتانه عـربدههاي و بـاروت و خون ميان در /١٣٣٢ مرداد ٢٨ آفتاب

ايـران مـلت زنـدگي و تـاريخ بـر ديكتاتوري و اختناق سنگين فصل كرد/ غروب روشنايي

سال در است/ گذشته سنگين فصل آن بر فصلي و است خورده ورق تاريخ كه امروز و نشست

و رفـته يـاد از درسهـاي بـر است مـروري سـر, پشت بـه نگـاهي بـيداد, هنگامه آن روز

است/ برخاسته نان لقمه يك براي كه هياهويي در شده فراموش آموختههاي

افتادن خون و ك خا به گلولهها, صفير تانكها, و توپها غرش lسابق كاخ m جنوبي خيابان در

خطاب خود نفسهاي آخرين در كه شنيد ميتوان را آنها فرياد آخرين و آزادي راه شهيدان

كه بود دهنده تكان بسيار پير, نانواي تلنگر آزادي>/ يا مرگ <يا دادند, سر فرداها و فردا به

كردي>/ چه و بودي چه كه ميبري ياد از ميآورد/ فراموشي و نسيان نان, <غم گفت:

و نور و سياه و سپيد رويارويي روزهاي سال كنار از بيتفاوت چه نان, غوغاي در امروز, نسل

نيز را خود ملت و خود حيات از فصل اين كه ترسيم ميگذرد/ تاريخ زشت و زيبا و تاريكي

بسپارد/ فراموشي به خود ذهن تاريكخانة در

و سنگين نبردي از خسته آمد, فرود شب سياهي كه وقتي ,١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز غروب در

ملت انتظار در سرنوشتي چه فردا از نميدانستيم ميرفتيم/ خانه به خورده, شكست ظاهرا

مصدق, دكتر عليه امريكا كودتاي روز در كه گفت ممتاز عزتا� سرتيپ را اين است/ ايران

داشت/ عهده به را نخستوزير خانه از حفاظت شاه, ضد افسران رأس در

از و مـورخ و نـويسنده ـ نـجمي نـاصر خـانه در ,١٣٧٩ مـاه مرداد ٢٢ روز صبح ٩ ساعت

خاطرات و مرداد ٢٨ روز از كه نشستيم ممتاز عزتا� حرِف پاي ـ ملي حكومت بازماندگان

كـه ممتاز عزتا� سرتيپ dغر و نحيف جسم درون در بگويد/ ١å٩ شمارة خانة از دفاع
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مـرداد ٢٨ در كـه است نشسـته مـردي ميگذارد, سر پشت را خود زندگي از دهه نهمين

در و بود وقت نخستوزير مصدق دكتر خانة محافظ افسران جزو سرهنگي درجه با ,١٣٣٢

ايستاد/ اختناقآفرينان برابر در خود فشنگ آخرين تا تلخ, روز آن

شد, فرار از گزير نا شاه كه اول كودتاي شكست از پس روز سه مرداد, ٢٨ روز <صبح ميگويد:

كـنار و گـوشه از و است شده شروع حركاتي شهر, سطح در كه دادند خبر مصدق دكتر به

زدهاند/ تظاهرات به دست گروههايي

امثال رهبري به تهران جنوب ميداندارهاي و مزدوران و ماجراجويان و اوباش را تظاهرات

بودند/ انداخته راه بودند گرفته پول كه lبيُمخ شعبان به mمعروف جعفري شعبان

ولي كرد احضار را ارتش ستاد رئيس رياحي تيمسار ب�فاصله رسيد, مصدق دكتر به كه خبر

از دور بسيار مكاني در را رياحي تيمسار آخر, دست ت�ش, بار چند از پس نبود! او از اثري

حركات مورد در مصدق دكتر وقتي ميكرد! وظيفه انجام و ميبود بايستي كه يافتند جايي

<بر داد: پاسخ lمزورانه mيا سادهلوحانه ارتش, ستاد رئيس پرسيد, شهر سطح در ملي ضد

دكتر ميرسيد, آشوب خبرهاي كه دقيقه هر نيست>!! نگراني جاي و هستيم مسلط اوضاع

و كرد استمداد مردم از راديويينوشتو يكپيام ستاد, رئيس واهي پاسخ از پس مصدق,

به nفعلي شريعتي oدكتر قديم شميران خيابان در تا سپرد فاطمي دكتر به را پيام متن

براي راديو طريق از تا شد آماده مصدق فاطمي, حسين توصية <به ـ سند جعل هواداران از ديگر يكي نظر /#
دسـتگاه با ميتوانستند كه تني دو از يكي آمدن نه بود, ممكن بيسيم به او رفتن نه ولي بفرست, پيام مردم
به آن رساندن آماده فاطمي دكتر كه كرد پيامي نوشتن به شروع مصدق بيايند/ صدايش ضبط براي ضبطصوت
وزير عالمي دكتر ميشد/ پخش كشاورزي برنامة زمان اين در كودتا/ با مقابله براي مردم از دعوت بود: راديو
كه صدايگوشخراشي سكوتي از پس و شد قطع برنامه گهان نا اما ميداد! توليد بردن dبا براي درسهائي كار
كودتا عوامل از و آتش روزنامة مدير مجلس, نمايندة ميراشرافي, رسيد/ گوشها به ميگفت, آلو> <آلو/// مدام
از بـهنود, �مسـعود آنـهاست/> حـركت آمـاده صحنه كه ميداد خبر زاهدي به شاه> باد <زنده فرياد با كه بود

�٣٨٦ ص بختيار, تا سيدضياء

فـلسطين خـيابان از فـاطمي دكـتر تا كند/# پخش راديو از را پيام و برود راديو بيسيم

را خـيابانها آشوبگران و اوباش برسد, lشريعتي mدكتر شميران خيابان به lكاخ m جنوبي

سوار را تانك يك شاه طرف سربازان كمك با مهاجمان بودند/ زده ويراني به دست و بسته

و آشـوبها مـيان از فـاطمي دكـتر تـا كـردند/ اشغال را آن و شدند راديو وارد بودند, شده

را جا همه شهر در خوردها و زد رساند/ مصدق خانه به ديگر بار را خود و گذشت آشوبگران

دفـاع مـصدق دكـتر [نـظامي] حكـومت و دولت از بايستي كه مسلح نيروهاي بود/ گرفته

كه بود ظهر نزديكي بودند/ نبرد سرگرم گران كودتا با يا و بودند پيوسته كودتا به يا ميكردند,

�٤å٨ ـ ٤å٩ �صص شد///> شروع مصدق دكتر خانه سوي به سهمگين حمله
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شكست, اين ساختن شرعي كCه و توجيه, منظور به ملي, نهضت مفتضحانه شكست از پس
,aغيرتودهاي تودهايو جنس از bاعم مصدق محمد دكتر نزديكان و دوستداران حاميان, از تعدادي
شكست عامل مهمترين كه گرفتند نتيجه چنين و پرداختند ملي نهضت شكست علل بررسي به
سريع عكسالعمل مرداد, ٢٨ وقايع برابر در كه aمصدق محمد bدكتر رهبري اشتباه ملي, نهضت
و اعCميه فراخوان, دادن با يا و ميطلبيد كمك توده حزب نظامي سازمان از چنانچه و نداده نشان
به و آيد فائق خود مخالفان بر ميبود قادر ملي نهضت نميكرد, مخالفت مردم, از خواستن كمك
نهضت فعاليت و وجود ابراز زمينه روشن, شواهد و دnيل به كه كنون ا دهد/ ادامه سياسيش زندگي
و سندسازي, به شروع مبلغين حاميانو دوستداران, كردهاند, فراهم مجددا امريكاييان را سابق ملي
و شـاهنشاهي سـابق سـرهنگ قـCبي ادعاي اين جمله, از شدهاند/ ملي نهضت رهبري تطهير
بـا سـالگي نـود سـن در كه است ممتاز عزتا� اسCمي, جمهوري بازنشسته افتخاري سرتيپ
است/ شده سرشار>, <شعبانو تزئينبخشاينمجموعه سرشار, هما خانم توسط عباراتيجانسوز,
پس كه نكردهاند روشن هنوز تكليفخويشرا كه گيجاند معاصر تاريخ در چنان آن سرشار خانم
نـقش به مربوط آنچه حداقل مبهم, و تار نكات آن جعفري>, <شعبان با تاريخي مصاحبه اين از
نـه/ يـا است شـده روشن ايشان براي ,١٣٣٢ مرداد هشت و بيست روز وقايع در جعفري شعبان
جعفري شعبان اسم مقابل در را aامثالb قضيه پس است, مثبت سرشار هما خانم جواب چنانچه

چيست؟ دادن قرار

نرفت اع/ميه صدور بار زير مصدق محافظ, گارد روايت

دامـاد داد� تغيير مهران به را آن بعدها و بود فشاركي او فاميل نام موقع آن در �كه مهران موسي <سروان /#
شخصي شد/ منصوب وكالت و وزارت به بارها و بود معاصر سياسي مردان از <اللهيار صالح اللهيار خانوادة
اتفاق به ١٣٥٨ فروردين در كه بود سياسي شخصيتهاي جمله از او بود/ <ايران> حزب بانيان از و احترام مورد
محافظ افسر و داد/> رأي اسEمي جمهوري به پانايرانيسم> بنياد بر ايران <ملت حزب رهبر فروهر داريوش

�٣٧ ص كودتاسازان, سنجابي, تربتي �محمود مصدق/> دكتر منزل
كه كساني از <يكي است: آمده درستي> خاطر به شدگان <اعدام ستون در [؟] ١٣٢٢ سال پوdد روزنامه در /١
بوده دارايي وزير ناسEمتي صباحي چند كار آخر و شخص/// اين است/ نريمان محمود شود اعدام بايد/// حتما
از بعد نريمان ميكند/// زندگي مردم از دور و كرده اجاره اتاق سه دو تهران شهر دورافتادة نقاط از يكي در و

ماند/ وفادار مصدق به عمر پايان تا او شد/ خانهنشين آزادي از پس و زنداني مدتي مرداد ٢٨ كودتاي

خواهش ايشان از نريمان��١ مرحوم و صديقي دكتر آقاي بار چند مدت اين <در مهران#: سروان

راديو تسخير از قبل آنها درخواست اين بطلبند/ كمك به را مردم و بدهند راديو از اع�ميهاي كردند

تـربتي �مـحمود نرفت/> راديو از آن پخش و اعQميه صدور بار زير مصدق دكتر آقاي بار هر ولي بود

�٤٢ ـ ٤٣ صص كودتاسازان, سنجابي,



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٣٠

داشت اكراه خونريزي از ذاتا مصدق مخصوص: بازرس روايت

بـوديد او هـمراه مصدق دكتر دستگيري دقايق آخرين تا روز و شب كه <شما سنجابي: تربتي

دكـتر دولت از مـرداد ٢٥ روز در ملي نيروي و مردم پشتيباني به عنايت با بفرماييد است ممكن

با مصدق دكتر چرا ميدادند, سر مصدق> يا مرگ <يا شعار مخلصانه بازار و كوچه در اينكه و مصدق

تحت ارتش و شهرباني تقريبا مرداد ٢٨ ظهر تا و داشت خبر دوم كودتاي از شما اظهارات طبق اينكه

در نيز او تبليغات رئيس فرهمند, بشير و بود اختيارش در بعدازظهر ٣.٥ ساعت تا راديو و بود او نظر

كمك مردم از اع�ميه خط دو صدور با و نكرد حركتي كوچكترين داشت, قرار كنارش در و منزلش

دهد؟ قرار كودتاچيان مقابل در آنها ١٣٣١ تير ٣å چون تا نخواست

اين عقيدهاش نبود/ انق�بي مردي او داشت/ كراه ا خونريزي از ذاتا مصدق دكتر آقاي خازاني:

كه امريكا كه بود شده متوجه مصدق دكتر شود/ فصل و حل سياسي طريق از بايد نفت كار كه بود

خواهد ددمنشانه و وحشيانه كار هر به دست او حكومت سرنگوني براي بود خوانده ياغي را او دولت

را نفر ميليون چند و آورد ـ اندونزي جمهوري رئيس ـ سوكارنو سر به بعدها كه را ب�يي همان و زد

صادر اع�ميه تير ٣å در كي مصدق دكتر آقاي تازه درآورد/ ايران مردم و مصدق سر ميتواند كشت,

بود/ خودجوش تير ٣å در مردم حركت فراخواند؟ قوام حكومت با مقابله به را مردم و كرد

به دست نبود حاضر اساسي قانون خ�ف داشت/ دمكراسي به اعتقاد و بود دمكرات مردي مصدق

�٦٨ ـ ٦٩ صص كودتاسازان, سنجابي, تربتي �محمود بزند/> كاري

مردم از استمداد داري خود جامي,
راديويي اع�م بر مبني صديقش ياران اصرار و درخواست عليرغم مصدق دكتر لحاظ همين <به

تـظاهرات مـيتوانست كه اقدامي نمود/ خودداري كار اين از كشور مردم از استمداد و كودتا آغاز

فراهم را كودتا شكست موجبات قوي احتمال به و برانگيزد را كشور سراسر مردم دامنهدار و وسيع

�٦٨٩ ص است/ آينده راه چراغ گذشته �جامي, سازد/>

بعدازظهر ٤.٢٥ ساعت روايتصديقي,
شانزده ساعت حدود از يعني قبل دقيقه پنج و بيست از تقريبا كه توپ, و تفنگ و تير <صداي

از اط�عي كه ميرفتيم خارج به نخستوزير آقاي اطاق از ما نهاد/ توالي و شدت به رو ميشد, شنيده

آقا; گفتند: و آمدند فاطمي حسين آقاي شديم/ وارد نخستوزير اطاق به ديگر بار كنيم/ كسب بيرون

و مـيروم خـود خـانه بـه مـن خـورده/ هم به حالش او و كشتهاند مرا كه دادهاند خبر من خانم به

نخستوزير خانه به پيش ساعتي كه خود خواهرزاده فاطمي سعيد دكتر آقاي با و كرد خداحافظي

�١٢٧ ـ ١٢٩ صص ,٢ جلد مصدق, نجاتي, �غEمرضا رفت/> بيرون بود, آمده
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پسميبيند را هوا فاطمي دكترحسين ١١ ساعت مكي, حسين
مـرور به ميرود/// مصدق دكتر اتاق به روزه, همه معمول طبق فاطمي دكتر مرداد, ٢٨ <صبح

اتـاق وارد غـيره و شـايگان دكـتر و نـريمان صـديقي, دكـتر مـانند مصدق دكتر نزديكان از بعضي

تـظاهرات از كي حا كه ميرسد ديگري گزارشهاي صبح ١å ساعت نزديك ميشوند/ نخستوزير

يك هر و داشت ادامه اوضاع اين اطراف در بحث و ميرفت وخامت به رو اوضاع و بوده شهر در بيشتر

دستور ارتش ستاد به كه ميكند پيشنهاد فاطمي دكتر بودند/ چارهانديشي درصد و ميگفت مطلبي

پس را هـوا كـه فـاطمي دكتر ١١ ساعت نزديك بگذارند/ تودهايها اختيار در اسلحه تا شود داده

به من مراجعت از پس كه ميخواهد كارمندان از يكي از و ميشود خارج نخستوزير اتاق از ميبيند

ايـن بـه خواستهانـد/ تلفن پشت را ايشان فاطمي دكتر منزل از كه بده خبر و بيا نخستوزير اتاق

از فاطمي دكتر نمايد/ رفع را همسرش نگراني و برود منزل به كه ميخواهد اجازه فاطمي دكتر وسيله

�حســين ميگردد/> مخفي كجا و ميرود كجا به نميشود معلوم ميشود خارج كه مصدق دكتر خانة

�٤١٦ ص مكي, حسين سياسي خاطرات مكي,

بعدازظهر ٣ يا ٢.٣å ساعت معظمي, روايت
كه بود مجالي فردي هيچ براي نميكنم تصور كه بود قدري به گلوله شدت معظمي: <مهندس

چيزي عزل فرمان از موقع آن در نخستوزير آقاي جناب بع�وه كند/ فكر موضوع بودن قانوني براي

نفرمودند///

محمد دكتر آقاي منزل در شما با ساعتي چه تا فاطمي حسين دكتر بدهيد توضيح رئيسدادگاه:

رفتند؟ عنوان چه به و نمودند عزيمت آنجا از ساعتي چه و بوده مصدق

اتاق در آمد سه يا نيم و دو ساعت فاطمي حسين دكتر ميآيد, نظرم به آنچه مهندسمعظمي:

راجع راديو در كه خبري شنيدن از ايشان خانم كردهاند تلفن كه كرد اظهار نخستوزير آقاي جناب

تشريف ساعت همان بروند/ منزل به و گرفتند اجازه جهت اين از كرده/ غش شده, داده ايشان قتل به

بردند/

موقع در حتي داديد, شرح مصدق دكتر آقاي منزل به نسبت قب� كه وصفي آن با رئيسدادگاه:

