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پیشگفتار

شعبانجعفریرابراینخستنیباردر۱۵جوالی۱۹۸۶درُلسآنجلسدیدم.هیكلیتنومند،

ریشیانبوهوصداییرساداشت.هنگاماحوالرپسیچشمبرزمنیدوختهبودكهنگاهشبا

نگاهمن--زنغریبه--برخوردنكند.هماینراهگریزیشدتانگاهیگلهمندبهدوستی

كهاوراهمراهخودبهخانۀماآوردهبودبیندازمكه:»شعبانجعفریاینجاچهمیكند؟«مثل

بسیارانایرانیدیگر،ندیدهونشناختهازاوگریزانبودموشوقیبهنشسنتدركنارشاحساس

نمیكردم.ارتباطهاهمهدرمعنینگاهها،گردشچشمهاوحركتابروهابودوكالمینبود.

همسرمچونهمیشهبانگاهیپختهمرابهآرامشخواند.درفرصتیكهدستدادگفت:»با

اوصحبتكن،پشیماننمیشوی.«پیشخودفكركردمشعبانجعفریچهداردكهبگوید؟

چهمیتواندبگوید؟همهچیزرادربارهاشگفتهاندونوش���تهاند.باعثوبانی»كودتای

امریكایی/انگلیسی۲۸مرداد«،باعثوبانی»سقوطدولتملیدكرتمحمدمصدق«و...

آنشب،درطولدوساعتیكهشعبانجعفریهمراهچندمهماندیگردرحیاطخانةما

نشس���تهبودند،رویصندیلجابهجامیش���دموآرامشنداشتم.باخوددرجدالبودمو

همزمانكنجكاویروزنامهنگاریدستازسرمبرنمیداشت.بهاوبافاصلهگوشمیدادم

واززیرچشمنگاهشمیكردم.گرمكردنشكارسادهایبودودراینزمینهدوستانشید

طوالییداشتند.ازاوخواستندچندخاطرهتعریفكند.هنوزخاطرۀاولبهپایاننرسیده

بودكهنگرانِازدستدادنفرصت،دواندوانبهداخلخانهرفتم،ضبطصوتمرابرداشتم،

روشنكردمومقابلشگذاشتم.پرسیدچراضبطمیكنم،پاسخدادمبراییادگاری.طرحی

ُنه



درذهنمجانگرفتهبودكهاولش���بدربارهاشحرفنزدم:خاطراتشعبانجعفریباید

نوشتهشود،یكیازمشهورترینشاهدانزندۀ۲۸مردادكههنوزلببهسخننگشودهاست،

مردیكهبسیاریازاوحرفی،نقلییاخاطرهایدارندوكمرتایرانیمیتوانددرمقابلشنیدن

نامشبیتفاوتبماند.آخرشب،قبلازاینكهمهمانانخانهراترکكنند،پیشنهادمرابااو

درمیانگذاشتم.پسازرفنتآنها،نوارضبطشدهرادوسهبارگوشكردمكهبخشیازآنرا

دراولكتابآوردهام.چگونگیانجاممصاحبۀشفاهیوگردآوریخاطراتشعبانجعفری

خیلیزودش���كلگرفت.ازفكرانجاماینمصاحبهبههیجانآمدموازاینهیجانحریان

ش���دم!حریانازاینكهچگونهخویشنتراازبندباورهایدیرینرهاكنموبهدیدارشبروم

كهدشوارمینمود.باخودكشمكشداشتم.سپسبهدرونخویشنگاهیژرفافكندم،با

اینپرسشكه:»آنزمانچونازجلوباشگاهجعفریردمیشدی،چرابالجاجنگاهازآن

میدزدیدی؟حتییکبارهماندیشۀرفنتبهداخلآنساختمانرانكردی،هرچندبهبهانۀ

گردشگری؟!«وبهندایدرونمگوشفرادادم،بااینسرزنشكه:»پیشداوریوتعصب

شایستۀیکروزنامهنگارحرفهاینیست!«ودرپیآنایناشارتكه:»یکروزنامهنگار

موظفاستسخنهمهرابشنود،حتیاگرباآنمخالفباشدوبایدبههمهفرصتابراز

بدهد،حتیاگردیگرانكوششكننداوراازاینكاربازدارند.«حكمپایانیچننیشدكه

پایصحبتكسیكهسالهاستعلیهاوبسیارنوشتهاندوگفتهاندبنشینموآنرادردسرتس

همگانبگذارمتاحرفطرفدیگرماجرانیزشنیدهشود.پذیرشبهآسانینیامدكهمهمانی

ناخواندهمینمودوكهنالگویقومیقباییقالبازقبلبرتنباورهاپوشاندهبود.

درپیآنروز،بههرمناسبتودرهرفرصتیبرایشپیامفرستادم،ازاوخواستمموافقت

كندمصاحبهراانجامدهم.نخستبااینپیشنهادسختمخالفتكرد.سپسآهستهآهسته

نرمش���دوگفتحتماًاینكاررامیكند،ویلبهموقعوسرفرصتمناسب.عاقبتچون

پافشاریامرادید،قولدادهرگاهتصمیمبهاینكاربگریدمرانداخواهددادوجزبامنبا

كسدیگریگفتگونخواهدكرد.

ش���عبانجعفریبهپیمانخودوفاكردودرماهج���والی۱۹۹۹آمادگیاشرابرایانجام

مصاحبهاعالمداشت.چهرویدادیاورادگرگونكردنمیدانم؛چرابیستسالسكوت

كردتاامروزلببهسخنبگشایدخربندارم؛ویلبهسرعتبهدیدارشرفتم.
ده



اینكتابدستاوردبیشازهشتادساعتنشستوسیساعتمصاحبۀضبطشدهاست.

)عكسشمارۀ۱/۱(دررونداینگفتگوهاورفتوآمدبهآپارتمانكوچکوبسیارسادۀ

او،گوشههاییازشخصیتشعبانجعفریبرایمنروشنشدكهبراییکآنفكرشرا

همنمیكردم:مردیسنتی،لوطیمنش،قانع،شاكردادههاوندادهها،بلندطبع،تیزهوش،

محتاطومحافظهكار،ش���وخطبعونكتهس���نج؛یكیازهماناهایلآشنایجنوبشهربا

محفوظاتیبكرودستنخوردهوفرهنگیقالبگرفتهوپیشساخته؛موجودیوقتشناس

ومنظمباحافظۀشفافواهلشعروشاعری؛ورزشكاریعاشققدرتوهرآنچهنشان

ازاینقدرتداردكهكمرتینشمیتواندلباسارتش���یونظامیباشد؛انسانیكهكمبود

دانشكتابیاشرابایکارتباطویژۀحسیوبدونكالمبهسادگیممكنمیسازد؛مردی

خودساختهباتواناییبهرهبرداریهشیارانهازفرصتهاییكهدرزندگیپیشمیآید.
ش���ایدبرایعدهایاینپرسشپیشآیدكه»چرامصاحبهباشعبانجعفری؟«پاسخمن
روشناست:بسیاریدربارۀسالهایپرآشوب۱۳۲۹تا۱۳۳۲ورویدادهای۱۴آذر،۳۰تری،۹
اسفندو۲۸مردادگفتهاندونوشتهاند،ویلهنوزاهلقلمیاززبانودیدكسیكهآنلحظات

پرتنشرادرخیابانزیسته،داخلمعركهومیانگودبودهچیزیننوشتهاست.
ایننكتهرانیزناگفتهنگذارمكههدفمنازاینمصاحبهارائۀاطالعاتواصطالحات
زبانشناختیجنوبشهرنیست،هرچندازورایآنناچاربهبخشیازاینفرهنگوچم
وخمسخنگفنتساكناناینمنطقهدستخواهیمیافت.مندنبالگردآوریآگاهیهای
سیاسی-اجتماعیازمنظرینوینبودم،نهثبتوضبطفرهنگلوطیگرییاجنوبشهری

كهامیدوارمپژوهشگرانمردمشناسهرچهزودتربهاینمهمنیزبرپدازند.

درقبالانجاماینمصاحبهباشعبانجعفریدوپیمانبستمكهبهآنهاسختپابندماندم:

نخس���تآنكهباویدرنهایتصداقترفتارخواهمكردوبهاو»نارو«نخواهمزد؛دو

دیگرآنكهقولدادمازآرشیوشخصیاشتاآنجاكهدرتواندارمبرایشناساندنورزش

باستانی،آئنیزورخانهوپهلوانیبهرهبگریم.امروزهردویاینپیمانراگرامیداشتهام.

دربارۀپیماننخست:آنچهدرسراسركتابمیخوانیدجزهمانكهخودشعبانجعفری

بهمنگفته،نیس���ت.هرچنداینجاوآنجااوراچالشكردهام،ضبطوثبتپاس���خهاو

گفتههایجعفرینشانموافقتیامخالفتمنِمصاحبهكنندهنیست،كهدرروایتحفظ
یازده



امانتكردهام.درمقابل،اونیزبامنپیمانبستكههرآنچهراپاسخمیدهدعنیواقعیت

باش���دوآنپرسشیراكهنخواهد،پاسخندهد.آیااونیزبهاینپیمانوفادارماندهاست؟

دوس���تدارمچننیفكركنمویلش���مایخوانندهآزادیدكهبرداشتخودراداشتهباشید.

برایبسیاریازآنچهگفتهاستدنبالمدرکوسندگشتهام،تاآنجاكهمیشدبهآرشیوها،

مراكزاسنادوكتابخانههاس���رزدهاموازراهنماییها،گفتههاونوشتههایدیگرانسود

بردهام.ویلجادههمیشههمصافوهموارنبود.گاهموفقبهپیمودنهمۀراهنشدموبه

دس���تاندازهاییبرخوردم.چرایشروشناست:بعضیازصفحاتخاطراتریختگی

داردوبعضیتاریخهاگمهس���تند.تاآنجاكهتوانستماینجاوآنجاپایصحبتشاهدان

دیگرنشستم،ویلبرایپارهایازرویدادهادستمبهدامانشاهدینرسید.مقابلهكردنهمۀ

گفتههاباس���ندومدرکامكانپذیرنبود.تاآنجاكهمیشدرفتموباقیماندهرابهشمای

خوانندهمیسپارم؛شماییكهدرطولكتابباشعبانجعفریبهسفریطوالنیخواهید

رفتوتنهابهگوشههاییاززندگیاش،ازدریچهایكهخودویآنراگشوده،راهخواهید

یافت.اثباترواییونارواییگفتههاباپژوهشگران،شاهدانودیدهبانانیستكهبهدوراز

هرگونهپیشداوری،شوربازنگریتاریخمعاصررادرسردارند.

امادربارۀپیمانبعدی:پیوس���تپایانیكتاب»واژهنامۀورزشباستانیبهروایتشعبان

جعفری«ازالبالیآرش���یوشخصیخودویكهسالهادرونیکقوطیمقواییبزرگ

درگوشۀاطاقشنشستهبوددرآمدهاست.امیدوارمحقمطلبرااداكردهباشمكهبزرگرتین

عشقزندگیاوهمنیورزشباستانیاست.

همانگونهكهمیتوانیدحدسبزنید،مصاحبههاآننظموترتیبتاریخیالزمراكهدراین

كتابآمدهاست،نداشتند.تنظیماینكتاببیشرتبهدوخنتیکچهلتكهشباهتداشت.

درفراینداینریزهكاریهاش���عبانجعفریباصبوری--پنجش���نبههاییكهباهمدیدار

داشتیم--یکعكس،یکبریدۀنشریه،یکنامهیایکبیانیهبرایمنآورد.بسیاریاز

یارانمنورفقایاودرگردآوریعكسهاواسنادمارایاریدادند.

دراینج���ابایدبهنكتهایاش���ارهكنمك���ههنوزبرایخودمهمجایپرس���شدارد:چرا

ش���عبانجعفری،باسابقهایكهازفرهنگوشیوۀبارآمدنشداریم،باستانیكاریازتبار
دوازده



مردس���االرانجنوبشهر،تصمیمگرفتس���فرۀدلخودرادرمقابلیکزنبگشاید؟

پاسخشرانمیدانمویلچهاهمیتیدارد!مهماینكهازاینبختیاریخشنودموجادارد

ازصمیمقلبازاوبابتاینرخصتسپاسگزارباشم.

درانجاماینطرحهمراهیبیدریغوپشتكارباورنكردنیهمسرمنجاتسرشار،كهبسیار

دوستداشتاینكتابچاپشود،پایگاهیویژهدارد.بدونحضورمؤثراواینكتاب

هرگزبهوجودنمیآمد.توجهكنجكاوانۀپس���رانمس���پهروهومن--نمایندگاننسلدوم

مهاجرایرانی--بهاینكتابمرادرراهیكهمیرفتمبسیارتشویقكرد.

ازعزیزانیكهانتش���اراینكتابوامداریاریهاوراهنماییهایآناناس���ت،بایدنخست

ازدك���رتصدرالدینالهینامبربمكهدرطولنوش���نتكتابچونخودمن،باهیجاندر

انتظارپایانكاربودوباگشادهدستیوقتگرانبهایخودرادراختیارمنگذاشت.سپس

ازهادیخرس���ندیكهفكرانجاممصاحبهرابس���یارپس���ندیدومرادلگرمكرد؛ازبیژن

خلیلیكهحافظۀاعجابآورشهموارهدركارهایپژوهش���یبهدادمنرس���یدهاستو

فریارنیكبختكهباریزبینیونظمفكریویژهاشجایبس���یاریازعالمتسؤالهاراپر

كرد؛اززاونبراینكتهسنجیهایش؛ازتورجنگهبانبرایداوریعادالنهاشوازعباس

حاجیانبرایراهنماییهایش.قدردانكمکیاراندیگرمایرانمسیح،ژالۀكامران،پروانه

یوسفزاده،حسنیزاهدیوحسنیوحیدتهرانینیزهستم.سپاسازدوستانشعبانجعفری

س���ریوسیگانه،شهرامشایسته،مهدیبابااف،یوس���فبوداغی،حبیبآقاللرپوروكامبیز

شامبیاتیكهساعاتزیادیازوقتشانراصرفاینپروژهكردند.

نسخۀپایانیاینكتاببهصورتیكهمیبینیدبدونیاریارزشمنددكرتهوشنگشهابی،دكرت

احمدكریمیحكاک،دكرتحبیبالجوردیودكرتعباسمیالنیكهباخواندننسخۀاولیۀ

كتابوتوصیههایموشكافانۀخودمراموردمهربیپایانقراردادند،امكانپذیرنبود.

جاداردازاِمادلخانیان،مهردادانوری،عباسحجتپناهوهرنیكگالستیاننیزكهدربخش

هرنیوفنیبابردباریاینبارسنگنیودشواررابهمنزلرساندند،صمیمانهسپاسگزاریكنم.

مارچ۲۰۰۱-ُلسآنجلس

سیزده



چهارده



نخستنی  دیدار:  15 جوالی  1986

س-آقایجعفری،شمانمیخواهیدخاطراتتانرابرایمردمتعریفكنید؟

ج-چرا،باشهسرفرصت.چلساله...پنجاهساله...بادوتاكلومحرفكهتمومنمیشه!

س-مننمیخواهممجبورتانكنمویلاینخاطراتشمایکروزیباارزشمیشوند.

همۀانسانهایمعروفومشهورخاطراتشانرانوشتهاند.چراشمانه؟

ج-ماخانومجزوكوچیكاهستیم،جزودرویشاهستیم،ماكجااوناكجا؟

س-منظورمایناس���تآنهاییكهننوش���تندونگفتند،وقت���یازاینجهانرفتند،همۀ

خاطراتشانهمباخودشانزیرخاکرفت.شمااینهارابرایفرداییمیگذاریدكهمعلوم

نیستكیهست:دودقیقۀدیگر،پنجدقیقۀدیگریاچندسالدیگر!

ج-واالخانومماهمیش���هخاطراتمونوتوگودزورخونهمیگفتیم،نهاینكهفكركننیما

خاطراتوتوس���ینۀخودموننیگرمیداریم!نهاینمرامونداریم.ُخبایش���االبهامیدخدا،

چشم!خوِدمنممیدونممرگحقهوباالخرههمهاینراهومرین.میگه:»مرگهمچونز

درآیدكهتوحریانباشی.«مرگحقه!میاد!پشتسِرآدمه.

س-پسپشتگوشنیندازید،بگوییددیگر!

ج-آخهبهقولمعروف:

خوابیدهدشمنیاستكهبیدارمیكنم باهركهدردخویشنتابرازمیكنم

س-ازبابتمنخیالتانراحتباشد.قولمیدهمپشیماننشوید،بهشرطیكهقبولكنید

بعدازاینكهمصاحبهتمامشد،آنرابهصورتكتابدربیاوریم.

ج-بله،ُخباگهقرارشدحرفبزنم،شمابایدكتابشكننی.مامجوردیگهایجزكتاب

نمیخوایم.بایدبهصورتكتابباش���هكههمهبتوننبخوننش.بایدیهجوابیباشهبرای
پانزده



همۀكتاباومقاالتواینچیزاییكهنوشتهشده!

س-حتماًكتابشمیكنیم.شماجزوانسانهایسرشناسایرانهستیدوكتابخاطراتتان

خوانندۀبسیارخواهدداشت.

ج-واال،آخهچیبگم!تواونمملكتهركیرومیخواس���نتمجازاتكننسرشناسش

میكردن.اینوجداًمیگمخانوم.بعضیازمردمبیخودوبیجهت،مارومیكننَعَلمیزیدو

همینجوریحرفایمفتمیزنن!

س-پسگفنتخاطراتونوشنتكتابواجبمیشود.

ج-بله،ویلتاحاالهركیهرچیكردهمناینكارونكردم.البتهاگهیهروزباشماحرف

زدم،تاوقتیبهتوننگفتمبایدپیشخودتونباشه.

س-صددرصد.خیالتانراحتباشد.كیشروعكنیم؟

ج-فعاًلصالحنیست،آخهمناالنبایهمشتازایناآشنام،بروبچههاشونومیشناسم.

س-خیالتانراحتباشد.اگردوستداشتهباشیدوقتیاینمصاحبههاراضبطكردیم،

نواراصلیرامیدهمدس���تتانپیشخودتانباشدكهمطمئنباشیداصاًلهیچجاپخش

نخواهدشد.

ج-نه،حرفیندارم.ُخب،ش���مایهآدمخاطرجمعیهس���تنی.منرواصلهمینمقولشو

بهشمامیدمومیامخدمتشما.وگرنهانقدازاینورواونوربهمامراجعهكردن!تاحتیاز

واشنگنتاومدن،یهعدهازهمنیُلسآنجلساومدن،قبولنكردمگفتمنمیخوام.یهدكرتبود

توفلوریدا،میامی.ایندكرتبهمنمیگفت:»آقایجعفریبیااینجایهخونهدراختیارت

میذارم...«بهموال،بهایننمک،»...اینجاراحتیهس���البشنیتوش.هرقدرمبخوای

بهتمیدمبشنیاینخاطراتتوبرایمابگو.«جونشمابهموال.ویلمنهروقتخاطراتمو

بگمهمینجوریمیگم،نهبهخاطرپول،اینكاراتومراممانیست.ویلحاالدوستندارم،

اصاًلهیچجوریدوستندارم.

س-میدانیدچرااینهمهمردمعالقهمندندشماخاطراتتانرابگویید؟چونهمهنقش

شمارادریكاتفاقبسیارمهمتاریخمعاصرایران،مؤثرمیدانند.هرجاكهحرف۲۸مرداد

میش���ود،صحبتازس���قوطدولتدكرتمصدقپیشمیآید،اسمشماهمهست.حاال

آنهاییكهمخالفهس���تندشمارامقصرمیدانند،آنهاییكهموافقهستندفكرمیكنند
شانزده



شماكمکكردیدسلطنتپهلویباقیبماند.خالصهبسیاریمعتقدنددرجریانكودتای

۲۸مردادشعبانجعفریحكومتملیدكرتمحمدمصدقراسرنگونكرد،شاهرابرگرداند

ودرنتیجهاسمتانراگذاشتند»شعبانتاجبخش«.

ج-اواًل،اگهتومملكتیكهشاهونخستوزیروارتشداشتمنكودتاكردمودولترو

ساقطكردم،اوندولتبهدردالیجرزمیخورد.دوماً،آخهیهچیزیامهست،اوناییكه

میگنمنباكیمروزولتمالقاتكردم،منكهتاظهر۲۸مردادتوزندانبودم.

س-همنیقضایارابایدبگوییدتاروش���نشود،همۀكسانیكهدستاندركاركودتای

۲۸مردادبودندونقشیداشتندحرفشانرازدهاند،چهایرانیوچهغریایرانی.حاالنوبت

شماست!

ج-چراكاِرخوبیهنفروهیچوقتنمیگن؟بهخداقسماینحرفازدننداره،مناحتیاج

بهچیزیندارم.منازاونوقتیكهیادممیادهمهشكارمردموراهمینداختم،تاموقعیكه

ازمملكتاومدمبریون.همهشونهمنیحاالحیوحاضرن.بهخداطرفتوخیابونمنو

میبینهمیگه:»آقا،یادتهجوازمنوگرفتی؟«.میگم:»واالاصاًلنمیدونمشماكیهستی!«

یكیدیگهمیگه:»یادتهازمدرسهنمرههاموگرفتی،كارمندرستشداومدماینجا؟«حاال

ایناروكهنمیانبگن.فقطهیمیگنآیفالنیهمچیكرد،آیهمچوكرد!

س-دلیلشایناستكهخودتانهیچوقتحرفنزدهاید،درنتیجهبهخیلیهافرصت

دادهایدهرچهدلشانمیخواهددربارۀشمابگویندوبنویسند.

ج-بذاربگن!

س-نه،نش���د.اگرالزمباشدمیشودتاریخراتصحیحكرد.اتفاقاًالزمهمهست.شما

كهاهلورزشومردانگیهستید،ازچهمیترسیدكهپنهانمیكنید؟كسیمانعمیشودكه

نگویید؟سالهاازآنماجراگذشته،شصتهفتادسالازعمرتانگذشته،چهچیزیراآخر

عمریمیخواهیدحفظكنید؟

ج-حاالیهروزبهتونمیگم.

س-نكندمیترسیدجانیاحیثیتكسیبهخطربیفتد؟!اگراینرابگوییدمنهمقبول

دارم.ویل...

ج-خوِدش���مادارینمیگنیدیگه!غریتوروحیۀورزش���كاریمناجازهنمیدهتو این
هفده



موقعیتكههمهگرفتاروناراحنتاسمشونوبیارم.آخهمیدوننیخانوم،آدماگهبخوادبگه
االنخیلیاش���وندرحیاتهسنتومیدونمناراحتمیشن.فردازنوبچۀیارومیادسراغ
آدمگلهمیكنه.آخهیهچیزاییهكهمنباایندوتاچشایخودمدیدم.بااینارابطهداشتمو
میدونستمكهپاریاشونبهاینشاهوبهاینمملكتوبهایندستگاهخیانتكردن،االن

بیشرتشونهنوززندهن،اینجاهسنت،چندتاییایرانهسنت،چندتاشونلندنهسنت.
س-دیگرازاینكارهاگذش���تهاست.شمازیادیمالحظهكارومحتاطهستید.بخشی
ازاینمالحظاتقابلتوجیهوپذیرشهس���تند.برایاینكهمیخواهیدكسیرابهخطر
نیندازید،اسمكسیرانیاورید،نشانیازكسیندهید.اماشایدمقداریهماحساسگناه
باشد،شایدامروزازآنكارهاییكهانجامدادیدوازفعالیتهایگذشتهتانراضینیستید.
ج-خری.همچیچیزینیست.منازتمامكارهاییكهدرگذشتهكردمراضیام.منجز

خدمتبهشاهومملكتهدفدیگهاینداشتم.
س-منظورمشمایتنهانیست:هركدامازمابهنوعیاحساسغنب،احساسنارضایی،
احس���اسگناهمیكنیم،چونفكرمیكنیمعملكردماننادرستبودكهمملكتبهاینجا
كش���یدهش���د.ش���ماهمفعالبودیدوهمتویصحنه.ویلاگربهكاریكهكردیدایمان
داشتید،هرچندنتیجهاشمطابقمیلدیگرانوشایدخودتاننشد،بهرتینراهاینستكه

آنچهرادردلداریدبریونبریزید.
ج-ایشاالمیگمبراتون.باالخرهیهروزیمیگم.

س-ش���مابگذاریداینهاراضبطكنیم.اصاًلالزمهمنیس���تمنِهماسرش���ارباشما
صحبتكنم.خودتانتویخانهكهنشس���تهاید،یکضبطصوتونواربگذاریدوحرف

بزنیدوبگذاریدكنار:بگذاریدتویگنجهدرشراببندید.
ج-خانوممنبهشماقولدادماگهیهروزیحرفبزنمجزباشماباكسدیگهایحرف
نمیزنم،خیالتونراحتباشه.آدمحرفدلشوفقطبهكسیكهقبولشدارهمیگه.منشما

روقبولدارم!
س-متشكرم.ویلتادیرنشدهاینكاررابایدبكنید،قولمیدهید؟

ج-بایدیهموقعسِرفرصتبیامخدمتتون.منتاحاالهیچنگفتمویلدلممیخوادبگم

دیگه!

ُلسآنجلس،۱۵جوالی۱۹۸۶
هجده



ای  دل  ز محبان  و رفیقان  خربی  نیست
از تخت  جم  و ملک  سلیمان  خربی  نیست

 از ك�وكبۀ دولت  ش��اهان  خربی  نیست 
 یک  سر ز بد و نیک  عزیزان  خربی  نیست 

آیا به  كجایند  كز ایشان  خربی  نیست

نوزده

بخشیازیکغزلكوچهباغیدربیاتتهرانكهبهیادگارتوسطشعبانجعفریبراینویسندۀكتابخواندهشد.



)پشتنویسعكس(   
بهعكسمنایعك���سجاودانیباش
درآندم���یك���هزقربمگی���اهمیروید

نمون���هایزغ���مورن���جزندگانیباش
ت���وی���ادگارم���نودورۀجوان���یباش

بیست



21شعبان جعفری

سجل  احوال  

س  1- آقای  جعفری ، متولد چه  سایل  هستید؟

ج  - متولد اول  فروردین  1300

س  - اهل  کجایید؟

ج  - من  بچۀ تهرانم ، بچۀ سنگلج . خوِد سنگلج .2 محمدرضاشاهم  تو سنگلج  دنیا اومده .

خونۀ رضاشاه  اونجا بود، بهش  میگفنت  محل  باجی مالوها یا کوچۀ روغنی ها. 

س  - پدر و مادرتان  چطور؟

ج  - مال  سنگلج . همه شون  سنگلجی  هسنت . 
س  - می دانید چرا رضاشاه  دستور داد محلۀ سنگلج  را خراب  کنند؟3

ج  - رضاش���اه  خدا بیامرزدش ، وقتی  از س���نگلج  اومد بریون ، داد خرابش  کردن  و پارک  

شهرش  کردن . وقتی  ازش  پرس���یدن : »چرا اینکارو کردین ؟« گفت : »برای  خاطر این  که  

قنات  سنگلج  به  چاهای  فاضالب  راه  داشت  و آب  رو خراب  میکرد.«

س  - یعنی  از نظر بهداشتی ؟

ج  - بله  از نظر بهداشتی . راستم  میگفت  چون  این  سنگلج  محل  خیلی  شلوغی  بود. تمام  

 1- حروف »س» و »ج« نماد حروف اول نام »سرشار« و »جعفری« است و نه »سوال کننده« و »جواب دهنده«. 
ً پرسشی مطرح نمی کند و »ج« الزاماً پاسخ نمی دهد. چون در بخش هایی از مصاحبه، »س« الزامًا

2- نقل از کتاب تاریخ اجتماعی ایران در قرن سیزدهم، نوشته جعفر شهری:
»... محله س���نگلج یا ناحیه ۴ محدود بود از ش���مال به خیابان سپه تا سه راه خیابان خیام و از جنوب تا بازارچه 
قوام الدوله )بازارچه ای در ش���رق میدان ش���اهپور یا میدان دروازه قزوین قدیم( و گذر قلی خان )گذری در امتداد 
بازارچه قوام الدوله، بعد از بازارچه معّیر و اولنی گذر از طرف خیابان خیام( و از شرق به خیابان جلیل آباد )خیام( 

و از غرب به خندق غربی )خیابان سیمرتی(... ر.ک. به سند شماره 2/1.  
3- هر چند ش���یوه صحیح خطاب کردن، نوشنت، س���خن گفنت از پادشاهان و بلندپایگان به کارگریی ضمری سوم 
ش���خص جمع است، ویل در این کتاب-- به دلیل اس���تفاده از زبان محاوره ای-- از همه افراد با ضمری سوم 

شخص مفرد سخن می رود و الفاظ و القاب تشریفاتی هم کمرت دیده می شود.



سجل احوال 22

خونه هاشم  کاهگلی  و خیلی  قدیمی  بودن . چاه  فاضالبم   زیاد داشت  دیگه . یه  آب  انباَرم 

داش���ت  که  اقاًل پنجاه  و پنج  تا پله  میخورد ت���ا اون  تِهش . باور کن  خانوم ، وقتی  می رفتیم  

آب بیاریم ، خدا رفتگون  ش���ما رو بیامرزه ، مادر ما چارقدشو میداد میگفت : »برو بگری زیر 

شری، خاکش���ی  نره  تو کوزه !« یه  همچی  وضعی  بود. گاهی  وقتام  تو اون  قنات  موش  مرده  

میومد. سِر قنات  سنگلج  همون  باالی  سنگلج  بود. یه  ُخرده  از تکیۀ سنگلج  که  دور میشد 

تقس���یم  میش���د، آب  یواش  یواش  میومد باال، از رو میومد. بعد یه  شاخه  مریفت  مثاًل طرف  

امرییه ، یه  شاخه  مریفت  طرف  دباغ خونه ، یه  شاخه  مریفت  درخونگاه ، یه  شاخه  مریفت  طرف  

گذر1 رضاقلی ، یه  شاخه  مریفت  طرف  چهارراه  حسن آباد. اونوقت  اهایل  محل  شبا مریفنت  از 

اونجاها آب  مرییخنت  تو خونه هاشون  و سِر این  آب  دعوا میشد. یکی  میگفت : »امشب  نوبت  

منه !« یکی  دیگه  یه  چیز دیگه  میگفت . بساطی  بود. 

س  - دع���وا به خاطر آب ، قیافۀ مریاب ، آب  ت���و آب  انبارها انداخنت  و بقیۀ قضایا را کم  و 

بیش من  و هم  سن  و سالهایم  یادمان  هست . بچۀ چندم  هستید؟

ج  - واال پدرم  چارده  تا بچه  داشت .

س  - از یک  زن ؟

ج  - بله ، من  دونۀ آخریش  بودم . اونا همه  مردن ، فقط  من  یکی  موندم . س���یزه  تاش  مردن . 

فقط  من  موندم . پدرم ، خدا رحمت  کنه  رفتگون  شما رو، از اون  لوطیا و مشتیای  محل  بود 

و به  حساب  معروف  بود. 

س  - از س���یزده  ت���ا خواهر و برادر چند تا در بچگی  مردن���د؟ چند تا در جوانی ؟ چند تا 

بزرگ شدند و از دنیا رفتند؟

ج  - همه شون  همنی  جور که  بزرگ  شدن  مردن  دیگه !

س  - از آنها هیچ  بچه ای  مانده ؟ یعنی  خواهر و برادری  بودند که  عروسی  کنند و...

ج  - بله ، بله . بچه  مونده . از یه  خواهرم ، خدا رحمتش  کنه ، چارده  تا بچه  مونده . بچه هاشم  

بچه  دارن . بچه های  اونام  باز بچه  دارن .
1- نقل از کتاب »تاریح اجتماعی تهران در قرن سیزدهم« نوشته جعفر شهری:

»... گذر بازارچه مانندی بی س���قف بود که غالباً بر س���ر سه راهی با چند یا چندین دکان تشکیل می شد. هر چند 
دکانهای گذرها راه انداز  کار اهایل محل بود )بقایل، نانوایی، قصابی و...( پاتوق جوانان محل نیز بود که برای 
دیدار هم و قرار و مدار و متلک پرانی به زنان و دخرتان در آن گرد آمده، س���ر کوچه های آن جمع می ش���دند. گذر 
دباغخانه در سه راهی کوچه مستوفی قرار داشت و کوچه های شمایل و غربی آن به طرف محله سنگلج و خیابان 

شاهپور بود...«
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س  - ازدواج  کرده اید؟

ج  - یه  دفعه  با همون  یه  زن . خدا رحمت  کنه  رفتگون  ش���مارو، پنج  ش���یش  س���ال  پیشرت 

فوت کرد. برده  بودنش  زندان ، اومد بریون  و فوت  کرد. 

س  - چرا زندان ؟

ج  - واال میخواستیم  یه  کاری  کنیم  بیاریمش  بریون ، ممنوع الخروج  بود، گرفتنش  و اینا...

س  - به  این  بخش  بعداً می پردازیم . چند تا فرزند دارید؟

ج  - یه  دونه  پسر دارم : حمید. )عکس  شمارۀ 2/2(

س  - حمید  کجاست  و چکار می کند؟

ج  - ایرانه ، کار میکنه ، زن  و بچه ام  داره .

س  - یک  بچه  کم  نبود؟

ج  - واال چون  همه ش  دنبال  این  بساطا بودم ، دیگه  زاد و ولد نکردم .

س  - یعنی  چون  سیاسی  شدید وقت  بچه دار شدن  نداشتید؟

ج  - بله . ]خنده [ واال ما اصاًل نمیدونستیم  سیاست  و این  حرفا چیه . باور کن  سرمون  تو  کار 

خودمون  بود و به  دولت  و شاه  و نخست وزیر کاری  نداشتیم . جون  شما واال! اینا خودشون  

برای  من  این  بساط رو درست  کردن .

س  - چه  کسانی ؟ کدام  بساط  را؟

ج  - خود دس���تگاه  دیگه ! همنی  بساطی  که  ش���ما میبینی ... وگرنه  من  اصاًل خودم  روحم  

اطالع  نداشت .

س  - قبل  از اینکه  سیاسی  بشوید چکار می کردید؟

ج  - من  از همون  اولشم  کار میکردم .

س  - یعنی  چه  کاری ؟

ج  - اول  دم  دست  پدر خدابیامرزم  که  بقایل  داشت  بودم . 

س  - کجا؟

ج  - محل  خودمون ، گذر دباغ خونه  . یعنی  سنگلج  رو که  خراب  کردن  ما اومدیم  دباغ خونه .

اونجا یه  خونه  داش���تیم  که  چارده  تا اتاق  داشت  --مثل  خونۀ قمر خانوم . ما تو اون  خونه 

 مینشستیم . پدرم  یه  دکون  بقایل  داشت  همون  بغل  خونه مون .
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س  - از  کی  رفتید پهلوی  پدرتان ؟ از چه  سنی  تو مغازۀ بقایل  کار می کردید؟

ج  - از همون  بچگی . دو سه  ساله  بودم .

س  - هیچ  مدرسه  رفتید؟

ج  - واال مدرسه ... تقریباً... مدرسۀ بصریت  رفتم : با تیمسار رضا عظیمی  و تیمسار مهدی  

رحیمی  اینا، مدرسۀ بصریت  بودیم . بعدم  رفتم  مدرسۀ عنصری . بعد رفتم  یه  مدرسه ای  به  نام  

مدرسۀ اسالم .

س  - چرا این  همه  مدرسه  عوض  می کردید؟

ج  - آخه  بریونم  میکردن . ]خنده [

س  - چرا؟ شر بودید؟ اذیت  می کردید؟

ج  - آره  دیگه ، بریونمون  میکردن . آخرشم  پدر خدابیامرزم  نذاشت  بریم  دیگه .

س  - مدرسه تان  توی  کدام  محل  بود؟

ج  - مدرسه مون  تقریباً توی  همون  تکیۀ حاج  رجبعلی ، یعنی  ُمخ  سنگلج . سنگلج  چند تا 

محل  کوچولو دور و ورش  داش���ت : درخونگاه  بود، دباغ خونه  بود، چه  میدونم ، اون  تکیۀ 

حاج  رجبعلی  بود، گذر رضاقلی  خان  بود. اینا تمامشون  میشد چال سنگ . اون  ناحیه رو چال  

سنگ  میگفنت . 

س  - می دانید چرا این  اسم  را به  محلۀ درخونگاه  داده  بودند؟

ج  - بله . قدیما یه  محل  بود به  نام  س���نگلج  یه  محلم  بود به نام  چال میدون . هر دو تاش���ون  

خیلی معروف  بودن . اونوقت  مثاًل چال  میدونیا دسته  راه  مینداخنت  میومدن  سنگلج ، سنگلجیا 

دس���ته  راه  مینداخنت  مریفنت  چال میدون . اونوقت  اونجا ی���ه  َنخلی  بود... نخل  رو نمیدونم  

شمایادتون  میاد؟

س  - منظورتان  درخت  نخل  است ؟

ج  - نه ، پس  ندیدین !

س  - مگر چه  بود؟

ج  - عرض  میکنم : نخل  یه  چیزی  بود که ... تقریباً نصف  این  اتاق  یه  همچی  چیزی . یه  گنبد 

س���رش  بود، یه  گنبد اینورش  بود، یه  گنبَدم  اونورش . به اصطالح  مثل  همنی  امامزاده ها. به  

قاعدۀ همنی  امامزاده هام  یه  چیزی  درست  میکردن  که  با چوبای  کالف  اینجوری  ]انگشتان دو 
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دست  را به حالت  یک  در میان  برای  نشان  دادن  بافت  چوبها در هم  می کند[ تمام بسته بندی  

شده  بود. اونوقت  یکی  مینشست  پائنی  اون  گنبد با چماقای  نقره ، این  گوشه شم  همینجور، 

اون  گوشه شم  همینجور.

س  - یعنی  مثل  یک  اتاق  بود؟

ج  - بل���ه  دیگ���ه  یه  اتاق ، ویل  متحرک  بود، یعنی  تکون  میخورد. دویس���ت  س���یصد نفرم  

دورش س���ینه  میزدن . چار تا تریکَم  زیرش  بود، یهو صد تا دویس���ت  تا گردن کلفت  زیر این  

تریکا مریفنت . باید همه  گردن کلفت  باش���ن ، بعد میذاشنت  زیرش  میاوردنش  باال. بعد همینا 

»حسنی ،حسنی « میگفنت  و راه  مریفنت . بعد هف  هش  نفر مریفنت  روی  اون  گوشه های  دور تا 

دور نخل  که  بلنده  و روی  شونه های  مردمه ، اون  باال مصیبت  میخوندن  و هر  کاری  میخواسنت  

بکنن  فرمون  میدادن . اونوقت  باالی  این  نخل  که  مثل  گنبد میمونه  پرچم  سیاه  و سفید و اینا 

میذاشنت ، اونوقت  اینو یه  دور دوِر حسینیه  یا تکیه شون  میگردوندن  و باز میربدن  میذاشنت  سِر 

جاش . سابق  اینجوری  بود.

س  - یعنی  وقتی  دسته ای  می خواست  راه  بیفتد نخل  را با خودش  می برد؟

ج  - ن���ه ، فقط  یه  دور دور تکیه  میگردوندنش  و باز میذاش���تنش  س���ِر ج���اش . اونوقت  

مریفنت گوشه هاش  یکی  اینور مینشست ، یکی  اونور، یکی َام  اون  جلو با چماق  سرنقره ای  و 

»حسنی ،حسنی « میکردن . دور تکیه  َرم  سیاهپوش  میکردن . وقتی  سنگلجیا مریفنت  چال میدون ، 

نخل رو بلند میکردن  و میربدن  طرف  سنگلج . اونوقت  این  چال میدونیا که  نمیخواسنت  اینا 

بیان نخل  رو بربن  --ُخب  نخل  خودش���ونه  دیگه !-- اینا مرییخنت  که  نذارن . چال میدون  

یه  گردن کلفت  داش���ت  به نام  حاجی معصوم  که  یه  قداره  معروف  داش���ت . رو قداره ش  با 

خط  طال نوشته  بود: »حاجی معصوم ، برق  قداره ت  عالمو ترسوند!«. یکی  از  گردن کلفتای  

س���نگلجم  که  خیلی معروف  بود، هاش���م  عرقگری بود. اونو و بقیۀ گردن کلفتا این  نخل  رو 

ورمیداشنت  میاوردن  سنگلج  تو درخونگاه  --درخونگاه  بغل  سنگلجه ، به هم  بستگی  داره ، 

به  هم  وصله --میذاش���نت  اونجا. بعد چال  میدونیا میومدن  نخل  رو بربن . هر دفعه  میومدن  

بربن  یه  قتلی ، یادعوایی  میشد، چند دفعه ! بعد بسکی  خونریزی  میشد اسم  اونجا رو میذارن  

درخونگاه : یعنی  دِر خون گاه .

س  - یعنی  سِر یک  نخل  بنی  اهایل  دو محل  دعوا می شد و خونریزی  راه  می افتاد؟
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ج  - بله  دیگه .
س  - چه  اطالعات  جالبی ! حاال برگردیم  س���ر صحبت  قبلی . از چه  س���نی  دیگر مدرسه  

نرفتید؟
ج  - واال... تقریباً تا کالس  چار خوندم . بعدش  دیگه  نرفتم . 

س  - باز برگشتید به  مغازۀ بقایل  پدر؟
ج  - نه . رفتم  س���ِرکار. پدرم ، خدا بیامرزدش ، منو گذاش���ت  ریخته گ���ری . از ریخته گری  
بریونم کردن ، آورد گذاشت  آهنگری . همینجور یکی  یکی  ما رو میذاشت  سِرکار، نمیذاشت  
بیکار باشیم . بعد سرلشکر ]سرتیپ  اسماعیل [ شفایی  رئیس  قورخونه 1 که  به  حساب  همه کارۀ 
رضاشاه  اینا بود تو محل  ما مینشست . پدرم  باهاش  صحبت  کرد. خدا بیامرزدش ، اون  منو 

برد تو قورخونه . یه  مدتی ام  تو قورخونه  کار  کردم ، قسمت  سوهانکاری .
س  - وقتی  پدرتان  فوت  کرد چند ساله  بودید؟

ج  - تقریباً دوازه  سالم  بود. 
س  - آنوقت  نگهداری  مادر به  عهدۀ چه  کسی  افتاد؟ مادرتان  را شما نگه  می داشتید؟ 

ج  - نه . یه  داش  داشتم ، خدا رفتگون  شما رو بیامرزه ، خیلی  شیخ مسلک  و به  حساب  متدین 
 بود. ماس���ت  میزد، ماستشم  خیلی  معروف  بود. ماست  حاج علی اکرب جعفری  معروف  بود.

)عکس  شمارۀ 2/3( اون  به حساب ، همۀ ما رو اداره  میکرد. یه  داش  دیگه م  داشتم  از خودم  
بزرگرت  که  اونم  به حساب  کار میکرد. اونم  ما رو اداره  میکرد.

س  - تمام  خانواده  را؟
ج  - بله . 

س  - از چه  سنی  به  طرف  ورزش  رفتید؟
ج  - واال از همون  اولش ، تقریباً ده  چارده  س���اله  بودم  که  داشم  ورزش  میکرد. منم  تقریبًا 

چارده  سالم  بود که  رفتم . اول  راهم  نمیدادن . 
س  - چرا؟

ج  - اونوقتا زورخونه  آدمای  چل  س���ال  کم���رتو راه  نمیدادن . اصواًل زورخونه  پیش  از من  
طوری  بود که  یکی  میخواست  بره  زورخونه  تا ریش  نداشت  راهش  نمیدادن . اونوقت  یارو 

مریفت  مثاًل یه  ش���ونه ، از این  ش���ونه  آهنیا میگرفت  فرو میکرد تو صورتش  که  بتونه  بره  تو 
1- اداره قورخانه یا اسلحه سازی قشون واقع در خیابان سنگلج، خیابان خیام بعدی، مقابل اداره روزنامه اطالعات 

بود.
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زورخون���ه .1 اونوقتا تو زورخونه  یه  همچی  وضعی  بود. بل���ه ! بعدش  دیگه  ما یواش  یواش  

مریفتیم  دم  زورخونه  و همونطور که  مرشد اون  تو ضرب  میگرفت ، ما بریون  همینجور واسه 

 خودمون  میچرخیدیم . همینو یاد  گرفتیم  تا رفتیم  تو و دیگه  یه  خرده  شریینکار شدیم . 

س  - شریینکار یعنی  کی ؟

ج  - به  اونایی  که  خوب  ورزش  میکنن ، خوب  میچرخن ، خوب  کباده  میزنن  و خوب  سنگ  

میگرین  میگن  شریینکار. ما رفتیم  یواش  یواش  اینا رو خوب  بلد شدیم  و موندیم  توش  دیگه . 

بعد رفتیم  یه  زورخونه  تو اون  بازارچۀ کل عباسعلی 2 که  صاحبش  نمیتونست  بگردونتش . من  

که  یه  جایی  مریفتم ، همه  میومدن  سراغ  من  ورزشمو تماشا کنن . ما اونجا روگرفتیم  و چند 

مدتی ام  اونجا رو اداره  کردیم  تا این  بساطا پیش  اومد و افتادیم  زندان .

س  - اولنی  باری  که  زندان  رفتید چند سالتان  بود؟

ج  - اولنی  دفعه  که  افتادم  زندان  پونزه  سالم  بود.

س  - به  چه  جرمی  زندان  افتادید؟

ج  - تو محل  دعوا کردیم . از همنی  کارایی  که  میکردیم  دیگه !

س  - شما وضعتان  تو محل  چطور بود؟ دار و دسته  داشتید؟ با بر و بچه های  محل  با هم  

بودید و دسته بندی  می کردید؟ نمی دانم  در ایران  به  اعضای  یک  گروه  چه  می گفتند، مثاًل 

اینجا بهش���ان  می گویند  گَنگ   ]gang[. می خواهم  بدانم  آن  موقع  ش���ما توی  آن  گروهها 

سردسته  بودید؟ بچه ها دنبال  شما می آمدند یا شما دنباله رو آنها بودید؟ 

ج  - میدوننی ؟ اونوقتا یه  جوری  بود که  تو محل ، به قول  حرف  جنابعایل ، صحبت  سردستگی  

نبود که  مثاًل یه  عده  جمع  بشن  و دسته  بشن  که : »بیاین  بریم  با اونا دعوا کنیم !« نه . بچه های  

2- اشاره به داستان زیر نقل از کتاب شگوشه ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم« نوشته جعفر شهری، صفحه ۸2:
... یکی از اصول فتوت )جوانمردی( بلوغ است و نابالغان حق ورود به جرگه جوانمردان را ندارند. به همنی علت 
از قدیم االیام به جوانان نابالغ اجازه لخت شدن در گود زورخانه نمی دادند و معتقد بودند کسانی باید وارد گود 
شوند که شانه به موی محاسنشان بند شود. به طوری که مشهور است جوان ساده رویی به زورخانه رفت و چون 
ریش نداشت از لخت شدنش حلوگریی کردند. به او گفتند: »هر وقت محاسن برآوردی و توانستی شانه را بر آن 
استوار کنی به زورخانه بیا.« جوان که خوی جوانمردی و تعصب فتوت داشت شانه را از جیب خود درآورد و به 
شدت به گوشت صورت خود فرو برد و گفت: »اگر شانه به ریشم نمی نشیند به گوشت صورتم می نشیند!« و به 

جرگه ورزشکاران درآمد...
1-  نقل از  کتاب »ایران قدیم و تهران قدیم« نوشته ناصر نجمی:

... بازارچه کربالیی عباسعلی واقع در جنوب چهارراه حسن آباد منتسب به کربالیی عباسعلی گمرکچی از چهره های 
سرشناس سنگلج بود که گفته می شد در مقابل فحش های آبدار و تازه ای که شوخ طبعان به او می دادند، به آنها پول 

می داد و در واقع »فحش خری« می کرد...
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هر محلی  با خودش���ون  بودن . )عکس  ش���مارۀ 2/۴( مثاًل خود من : چون  بیشرت اینور اونور 

مریفتم  و زد و خورد میکردم ، معروفرت شده  بودم . یه  همچی  چیزی  بود. اونوقت  دسته بندی 

 اینجوری  نبود که  مثاًل هر  کسی  دسته  داشته  باشه . 

س  - همدوره های  شما چه  کسانی  بودند؟

ج  - همدوره ایای  من  تو محل ؟... ُخب  بچه ها خیلیا بودن ...

س  - اسمشان  یا لقبشان  چه  بود؟ 

ج  - مثاًل سیداکرب خراط  بود، ممد آهنگر بود که  اعدامش  کردن . ناصر فرهاد بود که  موهای  

بور و چشای  زاغ  داشت . اونم  به  جرم  دو فقره  قتل  اعدام  شد. )عکس  شمارۀ 2/5( اولیش 

 امری بود، بهش  میگفنت  ام���ری آهنگر، دومیش  تقی  بارفروش  بود. بعد ناصَرم  اعدام  کردن . 

همه رو اعدام  کردن .

س  - همۀ اینها به جرم  قتل  اعدام  شدند؟ 

ج  - بله  دیگه ، قتل  کرده  بودن  که  اعدامشون  کردن . خدمت  شما عرض  کنم ، ناصر فرهاد که 

 زده  بود امریو کشته  بود، یه  وقت  مریه  دِر یه  قنادی  شریینی  بگریه ، قناده  بهش  میگه : »وقتی 

 شریینی  میگریی  پولشو باید بدی !« میگه : »اگه  حاج غالم  اومد، بگو من  میام  میدم !« گفت : 

»نه !پولشو بده  بعد وردار برب، یا وایسا خودش  بیاد!« سِر همنی  یک  و دو میکنن ، میگه : »اگه  

میخوای  دعوا کنی  بریم  آسانسیه ...« آسانسیه  میدوننی  کجاست ؟ 

س  - نه .
ج  - اون  موقع  راه آهنو میگفنت  آسانسیه .1

س  - فهمیدم .

ج  - ...اینا یه  درشکه  گرفنت  و سوار شدن  و رفنت  طرف  آسانسیه  دعوا، که  تو همون  درشکه  سِر 

سرای  مشریالسلطنه  دعواشون  میشه  و این  ناصر چاقو میزنه  به  شیکم  امری. امری  گردن کلفت تر 

از ناصر بود، اما ناصر چاقوکش  بود. خالصه  اون  امریه  میمریه ، ناصرو میربن  زندان . پدر این  

ناصر دمِ  اتاق  س���رتیپ  شاپور مختاری  که  اونموقع  رئیس  شهربانی  بود،گروهبان  آژانا بود. 

وقتی  اونو میگرین  میربن  زندان ، پدرش  مریه  این  در و اون  در میزنه  تاسه  سال  بعد از زندان  

1- آسانسیه برگرفته از کلمه فرانسه Station به معنی ایستگاه است و اصطالحاً به ایستگاه راه آهن واقع در انتهای 
خیابان شاهپور گفته می شد.
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میاردش  بریون . من  حاال نمیدونم  اینا رو برای  چی  میخواین  ُپر کننی ؟ اینا که  الزم  نیست ؟

س  - نه  الزم  هس���ت . می خواهم  ببینم  محلی  که  در آن  بزرگ  ش���دید چه  حال  و هوایی  

داشت .

ج  - بله ... خالصه ، تو سنگلج  یه  شریه خونه  واز شده  بود. این  ناصر بعد از دو سه  ماه  که  از 

زندان  بریون  میمونه ، یه  شبی  --یه  سیدیوسف  نامی  بود و یه  هاشم  ُترکه -- اینا مرین  دم  

اون  شریه خونه  حق  بگرین ، اون  شریه خونه  داره  خودش  یه  گردن کلفتی  بود که  حاال شریه ای  

شده  بود، با اون  دعواشون  میشه ، اون  هاشمه  میزنه  یکی  رو میکشه . بعد ناصرو میگرین  به جرم 

 قتل ، چون  سابقه  داشته  دیگه . اون  دو تام  در مرین . هاشم  شب  مریه  تو ناحیه  ده1  کشته  میشه .

سید یوسَفم  در مریه . برای  ناصَرم  حکم  اعدام  میُبَرن  و تو توپخونه  اعدامش  میکنن . 

س  - باز هم  از بچه های  محل  تعریف  کنید.

ج  - مثاًل بهرام  خاقانی ، بچۀ محل  شاه آباد، یه  بوکسور عایل  بود که  چون  تو  کاباره  شکوفه نو 

آدم  کشت  زندانش  کردن ، چار سال  حبسی  کشید اومد بریون . )عکس  شمارۀ 2/6(

س  - سر پرداخت  صورتحساب ؟ شنیده  بودم  سر پول  میز دادن  بنی  جاهل ها دعوا می شد، 

ویل  تا حد قتل  جلو می رفت ؟

ج  - آره ، ویل  این  یکی  داستانش  جالبه : شب  که  مریه  شکوفه  نو ارکسرت براش  میزنه . اکرب 

تقی  کهنه چی  از جاهالی  معروف  جنوب  شهر و بچه  محل  طیب  بود. اونو و بقیه  واسش  

دست  میگرین  و پرت  و پال بهش  میگن . بهرامم  جوابشونو نمیده ، بعد میان  سر میزش  میگن : 

»هیکل  به  این  گُنده ای ، به  این  بی  ُبخاری ؟ این  همه  بد و بریاه  بهت  گفتیم  چرا صدات  در 

نمیاد؟« که  عصبانی  میشه  و با شیشه  شامپاین  تعارفی  که  براش  آورده  بودن  میزنه  تو سر یارو 

و طرف  جابه جا میمریه !

س  - این  همان  دوران  بعد از جنگ  جهانی  دوم  اس���ت  که  به خاطر چاقوکشی های  زیاد، 

قانون  تبعید چاقوکش ها و اشرار به  بندرعباس  به اجرا گذاشته  شد؟2 همان  زمانی  که  تصنیف 

 فروش ها آهنگ  معروف  »بندرعباس ، جای  التاس « را می خواندند؟
2- ناحیه ده یا شهرنو محیطی محدود و دیوارکشی شده بود و محل زندگی روسپی ها به شمار می رفت.

1- در این زمینه، در صفحه چهارم بسیاری از شماره های سال 132۸ روزنامه باخرت امروز به مدیریت دکرت حسنی 
فاطمی، مطالب و گزارش هایی زیر عنوان »اخبار جنایی« دیده می شود. در شماره ۴3، سال 1۴، 26 شهریور 132۸ 
همنی روزنامه خرب تش���کیل کمیسیون تشدید مجازات در شهربانی چاپ شده است که کارش رسیدگی به پرونده 
افراد شرور و دزد و جیب بر و چاقوکش و ارجاع آن به وزارت کشور برای صدور رأی است. ر.ک. به سند شماره 

2/7 صفحه ۴۴.
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ج  - بله ، تبعید میکردن . به  خارک  و اونطرفا.

س  - حاال چرا جاهل ها این  همه  روی  همدیگر چاقو می کشیدند؟

ج  - ُخب  اونوقتا بیشرت چاقو میزدن  دیگه ، چاقو میکشیدن .

س  - ببینم  سیستم  چه  جوری  بود؟ مثاًل بچه های  محل  و اینها از چه  سنی  چاقو داشتند؟

ج  - از سیزه  چارده  به  باال. خدمت  شما عرض  کنم  که ، یارو مثاًل وقتی  زورش  نمریسید بزنه  

مریفت  یه  چاقو میذاشت  تو جیبش ... اینجوری  بود.

س  - شما هم  با خودتان  چاقو داشتید؟

ج  - من ؟ هیچوقت !

س  - هیچوقت  نداشتید؟

ج  - هیچوقت !

س  - پس  این  چیزهایی  که  در مورد شما...

ج  - اینو راستی  میگم ، هیچوقت .

س  - ...می گویند که  به  این  چاقو زدید یا به  آن  چاقو زدید بیخود است ؟

ج  - اگه  راس���ت  میگن  هم���نی  االن  تو تهران  برن  یه  پرونده  از من  پیدا کنن ، تو دس���تگاه  

شهربانی ، که  من  چاقو به  کسی  زده  باشم ! 

س  - با خودتان  هم  چاقو حمل  نمی کردید؟

ج  - نخری. من  ُخب  زور داشتم ، قلدر بودم ، یوقور بودم ، خوب  بودم .

س  - یعنی  به  زور خودتان  متکی  بودید و چاقوکشی  برایتان  ُافت  داشت ؟

ج  - بله ، به  خودمون  متکی  بودیم ! هیچوقت  چاقو نمیکشیدیم .

س  - چماق  چطور؟

ج  - نه . چوبم  نه .

س  - چوب  و چماق  هم  نه ؟

ج  - اصاًل و ابداً.

س  - پس  این  که  می گویند در شلوغی های  2۸ مرداد با سیصد تا چماقدار آمدید و...

ج  - ن���ه . نه . چماق  و اینا رو میبن���دن  به  آدم  دیگه . البته  ُخب  یه  عده  دنبالمون  بودن . اونم  

داستانش  علیحده  است . عکسای  اونوقت  که  موجوده ! اگه  کسی  یه  عکس  منو با چماق  
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نشون  بده  راست  گفته .

س  - به  این  داستان  بعداً خواهیم  رسید.

ج  - اینکه  2۸ مرداد چه  جوری  رفتیم  و چیکار  کردیم  امری  علیحده  اس���ت ، این  کارای  

محلی  علیحده  است . مال  محل  اینجوری  بود که  مثاًل یه  گردن کلفتی  از این  محل  مریفت  یه 

 محل  دیگه  دعوا میکرد. بعداً شب  اون  یکی  میومد توی  این  محل  که  اونو گری بیاره  دعواکنه . 

البته  ما تو محل  خودمون  کاری  میکردیم  که  اصاًل کسی  جرأت  نکنه  پاشو بذاره  تو محل . یه  

وقَتم  اگه  تو محل  ما دعوا میشد مثاًل برای  دفاع  از ناموس  زنای  محل  و این  چیزابود. اونوقتا 

از این  صحبتا بود.

س  - یعنی  زنها و دخرتهای  محل  ناموس  مردهای  محل  حساب  می شدند؟

ج  - آهان ، باریکال!

س  - آنوقت  کسانی  که  قتلهای  ناموسی  می کردند، برای  در و همسایه  قهرمان  می شدند؟

ج  - معلومه  دیگه ! حاال که  این  حرفا رو زدین  یه  چیزی  میخوام  بگم : البته  این  مال  ساالی 

 پیشه ، مال  این  آخریا نیست ، مال  وقتیه  که  باشگاه  رو داشتیم . یه  دفعه  کار باشگاهم  گری کرد.

یعنی  اعلیحضرت ، خدا بیامرزدش ، یه  فرمانی  صادر کرد که  بایستی  سرپرست  ورزش  باستانی  

بشم ، ُحکمشم  هست . ما شدیم  سرپرست  ورزش  باستانی . یه  طرحی  تهیه  کردیم  و دادیم  به  

دولت  که  تصویب  کنه . بعد این  طرح  ما تصویب  نشد. هی  گفنت  امروز، فردا، امروز، فردا، 

امروز، فردا. یه  روز اعلیحضرت  تشریف  آوردن  تو دانشکدۀ افسری ، عکسشم  دارم که  دارن  با 

من  صحبت  میکنن .1 اعلیحضرت  هر سال  --گمونم  جشن  مهرگان  بود-- واسه  سردوشی  

دادن  به  افسرا میومدن  دانشکدۀ افسری . اونوقتا سرلشکر مقصودی  رئیس  دانشکدۀ افسری  

بود و به  ما گفته  بود: »جعفری ، این  ورزشو بیار تو دانشکدۀ افسری  که  ما دیگه  جودو و این  

بساطا رو نذاریم  و ورزش  ملی  خودمونو نشون  بدیم .« مام  رفتیم  این  کاروکردیم  و ورزش  

باستانی  رو بردیم  تو دانشکدۀ افسری  و به  دانشجوها ورزش  یاد دادیم . دو سه  ماه  مفصل  

سربسرشون  گذاشتیم . بعد اعلیحضرت  که  تشریف  آوردن  بازدید گفنت : »چه  خوب  شد این  

ورزش  رو آوردین  تو سطح  دانشگاه !« 

حاال مقصودم  اینه  که  اعلیحضرت  بعد پرسید: »چطوری ؟« گفتم : »قربان ، من  یکی  دو ساله  

1- اشاره به عکس شمارۀ  1۴/5 صفحۀ 32۸.
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دویدم  دنبال  این  طرح  باشگاه  که  دادم  به  هویدا، تصویب  نکرد.« بعد به  هویدا گفت : »چرا 

کار جعفری  رو راه  نمیندازین ؟« خالصه  هویدا رفت  و مام  رفتیم  و فردا هویدا فرستاد عقب  

ما. رفتیم  توی  اتاقش . البته  هویدام  آدم  شوخی  بود. گفت : »شکایت  منو به  شاه  میکنی ؟ یه  

مش���تت  بزنم  بری  اون  ته  بخوری  زمنی ؟« گفتم : »آقا این  وزیرت  کار منو درست  نکرد. یه  

ساله  داره  منو میاره  و میربه . منم  هزار    کار دارم !« بعد  گفت : »چطور نکرد؟« گفتم : »آقا 

نکرد دیگه ، با من  مخالفه . چون  من  یه  موقعی  با مصدق  بودم  حاال نیستم  با من  مخالفه !« 

گفت : »برو پیش  دکرت هدایتی .« هدایتی  اونوقت  شده  بود وزیر آموزش  و پرورش  هویدا.

س  - اسم  اولش  چه  بود؟

ج  - دکرت هدایتی ، وزیر مشاور بود. اسمش  االن  واال یادم  نمیاد.

س  - دکرت هادی  هدایتی ؟

ج  - بله ، درسته ! رفتم  تو اتاقش  و به  من  گفت : »بشنی !« نشستیم . »حالت  خوبه ؟« »بد 

نیستیم .«گفت : »چی  شده ؟« گفتم : »جریان  اینه  و اینه « گفت : »منو میشناسی ؟« گفتم : 

»نه .« گفت : »درس���ت  منو نیگا کن .« گفتم : »واال نمیدونم  چی  بگم .« گفت : »من  بچه  

محلتم ...« چون  اون  سؤال  ناموس  و اینا رو کردین  دارم  این  خاطره  رو میگم ها!

س  - ممنون .

ج  - ...گفت : »من  یه  روز اومدم  برم  از تو کوچۀ شما. با یه  نفر دیگه  بودم . داشتم  از مدرسه  

میومدم . دو تا دخرَتم  جلو ما مریفنت . دیدم  تو دم  اون  مغازۀ دوغ  و کشکی  نشسته  بودی  رویه  

چارپایه . بعد یهو بلند شدی  اومدی  یه  َلَغت  زدی  تو  ک .. من .« ]خنده [ گفتم : »آقا میخوای  

کار ما رو راه  بندازی  یا با این  حرفا...« گفت : »نه  آقا، خیالت  راحت  باش���ه .« پاشد اومد 

منو ماچ  کرد و گفت : »تو خیال  کردی  ما داریم  به  اون  دخرتا متلک  میگیم  یا داریم  مرییم  

دنبال  اینا که  پا شدی  این  کارو کردی . ویل  من  بهت  تربیک  میگم . تو اون  محل  همه  دوستت  

داشنت . همه  از تو تعریف  میکردن .« 

من  اصاًل اونجا معروف  بودم  به  اینکه  کس���ی  جرأت  نمیکرد از ترس  من  تو محل  ما بیاد 

که  دنبال  کسی  بیفته . آخه  ما از نوچه های  حاج  سیدحسن  رزاز بودیم . )عکس های  شمارۀ 

2/۸ و2/9( مثاًل این  بچه ها مریفنت  دم  مدرسۀ دخرتونه  --همون  باالی  مدرسۀ انوشریوان 

 دادگر-- جمع  میش���دن . به  محل  ما که  مریس���یدن  پخش  و پال میشدن . اصاًل از ترسشون  
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نمیومدن  طرف  ما. بله ، این  جریان  کار اون  محل  بود.

س  - آقای  جعفری  چند تا از این  اصطالحات  جاهلی  را برای  من  معنی  کنید تا فرقشان  

را بفهمم .

ج  - مثاًل؟

س  - مثاًل: باج گریی ؟

ج  - یعنی  به  زور پول  از کسی  گرفنت .

س  - حق گریی ؟

ج  - یعنی  باج  گرفنت  تو عالم  رفاقت . کاسب  ماسبا خودشون  به  گردن کلفتای  محل  یه  چیزی 

 میدادن  که  مثاًل مواظبشون  باشن .

س  - تلکه  کردن ؟

ج  - سر قمار و به  حیله  پول  از کسی  گرفنت . تلکه گری آدمی  بود که  مثاًل با یه  چوب  زمینو برای  

اون  آدمایی  که  تو خرابه ها دور هم  کپه کپه  مینشسنت  صاف  میکرد تا قاپ  درست  رو زمنی  

بشینه . تازه  حکمم  میکرد و حرفشم  ردخور نداشت . آخر سر قماربازا بهش  یه  پویل  میدادن . 

یه  تلکه  بگری  گردن کلفتم  بود که  از همه  پول  می گرفت .

س  - تیغ کشی ؟

ج  - یه  کسایی  بودن  که  برای  باج  گرفنت  از یکی  دیگه  به  خودشون  تیغ  میزدن ، بعد طرف  

رو میرتسوندن  و یقه شو میچسبیدن  که : »تو منو زدی !«. یه  تیغ زدنم  بود که  یعنی  با رضایت  

طرف  پول  ازش  میگرفنت  و پس  نمیدادن . بعد میگفنت : »اونو تیغیدیم !«

س  - تیزکی ؟

ج  - التا به  چاقو میگفنت  تیزکی .

س  - عشق  التی ؟

ج  - مثاًل بعضیا ادای  جاهال رو درمیاوردن  به  عش���ق  اینکه  جاهل  به  حساب  بیان : پاشنۀ 

کفششونو میخوابوندن ، کتشونو مینداخنت  رو شونه شون ، عرق  میخوردن  و عربده  میکشیدن  

و از این  کارا دیگه ...

س  - یه کتی ؟ 

ج  - به  اونایی  که  برای  خودنمایی  و عرض اندام ، موقع  راه  رفنت  ش���ونۀ یه  طرف  رو جلوتر 
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میدن  و گردن کشی  میکنن ، میگن  یه کتی  راه  مریه . اینا رو واسه  چی  میخواین ؟

س  - احتمااًل موقع  نوشنت  کتاب  به درد می خورد. نوچه ؟

ج  - ت���و زورخونه  به  مبتدیا میگن  نوچه . گود زورخونه  هم  گرده  دیگه ! یعنی  گوِد محبت .

گردی  یعنی  محبت  و دور هم  بودن . اونوقت  نوچه  که  میاد اونجا خودش  میفهمه  که  مثاًل 

باید پائنی تر از همه  وایسه . این  رسم  نوچه ست . نوخاسته  اون  کسیه  که  یه  خورده  بیشرت تجربه  

داره ، مریه  از نوچه  باالتر وامیسته ، آداب  زورخونه  رو بیشرت میدونه  و به  اون  نوچه  یاد میده ، یه  

همچی  چیزی . بعد وقتی  از نظر ورزش  و وزنه  برداشنت  و از نظر انسانیت  کامل  میشه  مریسه  

به  پهلوونی  و میشه  پهلوون ... 

س  - چطور شد شما نوچۀ حاج سیدحسن  رزاز شدید؟

ج  - واال، ما خوب  ش���ریینکاری  میکردیم . اینه  که  این  خوش���ش  اوم���د از ما. اون  موقع 

 پریمردی ام  ب���ود جا افتاده . اونوقتا، وقتی  که  این  پهلوون���ا به  ما لطفی  میکردن ، مرحمتی  

میکردن ، ما به حساب  میشدیم  نوچه شون  دیگه . اونام  ما رو نوچه  خودشون  حساب  میکردن .

س  - موقعی  که  شما نوچۀ سیدحسن  رزاز شدید هنوز سر پا بود؟ ورزش  می کرد یا پری شده 

 بود؟

ج  - نه  پری بود دیگه . ویل  هنوز کارآمد بود.

س  - یک  خاطره  از این  حاج سیدحسن  رزاز تعریف  کنید.

ج  - خاطره  که  خیلی  دارم ، خودش  برامون  تعریف  میکرد. یه  وقت  سیدحسن  مریه  عراق ، 

عراَقم  دو تا زورخونه  داشت : یکی  تو کاظمنی ، یکی  تو نجف . اینا َرم  ایرانیایی که  از تهران 

 رفته  بودن  درس���ت  کرده  بودن . اونوقت  این  مریه  تو زورخونۀ اونجا. خدمت  ش���ما عرض  

کنم ، یه  پهلوون  قنربی  بود اونجا میوندار بود. هیکلی  بود! خیلی  بلند و خوش هیکل ، این  

و نوچه هاش  داشنت  ورزش  میکردن . یه  جفت  سنگ  اونجا بود --سنگی  که  تو زورخونه  

میگرین -- پهلوون  قنرب رفت  زیر اینا خوابید و هفتاد تا از این  سنگا گرفت . حاج سیدحسن  

خدابیامرز بهش  میگه : »اجازه  میدی  من  چند از این  سنگا بگریم ؟« چون  حاج سیدحسن  

از تهران  رفته  بود اونجا و غریب  بود بهش  میگه : »برو بش���نی  اونجا!« آخه  س���نگای  اونو 

هیشکی  اصاًل نمیتونس���ت  بلند کنه . به  حاج سیدحسن  برمیخوره ، مریه  میخوابه  و سنگا رو 

میگریه . پهلوون  قنرب شناشو مریه ، تموم  میشه ، بلند میشه  میبینه  این  داره  سنگ  میگریه . بعد 
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اعتن���ا نمیکنه  دومرتبه  بنا میکنه  به  میل  گرفنت . بعد میل بازیش  تموم  میش���ه ، باز میبینه  این  

داره  سنگ  میگریه ، انقد این  قوی  بود! بعد خالصه  میاد تو گود و ورزش  میکنه ، سیدحسن  

کارش  تموم  میشه . بعد پهلوون  قنرب بهش  میگه : »گرم  شدی ؟« میگه : »نه  قربان !« یکی  از 

نوچه هاشو صدا میکنه  جلو و میگه : »برو حسابی  گرمش  کن !« نوچه  میاد جلو، سیدحسن  

نوچه  رو میزنه  زمنی .خالصه  سه  چار تا از نوچه ها و نوخاسته هاشو میفرسته ، حاج سیدحسن  

همۀ اینا رو میزنه  زمنی . بعد میگه : »گرم  ش���دی ؟« میگه : »قربان ، نه .« خودش  میاد جلو. 

میاد جلو که  با این  کُشتی  بگریه  --خودش  قشنگ  تعریف  میکرد-- همچی  پهلوون  قنربو 

میزنه  زمنی  که  پس ِگردنش  میخوره  به  کف  گود. تا اونوقتم  هنوز لخت  نشده  بود، یه  پریهن  

تنش  بود. بعد وقتی  لخت  میشه  میبینن  عجب  هیکلی  داره . ازش  که  میرپسن  میفهمن  پهلوون  

ایرانیه  و دیگه  بهش احرتام  میذارن .

س  - حاج سیدحسن  کدام  زورخونه  کُشتی  می گرفت ؟

ج  - حاج سیدحسن  ُخب  پهلوون  بود. همه  زورخونه ها مریفت . 

س  - بسیار خوب . برگردیم  سر صحبت  اول : حاال شما دارید پهلوی  پدر کار می کنید، بعد 

هم  یک  مقداری  شما را اینور و آنور گذاشته  سِر کار و آخر  گفتید که  رفتید برای  خودتان  یک  

باشگاه  باز کردید، درست ؟

ج  - بله ... باشگاه  نه . یه  زورخونه  بود که  اجاره  کرده  بودم . 

س  - اسم  این  زورخانه  چه  بود و  کجا بود؟

ج  - اسمش  زورخونۀ بازارچه  بود. دو سال  اونجا رو داشتم ، بعد ول  کردم  و بیکار شدم . 

حاال دیگ���ه  بیکارم  و دنبال  کار میگردم . یعنی  زورخونه  رو ک���ه  اجاره  کرده  بودم  تحویل  

صاحبش  دادم .

س  - چرا؟ ضرر می کرد؟

ج  - نه  دیگه  دوست  نداشتمش ، ولش  کردم .

س  - چرا این  لقب  »شعبون  بی ُمخ « را به  شما دادند؟

ج  - الالله االالله... شروع  شد! ]خنده [ خدمت  شما عرض  کنم ، ما مدرسه  که  مریفتیم ، با 

همنی  تیمسار مهدی  رحیمی  خدابیامرز و اون  تیمسار رضا عظیمی  که  گردنش  اینجوری  ]سر 

را به سمت  راست  کج  می کند[ بود، تو یه  کالس  بودیم . بعد که  معلم  میومد و بچه ها میخواسنت  
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برن  دستشویی ، اینجوری  میکردن  ]انگشت  سبابه  را به نشان  اجازه  گرفنت  باال می برد[ اونوقت  

معلم  میگفت : »برو!« من  اینکارو نمیکردم ، هر وقت  میخواس���تم  راهمو میکشیدم  مریفتم  

بریون . اونوقت  معلمه  با انگشت  میزد به  شقیقه ش  و به  بچه ها میگفت : »ُمخش  خرابه ! ُمخ  

نداره !«. از همونجا اینا اسم  ما رو گذاشنت  »بی ُمخ «. همون  سپهبد عظیمی ، اونم  یه  وری  بود 

دیگه . بهش  میگفنت  »رضا یه وری « که  تا آخر سر، تا وقتی  تیمسار شد، ارتشبد شد و سپهبد 

شد، همه  بهش  میگفنت  »رضا یه وری « چون  گردنش  کج  بود دیگه .

س  - پس  آن  دوره  لقب  گذاشنت  رایج  بود؟

ج  - میگفنت  دیگه . هر کسی  تو محل  یه  لقبی  داشت . اونوقتا مرسوم  بود از بچگی  وقتی  یه 

 لقب  رو کسی  میذاشنت  روش  میموند.

س  - ویل  لقب  شما یک  معنی  خاصی  هم  داشت ؟!

ج  - میدونی ، هر کسی  یه  کار حسابی  میکرد یا میخواست  حق  یکی  رو بگریه  یه  چیزی  بهش  

میبسنت . ویل  تا یکی  حقشو نگریه ، کارش  درست  نمیشه . من ، به جون  بچه م  به جون  شما، غری 

از این  که  وقتی  میدیدم  به  یکی  زور میگن  و مریفتم  دنبال  کارش  چیز دیگه ای  نبود. مثاًل من 

 مریفتم  ش���هردارو ببینم ، مثاًل سکرترش  میگفت : »فردا بیا، پس فردا بیا...« ویل  من  دِر اتاق 

 شهردارو باز میکردم  یهو مریفتم  تو. بعد اینا میگفنت  »ُمخ  نداره !« وقتی  من  میام  مریم  تو و 

میخوام  حق  چار تا رو بگریم  ُمخم  خرابه ؟ از همون  جا اینا هی  بند کردن  به  ُمخ  ما و ول کنم 

 نیسنت ! ُخب  حاالشم  هر جا هر خربی  میشه  ُمخ  ما رو میکشن  جلو. خدا پدر و مادر این  آدمای  

مخالف  رو بیامرزه ، بازم  به  این  مخالفا که  به خاطر ُمخمونم  شده  ما رو مطرح  میکنن ! حرفی  

نیست . دو تا از همنی  وکالی  مجلس  دعواشون  شده  بود تو مجلس  --اینو  کیهان  لندن  نوشته  

بود-- این  به  اون  میگه : »تو مثل  شعبون  بی ُمخی !« یا: »از شعبون  بی ُمخ  بدتری !«

س  - گمانم  لقب  شما مشهورترین  لقب  ایران  باشد، کسی  نیست  که  آنرا نشنیده  باشد.

ج  - میخوام  یه  چیزی  براتون  تعریف  کنم . تو باشگاه  هر وقت  ورزش  داشتم ، بعدش  صحبت  

میکردم . یه  روز مصطفی  دیوونه  اون  باال نشسته  بود. منم  تو  گود داشتم  صحبت  میکردم . 

هر چی  ما میگفتیم  این  تصدیق  میکرد، سرشو تکون  میداد و میگفت : »درسته !« زورخونه م  

حاال ش���لوغ ! منم  یه  وقت  گفتم : »باالخره  حرفای  یه  بی ُمخو یه  دیوونه  باید تصدیق کنه  

دیگه ! اینهمه  آدم  اینجا نشسته  هیشکی  حرف  نمیزنه ، تو هی  کله تو تکون  میدی !« ]خنده [
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س  - این  همان  مصطفی  پادگان  است  که  یک  روز تابلوی  کالنرتی  محل  را که  رویش  شری 

و خورشید بوده ، می کشد پائنی  که : »شری اصلی  منم ؟!«

ج  - این  قضیه  رو شما از کجا میدونی ؟

س  - یکی  از بچه محل های  خودتان  برایم  تعریف  کرده !

ج  - آره ، مصطفی  دیوونه  بچۀ پاچنار بود. ویل  تابلو رو نمی کش���ه  پائنی ! از حال  طبیعی 

 خارج  بوده ، با چاقو عقب  رئیس  کالنرتی  میکنه  که : »اینجا من  شریم ، این  شری چیه ؟« آره  

خانوم  یه  همچی  آدمایی ام  پیدا میش���دن ! یه  عکس  سه  تایی  دارم ها! من  و حاج سیدحسن 

 رزاز! اون  سومی  مصطفی  دیوونه ست .

س  - بله ، داریم .1 این  از لقب  »بی ُمخ «، ویل  لقب  »شعبان  تاجبخش «2 را چه  کسی  به  شما 

داد؟ از کجا آمده ؟

ج  - واال بیخودیه ... بیخودی . 

س  - آخر می گویند شما کمک  کردید و شاه  را برگرداندید سِر تاج  و تخت ، مگر نه ؟

ج  - نه  خانوم . یه  آخوندی  باالی  منرب اینو  گفت ، همون  بعد از اینکه  این  پیش���امدا ش���د، 

اونم  میخواست  این  وسط  ُبل  بگریه ، اونجا باالی  منرب گفت : »این  آقای  جعفری  تاجبخشه . 

ایشون  این  کارا رو کرده ، اون  کارا رو کرده .« مردمم  این  حرفا رو که  یارو به  ک .. ما بسته  بود 

میشنیدن  و مریفنت  بازگو میکردن !

س  - چقدر برای  »ُمخ « شما حرف  و نقل  هست : لطیفه ، حکایت ، شایعه ... یک  عالم !

ج  - ُخب  دیگه  اینجوری  بود. آخه  همه  منو اینجوری  میشناخنت !

س  - هیچوقت  هم  سعی  نکردید خالفش  را نشان  بدهید؟

ج  - نه  بابا بذار بی ُمخ  بمونیم . اگه  بدونن  ُمخ  داریم  ولمون  نمیکنن ! ]خنده [ آخه  پاریا خیال  

میکردن  فامیل  من  اصاًل بی ُمخه . دلیلشم  حاال میگم . وقتی  که  رجال  یا هرنپیشه ها میومدن  تو 

باشگاه  ما، عکسشونو میگرفتیم  میذاشتیم  پشت  شیشه  مردم  تماشا کنن . اونوقت  ملت  عادت 

 داره  یکی  رو میخواد صدا کنه  --مثاًل عکس  یکی  رو پش���ت  شیشه  میبینه -- یه  فحشم  

میده ! میگه : »اه ، مثاًل این  ]غالمحسنی [ بهمنیار فالن  فالن  شده ست ها!« عکس  مام  اونجا 

1- عکس شمارۀ  2/۸ صفحۀ ۴5 و عکس صفحۀ  ۴69.
2-- در شاهنامه لقب »تاجبخش« برای رستم به کار رفته است.روشن نیست آن کسی که این لقب را به شعبان 

جعفری داده است این نکته را می دانسته یا نه؟! 
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بود دیگه . یه  یارو اومده  بود باش���گاه ، عکس  مارو پشت  شیشه  دید. یهو گفت : »ُا شعبون  

بی ُمخ���ه !« حاالمنوچهر مام  رفت  اونو گرفت  آورد ت���و و دیدم  میخواد کتکش  بزنه . گفتم : 

»ولش  کن ، چیکارش  داری ؟« پسره  تقریباً هیجده  نوزه  سالش  بود، گفتم : »آخه  مرتیکه  چرا 

خفه  نمیشی ؟ چرا حرف  مفت  میزنی ؟« گفت : »جونِ  شعبون  بی ُمخ  من  چیزی  نگفتم !« 

گفتم : »اِ، بازم  که  داری  میگی !« یهو دیدم  ناراحت  شد، خیال  کرد میخوام  بزنمش . گفت : 

»به خدا من  خیال  کردم  فامیل  شما بی ُمخه .« میدوننی  اینجوری  فکر میکردن .

س  - بله ، غری از مردم  عادی ، بسیاری  از اهایل  قلم  و نویسندگان  هم  در نمایۀ کتابشان  نام  

شما را زیر حرف  »ب « یعنی  تحت  نام  خانوادگی  »بی ُمخ « ضبط  کرده اند! من  برای  پیدا 

کردن  اسم  شما در یک  کتاب  باید هم  زیر حرف  »ج « می گشتم ، هم  زیر حرف  »ب «!

ج  - یه  روَزم  تو اسرائیل  داشتم  با یکی  از رفقا پیاده  مریفتم . یه  گُل  فروشه  بود کنار خیابون . 

این  دید فارس���ی  حرف  میزنیم ، اومد جلو و گفت : »شما ایرانی  هستنی ؟ از ایران  اومدین ؟ 

از ته���ران  اومدین ؟« گفتم : »آره .« گفت : »منم  بچه  خیابون  سریوس���م .« با هم  از اینجا و 

اونجا صحبت  کردیم . گفت : »من  االن  بیس���ت  س���اله  اینجام .« گفتم : »ُخب  تو ایران ، تو 

تهران  کی  رو میشناختی ؟« گفت : »واال کسی  رو نمی شناختم . فقط  تو خیابون  شاهپور یه  

شعبون  بی ُمخی  بود...« ]خنده [ تا اینو  گفت ، من  فهمیدم  نفهمیده  اینو گفته ، ویل  ناراحت  

شدم . به  رفیقم  گفتم : »من  االن  میام !« گذاشتم  رفتم . وقتی  کارامو  کردم  و برگشتم ، رفیقم  

گفت : »خیلی  ناراحت  شد و اینا.« فرداش  گفتم : »بیا بریم  از دلش  در بیاریم ، این  طفلک  

نفهمیده !«. خانمش  گفت : »واال، تب  کرده  افتاده  تو خونه !« پا شدیم  رفتیم  خونه ش . تا 

فهمید ماییم ، پتورو طوری  کشید سرش ، اون  گوشه  لوله  شد. منم  که  اینو دیدم  گفتم : »بلند 

شو بابا، من  شعبون  بی ُمخم !« بیچاره ... خودمم  خنده م  گرفته  بود. باالخره ، بلندش  کردم  

نشوندمش  صورتشو ماچ  کردم  و گفتم : »باباجونِ  من ، حاال همه  ُپشت  سِر ما میگن ، تو یه  

دفعه  جلو روی  ما گفتی ، من  ناراحت  نمیش���م .« خالصه ، از دلش  درآوردم ، چند تا از این  

چیزای  نقره  داشتم  بهش  کادو دادم ، خیلی  تشکر کرد و بعدم  با ما حسابی  رفیق  شد.
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سربازی  

س  - آقای  جعفری  کی  سربازی  رفتید؟
ج  - س���ربازی ؟ ...همون  س���ال  1319 رفتم  سرباز نقلیه  شدم . خدمت  شما عرض  کنم  که ، 

نقلیه ام  دمِ  گارِد ]گاِر[ ماشنی  دودی  بود.1
س  - سرباز نقلیه  یعنی  جیپ  می راندید؟

ج  - نه  تو ادارۀ نقلیه  سربازی  میکردم  دیگه . اونوقت  پاگون  و گرت و زنگال  2و مچ پیچ  داشتیم  
و از ای���ن  حرف���ا. ما رفتیم  اونجا و یه  مدتی ام  اونجا بودی���م  ویل  همه ش  در مریفتیم  و فرار 

میکردیم . درست  و حسابی  نمریفتیم  سربازی .
س  - پس  خودتان  نرفتید؟ ش���ما را بردند نظام  وظیفه ؟ خودتان  که  نمی خواس���تید بروید 

سربازی ؟
ج  - چرا، خودمون  رفتیم . به حساب  از رو بیکاری  رفتیم  نقلیه . وقت  سربازیم  نشده  بود هنوز. 
یه  سال  مونده  بود. باید بیست  ساله  برم  سربازی ، من  نوزه  رفتم  اونجا اسم  نوشتم . بعد دیدیم  

تعلیم  سخته  هی  فرار میکردیم .
س  - اینهم  مدرسه  بود؟

ج  - به خاطر همینم  س���ربازیم  چار س���ال  طول  کشید. از بسکی  در رفتم . بعد خدمت  شما 
عرض کنم ، منم  اینا رو که  میگم  یکی  یکی  خاطراتم  یادم  میفته . به حساب  یه  سال  یه  سال  و 

1- گار برگرفته از  کلمۀ  فرانسوی Gare و گار ماشنی دودی به معنی ایستگاه راه آهن است.  
2- پاگون: برگرفته از کلمۀ  فرانس���وی ِگرت به معنی قطعه ای پارچه که قسمت پائنی ساق پا و باالی کفش را برای 

محافظت آن از باران و ِگل می پوشاند.
- زنگال: ساق بند چرمی که روی شلوار می بستند و چون سریع تر از ساق پیچ پارچه ای بسته می شد و کفش تمیزتر 

می ماند جانشنی آن شده بود.



سربازی ۴۸

نیمی  اونجا بودم  یه  دفعه  دیدم  که  گفنت  روسا دارن  از طرف  کرج  میان ، انگلیسام  از طرف 

شابدولعظیم ... آره ، روسا از طرف  کرج ، انگلیسا از طرف  شابدولعظیم  دارن  میان  تو مملکت . 

تقریباً نزدیکای  جنگ  بود. تو محل  یه  اتفاقی  افتاده  بود که  منو اونجا زندان  کرده  بودن ...

س  - چه  اتفاقی  افتاده  بود؟

ج  - سِر چی  شد که  رفتم  زندان ؟ واال، یه  چند تا از این  ورزشکارا به  ما گفنت : »بریم  عکس 

  بگرییم .« آخه  ورزش���کارا دوست  دارن  عکس  لختی  بگرین . ما گفتیم : »بریم  خونۀ ما رو 

پشت ِ بون ، اونجا بهرت از همه  جاست .« اینا رو بردیم  رو پشتِ بون . چار پنج  تایی  وایسادیم . 

غالم  نجار بود و سیداحمد بود و یه  چند تایی  از بچه ها بودن . وایسادیم  گوشۀ پشتِ بون .

عکاسم  از این  دوربینا داشت  که  یه  دونه  پارچه  سیاه  مینداخت  سرش  و مریفت  زیرش  بعد از 

اون  زیر میگفت  یه  ُخرده  بیا اینور، یه  ُخرده  برو اونور. خودشم  هی  ُخرده  ُخرده  عقب  مریفت . 

هی  به  ما ُغر میزد که  ش���ماها قشنگ  وایسنی . این  پشتِ بونم  دورش  نظامی  داشت ، آجرای  

گُنده  رو میگفنت  نظامی . اینم  یهو پاش  مریه  رو اون  نظامیا و میفته  پائنی .

س  - عکاس ؟

ج  - آره  عکاسه . اونجام  یه  حوض  سنگی  بود کله ش  میخوره  به  لب  حوض  و میمریه .

س  - به همنی  سادگی !

ج  - واال جون  ش���ما. ُمرد و ما چار پنج  تا رو گرفنت  بردن  زندان . اون  رفقای  ما رو میربن  

زندان  شهربانی  یکی  سه  چار ماه  بیچاره ها رو نگه  میدارن  و ما َرم  میربن  زندان  نقلیه . بله ، 

اینم  داستان  اون  عکاسه .

س  - پس  به خاطر کشته  شدن  عکاس  در زندان  هستید؟

ج  - بله ، زندان  اونجام  دم  در همون  نقلیه  بود و میخورد به  خیابون . سرَدِرش���م  یه  دونه  

از این  آدما ]نگهبان [ توی  اون  صندوق  همیشه  وامیساد. مام  تو زندان  بودیم . یهو دیدیم  

س���ربازا همه  دارن  فرار میکنن  .یکی  یه  دیگ  ورداش���ته ، یکی  چار تا پتو ورداشته ، یکی  

چرخ  ماشینو در آورده  داره  میربه ، یکی  فالن  چیزو --ویل  تفنگ  مفنگ  نه -- ورداشنت  

و دارن  فرار میکنن . خالصه  سربازا همه  رفنت . همون  روز بود که  نمیدونم   .2 شهریور بود 

چی  بود ؟

س  - شهریور سال  1320.
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ج  - بله ، گفنت  رضاشاه  در مقابل  ارتش  روس  مقاومت  میکرده . پیغوم  داده  به  تیمسار ]سرلشکر 

احمد[  نخجوان  ]کفیل [ وزیر جنگ  که  ارتش���و بفرس���ت  اهواز. اون  که  سابقه کدورت  با 
رضاشاه  داش���ت ، دستورشو انجام  نمیده  و دس���تور مرخصی  میده ، 1که  همه  رو ول کردن . 
خالصه ، من  حاال از تو بازداشتگاه  هی  داد میزنم : »بابا، یکی  بیاد این  درو وا کنه !« هر چی  
هوار میکنم  کسی  نمیاد. آخِر سر یه  بچه  اومد رد بشه  گفتم : »بچه  بیا این  درو وا کن !« تو 
این  هری و ویر اونم  پول  میخواد میگه : »من  دو زار میگریم !« گفتم : »بابا درو وا کن  من  بیام  
بریون  دوزاریم  کج���ا بود این  تو؟« خالصه  درو وا کرد و ما اومدیم  بریون . تا اومدم  بریون 
 یهو دیدم  سرلشکر ]کریم [ بوذرجمهری  اومد. سرلشکر بوذرجمهری ام  که  میدوننی  تخم  چش  
رضاشاه  بود دیگه ، رئیس  ستاد ]فرماندۀ لشکر اول  و سرپرست  نریوی  هوایی [. این  اومد و 
گفت : »سرباز کجا مریی ؟« گفتم : »قربان  در رفنت !« گفت : »سرهنگ  اعتمادی  چی شد؟« 
اون  رئیس  نقلیه  بود. گفتم  »قربان ، همه  در رفنت . اونم  رفته  دیگه .« یه  دفعه  مادر ق ... از پشت  

با لگد زد تو ک ... ما، گفت : »برو اون  تو!« مام  رفتیم  تو و اون  دوباره  درو بست ...
س  - دوباره  افتادید توی  زندان ؟

ج  - بله ... درو بس���ت  و س���وار ماشنی  شد و رفت . در این  موقع  دیدیم  سرهنگ  اعتمادی  
و اینا ریخنت  اونجا. فهمیده  بودن  این  اومده . در هر صورت  باز اومدن : س���ربازا نه ، افسرا 
اومدن . سرهنگ  اعتمادی  اومد و درو وا کرد و من  اومدم  بریون . گفت : »چطور شد؟ چی  
گفتی ؟«گفتم : »تیمسار اومد اینجا و با من  صحبت  کرد.« پرسید: »چی  بهش  گفتی ؟« 
گفتم : »قربان ، خدمتش���ون  عرض  کردم  همه  در رفنت .« گفت : »گفتی  در رفنت ؟« گفتم : 
»ُخب  خودش  دید دررفتنی  و نبودین  دیگه !« گفت : »بُکنیدش  اون  تو!« تا اومدن  بکننم  
اون  تو فرار  کردم --آخه  من  تیز بودم -- در رفتم . همیش���ه م  گیوه  پام  میکردم . سر همنی  
گیوه هام  همیش���ه  منو مینداخنت  زندان . چون  گیوه  قدغن  بود، باید پوتنی  بپوشی . نقلیه  یه  
جایی  واقع  ش���ده  بود که  پشتش  یه  قربسون  بود، سر قرب آقا2 بود. پریدم  تو اون  قربسون  و ِد 

برو.
یه  خاطرۀ دیگه م  بگم  خیلی  خوشمزه  است : یه  دفعه ، همون  روز اول  که  رفتیم  نقلیه  یه  سروانی  

1- نقل از  کتاب »قلم و سیاست« نوشتۀ  محمدعلی سفری، صفحۀ 25:
»... روز ۸ ش���هریور 1320 شورای عایل نظام طرح مرخصی سربازان وظیفه را تصویب کرد. امضاکنندگان طرح 
عبارت بودند از: سپهبد احمد امریاحمدی، سرلشکر احمد نخجوان، سرلشکر عزبزالله ضرغامی، سرلشکر مرتضی 

یزدان پناه، سرلشکر کریم بوذرجمهری، سرلشکر علی نقدی، سرتیپ احمد خسروانی و سرتیپ علی ریاضی...«
1- واقع در جنوب میدان مولوی. در آن زمان غسالخانه و  گورستان تهران )باغ فردوس( در سر قرب آقا قرار داشت.
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بود به نام  سروان  مادوهیان ، ارمنی  بود. من  بودم  و ناصر فرهاد که  بعداً اعدامش کردن  بود 

و یه  نفر دیگه . ما سر صف  بودیم  که  سروانه  بیاد بازدید. حاال لباس  شخصیامون  تنمونه . 

لباس  س���ربازیامونو تازه  داده  بودن  بربیم  درست  کنیم  و تنمون  کنیم ... ناصرو نشون  داد و 

گفت : »اول  کس���ی  که  شاالخ  ]شالق [ بخوره  تو پدرسگی . دوم  کسی  که  شاالخ  بخوره  

منم !« اینو گفت  و رفت . مام  رفتیم  لباسامونو درست  کردیم  تنمون  کردیم . بعد رفتیم  بازار 

ّس���راجا  کمربندمونو سوالخ  کنیم ، دو تا سوالخ  کم  داشت . داشتیم  مریفتیم  یهو دیدیم  یه  

سروانی  اومد جلو ما رو گرفت . تا خواستیم  کمربندو ببندیم ، گفت : »سرباز اینجا چیکار 

میکنی ؟« گفتم : »قربان  ما تازه  س���رباز شدیم  اومدیم  کمربندمونو سوالخ  کنیم «. گفت : 

»بریم  دژبانی !« یارو مصطفی  دیوونه م  بود، بچه  محلمون  که  یه  ُخرده  کله ش  خراب  بود. 

حاال این  سروانه  منو سفت  گرفته . گفتم : »جناب  سروان ، ول  کن  خودم  دارم  میام  دیگه !« 

مصطفی گفت : » جناب  س���روان ، ولش  کن  دیگه ، میخواد در ره !« متوجهی ؟ به شوخی  

راستشو میگفت !

خالصه  تا اون  ما رو ول  کرد ما در رفتیم . رفتیم  تو س���ربازخونه . فردا همنی  س���روانه  اومد 

س���ربازخونه  ما رو پیدا کرد. اینجای  ]لبۀ[ کاله  پهَلوی  ما رو کش���ید جلو. به  اون  س���روان  

ارمنیه گفت : »همنی  بود.« سروان  مادوهیانم  خیلی  لوطی  و مشتی  بود، همون  ارمنیه . روز اول  

که  رفتیم  نقلیه ، با ما صحبت  کرده  بود و گفته  بود: »هر کدوم  گری بیفتنی  پدرتونو درمیارم !« 

اما اونجا و اونوقت  ما رو تحویل  نداد.

س  - نگفتید وقتی  روس ها و انگلیس ها آمدند و شما از زندان  فرار  کردید باالخره  چه  شد؟

ج  - خدمت  شما عرض  کنم  که ، وقتی  روسا و انگلیسا اومدن  ریخنت  تو شهر، مام  رفتیم  َدم  

میدون  کاه فروشا و اونجا همه  لباسامونو فروختیم  سه  تومن .

س  - لباسهای  سربازی تان  را؟

ج  - بله ، ُخب  مرخصمون  کرده  بودن  دیگه . دو س���ه  دس���ت  داشتم . یه  دستش  خوب  بود. 

اونکه  پاگون  و گرت و زنگال  نداش���ت  و بریون  میپوشیدمو نیگر داشتم  بقیه  رو فروختم . کت  

ارتشی  و فرنج1  و شلوارو نیگر داشتم  و میپوشیدم . بله ، بعد خدمت  شما عرض  کنم  که ، شده  

بودم  سرباز مس���تمع  آزاد. وقتی  مریفتم  بریون  لباس  سربازیمو میپوشیدم  و اینجوری  مریفتم  

1- در ارتش ایران کت سربازان و افسران را فرنج می نامیدند.
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بریون  میگشتم ، دیگه  کسی  کاری  به کارم  نداشت .
س  - مثل  اینکه  همنی  سالهاست  که  به  مقام  قهرمانی  کشتی  هم  رسیدید؟ در چه  رشته ای 

 قهرمان  شدید؟1
ج  - من  یه  سال  کشتی  نمایشی  میگرفتم ، دیگه  گذاشتم  کنار رفتم  تو ورزش  باستانی ، تو 
رشتۀ چرخ . کباده م  خوب  میزدم . تو این  رشته ها قهرمان  شدم . عکسَمم  دارم  که  تو روزنامه  

انداخنت . )عکس های  شمارۀ 3/1، 3/2، 3/3 و سند شمارۀ 3/۴(
س  - کشتی  نمایشی  چه  فرقی  با کشتی  معمویل  دارد؟

ج  - تو  کش���تی  نمایش���ی ام  دو تا کشتی گری با هم  روبرو میش���ن . ویل  این  دو تا قباًل با هم  
صحبت کردن  که  من  از تو زیر می گریم  تو رو دس���ت  کن . من  تو رو خاک  میکنم  تو بدل  
کن . این  س���ه  چار تا کار هس���تش  که  هر کدوم  یه  بدل  داره . هر کاری  که  من  بگریم  اون  بدل  
میکنه  ویل  نمُیفتیم . تو این  کشتی  سه  چار پنج  تا کار که  رد و بدل  میشه ، بعد داور وسط  لنگ  

میندازه  سِر دو تایی .
س  - یعنی  بیشرت برای  تماشای  مردم  و تفریحی  بود، نه  برای  قهرمانی  و گرفنت  مدال ؟

ج  - بله ، برای  تماشای  مردم .
س  - برای  قهرمانی  چرخ  و کباده  مدال  گرفتید یا بازوبند پهلوانی ؟

ج  - نه  بازوبند مال  بعد بود. دورۀ ما نبود.
س  - در همان  روزنامۀ کیهان  که  عکس���تان  را انداخته  نوش���ته اند ش���ما کارمند باش���گاه  

آهن هستید. منظور کدام  باشگاه  است ؟
ج  - دم  میدون  ش���اهپور یه  باش���گاهی  بود که  من  و حبیب  بلور با هم  راه  انداختیم . هنوز 
کشتی  رو ُدشک  کم  بود. حبیب  خدا بیامرزدش ، مربی  کشتی  بود و کشتی گریای  زیادی  رو 
پروروند و قهرمان  کرد. )عکس  ش���مارۀ 3/5( اسمش  باشگاه  آهن  بود که  بعد از مدتی  یه  
مهندس  تیزهوش  اونجا رو خرید و اسمشو کرد باشگاه  تهران . مام  از اونجا دیگه  رفتیم سراغ  

کار خودمون .

1- مسابقات قهرمانی ورزشهای باستانی کشور تنها یک بار آن هم روز ۴ آبان در چهار رشتۀ  کباده، چزخ، میل بازی 
و سنگ گرفنت انجام شد و دیگر تکرار نگردید.
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عکس  شمارۀ 3/1
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چگونه   سیاسی   شدم  

س  - آقای  جعفری  چگونه  سیاسی  شدید؟
ج  - من  هیچوقت  سیاس���ی  نبودم . اونوقتا تو محل  ما، وقتی  کسی  چار کالس  درس  خوند 
ه بود و صاف  صاف  راه  مریفت  و یه  کتاب  میزد زیر بغلش ، میگفنت  سیاس���ی  ش���ده ! مثاًل 

صداش  میزدن : »ممد سیاسی !« ما که  از اونا نبودیم .
س  - درست ، پس  چطور افتادید توی  کار سیاست ؟

ج  - ُخب  خدمت  شما عرض  کنم  که ، ما یه  موقع  جوون  بودیم  دیگه . مریفتیم  اینور اونور با 
بر و بچه ها یه  ُخرده  مشروب  و اینا میخوردیم . من  البته  تا بیست  و سه  چار ساله  شدم  فقط  
چند دفعه  مشروب  خوردم . سیگاَرم  هیچوقت  نکشیدم . اون  شَبم  که  مشروب  خوردیم ، بچه ها 
گفنت : »بریم  تماشاخونه ، بریم  یه  سینمایی ، تماشاخونه ای  جایی !« گفتیم : »بریم !« رفتیم  
طرف  الله زار. به حس���اب  سینماها و تماشاخونه ها همه  اونجا بودن  دیگه . رفتیم  و انتخاب  
کردیم  کجا بریم . گفتیم  بریم  تماشاخونۀ فردوسی . حاال ما نمیدونستیم  تماشاخونۀ فردوسی  
یا سعدی  مال  کیه ، چیه ، چه جوریه . خدمت  شما عرض  کنم ، رفتیم  اونجا. تا رفتیم  از در بریم  

تو، یارو گفتش  که  ...
س  - چند سالتان  بود؟

ج  - تقریباً بیس���ت  و سه  چار س���الم  بود.1 بله  ...یارو گفتش : »چیکار داری ؟« گفتم : »یه  
بلی���ط  پنج  تومنی  بده .« پنج  تومن  خیلی  پول  بود اونموقع . گفت : »نداریم .« گفتم : »یه  ده  
تومنی بده .« گفت : »نه ، امشب  افتخاریه .« مام  ُخب ، پنج  سریی  رو با سریاب  خورده  بودیم  

1- در روزنام���ۀ کیهان، 2۸ مرداد 1369، چاپ تهران، در مقاله ای زیر عنوان »کودتای 2۸ مرداد، اقدام مش���رتک 
اوباشان، سازمان سیا و دربار پهلوی« سندی با شمارۀ  یک چاپ شده است که تاریخ این رویداد را 21 اسفند ماه 

1326 نشان می دهد. برای منت کامل ر.ک. به سند و پیوست شمارۀ  1 صص 39۴-3۸۸.
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کَله مون  گرم  بود. گفتیم : »افتخاریه ، از ما افتخاری تر کی ؟! مام  افتخاری  مرییم  تو دیگه !« 
رفتیم  تو رفتیم  تو و اون  یارو ممیزه  که  بلیط  پاره  میکنه ، بلند شد که  ببینه  ما چرا اومدیم  تو، ما 
نشستیم  سر جای  اون . حاال همه  ساکتِ  ساکت  نشسنت  نمایش  میدیدن . مام  گرفتیم  جای  
اون  نشس���تیم . هر چی  یارو گفت : »بلند شنی !« گفتیم : »بلند نمیشیم !« دید ما سر و صدا 
میکنیم ، کله مونم گرمه ، رفت  بریون  و با یه  سروانِ  دژبان  اومد. اونوقتا من  سرباز نقلیه  بودم . 
یه  ُبلیز و یه  فرنج  نظامی  تنم  بود ویل  خب  پاگون  و گرت و کمر و زنگال  نداش���تم . اونا رو در 
آورده  بودم ، همینجور س���اده  راه  مریفتم . اون  دژبانه  اومد و یواشکی  با اشاره  گفت : »پاشو 
بیا بریون .« منم  با اشاره  گفتم : »نه ، اینجا خوبه  راحتم .« هر چی  اشاره  کرد، گفتم : »نمیام ، 
راحتم .« بعد اومد دِر گوش  من  گفت : »اگه  نیای  به  زور میربیمت !« گفتم : »نمیتونی  منو 

بربی . من  سرباز نیستم ، من  شخصی  هستم . تو تو  کاِر من  نمیتونی  دخالت  کنی !« 
دی���دم   این  رفت  و یه  افس���ر پلیس  اوم���د، بعد دو تا پلیس . اونا اومدن  گفنت : »پاش���و بیا 
بریون .«گفتم : »نه  راحتم !« خالصه  دردسرتون  ندم ، ما دیدیم  باالخره  اینجا باید یه  کاری  
بکنیم ، باید یه  دعوایی  به پا کنیم . زدیم  تو سر یارو کنرتلیه  و گفتیم : »مرتیکه  پدرسوخته  چرا 
دست  توجیب  ما میکنی ؟« و شلوغ  راه  انداختیم ، چه  شلوغی ! حاال نگو اونشب  --مام  
خرب نداش���تیم که -- حکیم الملک1  اومده  بود تماش���اخونه . ممدعلی  مسعودی  و یه  عدۀ 
دیگ���ه م  دور و ورش  بودن . حاال منم  بی اطالع . اونا رو نمیش���ناختم  که . خالصه ، یه  دفعه  
تماشاخونه  شلوغ  شد و اینا از اونور در رفنت  و تو سالن  شلوغ  شد. یه  افسره  اومد، مام  با اون  
افسره  درگریی  پیدا کردیم  و باالخره ... یه  افسری  با ما شناس  بود، گفت : »جعفری ، بیخود 
گرت گریی  ]گردگریی[ نکن ! چیز نکن . امشب  نخست وزیر اینجاست !« گفتم : »هر  کی  
میخواد باش���ه !«من  حالیم  نبود که ! باالخره  دردسرتون  ندم ، فهمیدن  سربازم . گفت : »بریم  
دژبان !« حاال چه  جوری  رفتیم  دژبان  و ایناشو دیگه  نمیخوام  بگم  و طول  و تفصیل  بدم . به  
اون  افسره  گفتم : »من  با هیچکدومِ  اینا نمیام ، فقط  با خودت !« با خودش  رفتیم  و ما رو 

انداخنت  تو مجرد.
صبحای  پنجشنبه ، رزم آرا خدا رحمتش  کنه  رئیس  ستاد2 بود، با اون  تیمسار ]محمد[ دفرتی  
میومدن  گش���ت  صبح . دفرتی  رئیس  دژبان  بود. ُخب ، شب  که  شلوغ  شده  بود فهمیده  بود 

1- ابراهیم حکیمی، حکیم الملک یکبار از 23 اردیبهشت تا 13 خرداد 132۴ و یکبار از 2 آبان تا 30 دی 132۴ و 
یکبار هم از 6 دی 1326 تا 25 خرداد 1327 نخست وزیر ایران بود. 

2-سرلشکر حاج علی رزم آرا از 15 اردیبهشت 1323 برای بار دوم به ریاست ستاد منصوب شد.
3- سالم نظامی دادم.
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دیگه . گفته  بود: »این  سرباز دیشبی  رو بیارین .« منو آوردن . من  رفتم  پشت  در گذاشتم  باال1. 

میدوننی  که  تو ارتش  س���ر برهنه  نباید گذاشت  باال. من  یهو ُهل  شدم . گفت : »دستتو بنداز 

پائنی !« گفت : »این  چه  حرکتی  بود کردی ، س���رباز؟ این  کارها چی  بود؟« گفتم : »قربان 

 بنده  از حال  طبیعی  خارج  بودم . حاال میبینم  اینجا هستم .« گفت : »تحویل  جزیرۀ خارکش  

بدین .« اونوقت  تبعیدیا رو میفرستادن  جزیرۀ خارک . میدوننی  که ؟

س  - بله .

ج  - اونوقت  خیلی  از تبعیدیا رو میفرستادن  اونجا. دو تا مأمور واسه  ما تهیه  کردن ، یه  حکمم  

ماشنی  کردن  که  ما رو تحویل  رکن  دو ستاد ارتش  بدن . حاال ستاد ارتش  کجاست  ؟تو همون  

چار راهِ  پائنی  دژبان . شما اونجاها رو باید بدوننی .

س  - سوم  اسفند؟

ج  - آره  سوم  اسفند. بعد خالصه ، اینا دو تا سرباز گذاشنت  عقب  سِر ما، دو تا سرباز گذاشنت  

جلو. به  این  نمک  قسم ، اینو که  میگم  عنی  حقیقته ها. نمیخوام  اصاًل بیخودی  صحبت  بکنم  

و خودمو شریین  کنم  و ترش  کنم . 

س  - ممنون .

ج  - بع���د من  دیدم  دو تا س���ربازایی  که  دارن  جلو مرین  همینج���ور دارن  مرین . من  ُخب 

 زندانیشون  بودم ، میدونسنت . ُخب  باید اقاًل گاهی  برگردن  منو نیگا کنن . من  همینجوری  زیر 

چشی  نیگاشون  میکردم ، برگشتم  یهو دیدم  دو تا سرباز عقبیام  نیسنت . مام  همونجا وایسادیم 

 یه  ُخرده  سوت  زدیم  و غزل  خوندیم  و رفتیم  خونه . رفتیم  خونه  و دردسرت  ندم ، غروب  که  

شد دیدم ...

س  - مگر پیاده  راه  می رفتید؟ 

ج  - آره  دیگه  همینجور داش���تیم  پیاده  مریفتیم ... ماشنی  که  نبود اونوقتا. گفتم  که  از دژبان  

تا رکن  دوی  س���تاد ارتش  راهی  نبود. اونوقتا که  سازمان  امنیت  و اینا نبود که ، رکن  دو بود.

داش���نت  منو میربدن  تحویل  اونا بدن . منم  وقتی  دیدم  اون  سربازا رفنت ، رفتم  خونه  و... بعد 

غروب  شد. اونوقت  بچه ها یه  روزنامۀ اطالعات  یا کیهان  آوردن . دیدم  با خط  درشت  اون 

  باال نوشته  که  شعبان  بی ُمخ  دیشب  تماشاخونۀ فردوسی  رو بهم  زده ، ]عبدالحسنی ] نوشنی  و
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]عبدالکریم [ عموئی ام  داشنت  اونجا نمایش  »مردم « رو میدادن .1 منم  اصاًل روحم  اطالع  

نداشت  که  این  نمایش  علیه  شاهه .

س  - اصاًل نمی دانستید چه  نمایشی  روی  صحنه  است ؟ 

ج  - اصاًل نمیدونستم  شاه  چیه ، مصدق  چیه ، داستان  چیه ، بعد...

س  - پس  بدون  اینکه  بدانید چه  خرب است ، کاسه  کوزه شان  را بهم  ریختید؟

ج  - بله . هیچی  نمیدونستم . خالصه ، بعد دیدم  نوشنت  که  آره  بردنش  رکن  دوی  ستاد ارتش ، 

از طبقۀ ِسُیم  پریده  تو خیابون  و در رفته . حاال من  همنی  جوری  راه  رفتنی  در رفتم . گمونم  به 

 اون  سربازا که  دنبالم  بودن  گفته  بودن  منو ول  کنن . هیچی  خالصه ...

س  - حاال که  به  آن  روزها فکر می کنید به  این  نتیجه  می رسید؟

ج  - ...بله  حاال میفهمم . اون  موقع  که  سر در نیاوردم . اونوقتا، پیش  از اونم  که  این  بساطا 

پیش بیاد، ما یه  ُخرده  ش���ر و شور بودیم  دیگه . بیخودی  دوست  داشتیم  با بچه ها بریم  مثاًل 

هی  با این  و اون  دعوا و مرافعه  کنیم  و از این  صحبتا. ویل  نه  چاقوکش���ی ها. من  هیچوقت  

چاقو نکشیدم ، فقط  دعوا و مرافعه  میکردم  و میومدم  خونه . اونام  مرتب  میومدن  دنبالمون  

و میگرفنت  میربدن  کالنرتی  یا ما رو میفرس���تادن  مثاًل زندان . خدا رفتگون  شما رو بیامرزه ، 

مایه  پتو  گذاشته  بودیم  پیش  ننۀ خدابیامرزمون ، همیشه  تا میگفتیم : »ننه  پتوی  ما رو بده .« 

میفهمید. پتو رو میداد و میگفت : »بازم  داری  مریی  زندان ، ننه ؟« 

خالصه  اونروزم  دیدم  از طرف  ادارۀ آگاهی  یه  سرگردی  در زد اومد خونه  پیش  ما و گفت : 

»نمیخوای  چند روز بری  اینور اونور؟« بعد گفت : »دیشب  چی  شد؟« چند تا سؤال  کرد 

و ما جواب  دادیم  و اینا. اونوقت  به  من  گفت : »آقای  جعفری ، کار خوبی  کردین .« ایشون  

گفت  ها!

س  - یعنی  افسر آگاهی  به  شما گفت : »خوب  کاری  کردید  که  تماشاخانه  را بهم  ریختید؟«

ج  - آره . گفت : »کار خوبی  کردین . خالصه ، دستگاه  خوشش  اومده  از این  کارتون . اینا 

داشنت  نمایش  »مردم » میدادن  علیه  شاه . تو فقط  یه  چند وقتی  خودتو نشون  نده  و بیا برو.«
1-نقل از کتاب »رفقای باال«، نوشتۀ  منوچهر کیمرام، صص 171-170:

»... عبدالحس���نی نوشنی بعد از ش���هریور 1320 به حزب توده ایران پیوست و همزمان رهربی گروهی از هرنمندان 
توده ای را بر عهده گرفت و با همکاری دو نفر از تجار ثروتمند بازار )وثیقی و عمویی( تئاتر فردوسی، نخستنی تئاتر 
با صحنۀ  گردان ایران را در کوچۀ معروف ملی بنی الله زار و فردوسی دایر کرد و در آنجا چند نمایشنامۀ  خارجی 

از جمله »مستنطق«، »ولنی«، و مردم »توپاز« را با موفقیت روی صحنه برد...«
نوشنی بعد از تعطیل تئاتر فردوسی در 2۸ آبان 1331 تئاتر سعدی را با پیس »اوژنی گرانده« اثر بالزاک افتتاح کرد.
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س  - چطور حکیم الملک  رفته  بود تئاتر ضد شاه ؟ مگر نخست وزیر نبود؟

ج  - چرا ویل  میگفنت  یه  کمی  چپی  بود. اگه  یادتون  باش���ه  توده ایا خیلی  نفوذ داش���نت  تو 

مملکت . تو اسالمبول  و نادری  راه  مریفنت  و داد میزدن  »زنده  باد استالنی !«. ویل  من  اصاًل 

خرب نداش���تم  اولنی  بار بود این  چیزا رو میفهمیدم . این  ش���د که  گفت : »کجا دوست  داری 

 بفرس���تیمت ؟« گفتم : »واال رشت  و الهیجان  آب  و هواش  بهرته ، ما رو بفرستنی  اونجا.« 

خالصه  پونصد تومن  به  م���ا دادن  --اونوقتا پونصد تومن  خیلی  پول  بود!-- ما گفتیم : 

»برادر، پونصد تومن  خرج  چار روز کله پاچۀ مام  نمیشه .« خالصه  کردنش  دوهزار تومن .

س  - پس  شما به  فکر اینکه  دارند می برندتان  زندان  از خانه  آمدید بریون ، بعد دیدید دارند 

شما را می فرستند هواخوری ؟ تازه  تشویقتان  هم  می کنند!

ج  - باریکال. یه  نفر اومد دِر خونه  با من  صحبت  کرد.

س  - پول  را گرفتید و رفتید؟

ج  - ما رفتیم ، خدمت  شما عرض  کنم  الهیجان ، که  این  زنمونم  از همون  الهیجان  گرفتیم . 

یه  سال  اونجا بودیم  و همونجا یه  زورخونه  گرفتیم  و بعد زورخونه  رو اداره  کردیم . ُخب  مام  

به حساب  یه  ُخرده  ورزشکار شریینکار بودیم ، ورزشمون  خوب  بود، خوششون  میومد.اونم  یه  

داستان  علیحده ای  داره . 

س  - اسم  زورخانه تان  چه  بود؟

ج  - به  اسم  صاحبش  اسالم نظر بود که  به  ما اجاره  داده  بود.

س  - گویا در این  یک  سال  در الهیجان  هم  کمی  شلوغ  کردید؟ روزنامۀ کیهان  شمه ای  در 

این  باره  نوشته  است .1 در الهیجان  زندانی  شدید؟

ج  - نه ، تو الهیجان  زندان  نیفتادم .

س  - از شما شکایت  کردند؟

ج  - بله ، تو رشت . چون  الهیجان  تا رشت  انقدی  راه  نیست ، تا اونجا چار قدم  راهه . آره  

اونوقت  نه  اینکه  ُخب  من  تبعید بودم  به  اونجا و این  بساطا، از الهیجان  میومدم  رشت ، با بر 

و بچه ها مریفتیم  اونجا میگشتیم  و تفریح  میکردیم . شب  یه  جا دعوامون  شد. اینا رفنت  بسنت  

1-مقالۀ »کودتای 2۸ مرداد، اقدام مشرتک اوباشان، سازمان سیا و دربار پهلوی«، روزنامۀ کیهان، 2۸ مرداد 1369، 
چاپ تهران. برای منت کامل ر.ک. به سند و پیوست شمارۀ 1 صص 39۴-3۸۸.



چگونه سیاسی شدم 62

به  ما که  من  فحش  دادم  به  شاه . یه  قنربخان  چاردهی  اونجا بود، این  پیشکار قوام السلطنه  بود. 

به حساب  خانِ  اونجا بود، مثاًل یه  آدمی  که  استاندار عوض  میکرد و اینا. من  اونجا باشگاه  

ورزشی  راه  انداخته  بودم  و مردم  اونجا رو ورزش  یاد میدادم ، اینم  دعوتش  کرده بودم ، خیلی  
از من  خوشش  میومد. به حساب  وقت  عروسی  من  و زنمم  همنی  این  کمک  کرد.خودم  که  
نمیتونستم  زن  بگریم ، چیزی  نداشتم . بعد اونجا دعوامون  شد مردم  رفنت  به  ما بسنت که  من  
فحش  دادم  به  شاه  یعنی  به  شاه  بد گفتم . خالصه  دادگاهی  شدیم  و رفتیم  اونجا نشستیم گفتیم : 
»بابا ما گفتیم  --خیلی  معذرت  میخوام  ببخشنی -- خوارشو  گ ...م  شما خیال  کردین  من  
گفتم  خواهر شاه  رو...« خالصه  سِر همنی  ما رو گرفته  بودن . قنربخان  همونجا سفارش کرد 

تربئه م  کردن . دعوای  رشتمون  اینجوری  بود.
س  - وقتی  بعد از یکسال  برگشتید چطور شد؟ کجا رفتید؟ چکار کردید؟

ج  - وقتی  برگشتیم  تهران ؟ هیچی  برگشتیم  و دیگه  همینجور بودیم  تا...
س  - مثاًل رفتید خانه ای  برای  خودتان  گرفتید یا با زنتان  برگشتید خانۀ پدری ؟

ج  - نه  دیگر، رفتیم  تو همون  خونه ای  که  قدیم  بودیم  تو دباغ خونه . آخه  اونوقت  ما هیچی  
نداشتیم . اصاًل یه  شلواَرم  پامون  نبود. بله  همینجوری ، باالخره  یه  اتاقی  بود و رفتیم  تو اون 

 اتاق  زندگی  کردیم .
س  - حاال حدود بیست  و شش  یا بیست  و هفت  سال  دارید و متأهل  هستید و برگشته اید 

تهران . 
ج  - بله  دیگه .
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فدائیان  اسالم 

س  - آقای  جعفری  شما در یک  خانوادۀ مذهبی  به دنیا آمدید؟
ج  - حسابی !

س  - خودتان  هم  مذهبی  بودید؟
ج  - بله ، ویل  نه  خشکه  مذهبی .
س  - ویل  همیشه  ریش  داشتید؟

ج  - بله  ریش  داش���تم . ویل  ریش  که  مناط  نمیشه  خانوم . من  تو خونواده م  آدم  روشنفکری 
 بودم . آخه  خانوم  سرشار، قدیمیا انقد ساده  بودن ، جون  شما. خدا رفتگون  شما رو بیامرزه ، 
همنی  مادر خدا بیامرز من ، یه  روز میفته  پاش  میشکنه . ما هر کاری  تونستیم  کردیم ، بردیمش 
 پیش  دکرت ]منوچهر[ وثوقی ، پیش  پروفس���ور ]یحیی [ عدل ، پاش  درست  نشد. گفنت  خوب  
شدنی  نیست ، 92 سالش  بود. بعد این  هر روز وقتی  میومدم  خونه  گریه  میکرد که : »ننه  منو 
بفرست  برم  امام  رضا.« ببنی  سادگی  اینا رو. مام  آخر به  داشمون  گفتیم : »اینو برب حرم امام  

رضا.« نمیدونم  شما رفتنی  امام رضا یا نرفتنی ؟
س  - خری، نرفتم .

ج  - خیلی  شلوغه ، همیشه  قیامته . خالصه  با مکافات  ننه مونو میربن  تو حرم . دو تا چوب  زیر 
بغلش  بود. به حساب  مریه  پای  شکسته ش  درست  بشه . اونوقت  همچی  که  میخواسته  با دست  
حرمو بگریه ، هولش  میدن  اون  یه  پای  دیگه شم  میشکنه . بعد که  برمیگردن  خونه  گفتم : »ننه ، 
اجرتو گرفتی  از امام رضا؟! اینا رو بذار کنار ننه ، برو دومن  خدا رو بگری! توکلت  فقط  به خدا 
باشه !« مقصود اینه  که  من  اینجوری  مذهبی ام : خدا رو قبول  دارم  و پیغمرب و علی  علیه السالم  

که  بهش  ایمان  دارم . سروکار ما ورزشکارا با حضرت  علی  و موالست .
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س  - ویل  شما همیشه  نماز می خواندید و روزه  می گرفتید، مگر نه ?
ج  - هنوزم  نماز میخونم ، هنوزم  روزه مو میگریم . 

س  - بله  می دانم . مرجع  تقلید شما چه  کسی  بود؟ به  کدام  آیت الله اقتدا می کردید؟
ج  - آخه  هر کدومِ  ما یا هر صنفمون  از یکی  تبعیت  میکردیم ، یه  پیشوا داشتیم . همۀ مسلمونا 
اینجورین . هر یکیش���ون  سراغ  پیشوای  خودش  مریه . پیشوای  ما یکی  بعِد اون  یکی  میومد 
و مریفت  دیگه : آس���ید ابوالحس���ن  اصفهانی  بود، آیت الله حاج آقا حسنی  قمی  بود، آشیخ  
عبدالکریم  ]حائری  یزدی[ بود. بعد یکی  یکی  اومدن  و رفنت  تا رسید به  آیت الله ]العظمی 
 حس���نی [ بروجردی  خدابیامرز. بعدم  اون  که  رفت  این  بابا ]آیت الله روح الله[ خمینی  اومد.

حاال چرا االنم  سفت  و سخت  با اینا مخالفم ؟ چون  میدونم  اینا کی  هسنت  و چیکاره ن !
س  - ویل  با آیت الله کاشانی  که  مخالف  نبودید؟

ج  - نه ، اونو از نظر سیاسی  دنبالش  بودیم .
س  - با روحانیون  قم  چطور؟ قم  هم  می رفتید؟ هیچ  با آنها ارتباط  داشتید؟

ج  - بله ، بله . 
س  - چه  جور ارتباطی ؟

ج  - ببیننی ، ما یکی  دو دفعه  پیش  آیت الله بروجردی  رفتیم . مثاًل یکی  دو دفعه  پیش  آیت الله 
شریعتمداری  رفتم . هم  بروجردی  ش���اه  رو دوست  داشت  هم  شریعتمداری . یه  دفعه  یادمه 
 همنی  بروجردی  و ش���اه  با هم  حرف  نمیزدن  . به حساب  بینشون  بهم  خورده  بود. اونوقتا یه 
 آدمای  استخوندار تو مملکت  و دولت  بودن  که  نمیذاشنت  وسط  شاه  و روحانیون  بهم  بخوره . 
یه  موقع  اعلیحضرت  رو ورمیدارن  میربن  قم . آیت الله بروجردی  هر روز سِر ساعت  دوازه  سوار 
درشکه  میشد از خونه ش  مریفت  تو حرم  نماز میخوند و مردمم  پشت  سرش  نماز میخوندن . 
اولِ  ظهر که  میخواست  بره  اول  یه  دور دور حرم  رو میزد و مریفت . اینام  طوری  شاه  رو میربن  
تو حرم  که  بروجردی  همون  س���اعت  تو حرم  برسه . اینا دو تایی  میخورن  تو قد همدیگه  و 
چششون  تو چش  همدیگه  میفته  و با هم  آشتی  میکنن ... اونوقتا دور و ور شاه  آدمای  حسابی  
بودن  و این  کارا رو میکردن . میدوننی ، اس���تخوندار بودن ، به  شاه  عالقه مند بودن . مملکت  
رو دوست  داشنت . بعد همنی  که  ]ارتشبد حسنی[ فردوست  و امثال  اینا دور ورداشنت ، یواش  

یواش  روحانیونو از دور و ور شاه  پروندن .
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س  - داشتید می گفتید که  با روحانیون  در ارتباط  بودید.
ج  - بله . آخه  من  با فدائیان  اسالم  بودم . من  یه  موقعی  تو فدائیان  اسالم  بودم . 

س  - از کی  با فدائیان  اسالم  بودید؟1
ج  - تقریباً خیلی  وقت  پیش . همون  موقعی  که  بیست  و پنج  شیش  ساله  بودم . با ]سیدمجتبی [

نواب  صفوی ام  عکس  دارم ، )عکس  ش���مارۀ 5/1( ویل  نمیخوام  راجع  به  فدائیان  اس���الم 
 چیزی  بگم . گفتم  من  یه  آدم  اونجور مذهبی  نیستم ، ویل  راجع  به  مذهب  چیزی  نمیگم ، واال 

اگه  بخوام  بگم  خیلی  چیزا دارم  بگم . 
س  - نمی خواهید حرف  بزنید؟

ج  - نه . اصاًل.
س  - یعنی  نمی خواهید یک  اشارۀ کوچک  هم  بکنید؟ باالخره  یک  مدتی  با اینها بودید و 

اغلب  آنها را از نزدیک  می شناسید؟
ج  - چرا بودم . با اینا بودم  بله . ویل  در عنی  حال  دیگه  نمیخوام ...

س  - آیت الله کاشانی  رهرب فدائیان  اسالم  بود؟ 
ج  - نه  نبود.

س  - می خواهم  ببینم  آن  زمانی  که  شما رفتید عضو فدائیان  اسالم  شدید، به  خاطر آیت الله 
کاشانی  رفتید؟

ج  - ُخب ، میدوننی ... اینا باهاش  بودن  دیگه . خدمت  ش���ما عرض  کنم  که ، مثاًل همون 
 سیدحسنی  و سیدعلی  امامی  که  مرین  ]احمد[کسروی  رو میکشن ، اینجوری  که  اونموقع 
 ش���نفتم  به  منزل  کاش���انی  اومد و رفت  داشنت . ویل  به  دس���تور آیت الله کاشانی  نبود که  
رفنت  دادگس���رتی  و سیدحسنی  خودشو زد و سیدعلی  منشی شو ]حداد پور[. اینا یه  مدتی  
تو محل  ما اونجا تو خیابون  بوذرجمهری  اینا به حس���اب  بزازی  داش���نت  و پارچه  مارچه  

1-برای آشنایی با تاریخچۀ  2/۸ فعالیت فدائیان اسالم ر.ک. به:
»تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اس���ناد« نوش���تۀ جواد منصوری، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، 

137۸، جلد اول، صص 5۴-51.
»روزش���مار تاریخ ایران، از مش���روطه تا انقالب اسالمی«، نوشتۀ باقر عاقلی، نشر گفتار، تهران، 1376، جلد اول 

صص ۴51-۴۴3.
»زندگی سیاس���ی مصدق در منت نهضت ملی ایران« نوش���تۀ فواد روحانی، چاپ لندن، 1366، فصل »نظری به 

ماهیت فعالیت جمعیت های مذهبی یا مذهبی نما«.
Farhad Kazemi. “The Fada’iyan-e Islam: Politics, and Terror”, in Said Amir Arjomand, ed, 
From Nationalism to Revolutionary Islam (London: Macmillan Press, 1984)
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میفروخنت . سیدحسینم  خیلی  بچۀ خوش���گلی  بود و موهای  بوَرم  داشت  و اینا. بعد اینا 

وقتی  میبینن  که کسروی  و اینا قرآن  رو --اینجور که  خودشون  میگفنت -- قبول  ندارن ، 

مأموریت  پیدا میکنن  و میان  مرین  تو دادگسرتی  که  گویا اونروز  کسروی  محاکمه  داشته . 

سیدحسنی  میزنه  کسروی  رو میُکشه ،1 بعد منشی  کسروی  که  گویا یه  هف تری داشته  خایل  

میکنه  پای  این  س���یدعلی  --داش  سیدحسنی -- مجروح  میشه ، ویل  سیدعلی ام  میزنه  

منشی  رو میکشه . بعد اینا رو آوردن  زندان ، اتفاقاً من  اونموقع  تو زندان  بودم ، اینا َرم  تو 

زندان  ش���نفتم . بعد اینا انقد مذهبی  سفت  و سخت  بودن  که  وقتی  سیدحسنی  امامی  رو 

میربن  پای  چوبۀ دار اعدام کنن ، میگه  دس���تمالم  تو جیبمه  در بیارین  ببندین  گردنم  چون  

طناب  شما کثیفه ، نجسه .

س  - موقع  کشنت  رزم آرا ]16 اسفند 1329[ کجا بودید؟

ج  - رزم آرا رو که  کشنت  نبودم .

س  - در تهران  نبودید؟ 

ج  - چرا تو تهران  بودم ، ویل  تو مسجد نبودم . رزم آرا رو تو مسجد شاه  کشنت .

س  - ش���ما اطالع  دارید که  دستور قتل  رزم آرا را آیت الله کاشانی  داد یا نه ؟ چون  روز بعد 

از قتل  رزم آرا کاشانی  اعالم  کرد قتل  رزم آرا واجب  بوده .2 آیا دستور قتل  را آیت الله کاشانی  

داد؟

ج  - واال من  اطالع  ندارم . من  پیش  کاش���انی  خیلی  زی���اد مریفتم  چون  طرفدار آیت الله 

کاشانی  بودم . ویل  همچی  چیزی  نشنیدم . اگرم  میخواسنت  بگن  همونجا تو محاکمه  میگفنت  

دیگه . واال اینو من  نمیدونم . ویل  حکایت  اینا زیاده !

س  - برایمان  تعریف  کنید.

ج  - یه  وقتی  همۀ اینا میفنت  زندان ، یه  دفعه  همش���ونو میگ���رین ، زمان  مصدق  . اینو گفتم  

براتون ؟

س  - نه  این  یکی  را نگفتید. شما یادتان  هست  چرا آن  موقع  زندان  بودید تا بتوانم  تاریخش 

 را پیدا کنم ؟ چه  زمانی  بود؟
1- 20 اسفند 132۴ در شعبه 7 بازپرسی کاخ دادگسرتی.

2-»تاریخ سیاس���ی معاصر« نوشته جالل الدین مدنی،جلد دوم، صفحه 1۸5 »...آیت الله کاشانی نیز صراحتاً در 
بازجوییها گفت: چون مجتهد جامع الشرایط هستم، و رزم آرا را مهدورالدم دانستم، فتوای قتل وی را صادر کردم...«
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ج  - تاریخ���ش ؟ همون  موقع  نزدیک  2۸ مرداد. نه ، خیلی  داش���تیم  به  2۸ مرداد. نمیدونم 

 درست  حواسم  نیست . مال  9 اسفند بود فکر میکنم . تاریخش  را در بیارین  معلوم  میشه . مالِ  

طرفای  9 اس���فند بود مثل  اینکه . آهان ، حاال یادم  افتادم . مال  خیلی  قبل  از 2۸ مرداد بود. 

اونوقت  هنوز با فدائیان  اسالم  ُخب  یه  خورده  قاطی  بودیم  دیگه ، بله . خیلی  پیش  از اینا بود، 

چون  بعد از اینکه  آزاد ش���دم  اومدم  بریون  هنوز با اینا بودم  دیگه . آره  اینا همه  رو میگرین  

میکنن  زندان  قصر.1 اینا تو زندان  بودن ، منم  اینور تو بند 2 بودم ،2 با اونا نبودم . نواب  صفوی  

بود و واحدی  بود، خدمت  شما عرض  کنم  که ، االن  اسم  همه شون  یادم  نیست . چند تا با 

نواب  زندانی  بودن : ]مهدی [ عبد خدایی  بود، همون  که  بعدش  فاطمی  رو با تری زد.3 اینا 

همشون  اونجا زندانی  بودن . بعداً یه  عده  میان  مالقات  نواب  صفوی ، پنج  شیش  نفر. آزاد 

گذاشته  بودن  هر کی  میخواست  بیاد میومد تو پیشش  مینشست  و مالقات  میکرد: چار تا چار 

تا پنج  تا پنج  تا میومدن . اینام  همینجور چار تا چار تا پنج  تا پنج  تا اومدن  یهو شدن  پنجاه  

شصت  نفر. بعد به  اینا گفنت : »برین !« گفنت : »ما بریون  نمرییم ! تا آقا با ما نیاد مام  نمرییم ، 

ما باید با آقا بریم  بریون .« 

س  - یعنی  مالقاتی ها در زندان  متحصن  شدند؟ بست  نشستند؟

ج  - بله . خدمت  شما عرض  کنم ، اینا نشسنت  اونجا و گفنت  ما بریون  نمرییم . افسر نگهبان  

1- روز 13 خرداد 1330 نواب صفوی و تعدادی از فدائیان اس���الم دس���تگری می شوند و در زندان قصر زندانی 
می شوند. نقل از کتاب »نهضت روحانیون ایران« نوشت - برای آشنایی با تاریخچۀ  2/۸ فعالیت فدائیان اسالم 

ر.ک. به:
»تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد« نوشتۀ جواد منصوری، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، علی 

دوانی، جلد 1 و 2، صص ۴۴2-۴۴1:
»... جدایی فدائیان از آیت الله کاشانی و دکرت مصدق:

در هفتم اردیبهشت 1330 دکرت مصدق به پیشنهاد مجلس شورای ملی که در ان شرایط کسی را بهرت از او سراغ 
نداشتند، نخست وزیر شد. در این اوقات فدائیان اسالم که برنامۀ  خود را بر اساس اجرا و احیای اسالم و جلوگریی 
از فحشا و منکر و هر گونه مظالم و فساد و طرد آثار استعمار و لغو قواننی ضداسالمی قرار داده بودند، از آیت الله 
کاشانی و دکرت مصدق خواستند که هم اکنون که با مجاهدات فدائیان برای حکومت ملی و اجرای احکام اسالمی، 
راه هموار ش���ده اس���ت، در انجام این کار ساعی باشند. چون جواب مناسب نشنیدند، هم با آیت الله کاشانی که 
می گفت به این زودی میس���ر نیس���ت، و هم دکرت مصدق که ترتیب اثر به خواسته های فدائیان نمی داد بهم زدند. 
آنها می گفتند ما که شما را بر سر کار آوردیم قصدی جز پیشرفت اسالم و اجرای قواننی اسالمی در ایران که یک 
مملکت اسالمی است، نداشتیم.  بنابراین منبعد نباید انتظار همکاری از ما داشته باشید. دنبالۀ کشمکش فدائیان 
با آیت الله کاشانی و دکرت مصدق تا پایان حکومت دکرت مصدق ادامه داشت، و حتی از طرف دکرت مصدق همۀ  

اعضای فعال جمعیت فدائیان و از جمله خود نواب و واحدی دستگری و مدتها در زندان قصر بودند...« 
2- با توجه به قراین موجود، این خاطره به زندانی بودن جعفری به دنبال ماجرای 1۴ تری 1330 مربوط می شود.

3- دکرت حس���نی فاطمی روز 25 بهمن 1330 در حال سخرنانی مورد سوءقصد مهدی عبدخدایی قرار می گرید و 
مجروح می شود. ضارب مدت 20 ماه در زندان می ماند و در اواخر مهرماه 1332، بعد از کودتای 2۸ مرداد، آزاد 

می گردد.
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هر چی  به  اینا التماس  کرد گفنت : »ما از اینجا نمرییم  بریون !« گفت : »آقایون  ما اینجا گَله 

 داریم . هر چند تا را به  ما بسپارن  فردا باید تحویل  بگرین . مسئول  مائیم  که  شما همه  رو راه  
دادیم  این  تو. ما باید هر دفعه  چار تا رو راه  بدیم . اینا که  رفنت  چار تا دیگه  رو بیاریم « این  
)مکث (  میگفت  اونام  همش  صلوات  میفرستادن . صلواتشونم  اینجوری  بود: الله )مکث ( ه ُم  َ
صلِ )مکث ( علی  )مکث ( محمد )مکث ( و )مکث ( آل  )مکث ( محمد. اینجوری  بریده  
بریده  و محکم  صلوات  میفرس���تادن . بعد اون  رفت  رئیس  زندان  اومد، یادمه  رئیس  زندان  
سرهنگ  نظری  بود. سرهنگ  نظری  اومد و گفت : »آقایون ، ازتون  خواهش  میکنم  از اینجا 
پاش���نی  برین  بریون  بذارین  آقا چند روز دیگه  مرخص  میش���ه .« »نه ، ما باید با آقا از اینجا 
بریم  بریون .« دوباره  الله..... صلوات ... تا حتی  رئیس  شهربانی  اومد. انگار سرلشکر مدبر 
رئیس  شهربانی  بود؟ اومد و رفت  هر چی  با اینا صحبت  کردن ، اینا گفنت : »الله )مکث ( ه ُم َ 
)مکث ( صلِ  ...« آخرش  سرهنگ  نظری  --باالخره  دستور گرفته  بود دیگه -- به  دو سه  
تا پاسبون  باتون  داد و بعد اومد تو و با اینا اتمام  حجت  کرد. گفت : »آقایون ، مریین  بریون  
یا به زور شما رو بریون  کنیم ؟« باز صلوات  فرستادن . یه  دفعه  دستور داد که : »بریزین  تو!« 
که  پاس���بونا ریخنت  تو و اینا رو گرفنت  به  باد کتک . همشونو ریخنت  بریون  و بردن . همشوَنم  

زندانی کردن ، تو بندا ولو کردن .
س  - از هم  جدایشان  کردند؟ پخششان  کردند توی  بندهای  مختلف ؟

ج  - بله . چند تاشونم  فرستادن  تو بند ما. هیچی  بعد اینا یکی  یکی  ضامن  دادن  و رفنت  بریون  
تا اینکه  نواب  اینا َرم  بعداً ولشون  کردن .

س  - گفتید وقتی  از زندان  آمدید بریون  هنوز با اینها بودید؟ درست ؟ 
ج  - بله . نه  مثل  قبل ، ویل  ُخب  بودم  دیگه . مثاًل خدمت  ش���ما عرض  کنم ، یه  دفعه  نواب 

 ]مظفر[ ذوالقدرو میفرسته  دم  خونۀ ما. ذوالقدر همونه  که  عالء رو میزنه .1
س  - خود نواب  صفوی ؟

ج  - بله  خود نواب  به  من  زنگ  زد.
س  - چکار داشت ؟

1-حسسنی عالء نخست وزیر ایران، یک روز قبل از عزیمت به بغداد برای امضای پیمان نظامی بغداد، دز 25 آبان 
133۴ در مراسم ترحیم سیدمصطفی کاشانی )فرزند آیت الله کاشانی( مورد سوءقصد مظفر ذوالفقار قرار می گرید 

ویل گلوله به او اصابت نمی کند.
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ج  - یه  کاری  با من  داش���ت ، منم  اینور و اونور زدم  کارش���و وسیلۀ منوچهر پسر برادرم  راه 
 انداختم . این  تموم  ش���د. اونروز ذوالقدر مریه  تو مس���جد شاه  که  عالء رو بزنه . ذوالقدر یه  
دهاتی مس���لک  بود. تریش  میخوره  به  کاله  عالء، به  خود عالء نمیخوره  و عالء نمیمریه .

اونوقت  تیمور بختیار شده  بود فرماندار نظامی . میبینه  اینا هر روز یه  آدمکشی  و بساطی  راه  
میندازن . میگه : »فدائیان  اسالم  همه  رو بگریین !« همه شونو میگرین ، در حدود سی  نفر بودن  
دیگه . خوِد نواب  بود و اون  سیدعبدالحسنی  واحدی  بود و ممد واحدی  برادرش . 1نواب  مرد 

شمارۀ یک  بود، واحدی ام  مرد شمارۀ دو. خلیل  طهماسبی  و مظفر ذوالقدَرم  بودن .
س  - داشتید تعریف  می کردید که  چه  جوری  تمام  شد.

ج  - بله  اینا رو میگرین . میگرین  و خالصه  خدمت  ش���ما عرض  کنم  که  همه  رو محاکمه  
میکنن . بعد یه  روز دیدم  که  تیمسار حسنی  آزموده  که  دادستان  ارتش  یا رئیس  دادرسی  ارتش  
بود، فرستاد عقب  من . رفتم  اونجا تو اتاقش  پیشش  نشستم . گفت : »جعفری  شما به  اینا پول  
دادی ؟« گفتم : »نه !« گفت : »جان  من  پول  دادی ؟« گفتم : »نه !« گفت ؛ »سِر اعلیحضرت  
به  اینا پول  دادی ؟« گفتم : »آره .« گفت : »چی  شد دادی ؟« گفتم : »واال جریان  اینجوری  
شد. اینا پول  میخواسنت  واسه  یه  چیزی  بگرین ، یه  کاری  داشنت ، منم  خودم  نداشتم . رفتم  از 
این  و اون  پول  گرفتم . خالصه  آوردم  دادم  به  پسر برادرم  که  بده  به  ذوالقدر. پسر برادر من  
پولو داد به  اون  و رفت .« البته  اینا اگه  ده  میلیونم  پول  میخواسنت  میتونسنت  فراهم  کنن . براشون  

مشکل  نبود ویل  خودشون  قبول  نمیکردن .
خالصه  همه  رو گرفته  بودن ، مونده  بودم  من . منم  ُخب  2۸ مرداد امتحانمو پس  داده  بودم . 
تازه  اونقدرام  از 2۸ مرداد نمیگذش���ت . آزموده  گفت : »سه  چار ساعت  باید به  من  مهلت  
بدی .« رفت  و بعد از سه  چار ساعت  اومد و گفت  که : »خیلی  ُخب . پاشو برو.« حاال رفته  
بود با مقاماتی  صحبت  کنه  ببینه  وضع  من  چی  میشه . هیچی  خالصه  ما رو آزاد  کردن  اومدیم 
 بریون . بعد اینا میان  خلیل  طهماسبی  و نواب  صفوی  و واحدی  و ذوالقدرو میربن  تو میدون  

لشکر دوی  زرهی  تریبارونشون  میکنن . 
حاال میخوام  یه  چیزی  از اعتقاد اینا به  ش���ما بگم . وقتی  نواب  صفوی  رو میخواسنت  بربن 
 تریبارونش  کنن ، فقط  خواهر و مادرش  بودن . بعد دِر گوش  خواهره  میگه : »من  دوهزار تومن  

1- گفته می شود که عبدالحسنی واحدی مرد مشارۀ  دو را سپهبد حسنی آزموده با همکاری سرهنگ تیمور بختیار 
به ضرب گلوله کشت. برای آگاهی ر.ک. به کتاب »نهضت روانیون ایران«، علی دوانی، جلد دوم، صفحۀ ۴۴5.
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از آقای  جعفری  گرفتم ، برین  این  پولو بهش  بدین .« تو اونموقع  که  میخواسنت  اعدامش کنن ، 
میگه  برین  پولشو بهش  بدین . که  داش���ش  اومد، داشش  تقی  طهماسبی  همونه  که  اوالی  
انقالب  با ]شیخ  صادق[ خلخایل  راه  مریفت ! داشش  اومد پیش  من  و گفت : »آقای  جعفری 
 اومدم  این  پولو تحویل  بدم !« گفتم : »نه . هیچ  بدهی  به  من  نداره . حالله  همه ش . خدافظ  

شما.« اینم  جریان  اونا.
س  - از قرار شما با خوِد اعضای  فدائیان  اسالم  مسأله ای  نداشتید. با طرز فکر و مرامشان 

 چطور؟
ج  - با خوداشون  نه . فکر میکنم  آدمای  بدی  نبودن . ویل  حسابی  میزدن ، بله  میزدن ! ُخب ، 

در عنی  حال  با آدمکشی شون  زیاد مخالف  بودم ، موافق  نبودم .
س  - راجع  به  فدائیان  اسالم  چیز دیگری  به  نظرتان  نمی آید؟

ج  - نه . 
س  - آنها در واقع  یک  گروه  تروریستی  بودند، درست ؟

ج  - اونا بیش���رت رو مذهب  تکیه  داش���نت . تا حتی  یه  دفعه  یه  مجله  روش  عکس  نیمه لخت 
 انداخته  بودن ، آقای  نواب  اونو به  من  داد بدم  به  سلیمان  بهبودی  که  به  شاه  بگه  »این  چیه 

 میندازین ؟« منم  بردم  دادم  به  بهبودی . اونم  گفت : »باشه  به  عرض  مریسونم .«
س  - مگر آدم  نمی کشتند؟

ج  - چرا. آخه  وقتی  ما با اینا بودیم  تو بس���اط  آدمکش���ی  نیفتاده  بودن . وقتی  ما تو کار اینا 
بودیم ، هنوز نیومده  بودیم  تو  کار  کاشانی . بعدش  اومدیم  دنبال  کاشانی .

س  - چطور شد که  از فدائیان  اسالم  بریدید؟
ج  - اینو شما باید بدونی  که  چرا من  با فدائیان  بودم ، بعد چرا اومدم  بریون .

س  - دقیقاً. همنی  را میخواهم  بدانم .
ج  - یه  ش���ب  میخواسنت  برن  مریزا غالمحسنی  فروهر، وزیر دارایی  رو، بزنن  بکشنش .1 من 
 اوم���دم  و خالصه  فهمیدم  و رفتم  ندا رو به  وزیر دارای���ی  دادم . چون  اون  نزدیک  محل  ما 
مینشست . گفتم : »مواظب  خودت  باش . ممکنه  اینا بزننت !« این  شبا مریفت  از ترسش  تو 

1- به مناسبت مخالفت رزم آرا و فروهر با ملی شدن صنعت نفت، روز ۸ دی ماه 1329 بر حسب دعوت آیت الله 
کاشانی میتینگ عظیمی با حضور چندهزار نفر در میدان بهارستان تشکیل گردید و ناطقنی هر دسته با احساسات 

شدید علیه اقدامات دولت و شرکت نفت سخرنانی کردند.
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خیابون  چراغ برق  تو اون  هتال میخوابید، تو اون  مسافرخونه ها. شبی  دو تومن  پونزه زار میداد. 
بعد از همونجا که  فهمیدن  من  یه  ُخرده  با اینا چیز شدم ، رابطه شونو با من  چیز  کردن . 

س  - محدود  کردند یا قطع  کردند؟ 
ج  - محدود  کردن .

س  - فکر می کنید  کار درستی  کردید؟ هر چند آن  زمان  فروهر دوستتان  بود یا بچه  محلتان ، 
ویل  شما خودتان  جزو فدائیان  اسالم  بودید. به  گمانم  شما باید به  َقَسمی  که  خورده  بودید 
ی���ا قویل  که  ب���ه  آنها داده  بودید پابند می ماندید. آنها حتماً انتظار داش���تند که  به  گروهتان  
وفادار باش���ید و اگر گفتند ما می خواهیم  فالن  آدم  را بکش���یم  شما هم  همراهشان  باشید و 

حمایتشان کنید.
ج  - آخه  اون  تصمیمی  که  مثاًل اینا یه  وقت  میگرفنت  خیلی  محرمانه  بود. با همدیگه  صحبت  
میکردن ، با من  که  در میون  نمیذاشنت  که ! یکی  از همون  رفقایی  که  اونجا بود جزو همینا، 
اون  به  من  رسوند که  فردا ممکنه  اینا برن  فروهرو بزنن . اینا که  هیچوقت  دهنشون  جلو ما واز 

نمیشد! تازه  من  که  هیچوقت  با اینا هم قسم  نشدم  که !
س  - یعنی  هنوز برای  آنها به حساب  نمی آمدید؟

ج  - بله . اواًل من  با اینا زیاد قاطی  نبودم ، اونجام  گفتم . دوماً مثاًل من  االن  با شما هستم ، 
ش���ما میگنی  من  میخوام  برم  فالنی  رو بکشم ، مثاًل میگم ها! این  نشونۀ جوونمردیه ، نشونۀ 
انس���انیت  آدمه  که  بره  به  اون  بگه  که  میخوان  بُکشنت . این  چیزی  نیستش  که  بگن  من  به  
اینا خیانت کردم . درسته ، من  االن  با اینا دوست  هستم ، صمیمی ام  هستم ، ویل  شاید اینا همه  
گناهکار باشن ، همه شون  قاتل  باشن . من  که  ندونسته  رفتم  با اینا رفیق  شدم ، حاال اگه  قراره  
یه  کاری  انجام  بدن ، باید من  بشینم  کاُلهمو قاضی  کنم  بگم : »این  کار غلطیه !« من  میگم .

س  - بله ، این  هم  استدالیل  است !
ج  - من  اگه  میدونس���تم  میخواسنت  رزم آرا رو بکشن ، اگه  میدونس���تم ، به  خدا به  رزم آرام 
 اطالع  میدادم . بعد اینا رفنت  این  خلیل  طهماسبی  رو آوردنش ، اینم  یه  شاگرد نجار متعصب 
 بود. آوردن  بهش  گفنت  که : »تو اگه  رزم آرا رو بزنی  امشب  مثاًل پیغمرب تو بهشت  منتظرته ، 
علی بن ابی طالب  میاد باالی  س���رت .« یه  کفن  تنش  کردن  ی���ه  ُخرده  آب  ُتربت  ریخنت  تو 
حلقش  و یه  هف تریم  دادن  دستش  و گفنت : »برو بزن !« بله  اینجوری  شد تو اون  بازار. باور 
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کن ! آخه  این  دژبانام  بی بخار بودن . وقتی  تو مس���جد شاه  مریه  رزم آرا رو با تری میزنه ، هف  
هش  ده  تا از این  دژبانا با مسلس���ل  اونجا بودن ، هیچکدومشون  دست  بلند نمیکنن . یا اینا 
مأموریت  داشنت  یا بهشون  اطالع  داده  بودن  هیچکدومشون  هیچ  کاری  نکنن . وقتی  که  اینو 
با تری میزنه ، کارِدشو در میاره  چون  خیال  میکنه  نمرده . میخواسته  دو تا کارَدم  بهش  بزنه . بعد 
میاد از همونجا پیاده  یواش  یواش  مریه  تو بازار بزرگ ، تو بازار زرگرا وامیس���ه  رو چارپایه 

 سخرنانی  میکنه ، تازه  اونجا میگرینش .
س  - گویا روش  پلیس  این  است  که  تروریست  نباید کشته  شود، چون  برای  بازجویی  الزمش  

دارند و اگر کشته  شود دیگر سِر نخ  را گری نخواهند آورد. 
ج  - ُخب  نُکشن . اینهمه  آدم  دورش  بود میتونسنت  برن  بگرینش  که ؟! چرا نگرفتنش ؟موضوع  

همینه . آدم  هر چی  فکر میکنه  میگه  خوِد اینام  گویا دست  داشنت ! 
س  - پس  شما تا آن  موقع  با فدائیان  اسالم  بودید، بعد از آنها جدا شدید؟

ج  - بله  دیگه ، بهم  زدم . از کاراشون  خوشم  نیومد دیگه . من  مخالف  آدمکشی  بودم .
س  - ویل  باید تعداد زیادی  از اینها را خوب  بشناسید؟

ج  - بل���ه . مث���اًل همون  ]مهدی[ عبد خدایی  که  فاطمی  رو با ت���ری زد، االن  وکیل  مجلس  
ایناست . اینا همه  مثل  نواب  صفوی  جزو همون  گروه  اولیۀ فدائیان  اسالم  بودن . اینا رو که  
میبینی  االن  سر کارن ، اینا به حساب  بعداً پیداشون  شد، بعد از نواب  صفوی  پیداشون  شد. اینا 
یه  عده ای  بودن  که  هر کدوم  مأموریت  داشنت  یه  جای  مجلس  وایسن  تا ]محمد[ بخارایی  بره  

حسنعلی  منصورو بکشه . )عکس های  شمارۀ 5/2 و 5/3( 
س  - از ترور عبدالحسنی  هژیر چه  می دانید؟ چیزی  یادتان  هست ؟

ج  - حاال که  اسم  هژیرو آوردین  یه  چیزی  یادم  افتاد.
س  - چه  چیزی ؟

ج  - چون  فدائیان  اسالم  زمان  هژیر بودن  دیگه . عاشورا  که  میشد، مردم  مریفنت  تو  کاخ گلستان . 
ظهر  که  میش���د واعظا میومدن  اونجا وعظ  میکردن . دسته ها میومدن  مریفنت  اونجا. بعد اینا 
دیگه  عاشورا رو گذاشنت  توی  مسجد سپهساالر. بعد ظهر عاشورا که  میشد، هژیر وزیر دربار 
میومد اونجا طاق  ش���ال  میاورد و هر عالمتی  که  میومد رد بش���ه ، از طرف  شاه  یه  طاق  شال  
مینداخت  گردن  عالمت . دیگه  مردم  تهرانم  که  دلشون  میخواست  از طرف  شاه  یه چیزی  داشته  
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باشن ، همه  این  دسته ها رو راه  مینداخنت ، حسابی . اصاًل قیامتی  میشد. همون روز ]13 آبان  
132۸[ تقریباً ساعت  نیم  بعدازظهر اونوقتا بود که  همنی  بچه های  مذهبی  دار و دستۀ امامی  
هژیرو با تری میزنن . خوب  یادمه ، واسه  اینکه  کسی  نفهمه  یهو گفنت : »آی  المپ  ترکید، المپ  
ترکید، المپ  ترکید.« هیچی  خالصه  میان  بریون  و هژیرو از در اونوری  طوری  میربنش  بریون  

که  سر و صداشو هیشکی  نمیفهمه . میشوننش  تو درشکه  و میربن  دکرت.
س  - یعنی  شما دیدید که  هژیر را زدند؟

ج  - بله . آخه  سیدحسنی  امامی  رو که  سِر قتل  کسروی  نکشتنش  که ! از زندان  اومد بریون . 
سِر قتل  هژیر کش���تنش . بله  همون  موقع  من  تو اون  مسجد بودم . منتهاش  من  نفهمیدم ، سر 
و صدا میکردن  که  المپ  ترکید. اصاًل من  همیش���ه  مریفتم  اونجا تو اون  مس���جد، پای  منرب 

وامیسادم  داد میزدم ، صلوات  میفرستادم ، این  و اونو اینور اونور میکردم . 
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عکس  شمارۀ 5/1
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عکس  شمارۀ 5/2
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عکس  شمارۀ 5/3
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آیت الله  کاشانی  

س  - آقای  جعفری ، موقع  برگرداندن  جنازۀ رضاش���اه  کجا بودید؟ رفتید اس���تقبال  جنازۀ 
رضاشاه ؟ شنیدم  روحانیون  تحریم  کرده  بودند و گفته  بودند کسی  به  استقبال  جنازه  نرود.

ج  - من  تو خط  سری وایساده  بودم  تماشا میکردم . چون  اونموقع  زیاد دنبال  کارای  سیاسی  
و اینا نبودم . اتفاقاً اونموقع  که  نعش  رضاشاه  رو آوردن  تهران  درست  یادمه ... نه  اونوقت  تو 

اون  بساطا نبودم . هنوز نیفتاده  بودم  تو این  کارا.
س  - چرا آقا، تو این  کارها افتاده  بودید. 17 اردیبهشت  سال  1329 بود! 

ج  - درسته ... درسته ، مشقتو خوب  خوندی ها، خانوم !
س  - چاره  نیست . در ارتباط  با آیت الله کاشانی ، شما کی  با او آشنا شدید و چگونه  جزو 

پریوان  آیت الله کاشانی  شدید؟ این  را برایمان  تعریف  کنید.
ج  - واال همون  موقع هایی  که  به حساب  تو کار مبارزه  با کمونیستا بودیم . البته  گفتم  من  اون 
 اوال تو دور کاشانی  و مصدق  و اینا اصاًل نبودم . اون  اول  که  به حساب  با توده ایا اون  کارا 
روکردیم  و روزنامه هام  نوشنت ، یواش  یواش  سر و کارمون  کشید به  حسنی  مکی . حسنی  مکی  
تو محل  ما، تو خیابون  ارامنه  مینشست . مام  خونه ش  مریفتیم  و میومدیم . تا حتی  وقتی  از الهه  
برگشت  تو فرودگاه  مهرآباد اینو بلندش  کردیم  و چقِد راهو پیاده  سر دست  آوردیمش .1 اون  
که  می خواست  وکیل  مجلس  بشه  تو انتخابات  ، ُخب  ما کمکش  کردیم  .آخه  تو محل  وکیل  

شده  بود و مردمم  کمکش  میکردن .

1- نقل از روزنامۀ کیهان، 16 آذر 1331، صفحۀ  ۴: »سیدحسنی مکی نمایندۀ  مجلس شورای ملی و رهرب جبهۀ  
ملی که به دعوت بانک بنی المللی توس���عه و ترمیم عازم امریکا شده بود به تهران بازگشت و مورد استقبال قرار 

گرفت.«
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س  - شما چه  کمکی  برای  انتخابات  مکی  کردید؟

ج  - همه  جور.

س  - مثاًل یک  جورش  را بگویید.

ج  - ُخب  مریفتیم  مردمو جمع  میکردیم  رأی  بدن  دیگه .1 بچه ها رو با اتوبوس  جمع  میکردیم  

میاوردیم  رأی  بدن . آخه  یه  جوری  بود که  حسنی  مکی  رو همه  دوست  داشنت . این  بود که  ما 

باهاش  رفت  و اومد داشتیم . با حسنی  مکی  عصرها مریفتیم  خونۀ کاشانی  که  بعد مایواش  

یواش  دیگه  مرید و طرفدار سفت  و سخت  کاشانی  شدیم . 

س  - ش���ما وقتی  می گویید طرفدار آیت الله کاش���انی  بودید، منظورتان  اینست  که  همیشه  

به دیدنش  یا به  خانه اش  می رفتید؟

ج  - مرتب ! هم  خونۀ اون  و هم  پیش  شمس  قنات آبادی  هم  ]ابوالحسن [ حائری زاده ، هم 

 حسنی  مکی ، پیش  اینا زیاد مریفتم . گاهی  وقتام  پیش  مظفر بقایی  ]کرمانی [ یه  سری  میزدم . 

ما خود به خود مریفتیم  پیش  اینا، مریفتیم  همنی  جور تو اینا قاطی  میشدیم  دیگه .

س  - یعنی  وقتی  جلسه  داشتند می رفتید آنجا می نشستید؟

ج  - بله ، همنی .

س  - آنوقت  آنها به  شما می گفتند چکار بکن ، چکار نکن ؟

ج  - هیچ  ح���رف  بکن  نکن  نبود. باالخره  هر کاری  همه  میکردن  مام  مریفتیم  و میکردیم . 

همنی  کارا رو میکردیم . ُخب  پیش  کاش���انی  که  مریفتیم  یواش  یواش  دیگه  با مصدق  و با 

دور و وریای  مصدق  و با اینا دیگه  رابطه  پیدا کردیم  و رفتیم  تو اینا. مریفتیم  به حساب  طومار 

درس���ت  میکردیم  و از اینکارا. خیلی  زحمت  میکشیدیم . این  بود تا اینکه  من  یه  وقت  من 

 زندان  بودم ...

س  - این  دفعه  چرا زندان  بودید؟

ج  - دیگه  بودیم  دیگه !

س  - یادتان  نیست  چرا؟

1- انتخابات مجلس ش���انزدهم در مهرماه 132۸ انجام ش���د و در 3 آبان همان سال شمارش آراء انجام گردید. 
روزنامۀ  باخرتشمارۀ  7۴، سال 1۴، 3 آبان 132۸ در مقالء »آخرین پردۀ  کمدی انتخابات/ چاقوکش ها در اطراف 
صندوق ها چکار دارند؟« از حضور شعبان بی ُمخ و حسنی رمضان یخی در محل شمارش آراء خرب می دهد. برای 

خواندن منت کامل مقاله ر.ک. به پیوست شمارۀ  2 صص 39۴-393.
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ج  - دقیقاً یادم  نیست  ویل  حتماً در ارتباط  با مبارزه  با توده ایا بود. 

س  - مگر حزب  توده  بعد از تریاندازی  به  شاه  منحل  نشد؟

ج  - چرا، ویل  اونا که  فعالیتش���ون  رو قطع  نکردن  که ! ما به  طرفداری  از کاشانی  و مصدق  

باهاشون  مبارزه  میکردیم . 

س  - بعد از سوءقصد به  شاه  در 15 بهمن  1327، آیت الله کاشانی  تبعید شد.1 درست ؟ وضع  

شما چطور بود؟ 

ج  - نمیدونم ، یادم  نمیاد.2 بعد شنفتم  که  شاه  رو زدن .

س  - بله ، داشتید می گفتید: »یه  وقت  که  من  زندان  بودم ...

ج  - ...بله  از زندان  که  اومدم  بریون  گفنت  کاشانی  تبعیده .

س  - این  مدتی  که  توی  زندان  بودید، هیچ  دنبالۀ این  قضایا را نمی گرفتید ببینید بریون  چه  

خرب است ؟ اوضاع  چطور است ؟

ج  - نه  دیگه . ما حالیمون  نبود اصاًل، غرق  کار خودمون  بودیم . 

س  - بعد که  آمدید بریون  چطور؟ بیشرت چه  می کردید؟

ج  - بیش���رت دنبال  ورزش  بودم . )عکس  شمارۀ 6/1( آخه  میدوننی  که ، من  سیاستمدار اون 

 ریختی  نبودم  که ...میدوننی  چی  میگم ؟ 

س  - می فهمم .

ج  - حرف  دلمو میزنم  دیگه . بیخودی  حرف  نمیزنم ، اینه  که  ما اومدیم  بریون ، دیدیم کاشانی  

تبعیده . بعد از چند وقت  دیگه ش  گفنت  کاشانی  میخواد از تبعید برگرده . این  شد که  ما رفتیم  

خونۀ کاشانی  و اومدیم  تشکیالت  درست  کردیم  کاشانی  رو بیاریمش .

1- 15 بهمن ماه 1327 ناصر فخرآرایی جلو دانشکدۀ  حقوق به محمدرضا شاه پهلوی تریاندازی می کند. 17 بهمن 
همان سال سیدابوالقاسم کاشانی به خرم آباد تبعید می شود.

2- به هنگام مصاحبه و خاطره گویی، چند بار جعفری رویدادی را به یاد نمی آورد. یافنت برخی از آنها با مراجعه 
به کتب و اسناد ممکن شد، ویل یکی دو مورد روشن نگردید.از جمله مدت و دلیل زندان بودن این بار او با توجه 
به منت مقالۀ  کیهان 2۸ مرداد 1369 )پیوست شمارۀ  1( و تاریخ رویدادهای مندرج در آن، شعبان جعفری هنگام 
سوءقصد به شاه در الهیجان به سر می برده است. مدتی از دوران تبعید آیت الله کاشانی را نیز  کماکان در الهیجان 
بوده است. شاید چون از این دو رویداد خاطره ای ندارد، تصور می کند در زندان بوده است. اگر این فرض را نیز 
درست بدانیم، زمان آن باید کوتاه باشد. با توجه به تاریخ شکایتی که در الهیجان از او شده است )7 تری 132۸( 
آشکار است که دستکم تا این تاریخ در الهیجان زندگی می کرده است. نخستنی خربی که از فعالیت های او در 

تهران خوانده می شود مربوط به ۸ آبان 132۸و مندرج در روزنامۀ باخرت امروز است.
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س  - حاال ماجرای  آن  روز ورود آیت الله کاشانی  را تعریف  کنید.1 شنیدم  او را عصبانی کردید، 

درست  است ؟

ج  - واال میدوننی  این  جوک  نیس���ت ، عنی  حقیقته . حاال دوس���ت  دارین  بگم  ُخب  میگم . 

برای  شما جالبه : کاشانی ام  مثل  همنی  خمینی  تبعید بود به  لبنان . روزی  که  میخواست  بیاد 

اعالم کردن  کاشانی  داره  میاد. خانوم  به  جون  شما، از دمِ  فرودگاهِ  مهرآباد که  سابق  سرآسیاب  

بود تا خونه ش  طاق نصرت  زده  بودن . گاو و گوسفند و تا حتی  شرت برای  قربونی  آورده  بودن ، 

به جون  ش���ما. منم  اونوقت  ُخب  یوقور بودم  دیگه ، از دمِ  فرودگاه  مهرآباد ُپش���ت  ماشنیِ  این  

همینجور لوکه  میدویدم  که  مردم  حمله  نکنن ، مردمو میزدم  عقب . تا رسیدیم  دمِ  خونه ش  وحاال 

این  جمعیت ، از دِر فرودگاه  مهرآباد تا تو خوِد پامنار همینجور دو ُپشته  وایسادن .وقتی  خواست  

پیاده  بش���ه  مردم  هجوم  آوردن ، نمیتونست  پیاده  بشه . گفت  »جعفری  مردمو رد کن !« گفت : 

»اینا رو بزن  کنار نمیتونم  پیاده  بشم !« منم  خانوم  از دمِ  فرودگاه  مهرآباد تا پامنار--میدوننی  

کجاست ؟ سرچشمه -- همینجور دویده  بودم ، به  قرآن . خسته  و مرده  هیچ  حالیم  نبود، منگِ  

منگ  بودم . خالصه ، وقتی  گفت : »مردمو رد  کن .« منم  حاال هی  داد میزنم  مردم  نمرین  کنار. 

ُخب  اعصابم  خراب  شده  بود. رفتیم  باالی  چارپایه  گفتیم : »ایهاالناس  من  هیچی ، این  سیِد 

خوار ک ... رو له  کردین !«

تا گفتیم  »س���ید رو ِله  کردین «، به  جون  بچه م ، آقام ، خدا بیامرزدش ، دهنش  خیلی  لق  بود.

همچی  کرد: »خوار ک ... خودتی ! ... پدرسوخته !«

س  - آیت الله کاشانی ؟

ج  - آره . آیت الله کاشانی  خدا بیامرزدش  بددهن  بود! 

ج  - خالصه  رفت  تو، یعنی  ما فرستادیمش  رفت  تو. مام  رفتیم  که  فردا صبح  بیایم  منزل  آقا. 

محمود مس���گر بود و حسن  عرب  بود و عباس  کاووسی  بود و اون  اسکندر امریی . درست  

یادمه ، به  جون  بچه م ، مثل  اینکه  حاال جلو چَشمه : چند تا از این  بر و بچه ها دنبال  ما بودن .فردا 

صبحش  گفتیم  بریم  خونۀ کاشانی . مام  از همه  جا بیخرب. حاال اینا نشسنت  و به  آقا گفنت که : 

»آره ، این  دیروز به  شما فحش  داده  و حاالم  امروزم  اومده  اینجا شما رو بُکشه .« ما رفتیم  تو 

1- آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی 20 خرداد 1329 از تبعید به تهران بر می گردد. هواپیما ساعت 5 بعدازظهر به 
زمنی می نشیند و اتومبیل حامل کاشانی ساعت ۸:30 شب به منزل می رسد.
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خونه  سالم  کردیم . دیدیم  اوضاع  یه  جور دیگه ست . گفتم : »آقا سالم .« سرشو اینجوری کرد 

]برگرداند[ و بی جواب ، حرف  نزد. مام  نشس���تیم . اون  س���یدممد پسرش  و اینا اومدن  دور و 

ورش . ما دیدیم  خیلی  وضع  بدجوریه . به  جون  ش���ما اینو  که  میگم  بیخودی  نمیگم . پامنار 

دکونا رو همه  بسته  بودن . ما گفتیم : »آقا حال  شما خوبه ؟ سالمتنی  ایشاال؟« گفت : »خفه  شو 

پدرسوخته !« حاال نگو من  که  دیروز اونجا مثاًل گفته  بودم  آقا رو فالن ... یه  چیزی  از دهنم  

پریده ... این  ناراحت  شده ! سیدممد اومد گفت : »چه  مزخرفی  گفتی  به  آقا دیروز؟« گفتم : 

»بابا من  که  میدونی  نوکر آقام . من  آقا رو دوست  دارم . مدتیه  دنبال  ایشون  هستم . چقدر باالی  

ایشون  مبارزه  کردم . من  که  چیزی  نگفتم ... خسته  بودم !« هیچی ، خانوم  درد سرتون  ندم ، روز 

بد نبینی ، ریخنت  سِر ما. اول  تو خونه  یه  عده ای  ریخنت  سِر ما. با اینا بزن  بزن کردیم . منم  اونوقت  

یوقور بودم . تا کارمون  کشید تو پامنار. یه  گزن  زدن  تو پای  من . از اینجا تا اینجا. ]از سر زانو 

تا کشالۀ ران  را نشان  می دهد[

س  - با گزن ؟

ج  - بله ، با گزنِ  کفاشی . اونِ  تنها که  نبود! یه  گزنم  زدن  تو دستم ، یه  درفشم  فرو کردن  توی  

سفید رونم  که  از همه  زخما کاری تر بود. درفش  فوری  میُکشه . خالصه  با سیخ  نونوایی  و هر 

چی  دستشون  رسیده  بود اومده  بودن . نونوا مغازه شو ول  کرده  بود، کشکیه  مغازه شو ول کرده  

بود. همه  میزدن !

س  - شما که  از فرودگاه  تا آنجا دویده  بودید، این  مزد دستتان  بود؟

ج  - آره  گفنت  این  اومده  آقا رو بُکش���ه . بابا حاال هی  میگم : »من  که  چیزی  نگفتم !« من  

خودمم  نمیدونستم  چی  گفتم  که  اینا اینکارا رو میکنن ، هیچی  نمیدونستم . خالصه ، خانوم 

 دردسرتون  ندم ، تمام  این  اهل  پامنار ریخنت  سِر ما. کاسب  و ماسب  و هر چی  پاسبونه  با باتون ، 

به  قرآن . خانوم ، بند پای  منو گاز میگرفنت  که  بخورم  زمنی  تا بریزن  منو بُکشن .منتهاش  من  زمنی  

نخ���وردم . اگه  زمنی  خورده  بودم  ُم���رده  بودم . چند تا بر و بچه هایی  که  دنبال ما بودن  همون  

اول  در رفنت . ما حاال هی  تقال میکنیم  تو همون  خونه . اون  تیمسار ]سرتیپ  عزیزالله[ کمال  

که  طرفدار  کاشانی  بود، اونم  به  یه  مشت  پاسبون  ماسبون  که  اونجا بودن  دستور داده  بود که  

فالنی  که  میاد بزنیدش  و ورش  دارین  بیارین .