آن از آزادانه فاطمي حسين دكتر چگونه آقا نظر به شديد, خانه آن وارد اشكال به نموديد اشاره ورود

اين به و است مشكل عبورش راه كه نشد متوجه هيچ و رفت خود منزل سمت به و آمد بيرون خانه

برود؟ كرده خداحافظي سادگي

بردند/ تشريف چطور ايشان كه ندارم اط�عي خارج جريان از بنده كنم عرض مهندسمعظمي:

بـنده رسيدند, منزل به چگونه و بردند تشريف چطور گذشت اتاق داخل در كه است جرياني اين

�٦٢٣ ـ ٦٢٤ صص ,٢ جلد نظامي, محكمه در مصدق بزرگمهر, �جليل ندارم/> اط�عي
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بعدازظهر ٣ ساعت روايتحسيبي,
بوديم/ مصدق منزل در را ناهار ما و بود ظهر حوالي در مصدق منزل گارد تيراندازيهاي <اولين

كردهانـد قطعه قطعه را فاطمي كه گفت ميراشرافي سه ساعت راديو از چون و بود آنجا نيز فاطمي

بود رفته او از قبل هم سنجابي دكتر كرد/ ترك زنش نگراني بهانة به را نخستوزير منزل فاطمي دكتر

�٨٢٩ ص نفت, آشفتة خواب موحد, �محمدعلي آمدند/> معظمي مهندس و صديقي دكتر ولي

گرديد خارج حكومت مقر از بعدازظهر ٤ ساعت روايتكاتوزيان,
هنوز شد, خارج مصدق خانة از جوانش همسر كردن غش خبر شنيدن با عصر ٤ ساعت <فاطمي

مـحكمه/ در مـصدق بـزرگمهر, و نجاتي نفت, شدن ملي جنبش در صديقي <يادداشتها>ي از شده كپي /١

�٢٣٦ ص ايران, در قدرت براي مبارزه و مصدق كاتوزيان, � بود��١///> نيفتاده محاصره در مصدق خانة

روايتاميرع/ئي
مرحوم منزل به بود, شده مجروح شديدا كه حالي در فاطمي حسين دكتر آقاي مرداد ٢٨ <روز

�٤٨٢ ص آزادي, راه شهيدان و مجاهدان اميرعEئي, �شمسالدين شد/> وارد قطب سيدكاظم

بيرون؟ برود بگوييد فورا مصدق: دكتر
يك يك نام من هستند/ كساني چه اتاق آن در پرسيد من از مصدق <دكتر خازاني: نصرتا`

بيرون/> برود بگوييد <فورا گفت: است حاضرين بين هم فاطمي حسين فهميد وقتي گفتم/ را آقايان

فاطمي/// حسين خواهرزادة ٢ـ

فاطمي برديم/ در دم تا و گرفتيم را فاطمي بغل زير آمد, او و كردم تلفن فاطمي��٢ سعيد به من

خواست فاطمي كه همين ميرفت/ راه عصا با بود/ داده دست از را خود س�مت ترور از پس بود/ عليل

تـرفندي بـا فـاطمي سعيد اينجا زدند/ آتش را اتومبيل و آوردند هجوم اوباش شود اتومبيل سوار

پـوررضا منزل مصدق دكتر خانة روبروي كرد/ خالي هوايي تير چند و كشيد را خود كمري اسلحة

فـرصت از سـعيد بـود/ تماشا مشغول و گذاشته نيمباز را در پوررضا آشپز داشت/ قرار عدليه وكيل

آنجا از نميدانم ديگر و انداخت پوررضا خانة به را فاطمي و خود اوباش عقبنشيني با و كرد استفاده

�٦٤ ص كودتاسازان, سنجابي, تربتي �محمود كردند/> فرار شكلي چه به

فاطمي> <پسرخالةحسين ج/لينائيني, محمدرضا روايت
را فاطمي آوارگي ماجراي كشور روزنامة مدير و فاطمي دكتر خالة پسر نائيني ج�لي <محمدرضا

باختر در فاطمي دكتر سابق همكار ـ سفري محمدعلي براي دقيقتري نسبتا و روشنتر شكل به
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آمد/// بيرون مصدق دكتر منزل از فاطمي دكتر كه آن از پس مرداد ٢٨ <روز است: كرده تعريف ـ امروز

روي از و ميرود آنجا به ابتدا بود, مصدق دكتر منزل روبروي دادگستري وكيل پوررضا منزل چون

نائيني مصطفوي حسن منزل خيابان اين در ميرساند/ جم خيابان به را خود پوررضا منزل بام پشت

درباره نائيني ج�لي ـ ـ ميماند منزل آن در روز شبانه سه /// و است فاطمي دكتر خويشان از كه بود

نـرسيد, نـتيجه بـه ولي گـرفت صـورت او نـجات براي كه كوششي و فاطمي دكتر اختفاي ماههاي

گذشته, سالهاي طي روسها با امروز باختر و باختر در فاطمي دكتر مخالفتهاي دليل به ميگويد:

بود روسها غضب و خشم مورد بودند كرده شمال نفت به نسبت كه پيشنهادي مورد در خصوص به

/١٥٦ و ١٥٥ صص ,١٣٧٣ تهران نامك, نشر منصور, ترور تا مرداد ٢٨ كودتاي از ,�٢� ـ قلم و سياست /١

بــــرهان, �عــــــبدا� برود/>>��١ [مسكو] سوريه به روسيه راه از كه ندادند اجازه هم دليل همين به و

�٢٥٤ ـ ٢٥٥ صص ٢ جلد مصدق, سقوط راز و توده حزب كارنامه

بازداشتشدهاند نفر ٧٥ از كنونبيش تا اخير روز سه <در
شد انتخابخواهند صحرائيقريبا دادگاه اعضاي

كرد فرار مصدق دكتر منزل از چگونه فاطمي دكتر

است فاطميبوده دكتر تعقيب در انتظامي كليهدستگاههاي اخير روز سه در

بهداشتبازداشتشدند/// اداره و ساختماني بانك رؤساي

فـعاليت مشـغول جـديت بـا انتظامي مأمورين اخير ساعت چهار و بيست در ـ جوش و جنب

انتظامات كه دارند كوشش مأمورين از عدهاي است مورد چند در كلي طور به آنها فعاليت هستند

كنند/// جلوگيري حادثهاي نوع هر بروز از و كرده حفظ را شهر

فـاطمي دكـتر كردن پيدا براي انتظامي دستگاه گذشته روز سه دو در ـ كجاست فاطمي دكتر

است/ نيامده دست به فاطمي دكتر از خبري هنوز ساعت اين تا ولي بودند فعاليت مشغول

دكتر گواهان, گواهي چنين هم و آمد دست به كه مداركي و قرائن طبق ـ بود كجا فاطمي دكتر

سخنگوي و خارجه وزير سمت با چهارشنبه روز صبح كه امروز باختر روزنامه مدير فاطمي حسين

با فاطمي دكتر ساعت آن در ميكرد/ كار خارجه وزارت در نيم و نه ساعت تا بود كار مشغول دولت

و فاطمي دكتر غيبت كند/ شركت دولت هيأت در تا رفت مصدق دكتر آقاي منزل به خود اتومبيل

مردم كه وجودي با موقع آن در و انجاميد طول به ساعت چهار قريب مصدق دكتر منزل در او بودن

وزارت كاخ در خارجي و داخلي خبرنگاران از عدهاي معهذا بودند برخاسته جوش و جنب به تهران

ساعت همين در شود/ تشكيل مطبوعاتي مصاحبه جلسه تا داشتند را بازگشت انتظار خارجه امور

كـه موقعي در برداشت را وي دستي كيف و شد او اطاق وارد فاطمي دكتر مخصوص پيشخدمت
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مصدق دكتر آقاي منزل در فاطمي دكتر گفت خبرنگاران به شود خارج خارجه وزارت از ميخواست

است/ خواسته را خود كيف و هستند

بـرد را فـاطمي دكـتر دسـتي كـيف پـيشخدمت ايـنكه از بعد ـ نگشت باز ديگر فاطمي دكتر

دامنه موقع همين در چون ولي كردند صبر دولت سخنگوي مراجعت انتظار در هم باز خبرنگاران

مـتوجه خـبرنگاران درآمد تصرف به نيز راديو بعد ساعت نيم ديگر طرف از و گرفت dبا تظاهرات

كرد/ نخواهد مراجعت خارجه وزارت به ديگر فاطمي دكتر كه شدند

دو ساعت تا فاطمي حسين دكتر است آمده دست به كه مداركي طبق ـ شد ديده ساعتي چه

ميرسد او به خارج از خبرهائي كه هنگام اين در است بوده مصدق دكتر آقاي منزل در بعدازظهر نيم

به مصدق دكتر منزل جلوي كه بعدازظهر ربع و سه مقارن سپس و مينشيند پذيرائي اطاق در مدتي

ميشود/ خارج منزل از بود شده تبديل زار كار

دكتر منزل از را فاطمي دكتر شدن خارج موقع آن در كه كساني استـ خورده تير فاطمي دكتر

به دور از تيري گهان نا داشت فرار قصد و آمد بيرون خانه از وي كه موقعي ميگويند ديدهاند مصدق

اين اصابت اثر در فاطمي دكتر است/ كرده اصابت او راست شانه به معلوم قرار از و شد شليك طرفش

حوالي در كه منزلي طرف به ميكشانيد زمين روي را خود كه حالي در بعد و افتاد زمين روي تير

شد/ خانه وارد بود باز خانه در چون و رفت است واقع مصدق دكتر خانه

بوده پوررضا نام به شخصي به متعلق خانه اين ميشود گفته كه طوري به ـ بود كي صاحبخانه

او همراه كه نفر دو يك به ب�فاصله منزل حياط در استراحت لحظه چند از پس فاطمي دكتر است

هنوز آن نمره كه رنگ كستري خا اتومبيل يك بعدازظهر ٤.٥ ساعت مقارن ميگويد مطالبي بودند

ميكند/ فرار و شده اتومبيل سوار فاطمي و ميكند توقف مزبور خانه مقابل در است نشده معلوم

جديد دولت اينكه از پس چهارشنبه روز بعدازظهر هشت ساعت از ـ فاطمي دكتر تعقيب در

به سابق دولت اعضاي و امور مصادر بازداشت براي اقداماتي ب�فاصله گرفت دست به را امور زمام

را ديگري عده مأمورين كنون تا بعد به ساعت آن از و شدند بازداشت عدهاي شب همان و آمد عمل

دكتر تعقيب معهذا ميباشند زيادي عده تعقيب در انتظامي مأمورين كه وجودي با كردهاند/ توقيف

ميباشد/// توجه مورد سايرين از بيش فاطمي

مصدق غ�محسين دكتر آقاي دربارة فاطمي دكتر بر ع�وه كجاست؟ مصدق غQمحسين دكتر

دخـتر بـا مـصدق غـ�محسين دكـتر مـيگفتند عدهاي ميشود/ شنيده شايعاتي روز چند اين در

گرديد تأييد بلكه نشد تأييد فقط نه انتظامي مأمورين طرف از خبر اين ولي شده كشته سهسالهاش

و ميآمد دست به او جنازه بود شده كشته گر ا زيرا است نشده كشته مصدق غ�محسين دكتر كه

نشـده مـعلوم آن مـحل هـنوز كـه است كـرده فـرار جـائي بـه مـصدق غـ�محسين دكـتر مســلما

هشتم� و بيست سال ,٨١٧å شماره ,١٣٣٢ ماه شهريور يكم يكشنبه �اطEعات, است/>



سرشار خانم كشفيات از
سياه و سپيده مجلة شده مونتاژ عكس

بگذريم/ /// ـ <سرشار

تـحرير رشـتة بـه ١٩٥٤ مـارچ در كـه است ويلبر ن/ دونالد نوشتة سيا> سازمان <اسناد مجموعة به اشاره /١
ايـن فـارسي ترجمه شد/ منتشر تايمز نيويورك روزنامه سوي از ٢ååå جون ماه يعني اخيرا ولي بود درآمده
٨٨ صفحه در است/ شده چاپ ايران در وطندوست غEمرضا ترجمه با سيا> سازمان <اسناد نام به نيز كتاب
بود هنگامي آن و شد وقفه دچار روز چندين براي نشستها <///اين است: آمده صفحه همين پانويس و كتاب
بيش و كم كار مصدق دورة در كه كند ترك ژنو مقصد به را ايران يابد اجازه توانست رشيديان برادران از يكي كه
رشـيديان كه است توجه <قابل است: شده داده توضيح چنين گراف پارا همين زيرنويس در و بود/> دشواري
تا اين بود/ كرده دريافت مصدق هوادار خارجة امور وزير فاطمي, حسين خود از را ورودش و خروج ويزاي
صورتي در داشت تEش و ميداد تن بريتانيا اشارات به گهگاهي فاطمي كه مينمود تأييد را سيا نظر حدودي
بريتانيا براي رشيديان جاسوسي از مسلم او باشد/ همراه بريتانيا و مخالفان با شود شكستروبرو با مصدق كه

بود/> گاه آ
مصدق�> دكتر سرنگوني عمليات دربارة سيا محرمانة �اسناد كودتا <اسرار نام با بار نخستين كتاب اين [ترجمه
مقايسه براي شابك, شماره و ايران ملي كتابخانه شماره به شد/ منتشر ١٣٧٩ سال احمدي, حميد دكتر ترجمه
همسر �زيرنويس: اسدا� سيفا�, ,١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاي پيروزي از <پس رشيديانها: درباره كنيد/ مراجعه
و <فعاليتها پاس به رشيديان قدرتا� و بود/� مصدق دكتر برادرزاده دفتري, مرتضي دريادار دختر اسدا�
سرلشكر رياست به امتيازات> اعطاي كميسيون > سوي از بودند داده انجام كودتا جريان در كه مهمي> خدمات
سـلطنت سـقوط و �ظهور شدند/> داده تشخيص رستاخيز> يك درجه <نشان دريافت شايسته اخوي, حسن

�٣٤٤ صفحه ,١٣٦٩ چ اطEعات, انتشارات ,٢ جلد پهلوي,؟,
و ميگيرد خود به كننده> <مصاحبه نقش گهان نا جعفري شعبان گو, و گفت از بخش اين در جالب بسيار نكته

ميشود/ جويا انگلستان؟� با فاطمي �رابطه كودتا اسناد درباره را سرشار خانم نظر
است/> نامعلوم ايران معاصر تاريخ گوشههاي از بسياري هنوز <بـــله, ميگويد: پاسخ در سرشار خانم

با را شده مونتاژ عكس قضيه مقدمه, بدون و گردد بازمي كننده مصاحبه نقش در خود واقعي جايگاه به آنگاه
ميگذارد/] ميان در جعفري آقاي

رو؟��١ انگلستان و فاطمي خونديد, رو دراومده كه <سيا> اسناد اين نگذريم, نه ـ جعفري

مگر؟ چطور بله, ـ سرشار

فاطمي سر زير همهش كردم! عرض كه من ميگفت/ بود خونده كه بچهها از يكي ـ جعفري

بود!