خالصه  منو بردن  بیمارستان  سینا، به  قرآن . یه  دفعه  ریخنت  تمام  اومدن  بیمارستان  سینا  که  اونجا 
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منو بُکشن ، دیدن  من  هنوز زنده ام . یه  عده  طرفدارای  منم  فهمیدن  و اومدن  اونجا، اونام  تا 

اینا رو دیدن  دررفنت . خالصه  دردس���رتون  ندم ، بچه هامون  از اونجا ما رو بردن  بیمارستان  

رضانور سِر خیابون  قوام السلطنه  گفنت : »اینجا بهرته ، خصوصی تره ، بیمارستان  سینا صالح  

نیس���ت .« ما رو خوابوندن . حاال بچه های  ما فهمیدن ، خرب ش���دن  و اومدن ، اومدن  جمع  

ش���دن  که  برن  اونا رو بزننشون . گفتم : »نه ، هیچ  کاریشون  نداشته  باشنی .« رفتیم  خالصه  

بیمارستان  رضانور س���ه  ماه  آزگار خوابیدیم  و یه  روز دیدیم  کاشانی ، خدا رحمتش  کنه ، 

اومد بیمارستان ، جون  شما. بهش  گفته  بودن : »آقا، این  جور نبوده ، شعبون  عاشق  شماست  

طرفدار شماست . بیخودی  ریخنت  سِر این !« جون  شما. گفتم : »آقا، بچه  محالت  پای  منو، 

همه  رو گاز گرفنت .« گفت : »این  پدرس���وخته ها مثل  سگ  میمونن !« آره  شوخی ام  میکرد! 

آدم شوخی  بود.

خالص���ه ، اونروز  که  از بیمارس���تان  خواس���تیم  بیاییم  بریون  بچه ها تو هفتاد هش���تاد تا 

اتوبوس کلنگ  و بیل  گذاشته  بودن  میخواسنت  برن  پامنارو خراب  کنن ، جون  شما. خالصه  

شهربانی  و اینا فهمیدن  و فوری  اومدن  و از ما خواهش  کردن : »آقای  جعفری ، از این  راه  

نرو، برو منزلت  این  بچه ها مقصودی  دارن .« من  خودم  نمیدونستم . خالصه  اومدیم  رفتیم  

پی کارمون . 

خدا بیامرزه  اعلیحضرتو. اردش���ری زاهدی  بعدها قضیه  رو واسه  شاه  تعریف  کرده  بود. شاه  

خدابیامرز یه  وقتی  که  خدمتش  رسیدم ، گفت : »خونۀ کاشانی  چی  شده  بود؟« گفتم : »قربان  

هیچی .« هی  میگفت  »چی  شده  بود؟« گفتم : »قربان  حرف  رکیک  زدم  خوب  نیست .« 

گفت : »نه  بابا! بگو حرف  رکیک  رو بگو ببینم  چی  گفتی ؟!«

س  - از آن  به  بعد رابطه تان  با کاشانی  چطور شد؟ باز هم  سراغش  می رفتید؟

ج  - یه  مدتی  رابطه مون  قطع  شد، بعد خوب  شد. آخه  ُخب  من  اصاًل طرفدار  کاشانی  بودم .

یه  صبحی  رفتیم  تو خونه ش ، گفت : »اعلیحضرت  داره  از مملکت  مریه  بریون . برین  نذارین 

 بره  بریون . اگر اعلیحضرت  بره  عمامۀ مام  رفته !« مام  تا اون  روز نمیدونستیم  که  مصدق  و 

کاش���انی ، که  با هم  بودن  میونه شون  بهم  خورده . تا مدتی  بعدشم  نمیدونستیم . هیچی . اینو 

که گفت  ما راه  افتادیم .

س  - این  چه  تاریخی  است ؟
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ج  - 9 اسفند ]1331[ دیگه !

س  - پس  در واقع  در هر کدام  از این  ماجراها که  ش���ما وارد می ش���دید، یک  کس���ی  شما 

راتشویق  می کرد که  بروید؟

ج  - خری، هیچکس ، هیچکس  تشویق  نمیکرد.

س  - پس  خودتان  همینطور سر خود می رفتید؟ مثاًل همنی  آیت الله کاشانی  که  به  شما گفته  

»شاه  داره  مریه  برین  نذارین .« تشویق  است  دیگر!

ج  - ُخ���ب  ما رفتیم  چون  طرفدارش  بودیم  دیگه . ه���م  طرفدار مصدق  بودیم  هم  طرفدار 

کاشانی . وقتی  کاش���انی  گفت : »برین  اعلیحضرت  داره  مریه !« ما خیال  کردیم  مصدقم  

میخواد  که  این  کار بشه .

س  - باالخره  کی  متوجه  شدید این  دو بهم  زدند؟

ج  - ُخب  باالخره  بعد فهمیدیم  که  آره  این  با مصدق  میونه ش  خوب  نیست .

س  - شما از این  جانبداری ها چه  نظری  داشتید؟ فکر می کردید چون  اینها دارند برای مردم ، 

یعنی  برای  ملت  ایران  کاری  می کنند؟ بهرت اس���ت  اینها سِر کار باشند، یا این  که  می دیدید 

صالح  شما در این  است  اینها باشند؟

ج  - ُخب ، نه  اینکه  من  بخوام ، همه  میدونسنت  صالح  مملکته . کار من  یکی  نبود که ! ُخب  

پادشاه  میخواست  اینا باشن ، اینام  این  کارا رو میکردن  دیگه . من  میدیدم  کاشانی  با شاه  و 

مصدق  ارتباط  داره .

س  - بگذارید صریح  به  شما بگویم  چرا این  سؤالها را می کنم . ممکن  است  با بعضی  از 

این  سؤالها زیاد حال  نکنید، ویل  ُخب  این  پرسشهایی  است  که  در ذهن  مردم  هم  هست . شما 

با اعتقاد و باور دنبال  یک  چیزی  می رفتید یا منافع  شخصی  داشتید؟ راست  و پوست کنده 

 بگویم ، مثاًل به  شما پول  می دادند که  این  کارها را بکنید؟

ج  - ما خانوم ، همیشه  ُلخت  بودیم  و شلواَرم  پامون  نداشتیم ، از هیچکسم  صنار نمیگرفتیم .

س  - یعنی  به خاطر پول  کاری  نمی کردید؟

ج  - هیچوقت . هیچ . اصال و ابدا. 

س  - به خاطر اسم  و رسم  می کردید؟ می خواستید مردم  به  شما عزت  و احرتام  بگذارند؟ یا 

فکر  کنند که  مثاًل بزرگ  محل  هستید یا کاره ای  هستید؟
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ج  - نه  ُخب  مثاًل ما میدونستیم  که  امروز مصدق  میخواد شاه  رو از مملکت  بریون  کنه . مام  

ُخب  ش���اه  رو دوست  داشتیم . اومدیم  بریم  نذاریم  بره . همنی ! نه  اینکه  کسی  بیاد به  ما پول  

بده ، ما رو تحریک  کنه . اصاًل.

س  - آقای  جعفری ، بعضی  از کارهای  شما با هم  جور در نمی آید و کمی  مرا گیج  می کند: 
چطور بود که  فرض  کنید در فاصلۀ یک  س���ال  و نیم  یا دو سال ، یک  روز آیت الله کاشانی  
را دوست  داشتید، یک  روز مصدق  را دوست  داشتید، یک  روز شاه  را دوست  داشتید. چه 

 جور می شود؟ 
ج  - ُخب  وقتی  کاش���انی  رو دوس���ت  داریم ، بیشرت از همه  خونۀ کاشانی  هستیم . )عکس  
شمارۀ6/2( وقتی  کاشانی  میگه  پاشنی  برین  این  کارو بکننی ، ُخب  اونوقت  ما پا میشیم  مرییم  

میکنیم  دیگه ...
س  - آهان !

ج  -... نه  کاشانی  پول  بده  بود نه  ما پول  بگری. اون  خودشم  یه  کسی  رو میخواست  یه  چیزی 
 ازش  بگریه !

س  - آیت الله کاشانی  در اسفند 13۴0 فوت  کرد. در تشییع  جنازه اش  بودید؟ چه  کردید؟
ج  - مردن  کاش���انی  رو یادمه . دیگه  اونموقع  من  بالکل  دور و ور اونا نمریفتم . ویل  تشییع 

 جنازه اش  رفتیم . همه  بودن ، خیلی  شلوغ  بود.
س  - منظورم  اینست  که  باالخره  با ایشان  آشتی  کردید؟

ج  - قهر نبودیم  که ، ما اصاًل طرفدار ایشون  بودیم . خدا بیامرزه  کاشانی  رو، اون  یه  وضعی  
داشت  که  وقتی  یه  اعالمیه  میداد همه  بازار میبسنت . تا حتی  این  آخر سریا که  تو بیمارستان 
 بازرگانان  خیابان  ری  بود، خدا بیامرزه  محمدرضاشاه  رو، باالی  سرش  تو بیمارستان  رفت .

س  - آیا آیت الله کاشانی  از شما و رفقایتان  به نفع  خودش  بهره برداری  نمی کرد؟ هر جور 
میخواست  شما را سر انگشتان  خود نمی چرخاند؟ او و روحانیون  دیگر از یک  طرف  ،دربار 
از یک  طرف ، دولت  هم  از طرف  دیگر؟ اینها هر موقع  که  الزم  داشتند به نفع  خودشان  از 
ش���ما و از آدمهای  عادی  و عامی  سوءاس���تفاده  نمی کردند؟ فتیلۀ احساسات  شماها را هر 
وقت  الزم  داشتند پائنی  و باال نمی کشیدند؟ یک  روز می شدید »شعبان  بی ُمخ «، یک  روز 
»شعبان  جعفری «، یک  روز هم  »شعبان  تاجبخش «. این  القاب  را برای  مصرف  روز مبادا 
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نداده  بودند؟ از این  اسمها سوءاستفاده  و استفاده  نمی شد؟1 

ج  - نه . برای  خاطر اینکه  من  آدم  سوءاستفاده چی  نبودم  که  مثاًل بخوام  واسه  خاطر پول  برم 

 یا واسه  خاطر فالن  چیز برم ... من  اصاًل تو عمرم  زیر بلیط  هیچکس  نرفتم !

س  - نه ، من  نمی گویم  شما سوءاس���تفاده  می کردید. من  می گویم  مثاًل آیت الله کاشانی  

یک  روز می خواس���ت  با مصدق  دعوا کند بعد شما و دو س���ه  نفر دیگر را صدا می زد و 

مثال می زن���م : »آقا، دکرت مصدق  آدم  بدیه ، برین  خونه ش���و خراب  کننی !« بعد روز بعد با 

مصدق  دوس���ت  می ش���د ش���ما را صدا می زد مثاًل می گفت : »برین  بر و بچه ها رو جمع  

کننی  بریزین  تو خیابون ، به نفع  دکرت مصدق !« منظورم  این  است  که  چون  آیت الله کاشانی  

احس���اس  می کرد شماها به  او اعتقاد دارید و قبولش  دارید هر جور دلش  می خواست  از 

وفاداریتان  بهره برداری  می کرد.

ج  - آخه  یه  چیزی  هس���ت . اواًل که  من  خودم  یه  آدم  مذهبی  بودم . فامیالمم  همه  مذهبی  

بودن .گفتم  که  داش���م  تو محلمون  مسجد درست  کرده  بود: خودش  و مسجدشو تو تکیۀ 

دباغ خونه  همه  میشناخنت . حاج علی اکرب جعفری  معروف  بود. منم  خودم  رو اصل  مذهبی  

که  داشتم ، حرف  آیت الله کاشانی  رو گوش  می کردم . همیشه م  مریفتیم  تو خونه ش  مینشستیم . 

خدا بیامرزدش  کاش���انی  رو، ویل  از این  صحبتا؟ ... واال من  که  یه  روزم  ندیدم  راجع  به  

مص���دق  چیزی  بگه . چون  تا وقتی  ک���ه  یادمه  این  با مصدق  خوب  بود. اونروز صبحم  که  

ما رفتیم  تو خونه ش  دیدنش ، گفتم  که  تا اون  روز ...اصاًل نمیدونستیم  این  با شاه  مربوطه ، 

اصاًل.

س  - خوب ، من  هم  س���ؤالم  از شما دقیقاً همنی  اس���ت . می گویم  به نظر می رسد آیت الله 

کاشانی  شما و یک  عده  از دوستانتان  را برای  خودش  حفظ  می کرده  تا زمانی  که  می خواهد 

1- فوأد روحانی در کتاب »زندگی سیاسی مصدق در منت نهضت ملی ایران« صص 199-201 به نقل از ریچارد 
کاتم در کتاب  Nationalism in Iran” PP 153-155 می نویسد:

... سپس نویسنده ]ریچارد کاتم [ اشاره به حربه ای که کاشانی علیه مصدق به کار می برد می کند و می گوید آن حربه 
عبارت از جمع آوری رّجاله بود:

»هیچ یک از روحانیونی که با مصدق باقی ماندند این توانایی کاشانی را نداشتند که در فاصلۀ چند لحظه جمعیتی 
از مردم عامی و عاری از فهم را به خیابان بکشاند...«

» جمعیتی فریادکنان به خانۀ مصدق ریختند... سردستۀ آنها شعبان جعفری مشهور به بی مخ و معروفرتین گردآورندۀ 
چاقوکشان بود و  کاماًل واضح بود که این جمعیت بوسیلۀ دستۀ کاشانی خریده شده بودند.«

... نویسنده هنگام تألیف کتاب )سال 13۴3( نظر خود را در بارۀ مذهبیون سیاسی اینگونه اظهار می کند:
»در هر حال مالیان بار دیگر نفوذ خود را روی طبقات پائنی و متوسط پائنی نشان دادند...«
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کاری  انجام  بدهد از ش���ماها بهره برداری  کند و کار مطابق  میل  خودش  را از طریق  ش���ما 

انجام  بدهد.از یک  طرف  او، از یک  طرف  هم  مثاًل نریوهای  انتظامی  )مثل  ش���هربانی ( و 

دس���تگاه حکومتی . سپهبد زاهدی  و همدستان  او هم  شما را برای  خودشان  نگه  داشتند تا 
مثاًل 2۸مرداد از شما استفاده  کنند. از یک  طرف  دیگر هم  افرادی  مثل  برادران  رشیدیان  که  

عامل  اجرای  بعضی  طرحها بودند.1 نظرتان  چیست ؟
ج  - آخه  یه  چیزیه ، تا 1۴ آذر اصواًل شهربانی  مربانی  و اینا با ما زیاد موافق  نبودن .

س  - بعد از آن  چطور؟
ج  - تا اون  روز 1۴ آذر که  ما زدیم  کمونیستا رو اونجور درب  و داغون  کردیم  و باکمونیستا 
در افتادیم  و دعوا کردیم ، اینا دیگه  با ما شدن . دیگه  خودشون  مجبور بودن  با ما همکاری  
کنن . پلیس���ا نمیتونس���نت  جلو اینا رو بگرین . آخه  یه  صف  اینا َدم  مجلس  بود یه  صفش  َدم  
راه آهن . اینا میگفنت : »مرده  باد شاه ، زنده  باد استالنی «. ُخب  من  رو غریت  خودم ، رو تعصب  
خ���ودم  میرپیدم  به  اینا. البته  اون  وقتا وقتی  صحبتم  میکردیم ، بهمون  میگفنت : »اینا مذهب  
ندارن ، آئنی  ندارن ، قرآن  رو نمیشناس���ن ، خدا رو نمیشناسن ، هیچی  رو.« ُخب  مام  مریفتیم  

دنبال  اینکارا.
س  - کاشانی  این  حرفها را می زد؟

ج  - بله . وگر نه  صحبت  این  نبود که  مثاًل ما رو تحریک  کنه  که  ما بریم  فالن  کنیم . 

1- نقل از مقالۀ »مصدق و دوراهی امرپیالیسم بریتانیا« نوشتۀ جیمز بیل و ویلیام راجر لوییس در کتاب »مصدق، 
نفت، ناسیونالیسم ایرانی« ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، صفحۀ 373:

»... رابنی زیرن که بنا به توصیۀ خانم لمبتون در س���فارت انگلیس مش���غول به کار شدند به هنگام توضیح در بارۀ 
نقش برادران رشیدیان می گوید:گذشته از ثروتشان آنها در دو مورد مهارت کافی داشتند. یکی اینکه به راحتی 
می توانس���تند در مجلس و بازار نفوذ کنند و دیگری که مهمرت است اینکه توانستند مردمن کوچه و بازار را که در 
حقیقت مهرۀ بسیار مهمی در سیاست ایران بودند تجهیز نمایند. تظاهرات خیابانی معمواًل جهت حوادث سیاسی 
را در ایران تعینی می کرد. ویل در سالهای اخری با عنایت حزب توده و آیت الله کاشانی در سوق دادن این حوادث 

مخالف غرب نقش مؤثری ایفا کرده بود...«
همچننی برای شرح مفصل تر از شیوه های توطءه ر.ک. به مقالۀ »هجوم توطئه ها و دولت ملی« نوشتۀ امری طالبی 

در نشریۀ ایران فردا، ویژه نامۀ دکرت محمد مصدق، سال هفتم، شمارۀ 53، صص ۴6-۴2.
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س  - برگردیم  سر صحبت  قبلی . حاال آیت الله کاشانی  برگشته ، شما هم  دور او هستید. آن  
زمان  وضع  حکومتی  و وضع  دولت  ایران  چطوری  بود؟ 

ج  - دیگه  مصدق  س���وار کار بود. مام  با مصدق  بودیم . من  خیلی  با مصدق  بودم . چندین  
سال  با مصدق  بودم . ویل  توده ایا خیلی  سربه سرمون  میذاشنت . هی  تو روزنامه هاشون  چرت  

و پرت  مینوشنت !
س  - این  قضیۀ روزنامه هایی  که  در مورد ش���ما می نوش���تند، و به گمان  شما بیخودی  هم  
می نوش���تند، چه  بود؟ شما چه  عکس العملی  نسبت  به  آنها نشان  دادید، چکار کردید؟ این 

 مطالبی  که  علیه  شما می نوشتند چه  اثری  روی  شما می گذاشت ؟
ج  - ُخب  تأثری که  زیاد میذاشت .

س  - شما در مقابل  چکار می کردید؟ می رفتید با آنها دعوا می کردید؟
ج  - روز 1۴ آذرو میگنی ؟

س  - مثاًل!
ج  - بله  اون  روز دیگه  من  دق دلیمو س���ر روزنامه ها خایل  کردم . یعنی  اینا هی  مینوش���نت ، 
هی  من  پیغوم  براشون  میذاشتم  --روزنامۀ »مردم « و روزنامۀ »چلنگر«-- و به  اینا هی  
میگفتم : »باباجون  من  جایی  نمریم ، من  با کس���ی  کاری  ندارم ، من  اصاًل نمیدونم  شما چه  
میگنی .کمونیست  چیه  اصاًل؟ این  حرفا چیه ؟« جداً، من  اصاًل با اینا هیچ  کاری  نداشتم ، 
هیچ . بعد دیدم  نه ، اینا ول  کن  معامله  نیسنت . ما دیگه  هر روز هی  این  روزنامه ها رو میخوندیم  
تا حس���ابی  کالفه  ش���دیم  و اینا و افتادیم  تو این  کارا. یه  پسره  بود بهش  میگفتیم  »حمید 
اطالعاتی «. اونو میفرس���تادیمش  روزنامه ها رو میخرید میاورد و میخوندیم . موضوع  سِر 
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این  شد. من  مثاًل میدیدم  روزنامۀ »بسوی  آینده « نوشته : معذرت  میخوام  »شعبان  بی ُمخ ...

]خنده [ آخه  اینا همون  فامیل  اصلیمونو صدا میکردن  »...رفته  دبریس���تان  ش���رف  و درشو 

از جاکنده !« حاال من  اصاًل نمیدونس���تم  مدرسه  شرف  کجاست . بعد دو مرتبه ، یه  روزی  

مینوشتنن که  شعبون  بی ُمخ  رفته  دم  دانشگاه  --خیلی  معذرت  میخوام ، شمام  جای  خواهر 

ماهستنی -- گفته : »دِر این  ج ...خونه  رو باید بست .« اصاًل من  دانشگاه  نرفته  بودم ، هیچ . 

روزنامۀ »چلنگر« هر روز یه  شعری  برای  ما درست  میکرد و مینوشت  و بقیه  هم  راجع  به  من 

 هر روز مرتب ... روزنامۀ »مردم « که  مال  توده ایا بود، روزنامۀ »چلنگر«م  ُخب  دس���ت چپی 

 بود، روزنامۀ »توفیق «م  مرتب  برای  ما سکه  میزد: »السلطان  صاحبقران  شعبان  خان  حاکم 
 تهران « یه  چاقوَام  میداد دستمون !1

س  - همۀ این  روزنامه ها علیه  شما می نوشتند؟

ج  - همۀ این  چپیا، هر روز، جون  شما به  قرآن . ُخب ، منم  اوالش  جوون  بودم  و بی خیال ، 

میگفتم  ولش���ون  کن ، بذار بنویس���ن ، یعنی  اونج���وری  دربند نبودم  ت���ا دیگه  اعصابمونو 

خراب کردن . 

س  - در روزنامۀ راهنمای  ملت  2راجع  به  همکاری  شما و عشقی  و فروهر نوشته ، این کدام  

فروهر است ؟

ج  - همون  فروهری  که  تازه  کشتنش  دیگه !

س  - داریوش  فروهر؟ 

ج  - بله . تو این  دعوا مرافعه هایی  که  به حساب  برای  انتخابات  و اینا میشد، ایشونم  میومد 

جلو. احمد ]زیبایی  معروف  به [ عشقی  بود، فروهر بود، اون  امری ]زرین کیا معروف  به [ موبور 

بود. یه  چند تایی  بودن .

س  - ویل  داریوش  فروهر که  یک  چهرۀ سیاسی  ملی  است !

ج  - بعداً چهرۀ سیاسی  شد. خدا بیامرزدش  اوالش  آدم  شلوغی  بود. آخه  انتخابات  اونوقتا 

1- در جس���تجوی این مقاالت در آرشیو بخش خاورمیانه کتابخانۀ کنگره آمریکا، شماره هایی از نشریات بسوی 
آینده، راهنمای ملت، جرس، آخرین نربد قابل دسرتسی بودند. برای خواندن برخی از عناوین این مقاالت ر.ک. 

به پیوست شمارۀ 3 صفحۀ 39۴.
2- روزنامۀ راهنمای ملت ناشر افکار حزب توده، مورخ جمعه 17 آبان 1330 در مقاله ای با عنوان »آیا شاگردان 
مدارس با هم جنگ دارند یا دولت با شاگردان مدارس / پدران، مادران، اطفال خود را از چاقوی دولتی شعبان 

بی مخ و عشقی و فروهر رها سازید« برای خواندن منت مقاله ر.ک. به پیوست شمارۀ ۴ صفحۀ 395. 
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بی  زد و خورد نبود. هر انتخاباتی  که  میشد همیشه  توش  یه  زد و خوردی  بود دیگه .

س  - بنی  طرفدارها و مخالف ها؟

ج  - آره  دیگ���ه  طرفدارهای  اینور و اونور با هم  گرت گریی  میکردن . هر وکیلی َام  واس���ه 

 خودش  یه  مش���ت  طرفدار داش���ت  دیگه ! اون  یه  عده  رو تو خونه ش  دعوت  میکرد، این  یه  

عده رو. همنی  جورا بود. وقتی ام  که  انتخابات  تمام  میشد دیگه  کسی  با کسی  کاری  نداشت . 

وکیل که  میشدن  کار تموم  بود.

س  - با داریوش  فروهر هم  رابطه  داشتید؟ یعنی  با دستۀ او هم  بودید؟

ج  - نه ، ویل  ُخب  وقتی  با مصدق  بودیم ، اونم  با مصدق  بود دیگه .

س  - او را از نزدیک  دیده  بودید؟

ج  - بله  بابا، آشنا بودیم ، با هم  صحبت  می کردیم . خدا بیامرزدش .

س  - حاال همه  روزنامه های  توده ای  دارند مرتب  به  شما فحش  می دهند. بعد چطور شد؟
ج  - تا شد روز 1۴ آذر. داستان  1۴ آذرو شما نمیدونم  اطالع  دارین  یا ندارین ؟1

س  - بله . روز 1۴ آذر که  شما رفتید به  چندین  روزنامه  و خانۀ صلح  حمله  کردید.2

ج  - بله  همون  1۴ آذر. خدمت  ش���ما عرض  کنم  که ، توده ایا اون  سرهنگ  نوری شاد رو تو 

خیابون  فردوسی  زدن  کشنت . بعد پسرش  علی  نوری شاد --االنم  فکر کنم  باید تو سن حوزه  

]San Jose[ باش���ه -- اومد پیش  من  و گفت : »آقا بابامو زدن  اونجا کش���نت !« باباشم  

اونجا رئیس  کالنرتی  جلو مجلس  بود. ما پا شدیم  ده  بیست  تا رو جمع  کردیم  رفتیم  اونجا 

که  دیدیم  بعله  نعش���ش  تو خیابون  افتاده . علی ام  افت���اده  زار و زار گریه  میکنه . گفتم : »کی  

کش���تش ؟«گفت : »توده ایا« حاال میخوان  بیان  نعشو وردارن ، این  توده ایا سنگ  میرپونن  

و ش���لوغ  میکنن  و نمیذارن . خیلی  پررو و زیاد شده  بودن . نمیذاشنت  نعش  اینو وردارن . ما 

رفتیم  خالصه  یه  ُخرده  به  اینا پریدیم  و نعشو گذاشتیم  تو ماشنی  دادیم  بردن . بعد چند تایی  

به  ما گفنت : »آقای جعفری ، خانۀ صلح  اونجاس���ت  تو خیابون  فردوسی !« گفتیم : »بچه ها 

بریم  خانۀ صلح !« و ریختیم  اون  تو. رفتیم  تو خانۀ صلح  و خالصه  یه  مشت  لباسای  روسی  
1- در کتاب »شادکامان کاخ مرمر، سراب جانشنی پسر« نوشتۀ خسرو معتضد، جلد 2، صص 690-711 ماجرای روز 

1۴ آذر از دیدگاه این نویسنده به تفصیل نوشته شده است.
2- نقل از »روزشمار تاریخ، از مشروطه تا انقالب اسالمی« نوشتۀ باقر عاقلی، جلد اول، صفحۀ ۴57: 

»روزنامه های بسوی آینده، بدر، نوید، آزادی، فرمان، آتش، سیاسی و طلوع و خانۀ صلح و تئاتر سعدی مورد هجوم 
قرار گرفتند.« همچننی ر.ک. به کتاب »خواب آشفتۀ نفت، دکرت مصدق و نهضت ملی ایران« نوشتۀ محمدعلی 

موحد، جلد 1، صص 39۴-393.
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و چکمه های  روس���ی  و کبوتر س���فید و خیلی  چیزا اون  تو بود. یه  عده ای  اون  تو بودن  فرار 

ک���ردن . خالصه ، ما اونجارو زدیم  بهم  و بچه هام  صندلیا رو شکس���نت  --از اون  صندیل  

لهستانیا بود. پایۀ صندلیا روگرفته  بودن  دستشون  و میزدن  به  این  صندلیا و میخوندن : »خانۀ 

صلح  آتیش  گرفت ! ج ...خونه  آتیش  گرفت !« دم  گرفنت  و اومدن  تو خیابون . مام  دیگه  راه  

افتادیم  و اونام  دنبال  ما. رفتیم  طرف  خیابون  اسالمبول . توی  کیویسکا ]کیوسک ها[1 پر بود 

از چیزهای  ]نشریات [ توده ای . من  به  بچه ها گفتم : »هر جا که  از این  چیزای  کمونیستی  و 

کلوپ  و از ایناست  به  من  نشون  بدین !« حاال یه  دوهزار نفری  دور ما جمع  شدن . یکی  دو 

تا از بچه ها این  دفرت مفرتا رو نش���ونم  میدادن ، منم  نشون  مردم  میدادم  و مردم  مریفنت  اونجا 

همه  رو از بنی  میربدن . حاالمن  میگش���تم  عقب  »چلنگر«2 و روزنامۀ »مردم «. خالصه  راه  

افتادیم  همینجور و چند تا این کیویسکای  تو خیابون  نادری  و اسالمبول  و اینا که  توده ایا بودن  

و به  ما میرپیدن  و فالن میکردن  و این  حرفا، اینا رو یه  ُخرده  ُخب  بساطش���ونو بهم  زدیم ، تا 

رسیدیم  به  چارراه  حسن آباد، اون  باال، طرف  اون  آتش نشانی  برادرای  شیخ  حسنی  لنکرانی  

و اینا اونجا بودن . 

س  - طبقۀ باال؟

ج  - بله  همونجا تو سنگلج ، توی  همون  سنگلج . وقتی  دور اون  چارراه  حسن آباد مریی ، اونا 

همون  باال مینشسنت . برادرای  لنکرانی  سرکردۀ توده ایا 3بودن  و اونجا چار پنج  تا اتاق گرفته  

بودن  و از همونجا برنامه ریزی  و  کارگردانی  میکردن . اتفاقاً ما موقعی  رس���یدیم  که  دیدیم  

جلسه  بود. اینا تا ما رو دیدن  فرار  کردن  و خالصه  ما اونجا اونا رو یه  ُخرده  با بچه ها زیر و 

روش  کردیم . البته  من  خودم  اونجا فرمون  میدادم  جلو نمریفتم . 

س  - چرا جلو نمی رفتید؟

ج  - من  فرمونده  بودم . خودم  فقط  دنبال  روزنامۀ »مردم « بودم . اینا گفنت  روزنامۀ »مردم « 

تو خیابون  امرییه ست  . گفتم : »بریم  اونجا« گفنت : »خسته  شدیم !« گفتم : »بیاین  خیابون  

امرییه ، اونجام  چیز میز هس���ت  بیاین !« یادمه  یکی  اونجا پرسید: »آقای  جعفری ، یه  دونه  

1-برگرفته از  کلمۀ فرانسه Kiosque به معنی دکۀ کوچک فروش نشریان یا گل که در کنار پیاده رو برپا می کنند.
2- مدیر نشریۀ  »چلنگر« محمدعلی افراشته بود و دفرت آن در منزل خود افراشته در خیابان نواب، خیابان لوالگر، 

کوچه ماه قرار داشت. نشریۀ طنز »چلنگر« از تاریخ 26 اسفند 1329 تا 2۸ مرداد 1332 منتشر می شد.
3- از اعضای جمعیت ایرانی هواداران صلح.
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سماور اینجاست  اینو چیکارش  کنم ؟« گفتم : »بیارش  پائنی .« گفت : »آخه  بزرگه  نمیشه  

آوردش  پائنی !« اونوقت  پنجره  رو ش���یکوندن  و سماورو از پنجره  انداخنت  پائنی ، یه  سماور 

بزرگ بود. خالصه  چیزاش���ونو ریخنت  و بهم  زدن  دیگه . من  میگفتم ، اونام  مرییخنت  پائنی . 

تمامو از اون  باال ریخنت  پائنی ، دوالبچه  موالبچه ، پرونده  مرونده  و بساطشون  و اینا همه  رو... 

هر چی  بود ریخنت  تو خیابون . گفنت : »بسه ؟« گفتم : »نه ، پاشنۀ اون  دکونو باید در بیارین !«

س  - این  روزنامه ها، نشریات  و باشگاهها همه  مال  توده ای ها بودند؟

ج  - همه  مال  چپیا. هیچکدوم  دیگه  رو نمیذاشتیم  دست  بزنن .

س  - یک  عده ای  نشانتان  می دادند شما هم  می ریختید بهم ؟

ج  - م���ن  جلو بودم  و دو س���ه هزار نفر دنبالم  بودن . ُخ���ب  اون  عده ای  که  دنبال  من  بودن  

همه ش���ون  که  نمیدونس���نت  چه  خربه ! جداً میگم  اینو، یه  عده ای  دنبال  عقیده شون  میومدن  

یه  عده ای ام  از موقعیت  سوءاس���تفاده  میکردن  و میومدن  یه  چراغ  زنبوری ، فرش���ی ، چیزی 

 دستشون  بیفته  وردارن  در َرن . بعد رفتیم  طرف  امرییه . گفنت : »اینم  روزنامۀ »مردم » که  برای  

تو مینویسه !«

س  - »فرمان « عباس  شاهنده ، »طلوع « هاشمی  حائری ، »نوید آزادی «، »بدر«، »بسوی  

آینده « و... اینها هم  می نوشتند؟

ج  - بله . باالخره  مینوشنت . روزنامه های  دیگه م  بودن . چند تا روزنامۀ توده ای  دیگه م  مینوشنت ، 

بیخودی . همینا ما رو تحریک  کردن . من  البته  گفتم  دنبال  مصدق  و اینا بودم  ویل  اصواًل 

بیشرت روی  این  چیزایی  که  اینا مینوشنت  تحریک  شدم .

س  - آیا دست  دکرت فاطمی  توی  این  کار بود؟ 

ج  - نه ! گمان  نکنم .

س  - چون  در یکی  از روزنامه ها خواندم  که  این  کار حمله  به  مطبوعات  مخالف  دولت  را 
به دستور و با همراهی  دکرت فاطمی  کردید.1

1- روزنام���ۀ آخرین نربد، ش���مارۀ ۴39، جمعه 22 آذر م���اه 1330 در صفحۀ ۴ تحت عنوان »یک تذکر قانونی« 
می نویسد: »بطوریکه اطالعات نوشته است شهربانی کسانی را که در عمارت روبروی مجلس متحصن شده و از 

دست چاقوکش های دولتی پناه برده بودند توقیف کرده است.
ما هر چه کتب قواننی را بر هم زدیم، اواًل علت حبس مردم تماشاگر و یا نه باالتر از آن شرکت کننده در تظاهرات 
پنجشنبه و ثانیاً بر فرض ورود اتهام، علت مداخلۀ بازرس نظامی را نفهمیدیم. خیلی مسخره است شعبان بی مخ و 
حسنی فاطمی و رضا چاخان و اکرب سه کله و سرهنگ عبدی و امریتیمور کالنی آزادند و مردم مضروب و مجروح 

و پناهنده محبوس.
بهر حال شک نیست که با این بی صالحیتی باید مطابق اصل یازدهم قانون اساسی از مراجعه به دادگاه ناصالح 
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ج  - من  که  تماسی  با فاطمی  نداشتم ، شاید عده ای  از دور و وریای  من  آدمای  اون  بودن !

س  - به  روزنامۀ »آتش « هم  حمله  کردید؟ مال  سیدمهدی  مریاشرافی ؟

ج  - »آتش « زیاد نمینوشت .

س  - ویل  روز 1۴ آذر آنجا را هم  بهم  زدید؟ روزنامۀ »آتش « را...؟

ج  - نه  فکر نمیکنم . »آتش « رو نه . یادمه  »آتش « رو ما نزدیم .

س  - ...و حتی  ش���نیده ام  روزنامۀ »آتش « عکس  شما را با دکرت فاطمی  چاپ  کرده  بود. 

قضیۀ آن  عکسها چیست ؟

ج  - چاپ  کردن  که  چی ؟

س  - خودم  ندیدم . فقط  شنیدم  یا جایی  خواندم  که  روزنامۀ »آتش « هم  عکس  شما را با 

دکرت فاطمی  چاپ  کرد و نوشت  شعبان  جعفری  این  کار را زیر نظر دکرت فاطمی  کرده  است .

ج  - ُخب  وقتی  کسی  با مصدق  بود، فاطمی  َرم  میدید ویل  اون  با این  که  ما با فاطمی  کار 

بکنیم  دو تاست .

س  - نه  زیِر نظرش . یعنی  مثاًل او به  ش���ما گفته  بود که  بروید روزنامه های  دس���ت  راستی  

مخالف  دولت  را هم  بزنید؟

ج  - اصال و ابدا. فاطمی  به  ما چیزی  نگفته  بود.

س  - مطمئن  هس���تید؟ چون  روزنامه های  توده ای  هم  نوشتند شما به دستور دولت  مصدق  
این کارها را کردید.1

ج  - صد در صد مطمئنم . من  خودم  رو اصل  اون  س���رهنگ  نوری ش���اد که  کشتنش  رفتم ، 

خودداری کرد و این نقض قانون را به کمیسیون اعالمیۀ حقوق بشر در پاریس خرب داد.«
1- روزنامۀ آخرین نربد به صاحب امتیازی ش���هناز اعالمی به جای روزنامۀ توقیف ش���دۀ بسوی آینده در می آمد. 
در ش���مارۀ یکشنبه 17 آذر ماه 1330 )مسلس���ل ۴3۴( صفحۀ 2 این روزنامه در مقالۀ »کنی و نفرت بر حکومت 

مردم کش« با استناد به مذاکرات مجلس چننی آمده است:
»… عصر 1۴ آذر شهربانی دکرت مصدق با کمال وقاحت اعالم داشت که اهایل شرافتمند و میهن پرست تهران که 
به ماهیت این عناصر )پسران و دخرتان دانشجو( کاماًل پی برده اند با نریوی انتظامی در تمام موارد همکاری نموده 
عناصر اخاللگر را به س���زای اعمال خود رساندند. شهربانی کل وظیفۀ خود می داند که از معاضدت و همکاری 

بیمانند مردم شرافتمند تهران تشکر نموده...
روزنامه اصناف ارگان مقامات روحانی طرفدار دکرت مصدق با اشاره به قتل ، کشتار دانشجویان و دانش آموزان 
نوش���ت »سگ کشی ادامه دارد«. بدین طریق از یک طرف دولت مصدق در اعالمیه رسمی خود چاقوکشان و 
عربده جویان، شعبان بی مخ ها و اصغر خالدارها را بعنوان »مردم شرافتمند تهران« قالب زده از جنایت و غارتگری 
آنها »ابراز تش���کر« می کند و از طرف دیگر روزنامه های دولتی دانشجویان و دانش آموزان را »سگ« خطاب 

نموده کشتار دسته جمعی آنان را »سگ کشی« خوانده است...«
برای نمونه های دیگری از این توشته ها ر.ک. به پیوست شمارۀ 5 صص 396-395.
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بعدشم  یه  دل  ُپری  از این  روزنامه ها که  برای  من  مینوشنت  داشتم .

س  - پس  چند تا از روزنامه های  دس���ت  راس���تی  هم  که  این  میان  دم  و دستگاهشان  بهم  

ریخت ، اشتباهی  شد؟ 

ج  - ممکنه  »شورش « بود. مال  کریمپور شریازی ! ویل  اون  که  دست  راستی  نبود! اون  بدتر 

از همه  بود. حاال اون  کریمپور شریازی  یه  داستان  سوایی  داره ، بعداً براتون  میگم . بله ، خدمت  

شما عرض  کنم  که ، کجا بودم  یادم  رفت ؟

س  - رفتید امرییه ، روزنامۀ »مردم «...

ج  - بله  روزنامۀ »مردم « و دیگه  اونجا بچه ها همه  رو از بیخ  و ُبن  کندن  و بردن . هیچی ، 

بعد همه  داغون  ش���دن  و ما از اونجام  رفتیم . البته  پلیس  و ملیس  و بس���اط  و اینا بود ویل  

هیچکدوم  جلو نمیومدن  . بعد ما رفتیم  منزل . رفتیم  منزل  و اتفاقاً دو سه  روز بعد از 1۴ آذر 1 

رادیو رو وصل  کرده  بودن  به  مجلس  شورای  ملی . جمال  امامی  و سیدممدعلی  شوشرتی  و 

]سیدمهدی [ پریاسته  و عبدالقدیر آزاد که  چند وقت  بود اونجا بست  نشسته  بودن ،2 همینا پشت  

تریبون  مجلس  داد میزدن : »فرماندۀ هنگ  حملۀ قوای  دولتی  ژنرال  شعبان  بی ُمخ  تمام  شهر 

را آتش  زد.« و از این  حرفا. اینا همه  رو تو رادیو میگفنت  و پخش  میشد تو تهران . ما گفتیم : 

»بچه ها، همنی  روزا ما رو میگرین !« 

س  - در مذاکرات  مجلس  آن  روز آمده  است  که  جمال  امامی  گفته : »شعبان  جعفری  روی 
 لیست  حقوق  شهربانی  است  و ماهی  سیصد تومان  از شهربانی  حقوق  می گرید.«3

ج  - نه . همچی  چیزی  نیست .

س  - این  را توی  روزنامه ها نوشتند. یعنی  جمال  امامی  با این  تذکر خواسته  بگوید که  دولت 

 مصدق  و دس���تگاه  ش���ما را حمایت  می کرده  تا این  کارها را بکنید. برای  این  چه  جوابی  

دارید؟

ج  - من  بارها گفتم  که  هیچوقت  صنار از هیچ  سازمانی  پول  نمی گرفتم ، هیچوقت . اصاًل 

اون  موقع  که  اینا این  چیزا رو دارن  میگن ، من  با دربار و شاه  مربوط  نبودم .

س  - درست  است . امامی  هم  می گوید »دولت « نه  »دربار«، یعنی  مصدق  نه  شاه .
1- 17 آذر 1330.

2- جمال امامی، سیدمحمدعلی شوشرتی، عبدالقدیر آزاد روز 31 شهریور ماه 1330 اعالم کردند چون در خارج از 
مجلس تأمنی جانی ندارند، در خانۀ ملت متحصن می شوند.

3- ر.ک. به پیوست شمارۀ 6 صفحه 397.
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ج  - آخه  دستگاه  واسه  چی  به  من  پول  بده ؟
س  - که  بروید شلوغ  کنید، مخالفان  دولت  را بزنید و ...

ج  - نخری هیچوقت . نه . اصال و ابدا این  چیزها نبود. ما طرفدار آیت الله کاشانی  بودیم  
و مصدق . اون  موقع  اصاًل این  بس���اط  تو تهران  بود که  عده ای  طرفدار مصدق  و کاشانی  
بودن  و عده ای  مخالفشون  و همش  سر انتخابات  و اینا دعوا مرافعه  و بگری و ببند و اینا 

بود.
س  - پس  این  حقوق  ماهیانۀ سیصد تومانی  که  جمال  امامی  می گوید درست  نیست ؟

ج  - برای  چی  دادن ؟ شهربانی  به  من  سیصد تومن  پول  برای  چی  میداده ؟ 
س  - باج !

ج  - آخه  شهربانی  که  به  کسی  باج  نمیده  خانوم . شهربانی  خودش  باج  میگریه ! نه  جداً اینو 
میگم . شهربانی ؟ اصال و ابدا صنار، جون  شما، نه  به  من  میداد، نه  من  مریفتم  پول  بگریم . 
اونوقتم  اگه  من  ماهی  سیصد تومن  از شهربانی  میگرفتم  که  برم  شلوغ  کنم  که  میشدم  مأمور 

شهربانی !
س  - شاید برای  خاطر همنی  به  شما لقب  »سرتیپ « و »سرهنگ « داده  بودند!

ج  - اون  مال  بعِد 2۸ مرداده !
س  - بله ، حق  دارید.

ج  - این  سرهنگ  و سرتیپ  و اینا مال  اون  موقعیه  که  این  جبهه  ملیا با ما بد شدن . از همون  

موقع  اینا واسه  ما هزار جور حرف  درست  کردن . بله ، هزار جور میخواسنت  ما رو بزنن  زمنی ، 

منتهاش  هیچ  نقطه  ضعف  از من  گری نمیاوردن  چون  من  کاری  نمیکردم  که  دنبال  کسی  برم ، 

دنبال  ناموس  کسی ، پول  کسی ، زندگی  کسی ، زمنی  کسی . اصال و ابدا تو این  عوالما نبودم . 

خانوم  وقتی  من  کار مردمو درست  میکردم ، اگه  زمینایی  رو که  میخواسنت  بهم  بدن  می گرفتم ، 

نصف  تهران  مال  من  بود. من  یه  وجب  زمنی  تو این  دنیا ندارم ، یعنی  احتیاجی نداشتم .
س  - برگردیم  سراغ  بست نشنی های  مجلس .

ج  - آره ، آخه  هی  حرف  تو حرف  میاد! یادمه  وقتی  اینا بست  نشسته  بودن  ما با یه  جمعیتی 
 راه  افتادیم  رفتیم  دِر مجلس  و اونجا برای  جمال  امامی  و اینا شعار دادیم  و بهشون  فحش  
دادیم : »کی  ُمرده ، کی  ُمرده  / جمال  کله  گُنده « یا »کی  میزاد، کی  میزاد / عبدالقدیر آزاد« 
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یا »سیدممدعلی  شوشرتی  / ...« این  یکی  لغتش  بده  دیگه  نمیگم . خالصه  از این  حرفا. 
س  - قرار نیست  سانسور کنید!

ج  - عجب  گریی  افتادیم ها! میگفتیم : »س���یدممدعلی  شوش���رتی  / یه  سوالخ  و سیصد 
مشرتی «

س  - چرا این  عده  توی  مجلس  بست  نشسته  بودند؟
ج  - اینا مثل  اینکه  بست  نشسته  بودن  برای  خاطر دعوای  شاه  با مصدق . یعنی  به طرفداری  

از شاه ... علیه  مصدق .
س  - ویل  مس���عود بهنود در کتابش  می نویس���د شما با جمال  امامی  و همفکرانش  و علیه  

مصدق  بودید، 1جوابتان  چیست ؟
ج  - بیخود میگه ، من  اونموقع  با مصدق  بودم  چون  میدیدم  که  کاراش  بد نیست . کاراش  
خوب  بود. خوب  کار میکرد. ایشونو باالخره  میدیدم  کارای  خوب  میکرد، مام  باالخره  رفتیم  

دنباله رو ایشون  شدیم  دیگه . تا حتی  تا اونجا مریفتیم  که  میزدیم  پای  جونمون .
س  - راستی ؟

ج  - بل���ه . من  اصاًل درس���ت  یادمه  ک���ه  خدابیامرز مصدق  رو من  اون���روز َدم  مجلس  رو 
کولم گذاشتم . ایشون  رو کول  من  بود، عکسشم  تو روزنامه  چاپ  کردن ، سرپدم  برام  بفرسنت .

س  - کدام  روز؟
ج  - همون  قبل  از 1۴ آذر اونوقتا بود. همه م  میدونن . تو مجلسم  گفنت . 2

س  - مطمئن  هس���تید چننی  عکسی  در نش���ریه ای  چاپ  ش���ده  تا بگردم  پیدایش  کنم ؟3 
)عکس شمارۀ 7/1(

ج  - صد در صد، هر چی  فرس���تادم  نتونس���نت  پیداش  کنن . من  انقد عکس  تو باشگاهم  
داشتم که  تمامش  از بنی  رفت . تمامشو آتیش  زدن . اصاًل فیلمای  منو، همه  چیزای  منو، همه  
رو بردن . اینه  که  در عنی  حال  من  چیزی  دستم  نیست ، هیچی  دستم  نیست . عرض  کردم  این 
 عکسایی  که  من  به  شما دادم  تا تو این  کتاب  چاپ  کننی  که  چیزی  نیست . اینا رو همه  از تو 

1-» از سید ضیاء تا بختیار«، نوشتۀ مسعود بهنود، انتشارات جاویدان، تهران، صفحۀ 3۴2.
2- ر.ک. به پیوست شمارۀ 7 صص 399-39۸

2- روز ۴ مهرماه 1330 دکرت مصدق برای گزارش اقدامات خود در مورد نفت در مجلس حضور یافت ویل جلسه 
به علت عدم حضور اکثریت تشکیل نشد. مصدق به میدان بهارستان رفت و نطق خود را برای مردم ایراد کرد و 
گفت: »هر جا مردمند مجلس همانجاست«. تنها عکسی که دکرت محمد مصدق را روی شانۀ مردم نشان می دهد، 

مربوط به همنی روز است.
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خونۀ بر و بچه ها برام  فرستادن . هنوز دو سه  تا عکس  دیگه  هست  که  باید از یه  جایی  پیدا 
کنن  و واسم  بفرسنت .

س  - سعی  می کنم  پیدایش  کنم  به شرطی  که  باشد. داشتید می گفتید که  مصدق  را دوست  
داشتید. آن  روز دم  مجلس  چه  می کردید؟

ج  - آخه  ما هر روز همه  جا بودیم . اون  روزها افتاده  بودیم  تو مبارزۀ س���فت  و س���خت . تو 
انتخابات  منتخابات  و چند دفعه  َدم  مسجد فخرالدوله  درگریی  پیدا کردیم  واسه  خاطر اون .1 

)سند شمارۀ 7/2(
س  - شما اولنی  بار مصدق  را کی  دیدید؟

ج  - اولنی  بار... واال خدمت  شما عرض  کنم  که ... با این  حائری زاده  یه  دفعه  رفتیم  خونه ش .
س  - چه  سنی  داشتید؟ چه  سایل  بود؟

ج  - واال نمیدونم ، از این  تاریخ  ماریخا سر در نمیارم .
س  - تقریبی  بگویید: مثاًل چند ساله  بودید؟ کی  بود؟ یک  چیزی  که  یادتان  بیاورد در چه 
 دوره ای  بود؟ دوران  نخس���ت  وزیری  دکرت مصدق  بود؟ قبل  از نخست وزیری  او را دیدید؟ 

چه  زمانی  بود؟
ج  - نه . نه . اون  موقعی  که  نخس���ت وزیر بود. شب  با حائری زاده  و آزاد رفتیم  تو خونه ش ، 
ایش���ونم  زیر پتو خوابیده  بود. تا رفتیم  نشستیم  گفنت  هندرس���ن  2داره  میاد. فوری  بلند شد 
وگفت : »شما برین  بریون .« رفت  یه  پرونده  اون  باال بود آورد گذاشت  بغل  دستش  و نشست  
اونجا که  هندرس���ن  --سفری امریکا بود مثل  اینکه -- بیاد ببیندش . همون  موقع  اومدیم  

بریون  دیگه . 
س  - در آن  جلسه  دکرت مصدق  با شما حرف  زد؟ چه  گفت ؟

ج  - نه ، تا سالم  علیک  کردیم  و نشستیم  و با اونا صحبت  رو شروع  کرد که  گفنت  هندرسن  
اومده . بعد این  آزاد یزدی  بود، یه  لهجۀ ش���ریین  یزدی ام  داشت . وقتی  رفتیم  بریون  گفت : 
»دیدی  جعفری ؟ تا ما اونجا بودیم  زیر پتو خوابیده  بود و مریض  بود. همینکه  هندرسن  اومد 

از زیر پتو پرید بریون !«

1- عنوان های صفحۀ اول روزنامۀ آتش، 2 بهمن 1330: »اسناد زندۀ مداخلۀ دولت در انتخابات / دیروز چاقوکشان 
مسلط بر انتخابات تهران بودند / دیروز در چند حوزۀ انتخاباتی آراء کسانی که به مخالفنی رأی داده بودند پاره 

کردند و آنها را شدیداً مضروب ساختند / دیروز یک تفر از ترس چاقوکشها رأیش را خورد«.
2- لوی وس���لی هندرسن )Loy Wesley Henderson( در فاصلۀ شهریور 1330 تا دی 1333 سفری کبری امریکا 

در ایران بود.
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س  - حاال برگردیم  سر دو سه  روز بعد از 1۴ آذر. بعد از اینکه  از مجلس  برگشتید چه  شد؟

ج  - آره ، اون  روز ما تو خونه  بودیم ، بعد از افطار، دو سه  روز بعد از این  جریانات ، دیدم  یه  

سرگردی  اومد و خونۀ ما در زد، منم  به  مادرم  گفتم : »ننه ، باز دارن  منو میربن  زندان !« رفتیم  

س���رگرد رو آوردیم  تو و خالصه  نشستیم  اونجا، گفتم : »چیه ؟« گفت : »آقای  جعفری ، من  

اومدم  بهت  بگم  این  کاری  رو که  کردی  بسیار کار خوبی  بود. تو بلند شو برو یه  چند وقتی  

یه  طرفی .« گفتم : »واال من  هیچ  جا نمریم . اینجا مملکتمه  کجا برم ؟« گفت : »نه ، یه  یکی 

 دو ماهی  هر کجا که  دوست  داری  بگو ما میفرستیمت .« گفتم : »چرا؟« گفت : »بذار سر و 

صداها بخوابه . االن  خیلی  سر و صدا تو توده ایا بلند شده ، تو اینجا نباشی  بهرته !« خالصه ، 

ما اومدیم  رفتیم  پیش ... کی  بود خدایا؟ یکی  از این  جبهه  ملیا، آهان ، رفتیم  پیش  حسنی  مکی  

و گفتیم  جریان  اینه . گفت : »برو و برگرد. چیزی  نیست  که ، یه  ده  پونزه  روزی  برو. خیلی  سر و 

صداست . هنوز تو این  مملکت  سر و صدا خیلی  زیاده « و فالن  و از این  صحبتا. ویل  قبول  

نکردم  و جایی  نرفتم . موندم  تهران .

دو س���ه  روز از این  جریان  گذش���ت . اونوقت  تو تهران  یه  دو سه  تا از این  سرپاسبونا بودن  

ک���ه  خیلی  زرنگ  و معروف  بودن : نعمت  اصفهانی  بود و احمد سرپاس���بون . دیدم  اینا با 

لباس ش���خصی  اومدن  سر خیابون  و گفنت : »سالم « گفتم : »سالم «، گفنت : »آقای  جعفری  

حال  شما چطوره ؟« گفتم : »چی  میخوای  بگی ؟ بگو« گفت : »آقای  نیک اعتقاد --رئیس  

شعبۀ یک  آگاهی  بود اونموقع -- گفته  بیا کارت  دارم .« گفتم : »برین  خودم  میام .« گفت : 

»بیا با ما بریم .«گفتم : »نه  دیگه  وقتی  من  میگم  برین  من  خودم  میام ، میام  دیگه ، با ش���ما 

نمیام .« رفتیم  خونه  و به  ننه مون  گفتیم : »پتو متوی  ما رو درست  کن  داریم  مرییم .« اونوقتام  

ما راس���تش  وضعمون  خیلی  بد بود، یه  پتو ورداشتیم  و یه  قابلمه  و راه  افتادیم . رفتیم  پیش  

نیک اعتقاد، گفت : »جعفری  یه  2۴ س���اعت  اینجا باش  تا س���ر و صداها بخوابه  چون  تو 

مجلس  خیلی  واست  سر و صدا کردن . بهرته  2۴ ساعت  اینجا باشی ، بعد مرخصت  میکنم .« 

ما رفتیم  زیر آگاهی . دردسرت  ندم ، 2۴ ساعت  شد ۴۸ ساعت ، شد یه  هفته ، سر و صدامون  
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دراوم���د. من���و از تو زندان  بردن  کالنرتی  یک  آگاهی  پیش  نیک اعتق���اد. یه  ُخرده  با من  

صحب���ت  کرد و گفت : »کارت  خوب  بود. ویل  ده  دوازه  روز بمون  اینجا تا س���ر و صداها 

بخوابه  بعد بیا برو. ناراحت  نباش .« خانوم ، ما رو تو آگاهی  نیگر داش���نت ، جون  ش���ما. یه  

ماه  شد دو ماه  که  باز ما داد و بیداد کردیم  گفتیم : »شما به  من  گفتنی  اینجوری  و فالن !« 

خالصه ، اومدن  ما رو از اونجا بردن  زندان  موقت . زندان  موقت  که  میدوننی  کجا بود؟ یه  

زندان  بود به نام  آبشاهی  پشت  همون  شهربانی . ما رو گذاشنت  اونجا. ما رو گذاشنت  اون  تو و 

خالصه  یه  چند مدتی ام  اونجا موندیم  و دیدیم  که  نه ، هیچکس  به  دادمون  نرسید. باز اونجا 

داد و بیداد و فحش  و...اومدن  از اونجا ما رو بردن  زندان  قصر. خالصه ، دردسرتون  ندم ، ما 

یه  چند ماهی ام  تو زندان  قصر بودیم . 

س  - به خاطر آن  قضیۀ 1۴ آذر؟

ج  - بله  واس���ه  1۴ آذر. حاال اینا میگفنت  ده  دوازه  روز سر و صداها میخوابه  و مریی  بریون  

و از این  حرفا و صحبتا. هر چی ام  میگفتیم  کس���ی  محل  نمیذاش���ت ، هیچی . یه  پرونده ام  

درست کرده  بودن  که  باید 363 هزار تومن  جریمه  بدی  برای  اینا که  شکستی  و خورد کردی . 

س  - 363 هزار تومان ؟

ج  - بله . منم  گفتم : »باشه ! بعداً که  رفتم  سر کار!« بعد یک  ملک  بود اون  تو، اهل  سنگسر 

بود و َدم  سرای  گلوبندک  یه  قایل فروشی  داشت . این  ملک  اون  تو با ما رفیق  شد. حاال نگو 

این  ملک  اصاًل با این  کمونیستاست ، به حساب  یکی  از سرکرده هاشونه . ما مریفتیم  تو اتاق  

این  مینشستیم  چند تا دور هم  جمع  میشدیم  غزل  میخوندیم ، حرف  میزدیم ، شوخی  میکردیم . 

این  از ما خیلی  خوشش  اومده  بود. خالصه  دردسرت  ندم ، مقصود، اون  ملک  منو از اونجا 

آورد بریون . اینا که  گفته  بودن  خوب  کاری  کردی  و همچی  کردی ، اینا اصاًل به  من  محل  

نذاشنت  منو نیاوردن  بریون . ملک  کار منو درست  کرد و آورد بریون . وقتی  خودش  رفت ب 

یرون ، گفت : »برم  بریون  تو َرم  میربم .« رفت  و منو برد بریون .

س  - یعنی  این  مدتی  که  زندان  بودید، کسی  به  سراغتان  نیامد؟

ج  - نه  دیگه ، یکی  که  مریفت  زندان ، مریفت  دیگه ! کسی  گوشش  بدهکار این  چیزا نبود. 

تو کار خودشون  غرق  بودن  دیگه . ویل  هنوز روزنامه ها دست  از سرمون  ورنمیداشنت ! اگه  این  

روزنامه ها رو جمع  کرده  بودم  یه  کوه  میشد! انقد نوشنت !
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س  - مثاًل چه  چیزهایی  می نوشتند؟ 
ج  - مثاًل چلنگر یه  شعر نوشته  بود که :

خرب دهید به  »شعبان « بی نظری و بدیل      که  همقطار تو از شاهرود گشته  وکیل 
زمام  کار چو در دست  »پیشوا« باشد       از این  قماش  به  مجلس  روند با تجلیل 
کجا رواست  که  »شمس  قنات آبادی «    شود وکیل  و تو باشی  چننی  حقری و ذلیل 1

س  - وقتی  که  از زندان  آزاد ش���دید س���راغ  آقایان  نرفتید گله  کنی���د و بگویید: »آقا بنده  
به خاطرشما این  مدت  رفتم  زندان ؟«

ج  - نه  دیگه  اونا گوششون  بدهکار نبود، اصاًل.
س  - ت���وی  زندان  ب���رای  ملک  و دوس���تانش  چ���ه  می گفتید  که  خوشش���ان  می آمد؟ 

چکارمی کردید؟
ج  - چیکار میکردم ؟ ]خنده [ آواز میخوندم ، قصه  میگفتم ، سر بقیه  رو گرم  میکردم ؟!

س  - چه  آوازی  می خواندید؟
ج  - غزل .

س  - مثاًل یکی  از آن  غزلها را بخوانید.
ج  - جوونیام  صدا داشتم . صدام  رفته  دیگه .

س  - عیب  ندارد، بخوانید!
ج  - مثاًل میخوندم : 

دارم  دیل  شکسته  ز خوبان  روزگار  
روزم  شده  سیه  همچو شب  تار زلف  یار  

یارب  ببنی  به  گوشۀ زندان  شدم  دچار  
یارب  ببنی  چه  می کند این  چرخ  کج مدار  

ما را جدا نمود از آن  شوخ  گلعذار  
زندان  چه  کلبه ای  است  پر از رنج  و درد و غم   

1- دنبالۀ این قطعه ش���عر که با عنوان »نربد انتخابات« دورۀ هفدهم سروده و در روزنامۀ چلنگر، شمارۀ 7۸، 23 
دیماه 1330 چاپ شده بود چننی است:

... پیشوا این دغلی یعنی چه؟/ بانک بنی المللی یعنی چه؟ / اینهمه حقه و بامبول چیه؟ / جان اون قولتشن این 
غول چیه؟ / پا شد اون شرکت بی بته و پست / بانک بنی المللی جاش نشست /پیشوا این کلما باز چیه؟ /سر نخ 

من بمریم دست کیه؟  
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غم پروران  یار نشستند دور هم   
هی  می شود زیاد، ولیکن  نگشته  کم   

خواهم  که  قصد خویش  کنم  نیست  لیک  سم   
بهرت همان  بود که  کنم  گریه  زار زار  

یارب  ببنی  که  عاشق  بیچاره ات  کنون   
از عشق  بر سرش  همی  افتاده  است  جنون   

ای  عشق  ساعتی  برو از این  دلم  برون   
تا شرح  حال  خویش  نویسم  برای  یار  

یاران  دهند مژده  که  غم  رفت  و گشت  طی   
ساقی  گذار بر کف  دستم  تو جام  می   

شعبان  تو خیز مست  برون  رو ز شهر ری   
زیرا که  گشته ای  بر دلدار خویش  خوار  

س  - این  شعر از خود شماست ؟
ج  - ای  بابا، اونجا دور هم  مینشستیم  یه  چیزایی  میگفتیم  دیگه !

س  - نمیدانستم  طبع  شعر هم  دارید؟ توی  زندان  چه  کارهای  دیگری  می کردید؟
ج  - خالکوبی ! بیشرت این  خاالیی  که  رو دست  و بالم  میبینید از دوران  زندانه !

س  - کمی  از خالکوبی  برایمان  تعریف  کنید.
ج  - اونوقتا آب  تره  و دوده  رو با ش���یکر قاطی  میکردن . اونوقت  یه  خطی ، یه  نقشه ای  که  
مثاًل مثل  این  صورت  در بیاد میکشیدن  ]یکی  از نقوش  پشت  دستش  را نشان  میدهد[. بعد 
این  نقش���ه  رو با سوزن  یواش  یواش  و دونه  دونه  همینجوری  انقد میزدن  تا این  خون  و این  

مواد بره  زیر این  پوست  و رنگ  بگریه . این  تقریباً میشد یه  خال . گاهی  تب  و لرزم  میاورد.
س  - چرا؟ جای  خالکوبی  چرک  می کرد؟

ج  - بله . اصاًل یه  لرزی  میکردیم  که  نگو، حسابی  ناراحت  میشدیم . همینجور یواش  یواش  
هی  میکوبیدیم . رو بازومم  هست . 

س  - روی  سینه  و پشتتان  هم  هست ؟ 
ج  - نه  دیگه  پشتم  نیست .

س  - اولنی  خالکوبی  را در چه  سنی  کردید؟
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ج  - سنم ؟ تقریباً شونزه  هیفده  ساله  بودم .
س  - چرا خالکوبی  می کردند؟ نشانۀ چه  بود؟

ج  - واال نشونی  نبود. اونوقتا اینایی  که  ورزشای  باستانی  میکردن  بیشرت تو زورخونه  لخت  
میش���دن  و دلشون  میخواست  یه  دو تا خال  تو تنشون  باشه  و از این  حرفا. بیشرت خاال َرم  تو 

زندان  میکوبیدن .
س  - یعنی  تو زندان  خالکوب  بود؟ کسی  که  این  کار را بلد باشد؟

ج  - خ���وِد زندانیا که  تو زن���دان  بودن  میکوبیدن  دیگه . باالخره  اونجا آدمایی  بودن  که  تو 
زندان  مثاًل خال  میکوبیدن . بیشرت تو زندان  این  کارو میکردن .

س  - چه  خالها و نقش هایی  روی  تنتان  دارید؟
ج  - هیچی ، همینا که  می بینی . شلوغ  پلوغه . 

س  - متوجه  نمی شوم . مثاًل این  ]به  پشت  دستش  اشاره  می کنم[ یعنی  چه ؟
ج  - یه  دفعه  پشت  دستم  کوبیدم  که  »چرا عاقل  کند کاری  که  باز آرد پشیمانی ؟«

س  - پس  کجاست ؟
ج  - بعد دومرتبه  یه  چیز دیگه  روش  نوشتم  که  »این  نیز بگذرد«. بعد روی  اینو ور داشتیم  
ُپرکردیم  شد این  که  می بینی : شلوغ  پلوغ ! همینجوری  دیگه  تیکه  تیکه ، هر چی  دستمون  

میومد  میکوبیدیم .
س  - از آن  خالهای  عاشقانه  نکوبیدید؟ برای  خاطر عشق  این  یا آن  نشمه ؟ 

ج  - نه  بابا، زیاد دنبال  عش���ق  نبودم . من  فقط  عاش���ق  موالعلی  بودم  و ش���اه  و مملکتم . 
میدوننی ؟ آخه  اونوقتا این  خالکوبی  که  رو اسلوبی  نبود، اسلوب  صحیحی  که  بخوان  خال  
بکوبن . اینجا مثاًل خال  قهوه ای  و سبز و اینا رو با ماشنی  راحت  و قشنگ  میکوبن ، خالشم  
قش���نگه . اونجا یه  هچلفی  ]هشلهفی [ مثل  مال  من  بود. مثاًل یه  شاغالم  بود بهش  میگفنت  
غ���الم  خرکی ، چراش  بمونه . این  کچل  بود، ویل  دور سرش���و خال  کوبیده  بود. خانوم ، تو 
سر سوزن  زدن  خیلی  سخته ! این  دور سرش  خط  آهن  کوبیده  بود با یه  دونه  ترن ، از اونجا 
کشیده  بود تاپشتش  --معذرت  میخوام -- تا باسنش  راه آهن  گذاشته  بود. اصاًل میتوننی  
باور کننی ؟ یه کارایی  میکردن . بیکار بودن  دیگه ! مینشسنت  از این  کارا میکردن  دیگه  . چش  
همچشی ام  بود. مثاًل این  میخواست  تو زورخونه  خالش  از اون  یکی  قشنگرت باشه  و از این  

بساطا.
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س  - گفتید زیاد دنبال  عشق  نبودید؟ یعنی  عاشق  نشدید؟
ج  - چرا، سی  دفعه ! ]خنده [ اصال و ابدا. باورت  میشه  خانوم  من  تو زندگیم  عاشق  نشدم ؟ تا 
امروز عاشق  نشدم . یه  ارادۀ عجیبی  داشتم  برای  سه  تا چیز: عشق  و سیگار و مشروب . یعنی  

خاطرخواه  میشدم  ویل  تا طرف  َلَغت  مینداخت ، مام  جفتک  میرپوندیم !
س  - پس  زیاد ناز نمی کشیدید!

ج  - نه  خانوم ، حوصله شو نداشتیم .
س  - از آن  زم���ان  1۴ آذر 1330 که  رفتید زندان  تا وقتی  که  آمدید بریون ، اوضاع  و احوال  

چه  فرقی  کرده  بود؟ 1
ج  - ُخب  هنوز مصدق  و کاشانی  و اینا سر کار خودشون  بودن .

س  - خرب سوءقصد به  دکرت فاطمی  ]25 بهمن  1330[ را کجا شنیدید؟
ج  - از زندان  اومده  بودم  بریون . آره ... بریون  بودم  شنیدم .

1- روزنامۀ بسوی آینده ارگان رسمی حزب توده، شمارۀ 3، بهمن 1330 در یک خرب کوتاه با عنوان »بازپرس شعبه 
27 شعبان بی مخ را آزاد کرد ویل مهرداد بهار هنوز در توقیف است« می نویسد:

»مدت دو ماه و دوازده روز است که طائفی دزدترین بازپرسان دادسرای تهران برای آقای مهرداد بهار به دستور 
رئیس دولت قرار بازداشت صادر کرده و هنوز او را در توقیف نگهداشته ویل همنی مرد کثیف بازداشت شعبان 
بی مخ غارتگر را الزم ندانسته و قرار کفیل داده است که با مخالفت آقای مرجعی دادیار مواجه شده و کار به دادگاه 

حل اختالف کشیده است.
مردم تهران، در آستانه انتخابات بنگرید که یک دانشجو را به نام اهانت به مأمور دولت که بر فرض صحت 11 روز 
مجازات دارد دو ماه و دوازده روز حبس می کنند و یک چاقوکش حرفه ای را بعد از مالقات چند روز پیش مکی 

و دکرت شایگان آنهم با ثبوت اتهامات جنایی قتل و غارت آزاد می سازند.
این بازپرس از این انواع خدمات بسیار کرده که 9 سال در سر همنی شغل باقی مانده است.

توجه دادگاه عایل انتظامی را بدین تخلفات قانونی جلب می کنیم.«
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30 تری 1331

     
س  - آقای  جعفری ، از تاریخ  بهمن  1330 تا 30 تری 1331 چه  می کردید؟

ج  - مرت���ب  با توده ایا مبارزه  و زد و خ���ورد میکردیم . کار دیگه ای  نبود بکنیم . »زنده  باد 
استالنی « که  به  گوشمون  میخورد راحت  نمیموندیم . آخه  اینا یه  مشت  اجنبی  پرست  بودن !

س  - قضیۀ 30 تری را از دیدگاه  خودتان  تعریف  کنید. قضیۀ 30 تری چه  بود؟
ج  - 30 تری همون  روزی  بود که  مصدق  رفت  و قوام  اومد ]25 تری 1331[ دیگه ! مگه  یادتون  

نیست ؟
س  - یادم  که  نیست ، در باره اش  خوانده ام .1

ج  - ق���وام  اومد رو کار و... خدمت  ش���ما عرض  کنم ...بعد دیگه  م���ردم  یواش  یواش  بنا 
کردن  به  ش���ورش  کردن .اونروز ]26 تری 1331[ من  از منزل  که  اومدم  بریون  --تا اونوقت 
 نمیدونس���تم -- دیدم  چند تا از مأمورا به  من  گف���نت : »بیا باال میخوایم  بریم  پیش  رئیس  
ش���هربانی ،2 میخوادت !« من  س���وار شدم . منو بردن  ش���هربانی  پیش  ]سرلشکر مهدیقلی[

علوی مقدم . آره  علوی مقدم  بود، رئیس  ش���هربانی . گفت : »جعفری ، من  یه  خواهشی  از تو 

1-  چهارشنبه 25 تریماه 133 دکرت محمد مصدق در مالقات با شاه خواستار تصدی پست وزارت جنگ شد و به 
دنبال مخالفت شاه با این امر، استعفا داد. در پی اعالم این خرب مردم در تهران و شهرستانها دست به شورش زدند. 
ساعت 7/5 بعدازظهر پنجشنبه 26 تری ماه در پی یک جلسۀ سری با حضور ۴2 تن از نمایندگان مجلس شورای 
ملی به نخست وزیری احمد قوام )قوام السلطنه( رأی تمایل دادند. در فاصلۀ بنی پنجشنبه 26 تری ماه تا دوشنبه 30 
که روزهای زمامداری قوام الس���لطنه اس���ت، روزنامه های کیهان، اطالعات، باخرت امروز، داد، شهباز، شاهد و دژ 
گزارش ها و مقاله های مفصلی دارند و هر روزنامه با توجه به اینکه طرفدار  کدام جبهه است رویدادها را به گونه ای 

متفاوت ثبت کرده است. برای آگاهی بیشرت ر.ک. به:
-»خاطرات و تألمات مصدق«، نوشتۀ دکرت محمد مصدق، سس 210-211 و 260-259.

»قلم و سیاست، از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق«، نوشتۀ محمدعلی سفری، فصل شانزدهم.
-»یادداشتهای روزانۀ دکرت حسن ارسنجانی« روزنامۀ  داریا، 30 تری 1335.

2- در آن روز سرلشکر علوی مقدم فرماندار نظامی تهران و سرلشکر کوپال رئیس شهربانی بودند که بعد از واقعۀ 30 
تری به دستور دکرت محمد مصدق از  کار برکنار شدند.
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دارم ! من  دلم  به  حال  جوونی  تو میسوزه . ممکنه  تو رو تو این  جریانا بکشن . برو خونه ت بگری 

بشنی  و دخالت  نکن ! مصدق  رفته  و قوام  اومده  رو کار.« بعد ما اومدیم  و دیدیم  نمیتونیم  

بشینیم  چون  به  مصدق  عالقه  داشتیم . بعد رفتیم  سِر بازار و اونجا یه  سخرنانی کردیم ... یه  

ُخرده  اونجا شلوغ  کردیم  و گفتیم : »مردم ! مغازه هاتونو ببندین . مصدق  رفت !«

س  - از یک  نفر ش���نیده ام  که  ش���ما را س���وار بر جیپ  در خیابان  امرییه  دیده اند که  فریاد 

می زدید: »مرگ  بر شاه ، زنده  باد مصدق !«

ج  - من  هیچوقت  علیه  شاه  داد نزدم . می گفتم : »ایهاالناس  مصدق  رفت  قوام  آمد. پاشنی  

یه کاری  بکننی !«

س  - خودتان  سِر خود رفتید؟ کسی  به  شما نگفته  بود این  کار را بکنید؟

ج  - نه  خانوم ، اصال و ابدا. اونموقع  طرفدار مصدق  بودیم .

س  - یعنی  به میل  خودتان  این  کارها را کردید؟

ج  - من  همۀ کارایی  که  کردم  به میل  خودم  بوده . من  اصاًل با کسی  رابطه ای  که  به  من  دستور 

بده  کاری  بکنم  یا پویل  بگریم  نداشتم . حاال ممکنه  اینا رو شما یا بنویسی  یا بگی  و کسی 

 قبول  نکنه . ویل  من  عنی  حقیقتی  که  پیش  اومده  رو دارم  میگم .

س  - متوجه  هستم .

ج  - بعد ما رفتیم  اونجا خالصه  یه  ُخرده  ش���لوغ  پلوغ  کردیم . همون  س���اعت  دیدم  خوِد 

علوی مقدم  رس���ید. گفت : »بیا باالی  ماشنی !« رفتم  باالی  ماشنی  و منو برد شهربانی  و یه  

ُخ���رده  اینور و اونور قدم  زد توی  اون  اطاق  و گفت : »میزنم  پدرتو در میارم ها! خیال  نکنی 

 پهلوونی  و فالنی  و بیس���اری ...« و از این  صحبتا »...من  بهت  گفتم  برو تو خونه ت  بگری 

بشنی !« حاال تو نگو اینا دودل  بودن  که  چی  میخواد بشه . نمیخواسنت  منو مثاًل توقیف  کنن . 

چون  من  آخه  سر و صدایی  داشتم  تو مردم  دیگه . هیچی  خالصه  ما اومدیم  بریون  و رفتیم . 

رفتیم  س���ِر الله زار و نادری ، از اونجا شلوغ  کردیم  اومدیم  پائنی . اومدیم  پائنی  که  دیدیم  یه  

کامیون  س���رباز رسید. البته  اون  سربازایی  که  اون  باالی  ماشنی  نشسته  بودن  منو میشناخنت . 

یکیش���ون گفت : »از پش���ت  اون  ریش  بزننی ، اون  ریش دارو --منو میگفت  یعنی --کار 

نداش���ته  باشنی ! بقیه  رو بزننی !« خالصه  بعد مردم  تار و مار شدن  و ما اونجا موندیم  تنها. 

افس���ره  اومد پائنی گفت : »جعفری  برو. من  قراره ... دستور دارم  همه  رو بزنم ، به  توَام  رحم  
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نمیکنم . برو به  کار و زندگیت  برس !« باز رفتیم ، رفتیم  و از یه  جای  دیگه  سر در آوردیم . همنی  

جوریا بود تاباالخره  ش���ب  شد. نصفه  شب  رفتیم  منزل . بعد صبح  زود ]27 تری 1331[ بلند 

شدیم  اومدیم  بریون  و دو مرتبه  راه  افتادیم . بچه ها رو... یه  عده  رو جمع  کردیم ، شلوغ  کردیم . 

در این  مابنی  یه  عده  َدم  مجلس  کشته  شدن ، یه  عده  توی  خیابون  چیه ؟ اکباتان  اونجاهام  چند 

تا کشته  شدن . همنی  جوری  دیگه  میزدن  مردمو...

س  - ارتش  مردم  را می زد؟

ج  - بله  دیگه  ارتش  و شهربانی  مردمو میگرفنت  و میزدن .

س  - طرفداران  مصدق  را می زدند؟

ج  - بله  مردمو، همونایی  رو که  ش���لوغ  میکردن  میزدن  دیگه . اونایی  که  علیه  قوام  اومده  

بودن  بریون  شلوغ  کنن . بهرحال  مردم  قوام  رو نمیخواسنت . هیچی ، خدمت  شما عرض  کنم  

که  بعد... این  جریان  سه  روز بیشرت طول  نکشید که  از مجلس  اطالع  دادن  که  مصدق  اومد 

سِرکار و قوام  از  کار افتاد. مام  با جیپ  راه  افتادیم  اومدیم  رفتیم  دِر خونۀ مصدق  و اونجا 

یه  ُخرده  هوار هوار کردیم  و هورا کش���یدیم  برای  مصدق . خالصه ، بعدش  مصدق  اومد رو 

پش���ت بون  خونه شون ، اومد اونجا و برای  مردم  سخرنانی  کرد که : »مردم  برین  سِر کاراتون ، 

همه  چیز تموم  ش���د!« و از این  حرفا. ما رفتیم  دِر مجلس  و گفتیم : »مصدق  اومد س���ِر کار 

دیگه ، برین  س���ِر کارتون ! خودش  به  مردم  میگه  برین  سِر کاراتون .« ویل  ُخب  اونروز خیلی  

کشته  شدن ! اون  30 تری زیاد  کشته  شدن ! بعد یه  عده  کشته  َرم  از اهواز با ترن  آورده  بودن . 

اینا همه  به حساب  بو گرفته  بودن  که  هیشکی  جلو نمریفت  دست  بهشون  بزنه . ما یه  عده ای  

شدیم  رفتیم  اینا رو بردیم  به  ابن  بابویه . قیامتی  بود خانوم ، اینا رو دستشونو میگرفتی  کنده  

میشد، پاشونو میگرفتی  کنده  میشد. اینا رو همه  تو َیَخم  گذاشته  بودن ، با این  احوال  از بس  

هوا گرم  بود ایناچیز شده  بودن !

س  - فاسد؟

ج  - بله .

س  - توی  اهواز هم  شورش  کرده  بودند؟

ج  - بله  یادمه . رفتیم  یه  عده ای ... یه  چند تایی  َرم  از تو بیمارس���تان  س���ینا، از اونایی  که  

مرده بودن  ورداش���تیم  و زدیم  جا. گفتیم : »بله ، آی  داد و آی  هوار! قوام  دستور داده  اینا رو 
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کشنت !« و بعد اینا َرم  ورداشتیم  بردیم  چال  کردیم .

س  - یعنی  شهید تقلبی  ساختید؟ چرا؟

ج  - ُخب  دیگه ، مصدق  رو دوس���ت  داشتیم  اونموقع . کاشانی  َرم  دوست  داشتیم . کاشانی  

و مصدق  با هم  بودن  دیگه . بله ، اون  30 تری جریانش  اینجوری  شد که  بعدش  دیگه  مصدق 

 اومد رو کار و مام  همینجور با مصدق  بودیم  تا اینکه ...

س  - باب���ت  این  کارهایی  که  30 تری کردید، مصدق  هیچ  خواس���ت  بروید پهلویش  که  از 

شماتشکر کند؟

ج  - نه ، اصال و ابدا، نه ، هیچ !

س  - هیچ  عکس العملی  نشان  نداد؟

ج  - نخ���ری. نه  دیگه . هم  ش���لوغ  پلوغ  بود و هم  همه  فکر ای���ن  جریانا بودن ، هر  کی  فکر 

خودش  بود. توی  هر حکومتی  هر کی  فکر خودشه  و دور و وریای  خودش . فکر من  نبودن  

که ... منم  یه  آدمی  بودم  که  اصاًل دنبال  این  چیزا نبودم ، اصاًل. همیشه  دنبال  کار خودم  بودم . 

بیشرت پیش  حسنی  مکی  مریفتم . بیشرت خونۀ کاشانی  مریفتم . یه  وقتایی  پیش  بقایی  مریفتم . 

این جوریا بود دیگه . پیش  همه  نمریفتم . من  همیشه  گفتم ، همه  میدونن ، تمام  بر و بچه ها که  

دور و ور من  بودن ، رفقایی  که  با من  بودن ، همه  میدونن . من  اول  تو س���نگلج  بودم  و بعدم  

توی  اون  دباغ خونه  مینشستم ، اونجا خونه مون  --عنی  خونۀ قمر خانوم -- چارده  تا اتاق  

داشت ،کاهگلی ام  بود. زندگی  من  همیشه  همونجا بود. بعد از 2۸ مرداد که  یه  عده  خربنگار 

خارجی  اومدن  منو مالقات  کنن ، وقتی  اومدن  تو خونۀ من  گفنت : »خونه  و زندگی  تو که  این  

کارا روکردی  اینه ؟« گفتم : »آره  خونۀ من  اینه !« یه  همچی  وضعی  داشتم  من ، بله . اینو جدًا 

میگم . این  30 تریو نمیخوایم  بگیم  ما به وجود آوردیم ، ویل  ما بیشرت تقالها رو از اینور و اونور 

خیابونا میکردیم . خیلی  زیاد... خیلی  زیاد.

س  - در عوض  دکرت فاطمی  هوایتان  را داشت !

ج  - چطوری ؟

س  - یکی  دو ماه  بعد در روزنامه اش  مقالۀ تشویق آمیزی  در بارۀ شما نوشته  و عکس  شما 

را چاپ  کرده ،1 از ش���ما تعریف  کرده  و حتی  به اتفاق  اعضای  جبهۀ ملی  برای  قدردانی  از 
1- روزنامۀ باخرت امروز، شمارۀ 91۴، 2۸ شهریور 1331. این خرب در روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 9907، 27 شهریور 

1331 هم چاپ شده است.
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فعالیت های  شما به  زورخانه تان  آمده  است . )سند شمارۀ ۸/1( 

ج  - بل���ه  دیگه ! من  که  گفتم ! بازاریا و جبهه  ملیا تا من  با مصدق  بودم  طرفدار من  بودن . 

پشت  سرم  نماز میخوندن ! همنی  دفعه  که  میگنی  تو زورخونه  نبود تو سینما جهان  بود. من  

هنوز اون  موقع  زورخونه  نداشتم . اون  روز تو سینما جهان  یه  گلریزون  گرفتم ، همه  جبهه  ملیا 

اومدن  و برای  زورخونه ای  که  قرار بود بس���ازم  پولم  دادن . ]دکرت غالمحسنی ] صدیقی  بود، 

]مهدی [ بازرگان  بود، ]دکرت عبدالله[ معظمی  بود، ش���مس  قنات آبادی  بود، الهیار صالح  

بود،ب قایی  بود و اینا همه  بودن . تا حتی  آیت الله کاشانی ام  یه  دفعه  اومد اونجا. 

س  - سینما جهان ؟ کجا بود؟

ج  - نزدیک  خیابون  ش���اهپور، تقریباً از بوذرجمهری  که  میای  ی���ه  ُخرده  باالتر، روبروی 

 بازارچه  کلعباسعلی . یه  باَرم  تاجرای  بازار برام  گلریزون  کردن . اونوقت  بعد از 9 اسفند  که  

من  رفتم  طرف  شاه  همشون  با من  بد شدن .

س  - آن  زمان  که  برای  مصدق  فعالیت  می کردید، هیچ  با خانوادۀ پهلوی  رابطه  داشتید؟

ج  - اصال و ابدا.

س  - اصاًل کاری  نداشتید؟

ج  - اصال و ابدا.

س  - طرفدار شاه  هم  نبودید؟

ج  - چرا طرفدارش که  بودم !

س  - چرا؟

ج  - ُخب  شاه  رو دوست  داشتیم  چون  میدیدیم  که  به  ورزش  خدمت  میکنه ، ورزشکاره ، به 

 ورزش  عالقه  داره . رو این  اصل  دوستش  داشتیم ، مخالفشم  نبودیم .

س  - اینکه  نمی شود که  هم  طرفدار کاشانی  و مصدق  بودید، هم  طرفدار شاه ؟

ج  - نه  خانوم . آخه  یه  چیزی ام  بود. آخه  اونوقت  که  مصدق  با شاه  بد نبود.

س  - بگذارید ببینم  حرف  شما را خوب  فهمیدم : شما می گویید مصدقی  بودید، مصدق  

هم  آن  زمان  نخست وزیر شاه  بود و طرفدار سلطنت ، درست ؟ منظورتان  این  است  که  به  این 

 دلیل  طرفدار شاه  هم  بودید؟

ج  - بله  بودیم . ویل  ُخب  نه  به  اون  صورت  که  جدی  باشیم . تا روزی  که  مصدق  خواست  
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شاه رو از مملکت  بریون  کنه .

س  - صرب کنید، صرب کنید! هنوز به  آن  روزها نرسیدیم . پس  از ماجرای  30 تری و بعد از اینکه  

مصدق  آمد بر سر کار چطور شد؟ از دیدگاه  خودتان  تعریف  کنید که  بنی  30 تری و 9اسفند چه  

اتفاقاتی افتاد؟

ج  - من  که  گفتم ، من  تاریخا رو اصاًل هیچ  جوری  به  یاد نمیارم . جون  شما. توی  مدرسه م  

که  بودم ، از ریاضیات  میاضیات  و اینا چیزی  سرم  نمیشد. 30 تری ماجرای  اون  روزی  بود که  

قوام  اومد و سه  روز بود و رفت  پی  کارش . بعد مصدق  اومد. بعد توده ایا یواش  یواش  هی 

 ِری1  کردن ، هی  زیاد ش���دن ، زیاد ش���دن  و زیاد شدن . دیگه  اصاًل طوری  شده  بود که  یه  سِر 

توده ایا دمِ  مجلس  بود یه  سرش  دمِ  راه آهن . اونوقت  استالینم  زنده  بود. اینا همه  داد میزدن : 

»زنده  باد استالنی ، مرگ  بر مصدق « فحش  میدادن . اینه  که  گاهی  وقتا ما با جیپ  میزدیم  تو 

اینا. باالخره  با اینا دعوا میکردیم  دیگه . کارمون  این  بود که  با اینا مبارزه  کنیم . 

س  - چرا فکر می کردید باید با توده ایا مبارزه  کنید؟ چرا توده ایا را دوست  نداشتید؟

ج  - ُخب  نداشتیم  دیگه . دلمون  نمیخواست .