روشن را آن آينده و است نامعلوم ايران معاصر تاريخ گوشههاي از بسياري هنوز ـ سرشار
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يك كه عكسي l١å.٤ شمارة mعكس چيست؟ عكس اين قضية جعفري آقاي كرد/ خواهد

عكس گوشة در هم فاطمي دكتر ايستادهايد, هم شما ميتراشد, را ديگر نفر يك سر دارد نفر

كجاست؟ و كي مال عكس اين نشسته/ صندلي روي

ميدونم اينو اما كجاست, نيست يادم اdن كه كنم عرض شما خدمت ـ ـ dوا اين ـ جعفري

ميزديم/ سراشونو ميگرفتيم كه را تودهايا اين ما چيه/

را؟ سرشان موي يا سبيلها ـ سرشار

ميزديم/ سراشونو ـ جعفري

شهرباني؟ يا ميزديد خودتان ـ سرشار

ما خوِد كارارو همهاي نداشتيم/ كاري شهرباني با ما ميگم چيه؟ شهرباني بابا نه ـ جعفري

تير ١٥ كيهان, روزنامة اول صفحه در بود/ تودهايها تنبيه براي زمان آن رايج شيوة سبيل و ريش تراشيدن /١
حـزب افـراد پانايرانـيستها, بين شديدي خورد و زد صبح <امروز است: آمده مضمون اين با خبري ١٣٣١
از نـفر ٦ سـبيل شـدند. مـجروح زيـادي عـدة و مقتول نفر يك آن طي كه داد روي تودهايها و زحمتكشان
و سـرچشـمه صفيعليشاه, مخبرالدوله, شاهآباد, استانبول, dلهزار, خيابانهاي در كردند! قيچي را تودهايها

بود/> حكمفرما ناراحتي و اضطراب ژاله

ميكرديم��١

كيست؟ ايستاده شما پهلوي كه اين ـ سرشار

كه مرداد ٢٨ عكساي از ديگه يكي تو ُمرد/ كه كاووسيه عباس همون پسره اين ـ جعفري

/٢åå صفحة ١å.٨ شمارة عكس /٢

جيپ��٢ همون تو هست, دادم نشونتون

را يكي آن سر دارد كه مردي اين كيست؟ ميتراشيد را سرش داريد كه شخصي اين ـ سرشار

ميشناسيد؟ چطور؟ را او ميتراشد؟

بزن/ اينو سر گفتيم آورديمش كشيديم كه سلمونيه يه ديگه: سلمونيه اين ـ جعفري

اينكه مثل است/ ديوار يك سرتان پشت است؟ خيابان توي كجاست؟ اين خوب, ـ سرشار

باشد/ بايد خيابان كنج

كـتك مـيكرديم/ كـارشونو همونجا ميگرفتيم كه خيابونا كنار خيابونه! كنار بله, ـ جعفري

نميزديم/ ُمتك كتك ميزديم/ سرشونو نميزديم

رهـايشان و مـيانـداخـتيد وسـطش خـط يك فـقط يـا ميتراشيديد را سر همة ـ سرشار

ميكرديد؟

ميزدن/ بقيهشو ميرفتن خودشون ميزديم, وسطشو ما ديگه نه ـ جعفري

ببريد؟ را آبرويشان كه ـ سرشار

مينوشتن! بيراه و بد ما براي خيلي اينا ميدونين؟ آخه ديگه, آره ـ جعفري
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كيست؟ ميزنيد را سرش داريد كه را آدمي اين نيست يادتان ميگوييد پس ـ سرشار

مث� ميدادن/ شعار كه همينا ديگه/ بوده تودهايا همين از نفر يه نميدونم, dوا نه ـ جعفري

استالين>/ زندهباد شاه, بر <مرگ گفته حتما اين

ميكند؟ چه عكس اين در اينجا فاطمي دكتر ـ سرشار

ابدا/ و اص� نمياد, يادم اص� رو فاطمي من dوا ـ جعفري

نيست؟! يادتان را فاطمي دكتر هست يادتان را بقيه چطور ـ سرشار

آوردين؟ كجا از رو عكس اين نمياد! يادم هيچ dوا ـ جعفري

چـاپ انـق�ب از بـعد ,١٣٥٨ اسفند نهم ,١å٩٧ شمارة سياه> و <سپيد مجلة در ـ سرشار

كردهاند/

ـ ـ نميدونم فاطمي؟! دكتر عجيبه! خيلي ـ جعفري

به مربوط فاطمي دكتر ميرسيد/عكس مشكوك نظر به اينعكس قراين به توجه با ـ سرشار

صندلي روي نشسته معروف ربدوشامبر همان با كردهاند, دستگير را او كه است روزي همان

شك بـه هـم مـرا ايـن مـيدهد/ نشان ديوار كنار خيابان در را شما عكس شهرباني/ داخل

پـيدا را l١å.٥ شـماره mعكس واقعي عكس اين و گشتم ديگر عكسهاي دنبال و انداخت

كردم/

خـبرنگار ويتمور جيمز مقالة و عكس اين به دسترسي كه معاصر تاريخ پژوهشگر ديبا فرهاد از سپاس با /١
نبود/ ممكن او ياري بدون dيف ـ تايم عكاس

نشان متخصص به را عكس دو هر �١� شده/ استخراج آرشيو از كه است يكي اين واقعي عكس

است/ مونتاژ سياه و سپيد مجلة عكس معتقدند آنها همة و دادم

درسته/ همين نه خيليهوشيارين! هوشيارين, Bماشا شما كردين/ كاري خوب ـ جعفري

اينطوري نميذاشتم موشو/ هم ميزدم ريششو هم بودم, منم بودم, اينجا فاطمي گه ا آخه

با انقدر ريششو, هم ميزدم سرشو هم بود گه ا باشه! اينجا نبايد بدون پس كه! بشينه راحت

درصـد صـد عكس ايـن ميگي, راست آورد/ مصدق سر اين رو ب�ها همة بود/ مخالف اين

غلطه!

است! تاريخ تحريف عكسيكنوع در دستكاري ـ سرشار

مينويسن/ هنوزم و نوشتن زياد مروغ دروغ مرداد ٢٨ دربارة كردم, عرض كه من ـ جعفري

l١å.٦ شمارة mاسناد

ميكرد/ تعريف شما از خيلي بود, جور شما با اوايل فاطمي دكتر ولي ـ سرشار

بد باهامون شاه طرف رفتيم كه بعد بود, خوب ما با اولش ميكنم, عرض كه من ـ جعفري

�١٧٨ ـ ١٨åصص� شد/>
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جعفري/ شعبان كتاب ١٩٦ صفحه /#

ميشود موجب سرشار خانم توسط جعفري#, شعبان و فاطمي عكس در مونتاژ شگرد كشف
دارند/ ابراز را خود خرسندي آن, كردن Cبرم و <تقلب> اين به پيبردن از ايشان

كردهاند دگرگون چنان آن كتاب اين در را معاصر تاريخ شدة شناخته و علني وقايع سرشار خانم
نايشتهتر مراتب به كذايي عكس مونتاژ در سياه> و <سپيد مجلة گردانندگان نامعقول عمل از كه
مونتاژ به پيبردن ولي نمودهاند, قلمداد تاريخ> <تزيين را تاريخ> <جعليات گونه اين ايشان است/

انگار كه است شده هيجان دچار چنان خود بيبديل كشف از كننده مصاحبه گو, و گفت از بخش اين در /##
با بار چند و چندين كه طوري به نميشود; او منظور متوجه يا نميكند گوش را جعفري شعبان سادة حرفهاي
نسـتوه مـبارزي دستور به تراشيدن> سر يا زدن> <سر مهم قضية تا ميكند, تكرار را سؤالش ترديد و شگفتي
و دقـيق كـام� ايـران, تـاريخ در آيندگان عبرت براي ايشان, <سلموني> دست به و جعفري شعبانخان چون

مخالفان/ بردن> <آبرو بر كيد تأ با هم آن شود, ثبت روشن
ميزديم/ سراشونو ميگرفتيم كه را تودهايا اين ـ/// ميگويد] ] <جعفري

را؟ سرشان موي يا سبيلها ـ ميپرسد] ] سرشار
ميزديم/ سراشونو ـ ميكند] [تكرار جعفري

شهرباني؟ يا ميزديد خودتان ـ سرشار
ميكرديم ما خوِد كارارو همهاي ـ/// جعفري

مردي اين كيست؟ ميتراشيد را سرش داريد كه شخصي اين [///] كيست؟ ايستاده شما پهلوي كه اين ـ سرشار
ميشناسيد؟ چطور؟ را او ميتراشد؟ را يكي آن سر دارد كه

نميزديم/ ُمتك كتك ميزديم/ سرشونو [///] ديگه سلمونيه اين ـ جعفري
ميكرديد؟ رهايشان و ميانداختيد وسطش خط يك فقط يا ميتراشيديد را سر همة ـ سرشار

ميزدن/ بقيهشو ميرفتن خودشون ميزديم, وسطشو ما ديگه نه ـ جعفري
ببريد؟ را كهآبرويشان ـ سرشار

ديگه/> آره ـ جعفري

آن فراوان شوق با و ناميده تاريخ> <تحريف سؤاnتنامربوط##, مقدمهچينيطوnنيو با عكسرا
و همكاري با ديگر بار نيز تلويزيوني شوي در دادهاند/ قرار معاصر تاريخ مهم كشفيات زمرة در را

كردهاند/ تكرار زياد تاب آبو با را كشف اين مجددا برنامه, حيرتزده مجري مشاركت
گفته به جمله از آن, ابهامات فقط شده, مسلم روشنو ما بر معاصر تاريخ بديهيات تمام اينكه نه

سرشار: خانم

ميكرد/> تعريف شما از خيلي بود, جور [شعبان] شما با اوايل فاطمي <دكتر

همت به ميمنت, و مباركي به هم آن كه ميبوده تاريخ> <تحريف ساختگي عكس اين وجود و
است/ شده طرف بر سرشار هما خانم
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است: آورده ١٤١ زيرنويسصفحه در سرشار خانم
١٣٣٢ خرداد ٣å جلسة در متهمين وكيل جهان جعفر دكتر روزنامهها گزارش اساس <بر

تقديم مصدق محمد دكتر را آن Bيحة كه o مطبوعات قانون ٣٥ مادة به استناد با دادگاه

اصل بر مطبوعات قانون ٣٥ مادة اساس بر ميكند/ اعتراض دادگاه بودن نظامي به nبود كرده

در بايد غيرمطبوعاتي سياسي جرايم همچنين و مطبوعاتي جرايم به اساسي قانون متمم

شود/> رسيدگي منصفه هيأت حضور با و دادگستري دادگاه

نامي هيچ كردهاند, نقل را حرفها اين آنها اساسگزارش> <بر كه اين<روزنامهها> از ايشان اما
است/ روزنامههاييبوده يا چهروزنامه ايشان استفاده منابعمورد يا منبع نميداند خواننده نميبرندو

بيندازيم: نگاهي زمان همان در اطCعات روزنامه شماره دو به نيست بد

شد تشكيل اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه امروزششمين <صبح
است سياسي يكعقيده به متكي عملمتهمين گفت: مدافع وكيل جهان جعفر

گيرد قرار رسيدگي مورد هيأتمنصفه حضور با بايد و
كمه محا براي نظامي فرمانداري جنائي دادگاه جلسه امروز بامداد دقيقه پنج و چهل و ٩ ساعت

دنباله در جعفري شعبان مدافع وكيل جهان جعفر آقاي يافت/ تشكيل ماه اسفند نهم واقعه متهمين

گفت: و كرد صحبت به شروع خود قبل جلسه مدافعات

ثابت اينكه فرض بر و نميدانم كمه محا اين براي صالح را دادگاه اين كه هستم كساني جمله از من

رسيدگي آن به بايد منصفه هيأت حضور با و است سياسي جرم يك تازه است صالح دادگاه اين شود

مجرمين كه كرد اضافه و داشت بيان عادي و سياسي مجرمين بين فرق باب در شرحي ناطق كرد/

كه است پستي كار يك عادي مجرم عمل ولي كردهاند عمل مملكتشان براي دارند عقيده سياسي

كـند تـوهين سـلطنت مقام به كس هر ميگويند متهمين اين فع� است/ داده انجام خودش براي

اجتماع روز آن شاه خروج از جلوگيري براي و ندارند شخصي غرض كسي به اينها است خيانتكار

بودند/ كرده

نگذاريد شما كه بگويند ايشان به و نخستوزير خانه در بروند كه بود اين آنها سياسي عقيده پس

بنابه پس كنند ساقط را ملي دولت كه بودند كرده توطئه اينها ميگويد دادستان برود/ ايران از شاه

گيرد/ قرار رسيدگي مورد منصفه هيأت حضور با بايد و است سياسي عقيده يك اين دادستان گفته

مـصدق دكـتر باد زنده جعفري شعبان مانند مكرر و هستند مصدق دكتر آقاي طرفدار تمام اينها

در است/ آمده عمل به نخستوزير خانه مقابل در اجتماع اين سياسي عقيده روي فقط و گفتهاند

شد/ تعطيل تنفس عنوان به دادگاه بود يازده ساعت كه وقت اين
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جـعفر آقـاي و شد تشكيل مجددا دادگاه دقيقه ده و ١١ ساعت ـ شد تشكيل مجددا دادگاه

حكومتنظامي قانون چون داشت اظهار وي كرد/ صحبت به شروع خود مدافعات دنباله در جهان

و است عملياتحكومتنظاميغيرقانوني لذا است تصويبمجلسشورايملينرسيده به هنوز

نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كه كساني كه ميكنم جرم اعQم باره اين در تهران دادسراي به من

است/ غيرقانوني شدهاند بازداشت

به بعد جلسه و داشت اع�م را جلسه ختم دادگاه رئيس موقع اين در ـ تظاهرات و جلسه ختم

جعفري شعبان ميشدند, خارج سالن از متهمين كه موقعي شد/ موكول صبح فردا نيم و ٨ ساعت

سـيام شـنبه �اطـEعات, زدند/> كف حضار و پهلوي/> شاه محمدرضا باد <زنده زد: فرياد معمول طبق

�٨١٢١ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد

اسفند نهم واقعه متهمين <محاكمه جلسه هفتمين
و يافت تشكيل نظامي فرمانداري جنائي دادگاه جلسه صبح دقيقه پنج و بيست و نه ساعت امروز

جلسه تشكيل بدو در كردند/ پيدا حضور جلسه در آنها مدافع وك�ي و ماه اسفند نهم واقعه متهمين

به را آن هم جعفري آقاي و شد داده جعفري شعبان آقاي به ورزشكاران جامعه توسط گلي دسته

كرد/ تقديم دادگاه رئيس

به شروع خود ديروز مدافعات تعقيب در جعفري شعبان مدافع وكيل جهان جعفر آقاي سپس

دكتر آقاي نطق به و كرد ايراد بياناتي نظامي حكومت قانون اطراف در مشاراليه ابتدا كرد, صحبت

آن متن و نمود اشاره بودند كرده ايراد باره اين در ملي مجلسشوراي علني جلسه در كه مصدق

اسـتفاده مـورد نـظامي حكومت مصدق دكتر آقاي عقيده بنابه كه گرفت نتيجه و خواند را نطق

عجيب خيلي گفت: سپس ناطق زندانيميشوند/ بيگناه مردم آن وسيله به و ميگيرد قرار دولتها

ايشان مدتدولت در حال و بوده متنفر نظامي حكومت از خود وكالت زمان در نخستوزير است

مـجلس تـصويب بـه كه را اختيارات قانون متن سپس ناطق است/ شده مستقر نظامي حكومت

رئيس وقت اين mدر غيرقانونياست/ ايشان جزائي و قضائي قوانين گفت و كرد قرائت است, رسيده

كيفري قانون ٢٧ ماده ناطق l/كنند صحبت دادگاه ص�حيت به راجع كه داد تذكر جهان به دادگاه

وجود جرم اثبات موارد از يكي گفت و كرد قرائت را ارتش دادرسي آئين ١٣٤ و ١٣٣ مواد ارتشو

شد داده تنفس هنگام اين در شوند احضار دادگاه در گواهان دارم استدعا بنده و گواهانست و شاهد

گرديد/ تعطيل دادگاه و

و داد ادامه خود مدافعات به جهان جعفر آقاي و يافت تشكيل مجددا دادگاه ربع و ١١ ساعت

دفاع به مدافع وك�ي از يكي پارسا آقاي آن از پس شوند/ احضار دادگاه در قضيه شهود كه كرد تقاضا

�٨١٢٢ شماره ,١٣٣١ ماه خرداد يكم و سي يكشنبه �اطEعات, پرداخت/>



٣٤١ سرشار خانم كشفيات از

قانونمطبوعات

منصفه هيأت مطبوعاتي دادرسي ـ پنجم <فصل

است/ مطبوعاتي جرائم ميشود واقع مجله يا و روزنامه وسيله به كه جرائمي ـ ٣٥ ماده

جـنائي دادگـاه در اسـاسي قانون متمم نهم و هفتاد اصل طبق بر مطبوعاتي جرائم ـ ٣٦ ماده

ميشود/ رسيدگي منصفه هيأت حضور با دادگستري

مـزبور دادسـراهـاي و است محل هر شهرستان دادسراي مطبوعاتي شكايات مرجع ـ ٣٧ ماده

داشت خواهند ارسال جنائي دادگاه به رسيدگي براي را پرونده

خواهد زير طريق به دادگاه راي در آن اعضاء شركت ترتيب و منصفه هيأت انتخاب ـ ٣٨ ماده

مصدق محمد دكتر نخستوزير ١٣٣١ ماه آذر يازدهم تاريخ به بود:///>

�٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١ ماه آذر سيزدهم پنجشنبه �اطEعات,

گـزارشهـاي بـا سرشار خانم تاريخي ـ توضيحي <زيرنويس> ميشود مCحظه كه همچنان
ندارد/ همخواني ,١٣٣å اسفند نهم متهمان كمه محا جريان از اطCعات روزنامه

چنينزيرنويس داشتهاندو دسترسي اطCعات از غير روزنامهها>يي يا به<روزنامه> ايشان شايد
روشن يا دnيلي به شخصيو سليقة اساس بر هم شايد كردهاند, اخذ گزارشآنها از را كنندهاي گاه آ

نشود/ كر ذ مخآخذ و منابع ندارد دليلي نه گر ا و <ساختهاند>, زيرنويسرا اين ناروشن, يا
كليشة حتي و مشخصات و نام كنند, ارائه را عبرتآميز و تاريخي كشفيات ميخواهند كه آنجا
كليگويي با موردي چنين در اما ميآورند, دقيقا كتاب در را مجله و روزنامه نوشته عكسو و صفحه

ميپيچانند/ ابهام هالة در را مآخذ و منبع
تاريخ: ارائه در نوين> <منظري طرح از ديگر نمونهاي

بودند! داده <سرهنگ> و <سرتيپ> لقب شما به همين خاطر براي شايد ـ <سرشار

مرداده! ٢٨ بعِد مال اون ـ جعفري

�٩٦ �ص داريد/> حق بله, ـ سرشار

ميكند/ اشاره ١٣٣٢ مرداد ٢٨ واقعة به جعفري شعبان كه است روشن
داريد/> حق <بله, بيان با بCفاصله نيز كننده مصاحبه

ميزند/ تأييد ُمهر القاب, آن صاحب ادعاي بر
ميدهيم: قرار قياس را ملي مجلسشوراي جلسة همين از را <اطCعات> گزارشروزنامه



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٤٢

ملي شوراي <مجلس
شد/// واقع مذاكره مورد روزپنجشنبه اغتشاش

شعبان تيمسار فرماندهي تحت حمله هنگ كه ميزد فرياد شهرباني بلندگوهاي امامي:] [جمال
///lدارد گريه واقعا ندارد/ خنده نمايندگان: از يكنفر ـ نمايندگان mخنده ميكند/ حمله بيُمخ

بوده بندرعباس در نيم و سال يك كرده, دزدي دفعه ٣٦ كه است كسي از ميبينيد كه عكسي اين

فحش من به تا ميدهد حقوق او به شهرباني و كرده روزنامهنويسي به وادار را او شهرباني اخيرا و

ميخوانم را حكم يك رونوشت اينك بدهد/

١٣٣å.٨.٢å <مورخه

شماره

موضوع

وزارتكشور

كشور شهربانيكل

شعبه دايره گزارش, اداره قسمت

اظهار سرك�نتري و انتظامي اداره رياست نخعي سرتيپ تيمسار ميرساند عالي عرض به محترما

شعبان ١٣٣å آبانماه ١٥ از فرموده مقرر كشور كل شهرباني رياست معظم تيمسار كه مينمايد

مبارك خاطر استحضار براي گردد/ استخدام محرمانه اعتبار از حقوق ريال ٣ååå ماهي با جعفري

گردد/ اطاعت ميفرمائيد مقرر و امر نوع هر تا عرض گزارش

خدائي> ـ محرمانه حسابداري اداره رئيس

آذر هفدهم يكشنبه �اطEعات, است///> سرهنگچاقوكشان و بيُمخ شعبان تيمسار همان اين و

ششم� و بيست سال ,٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å ماه

چون روزنامهنگاراني و سرهنگها سرتيپ زبان از تاريخنگاري نوين> <منظري طرح در البته
ندارد/ اهميتي چندان تاريخي تفاوت سال دو حدود ايشان,

ميدهد/ حق او به بCفاصله ديگري و ميكند جاري زبان بر ادعايي دروغ به يكي



شعبانجعفري درآمد منابع

و رشت dوا> گـفتم: بـفرستيمت؟> داري دوست كـجا > گفت: شهرباني] [سرگرد ـ <جعفري

اونوقتا ـ دادن ما به تومن پونصد خ�صه اونجا/> بفرستين رو ما بهتره, هواش و آب dهيجان

مـام پاچة كله روز چار خرج تومن پونصد <برادر, گفتيم: ما ـ بود! پول خيلي تومن پونصد

تومن/ دوهزار كردنش خ�صه نميشه/>

دارند ديد بعد بيرون, آمديد خانه از زندان ميبرندتان دارند اينكه فكر به شما پس ـ سرشار

�٦١ �ص ميكنند!> هم تشويقتان تازه هواخوري؟ ميفرستند را شما

مصدق/ و بوديم كاشاني آيتا� طرفدار ما نبود/ چيزها اين اص� نه/ هيچوقت/ ـ <جعفري

عدهاي و بودن كاشاني و مصدق طرفدار عدهاي كه بود تهران تو بساط اين اص� موقع اون

بود/ اينا و ببند و بگير و مرافعه و دعوا اينا و انتخابات سر همش و مخالفشون

نيست؟ درست ميگويد امامي جمال كه توماني سيصد ماهيانة حقوق اين پس ـ سرشار

ميداده؟ چي براي پول تومن سيصد من به شهرباني دادن؟ چي براي ـ جعفري

باج؟ ـ سرشار

جدا نه ميگيره! باج خودش شهرباني خانوم/ نميده باج كسي به كه شهرباني آخه ـ جعفري

پـول ميرفتم من نه ميداد, من به نه شما, جون صنار, ابدا و اص� شهرباني؟ ميگم/ اينو

كـه كـنم شـلوغ برم كه ميگرفتم شهرباني از تومن سيصد ماهي من گه ا وقتم اون بگيرم/

شهرباني! مأمور ميشدم



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٤٤

بودند! داده <سرهنگ> و <سرتيپ> لقب شما به همين خاطر براي شايد ـ سرشار

مرداده! ٢٨ بعِد مال اون ـ جعفري

�٩٦ �ص داريد/> حق بله, ـ سرشار

ميرسد؟ كجا از مخارج ـ <سرشار

را خدا قانعم/ كه گفتم آخه ميگذره, زندگيمون همون با داريم, دولتي حقوقي يه ـ جعفري

�٣٨١ �ص نكردم/> دراز هيشكي جلوي دستمو امروز تا شكر

شـده شـناخته و عـلني مـنابع از تـا داشتند فرصت اين بارها مصاحبه, طول در سرشار خانم
ميشود: مدعي جعفري شعبان جايي در شوند/ جويا جعفري شعبان درآمدهاي

ميگم/ اينو جدا ميگيره! باج خودش شهرباني خانوم/ نميده باج كسي به كه شهرباني <آخه

شما,> جون به صنار, ابدا و اص� شهرباني؟

ميگويد: نوچهها, به دادن پاچة> كله > مخارج مبحث در آنگاه و

تومن/> دوهزار كردنش <خ�صه

سرشار خانم كاش چيست؟ پس نيست, باجگيري شهرباني از گرفتن باج دستخوشو اين گر ا
ميپرسيدند! خودشان از حداقل يا جعفري شعبان از را سؤال اين

به نيز كنون ا و است نكرده دراز كسي جلوي را دستش كنون تا كه ميكند شكر را خدا شعبان,
ميكند/ معاش امرار امريكايي مالياتدهندگان بازنشستگي صندوق از سابق, روال همان

از اعـليحضرت سـپس و مليون مالي حمايتهاي نيز و مردم از شعبان باجگيري در ترديدي
است/ كرده بيان را حقايق اين كتاب, جاي به جا در بارها او خود ندارد/ ايشانوجود

در را مبهم نكتههاي و ميپرسيد دقيق او كارهاي و درآمد منابع و شغل از كننده مصاحبه كاش
بوده ديگري چيز سرشار خانم خواست انگار متأسفانه اما ميكرد/ روشن خود تاريخي سوژة مورد
كله حق تومن هزار دو yمثb پول ارزش مورد در خواننده ذهن شدن روشن براي نيست بد است/
است: بوده چقدر سالها آن در كارگر يكروز حقوق ببينيم aشهرباني سوي از شعبانخان پاچه

بندر كارگر حقوق

بازرسدارند اعزام تقاضاي كارگاهها كارگران >



٣٤٥ جعفري شعبان درآمد منابع ديگر

كمي از كارگران شد وارد بوشهر كارگاههاي به رسيدگي براي شيراز كار اداره رئيس آقاي ـ بوشهر

فقط او كه نمود اظهار آنها به كار رئيس ولي بردند شكايت وي نزد كار قانون اجراي عدم و دستمزد

از [روزانه] بوشهر بندر كارگاههاي كارگران است/ آمده آنجا به كارگاهها حسابداري امور به رسيدگي

بازرسي كار وزارت دارند تقاضا و ميكنند معاش امرار سختي به و ميگيرند دستمزد ريال ١٥ تا ١٢

�پــــنجشنبه نمايد/> رسيدگي آنها تقاضاي به نزديك از و بفرستد محل به آنها وضع به رسيدگي براي

هفتم� و بيست سال /٨å٣٧ شماره ١٣٣١ ماه اسفند هفتم

bمادران, خانواده به كمك از سرشار, خانم اصرار به تلويزيوني, شوي همان در جعفري شعبان
لبخند با سرشار bخانم كننده مصاحبه دو هر ميكندو ياد افتخار با تودهاي زندانيان aزنان خواهرانو
مردانگي دربارة ستايشآميز الفاظ و فراوان حيرت با ميبدي آقاي و لب بر ستايشآميز و مغرورانه
او, مردانگي تعصبو شعبانو كي پا دل چشمو ستايشاز با حتي و ميكنند تأييد را او ,aپهلوان اين

ميكنند/ اشاره هم تودهايها خواهران و مادران بودن محجبه به
كند: روشن را حقيقت از كوچكي بخش بتواند شايد محرمانه سند اين

تودهاي! خانوادهزندانيان به كمك

محرمانه] <[خيلي
٥٩٧ منبع

٢ هـ ٢å سند به ٣١٢ بخش ـ از

ناخوانا] كلمه [دو ٤٨.٥.٢٨ ـ تاريخ

٤٨.٥.٢٧ ـ ٢ هـ ٢å .٢٩٨٨٧ گزارش شماره

روزانه گزارشوقايع

حزب اعضاء از نفر پانزده شركت با زحمتكشان حزب جلسه ٤٨.٥.٢٢ روز

گرديد/ برگزار حزب اين رهبر كرماني بقايي مظفر منزل در مزبور

تـيمور دربـاره مـوصوف حـزب اعـضاء از يكي فنائيان علي جلسه اين در

طرح و ميكند سخنراني شبها بغداد راديو از بختيار اينكه كر ذ و بختيار

داشت: اظهار نموده اع�م مادهاي هفت

خـيلي نوشت آريامهر شاهنشاه كتاب جلد دو اين درباره بختيار <سپهبد

بـدنم بـراي مأمـوريت را وطـنم بـراي مأمـوريت كـتاب اسـم و كرده بحث

به و خوانده سفيد ق�ب كتاب نام به را سفيد انق�ب كتاب اسم و نامگذاري

سپهبد فع� ميكند/ خطاب مهر از عاري شاهنشاه آريامهر, شاهنشاه جاي



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٤٦

راديوي از و گذاشته حسين امام و اس�م پيغمبر جاي به را خودش بختيار

بـيرون ايران از را بختيار ما ميگويد مرتبه يك ايران شاه كه گفته مذكور

ايران ملت اما است كرده فرار ايران از بختيار ميگويد مرتبه يك و كرديم

است/> كرده هجرت ايران از نكرده فرار ايران از بختيار كه بداند بايد

ژنرال جاي به را خود بختيار تيمور اينكه اظهار با مذكور جلسه در سپس

به فرانسه از دوگل ژنرال مگر گفته و است گذاشته lناپلئونm ناپلئن و دوگل

آن و نـداد تشكيل را آزاد فرانسه جمعيت فرانسه و آنجا در و نرفت لندن

از انگلستان كه شد بيان ناپلئون, طور همين و شد پيروز تا كرد مبارزه قدر

ايـران بـه بـغداد راديو از بختيار كه مادهاي ٧ از يكي و ميكند حمايت او

بايد شدهاند اخراج ارتش از كه تودهاي افسران كه است اين كرده پيشنهاد

ايران در كه ميكند تكرار را جمله اين هم مرتبا شود حيثيت اعاده آنها از

ميكند/ حكومت بيُمخها شعبان حكومت

ورزش سـرپرست وي شـد متولد ١٣åå سال در غEمعلي فرزند بيمُخ شعبان به معروف جعفري شعبان /١
كردن ملي نهضت جريان در ميشد/ تأمين شاه سوي از آن تمامي كه بود جعفري باشگاه مدير و كشور باستاني
با آن از پس ولي بود مصدق دكتر طرفداران از [١٣٣١ اسفند [نهم ١٣٣å آذر از قبل تا شد, سياست وارد نفت
از وي گرفت/ قرار شاه حمايت مورد شديدا كودتا از بعد داشت/ فعالي نقش مرداد كودتاي در و مخالفت وي
پيروزي با جعفري شعبان نمود/ سفر اسرائيل به معالجه جهت بار يك و مينمود دريافت حقوق مختلفي كز مرا

گريخت/ خارج به اسEمي انقEب

در را بيُمخها��١ شعبان بختيار, همين كه داشت اظهار فنائيان علي آنگاه

نظامي فرمانداري در كه است بختيار مال ثروتش نصف و كرد تقويت ايران

مينمود/ آزاد را زندانيان پول گرفتن با شعبان و ميكرد چاقكني كار

سازماني؟] [نام هـ
رياست استحضار به مقتضي اقدام گونه هر جهت فوق گزارش دوم نسخه

پـينوشت زمـينه ايـن در دستوراتي چنانچه و ميگردد ايفاد ٣å٢ بخش

رسيد/ خواهد استحضار به فرمودند

[امضاء] فقيهي عطارپور رئيسبخش٣١٢ طرف از

٤٨.٥.٢٨

محرمانه]> خيلي nُمهرo] ٤٨.٥.٢٨؟] [mُمهر١٣٣ålـ

�٥٨ ـ ٥٩ صص ك, ساوا اسناد روايت به بختيار تيمور �سپهبد



آخر ك/م
سرشار هما خانم همدستان

بسيار كه سرشار, نجات همسرم نكردني باور پشتكار و بيدريغ همراهي طرح اين انجام <در

هرگز كتاب اين او مؤثر حضور بدون دارد/ ويژه پايگاهي شود, چاپ كتاب اين داشت دوست

مـهاجر دوم نسـل نـمايندگان ـ هـومن و سپهر پسرانم كنجكاوانة توجه نميآمد/ وجود به

كرد/ تشويق ميرفتم كه راهي در مرا كتاب اين به ـ ايراني

دكتر از نخست بايد است, آنان راهنماييها و ياريها وامدار كتاب اين انتشار كه عزيزاني از

پايان انتظار در هيجان با من, خود چون كتاب نوشتن طول در كه برم نام الهي صدرالدين

هـادي از سـپس گـذاشت/ مـن اختيار در را خود گرانبهاي وقت گشادهدستي با و بود كار

كـه خـليلي بـيژن از كـرد; دلگرم مرا و پسنديد بسيار را مصاحبه انجام فكر كه خرسندي

نيكبخت فريار و است رسيده من داد به پژوهشي كارهاي در همواره اعجابآورش حافظة

براي زاون از كرد; پر را سؤالها ع�مت از بسياري جاي ويژهاش فكري نظم و ريزبيني با كه

بـراي حـاجيان عـباس از و عـادdنهاش داوري بـراي نگـهبان تـورج از نكـتهسنجيهايش;

يـوسفزاده, پـروانـة كامران, ژالة مسيح, ايران ديگرم ياران كمك قدردان راهنماييهايش/

جـعفري شـعبان دوسـتان از سـپاس هسـتم/ نـيز تـهرانـي وحيد حسين و زاهدي حسين

كـامبيز آقـاللرپور, حـبيب بوداغـي, يوسف بابااف, مهدي شايسته, شهرام يگانه, سيروس



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٤٨

كردند/ پروژه اين صرف را وقتشان از زيادي ساعات كه شامبياتي

شهابي, هوشنگ دكتر ارزشمند ياري بدون ميبينيد كه صورتي به كتاب اين پاياني نسخه

نسخة خواندن با كه مي�ني عباس دكتر dجوردي, حبيب دكتر ك, حكا كريمي احمد دكتر

نبود/ امكانپذير دادند, قرار بيپايان مهر مورد مرا خود موشكافانة توصيههاي و كتاب اولية

بخش در كه نيز گالستيان هنريك و حجتپناه عباس انوري, مهرداد دلخانيان, ِاما از دارد جا

سپاسگزارم/> صميمانه رساندند, منزل به را دشوار و سنگين بار اين بردباري با فني و هنري

سيزده� �ص

خواندن <با كه را دكترها آقايان <توصيههايموشكافانة> از مورد چند حداقل سرشار خانم كاش
<يـاري دريـابد خوانـنده تا ميآورد دادند>, قرار بيپايان مهر <مورد را ايشان كتاب>, اولية نسخة

است/ بوده چگونه و چه آقايان اين ارزشمند>



فهرستاعQم





اشخاص/ اسامي

آ
٢٩٩ ,٥٣ حسين, ـ آباديان

٢٩٦ ,١٧ ,١٤ ,١٣ يرواند, ـ آبراهاميان
١٣٢ ,١٣٠ يكم, ستوان ـ آتشبار

٤٣ ,٤٢ گلمحمد, ـ آذري
٢٧٩ احمد, ـ آرامش
١٣٢ سروان, ـ آرامش

٣١٤ بهرام, ارتشبد ـ آريانا
٣å٢ رقيه, ـ آزادپور

,٨٩ ,٦٨ ,٦١ ,٥٢ ,٩ ,٨ ,٧ ,٤ عبدالقدير, ـ آزاد
,١٤١ ,١٣٩ ,١٣٣ ,١١٣ ,٩٥ ,٩٢ ,٩١ ,٩å