س  - مگر دل بخواهی  بود؟

ج  - چون  اینا ایرانو دوست  نداشنت ، طرفدار روسا بودن . اینا فحش  میدادن  به  شاه ، فحش 

 میدادن  به  مصدق . مام  دلمون  نمیخواس���ت . م���ا طرفدار اینوری  بودیم  دیگه . اینکه  میگن  

دعوا کرده  و چماق  کشیده  و اینا واسه  همینا بود دیگه . وقتی  میگن  »مرگ  بر مصدق « که  

دسته گل  بهشون  نمیدادیم  که ! حاال منتهاش  ما دیگه  فحش  نمیدادیم ، میزدیم  توشون !

س  - یعنی  با جیپ  می رفتید می زدید بهشان ؟

ج  - با ماشنی ، با خودمون ، هر جوری  که  میشد دیگه !

س  - یعنی  پشت  فرمان  بودید؟ جیپ  را خودتان  می راندید؟

ج  - بله ، خیلی ام  بد رانندگی  میکردم . از اون  دور که  جیپ  من  پیدا میشد، جیپم  قرمز بود، 

میگفنت  خطر اومد! خطر اومد! جیپ  قرمز اومد! کله  ]شق [ بودم  دیگه !

س  - یعنی  می کشتیدشان ؟ کشته  هم  می شدند؟

ج  - نه ، کُشته  نمیشدن . من  تا حاال آدم  نُکشتم . 
1- نقل از »لغت نامۀ دهخدا«، َریع کردن، افزونی وزن آرد چون نان کنند و افزونی وزن برنج چون پلو سازند که عوام 

به غلط )آرد ری می کند( تلفظ می کنند و اصطالحاً به معنی افزون شدن به کار گرفته می شود.



113شعبان  جعفری

س  - زخمی  می شدند؟

ج  - زخمی  ممکنه . ویل  هیچوقت  تو آدم کشی  نبودم ، دستمم  هیچوقت  به  خون  آلوده  نشده .

خدا رو صدهزار مرتبه  شکر.

س  - جیپ  مال  خودتان  بود یا از ارتش  و شهربانی  اینها گرفته  بودید؟

ج  - نه  مال  خودم  بود. محلیای  ما، جنوب ش���هریا همه  جیپ  مریوندن . از همون  اول  من  

جیپ  داشتم . ُخب  خدا بیامرزه  اعلیحضرتو، خدا رحمتش  کنه ، یه  وقت  یه  ماشینی  به  من  

دادن  و ما اومدیم  سوار شدیم ، دیدیم  باب  کار ما نیست . من  بچۀ جنوب شهرم . گفتم  اصاًل 

این  ماشنی کادیالک  رو آدم  سوار بشه  بیشرت دشمن  پیدا میکنه . اینه  که  اونم  دادم  و یه  جیپ  

خریدم . بله  همیشه  جیپ  سوار میشدم .

س  - می گویند یک  ماشنی  داج  سبز رنگ  هم  قربانی  به  شما داده  بود؟

ج  - قربانی ؟ کدوم  قربانی ؟

س  - احمد.

ج  - احمد، برادر محمود قربانی ! شوهر  گوگوش . آهان ، اون  رفیق  خودم  بود، ماشینم  مال 

 خودش  بود و پاری  وقتا میومد منو اینور اونور میربد. نخری، ماشنی  به  من  نداد! قربانیا قوم  و 

خویش  حسنی  مریغضب  بودن ، میدونستنی ؟

س  - حسنی  مریغضب ؟ نمی شناسمش ! اسم  واقعی اش  چه  بود؟

ج  - حسنی  شفیعی  دیگه ، صاحب  میدون  گمرک  بود.

س  - با طیب  حاج رضایی  نسبتی  داشت ؟

ج  - نه ، نسبتی  با طیب  نداشت ، با خود من  نسبت  داشت . آخه  دو تا میدون  بارفروشا بود: 

یکی  میدون  امنی س���لطان  یکی ام  میدون  گمرک . طیب  مال  میدون  امنی سلطان  بود، حسنی  

مریغضب  مال  میدون  گمرک . البته  یه  موقعی  حسنی  مریغضب  و طیب  با هم  رفیق  بودن .

س  - ح���اال بگذاری���د به  چند تا از ماجراهایی  که  بنی  30 تری و 9 اس���فند اتفاق  افتاده اند 

اشاره کنم ، شاید چیزی  دربارۀ آنها یادتان  بیاید.

ج  - بله ، ضرر نداره !

س  - اول  برگشت  آیت الله کاشانی  از سفر مکه  روز 23 شهریور 1331.

ج  - اونو خوب  یادمه . بساطی  بود. از پامنار تا فرودگاه  براش  طاق  نصرت  زده  بودن .قیامت  
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بود. 

س  - شما باز هم  دست اندر کار بودید؟ 

ج  - بله ، هم  طاق نصرت  زدیم ، هم  من  رفتم  استقبالش  فرودگاه . )عکس  شمارۀ ۸/2(

س  - این  آقای  ریشدار روی  پلکان  هواپیما شما هستید؟

ج  - نه ، این  احمد عشقیه . من  تو هواپیما نبودم .

س  - معمواًل این  روزها طاق نصرت  را چه  کس���ی  می زد؟ ترتیب  این  تش���کیالت  را کدام  

سازمان  می داد؟

ج  - مردم  میزدن .

س  - رس���م  و رس���وم  طاق نصرت  زدن  چه  بود؟ مثاًل مردم  خودش���ان  می آمدند پولش  را 

می دادند؟ شهرداری  می زد؟

ج  - مردم  همه  خودش���ون  پول  میدادن  و همه  کارو خودشون  میکردن . از طرف  رئیس  هر 

صنفی ام  به  کاسبا دستور میدادن  که  مثاًل: » شما طاق نصرتتونو ببندین  سِر فالن  خیابون «

س  - چه  کسی  دستور می داد؟

ج  - رئیس  اتحادیۀ اصناف ، رئیس  اصناف  به  تمام  اتحادیه ها میگفت  و برای  هر  کدومشون 

 تو مس���ری فرودگاه  مهرآباد یه  جایی  تعینی  میکرد. این  مال  اصناف  ویل  تو محلیا، خودشون 

 درست  میکردن ، اصنافی  نداشنت . محلیا خودشون  سوا میزدن . چال میدونیا خودشون  واسه  

خودشون  میزدن ، بعد واسه  خودشون  مینوشنت  محلِ  فالن . منم  که  جزو اصناف  نبودم  خودم 

 طاق نصرت  میزدم .

س  - دم  و دستگاه  طاق نصرت  را از کجا می آوردید؟

ج  - ببیننی ، من  خودم  مینشستم  فکر میکردم  که  مثاًل کاشانی  داره  میاد، چیکار کنیم  که  اونو 

خوشحال  کنیم . مریفتیم  مثاًل یه  طاق نصرت  میزدیم . اینا رو خودمون  میکردیم . کسی  به  ما 

حرفی  نمیزد که : »برین  اینکارو بکننی !« وقتی  وضع  معلوم  میشد بچه ها رو صدا میکردم  که  

مثاًل: »فالنی  دو تا ترَیِکشو تو بیار!« »آقای  فالن  تو چی  داری ؟ چار تا قالیچه  تو بیار به  

در و دیوار بکوب !« ُخب  بر و بچه ها همه  کاسب  بودن  دیگه . هر یکی  یه  چیزی  میاورد.

س  - این  بار  که  دیگر برخوردی  پیش  نیامد؟

ج  - ]خنده [ نخری، چیزی  نشد!
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س  - از آزادی  خلیل  طهماسبی  ]2۴ آبان  1331[ چه  یادتان  می آید؟

ج  - یادمه  یه  روز یه  وعظ  درست  کردن  تو مسجد شاه  که  اعلیحضرت  میخواست  بره  مسجد 

شاه . همون  روز آیت الله کاش���انی ام  مریه  مسجد شاه . بازاریا و جمعیت  زیادی  جمع  شدن 

 اونجا و بعد همونجا کاشانی  یه  نامه ای  داد به  اعلیحضرت ، نگو آزادی  همنی  خلیل طهماسبی  

رو میخواست  که  مردم  یه  دفعه  صلوات  فرستادن . من  اونوقت  دنبال  کاشانی  بودم . مردم  یهو 

پشت  سر هم  دو سه  تا صلوات  فرستادن  و شاه  که  نامه  رو دید دستور داد و باالخره  خلیل  رو 

آزاد کردن . بعدش  اون  بساطا شد.

س  - بله ، کاش���انی  خواستار آزادی  خلیل  طهماسبی  بود. برای  آزادی  او یک  مادۀ واحده  

هم  به  مجلس  برد.1 ویل  دکرت مصدق  و دولت  او هم  خواستار این  آزادی  بودند؟2 شما که  با 

فدائیان  اسالم  نزدیک  بودید، از این  قضایا چه  شنیده  بودید؟ 

ج  - من  از این  اطالع  نداشتم ، گفتم  که  من  با فدائیان  اسالم  اون  نزدیکی  رو نداشتم .

س  - از خود طهماسبی  در بارۀ دکرت مصدق  چه  شنیده  بودید؟

ج  - چیزی  نشنفتم . گمونم  همش  کاشانی  دنبال  کارش  بود. همش  حرف  کاشانی  و اینا رو 

میزد. در بارۀ مصدق  چیزی  نمی گفت .

1- منت مادۀ واحده چننی است: »چون جنایت حاج علی رزم آرا و حمایت او از اجانب بر ملت ایران ثابت است 
بر فرض آنکه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد از نظر ملت بی گناه و تربئه شناخته می شود.«

نقل از  کتاب »قلم و سیاست، از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق« نوشتۀ محمدعلی سفری، سس 6۸3-6۸۴: 
»... مسئلۀ دیگری که در این گری و دار برای دولت ایجاد گرفتاری کرد، معوق ماندن پاره ای از لوایح و طرحهای 
در دستور کار مجلس سنای منحل شده بود که دولت نمی توانست نسبت به آن لوایح تصمیم نهایی بگرید. مطلب 
در جلسۀ فراکسیون نهضت ملی و همچننی جلسۀ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی مطرح شد و تصمیم گرفته شد 
که این قبیل لوایح و طرحها طبقه بندی شود و در جلسۀ علنی مجلس از طرف نایب رئیس اداره کنندۀ جلسه، برای 

اطالع نمایندگان و تصمیمی که گرفته می شود، اعالم گردد...«
... به همنی جهت در جلسۀ 13 آبان 1331 مهندس احمد رضوی نایب رئیس مجلس در بارۀ این لوایح توضیحاتی 

داد و
»... بر اساس بیانات مهندس رضوی، الیحۀ مربوط به تعقیب فوام السلطنه تصویب شده اعالم گردید و دو الیحۀ 
دیگر که در مجلس سنا معوق مانده بود، یکی مربوط به آزادی استاد خلیل طهماسبی و دیگری الیحۀ ضبط اموال 
قوام السلطنه که با انحالل سنا به صورت قانون درآمده بود، برای اجرا به دولت ابالغ شد. به استناد همنی تصمیم 
مجلس، استاد خلیل طهماسبی روز بعد از زندان آزاد شد. منتهی برای اینکه قانون رعابت شده باشد، چون هر 
قانون ده روز پس از تصویب الزم االجراست، برای این ده روز استاد خلیل طهماسبی با صدهزار ریال کفیل آزاد 
شد. وی که متهم به قتل رزم آرا در مسجد شاه بود، پس از آزاد شدن به دیدن آیت الله کاشانی رفت و مورد تفقد 
قرار  گرفت. عکسی از صحنه ای که آیت الله کاشانی دست خود را روی سر او گذارده، در مطبوعات پخش شد. 

همنی عکس موجب گرفتاری فراوان آیت الله کاشانی بعد از 2۸ مرداد گردید...«
2- برای خواندن اظهارنامه های موافق سران جبهۀ ملی ر.ک. به مقالۀ »دکرت مصدق، پیشنهادهای نخست وزیری، 

و انگلیسی ها« )2(، نوشتۀ دکرت جالل متینی در فصل نامۀ ایرانشناسی، سال دوازدهم، شمارۀ 2، صص 260-259.
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س  - شما فکر می کنید خلیل  طهماسبی  به خاطر تقاضای  آیت الله کاشانی  از شاه  آزاد شد؟

ج  - بله ، فکر میکنم . بعدم  که  آزاد شد رفت  پیش  کاشانی . )سند شمارۀ ۸/3(

س  - بله ، پیش  دکرت مصدق  هم  رفت . یعنی  نخست وزیر هم  او را به حضور پذیرفت . 
ج  - اینو نشنفته  بودم ! آخه  یه  چیزی  هم  هست ، مصدق  هنوز با کاشانی  بود و حرف  اونو 

گوش  میکرد. براتون  گفتم  بعد از آزادی  اونا همگی  با هم  رفتیم  قم ؟
س  - نه ، نگفتید.

ج  - یادم���ه  یه  روز بعد از اینکه  خلیل  طهماس���بی  رو آزاد کردن  و از زندان  اومد بریون ، ما 
اومدیم  همه  با هم  رفتیم  ُقم . همنی  خدابیامرز آیت الله بروجردی  بود، آیت الله صدر بود،آیت الله 
مرعش���ی  نجفی  بود، آیت الله ش���ریعتمداری  بود و آیت الله حجت . از اینا نواب  بود و اون  
واحدی  بود، مرد شمارۀ یک  و مرد شمارۀ دوشون  و یه  عدۀ دیگه  بودن . خلیل طهماسبی  َرم  
ت���ازه  از زندان  آزاد  کرده  بودن . وقتی  ما رفتیم  اونجا، همنی  آیت الله ها، اون  آقای  صدر، یه  
ُخرده  با اینا صحبت  کرد گفت : »آقایون  چرا آدمکشی  میکننی ؟ چرا مردمو بیخود میکشنی ؟ 
ش���ما تبلیغات  دینی  بکننی . گریم  امروز شما اینا رو کشتنی ، فردا که  شما روکشنت  دیگه  کی  
میخ���واد تبلیغات  دینی  بکنه ؟« بعد رفتیم  پیش  آیت الله حجت . حجتم  اتفاقاً همون  آدمی  
بود که  بایستی  پول  طلبه ها رو میداد. اونم  همنی  حرفا رو زد. گفت : »آقایون  چرا آدمکشی  

میکننی ؟ جونو خدا باید از کسی  بگریه ، شما چرا این  کارو میکننی ؟«
بعد رفتیم  پیش  آقای  مرعشی ، پیش  اون  یکی ، پیش  اون  یکی . همه شون  همنی  حرفا رومیزدن . 
رفتیم  پیش  آیت الله بروجردی ، خدا رحمتش  کنه ، تو اتاق  همه  جمع  بودیم ، یه  شیخ  احمدی  
ب���ود همه کارۀ بروجردی  بود، نواب  گفت : »به  آقا بگو ما اومدیم .« ش���یخ  احمد رفت به  
آق���ا گفت : »آقای  ن���واب  و اینا اومدن  ببیننت .« بروج���ردی  آدم  قایمیه  --این  جور آدما 
بی رودرواسی  هسنت -- برگشت  و گفت : »آقا میگه  من  اینا رو نمی پذیرم .« بروجردی  اینا 
رو نپذیرفت . هیچکدوم  رو نپذیرفت . اینا اومدن  بریون  و شروع  کردن  به  بد و بریاه  گفنت .

آیت الله بروجردی  خیلی  آدم  روشنفکری  بود و مغزش  خوب  کار میکرد، خانوم . یه  دفعه ام  یه  
عده  مرین  پیش  آقا، میگن : »آقا، دو تا عرق فروشی  اینجا تو قم  باز شده ، اجازه  بدین  ما اینا 
رو آتیش  بزنیم « میگه : »چرا میخواین  این  کارو بکننی  و مال  مردمو حروم  کننی . شما نرین  

بخورین  خودشون  میبندن !« 
س  - یادتان  می آید وقتی  دربارۀ فدائیان  اسالم  صحبت  می کردید  گفتید: »...اینا رفنت  این  
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خلیل  طهماسبی  رو آوردنش ، اینم  یه  شاگرد نجار متعصب  بود«؟
ج  - چطور مگه ؟

س  - در تمام  روزنامه ها وقتی  خرب آزادی اش  را می نویسند با عنوان  »استاد خلیل  طهماسبی « 
از او یاد می کنند. این  دو با هم  جور در نمی آید.

ج  - ُخب  ممکنه  ایش���ون  اس���تاد بوده ، تا اونجا که  یادمه  نجار بود و نجاری  میکرد. حاال 
ماگفتیم  شاگرد نجار بوده ، شایدم  اوساکار نجار بود!!

س  - آشتی کنان  دکرت مصدق  و آیت الله کاشانی  روز 7 بهمن  1331 را یادتان  هست ؟)عکس  
شمارۀ ۸/۴(

ج  - واال از آشتی کنون  هیچی  یادم  نیست .
س  - از آزادی  نواب  صفوی  روز 1۴ بهمن  1331 چطور؟ 

ج  - عرض  کردم  که  نواب  و اینا رو یه  دفعه  با هم  آزاد کردن  دیگه ! همون  موقع  بود که  منم  
زندان  بودم .

س  - نه ، خلیل  طهماسبی  حدود دو سه  ماهی  زودتر از نواب  آزاد شد.
ج  - پس  این  بارشو چیزی  یادم  نمیاد. من  فکر میکردم  نواب  قبل  از خلیل  آزاد شد!
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شرح  سند 8/1

باخرت امروز، شمارۀ 91۴، شنبه  29 شهریور 1331

خربهای  ورزشی  

جشن  در باشگاه  ورزشی 

از ساعت  هفت  تا ده  بعدازظهر چهارشنبه  جش���ن  آبرومندی  در ورزشگاه  شعبان  جعفری  
)خیابان  شاهپور - مقابل کوچۀ کربالیی  عباسعلی  - جنب  سینما جهان ( برپا بود که  بیش  از 
چهل  نفر از نمایندگان  مجلس  شورایملی  و عدۀزیادی  از رجال  و محرتمنی  و روزنامه نگاران  

در این  جلسه  حضور داشتند.
)عکس (

کاشانی زاده  بنمایندگی  آیت الله  کاشانی  در این  مراسم  حضور داشت . سپهبد جهانبانی  و 
صدری  رئیس  تربیت بدنی کشور و مدیران  باشگاه های  ورزشی  پایتخت  نیز حضور داشتند. 
ضمن  س���خرنانی  از دکرت مصدق  و آیت الله  کاشانی  ازطرف  ورزشکاران  و حضار تجلیل  
خاصی  بعمل  آمد و کودک  7 س���اله ای  س���خرنانی  کوتاهی  ایراد و او نیز با فریادزنده  باد 
مصدق  بس���خرنانی  خود خاتمه  داد. سپس  مراس���م  ورزشی  بیسابقه  شروع  و بعد مهندس  
حسیبی  سخرنانی مهیجی  دربارۀ ورزش  و تندرستی  و تشویق  ورزشکاران  بعمل  آورد و مقارن  
ساعت  10 این  جشن  ورزشی  که  درنوع  خود جالب  توجه  بود پایان  یافت  و نمایندگان  جبهه  
ملی  بخصوص  دکرت شایگان  - حائری زاده  - مشار - دکرتمعظمی  - مهندس  حسیبی  از 
این  پیشرفت  باشگاه  شعبان  جعفری  اظهار قدردانی  نموده  و امیدوار بودند که  بزودی باشگاه  

آبرومندی  بکمک  ورزش دوستان  تشکیل  که  خدمات  ورزشی  این  باشگاه  توسعه  یابد. 
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9 اسفند 1331

س  - آقای  جعفری  از 9 اسفند تعریف  کنید.
ج  - 9 اسفند که  جریان  و داستانشو همه  میدونن .
س  - بله . ویل  شما از زبان  خودتان  تعریف  کنید.

ج  - روز  9 اسفند... خدمت  شما عرض  کنم  که ، ما اول  صبح  رفتیم  خونۀ کاشانی . درست 
 یادمه . اون  حاجی ]محسن [ محرر بود، امری موبور بود، احمد عشقی  بود و حاجی حسنی  عالم  
بود و یه  عده ای  دیگه . آیت الله کاشانی  گفت : »برین  شاه  داره  از مملکت  مریه  بریون . برین  

نذارین  شاه  بره !« گفت : »اگه  شاه  بره  عمامۀ مام  رفته !« اون  گفت . ُخب !
س  - آیت الله کاشانی  گفت ؟1

ج  - نه  اینکه  ما بریم  س���ِر کسی  سِر خودی ... آیت الله کاشانی  که  گفت  برین  نذارین . من  
اومدم  رفتم  سِر بازار سخرنانی  کردم  و اینا و  گفتم : »ایهاالناس ، مغازه هاتونو ببندین ، دکوناتونو 
ببندین . اعلیحضرت  شاه  داره  از مملکت  خارج  میشه . اگه  شاه  بره  شما زندگیتون  از بنی  مریه  
و اینا...« دیدیم  هیشکی  محل  نذاشت . رفتیم  دومرتبه  سخرنانی  کردیم ، دیدیم  نه ، بازاریا که  
همیشه  به  فرمون  ما بودن  --چون  من  با مصدق  بودم  و اینا هر چی  میگفتم  گوش  میکردن -

-حاال که  فهمیده  بودن  مصدق  میخواد شاه  رو بریون  کنه ، هر چی  کردیم  گوش  نکردن . یه 

 محمود جواهری  بود سِر بازار، که  خمینی  اینا بعداً کشتنش ، اونم  خیلی  با مصدق  جور بود. 
1-ثریا اسفندیاری بختیاری ملکه سابق ایران در کتاب »کاخ تنهایی«، صص 15۸-159 در باره مخالفت آیت اله 
کاشانی با رفنت شاه می نویسد: »... شب عزیمتمان، من مغموم در مبلی فرو رفته ام و با نگاهم سراسر این سالن 
و گوش���ه به گوشه آن را سری می کنم. سالنی که شخصاً تزئینش داده ام و کوچکرتین قطعات و وسایل آن را خودم 
انتخاب کرده  و به دست خود چیده ام. رئیس تشریفات وارد می شود و اطالع می دهد که یکی از معتمدین آیت الله 
کاش���انی می خواهد مرا ببیند. فوراً او را می پذیرم. مرد در برابرم س���ر فرود می آورد و می گوید: - علیاحضرت! 
شنیده ایم شما قصد ترک مملکت را دارید. آیت الله کاشانی امیدوار است که شما از همه نفوذ خود برای انصراف 

شاه از تصمیم خود استفاده کنید...«
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محمود جواهری  بود و اون  دستمالچی  بود و حاجی مانیان  و یه  عدۀ دیگه . تکون  نخوردن .

س  - چرا؟

ج  - این���ا خیلی  به  مصدق  نزدیک  بودن . آخه  بازار ب���ا مصدق  بود دیگه ! بله ، منم  زدم  و 

شکستم  و خالصه  بازارو بسنت . ما راه  افتادیم  رفتیم  ناصرخسرو. تو ناصرخسرو که  رسیدیم  

دیدیم  چیکار کنیم  ملت  دنبال  ما بیان ؟ اومدیم  یه  نعش  درست  کردیم ، راستش ! 

س  - چطور نعش  درست  کردید؟

ج  - اومدیم  نعش  درس���ت  کردیم  دیگه . ]خنده[ یه  چیزی  گذاش���تیم ، متکا و فالن  و اینا 

روگذاشتیم  رو یه  تخته  و دو سه  تا مرغ  از اون  مرغای  رسمی  گرفتم  از اون  یارو توی  کوچۀ 

تکیۀ دولت . خوناشونو ریختیم  اون  رو، مرغاشم  دادیم  برد خونه  واسه  زنمون . خالصه ، اینو 

راه  انداختیم  و  گفتیم : »کشنت ! آی  کشنت !« از همون  ساعت  دیگه  ما با مصدق  چیز شدیم .

س  - مخالف  شدید؟

ج  - بل���ه ، ما راه  افتادیم  و رفتیم  دِر خونۀ ش���اه . خدا بیام���رزدش  اونوقت  خونه ش  تو کاخ 

 اختصاصی  روبروی  کاخ  مرمر بود. بله ، رفتیم  دِر خونۀ شاه  و دیدیم  یه  عده  از این  افسرمفسرها 

اونجا وایسادن  و... تیمسار ]سرتیپ  علی اصغر[ مزینی  و تیمسار ]سرتیپ  دکرت[ منزه  و تیمسار 

]سرتیپ  غالمعلی [ بایندر و همنی  سرگرد ]پرویز[ خسروانی  --این  اونموقع  سرگرد بود ویل  

اونا تیمس���ار بودن -- اینا همه  اونجا وایساده  بودن . همون  تیمسار منزه  و تیمسار مزینی  و 

تیمسار بایندر که  بعدها به خاطر قتل  ]سرتیپ  محمود[ افشارطوس گرفتنشون . دیدم  اینا همه  

اونجا با یه  جمعیتی  دمِ  خونۀ شاه  وایسادن . بعد من  دیدم  گاردیا ]گاردیها[ رفنت  اونجا دِر 

خونه  و یکی  دو تا اینور و اونور با مسلس���ل  نشس���نت  و اینا. من  که  رفتم  از پنجره  برم  باال، 

گاردیا منو با ک ... ]قنداق [ تفنگ  انداخنت  پائنی . گفنت : »تو مصدقی  هستی !« گفتم : »نه ، 

حاال دیگه  مصدقی  نیستم ! من  االن  نمیخوام  شاه  از این  مملکت  بره ! من  یه  ورزشکارم  و 

مرامم  شاه د وستیه .« گفنت : »نه .« گفتم : »آقای  کاشانی  منو فرستاده  و این  صحبتا.« گفنت : 

»ن���ه  برو پائنی .« گفتم : »واال من  اومدم  اینجا یه  کاری  کنیم  نذاریم  ش���اه  بره .« انداختنم  

پائنی . بعد دیدن  من  پیله  می کنم  گفنت : »اگه  راست  میگنی  برین  دِر خونه  مصدق ، مصدق  

رو بیارین  نذاره  شاه  بره . چون  مصدق  گفته  شاه  باید از مملکت  بره .« گاردیا  گفنت ها! شاه  

 تو اون  ایوون  وایس���اده  بود. بعد اینا همه  اومدن  --خسروانی  نیومد، همونجا وایساد-- 



125شعبان  جعفری

سرهنگ  عزیر رحیمی ، اینم  اومد که  ما رفتیم ...

س  - ببینم ، شما همینطور خودتان  سِرخود بلند شدید رفتید  کاخ ؟ آنوقت  چرا می خواستید 

از پنجرۀ کاخ  بروید باال؟

ج  - نه ، جمعیت  دنبالم  بود دیگه . جمعیتو جمع  کردیم  بردیم  که  شاه  نره . با ما، چار پنج هزار 

نفر جمعیت  اومد دِر خونۀ شاه ...

س  - قضیۀ پنجره  چه  شد؟

ج  - ...که  من  وقتی  رس���یدم  اونجا، دیدم  اینا اون  باال هس���نت  و جمعیتم  جمع  شده  میگن 

 اعلیحضرت  دارن  مرین  بریون . منم  پنجره  رو گرفتم  برم  باال، نمیشد  که  بری  تو  کُریدور که !هیشکی  

به  من  محل  نمیذاشت ! من  همینجور که  میخواستم  برم  باال از الی  پنجره  نیگا کردم  دیدم ، 

خدا بیامرز اعلیحضرت  تو ایوون  وایساده ، ]حاج آقا رضا رفیع [ قائم مقام الملک  اینورشه ، اون  

ظهریاالسالم  ]حاج  س���یدجواد[ اونورشه ، یه  عده  از این  افسرا دور و ور شاه  هسنت  و ثریام  

اونور وایساده . ... با چش  خودم  دیدم . گویا میخواسنت  برن . 

س  - آیت الله بهبهانی  و بهاءالدین  نوری  هم  بودند؟

ج  - من  اونا رو ندیدم . بعداً شنفتم  که  اونام  رفته  بودن . ویل  اونموقع  ندیدم . یعنی  بهبهانی رو 

شنفتم ، نوری  رو نه . 

س  - آیت الله بهبهانی  این  وسط  چکار داشت ؟

ج  - ُخب  آیت الله بهبهانی ام  نس���بت  به  ش���اه  عالقه مند بود دیگه . عرض کنم  که ، آیت الله 

بهبهانی  خونه اش  خیابون  سریوس  دمِ  سرپولک  بود. ویل  من  اون  روز آیت الله بهبهانی  رو 

اونجا ندیدم .

س  - چطور شد که  بهبهانی  از خانه  آمد بریون ، کاشانی  نیامد؟

ج  - آخه  مردم  ریخنت  دِر خونه ش ، اون  خودش  اومد تو مردم .

س  - آیا با بهبهانی  ارتباط  داشتید؟ به  محضرش  می رفتید؟ 

ج  - اصاًل. ویل  میدونستم  که  با شاهه . اون  مهدی  قصاب  بچه  محلشون  بود. اونا مریفنت 

 پیشش  و میومدن  برام  میگفنت . بله ، میگفنت  به  شاه  عالقه منده  و به  ما گفته  همچی  کننی .
س  - آیت الله بروجردی  چطور؟ او هم  در این  قضیه  دخالت  داشت ؟1

1- محمدعلی سفری در کتاب »قلم و سیاست، از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق«. به نقش روحانیون در این 
رویداد اشاره می کند. برای آگاهی از این منت ر.ک. به پیوست شماره ۸ صص ۴01-۴00.
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ج  - کدوم  قضیه ؟

س  - ماجرای  جلو خانۀ دکرت مصدق .

ج  - نه . ایشونو ندیدم .

س  - سرتان  گرم  کار خودتان  بود یا جمعیت  زیاد بود و نمی شد همه  را شناخت ؟

ج  - جمعیت  که  خیلی  زیاد بود، به قاعدۀ چار پنج هزار نفر. مام  ُخب  حسابی  مشغول  بودیم !

س  - برگردیم  سراغ  خودتان .

ج  - هیچی ، دیگه  اینا ما رو انداخنت  پائنی . گفنت : »اگه  راس���ت  میگی  برو خونۀ مصدق ، 

مصدق  رو بیارین  که  اون  نذاره  شاه  بره . مصدق  گفته  شاه  باید بره .« اونا گفنت  و مام  رفتیم 

 اینور و اونور و سخرنانی  کردیم . گفتم : »هر کی  میاد بیاد بریم  دِر خونۀ مصدق  که  مصدق  رو 

بیاریم  نذاره  شاه  بره .« که  ما رفتیم  دِر خونۀ مصدق . 

س  - یک  عده  بودید؟

ج  - بله ، بعد از س���خرنانی  و داد و بیداد رفتی���م  خونۀ مصدق . بعد دیدیم  طبقۀ اول ، اون  

باال افش���ارطوس  که  رئیس  شهربانی  بود وایساده . طبقۀ دومشم  ]سرتیپ  نادر[ باتمانقلیچ  

رئیس ستاد ارتش ، اونم  اون  باال وایساده  بود. من  داد زدم  گفتم : »اومدیم  مصدق  رو بربیم  

نذاره اعلیحضرت  بره .« افشارطوس  گفت : »برو خفه  شو!« ویل  باتمانقلیچ  هیچی  نگفت . 

افش���ارطوس  دو سه  تا داد زد سرمون ، مام  دو سه  تا داد سر اون  زدیم  و دعوامون  شد گفتم : 

»آخه  بابا پاگونتو شاه  داده !« دمِ  دِر خونۀ مصدق  من  بودم  و جمعیت  که  پشت  سرم  اومده  

بود تا اونجا، یه  جمعیت  سه  چارهزار نفری  بودن . سرگرد عزیز رحیمی  بود، همنی  که  االنم  

با این  رژیم  مخالفت  میکنه . اونوقت  البته  سرگرد بود. گفتم : »رحیمی ...« --حاال زنده ست 

 ازش  سؤال  کن -- گفتم : »...اینا که  نمیذارن  ما بریم  مصدق  رو بهش  بگیم  بیاد بریون .« گویا 

افشارطوسم  تلفن  کرده  بود از بریون  قوای  کمکی  بیاد، در صورتیکه  یه  فوج  سربازم  تو خونه  

بود. قوای  کمکی  که  اومد  گفتیم  بریم  تو. که  میله های  باالی  درو اون  کند و ما کندیم  و...

س  - حاال مصدق  توی  خانه  است ؟

ج  - مصدق  تو خونه س���ت . باالخره  ما دیدیم  هیچ  جوری  نمیشه ، اومدیم  یه  جیپی  اونجا 

بود،جیپو  گرفتیم  زدیم  تو خونۀ مصدق  و دِر آهنی  بزرگی  بود خراب  شد. یه  سروان  بود به نام 

 سروان  ]ایرج [ داورپناه  اونجا وایساده  بود. اون  روبروشم  سربازا نشسته  بودن  و تفنگا دستشون  
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بود که  به حساب ، تا در باز شد اینا تریاندازی  کنن . تا تریاندازی  کردن  جمعیت  دررفت . یه  

تری خورد به  اون  رضا اربابی ، دستش  ناقص  شد. یه  ترَیم  به  خوارزاده َم  خورد  که  درجا ُمرد.

س  - خواهرزاده تان ؟ اسمش  چه  بود؟

ج  - حس���نی  مریزاآقایی . با همون  تری اول  ُمرد. معلوم  بود که  سربازا نمیخواسنت  منو بزنن .

بعدها فهمیدم . چون  یه  تری از الی  پای  من  خورد به  ک ... این  سرهنگ  صدری  که  بعد از 

اون  یه  تری شد رئیس  شهربانی . با همون  تری. بله ، هیچی ، مصدقم  مثل  اینکه  از اونجا رفت  و 

رفت  ستاد ارتش  بست  نشست . شاهم  نرفتنی  شد.

س  - بعضی  از روزنامه ها و کتابها از حضور شاهپور حمیدرضا برادر شاه  در محل  و کشته  

شدن  محمود رضایی  و مجروح  شدن  قاسم  خاتمی  نوشته  شده  است . آن  روز شما هیچیک  
از این  اشخاص  را دیدید یا کاری  با آنها داشتید؟1

ج  - نه ، اینا رو که  میگنی  نشنفتم  که  باشن ... نه  شنفتم  و نه  دیدم .

س  - شما رفنت  دکرت مصدق  را دیدید؟

 ج  - ن���ه ، ندیدیم . از اونور رف���ت . هیچی  دیگه ، فرداش  دیگه  وضع  عادی  ش���د و باز 

مصدق  رفت  سِرکارش  و شاهم  دیگه  نرفت . ویل  ُخب  بعدًا یواش  یواش  اینا فرستادنش  

رامسر.

س  - منظورتان  از اینها چه  کسانی  است ؟

ج  - خود مصدق . بیشرتشم  فاطمی  میکرد. به  شاه  میگن  برو رامسر زندگی  کن . یه  مدتی ام  
1- برای آگاهی از منت یکی از این نوشته ها ر.ک. به پیوست شماره 9 صص ۴01-۴02 و همچننی به:

- روزنامه بسوی آینده از نشریات حزب توده، شماره 792، 12 اسفندماه 1331: »... دولت نزدیک ظهر شنبه متوجه 
جریان غریعادی گردیده بود اما تصور می کرد دار و دسته چاقوکشان دربار این بار هم برای هجوم به جمعیت ها 
و روزنامه های دمکراتیک آماده می ش���وند و به این علت نگران نبود. دکرت مصدق انتظار همه چیز را داشت جز 
آنکه شعبان بی مخ چاقوکش دولتی قصد جان او را بکند و در زیر سایه پلیس ها و نظامی های او کسی بتواند فریاد 
مرده باد مصدق بکشد. وقتی نخست وزیر از حقیقت قضایا با خرب گردید، فرصت از دست رفته بود. جز  با تلفن 
نمی توانست با خارج مربوط گردد زیرا اطراف منزل او را اوباش درباری و نظامیها گرفته بودند. اما به تلفن او هم  
کسی اعتنا نمی کرد. از همه جا جواب می رسید اطاعت می شود فرستادیم و هیچ گونه کمکی پدیدار نبود. حتی 
گارد محافظ منزل نخست وزیر هم به بهانه اینکه از رئیس ستاد دستور نداریم، می خواستند از تریاندازی و دفاع 
خودداری کنند و نخست وزیر برای اقناع آنها ناچار شد فرمان کتبی با امضای وزیر دفاع ملی بدهد. از روی این 

فرمان بود که تریاندازی شد و شعبان بی مخ مجروح و یکی از چاقوکشان کشته شد.
- روزنامه کیهان، شماره 293۸، 9 اسفند 1331: »جلو منزل نخست وزیر یک نفر کشته و ۴ نفر زخمی شدند.«

- روزنامه کیهان، ش���ماره 2939، 10 اس���فند 1331: »دیروز خرب دادیم که هنگامی که عده ای به خانه آقای دکرت 
مصدق حمله کردند، یک نفر کش���ته و چند نفر زخمی شدند. کشته شده محمود رضایی نام دارد. امروز جسد او 
برای کالبدشکافی به اداره پزشکی قانونی حمل شد. تمام بدن او پر از خال است و روی دست او اشعار عاشقانه 

خال کوبی شده است و روی شانه او نیز درجه سپهبدی )یک تاج و دو ستاره( خال کوبی گردیده است.«
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شاه  میمونه  رامسر.

س  - حاال یک  سؤال  پیش  می آید. اگر شما برای  آوردن  مصدق  رفته  بودید چرا با جیپ  

به دِر خانه اش  زدید؟

ج  - برای  اینکه  بریم  تو.

س  - اگر شما ملت  به  قصد حرف  زدن  با مصدق  به  خانۀ او رفته  بودید، چرا راهتان  ندادند؟

ج  - درو وا نمیک���ردن  دیگ���ه . هر چی  ما داد و بیداد کردیم ، ش���لوغ  کردیم  دیدیم  درو وا 

نمیکنن . از اونا سئوال  کننی  که  چرا در خونۀ نخست وزیرو رو مردم  بسته  بودن !

س  - یعنی  اگر آدم  را به  خانه ای  راه  ندهند باید خانه  را خراب  کند؟

ج  - نمیخواستیم  خونه شو خراب  کنیم  که ! ما تا اون  روز از طرفدارای  پروپاقرصش  بودیم . 

میخواستیم  بریم  تو، داخل  بشیم . برای  همینم  بود که  نمیذاشنت  دیگه . مام  زدیم  درو شکستیم  
بریم  تو. اگه  مصدق  میومد دم  در ُخب  با همدیگه  صحبت  میکردیم . ویل  نیومد.1

س  - برای  اینکه  دکرت مصدق  آن  زمان  از خانه اش  خارج  شده  بود. به  شما نگفتند که  مصدق  
در خانه  نیست ؟ 2

ج  - نه  اونموقع  کسی  چیزی  به  ما نگفت .

س  - بعد از آن  جریان  شما را به جرم  اینکه  در خانۀ دکرت مصدق  را خراب  کردید نگرفتند؟

ج  - چرا گرفنت . 

س  - آنوقت  زندان  نرفتید؟

ج  - چرا. خوب  شد یادم  انداختنی . ُخب  میبیننی  آدم  یهو همه شو یادش  نمیفته . وقتی  من  

تو خونۀ مصدق  این  کارو کردم ، س���روان  داورپناه  --همونکه  فرموندۀ اینا بود-- دید که  

اینا مارو نمیزنن ، خودش  اومد برام  تری خایل  کنه  من  دویدم  اونو گرفتم ، یه  تریش  در رفت  و 

خورد تو شیکم  من . از اینجای  من  رفت  از اینجای  من  اومد بریون . ]دو نقطه  از سمت راست  

شکم  و پهلوی  راست  را نشان  می دهد[ بعد افتادم  زمنی ، اونوقت  این  سربازا با ک ... ]قنداق [ 

1– بخشی از خاطرات دکرت مهدی آذر وزیر فرهنگ حکومت مصدق با عنوان، توطئۀ شاه برای کشته شدن دکرت 
مصدق و همکارانش، در ماهنامۀ علم و جامعه، چاپ واشنگنت، اسفند ماه 1365 به مدیریت و سردبریی دکرت ناصر 
طهماسبی و ماهنامه ی پر، شمارۀ 176، چاپ واشنگنت به سردبریی علی سجادی چاپ شده که در مورد وقایع آن 

روز است. برای آگاهی از این منت ر.ک، به پیوست شماره ی 10 صص ۴02 -۴03. 
2-ب���رای آگاهی از جزئیات حرکت دکرت مصدق از خان���ه ر.ک، به کتاب »خاطرات و تألمات مصدق« صص 

 .267-263
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تفنگ  زدن  کمرمو خورد کردن . بعداً منو کشیدن  آوردن  از در انداخنت  بریون .1 ملتم  که  یه  عده  

رفته  بودن  اینور یه  عده  اونور، چند تام  باالی  درخت  که  ببینن  چطور میشه  و آخر و عاقبت  

من  اونجا چی  میشه . منو  که  انداخنت  بریون ، یه  آمبوالنس  اومد و ما رو سوارکرد و یعنی  ما رو 

انداخنت  توش  و بردن  بیمارستان  سینا، اون  طبقۀ باال. در این  مابنی ، صدری  رو آوردن  اون  

گوشه  خوابوندن  و اون  رضا اربابی ام  که  دستش  تری خورده  بود، اون گوشه  خوابونده  بودن . 

منم  که  ُخب  داغون  بودم  دیگه . کتفم  سرنیزه  خورده  بود و پشتم  خورد شده  بود کمرم  خورد 

شده  بود. نمیتونستم  رو پای  خودم  وایسم . یه  تریم  خورده  بودتو  شیکمم . مرفینم  به  من  زده  

بودن ، ویل  من  هنوز همۀ اینا رو حالیم  بود. آخه  مرفنی  به  من کارگر نمیشه . هنوزم  همینطورم ، 

اینو راستی  میگم ها، هر چی  قرص  خوابم  بخورم  خوابم  نمیربه . بعد دیدم  که  در این  مابنی  

پرفسور عدل  اومد. پرفسور عدل  که  اومد تو اتاق  ما، من  فهمیدم . غالمحسنی  پسر مصدقم  

اون  پشت  بود و نیومد تو. پرفسور عدل  اومد باالی  سر من  و گفت : »مرد حسابی  کسی  واسه  

خاطر این  پسرۀ جعلق  میزنه  خونۀ پدرشو خراب  میکنه ؟« واز این  حرفا. تا پرفسور عدل  اینو 

گفت  منم  پریدم  به  پرفسور عدل  و دردسرت  ندم  شلوغ  راه  انداختم ....

س  - صرب کنید، صرب کنید، من  متوجه  نشدم ! به  کی  می گفت  پسر جعلق ؟ 

ج  - شاه  رو میگفت  به حساب . 

س  - پدر کی  بود؟

ج  - منظورش  مصدق  بود. یعنی  میگفت  آدم  واسه  خاطر این  پسرۀ جعلق  در خونۀ پدرشو 

خراب  نمیکنه . یعنی  تو که  با مصدق  بودی  چرا؟ گفتم : »ُخب  باالخره  ش���اه  یه  ورزشکار 

بود منم  یه  ورزش���کارم . من  شاه  رو دوس���ت  داشتم ، همیشه . مصدقم  دوست  دارم . االنشم  

دوستش دارم  که  اینجا افتادم  اینجوریم  کردن . ویل  ُخب  در عنی  حال  دیگه  من  خواستم  این  

کارو بکنم .«

س  - نگفتید که  کاشانی  به  شما گفته  بود: »نذارین  شاه  بره ؟«

1– نقل از روزنامۀ کیهان، شمارۀ 2939، 10 اسفند 1331: »توقیف شعبان جعفری / دیروز عصر مأمورین شهربانی 
شعبان جعفری را به اتهام اینکه در حمله به خانۀ آقای نخست وزیر شرکت داشته و وی درب خانه را برای ورود 
جمعیت شکسته است، توقیف کردند. شعبان جعفری بعد از دستگریی معلوم شد که در این جریانات مجروح شده 

است. نامربده را بعد از عمل پانسمان به بازداشتگاه شهربانی انتقال دادند.«
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ج  - بله ، آیت الله کاشانی  گفت . جون  بچه م ، جون  شما. 

س  - نمی خواهد قسم  بخورید. قبول  کردم !

ج  - هیچی ، بعد از اونجا این  پرفسور عدل  رفت  و نمیدونم  چی  شد و به  کی  تلفن  زد. حاال 

منم  داد و بیداد می کنم ، چون  شنیدم  خوارزاده م  حسنی  رو کشنت ، من  هی  داد میزدم  که : »این 

 حسنی  کجاست ؟« بعد دیدم  یهو هف  هشتا سرباز اومدن  اون  باال و ما رو همینجوری  گرفنت  

با ُدشک  و ِد برو که  رفتیم . ما دیدیم  االنه  که  این  سربازا از پله ها لیز بخورن  ما رو بندازن ! 

آخه  مام  سنگنی  بودیم  دیگه . گفتم : »ُخب  منو بذارین  زمنی  من  خودم  اینجوری  ک ...کشون  

میام  پائنی !« گفت : »نمیتونی  بیایی ، همنی  االن  بهت  مرفنی  زدن !« خالصه  ما رو ورداشنت  

بردن  تو یه  آمبوالنس . حاال منو دارن  با آمبوالنس  میربن  و یه  تانکم  داره  پشت  سر ما میاد.منم  

کف  ماشنی  خوابیده  بودم  و یه  افسر شهربانی  و هف  هشتا از اون  مأمورام  توی  آمبوالنس  باال 

سر من  نشسته  بودن . بعد اون  افسره  یهو یه  فحش  به  من  داد که : »فالن  فالن  شده  دِر خونۀ 

مصدقو خراب  میکنی ؟« همینکه  فحش  داد منم  پاشو گرفتم . حاال منم  با اون  حالم  با اون  

وضعم  و اون  مرفنی  که  زدن  و اینا. خالصه  شلوار ملوارشو  گرفتم  و دردسرتون  ندم ، یه ُخرده  

اون  تو با هم  کلنجار رفتیم . س���ربازام  اون  تو نشسته  بودن  ویل  دست  به  من  نمیزدن . هیچی  

خالصه  ما رو بردن  بیمارستان  ش���هربانی . همون  بیمارستان  شهربانی  تو خیابون  نمیدونم  

چی ... که  روبروی  خونۀ ثریا بود.

س  - کدام  ثریا؟

ج  - زن  ش���اه  دیگه ! ثریا قبل  از اینکه  با ش���اه  عروس���ی  کنه  اونجا مینشست . ما رو بردن 

 بیمارستان  شهربانی  خوابوندن . صبح  تقریباً ساعت  شیش ، شیش  و نیم  این  وقتا بود که  دیدم  

اسدالله رشیدیان  یه  چند تای  دیگه  رو ورداشته  آورده  اونجا. گویا اونا میخواسنت  بیان  با من 

 حرف  بزنن  اینا نذاشنت  کسی  بیاد با من  صحبت  کنه . منم  کاری  نداشتم  که  با اونا صحبت  

کنم .

بعد اومدن  و ما رو ورداش���نت  همینجوری  بردن  زندان  شهربانی ، تو مریضخونه  نخوابوندن .

با همون  کمر شکس���ته  و اون  گلوله  و اون  حرفا، منو بردن  زندان  موقت  ش���هربانی . زندان  

موقت  ش���هربانی ام  که  سه  تا مجرده . مجردای  اونوقتام  درای  کوچیکی  داشت ، توالتش  تو 

خودش  بود، هیچی ام  توش  نداش���ت ، کَِفَشم  سیمانی  بود. همینجوری  مینداختنت  اون  تو. 
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ما رو همینجور انداخنت  اون  تو. اصاًل بگی  قدرت  داشتم ، نداشتم . ویل  ُخب  در عنی  حال  

دیگه  داد و بیدادمونو میکردیم . فردا صبح  ما رو آوردن  پانسمان  کردن  و باز گذاشنت  همون  

تو. خالصه  دردسرتون  ندم ، یه  دو ماهی  اون  تو بودیم . 

س  - گویا به  عنوان  اعرتاض  اعتصاب  غذا هم  کردید؟

ج  - اعتصاب  غذا؟

س  - بله ، روزنامۀ اطالعات  نوشته .1 یعنی  روزۀ سیاسی  گرفتید؟

ج  - من ؟ ابدا. مگه  من  میتونستم  بی  غذا بمونم ! نه  اعتصاب  معتصاب  نکردم .

س  - گفتید دو ماه  آنجا بودید. دو ماه  از 9 اسفند می شود اواخر فروردین . درست ؟

ج  - بل���ه . تازه  چند روزی  بود که  اونجا بودم ، یه  وقت  دیدیم  که  اومدن  ما رو ورداش���نت ، 

یه  ش���ب  ساعت  یازه  ش���ب  بود، ما رو دستبند زدن ، دستبند قپونی . حاال منم  ُخب  سینه م  و 

بازوهام کلفت  بود، دس���تبند قپونی  نمیتونم  بخورم  که ، ویل  اینا به زور دستبند زدن . دستمو 

همچی کش���یدن  که  جناق  سینه م  داشت  میشکس���ت . پری منو در آوردن . منو ورداشنت  بردن  

باال توی  رکن  دو س���تاد ارتش . حاال رکن  دو چیه ؟ ادارۀ کارآگاهی . کارآگاهی  اونوقت  یه  

رئیسی  داشت  به نام  سرهنگ  نادری ، رئیس  کارآگاهی  مصدق  همنی  سرهنگ  نادری  بود. 

اون  شروع  کرد به  تحقیقات  کردن . گفت : »شما میدوننی  اینا که  افشارطوس  رو بردن  کیا 

هسنت ؟«گفتم : »منکه  تو زندان  بودم . من  اصاًل چه  میدونم  افشارطوس  رو بردن !«

س  - حاال افشارطوس  را کشته  بودند؟

ج  - نه . افشارطوس  رو برده  بودن  ویل  هنوز نکشته  بودن . شما جریانشو البد میدوننی  دیگه ! 

1– نقل از روزنامۀ اطالعات، 12 فروردین 1332: »حوادث / دیروز پنج نفر از زندانیان اعتصاب غذا کردند / امروز 
پزشک قانونی شعبان جعفری را معاینه نمود و اعتصاب غذای او را شکست. 

دیروز پنج نفر از زندانیان واقعۀ نهم اسفند اعتصاب غذا کردند. این پنج نفر عبارتند از طیب حاج رضایی، شعبان 
جعفری، حسن رمضان یخی، محسن عدل طباطبایی و احمد عشقی.

امروز شعبان جعفری که از ظهر روز دوشنبه نهم فروردین اعتصاب غذا نموده بود، بوسیله پزشک قانونی معاینه 
شد و چون مشارالیه مبتال به زخم معده بود او را مجبور نمودند که اعتصاب غذای خود را بشکند. شعبان جعفری 

سپس به اصرار اطرافیان اعتصاب غذای خود را شکست.
ساعت ده صبح امروز شعبان جعفری برای انجام بازجویی به اتاق فرماندار نظامی برده شد و در جواب سرتیپ 
مدبر فرماندار نظامی که از او سوال کرده بود به چه علت اعتصاب غذا کرده ای جواب داد چون مریض هستم و به 
اتهام من رسیدگی نمی شود و از طرف دیگر نمی دانم به چه علت زندانی شده ام اعتصاب غذا نمودم. من خودم 
را گناهکار نمی دانم فقط گناهی اگر داشته باشم شاهدوستی است. فرماندار نظامی در جواب به او قول داد که به 

زودی به اتهامش رسیدگی خواهد شد.
خربنگار ما اطالع می دهد سایر زندانیانی که اعتصاب غذا کرده بودند، در اثر توصیه پزشک دست از اعتصاب 

کشیدند و حسنی اسماعیلی معروف به )رمضان یخی( و عدل طباطبایی امروز به زندان باغشاه منتقل شدند. 
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شما اینا رو باید بدوننی .1 

س  - حاال شما از زبان  خودتان  بفرمایید.

ج  - قضیه  اینه  که  حسنی  خطیبی  با این  افشارطوس  خیلی  رفیق  بود. اونوقت  افشارطوس  رو 

دعوت  میکنه  تو خونه ش  --تیمسار بایندر و تیمسار منزه  و تیمسار مزینی ، یکی  دو تا دیگه م  

شخصی  بودن  که  اونا حاال اسمشون  در نظرم  نیست -- ...اینا رو دعوت  میکنه  تو خونه . 

شب  که  مرین  تو اون  خونه ، خدمت  شما عرض  کنم  که ، نمیدونم  چی  به  خورد این  میدن ، 

چیکارش  میکنن ، یا آمپولش  میزنن  که ...

س  - گویا با اِِتر بیهوشش  می کنند.

ج  - آره  درس���ته ، بعد اونو میپیچن  تو یه  چیزی  و میخواس���نت  بربن���ش  بذارن  تو صندوق  

]عقب اتومبیل [ زورشون  نمریسه . یه  امری رستمی  بود، از بچه های  همون  طرفای  میدون  شاه  و 

اونَورا بود، خیابون  اسماعیل  بزاز، بهش  میگفنت  امری کچل . این  امری تو کوچه  داشت  مریفت ، 

ورزشکاَرم  بود بیچاره ، صداش  میکنن  میگن : »آقا سِر اینو بگری بذاریم  تو ماشنی .« اونم  که  

نمیدونست  چیه  که ! سرشو میگریه  میذارن  تو ماشنی  و اونام  مرین . وقتی  افشارطوس  میمریه  

این  امریم  میگرین  به جرم  قتل  اون .

س  - به جرم  قتل  یا همکاری ؟

ج  - آره ، آورده  بودنش  زندان  پیش  ما. اتفاقاً اون  داستانو برام  تعریف  کرد. 

س  - همۀ آنها را به  زندان  شما آوردند؟

ج  - نه  اینا رو پیش  ما نیاوردن . فقط  همون  امریو آوردن .

س  - آنوقت  امری توی  زندان  برای  شما تعریف  کرد؟

ج  - امری اومد تعریف  کرد. بله .

س  - پس  او هم  آن  موقع  با شما توی  زندان  بود؟

ج  - بله . امری گفت : »واال آقای  جعفری ، اصاًل من  به  خدا روحم  اطالع  نداش���ت . اینا به  

من گفنت  آقا سنگینه  ما نمیتونیم  یه  کمکی  به  ما بکن ، من  دیدم  دو سه  تا سرهنگ  و سرگرد 

1- نقل از روزنامۀ کیهان، شمارۀ 297۴، سه شنبه، اول اردیبهشت 1332: »از ساعت 9 بعد از ظهر دیروز سرتیپ 
افشار طوس رییس شهربانی کل کشور مفقوداالثر شد.«

-نقل از روزنامۀ کیهان، ش���ماره ی 297۸، یکشنبه 6 اردیبهش���ت 1332: »دیشب جسد افشار طوس که به وضع 
فجیعی کشته شده در تپه های اطراف لشکرک کشف شد.«
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و اینان  فقط  رفتم  اون  کارو کردم .« خالصه ، اونا رو آوردن  تو زندان  پیش  ما، اون  امری بود 

و اون  سرگرد بلوچ  قرائی  بود و اون  احمد آشپز بود و دیگه  همنی  سه  تا چار تا بودن . چون 

 احمد آشپز و سرگرد بلوچ  قرائی ، اصل  قاتالی  افشارطوس  اونا بودن ، اونا به حساب  طنابو 

انداخته  بودن  ِخر این  بابا...

س  - صرب کنید: اول  گفتید این  امری تنها با شما تو زندان  بود، حاال می گویید همۀ اینها با 

شما تو زندان  بودند؟ لطفاً این  را روشن  کنید.

ج  - ُخب  خدمت  شما عرض  کنم ، میدوننی  زندان  ما چه  جوری  بود؟ یه  سالن  هست  مثل  

این  اتاق . از تو س���الن  کریدورها همه  سوا سواست : بند 9، بند 1، بند ۴، بند 6، بند 5. اون  

موقع  ما تو بند 9 بودیم . این  امریم  تو همنی  بند بود. اونای  دیگه  --بلوچ  قرائی  و اون  احمد 
و اونا--تو بند دیگه  بودن . افسرایی ام  که  با ما گرفته  بودن  از ما جدا بودن .1

س  - حاال برویم  سراغ  دنبالۀ صحبتتان . 

ج  - ...بله ، اونجا برای  ما تعریف  میکردن  که : »ما اینو بردیمش  تو اون  غار تلو، بستیمش  

به  یه  جا، بعد ما غذا درست  میکردیم  به  اون  نمیدادیم . بعد میگفت  یه  ُخرده  به  منم  بدین  

بخورم ، نمیدادیم . بعد قسم  میخوره  که : »اگه  منو آزاد کننی  من  دیگه  با شما هستم !« اونام  

بهش  گفنت : »تو زیر پرچم  قسم  قرآن  خوردی  که  به  شاه  خیانت  نکنی . چرا خیانت  کردی ؟« 

خالصه ، درین  مابنی  یه  چند وقتی  میگذره ، اینجوری  که  میگفنت ، بعد دستگاه  یواش  یواش  

میفهمه  که  این  کجاس���ت . مرین  دور اون  کوها و غار و اونجا همه  رو محاصره  میکنن  که  

برن  بگرینشون . مقصود، اون  بایندر و مزینی  اینا گذاشته  بودن  رفته  بودن ، این  احمد آشپز و 

بلوچ  قرائی  رو میگرین . افشارطوس���م  اون  َدمِ  رودخونه  یه  گودال  کنده  بودن  و همونجوری 

 حاال زنده  زنده  یا مرده ، خفه ش  کرده  بودن . یه  سِر طنابو این  گرفته  بود و یه  سر طنابو اون ، 

انداختنش  تو گودال ، خاکم  ریخته  بودن  یه  س���نگم  گذاش���ته  بودن  روش . خالصه ، اینا رو 

1-نقل از کتاب »قلم و سیاست« از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق، نوشتۀ مصدق، نوشتۀ محمدعلی سفری، 
صفحۀ 75۸: »... به استناد ماده 5 حکومت نظامی، عدۀ زیادی اعم از لشکری و کشوری که در جریان نهم اسفند 
دست داشتند، توقیف شدند و مطبوعات با درج اسامی سرشناسان از گروه های مختلف تعداد دستگری شدگان را تا 
۴50 نفر اعالم کردند. توقیف شدگان عبارت بودند از شعبان جعفری )معروف به شعبان بی مخ(، محمود مسگر، 
طیب حاج رضائی، حس���نی رمضان یخی، احمد عش���قی از گروه چاقوکشان و سپهبد شاه بختی، سرتیپ شعری، 
س���رتیپ گیالنشاه، سرتیپ اصالنی، سرلشکر معینی، سرگرد پوالدژ، س���رگرد مستجری و سرتیپ نقدی از اسرای 
بازنشسته. جمال امامی، غالمحسنی فروهر، عمیدی نوری و ابوالحسن صریفی از شخصیت های سیاسی، ضمنًا 

سرلشکر گرزن و سپهبد امریاحمدی نیز در منزل یکی از وکالی درباری مخفی شدند...«
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میگرین  و همینا تیمسار بایندر و مایندر و اینا رو لو میدن .

س  - این  قضایا را توی  زندان  برای  ش���ما تعریف  کردند. همان  موقع  شما را بردند ادارۀ 

آگاهی  پهلو سرهنگ  نادری ؟

ج  - نه . نه . اونموقع  که  نبود؟

س  - پس  کی  بود؟ گیج  شدم !

ج  - وقتی  من  تو مجرد بودم  که  با کسی  تماس  نداشتم . اونموقع  افشارطوس  رو برده  بودن  

ویل  هنوز نکشته  بودنش . آخه  مدتی  طول  کشید.

س  - حاال درس���ت  شد، هنوز افشارطوس  را نکش���ته  بودند، ویل  گم  شده  بود و دنبالش  

می گشتند.

ج  - آره ، ویل  نمیتونسنت  پیداش  کنن . اینا هر کی  رو میتونسنت  میگرفنت  به  سؤال . اینا چون 

 دیده  بودن  که  وقتی  دِر خونۀ شاه  بودیم  بایندر و مایندر اینا با من  حرف  زدن ، گفنت  جعفری ام  

با ایناست  میدونه . اینه  که  ما رو بردن  اونجا دستبند زدن  و هی  ازم  سؤال  میکردن . میگفتم : 

»واال من  نمیدونم ، بدونم  روراست  میگم . من  یه  آدمی ام  هر چی  بدونم  میگم .« بعد خالصه ، 

دستور داد ریخنت  سرم  با باتون  زدن ، خیلی  زدن  خانوم ، جون  شما تمام  تنمو سیاه کردن . حاال 

مام  با اون  حالت  مریضیمون  و اینا. گفتم : »واال من  نمیدونم . بیخود شما این کارو میکننی . 

منم  بکشنی  نمیدونم .« هیچی ، بعد اومدن  منو دومرتبه  بردن  اونجا و باز یه  شب  دیگه  اومدن ، 

یکی  دو ش���ب  این  کارو با ما کردن . اون  س���رهنگ  نادری  المصب  همه کارۀ مصدق  بود 

اونموقع . اون  بود و اون  تیمسار ثقفی  و... اسم  خوبی  داشت ، خدمت  شما عرض کنم  که ، 

بعد ما رو برگردوندن  و انداخنت  زندان  موقت ، بعد از اونجا آوردنمون  بریون  و بردن  زندان  

قصر و از این  جریانات .

س  - این  بار  که  زندان  افتادید تا کی  طول  کشید؟

ج  - بودیم ... تا، خدمت  شما عرض  کنم ، 2۸ مرداد. 

س  - تا 2۸ مرداد توی  زندان  بودید؟

ج  - بله .

س  - پس  قباًل گفتید دو ماه  بودید. چه  جوری  می شود؟ 9 اسفند تا 2۸ مرداد می شود پنج 

 شش  ماه .
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ج  - ُخب  البد پنج  شیش  ماه  بودم . آخه  یه  دو ماهی  تو زندان  موقت  بودم ، بعد بردن  زندان  

قصر. عرض  کردم  میبخشنی ، من  تاریخا رو نمیدونم ... چون  جداً میگم ...

س  - ماشاءالله آنقدر زندان  رفتید  که  حسابش  از دستتان  بریون  است ؟!

ج  - اگ���ه  تاریخا رو بدونم  میگم ، دوس���ت  دارم  بگم ، ویل  اص���اًل از تاریخ  ماریخ  هیچی  

نمیدونم .

س  - عیب  ندارد. می شود تاریخ ها را در آورد. در این  مدت  دو برخورد شدید هم  در زندان  

داشتید: با کریمپور شریازی  و انجوی  شریازی . قباًل گفتید در بارۀ کریمپور شریازی  هم  حرف  

دارید بزنید. حاال وقتش  است ؟

ج  - بله ، اون  کریمپور شریازی ، یه  آدم  ناراحتی  بود. نمیدونم  شنیدین ؟ میدوننی ؟

س  - عضو جبهۀ ملی  بود و طرفدار مصدق ، مگر نه ؟

ج  - بله ، اول . بعدش  برگشت  خانوم ، حسابی ! از همه  برگشت  از شاهم  برگشت . این  کریمپور 

شریازی  یه  موقعی  عکس  خدا رحمت  کنه  شاه  رو انداخته  بود تو روزنامۀ »شورش «1، سر 

ِاعلیحضرتو  گذاشته  بود ویل  تنه اش  تنۀ خر بود. اونوقت  مصدق  رو سوارش  کرده  بود. منم  

اونموقع  زندان  قصر بودم ، ویل  آورده  بودنم  زندان  دادگسرتی  که  منو بربن  محاکمه  کنن . اینم  

آورده  بودن  سِر این  جریان ،2 البته  اونوقت  دیگه  خیلی  بد نوشته  بود. اینام  دیگه  خیلی  ناراحت  

ش���ده  بودن  و اینو گرفته  بودن  و چند روزی  انداخنت  زندان . بله ، خالصه  من  زندان  بودم  که  

اینم  آوردن  اونجا. اونموقع  خان  ملک  یزدی َام  که  یه  موقعی  فرماندار یزد بود تو زندان  بود. 

1-هفته نامۀ شورش به سردبریی امری مختار کریمپور شریازی در سال 1329 در تهران منتشر شد و مطالب آن سیاسی، 
اجتماعی، انتقادی و ادبی بود. این هفته نامه پس از انتش���ار چهار شماره توقیف گشته، به نام های »مرد وطن«، 
»فریاد ایران«، »قیام خوزستان« و »قیام ملت« منتشر شد و در سال 1331 مجدداً به نام »شورش« انتشار یافت. 
موضع »شورش« طرفداری سرسخت از دولت دکرت مصدق بود و مقاالت تند بر ضد خاندان پهلوی می نوشت. 
از حمالت تند او به دفعات نزد دکرت مصدق شکایت برده شد، ویل مصدق گفت که مطبوعات آزاد هستند و من 

نمی توانم جلو مطبوعات را بگریم.
2-نقل از روزنامۀ باخرت امروز، شمارۀ ۸00، 9 اردیبهشت 1331: »دادگاه جمعه برخالف قانون کریمپور را محکوم 
کرد/ با اینکه از بدو محاکمۀ کریمپور ش���ریازی این روزنام���ه و چند روزنامۀ دیگر به طور محاکمه ای که باید با 
حضور هیات منصفه و در دادگاه جنایی صورت بگرید اعرتاضاتی نمودند، ویل معذالک شعبۀ 9 دادگاه جنحه این 
محاکمه را که محاکمه ای مطبوعاتی بود در صالحیت خود دانست و پس از 7 جلسه دادرسی کریمپور شریازی 
مدیر روزنامۀ شورش را به اتهام اهانت به مقام سلطنت به پنج ماه و به اتهام نشر اکاذیب به منظور تشویق اذهان 
عمومی به 3 ماه حبس تادیبی محکوم و حکم اشد مجازات در بارۀ او صادر شد. کریمپور شریازی از حکم مذکور 
بالفاصله اس���تیناف خواست و پرونده برای رسیدگی و اظهار نظر به دادگاه استان فرستاده شد. چون دادستان از 
حکم صادره استیناف نخواسته است، بنابر این ممکن است حکم مذکور تقلیل و یا تایید گردد. امروز رئیس دادگاه 
که شخص جوان و کم شخصیتی است از ترس افکار عمومی از دادن منت حکم به خربنگاران وحشت داشت. ما 

در این باره باز با خوانندگان گفتگو خواهیم کرد.«
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یه  وقت  زنش  اومده  بود مالقات  خان  ملک ، این  کریمپور یخۀ زنه  رو میگریه .افسرام  از این  

میرتسیدن  کاریش  نداشنت . اینه  که  ما اونموقع  خیلی  ناموس پرست  بودیم ، یعنی  همه  بودن ، 

حسابی  اعصابم  از دستش  خراب  شده  بود. منم  همش  خدا خدا میکردم  این  یه  روزی  گری 

من  بیفته . بعد اومدن  به  من  گفنت  این  تو بیمارستانِ  زندان  دادگسرتیه .

س  - چرا بیمارستان  بود؟

ج  - اون  تو بهرت بود براش . آخه  اینایی  رو که  میخواسنت  احرتام  بذارن  میربدن  تو بیمارستان  

و اونجا نیگر میداشنت .

س  - که  اینطور؟

ج  - هیچ���ی  اینم  اونجا بود. اومدن  به  من  گف���نت  و منم  خودمو زدم  به  مریضی  و رفتم  تو 

بیمارستان . کریمپورو اونجا دیدم  و همونجا حسابشو رسیدم . 

س  - همانجا تو بیمارستان ؟

ج  - بله .

س  - او را زدید؟

ج  - آره ، حسابی  حسابشو رسیدیم . بله .

س  - هیچکس  جلوتان  را نگرفت ؟ 

ج  - کسی  نمیتونست  جلو ما رو بگریه !

س  - بعد چطور شد؟ می دانید آخر و عاقبت  کریمپور شریازی  چه  شد؟

ج  - کریمپور شریازی  رو، خدمت  شما عرض  کنم ، اینجور که  ما اونموقع  شنفتیم ، اینو دوباره  

میگرین  و از لش���کر دو زرهی  میندازنش  زندان .1 اونم  یه  آدم  دهن لقی  بود و به  همه  فحش  

میداد و س���ر و صدا میکرد. اونوقت  برای  اینکه  تنبیهش  کنن ، روزا از تو زندان  میاوردنش  

بریون ، سربازا یه  پالون  میذاشنت  روش ، یه  سیخونکم  بهش  میزدن ، یه  نفرم  سوارش  میکردن . 

بعد خالصه  تو زندان  مجرد بود. گویا البته ، منم  زیاد اطالع  ندارم  چون  دیگه  اونجا نبودم  

بدونم ، گویا تو همون  زندان  از بنی  میربنش  دیگه .

س  - می گویند در زندان  آتشش  زدند!

1-نقل از روزنامۀ آتش، ش���مارۀ 135۴، 21 مهر 1332، صفحۀ اول: »دیشب کریمپور شریازی در حایل که به سر و 
لباده ای به تن داشت دستگری شد / کریمپور شریازی که مبدل به لباس آخوندی و در تجریش مخفی بود دستگری 

شد«.
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ج  - بله . لحاف  محاف  میندازن  تو سلولش ، نفت  روش  مرییزن  و آتیشش  میزنن .1

س  - این  کار زیر سِر چه  کسی  بود؟

ج  - تیمور بختیار!

س  - پس  به گفتۀ شما برخوردتان  با کریمپور شریازی  مربوط  به  دوران  قبل  از 2۸ مرداد است  

نه  بعد از آن . در مجلۀ سپید و سیاه  بعد از انقالب ، نوشته اند شما بعد از وقایع  2۸مرداد او 

را در زندان  زده اید! )سند شمارۀ 9/1(

ج  - عرض  میکنم ، چرت  و پرت  زیاد نوشنت . من  که  بعد از 2۸ مرداد تو زندان  نبودم ! یعنی 

 شما انتظار دارین  نشریات  بعد از انقالب  از من  تعریف  کنن ؟!

س  - نخری، حق  دارید. در نشریۀ سیمرغ  هم  شخصی  به نام  بهرام  شریازی  خاطره ای  از شما 

و انجوی شریازی  را نقل  کرده  است . می خواهید برایتان  بخوانم  ببینید چه  گفته ؟2 

ج  - ضرر نداره !

س  - جواب  این  مقاله  را بفرمایید.

ج  - واال ما موقعی  که  برای  9 اسفند توی  زندان  موقت  شهربانی  بودیم ، یکی  یه  روزنامه ای 

 ]آتش���بار[ آورد داد به  من  دیدم  تو این  روزنامه  عکس  ثریا را گذاشته  --اینکه  میگه  با شاه  

و فالن  اینو بیخود میگه -- سر ثریا رو گذاشته  بود با بدن  یه  آرتیست  لخت  زیرشم  نوشته  

بود: »ملکه  عفت «. ما اینو که  نیگا کردیم  خیلی  به  غریتمون  برخورد. بهمون  برخورد و اتفاقًا 

من گفتم  خدایا میشه  اینو بیارنش  اینجا ما با این  یه  ُخرده  صحبت  کنیم ، یا بیاد زندان  تا ما 

بتونیم گریش  بیاریم . آخه  این  چیه  نوشته  اینجا. اتفاقاً زد و پس  فردا شبش  دیدیم  اینو آوردنش  

زندان . بردن  تو اتاق  افسر نگهبان . گفتم : »اینو بفرستینش  بیاد تو اتاق  من !«

س  - حتماً به خاطر همان  عکس  او را گرفته  بودند!

ح  - بله  س���ِر همون  عکس  گرفنت  آوردنش  زندان  و بردن  پیش  افسر نگهبان . گفتم : »اگه  

ممکنه  بفرستینش  بیاد اون  باال.« بعد نگو این  جاش  تو کریدور پنجه . مام  بردیم  انداختیمش  

12-کریمپور شریازی مدیر روزنامۀ منتقد و تندرو »شورش« مدتی قبل در امامزاده اسماعیل زرگنده دستگری شده 
بود و در زندان دژبان سرمی برد. روز سه شنبه 23 اسفند 1332، کریمپور شریازی را در میدان یادگار لشکر 2 زرهی 
آتش زدند و روز بعد در بیمارستان شمارۀ 1 ارتش، در مجاورت اتاق دکرت حسنی فاطمی بسرتی شد و درگذشت. 
برای اطالعات بیش���رت ر.ک به خاطرۀ »کریمپور ش���ریازی با لباس روحانیون در زندان« در کتار »خاطراتی از 

هرنمندان« نوشتۀ پرویز خطیبی صص 257-252.
2سیمرغ، سال دوازدهم، شمارۀ ۸5 و ۸6، تری 1379 / )جون 2000(، چاپ لس آنجلس. برای منت کامل نوشته ر.ک. 

به پیوست شمارۀ 11 صص ۴05-۴03.
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تو کریدور پنج . حاال اینی  که  میگه  مثاًل زده  و فالن  کرده ، این  حرفا نبوده . فحش���ش  دادم ، 

نمیگم  ندادم ، اقرار میکنم ، چون  طاقت  نداش���تم . بعد یه  دو س���اعت  دیگه  خودم  ناراحت  

شدم  رفتم  آوردمش  بریون . آدم  الغری ام  بود، کم جون  و اینا. گفتم  ُخب  خدا را خوش  نمیاد.

بردم  باال تو اتاق  خودم  نش���وندمش  گفتم : »باباجون  این  عکس���و نیگا کن ! این  کله  مال  

اینه ؟ این چیه  آخه ؟ چرا این  کارا رو میکنی ؟« گفت  که : »آقای  جعفری ، من  اصاًل روحم  

اطالع  نداره . این  س���ردبری ما اینکارو کرده .« گفتم : »سردبری کرده ؟ ُخب  تو صاحب  امتیاز 

روزنامه ای ! تا تو نخوای  که  کس���ی  نمیتونه  چیزی  چاپ  بکنه  که . تو البد تقصری داشتی ، 

دیدی .« خالصه ، ما یه  ُخرده  بد و بریاه  به  این  گفتیم  ویل  در عنی  حال  دیگه  با هم  همونجا 

دوست  شدیم . اتفاقاً واسه  من  غذام  آورده  بودن ، گفتم : »پس  حاال که  اومدی  اینجا غذام  با 

ما بخور.« بهش  احرتام  و عزت  گذاشتم . دیگه  زیاد ناراحتش  نکردم . خالصه ، بعد اومد و 

فرداشم  اومد و این  مرخص  شد رفت . بعد نمیدونم  رفت  بریون  چیکار کرد که  دو روز بعدش  

--تیمسار مدبر رئیس  شهربانی  بود، تیمسار ثقفی ام  رئیس  بازرسی  نخست وزیری  مصدق  

بود-- اینا اومدن  زندان ، منم  تو بند ۸ زندان ، اون  باالی  فلکه  بودم . بعد اینا اومدن  تو وسط  

حیاط  و گفنت  جعفری  بیاد پائنی . ما اومدیم  پائنی  و گفت : »شما چرا این  بابا رو ُهل  دادی  و 

فحاشی  کردی  و زدی ؟« رفتم  اتاق  و روزنامه  رو آوردم  گفتم  که : »شماها باالخره  هر چی  

باشه  پاگونتونو از شاه  گرفتنی ، زیر قرآن  قسم  خوردین . شما نیگا کننی  این  زیر نوشته  )ملکه  

عفت (. میخوام  ببینم  اگه  مردم  اینو بخونن ، یه  سه  چار تا خارجی ، آخه  چی  میگن ؟ نمیگن  

ملکه  ایران  اینجوری  لخت  و برهنه  بوده ؟ یعنی  چی  آخه ؟« بعد در اومد گفتش  که : »مگه  

تو قاضی  هستی ؟« گفتم : »فعاًل که  االن  و این  تو قاضی  هستم . هم  زندانی ام  هم  قاضی ام .« 

گفت : »میفرستیمت  جزیرۀ خارک !« گفتم : »هر کجا میخواین  منو بفرستنی  فوری  بفرستنی ، 

من  ناراحتی  ندارم .« هیچی  رفنت  و بعد دیگه  دیدیم  یه  افسری  اومد و یه  بازجویی  از ما کرد 

و اینا و رفت  و دیگه  بعدش  خربی  نشد.

س  - موقعی  که  شما زندانی  بودید، چطور افسر نگهبان  می گذاشت  و اجازه  می داد با یک  

زندانی  دیگر حرف  بزنید یا او را بزنید یا ُهلش  بدهید؟

ج  - ُخب  البته  عرض  کردم  زدنی  که  تو کار نبود، ُهل  دادن  بود. باالخره  دیگه  آدم  یه  وقت 

 اعصابش  بهم  مرییزه  دیگه ، باالخره ... 
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س  - شما می گویید: »دِر بند 5 رو باز کردم  و انداختمش  تو بند!« مگر کلید دست  شما بود؟

ج  - آخ���ه   ببین���نی ، زن���دان  اونوقتا ی���ه  وضع  دیگه ای  داش���نت  مثل  حاال که  نب���ود. مثاًل  

اینجورس���ختگریی  و مجرد و درو ببندن  و ش���کنجه  بدن  و این  بساطا جداً تو کار نبود. اینا 

که  میگن  دورۀ شاه  این  کارا رو میکردن ، همه ش  مزخرفه ، اصاًل نمیکردن . من  خودم  چند 

وق���ت  زندانی  بودم  دیگه . هیچ ، ابدا این  خربا نبود. اونوقت���ا اونجا همه  آزاد بودن . غری از 

من  اونای  دیگه م  آزاد بودن . مثاًل اونجا حسنی  رمضون یخی  انقد آزاد بود که  اگه  مالقاتی  

داشت  دیگه  پشت  پنجره  وانمیساد  که ، مریفت  اون  بریون  و خواهر و مادرش  میومدن  پیشش  

مینشسنت  مالقاتش  میکردن . طیب  همینجور، اون  یکی ام  همینجور. اونوقت  سختگریی  انقد 

نبود. تا حتی  یه  روز نمیدونم  گفتم  یا نه ، یه  روز اعلیحضرت  میخواسنت  بیان  زندان  قصرو 

بازدید کنن . بعد گفنت  ش���اه  میخوان  تش���ریف  بیارن  اینجا. زندانیا جمع  شدن ... این  خاطره  

خیلی خوشمزه ست !

س  - این  چه  تاریخی  بود؟

ج  - خدمت  ش���ما عرض  کنم ، این  مال  اون  قدیماس���ت ، همون  ساالی  پیش  از 2۸ مرداد 

بود.گفنت  شاه  میخوان  بیان  زندان  و فالن  و این  صحبتا. بعد ُخب  اینا یه  مشت  زندانی  رو 

که  لباسای  زندان  تنشون  بود و پریمرد و  گرفتار بودن  آماده  کردن  بیارن  جلو شاه ، با اونایی  

که  حبس  ده  س���اله  پونزه  ساله  داش���نت . اون  خدابیامرز طیب  بود و حسنی  رمضون یخی  و 

اون  چ���ه  میدونم  رضا گاوی  بچۀ خیابون  عنی الدوله ، اون  بود و ُخب  یه  عده ای  از این  بر و 

بچه های  دیگه ، معروفا. اینا همه  جمع  شدن ، همه م  گُنده  ماشاالله، یکی  یه  منقل  اسفند  گرفته  

بودن  وایساده  بودن . خالصه  اعلیحضرت  تش���ریف  آوردن ، اینام  اسفند دود کردن . شاه  یه  

نیگاهی کرد گفت : »اینا زنداننی ؟« حاال همه  لباساشونو پوشیده  بودن ، کت  و شلوارشونو. 

گفنت : »بله قربان !« »خوب  اس���م  تو چیه ؟« »بنده ، حسنی « »فامیلت ؟« »رمضون یخی « 

»چیکار  کردی ؟« »قربان  بنده  هیچی ! سر گذر یه  دعوایی  شده  بود ما اومدیم  سوا کنیم  ما 

رو...« یه  چیزی  گفت  دیگه . »خیلی  خوب .«

»تو اس���مت  چیه ؟« »من ، طیب « »تو چیکار ک���ردی ؟« »قربان  بنده  خودمم  نمیدونم !« 

»چطور خودت  نمیدونی ؟« »ُخب  پیشامد شد اونجا. باالخره  آدم  یه  وقت  مشروب  میخوره  

با یکی حرفش  میش���ه .« »خیلی  خوب . تو اسمت  چیه ؟« »بنده  قربان ، رضا گاوی « »آدم  



9 اسفند 1331 1۴0

ش���دی  یا نه ؟« »نه  قربان ، بنده  همون  گاوی  که  بودم  هس���تم !« خدا بیامرز اعلیحضرتم  

دستمالش���و از جیبش  درآورد َدمِ  دهنش  گرفت  و خندید و برگش���ت  رفت . تا رفت  زندانیا 

ریخنت  س���ِر اینا. س���ر همنی  بر و بچه ها که : »شما چرا همچی  کاری  کردین ؟ اعلیحضرت  

ممکن  بود بیان  تو. ما نامه  درست  کرده  بودیم  میخواستیم  بدیم  شاه  بلکه  ما رو آزاد کنه  بریم  

بریون !« مقصود یعنی زندان  همه ش  واز بود به  هم .

س  - شما هم  آن  روز بودید؟

ج  - بله ، بله  زندان  بودم .

س  - شاه  با شما صحبت  کرد؟

ج  - ...نه ، من  اونوقت  اصاًل کاره ای  نبودم . منم  جزو بقیۀ زندانیا بودم  دیگه !

س  - برگردیم  به  زندان  9 اسفند. چه  کس  دیگری  را توی  زندان  ناراحت  کردید؟

ج  - مهدی  سهیلی  َرم  آوردنش ، یه  دو هفته ای  بود و رفت  ویل  اونو اذیتش  نکردم .

س  - گفتید باتمانقلیچ  و خسروانی  هم  با شما توی  زندان  بودند؟

ج  - خدمت  ش���ما عرض  کنم  که ، تیمسار خسروانی  بود و تیمسار ]نصرالله[ حکیمی  بود 

و تیمسار ]محمد باقر[ صدیق  مستوفی  --اونموقع  سرگرد بودن  اینا-- با سرهنگ  عزیز 

رحیمی . البته  مجرم  اصلی  من  بودم  و این  سرهنگ  رحیمی  و یه  گروهبان . چون  من  جیپ 

 اون  گروهبانه  رو گرفته  بودم  زده  بودم  به  خونۀ مصدق ، س���رهنگ  عزیز رحیمی ام  که  با ما 

میله ها رو میَکند.

س  - پس  این  س���رهنگ  رحیمی  که  االن  دارد با این  جمهوری  اسالمی  مخالفت  می کند 

اول  طرفدار شاه  بود و مخالف  مصدق ؟

ج  - بله . اول  نه . اول  که  طرفدار شاه  نبود، اول  مخالف  سخت  بود تا حتی  یه  موقع  لباسای 

 افسریشو در میاره  میاد َدم  کاخ  میذاره  زمنی  میگه  من  لباس  امریکایی  نمیپوشم  و از این  حرفا. 

با شاه  مخالف  بود.

س  - پس  چرا َدم  خانۀ مصدق  آمده  بود؟

ج  - اجازه  بدین  عرض  میکنم ... بعد یواش  یواش  مثل  من  دیگه ، اونم  که  دید شاه  میخواد 

بره  اونم  اومد با شاه  شد دیگه . مثل  من . 

س  - که  اینطور؟
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ج  - بله . بعد اونوقت  با شاه  شد. بعد از اینکه  از زندان  اومد بریون ، باز اینا هی  سربه سرش  

گذاشنت  و اذیتش  کردن  تا از شاه  برگشت . ُخب  مردمو اذیت  میکردن  خانوم . مثاًل خوِد من ، 

اصاًل چش  نداش���نت  منو ببینن ، میخواسنت  منو با چشاش���ون  بخورن  و پاره  پاره  کنن ، دور و 

وریای  خوِد شاه ، که  چرا مثاًل من  این  کارا رو کردم  جلوشون . چرا تو دهن  مردم  هستم ، چرا 

مردم  اسم  منو میارن . میدوننی ؟ تو مملکت  ما بخل  و  کینه  و حسادت  زیاد بود دیگه .

س  - بله ، فراوان !

ج  - بعد از 2۸ مرداد وضع  این  بود دیگه . با اون  سرهنگ  رحیمی ام  انقد کردن  تا دومرتبه 

 مخالف  شد. بعد باز گرفنت  بردنش  زندان  دورۀ شاه ، دوباره  مخالف  شاه  شد. بعد که  خمینی  

اومد، یه  چند روزی  گارد خمینی  شد و بعدم  هی  به  خمینی  گفنت  »آقا این  خوب  نیست ، اینو 

از این  پست  وردار« تا ورش  داشنت  و کردنش  رئیس  دژبان . بعد از اونجام  باز ورش  داشنت .

اینم  مال  سرهنگ  عزیز رحیمی .

س  - محاکمۀ ش���ما و بقیۀ دس���ت اندرکاران  9 اسفند از آن  محاکمات  پر سر و صدا بود.

برایمان  از این  دادگاه  تعریف  کنید.

ج  - خدمت  شما عرض  کنم ، تو این  جریانایی  که  تو زندان  بودم ، محاکمه مون  شروع  شد. 

مارو آوردن  دادگاهی  کردن ، دادگاهم  نظامی  بود.

س  - اجازه  بدهید. دادگاه  شما نظامی  بود؟ نظامی ها را در دادگاه  نظامی  محاکمه  می کنند.
شما را چرا در دادگاه  نظامی  محاکمه  کردند؟1

ج  - ما رو همه  برده  بودن  اونجا دیگه . حاال دیگه  اونشو من  نمیدونم  که  چرا ما رو بردن 

 دادگاه  نظامی . 

س  - ویل  مطمئن  هستید که  دادگاه  نظامی  بود؟

ج  - بله ، همۀ تهران  اینو میدونن . روزنامه ها و مجله ها و اینا هست  دیگه . ما تقریباً بیست  و 

یه  نفر بودیم ، همه مونو بردن  دادگاه  نظامی . یعنی  دادگاه  نظامی  تو باغشاه  بود.