١٥٨ ,١٥٧ ,١٥١
,٦٤ حسين, سپهبد سرلشكر, سرتيپ, ـ آزموده

٣١٨ ,٣١٣ ,٢٧٨ ,٦٩ ,٦٨ ,٦٧ ,٦٥
٢٨١ ,٢٨å پروين, ـ آژدانقزي
١٦٣ ,١٥١ ,٨٣ آشتيانيزاده,
٥٩ محمدرضا, ـ آشتياني
١å٥ بيوك, ـ آصفزاده

١٥٦ حاجميرزا, ـ آقاسي
٤å آقانور,

٦٨ حاجاحمد, ـ آقايي
٦٩ حاجمحمود, ـ آقايي
٣٤٧ حبيب, ـ آقللرپور
١٧ جCل, ـ آلاحمد

٣١٤ جمشيد, ـ آموزگار
١٥å حسن, ـ آموزگار
٢٥٥ پيتر, ـ آوري

٤٢ غCمعلي, ـ آهنگر
٣٦ محمد, ـ آهنگر

٢٨٥ سيدحسن, ـ آيت
٢٩٩ ,٢٤ دوايت, ـ آيزنهاور

ا
١å غCمحسين, ـ ابتهاج
٣åå كبر, ا ـ ابرامخان
٣åå امير, ـ ابرامخان

٣åå هوشنگ, ـ ابرامخان
٣åå ماشاا�, ـ ابرامخان

٣å٢ محمدتقي, ـ ابراهيمي
١٥٣ پزشك, ـ احمدي
٣٣٥ حميد, ـ احمدي
٤٤ حيدر, ـ احمدي
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٢٥٤ طاهر, ـ احمدي
٣٣٥ ,٢٩٩ حسن, سرلشكر ـ اخوي

١٥٣ تقي, ـ اراني
١٨٤ اربابزاده,

١٥٣ ,١٥٢ مهدي, ـ ارباب
١٢٨ سرتيپ, ـ ارتا

٢٩٩ ,٢٩٥ علي, ـ اردnن
,٢٩٢ ,١٣٥ ,١٣٤ ,٢٣ حسن, سرلشكر ـ ارفع

٢٩٩
٤٧ سرهنگ, ـ ارفعي

٣٧٧ ,٥٢ ژوزف, ـ استالين
٣åå , اصغر ـ علينقي استاد

١٦٨ ريچارد, ـ استوك
٤٣ امير, ـ اسدي

٢٦٢ حسين, ـ اسكندري
٣٠٣ ,٩٢ اسCمي,

٣å٢ ,٣åå ,٢٩٨ حسين, ـ اسماعيلپور
١٨٥ ,١٨å حسين, ـ اشرف

,٢٣٦ ,١٨٥ ,١٨٢ حسين, سرهنگ ـ اشرفي
٢٨٨

٢å١ نعمت, ـ اصفهاني
,٢٨٥ ,٢٨٣ ,٢٨٢ ,٣٢ ,٢٢ ملكه, ـ اعتضادي

٢٨٧ ,٢٨٦
١٥å مهندسپور, ـ اعتضادي

١٣٩ شهناز, ـ اعCمي
١٨٢ منصور, ـ اعلم

٢٨٨ فقيد, اعليحضرت
٢١٢ ,١٤٢ بهرام, ـ افراسيابي
١٢٩ يك, ستوان ـ افشار
١٢٩ سروان, ـ افشار

,٥ ,٤ محمود, سرلشكر ـ سرتيپ افشارطوسـ
,٢٤٧ ,٢٣١ ,٢åå ,١٩٩ ,١٩٤ ,١٩١ ,٧ ,٦
,٢٥٤ ,٢٥٣ ,٢٥٢ ,٢٥١ ,٢٥å ,٢٤٩ ,٢٤٨

,٢٥٨ ,٢٥٧ ,٢٥٦ ,٢٥٥
٢٦٢ ,٢٦١ ,٢٦å ,٢٥٩

١٩ ,٥ محمد, سرهنگ ـ افشارطوس
٢٥١ ,٢٥å قاسملو, افشار

٢٤ مادلن, ـ البرايت
٨٣ مصطفي, ـ الموتي
٣٤٧ صدرالدين, ـ الهي

١٤٣ اليسون,
٢٥١ سرتيپ, ـ اليكائي

٩٨ حسن, امام
٣٢٧ حسين, امام

,٩١ ,٩٠ ,٨٩ ,٦٤ ,١å ,٨ ,٧ جـمال, ـ امامي
,١٥٧ ,١٥٥ ,١٥١ ,١٥å ,١٤١ ,١٤å ,١٣٩
,١٦٧ ,١٦٥ ,١٦٤ ,١٦٣ ,١٦٢ ,١٦١ ,١٦å

٣٤٢ ,٣٤٢ ,٢٨٣ ,٢١٣ ,١٧٢
٥٩ نورالدين, ـ امامي

٢١١ امانپور,
٢٥٥ ,١٢٣ احمد, سپهبد ـ اميراحمدي

١١١ اميرخان ـ اميراعلم
٢٩٦ بابك, ـ اميرخسروي
٣å٢ عزيز, ـ اميررحيمي

١٩٥ ,١٨٧ ,١٢١ شـمسالديـن, ـ اميرعCيي
٣٣٨ ,٢٩٨ ,٢åå ,١٩٦

٢٦١ ,٢٦å ,٢٥١ عبدا�, ـ اميرعCيي
٢٨٦ اميري,

٢٢٦ اسكندر, ـ اميري
١٣٢ سرهنگ, ـ اميري



اشخاص اسامي ٣٥٣

٢٣٨ ,٢٨٧ ابوالقاسمخان, ـ اميني
٧٩ ,٧٨ ,aتاتر bبازيگر اميني
٣١٨ ,١٩٤ سرتيپ, ـ اميني

٢٩٩ ,٢٢٨ ,١٩٧ ,١٦ علي, ـ اميني
٢٤ علياصغر, ـ اندررودي
٣١٢ ,٢٤ ناصر, ـ انقطاع

٣å٦ ,٢١٤ انگجي,
٣٤٨ مهرداد, ـ انوري
١٠٦ ستار, ـ اوصياء

٢٧٨ عبدالكريم, دكتر ـ ايادي
٢٩ ,١٦ , آنتوني ـ ايدن
٢٨å سرهنگ, ـ ايرانپور
١٢٨ سرتيپ, ـ ايروا

٢٨٢ ايكس,
ب

٣٤٧ مهدي, ـ بابااف
٢٩٢ ,٢٣ تيمسار, ـ باتمانقليچ

٣٦ تقي, ـ بارفروش
٣٢٢ مCمصطفي, ـ بازراني

٢٦٥ ,٢٢å ,١٤٢ ,٣١ مهدي, ـ بازرگان
١٢٩ يك, ستوان ـ باقرزاده

٤٧ ميرزا, ـ باقري
٤٧ ادوارد, ـ باnسانيان
٨٥ ,٧٥ ,٧ ك, بالزا
٥ مهدي, ـ بامداد

١٥å جهان, ـ بانويي
,٢٤٩ ,٢٤٨ ,٢٣١ نـصرا�, سـرتيپ ـ بـايندر

٢٥٧ ,٢٥٦ ,٢٥١ ,٢٥å
,٢٦٣ ,١٣٦ تيمور, سپهبد ـ سرهنگ ـ بختيار
,٣١٥ ,٣١٤ ,٣١٣ ,٣١٢ ,٢٩١ ,٣١å ,٢٧٧

,٣٢٣ ,٣٢٢ ,٣٢١ ,٣٢å ,٣١٩ ,٣١٨ ,٣١٧
٣٤٦ ,٣٤٥ ,٣٢٨ ,٣٢٦ ,٣٢٥

,١٩٢ ,١٤٢ ,١٤١ ,١٠٢ شــاهپور, ـ بــختيار
٣٢٨ ,٣å٢ ,٢٨٣

٢٩å ,٢٣ ابوالقاسم, ـ بختيار
٢٦å اميرحسين, ـ بركلي

٤٣ برنجكار,
١٧ آيتا�, ـ بروجردي
٣٣٣ عبدا�, ـ برهان

٨٤ اوژن, ـ بريو
,٣å٦ ,٢٩٩ ,٣٣ جـليل, سـرهنگ ـ بزرگمهر

٣٣٢ ,٣٣١ ,٣١٨ ,٣١٧
١٥å سيدعلي, ـ بشارت
٣å٢ حبيب, ـ بشيري

,١١٨ ,١١٧ ,١١٦ حسـن, سـرلشكر ـ بـقايي
,١٥١ ,١٣١ ,١٢٨ ,١٢٣ ,١٢٢ ,١٢١ ,١١٩

١٩٥
,٩٤ ,٥٣ ,٥٢ ,٥å ,١٧ مظفر, ـ كرماني بقايي

٣٤٥ ,٢٩٩ ,٢٥٦ ,١٢å ,١١٩
٨٦ بكروشو,

٥٣ ايرج, ـ بCلي
,٢٥å ,٢٤٨ ,٢٣١ احـمد, سرگرد ـ قرائي بلوچ

٢٦٢ ,٢٥٩ ,٢٥٧ ,٢٥٦ ,٢٥٢ ,٢٥١
٢٥١ شهريار, ـ بلوچ
٣åå اصغر, ـ بنايي

١٦٧ طرماح, ـ بنعدي
٢١٦ بنيصدر,
١٠٥ بنيمهد,

٣٤٧ يوسف, ـ بوداغي
٩٢ جواد, ـ بوشهري
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٢٩ بوnرد,
٦١ بوين,

١٥٣ ملكالشعراء, ـ بهار
٢å٣ مهرداد, ـ بهار

٣å٨ سليمان, ـ بهبودي
,٢٣٥ ,١٤٣ ,١٧ سيدمحمد, آيتا� ـ بهبهاني

٢٩٧ ,٢٩٥
١٨٩ ,١٢٨ بهرامي,

٣٨ عبدالعلي, ـ بهرامي
٢٩٨ ,١٥ علي, ـ بهزادي

,٢٨٣ ,٢٨٢ ,١٩٢ ,١٤٢ ,١٤١ مسعود, ـ بهنود
٣٢٨ ,٣å٢

٢٥٢ ,٦ شيخالعراقين, ـ بيات
٦ فاطمه, ـ بيات

١٠٦ كاظم, ـ بيگي
پ

٣٢٣ پارسا,
٣٤å ,٢٤٣ ,٢١٥ ,٢١٤ اصغر, ـ پارسا

٩٣ كروان, پا
,٩٤ ,٩٣ حسن, سرلشكر سرهنگ, ـ كروان پا

٣١٣ ,١٢٨
٢٩٥

١٥å ,٨ پاليزي,
٣åå مصطفي, ـ پايان

١٤٧ پاينده,
٢٩٢ ,٥٥ ,٥٤ ,٢٣ ارنست, ـ پرون

١٨٣ حسين, ـ پرويزي
١٤٣ الويس, ـ پريسلي

١٠٣ محسن, ـ پزشكپور
٣٣٤ ,١٥å ,٨ پناهي,

٤å پورآذر,
١٣٢ ,١٣å ,١٢٩ سرهنگ, ـ پورتيمور
٣٣٤ ,٣٣٣ ,٣٣٢ حبيبا�, ـ پوررضا

٢١٥ فتحا�, ـ پورسرتيپ
٢å٦ سرهنگ, ـ پورشريف

٢٢٤ پورمعماري,
٢٦٨ ,٢٦٥ ,٢٦٤ ,٥٥ ,٢٩ اشرف, ـ پهلوي

,٢٤٢ ,٢٣٥ ,١٩ ,١٨ حــميدرضا, ـ پــهلوي
٢٨٩ ,٢٦٥

٢٧ ,٢٦ رضا, ـ پهلوي
٢٣٩ عليرضا, ـ پهلوي
٢٣٩ غCمرضا, ـ پهلوي

,١٥٠ ,١٣٩ ,١٠ ,٨ سـيدمهدي, ـ پــيراسـته
٢٨٩ ,١٧٠ ,١٦٣ ,١٦١ ,١٦٠ ,١٥٧

٢٢٤ پيروزفر,
٢å٦ اصغر, ـ پيغمبري
١٣٣ محمد, ـ پيماني

٢٨ پينك,
ت

١٤٣ اليزابت, ـ تايلور
٣ احمد, ـ تدين

,٣٢٩ ,٣å١ ,٦٣ مـحمود, ـ سـنجابي تـربتي
٣٣٢ ,٣٣å

١å عماد, ـ تربتي
٨٣ خانم, ـ تربيت

٧å ,٦٩ ,٣٣ ,٣٢ ,٣١ محمد, ـ تركمان
١٧٧ ,١٧٦ ,١١å ,٩٦ هاري, ـ ترومن

٢٥٤ مجيد, ـ تفرشي
٢١٤ ,١٧٨ ,٣٧ ,٢٧ سيدحسن, ـ تقيزاده

٧١ كس, ما ـ تورنبرگ
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٢٩٤ ناصر, ـ توفيقي
٣١٩ عليحسين, سروان ـ توكلي

١٦٥ ,١٦٢ ,١٥å ,١å منوچهر, ـ تيمورتاش
ث

٢٦٢ ,٢٦١ حسن, ـ ثابتقدم
١٥٣ سيدمحدحسن, حاج ـ ثقةاnسCم
١٤٦ ,١٤٣ ,٢١ موسي, ـ ثقةاnسCمي

ج
٢٢١ كاظم, مرشد ـ جبار
٤٣ حسين, ـ جباري
٤٢ تقي, ـ جعفررودي

٣å٢ محمدحسين, استوار ـ جعفريان
٢٥١ محمد, ـ بلوچ جعفري

٣åå ناصر, ـ جگركي
٣٣٣ ,٣٣٢ محمدرضا, ـ نائيني جCلي

٣å٦ تقي, ـ جمشيدي
٣åå عبدا�, ميرزا ـ جندقي
٩٣ ,٤٢ علي, ـ جواهركCم

٢٢٢ ,٢٢١ امانا�, سپهبد ـ جهانباني
٣٤å ,٣٣٩ ,٢٢٩ ,٢١٦ جعفر, ـ جهان

چ
١٣٨ رضا, ـ چاخان

٢٩٩ وينستن, چرچيل
١٨٤ خانعلي, ـ چكني
٣å٢ فيضا�, ـ چنگيزي

١٨٨ حسين, ـ چهره
ح

,٨٨ ,٦٨ ,٥٠ ,٣٩ ,٤ ابوالحسن, ـ حائريزاده
٢٣٠ ,٢٢٢ ,١٥٩ ,١٥٥ ,١٥٣ ,١٢١ ,٩٣ ,٨٩

١٦٧ طايي, حاتم

٢٩٦ اسماعيل, ـ حاجرضايي
٣åå طاهر, ـ حاجرضايي

,٢٨٣ ٢٨٢ ,١٤٣ ,١٧ طـيب, ـ حــاجرضايي
,٣å٢ ,٣å١ ,٣åå ,٢٩٩ ,٢٩٨ ,٢٩٦ ,٢٩٥

٣١٥ ,٣١٤ ,٣١٢
٣å٦ ,٢٤٣ احمدصدر, ـ حاجسيدجوادي

٢١٧ حاجصرافان,
٣٤٧ عباس, ـ حاجيان

١٦٩ ,١٤٣ شيراز, خواجه ـ حافظ
١٩٥ ,٣٧ عبدالحسين, سرلشكر ـ حجازي

٢٥٤ ,١٨ ,٦ مسعود, ـ حجازي
٣٤٨ عباس, ـ حجتپناه

٩٤ حداد,
٢٢٢ ,٢٢١ حريري,

٣åå ناصر, ـ حسنخاني
,٢٣٢ ,٢٢٢ ,٢٢١ ,٢١٤ ,١٥ كاظم, ـ حسيبي

٣١٤
٣٢١ صدام, ـ تكريتي حسين
٦٨ سيدهاشم, حاج ـ حسيني

٣١٩ عبدالصالح, سرگرد ـ حقاني
٩٢ ,٦å ,٥٩ فاخر, سردار ـ حكمت

٩٢ حكيمالدوله,
٦٤ ابراهيم, ـ حكيمي

٣å٢ نصرا�, سرهنگ ـ حكيمي
١٢å٦ ابوالقاسم, ـ حيدري

٣١٩ مرتضي, سروان ـ حيدري
خ

٣٣٢ ,٣٣å ,٦٣ نصرا�, ـ خازاني
٧٨ حسن, ـ خاضع
١٣٩ اصغر, ـ خالدار
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٢٢٤ ـ خالويي
٩٢ انور, ـ خامهاي