س  - جرمتان  چه  بود؟

1-بر اساس گزارش روزنامه ها دکرت جعفر جهان وکیل متهمنی در جلسۀ 30 خرداد 1332 دادگاه با استناد به مادۀ 35 
قانون مطبوعات )که الیحۀ آن را دکرت محمد مصدق تقدیم کرده بود( به نظامی بودن دادگاه اعرتاض می کند بر 
اساس مادۀ 35 قانون مطبوعات مبتنی بر اصل 79 متمم قانون اساسی به جرایم مطبوعاتی و همچننی جرایم سیاسی 

غریمطبوعاتی باید در دادگاه دادگسرتی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. 
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ج  - جرمم ؟ که  خونۀ مصدقو خراب  کردم . »زدی  دِر خونۀ مصدقو خراب  کردی !«. ما رو 

آوردن ، خدمت  شما عرض  کنم ، تو دادگاه . من  روز اول  که  اومدم  تو دادگاه  دیدم  یه  جمعیت  

خیلی  زیادی  هسنت : از بازاریا هسنت ، از دانشجوها هسنت ، خیلی  خیلی  شلوغ . زن  و مرد و 

دخرت و اینا قاطی . خیلی  بودن . ما که  از دِر دادگاه  رفتیم  تو اینا بنا کردن  شعار دادن  علیه  ما 

و شلوغ  کردن .

س  - چه  مدتی  زندان  بودید که  دادگاهتان  شروع  شد؟

ج  - ممکنه  دو س���ه  ماه  زندان  بودم  بعد دادگاه  شروع  ش���د ]2۴ خرداد 1332[. اونروز که  

منو برای  9 اس���فند بردن  زندان  من  تا ظهر 2۸ مرداد زندان  بودم  که  حاال داستانشو براتون  

میگم . مثاًل این  روزنامه ها که  به قول  یارو گفتنی  »هر چی  از دهنشون  در میاد مینویسن «، از 

اولم  همینا دست  و بالمونو بیخودی  بند کردن . مثاًل نمیدونم  تو همنی  مجلۀ فردوسی  بود یا 

خواندنیها، نوشته  بودن  که  »شعبان  جعفری  27 میلیون  دالر از کیم  ]کرمیت [ روزولت  گرفته  

تا کودتا کرده .« حاال شما فکرشو بکننی . آخه  اینا فکر نمیکنن  که  اینا رو ورمیدارن  مینویسن 

 و این  صحبتا رو برای  مردم  میکنن ؟ من  که  تا ظهر 2۸ مرداد تو زندان  بودم ! حاال 2۸مردادو 

کار نداریم ، بعد از انقالب  اینا یه  مزخرفاتی  نوشنت  که  بیا تماشا کن . توی  کتابام  بیشرت برام  

دروغ  مینویسن ، همه شون . اینا همه  دروغه ، حقیقت  اینه  که  من  االن  به  شما گفتم ، این  که  

میگم  عنی  حقیقته ، من  هر چی  حقیقت  بدونم  برای  شما میگم .

س  - می فرمایید ش���ما 2۸ مرداد توی  زندان  بودید، به  این  قضیه  بعداً می رس���یم . داشتید 

تعریف  محاکمه تان  را می کردید.

ج  - بله ، ما رو آوردن  تو دادگاه  و اینا شعار میدادن  و فحش  میدادن : »اینو ُبُکشیدش ! این  

همچینه ، این  فالن  فالن  شده  همچینه !« و از این  صحبتا. بعد ما رو آوردن  نشوندن . حاال 

دادستان  یه  سرگردی  بود )این  سرگرد رو من  هر چی  دیشب  تا حاال فکر میکنم  اسمش  تو 

کَله م  نمیاد.( این  سرگرد رو دادستان  پروندۀ ما میکنن . این  سرگرد رفت  خودشو کشت .گفت  

من  نمیتونم  یه  عده  رو به جرم  شاهدوستی  اینجا محاکمه  کنم . 

س  - چه  وقت  خودش  را کشت ؟

ج  - همون  ش���بونه  رفت  خودشو کشت ، همون  موقع  که  دادگاه  ما تشکیل  شد. این  سرگرد 

دادس���تان  ارتش  بود، دادس���تان  ما ش���د بعد خودشو کشت . بعداً این  س���روان  بهمنش  رو 
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که کمونیست  بود گذاشنت  که  هر کار میخوان  بکنه  و هر چی  میخوان  بگه .

س  - به جای  دادستان  قبلی ؟

ج  - بله ، به جای  دادستان  پرونده .

س  - مطمئن  هستید  که  آن  سرگرد دادستان  خودکشی  کرد، شاید برکنارش  کردند؟!

ج  - نه . نه . گفت  چون  اینا رو به جرم  شاهدوستی  دارن  محاکمه  میکنن ، من  نمیتونم  وایسم 

 این  کارو بکنم .

س  - من  صحبت  شما را می فهمم . شاید این  جوری  وانمود شده ! شاید شایعه  است !

ج  - نه . نه . صبح  ما اینجور شنیدیم  که  خودشو کشت .

س  - اینطوری  بهتان  گفتند؟
ج  - بله  گفنت  خودشو کشت ؟1

س  - برویم  سراغ  دادگاه . رئیس  دادگاه  کی  بود؟

ج  - رئیس  دادگاه ؟ سرهنگ  هشرتودی  بود. وکیل  منم  دکرت شاهکار بود و دکرت جهان .

س  - محمد شاهکار و جعفر جهان ؟

ج  - بله ، همون  شاهکار معروف . بعد خالصه  دادگاه  شروع  شد. دادگاه  شروع  شد و ما دیدیم  

یکی  یکی  صدامون  میکردن  پای  اون  میز. نه ، راستی  اول  صدا نمیکردن ، اول  معرفی کردن : 

»شعبان  جعفری  فرزند غالمعلی  معروف  به  بی ُمخ .« بعد از نو یکی  یکی  رو صدا میکردن  

و از خودشون  میرپسیدن . اول  خودشون  همه مونو معرفی  میکردن  بعد از خودمون  میرپسیدن . 

بعد منو صدا کردن  و رئیس  دادگاه  پرس���ید: »نامت ؟« گفتم : »شعبون علی « پرسید:»نام  

-گزارش روز دادگاه نقل از روزنامۀ کیهان، ش���مارۀ 3025، 3 تری 1332: »... س���پس نمایندۀ دادستان ادامه داد: 
موضوع دوم خودکشی سروان یزدانی است... حاال چرا این افسر خودکشی کرده است؟ من نمیدانم. این مرد یکی 
از افسران پاکدامن بود که جز به بازوان و فکر خود توجهی نداشت و با همنی حقوق خشک زندگی میکرد. به 
من میگفت که من مریضم و ریاست محرتم داداگاه روز دهم نوشتند که چون این افسر بیمار است تو برو دفاع کن 
و او در تاریخ یازدهم خودکشی کرد. این حکمی است که به من داده اند: سرکار سروان بهمنش دادیار دادسرای 
نظامی – چون سروان یزدانی دادیار پرونده اتهامی متهمنی 9 اسفند کسالت دارد و دادگاه چند روز دیگر تشکیل 
خواهد شد شایسته است در دادگاه مذکور حاضر و پروندۀ مربوطه را مطالعه نموده خود را برای حضور در دادگاه و 
دفاع از مفاد کیفرخواست حاضر نمایید که به محض شروع دادرسی به دست نمایندگی دادستان در دادگاه حضور 
بهم رسانیده وظایف قانونی خود را انجام دهید. ت. ق. – دادستان فرمانداری نظامی – سرهنگ دکرت شایانفر«

- گزارش روز دادگاه نقل از روزنامۀ آتش، شمارۀ مسلسل 1270، ۴ تری 1332: »... نمایندۀ دادگسرتی گفت موضوع 
دوم موضوع خودکشی سروان عزیز ما یزدانی است. در روزنامۀ آتش ما می بینیم که عکس این افسر شریف مان 
را چاپ کرده و در باال با خط درشت می نویسد دادیار متهمنی 9 اسفند بر اثر فشار دولت خودکشی کرد و آقای 

جعفر جهان هم اعالم جرم کرد...«
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پدر؟« گفتم : »غلوم علی « پرسید: »شهرت ؟« گفتم : »بی ُمخ « یهو رئیس  دادگاه  چکششو 

زد رو میز و گفت : »آقا بی ُمخم  ش���د فامیل ؟« گفتم : »از اون  دادستان  نفهمت  برپس  ببنی  

چی  داره  میگه ؟ اون  ُمخ  منو معاینه  کرده ؟ میدونه  ُمخ  من  کجاست ؟ چی  توشه ؟« خالصه ، 

یه ُخرده  گرت گریی   کردیم  و رفتیم  نشس���تیم . نشستیم  و بعد گفنت ... آهان ، تماشاچیام  حاال 

ه���ی  داد میزنن  و فحش  میدن . نمیدوننی  چیکار میکردن ! بعد گفت : »وقتی  کارتون  تموم  

ش���د بیاین  امضا کننی .« یکی  یکی  رفنت  امضا کردن  تا رس���ید به  ما. من  اومدم  امضا کنم  

گفتم : »دستبندمو واز کننی  تا امضا کنم . من  اینجوری  نمیتونم  امضا کنم ، من  سوادم  درست  

نیست .«گفت : »میتونی !« گفتم : »نمیتونم !«

س  - دستبند دستتان  بود؟

ج  - آره . اونای  دیگه  نه ، ویل  به  من  دستبند زده  بودن . آخه  منو از زندان  میربدن  دادگاه . اولش  

برای  یکی  دو روز ما رو از اونجا به  لشکر باغشاه  میربدن  و اونجا محاکمه  میکردن . بعد من  

تو راه  که  میربدنم  از تو اون  سوالخی  مرتب  شعار میدادم ، »زنده  باد محمدرضاشاه ! مرگ  

بر مصدق !« اینست  که  اومدن  دادگاه  رو عوض  کردن  آوردن  تو شهربانی  دادگاه گذاشنت  که  

از همون  زندان  تو شهربانی  بربن  همونجا دادگاه : »هذا منرب هذا مسجد«. گفتم : »دستبندمو 

واز کننی .« گفنت : »نمیش���ه .« گفتم : »پس  منم  امضا نمیکنم .« گفت : »امضا نکنی  دادگاه  

رو سری  میکنیم .« گفتم : »هر کاری  میخواین  بکننی  بکننی . من  امضا نمیکنم .« بعد با هم  

مش���ورت  کردن  گفنت : »دستشو واز  کننی  چیزی  نیست .« ش���یش  تا مأمور داشتیم ، از این 

 سربازا. بقیۀ اونا نفری  دو تا داشنت  من  شیش  تا. بعد تا دست  ما رو واز  کردن  من  امضا کنم ، 

منم ، رو یه  دونه  از این  صندیل  لهستانیا مینشستم ، صندیل  لهستانی  رو ورداشتم  ول  کردم  تو 

جمعیت . آخه  اینا همه ش  به  شاه  و ثریا فحش  میدادن ، خیلی . صندیل  رو ول  کردم  و خالصه  

دعوا ش���د. دعوا شد و ُخب ، اون  س���ربازا که  متهمو میارن  باید مواظب  باشن  یه  مو از سِر 

متهم کم  نشه ، باید اینا نیگرش  دارن . اینام  باالی  ما دفاع  کردن  و اون  جمعیتم  که  ُخب  با ما 

بودن  چند تایی ، باالی  ما دفاع  کردن ، خالصه ، دیدم  مردم  فرار کردن  از تو دادگاه . یه  عده  

موندن که  اون  گوشه  میگفنت : »جاوید شاه ، جاوید شاه « و از این  حرفا. منم  گفتم : »ُخب  

اینو از اول  بگنی ! چرا انقد فحش  میدادین ؟!...« خالصه ، بعد دادگاه  تعطیل  ش���د. گفنت : 

»تعطیل  است  تا فردا.« تعطیل  کردن  و فردا که  اومدیم  دادگاه  را سری  کردن  . حاال، فرداش  
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باز دادگاه  تشکیل  شد و رئیس  دادگاه  اومد و باز اون  چکششو زد رو میز و گفت : »دیگه  هر 

کی  از تماشاچیا حرف  بزنه  از یه  روز تا پونزه  روز زندانی  میشه .« بعد گفت : »دادگاه  رسمی  

است .« من  بلند شدم  یهو ایس���تادم  گفتم : »قربان  رسمی  نیست .« گفت : »چرا؟« گفتم : 

»این  مملکت  که  هنوز جمهوری  نشده  که ! چرا عکس  شاه  باال سرت  نیست ؟« یه  نیگایی  

کرد و --هیچوقت  یادم  نمریه -- دویدن  اینور و اونور.1 گفتم : »ُخب  برین  از خونۀ ما یه  

عکس  شاه  هست  وردارین  بیارین .« خالصه ، دو مرتبه  تعطیل  شد و بعد دفعۀ دیگه  گفت : 

»دادگاه  رسمی است .« گفتم : »نیست .« گفت : »چرا؟« راستی  میگم  جون  شما، پرچم  ایران  

رو میزش  نبود.گفتم : »چرا پرچم  ایران  رو میزت  نیست ؟ معلوم  هست  ما کجا داریم  محاکمه  

میشم ؟ آفریقاست ؟ آسیاست ؟ ما نمیدونیم  کجاست ؟ چرا پرچم  ایران  رو میزت  نیست ؟« 

رفتند و پرچم  ایران  رو آوردن ... 

س  - شما چطور به  آداب  و رسوم  و قواننی  دادگاه  آشنا بودید؟ از  کجا می دانستید باید توی 

 دادگاه  پرچم  باشد، عکس  شاه  باشد و این  چیزها؟

ج  - فکرم  مریسید دیگه ، میدونستم . آخه  میدوننی ؟ یه  دفعه  دیگه م  ما دادگاهی  شده  بودیم . 

یه  دفعه  اونموقع  که  سرباز بودم  رفتم  تو دادگاه  عکس  شاه  اون  باال بود، پرچم  ایرانم  رو میز 

یارو سرهنگه  بود. اون  روزم  منو بردن  دادگاه  نظامی  دیگه .

س  - یعنی  خودتان  متوجه  این  نکات  شده  بودید؟

ج  - بله ، خودم  حواسم  جمع  بود.

س  - برگردیم  توی  دادگاه .

ج  - بله  ... یه  ]رقیه  آزادپور معروف  به [ پروین  آژدان قزی  بود، میبخشنی  معذرت  میخوام ، این  

فاحشه  بود، اینم  آورده  بودن  قاطی  ما. یکی  دو تای  دیگرم  آورده  بودن  که  مثاًل میخواسنت  

به  مردم  بفهمونن  که  طرفدارای  ش���اه  یه  مش���ت  چاقوکش  و فاحشه  ماحشه  هسنت ! پروین  

آژدان قزی  رو آوردن ، گفتم : »اینو بندازینش  بریون .« آهان ، گفنت : »دادگاه  رسمی اس���ت .« 

گفتم : »نیست .« گفت : »دیگه  چرا؟« گفتم : »اینو بندازینش  بریون . این  فاحشه  رو بندازین  

بریون . این  هر چی  حبس���ی  داره  تا پونزه  س���ال  من  میِکشم . اینو بیخود تو این  دادگاه  نیگر 

داشتنی .« این  شد که  شب  عکس  ما رو انداخته  بودن  توی  کیهان  و اطالعات  که  داشتم  اینو 

1-- این جریان در گزارش روز دادگاه روزنامۀ اطالعات، چهارشنبه 2۴ خرداد 1332، تایید شده است.  
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مینداختم  بریون ، زیرش  نوشته  بودن  که  »شعبان  جعفری  این  را می اندازد بریون  و  گفته  است  

هر چه  حبسی  دارد من  میکشم .«1 )سند شمارۀ 9/2( باز دو مرتبه  دادگاه  به خاطر این  تعطیل  

شد. زنیکه م  هی  اعرتاض  و داد و بیداد میکرد. ویل  راستی  زن  جیگرداری  بود!

س  - آژدان قزی ؟! چرا این  لقب  را به  او داده  بودند؟

ج  - بسکی  گردن کلفت  بود! ِقز به  ترکی  یعنی  زن ، آژداَنم  یعنی  آژان  دیگه ! یعنی  زن  آژان .

این  پشت  تشکیالت  امنیۀ توپخونه  فال  نخود میگرفت . جلو دادگسرتی  یه  سفره  پهن  میکرد 

و با نخود واسه  مردم  فال  میگرفت .

س  - پس  فاحشه  نبود، فالگری بود؟

ج  - همه کاره  بود خانوم . خونه ش  پشت  انبار نفت  بود. همه  کاری ام  میکرد. 2۸ مرداد سایل 

 ازش  گذشته  بود، سی  سال  باال بود.

س  - ویل  توی  این  جریانها بود یا نبود؟

ج  - من  ندیده  بودمش .

س  - دِر خانۀ مصدق  آمده  بود؟

ج  - من  ندیدمش .

س  - او را ندیدید؟ پس  برای  چی  گرفته  بودندش ؟ جرمش  را چی  اعالم  کرده  بودند؟

ج  - عرض  کردم  که ، اینا یکی  دو تا َرم  بیخودی  آورده  بودن  که  بگن  مثاًل طرفدارای  شاه 

 اینجور آدمایی  هسنت .

س  - اسامی  آدمهای  دیگر یادتان  می آید؟

ج  - مثاًل حسنی  رمضون یخی  رو آورده  بودن . یکی  دیگه  َرم  آورده  بودن . چند تام  افسر بودن : 

اون  سرگرد خسروانی  بود، س���رهنگ  عزیز رحیمی  بود و... سرهنگ  صدیق  مستوفی  و... 

سرهنگ  ]نصرالله[ حکیمی ... و اون  سرهنگ  ]محمد[ نقدی . بعد خدمت  شما عرض کنم  

که ، رئیس  اومد و گفت : »دادگاه  رس���می  است . دیگر حق  حرف  زدن  ندارید و ...« فالن  

و این  صحبتا. بعد خودش  بنا کرد صحبت  کردن . بعد هیچی ، هر روز مریفتیم  اونجا برای  

محاکمه ، هر روز... خالصه ، بعد تموم  شد. از فردا دادگاه  دو مرتبه  شروع  شد و ما اومدیم 

 نشستیم  و اون  زنیکه  رو آوردن  باز نشوندن . حاال این  ملتم  دیگه  جیغ  و ویغ  نمیکردن ، داد و 

1-برای خواندن منت این مقاله ر.ک. به پیوست شمارۀ 12 صص ۴07-۴05.
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بیداد نمیکردن ، اگَرم  میکردن  دیگه  فحش  و بد و بریاه  به  شاه  نمیگفنت . نه  به  شاه  نه  به  من .

گویا از بریون  که  میخواسنت  بیان  تو دادگاه ، یواشی  بهشون  سفارش  میکردن  که : »آقایون ، 

دادگاه  رو متش���نج  نکننی  بذارین  دادگاه  تشکیل  بشه !« حاال تو دادگاه  هر روز یه  مکافاتی 

 داشتیم . هر دفعه  یه  چیزی  میرپوندیم  و یه  کاری  میکردیم . یه  احمد عشقی ام  بود تو ردیف  

متهم���ا --که  یه  دفعه ام  تو دادگاه  تریاک  خ���ورد-- همه ش  میگفت : »منو چرا آوردین  

دادگاه ؟« منم  آخر اعصابم  از دس���تش  خراب  شد، پاشدم  با همون  دستبندی  که  دستم  بود 

زدم  تو سرش  و گفتم : »تریاک  میخوری ؟ مرتیکه  تو که  جیگرشو نداری  گُه  خوردی  اومدی 

 قاطی  ما!«1 

س  - معروف  است  می گویند رئیس  دادگاه  باالخره  از دستتان  عصبانی  شده  و  گفته : »من  

از ریاس���ت  دادگاه  استعفا می دهم !« ش���ما هم  جواب  داده اید: »منم  از متهم  بودن  استعفا 

میدم !« راست  است ؟

ج  - ]خنده [ ُخب  برامون  ازین  چیزا خیلی  ساخنت !

س  - از رئیس  دادگاه  برایمان  حرف  بزنید. چگونه  آدمی  بود؟

ج  - سرهنگ  هشرتودی  ترک  بود، خیلی ام  به  شاه  عالقه  داشت ، جداً خیلی  به  شاه  عالقه 

 داش���ت . خودش���م  بعداً به  ما یواش  گفت : »آقای  جعفری  من  دارم  وظیفه مو انجام  میدم  

ویل  من ش���اه  رو دوس���ت  دارم .« مام  دسته گلی  رو که  بچه ها واس���مون  آورده  بودن  دادیم  

بهش .2)عکس  شمارۀ 9/3( بله  خدمت  شما عرض  کنم ، بعد از یه  ماه  شایدم  یه  ماه  و نیم  

خواسنت  برای  ماها حکم  بدن  دیگه . خالصه ، دادگاهمون  تموم  شد و رفت  تا روز حکممون . 

حاال همه  دفاعشونو  کردن  که  به حساب ، این  وکیالی  مام  یه  طوری  صحبت  کردن  که ...

س  - چگونه  از شما دفاع  می کردند؟ چه  می گفتند؟

ج  - ...اون  دکرت شاهکار خیلی  خوب  بود خانوم ، اون  جهانم  همینجور. اینا خوب  صحبت  

میکردن . ُخب  دفاع  میکردن  دیگه .

1-این جریان در گزارش روز دادگاه روزنامۀ اطالعات، چهارشنبه 27 خرداد 1332، صفحۀ ۴ تایید شده است. 

2-- گزارش روز دادگاه نقل از روزنامۀ آتش، ش���مارۀ 1216، 31 خرداد 1332: »... ابتدا حسنی صمیمی نمایندۀ 
جامعۀ ورزشکاران تهران دسته گل بسیار بزرگی به عنوان جعفری تقدیم ریاست دادگاه نمود. در روز دسته گل بر 
روی پرچم سه رنگ نوشته شده بود: از طرف جامعۀ ورزشکاران تقدیم به رادمردانی که در راه خدا، شاه، میهن به 
چهرۀ نامبارک مرگ لبخند زده آمادۀ هر گونه فداکاری هستند... )در این موقع تماشاچیان و متهمنی تا مدت زیادی 

در حایل که فریاد می زدند زنده باد اعلیحضرت همایونی کف می زدند و ابراز احساسات نمودند(...«
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س  - یعنی  می گفتند آن  کارها را نکردید؟

ج  - نه . ُخب  نمیگفنت  که  نکردیم ! واضح  بود که  کردیم .

س  - می خواهم  بدانم  از چه  راهی  می خواستند برایتان  حکم  برائت  بگریند؟ مثاًل می گفتند 

از  کسی  دستور گرفتید؟ یا گفتند به خاطر میهن پرستی  این  کار را کردید؟ یادتان  هست  چگونه 

 از شما دفاع  کردند؟

ج  - بله  دیگه ، میگفنت  اینا ورزشکارن  و نسبت  به  شاه  و مملکتشون  عالقه مندن  نتونسنت  ببینن  

که  شاه  میخواد از مملکت  خارج  بشه . اینجور از ما دفاع  میکردن . مثاًل دادستان  میگفت : 

»ُخب  چرا این  رفت  دِر خونۀ مصدق  اونجوری  کرد؟« میگفت : »ُخب  روی  احساساتش  

بوده ، فالن  بوده  و بیسار بوده !« و ازین  صحبتا. اون  جهان  میگفت : »جعفری  همیشه  طرفدار 

پر و پا قرص  دکرت مصدق  و دولت  بوده !«1 

س  - بعد از این  دفاعیات  چه  شد؟ 

ج  - حاال، آخِر سر شد و باید حکم  بدن  دیگه . البته ، اینا همه  یکی  یکی  دفاعیات  میکردن  و 

وکیال حرف  میزدن  و منم  آورده  بودن  از تو زندان . حاال دارن  منو از زندان  میارن ، این  زندانیا 

هی  داد میزنن  فحش  میدن  که : »اینو بکشیدش ، این  فالن  فالن  شده  رو.« هزار و هشتصد تا 

زندانی  همه  به  ما فحش  میدادن . گوش  میدین ؟ خیلی  شریینه  اینجا. خالصه ، یه  دفاعیه  تنظیم  

کرده  بودم  با کمک  سرهنگ  قوامی . یه  سرهنگ  قوامی  بود اونجا که  به جرم  اختالس  گرفته  

بودنش . آدم  باس���وادی  بود. من  سواد اونجوری  ندارم  ویل  یه  چیزایی  سرم  میشه  از حرف  

1- گزارش روز دادگاه نقل از روزنامۀ آتش، شمارۀ 1290، 29 تری 1332: »)وکیل مدافع گفتند:( ... رئیس باشگاه 
جهان موکل بنده اس���ت و افتخار می کند که در این راه خدمت می کند و راجع به ورزش و روح پهلوانی شرحی 
فرمودند و گفتند چندین مدال و نشان از نظر امور ورزشی از اعلیحضرت همایونی گرفته است و مورد تشویق قرار 
گرفته است و عکسی را نشان دادند که دو نفر از رجال )آقای معظمی و آقای شایگان( که معروف به دست راست 
آقای نخست وزیر است آنروز برای تشویق موکل بنده آنجا بودند و شرح آنرا خواندند و روزنامه را به دادگاه تقدیم 
کردند و فرمودند آقای س���رهنگ سررشته اعرتاف کرده که من آقای شعبان جعفری را مدافع دولت میدانم و در 
تاکید آن این روزنامه ها را تقدیم می کنم: روزنامۀ حاجی بابا، سال سوم شمارۀ 110، سه شنبه 26 آذر 1330 – چلنگر، 
شمارۀ 29، 25 آذر 1330 – روزنامۀ شهباز شمارۀ 121، چهارشنبه 25 دی 1330 – روزنامۀ نوشخند، شمارۀ 16، سال 
اول 23 1330 – روزنامۀ پیمان نو، یکشنبه 26 آبان 1330 – فوق العادۀ یکشنبه 13 بهمن 1330 و گفته اند گویاتر از 
همۀ اینها عکسی است که به دادگاه تقدیم می کنم آقای سرتیپ کمال، آقای مکی و آقای دکرت فاطمی دوش به 
دوش آقای ش���عبان جعفری در یک میهمانی نشسته اند و چند عکس دیگر از آقایان شایگان و معظمی و سعید 
فاطمی و نادعلی کریمی و شعبان جعفری به دادگاه تقدیم کردند و عکسهایی نشان دادند و گفتند چون دو روز 
دیگر 30 تری است این متهم آنقدر محبوب دولت بود که جلو همه و در میان دسته های گل دیده می شود و عکس 
دیگری موقعی که آقای نخست وزیر از الهه برمی گشتند و موکل بنده در بنی آقایان افسران دیده می شوند آنقدر 
وفادار بوده و عالقه به آقای نخست وزیر داشته و فداکاری ها کردند، آیا باید دستگاه مملکت ما به عوض محبت 

و تشویق اینطور رفتار کند؟...«
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زدن  و بساط  و اینا. من  تا کالس  چار خوندم  ویل  ُخب  تا اندازه ای  میتونم  حرف  بزنم . البته  

قرآن  رو تا کالس  چار بودیم  تموم  کرده  بودیم . چون  اونوقت  قرآن  بود دیگه ، از این  َان َجَز 

]عم ّ جزء[ بود. همنی  شد  که  ما اونجا بلند شدیم  از خودمون  دفاعیات کردیم . گفتم  من  خودم  

میخوام  از خودم  دفاع  کنم . 

س  - اجازه  دادند از خودتان  دفاع  کنید؟

ج  - بله ، بلند شدم  اونجا و شروع  کردم  به  یه  نطق  باال بلند. حاال به اندازۀ یه  خطشو میگم ، 

همه رو نمیتونم  بگم ، خیلیه . بلند شدم  و البته  با اون  صدایی  که  اونوقتا داشتم  و اون  بساط  که  

داشتم ، گفتم : »اینجا دادگاه  است . اینجا جایگاه  محمدبن  عبدالله است . قاضی  باشرافت  

باید باش���رافت  قضاوت  کند.« بعد بنا کردم  به  خوندن . یه  چیز قشنگی  بود، خیلی  مردمو 

گرفت ، اصاًل دادگاه  رو گرفت . همه  گفنت  این  تربئه س���ت . آخر سر یکی  یکی  هی  خوندن : 

آقای  کی  تربئه ، آقای  کی  تربئه ، آقای  کی  تربئه ... خالصه  همه  تربئه ، برای  ما بریدن  اعدام !

س  - از قرار معلوم  دفاعیه  همچون  چیز قشنگی  هم  نبود!

ج  - ]خنده [ خوب  واس���ه  اونا قشنگ  نبود! ویل  یه  چیزی  بهت  بگم . اونا تصمیمشونو از 

قبل گرفته  بودن . حبسیا َرم  بریده  بودن .

س  - پس  همه  را تربئه  کردند؟

ج  - آره . حاال نگو اون  سرهنگ  نادری  اینا رو برده  تو اون  اتاق  بغلی  و توبه نامه  نوشنت . منم  

نمیدونستم  که  اینا رفنت  چی  نوشنت . 

س  - همان  زمان  متوجه  شدید توبه نامه  نوشتند یا بعداً؟

ج  - بله ، توبه نامه  نوشنت  دیگه . ازشون  خواسته  بودن  که  اینا رو بنویسن ، فکر میکنم . یارو 

سرگرد بود، با ما تو یه  دادگاه  محاکمه  میشد، پاشد رفت  نوشت : »پدر بزرگوار، من  نفهمیدم ، 

غلط  کردم ، اشتباه  کردم .« برای  مصدق  نوشت  و تو دادگاه  تربئه ش  کردن . به  موال، به  این 

 نمک . بنده  عرض  کردم ، چون  ش���ما میرپسنی  من  میگم ، دوس���ت  ندارم  از خودم  تعریف  

کنم . به  من  گفنت : »بنویس .« گفتم : »چش���م !« نامه  رو آوردن . گفتم : »چی  بنویس���م ؟« 

گفت : »بنویس  پدر بزرگوارم .« نوشتم : »پدر بزرگوارم .« گفت : »بنویس  نفهمیدم .« گفتم : 

»واال فهمیدم . پدر من  س���ی  سال  پیش���رت فوت  کرده ، خدا رفتگون  شما رو بیامرزه ، زنده  

باد محمدرضاش���اه  پهلوی  / مرگ  بر مصدق !« تموم  شد، نمیخوام  چیز دیگه ای  بنویسم ! 



9 اسفند 1331 150

حاال هر کسی ام  مصدقیه  باشه . این  مرام  و مسلکم  بود، همونو نوشتم . بله ، من  ننوشتم ، اون  

س���رهنگ  عزیزرحیمی ام  ننوش���ت . برای  من  بریدن  اعدام ، برای  سرهنگ  رحیمی  یه  سال  

زندان ، اون گروهبانی  که  جیپشو زده  بودم  شیش  ماه  زندان . ویل  همه  اون  بقیه  رو تربئه  کردن . 

بعدش  همونا شدن  رئیس  نمیدونم  ژاندارمری  و رئیس  چی چی  و چی چی . حاال شما بگو، 

اینا به  مملکت  خدمت  میکنن ؟ هیچوقت .

س  - تاریخ  در مورد همه  داوری  خواهد کرد. حاال برگردیم  توی  دادگاه . 

ج  - باشه ! ساعت  چار بعدازظهر بود. بچه هام  چلوکباب  آورده  بودن . گفتم : »بیاین  بچه ها! 

عیب  نداره  زندگیه  دیگه !« منم  یه  سیب  دستم  بود انداختم  هوا و گرفتمش  و گفتم : »یه  سیب  

بره  باال و بیاد پائنی  دوهزار تا چرخ  میخوره !« مام  اونجا، خدمت  شما عرض  کنم ، چلوکبابو 

خوردیم  و سیبم  سه  چار دفعه  انداختیم  باال و گرفتیم  و خالصه  بلند شدیم  بریم  رو به  زندان . 

چند نفر از این  خربنگارا و اینام  دنبالم  بودن  و هی  سؤال  میکردن ، گفتم : »به  دکرت فاطمی  

بگنی  باالخره  کار خودتو کردی ؟ اگه  منو اینجا کشنت  که  کشنت ! اگه  آزاد شدم  و رفتم  بریون 

 اینو هر جا ببینمش  میزنمش ، اگه  نخس���ت وزیرم  باشه  میزنمش !« براش  پیغوم  دادم : »اگه  

دستم  بهت  رسید، اگه  از زندان  اومدم  بریون  خفه ت  میکنم .« یه  همچی  چیزی . 

س  - چرا این  تهدید را کردید؟

ج  - آخه  دکرت فاطمی  دستور اعدام  برای  ما داده  بود!

س  - از کجا می دانستید؟

ج  - چون  همه  کارا رو اون  میکرد. مصدق  کاری  به  این  کارا نداش���ت . مصدق  بندۀ خدا 

اونجا خوابیده  بود، اصاًل کاری  به  این  کارا نداشت . همۀ این  بساطا رو فاطمی  سِر مصدق  

درآورد، جداً. مثل  همنی  فردوس���ت  و امثال  اونا که  دور و ور ش���اه  بودن ، مثل  غالمرضا و 

برادراش . همون  بالیی  که  اینا سِر شاه  درآوردن ، فاطمی ام  سر مصدق  آورد. وگرنه  مصدق  

خودش  آدم  بدی  نبود. من  که  یه  دفعه  دیدمش ، با این  حائری زاده  رفتم  پیش���ش ، آدم  بدی  

نبود، دلش میخواست  خدمت  کنه .

س  - مگر دکرت  فاطمی  پیغامی  چیزی  برای  ش���ما فرس���تاده  بود ک���ه  این  پیغام  را برایش  

فرستادید؟

ج  - خان���وم  سرش���ار اینو ب���اور کن . حکم  اعدام  من���و که  صادر کردن ، س���رهنگ  نادری  
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رئیس کارآگاهی  خودش  گفت  که : »فاطمی  دستور داده  حکم  اعدام  تو رو بدن .« همونوقت  

که  به من  میگفت  بنویس ، گفت : »اگه  ننویس���ی  دکرت فاطمی  دستور داده  اعدامت  کنن !« 

واسه  همون گفتم  دیگه .

س  - شما مطمئن  هستید که  برای  شما حکم  اعدام  بریدند؟

ج  - چرا بریدن ، یادمه ، درست  یادمه ! 

س  - ویل  در دادگاه  نهم  اسفند نربیدند که ؟

ج  - درست  اینو یادمه . چون  وکیل  ما و اینا به  دادگاه  اول  تقاضای  تجدیدنظر دادن ، اینا همه 

 تربئه  شدن  رفنت  بریون  دیگه . ما موندیم  اونجا دیگه .

س  - بله ، یک  تعدادی  تربئه  شدند، شما ماندید و رحیمی  و دو سه  نفر دیگر، درست ؟

ج  - بله ، تا حتی  وقتی  حکم  اعدام  به  من  دادن ، من  یه  سیب  دستم  بود انداختم  باال گفتم : 

»سیب  هزار تا چرخ  میخوره . اگه  من  زنده  موندم  که  میام  بریون  و میفهمم  تکلیفم  با حسنی  

فاطمی  چیه !«

س  - ویل  در روزنامه های  همان  دوره  مجازات  ش���ما را یکس���ال  زندان  نوشته اند، البته  از 

بسیاری  از محکومنی  دیگر سنگنی تر است .

ج  - من  نمیدونم  اونا چی  نوشنت . همونی  که  گفتم  به  شما، واال واضح  واضح  یادمه  دیگه ! 

این  جریانیست  که  همه  میدونن  دیگه ! اصاًل 2۸ مرداد که  شد، برای  ما بیست  و یه  نفر چوبۀ 

داَرم  حاضر کرده  بودن  که  ما رو اعدام  کنن . من  بودم  و به حس���اب  تیمسار منزه  بود، تیمسار 

مزینی  بود، تیمسار بایندر بود --اینا که  قاتل  افشارطوس  بودن -- احمد آشپز بود، سرگرد 

بلوچ  قرائی  بود، دیگه  خدمت  شما عرض  کنم  که  یه  چند نفر دیگه  که  االن  اسمشون  یادم  

نیست . درست  بیست  و یه  نفر بودیم  و بیست  و یکی  چوبه  داَرم  درست  کرده  بودن . اگه  روز 

2۸مرداد اعلیحضرت  برنمیگشت  صد در صد ما همه مونو اعدام  کرده  بودن .

س  - شاید بعد از 25 مرداد که  شاه  از کشور خارج  می شود، در فاصلۀ 25 تا 2۸ مرداد برای  

شما بیست  و یک  نفر چوبۀ دار آماده  می کردند، امکان  دارد؟ یعنی  ربطی  به  صدور حکم  

دادگاه  ُنه  اسفند ندارد!

ج  - ممکنه ، من  خودم  درست  یادمه .

س  - منزه  و بایندر و مزینی  را که  با شما محاکمه  نکردند؟
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ج  - درس���ته  با ما محاکمه ش���ون  نکردن ، ویل  میخواس���نت  ماها رو همه  یه  دست  و یه  روز 

اعدام کنن .

س  - اگر شک  دارم  برای  این  است  که  حکم  دادگاه  نهم  اسفندتان  را برخی  از روزنامه ها 

چاپ  کرده اند: اطالعات ، کیهان  و چند روزنامۀ دیگر.1 )سند شمارۀ 9/۴(

ج  - من  یادم  میاد که  .... یادمه  درست  همون  روزی  بود که  بر و بچه ها برام  ناهار چلوکباب  

آورده  بودن  و  گفنت  بخور. نشستیم  و غذا خوردیم  و ما رو بردن  زندان  و همه  ازم  خداحافظی  

کردن  و رفنت .

س  - توی  دادگاه  بودید؟

ج  - بله  تو دادگاه  بودیم ، بله .

س  - آنوقت  مطمئن  هستید که  برایتان  حکم  اعدام  بریدند؟

ج  - آخه  خوب  یادمه  خانوم . چون  دادگاهم  اول  باغشاه  بود، بعد اومد تو شهربانی . 

س  - امکان  دارد دادس���تان  برایتان  تقاضای  اعدام  کرده  باش���د ویل  بعداً دادگاه  شما را 

محکوم  به  اعدام  نکرده  باشد؟ ش���اید آنچه  را که  به یاد می آورید، تقاضای  اعدام  است  نه  

حکم  اعدام . وقتی  متهم  آخرین  دفاعش  را می کند، دادستان  هم  تقاضای  مجازات  می کند.

بعد رئیس  دادگاه  به  این  موارد رسیدگی  می کند و حکم  می دهد. امکان  دارد اینطور بوده ؟

ج  - ممکنه . بله ، ویل  ُخب  من  درست  یادمه  اینو.

س  - پس  دادستان  برایتان  تقاضای  اعدام  کرده  بود؟

ج  - بله . من  اصاًل درست  یادمه  که  تقاضای  اعدام  کرده  بود برام .

س  - یعنی  هنوز حکمتان  در نیامده  بود. امکان  دارد آن  زمان  گفتید: »اگر اعدام  شدم  که 

1-نقل از روزنامۀ اطالعات، شمارۀ ۸155، 10 مرداد 1332 و روزنامۀ کیهان، شمارۀ 3055، 10 مرداد 1332: »رأی 
دادگاه نظامی در بارۀ متهمنی 9 اسفند / 2 سرهنگ، یک سرگرد و چند نفر دیگر تربئه شدند. بقیه از 1۸ ماه تا 2 

ماه زندانی محکوم گردیدند. 
ساعت سه و ربع بعد از ظهر امروز دادگاه جنحۀ 2 فرمانداری نظامی به ریاست سرهنگ هشرتودی تشکیل و رأی 
دادگاه به این شرح در بارۀ متهمنی نهم اسفند قرائت شد: سرهنگ استوار نصرالله حکیمی تربئه شد – سرهنگ 
محمد باقر صدیق مستوفی تربئه شد – سرهنگ دوم محمد نقدی تربئه شد – سرگرد ژاندارم پرویز خسروانی تربئه 
ش���د -  س���رهنگ دوم عزیزالله رحیمی هفت ماه زندان محکوم شد – استوار دوم محمد حسن جعفربای تربئه 
شد – گروهبان سوم فیض الله چنگیزی تربئه شد – بانو رقیه آزادپور تربئه شد – احمد زیبایی معروف به عشقی 6 
ماه زندان تادیبی – محسن محرر 6 ماه زندان تادیبی – تراب دادگسرت تربئه شد – حسن اسماعیلی پور تربئه شد – 
طیب حاج رضایی تربئه شد – محمد تقی ابراهیمی تربئه شد – شعبان جعفری یکسال زندان محکوم شد – رضا 
رئوف 2 ماه زندان تادیبی محکوم شد – حبیب مشریی ۴ ماه زندانی محکوم شد – گروهبان انعام الله ریحیمی 1۸ 
ماه زندان محکوم شد – سرباز وظیفه محمد کاظم سبدی تربئه شد – اسکندر سرایی 5 ماه زندان تادیبی محکوم 

شد. این رای در ظرف ده روز قابل تجدید نظر است.«
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 شدم  اگر نه  خدمت  دکرت فاطمی  مریسم ...« این  به نظرتان  درست  می آید؟

ج  - یه  همچی  چیزی . بله ، شاید.

س  - وکالیتان  تقاضای  تجدید نظر نکردند؟ )سند شمارۀ 9/5(
ج  - چرا، ویل  دیگه  به  این  کارا نکشید، 2۸ مرداد شد دیگه !1

س  - حاال قضیۀ محکومنی  قتل  افشارطوس  چه  می شود؟ آنها که  با شما محاکمه  نشدند؟

ج  - با ما نبودن ، ویل  تو همون  زندان  ما بودن ، که  اینا تصمیم  گرفنت  چوبۀ دار باال بربن .

س  - شما توی  زندان  از  کجا فهمیدید که  دارند برایتان  چوبۀ دار می سازند؟ 

ج  - آخه  هر دقیقه  از بریون  واسه  ما خرب میاوردن .

س  - چه  کسانی ؟ 

ج  - خود همونایی  که  به حساب  از بریون  میومدن  پیش  ما و مریفنت ! همونا صحبت  میکردن .

اصاًل مأمورین  با ما بودن . اصواًل میخوام  به  شما بگم ، بیشرت مأمورین  چون  با شاه  بودن ، با 

ما خوب  بودن  و همه  چیزو به  ما اطالع  میدادن . مأمورین  زندان  به  ما اطالع  میدادن . هنوز 

یه  عدۀ قلیلشون  تو شهربانی  و ارتش  به  شاه  وفادار بودن .

1-خرب تربئه شدن متهمنی رویداد 9 اسفند 1331 در روزنامۀ اطالعات، ۴ شهریور 1332 منتظر شده است. 



9 اسفند 1331 15۴

سند شمارۀ 9/1
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سند شمارۀ 9/2



9 اسفند 1331 156
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9 اسفند 1331 15۸
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28 مرداد 1332

بخش  نخست : پیش  از کودتا

س  - رشتۀ کالم  را گم  نکنیم ، شما سیب  را پرت  کردید باال و تهدیدتان  را کردید و شما را 

برگرداندند به  زندان . بعد چه  شد؟

ج  - بع���د؟ خدمت  ش���ما عرض  کنم  که ، ما رو بردن  زندان  تحوی���ل  دادن . هنوزم  زندانیا 

فحشمون  میدادن . بعد دومرتبه  اینا که  دیدن  25 مرداد شاه  رفت ، دیگه  بیشرت باز شلوغ کردن  

و فحش  دادن  که  »اینو بکشیدش ، این  مادر فالن  محکوم  به  اعدام  شده ، بکشیدش « بعد 

منو بردن  مریضخونۀ زندان  که  بقیۀ زندانیا نُکشنم .

س  - کدام  دسته  از زندانیها به  شما فحش  می دادند؟

ج  - همه . اصاًل اگه  هزار و هشتصد تا زندانی  بود، یکیشون  آرام  نبود. همه  فحش  میدادن .

س  - فقط  به  شما فحش  می دادند؟ شما تنها طرفدار شاه  بودید که  توی  زندان  بودید؟ 

ج  - نه  ما هف  هش  تا بودیم  تو یه  کریدور زندانی  بودیم ، بند باال احمد عشقی  بود، امری 

موبور ]امری زرین کیا[ بود، حسنی  رمضون یخی  و اینا بودن . دو روز مونده  بود به حساب  به  2۸ 

مرداد. بعد رئیس  زندان  اومد و گفت : »بیا برو تو مریضخونه  دو مرتبه . اینا ممکنه  تو رو از 

بنی  بربن .« گفتم : »من  که  حکم  اعدام  دارم  دیگه  کجا برم . بذار اینا اعدامم  کنن !« گفت : 

»نه  بیا برو تو مریضخونه .« رفتیم  مریضخونه . سرهنگ  قوامی َام  همونجا بود. این  سرهنگ 

 قوامی  راستی  آدم  خوبی  بود، خیلی ام  به  ما محبت  میکرد. اونم  یه  رادیو داشت . آخه  تو زندان  

که  رادیو نبود. خودشون  یه  بلندگوهایی  داشنت  که  ظهرا از اونا اذون  پخش  میشد و چار تا 

کلمه  حرف  میزدن  و بعد قطعش  میکردن . رفتیم  اونجا با سرهنگ  قوامی  و بعد غروب  شد 
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و شب  شد. اونجا یه  افسر نگهبان  داشت ، سروانی  بود به نام  کاظمی  یه  همچی چیزی ، اومد 

تو همون  مریضخونه  س���رهنگ  قوامی  رو ببینه ، یه  ُخرده  نشست  اونجا و بعد دراومد گفت : 

»دیدی  باالخره  این  شاه  رفت  پیش  ارباباش ؟!« من  گفتم : »اربابش  کیه ؟« گفت : »لندن ، 

انگلیس !« گفتم : »همه  که  میگن  شاه  رفته  عراق ، کربال، تو میگی  رفته  انگلیس ؟« گفت : 

»نه . این  مرتیکه  فالن  فالن  شده  رفته ...« گفتم : »مرتیکه  خودتی !« و ما همونجا بیخ  ِخر 

افس���ره رو گرفتیم . بیخ  ِخِرشو گرفتیم  و ُخب  یه  ُخرده  ناراحتش  کردیم . افسره  رفت  با دست  

خودش  یه  پرونده  درست  کرد که  من  اینو گفتم  و اینو گفتم  و این  منو زده . خودش  با دست  

خودش !کی  میدونست  فردا چه  خرب میشه ! حاال چه  موقعست ؟ شب  27 مرداد. 

س  - ببینم  شما که  توی  زندان  قصر بودید قضیۀ 2۸ مرداد را چطور فهمیدید؟

ج  - قضیۀ 2۸ مردادو؟ آهان  .... فردا صبح  ش���د و ما دیدیم  که  رئیس  زندان  یهو اومد تو. 

تقریباً ساعت  ده  اونموقع ها بود. اومد تو و گفت : »جعفری  من  میخوام  امروز با تو یه  ناهار 

بخورم .« پیش  خودم  گفتم : »اِ، آژانای  اینجا اصاًل به  ما محل  نمیذارن ، چطور این  میخواد 

با ما ناهار بخوره ؟« گفتم : »جناب  سرهنگ  قابل  نداره . االن  میفرستیم  از بریون  برات  ناهار 

بیارن .«

س  - آن  زمان  رئیس  زندان  چه  کسی  بود؟

ج  - نمیدونم  سرهنگ  ایرانپور بود، یه  همچی  چیزی . بعد همونجا یکی  رو صدا کردم ، به  

یه  پاسبونی  گفتم : »برو چند تا ظرف  چلوکباب  بگری وردار بیار.« این  رفت  بریون  و برگشت  

دیدم  که  لباساش  پاره  پاره  ش���ده  و سرش  شکسته . گفتم : »چی  شده ؟« گفت : »تصادف  

کردم .« حاال نگو زده  بودنش  گویا.

س  - چه  کسانی ؟

ج  - مردم ! گویا بریون  شلوغ  شده  بود. در این  مابنی  اومدن  به  من  گفنت : »یه  خانومی  اومده  

تو رو میخواد.« گفتم : »من  با خانوم  کار ندارم . من  که  تا حاال مالقاتی  خانوم  نداشتم !« 

گفنت : »حاال اومده  تو رو میخواد. ببنی  کیه  چیه  و اینا...« اومدیم  یه  سر و گوش  آب  دادیم  

دیدی���م  پروین  آژدان قزیه . من  از توی  اون  دادگاه  که  اومده  بود دیگه  ندیده  بودمش . اومد و 

گفت : »آقا...« گفتم : »برو بابا با من  حرف  نزن .«

س  - چرا نخواستید با او حرف  بزنید؟
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ج  - آخه  گفتم  که ، اون  تو ردیف  کار ما نبود.

س  - کاش  می پرسیدید چکار داشت !

ج  - حاال صرب کن . برگشتم  برم ، قسم  داد که : »وایسا میخوام  یه  چیزی  بگم .« گفتم  ببینم  این 

 چی  میگه . رفتم  جلو گفتم : »چیه ؟« گفت  که : »بر و بچه ها دارن  ش���روع  میکنن . یه  پیغوم  

میغومی  برای  بر و بچه ها بده  تا من  برم  باهاش���ون  صحبت  کنم  و اینا. یه  چیزی ، نوشته ای  

بده .«گفتیم : »واال میخوای  بری  برو، بچه ها خودش���ون  میدونن  چیکار کنن !« خالصه ، یه  

چیزی  جور کردیم  و گفتیم  بره . رفت  و مام  رفتیم  تو نشستیم  و  گفتیم : »بچه ها مثل  اینکه  شهر 

داره شلوغ  میشه !« 

س  - یعنی  شما توی  زندان  بودید که  بر و بچه های  شما از جنوب شهر راه  افتادند آمدند توی 

 خیابان های  شمال  شهر؟

ج  - ُخب  بله ، دار و دسته ها راه  افتاده  بودن .

س  - دار و دسته ها به دستور شما راه  افتاده  بودند؟ یعنی  آن  نامه  یا پیغامی  که  به  خانم  پروین 

 آژدان قزی  دادید اثر   کرد؟

ج  - نامه  نه ، پیغوم  دادم .

س  - پیغام  دادید  گفتید بچه ها بیایند بریون ؟ درست ؟

ج  - بله .

س  - بسیار خوب ، برگردیم  توی  زندان . بعد از اینکه  پروین  آژدان قزی  رفت  و شما برگشتید 

تو زندان ، چه  اتفاقی  افتاد؟

ج  - آهان ، یکی  از بریون  اومد و به  اون  پاس���بونه  یواش���کی  گفت  که : »خونۀ مصدق  رو 

خراب کردن  و همه  جا رو گرفنت  و اینا.« به  سرهنگ  قوامی  گفتم : »سرهنگ  رادیوتو بگری 

ببینیم .« رادیو رو گرفتیم  --یک  و بیست  دقیقۀ بعدازظهر بود-- دیدیم  خونۀ مصدق  جلسۀ 

پنبه ست . درست  یادمه ، این  خربو داد و گفت  جلسۀ پنبه ست  و کی  و کی  و کی  همه  نشسنت . 

پس  اینا که  میگن  خونۀ مصدق  رو زدن  که ؟! دیدم  نه  هنوز هیچ  خرب مربی  نیست . خالصه ، 

شد ساعت  دو بعدازظهر. دو بعدازظهر گفتیم  ُخب  وقت  اخباره . حاال هر چی  هست  میگه .

باز  کردیم  دیدیم  نه ، اخبار نمیگه . بعد دیدیم  صدای  رادیو خراب  شده ، هی  باهاش  وررفتیم  

و اینور اونورش  کردیم . باالخره  بعد از یه  ربعی ، صدای  رادیو یهو دراومد. سر وصدای  رادیو 
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که  دراومد، من  دیدم  که  صدای  کی  بود خدایا...؟

س  - مریاشرافی ؟

ج  - ...نه . ملکه  اعتضادیه . دیدم  صدای  اونه  و بعد مریاشرافی  و تیمسار زاهدی  و خالصه ، 

چند تا اینا پشت  رادیو صحبت  کردن  که  فالن  و بیسار شده  و ما االن  بیسیمو گرفتیم . نگو 

اینا رفنت  بیس���یم . بعد از اونجام  با تانک  میان  تو ش���هربانی .1 حاال تو شهربانی ام  پلیسا و 

افس���رای  شهربانی  همه  اعتصاب  کردن ، میگن  تا ش���اه  برنگرده  ما سِر کار نمرییم . تیمسار 

]س���رتیپ محمد[ دفرتی ام  رئیس  شهربانی  بود. تیمسار دفرتی  میگه  که : »آقایون  برین  سِر 

کاراتون ! مملکت  شلوغه !« میگن : »تو بگو زنده  باد شاه  تا ما بریم .« تیمسار دفرتی ام  میگه : 

»ُخب ، من  دو سه  ساعت  دیگه  میگم . حاال شما برین  مردمو آروم  کننی .« به  خدا جون  شما، 

اینو که  میگم  عنی  واقعیته . هیچی  خالصه ، همنی  موقع ، درست  یادمه  دیدم  تیمسار خلعتربی ، 

معاون  شهربانی  بود اونموقع ، تیمسار خلعتربی  و بیوک  صابر و یه  افسری  اسمش  یادم  رفته  

خدایا؟خالصه ، این  سه  چار تا یهو اومدن  دِر زندان  و گفنت : »زاهدی  جعفری  رو میخواد.« 

منو ورداشنت  بردن  باالی  شهربانی  تو اون  اتاق  باال. دیدم  زاهدی  و اینا همه  تو اتاق  جمعن  

و ش���لوغ  و پلوغ ، بیا و برو. اون  ]سرتیپ  فرهاد[ دادستان  بود و چند تای  دیگه . مام  رفتیم  

اونجا و یهو تا رسیدیم  زاهدی  بغل  وا کرد مام  رفتیم  تو بغل  تیمسار و اونم  ما رو یه  ماچ  کرد 

و گفت : »برو فوری  مادرتو ببنی .« گفتم : »نه . ما صرب میکنیم  تا اعلیحضرت  بیاد.« گفت : 

»همنی  االن  برو! مملکت  هنوز آروم  نشده .« گفتم : »قربان  پس  اجازه  بدین  من ...،« گفت : 

»هنوز ما خیلی  باهات  کار داریم .« گفتم : »قربان  رفقام  زندان  هسنت ، اجازه  بدین  من  برم  

اینا رو بیارم .« خالصه ، رئیس  زندانو صدا کرد و گفت : »اونا رو بده  دست  این  برن .« گفت : 

»قربان  اینا چند تاشون  جرمشون  سیاسی  نیست ! اینا چاقوکشی  کردن !« گفت : »جعفری  

صرب کن  دو سه  روز.« گفتم : »نه  قربان ، اگه  اجازه  بدین  من  برم  پیش  اونا با اونا بیام  بریون . 

چ���ون  من  به  اینا تو لوطی گری  قول  دادم .« گفت : »عیب  نداره ! بده  دس���ت  این  برن . من  

اسماشونو مینویسم !« اونوقت  رئیس  زنداَنم  میرتسید کاری  بکنه ، چون  هنوز نفهمیده  بود کار 

دست  کی  میفته . میفهمی  چی  میگم ؟

س  - کاماًل.
1-فوأد روحانی در کتاب »زندگی سیاسی مصدق در منت نهضت ملی ایران، صص ۴57-۴60 با بازنویسی روایات 

وودهاوس، روزولت و ایکس رویدادهای 2۸ مرداد را گام به گام و به تفصیل شرح می دهد. 
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ج  - خالصه ، رفتم  سراغ  حسنی  رمضون یخی  و احمد عشقی  و حاجی محرر و امری موبور 

و اونایی  که  بهش���ون  قول  داده  بودم  که  اگه  من  برم  بریون  ش���ما رو با خودم  میربم . حسنی 

 رمضون یخی  همون  کسیه  که  طیب  رو با چاقو زده  بود و هیجده  ماه  زندان  براش  بریده  بودن 1. 

طیب  واس���ه  خاطر همنی  با من  مخالف  شد که  چرا من  حسنی  رمضون یخی  رو آوردم  بریون  

نذاشتم  هیجده  ماه  زندانیشو بکشه . یه  همچی  چیزی .

س  - ش���ما می گویید برگش���تید و رمضان یخی  و رفق���ا را از زن���دان  در آوردید؟ ویل  در 

کتاب کودتاسازان  در فصل  »بازیگران  2۸ مرداد« دربارۀ حرکت  دار و دستۀ مصطفی  زاغی ، 

رمضان یخی ، طیب  و اینها صحبت  می کند.2 این  نوشته  با حرفهای  شما مغایرت  دارد. چه 

 جوابی  برای  این  نوشته  دارید؟

ج  - مزخ���رف  گفته ، هم���ه ش  چرت  و پرته . ُخب  این  کتاب  رو بع���د از انقالب  تو ایران  

چاپ کردن  معلومه  که  باید ضد من  باشه ! اونجا که  نوشته  دار و دستۀ حسنی  رمضون یخی  

از اونجا راه  افتادن ، حس���نی  تا همون  ظهر 2۸ مرداد تو زندان  بود. چند تا از اینا رو که  اسم  

برده  اینا زندان  بودن  که  همینا به  من  گفنت : »آقا اگه  بری  بریون  ما َرم  میربی ؟« گفتم : »صد 

در صد!« 

س  - نقش  طیب  در ماجرای  2۸ مرداد را برایم  بگویید.

ج  - اصاًل طیب ...

س  - طیب  که  2۸ مرداد با شما در زندان  نبود؟

ج  - اصاًل طیب  نبود.

س  - خودش  و دار و دسته اش  راه  نیفتاده  بودند؟

1-روزنامۀ کیهان، 29 اردیبهشت 1332، سال یازدهم، شمارۀ 2997، بخش خربهای کشور: 
»حکم حبس حسنی و تقی رمضان یخی ابرام شد/ در مهرماه سال گذشته بنی طیب و حسنی رمضان یخی و تقی 
رمضان یخی در خیابان باغ فردوس نزاعی روی داد و در نتیجه طیب به سختی مجروح و مضروب شد. بعد از 
اینکه این سه نفر در زندان بسر بردند به قید کفیل آزاد شدند و پروندۀ آنها تا قبل از جریان نهم اسفند گذشته مراحل 
خود را طی نکرده بود. از آن پس پروندۀ متهمنی به جریان افتاد و محاکمۀ آنها در یک محکمۀ نظامی ش���روع 
شد. در نتیجه حسنی رمضان یخی به 1۸ ماه حبس و تقی رمضان یخی به 3 ماه حبس تأدیبی و 50 ضربه شالق 

محکوم شدند و طیب آزاد شد.
محکومنی از رأی دادگاه فرجام خواستند ویل در دادگاه تجدید نظر حکم آنها تأیید شد و امروز مراتب از طرف 

فرمانداری نظامی به زندان شهربانی ابالغ گردید.«
2-- »کودتاس���ازان، نوشتۀ محمود تربتی س���نجابی، صص 103-106 برای منت کامل ر.ک. به پیوست شمارۀ 13 

صص ۴07-۴0۸ عکس مصطفی زاغی در صفحۀ ۴65 همنی کتاب چاپ شده است. 
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ج  - نخری عرض  کردم ، روز 2۸ مرداد و اینا اصاًل طیب  دستش  تو  کار نبود.

س  - نبود؟ پس  من  از قول  شما می نویسم  طیب  در جریان  2۸ مرداد نبود.

ج  - واال من  که  ندیدمش .

س  - برگردیم  به  دنبالۀ ماجرا! اجازه  گرفتید بچه ها را از زندان  با خودتان  بربید...

ج  - ... بله  در آوردیم  و خالصه  ورداشتیم  بردیم . آهان ، حاال من  رفتم  زندان  اینا رو بیارم ، 

این  زندانیا، به  جون  شما، داد میزدن : »به سالمتی  آقای  جعفری  صلوات  ختم  کننی ، صلوات 

 ختم  کننی !«

س  - همانهایی  که  فحشتان  می دادند؟

ج  - همونا که  همه ش  فحشم  میدادن  و خوار و مادر ما رو یکی  میکردن . اینا همه  اومده  بودن  

به سالمتی  ما صلوات  میفرستادن ! فهمیده  بودن  ورق  برگشته  دیگه ! خالصه ، ما اومدیم  از 

زندان  بریم  بریون ، اون  افسره  رو که  شب  به  من  حمله  کرده  بود صداش  کردم ، انداختمش تو 

همون  مجردی  که  منو انداخته  بودن  و درو روش  قفل  کردم . آخه  باور کن  خانوم ، اونموقع  

من  هر  کاری  میخواستم  تو تهران  بکنم ، میتونستم . میتونستم  ده  میلیارد بربم . ویل  به جون  شما 

به  موال علی ، اگر ش���ما فکر کننی  یه  قرون  دنبال  این  حرفا بودم  اصاًل دنبال  مادیات  نبودم . 

چون  یه  آدمی  بودم  که ، عرض  کردم ، تو خاک  بزرگ  ش���ده  بودم . تو زندگی  اصاًل چیزی  

نداشتم ، چیز میخواستم  چیکار. هیچی  خالصه ، ما اومدیم  یه  نیگا به  اینا کردیم . حاالهمه  

میگن : »آقای  جعفری  تو رو خدا، تو رو خدا ما رو برب...«

س  - پرویز خسروانی  و نادر باتمانقلیچ  و بقیه  یارانشان  توی  همان  زندان  بودند؟

ج  - زندان  ما از اونا سوا بود. سربازا و ارتشیا سوا بودن .

س  - یکی  از دوس���تان  خاطره ای  دارد و خواسته  از شما برپسم  موقعی  که  زاهدی  آمد در 

زندان  را باز  کرد، باتمانقلیچ  از هولش  ش���لوارش  را وارونه  می پوش���د. از این  قضیه  چیزی  

می دانید؟

ج  - زاهدی  که  نمیاد در زندان  رو واز کنه  که ! به دستورش  درو واز  کردن ! از همچی  چیزی 

 خرب ندارم .

س  - پس  باتمانقلیچ  و خسروانی  و اینها در زندان  با شما کاری  نداشتند.

ج  - نخری ندیدیمشان . گفتم  که  زندان  اونا با من  جدا بود.
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س  - ببخشید حرفتان  یادتان  نرود. برگردیم  سراغ  شما و زاهدی .

ج  - ...هیچی  خالصه  راه  افتادیم  و چون  هنوز مملکت  آروم  نش���ده  بود، اومدیم  رفتیم  یه  

ُخرده  اینور و اونور و مردمو ساکت  کردیم . ویل  اونروز کس  زیادی  کشته  نشد. اصاًل ُخب 

 2۸ مرداد مثاًل با 30 تری و 1۴ آذر خیلی  فرق  میکرد.

س  - شما کی  به  در خانۀ مصدق  رفتید؟

ج  - گفتم  که  بعدازظهر 2۸ مرداد زاهدی  ما رو خواست  ما رفتیم  اونجا، گفت : »برین  نذارین  

مردم  شلوغ  کنن  دیگه .« این  بود که  ما به حساب  راه  افتادیم  تو خیابونا. تو تهران  بودیم  ویل  

خونۀ مصدق  نرفتیم . 1خونه ش  تو دعوای  بنی  مردم  و سرهنگ  ممتاز و اینا داغون  شد.

س  - پس  بعد از اینکه  از زندان  آزادتان  کردند رفتید توی  شهر؟ نرفتید منزل  مصدق ؟

ج  - نه . گفتم  که  من  روز 2۸ مرداد در خونۀ مصدق  نرفتم ، رفتم  تو شهر. رفتیم  گوشه  کنارا، 

اینجا و اونجا.

س  - چکار  کردید؟

ج  - همون  کاری  که  همه  میکردن  مام  کردیم . 

س  - شلوغ  کردید؟! تا چه  ساعتی ؟

ج  - تا فردا صبحش .

س  - یعنی  شب  نخوابیدید؟

ج  - نه . ش���بم  دیگه  تا همه  رفنت  شد س���اعت  دوازه . ما همه ش  تو ماشنی  سوار بودیم  و یه  

عکس  شاه  رو گذاشته  بودیم  رو شیشه ش  و داد میزدیم : »ایهاالناس ، مملکت  آروم  شد برین  

خونه هاتون ، برین  سِر زندگیتون !« همه ش  همینجور هر جا مریسیدیم  که  دار و دسته ای  جمع 

 بودن ، همنی  کارو میکردیم . )عکس های  شمارۀ 10/1 و 10/2(

س  - پول ها را بعدازظهر پخش  کردند؟

ج  - کیا؟

س  - همنی  امریکاییها؟

ج  - واال ما که  ندیدیم ! میگن  بیست  و هف  میلیون  دالر به  من  دادن ، کودتای  2۸ مردادو 

1-سرتیپ عزت الله ممتاز اخریاً در ایران با روزنامۀ ایران مصاحبه ای کرده است و ضمن نقل خاطراتش از تظاهرات 
اوباش و ماجراجویان و مزدوران و میدان دارهای جنوب تهران به »رهربی امثال شعبان جعفری« یاد می کند. برای 

آگاهی بیشرت ر.ک. به پیوست شمارۀ 1۴ صص ۴10-۴0۸.
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راه  انداختم .
س  - بیست  و هفت  میلیون  دالر یا هفت  میلیون  تومان ؟1

ج  - نخری. بیس���ت  و هف  میلیون  دالر. روزنامه هاش  هست ، دارمشون . آره . آخه  اواًل کیم  

روزولت  کی  بود؟ دوماً بنده  انگلیسی  بلد نیستم  تا با کیم  روزولت  صحبت  کنم . 

س  - پول  دادن  و گرفنت  که  انگلیسی  نمی خواهد! همینجوری  می دهند دست  آدم ، آدم  هم  

می گرید و می گذارد توی  جیبش .

ج  - آخه  چه  جوری ؟ وقتی  که  من  اونو نمیشناسم  و نمیدونم  کیه ؟

س  - شما اصاًل او را ندیدید؟ 

ج  - اصال و ابدا.

س  - امکان  دارد کسان  دیگری  برای  شما یا به  اسم  شما گرفته  باشند؟
ج  - باریکال! اونوقت  برادرای  رشیدیان  با انگلیسا کار میکردن .2

س  - منظورتان  این  است  که  آنها پول  را گرفتند؟

ج  - آخه  برادرای  رشیدیاَنم  با همۀ این  جاهل  ماهالی  میدون  و اینا دست  داشنت .

س  - شما آنها را می شناختید؟

ج  - بله . خوب . هر سه  چار برادرو، اسدالله، قدرت الله، سیف الله، همه شونو.

س  - راجع  به  اینها چه  می دانید؟

ج  - واال، راجع  به  اینا... اسدالله رشیدیانشون  که  تو اون  کوچۀ گوشۀ دانشگاه  خونه ش  بود. 

یه  وقتایی ، دِر خونه شو واز گذاشته  بود و یه  عده ای  از مردم  مریفنت  دیدنش . منم  گاهی  مریفتم  
1-در س���ند ش���مارۀ 271/91610 وزارت خارجۀ انگلیس. از س���ررالف گلنی نمایندۀ مجلس عوام به ایدن رقم 7 
میلیون آمده است. نقل از کتاب »نفت، قدرت و اصول« پیامدهای کودتای 2۸ مرداد، نوشتۀ مصطفی علم ترجمۀ 

غالمحسنی صالحیار. برای منت کامل ر.ک. به پیوست شمارۀ 15 صص ۴12-۴10.
2-نقل از مصاحبۀ نویس���نده با خانبابا ذهابیان: »در آن سال ها من در الله زار مغازۀ منسوجات جهان را داشتم و 
پارچه می فروختم روبروی ما سینما رکس بود که متعلق به آقایان رشیدیان ها بود. اسدالله آنجا را اداره می کرد و 
در سالنی در سینما می نشست که حدود سی نفر جا می گرفت. روزها ساعت ده و یازده صبح مخالفنی مصدق به 
آنجا می آمدند و در بارۀ مصدق حرف می زدند من هم می رفتم و گوش می کردم. یک روز متوجه شدم اسدالله دارد 
ارز می فروش���د. آن روزها دولت برای واردات جنس ارز نداشت و نمی فروخت. ما هم از یکسال قبل از سقوط 
مصدق، برای واردات پاوند انگلیسی می خریدیم. از او ارز خریدم و برای طرفم که آقای فهیمیان شوهر خواهرم 
بود، حواله کردم. یک روز فهیمیان به من گفت: »جز از این کسی که ارز خریدی از کس دیگری نخر، آدم معتربی 
است. این پول مستقیماً از بانک انگلستان )Bank of England( برایم آمد. من تا 25 مرداد هر بار از آنها بنی سی 
تا چهل هزار تومان پول خورد )تبدیل( می کردم. یادم می آید اسکناس های نقد را توی چمدان می گذاشتم می بردم 

و بزرگرتین اسکناس ها صدتومانی بود. روز 25 مرداد و سه روز دیگر بعد، به دلیل اوضاع، از آنها ارز نخریدم.«
- در کتاب »مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی« نوشتۀ جیمز ا.بیل و ویلیام راجر لویس، در مقالۀ »امریکا، ایران، 
سیاست مداخل« نوشتۀ جیمز ا.بیل صص ۴60-۴61 به سوابق برادران رشیدیان و ارتباط آنها با انگلستان اشاره 

شده است. برای آگاهی از منت کامل ر.ک. به پیوست شمارۀ 16 صص ۴13-۴12. 
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و میومدم . یه  روز اون  سلیمان  بهبودی  که  به حساب  هم محل  ما بود و تو باستیون  مینشست  

فرستاد دنبال  ما. من  رفتم  اونجا، گفت : »جعفری  دیگه  خونۀ رشیدیان  نرو.« بعد از اونموقع 

 دیگه  نرفتم . 

س  - بهبودی  مستخدم  شخصی  رضاشاه ؟

ج  - آره . برای  شاه  کار میکرد، دور و ور رضاشاه  بود، با رضاشاه  خیلی  کار کرده  بود. بعد 

میاد دور و ور این  شاه  و  کارای  ایشونو انجام  میداد. حاال پریمرد شده  بود. 

س  - نرپسیدید چرا؟

ج  - نه . گفت  نرو اونجا، منم  نرفتم  دیگه . نمیدونم  اون  فیلمی  که  مال  مصدقه ، شما دیدی  یا 
ندیدی ؟ تو اون  مثاًل ُخب  نشون  داده  که  رشیدیان  اینا جاسوس  ماسوس  بودن .1

س  - گریم  انگلیس ها به  رشیدیان ها پول  دادند. پول  امریکایی ها کجا رفت ؟

ج  - من  اگه  چیزی  باشه  ُرک  میگم . میدوننی ؟ من  که  دارم  میگم  تا ظهر 2۸ مرداد من  تو 

زندان  بودم . آخه  اینا پیش  از 2۸ مرداد اینکارا رو کردن .

س  - هیچوقت  هم  دنبالش  را نگرفتید ببینید این  پول  را چه  کسی  گرفته ؟

ج  - نه ، اون  موقع  اصاًل اطالعی  نداشتم . حاال که  میشنفم  میگن  پویل  رد و بدل  شده  فکر 

میکنم  رشیدیان  اینا گرفنت . اسدالله رشیدیان  و سیف الله و داشش  قدرت الله. عرض  میکنم ، 

اونا دستشون  تو کار بود. همون  کیم  روزولت  که  میگن  با من  صحبت  کرده ، با اونا مریفت .

اسداللهم  تو 2۸ مرداد دست  داشت . 

س  - در چه  چیزی  دست  داشته ؟

ج  - تو شلوغی .

س  - این  اولنی  باری  است  که  بعد از 9 اسفند رشیدیان ها را می بینید؟

ج  - بله ، درسته .

س  - بعد از 2۸ مرداد باز هم  رشیدیان ها را دیدید؟ خربی  از آنها داشتید؟

ج  - چرا، یه  ماهی  بعد از 2۸ مرداد دیدمش . اونا خودشون  فرستادن  عقبِ  من . یه  مهندسی بود 

--همه کاره  و مباش���رش  بود، همۀ دعوتا و برو و بیاها رو اون  ترتیب  میداد-- اون  اومد 

عقب  ما و  گفت : »این  اسدالله خان  خیلی  دلش  میخواد شما رو ببینه .« مام  رفتیم  منزلش .

1-اشاره به فیلم مستند “End of Empire” ساختۀ تلویزیون گرانادا، تهیه کننده: برایان لینگ.
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س  - در خانه اش  چه  خرب بود؟

ج  - واال خونه ش  که  رفتم  دیدم  دسته  دسته  از اینور اونور میان  دیدنش  و مرین . یه  وقتایی مثاًل 

پاریایی  میومدن  دیدنش ... اون  وضعش  طوری  بود که  تا حتی  وکیل  مجلس  تعینی  میکرد. هر 

کسی  تو تهران  کاری  داشت  مریفت  خونۀ این ! اگه  با شهرداری  و شهربانی  کار داشنت  این  

یه  تلفن  که  میزد کار تموم  بود. همه  میشناختنش  و باهاش  رابطه  داشنت  و مریفنت  خونه ش . آره  

مهندسه  گفت : »خیلی  دلش  میخواد تو رو ببینه !« مام  رفتیم  و اونم  ما رو دید.

س  - بعضی  جاها نوشته اند رشیدیان ها در جنوب  شهر پول  پخش  کردند!

ج  - اینو من  نمیدونم  واال. ویل  خانوم ، بچه های  جنوب شهر، یه  آدمایی  بودن  که  اگه  روز 

صنار کار میکردن  غروب  سه  شاهی  نداشنت ، همه  رو میخوردن . اصاًل دنبال  این  حرفا که پول  

از کسی  بگرین  و کاری  بکنن  نبودن . ببنی ، اونا یه  آدمایی  بودن  همه  دست  به جیب  خودشون ، 

کارگر و کاسب  بودن . شبا پول  کافه ها رو کیا میدادن ؟ غری از بچه های  کشتارگاه  و بچه های  

شرکت  واحد و اینا؟

س  - باالخره  توی  هر صنف  و گروهی  تعدادی  را می ش���ود با پول  خرید. مثاًل می گویند 

دوران  مصدق  بازاری ها به  دار و دسته  و بر و بچه های  شما پول  می دادند؟ 

ج  - خانوم  به  جون  شما اینو راست  میگم . من  اصاًل...

س  - من  شما را نمی گویم ، ویل  دار و دسته هایی  که  توی  خیابان ها بودند را پول  به حرکت  

در نمی آورد؟

ج  - وقتی  ش���ما میرپس���نی  من  باید جواب  بدم  دیگه ! ...من  هیچوق���ت  ندیدم  بچه های  

جنوب شهر دنبال  پول  و این  بساطا برن ، اینا رو بیخود میگن . ممکنه  برن  سِر کوره پزخونه ، مثاًل 

اون  عمله هایی  که  از نطنز و عرض  کنم  نمیدونم  خمنی  و اونجاها اومدن ، اون  الشی هارو، یه  

پویل  بذارن  کف  دستشون  و بگن  آقا بیا شلوغ  کن . ویل  اینجور آدمایی  که  محلی  هسنت  و 

به حساب  خودشون  جاهل  محل  هسنت ، اینا اصاًل هیچوقت  این  کارا رو نمیکردن .

س  - بگوییم  پول  نه . پس  تودۀ مردم  جنوب ش���هر را چه  چیزی  می توانس���ت  برانگیزد که  

توی خیابان  بریزند. برای  چه  می آمدند؟

ج  - نمیدونم  ش���ما میتوننی  باور کننی  یا نمیتوننی  باور کننی ، این  بر و بچه ها تا این  روزای 

 آخرم  همه  نسبت  به  شاه  عالقه  داشنت . اصاًل بچه های  جنوب شهر و این  ورزشکارای  باستانی  
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و این  ورزش���کارا همه شون  خاطرخواه  شاه  بودن . تا اونجایی  که  من  میدونم ... مثاًل ۴ آبان  

که  میش���د... باور کن  خانوم  اینا التماس  میکردن  که  بیان  جلو ش���اه  ورزش  کنن . بچه های 

 جنوب شهر و این  ورزشکارا یه  همچی  آدمایی  هسنت . منتهاش  دستگاه  اینا رو ناراحت  میکرد. 

مثاًل یه  رئیس  کالنرتی  رو عوض  میکردن . وقتی  رئیس  کالنرتی  تازه  میومد تو اون کالنرتی ، 

میخواس���ت  تو محل  دور ورداره  دیگه ، ت���ازه  اومده  بود. مثاًل میگفت : »تو این  محل  کی  

س���ر و صدا داره ؟« »مثاًل سیداکرب خراط « »برین  بیارینش .« حاال مثاًل این  بابا سیداکرب 

خراط  سالهاست  بوسیده  گذاشته  کنار و حاجی ام  شده . ویل  میاوردنش  تو  کالنرتی  و جلو 

پاسبونا بهش  میگفت : »فالن  فالن  شده ، اگه  اینجا یه  وقت  عوضی  بری  و فالن  بکنی ، من  

همچینت  میکنم ، همچینت  میکنم . برو بریون !« یکی  میزد در ک ...ش  مینداختش  بریون . 

حاال همون  رئیس  کالنرتیه  کاری ام  نمیکردها! ویل  یه  چیزی  تو دل  اینا کارسازی  میکرد. 

یا مثاًل این  جاهال که  مریفنت  ناحیۀ ده  با آژانای  اونجا حکایتی  داشنت . از اونجا که  میومدن 

 مشروبم  خورده  بودن ، آژانه  پاگونشو خودش  می کند بعد میومد جلوی  اینا که  »پاگون  منو 

میکنی  مرتیکه ؟!« و بازداشتشون  میکرد. بیخود و بی جهت  که  با من  دعوا کرده  پاگونمو 

کنده ! میدوننی  خانوم ؟ این  کارا خودبه خود اینا رو با شاه  مخالف  میکرد دیگه . این  ملتم  از 

هر چی  گله  داشنت  مینداخنت  سِر شاه . مثاًل بارون  میومد، یارو میفتاد تو یه  دست انداز، فحش  

به  شاه  میداد. اصواًل اینجور بود.

س  - روزنامۀ اطالعات  2 شهریور 1332 خرب از دستگریی  حسن  نصریی  سنگرتاش  می دهد 

که  روز 2۸ مرداد مجسمۀ شاه  را پائنی  کشیده  بود. این  از بچه های  خوِد شما بود؟

ج  - نخری. نه  از بچه های  ما نبود. اونم  به حساب  جزو همنی  بچه  محلیا بود دیگه !

س  - پس  بنی  این  بر و بچه ها هم  مخالف  شاه  وجود داشت !

ج  - نه ، میدوننی ؟ اینا یه  عده  بودن  نون  به  نرخ  روز میخوردن . اینور مریفنت  اینوری  میشدن ، 

اونور مریفنت  اونوری  میشدن . البته  من  اطالع  دقیق  ندارم  چون  اونموقع  زندان  بودم . همون 

 روز  که  اینا این  کارا رو میکنن  و مجس���مه ها رو میارن  پائ���نی ، من  زندان  بودم . تو زندان  به  

من گفنت  که  یه  مش���ت  ریخنت  دارن  مجسمۀ شاه  و رضاشاه  رو میارن  پائنی  و همه  رو خورد 

میکنن . بعدها بچه ها به  من  گفنت  اون  که  مجسمه ها رو خورد میکرد همون  حسن  سنگرتاش 

 بوده ، بچۀ خیابون  عنی الدوله . 
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س  - بعد چه  بر سر حسن  نصریی  سنگرتاش  آمد؟

ج  - اعدامش  نکردن ، نخری. نه  اعدامش  نکردن  خودش  ُمرد. نه ، بعد از 2۸ مرداد واسه  این 

 چیزا کسی  رو اعدام  نکردن . من  هیشکی  رو یادم  نیست  که  واسه  شلوغ  کردن  و پائنی  کشیدن  

مجسمه  اعدام  کرده  باشن . یه  چند تایی  رو گرفنت  و بعداً یواش  یواش  ول  کردن .

س  - ببینید، بعضی ها که  از دست  شما عصبانی  هستند می گویند اگر آن  زمان  گذاشته  بودید 

شاه  رفته  بود، رفته  بود دیگر. تکلیف  معلوم  شده  بود.

ج  - ُخب  رفنت  شاه  به  این  سادگیام  نبود که ! ُخب  مریفت ... باز برمیگشت .

س  - ای���ن  هم  اس���تدالیل  اس���ت ! به نظر ش���ما مردم  چه  می خواس���تند؟ چه  کس���ی  را  

می خواستند؟شاه  را یا مصدق  را؟

ج  - مردم  با شاه  خوب  بودن ، دوستش  داشنت . مصدقم  دوست  داشنت  چون  با شاه  خوب  بود. 

ویل  وقتی  میزنه  مجسمه های  شاه  رو مرییزه  پائنی  و این  کارا رو میکنه ، مردم  دیگه  خونشون  

به جوش  میاد. اصاًل خانوم  همۀ تهران  یهو جوشید اومد باال و مردم  ریخنت  توخیابونا. ویل  

توده ایا اونوقت  مقصودش���ون  این  بود که  رد کردن  شاه  سخته  ویل  رد کردن  مصدق  آسونه : 

»پس  مصدق  رو بیاریمش  رو کار، بعد خودمون  زیرآبش���و میکش���یم  و از این  حرفا!« آره ، 

فکرشون  این  بود که  تریشون  به  سنگ  خورد دیگه . 

س  - چطور شد بسیاری  از آنهایی  که  تا روز قبل  از 2۸ مرداد می گفتند زنده  باد مصدق ، 

راه  افتادند و گفتند زنده  باد شاه ؟

ج  - ببنی ، اینا تمام  واسه  مصدق  تو رفراندم  رأی  داده  بودن . بعد با همون  انگشتای  جوهریشون  

فردا داد زدند »زنده  باد شاه «، همونا. من  که  قضیۀ زندانیا رو براتون  گفتم : اینا در عرض  2۴ 

ساعت  یهو و بالکل  راجع  به  من  عوض  شدن . این  ملت  اینجوری  بودن  دیگه !اگه  این  ملت  

اینجوری  نبود که  مملکت  به باد نمریفت . مثاًل ]محمد تقی [ فلسفی  رو یادتونه ؟

س  - بله .

ج  - این  یه  وقتی  تو مس���جد ش���اه  مریفت  باال منرب. به  جون  شما، به  موال، ما میربدیمش  

باالی  منرب. من  بودم  و اسفندیاری  و بچه ها، به  قرآن . این  کمونیستا خیلی  باهاش  مخالف  

ب���ودن . خانوم ، وقتی  اونو میربدیم  باالی  منرب، اون  باال داد میزد: »ایهاالناس ، زنبور ش���اه  

داره ! ما چی !« میگم  جون  ش���ما، به  موال. اونوق���ت  دیدی  بعد از انقالب  با این  خمینی  
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چیکار میکرد؟خانوم  شما کجای  کارین ؟ چی  میگنی ؟ من  خوب  یادمه . اینو شما نشنیدین ، 

هیچکس  نشنیده ... همنی  فلسفی  یه  روز که  مریفت  باالی  منرب گفت : »جعفری  جان ، یه  کاری  

بکن !« یکی  ترقه  در میکرد، یکی  شیشکی  در میکرد. من  رفتم  اون  طبقۀ ِسُیم  منرب و --به  

جون  بچه م  انگار همنی  حاال جلو چش���مه -- داد زدم ... خیلی  معذرت  میخوام  میبخشنی ، 

گفتم : »ایهاالناس ، این  آقا با منربش  تو  ک ... خوار مادر هر کی  شلوغ  کنه !« 

حاال این  زنا نشس���نت ، نمیتونن  حرف  بزنن ، اونم  نمیتونه  چیزی  بگه ، یه  دفعه  همچی  کرد: 

»چی گفتی ؟ چی  شد؟«

س  - مشکل گشایی های  شما هم  خاص  خودتان  است !

ج  - مام  خانوم  با این  آخوندا داستانی  داشتیم !

بخش  دوم : بعد از کودتا
س  - بعد از 2۸ مرداد اولنی  بار کی  شاه  را دیدید؟

ج  - بله . خدمت  ش���ما عرض  کنم  که  2۸ مرداد، خدا زاهدی  رو بیامرزه ، ما با زاهدی  اینا 

بودی���م . آقای  زاهدی  گفت : »اعلیحضرت  فردا صبح  میان . اگه  خودت  میخوای  بری  برو 

ویل  به  کسی  نگو!« مام  یه  دسته گل  گرفتیم  و رفتیم . تو اون  فیلمی  که  برای  مصدق  درست  

کردن  اون  تو هس���تم ، همون  روزی  که  ش���اه  برگشت ، نشونم  میدن  که  دارم  دسته گل  به  شاه  

میدم . همون  2۸ مرداد.

س  - 2۸ مرداد که  نه ، 31 مرداد. شاه  31 مرداد به  ایران  برگشت .

ج  - درسته ، ببخشید. بله  خدمت  شما عرض  کنم ... اعلیحضرت  که  تشریف  آوردن  ما رفتیم  

فرودگاه . وقتی  اعلیحضرت  میخواست  از طیاره  پیاده  بشه  --فرودگاه  مهرآباد یه  چینه ای  داره  

که  مردم  مریفنت  رو چینه  وامیسادن -- من  پریدم  رو چینه  دیدم  که  ]سرگرد نعمت الله[نصریی  

و تیمسار دفرتی  و یه  عده  اونجان ، تیمسار دفرتی  یهو رفت  افتاد رو پای  شاه . منم  از اون  باال 

داد زدم  که : »اعلیحضرت  این  ...ها دروغ  میگن ! این  پدرسوخته ها همه شون  خائنن . پریروزا 

بهت  بد و بریاه  میگفنت ... حاال افتادن  رو پات !« هیچی  من  که  این  حرفو زدم ، شاه  یه  نیگای  

اینجوری  کرد و خالصه  ِفرز رفت . نصریی  اومد پرید به  من  که : »برو پائنی  مرتیکه !« گفتم : 

»مرتیکه  خودتی !« ما اونجا خیلی  با نصریی  کلنجار رفتیم . این  بابا از اونوقت  دیگه  با ما 
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خیلی  بد شد. تا حتی  به  اسکورتا دستور داده  بود منو بندازن  زیر موتوراشون . ُخب ، آخه  هر 

وقت  شاه  میخواست  یه  جایی  بره  مریفتم  یه  دسته گل  بهش  میدادم . چند دفعه  به  اینا سرپده 

 بود هر وقت  این  میاد جلو بندازیدش  زیر یکی  از موتورای  اس���کورت . اونوقت  از َبس  که 

 این  بداخالق  و بدکینه  بود گاردیا و  گروهبانا و استواراش  و اینا --آخه  منو خیلی  دوست  

داشنت -- به  من  میگفنت : »آقای  جعفری  حواست  جمع  باشه ، این  یه  همچی  دستوری  به  

ما داده ، ما اینکارو نمیکنیم  ویل  توَام  مثاًل زیاد نیا دور و ورش .« از این  حرفا. از اون  ببعد 

هر چی  پیش  میومد این  با ما مخالفت  میکرد. یه  وقت  مثاًل شاه  میخواست  بیاد باشگاه  رو 

افتتاح کنه ، این  مخالفت  میکرد و هی  میخواست  جلوگریی  کنه .