١٥å سرهنگ, ـ خجسته
٣٤٢ ,aحسابداري bرئيس ـ خدايي

,٦٩ ,٦٨ ,٦٥ ,٦٤ ,٦٣ كيهان, سرتيپ ـ خديو
٢٧٨ ,٧å

٣٤٧ هادي, ـ خرسندي
٥٥ سرهنگ, ـ خزاعي

٣å٢ , پرويز سرگردژاندام ـ خسرواني
,٧٤ پرويز, سرلشكر ـ خسرواني

٢٧٨ ,١٩٤ سرهنگمحمدحسين, ـ خسروپناه
٣١٣ ,٢٦٣ پرويز, ـ خطيبي

,٢٥٦ ,٢٥١ ,٢٥å ,٢٤٨ حســين, ـ خــطيبي
٢٦٢ ,٢٦å ,٢٥٩ ,٢٥٨

,٢٦١ ,٢٦å ,٢٥٩ ,٢٥٨ ,٢٥٧ فروغ, ـ خطيبي
٢٦٢

٢٨٢ ,٢٢ تيمسار, ـ خلعتبري
٨٣ هادي, ـ خلعتبري
٢١٦ رضا, ـ خليقي
٣٤٧ بيژن, ـ خليلي

٣١٧ ,٢٦٨ ,٢٢٥ ,١١ آيتا�, ـ خميني
,١٥١ ,٨١ خواجوي,

١١٨٥ ,١٨å نصيرالدين, ـ خواجوي
١٧٨ ,٨٢ ,٨å ابراهيم, ـ خواجهنوري

٢٢١ ايلوش, ـ خوشابف
٤٧ رستم, ـ خوشهچين
١٨٨ محمود, ـ خيراnمور

١٨٨ ناصرالدين, ـ خيراnمور
٨٥ ,٨٣ ,٧٩ ,٧٨ خيرخواه,

د

٣٠٣ سرهنگ, ـ خسروداد
١٤٢ منوچهر ـ خسروداد

١٣٢ ,١٢٩ سرهنگ, ـ دادخواه
,٢٧٢ ,٢٣ فرهاد, سرلشكر سرتيپ, ـ دادستان

٢٨٢
٣å٢ تراب, ـ دادگستر

١٦١ ,١٤٨ ,١٤٧ ,١٤٥ سـرتيپ, ـ دانشپـور
٦٣ نظامي, افسر ـ داورپناه

٢٧ كبرخان, عليا ميرزا ـ داور
٢å٦ خليل, قهرمان ـ مهاجر داوري

٢å٦ نقي, ـ داوري
١٧٥ كبرخان, ا ميرزاعلي ـ سپرابي دبير

١٥٣ عبدل, ـ درازه
٢٩٦ جواد, ـ درميشيان
٢٩٦ محمد, ـ درميشيان

١٨٢ درويشزاده,
١٧٥ دريفوس,

٢å٦ عبدالعظيم, ـ دزفوليان
١٦٧ ,٩ علي, ـ دشتي

٣٣٥ مرتضي, دريادار ـ دفتري
٢٩٣ ,٢٨٢ ,٧٩ ,٧٦ محمد, سرتيپ ـ دفتري

٣٤٨ ِاما, ـ دلخانيان
٢٢٤ دلموش,

٣١٣ علي, ـ دواني
٣٢ فوستل, ـ دوكوnنژ
٣٤٦ ژنرال, ـ دوگل

٢٧ ,٢٦ يحيي, ـ دولتآبادي
١٦å ,١٥å ,١å ٨ حسنعلي, ـ دولتشاهي

٢٨٦ ,٢٨٥ حسينعلي, ـ دولتشاهي
٢٩٨ ژرار, ـ دوويليه
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٢٨ كبر, عليا ـ دهخدا
٣٣٧ فرهاد, ـ ديبا

٢٩٩ سرتيپ, ـ ديهيمي
ذ

٢٩٩ ,٣å ,٢٦ ,١٦ ,٥ سپهر, ـ ذبيح
١٢١ ذوالفقاري,

٣١٧ ,٣١٦ ,٣١٤ علي, مظفر ـ ذوالقدر
٣åå احمد, ـ ذوقي

ر
٣å٢ رضا, ـ رئوف

٤å رضا, ـ رئيسزاده
٣٢٤ رادمنش,

١١å ويليام, ـ رانتري
٢å٦ حسين, ـ رحيمي
١٤٢ سپهبد, ـ رحيمي
٢٧٨ سرهنگ, ـ رحيمي

٣å٢ سرهنگعزيزا�, ـ رحيمي
٣å٢ امانا�, گروهبان ـ رحيمي

,٦å ,٥٩ ,٥٢ ,٧ ,٦ حـاجعلي, سپهبد ـ رزمآرا
,٦å ,٦٩ ,٦٨ ,٦٧ ,٦٦ ,٦٥ ,٦٤ ,٦٣ ,٦٢ ,٦١
,٢١٤ ,٢١٣ ,١٦٩ ,١٥٥ ,٨٣ ,٧٩ ,٧١ ,٧٠

٢١٥
١٣٢ ,١٢٩ سرهنگ, ـ رسايي

١٣٢ ,١٣å ,١٢٩ سرهنگ, ـ رستگار
١٤٣ رستم,

٢٣٨ حسينقلي, ـ رستم
٤٣ رستمي,

٢٥١ ,٢٥å ,٢٤٨ امير, رستمي
٣٣٥ ,٢٩٧ ,٥٣ رشيديان,
٣٣٥ اسدا�, ـ رشيديان

٣٣٥ سيفا�, ـ رشيديان
٣٣٥ قدرتا�, رشيديان

,٣å٣ ,٢٥٥ ,٢٥٤ ,٥١ ,٤٩ ,٥ ,٤ رضـــاشاه,
٣å٤

٣åå علي, ـ رضايي
١٠٥ كوچك, ـ رضايي
٢١٤ احمد, ـ رضوي
٤٤ احمد, ـ رفتگر

٦٩ ,٦٨ حاجابوالقاسم, ـ رفيعي
٢٢٤ ,aنتريCرئيسكb ـ رفيعي
٢٥٥ محمد, ـ مهرآبادي رفيعي

,٢٦١ ,٨٨ ,٢٩ ,٥å ,١٧ حسين, ـ يخي رمضان
٣å١ ,٣åå ,٢٨å ,٢٧٧
٣åå نقي, ـ يخي رمضان

٢٨٢ فواد, ـ روحاني
١٢٣ ,٤٤ روحي,
١٤٣ رودابه,
١٤٣ رودكي,

,٢٩٧ ,٢٩٦ ,٢٨٢ ,٢٧٩ كـــرميت, ـ روزولت
٣٢٨ ,٣åå

١٠٣ پرويز, ـ طبري روشن
٨٣ زينالعابدين, ـ رهنما

٣٢٨ ,٣å٦ ,١٩٤ تقي, سرتيپ ـ رياحي
ز

١٣٤ كمال, ـ زارع
٣åå كبر, ا ـ زاغي

٣åå مصطفي, ـ زاغي
٣٤٧ زاون,

٣å٨ ,٢٩٦ اردشير, ـ زاهدي
٣٤٧ حسين, ـ زاهدي
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٢٦١ بازنشسته, سرتيپ ـ زاهدي
,٢٣ ,٢٢ فضلا�, سپهبد سرلشكر, ـ زاهدي
,١٩٥ ,١٩٤ ,١٥١ ,١١٦ ,٩٢ ,٣٧ ,٢٩,٢٤
,٢٩٢ ,٢٩١ ,٢٨٩ ,٢٨٤ ,٢٨٢ ,٢٧٨ ,٢٥١
٣٢٨,٣å٨ ,٣å٥ ,٣å٤ ,٣å١ ,٣åå ,٢٩٧ ,٢٩٦

٧å حسن, ـ زرگر
٢٨å ,١å٣ ,١å١ امير, ـ زرينكيا

١٨٩ زريننعل,
٢٩٩ ,٢٩٥ كورش, ـ زعيم

٤٣ رضا, ـ زندي
١å اعظم, ـ زنگنه

١٥å ,٨ عزيز, ـ زنگنه
٢١٣ ,٦٢ ,٦١ ,٥٩ ,٥٨ رحيم, ـ زهتابفرد

١å٥ داراب, ـ زهري
٢٥٧ ,٢١٤ ,٦٨ ,١٨ علي, ـ زهري

١å١ احمد, ـ زيبايي
,٢١٤ ,١٩٦ ,١٩٣ ,١å٢ ,١٨ احمد, ـ زيركزاده

٣٢٦
٢٩٧ فرد, ـ زيمرن

س
٢å٦ جعفر, ـ سادات
٢å٦ مجيد, ـ سادات

٢å١ احمد, ـ سرپاسبون
١٥٢ محمد, ـ مراغهاي ساعد

٢٨٥ حسن, ـ سالمي
١٤ دكتر, ـ سپهبدي
١٠٣ علي, ـ سپهر
١٢٧ سپهري,

١٥٢ ,٩٣ ,٢٨ ,٢٧ سپه, ـ سردار
٩٢ سجادي,

٥٣ مهدي, ـ سخنايي
٢å٦ غCمحسين, ـ سرخاندار

٣åå حاجي, ـ سردار
٢٢٢ شيخ, ـ سردار

١٥٧ ناصرالشريعه, ـ سرداري
١٨٢ ژرژ, ـ سرگيس
٣åå اصغر, ـ سسكي

١٤٢ پريوش, ـ سطوتي
١٤٢ تيمسار, ـ سطوتي

٣٢١ سعدون,
٦٣ خسرو, ـ سعيدي

١٣٢ سرهنگ, ـ سعيدي
٣å٢ كاظم, مجيد ـ سعيدي

٣٣٢ ,٢٤٩ محمدعلي, ـ سفري
٢å٦ علي, ـ سليمي

١٥١ ,٨١ اشرف, ـ سمناني
١٢٥ ,١٢٤ دكتر, ـ سميعي

,٣å١ ,٢٤٣ ,١٠٢ ,٩٢ ,٦٣ كـريم, ـ سنجابي
٣٣٢ ,٣٣å ,٣٢٩ ,٣٢٦ ,٣١٧
١٨٣ ,١٧٨ ,١٧å سنجري,
١٥å ,١å ,٨ سنندجي,

٣٣å سوكارنو,
١٣٨ كبر, ا ـ كله سه
١٥٢ حسن, ـ كله سه

٣٢١ سهيل,
١٢٣ سرتيپ, ـ سياسي
١٠٣ كبر, عليا ـ سياسي

٢٩٧ سيلي,
ش

٦٩ سروان, ـ شاداب
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٦٥ ,٦٤ سروان, ـ شادان
٢٢٤ شادياب,

٣åå اصغر, ـ شاطر
٣٤٧ كامبيز ـ شامبياتي
١٤ محسن, ـ شانهچي
٣٨ ,٣٧ حائري, شاهباغ

٨٣ شاهكار,
١٤٧ ,١٦١ ,١٥ عباس, ـ شاهنده
٦٤ علينقي, سرتيپ ـ شايانفر

٣٤٧ شهرام, ـ شايسته
,١٥٩ ,١٥٥ ,٦å ,٥٩ ,١٥ عــلي, ـ شــايگان
,٢٤٤ ,٢٤٣ ,٢٣٧ ,٢٢٢ ,٢٢١ ,٢١٤ ,٢å٣

٣٣١ ,٣å٥ ,٢٩١ ,٢٤٥
٥ حسين, ـ شبلالسلطنه
٢٩ فرانسيس, ـ شپرد
٢٨٩ رضا, ـ شروين

٢٢٤ ـ شريف
٣١٤ ,٣å١ ,٢٩٦ جعفر, ـ امامي شريف

٢٢١٦ رضا, ـ كاشاني شريف
١٢٧ محمدعلي, ـ شريفي
٣٢ مصطفي, ـ شعاعيان
٢٥٧ سرتيپ, ـ شعري

٢٦å ,٢٥٩ ,٢٥١ سرهنگ, ـ شغفي
٣åå ميرزا, ـ شفيعي

٢١٧ شلتوكي,
١٣ ناصر, ـ شمسآوري

,٨٩ ,١å ,٩ ,٨ ,٧ سيدمحمدعلي, ـ شوشتري
,١٦٤ ,١٦å ,١٥å ,١٤٣ ,١١٤١ ,١٣٩ ,٩٢ ,٩١

٢١٣ ,١٧٣ ,١٧٢ ,١٦٨
٣٤٨ هوشنگ, ـ شهابي

٣å٦ سرهنگ, ـ شهرياري
٣åå ميرزا, ـ شهرياري

١٥٨ ,١٢٤ ,١٣٤ حسين, ـ شهشهاني
١٨٥ ,١٨ شهميرزادي,
١٠٢ خسرو, ـ شهيدي

٣١١ خطيب, سرهنگ ـ شهيدي
٢åå ,١٩٨ كاظم, سرتيپ ـ شيباني

٢٢٤ شيرزاد,
٣١٩ حسين, سرتيپ ـ شيوايي

ص
٢٢٤ صائب,

٢٨٢ ,١٤٧ ,٢٢ بيوك, ـ صابر
٣åå صابر,

٩٣ صارمالدوله,
٢٢å ,٧١ ,٦٣ اللهيار, ـ صالح

١٢٧ صبحي,
١٥٢ صدراnشراف,
١٦å كشاورز, ـ صدر
٢٢ ,٢٢١ صدري,

٣å٢ اسكندر, ـ صدقيپور
٣å٢ محمدباقر, سرهنگ ـ مستوفي صديق

,٢٩١ ,٢٢å ,١٩٤ ,١٠٢ ـغCمحسين, صديقي
٣٣٢ ,٣٣١ ,٣٣å ,٣٢٩ ,٣å٥ ,٣å١

,٢٧٨ ,٢٥٧ ابراهيم, ـ صفايي
,١٥٣ ,١٥å ,١å ,٨ عـبدالصـاحب, ـ صـفايي

١٦٣ ,١٦å ,١٥٤
٢٣٨ ,٢٣٧ محمدناصر, ـ قشقايي صولت

ض
٦ ضياءالسلطنه,

١٠٢ ابوالحسن, ـ ضياءظريفي
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ط
١٨٩ ـ طائفي

٢å٣ ,١٨٠ كبر, عليا ـ طائفي
٣٢٤ ,٣٢٢ جCل, ـ طالباني

٤٤ لقاء, ـ طالبزاده
٣åå برادران, ـ طاهري
٩٢ دكتر, ـ طاهري
١٠٦ علي, ـ طاهري
٤ ,٣ فرزانه, ـ طاهري

,١٤٢ ,٩٣ ,٩٢ سـيدضياءالديـن, ـ طباطبايي
٣١٨ ,٣å٣ ,٢٨٣

٥٣ سيدمحمد, ـ طباطبايي
١٢٣ عبدالمهدي, ـ طباطبايي

٢å٦ محمد, ـ طرقي
٢å٦ آرمن, ـ طهماسبي
٧å تقي, ـ طهماسبي

,٦٩ ,٦٧ ,٦٦ ,٦٥ ,٦٣ ,٦٢ خليل, ـ طهماسبي
٢١٥ ,٢١٤ ,٢١٣ ,١٨٩ ,٧å

ظ
٢٦٩ صدر, ـ سزاوار ظهوري

ع
٨٥ بانو, ـ عاصمي

٢٩٤ محمدرضا, ـ عاطفي
,٣١٦ ,٢åå ,١٩٢ ,١٣٧ ,٨ ,٦ ,٤ باقر, ـ عاقلي

٣١٧
٣٢٨ دكتر, ـ عالمي

,١٣٤ ,١٢٤ ,٨١ ,٣٧ شـمسالديـن, ـ عالمي
٣٢٨ ,٢٧å ,٢٦٩ ,١٨٥ ,١٨å ,١٥١

٤١ جواد, ـ عامري
١å محمد, ـ دهبكري عباسي

٥٥ روحا�, ـ عباسي
٣٢١ عبدالجبار, ـ عبدالستار

,٢١١ ,٢١å ,١٨٨ ,١٧٨ مـهدي, ـ عبدخدايي
٣å٧ ,٢١٧ ,٢١٦ ,٢١٥ ,٢١٢

٧ جCل, ـ عبُده
١٨٤ ,١٣٨ ,١٢٣ سرهنگ, ـ عبدي

٣٢å احمد, ـ عراقي
٥٤ ,٥٣ حاجمهدي, ـ عراقي

,١٣٣ ,١٢٧ ,١٢٦ ,٩٤ ,١٨ حســن, ـ عــرب
٢٢٦ ,١٨٥

٢٣٨ سرتيپ, ـ عزيزي
٣å٨ نورمحمد, ـ عسگري

,٢٢١,١٨٥ ,١٠١ ,١٩ ,١٨ ,١٦ احمد, ـ عشقي
٣å٢ ,٢٨٤ ,٢٦١ ,٢٣٣ ,٢٧٩

١١٥å اصغر, ـ عضدي
٢٢٤ عطايي,

١٣١ ,١٢٥ تيمسار, ـ عظيمي
٣٢å حشمتا�, ـ عظيمي

٢٩ ,٢٦ ,١٧ ,٥ فخرالدين, ـ عظيمي
٢٧å عقيلي,
٤٥ عCمير,

,٢٣٩ ,٢٣٨ ,٢٧ حسـينخان, مـيرزا ـ عــCء
,٣١٤ ,٢٥٥ ,٢٤٥ ,٢٤٤ ,٢٤٣ ,٢٤٢ ,٢٤å

٣١٧ ,٣١٦ ,٣١٥
١٢٧ پرتو, ـ علوي

١١٨ ,١١٣ سرلشكر, ـ مقدم علوي
١٠٥ ايرج, ـ عليآبادي

٧å عليآقا,
٢٦٢ غCمعلي, ـ كبري عليا

١٠٣ عليخاني,
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١٢٢ عليزاده,
١٠٦ علي, ـ عمران