س  - به  آن  بخش  بعداً می رسیم ، وقتی  به  شاه  گل  دادید شاه  چه  گفت ؟ به  شما حرفی  زد؟

ج  - نه ، اصاًل! آخه  وقتی  ش���اه  میخواست  بیاد تمام  از شمرون  تا دمِ  فرودگاه  مهرآباد انقد 

سرباز ریخته  بودن  که  نگو. اصاًل خانوم  سربازا رو که  نچیده  بودن ! همینجور گُله  به  گُله  چند 

تا چند تا همینجور بودن . ُخب  اونروز هنوز مملکت  آروم  نشده  بود. اعلیحضرت  از اون  پله ها 

که  اومد پائنی  دسته گل  رو بهش  دادم . بعد اعلیحضرت  سوار ماشنی  شد و همچو تیز رفنت  که  

یه  ماشنی  سِر اون  پیچ  مهرآباد خورد سه  چار تا سربازو داغون  کرد. منظور یعنی  انقد تیز و ُبز 

بردنش . بله  دیگه  رفنت  و من  دیگه  ندیدمشون  تا یه  ماهی  گذشت .

س  - دیگر هیچکس  با شما تماس  نگرفت ؟

ج  - نه ، چ���را. میگفنت : »بیا بربیمت  پهلو اعلیحضرت .« من  گفتم : »باش���ه . حاال بذار 

کاراشونو بکنن  تا بعد.« من  خودم  زیاد نمریفتم . میگفتم : »واسه  چی ؟ باالخره  ما اگه  کاری  

کردیم  واس���ه  مملکتمون  کردیم . نمیخوایم  بریم  مانور بدیم  که !«1 باالخره  یه  روز رفتیم . یه  

روز تیمسار زاهدی  خودش  گفت : »اعلیحضرت  چند دفعه  سراغتو گرفنت  و گفنت  بیارینش .« 

آخه  اعلیحضرت  خدابیامرز میدونست  خیلی  فعالیت  میکنم ، همۀ اینا رو میشنید دیگه : از 

همون  دورۀ سربازی  تا تو زنداَنم  که  بودیم  میدونست . باالخره  ما رفتیم  خدمت  اعلیحضرت  

و شاه رو دیدیم .

س  - برای  اولنی  بار؟ در آن  دیدار به  شما چه  گفت ؟

ج  - چیزی  نگفت . »چطوری ؟ االن  چیکار میکنی ؟ باشگاه  داری ؟ نداری ؟« همنی .
1- درمجله اطالعات هفتگی، شماره 632، صفحه 25، در مقاله »شعبان جعفری در عزاداری خامس آل عبا« به 

این نکته اشاره شده است. برای منت کامل ر.ک. به پیوست شماره 17 صص ۴1۴-۴13.
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س  - باشگاه  که  نداشتید. به  شاه  گفتید؟

ج  - بله  دیگه . گفتم : »باش���گاه  ندارم .« گفت : »برین  یه  زمینی  جایی  ببیننی  یه  باش���گاه  

درست کننی .« همنی  دیگه  از این  حرفا، به  اون  صورت  حرفی  نزد. هیچی  مام  اومدیم . 

س  - سرلشکر زاهدی  و بقیه  را چطور؟ اینها را باز هم  می دیدید؟

ج  - چن���د روز بعد از 2۸ م���رداد ما زاهدی  و بختیار و این���ا رو دعوت  کردیم  منزلمون . 

س���رهنگ  ]جواد[ مولوی ام  بود، تیمس���ار ]هدایت الله[گیالنشاَهم  بود. منزلموَنم  تو همون 

 خیابون  شاهپور بود، یه  خونۀ کاهگلی  بزرگی  بود. ملوک  ضرابی ام  گفتم  اومد، مهوَشم  گفتم  

با بهرام  حسن زاده  --شوهرش  که  ویالون  میزد-- اومدن . اونروز  کله پاچه  و جیگر و دل  و 

قلوه  و چلوکباب  و اینا درست  کردیم  و خوردن  و ملوک  ضرابی  و مهوشم  واسشون  زدن  و 

کوبیدن  و خوندن ...

س  - مهوش  را می شناختید؟ انگار لقبش  اکرم  آبگوشتی  بود!

ج  - بله ، چند دفعه  دعوتش  کردیم  باشگاه . میومد و مریفت  دیگه . 

س  - بچه های  جنوب شهر خیلی  طرفدارش  بودند. یادم  می آید موقع  تشییع  جنازه اش  تهران  

خیلی  شلوغ  شد. می گفتند یک  میلیون  نفر رفته  بودند تشییع  جنازۀ مهوش . راست  بود؟

ج  - بله ، خانوم  خیلی  رفنت . یه  سِر جمعیت  شابدولعظیم  بود یه  سِر جمعیت  خیابون  ری .به  

خاطر همون  جمعیتِ  زیاد بود که  شب  خواسنت  برن  نعششو از تو قرب در بیارن .

س  - نفهمیدم ! چه  کسانی  می خواستند نعش  مهوش  را از توی  قرب در بیاورند؟ 

ج  - همنی  طرفدارای  آخوند ماخوندا؟ میگفنت  چرا این  همه  جمعیت  پشت  سِر یه  زن  فاحشه  

رفنت . ویل  مهوش  خیلی  لوطی  بود خانوم ، فاحشه ام  نبود، شوهر داشت . هر چی ام  پیدا میکرد 

میداد به  این  و اون ، به  فقریا. این  سوس���َنم  همنی  جوری  لوطی  بود. اونم  هر چی  درمیاورد 

میداد به  بقیه .

س  - بله  هر دوی  اینها زنهایی  استثنایی  بودند. حاال برگردیم  سر صحبت  خودمان . بعد از 

2۸ مرداد، دکرت فاطمی  را گرفتند. اولنی  باری  که  شما با فاطمی  روبرو شدید کی  بود؟

ج  - اولنی  بار تو وزارت  خارجه . قبل  از 2۸ مرداد من  یکی  دو بار با فاطمی  روبرو ش���دم .

رفتیم  و باهاش  صحبت  کردیم . قباًل گفتم  که  خیلی ام  منو دوست  داشت ، خیلی ام  منو تشویق 
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 میکرد.1 بعد  که  این  پیشامدای  9 اسفند شد، دشمنمون  شد و حکم  اعدام  ما رو داد دیگه .

س  - ببینید، شما گفتید در دادگاه  یک  تهدیدی  کردید و گفتید: »به  فاطمی  بگو اگه  بریون  

دس���تم  بهت  رس���ید، اگه  از زندان  اومدم  بریون  که  خفه ت  میکنم .« حرف  خودتان  است .

درست ؟

ج  - درست .

س  - ش���اید چون  این  حرف  را زدید، باعث  ش���ده  که  مردم  فکر کنند شما باعث  مرگ  او 

شدید؟

ج  - هم  گفتم  و هم  زدمش . حاشا که  نمیکنم ! ویل  اونو دولت  اعدامش  کرد. 

س  - لطفاً قضیه  را کامل  تعریف  کنید.

ج  - گفتم  بیام  بریون  میزنمت  دیگه ! شما دارین  اعرتاف  میگریین ؟

س  - بله ! دارم  اعرتاف  میگریم .

ج  - باشه ! ]خنده [

س  - آخر این  قضیه  خیلی  مهم  است . می گویند شما او را با چاقو زدید؟ شما می گویید او را 

چاقو نزدید، فقط  زدید. این  دو حرف  با هم  فرق  دارد. مسعود حجازی  در کتابش  می نویسد: 

»دکرت فاطمی  ساعت  9 صبح  شنبه  22 اسفند 1332 دستگری شد و دستگاه  حکومت  هیاهو 

و جنجال  بس���یاری  برای  دس���تگریی  او به راه  انداخت . او را به  عمارت  شهربانی  که  محل 

 فرمانداری  نظامی  در آنجا بود بردند و در ساعت  سه  بعدازظهر به عنوان  اینکه  می خواهند به 

 زندان  بربند از درب  بزرگ  شهربانی  خارج  ساختند و بریون  درب  شهربانی  شعبان  جعفری 

 )معروف  به  بی ُمخ ( و جمعی  دیگر از چاقوکشان  که  از قبل  انتظار او را می کشیدند بر روی  

اوریختند با چاقو به  جان  او افتادند و اگر خواهر ش���جاع  و فداکار دکرت فاطمی  در محل  

حاضرنبود و خود را به  روی  او نینداخته  بود دکرن فاطمی  به طرز فجیعی  کشته  شده  بود.«2 و 

می گویند شما به  سلطنت  خانم  خواهر دکرت فاطمی  چاقو زدید.

ج  - واال دروغه !

س  - یعنی  شما جلو شهربانی  نبودید؟

ج  - بودم . 
1-ر.ک. به سند شماره 1\۸ صص 119-11۸.

2- »رویدادها  داوری 1339-1329« نوشته مسعود حجازی، صص 16۴-163.
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س  - پس  جلو شهربانی  حضور داشتید؟ درست ؟

ج  - بودم ، ویل  چاقو نزدم . من  هیچوقت  چاقو نزدم . ویل  زدمش . ببنی  خانوم ، خوب  گوشِتو 

به  من  بده : نمیگم  نزدم ، میگم  خواهرش���و نزدم . من  اگه  کاری  کرده  باشم  میگم . آخه  ببنی 

 داری  میگی  اونا میگن  دکرت فاطمی  رو شعبون  جعفری  کشته ...

س  - نه  که  کشتید، به قصد کشت  زدید.

ج  - ...دکرت فاطمی  رو دولت  محاکمه  کرد و کشتش . اونوقت  که  عبدخدایی  جزو فدائیان 

 اس���الم  بود، منم  جزو فدائیان  اسالم  بودم ، عبدخدایی  فاطمی  رو با تری زد ویل  نمرد. اون  

عبدخدایی  که  االن  وکیل  مجلس  ایناست ...

س  - فکر می کنم  باید این  قضیه  را روش���ن  کرد. چرا ش���ما تا به  حال  در باره اش  حرف 

 نزده اید؟

ج  - حاال میگم : َدم  ش���هربانی  زدمش ، چاقوَام  نزدم . بیخود میگن  چاقو زده . همشریه شم  

روش  نیفتاد. توی  شهربانی  همشریه ش  اون  باال وایساده  بود من  َدم  پله های  پائنی  زدمش ، 

اون  خانوم  باالی  پله ها وایس���اده  بود. هما خانوم ، جون  ش���ما، شنیدم  این  همشریه  بعد از 

پونزه  سال  تو اتریش  گفته : »چون  شعبون  اونوقت  منو زد، من  حاال اینجام  چرک  کرده .« 

)سندش���مارۀ 10/3( در صورتیکه  من  اصاًل دس���ت  بهش  نزدم . بعدم  تو صنف  زندگیمون  

نیس���ت  که  بریم  زنو بزنیم ، اصال و ابدا، چه  برس���ه  به  اینکه  چاقو بزنیم . منم  تو زندگیم  تا 

امروز هیچوقت  دست  به  چاقو نزدم ، کاری  نداره ! شما یه  پروندۀ چاقوکشی  تو تهران  از من  

گری بیار، من  همون  ساعت  خودم  حاضر میشم  اعدامم  کنن ... بله  خانوم ، فاطمی  رو دولت  

محاکمه  کرد و کشتش .

س  - منظورم  چیز دیگریست . می گویند موقعی  که  فاطمی  را گرفته  بودند و می خواستند از 

شهربانی  به  زندان  بربند، مریض  احوال  بود و فشار خونش  پائنی  بود، به طوریکه  زیر بالش  را 

گرفته  بودند و می بردند. در صفات  مردانگی  و پهلوانی  نیست  که  یک  افتاده  را بزند. شما 

چرا او را زدید؟ 

ج  - من  چه  میدونستم  در چه  حاله !

س  - پس  حالش  را نمی دانستید؟

ج  - نه . ده  تا مأمور دورش  بودن  خانوم . خیلی ام  شق  و رق  راه  مریفت . یه  کُپه  ریشم  گذاشته 
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 بود یه  همچی . آخه  خانم  جون  یه  کس���ی  که  وزیر خارجه س���ت ، وقتی  یهو مرییزن  تو خونه  

بگرینش ! وقتی  یه  وزیر خارجه  رو اونجوری  بگرین ، باالخره  خواهی  نخواهی  فشار خونش  

یا مریه  باال یا میاد پائنی  دیگه ! باالخره  یه  شخصیتی  بود!

س  - چیزی  هم  به  او گفتید و زدیدش  ؟ خط  و نشان  دادگاه  را به  ُرخش  کشیدید؟

ج  - ُخب  چرا. باالخره  اون  موقع  که  دسته گل  بهش  نمیدم  که ، ُخب  باید دری وری  بهش  

بگم  دیگه ! بله ؟

س  - حتماً! پس  اگر شما به  او چاقو نزدید، چه  کسی  زد؟

ج  - عزیز من ، کسی  بهش  چاقو نزد.

س  - یعنی  فقط  کتک  خورد؟

ج  - بله  دیگه ، همونا که  گرفتنش  زده  بودنش . حاال منم  َدم  شهربانی  بودم  دو تام  من  زدم . 

س  - پس  شما با مشت  او را زدید؟

ج  - بله . میگم  جون  بچه م  تا حاال من  دست  به  چاقو نکردم . من  چاقوکش  نبودم . این  که  

خدمت  شما عرض  میکنم ، فاطمی  رو دولت  محاکمه  کرد. 

س  - ناراحت  نشوید. این  مطالبی  است  که  اینجا و آنجا نوشته اند، مثاًل دکرت محمود عنایت 

در نش���ریۀ »نگنی «1 چاپ  ایران  نوشته  اس���ت : »... عده ای  اجامر و اوباش  و دشنه کشان  

حرفه ای ... با دش���نه  به  او حمله  می کنند...« من  هم  می خواستم  از شما درباره اش  برپسم ، 

همنی . س���ؤال  بعدی ام  را هم  قبل  از اینکه  مطرح  کنم  شما جواب  دادید: شما که  پهلوان  و 

ورزشکار هستید و مرام  مردانگی  دارید، قبول  دارید چننی  آدمهایی  هیچوقت  دست  روی  زن  

بلند نمی کنند، پس  چرا سلطنت  خانم  خواهر فاطمی  را زدید؟ 

ج  - اصال و ابدا، دست  روش  بلند نکردم . ایشون  اون  باال وایساده  بود.

س  - آن  باال ایس���تاده  بود؟ پس  اینکه  می گویند خودش  را انداخت  روی  فاطمی  و اگر 

نینداخته  بود فاطمی  کشته  می شد درست  نیست ؟

ج  - نخری. چرت  و پرت  است . من  که  همچی  چیزی  ندیدم .

س  - گرفنت  فاطمی  سخت  بود؟

ج  - بله  خیلی  مکافات  کشیدن . ویل  اونروز ُسر و ُمر و گنده  داشت  قشنگ  راه  مریفت . آخه 

1- نگنی، شماره 177، سال پانزدهم، سی و یکم فروردین 1359، تهران، صفحه ۴.
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 عرض  کردم  خدمتتون ، این  کتابا ورمیدارن  مثاًل یه  چیزایی  برای  خودشون  مینویسن . هرچی  

دستشون  میاد میگن  تا مردم  کتابو بخونن . جون  شما. حاال ممکنه  یارو اینا رو بخونه  بگه  

»نه ، من  اونجا بودم  دیدم  با چاقو میزدنش ، من  خودم  دیدم !« ویل  من  دارم  حقیقتی  رو که  

پیش  اومده  به  شما میگم . یکیشم  عوضی  نیست . شما برو خودت  حسابی  تحقیق  کن  ببنی  

کی  راست  میگه  کی  دروغ  میگه .

س  - هم  من  و هم  خوانندگان  کتاب  باید همنی  کار را بکنیم . خرب دستگریی  فاطمی  را چه 

 کسی  به  شما داد؟ نصریی ؟ آزموده ؟ بختیار؟ مولوی ؟ دستگاه ؟

ج  - دس���تگاه ؟ واال هیچوقت ، به  جون  شما، به  موالی  متقیان ، زبونم  روزه ست .1 با زبون 

 روزه  که  دروغ  نمیگم ، هیچوقت  دستگاه  با من  تماس  نگرفت  که  کسی  رو برو بزن ، کسی  رو 

نزن  یا شلوغ  کن  یا شلوغ  نکن . من  رو عشق  و عالقه  خودم  که  داشتم  این  کارا رو میکردم .

س  - آخر می گویند آن  روزی  که  دکرت فاطمی  را گرفتند نصریی  به  شما تلفن  کرده  و خرب 

داده !

ج  - به  جون  بچه م  نصریی ام  به  من  نگفت . نصریی  که  با من  سخت  مخالف  بود!

س  - پس  از کجا فهمیدید که  او را گرفته اند؟

ج  - به  مأمورین  گفته  بودم . به  همه  سرپده  بودم  که  اگه  یه  روز دکرت فاطمی  رو گرفنت  به  من 

 بگنی . اگر نگرفنت  به  من  بگنی  کجاست  من  خودم  مریم  میگریمش . چون  این  با من  خیلی  

دش���منی  کرد. چرا؟ مثاًل چون  من  توبه نامه  ننوشتم ، سِر این . اینست  که  اونروزم  که  شنیدم  

خودم  رفتم . اینا همه  رو بسنت  به  ما.

س  - یک  شایعۀ دیگری  که  شنیده ام  این  است  که  سیداکرب خراط  به  فاطمی  چاقو زده  نه  

شما. بعد که  شایع  شد جعفری  فاطمی  را چاقو زده  به  او برخورده  که  چرا »شهرت « کار او را 

شماگرفته اید و یکبار  که  از سفر بر می گشتید در فرودگاه  مهرآباد به  شما حمله  کرده  و شما 

راچاقو زده  است . آیا این  درست  است ؟

ج  - سیداکرب؟ هرگز؟ اصاًل اون  روز اون  اونجا نبود.

س  - این  سیداکرب خراط  همدورۀ شما بود؟

ج  - بله  هم  سن  و سال  من  بود. بچه  محل  خودمونم  بود. میشناسمش . اون  یه  آدم  شریه ای 

1- این قسمت از مصاحبه همزمان با ماه رمضان بود.
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 بود، شریه خونه دار بود. به  کار من  نمیخورد، اصال و ابدا.

س  - پس  این  قضیه  درست  نیست ؟

ج  - نه ، اصاًل همچی  چیزی  نبوده . اون  روز من  خودم  تنها رفتم .

س  - پس  می گویید با گروهی  نبودید؟ این  که  نوشته اند شعبان  جعفری  و دار و دسته اش 
 ریختند سر دکرت فاطمی  درست  نیست ؟ کس  دیگری  آنجا نبود؟1

ج  - نخری من  تنها بودم . ویل  جمعیَتم  اونجا زیاد بود. آخه  دم  شهربانی  همیشه  شلوغه  دیگه !

س  - حتم���اً ای���ن  ش���ایعات  و گفته ها زیاد س���ر زبانها افتاده  بود که  تکذیب  رس���می  هم  

کردید؟2بگذریم .
ج  - نه  نگذریم ، این  اسناد »سیا« که  در اومده  رو خوندید، فاطمی  و انگلستان  رو؟ 3

س  - بله ، چطور مگر؟

ج  - یکی  از بچه ها که  خونده  بود میگفت . من  که  عرض  کردم ! همه ش  زیر سر فاطمی  بود!

س  - هنوز بسیاری  از  گوشه های  تاریخ  معاصر ایران  نامعلوم  است  و آینده  آنرا روشن  خواهد 

کرد. 

آقای  جعفری  قضیۀ این  عکس  چیس���ت ؟ )عکس  شمارۀ 10/۴( عکسی  که  یک  نفر دارد 

سر یک  نفر دیگر را می تراشد، شما هم  ایستاده اید، دکرت فاطمی  هم  در گوشۀ عکس  روی  

صندیل  نشسته . این  عکس  مال  کی  و کجاست ؟

ج  - این  واال... خدمت  شما عرض  کنم  که  االن  یادم  نیست  کجاست ، اما اینو میدونم  چیه . 

ما این  توده ایا رو که  میگرفتیم  گاهی  سراشونو میزدیم . 

1-نورمحمد عسگری در کتاب »شاه، مصدق، سپهبد زاهدی«، صص 2۴0-2۴3 این ماجرا را از قول اردشری زاهدی 
نقل می کند و در بارۀ نقش سلیمان بهبودی و دربار در این ماجرا می نویسد.

2- نقل از روزنامۀ اطالعات، شمارۀ ۸337، 25 اسفند 1332: »در چند روز اخری عده ای اجنبی پرست شایعات 
مغرضانه ای علیه اینجانب انتشار داده اند که کذب محض است. اینجانب به یاری خداوند متعال آماده جانبازی در 

راه استقالل وطن هستم و تا آخرین نفس با عناصر منفور و بی وطن مبارزه خواهم کرد. 
شعبان جعفری رهرب جمعیت جوانمردان جانباز
3- اشاره به مجموعۀ »اسناد سازمان سیا« نوشتۀ دونالد ن. ویلرب است که در مارچ 195۴ به رشتۀ تحریر درآمده 
بود. ویل اخریاً یعنی ماه جون 2000 از سود روزنامۀ نیویورک تایمز منتشر شد. ترجمۀ فارسی این کتاب نیز به نام 
همنی صفحه آمده است: »... این نشست ها برای چندین روز دچار وقفه شد و آن هنگامی بود که یکی از برادران 
رشیدیان توانست اجازه یابد ایران را به مقصد ژنو ترک کند که در دورۀ مصدق کار کم و بیش دشواری بود. قابل 
توجه است که رشیدیان و برای خروج و ورودش را از خود حسنی فاطمی، وزیر امور خارجۀ هوادار مصدق دریافت 
کرده بود. این تا حدودی نظر سیا را تأیید می نمود که فاطمی گهگاهی به اشارات بریتانیا تن می داد و تالش داشت 
در صورتی که مصدق با شکست روبرو شود با مخالفان و بریتانیا همراه باشد. او مسلم از جاسوسی رشیدیان برای 

بریتانیا آگاه بود.«
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س  - سبیلها یا موی  سرشان  را؟ 

ج  - سراشونو میزدیم .

س  - خودتان  میزدید یا شهربانی ؟

ج  - نه  بابا ش���هربانی  چیه ؟ میگم  ما با شهربانی  کاری  نداشتیم . همه  این  کارا رو خوِد ما 
میکردیم .1

س  - این  که  پهلوی  شما ایستاده  کیست ؟

ج  - این  پسره  همون  عباس  کاووسیه  که  ُمرد. تو یکی  دیگه  از عکسای  2۸ مرداد که  نشونتون 
 دادم  هست ، تو همون  جیپ .2

س  - این  شخصی  که  دارید سرش  را می تراشید  کیست ؟ این  مردی  که  دارد سر آن  یکی  را 

می تراشد؟ او را چطور؟ می شناسید؟

ج  - این  سلمونیه  دیگه : یه  سلمونیه  که  کشیدیم  آوردیمش  گفتیم  سر اینو بزن . 

س  - خوب ، این  کجاس���ت ؟ توی  خیابان  اس���ت ؟ پشت  س���رتان  یک  دیوار است . مثل  

اینکه کنج  خیابان  باید باشد.

ج  - بله ، کنار خیابونه ! کنار خیابون  که  میگرفتیم  همونجا کارشونو میکردیم . کتک  نمیزدیم  

سرشونو میزدیم . کتک  ُمتک  نمیزدیم .

س  - همۀ سر را می تراشیدید یا فقط  یک  خط  وسطش  می انداختید و رهایشان  می کردید؟

ج  - نه  دیگه  ما وسطشو میزدیم ، خودشون  مریفنت  بقیه شو میزدن .

س  - که  آبرویشان  را بربید؟

ج  - آره  دیگه ، آخه  میدوننی ؟ اینا خیلی  برای  ما بد و بریاه  مینوشنت ! 

س  - پس  می گویید یادتان  نیست  این  آدمی  را که  دارید سرش  را می زنید کیست ؟

ج  - نه  واال نمیدونم . یه  نفر از همنی  توده ایا بوده  دیگه . همینا که  ش���عار میدادن . مثاًل این  

حتماً گفته  »مرگ  بر شاه ، زنده  باد استالنی «.

س  - دکرت فاطمی  اینجا در این  عکس  چه  می کند؟
1-- تراش���یدن ریش و سبیل ش���یوۀ رایج آ زمان برای تنبیه توده ایها بود. در صفحۀ اول روزنامۀ کیهان، 15 1331 
خربی با این مضمون آمده است: »امروز صبح زد و خورد شدیدی بنی پان ایرانیست ها، افراد حزب زحمتکشان و 
توده ایها روی داد که طی آن یک نفر مقتول و عدۀ زیادی مجروح شدند / سبیل 6 نفر از توده ایها را قیچی کردند! 
در خیابان های الله زار، استانبول، شاه اباد، میدان مخربالدوله، صفی علیشاه، سرچشمه و ژاله و ناراحتی حکمفرما 

بود.«
2- عکس شمارۀ 10/۸ صفحۀ 200.
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ج  - واال من  فاطمی  رو اصاًل یادم  نمیاد، اصال و ابدا.

س  - چطور بقیه  را یادتان  هست  دکرت فاطمی  را یادتان  نیست ؟!

ج  - واال هیچ  یادم  نمیاد! این  عکس  رو از کجا آوردین ؟

س  - در مجلۀ »سپید و سیاه « شمارۀ 1097، 9 اسفند 135۸، بعد از انقالب  چاپ  کرده اند.

ج  - خیلی  عجیبه ! دکرت فاطمی ؟! نمیدونم ...

س  - با توجه  به  قراین ، این  عکس  به نظر مشکوک  می رسید. عکس  دکرت فاطمی  مربوط  

به همان  روزی  اس���ت  که  او را دستگری کرده اند، با همان  رب دوشامرب معروف  نشسته  روی 

 صندیل  داخل  ش���هربانی . عکس  ش���ما را در خیابان  کنار دیوار نشان  می دهد. این  مرا هم  

به شک  انداخت  و دنبال  عکسهای  دیگر گشتم  و این  عکس  واقعی  )عکس  شمارۀ 10/5( را 

پیدا کردم . عکس  واقعی  این  یکی  است  که  از آرشیو ویتمور استخراج  شده .1 هر دو عکس 

 را به  چند متخصص  نشان  دادم  و همۀ آنها معتقدند عکس  مجلۀ سپید و سیاه  مونتاژ است .

ج  - خوب  کاری  کردین . شما ماشاال هوشیارین ، خیلی  هوشیارین ! نه  همنی  درسته . آخه  اگه  

فاطمی  اینجا بود، منم  بودم ، هم  ریششو میزدم  هم  موشو. نمیذاشتم  اینطوری  راحت  بشینه  که ! 

پس  بدون  نباید اینجا باشه ! اگه  بود هم  سرشو میزدم  هم  ریششو، انقدر با این  مخالف  بودم . 

همۀ بالها رو این  سر مصدق  آورد. راست  میگی ، این  عکس  صد در صد غلطه !

س  - دستکاری  در عکس  هم  یک  نوع  تحریف  تاریخ  است !

ج  - ُخب  من  که  عرض  کردم ، دربارۀ  2۸ مرداد دروغ  مروغ  زیاد نوشنت  و هنوزم  مینویسن .

)اسناد شمارۀ 10/6(

س  - ویل  دکرت فاطمی  اوایل  با شما جور بود. خیلی  از شما تعریف  می کرد.

ج  - من  که  عرض  میکنم ، اولش  با ما خوب  بود، بعد که  رفتم  طرف  شاه  باهامون  بد شد.

س  - در ارتباط  با  2۸ مرداد ارتشبد فردوست  در کتابش  به  رابطۀ شما و سرتیپ  خسروانی 
اشاره  کرده  است . رابطۀ فردوست  با شما چطور بود؟2

ج  - مگه  فردوست  تو  کتابش  حرف  درستم  زده ؟ فردوست  راجع  به  شاه  درست  گفته که  

1-با سپاس از فرهاد دیبا پژوهشگر تاریخ معاصر که دسرتسی به این عکس و مقالۀ جیمز ویتمور خربنگار عکاس 
تایم – الیف بدون یاری او ممکن نبود. 

2- ر.ک. به »ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسن فردوست، صفحۀ 1۸2. در این کتاب 
فردوست به »دستۀ ورزشکاران باشگاه تاج که سرتیپ خسروانی توانست به رهربی شعبان بی مخ آنها را به حرکت 

درآورده اشاره می کند. 
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در بارۀ من  و خسروانی  درست  بگه ؟ این  همون  فردوسته  که  قبل  از انقالب  توسط  یکی  از 

فامیالش  به  اسم  میناچی  سعی  کرد زمنی  منو از دستم  در بیاره . این  قضیه  رو براتون  گفتم ؟

س  - نخری بفرمایید.

ج  - یکی  دو س���ال  بعد از 2۸ مرداد، عباس  ونکی  یه  تیکه  زمنی  تو ونک  به  ما داد که  به  

مردم بگ���ه  جعفری  اینجا زمنی  داره  تا مردمم  بیان  ازش  زمنی  بخرن . منم  اعیانی  اون  باغچه  

رو ازش  خریدم  س���ی  و س���ه  هزار تومن . بعد اونجا رو دیوار کش���یدم ، بر و بچه ها درخت  

آوردن کاش���تیم ، بعد از دوندگی  زیاد یه  اس���تخر و ساختمونم  توش  ساختم . بعد از چندین  

سال ، یعنی  یکی  دو سال  قبل  از انقالب ، یه  حاجیه  پیداش  شد به نام  حاجی  میناچی . اومد 

و گفت : »این  زمنی  عرصه  و اعیانش  مال  منه !« گفتم : »مال  منه ، اعیانشو خریدم !« گفت : 

»نه ، مال  منه !« گفتم : »اگه  مال  توئه  برو شیکایت  کن  ورش  دار، منم  پولمو پس  میگریم !« 

رفت  دادگسرتی ش���یکایت  کرد. دادگسرتی  ما رو خواست  و محکوممون  کرد. در جایی که  

یکی  تو دادگس���رتی  باید سه  چار س���ال  بدوه  تا کارش  راه  بیفته ، حکم  ما رو سه  چار ماهه  

دادن . گفتم : »بابا پولشو دادم  خریدم ، هیچ  جوری  نمیدم !« بعد یه  افسری  اومد تو باشگاه  

گفت : »این حاجیه  فامیل  فردوسته ، اگه  زمینشو میخواد، بهش  پس  بده « گفتم : »فردوست  

چیکاره س ؟ من خودم  نمیخوام  تو زمنی  غصبی  نماز بخونم !« فرداش  رفتم  س���راغ  عباس  

ونک���ی  و گفتم : »بابا تو خ���ودت  اینجا رو به  من  فروختی ، حاالم  پس  بگری و پولمو بده !« 

عباس  پول  ما رو داد و خودش  رفت  با اونا معامله  کرد. بعد از پنج  شیش  ماه  انقالب  شد و 

دیدیم  برادر این  میناچی  وزیر اطالعات  شد. تازه  فهمیدم  این  نقشه  رو کشیده  بودن  دست  و 

بال  ما رو یه  جوری  بند کنن  و خرابمون  کنن . همۀ اینام  زیر سر فردوست  بود.

س  - برگردیم  به  2۸ مرداد. قضیۀ درگریی  شما و شمشریی  چه  بود؟

ج  - من  زیاد باهاش  قاطی  نبودم . همون  شمشریی  که  تو سبزه میدون  بود دیگه ؟ 

س  - بله . شنیدم  که  با هم  دوست  بودید ویل  سِر قضیه  2۸ مرداد رابطه تان  قطع  شد؟

ج  - بله  ُخب  میشناختمش . رفیقم  بودیم  ویل  باهاش  زیاد قاطی  پاطی  نبودم . اون  اّوال سِر 

بازار از این  جعبه  شوکوالتا میفروخت . باالخره  خودش  آمد تو جبهه  ملی  و اینا و بعد رفت 

 اون  مغازۀ چلوکبابی  رو وا کرد و زد و کارش  گرفت . اصاًل جبهه  ملیا شمشریی  رو نیگرش  

داشنت  دیگه . سِر قضیه  2۸ مرداد این  طرفدار مصدق  بود ویل  بعداً سِر چلوکبابیش  بود و کار 
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میکرد و دیگه  بود تا مرد. بعد که  مرد، ]غالمرضا[ تختی  و اینا دنبال  نعشش  افتادند  که  سِر 

همونم  یه  ُخرده  دستگاه  از تختی  دلخور شد  که  چرا دنبال  نعش  شمشریی  رفته . 

س  - شما در تشییع  جنازۀ شمشریی  شرکت  کردید؟

ج  - نه ، برای  تشییع  جنازه ش  نرفتم . من  که  دیگه  اون  موقع  با جبهه  ملی  نبودم .

س  - از تختی  چه  می دانید؟

ج  - تختی  س���ه  تا مدال  طال برد. بچۀ خانی آباد بود، مریفت  زورخونۀ »گُردان « تو همون 

 خانی آباد  که  مال  احمد حسنی  پهلوون  بود. )عکس  شمارۀ 10/7( مرشد اونجام  محمود بود 

بهش  میگفنت  محمود خانوم  بود، لقبش  خانوم  بود. این  تختی  انقد بچۀ انسانی  بود. حاال 

این بندۀ خدا، چون  تو جبهه  ملی  رفته  بود، این  جبهه  ِملیام  یه  عده  نویس���نده  و قلم  به دست  

بودن ، هر چی  دلشون  میخواست  مینوشنت  و این  امضا میکرد.

س  - یعنی  به نظر شما تختی  سیاسی  نبود؟

ج  - نه  بابا خانوم . انقدم  این  بچۀ خوبی  بود خانوم !

س  - شما او را می دیدید؟

ج  - چرا. میومد و مریفت  پیش  ما. با هم  ورزش  میکردیم . خدا بیامرزدش .
س  - شما می دانید تختی  خودکشی  کرد یا او را کشتند؟1

ج  - نه ، خودکشی  کرد خانوم .

س  - مطمئن  هستید؟

ج  - بله . 

س  - مطمئن  که  نیستید.

ج  - چرا. مطمئن  مطمئنم . مطمئن  مطمئن .

س  - از کجا تا این  اندازه  مطمئن  هستید؟

ج  - چون  شب  به  حبیب  بلور زنگ  میزنه ، بلور نبوده . به  ]امامعلی [ حبیبی  زنگ  میزنه ، حبیبی  

که  زنده ست  دیگه  برین  از اون  برپسنی . زنگ  میزنه  که : »پاشو بیا من  کارت  دارم !« میگه : 

»من  میدونم  واسه  کود باغچه ت  که  تو چالوسه  با من  کار داری ! صبح  میام .« میگه : »نه ،من  

یه  کار دیگه  باهات  دارم .« میگه : »میگم  فردا میام  دیگه !« اونوقت  نمریه . اگه  حبیبی  رفته 
1-برای آگاهی بیش���رت ر.ک. به مقالۀ »از انسان تا اسطوره / راستی مرگ جهان پهلوان قتل بود یا خودکشی؟« 

نوشتۀ مهدی شریف در روزنامۀ ایرانیان واشنگنت، سال دوم، شمارۀ 3۸، 1۸ اردیبهشت 1377، صص 30-20
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 بود اون  خودشو نمیکشت .

س  - جداً؟

ج  - باور کن . اینو بعدها از بلور شنیدم ، چون  بلور همیشه  با تختی  بود. اونم  تشریح  خوبی کرد، 

گفت : »واال، زنش  یکی  از این  دانشگاهیاس���ت ، از این  دانشگاهیای  زرنگ . خودشم  که 

 بچۀ خانی آباد و اینا. به  همدیگه  نمیخوردن !« پدرزنشم  توکلی  بود، مدیر هتل  دربند.

س  - درست  است  که  بچۀ خانی آباد بود، ویل  ضمناً تختی  هم  بود.

ج  - آره  تختی  بود، پهلوونم  بود. ویل  آخه  ما باهاش  بودیم  میدیدیم  دیگه . راستی  آدم  صاف  

و ساده ای  بود. خیلی  بچۀ خوبی ام  بود...

س  - بله ، دربارۀ تختی  و خصوصیات  ورزشکاری  او زیاد نوشته اند.

ج  -... ویل  اون  چیزو نداش���ت  که ... هیچی  بعد، با زنش  یک  و دوش  میش���ه  که ... آخه  

میدونی  خانوم  مشکل  تختی  یه  چیز دیگه  بود...

س  - مشکل  کجا بود؟

ج  -... تختی  مشکالت  شخصی  و خانوادگی  داشت . اینو که  همه  میدونن .
س  - پس  اینطور که  شما می گویید مرگ  او یک  قتل  سیاسی  نبود.1

ج  - نه ، نه ، این  که  میگم  عنی  حقیقته . تختی  اصاًل اهل  هیچ  بساطی  از این  حرفا نبود. 

س  - پس  قضیۀ جبهه  ملی  بودن  و سیاسی  بودنش  چه  بود؟

ج  - ن���ه ، اصاًل تو این  حرفا نبود اصاًل. هر ک���ی  هر چی  میگه ... بیخود میگه . تازه  بابک  

پسر خودش  این  آخریا گفتش . اصاًل اون  نذاشت  فیلمی  رو که  میخواسنت  از باباش  بسازن  

تموم کنن . گفت : »توش  دروغ  زیاد  گفنت !« شما نشنفتنی ؟ 

س  - چرا شنیدم ، می خواهم  بدانم  آیا شما در جریان  بودید؟

ج  - بله ، ویل  اون  تو این  حرفا نبود، واال جون  ش���ما. اونوقتا که  حس���ابی  معروف  بود و 

کش���تی گری و قهرمان  شده  بود، ُخب  مردم  خیلی  دوستش  داشنت  دیگه . مثاًل یه  موقع  اومد 

تو اون  س���الن  ورزشی  محمدرضاشاه  تو خیابون  ورزش . درسته ؟ شاهپور غالمرضام  اونجا 

بود. مردم  برای  تختی  بیش���رت دست  زدن  تا برای  ش���اهپور غالمرضا. اونوقت  مردم  گفنت  

1-- تقی مختار س���ردبری روزنامۀ ایرانیان واش���نگنت در مقدمه ای بر همان مطاله به نقل از دکرت محمود عنایت 
می نویسد: »... سی سال بعد از مرگ پهلوان هنوز عده ای معتقدند که مرگ او یک قتل سیاسی بوده است و این 
مصیبت خاص جوامعی است که ملت و دولت به هم سوء ظن دارند و هیچکدام سخن یکدیگر را باور نمی کند... 
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مثاًل به خاطر این  کش���تنش . اصاًل همچی  چیزی  نیست . خودتون  میدوننی  من  دلخوشی  از 

شاهپور غالمرضا ندارم ، ویل  مردم  از این  حرفا زیاد میزدن . یعنی  جبهه  ملیا این  بال رو سر 

این  بدبخت  آوردن  و بعد گفنت  سیاسیه . مثاًل وقتی  که  حسن  شمشریی  ُمرد، کشیدن  بردنش  

که  جلو نعش  حس���ن  شمشریی  راه  بره . خودش  شب  اومد واسه  ما گفت : »آقا اینا منو ول  

نمی کنن . هی  اومدن  دنبالم  و انقد گفنت  تا رفتم !« 

س  - امکان  دارد که  از مجموعۀ همۀ این  مشکالت  عرصه  بر او تنگ  شده  باشد و خودش  

را  کشته  باشد؟ 

ج  - همون . عرصه  بهش  تنگ  ش���ده  بود. بله ... خانوم  آخر سری  عرصه  به  خوِد منم  تنگ  

شده  بود. منتهاش  عرض  کردم ، آدم  که  نمیتونه  همۀ سفرۀ دلشو باز کنه . این  المصبا عرصه  

رو به  خوِد منم  تنگ  آورده  بودن . منم  خودم  دیگه  اصاًل دیوونه  شده  بودم . به  موال، به  خدا. 

حاال بذار یه  خاطره  از تختی  برات  بگم .

س  - بفرمایید.

ج  - این  خاطره  رو از زبون  حبیب الله بلور شنفتم . میگفت  یه  روز عید اون  و یه  بیست  نفر 

از کشتی گریا رفنت  جلو اعلیحضرت  ورزش  بکنن .

س  - کدام  عید؟ چه  سایل ؟ سالش  یادتان  است ؟

ج  - نه . عید نوروز بود. ثریا زنِ  شاه  بود. اینا جلو کاخ  مرمر ورزش  میکردن . همۀ خانواده 

 سلطنتی ام  پشت  سِر شاه  و ثریا وایساده  بودن . وزیرا و اینام  همه  همینطور وایساده  بودن . بعد از 

ورزش  قرار شد  که  زندی  و تختی  با هم  کشتی  پهلوونی  بگرین . اعلیحضرت  مداالی  هیأت  

وزرا رو بهشون  دادن  و اینا رفنت . بعد اونا کشتی گریا رو کردن  تو زیرزمنی  کاخ  مرمر و ُدشک  

کُشتی  رو انداخنت  باالی  کاخ  مرمر اونور. 

س  - احتمااًل عید نوروز سال  1332 بوده . تو خوِد کاخ  یا تو حیاط ؟

ج  - تو حیاط . تختی  و این  عباس  زندی  تو زیرزمنی  پهلوی  حبیب  نشسته  بودن . عباس  زندی  

چون  سه  سال  قهرمان  بود و بازوبندشو گرفته  بود، هی  به  این  اصرار میکرد که : »تو منو بنداز«، 

تختی  میگفت : »نه  تو منو بنداز.« هی  اصرار به  اصرار تا اینکه  باالخره  اینا پا شدن  اومدن  بریون  

و رفنت  رو ُدشک . بلوَرم  داور وسط  بود. دستاشونو گذاشت  تو دست  هم  و اینا شروع  کردن  به  

کُشتی  گرفنت . یه  سر این  اونو برد، یه  سر اون  اینو ُبرد تا اینکه  دست  تختی  رو بلند کردن . تختی  
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همون  سایل  که  اومده  بود کشتی  پهلوونی  بگریه ، قهرمان  دوم  جهانم  شده  بود. اونروز رئیس  

تربیت  بدنی  باتمانقلیچ  بود و پشت  اعلیحضرت  وایساده  بود و مدالشو دستش  گرفته  بود. 

وقتیکه  دس���ت  تختی  رو بلند کردن  آوردن  جلو اعلیحضرت ، ایشون  گفنت  چون  تختی  هم  

امس���ال  قهرمان  دوم  جهان  شده  و همینم  که  االن  کشتی  رو برده  پهلوون  پایتخته . شاه  اول  

مدال  کش���تی  پهلوونی  رو انداخت  گردن  تختی . مدال  قهرمان  دوم  جهانم  دادن  به  ش���اه  

دومرتبه  انداخت  گردنش . بعد دستشو گرفت  و بازوبندو بست  به  بازوی  تختی . بعد باهاش  

دست  داد که  بره ، تختی  نرفت  و زانو زد جلو شاه  نشست . شاه  دستشو گرفت  و بلندش  کرد 

و گفت : »چیه ؟« گفت : »قربان ، من  دو س���اله  اس���م  نوشتم  که  تو راه آهن  استخدامم کنن ، 

اس���تخدامم  نکردن .« ش���اه  برگش���ت  و به  باتمانقلیچ ، گفت : »بگنی  استخدامش  کنن .« 

گفت :»بله  قربان !«

حبیب  میگفت : »من  جلو ُدش���ک  نزدیک  بودم  و اینا رو داشتم  میشنفتم .« شاه  اینو گفت  

و اینام  رفنت . حاال چی  ش���د؟ تا ش���یش  ماه  دیگه م  اینو اس���تخدام  نکردن . سابق  بر این  

وقتی کُش���تی گریا میخواسنت  از شوروی  یا از کش���وری  بیان ، از قبل  که  خرب نمیدادن ، یهو 

اعالم  میکردن . اونوقتام  کُشتی گریا همه  زیر نظر فدراسیون  نبودن . هر کسی  رو میخواسنت  

مریفنت  دِر خونه ش  در میزدن  میگفنت : »فردا بیا تمرین  کُن  مسابقۀ کُشتی  داریم .« یه  وقت  

تیم  روسیه رو اینا دعوت  کرده  بودن  خودشونم  نمیدونسنت  که  ِکی  میاد. یهو پنج  روز بعدش  

گفنت  تیم  شوروی  داره  با قطار میاد اینجا که  کُشتی  بگریه . میُدَون  دِر خونۀ این  کشتی گری، 

دِر خونۀ اون  کُشتی گری، دِر خونۀ اون  سلطان نژاد و عبدالله موحد: »ما کُشتی  نمیگرییم .« 

»اِ، چرا نمیگریی ؟« »تختی  نیست . اگه  اون  بیاد بگریه  مام  میگرییم ، نیاد مام  نمیگرییم .« 

چاره  نداشنت  رفنت  خونۀ زندی  و خونۀ بلور. »جریان  چی  شده  چی  نشده ؟« »تختی  همه  

اثاثشو فروخته  و رفته  پاکستان ، پاکستان  کردنش  رئیس  فدراسیون  کُشتی .« »چرا؟« »چون  

راه آهن  استخدامش  نکرد دیگه !«

خانوم  اینور اونور، اینور اونور که  به عرض  رسوندن : »قربان  تختی  گذاشته  رفته ، استخدامش  

نک���ردن .« گفت : »چرا نکردین ، چرا...؟« آقای  نیکخو رو  که  معلم  ورزش  دانش���گاه  بود 

--همون  که  صبحای  قدیم  توی  رادیو ورزش  یک  دو س���ه  سوئدی  رو پخش  می کرد-- 

اونو مأمور کردن  بره  اونجا سی هزار تومن  به  تختی  ُسفته  بده  که : »اگه  تو اومدی  تهران  و 
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اس���تخدام  نش���دی  این  ضمانت ! از اون  روزی ام  که  شاه  گفته  از همون  روزم  استخدامی  و 

حقوقتم  بهت  میدن .« رفت  و بهر ترتیبی  بود تختی  رو ورداشت  آوردش . االن که  شما اسم  

تختی  رو آوردین  یادم  افتاد.

س  - شما آن  روز در کاخ  مرمر نبودید؟

ج  - نخری، قبل  از دوران  من  بود. یه  نفر دیگه  میوندار شده  بود به نام  محمد سرُپلی ، عکسشم  
دارم . 1

س  - خیلی  از موضوع  دور افتادیم . ش���ما گویا در انتخابات  دورۀ هجدهم  به نفع  زاهدی  

فعال  بودید. )عکس  شمارۀ 10/۸( در مجلۀ الیف  هم  مقاله ای  در این  مورد نوشته  شد.2 در 

این  انتخابات  چه  نوع  فعالیتی  داشتید؟

ج  - آره  یادم  میاد سر اون  انتخابات  حسابی  دعوا و مرافعه  شد.3 برای  اون  انتخابات  خیلی  

کار کردم  و اینور اونور زدم . یه  پرچم  سبَزم  داشتم  روش  نوشته  بود »نصر من الله فتح قریب « 

همه  جام  باهام  بود. )عکس های  شمارۀ 10/9 و 10/10 و 10/11(

س  - در ارتباط  با این  انتخابات ، قضیۀ شما و عبدالله کُرمی  چه  بود؟

ج  - گفتم  که  سر اون  انتخابات  زیاد دعوا مرافعه  شد. 

س  - آن  زمان  شما از سپهبد زاهدی  طرفداری  می کردید، عبدالله کُرمی  از جبهه  ملی . حتمًا 

دعوایتان  سِر این  بود؟

س  - نخری. اصواًل اون  موقع  دم  مس���جدها خواهی  نخواهی  زیاد دعوا میش���د. انتخابات  

بی دعوا نمیشد. هر کسی  میخواست  وکیل  خودش  رو انتخاب  کنه . من  با این  عبدالله کُرمی 

 مبارزه  میکردم ، چون  اون  طرفدار مصدق  و جبهه  ملی  بود و من  طرفدار شاه  بودم . جبهه  ملیا 

دیگه  با ما خوب  نبودن  و هر فرصتی  پیش  میومد میخواسنت  بزنن  به  قلم  پای  ما. مقصود، اون  

روز مردم  اومده  بودن  آراء بریزن ، مام  رفته  بودیم  َدم  همون  مس���جد فخرالدوله  که  به حساب  

آرامونو بریزیم  به نفع  حسنی  مکی ، که  با همنی  اعضای  کانون  اونجا دعوامون  شد سِر همنی  

1--در بخش »واژه نامۀ زورخانه و ورزش باستانی« صفحۀ ۴6۴.
2- مقالۀ Not Painless is Brainless صص 3۸-۴0، مجلۀ الیف شمارۀ 36، 22 مارچ 195۴.

3-با کمک فرهاد دیبا پژوهشگر تاریخ معاصر به یک نامه و یک گزارش از جیمز ویتمور خربنگار عکاس تایم-
الیف دسرتسی پیدا کرده ام که همراه با هفت حلقه فیلم برای سردبریش فرستاده و در آن به شیوۀ انتخابات دورۀ 
هجدهم و تقلب هایی که در آن انجام می شد« اعرتاض کرده است. برای منت کامل نامه و گزارش ر.ک.به پیوست 

شمارۀ 1۸ صص ۴15-۴1۴. 
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چیز....

س  - شنیدم  اول  او به  شما حمله  کرده  که  چرا به  آن  حوزۀ رأی گریی  رفته اید. یعنی  گفته : 

»چرا اومدی  اینجا، اینجا محل  ماست !«

ج  - نخری این  حرفا رو نزده ، نه . ُخب  آدمی  که  با من  خوب  نیس���ت  که  نمیاد بگه  شعبون 

 عبدالله رو زد میگه  عبدالله منو زد. اونایی  که  میگن  ُخب  حتماً بچه  محل  و طرفدار اونن  

که  این  حرفا رو زدن  دیگه ! آخه  یه  چیزی ام  هس���ت ! همۀ تهران  منو میشناخنت  و وضع  منم  

میدونسنت . من  نمیخوام  خودمو نش���ون  بدم  یا یه  چیز بیخودی  به  شما بگم . هیچوقت . ما 

که  رفتیم  تو به حس���اب  آراء بریزیم  و این  حرفا وقتی  اومدیم  بریون ، اینا یه  عده ای  بنا کردن  

حرف  مفت  زدن  به  بچه هامون . با منم  اول  دعواش���ون  نشد. من  داشتم  جلو مریفتم ، اینا به  

یکی  دو تا از بچه های  ما دری  وری  میگن . بچه های  ما دعواش���ون  میش���ه . برگشتم  اومدم  

خالصه  منم  پریدم  به  اینا. بعد آخر سر از بچه ها پرسیدم : »چی  شد که  دعوا راه  انداختنی ؟« 

گفتش : »داشت  به  شما دری  وری  میگفت .« اینجوری  بود. چند تا بودن ، اومدن  اونجا جلو 

انتخابات رو بگرین ، مام  زدیم  ردشون  کردیم  رفنت ، همنی .

س  - پس  با خود عبدالله دعوایتان  نشد؟

ج  - چرا. دم  مسجد فخرالدوله  ایشونو زدیم  زخمیش  کردیم ، نمیگیم  نزدیم . سر همینم  با 

من کینه  داشت  که  اومد باشگاه  منو گرفت  دیگه !

س  - می گویند مصطفی  طوسی  معروف  به  مصطفی  گاوکش  از دار و دسته های  عبدالله 

کُرمی  بود و از او در مقابل  شما پشتیبانی  می کرد. این  حرف  درست  است ؟ 

ج  - اصال و ابدا. مصطفی  طوسی  با من  رفیق  بود، عکسشم  دارم .1 مرتضی  داشش  با من 

 رفیق  بود، جزو ورزشکارای  باستانی  بود، اونوقت  مصطفی  رو من  خودم  دو دفعه  از زندان 

 آوردم���ش  بریون . دو دفعه  چک  بی محل  کش���یده  بود که  حکایتش  مفصله . تازه  مصطفی 

 طوسی  از ورزشکارا و بچه های  خودمون  بود. 

س  - بعد از انقالب  این  آقا عبدالله باشگاه  شما را گرفت ؟

ج  - بل���ه ، این  گرفت . اول  انقالب  این  مریه  باش���گاه  رو میگ���ریه . همون  موقع  بازرگان  و 

سنجابی  و فروهر مرین  افتتاحش  میکنن  به نام  باشگاه  ملی . یکی  نیست  بگه : »مرد حسابی ! 

1- ص ۴۶۶..
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اینجا از اول  باشگاه  ملی  بود! پولشو مردم  داده  بودن !« چند دفعه  گل ریزون  کردم  و مردم  

پول  دادن  تا این  باشگاه  روبراه  شد. اینو همۀ تهرانم  میدونسنت . اینه  که  این  آقا عبدالله مریه  

باشگاه  رو میگریه  به  این  عنوان  که  شعبون  جعفری  منو زده . 

س  - چه  کینۀ ریشه داری ! خشمش  از 2۸ مرداد تا زمان  انقالب  فروکش  نکرده  بود؟

ج  - ُخب  آخه  اینا خیلی  بودن ، میدونی ؟ اینا اصواًل یه  جوری  بود که  نمیتونسنت  منو ببینن .

شما خودتونم  میدوننی  که  تو ایران  یه  کسی  که  میخواد رو بیاد همه  میخوان  یه  کاری  کنن 

 بخوره  زمنی . حسادت  و بخل  پدر این  ملتو در آورد خانوم .

س  - پس  یک  عده ای  به  دلیل  حسادت  با شما بد شده  بودند و برایتان  می زدند؟ بعد از 

انقالب  دربارۀ وقایع  2۸ مرداد خیلی  نوشته اند و در غالب  این  نوشته ها از شما نام  برده اند.

نظرتان  دربارۀ این  نوشته ها چیست ؟

ج  - من  نمیدونم  چرا پیش  از انقالب  ما هیچکدوم  از این  چیزها رو ندیدیم  و نخوندیم ! 

بعد از انقالب  اینا رو بیش���رت مینوشنت . حاال 2۸ مردادو کار نداریم . خانم  یه  مزخرفاتی  اینا 

نوشنت  که  بیا تماشا  کن . بیشرت این  کتابام  برای  من  دروغ  مینویسن ، همه شون ، اینا همه  دروغه .

حقیقت  اینه  که  من  االن  به  شما گفتم .

س  - بعد از اینکه  سر و صدای  انتخابات  خوابید چه  کردید؟

ج  - بعدش  زاهدی  ما رو فرستاد ضریح  بربیم  سوریه ، گفتم  براتون ؟

س  - نه ، حاال تعریف  کنید.

ج  - بله . خدمت  شما عرض  کنم  سر 2۸ مرداد که  شاه  از ایران  میذاره  مریه ...

 س  - 25 مرداد.

ج  - البته ،  25 مرداد  که  شاه  مریه ، من  تو زندان  بودم . عرض  کردم  به  شما که  اون  سروانه گفت : 

»شاه  رفت  پیش  ارباباش !«

س  - بله  گفتید.

ج  - حاال نگو ش���اه  وقتی  از ای���ران  مریه ، مریه  عراق  و اون  ]مظف���ر[ اعلم ، که  مثل  اینکه  

س���فریکبری ]وزیر مختار[ اونجا بود، نمیاد جلو شاه . دکرت فاطمی  بهش  اطالع  داده  بود که : 

»جلو اعلیحضرت  نیا!« البته  من  اینجا باید بگم  که  تمام  این  بساطا رو دکرت فاطمی  میچید، 

مصدق  زیاد  کاری  نداشت . اون  فاطمی  همه ش  کارگردانی  میکرد. خدمت  شما عرض  کنم ، 
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شاه  وقتی  مریه  تو فرودگاه  میبینه  هیشکی  نیست  خیلی  ناراحت  میشه . بعد یه  نفر راهنمائیش  
میکنه  میگه : »بیا برو پیش  آیت الله ]حس���ن [ شهرستانی .« آیت الله شهرستانی  یه  آیت الله 
خیلی  بزرگ  بود ویل  چشاش  نابینا بود. وقتی  مریه  پیش  ایشون  میشینه ، ایشون  بهش  میگه : 
»پاش���و برو خدمت  موالت  علی . برو اونجا پیش  علی بن  ابیطالب ، تو حرم  یه  ُخرده  نذر و 
نیاز  کن  دلت  واشه !« که  شاَهم  پامیشه  مریه  تو حرم  علی بن  ابیطالب . حرم  یه  کلیددار داره ، 
این کلیدداره  خودش  بعدها برای  من  تعریف  کرد --کلیددار اونجا و  کلیددار  کربال، با من  
رفیق  بودن ، تهران  که  میومدن  پیش  من  میومدن -- که  اعلیحضرت  وقتی  میاد بریون ، خیلی  

خوشحال  میاد بریون . وقتی  رفته  بود خیلی  گرفته  بود...
س  - کلیددار ایرانی  بود؟

ج  - نه ، عراقی  بود ویل  عراقی  ایرانی . فارس���ی ام  بلد بود. ... بعد اعلیحضرت  وقتی  که  
تشریف  میارن  تهران ، چون  حرم  یه  ُخرده  خرابه  خروبه  داشت ، دستور میدن : »برین  همه  رو 
درست  کننی  به  خرج  خودم . درَشم  عوض  کننی ، در جلو که  اون  در بیشرت از نقره  و طالست 

 مال  شاهه . مرین  اونجا رو درست  میکنن  آخر سر دستور میده  تو آینه کاریاش  مینویسن :
گر در َحَرَمت  آینه کاری  کردم 

کاری  نه  سزای  شهریاری  کردم 
از طلعت  روی  توست ... )اینجاش  یادم  رفته (

گر پیش  ُرخت  آینه داری  کردم 
بندۀ درگاه  علی ، محمدرضا پهلوی 
االنم  توی  حرم  علی بن  ابیطالب  هست . تا حتی  یه  شاعَرم  یه  شعری  درست  کرده  بود که  میگه :

شهنشاها تو اندر جسم  ایران  همچو جان  استی
  گل  آمال  ملت ، خار چشم  د شمنان  استی 

به  پیمانی  که  با شاه  والیت  بسته ای  شاها  
همیشه  در پناه  سایۀ این  خاندان  استی 

س  - این  قضیه  بعد از 2۸ مرداد است ؟ بعد از اینکه  شاه  برمی گردد ایران ؟
ج  - بله . از اونجا شروع  شد  که  اعلیحضرت  دستور میدن  یه  ضریح  1برای  حضرت  زینب 

1- نق���ل از روزنام���ه کیهان، 5 مهر 1332: »بازدید آیت الله کاش���انی از صندوقی که آقای صنیع خاتم برای مرقد 
حضرت زینب علیهماسالم ساخته است.« احتمال دارد مقصود جعفری از ضریح همنی صندوق باشد.
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 درست  کنن ، یه  ضریحم  برای  حضرت  مسلم  توی  کوفه . بعد زاهدی ام  نخست  وزیر شده  بود 

دیگه . وقتی  اینا رو تهیه  کرد، یه  هیأت  بیست  و پنج  نفره  درست  کرد که  فقط  افسرا بودن  و اون  

صنیع  خاتم  از اصفهان  که  ضریحا رو درست  کرده  بود، با اون  موسوی  واعظ . تیمسار ضرغام  

]سرلش���گر عزت الله ضرغامی [ رئیس  هیاًت  بود، تیمسار صدوقی ام  معاونش  که  دادستان  

ارتش  شده  بود. تیمسار ضرغام  خیلی  مرد بزرگ  و محرتمی  بود. ُخب  بازنشسته  شده  بود 

ویل  چون  مورد عالقۀ شاه  بود و خیلی ام  متدین  بود واسه  خاطر همینم  رئیس  هیأت  ما شده  

بود. زاهدی  دید منم  مذهبی ام  گفت : »پاشو برو.« مام  با اینا راه  افتادیم  رفتیم ، خدمت  شما 

عرض  کنم ، سوریه  و عراق . تو سوریه  اینا به  من  گفنت : »اگه  اینجا اسم  علی  بیاری  اینا اصاًل 

خوششون  نمیاد!« منم  گفتم : »حاال که  خوششون  نمیاد من  مریم  تو این گلدسته  یه  اذون  و 

یه  اشهد میگم . هر کاری  میخوان  بکنن  بکنن .« رفتیم  یه  همچی  کاری ام کردیم  و بعد ضریح  

رو کار گذاشتیم . )عکس  شمارۀ 10/12( از اونا یه  عده  از رجالشون  اومدن ، جمعیتی ام  اومده  

بود که  بیا و تماشا کن . البته  وقتی  داشتیم  مریفتیم  تو راه  از اینجا ]تهران [ به  قزوین  و همدان  و 

کرمونشاه  و قصرشریین  تا به  عراق ...

س  - زمینی  رفتید؟

ج  - آره  دیگه ! این  ضریحا خیلی  بزرگن ، میذارنشون  توی  کامیون . 

س  - درست .

ج  - ...حاال تمام  این  کامیونا رو انقد مردم  نخ  بسنت  که  نگو. ما که  ضریح  مریحو میربدیم ، 

همۀ مردم  ریخته  بودن  زار زار گریه  میکردن . راستی  میگم  خانوم ، مردم  ساده لوح  بودن  دیگه ! 

این  کارا رو مذهب  تو کتشون  کرده  بود. مخصوصاً تو این  دهاتا و این  شهرستانا ساده  بودن  

دیگه !

س  - بعد ک���ه  ضریح  را بردید به  س���وریه  آنجا رس���م  چه  جوری  ب���ود؟ صرب می کردید تا 

نصبش کنند یا می گذاشتید و می آمدید؟

ج  - نه  دیگه  اونجا وامیسادیم  نصبش  میکردن ، افتتاح  میکردیم  و بعد میومدیم .

س  - چه  مدتی  در سوریه  ماندید؟

ج  - تقریباً هف  هش  روز.

س  - نصب  ضریح  هفت  هشت  روز طول  کشید؟
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ج  - بله . بعد رفتیم  غرب  عراق . ما اومدیم  تو کربال و دیدیم  اون  س���رهنگا که  جلوتر از ما 

رفته  بودن ، اونجا جمعن . دو تا تیمسارا تو اتاق  کنسولن . کنسوَلم  خسروپرویز بود. ما رفتیم 

 اونجا و به  سرهنگه  گفتم : »چی  شده ؟« گفت : »تیمسار رفته  بود تو به  این  گفته  بود که  به  

ما اجازه  بدین  شب  اینجا بمونیم  تو سفارتخونه .« راستم  میگفت  این  مسافرخونه های  کربال 

انقد کثیف  بود و بو میداد که  آدم  نمیدونس���ت  چیکار کنه . گفته : »نه  نمیشه .« اینو که  به  من  

گفت گفتم : »من  مریم  باهاش  صحبت  میکنم .« رفتیم  نشس���تیم  اونجا و با این  خسروپرویز 

س���الم کردیم . ما رو میشناخت . گفت : »آقای  جعفری  حال  شما چطوره ؟« حاال تقریباً یه  

شیش  هف  ماهی  از 2۸ مرداد گذشته  بود دیگه ، اینا هی  دلشون  میخواست  منو ببینن . گفتم : 

»حاال هر جوری  هست  شما یه  کاری  بکننی . باالخره  اینا رو پاگوناشونو شاه  داده . حاال اینا 

با این  لباساکه  نمیشه  برن  تو این  مسافرخونه ها، راست  میگن .« گفت : »نه  نمیشه .« گفتم : 

»نمیشه ؟« خالصه  یه  ُخرده  باهاش  گردگریی  کردیم ، حاال کار نداریم . بعد این  رفت . رفت  

و خالصه  ما اومدیم  بریون . اومدیم  بریون  دیدیم  حاجی عبود پشت  در وایساده  گویا فهمیده  

ب���وده  ما اومدیم . این  حاجی عبود میومد ته���ران  و مریفت  حاجی  میربد مکه  و من  یه  دفعه  

تهران  دیده  بودمش . اینم  یه  ماجرایی  داره  بعداً براتون  تعریف  میکنم . این  حاجیه  ما رو برد 

خونه شون . باور کننی ، این  بنده  خدا خانوم  در عرض  سه  چار ساعت  یه  غذایی  درست  کرد: 

دو تا بره ، چند تا مرغ  و این  و اون ، یه  پذیرایی  حس���ابی  کرد. س���الن  بزرگی ام  داشت ، آخه  

رئیس  صنف  قصابا بود.هیچی  خالصه ، بعد ما تا صبح  اونجا موندیم  و صبحم  بلند شدیم  

و ضریحو  که  برده  بودیم کار گذاشتیم  تو همون  کوفه . کوفه  باالی  کربالست . هیچی  دیگه  از 

همونجا برگشتیم  به  ایران . این  جریان  کار اونجا.

س  - در همان  شمارۀ روزنامۀ کیهان  جمهوری  اسالمی  که  گفتم  در مورد شما خیلی  بد و 

بریاه  نوشته  عالوه  بر اسناد مختلف ، نقلی  هم  از مدال  یا نشان  2۸ مرداد شده  که  شاه  به  شما 

داده  است . چرا راجع  به  نشان  چیزی  به  من  نگفتید؟1 

ج  - خانوم ، من  خودم  نشانم . گفنت  نداره ؟! 

س  - انگار بعد از 2۸ مرداد خیلی  عزیز ش���دید، مرتب  جش���ن  و برنامه  تهیه  می دیدید و 

روزنامه ها هم  همه  از شما تعریف  می کردند! )اسناد شمارۀ 10/13 و 10/1۴(

1- ر.ک. به پیوست شماره 1 صص 393-3۸۸.
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ج  - بله  بعد از 2۸ مرداد من  یه  وضعی  پیدا کرده  بودم ، سر و صدام  راه  افتاده  بود تو مردم !

س  - االن  که  به  گذش���ته  و 2۸ مرداد نگاه  می کنید از کاری  که  کردید راضی  هس���تید یا 

پشیمان ؟

ج  - نه  همچی  پشیمونم  نیستیم .

س  - یعنی  اگر دو مرتبه  اتفاق  بیفتد همان  کار را می کنید؟

ج  - من  طرفدار شاه  بودم ، االنشم  هستم .

س  - االن  هم  هستید؟

ج  - بله . هیشکی  دیگه  نه ! فقط  خودش .

س  - فهمیدم  فقط  خود ش���اه . فکر می کنید کاری  که  شما در 2۸ مرداد کردید، برای  مردم  

ارزش  داشت ؟ بسیاری  معتقدند اگر 2۸ مردادی  نبود و شاه  برنمی گشت ، انقالب  57 هم  

نمی ش���د. شما چه  می گویید؟ فکر می کنید  کجا اش���تباه  شد؟ شاه  کجا اشتباه  کرد که  این  

انقالب  57 اتفاق  افتاد؟

ج  - آخه  خوِد ش���اه  که  گفت  »من  اش���تباه  کردم «. تموم  شد و رفت . وقتی  خودش  میگه  

من  اشتباه  کردم  باید بخشیدش  دیگه . آخه  میدوننی  چه  جوریه ؟ اینا که  دور و ور شاه  بودن  

باهاش  اونجور روراس���ت  نبودن ، میدوننی ؟ اونایی  که  ش���اه  رو دوست  داشنت  همیشه  کنار 

بودن . ملتفت  ش���دین ؟ گذاشتنشون  کنار. همه ش  مریفنت  دنبال  این  مخالفا. ویل  یکی رو که 

 موافق  بود اصاًل محل  نمیذاشنت .
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عکس  شمارۀ 10/1
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عکس  شمارۀ 10/2
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عکس  شمارۀ 10/3
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عکس  شمارۀ 10/۴
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عکس  شمارۀ 10/5
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عکس  شمارۀ 10/6
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عکس  شمارۀ 10/7
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عکس  شمارۀ 10/۸
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باشگاه   جعفری 

س  - حاال برویم  سراغ  باشگاهتان .

ج  - بفرماین . ویل  بذارین  اول  یه  شعر براتون  بخونم ، دربارۀ ورزش .

س  - حتماً بخوانید.

ج  - طنزه ! میگه : 

شریه  و تریاک  عمر و مال  را کم  می کند  

بنگ  منگ  و باده  دفع  غصه  و غم  می کند  

می  بخور با دوستان  و از پی  افیون  مرو  

چونکه  افیون  شخص  را با ُچرت  همدم  می کند  

شخص  بنگی  در شب  مهتاب  بردارد چو گام   

سایۀ خود را ببیند، بی خرد َرم  می کند  

شخص  تریاکی  بگرید چون  به  کف  گُرز گران   

پای  منقل  جنگ  با سهراب  و رستم  می کند  

جای  اینها صبح  ورزش  کن  که  ورزش  در عوض   

سستی  اعصاب  را چون  سنگ  محکم  می کند.  

س  - شاعرش  کی  هست ؟

ج  - مال  سیدمصطفی  فخرایی . یه  نفر از همنی  ورزشکارای  قدیم . بیت  آخرش  میگه  دیگه :

الاقل  شعر تو فخرا مردم  بیعار را  

از ره  پند و نصیحت  کم کم  آدم  می کند  

س  - دمتان  گرم . با اجازه  برگردیم  س���ر صحبت  خودمان . شاه  بعد از 2۸ مرداد باشگاه  را 
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به شما هدیه  داد، درست  است ؟

ج  - نه  باباجون ، باشگاه  رو به  من  هدیه  نداد. به  بانک  ساختمانی  دستور داد یه  قطعه  زمنی  

از زمینای  ش���هرداری  رو به  من  بدن . باشگاه  َرم  مردم  پولشو دادن . سازمان  برنامه  هم  برای  

ساختنش  کمک  کرد.

س  - یعنی  شاه  پول  همۀ باشگاه  را نداد؟

ج  - ای  بابا، چه  چیزایی  به  ما میگنی  خانوم ...

س  - این  صحبتهایی  اس���ت  که  همه  پشت  سِر شما می کنند. حاال من  هم  دارم  با شما در 

میان  می گذارم  تا شما جواب  بدهید.

ج  - منم  همینو دارم  میگم . میدونم . پیش���رت از اینکه  شما بگنی  خودم  میدونستم  مردم  چی  

میگن . همنی  مردم  شاه  رو بی اعتبار  کردن  دیگه . این  ملت  که  اینهمه  شایعات  درست  کردن 

 مملکتو به  این  روزگار رسوندن . وقتی  میگن  بنده  27 میلیون  دالر گرفتم  فالن  ]کودتا[کردم ، 

برای  باشگاهم  اونو میگن  دیگه .

س  - 27 میلیون  که  اغراق  اس���ت . اگر 27 میلیون  دالر گرفته  بودید پول  ش���اه  را برای  چه  

می خواستید؟ با همان  پول  می شد صد تا باشگاه  ساخت !

ج  - اگه  27 میلیون  دالر گرفته  بودم  که  حاال تو آپارتمان  انقدی  زندگی  نمیکردم  که . مثاًل 

یارو سی  و هشت  سالشه  میاد تو رادیو میگه :1 »شعبون  جعفری  رو دیدم  -- حاال اون  فامیل 

 اصلیمونم  میگه  -- شعبون  بی ُمخو دیدم  سوار تانک ، دو تام  هف تری دستش  بود، اینو میزد، 

اونو میزد.« گویندهه  ازش  میرپسه : »آقا، چند سالته ؟« میگه : »سی  و هشت  سال !« آخه  مرد 

حس���ابی ، 2۸ مرداد چهل  و هشت  نه  سال  پیش  بوده ، تو که  سی  و هشت  سالته  از  کجا اون  

روزو دیدی ؟ تو اونوقت  هنوز از تو شیکم  ننه تم  بریون  نیومده  بودی ! نه ، جداً اینو میگم .

بعدشم  مگه  من  جان  ویَنم  که  دو تا هف تری دستم  بود؟!

س  - پس  اگر پول  نمی گرفتید چه  قصدی  داشتید؟ من  دارم  دنبال  انگیزه  و علت  فعالیت های  

شما می گردم . 

ج  - من  دوست  داشتم .

س  - همنی ، می خواهم  ببینم  چه  چیزی  را دوست  داشتید؟

1-- اشاره به یکی از رادیوهای محلی لس آنجلس.
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ج  - من  خاطرخواه  و عاشق  این  ورزش  باستانی  بودم .

س  - پس  به  ورزش  عالقه  داشتید؟

ج  - به  این  ورزش  عالقه  داشتم ، دنبال  این  ورزش  بودم .

س  - دنبال  شاه  برای  چه  بودید؟

ج  - از اون  اول  گفتم  که ، این  توده ایا ما رو انداخنت  تو کار دیگه . همه  اینا رو گفتیم  که !

س  - درست  است . ویل  می خواهم  ببینم  عشقتان  به  شاه  باعث  می شد این  کارها را بکنید 

یا منافع  شخصی  داشتید؟ اگر نان  و آب  تویش  نبود چه  بود؟ از شهرتش  خوشتان  می آمد؟

ج  - نه ، شاه  رو راستی  راستی  دوست  داشتم . االنم  دوستش  دارم . االنم  یه  جا میشنفم  حرف  

شاه  رو میزنن ، اصاًل دیوونه  میشم . 

س  - باالخره  شاه  در ارتباط  با ساخنت  باشگاه  به  شما کمک  کرد یا نکرد؟

ج  - بله ، اصالً  گذاشته  بودم  برات  بگم  خانوم . راجع  به  باشگاه  فقط  یه  دفعه  اعلیحضرت  

به من  کمک  کرد. اونم  تزئینات  تو باشگاهمو دستور داد درست  کردن . اون  اولم  اعلیحضرت 

 پول  باشگاهمو نداد. اعلیحضرت  دستور داد زمینشو به  من  دادن  که  مال  بانک  ساختمانی 

 بود. همون  بعد از 2۸ مرداد، گفتم  که  اعلیحضرت  گفت : »میخوای  چیکار کنی ؟« گفتم : 

»یه باش���گاه  داشتم  حاال ندارم ، یه  باش���گاه  میخوام .« گفت : »برو هر جا رو دلت  میخواد 

انتخاب کن .« خودم  رفتم  اونجا رو انتخاب  کردم . به  عرضشون  رسوندم  و اون  زمینو به  من  

دادن . باشگاهشو مردم  پول  دادن  ساختم . 1کمک  شاهم  سر این  شد که  یه  سال  ملک  سعود 

پادشاه  عربستان  از مکه  میومد تهران ، من  یه  طاق نصرت  دمِ  فرودگاه  زدم  یکی  سِر 2۴ اسفند.

س  - این  قضیه  کی  بود؟

ج  - واال تاریخش  یادم  نیست . همون  وقتی  که  ملک  سعود اومد ایران  دیگه . 2رفتم  یه شرتم  

بگریم  جلوش  بکش���م دیدم  میش���ه  ده هزار تومن . من  که  اونقد پول  نداشتم . گفتم  چیکار 

کنم ؟ رفتم  میدون  امنی س���لطان . یه  حس���نی  زاغی  بود اونجا این  شرتای  اسقاط  رو میاورد 

1-در مصاحبه ای با دخرت یکی از نیکوکاران و زمنی داران ش���مال ش���هر تهران، مصاحبه شونده اظهار داشت که 
آجرهای ساختمان باشگاه توسط پدرش به جعفری هدیه شد. وی همچننی روزی که جعفری برای سپاسگزاری و 
و به افتخار پدرش در باشگاه نوساخته گلریزان کرد را به خاطر داشت. از آن پس شخص یاد شده، به دلیل نذری 
که داشت و تا چند سال، بخشی از مخارج روضه خوانی های جعفری را می پرداخت. به خواستۀ خانواده نام این 

شخص محفوظ می ماند. 
2-  ملک سعود روز 17 مرداد سال 133۴ وارد تهران شد. 
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میکشت  گوشتشو به  مردم  میفروخت . من  که  اونقد پول  نداشتم . گفتم  چیکار  کنم ؟این  آدمای 

 بی بضاعت  گوش���ت  شرتو میربدن  کوفته  درست  میکردن ، شامی  درست  میکردن . ما رفتیم 

 پیش  حس���نی  و گفتیم  حسنی  ما یه  ش���رت میخوایم  و اینا. گفت  یکی  اونجا هست  ویل  باید 

یه جوری  اینو تا اونجا بربی ، این  معلوم  نیست  زیاد بمونه ... مثل  اینکه  داره  میمریه .

س  - ُمردنی  بود؟

ج  - آره . ]خن���ده[ چند؟ اینور و اونور؟ خالصه  یه  ش���رت اس���قاط  رو چارصد تومن  ازش 

 خریدیم . ده هزار تومن  شرت بود، داد چارصد تومن . سیصد تومن  بهش  دادیم ، صد تومنشم  

از ما نگرف���ت . خالصه  اومدیم ... اومدیم  و طاق  ش���ال  انداختیم  روش ، قالیچه  انداختیم  

روش  و یه  زنگولۀ گُنده ام  گردنش . آخه  دیدیم  پوستش  آویزون  شده  تا اینجاش ، واال جون  

شما! حاال چیه ؟ یه  اصغر دیوونه  بود --آورده  بودمش  که  اینو بپاد-- تو محل  جلو جلو 

مریفت  و میگفت : »مواظب  باش  َلَغت  نزنه ، گاز نگریه !«. ]خنده[ خالصه  بردیمش  َدمِ  2۴ 

اسفند. خدابیامرزه  شاه  رو، دیدم  تو کالسکه  اومد. من  یهو جلو کالسکه  رو نیگر داشتم  و دو 

تا دس���ته گل بردم  دادم  و اعلیحضرتم  فقط  یه  کالم  به  پادشاه  سعودی  گفت : »این  پهلوون  

ماست .« بعد من پریدم  پائنی  و شرتو کشتیم . میدوننی  شرتو چه  جوری  میکشن ؟ 

س  - نه ، نمی دانم .

ج  - با نیزه  میزنن  تو خرخره ش . بعد میفته  زمنی ، اونوقت  میُکشنش .

س  - همینطور که  شرت بخت  برگشته  ایستاده  نیزه  را به  گلویش  فرو می کنند؟

ج  - آره ، وقتی  وایساده  با نیزه  میزننش . حاال این  نیزه  رو هی  میزدن ، پوستش  پری و کلفت  بود 

دیگه ، نمریفت  تو. ما دیدیم  االن  خراب  میشیم ، خیط  میشیم . گفتم  بچه ها بیاین  شرتو بکوبنی  

زمنی . خالصه  کشتیمش  رفت . حاال یه  چیز خوشمزه  بگم : علوی مقدم  منو صدا کرد.گفت : 

»شرت دونه ای  چنده ؟« گفتم : »دونه ای  ده هزار تومن .« گفت : »اعلیحضرت  از من  پرسیدن  

شرت چنده ؟ بهشون  گفتم  که  قربان  هفتاد هشتاد تومن !«

س  - عجب ؟

ج  - ...حاال گوش  بده ! ببنی  اعلیحضرت  چی  بهش  جواب  داده ، خدا بیامرز تیز بود! گفته : »ُبزم  

نمیدن  هفتاد تومن .« خودش  بعداً برام  گفت  به  قرآن . حاال من  شرتو خریده  بودم  سیصدتومن ، 

راستو بهش  گفتم . من  دروغ  نمیتونستم  بگم . گفتم : »انقد خریدم  و آوردم  کشتم .« 
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بعد پادشاه  سعودی  که  رفت  یه  روز ما رو خواسنت . حمزه  ُغوث  سفری عربستان  سعودی  بود.

حمزه  ُغوث  به حساب  یه  کاردار داشت  به نام  سیدحسن ، همه  کاره ش  بود، این  ما رو خواست . 

رفتیم  اونجا دیدیم  عباس  شاهنده ، بیوک  صابر، حسن  عرب  و چند تا از روزنامه نگارای  دیگه  

همه  اونجا وایسادن . دیدم  اینا رو خواسته  بودن  یکی  یه  بسته  بهشون  میدادن . خانوم  به  جون  

ش���ما، یه  پاکتم  گذاشنت  جلو ما، هر کاری  کردن  من  گفتم : »ور نمیدارم .« گفت : »چرا؟« 

گفتم : »من  نمیخوام . شاه  من  هر چی  بخوام  به  من  داده ، من  پول  الزم  ندارم .« گفت : »آخه  

بخشش  ملکه !« گفتم : »قربونت  برم ، ملک  با من  چیکار داره ؟ من  اگه  پول  بخوام  ملکِ  

خودم  میده !« و رفتم . 

س  - می دانستید توی  پاکت  چه  بود؟

ج  - نمیدونس���تم  چی  توش���ه  ویل  نگرفتم . بعد از اینکه  رفتم ، یه  چپی عگال  و یه  عبا و یه  

ساعت  و یه  دونه  خنجر برام  فرستادن . حمزه  ُغوث  گفت : »بیا همینجا بگری.« حمزه  ُغوثم  تو 

باشگاه  اومده  بود. گفتم : »پس  اجازه  بدین  من  اینا رو بپوشم  یه  عکس  با شما بگریم .« وقتی  

پوشیدم  دید از خودش  عرب تر شدم . هیچی  نشستیم  و یه  عکسی  باهاش  گرفتیم  و رفتیم . یه  

روزنامه نگار بود به نام  عباس  فروتن  و یه  مجله م  چاپ  میکرد...1 اسمش  چی  بود؟ آشفته ؟

س  - آشفته ؟ همان  روزنامه ای  که  عماد عصار صاحب  امتیازش  بود؟

ج  - بله . گمانم . این  فروتن  سردبریش  بود. یه  روز اومد پیش  من  گفت : »آقای  جعفری ! این  

هاشم  کرمونشاهی  هف هزار تومن  پول  منو خورده . من  هر کاری  میکنم  هر دری  میزنم  فایده  

نداره ، دادگسرتی ام  رفتم . تو رو خدا اگه  تو بهش  بگی  این  پول  منو میده .« ما فرستادیم  دنبال  

هاشم . اومد و گفتم : »هاشم  پول  اینو بهش  بده .« گفت : »آقای  جعفری  این  آدم  خیلی  مادر 

ق ...س���ت !« گفتم : »حاال هر چی  که  هست ، بنده  خدا نداره ، پولشو بهش  بده .« باالخره 

 پولو  گرفتیم  دادیم  به  این . بعد یه  روز دیدیم  عکس  منو با همنی  حمزه  ُغوث ، نمیدونم  از کجا 

گری آورده  بود، پش���ت  مجله ش  انداخته  و نوشته : »عدالتخانۀ شعبان  بی ُمخ . هر کسی  چند 

س���ال  تو دادگسرتی  بُدِوه ، اینجا بره ، اونجا بره ، پولش  وصول  نشه ، اگه  بره  پیش  این ، توی 

 زیرزمینش  یه  دستگاه  اقاریر داره  کارشو فوری  درست  میکنه .« حاال اومده  بود تو زیرزمنی  

کله پاچه م  خورده  بود پدرسگ ! اِ، بگو حیف  محبتی  که  به  تو کردیم  مرتیکه !

1- عباس فروتن در فروردین 13۴3 از سوی معینیان بهمست معاون وزارت اطالعا منصوب شد.
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حاال ما یه  دس���تگاه  ضبط صوت  داش���تیم  که  همنی  فروتن  اون  دس���تگاه  َرم  دیده  بود. ما 

این دستگاه  رو گذاشتیم  سِر یکی  و رفتیم  اونجا تو روزنامه ش ، تو خیابون  اکباتان  اون  باال بود.

رفتیم  اونو وسط  دفرتش  گذاشتم  و نوارَشم  راه  انداختم ، روح انگیز توش  خونده  بود: قدرت  

شله1 . روح انگیز بنا کرد خوندن . خوندنش  که  تموم  شد، من  یقه شو  گرفتم  و کراوات  مراواتشو 

کشیدم  بردم  از همون  باال پرتش  کنم  پائنی . خیلی  معذرت  میخوام ، گفتم : »فالن  فالن  شده ، 

این  جواب  محبتائیه  که  من  به  تو  کردم ؟ این  اقاریره ؟ این  چیه  نوشتی  این  تو؟«گفت : »آقا، 

واال دست  من  نیست !« بهش  گفتم : »اِ مرتیکه  همه کاره  تویی ...«

خالصه ، خوب  حسابشو رسیدیم  و رفتیم . اینم  به حساب  حکایت  یکی  از  کسایی  که  ماکارشو 

روبراه  کرده  بودیم . نه ، آخه  شما نیگاه  کن ! اومدیم  کارشو درست  کردیم ، اونوقت  ورداشته  

بود این  چرت  و پرتا رو نوشته  بود.

س  - شاید منظورش  نیش  زدن  به  دادگسرتی  بوده !