,٨٢ ,٨١ ,٧٨ ,٧٥ ,١٥ عـبدالكـريم, ـ عمويي
٨٥ ,٨٤ ,٨٣

٢١٧ محمدعلي, ـ عمويي
١٨٦ ,١٤٧ ابوالحسن ـ نوري عميدي

٢٦ َسَمك, ـ عّيار
غ

١٥å ,٨ غضنفري,
٢å٦ حسين, ـ غفاري

٢٢٤ ,١٨٤ رئيسكCنتري, ـ غفاري
٤٣ غفوريان,

ف
,٢٣١ ,١٨٧ ,١٤٢ ,٦٨ ,٣٠ حسين, ـ فاطمي
,٣٢٨ ,٣١٧ ,٣١٣ ,٣١٢ ,٣٠٩ ,٢٦٤ ,٢٦٣

٣٣٥ ,٣٣٤ ,٣٣٣ ,٣٣٢ ,٣٣١ ,٣٣٠
٣٣٢ ,٣٣å ,٢٩٩ سعيد, ـ فاطمي
٣١٢ ,٣å٧ سلطنت, ـ فاطمي

١٤٢ علي, ـ فاطمي
١٣ محمدابراهيم, ـ فتاحي

٢٨٩ ,١٦٤ ,١٥٧ ,١٥٤ ,١٥٣ احمد, ـ فرامرزي
١٧١ ,١١٨ ,٤٨ سيدمهدي, ـ فرخ

١٨٤ ,١٣٢ ,١٢٣ سرهنگ, ـ فرخندي
١٥٣ فرخي,

٢٣å تيمسار, ـ فردوست
١٩٤ بازنشسته, سرهنگ ـ فرزانگان

٩٢ فرمند,
٥٣ فتحا�, ـ فرود

١٠٥ كمال, ـ فروردين
١٥å امانا�, ـ فروغ

١٥å سياوش, ـ فروغ
٣٢٥ ,٢٨٣ ,١å٥ ,١٠٢ ,١å١ داريوش, ـ فروهر

٣٦ ناصر, ـ فرهاد
٣٣å ,٣å٦ بشير, ـ فرهمند
١١٢ ,٩٢ مخبر, ـ فرهمند

٣٢å فرهنگ,
١٤٧ فريپور,

٣٢٩ ,٢٩٦ فشاركي,
٢å٦ سرگرد, ـ فضلاللهي

٩٤ ,٥٩ فقيهزاده,
٣٤٦ فقيهيعطارپور,
٢١٤ دكتر, ـ فلسفي

٣٢ نصرا�خان, آقاميرزا ـ فلسفي
٣٤٦ ,٣٤٥ علي, ـ فنائيان

١٦٩ ,١٥å ,١å ,٨ اميرقاسم, ـ فوnدوند
١٤ كاظم, ـ فيروزمند

١٠٤ فيروزيان,
١å٦ فيروزي,

ق
٣å احمدشاه, ـ قاجار

٥٧ محمدعليشاه, ـ قاجار
٨٢ ,٨å دكتر, ـ قاسمزاده

٢٩٦ ,٢٥٩ ,٢٥٧ سروان, ـ قانع
٤٤ يوسف, ـ قبولي
٤٣ حسين, ـ قرباني
٢٦٢ محسن, ـ قرباني

٢٦å گزلو, قره
٣٢٢ ,٢٩٩ ,٢٢٨ ,١٥ خسرو, ـ قشقايي

٢٨٤ ,٢٣٣ ناصر, ـ قشقايي
٣٣٢ سيدكاظم, ـ قطب
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,٦٩ ,٦٨ ,٥٢ ,٥å ,١٧ شـمس, ـ قـناتآبادي
٢٢å ,٢١٤ ,١٥٨ ,١٤٣ ,١١٤ ,١å٣

٣å٦ تقي, ـ قناد
,١١٩ ,١٠٦ ,٩٢ ,٦٩ ,٦٥ ,١١ ,١å احمد, ـ قوام
,٢٨٤ ,٢٦٧ ,٢٢٧ ,٢١٩ ,٢٢٧ ,٢١٢ ,١٤٣

٣٣å ,٣å٧
٢٨١ ,٢٨å سرهنگ, ـ قوامي
٨٣ محمد, ـ شيرازي قوامي
٢٩٧ ,٢٩٦ صفر, ـ قهرماني
٤٣ شيروالي, ـ قياسوند

ك
,١٨ , ٥ ,٣ aهـمايونb مـحمدعلي ـ كاتوزيان

٣٣٢ ,٢٦٢ ,٣å ,٢٩ ,٢٦
٣å٨ علي, ـ كاخي
١٥٢ كاسمي,

,١٣ ,١٢ ,١١ سيدابوالقاسم, آيتا� ـ كاشاني
,٦٩ ,٦٨ ,٦٥ ,٥٨ ,٥٧ ,٥٢ ,٥١ ,٤٩ ,١٧ ,١٤
,٢٢٥ ,٢٢å ,٢å٣ ,١٤å ,١٢٨ ,١٢٢ ,٨٩ ,٧å

٣٢٥ ,٢٩٩ ,٢٩٧ ,٢٨٤ ,٢٢٧ ,٢٢٦
٢٢٢ كاشانيزاده,

,٣١٦ ,٣١٤ ,٢٨٤ سـيدمصطفي, ـ كــاشاني
٣١٧

١٥٨ خرمآبادي, كاظمزاده
٩٢ باقر, ـ كاظمي

٢٨å سروان, ـ كاظمي
٢٢١ كاظميني,

٤٧ خليل, ـ كامران
٣٤٧ ژالة, ـ كامران

٣٣٦ ,٢٦٩ ,٢٢٦ ,١٨٥ ,١٩ عباس, ـ كاووسي
٢٦٩ هوشنگ, ـ كاووسي

٢٤٨ امير, ـ كچل
٢٦ حسين, ـ ُكرد

٦٩ ,٦٨ كريمآبادي,
,١٦å ,١٣٩ امـيرمختار, ـ شـيرازي كـريمپور
,٢٦٧ ,٢٦٦ ,٢٦٥ ,٢٦٤ ,٢٦٣ ,١٦٢ ,١٦١
,٢٧٦ ,٢٧٣ ,٢٧٢ ,٢٧١ ,٢٧å ,٢٦٩ ,٢٦٨

٣١٣ ,٢٧٧
٣٤٨ احمد, ـ ك حكا كريمي
٢١٤ ,٦٨ نصرا�, ـ كريمي

٢åå ,١٩٧ ,١٩١ ,١٣٨ ,٩٢ اميرتيمور, ـ كCلي
٣٢٤ خسرو, ـ كCنتري
٣åå مصطفي, ـ كليايي

٣٤ بيل, ـ كلينتون
٢åå ,١٩٨ ,٤٥ سرتيپ, ـ كمال
١٩٨ ,١٩١ سرلشكر, ـ كوپال

٢٢٤ كوثري,
٢å٦ محمدتقي, ـ كناني كوزه
٢٨٣ ,٢٩٦ نورالدين, ـ كيانوري

٧٥ منوچهر, ـ كيمرام
گ

٢٩٧ چ, مارك ـ گازيوروسكي
٣٤٨ هنريك, ـ گالستيان
٨٥ ,٧٥ ,٧ اوژني, ـ گرانده

١٠٥ رحيم, ـ گرگه
٤٥ گرگين,

٨٣ گرمسيري,
,٩٥ ,٩٤ ,٩å ,aهـنريb واnسمريو ـ گريدي

١٧٥ ,٩٨ ,٩٦
٦٤ گس,

١٢٩ يك, ستوان ـ گلستانه
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٦٥ ,٦٤ عباسقلي, ـ گلشاييان
١٤ كاظماحمد, ـ گلمحمدي

٢٩٧ سرتيپهوايي, ـ گيCنشاه
ل

٣٤٨ حبيب, ـ nجوردي
٣åå كبر, ا ـ nله
٣åå عباس, ـ nله

١٣٢ يك, ستوان ـ لطفي
٢å٦ حبيب, ـ لطيفي

١٢٧ مصطفي, ـ لنكراني
٢å٦ محمود, ـ لواساني

١١å ولتر, ـ لوري
١٢å لياخوف,

م
٣٢٤ حسن, ـ ماسالي

٢å٦ ,١٨٥ ,١٩ حسين, ـ مافي
٢٧٢ محمدعلي, ـ مباشر
٣١٢ دكتر, ـ مجتبوي

٢١٦ مجتهدي,
٥ مهديقليخان, ـ مجدالدوله

١٨٤ سرهنگ, ـ محبوبي
٧٧ محتشم,

٣å٢ محسن, ـ محرر
,١٨٣ عزيز, ـ محسني
٣١١ محمود, ـ محسني
٣٨ حسن, ـ محمدي

٢å٦ سليمانعلي, ـ محمدي
٧٤ محمد, ـ محمودي

٣åå حبيب, ـ مختارمنش
٢٧٦ درخشان, مختاري

٢٥٤ شاپور, ـ مختاري
,١٩١ ,١٨٧ نـصرا�, سرلشكر سرتيپ ـ مدبر

٣å٦ ,٢åå ,١٩٩ ,١٩٤ ,١٩٢
١٥٣ ,٢٧ سيدحسن, آيتا� ـ مدرس

٥٧ جCلالدين, ـ مدني
٢å٦ كيان, ـ مرادي

٢å٣ مرجعي,
,١٥١ ,٧٩ ,٧ عـلياصـغر, سـرلشكر ـ مزيني
,٢٥١ ,٢٥å ,٢٤٩ ,٢٤٨ ,٢٣١ ,١٩٧,١٩٦

٢٦٢ ,٢٦١ ,٢٦å ,٢٥٧ ,٢٥٦
١٦٩ مستوفيالممالك,

٣١٧ ,٢١٣ ,٢١٢ محمد, ـ مسعود
٥٣ محمدعلي, ـ مسعودي

٣åå ,٢٩٨ ,٢٩٥ ,٢٢٦ محمود, ـ مسگر
٣٤٧ ايران, ـ مسيح

٢٢٢ ,٩٢ ,١٨ يوسف, ـ مشار
١٣å ستوان, ـ مشرف

٩٢ پيرنيا, حسن ـ مشيرالدوله
٣١٥ ,٣١٤ ,٢٧٣ ,٨٤ غCمحسين, ـ مصاحب

٣١٦
٣٣ ,١٧ احمد, ـ مصدق

,٣٣٤ ,٢٩å ,١٨٢ ,٣١ غـCمحسين, ـ مصدق
٣٣٣ حسن, ـ نائيني مصطفوي
٣åå حاجي, ـ نهاوندي مظلوم

٢٣٨ معاضد,
١٦٧ ,٥٣ معاويه,

٢٩٤ مرتضيقلي, ـ معترف
١٣٧ خسرو, ـ معتضد
٢٧٢ ,١٢٨ ,٩٣ معزي,

,٢٢٢ ,٢٢١ ,٢٢å ,١٦٣ ,٨٢ عبدا�, ـ معظمي
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٣٣٢ ,٣٣١ ,٣å٥ ,٣å١ ,٢٩١ ,٢٤٢
١١٩ معقول,

٢٧å ,٢٦٩ رحيم, ـ معيني
٣١٩ حسينعلي, سرتيپ ـ مغروري

٣å٥ مفتاح,
٥٤ محمود, ـ مقدسي

٢٢٤ رئيسكCنتري, ـ مقدم
٣١٢ علي, سپهبد ـ مقدم

١å مكرم,
١٧٥ ژرژ, ـ مكگي

,٣٧ ,١٩ ,١٧ ,١٤ ,١٣ ,٤ سيدحسين, ـ مكي
,٧٠ ,٦٩ ,٦٨ ,٦٠ ,٥٤ ,٥٣ ,٥٢ ,٥٠ ,٥١ ,٤٩
,١٦٣ ,١٦٢ ,١٦٠ ,١٥٨ ,١٥١ ,١١٤ ,٩١ ,٨٢
,٢٢å ,٢١٥ ,٢٠٣ ,٢٠١ ,١٦٧ ,١٦٥ ,١٦٤

٣٣١ ,٢٥٣ ,٢٣٧ ,٣٢٦
٢å٥ سرهنگ, ـ ملكآرا
,٢å٤ سنگسري, ملك
٢٣٧ ,١٢١ ملكمدني,
٢١٤ ابوالحسن ـ ملكي

٢١٤ ,١å٣ ,١٠٠ خليل, ـ ملكي
٣٢٩ ,٣٢٧ ,٣å٥ سرهنگعزتا�, ـ ممتاز

٨٢ عماد, ـ ممتاز
١٥å صدر, ـ منجمي

,٢٥٦ ,٢٥١ ,٢٥å ,٢٤٨ ,٢٣١ سرتيپ, ـ منزه
٢٥٩ ,٢٥٧

٣١٩ ,١٠١ داود, ـ منشيزاده
١٠٥ ارباب, ـ منصور

٣٣٣ ,٣١٤ حسنعلي, ـ منصور
٢٢٨ منصورخان,

٢٧٩ ,١٠٣ ,١٩ ,١٦ امير, ـ موبور

٣٣٢ ,١٣٧ محمدعلي, ـ موحد
٣å٦ موسوي,
٦٨ موسويان,

٢å٦ سيداحمد, ـ موسوي
١٣٣ محمد, ـ مهاجر

٧١ ,٢٤ هوشنگ, عبدالرضا ـ مهدوي
٢٩٩ ,٢٢٨ ,٢١٤ ,١٦ جعفر, ـ مهدينيا

٣٢٩ سروان, ـ مهران
٢٥٦ ,١٠٣ ,١٩ ,١٦ رسول, ـ مهربان

٨٥ بانو, ـ مهرزاد
٤٢ بانو, ـ مهين

٤٤ حسينعلي, ـ مهيني
١٦ ميدلتون,

,١٦١ ,١٤٧ ,١٣٨ ,١٥ سيدمهدي ـ ميراشرافي
٣٣٢ ,٣٢٨ ,٢٨٩ ,٢٨٣ ,٢٨٢

٣٢å بهرام, ـ ميربختيار
٢٢٤ ميرهادي,

٢٤٣ سيدابراهيم, ـ ميCني
٣٤٨ عباس, ـ ميCني
١٦٩ مؤتمنالملك,
١٦٧ امير, ـ مؤمنان

٢٦å ,٢٥١ عزيزا�, ـ مؤمني
ن

٣٤٦ ناپلئون,
١٤٢ تيمسار, ـ ناجي

٣å٦ ,٢٤٩ ,٢٤٧ ,٢٣å سرهنگ, ـ نادري
٢١٤ ناظرزاده,
١٢٧ نامور,

,٢٩٧ ,٥٤ ,٣٢ ,٣١ ,٢٦ ,٤ غCمرضا, ـ نجاتي
٣٣٢ ,٣٣å ,٢٩٨
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٢٧٨ سرتيپ, ـ نجفزاده
٣٢٧ ناصر, ـ نجمي
٢٣٩ ژنرال, ـ نجيب

١٨٢ سپهبد, ـ نخجوان
٣٤٢ ,١٨٤ ,١٥٧ تيمسار ـ نخعي

٢٥١ عباس, ـ نخلي
٨٣ عباس, ـ نراقي

٢٩٧ ِنرن,
,٣å١ ,٢٢٩ ,٢١٣ ,١٢١ ,٦٨ محمود, ـ نريمان

٣٣١ ,٣٢٩
,١٦å ,١٥å ,٥٩ ,٨ مـحمدعلي, ـ نــصرتيان

١٦٣
٣å٦ ,٣å٤ ,٣å٣ حسن, ـ نصيري

٣å٥ دكتر, ـ نصيري
,١٤٢ نعمتا�, سپهبد ,aسرهنگb ـ نصيري

٣٢١ ,٣١٣ ,٢٩٣ ,٣١١ ,١٩٤ ,١٩٣
١٨٧ سرهنگ, ـ نظري
٨٣ سعيد, ـ نفيسي
٩٢ سپهبد, ـ نقدي

٣å٢ مجيد, سرهنگ ـ نقدي
٣٤٧ تورج, ـ نگهبان

٢٩٢ ,٢٣ سيداحمد, ـ نواب
,٦٨ ,٦٧ ,٦٣ ,٥٨ سيدمجتبي, ـ صفوي نواب
,٢١å ,٢å٩ ,١٩å ,١٨٩ ,١٨٨ ,١٨٧ ,٧å ,٦٩