ج  - همون . ُخب  یه  نیش���م  به  م���ا زد دیگه ! حاال مقصود، همۀ این���ا رو گفتم  برای  این : 

اعلیحضرت  قضیۀ پول  نگرفتنم  رو شنفته  بود. یه  روز که  رفتیم  با ورزشکارا شرفیاب  شدیم 

 خدمت  اعلیحضرت ، ایش���ون  گفت : »باشگاهت  تموم  ش���د؟« گفتم : »قربان  هنوز تموم  

نش���ده .«گفت : »چرا؟« گفتم : »تزئیناتش  مونده .« گفت : »چون  اون  بسته  رو از سفارت  

عربستان  س���عودی  نگرفتی ، دستور میدم  تزئینات  باشگاهتو بدن .« خدا بیامرزدش ، تیمور 

بختیاَرم  اونجا وایساده  بود، گفت : »فوری  برو اونجا ببنی  هر چقدر خرج  داره  براش  درست  

کن .« که  اوم���د اونجا و  کارمونو راه  انداخت . مام  باالخ���ره  هی  ایراد میگرفتیم  اینجاش  

همچینه ، اونجاش  همچینه ... خیلی  خرج  کردیم  تا درست  شد. 

س  - تیمور بختیار دستور شاه  را اجرا کرد؟

ج  - بله ، خیلی  به  شاه  نزدیک  بود. خودشم  یه  مدتی  رئیس  افتخاری  باشگاه  شد.

س  - ویل  بعد مورد غضب  شاه  قرار گرفت .2 می دانید چرا؟

ج  - برای  همون  اصالحات  ارضی  دیگه . ما که  اونوقت  خرب نداشتیم . یه  وقت  شنفتم  که  

1- قدرت شله: روح انگیز که نام اصلی اش قدرت بود، به خاطر کوتاه بودن یکی از پاهایش هنگام راه رفنت می لنگید  
و لقب شله کنایه از شل بودن را به این جهت به او داده اند.

2- سپهبد تیمور بختیار روز 2۴ اسفند 1339 برکنار شد و سرلشکر حسن پاکروان جانشنی وی گردید. بختیار روز 5 
بهمن 13۴0 به رم رفت.
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گفنت  بختیار رفته  س���وئیس . تا حتی  وقتی  از ایران  رفت  بریون  و گفنت  تو سوئیسه ، من  رفتم  

سوئیس  یه  بس���ته  نقل  و گیوه  و این  چیزا برده  بودم  بهش  بدم  دیدم  نیستش  گذاشتم  دم  دِر 

اتاقش  و رفتم .دیگه م  ندیدمش . ویل  وقتی  برگشتم  ایران ، نمیدونم  اینو گفتم  یا نگفتم ؟

س  - جریان  وقتی  از سوئیس  برگشتید را؟ نه  نگفتید! داستان  چه  بود؟

ج  - وقتی  اومدم  ایران  ریخنت  تو باش���گاهِ  من . یه  روز نشسته  بودم  دیدم  از سازمان  امنیت  

اون  س���رهنگ  چی  بود خدایا؟ ... یه  موقع  همکالس  خوِد منم  بود؟ ...سرهنگ  افضلی ، 

این  اومد اونجا. غروب  بود، من  خواس���تم  سوار شم  برم . گفت : »بیا تو کارت  دارم .« رفتم  

تو دفرت نشستم . گفت : »یه  دقیقه  صرب کن  چند تا میخوان  بیان  ببیننت .« نشستیم  و دیدم  یه  

تیمس���اری  اومد با چند تا سرهنگ  و دو تا ماشنی  مسلح  و اینا. ماشینا رفنت  دور باشگاه  رو 

گرفنت  و خدمت  شما عرض  کنم  که ، بعد تیمساره  اومد تو و درو بست . گفتم : »با من  چیکار 

دارین ؟ این  مأمورا چی  میخوان ؟« گفتش : »هف تری قاچاق  داری ؟« گفتم : »واال یه  هف تری 

دارم  که  اعلیحضرتم  میدونه  با اجازه  ایشون  گرفتم . یه  هف تری قاچاَقم  دارم  که  اینجا نیست . 

جای  دیگه س���ت .« جداً داشتم  ویل  جای  دیگه  بود. گفت : »ُخب  ما میخوایم  اینجاها رو 

ببینیم .«گفتم : »من  نمیذارم !« یه  ُخرده  گرت گریی   کرد و بعد همون  سرهنگه  به  من  گفت : 

»جعفری ، شما اجازه  بده  بذار نیگا کنن ! بیخود اسباب  زحمت  درست  نکن !« گفتم : »باشه  

برو نیگا کن !« بعد من  دیدم  الی  کتابا رو میگردن  و اینا، هی  اون  زیر، دفرتا رو باز کردن  و 

کاغذا رو میخونن . گفتم : »هف تری که  الی  اون  نمریه  تیمسار! عقبِ  چی  میگردی ؟« هیچی  

خالصه ،گشنت  و چیزی  پیدا نکردن . گفتم : »من  اون  باال کتابخونه َم  دارم ، موزه َم  دارم ، اونوَرم  

دفرتدارم ، میخواین  اونجاها َرم  نیگا کننی  هیچ  اشکایل  نداره .« گفت : »نه ، همینقد  کافیه !«

بعد که  اینا رفنت  ما فهمیدیم که  اینا فکر کردن  من  رفتم  با تیمور بختیار اونجا س���اختم  مثاًل 

یه کودتایی  چیزی  راه  بندازیم ، یه  همچی  چیزی . بعداً خودشون  به  من  گفنت . این که  شد من  

خیلی  ناراحت  شدم ، چون  ریخته  بودن  تو باشگاه  و همۀ شهرم  فهمیده  بودن . بچه هام  داشنت 

 ورزش  میکردن ، موقع  ورزش  بود. آهان  یه  روز که  خدمت  اعلیحضرت  شرفیاب  شدم گفتم : 

»قربان ، اینا ریخنت  تو باش���گاه  من  و این  جوری  ش���د و این  جوری  شد و از این  صحبتا.« 

شاه  گفت : »حاال که  طوری  نشده !« من  فکرم  افتاد نکنه  خوِد شاه ... آخه  حتماً به  عرض  

 ایشونم  رسونده  بودن  دیگه . گفته  بود: »برین  ببیننی  چیه !«. چون  شاه  با بختیار خیلی  بد بود. 
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بله ، ش���اه  یه  فکری  کرد و --خدابیامرزدش  ش���اه  رو، وقتی  حرف  میزد مکث  میکرد-- 

گفت :»حاال که  طوری  نشده .« گفتم : »قربان ، تیمسار ]منصور[ اردوبادی ...« --االن  مرده  

خدارحمتش  کنه -- »..ایشون  2۸ مرداد خیلی  زحمت  کشید. تا حتی  سوارا رو از سنگسر 

آورد و چه  کرد و چه  کار کرد. ویل  رئیس  س���تاد و دس���تگاه  باهاش  بد بودن . میان  روز اول  

دو سه  تا صندوق  آبلیمو میربن  دِر خونه ش ، بعد مرییزن  تو خونه ش  و زیر اون  صندوقا تمام 

 اعالمیه های  مضره  و توده ای  و نمیدونم  چی  چی ... پیدا میکنن  و اردوبادی  رو میگرینش !« 

شاه  سرشو تکون  داد گفت : »تو اینا رو میدونی ؟« خود شاه  به  من  گفت ، جون  شما. گفتم : 

»قربون ، اینا چیزائیه  که  ما فهمیدیم ...«

س  - منظورتان  از این  صحبت  چه  بود؟ چرا این  ماجرا را برای  شاه  تعریف  کردید؟

ج  - آه���ان ، برای  این  گفتم  که  وقتی  اینا ریخنت  تو باش���گاه  م���ن ، اگه  خوِد اینا یه  چیزی  

میذاشنت  اونجا تکلیف  من  چی  بود؟

س  - جداً؟ انگار شاه  گاهی  اوقات  با شما خوب  تا نکرده !

ج  - هر قدَرم  با من  بد کرده  باش���ه  ویل  من  دوس���تش  داشتم  و دارم . اینو شما باید بدونی  

که  چرا ما شاه دوس���ت  شدیم . اواًل اون  قدیما که  ما سِر سفره  مینشستیم ، بابا ننه مون ، وقتی  

میخواستیم  غذا رو شروع  کنیم  اول  علما رو دعا میکردن ، جداً، بعد شاه  رو دعا میکردن . 

حاال اون  س���فره  هر چی  بود، بود دیگه ! درس���ته  سِر یه  ذره  گوشت  دعوا میکردیم . ویل  یه  

چیزایی  داشتیم  که  برای  ما ورزشکارای  جنوب  شهر یه  اصلیت  بود: مثاًل خدا، شاه ، میهن ، 

ش���اهنامه  و فردوسی  . وقتی  بزرگ  میشدیم  اینا تو زندگیمون  بود، از بچگی  تومون  ساخته  

شده  بود. از همون  بچگی  شاه  تو  کله  ما بود، تو کلۀ ننه  بابامون  و تو زندگی  ما بود. صحبت  

این  نبود که  مثاًل من  بیام  شاه  رو دوست  داشته  باشم  واسه  خاطر اینکه  کسی  چیزی  به  من  

بده  یا من  دنبال  چیزی  برم . نه ، جداً میگم . این  از این . دوماً من  ش���اه  رو دوس���تش  داشتم  

چون  میدونس���تم  اون  تقصریکار نبود. اون  دور و وریاش  تقصریکار بودن . اونا حرفشو گوش  

نمیکردن . خوِد منم ، دور و ورم  یه  عده  از همینا بودن  دیگه . منتهاش  من  اینا رو می پاییدم ، 

حواسم  جمع  بود، شاه  خدابیامرز نه !

س  - ارتباط  شما با دستگاه  چگونه  بود؟

ج  - چرا، با دستگاه  در ارتباط  بودم . من  دیگه  اومدم  رفتم  یه  باشگاه  درست  کردم . چون 
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مردم  راغب  بودن . پولشم  بیشرت یه  عده  مردم  دادن  و اونجا رو درست  کردن . ُخب  اونموقع 

 21 میلیون  تومن  خرجش  شد. بله  هما خانوم ، من  سی  و پنج  سال  آزگار از پونزه  نفر بردم  جلو 

شاه  تو امجدیه  برای  ورزش  باستانی ، بعدم  که  ]استادیوم [ آریامهر درست  شد رسوندمشون  به  

هزار و هشتصد نفر برای  تاجگذاری  و جشنای  دوهزار و پونصد سال پادشاهی . )عکس های  

شمارۀ  11/1، 11/2، 11/3 و 11/۴( یعنی  هر سال  هی  زیاد و زیادتر میکردم . هر سالم  خوِد من  

بودم ، اونم  با کیا، با یه  مشت  بچه های  کشتارگاه ، سیلو، شرکت  واحد، دخانیات . میدوننی ؟ 

اداره  کردن  این  آدما خیلی  س���خت  بود. من  تا میخواستم  اینا رو جمع  کنم  پریم  در میومد. 

باید مثاًل دو تا از این  زورخونه  بیان ، دو تا از دروازه  غار، دو تا از میدون  اینور بیان ، دو تا از 

خیابون  ری  بیان  تا اینا رو جمع  کنم . مثل  آموزشگاه  شهربانی  و گارد شاهنشاهی  نبودن  که  

برنامه  داشنت  و تو جای  خودشون  و تو ارتش  کاراشونو میکردن . من  خیلی  برام  سخت  بود. 

با همه  این  حرفا برنامه مون  از همه م  بهرت میشد.

س  - ویل  یک  فرق  اساس���ی  وجود داش���ت : این  ورزشکارهایی  که  شما جمع  می کردید 

و ب���رای  ۴ آبان  به  آنها ورزش  باس���تانی  یاد می دادی���د، در قالب  تعریفهای  پهلوانی  قدیم 

 نمی گنجیدند. یعنی  مثل  پوریای  ویل  نبودند. پهلوانهای  قدیم  جور دیگری  بودند، درست ؟

ج  - چرا خانوم  بودن ، همون  مرامو داشنت . گود زورخونه  اصواًل مال  پوریای  ویل  بود دیگه . 

گود زورخونه  همیشه  مکتب  حضرت  علی  بوده  و جای  پهلوونی . 

س  - بله . ویل  مگر نه  اینکه  این  بر و بچه ها چاقوکشی  و از این  کارها می کردند؟ این  دو تا 

که  با هم  نمی خواند؟!

ج  - آخه  یه  چیزی  هست ، اشتباه  نکننی ! کسی  که  ورزش  باستانی  میکرد چیز دیگه ای  بود، 

اونکه  چاقوکش  نبود که !

س  - باستانی کارهای  شما چاقوکشی  نمی کردند؟

ج  - نخری. چاقوکش���ی  مال  تو محلیا بود. حاال شایدم  یکی  دو تام  از این  تو محلیا قاطی 

 باستانی کارا بودن . ویل  اصواًل اینا نبودن . نمیشه  خانوم ، هر کی  میگه  حرف  بیخود میزنه . تو 

محلیا خودشون  بچه های  گردن کلفت  داشنت ، بچه های  پررو داشنت ، هرکه  پرروتر بود شلوغ تر 

بود.

س  - پس  این  تو محله ایها همانهایی  هستند که  بهشان  می گفتند »دار و دسته «؟ مثل  دار و 
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دستۀ جعفری  یا دار و دستۀ طیب ؟

ج  - بله . این  تو محلیا جور دیگه ای  بودن ، باس���تانی کارا چیز دیگه ای  بودن . باستانی کار 

س���رش  فقط  تو ورزش  بود، تو محلیا نه . دار و دس���تۀ ما همه  باستانی کار بودن  اهل  شلوغ  

کاری ام  نبودن .

س  - پس  ما داریم  از دو گروه  متفاوت  صحبت  می کنیم .

ج  - بله  خانوم . این  کشتی  پهلوونی  بیشرت مال  قدیما بود.

س  - یک  دوره  ش���اه  به  پهلوانان  کش���تی  بازوبند پهلوانی  می داد و پانصد تومان  هم  حق  

س���فره .چه  کس���انی  غری  از عباس  زندی ، 1سروان  ابوالقاس���م  سخدری ، مصطفی  طوسی ، 

وفادار خراسانی ، عباس  حریری  و غالمرضا تختی  بازوبند گرفتند؟ این  آدمها را شما معرفی  

می کردید تا شاه  به  آنها بازوبند پهلوانی  بدهد؟ 

ج  - اینا مال  دورۀ سرپرس���تی  من  نبودن . من  وقتی  سرپرست  شدم  اینا بازوبنداشونو  گرفته 

 بودن . یه  روزم  تو کاخ  مرمر جلو خوِد شاه  کشتی  گذاشنت  که  تختی  و زندی  با هم  کشتی گرفنت  

که  براتون  تعریف  کردم . یه  دفعه م  من  تو امجدیه  گذاشتم  و اینا. بعد ورزشکارا رو میاوردن  

همون  باال اعلیحضرت  بهشون  بازوبند میبست . )عکس  شمارۀ 11/5( 

س  - از وقتی  که  شما سرپرست  شدید کسی  را معرفی  کردید که  شاه  به  او بازوبند بدهد؟

ج  - نخری. این  رس���م  به  اون  صورت  تشریفاتی  نبود، از اولم  بود. اونوقت  که  اعلیحضرت 

 فرمان  دادن  و من  شدم  سرپرست  این  کار، کشتی  پهلوونی  رو از نو آوردم  رو کار.

س  - جایی  خواندم  که  آخرین  کشتی  پهلوانی  کشتی  مصطفی  طوسی  بوده !

ج  - زمان  مصطفی  طوسی  کشتی   پهلوونی  رو تو میدون  میگرفنت . اولنی  کشتی  پهلوونی  

تو   کالج  امریکاییا بود، همونجا که  بعداً شد مدرسۀ الربز. اینا میومدن  اونجا کشتی  پهلوونی 

 میگرفنت . همنی  خسرو که  کشتنش  اونجا کشتی  پهلوونی  گرفته  بود و ممد سرپلی  رو انداخت ، 

اون  مهدی  قصاب  رو انداخت ، کشتی گری خوبی  شد ویل  ُخب  بعد آدم  ناجوری  شد و بر و 

بچه ها کشتنش . بله ، گاهی  توشون  یه  آدمای  ناجوَرم  پیدا میشدن  که  اسم  پهلوونی  و ورزش  

باستانی  رو خراب  میکردن . پیشرتا پهلوون  یزدی  بود، اکرب خراسانی  بود، سیدحسن  رزاز بود، 

حاج مم  صادق  ]بلورفروش[ بود و اینا، عکسای  همه شونم  ردیف  دارم .2 اینا همینجور اومدن  
1- روز ۴ آبان 132۸ بازوبند پهلوانی توسط شاه به عباس زندی اعطا شد.

2- ر.ک. به بخش »واژه نامه زورخانه و وزرش باستانی« صص ۴70-۴۴3
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تا رسید به  بچه های  کشتی  آزاد.

قدیما تو  گود زورخونه  کشتی  میگرفنت ، تو زمنی  نبود. اونوقت  کف  این  گودم  ُبته  مرییخنت  

روش���م  خاک  ُرس  که  وقتی  با کُنده  میخورن  زمنی  کُنده هاشون  زخم  نشه . بعد چون  دیگه  

توزورخونه  جا نبود کش���تی  رو آوردن  تو میدون . یواش  یواش  دیگه  میدون  رس���م  شد. اول 

 اعالم  میکردن  میگفنت  فالنی  میخواد کش���تی  بگریه ، یا خود کش���تی گری اعالم  میکرد هر 

کسی  میخواد کشتی  بگریه  من  باهاش  میگریم . مثاًل یه  دفعه  اعالم  کردن  میخوان  اسماعیل  

کچل  ]قربانی [رو بربن  میدون ، عکسشو دارم .1 بعد اون  عباس  حریری  پیدا شد با اسماعیل  

کچل کش���تی  گرفت . عباس  حریری ام  یه  بچه  دانشگاهی  بود که  برای  رتبۀ افسری  مریفت . 

پهلوون  اسماعیلم  خیلی  گُنده  بودها، خیلی ! خانوم ، برای  این  کشتی  از تو میدون  طاق نصرت  

بسنت  تا توی  امجدیه . میدونسنت  که  اسماعیل  این  عباسو میخوره . هیکلی  بود، یه  چیزی  بود، 

چند تاَرم  زده  بود زمنی . طاق نصرت  بسنت  و چه  میدونم  گاو و گوسفند گرفنت  و فالن  و این  

صحبتا. تمام  این  میدون  امجدیه  رو یه  قسمتی  دانشگاهیا گرفته  بودن  باقیشو همه  میدونیا. 

حاال این  بچه  میدونیا داد میزدن  و فحش  میدادن : »کل  اسمال  بزنش ، فالنش  کن  بیسارش  

کن !« حرفای  مزخرف . این  بدبخت  اومد تو میدون ، اصاًل آدم  نمیتونه  باور کنه ، از اونجایی  

که  خدا میخواد، این  اس���ماعیلو گرفت ، یهو تو ش���اخش  رفت ، تو شاخ  کشتی  پهلوونی  و 

اسماعیلو زد زمنی . خانوم ، صدا از این  دیوار در نیومد. بعد یه دفعه  خوِد میدونیا --اونوقتا یه  

دستمال  ابریشمی ام  تو جیبشون  میذاشنت -- شروع  کردن  به  داد زدن : »آی  کَل  اسمال ، بذار 

تو دستمال !« بعد یه  عده م ، آخه  بچۀ میدون  بودن  دیگه ، خیلی  معذرت  میخوام ، میبخشنی : 

»یه  پاتو گذاشتی  اینور میدون ، یه  پاتو اونور میدون ، ر..ی  تو میدون .«  کَل  اسمال  بیچاره ام  

بس���کی  مردم  داد زدن  و فحش  دادن ، رفت  اون  پش���ت  لباساشو پوش���ید و در رفت . رفنت  

این طاق  نصرتا و  گاو و گوسفندا رو جمع  کردن  و فحش  دادن  و... بساطی  بود. 

س  - ورزش���کارهایی  که  به  باشگاه  جعفری  می آمدند و برای  شما کار می کردند را چطور 

انتخاب  می کردید؟ هر کسی  از در می آمد تو  که  راهش  نمی دادید؟

ج  - ما همه  رو راه  میدادیم  ویل  اونایی که  باید لخت  میشدن  تیپ  سوایی  بودن . چون  اونجا 

مرکز توریستی  بود، یا مهمونای  دولت  میومدن ، یا وزیری ، شاهی ، فالنی ، ما یه  عده  ورزشکار 

1- صفحه 271 و صفحه ۴67.
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درست  کرده  بودیم  شرینکار بودن ، ورزشکار خوب  و آماده . )عکس های  شمارۀ 11/6، 11/7، 

11/۸، 11/9 و 11/01( اونوقت  دو دس���ته  هم  برای  عصرا داشتیم  از دانشجوها و بچه  جوونا. 

اونوقت  اینا رو درست  میکردیم  هر کدوم  خوبرت میشدن  میذاشتیم  تنگ  اون  ورزشکارا. این  

کارا رو میکردیم .

س  - شما تحت  نظر تربیت  بدنی  بودید؟

ج  - بودیم  ویل  خودمونم  مستقل  بودیم .

س  - برای  گرداندن  باشگاه  پول  از کجا می آوردید؟

ج  - ُخب  تربیت  بدنی  یه  کمکی  میکرد، البته  نه  به  اون  صورت . تربیت  بدنی  اولش  ماهی  

پنج ه���زار تومن   میداد، بعد  ک���رد ُنه هزار تومن . بعد هزار تومنم  فرهنگیا، از طرف  فرهنگ  

میدادن که  چند تا ورزشکاراش���ون  اونجا اسم  نوشته  بودن ، از آتیش نشانی  ورزشکاراشونو 

میفرس���تادن  اونجا هزار تومن  اونجا به  ما میدادن . این  کل  پولیه  که  به  ما میدادن . بعد من 

 اموراتم  از اون  توریستا درمیومد، آخه  باشگاهِ  ماهی  سی  چل هزار تومن  خرج  داشت . اول  از 

توریستا پول  نمیگرفتم . بعد یه  نفر از خوِد همینا که  توریست  میاورد گفت : »آقای  جعفری ، از 

اینا ده  تومن  برای  شما، ده  تومن  برای  موزۀ مردم شناسی ، ده  تومن  واسه  جواهرات  سلطنتی ، 

ده  تومن  واسه  کاخ  گلستان ، رو هم  چل  تومن  از اینا میگرین  میارنشون  اینجاها رو نشونشون  

میدن .« گفتم : »واال ده  تومن  منو که  نمیدن !« گفت : »ُخب  تقاضا کن  باید مال  تو َرم  بدن . 

دارن  میگرین .« کانون  جهانگردی  ]سازمان  جلب  سیاحان[ میگرفت . که  مام  اومدیم  به  اون  

یارو گفتیم : »بابا پنج  تومنشو بخور پنج  تومنشو بده  ما دیگه !« هیچی .

س  - آنوقت  این  درآمد کافی  بود؟

ج  - بله  توریس���ت  خوب  پول  میده . اصاًل اضافه  بر س���ازمان  میاوردیم . آخه  روزی  سه  تا 

اتوبوس  توریس���ت  میومد. شما حساب  کن ، مثاًل هر اتوبوسی  پنجاه  نفر توشه ، پنجاه  تا ده  

تومن ، پنجاه  تا ده  تومن ، پنجاه  تا ده  تومن . اینه  که  دیگه  احتیاج  نداشتیم . )عکس های  شمارۀ 

11/11، 11/12، 11/13، 11/1۴، 11/15 و 11/16( دور و وریامونم  همه  رو س���ریاب  میکردیم . منم  

هر چی  گری میاوردم  به  دور و وریام  مریسیدم .

س  - خودتان  هم  برای  توریست ها ورزش  می کردید؟

ج  - بله . تو همۀ این  ساال، هر روزم  برنامه  داشتیم . دستای  من  همونجا خراب  شد.
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س  - دستهایتان  چه  شده اند؟

ج  - تاندونای  ]Tendon[ جفت  دستام  و سرشونه هام  پاره  شدن  و دستام  از اینجا باالتر 

نمرین . ]سعی  میکند انگشتانش  را به  دهان  برساند، تا نیمۀ راه  بیشرت نمی روند.[

س  - با عمل  جراحی  درست  شدنی  نیستند؟

ج  - نه  خانوم ، از بنی  رفته  دیگه ! اگه  وقتی  جوون  بودیم  میدونستیم ، اون  میل  و کباده های  

سنگینو  نمیگرفتیم .

س  - آن  میل های  معروف ؟ راستی  وزنشان  چقدر بود؟

ج  - جفتش  شصت  کیلو بود، هر کدوم  سی  کیلو.

س  - قبل  از اینکه  سهمیۀ توریست ها را به  شما بدهند چطور؟ آنوقت  خرجتان  از  کجا تأمنی 

 می شد؟

ج  - از رفقا. مثاًل عضویت  میگرفتیم . باشگاهم  عضو داشت . چند هزار عضو داشت  و این 

 عضوهای  من  کمک  میکردن ، باور کن . البته  بیشرتش  پول  نمیگرفتم . نداشنت  که  بگریم . آخه  

ببنی  یارو که  پول  داشت  مریفت  گردش  نمیومد ورزش . بعد بی پوال میومدن  ورزش . سِرگذر 

وایساده   بودن  بیکار، میومدن  میگفنت  چار تا شنا بریم ، چار تا میل  بگرییم  یا چار تا دمبل  

بزنیم .

س  - بازاری ها هم  کمک  می کردند؟

ج  - البته  دورۀ مصدق  چرا. وقتی  من  با مصدق  بودم  بازاریا و جبهه  ملیا  کمک  میکردن .

مصدق  که  رفت  و ما رفتیم  طرف  شاه  خدابیامرز دیگه  نه !

س  - دورۀ مصدق  که  شما باشگاه  نداشتید؟ آن  زورخانۀ قبلی  را داشتید درست ؟ باشگاه  

جعفری  مالِ  بعد از 2۸ مرداد است . حتماً به  خودتان  شخصاً می دادند؟

ج  - بله ، ُخب  منو میشناخنت  که  به  زورخونه  و باشگاه  کمک  میکردن  دیگه ! مثاًل گاهی  وقتا 

وضعم  خراب  میشد، گلریزون  راه  مینداختم . اونام  پول  خوب  میدادن ، مردم  خودشونم کمک  

میکردن  دیگه . ُخب  اونا چیزی  نبود، درست  میشد. چون  ما قانع  بودیم .

س  - برگردیم  به  بودجۀ باشگاه . سهمیه ای  یا بودجه ای  از دربار داشتید؟

ج  - به  جون  شما، صنار. همه  خیال  میکردن  این  ۴ آبان  که  ما جلو شاه  درست  میکنیم ، مثاًل 

شاه  یه  چیزی  به  ما میده . 
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س  - بله ، همۀ ما اینجور فکر می کردیم  یا اینطور نش���ان  می دادند که  خرج  ش���ما را دربار 

می داد.

ج  - بله . ُخب  اونم  داستانی  داره  که  همه  رو براتون  یکی  یکی  میگم . صالحه  همۀ اینا رو 

من  بگم  و شما بنویسنی .

س  - من  دنبال  جواب  س���ؤالهایی  هس���تم  که  در ذهن  خوانندگان  این  کتاب  هست . مردم  

حساب  می کنند آن  باش���گاه  مثاًل سایل  یک  میلیون  خرجش  بود. این  یک  میلیون  از کجا 

می آمد؟ سازمان  امنیت  می داد؟ دولت  می داد؟ دربار می داد؟

ج  - اصال به  جون  شما، نه  صنار سازمان  امنیت  به  من  داده ، نه  صنار دربار. خوب  شد اینا 

رو پرس���یدین . ۴ آبان  که  میشد، من  برای  تولد اعلیحضرت  برنامه  درست  میکردم ، سه  ماهِ  

آزگار، سه  ماه  و نیم  آزگار زحمت  میکشیدم . ُرّسم  کشیده  میشد تا دونه  دونه  این  بچه های  

جنوب شهرو میربدم  تو امجدیه  تو اون  زمنی  چمن  تمرین  میدادم . اونوقت  اینا یکیشون  مالِ  

مثاًل دروازه  غار بود، یکی  مالِ  خیابان  ری  بود، یکیشون  مالِ  دمِ  نمیدونم  شمرون  بود، مال 

 زورخونه ها بودن ، مال  چه  میدونم  چیت س���ازی ، سیلو، شرکت  واحد، دخانیات ، کشتارگاه ، 

فالن  و اینا بودن . همۀ این  چارصد پونصد نفر تا هزار و دویس���ت  نفر آدمو جمع  میکردم .

همه  میومدن  اونجا، صناَرم  از من  نمیخواسنت  به  عشق  شاه ، همشونم  شاه  رو دوست  داشنت .

میومدن  اونجا ورزش  میکردن  تمرین  میکردن  که  مثاًل روز ۴ آبان  داریم  مرییم  جلو شاه . تازه  

وقتی  میومدم  مریفتم  جلو شاه  خدابیامرز، صناَرم  به  من  نمیدادن . تا حتی  یه  روز بعد از ۴ آبان  

که  برنامه  خیلی ام  خوب  و قشنگ  شد به  تیمسار ]سرلشکر علی [ حجت  گفتم :»تیمسار، من  

اینا رو روز ۴ آبان  ناهار میدم  به خرج  شما.« برگشت  گفت : »بابا، بودجه  نداریم .« گفتم : »یه  

ناهار دادن  به  پونصد شیشصد نفر یا هزار نفر آدم  که  بودجه ای  نمیخواد!« نمیداد. تا حتی  

صناَرم  به  من  نمیدادن . ویل  این  ورزشکارا فکر میکردن  که  من  میام  مریم  اون  باال یه  عکس  

موال و یه  قرآن  به  اعلیحضرت  میدم  تو جایگاه  همونجا مثاًل یه  چک  دویس���ت هزار تومنی  

یواشکی  به  من  میدن . در صورتیکه  من  دهشی  ]دهشاهی  [  نمیگرفتم .

س  - ورزشکارهای  خودتان  اینطوری  فکر می کردند؟

ج  - بله ! خوِد بچه ها پیش  خودشون  فکر می کردن . بعد این  آخر سریا دیگه  فهمیدن . فهمیدن که  

چیزی  به  من  نمیدن . چیزی  نمیدادن  خانوم ، میخوردنش . یادمه  تاجگذاری  اعلیحضرت  بود. 
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من  یه  دمونسرتاسیون  راه  انداختم . خیلیا میخواسنت  دمونسرتاسیون  راه  بندازن  قبول  نکردن . 

آشوریا ]آسوری ها [  بودن  و ما بودیم  و هرنمندا. هرنمندا اونروز تصمیم  گرفته  بودن  که  بیان  

به حس���اب  ماشنی  راه  بندازن  و اعلیحضرتو استقبال  کنن  که  اومدن  و وسطشم  رفنت ، همنی . 

حاال ما چه  دم  و دستگاهی  راه  انداختیم ... اومدم  شری گرفتم  کردم  تو قفس . اون  هامازاسب  

رو بس���تم  به  اون  قفس  شریه . اومدم  دو تا فیل  گرفتم ، دادم  روش  از این  چیزا درست  کردن  

و مرش���دو نشوندم  توش . س���ی  تا جیپ  گرفتم  توش  مرشد نشوندم . جلو هر جیپی  سی  تا 

ورزشکار راه  مریفنت  و ورزش  میکردن . خالصه  دادم  یه  دمونسرتاسیون  عایل  درست  کردن . 

بعد که  من  خدمت  اعلیحضرت  رس���یدم ، گفت : »من  فیلم  رو دیدم  عجب  چیز قشنگی  راه  

انداخته  بودی . چقدر خرج  شده  بود؟« گفتم : »قربان ، باالخره  رفقامون  خرجشو دادن !« 

اصاًل مردم  به  من  خیلی  عالقه  داشنت ، چه  این  محلیا چه  بقیه  ... شاه  که  میومد یهو ده  بیست  

تا اتوبوس  خرب میکردم  ُپر میکردم  مریفتیم  جلو شاه . اونروزم  بچه ها هر کدوم  یکی  یه  جیپ  

واس���مون  آوردن  و خرجشم  همینا دادن . لباس���ام  مال  خودشون  بود. گفت : »اِ، مگه  چیزی  

نگرفتی ؟« گفتم : »نه !« حاال نگو دویست  و پنجاه هزار تومن  واسه  من  گذاشته  بودن  کنار، 

به  من  نداده  بودن ...

س  - چه  کسانی  نداده  بودند؟

ج  - ...اگه  شاه  اون  سؤال  رو نمیکرد منکه  نمیدونستم  جریان  چیه ! گفتم : »قربان  صنار به  

من  ندادن !« یهو دیدم  اعلیحضرت  دیگه  حرف  نزد. فهمیدم  یه  چیزی  هست . گفت : »قرار 

بود تورو ببینن .« گفتم : »ندیدن  قربان !« بعد دیدم  فردا صبح  هویدا هول  ش���د و منو صدا 

کرد. خدا بیامرزدش  هویدا رو، آدم  شوخی  بود، آدم  درستی  بود. وقتی  رفتم  تو اتاقش  گفت : 

»حاال شکایت  منو به  اعلیحضرت  میکنی ؟« بعد به حساب  یه  کمی  با ما شوخی  کرد و یه  

چک  بهمون  داد و اینا گفت  که : »این  مال  روز تاجگذاریه !« گفتم : »تاجگذاری ؟ چند ماه  

ازش  میگذره  قربان .«

س  - گاهی  اوقات  بهتان  پول  نمی دادند، ویل  گاهی  مثل  این  بار که  می دادند، پولها را بنی  

بچه ها پخش  می کردید؟

ج  - میگم  جون  شما، صنار نمیدادن .

س  - می دانم . مثاًل حاال این  چکی  که  هویدا داد را با بچه ها تقسیم  کردید؟
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ج  - من  اصاًل زندگیم  مال  بچه ها و رفقام  بود.

س  - پس  چرا بهتان  بدبنی  شده  بودند؟

ج  - چون  باورشون  نمیشد از اینا چیزی  نمیماسید. ُخب  من  خودم  شیکمم  سری بود، دور و 

وریای  منم  احتیاجی  نداشنت . هیچوقتم  نمیومدن  چیزی  به  ما بگن . ویل  من  خودم  برای  بچه ها 

چیز میگرفتم  میفرستادم  بهشون  میدادن . بهشون  کمک  میکردم ، یه  جوری  سیبیلشونو چرب  

میکردم ، چون  یه  عده ای ام  راستی  راستی  نداشنت . اینام  بیخودی  دور من  جمع  نمیشدن . آخه  

من  ۴ آبان  یه  موقع  مثاًل به  قاعدۀ هزار و هشتصد تا آدم  میاوردم  جلو شاه  ورزش  کنن ، یه  وقتی  

بیست  تا سی  تا مرشد میربدم  اونجا، باالخره  باید یه  پویل  به  اینا بدم  ویه  چیزی  براشون  جور 

کنم  و کارشونو راه  بندازم  دیگه ! درست ؟ ویل  گاهی  از اینور و اونور میشنیدم  که  باورشون  

نمیشد. آخه  کی  باورش  میشد  که  اونا باورشون  بشه ؟!

س  - بله  درست  است !

ج  - خانوم  باور کن ، سی  و پنج  سال  سر این  ورزش  باستانی  پری من  دراومد تا یواش  یواش  

این  ورزش���و آوردم  باال. حقوق  ت���و زورخونه ها ماهی  پنجاه  تومن  بود، زمان  من  به  پونصد 

تومنم  رسید.

س  - منظورتان  از حقوق  توی  زورخانه ها چیس���ت ؟ چه  کسی  حقوق  می گرفت ؟ من  که  

شنیده ام  ورزشکارها برای  آمدن  به  زورخانه  باید پول  هم  می پرداختند؟

ج  - به  ورزش���کارا که  حقوق  نمیدادن . این  پونصد تومنو میدادن  به  صاحب  زورخونه  که  

چراغ  اونجا رو روش���ن  نیگر داره . ورزش���کارام  که  مریفنت  تو زورخونه ها ورزش  میکردن ، 

به غری از تو باشگاه  من ، همه  پول  میذاشنت  َسرَدم ؛ جلو مرشد یه  کاسه ای  بودش  که  پوال رو 

مرییخنت  تو اون . اونجایی  که  مرش���د میشینه  رو میگن  سرَدم . ورزشکاری  که  مریفت  لخت  

میشد ورزش  میکرد وقتی  میخواست  بره  پول  میذاشتش  سرَدم  حقِ  اینکه  »من  اومدم  اینجا 

ورزش  کردم  و شما منو پذیرایی  کردین ، ُلنگ  دادین ، برام  زحمت  کشیدین ، ضرب  گرفتنی 

 و اینا« و مریفنت . ویل  همه  زورخونه ها انقد توان  نداش���نت  که  مثاًل اگه  یه  مرتبه  الزم  بشه  و 

به  ما دستور بدن : »ده  تا ورزشکار بفرستنی  بیان  برای  ۴ آبان  یا جشنای  دیگه «، اینا بتونن  

بفرس���نت . به  این  زورخونه ها کمک  کردم  که  اینا هرکدوم  ماهی  پونصد تومن  میگرفنت  که  

بتونن  ورزشکار بفرسنت .
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س  - ورزشکار را کجا می فرستادند؟ می فرستادند باشگاه  جعفری  برای  نمایشهای  شما؟

ج  - نخری برای  ۴ آبان .

س  - این  پانصد تومان  را کدام  سازمان  می پرداخت ؟

ج  - از طرف  س���ازمان  تربیت  بدنی  به  زورخونه ها میدادن ، ورزشکارا پول  نمیگرفنت ، همه 

 خودش���ون  کارگر و کاسب  بودن ، مریفنت  س���ِر کار احتیاجی  نداشنت  از من  بگرین  یا چیزی  

بخوان . البته  تربیت  بدنی ام  همیشه  نمیداد. ویل  پاری  وقتا این  بودجه  رو براشون  تعینی  میکرد. 

مام  اون  ورزشکارا رو میاوردیم  و میربدیم  برای  ۴ آبان  تمرین  میدادیم . چقدر؟ سه ماه ، چارماه  

میاوردیم  تمرین  میدادیم . بله  خانوم  من  خدمت  میکردم ، تو شهرستانا زورخونه ها رو از نو 

مرتب  کردم . همنی  آخرس���ریا که  از مملکت  اومدم  بریون ، میگفنت  ماهی  سیصدهزار تومن  

از دولت  حقوق  میگرفته . این  س���یصد هزار تومنو بعد از دو س���ال  که  ما دویدیم  واسه  اون  

کمیته ای  که  واسه  ورزش  باستانی  درست  کردیم  گرفتیم ، کمیته م  یه  عده  بودن ، اینا رو گفتم ؟

س  - نه  نگفتید، کدام  کمیته ؟

ج  - »کمیتۀ ورزش  باستانی « حبیب  بلور بود، حبیبی  بود، زندی  بود، اینا همه  بودن ، منم  

سرپرست  بودم . ما یه  کمیته  درست  کردیم ، این  سیصدهزار تومن  پولو  گذاشتیم  تو حساب  اون  

کمیته  که  باهاش  زورخونه ها رو تعمری  کنیم  و ورزش  باستانی  رو توسعه  بدیم . ما داشتیم کار 

خودمونو می کردیم ، که  انقالب  شد، پوالم  همونجا تو حساب  موند.

س  - یعنی  یک  بار سیصدهزار تومان  گرفتید یا ماهی ؟

ج  - نخری خانوم ، یه  بار. دورۀ خدابیامرز هویدام  نشد. هویدا دو سال  منو ُدووند و نکرد. اون  

دور و وریاش  نمیکردن ، همشون  مخالف  بودن . بعد جمشید آموزگار که  اومد رو کار، حقوق  

باشگاه  منو پنج  ]هزار [  تومن  بود، کرد ُنه  ]هزار [  تومن .1 بعدش  شد پونزه  ]هزار [ تومن . فقط  

دو ماه  پونزه  ]هزار [  تومن  گرفتیم  که  انقالب  شد. جمشید آموزگار که  شد نخست  وزیر رفتم  

پیش���ش  گفتم : »آقا این  پروندۀ من  اینجاست ، من  یه  کمیته  تشکیل  دادم ، دارم  یه  کارایی  

می کنم ...« و از این  صحبت���ا »...اعلیحضرت  فرمانی  برای  من  صادر کردن .«گفتش  که : 

»من  درست  میکنم .« رفت  و بعد از چند روزی  منو خواسنت  و گفنت : »چون  آخر ساله  بودجه  

1- 16 مرداد 1356 جمشید آموزگار وزیر مشاور و دبری کل حزب رستاخیز ایران به نخست وزیوی برگزیده شد و تا ۴ 
شهریور 1357 عهده دار این مقام بود.
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نداریم ، امسال  سیصدهزار تومن  بهت  میدیم  سال  دیگه  می کنیم  سه  میلیون  تومن که  بری  تمام  

شهرستانها زورخونه ها رو درست  کنی .«

س  - این  حدود یکسال  قبل  از انقالب  است ؟

ج  - بل���ه  دیگه . که  جمش���ید آموزگار اومد رو کار، بعدش  ش���ریف  امامی  اومد، بعدش���م  

]ارتش���بدغالمرضا [  ازه���اری  اومد. بعد ما رفتیم  اون  کمیته  رو تش���کیل  دادیم  و مدیرای  

زورخونه هارو خواستیم  و گفتیم : »آقایون  این  اسم  ورزشخونه  رو وردارین  بذارین  زورخونه . 

همون  مثل  قدیم  اسمش  زورخونه  باشه  بهرت از این  ورزشخونه ست . تقریباً ما بیست  ]هزار [  

تومن  از این  پوال رو دادیم  یکی  یه  چیزی  به  اینا که  برن  تابلوهاشونو عوض  کنن ...

س  - ورزشگاه های  شهرستانها؟

ج  - نه  مال  تهران  ...برن  تابلوهاش���ونو عوض  کنن  بذارن  زورخونه . حاال یواش  یواش  به  

شهرس���تانا مریسیدیم . البته  من  گاهی  وقتی  به  شهرستانا مریفتم  کار زورخونه هاشونو جور 

می ک���ردم ، گلریزون  راه  مینداختم . اینس���ت  که  اینا رفنت  ای���ن  کارا رو کردن . در عنی  حال  

یهو انقالب  ش���د، ما از مملکت  زدیم  بریون . این  روزنامه ها ورداش���نت  نوشنت  که  شعبان  

جعفری ماهی  س���یصدهزار تومن  از دولت  حقوق  میگرفته . در صورتیکه  این  سیصدهزار 

تومن  مال ِ اون  کمیته  بوده  که  داده  بودن  ما این  زورخونه ها رو درست  کنیم ، خیلیشم  دست  

نخورده  موند.

س  - از اعضای  کمیته  غری از بلور و حبیبی  و زندی  کس  دیگری  یادتان  هست ؟

ج  - بلور بود، خدابیامرزدش ؛ عباس  زندی  بود؛ عباس  حریری  بود، که  پهلوون  بود؛ مصطفی  

گرایلی  بود، مال  تربیت  بدنی  بود که  از اونجا آورده  بودیمش  بشینه  نظارت  بکنه ؛ خدا بیامرز 

یکی  بود به نام  س���عادتی  که  ُمرد، اونم  کشتی گری بود. دیگه  خدمت  شما عرض کنم ، بودن  

اونجا یه  عده ای ...

س  - کمیته  کجا تشکیل  می شد، توی  باشگاه  شما؟ 

ج  - نه . تو امجدیه . یه  دو تا اتاق  گرفته  بودیم  کمیته  َرم  اونجا تشکیل  میدادیم . صبحا من  

مریفت���م  اونجا کارا رو انجام  میدادم  بعدازظهر میومدم  باش���گاهمو اداره  میکردم . من  همۀ 

اینارو با چش  و نشونی  میگم ، پشت  این  بلندگو میگم  که  صنار، به  جون  شما، نه  دربار، نه  

این  خاندان  سلطنت ، نه  هیچکدوم  به  من  هیچ  کمک  نمیکردن ، هیچی . تربیت  بدنی  ماهی  
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یه چیزی  به  من  میداد، همونی  که  گفتم . من  مخصوصاً اینا رو میگم  تا همه  رو بنویسنی  که  
مردم  بخوننن  تا همچی  فکرایی  نکنن  و اگه  هر کی  هر چی  از من  میدونه  بیاد بگه . از تربیت  
بدنی ام  االن  خیلی  کسا هسنت ، ُپَرن  اینجا برین  برپسنی ! من  هیچوقت  دنبال  پول  نبودم ، اصاًل! 
چه  تو مبارزه هام ، چه  تو ورزش���م . فقط  عالقه  داشتم ، عشق  داشتم . غری از اون  تأمنی  بودم ، 
قانع بودم . حاالشم  قانعم . چون  میدونم  یه  مرگی  پشت  َسَرمه . دولت  یه  پویل  به  من  میده ، منم  

میخورم  و قانعم . میخوام  چیکار کنم . همنی  شیطان  بزرگ  که  میگن !]خنده [ 

س  - امریکا؟ از دولت  سوشیال  سکوریتی 1 می گریید؟
ج  - بله . یه  پویل  از دولت  میاد. به  جون  شما هیچی  اضافه  بر سازمان  ندارم . اگه  یه  خرجی  
چیزی  برام  پیش  بیاد ندارم  بدم ، مگه  اون  پویل  که  سِر برج  دولت  به  من  میده . قانع  هستم  و 
دستمو جایی  دراز نمیکنم . ما تو گود زورخونه  همیشه  میگفتیم : »خدایا دست  هیچ  مردی رو 
پیش  هیچ  نامردی  دراز نکن !« خدا ایشاال همه  رو سالم  نیگر داره . آدم  که  سالمت  شد راحته ، 
سالمت  که  نشد فاتحه ! همینو از خدا میخوام . شب  و روز به  خدا میگم : »خدایا هیچی  ازت  
نمیخوام  فقط  سالمتی  بدن .« ما تو  گوَدم  وقتی  دعا میکنیم  میگیم : »خدایا آبرومونو نریز و 
بهمون  سالمتی  بده . هیچ  چیز دیگه ای  نمیخوایم ، نه  ثروت  و نه  دارایی . آدم  به قاعده  و  کفایت  

زندگیش  بخوره  و بخوابه ، سالمتی اَم  داشته  باشه  باقیش  ِشر و ِوره ، ولش  کن .«
س  - مثل  اینکه  شما اولنی  کسی  بودید که  زنها را به  زورخانه  راه  دادید؟

ج  - اصاًل این  آخوندا با من  مخالف  س���خت  بودن  که  من  چرا زنا رو راه  میدم . ویل  اگه  
یادتون  باشه ، همینا وقتی  روضه  میخونن  میگن  حضرت  زینب  چه  مقامی  داشته  و رفته  در 
بارگاه  یزید اونجور به حساب  مبارزه  کرده  و اینا. آخه  خانوم ، زن  تو اسالم  خیلی  احرتام  داره . 
ویل  این  پدرسوخته ها به خاطر اینکه  خودشونو نیگر دارن  و این  بساطو درست  کنن  سِر مردم  
این  کلکا رو درآوردن  دیگه . و اال ُخب  همه  میدونن  که  اینا اصاًل هیچکدومش���ون  س���واد 

ندارن  خانوم ، هیچی  نمیدونن .
س  - پس  با اینکه  با شما مخالفت  میشد، زنها را به  باشگاه  راه  می دادید؟

ج  - اِ. اصاًل بیش���رت زنا تو باش���گاه  ما میومدن . هم  زنا هم  هرنمندا. )عکس های  ش���مارۀ 

11/17، 11/1۸، 11/19 و 11/20 و 11/21( واس���ه  خاطر همینم  آخوندا دش���من  من  بودن  دیگه ! 

یه دفعه  همنی  گوگوش  با این  ویگن ، با هم  قهر بودن . میخواسنت  اینا رو آشتی  بدن  نمیومدن  
1- بیمه اجتماعی یا حقوقی که دولت امریکا برای یاری به افراد مسن، معلولنی، کودکان بی سرپرست و پناهندگان 

می پردازد و رقمی در حدود 600 تا 700 دالر در ماه می شود.
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جلو آشتی  کنن . آوردمشون  تو باشگاه  بهشون  گفتم : »اگه  آشتی  نکننی  نه  من  نه  شما!« یه  

شوخی ام  باهاشون  کردم  حاال جاش  نیس  بگم . فرداش  دیدم  تو مجلۀ جوانان  عکس  منو 

انداخته  بود که  دارم  این  دو تا رو آشتی  میدم . 

س  - شما اسم  مرشد بلقیس  را شنیده  بودید؟1 

ج  - بله  اصاًل می شناسمش : گارِد ماشنی  دودی  که  بودم  مرشد بلقیسی  بود میخوند.

س  - بله ، بله  همان  مرشد بلقیس . مگر زن  مرشد هم  می شود؟ می گویند مرشد بلقیس  مادر 

سوسن  خواننده  بوده ، بله ؟

ج  - نخری دروغ  میگن . یه  مرشد بلقیس  بود و یه  رجب . این  میخوند و اونم  بعد پول  جمع 

 میکرد تا در واز بشه  مردم  برن  تو ماشنی  دودی  سوار شن . ماشنی  دودی  از تهران  مریفت  تا 

شهر ری  شابدولعظیم ، زیادم  تند نمریفت . مردم  تو اون  مینشسنت ، هی  تو راه  شلوغ  میکردن .

خیلی  بد جوری  بود.

س  - چطور به  آن  زن  لقب  مرشد داده  بودند؟

ج  - ُخب  اس���مش  مرش���د بلقیس  بود چون  میخوند. آخه  قدیم���ا اونایی  که  میخوندن  و 

سخنوری  میکردن  بهشون  میگفنت  مرشد: مثل  مرشد تو زورخونه . به  اینم  میگفنت  مرشد چون  

میخوند، مثاًل شعرای  مذهبی  این  چیزا میخوند.

س  - این  تنها زنی  است  که  لقب  مرشد دارد؟

ج  - بله . اصاًل انگار همنی  حاال جلو چَشمه  و داره  میخونه .

س  - می گفتند خیلی  هم  قد بلندی  داشت  و نابینا بود؟

ج  - بله  کور بود، درسته . ویل  همچی  قد بلندی ام  نداشت . 

س  - شما چند تا نوچه  داشتید؟ اگر بشود اسمشان  را گذاشت  نوچه ؟ یعنی  اگر یک  وقت  

1-  نقل از »ایران قدیم و تهران قدیم« نوشتۀ ناصر نجمی، صفحۀ ۴19.
- مرشد بلقیس در آن روزگاران جزء سرقفلی ماشنی دودی به حساب آورده می شد. او زنی میان سال زشت رو 
بود که در اطاق انتظار گارماشنی به مداحی و ثناخوانی مشغول بود. مرشد بلقیس یا مرشد ماده که از چشم کور و 
نابینا بود با دهان گرم و گریا و مردم شناسی کامل توجه مسافران را به خود جلب می کرد. با اینکه زنان در حجاب 
بودند ویل مرش���د بلقیس چادر و چارقد به دور افکنده بود و یک پریاهن )ارمک( بلند می پوشید و کاله دست 
دوزی مثل مردها سر می گذاشت و موها را زیر آن پنهان می کرد. او همچون مرشدها و دراویش معرکه می گرفت و 
قصیده و غزل می خواند، هو حق هوحق می گفت، کف بر دهان می آورد، دست به هم می کوفت، پنجه جلو دهان 
می گرفت، عرق پیشانی پاک می کرد، چراغ الله می خواست و مرد و نامرد می طلبید و گاهی اشک می ریخت...«
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می خواستید صدایشان  بزنید  که  کاری  بکنند چند تا را می توانستید بسیج  کنید؟

ج  - ُخب  عرض  کردم ، ما دیگه  اون  آخر س���ر هزار و هشتصد تا میاوردیم  جلو شاه . گروه  

جوانان  داشتیم ، گروه  پیشکسوت  داشتیم ، تیم  کاراته  و تک واندو داشتیم . )عکس های  شمارۀ 

11/22 و 11/23( 

س  - اینها که  مال  ورزش  باستانی  بودند، نوچه هایتان  هم  همانها بودند؟

ج  - یه وقت  که  اعلیحضرت  میخواسنت  از مسافرتی  جایی  بیان  میتونستم  تا چار پنج هزار نفرو 

خرب  کنم  بیان  برن  تو خط  سری که  چندین  مرتبه  این  کارو کردم .

س  - شما پاتوق  داشتید؟ مثاًل قهوه خانه ای ، جایی ؟

ج  - باشگاه  خودم .

س  - قبل  از اینکه  باشگاه  را درست  کنید چطور؟

ج  - ُخب  اونوقتا پاتوق  ماها همیشه  سِر گذر بود دیگه . 

س  - کدام  گذر؟

ج  - همون  گذِر دباغ خونه  یا درخونگاه ، همه  بر و بچه ها جمع  میشدن  اونجا. یه  پاتوقی  که  

مثاًل بریم  توش  نبود. من  اهل  قهوه خونه  نبودم . آخه  میدوننی ، قهوه خونه های  اونوقت  همه ش  

دور تا دورش  منقل  و بافور ]وافور] بود و منقل  و بافوَرم  علنی  بود. ما چون  ورزشکار بودیم  

بیشرت جمع  میشدیم  مریفتیم  زورخونه . بعد مثاًل هفته ای  یه  روزم  هوس  میکردیم  مریفتیم ، مثاًل 

یه  عرق  کشمشی  چیزی  گری میاوردیم  میخوردیم . وقتی  جوون  بودیم !

س  - کاباره  می رفتید؟

ج  - نه . اهل  کاباره  ماباره  نبودم .

س  - کافه های  الله زار نمی رفتید؟ کافه  کریستال ، افق  طالیی  یا شکوفه  نو؟

ج  - کافه  و رس���توران  و اینا چرا. ویل  ش���کوفه نو نرفتیم  تا یه  دفع���ه  نورمن  ویزدوم  ما رو 

دعوت کرد رفتیم  اونجا، همون  آرتیسه ، همون  که  مال  انگلیسا بود. چون  یه  دفعه  اومده  بود تو 

باشگاه  ما، یه دفعه ام  اومد خونه مون  آش  رشته  و چلوکباب  و اینا بهش  دادیم  خورد.

س  - آن  هرنپیشۀ کمدی  که  فیلم  »شیشه پاک کن « را بازی  کرد؟

ج  - آره ، با سکرترش  اومد یه  سکرتر خوشگلم  داشت . یه  دفعه  به  من  گفت : »بیا نمایش  
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منو تماش���ا کن  تو شکوفه نو.« مام  شب  رفتیم  اونجا تماشا کنیم . گفتیم  ما یه جا میشینیم  که  

راحت  باش���یم . ما رو بردن  باال. حاال ما اومدیم  مثاًل تماش���ا کنیم  و جوجه کباب  بخوریم ، 

دیدیم  یه کس���ی  اومد بغل  دس���ت  ما: »آقای  جعفری  سام  علیک ! حال  شما چطوره ؟ چه  

عجب  از اینورا؟« حاال دو ساعت  با ما حرف  میزنه . تا اومدیم  جوجه کبابو بخوریم ، یکی  

دیگه  پیداش  میشد. آخر نصفه کاره  گفتیم  بابا پاشیم  بریم  دنبال  کارمون . آخه ، هر جا مریفتیم  

مردم  دورمون  جمع  میشدن .

س  - باالخره  نگذاشتند جوجه کبابتان  را بخورید؟

ج  - نه . اون  روزا خیلی  معروف  بودیم ، خیلی ، خیلی . میگه :

هر صاحبِ  نامی  دمی  آرام  ندارد      آسوده دل  آن  کو به  جهان  نام  ندارد

منعم  تو و آن  خانۀ پرگندم  و صد غم       درویش  ُجوی  غصۀ  ایام   ندارد

آن  مرغ  که  رقصان  شده  از دیدن  دانه        بیچارۀ  مسکنی  خرب از دام   ندارد

س  - وقتی  که  باش���گاه  درس���ت  ش���د، برنامه تان  چه  بود؟ گذران  یک  روزتان  را برای  ما 

تعریف کنید. مثاًل صبحها چه  ساعتی  می رفتید سرکار؟

ج  - من  ساعت  پنج  صبح  از خونه  میومدم  بریون ، همیشه . چندین  سال  کارم  این  بود. 

س  - چه  ساعتی  می خوابیدید؟

ج  - سِرشب  میخوابیدم . باور کن ، من  اگه  بگم  شما قبول  نمیکننی ، ویل  من  سی  سال  شبای  

تهران  رو بلد نبودم ، هیچی . برنامۀ کارم  این  بود که  اول  صبح  س���اعت  پنج  مریفتم  یکی  دو 

دور دور پارک  شهر میدویدم . بعد مریفتم  دفرت، اونجا چند تا مالقاتی  داشتم : از اینور و اونور 

میومدن ، مثاًل از پهلوی  و تربیز و اینا. یکی  مثاًل دیپلمش  دستش���ه  میخواس���ت  بره  سِرکار. 

یکی  مثاًل نمره  کم  داشت  از مدرسه . یکی  فالن  گرفتاری  رو داشت . خالصه ، کارشونو راه  

مینداختیم . باور کن  کار همه  َرم  راه  مینداختیم . 

س  - مثاًل چه  کارهایی  را راه  می انداختید؟

ج  - مثاًل یارو میگفت  یه  پویل  بده  میخوام  برم  تربیز. بس���کی  این  کارا رو کرده  بودن  مام  

میفهمیدیم  برنامه  چیه . اگه  پولو به  اینا میدادی  دیگه  نمریفنت . بعد وقتی  یکی  میگفت  میخوام 

 برم  تربیز یا رشت  یا هر جا به  طباطبایی  ]مدیر داخلی  باشگاه [  میگفتم : »آقای  طباطبایی  

اینوبرسون  گاراژ میخواد بره  تربیز.« اینم  میربدش  وقتی  برمیگشت  میگفتم : »رسوندی ؟« 
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میگفت : »تا رسیدیم  اونجا فرار کرد. نرفته  بود.«

س  - گمانم  متوجه  شدم : یعنی  طرف  احتیاج  داشت ، می خواست  از شما پول  بگرید، سفر 

را بهانه  می کرد؟

ج  - بله . یه  باقرخان  بود یه  گاراژ داشت  تو خیابون  ناصرخسرو به نام  گاراژ گیالن -مشهد. 

با من  رفیق  بود. بعضی  مواقع  که  مردم  میومدن  اونجا عجز و التماس  میکردن  میگفتم  اگه  به  

اینا پول  بدیم  به  مفت خوری  عادت  میکنن  و نمرین . پول  دست  خودشون  نمیدادم ، میگفتم  

طباطبایی  ورشون  داره  بذاره  تو ماشنی ، یعنی  اینو بربه  بده  دست  باقرخان  بگه  سوارش  کنه 

 بفرسته  مشهد یا تربیز یا هر جا که  میخواست  بره . این  طباطبایی ام  میربدش  اونجا. تا ماشینو 

پارک  میکرد --تو همون  گاراژم  پارک  میکردها!-- و میومد پائنی  و برمیگشت  هر چی  

دور  گاراژو میگشت  میدید یارو نیست ، دررفته . رفته  که  مبادا بگرییمش  بکنیمش  تو ماشنی 

 بفرستیمش  مشهد. همون  پوله  رو میخواسته .

س  - قضیۀ نمره  گرفنت  چه  بود؟ برای  چه  کسانی  نمره  می گرفتید؟

ج  - برای  هزار نفر. مثاًل برای  فریدون  فرخزاد گرفتم .

س  - فریدون  فرخزاد را از کجا می شناختید؟

ج  - فرخزاد تو همون  محل  ما مینشس���ت  دمِ  گمرک ، یعنی  پائنی  محل  ما. ایشون  یه  وقت  

به من  گفت : »من  یه  نمره  تو دبریستان  ابومسلم  کم  آوردم .«

س  - یعنی  زمانی  که  دانش آموز بود و مدرسه  می رفت ؟

ج  - بله  مدرسه  مریفت . کمی  نمره شم  برای  دیپلمش  بود. گفت : »اگه  دیپلم  نگریم  بیچاره  

میش���م !« من  به  اون  دبریستان  ابومسلم  زنگ  زدم ، یه  کارتم  نوشتم  دادم  دستش  و خالصه  

رفت  نمره شو گرفت  و کارش  درست  شد. بعداً همنی  آخریا که  مملکت  میخواست  بهم  بخوره  

و انقالب  شروع  بش���ه ، این  ورداشت  تو روزنامۀ اطالعات  یا کیهان  یه  شرح  حایل  نوشت  

و بدگویی  از ش���اه  و اینا. بعد اون  وس���َطم  برای  ما نوشته  بود که ، بله  امثال  شعبان  بی ُمخا و 

چاقوکشا دور و ور شاه  هسنت  و از این  چرت  و پرتا...

س  - قبل  از انقالب  یا بعد از انقالب ؟

ج  - خری، قبل  از انقالب ، نزدیک  انقالب . که  بعد من  دیگه  اینو ندیدم  و ندیدم  تا اینجا. 

یه روز  که  دیدمش  یهو پرید منو بغل  کرد که : »آقای  جعفری ، فالن  و بیسار و بیا بریم  خونۀ 
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من ، یه  قیمه  پلو درست  کنم  برات .« گفتم : »من  با تو جایی  نمیام !« گفت : »من  میدونم . 

من  اشتباه کردم . ویل  تقصریکار نبودم .« خالصه ، با من  بمریم  و جون  من ، ما رو کشید ُبرد. 

منم  دیگه  هیچی  بهش  نگفتم ، هیچی . اون  اوالی  انقالب  ریش  گذاشته  بود و جلو دانشگاه  

ملی  نماز میخوند. مقصودم  اینست  که  اینم  ضربه  زد. هر کدوم  از اینا که  شما فکر کننی  ضربه  

زدن  و این  مملکتو به  این  روز انداخنت . بعداً دیگه  یواش  یواش  اومدن  اینجا و پشیمون  شدن . 

س  - این  قضیه  راس���ت  است  که  می گویند رفتید برای  کسی  نمره  بگریید خواستند نمرۀ 

بیست  بدهند گفتید بیست  کم  است  حاال صد بده ؟

ج  - نه  دیگه . از بس  که  نمره  گرفته  بودیم  اینا رو بسته  بودن  بهمون !

س  - باالخره  چیزی  گفته  بودید  که  این  جوک  را برایتان  ساخته  بودند؟

ج  - برای  همنی  که  از بس  نمره  میگرفتم  واس���ه  بچه ها. مثاًل یارو میومد میگفت : »آقای 

 جعفری ، من  دیپلمه ام  یه  نمره  بگریم  کارم  تمومه . معلم  یا مثاًل رئیس  مدرس���ه  بهم  نمیده .« 

منم  مریفتم  درس���ت  میکردم  براش . سِر همنی  اصاًل چُو افتاده  بود که  من  رفتم  مثاًل به  یارو 

گفتم : »یه  نمره  بهش  بده !« گفته : »آقای  جعفری ، یه  ده  بهش  میدم .« گفتم : »نه ، ده  چیه ؟« 

»خوب  بیست  بدیم ؟« گفتم : »بیست  چیه ؟ نود، نود و پنج ، صد بهش  بده !« یعنی  مثاًل من  

اینجوری  به اونا گفتم . اینا همه اش  چرت  و پرته  خانوم  دیگه . 

س  - سالها جوک  شعبان  بی ُمخی  رایج  بود. مثاًل می گفتند معلم  به  خواهرزادۀ شعبان  نمره 

 نداده ، شعبان  رفته  گفته : »فالن  فالن  شده ، چرا به  خوارزادۀ من  نمره  ندادی ؟« معلم  گفته : 

»برای  اینکه  دیکته ش  ضعیفه !« ش���عبان  پرسیده : » یعنی  چه  جوریه ؟« معلم  جواب  داده : 

»صابونو با سنی  نوشته !« شعبان  جواب  داده : »حاال با سنی  بنویسه  کَف  نمیکنه ؟!«

ج  - اینجوری  که  شنیدی  نیست . اینو واسمون  درآوردن . باالخره  باز ما رو کشیدی  به ... 

س  - پس  چه  جوری  است ؟

ج  - راستی  میگم  هما خانوم ، من  یه  روزی  خیلی  کار برای  این  بر و بچه ها درست  میکردم .

ُخب  این  معلما و مدیرا و اینا رو میشناختم . خیلی هاشونو دعوت  میکردم  تو باشگاه . به  هر 

عنوانی  بود یه  نمره  میگرفتم .

س  - ازشان  خواهش  می کردید یا... ؟

ج  - خوب  به  هر صورت  بود نمره شونو براشون  درست  میکردم .
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س  - یک  نمونه  دیگر از  کمک هایتان  را تعریف  کنید.

ج  - قضیۀ حاجی عبود رو گفتم ؟

س  - نه  نگفتید.

ج  - این  حاجی عبود حاجی  میربد مکه ، با یه  حاجی  بازاری  شریک  بود. یه  دفعه  حاج عبود 

اوم���د تهران  و اومد پیش  من . رفته  بود اینور اونور زده  بود پولش���و بهش  نداده  بودن . بعد 

بهش گفته  بودن  اگه  پولتو میخوای  برو فالنی  رو ببنی . این  اومد پیش  من  تو باشگاه  و گفت : 

»آقا، من  از این  یه  پویل  طلبکارم  بهم  نمیده !« ما تلفن  زدیم  به  اون  حاجی  و  گفتم : »پول  

این  بنده  خدا عربه  رو بده  بذار بره .« گفت : »دروغ  میگه  مرتیکه ، من  پویل  بهش  بدهکار 

نیس���تم !«گفتیم : »خیلی  ُخب .« عربه  باز فردا اومد پیش  م���ن ، گفتم : »آقا این  میگه  من  

بدهکار نیستم  تو چی  میگی ؟« گفت : »واال ما عربا قسم  راستمون  ابوالفضله ...« در صورتی  

که  س���نی ها ابوالفضل  و امام حسنی  رو قبول  ندارن  ویل  در عنی  حال  از ابوالفضل  میرتسن ، 

گف���ت : »... به ابوالفضل  این  از من  پ���ول  گرفته  و به  من  بدهکاره .« باز من  به  اون  حاجیه  

فشار آوردم . دیدم فردا رئیس  کالنرتی  --یه  سرهنگی  بود به نام  محرابیان -- به  من  زنگ  

زد و  گفت : »آقای جعفری ، با این  عرب  چیکار داری ؟« گفتم : »آقا، جریانش  اینه .« گفت : 

»نه ، ولش  کن .« گفتم : »ولش  نمیکنم . تو چی  میگی ؟!« خالصه  یه  ُخرده  با این  حرفمون  

شد، حاال بمونه . خالصه  ما اومدیم  اون  حاجی  عربه  رو گذاشتیم  تو ماشنی  و رفتیم  دم  خونۀ 

اون  حاجی  بازاریه . ازخونه  که  اومد بریون  گفتم : »بیا«، سوار ماشینش  کردم ، گفتم : »ببنی  

این  چی  میگه . پول  این بیچاره  رو بده  بذار بره !« یه  نگاهی  به  این  حاجی عبود کرد و گفت : 

»نه ، من  به  این  بدهکارنیستم .« گفتم : »برادر، پول  اینو بهش  بده ، بدهکار نیستی  چیه ؟« 

بعد گفتم : »حاجی ، اینکه  میگه  من  بدهکار نیستم . شما چی  میگی ؟« بعد حاجیه  قرآن  از 

جیبش  درآورد و گفت : »به این  قرآن  قسم  بخور که  تو به  من  بدهکار نیستی !« گفت : »قسم  

نمیخورم .« من  دیگه  اونجا عصبانی  شدم  و ناراحت  شدم ، فهمیدم  دروغ  میگفت  دیگه . به  

بازاریه  گفتم : »مرتیکه  یا قسم  بخور یا پولشو بهش  بده !« دردسرت  ندم ، قول  داد فردا پولشو 

بهش  بده  و ما ولش  کردیم . فردا مریه  پول  اینو میده . بعد حاجیه  اومد دِر خونۀ ما. دیدم  با یه  

پاکت  اومد اونجا. گفت : »آقای  جعفری ، اینو آوردم  واسه  بر و بچه های  دور و َور.« گفتم : 

»نه ، وردار برب. من  این کارو واسه  خاطر خدا کردم ، واسه  خاطر تو  که  به  ائمه  اطهار ارادت  
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داری . وردار برو.«گفت : »نه .« گفتم : »نمیگریم ، به  همون  موالیی  که  در خدمتش  هستی  

نمیگریم ، وردار برب.«گفت : »آخه  چرا؟« گفتم : »نه ، برو اونجا یه  قرب َمربی  واسه  من  روبراه  

کن  اگه  ما ُمردیم  ما رو بیارن  اونجا چال  کنن .« چون  خیلی  مس���لمونا آرزو دارن  برن  مثاًل 

اونجاها چال  َشن . حاالمثاًل ما از مال  دنیا یه  قرب اونجا داریم ، ویل  دیگه  اینجا و اونجا نداره !

س  - بله ! برگردیم  سر برنامۀ روزانه تان ، حاال ساعت  هشت  صبح  است .

ج  - صبح ، ساعت  هشت  که  میشد  کار ما با مردم  تموم  بود و مریفتیم  تو گود، یه  چند تا میلی  

میگرفتیم  میومدیم  واسه  صبحونه . برای  صبحونه  همیشه  میگفتیم  چار پنج  تا مهمون  میومدن . 

همنی  س���یاوش  آذری ام  یه  وقتی  میومد، یا اون  ف���ریوز مجللی  خدا بیامرز.1 خیلیا میومدن ، 

خربنگارام  زیاد میومدن . صبحا اونجا همیشه  شلوغ  بود.

س  - صبحانه  چه  می خوردید؟

ج  - صبحا کله پاچه  روبراه  بود، هر روز. باور کن  خانوم . یه  عمر کارم  کله پاچه  و دل  و قلوه  و 

آبگوشت  و سریابی  بود. راستی  میگم ، به  موال. من  یه  موقع  خوراکم  صبح  کله پاچه  بود، ظهر 

آبگوشت ، عصر سریاب ، شبم  دل  و قلوه . به  جون  موال، اگه  نمیخوردم  سری نمیشدم .

س  - َبه ، ماشاءالله!

ج  - یه  دفعه  رفتم  دکرت، تو آلمان . دیدم  این  کُنده های  زانوم ، این  پنجه هام  درد میکنه . گفت : 

»اسید اوریک  داری .« گفتم : »اسید اوریک  چیه ؟« به  خدا!  گفت  نمیدونم : »نخود نخور، 

لوبیا نخور، عدس  نخور، دل  و قلوه  نخور.« گفتم : »بابا، من  کارم  دل  و قلوه  خوردنه ! برو 

بابا مرد حس���ابی ! مگه  کله ت  خرابه ؟ دل  و قلوه  که  چیزی  نداره  توش !« برگش���تیم  رفتیم  

باز به خوردن  دل  و قلوه  که  این  دفعه  پامونم  ورم  کرد. اونوقت  رفتیم  پیشش  خونمو تجزیه  

کرد،گفت : »مرد حس���ابی  چی  خوردی ؟« گفت���م : »دل  و قلوه . آخه  دل  و قلوه  که  چیزی  

نداره !« نگو اسید اوریک  تو همون  دل  و قلوه  بود و ما نمیدونستیم !

س  - پس  چلوکباب  کی  می خوردید؟

ج  - اصاًل چلو نمیخوردم . اواًل به  شما بگم  تو برنامۀ ما سایل  یه  دفعه  چلو بود که  مادرمون ، 

خدا بیامرزه  رفتگون  ش���ما رو، هر وقت  بهش  میگفتیم : »ننه  پس  کی  چلو به  ما میدی ؟« 

میگفت : »ش���بِ  عید نوروز.« بعد ش���ب  عید نوروز یه  س���بزی  پلو ماهی  درست  میکرد، 

1- سیاوش آذری و فریوز مجللی دو تن از روزنامه نگاران آن دوران ایران.
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والسالم ! اونوقتا که  برنج  نبود. مردم  همه  جا اشکنه  و  کله جوش  و آش  رشته  و از این  چیزا 

میخوردن . راس���تی  میگم . یه  بار یادم  میاد خدا بیامرز باباشمل ، یه  شعری  درست  کرده  بود 

توی  باباشمل نوشته  بود: 

دوش  در واقعه  من  قیمه پلو را دیدم 

رفتم  از روی  ادب  خدمت  او پرسیدم 

گفتم : »ای  جان  به  فدایت  به  کجایی  شب  و روز؟

تو نیایی  بِر من  جز شبِ  عید نوروز؟«

گفت : »در خانۀ نواب  وزیر افتادم 

رفتم  آنجا بِر ایشان  بگری افتادم 

سایل  یکبار که  آیم  بِر تو، البدی ام 

به  سرم  روغن  گندیده  دهی  یا که  پیه ام «

گفتم : »پس  من  چه  کنم ؟« گفت : »بکن  چمچاره 

دوغ  و دوشاب  خوراک  تو بَود بیچاره !«

میدونید، زده  بود به  دولت  به خاطر بیچاره ها و اینا. خیلی  قشنگ  گفته  بود!

س  - بله  انتقادی  و طنز بود. گفتید خدا بیامرزدش  باباشمل ؟

ج  - واال روزنامه  رو میگفتم .

س  - روزنامه اش  باباشمل  بود. اسم  صاحب  امتیازش  رضا گنجه ای  بود. شعر هم  حتماً مال 

 خود اوست .

ج  - حتم���اً. اتفاقاً باور کن  من  اینو تو همنی  انقالب  هیفده  هیجده  س���ال  پیش  تو پاریس 

 دیدمش . تو پاریس  یه  عده  بودیم  نشسته  بودیم  داشتیم  بستنی  میخوردیم  همنی  پرویز شهنوازم  

بود.1 اون  تیمسار رحیمی  الریجانی  بود و مرضیه  خواجه نوری ام  بود. بعد امینی  اومد از جلو 

ما رد شد.

س  - کدام  امینی ؟

ج  - همون  که  نخست  وزیر بود...

س  - دکرت علی  امینی ؟ 

1- پرویز شهنواز خان خربنگار رادیوهای محلی ُلس آنجلس.
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ج  - ...بله ، یه  پالتو تنش  کرده  بود یه  ش���اپو س���رش  کرده  بود و یه  عصام  دستش . رفت  دم  

روزنامه فروش���ی . من  گفتم : »میخواین  برم  امینی  رو ِبِکشم  بیارم  اینجا؟« گفنت : »نمیاد.« 

گفتم : »من  میارمش .« رفتم  اونجا و س���الم  کردم . تا س���الم  کردم  برگشت  دستپاچه  شد، 

گفت : »جعفری  اینجا چیکار میکنی ؟« گفتم : »قربان ، با یه  مشت  از دوستا اومدیم  اینجا 

چایی  مایی  میخوریم ، شمام  بفرماینی  بریم  یه  دقیقه  پیش  اینا.« گفت : »دارم  مریم .« گفتم : 

»بابا یه  دقیقه ...« هیچی  بردمش  و نشس���تیم  اونجا. بعد دیدم  یکی  اومد و به  همه  س���الم  

کرد و بعد گفت : » آقای جعفری ، منو میشناسی ؟« گفتم : »واال نه .« خودش  گفت : »من  

باباش���مل  هستم  دیگه ! روزنامۀ باباشمل .« گفتم : »ُا، شما بودی  واسه  ما یه  ُخرده  چرت  و 

پرت  مینوشتی ؟« خیلی  پریمرد شده  بود دیگه  با موهای  سفید. معلوم  بود تقریباً در حدود 

هشتاد نود سال  انقدا داشت . مرد خوبی ام  بود. اون  شعرشو نوشتنی  شما؟

س  - بله . حاال برگردیم  سر برنامۀ روزتان .

ج  - بله  داشتم  میگفتم ، ماشاال یه ریز میرپسی  حواس  ما رو پرت  میکنی  خانوم ! بله ... صبح  

س���اعت  پنج  تا هش  وقت  مالقات  میدادم . هش  تا هشت  و نیم  صبحونه  میخوردم . بعد تا 

دوازه  مریفتم  دنبال  کار مردم . 

محمدرضا 1- توی  زیرزمنی  باش���گاه ، زیر دفرت آقا یه  انباری  بود، توش  یه  سری  میل  شکسته  

و ضرب  خراب  و اینا بود. تو اونجا جعبۀ شیکر پنج  کیلویی ، برنج  گونی  گونی ، روغن  ده  

کیلویی ، چایی  و اینا بود. اینو من  میدونس���تم  و آقا و علی  کوری  ]سرایدار باشگاه که  یک  

چشمش  نابینا بود [. خود آقا ناراحت  میشه ، میگه  کسی  که  یه  کاری  میکنه  نباید بگه ، اجر 

آدم  ضایع  میش���ه . انقد آقا مردم شناس  بود که  آنی  میفهمید طرف  چیکاره ست . مثاًل یکی  

میومد با لباسِ  خوب  میفهمید محتاجه ، منو صدا میکرد یا علی  کوری  رو، یه  اشاره  میکرد، 

ما یواشکی  از دِر پشت  روغن  و برنج  و اینا میدادیم  میربد که  کسی  نفهمه . یکی  میومد سر 

و وضعی ام  نداشت  ویل  آقا می فهمید کلکه . اونوقت  بعد از انقالب ، تلویزیون  دوربنی  برده 

 بودن  و فیلمربداری  کرده  بودن  که  اینجا شیکنجه گاه  جعفری  بوده  و یه  کیسه  ناخون  پیدا شده  

و راه  داره  به  زندان  اوین  و مأمورا دارن  میگردن  راهشو پیدا کنن !

ج  - ]خنده [  هنوَزم  دارن  میگردن  راهشو پیدا کنن ! اون  اصغر خالدار رفته  بود بهشون  گفته  

1- در این جلسه محمدرضا یکی از نوچه های شعبان حضور داشت و این نکته از زبان او نقل شده است.
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بود که  تو باشگاه  یه  گونی  ناخون  پیدا شده . آره  تو میدون  رشیدیه  قاطی  هیأت  علی اصغر 

شده  بود، بسکی  بی معرفت  بود بازیش  نگرفنت ، رفت  خودش  یه  هیأت  باز  کرد.

س  - اینهایی  که  می آمدند و از ش���ما تقاضای  کمک  می کردند، در مقابل  انجام  ش���دن  

کارشان ، برای  شما چه  می کردند؟ محبت  شما را چگونه  تالفی  می کردند؟

ج  - هیچی . ما چیزی  نمیخواستیم  که ! خودم  داشتم ، در میاوردم .

س  - پس  این  همه  حرف  و نقل  راجع  به  باج  گرفنت های  شما و سایر قضایا از کجا در آمده 

 است ؟

ج  - آخه  خانوم  اگه  حس���اب  کنی  من  به قاعدۀ دو س���ه هزار تا خوارزاده  و برادرزاده  تو اون  

کشور داشتم ! ]خنده  [ یه  عده ای  که  میخواسنت  مردمو تلکه  تسمه  کنن  اسم  ما رو میاوردن  و مثاًل 

میگفنت : »خوارزادۀ جعفری  هستم !« »برادرزادۀ فالنی ام ...« بعد به  اسم  کی  در مریفت ؟

س  - تلکه  تسمه ؟!

ج  - همون  باج گریی  دیگه ! 

س  - حاال بفرمایید بعدازظهرها و بقیۀ روز چه  می کردید؟

ج  - ناه���ار  که  میخوردم  تو دفرت باال اس���رتاحت  میکردم . از س���اعت  چار ارباب  رجوع  

میومدن ، ورزشکارا میومدن . به  کار ارباب  رجوع  رسیدگی  میکردم . ورزشکارا تمام  کنرتل 

 میشدن  تا ساعت  شیش  شیش  و نیم  ورزش  شروع  میشد. منم  لخت  میشدم  مریفتم  تو  گود. 

چه  مهم���ون  اومده  بود چه  نیومده  بود. چون  اونجا مرتب  مهمون  میومد، همیش���ه  هر روز 

باشگاه  پر از مهمون  بود یا از  کشورای  خارج  --از همه  کشورای  جهان  میومدن -- یا از 

همۀ دوایر دولتی ام  مهموناشونو میفرستادن  اونجا. قباًل زنگ  میزدن  با من  تماس  میگرفنت  

مثاًل میگفنت  ما س���ی  تا مهمون  داریم ، چل  تا مهمون  داریم ، دخرت شایسته  جهانو میخوایم  

بیاریمش  اونجا. اینا همه  رو از قبل  میدونس���تم . بعد تمام  وضعیت  ورزش���کارا رو مرتب  

میکردم  برای  خاطر چی ؟ برای  اینکه  جلو مهمونا آبرومندانه  برگزار بش���ه . مهمونای  دولَتم  

که  میومدن ، واس���ه  هر کدوم  یه  قاب  خاتمی  چیزی  میگرفتیم  که  ارزش  داشته  باشه  میدادیم 

 بهشون . همه ش  ما به  اونا میدادیم ، اونا چیزی  به  ما ندادن . یعنی  ما چیزی  نمیخواستیم ، اونام 

 چیزی  به  ما نمیدادن . پویل  بدن  یا کادویی  بدن ، اصاًل این  بساطا نبود. یه  دفعه  فقط  شهردار 

 هامبورگ  و شهردار مونیخ  که  به حساب  اومده  بودن  باشگاه ، ما یه  چیزی  به  اینا دادیم  اینا 
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که  رفنت  واسه  ما یه  تابلوی  مونیخ  و یه  فندک  مونیخ  فرستادن . اون  یکی ام  یه  کتاب  هامبورگ  

و یه  فندک  هامبورگ  برای  ما فرس���تاد. دیگه  س���اعت  هش  هشت  و نیم  شبم  مریفتم  منزل  

بخوابم .

س  - رابطۀ شما با ورزشکارهای  باشگاه  چطور بود؟

ج  - با همه ش���ون  رفیق  بودم . گاهی  اوقاَتم  سربسرشون  میذاشتم . یادش  بخری! یه  وقتی  یه  

میمونه َ رو آوردن  برامون ، اسمشو گذاشتیم  خسرو. موند تو باشگاه  و دست آموز شد.طوری  که  

وقتی  بچه ها خوب  میچرخیدن  مینشست  دمِ  گود براشون  دست  میزد. شریینکاری که  میکردن  

دست  میزد. با این  میمونه  بساطی  داشتیم ، خیلی  خوشمزه  بود!

س  - حتماً در آن  زمانی  که  خیلی  برو و بیا داش���تید، سفرهای  متعددی  هم  کردید. از این  

سفرها تعریف  کنید. )عکس  شمارۀ 11/2۴(

ج  - بله  اروپا می رفتم ، اس���رائیل  رفتم ، آقای  ]مئری [ عزری  دعوتمون  کرد. آخه  آقای  عزری 

 همیشه  مهموناشو میآورد باشگاه  ما.1 چنی  رفتم . گفتم  چنی  رفتم  و برگشتم  چی  شد؟

س  - نه  نگفتید. چه  اتفاقی  افتاد؟

ج  - ورزش���کارایی  که  از چنی  میومدن ، فوتبالیساشون ، بسکتبالیساشون  و والیبالیساشون  و 

اینا که  میومدن ، اون  سفری چنی  میاوردشون  از باشگاه  ما دیدن  میکردن . خوِد سفریم  هر چی  

مهمون  داشت  میفرستاد اونجا. )عکس های  شمارۀ 11/25 و 11/26( منم  یه  کادویی  چیزی  

به  اینا میدادم . تا حتی  چند تا از اون  طب  سوزنیاش���ونم  اومدن  واس���ه  واالحضرت  شمس  

که  میگرن  داشت . سه  نفر طب  سوزنی  آورده  بودن  سوزن  بهش  بزنن . یه  شبم  اینا رو آوردم  

باشگاه . اونوقت  این  کُنده های  زانوم  خیلی  ناراحت  بود. واالحضرت  شمس  هم ، تو کرج  

زندگی  میکرد دیگه ، اینا رو  گذاش���ته  بودن  تو اون  بیمارس���تان  »فاتح « کرج  تا مردمی  که  

میخوان  بیان  برن  اونجا سوزن  بزنن . باور کن ، خانوم ، از دمِ  همون  مریضخونۀ »فاتح « تو  کرج  

بگری بیا تا دمِ  اون  کاروانسرا سنگی  همینجور ماشنی  پشت  سر هم  ردیف  بود که  میخواسنت  

سوزن  بزنن . روزی  که  اومدن  باشگاه  من  بهشون  گفتم : »پای  من  اینجوریه !«گفنت : »فردا بیا 

اونجا!« گفتم : »بابا مگه  میشه  اونجا اومد؟« گفت : »تو بیا اونجا من  میسپارم  راهت  بدن !« 

ما رفتیم  اونجا و باور کن  تمام  این  سِر من  و تمام  شونه ها و پشت  و اینا رو سوزن  زدن . گفتم : 
1- مئری عزری در کتاب خاطرات خود »یادمانه« دفرت دوم، صص 26-29 در این باره شرح مفصلی نوشته است. 

برای منت کامل نوشته ر.ک. به پیوست شماره 19، صص ۴17-۴16.
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»بابا کُندۀ زانومه  که  درد میکنه !« گفت : »چیکار داری  تو!« سوزن  زدن . بعد شب  دیدیم  

عکس  کلۀ ما رو انداخنت  تو روزنامۀ کیهان  با اون  سوزنا و نوشنت : »کلۀ شعبان  جعفری  در 

سوزنای  چینی .« به حساب  شوخی  کرده  بودن ، آره . حاال یه  روز سفری گفت : »تو اینهمه  به  ما 

محبت  میکنی  دلت  میخواد بری  چنی ؟« گفتم : »آره  دوست  دارم .«گفتش : »خیلی  ُخب  ما 

به  شما اطالع  میدیم .« بعد یه  نامه  برای  ما فرستادن  که  ما رو دعوت کردن  چنی .