,٢١٧ ,٢١١
١٨٢ فضلا�, ـ نورالدينكيا

٣åå حاجعلي, ـ نوري
,١٤٨ ,١٤٤ ,١٣٩ صادق, سرهنگ ـ نوريشاد

٢å٦ ,١٦٢
١٣٧ علي, ـ نوريشاد

٢å٦ عطاا�علي, ـ نوري
٦å حاجعباس, ـ نوشاد

٧٧ ,٧٥ ,٧ عبدالحسين, ـ نوشين
٣٣٥ دونالد, ـ ويلبر ن/

٢å٢ نيكاعتقاد,
٣٢٩ فريار, ـ نيكبخت

٨٣ نائيني, نيكپور
١٠٣ عبدا�, ـ نيكراد

و
١٣٢ سرگرد, ـ واثقي

٢٢٤ رئيسكCنتري, ـ واحديان
٦٨ سيداحمد, ـ واحدي

,١٨٧ ,٦٩ ,٦٨ سـيدعبدالحسـين, ـ واحــدي
٣١٣ ,٢١å

٩٢ محمد, ـ وارسته
٨٤ زن, اسم ـ گره وا

٢٤٤ ,٢٣٧ ,٢٣٦ حشمتالدوله, ـ واnتبار
٢٢٤ سرلشكر, ـ وثوق
٣å٦ فضلا�, ـ وجدي

٢٥٩ ايرج, سروان ـ وحدت
٣٤٧ حسين, ـ تهراني وحيد
٣٣٥ غCمرضا, ـ وطندوست

٢١٤ اقبال, ـ وكيلپور
١٣٤ ,١٢٤ باقر, ـ وكيلي

٢٨٢ وودهاوس,
٣٣٧ جيمز, ـ ويتمور
١٤٣ جان, ـ وين
٧٩ ,٧ ويندرمير,

ه
٢٦å سرهنگ, ـ هاشمزاده



ايران ملي نهضت به نگاه ٣٦٦

١٥٤ ,١٤٧ ,٣٧ ,١٥ حائري, هاشمي
٢٢١ هامازاسب,

٥٣ خسرو, ـ هدايت
١١٢å كمال, ـ هدايت
٢٩٧ بيل, ـ هرمن

١٥٧ ,١١٢ ,١١١ ,١١å ,٩٦ اورل, ـ هريمن
٢١٣ ,٦٤ عبدالحسين, ـ هژير
٣å٢ سرهنگ, ـ هشترودي

١٣٢ ,١٢٨ ,١٢٣ ,١٢٢ سرتيپ, ـ همايونفر
,٩٩ ,٩٨ ,٩å ,٨٨ ,٢٣ لويوسلي, ـ هندرسن
,٢٨٤ ,٢٤٤ ,٢٤å ,٢٣٨ ,٢٣٣ ,١٤٢ ,١åå

٢٩٤ ,٢٩٣ ,٢٩٢ ,٢٧٥ ,٢٧٤
٢٧١ اهور, ـ هوش

٢٧å ,٢٦٩ مهدي, ـ هوشيار
٢١٣ ,١٤٢ اميرعباس, ـ هويدا

١٧٨ ,١٢٤ ,٩٢ ,٣٧ علي, ـ هيئت
٩٤ ,٩٣ آُدلف, هيتلر

ي
١٧٥ ميرزا, ـ يانس

٣٢٢ ,٣٢١ ,٣٢å ,٣١٩ سهراب, ـ ياوري
١٥٣ تقي, ـ يتيم

٣١٩ عبدالباقي, سرگرد ـ يحيايي
١٤٧ يزدانبخش,

٢٥٣ احمد, ـ يزدانپناه
١٧٥ ,١٦٢ سپهبد, ـ يزدانپناه

٢å٦ جعفر, ـ يزداني
٣٤٧ سيروس, ـ يگانه
١٥å سرهنگ, ـ يمني
٣٤٧ پروانة, ـ يوسفزاده
١٨٢ گرجي, ـ يوسفزاده

٢å٦ علي, ـ يوسفي
٢٢١ بيت, ـ يونان



مأخذ/ و منابع

دكتر سياسي زندگينامه آباديانحسين,

و مطالعات ,١٣٧٧ اول چ بقايي, مظفر

/٦٤å پژوهشها,

از انق�ب, دو بين ايران يرواند, آبراهاميان

ترجمه اس�مي انق�ب تا مشروطه انق�ب

محسن و شمسآوري ناصر فيروزمند, كاظم

/٥٧٢ مركز, نشر ,١٣٧٧ اول چ شانهچي,

انق�ب, دو بين ايران يرواند, آبراهاميان

ايران سياسي جامعهشناسي بر درآمدي

گلمحمدي, كاظماحمد ترجمه معاصر,

ني, نشر ,١٣٧٧ اول چ فتاحي, محمدابراهيم

/٧١å

تأسيس از ايران, معاصر تاريخ پيتر, آوري

رفيعي ترجمه مرداد, ٢٨ كودتاي تا پهلوي

عطائي, ,١٣٧å دوم چ , دوم جلد مهرآبادي,

/٥٥٦

حقيقي چهره آيتسيدحسن,

انتشارات ,١٣٦å اول چ مصدقالسلطنه,

/٢٦٦ اس�مي,

سرلشكر سلطان, پنج خدمت در ارفعحسن,

اول چ نواب, سيداحمد ترجمه ارفع, حسن

/٥٢٢ مهرآيين, انتشارات ,١٣٧٧

سالهاي دوره اط�عات روزنامه اطQعات,

اط�عات/ انتشارات دوم چ ,١٣٣å ـ ١٣٣٢

حسين مبارزات و خاطرات بهرام, افراسيابي

/٣٦٢ سخن, ,١٣٦٦ اول چ فاطمي,

نخستين اسناد و خاطرات احمد, اميراحمدي

جلدي, دو ايران, سپهبد

سعدونديان, و زرگرينژاد غ�محسين كوشش

/١١٣å مطالعات, و پژوهش ,١٣٧٣ اول چ

نقش به درون از نظري بابك, اميرخسروي

اط�عات, ,١٣٧٥ اول چ ايران, توده حزب

/٨٩٤

شهيدان و مجاهدان اميرعQئيشمسالدين,

/٦å٤ دهخدا, ,١٣٥٨ اول چ آزادي, راه

با تاريخ سال پنجاه ناصر, انقطاع

كتاب, شركت ,١٣٧٩ اول چ پانايرانيستها,

/٣١٦

قرن در ايران رجال حال شرح مهدي, بامداد



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٦٨

شش هجري, چهاردهم سيزدهم, دوازده,

/٣١٦٤ زوار, ,١٣٥٧ دوم چ جلدي,

سقوط راز و توده حزب كارنامه عبدا`, برهان

علم, نشر ,١٣٧٨ اول چ جلدي, دو مصدق,

/١١٤٨

از بزرگمهر جليل خاطرات جليل, بزرگمهر

/٤٢å ناهيد, ,١٣٧٢ اول چ مصدق, محمد

رسيدگي و مصدق دكتر جليل, بزرگمهر

سهامي ,١٣٦٥ دوم چ كشور, ديوان در فرجامي

/٣٧٦ انتشار,

دو نظامي, محكمه در مصدق جليل, بزرگمهر

/٨å٢ تاريخ, نشر ,١٣٦٣ اول چ جلدي,

جلدي سه خاطرات, شبه علي, بهزادي

١٣٧٦,نگارستان, ـ ١٣٧٨ اول چ وزيري,

/٢٣١١

بختيار, تا سيدضياء از مسعود, بهنود

بهمن تا ١٢٩٩ اسفند از ايران دولتهاي

/٩٧å جاويدان, ,١٣٦٩ سوم چ ,١٣٥٧

دوم چ بازرگان, روز ٢٧٥ مسعود, بهنود

/٨٤٢ علم, نشر ,١٣٧٨

اسماعيل ترجمه خاطرات, فاطمه, كروان پا

مهرانديش, انتشارات ,١٣٧٨ اول چ س�مي,

/١å٨

اول چ كودتاسازان, محمود, سنجابي تربتي

/٢١٢ كاوش, فرهنگ ,١٣٧٦

اول چ رزمآرا, قتل اسرار محمد, تركمان

/٥١٤ رسا, فرهنگي ,١٣٧å

دو مصدق, دكتر نامههاي محمد, تركمان

,٢ جلد هزاران, ,١٣٧٤ اول چ ,١ جلد جلدي,

/٨٤å هزاران, ,١٣٧٧ اول چ

احمدي, طاهر محمود و مجيد, تفرشي

ـ ١٣٢٦m شهرباني محرمانه گزارشهاي

اسناد سازمان ,١٣٧١ اول چ جلدي, دو l١٣٢٤

٩٦٢ ملي,

در ايران تاريخ آينده, راه چراغ گذشته جامي,

,١٣٦١ دوم چ ,١٣٣٢ ـ ١٢٩٩ كودتا دو فاصله

/٧٨å ققنوس,

ـ ١٣٣٩ داوري و رويدادها مسعود, حجازي

/٨åå نيلوفر, ,١٣٧٥ اول چ ,١٣٢٩

و نفر پنجاه , سياسي خاطرات انور, خامهاي

تا انشعاب از رفته, دست از فرصت نفر, سه

گفتار, نشر ,١٣٧٢ اول چ خامهاي, انور كودتا,

/١١åå

افسران سازمان محمدحسين, خسروپناه

سازمان دربارة و درون از ايران تودة حزب

,١٣٨å اول چ ايران, تودة حزب درجهداران

/٣٧٥ امروز, پيام نشر

انق�ب يحيي, حيات يحيي, دولتآبادي

چهارم, چ جلد, دو در جلد چهار مشروطه,

/١٤١٥ فردوسي, و عطار

محرمانه اسناد كودتا, اسرار ويلبر, دونالدان

مصدق, دولت سرنگوني عمليات درباره CIA
ني, نشر ,١٣٧٩ اول چ احمدي, حميد ترجمه

/٢å٦

ترجمه مصدق, دوران در ايران سپهر, ذبيح

,١٣٧å دوم چ مهرآبادي, رفيعي محمد

/٢٨٧ عطائي,

گفته, نا رازهاي به اشاراتي و اردشير زاهدي

اول چ مهدوي, lهوشنگm عبدالرضا كوشش

/٥٩١ پيكان, ,١٣٨١



مأخذ و منابع ٣٦٩

از ايران ملي جبهه اردBن, علي كورشو زعيم

,١٣٧٨ اول چ مرداد, ٢٨ كودتاي تا پيدايش

/٣٢٥ مهر, ايران انتشارات و تاخ نشر

,١٣٧٦ اول چ مصدق, افسانه زهتابرحيم,

/٦٥٢ علم, نشر

در بيپاسخ پرسشهاي احمد, زيركزاده

ضياء ابوالحسن كوشش استثنايي, سالهاي

نيلوفر, ,١٣٧٦ اول چ سعيدي, خسرو و ظريفي

/٥١٩

اول جلد صالح, اللهيار سعيديخسرو,

ط�يه, انتشارات ,١٣٦٧ اول چ زندگينامه,

/٢٣٦

حبيب ويراستار خاطرات, اماميجعفر, شريف

سخن, انتشارات ,١٣٨å دوم چ dجوردي,

/٢٢å

سلطنت سقوط و ظهور عبدا`, شهبازي

جلد ايران, معاصر تاريخ از جستارهايي پهلوي,

/٧٣٢ اط�عات, انتشارات ,١٣٦٩ اول چ دوم,

اول چ تاريخي, خاطرههاي ابراهيم, صفائي

/٢٢٤ كتابسرا, ,١٣٦٨

چ جلدي, دو ايران, تاريخ روزشمار باقر, عاقلي

/١٠٩٠ گفتار, نشر ,١٣٧٦ چهارم,

انق�ب از ايران, نخستوزيران باقر, عاقلي

,١٣٧٤ دوم چ اس�مي, انق�ب تا مشروطه

/١٣٢٧ جاويدان,

تودهاي افسر يك خاطرات روحا`, عباسي

انتشارات ,١٩٨٩ اول چ ,l١٣٣å ـ ١٣٣٥m

/٤٤٨ غربي, آلمان ساربروكن, بازتاب, فرهنگ,

قضائي, صحنه, در سال چهل جQل, عبده

ويرايش جهان, و ايران ديپلماسي سياسي,

,١٣٦٨ اول چ جلدي, دو تفرشي, مجيد

/١١٥٢ فرهنگسرا,

حاج خاطرات گفتهها, نا عراقيحاجمهدي,

و مقدسي محمود كوشش عراقي, مهدي

اول چ شيرازي, حميدرضا دهشور, مسعود

/٢٩å رسا, فرهنگي خدمات ,١٣٧å

ايران در دموكراسي بحران فخرالدين, عظيمي

هوشنگ عبدالرضا ترجمه ,١٣٢å ـ ١٣٣٢

نشر ,١٣٧٤ دوم چ نوذري, بيژن و مهدوي

/٥١å البرز,

١٣٥٧ خاطرات زمانه, ُدرد عموييمحمدعلي,

/٤٤٩ آنزان, ,١٣٧٧ اول چ ,١٣٢å ـ

بحران, سالهاي صولت, محمدناصر قشقايي

كوشش ,١٣٢٩ ـ ١٣٣٢ روزانه, خاطرات

رسا, فرهنگي مؤسسه ,١٣٦٦ اول چ نصرا�,

/٥٥٢

با گفتگو در خاطرات, قهرمانيصفر,

نشر ,١٣٧٩ سوم چ درويشيان, علياشرف

/٤å٦ چشمه,

نبرد و مصدق همايون, محمدعلي كاتوزيان

,١٣٧١ اول چ تدين, احمد ترجمه قدرت,

/٥åå رسا, فرهنگي

مبارزه و مصدق كاتوزيانمحمدعليهمايون,

چ طاهري, فرزانه ترجمه ايران, در قدرت براي

/٣٤٢ مركز, نشر ,١٣٧٢ اول

مصدق دكتر با روز ٤٢ نورالدين, فضلا` كيا

آبي, نشر ,١٣٧٩ اول چ متحد, ملل سازمان در

/١٥٨

كيانوري, خاطرات نورالدين, كيانوري

اول چ اول, جلد ديدگاه, انتشاراتي و تحقيقات



ايران ملي نهضت به نگاهي ٣٧٠

/٦٨٨ اط�عات, ,١٣٧١

ـ ١٣٣٢٦ دوم و اول دوره روزنامه, امروز مرد

محمدعلي كوشش به مسعود, محمد ,١٣٢١

اسفار/ نشر ,١٣٦٣ چاپ تجديد سپانلو,

سوم, جلد تاريخي, اسناد بررسي مركز

چ ك, ساوا اسناد روايت به بختيار تيمور سپهبد

وزارت تاريخي اسناد بررسي مركز ,١٣٧٨ اول

/٥٥å اط�عات,

فارسي دايرةالمعارف مصاحبغQمحسين,

ـ ١٣٧٤ اول چ جلد, سه در دوجلدي مصاحب,

/٣٥٧١ جيبي, فرانكلين, انتشارات /١٣٧٤

چ مصدق, تألمات و خاطرات محمد, مصدق

/٤١٦ علمي, ,١٣٦٥ اول

استمرار ايران, ساله بيست تاريخ مكيحسين,

؟ چ ششم, جلد پهلوي, رضاشاه ديكتاتوري

/٥١٢ ناشر, نشر ,١٣٦٢

مكي, حسين سياسي خاطرات مكيحسين,

/٦٣٢ علمي, ,١٣٦٨ اول چ

جلد يد, خلع از پس سياه, كتاب مكيحسين,

٤٦å ناشر, نشر ,١٣٦٢ اول چ چهارم,

ملي نهضت و مصدق دكتر محمدعلي, موحد

اول چ جلدي, دو ,lنفت آشفته mخواب ايران

/١å٨å كارنامه, نشر ,١٣٧٨

حاشية در هوشنگ, عبدالرضا مهدوي

گفتار, نشر ,١٣٧٨ اول چ خارجي, سياست

/٣٣٩

اول چ رزمآرا, سياسي زندگي جعفر, مهدينيا

/٤٦٦ پاسارگاد, و پانوس ,١٣٦٣

چ اميني, علي سياسي زندگي جعفر, مهدينيا

/٥٢å پانوس, ,١٣٦٨ دوم

معاصر تاريخ از گوشههايي رسول, مهربان

/٥٢٢ عطارد, ,١٣٦١ اول چ ايران,

صنعت شدن ملي جنبش نجاتيغQمرضا,

,١٣٦٩ سوم چ مرداد, ٢٨ كودتا و ايران نفت

/٦٦٤ انتشار, سهامي

و مبارزه سالهاي مصدق, نجاتيغQمرضا,

فرهنگي ,١٣٧٧ اول چ جلدي, دو مقاومت,

/١٢٦٦ رسا,

خارجي روابط اسناد امريكا, وزارتخارجه

ايران, نفت شدن ملي نهضت درباره امريكا

اصغر مهدوي, هوشنگ عبدالرضا ترجمه

انتشارت ,١٣٧٧ اول چ جلدي, دو اندرودي,

/١٢٤å علمي,