س  - این  قضیه  چه  سایل  بود؟

ج  - خدمت  ش���ما عرض  کنم ... همون  هف  هش  س���ال  قبل  از انقالب . ُخب  منم  عرض  

کردم ، مغزم  خوب  کار میکرد. اومدم  برای  عباس  آرام  که  سفریکبری اونجا بود، یه  نامه  نوشتم  

که  آره  سفری چنی  منو دعوت  کرده  و میخوام  بیام  و اینا، شما چی  دستور میفرماین ؟ گفت : 

»خوبه . بیا اینجاها رو ببنی ، مام  هس���تیم . فقط  یه  اجازه ای  از ش���اه  بگری.« مام  یه  نامه ای  

نوش���تیم  دادیم  به  آقای  ]نصرت الله [ معینیان  اونم  داد به  ش���اه  و اعلیحضرت  اجازه  دادن  و 

فرمودن : »میتونه  بره .« یه  نفر دیگرم  گرفتم  که  باهام  باشه  و رفتیم  چنی ، مثاًل چارده  روز از 

ما دعوت کرده  بودن . اول  که  رفتیم  تو فرودگاه ، چمدونامونو باید خودمون  ورمیداشتیم ، کسی 

 واسمون  نمیاورد. واسه  همه  همینجور بود. اونجام  تا اونروز فقط  دکرت ]منوچهر [ اقبال  رفته 

 بود و فرح . 1کس  دیگه ای  از ایران  نرفته  بود. بعد به  ما گفنت  چیزاتونو باید خودتون  وردارین . 

گفتم : »خودمون  ورمیداریم .« گفنت : »هر چیزی ام  دارین  بذارین  اینجا!« انگشرت و ساعت  

و همه  رو گذاشتیم  اونجا. گفت : »موقعی  که  خواستنی  خارج  بشنی  بهتون  پس  میدیم .«

ما رو بردن  تو یکی  از این  هتالی  خیلی  بزرگ  که  س���توناش  همه  از این  اژدها و چیزهای 

 چینی  بود که  خودتون  دیدین . ما رو بردن  اونجا و بعد آقای  آرام  یه  نفرو از تو سفارت  فرستاد 

که  به حس���اب  ما رو تر و خش���ک  کنه . بعد اون  یارو تلفن  آرام  رو گرفت  داد به  ما و آرام  

باهامون  صحبت  کرد و گفت : »جعفری  فقط  مواظب  باش  اینجا چیز میزی  نگی ! حرفی  

چیزی  نزنی !« گفتم : »باشه !« بعد یه  مرتجم  ایرانی  واسه  ما تهیه  کردن ، یه  دخرت چینی  بود.

خیلی ام  خوب  فارسی  بلد بود و لفظ  قلم  حرف  میزد. این  دخرته  اومد و ما رو برد گردوند.

روز اول  م���ا را ب���ردن  دیوار چنی . دیوار چنی  چند هزار کیلومرت رو کوهه . همون  اولش  یه  ذره 

 بردن  نیگا کردیم . خانوم ، ارابه  از توش  مریه ، انقد پهنه ! بعد دخرته  اومد ما رو ساعت  پنج 

1- شاهدخت اشرف پهلوی نخستنی نفر از دربار پهلوی و عضو عالریتبه ایران بود که به چنی سفر کرد.
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 بعدازظهر رسوند هتل  و رفت . من  به  اون  رفیقمون  گفتم : »پاشو بریم  اونور خیابون  ببینیم  

چ���ی  به  چیه  اینجا.« فکر  کردم  تو همون  می���دون  بزرگ  پکن  ]احتمااًل میدان  تیان مان  [ یه  

چرخ���ی  بزنیم ، هتل  مام  همونجا بود. ما که  اومدیم  بریون ، دخرته  یهو پیداش  ش���د. گفت : 

»کجا می روید؟« گفتیم : »می رویم  آنجا!« گفت : »من  باید تلفن  بزنم  تا ش���ما بروید!« 

گفتیم : »نمی خواهد تلفن  بزنید ما نمی رویم  اصاًل!!!« برگشتیم  تو هتل . فردا نه  پس  فردا اینا 

واسه  ما برنامه  گذاشنت  و رفتیم  ذوب آهنشونو دیدیم ... بعد ما رو بردن  تو گردوندن  و خوب  

همه  جارو دیدیم  و اینا. بعد خیال  کردیم  حاال مثاًل مرییم  تو اتاق  رئیسش  یه  چایی  میخوریم . 

بعد َدم  در که  رسیدیم  گفتیم : »ُخب ، رئیس  اینجا کجاست ؟« گفنت : »رئیسش  همونی  بود 

که  شمارو برد گردوند!« همه  عنی  همدیگه  بودن ، لباسا عنی  همدیگه ، مثل  لباسای  سربازی .

خالصه ، بعد روز چارم  شد. شب  ما رو بردن  تماشاخونه . رفتیم  تماشاخونه ، باله  بود. من  که 

 تا اون  موقع  نه  باله  رفته  بودم  و نه  دیده  بودم ، نه  میدونستم  چیه . همون  که  لنگاشونو میکنن  

هوا! یه  چیزایی  تو ایران  دیده  بودیم  ویل  نه  از اینا. همینجور نشس���ته  بودیم . من  هیچوقت 

 چرتی  نیس���تم  ویل  بسکی  به نظرم  بد اومد خوابم  برد. دخرته َام  پیش  من  بود، مرتجمه ! دید 

خوابمون  برد، خواب ... یهو گفتش : »ش���ما خوشتان  نیامد؟« گفتم : »واال نیامد!« گفت : 

»ش���ما چه  دوست  دارید؟« گفتم : »ما چیزای  ورزشی  دوست  داریم ، چیزایی  که  به  تن  ما 

بچسبه . این  باله  ماله  مال  ما نیست .« گفت : »شهبانو خیلی  خوششان  آمد.« گفتم : »خوب  

کردین  واسه  ایشون  نشون  دادین ، ویل  خیال  کردی  همۀ ایران  از باله  خوششون  میاد؟« گفت : 

» فهمیدم !« فردا شب  واسه  ما به حساب  برنامۀ آکروبات  و اینا گذاشنت . خانوم  سرشار، من  

تو دنیا همچی  چیزی  ندیدم ! اگه  این  آکروباتو بخوام  تعریف  کنم  خیلی  طول  میکشه . خیلی  

خوشمون  اومد.

یه  س���الن  هیجده هزار نفری  داشنت ، بردن  اونو نشون  ما دادن . رو کَِفش  داشنت  والیبال  بازی  

میکردن ، اونوقت  یهو کَِفش  مریفت  عقب ، با یه  ارابه ای  که  داشنت  میکشیدنش  عقب ، یهو 

میشد استخر و توش  شنا میکردن . خیلی  چیز جالبی  درست  کرده  بودن . هر جام  که  مریفتیم  

ظهر که  میشد میدیدیم  گروه  گروه  وایسادن  یه  کاسه  دستشونه  و دو تا چوب . با همنی  چوبا 

غذا میخوردن . میگفنت  اینا اشرتاکی َان . خالصه  ما که  خوشمون  نیومد، یه  شیش  هف  روزی  

بیش���رت نموندیم ، گفتیم : »میخوایم  بریم !« گفت : »چرا؟ خوشتان  نیامد؟« گفتم : »واال ما 
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بای���د بریم  کار داریم . باید بریم  هنگ کنگ  اونجاها معامله  داریم .« حاال الکی ! معامله  با 

کی  داریم !

خالصه  اومدیم  و شانگهاَیم  دیدیم . شانگهای  جای  خوبیه . خیلی  جای  دیدنی  و شلوغیه .

پکن  هیچی  نداره ، فقط  یه  جایی  داره  یه  موزه ای  داره  بهش  میگن  »هف  پادشاه « که  خیلی  

دیدنیه ، راس���تی  دیدنیه . یه  فروشگاهم  داش���ت  به نام  فروشگاه  دوستی . نمیدونی  توش  چه  

چیزایی  بود. هوش  از این  سِر آدم  در مریفت : عقیق ، فریوزه ، یه  چیزایی  که  اصاًل تو تهران  پیدا 

نمیشد. خالصه  گشتیم  و وقتی  اومدیم  خارج  بشیم ، اسبابامونم  پسمون  دادن . 

س  - پس  زودتر از موعد برگشتید ایران ؟ خیلی  بهتان  خوش  نگذشته  بود؟

ج  - بدم  نبود. حاال اومدیم  ایران . ما هر وقت  تو فرودگاه  مهرآباد پیاده  می ش���دیم ، بچه ها 

میومدن  چمدونای  ما رو میگرفنت ، خودش���ون  میربدن  بریون ، پاسپورتمو میربدن  خودشون 

 درس���ت  میکردن  و میاوردن ، نمیذاشنت  من  خودم  برم . این  دفعه  دیدم  یه  افسری  پاسپورت  

منو  گرفت  و گفت : »شما یه  چند دقیقه  بیاین  اینجا.« رفتیم  تو یه  اتاقی  و سرهنگه  گفتش  

که :»ش���ما یه  کاری  بکن !« گفتم : »بله ؟« حاال بچه ها اومدن ، خیلی  جمعیت  اومده  بود 

استقبال .گفت : »آقای  جعفری  شما به  گردن  همۀ ما حق  دارین ...« و از این  حرفا. » ...ما 

االن  کاری  باهاتون  نداریم . ش���ما فردا صبح  س���اعت  9 خودتونو به  سازمان  امنیت  معرفی  

کننی .« سازمان امنیت  کجا؟ 

س  - نمی دانم !

ج  - سلطنت آباد. گفتیم  باشه . ما ساعت  9 صبح  رفتیم  اونجا. یه  سالن  درازی  بود. ما رو بردن 

 اون  ته ، یه  اتاقی  بود توش  دو تا صندیل  آهنی  و یه  میز آهنی  بود و دو تا پرده ، همنی . ما رفتیم  

اون  تو نشستیم  که  االن  یکی  میاد. خانوم ، ما بشنی ، بشنی ، بشنی ، بشنی ، بشنی ، هی  نشستیم . 

ساعت  12 شد االن  ما سه  ساعته  این  تو هستیم . خدایا، اینا با ما چیکار دارن ؟پاسپورت  منو 

چرا گرفنت ؟ اینا چی  میخوان  از جون  ما؟ اعصاب  ما خراب  شد. بعد دیدم  دو ساعت  دیگه ، 

2 بعدازظهر، بعد از پنج  س���اعت ، یه  جوونکه  اومد، عینکی . معلوم  بود از اون  کمونیستای  

سفت  و سخت  بود. اومد تو...

س  - کمونیست  تو ساواک ؟

ج  - باور کن ، بودن  دیگه ...
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س  - انگار شما از هر کس  خوشتان  نیاید، اسمش  را می گذارید »کمونیست «!

ج  - خان���وم ، ب���ود! عرض  می کنم . حاال گوش  بدین . جون  ش���ما به  موال. اومد و گفتیم : 

»سام علیک !« سرشو تکون  داد و اینجوری  ]ادای  اخم  کردن  را درمی آورد[ رفت  نشست  

و هیچ  جوابی  نداد. منم  نشستم . گفت : »اسمت  چیه ؟« گفتم : »اسم  من  تو اون  چیزی  که  

جلوته  نوشته  دیگه !« گفت : »این  جوری  با من  حرف  نزنی ها!« گفتم : »چه  جوری  حرف  

بزنم ؟« گف���ت : »خیال  نکنی ....« دیدم  نه  این  اصاًل داره  با من  گرت گریی  میکنه . میگم  

جون  شما، به  من  توهنی  میکرد. بعد  گفتش : »خیال  نکنی  که  مثاًل فالنی ها! پا میشی  مریی  

فالن !« و از این  صحبتا. بعد به  من  یه  چیزی  گفت ، خیلی  معذرت  میخوام  از شما، منم  بلند 

شدم  یه  صندیل  آهنی  که  زیر ک ...م  بود رو خوابوندم  تو ُمخش ، زدم  تو کله ش  و افتاد. گفتم : 

»پدرسگِ  فالن  فالن  شده !«

س  - چکار کرد که  عصبانی  شدید؟

ج  - ب���ه  من  بد و بریاه  گفت  دیگه . منم  گرفتم  پرده های  اونج���ا رو پاره  کردم ، بعد داد و 

بی���داد ک���ردم  و به  نصریی  و مصریی  و اینا بد و بریاه  گفت���م . خالصه  اومدن  ما رو گرفنت  و 

اون  سرهنگه  مروج  مال  سازمان  امنیت  محلمون  خیلی  آدم  خوبی  بود، یارو اومد منو کشید 

کنار،گفت : »جعفری ، چرا اینجوری  میکنی ؟ چرا به  نصریی  فحش  میدی ؟« گفتم : »آخه  

منو آورده  اینجا چیکار  کنه ؟ پنج  س���اعته  این  تو نشوندنم !« خالصه ، اون  کارایی  که  باید 

بکنیم  اونجا کردیم . حاال نمیخوام  این  توی  نوشته ها بیاد.

س  - این  که  نمی شود آقای  جعفری ! هر کدام  از این  کارهایی  را که  کردید نصفه  تعریف  

می کنید و بعد می گویید نمی خواهم  اینها بیاید. قبول  نیست !

ج  - آخه  این  حرفا بده ! خیلی  معذرت  میخوام ، »خوار و مادرتو ...« که  خوب  نیست  بگم  

که . اینا رو میگم ...

س  - نه ، اینها را نه . ویل  مثاًل »حسابشو رسیدیم « و »گردگریی  کردیم « و اینها را بگویید.

مثاًل چه  جوری  حسابشان  را رسیدید؟

ج  - اونا رو آره ، اونا رو میگم . هیچی  خالصه ، ما اومدیم  بریون  و این  ما رو هی  دلداری  داد 

و برد تو اتاق  نشوند. بعد دیدم  اینو برد اون  کنار و باهاش  دعوا کرد. گفت : »مرد حسابی ، 

چرا از من  نرپس���یدی  اینو  گفتی  بیاد اینجا؟ اول  از من  میرپس���یدین  بعد اینو میگفتنی  بیاد 
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سازمان  امنیت .« بعداً شنفتم  تو فرودگاه  مهرآبادم  با اونا دعوا کرده  بود که : »شما اصاًل چه  

حقی  داشتنی  پاسپورت  اینو بگریین  بفرستنی  اینجا. به  من  میگفتنی  خودم  صداش  میکردم  

ترتیب  کارو میدادم .« بعد اینا گفنت : »اصاًل چرا رفتی  چنی  کمونیست ؟« اینا نمیدونسنت  من  

از شاه  اجازه  گرفته  بودم . بعد که  فهمیدن  خودشون  تو زدن  دیگه . حاال اگه  من  حواسم  جمع  

نبود و از شاه  اجازه  نگرفته  بودم  مگه  منو ول  میکردن ! پرِی ما رو درمیاوردن ! 

س  - حاال خودمانیم ، شما که  یک  عمر با کمونیستها دعوا می کردید، چنی  رفته  بودید چکار 

کنید؟

ج  - ُخب ، رفتیم  تماشا دیگه ! واال هیچ  خوشمونم  نیومد. مرتیکه  ازم  میرپسید: »چرا رفتی  

چنی  کمونیست ؟!« آخه  مرد حسابی ، حاال من  برم  اونجا کمونیست  میشم ؟ اصاًل من  سر تا 

سر زندگیم  مبارزه  با کمونیستا بوده  تو مملکتم . مقصودم  اینه  که  یه  همچی  بساطی ام  بود. نه ، 

جداً میگم ، ُخب  اینا که  مهموناشونو میاوردن  تو باشگاهِ  من ، پول  نمیگرفتم  که ، مثل  باشگاه  

بانک  ملی  حق  سفره  نمیگرفتم  که ، ویل  سفر دوست  داشتم . اینست  که  اینا بعداً واسه  من  

بلیط  میفرس���تادن ، فقط  واس���ه  خودم  برای  زن  و بچه م  نه . یه  بلیط  واسه  خودم  میدادن  که : 

»مثاًلکجا میخوای  بری ؟ ژاپن ؟ یا هر جا« همه  جای  دنیا رو با بلیطای  مجانی  رفتیم  دیگه . 

حاال درسته  به  ما چسبوندن  ُمخ  همچنی ، ُمخ  همچون ، ویل  من  مغزم  خوب  کار میکرد، در 

مقابل کارم ، میدونستم  چیکار میکنم . اگر  کار نمیکرد یه  همچی  باشگاهی  درست  نمیکردم ، 

با 21 میلیون  پولِ  اونوقت ! این  پولِ  خونِ  من  بود. یه  باش���گاه  تو اون  مملکت  واسه  جوونا 

ساختم  که  االنم  دارن  مرین  توش ، به  جون  شما. من  که  دنبال  پول  نبودم ، اگه  بودم  و یه  سینما 

درست کرده  بودم  حاال پنجاه  تا سینما داشتم . اگه  میومدم  آمریکا تو بوریل هیلز زمنی  خریده  

بودم ، حاال این  وضعم  نبود. حاال مقصود که  اینا به  هر نحوی  بود میخواسنت  آدمو سرکوب  

بکنن  خانوم ، به خدا.

س  - شما را از کی  کنار گذاشتند و چرا؟

ج  - میگفنت  ُخب  این  بابا که  موافقه  بذار بره . میدوننی ؟ اگر من  مریفتم  یه  کاری  داشتم  یه چ 

یزی  میخواستم  برای  ورزش  باستانی  اصاًل توجه  نمیکردن . صد دفعه  این  پیشامدا شد. صد 

دفعه  من  با اینا در افتادم . 

س  - بله ، دش���من  که  زیاد داشتید. این  طور که  از حرفهای  شما برداشت  می کنم  سه  دستۀ 
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مشخص  با شما مخالف  بودند: اول  افرادی  از دستگاه  حکومت  و دولت  که  می دیدند شما 

به شاه  و دستگاه  نزدیک  هستید. دوم  دار و دستۀ طیب  چون  می دیدند شاه  طرفِ  شماست  

و شما را حمایت  می کند و او را نمی کند، همینطور رقبای  دیگر جنوب شهر. دستۀ سوم  هم  

طرفداران  جبهۀ ملی ، روشنفکرها، چپی ها و توده ایها و این  گروه  به خاطر کودتای  2۸مرداد، 

درس���ت ؟ می خواهید  کمی  درباره  این  سه  گروه  صحبت  کنیم ؟ مثاًل در میان  گروه  اول  چه  

کسانی  بیشرت از همه  شما را اذیت  می کردند یا مخالف  شما بودند؟

ج  - اول  همه  نصریی  مخالف  من  بود، تیمس���ار حجت  خیلی  س���خت  مخالف  من  بود، 

مال  س���ازمان  تربیت  بدنی . ]سرلشکر عباس [ ایزدپناه  خودش  آدم  خوبی  بود ویل  اونم  زیاد 

با من کنار نمی اومد. ُخب ، خیلیا نمیتونس���نت  ما رو ببی���نن . میدونی ؟ چون  یه  عده ای  بعد 

از 2۸مرداد هی  به  من  میگفنت  »ش���عبان  تاجبخش !« یا مثاًل فالن  و بیس���ار، اینا بهش���ون  

َبر میخورد. یه عده ای  مثاًل میگفنت  من  س���رهنگم ، اعلیحضرت  به  من  درجۀ سرهنگی  داده  

درجۀ سرگردی  داده . اینم  افسرا رو ناراحت  میکرد. خودم  میدونم  دلخوشی  از من  نداشنت . 

هیچکدوم  از اینا با من  کنار نمیومدن ، من  خودم  تنهایی  با همۀ اینا دست  و پنجه  نرم  میکردم .

س  - قباًل چندین  بار به  تیمسار حجت  اشاره  کردید، رئیس  تربیت  بدنی ، چرا میان  شما و 

او شکرآب  بود؟

ج  - تیمس���ار حجت ؟ خدا رحمتش  کنه ، خوب  نیس���ت  آدم  اینجوری  اسم  کسی  رو بربه . 

ویل خانوم  ش���ما نمیدوننی  این  چه  آتیشی  توی  سازمان  تربیت  بدنی  سوزوند. ببیننی  خانوم  

سیدعباسی  و موحد، این  دو تا رفنت  المپیک  مونیخ  کشتی  بگرین ، بعد بیچاره ها مریض  شدن  

و نتونسنت  کشتی  بگرین . 1گفنت : »ما نمیتونیم  شرکت  کنیم .« این  حجت  اومد تهران  رفت  

به  اعلیحضرت  گفت  که : »قربان  اینا تمرد کردن ، نیومدن .« دو تا دروغم  روش  گذاش���ت . 

اعلیحضرتم ، خدا بیامرزه  اعلیحضرتو، گفت : »توبیخشون  کننی !« و بعد یه  سال  از  کشتی 

 محرومش���ون  کرد. ُخب  ببنی  اونوقت  اینا کجا بودن ؟ تو دانشگاه  تحصیل  میکردن  و عضو 

ورزشکارای  دانشگاه  بودن  دیگه . دانشگاهیام  وقتی  فهمیدن  همشون  فحش  میدادن  به  شاه ، 

یهو تمام  دانشگاه  همه  فحش  میدادن . حاال کی  برای  شاه  دشمن  درست  کرد؟ آخه  موضوع 

 اینجوری  میشد که  مردم  با شاه  مخالف  میشدن ! ُخب  یکی  نبود به  اعلیحضرت  بگه : »قربان  
1- در مسابقات کشتی المپیک مونیخ کنف عبدالله موحد، در دوره اول وزن پنجم آسیب دید و مسابقه را ادامه 

نداد. شمس الدین سیدعباسی هم در وزن چهارم تا آخر کشتی گرفت و نفر پنجم شد.
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چیکار داری  به  کار اینا، ولشون  کن . چقدر حرف  اینو و اونو همینجوری  گوش  میکنی !« 

این  یکی . یکی ام  »خدا رحمتت  کنه  اعلیحضرت ! تو اصاًل به  کار کُشتی  چیکار داری ؟ تو 

مملکت  و سیاست  ]رو بچرخون [، کُشتی  رو بذار برای  خودشون . بگو خودتون  میدوننی !« 

هان ؟ واال... خدا بیامرزه  شاه  رو، شاه  نباید تو ورزش  دخالت  میکرد. نکرد، نکرد! میدوننی  

شاه  مملکت  که  نمیشد اصاًل اونجوری  فی المجلس  جواب  بده  و دستور یه  کاری  رو بده ! 

به  همه  کارا  کار داشت  که  اینجوری  میشد دیگه . خدا رحتمش  کنه .

اونوقت  اون  حجت  پدرسوخته ، برای  خیلیا، برای  همه  مایه  میومد. دو دفعه م  برای  من  مایه 

 اومد، جون  شما. من  اگه  خودم  حواسم  جمع  نبود، صد دفعه  منو از بنی  برده  بودن . یه  دفعه 

 همنی  هرمز قریب ، منو خواس���ت  و گفت : »آقا تو چیکار داری  به  این  حجت  اینهمه  سر به 

 س���رش  میذاری ؟« گفتم : »آقا تمام  ورزشکارا رو ناراضی  کرده .!« گفت : »مگه  تو وکیل  

اینا هس���تی ؟« گفتم : »نه  قربان . برو بریون  ببنی  چی  میگن . مردم  میگن  خوِد شمام  با این  

تو اوستودیوم  آریامهر شریک  بودین !« آخه  میدوننی  که ؟ اوستودیوم  آریامهرو که  میساخنت 

 اون  پس���ر حجت ، یه  پول  هنگفتی  ُبرد. بهش  گفتم : »میگن  ش���مام  شریک  بودی .« اگه  

بدونی  خانوم ؟ این  رستم  امریبختیاَرم  اونجا شاهد بود. یه  دفعه  عصبانی  شد  گفت : »آقا برو 

دنب���ال کارت !« گفتم : »من  که  نمیگم  مردم  میگن  آقا.« هیچی  از در که  اومدم  بیام  بریون ، 

رستم  امریبختیار اومد دنبال  من  و یه  بساطی  شد، یه  داستانی  بود. 

مثاًل برای  سیدعباسی  و موحد: اونموقع  موحد شیش  تا مدال  طال برده  بود، سیدعباسی  سه  

تا مدال  طال. شما نیگا کننی ! یه  دفعه  شد حرف  این  موحد رو تو رادیو یا تو تلویزیون  و جایی 

 بزنن ؟ برای  اونام  مایه  میومد. 

اصاًل تیمسار حجت  یه  جوری  بود، اقاًل صد دفعه  منو ناراحت  کرد. مثاًل مریفتیم  تو جلسه 

 مینشستیم  اونجا. »تیمس���ار!«، »بله !«، »ما مثاًل میخوایم  این  ۴ آبان  خیلی  قشنگرت اجرا 

بشه . بیا پنج  دقیقه  وقتمونو زیادتر کن !« میگفت : »نه  آقا، نه ، اعلیحضرت  خوششون  نمیاد. 

اعلیحضرت  از ورزش  باس���تانی  بدشون  میاد. نمیشه ، اصاًل نمیشه !« ما رو میگی ؟! حاال 

یه  مش���ت  معاون  وزارتخونه  دور تا دور نشسنت  که  تصمیم  بگرین  که  برای  ۴ آبان  این  یکی  

چیکار بکنه  اون  یکی  چیکار کنه ؟ اون  فرموندۀ گارد چیکار  کنه ؟ اونوقت  حجت  میزنه  رو 

میز و همچی  میکنه : »خدا و شاه . من  غری از خدا و شاه  هیچی  دیگه  سرم  نمیشه .« اونوقت  
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از یکی  یکی  سؤال  میکنه . وقتی  رسید به  من ، گفتم : »تیمسار اواًل که  خدا مال  همۀ دنیاست .

دوماً شاه  رو همه  دوست  دارن ! غری از اون  میهنش  یادت  رفت ! چاُرَماً ما اومدیم  اینجا حرف  

ورزش  بزنیم ، خدا و شاه  باشه  برای  بعد... یه  دفعه  عصبانی  بلند شد که : »آقا، آقای  عصار 

پرونده  کن  ببنی  این  چی  میگه ! این  داره  به  من  توهنی  میکنه !« اون  ]سیف [ عصار سرهنگ  

سازمان  امنیتم  اونجا نشسته  بود. یه  چیز عجیب  و غریبی  بود آقا.

صبح  مریفتیم  باهاش  حرف  بزنیم . مریفتم  دم  اتاقش  میدیدم  یه  کس���ی  اون  پشت  یه  سینی  

دستشه ، یه  حوله  توشه ، یه  آمپول  ویتامینم  زیر این  حوله  است . مریفت  اون  تو یه  آمپول  میزد 

بهش  که  نشئه  بشه  بتونه  کار کنه .

س  - مگر آدم  با ویتامنی  نشئه  می شود؟

ج  - ُخب  دیگه ، جون  میگرفت . منم  صبح  اول  وقت  مریفتم  میگفتم : »تا این  نشئه  است ، 

آمپولو زده ، برم  باالی  سرش .« خانوم  تا مریفتم ، از منم  خوشش  نمیومد، همچی  میکرد: »چیه  

باز اول  صبحی ؟« میگفتم : »تیمسار اومدم  یه  کاری  با شما دارم . میخوام  ببینم  اگه  آمپولتونو 

زدی  کارمو بگم ؟...« تا میگفتم  آمپول ، بلند میشد اینجوری  میکرد: »آقا! تو به  آمپول  من  

چیکار داری ؟« ]خنده [ اونوقت  دعوامون  میشد. من  با حجت  چند دفعه  دعواکردم ...

س  - سر چه  مسائلی ؟ 

ج  - ... سفت  و سخت . سِر کُشتی  پهلوونی  و اینا. آخه  من  سرپرست  ورزش  باستانی  بودم  و 

این  کُشتی  پهلوونی  مال  من  بود. میدونی ؟ کُشتی  پهلوونی  از ورزش  باستانی  میومد.

س  - مشکل  کجا بود؟

ج  - اونوقت  این  میگفت  نه  مال  تربیت  بدنیه ، مال  ماست  چون  اسمش  کُشتیه . سِر همون  

ما با این  آدم  چند وقت  خیلی  سخت  مکافات  و مرافعه  داشتیم . اصاًل با همه  دعوا میکرد، با 

من  تنها که  نه . یه  آدم  بدکینه ای  بود که  نگو. 

س  - چکارش  داشتید؟ چرا اذیتش  می کردید؟

ج  - برای  اینکه  به  ورزش  ایران  خیانت  میکرد خانوم . میخوام  بهت  بگم  این  س���ازمانا که  

شما میدیدین ، به  اون  خدا قسم ، تمامشون  فیلم  بودن . من  خودم  دو سه  سال  آخر میدونستم  

که  این  مملکت  یه  روز نابود میشه ، به  جون  شما. من  مغزم  خوب  کار میکنه ! بگذر از این  که  
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هی  بی ُمخ  بی ُمخ  میکنن ! فکر میکردم  با این  بساطی  که  من  دارم  میبینم ، طرف  داره  مریه ! 

ُخب  من  یه  جور بودم  که  هر کسی  کاری  داشت  میومد سراغ  من  و حرفاشو به  من  میزد. مثاًل 

مریفت  دادگسرتی  میدید نمیشه  میومد پیش  من . اون  یکی  مالقات  میخواست  میومد پیش  

من . اون  یکی  بیکار بود میومد پیش  من ... هزار تا بودن ! ... اینا میگفنت  تو مملکت  چه  خربه ! 

خالصه  این  که  خدمت  شما عرض  میکنم  عنی  حقیقته  و اینا یکی  یکی  و هر کدوم  به  سهم  

خودشون  مردمو ناراحت  کردن .

س  - یک  خاطره  هم  از سرلشکر عباس  ایزدپناه  تعریف  کنید. از اینکه  با شما مخالف  بود.

ج  - سرلشکر ایزدپناه ، رئیس  سازمان  تربیت  بدنی ، خدابیامرز همنی  تازگی  فوت  کرد. آدم  

بدی  نبود. ویل  ُخب  ش���اید اجازه  نداشت  یا اینکه  قدرتشو نداشت  به  باشگاه  کمک  کنه .

آخرش  نفهمیدم  نمیتونست  کمک  بکنه  یا نمیخواست  به  باشگاه  کمک  کنه  که  اونجا رو 

بسازن ، نمیدونم . یه  روز من  با طباطبایی  رفتیم  پیش  تیمسار ایزدپناه . حاال ما رفتیم  اونجا و 

خیلی ام  ناراحت ، باشگاهم  خراب  بود، کار نمیکرد.

س  - قضیه  مالِ  بعد از 15 خرداد است ؟

ج  - بله ، مال  بعِد 15 خرداد. طباطبایی  اونجا َدمِ  در اون  جلو وایساد، من  رفتم  جلو میز ایزدپناه  

و شروع  کردم  با تیمسار صحبت  کردن . صحبت  کردم  و  کردم  و  کردم ... اونوقت گفتش : »نه  

و نو و فالن  و بیس���ار« خیلی  ناراحت  ش���دم ، بهش  گفتم : »تیمسار، یه  چیزی  بهت  بگم ؟ 

ساچمه بازی  کردی ؟« میدوننی  ساچمه  چیه  که ؟ 

س  - ساچمه  را می دانم  ویل  با ساچمه بازی  آشنا نیستم .

ج  - یه  لوله  بودش  از اون  باال ساچمه ها رو مینداخنت  میومد پائنی  از یک  بود تا دویست ، هر 

کی  بیشرت مینشست  اون  میربد. گفتم : »تیمسار، ساچمه بازی  کردی ؟ تو هر چی  بندازی  ُبطره  

]ُبطل  اس���ت [ اما من  هر چی  بندازم  از دویست  کمرتم  بیاد من  ُبردم . من  از یک  میندازم  تا 

دویست  میربم  اما تو از دویست  بباال هر چی  بندازی  نمیاد ُبطره ، من  ُبردم . تو موفق  نمیشی 

 منو شکست  بدی !« ]خنده [ یه  همچی  آدمی  بودم ! از میدون  در نمریفتم  که !

س  - دشمنی  طیب  با شما از  کجا شروع  شد؟

ج  - ما اصاًل دشمنی  نداشتیم . ما با هم  هیچی  نداشتیم . هر چی  میگن  چرت  و پرت  و دروغ  

میگن . من  و طیب  همه  جا هم  تو زندان  و هم  بریون  با هم  رفیق  بودیم .
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س  - منظورم  بعد از 2۸ مرداد اس���ت . بعد از 2۸ مرداد ش���ما وارد دربار و دستگاه  دولتی  

شدید، طیب  رفت  توی  میدان .

ج  - من  حاال یه  چیزی  به  شما بگم . قبل  از 2۸ مرداد، اسم  طیب  خیلی  تو دهن  مردم  بود، 

طیب ، طیب ، هر جا مریفتی ، چه  تو بازار چه  محلیا. وقتی  من  اومدم  و این  کارا رو کردم ...

س  - اسم  طیب  از زبانها افتاد؟

ج  - ...و اس���م  من  افتاد تو دهن  مردم ، خواهی نخواهی  اون  با من  مخالف  شد. ویل  ما با 

هم  برخوردی  نداشتیم . وقتی ام  به  هم  برمیخوردیم  سالم  و علیک  میکردیم  و با هم  ناهاَرم  

میخوردیم . ویل  خوب  اصواًل اونام  نمیتونسنت  منو ببینن . این  حالت  تو بر و بچه های  مام  بود.

س  - برایتان  کارشکنی  هم  می کرد؟

ج  - ببیننی ، کاِر من  طوری  نبود که  اون  بتونه  کارشکنی  بکنه . اون  کارش  با میدون  امنی سلطان  

بود و میوه  و هندونه  و خربوزه ، بنده  سر و کارم  با میل  زورخونه  و ُدشک  کُشتی . سر و کاری  

با هم  نداشتیم . س���ِر دسته  هم  با هم  کاری  نداشتیم ، من  دیگه  دسته  راه  نمینداختم  اون  راه  

مینداخت . روضه  هم  اگه  بود اون  روضۀ خودشو داشت  من  روضۀ خودمو داشتم . اصاًل این  

حرفا نبود. 

س  - از گروه  سوم  مخالفنی  بگویید.

ج  - با توده ایا که  خیلی  سابقه  داریم . از همون  وقت  که  اینا یه  سِر صفشون  دمِ  راه آهن  بود، 

یه س���ِر صفشون  دمِ  مجلس  شورای  ملی ، همون  موقع  که  میگفنت : »مرده  باد شاه ، زنده  باد 

استالنی «.

س  - شما با خود توده ایها مخالف  بودید یا با مرامشان ؟

ج  - اصاًل من  مرام  و اینا نمیدونستم  چی  هست ، بعداً فهمیدم . وقتی  دیدم  اینا دارن  به  شاه  

فحش  میدن ، »زنده  باد استالنی « میکنن  متوجه  شدم . ُخب  من  دیدم  استالنی  مالِ  یه  مملکت  

اجنبیه  اینه  که  من  ناراحت  ش���دم  و گفتم  االن  موقعشه  که  من  بیفتم  تو اینا، با اینا جنگ  و 

جدال کنم . این  جریان  توده ایا بود.

س  - به خاطر این  نبود که  ش���ما در جوانی  جزو فدائیان  اس���الم  بودید و آنها معتقد بودند 

کمونیستها و توده ای ها ضد خدا و ضد دین  هستند و باید با آنها مبارزه  کرد؟

ج  - ُخب  ضد خدا و مذهب  که  بودن  ویل  من  با اونا مبارزۀ سیاسی  میکردم ، واسه  خاطر 
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مملکتم . با وجود این  یه  دفعه  که  زناش���ون  اومدن  از من  کمک  خواس���نت  تا کارشونو راه  

ننداختم  ول  نکردم . اینو گفتم  براتون ؟

س  - خری، حاال بفرمایید. قضیه  مربوط  به  چه  زمانی  است ؟

ج  - یه  چند وقتی  بعد از اینکه  س���رهنگ  مبش���ری  و افس���رای  توده ای  رو اعدام  کردن . 

1عرض کن���م  یه  روز دیدم  یه  اتوبوس  زن  چادر س���یاه  و بچه  اوم���دن  اونجا. گفنت : »حاال 

ش���وهرامون   یه خطایی  کردن  و اعدام  ش���دن ، گناه  ما زن  و بچه ها چیه ؟ بی  حق  و حقوق  

موندیم ؟ هر جا مرییم  کارمونو درست  نمیکنن ! شما به  داد ما برس .« قسم  خوردم  کارشون  

راه  بندازم . یه  مش���ت  زن  و بچۀ بی پناه  که  گناهی  نداش���نت ! نامه شونو گرفتم  و یه  دفعه  که  

خدمت  اعلیحضرت  رسیدم  به  ایشون  دادم . وقتی  یه  نامه  به  شاه  میدادی  خودش  نمیگرفت ، 

میگفت  بدی  به  یکی  از دور و وریاش . ویل  من  به  ایشون  گفتم : »قربان  من  قسم  قرآن  خوردم  

نامه  را بدم  دست  خودتون !« اونوقت  دادمش  دست  خود شاه . اعلیحضرتم  دستور دادن  به  

وضع  اونا رسیدگی کنن . بله  خانوم ، از این  کارام  کردم . خیلی  زیاد. 

س  - بعد از انقالب  چه  بر سر باشگاهتان  آمد؟

ج  - گفتم  که  اون  عبدالله ]کُرمی[ گرفتش ، ویل  باشگاه  هنوزم  هست . توش  ورزش  میکنن . 

منتهی  اومدن  توشو عوض  کردن . نوشته ها رو خراب  کردن . در حالیکه  ما با کاشی  آیه های  

قرآن  رو دیوارا نوشته  بودیم ، باور کن  خانوم . یه  چیزی  بگم  تعجب  میکننی ، یه  تیکه  کاشی  

داشتم  مال  باالی  سِر مرشد که  از آیت الله مرعشی  گرفته  بودم . نوشته  بود: »اَِتقو َشرَّ ِمن َاحسنت َ 

علیه « برپهیز از شر کسی  که  به  او احسان  کردی . همه  رو خراب  کردن .

س  - بعد از انقالب  و در خارج ، دیگر نخواستید زورخانه  درست  کنید؟

ج  - چرا. یه  دفعه  قبل  از انقالب  سیمانطوب2  رئیس  دفرت شیمون  پرز --اونموقع  پرز وزیر 

کار ب���ود-- اومده  بود ایران ، افغانی  بود فارس���ی ام  حرف  میزد. به  من  گفت : »میخوایم  

یه  زورخونه  تو اس���رائیل  درست  کنیم .« یه  مهندسم  باهاش  بود به نام  گیلوآ، اونم  به حساب  

نقشۀ باش���گاه  ما رو کشید که  بره  اونجا یه  باشگاهی  از رو باشگاه  ما درست  کنه . باالخره  

ساختنش  و اسمشو گذاشنت  »باشگاه  کوُرش «. بعداً اومده  بودن  سه  چار جفت  میل  از من  

میخواسنت ،گفنت : »اینجا خراط  مراط  هست ، ما رو برب چار تا از این  میال درست  کنیم  بربیم  
1- سپیده دم 27 مهرماه 1333 ُنه افسر ارتش و یک غرینظامی در لشکر دو زرهی تریباران شدند.

2- ساسون )مشهور به سی سی(سیمانطوب مسئول خانه کورش در شهر خولون - اسرائیل.
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برای  بچه  مچه ها.« منم  ده  بیست  جفت  میل  گذاشتم  واسشون  و شلوار و همه  چیز، گفتم : 

»بیا وردار برب.« بعد از انقالب  که  رفتم  اسرائیل  رفتم  اونجا، خدمت  شما عرض  کنم  دیدم  

یه  جای  خرابه س���ت . گردنشون  گذاشتم  که  اونجا رو درست  و روبراه  کنن . یه  سالن  درست  

کردن . یه روزم  بچه ها اومدن  و منم  یه  ُخرده  یادشون  دادم  و اینا. ویل  وقتی  از اونجا اومدم  

اینام  مثل  اینکه  دیگه  زیاد دنبالشو نگرفنت . هنوزم  بعد از چندین  سال  نیمه کاره ست .

س  - یک  مدتی  هم  بچه های  ورزشکار در امریکا ورزش  باستانی  اجرا می کردند؟

ج  - بله ، تو اورنج کانتی  کار میکردن . یه  چند تایی  دانشجوهای  اورنج کانتی  بودن ، مریکریمی  

میوندارشون  بود، محمد گلزار و مهدی  ثقفی ام  گرداننده هاش  بودن . ویل  ُخب  اینام  بعد از 

چند دفعه  بهم  زدن  دیگه . اصاًل نمیدونم  چرا اینجا اینجوریه ؟ چار تا نمیتونن  دور هم  جمع  

بشن . یعنی  تو کارای  دسته جمعی  هیچ  جوری  نمیتونن  با هم  بسازن . ماجرای  اونم  مفصله . 

یکی  اومده  بود میگفت  میخواد زورخونه  باز کنه . میگفت : »آقای  جعفری  تورو خدا تو بیا 

سر خری شو...« گفتم : »ببنی ، االن  ورزشکارش  اینجاست ، میلش  هست ، همه چیزش  هست ، 

هر کاری  بگی  ما برات  میکنیم .« بعد دیدیم  نه ، این  نمیخواد ورزشگاه  واز  کنه  میخواد دکون  

واز  کنه . ملتفتی  چی  میگم ؟ 

س  - مختصری !

ج  - ...انقد به  ما التماس  کردن  و گفنت ، تا نشس���تیم  سر صحبت . اول  جلسه  دو سه  تا شعر 

خوند  که : »ز نریو بود مرد را راستی  ...« بعد گفت : »زورخونه  درست  میکنیم ، توش  دیزی  

میدیم  به  مردم !« ُخب  ما از همون  اول  میدونستیم  این  مرِد میدونش  نیست . گفتیم : »بابا مرد 

حسابی ، اومدی  واسه  ما شعر میگی ؟ ما خودمون  شاعریم  مرد حسابی !« بعد براش  خوندم : 

»مردم  دروازه  غار و مردم  دریاکنار/ هر دو عریانند اما این  کجا و اون  کجا؟« زورخونه  کجا 

و دیزی  کجا؟!
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15 خرداد 1342

س  - رسیدیم  به  وقایع  15 خرداد. چه  اتفاقی  افتاد که  باشگاه  شما را آتش  زدند؟

ج  - خدمت  شما عرض  کنم  که  همون   15 خرداد بود دیگه ! اینا اومدن  ریخنت  و خراب کردن . 

گویا همون  طرفای  جنوب  شهر، اونجاها یه  جایی  یه  مشت  از این  میدونیا شب  جمع  میشن  

و تصمیم  میگرین  که  به حس���اب  صبح  بساط  15 خردادو راه  بندازن . تا اونجا که  من  اطالع  

دارم  اینا تصمیم  میگرین  که  فقط  عرق فروشیا رو بزنن  بشکنن  و فعاًل دست  به  جای  دیگه  

نزنن . صبح  رضا گچکار و اسماعیل  خلج  و خدمت  شما عرض  کنم  که ، یه  چند تا از اون  بر 

و بچه هایی  که  دور طیب  بودن  مرین  بهش  میگن : »آقا، پاشنی  بریم !« میگه : »شما برین  من  
بعد میام !« خیلی  زیرک  و زرنگ  بود.1

س  - طیب ؟ جداً؟ 

ج  - بله . اینا رو کسی  نمیدونه . هیچکس  اینا رو نمیدونه .

س  - پس  بفرمایید.

ج  - ...میگه : »شما برین  من  خودم  میام !« بعد خودش  نمریه  ویل  اینا پامیشن  میفنت  جلو و 

مرین  که  عرق  فروشیا رو بزنن  بشکنن . اینا میان  و شروع  میکنن  شکسنت  اونجاها، از میدون 

 شاه  تا پارک  شهر خیلیه ، که  یهو از اونجا یه  کله  میان  َدم  پارک  شهر. یه  ورزشگاهی  تو پارک  

ش���هر بود، وسط  پارک  شهر درست  کرده  بودن ، یه  سالن  برای  مسابقه  بکس  و اینا داشت ، 

اونو آتیش  میزنن ، س���الن  محمدرضاش���اه  رو آتیش  میزنن ، باشگاه  منو آتیش  میزنن ،کلوپ  

شاهنش���اهی  رو آتیش  میزنن  و اون  ادارۀ برق  و اون  یکی  که  نمیدونم  بانکی  چیزی  بود تو 

همون  خیابون . البته  اونموقع  یه  مشت  آدمای  بیکار و شندرپندر تو اون  پارک  شهر ولو بودن . 
1- مهدی عراقی در کتاب »ناگفته ها، خاطرات مهدی عراقی«، صص 175-176 به این نکته اشاره می کند. برای 

آگاهی از منت نوشته ر.ک. به پیوست شماره 20 صص ۴19-۴1۸.
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اونام  وقتی  میبینن  اینجوریه  مرییزن  تو غارت  میکنن . میزنن  باشگاه  و بساط  و همه  ایرنو از 

بنی  میربن  و خالصه  ش���لوغ  میکنن  و مردم  میُدَون  جمع  میشن  دور اینا. خالصه ، منم  اتفاقًا 

ت���و باش���گاه  بودم  و مجهز. ویل  یه  وقت  به  من  خرب دادن  ک���ه  یه  عده ای  ریخنت  تو خونه م ، 

خونۀ منم  س���ر چارراه  بوذرجمهری  بود تو همون  شاهپور. گفنت  ریخنت  تو منزلت  و اینا. تا 

منزلم  زیاد راه  نیس���ت ، خالصه  من  دویدم  رفتم  منزل . دیدم  که  مادرم  وسط  حیاط  نشسته . 

پاش  شکسته  بود نمیتونست  در بره ، ویل  زنم  فرار کرده  بود. یه  نفرم  دمِ  خونه  کشته  شده  بود. 

یه  عده  مردمم  داش���نت  اونجا شعار میدادن . خالصه  ما که  رسیدیم  بر و بچه های  محلمونم 

 بودن  ریخنت  مردمو زدن  تار و مار کردن  و رفنت . بعد من  برگشتم  باشگاه  دیدم  باشگاهم  داره  

میسوزه . )سند شمارۀ 12/1( خانوم ، جون  شما، دیدم  سنگام  داشت  میسوخت . گفتم : »خیلی  

ُخب ، شد دیگه !« وایسادم  اونور خیابون  و همینجور داشتم  آتیش سوزی  رو تماشا میکردم . 

آتیش نشونی ام  هیچ  جور نمیومد. مأمورام  از تو خونه هاشون  تکون  نمیخوردن . یه عده  بچه  

میومدن ، یه  گرتی  ]گردی [ دستش���ون  بود خانوم  تا میپاشیدن  آتیش  میگرفت . نمیدونم  این  

گرت  چی  بود که  س���نگو آتیش  میزد؟ سنگ  مرمر اون  وسطو داغون  میکرد. تا میپاشیدن  

میسوزوند.. بله ، خالصه  یه  همچی  بساطی . هیچی  باالخره  باشگاه  ما سوخت  و تل  خاکسرت 

شد. گویا ]اسدالله[ علم  به  اعلیحضرت  میگه  که : »قربان  شنیدم  که  دارن  همه  تهرانو آتیش  

میزنن !« اعلیحضرت  میگه : »خونریزی  نکننی ، خونریزی  نکننی ، کسی  رو نزننی  فالن  نکننی ، 

از این  حرفا...« 

س  - بعد چه  شد؟

ج  - ... البته  َدم  ایس���تگاه  رادیوَام  یه  عده ای  جمع  ش���ده  بودن  و اونجا داشنت  هی  فحش  

میدادن  و میخواسنت  بریزن  تو ادارۀ رادیو. بعد یه  عده  سرباز اون  روبرو با تفنگای  گلنگدن  

کش���یده  نشسته  بودن  و میگفنت : »حق  ندارین  جلو بیاین .« اجازه  نداشنت  بزنن  دیگه . بعد 

مردم  میگفنت : »بزن  ده ، چوب پنبه ست . تری نیست  که  بزنی . بزن  ده ، چرا نمیزنی ؟ فالن  فالن  

شده !« و هی  به  شاه  و فرح  و همه  فحش  میدادن . که  بعد تا سه  بعدازظهرم  دستور تریاندازی  

نمیدن . اعلیحضرت  میگه  هیشکی  رو نباید بزننی . که  علم  آخرش  ناراحت  میشه  بعدازظهر هر 

چی  میگه  اعلیحضرت  قبول  نمیکنه ، میده  همۀ تلفناشو قطع  میکنن  و بعد دستور تریاندازی  

میده . ساعت  سه  بعداز ظهر دستور تریاندازی  اومد. دستور که  اومد، یکی  جلو جمعیت  بود 
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که  ته ریش���ی   داشت  و یه  عرق چینم  سرش  بود. تفنگاشون  برنو بود. سربازه  یه  دونه  میزنه  

تو قاب  دهن  این . اینو میزنن  و یه  چند نفر دمِ  ادارۀ رادیو کشته  میشن . یه  عده  هم  دِر ادارۀ 

برق . آخه  دم  ادارۀ برقم  ش���لوغ  میش���ه . از همنی  ادارۀ برق  یکی  مریه  باال میگه : »آقایون ، 

اینجا ادارۀ برقه ، فامیلت  تو آسانسور رفته ، زیر عمل  جراحیه ، شب  خودت  مریی  خونه  برق  

نداری .« هر چی  میگه  اینا گوش  نمیکنن . هی  حرفای  مزخرف  به  شاه  و فرح  میزنن . بعد 

یارو گروهبانه  میاد میگه : »آقایون  برین  خواهش  میکنم ، ما میزنیم ها!« اونام  مثل  َدم  ادارۀ 

رادیو فحش  میدن  که : »بزن  دیگه ! چرا نمیزنی ؟ چوب پنبه س���ت .« که  اونجام  تری خایل  

میکنن . خالصه  اینجور که  ما اونروز دیدیم  و ش���نفتیم  6۴ نفرم  اونجا کشته  میشن . 1اینکه  

میگن  تو خیابون  شهباز دوهزار نفر کشته  شدن ، همه ش  بیخوده . بعد مردم  دیگه  تمام  مرین  

تو سوالخ  سنبه هاشون  قایم  میش���ن  و هیچی  غائله  میخوابه . بعدم  دستور دادن  و خالصه  

فرمانداری  نظامی  شد و صبح  سربازا اومدن  تو خیابون . مردمم  دیگه  از ترسشون  از خونه  

بریون  نمیومدن .

س  - چه  کسانی  دست  اندر کار این  قضایا بودند؟

ج  - 15 خرداد؟ ]سرلش���کر ویل [ َقره نی  و ]مهندس  مهدی [ بازرگان  و ]آیت الله روح الله[

خمینی  و ]داریوش [ فروهر و ]دکرت کریم[ س���نجابی  و ]آیت الله سیدمحمود[ طالقانی  و اینا 

میخواسنت  کودتا کنن . یه  عده  دار و دسته  و عواملم  داشنت  که  من  همشونو خوب  میشناسم .

اگه  اعلیحضرت ، خدا رحمتش  کنه ، پونزه  نفرو میکشت  غائله  خوابیده  بود. اگه  همون  اول 

 15 خرداد اینا رو کش���ته  بودن  کار تموم  ش���ده  بود. هی  ولشون  کردن ، بعد شروع  کردن  تو 

مملکت  این  و اونو کشنت  و برنامه ریزی  کردن . اونا از اونور مشغول  بودن  و تبلیغات  میکردن ، 

ی���ه  عده ای ام  اینور یا خواب  بودن  یا فکر خودش���ون  ب���ودن . انقدر فکر مملکت  نبودن  تا 

مملکت  از دست  رفت . تا حتی  مام  مریفتیم  یه  چیزی  میگفتیم  حرف  ما َرم  گوش  نمیکردن . 

اینا رو ول  میکردن  و ماها َرم  تقویت  نمیکردن .

س  - به  چه  کسانی  می گفتید؟

ج  - به  هر کی  دس���تمون  مریس���ید. حاال همون  قاتال و تروریستا وزیر و وکیل  شدن  و دارن 

 مملکتو میچرخونن !

1- در کتاب »یادداشت های علم« جلد چهارم، 1353، صفحه 159، اسدالله علم این رقم را 200 نفر ذکر می کند.
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س  - برگردیم  س���ر ماجرا. حاال باش���گاه  شما دارد می سوزد. ش���ما چکار کردید؟ شما و 

بچه های  شما برای  تالفی  نریختید توی  خیابان ؟

ج  - چرا، خیلی .

س  - پس  دار و دستۀ شما در ماجرای  15 خرداد بودند؟

ج  - بله . ما فرداش  ش���روع  کردیم  به  کار. اواًل ما یه  پریهنایی  داش���تیم  با رنگ  خون  جلو 

سینه ش  نوشته  بودیم : »جمعیت  جوانمردان  جانباز«

س  - این  تشکیالت  »جمعیت  جوانان  جانباز« را چطور و از کی  درست  کردید؟

ج  - همون  بعد از 2۸ مرداد که  خدمت  اعلیحضرت  رسیدیم  عرض  کردم : »قربان  االن  یه  

جمعیت   داریم  میخواهیم  اس���مش  را بذاریم  )جمعیت  جوانمردان  جانباز(« اعلیحضرت  

گفنت : »خیلی  خوب  کاریه  این  کار رو بکننی  که  جوونا رو جمع  کننی !« ما اومدیم  و رفتیم 

 تشکیالت  دادیم  و خیلیا َرم  دعوت  کردیم  و اینکارا َرم  کردیم .

س  - پس  فکر خودتان  بود؟

ج  - بله  فکر خودم  بود. 

س  - مطمئن  هستید بعد از 2۸ مرداد بود؟

ج  - عرض  میکنم ، جلوتر نبود. اینا همه  رو که  میگم  فقط  مالِ  اینور 2۸ مرداد بود. اونورش 

 اصاًل ما دسته بندی  نداشتیم . اون  موقع  همون  خوِد من  راه  افتادم . البته  داشتیم ، رفقا دورمون 

 زیاد بودن  ویل  دسته بندی ای  که  روش  کار بکنیم  نداشتیم . همینجور همه  رو خرب می کردیم  

میومدن . هر جا میخواستیم  بریم  میومدن . بعد این  که  شد ما این  جمعیت  رو تشکیل  دادیم  

و سازمانی  گرفتیم  و وضعشو درست  کردیم  و تمام  کاراشو کردیم  و رفتیم  دنبال  بودجه ش .

اعلیحضرت  دس���تور داده  بودن ، ویل  هی  گفنت  این  ماه  اون  ماه  و آخرش  ندادن . مام  دیگه 

 یواش  یواش  نتونس���تیم ، بهم  زدیم  رفتیم  سر تشکیالت  خودمون  که  دستمون  بود. آخه  اینا 

اصواًل نمیخواسنت  ما تقویت  بشیم . اینا همه ش  میزدن  ما رو از بنی  بربن .

س  - اینها چه  کسانی  بودند؟

ج  - همنی  دس���تگاه  دیگه ، دس���تگاهی  که  دور و ور خدا بیامرز اعلیحضرت  بودن . البته 

 همه شون  نه ، خیلیا بودن  که  با ما مخالف  بودن  و خوب  نبودن . از افسر بودن  تا هر کی  که 

 بگی ، ُخب  تو اینام  کلی  کمونیست  دراومد دیگه . اینا نمیخواسنت . حسادت  و بخل  و کینه 
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 اجازه  نمیداد، که  چرا منی  که  یه  شلوار پام  نبود حاال یه  شلواَرم  شده  بود دو تا. 

س  - برگردیم  س���ر ماجرای  15 خرداد. فردا صبح  ش���ما با »جمعیت  جوانان  جانباز« راه  

افتادید.

ج  - ما فردا صبحش  صد و پنجاه  تا از اینا رو تو س���ی  تا جیپ  نشوندیم  رفتیم  َدمِ  میدون  

شاه --چون  اینا تو مسجد فخرالدوله  جمع  میشدن -- بریم  اونجا دنبال  اینا. )سند شمارۀ 
1)12/2

س  - ساعت  چند صبح  راه  افتادید؟

ج  - ساعت  ده  یازه  فردا صبحشه .

س  - فردا صبح ، یعنی  شانزدهم  خرداد؟ ویل  جواد منصوری  در کتاب  خود روزی  که  شما 
در خیابانها راه  افتادید را 21 خرداد نوشته  است ؟ مطمئن  هستید فردایش  بود؟ 2

ج  - بله ، فرداش  رفتیم .

س  - شاید خیابانها چند روز شلوغ  بوده ؟

ج  - نخری، غائله  همون  فرداش  خوابید. ما دیدیم  فرمانداری  نظامی  شده . اومدن  جلومونو 

گرفنت ، گفنت  که : »تیمس���ار گفته  برگردین  ای���ن  کارا رو بذارین  کنار. اعلیحضرت  ناراحت  

میشن . مام  برگشتیم  به  کار خودمون  برسیم . اول  دو سه  تا از این  آخوندا رو زدیم ...

س  - خودتان  سِر خود رفتید؟

ج  - بله . 

س  - بدون  اینکه  کسی  به  شما بگوید؟

ج  - هیچکس . ما اصاًل گوشمون  بدهکار کسی  نبود. باالخره  همۀ زندگیمونو اونا آتیش  زده 

 بودن ! دردسرت  ندیم ...

س  - باالخره  فهمیدید باشگاهتان  را چه  کسانی  آتش  زده  بودند؟

ج  - باشگاه  ما رو؟ یه  مشت  مردم  بیکار دیگه . بعد یه  نفرم  دِر خونۀ ما کشته  شد و هیچی . 

همون  موقع  از شهربانی  منو خواسنت . من  رفتم  دیدم  تیمسار ]غالمعلی[ اویسی  اونجاست  

1-  در کتاب »تاریخ قیام 15 اسفند به روایت اسناد«، نوشته جواد منصوری، جلد دوم، منت سندی به شماره ۴۴\5 
چاپ شده است که گفته شعبان جعفری را تأیید می کند.

2- همان کتاب، صفحه 305: »... در تهران نیز در تاریخ 21 خرداد 13۴2، مراسم مشابهی به وسیله شعبان جعفری 
)معروف به شعبان بی مخ( برگزار شد.«



باشگاه جعفری 2۸0

و تیمسار نصریی . تیسمار اویس���ی  فرماندار نظامی  بود، تیمسار نصریی ام  شده  بود رئیس 

 ش���هربانی . منو خواسنت  تو ش���هربانی . از من  پرسیدن : »تو میدونی  طیب  اومده  تو خیابون  

اینکارا رو کرده ؟« گفتم : »واال من  نه  دیدم  و نه  ش���نفتم !« در صورتیکه  شنفته  بودم  گفتم : 

»نه  همچی  چیزی  نشنفتم !« ویل  بهشون  گزارش  کرده  بودن . گفت : »باشگاهتو اینا آتیش  

زدن ؟«گفتم : »واال من  تو باشگاه  بودم  وقتی  اومدن  اینا رو ندیدم !« گفنت : »چرا خودشون  

بودن !« خانوم ، من  یه  موزه  تو باش���گاه  داشتم ، اون  تو خیلی  چیزا بود، خیلی ... همه  رو از 

بنی  بردن .

س  - همۀ اینها سوخت ؟

ج  - بله . مثاًل من  رفته  بودم  قدارۀ حاجی معصوم  رو خریده  بودم . رو قداره شم  نوشته  بود: 

»حاجی معصوم ، برق  قداره ت  عالمو ترسوند« با خط  طال نوشته  بودها! جون  شما. مثاًل...

س  - شنیده ام  بازوبند پهلوان  یزدی  را هم  داشتید؟ این  بازوبند هم  سوخت ؟

ج  - بله ، بله . خیلی  چیزا داشتم . همه  از بنی  رفت . آره  جون  شما.

س  - شما یادتان  هست  که  15 خرداد دهۀ محرم  بود؟

ج  - 15 خرداد همون  نزدیک  عاشورا بود دیگه .

س  - بله  دهۀ محرم  بود. یعنی  همان  روزهایی  که  شما قاعدتاً باید دسته  می داشتید؟ آن  روز 

دسته  داشتید؟

ج  - نه  نه ، نداشتیم . دیگه  چند سایل  بود که  دسته  راه  نمینداختیم ، طیب  راه  مینداخت .

س  - فقط  طیب  دسته  راه  می انداخت ؟ شما نه ؟

ج  - نه  اون  آخریا، اون  کارو نمیکردیم .

س  - چرا؟

ج  - اوال میکردیم . ما اوال دسته  راه  مینداختیم . بعد دیگه  راه  ننداختیم  دیگه .

س  - از چه  سایل  دیگر دسته  راه  نینداختید؟

ج  - واال یادم  نیست  از چه  سایل . ویل  میدونم  که  ما دیگه  نمیکردیم . ما فقط  تکیه  میبستیم  

و روضه خونی  راه  مینداختیم .

س  - 15 خرداد همزمان  با دهۀ محرم  بود و تمام  این  جریانات  در چارچوب  سینه زنی  دهۀ 

محرم  روی  می دهد. مردم  در حالت  س���ینه زنی  غالباً به هیجان  می آیند و یک  شعار یا کالم 
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 حس���اب  شده  می تواند سینه زنی  آنها را به  حرکت  ضد دولتی  تبدیل  کند. شایعه  این  است  

که  همان  روز شعبان  جعفری  هم  دسته ای  داشت  و بنی  دو دستۀ طیب  و شعبان  کتک کاری 

 می شود. سینه زنان  دستۀ طیب  وسط  نوحه  خواندن  شعار ضد شاهی  می دهند و دار و دستۀ 

شعبان  جعفری  سعی  می کنند جلو شعارهای  سیاسی  داخل  دسته  را بگریند. حقیقت  دارد؟ 

ج  - اصاًل، اصاًل. آخه  اونوقت  من  دسته  نداشتم  که  به  تور طیب  بخورم . غری از اون  وقتی 

 دس���تۀ طیب  راه  میفتاد طرف  ما نمیومد که ! اون  مال  چال میدون  بود ما مال  سنگلج . یادمه  

یه دسته  مالِ  ناصر جیگرکی  بود و یه  وقت  دستۀ طیب  با دستۀ ناصر جیگرکی  برخورد کرده 

 بودن  س���ِر اینکه  میخواسنت  از خیابون  سریوس  بیان  تو سبزه میدون  و اینا با هم  برخورد کرده 

 بودن  که  زد و خورد شده  بود. ویل  اون  روز ناصَرم  دسته ای  نداشت . اگه  دارین  راجع  به  من 

 صحبت  میکننی ، ما سابق  دسته  راه  مینداختیم ، بعدم  دیگه  دیدیم  صالح  نیست  ولش  کردیم .

س  - پس  آن  روز نه  دسته  داشتید نه  تکیه ؟

ج  - تکیه  داشتم ، دسته  نداشتم . من  تا آخرین  سایل  که  از مملکت  اومدم  بریون  روضه خونی 

داشتم .

س  - یعنی  شما مستقیماً برای  مقابله  وارد جریان  شدید؟ 

ج  - بله ، فقط  چون  باش���گاه  رو آتیش  زدن ، روز بعدش  ما به حس���اب  اینا رو راه  انداختیم  

طرف  میدون  شاه ، طرف  به حساب  اون  خیابون  پائنی  که  بعداً اومدن  جلوگریی  کردن  دیگه .

س  - گفتید دو سه  تا از آخوندها را هم  زدید. کدامیک  از آخوندها را زدید؟

ج  - روز بعدش  محسن  پسر برادرم  رفته  بود مسجد مجد ختم ، اومد به  من  راجع  به  ...1گفت  

که  تو مسجد مجد چرت  و پرت  گفته  بود. این  مریه  باالی  منرب بنا میکنه  بدگویی  کردن که : 

»بله ، اینا جینالولو بریجیدا، یه  زن  فاحشه  رو میربن  تو باشگاه  عکس  موال بهش  میدن ، قالیچه  

بهش  میدن ، چه  کارا میکنن .« بنا کرده  بود مزخرف  گفنت . حاال باشگاه  ما رو آتیش  زدن . 

یه  َتل  خاکسرت شده  و همه  کارَشم  تموم  شده  دیگه ، این  حرفا لزومی  نداره . ُخب  ختم  بوده ، 

اینم  میخواسته  خودشریینی  کنه . محسن  اومد به  من  اطالع  داد و گفت : »آقا، باز این  مادر 

ق ... رفته  باال منرب.«

ما پا ش���دیم  رفتیم  تو مس���جد مجد. به  جون  ش���ما، به  موال، اصاًل فکر نکردم  ختم  کیه  یا 

1- به خواسته جعفری این نام حذف شد.
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چیه .همینجور رفتم  باالی  منرب و ... رو گرفتم  انداختمش  اون  پائنی . حاال داش���ت  صحبت  
میکردها! کش���یدمش  پائنی  بردمش  تو باشگاهم . جون  شما، جون  بچه م . برپس . از خودش 
 برپس . بردمش  تو باش���گاهم  گفتم  که : »ببنی  اینجا تمام  آیه های  قرآن  نوش���ته  بود.« من  
چندهزار  کتاب  داشتم  تمامش  روش  یه  جلد قرآن  بود. »من  یه  بچه  مسلمونم  تو برای  چی  
این حرفا رو می زنی  آخه ؟ من  چه  خیانتی  به  اسالم  کردم  که  تو واسه  من  باالی  منرب مریی ؟ 
مگه  جینالولوبریجیدا فاحشه  بود که  میگی  یه  فاحشه  اومده  تو باشگاه ؟ آخه  نامرد، تو دیگه  

چرا؟« خالصه ، دخلشو آوردیم . من  نمیخوام  بگم  چه  جوری .

س  - چرا نمی خواهید بگویید چه  جوری ؟ مثاًل چکارش  کردید؟
ج  - ُخب  دیگه  ناراحتش  کردیم . جورش���و ول  کن  دیگه ! بعد ولش  کردیم  رفت . البته  با 
یه افتضاحی . رفت  ش���کایت  کرد و یه  ورقۀ انقدی  داد به  ش���اه ، قلمشم  خوبه ! ُخب  سواد 
داره  دیگه ! اعلیحضرتم  خدا بیامرز، به  نصریی  دس���تور میده  رس���یدگی  کنه . فرداش  ما رو 
خواس���نت  و گفنت : »چی  ش���ده ؟ جریان  چیه ؟« گفتم  باید نصریی  رو روشنش  کنم ، گفتم : 
»جریان  اینجوری  بوده .« گفت : »اِ.« گفتم : »واال!« گفت : »برو پس فردا بیا پیش  من .« 
پس فرداش  رفتم  دیدم  همون  بابا آخونده  اونجا نشسته ، به  جون  شما. بعد دراومد جلو من  
بهش  گفت : »مرد مؤمن ، از ما حقوق  میگریی ، از رکن  دو میگریی ، از  کارآگاهی  میگریی ، 
از باغشاه  میگریی ، از اوقافم  میگریی ...« به  جون  شما! هف  جا رو شمرد. نصریی ام  ُخب ، 
م���رد بود ویل  آدم  لجنی  بود! گفت : »...تو این  حقوقا رو میگریی  بازم  این  کارا رو میکنی  
برای  چی ؟ بعد مریی  به  اعلیحضرتم  شکایت  میکنی ؟ من  به  اعلیحضرت  گزارش  میدم .« 
بعد یه  ُخرده  به  من  نیگانیگا کرد و  گفت : »جعفری  پاشو برو.« من  پا شدم  اومدم  بریون  و 
رفتم  پی  کارم  و اینم  رفت  و ما دیگه  نفهمیدیم  چی  شد. یه  روز، خدا بیامرز دکرت ]منوچهر[

آزمون  رئیس  اوقاف  بود، من  میخواستم  واعظ  بیارم ، آخه  میدوننی ؟ من  روضه های  سنگینی  
داشتم . یکی  خدا بیامرز طیب  داشت  یکی  ما. روضه  مینداختیم  خیلی  سنگنی . من  اومدم  به  
این  دکرت آزمون  گفتم : »اینو من  میخوام  دعوتش  کنم  باشگاه ، نمیاد.« آخه  از اوقاف  پول  
میگرفت . دکرت آزمونم  بهش  اعالم  کرد که  باید بری  اونجا صحبت  کنی . گفت : »چشم !« 
آره  جون  شما، شبا میومد اونجا، این  عباشو اینجوری  میکشید رو سرش  که  من  نبینمش . منم  

مریفتم  اون  کنار، میدونستم  از من  خجالت  میکشه . میومد وعظشو میکرد و مریفت .

س  - پس  شکایتتان  به  نصریی  نتیجه  داد؟!
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ج  - بله . حاال اصواًل میخوام  بگم  خانوم  سرش���ار، همنی  آخوندایی  که  حقوق  میگرفنت ، 

همینایی  که  خدمت  شما عرض  کنم ، نمک  این  مملکتو میخوردن ، همینا نمکدونو شکسنت .

این  ده  دوازه هزار چادر مش���کی  و ده  دوازه هزار عینک  دودی  که  از توی  خونۀ ]علی اکرب[ 

ناطق نوری  پیدا شد، واسه  چی  بود؟ واسۀ همنی  بچه های  دانشگاه . دخرتای  دانشگاه  مریفنت  

میگرفنت  و س���ر میکردن  و میومدن  اونجا »مرده  باد شاه  و زنده  باد خمینی « راه  مینداخنت . 

همینا بودن  که  رفنت  دنبال  آخوندا، حاالم  باید بِکش���ن ، مام  نباید براشون  ناراحت  باشیم ، 

هیچی . هر چی  میکش���ن  حقش���ونه . من  عنی  حقیقتو میگم ، دروغ  نمیگم . من  تو اینا بودم  

خانوم ، میدیدم  اینا چیکار میکردن . هم  تو این  آخوندا، هم  تو دستگاه  میدیدم  چقدر نمک 

 به حرومی  کردن ، خیلی  بی چش  و رویی  کردن ، چقدر مردمو ناراحت  کردن ! بی اندازه ... 

س  - وقتی  می گویید مردم  را ناراحت  کردند، مثاًل چطور؟ چه  کسانی  را؟

ج  - مثاًل یکیشون  نویسنده ها و هرنمندا! صنف  خودتونو! 

س  - شما با کدام  دسته  از نویسنده ها و هرنمندها دمخور بودید؟

ج  - با خیلی هاشون ، یه  عده شون  اینجام  هسنت : همنی  نویسنده ها و اینا. من  سایل  یه  دفعه  

این  نویسنده ها، هرنمندا، خواننده ها، تمام  اینا رو دعوت  میکردم  باشگاه . اقاًل پونصد، پونصد 

و پنجاه  نفر میومدن . اونوقت  اونروز میدادم  آبگوش���ت ، کله پاچه ، چلوکباب ، آش  رشته ، دل  

وقلوه  و اینا درست  میکردن . اینا تا ساعت  دوازه  شب  اونجا پیش  من  میموندن . منم  یه  مدال 

 موال درست  کرده  بودم  که  هر سال  تولد موال یکی  یکی  به  همه شون  میدادم . یه  وقتایی ام  

که  جشنی  چیزی  داشتم  مثل  جشن  صاحب زمون  و فالن  و اینا، اینا رو دعوت  میکردم . من  

سر وکارم  با اینا بود، بله . اصاًل من  انقدی  که  توی  اینا بودم  تو بچه  محلیای  خودمون  و این  

حرفا نبودم . 

س  - چرا دیگر با بچه محل های  خودتان  رفت  و آمد نداشتید؟ کسرتان  می شد؟

ج  - نه  بابا، همۀ اونا َرم  قبولش���ون  دارم ، ُرفقام  بودن . ویل  بیشرت با اینا نشست  و برخاست 

 میکردم . با همینا. 

س  - ویل  تعدادی  از نویس���نده ها و هرنمندان  س���ابقاً توده ای  بودند یا چپی  بودند و جزو 

ناراضیان . با آنها هم  نشست  و برخاست  می کردید؟

ج  - نه ، با اونا نه !
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س  - چرا؟ دوستشان  نداشتید؟

ج  - نه ، خوب  کار و بارشان  باب  ما نبود. نمی تونستیم .

س  - مگر نمی گویید خیلی  از نویسنده ها و هرنمندها دور و برتان  بودند؟

ج  - بله  بودند. خیلی  بودن  دیگه .

س  - توی  آنها بچه های  چپی  هم  زیاد بود، درست ؟ 

ج  - بله  خیلی ! ]خندۀ تمسخر[  که  مملکتو بهم  ریخنت  و اینا، بله  خیلی ! مثاًل همنی  رضا 

قطبی . نصف  مملکتو همنی  بهم  زد!

س  - قطبی ؟ چطور؟

ج  - بله  دیگه ! خوِد همنی  رضا قطبی  کمونیست  بود دیگه . وقتی  این  قطبی  رفت  تو تلویزیون 

 نشست ، اون  تیپی  که  صبحای  جمعه  برنامه  اجرا میکردن  و صناَرم  تو دست  و بالشون  نبود، 

همه  رو ریخت  بریون ؟ چرا ریختشون  بریون ؟ اینام  همه  هرنمند بودن  دیگه !

س  - چه  کسانی  را می گویید؟.... برنامۀ صبح  جمعه  که  تا این  اواخر بود!

ج  - نه  خانوم  جون  ریخت  بریون ، عرض  میکنم ، ریخت . اینا میومدن  پیش  من  ش���کایت  

میکردن . به  من  میگفنت  که  من  بلند ش���م  برم  واس���ه  اینا واسطه  بش���م . جون  شما، به  قرآن . 

آخ���ه  از نزدیک  میدی���دم . اینا یه  عمر صبحای  جمعه  رو اداره  میک���ردن . مردم  ایرانم  همه  

قبولشون داشنت . هم  حمید قنربی  رو انداخت  بریون ، هم  علی  قدکچیانو انداخت  بریون . اون  

یکی  چه میدونم ... همۀ این  تصمیمای  اساسی  َرم  قطبی  خودش  میگرفت .

س  - با قطبی  هم  درگریی  داشتید؟

ج  - خدمت  ش���ما عرض  کنم  که  هف  هش  ماهی  مونده  بود به  انقالب  شایدم  کمرت. من  

یه وقتی گرفتم  برم  پیش  قطبی . ساعت  نه  صبح  به  من  وقت  داده  بود. وقتی  رفتم  اونجا، تو اون 

 اتاق  اویل  دو سه  تا زن  نشسته  بودن  و یه  ُخرده  ما رو معطل  کردن  و بردن  تو اتاق  دومی . دوتا 

خانومم  اونجا نشسته  بودن ، گفنت  یه  ُخرده  صرب کن . باز ما نشستیم  و یه  ریزه  صرب کردیم . بعد 

ما رو بردن  تو یه  اتاق  دیگه . فکر کردم  این  دیگه  اتاق  قطبیه . دیدم  یه  خانومی  نشسته  اونجا، 

دمرو افتاده  رو میز و س���یگار دستشه  و انگشتاشم  زرد شده  از بسکی  سیگار  کشیده .گفتم : 

»من  با قطبی  کار دارم « گفت : »شما کی  هستنی ؟« منم  دیگه  از بسکی  اونجا معطل  شده  

بودم  اعصابم  خراب  شده  بود، یه  چرت  و پرتی  بهش  پروندم  و گفتم : »من  کی ام  خانوم ؟ من  
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با قطبی  قرار دارم ! منو سوپورای  بغدادم  میشناسن ! حاال تو به  من  میگی  تو  کی  هستی ؟« 

قطب���ی  خودش  صدامو فهمید اومد بریون  گفت : »چی���ه  جعفری  بیا تو ببینم !« رفتم  تو و 

صحبت کردیم  و به  ایشون  گفتم : »اگه  شما این  ورزشکارای  باستانیِ  زورخونه های  تهران  رو 

هفته ای  یه  دفعه  بیارین  پشت  تلویزیون  و نمایش  ورزش  باستانی  بدین ، این  بچه ها خودشون  

یه ستادی  میشن  تو تهران ! اصاًل لزومی  نداره  سرباز بیاد تو خیابون !« گفت : »راست  میگی ، 

درسته ، من  خربت  میکنم .« و از این  حرفا. خدافظی  کردیم  و رفتیم . اینا بعدها جلسه گذاشنت ، 

یه  نفر از اون  جلسه  اومد به  ما گفت : »جعفری ، اینا تو جلسه  صحبت  کردن  و بعد  گفنت  نه  ما 

این  التا رو برای  چی  بیاریم  پشت  تلویزیون .« من  خیلی  ناراحت  شدم  و بالکل  دیگه  طرف  

اینا نرفتم . بعد از انقالب ، یه  روز باباش���و تو فرانسه  دیدم ، بهش  گفتم : »پسر تو میبینی ؟« 

گفت : »آره « گفتم : »وقتی  دیدیش  از قول  من  بهش  س���الم  برسون  و بگو دیدی  التا چه  

جوری  آدمو لخت  میکنن  و از مملکت  بریون  میکنن ؟« گفتم  و رفتم  دنبال  کارم . بله  خوِد این  

بر و بچه  جوونا اصاًل فکرشون  و مغزشون  جاهای  دیگه  کار میکرد!

س  - کجا کار می کرد؟

ج  - چرا خانوم . چرا. ما میدیدیم  دیگه ، واال چی  بگم ...

س  - برگردیم  سر باشگاه . باالخره  باشگاه  را از نو ساختید؟

ج  - دو مرتبه  از نو همه  چیز رو س���اختم . موزه ش���م  درست  کردم . باشگاهم  درست  کردم .

مجس���مۀ خوِد اعلیحضرتم  که  داشت  بازوبند به  بازوی  یه  پهلوون  میبست  درست  کردم . با 

ُبِرنز ]بُرنز[ درس���ت  کرده  بودیم ، بزرگ . اینوَرم  شاپور ذواالکتاف  که  والرین  جلوش  کُنده 

 زده  بود. هیچی  اونا رو درست  کردیم  که  اینا حاال خرابش  کردن  و جاش  عکس  خمینی  و 

خامنه ای  رو گذاشنت .

س  - شما خمینی  را می شناختید؟

ج  - اصاًل نمی ش���ناختم . اصاًل ندیده  بودمش . اصاًل اس���مش  نبود. خمینی  رو داریوش  

همایون  خمینی  کرد. آخه  موقعی  که  ش���ریف امامی  نخست  وزیر شد شب  تو تلویزیون  همه  

خربنگارارو جمع  کرد، گفت : »از فردا قلم  آزاد، گفتار آزاد، هر چی  میخواین  بنویس���نی .« 

گفت : »فکر نکننی  کنرتل  میش���نی ، بنویس���نی .« بعد یکی  بلند شد  گفت : »آقا، بی بی سی  

همه  رو میگه  ما چی  بگیم ؟« گفت : »تو بگو تا بی بی سی  نگه !« اینو شریف امامی  گفت . 
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فرداش  همنی  روزنامۀ اطالعات ، عکس  خمینی  رو چاپ  کرد. اولنی  عکسی ام  که  تو تهران  

چاپ  شد تو روزنامۀاطالعات  بود.

بعده���ا من  فرهاد مس���عودی  رو تو لندن  دیدمش  --اومده  بود ن���ون  تافتون  بگریه -- تا 

اومدم  حرف  بزنم  گفت : »آقای  جعفری ، تو رو خدا بسه !« گفتم : »ببنی ، پوست  و گوشت  

و اس���تخون  تو و اون  عباس  مس���عودی ، پدرت ، همه  مال  ش���اه  مملکت  بود، مال  مملکت  

بود، اونوقت  اولنی  کس���ی  که  عکس  خمینی  رو زد باالی  س���رش  تو بودی !« ورداشت  تو 

روزنامه ش  عکس خمینی  رو چاپ  کرد، اونوقتم  ریش  این  بابا انقد س���فید نبود. ویل  اینا 

براش  طوری  ریش  سفید گذاشته  بود مثل  یاس ، که  زنا این  روزنامه  رو میگرفنت ، میذاشنت  رو 

سرشون  گریه  میکردن : »امام  آمد، امام  آمد«. این  از اینور، از اونوَرم  داریوش  همایون  داد یه  

چیزی  تو روزنامه ها نوشنت  و اینا...

   



2۸7شعبان  جعفری

سند شمارۀ 12/1

روزنامۀ کیهان  یا اطالعات  16 خرداد 13۴2

مأخذ: کتاب  تاریخ  قیام  15 خرداد به  روایت  اسناد، جواد منصوری ، جلد دوم ، انتشارات  مرکز 

اسناد انقالب اسالمی ، تهران ، مردادماه  137۸. سند ۴/55 
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سند شمارۀ 12/2

منت  سند 5/۴۴ از کتاب  »تاریخ  قیام  15 خرداد به  روایت  اسناد«، جواد منصوری ، جلد دوم ، 

انتشارات  مرکز اسنادانقالب  اسالمی ، تهران ، مردادماه  137۸ صفحۀ 305 
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طیب  

س  - حاال کمی  دربارۀ طیب  حاج رضایی  حرف  بزنید؟ )عکس  شمارۀ 13/1(
ج  - طیب  رو همون  وقتا باالخره  گرفتنش . 1خدمت  شما عرض  کنم  که  بعد شبش  این  طاهر 
داشِ  طیب  با اون  امری رستمی  که  میگفنت  قاتل  افشارطوسه  --البته  این  قاتل  افشارطوس  
نبود اونم  گرفته  بودن -- یادتونه  دیگه ؟ این  امری همونه . خالصه ، امری و طاهر و اون  حسنی  
مهدی  قصاب  و اون  ناصر جیگرکی  )عکس  شمارۀ 13/2( و شعبون  حاج عباسی  و اینا که 
 همه  بچه های  جنوب شهر بودن ، همه  اومدن  خونۀ ما که : »آقای  جعفری ، اومدن  عقب  ما، ما 
واال دخالت  نداشتیم ، نبودیم  و ...« و از این  حرفا... من  اینا رو شب  نیگرشون  داشتم  و صبح  
رفتم  پیش  تیمسار نصریی . گفتم : »آقا، اینا نبودن  اینا رو برای  چی  بیخودی  میخوای  بگریی ؟ 
اینا کاری  نداش���نت .« گفت : »نه ، اون  یکی  نمیدونم  کجا ش���یپور زد، اون  یکی  سِر سه راه  
سریوس  داد میزد و فحش  میداد، اون  یکی  کجا بوده  و...« باالخره  ما اونجا واسطه  شدیم  
چیز کردیم  که  اینا رو فعاًل کارشون  نداشته  باشن . این  گذشت  و خدمت  شما عرض کنم  که ...

س  - طیب  رفت  زندان ؟2
ج  - ... بله ، رفت  زندان . طیب  و اون  حاج اسماعیل  رضایی  با حاج علی  نوری ، اینا سه  تا 

1-روزنامۀ اطالعات، 15 مرداد 13۴2 با استناد به مصاحبۀ 15 تری 13۴2 فرماندار نظامی تهران گزارش می دهد »... 
این افراد که دسته های آشوبگر را تشکیل داده بودند، هر کدام مبلغ مختصری که از یکصد ریال تجاوز نکرده است، 

از اشخاصی که بعداً اسم می برم دریافت داشته و بعد راه افتاده اند.
در نتیجه معلوم شد طیب حاج رضایی که یکی از کارگردانان این بلوا بوده و از سوابق او همه اطالع دارند محرک 
قس���متی از این دسته جات بوده و به طوری که او در بازپرسی اقرار کرده، مبلغ یک میلیون ریال از حاج اسماعیل 

رضایی بارفروش دریافت داشته که هفت دسته حرکت داده است...«
2- طیب حاج رضایی رئیس میادین میوه و تره بار تهران به اتهام مشارکت در وقایع 15 خرداد در تهران دستگری 

و زندانی شد.
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بودن  که  به حساب  با هم  بودن  ویل  اصلشون  حاج علی  نوری  بود و طیب . 
س  - شما که  برای  همه  وساطت  می کردید چرا برای  طیب  وساطت  نکردید که  بیاید بریون ؟

ج  - بعداً میگم  بذار برسیم  بهش .
س  - بفرمایید.

ج  - بله ، اینا رو گرفنت  بردن  زندان . بعد خالصه  دردسرتون  ندم ، کجا بودم ؟ وقتی  صحبت  
میکننی  حواسم  پرت  میشه .

س  - ببخشید. گفتید رفتید پیش  نصریی .
ج  - آهان ، رفتیم  پیش  نصریی  و این  بر و بچه ها َرم  آزاد کردیم . آزاد کردیم  و بعد از یه  چند 
روزی  محاکمۀ همنی  طیب  شروع  شد. یه  تیمساری  بود، تیمسار نمیدونم  چی  چی ؟... حاال 
اس���مش  درست  یادم  نیس���ت ، رئیس  دادگاه  اینا بود. این  لباس  شخصی  تنش  بود و اومد 
پیش  من  تو باشگاه  و  گفت : »یه  پیغوم  دارم . طیب  بوده  اومده  باشگاه  تو رو سوزونده ؟ اینا 
بودن ؟«گفتم : »واال بچه های  جنوب شهر نه  آتیش  میزنن  نه  غارت  میکنن . هیچکدوم  از اینا 
رو من  ندیدم . اینا نبودن . اونا یه  مش���ت  آدمای  عملی  و مملی  بودن  که  تو پارک  شهر ُپرن . 
اون  الت���ا، اونا این  کارا رو کردن . من  اینا رو ندیدم .« این  گذش���ت  و بعد این  رفت  و منو 
احضار کردن  دادگاه  طیب . رفتم  اونجا دیدم  که  طیب  بود و همان  حاج علی  نوری  بود و اون  
حاج اسماعیل  رضایی  بود و اون  یکی  چیه ؟ داشی  گزنی ، بهش  میگفنت  داشی  گزنی  چون  
به حس���اب  با گزن  دعوا میکرد. اونم  به حس���اب  جزو این  بر و بچه های  دور و ورش  بود. به  
من  گفنت  »آیا طیب  اومده  باشگاه  تو رو آتیش  زده  و شلوغ  کرده ؟« گفتم : »واال، بچه های  
جنوب  تهران  هیچوقت  نه  آتیش  میزنن  نه  غارت  میکنن . ممکنه  دعوا بکنن  یا چاقو بکشن  
ویل  ای���ن  کارا رو نمیکنن .« گفنت : »پس  اینا نب���ودن ؟« گفتم : »من  ندیدم .« گفت : »اون  
داشی  گزنی  نبوده  اونجا نشس���ته ؟« گفتم : »اون  داشی  گزنی  خودش  معطل  یه  ساندویج  
لبوئه ، کسی  رو نداره  که  بتونه  این  کارا رو بکنه .« خالصه ، این  گذشت  و ما رفتیم . باور کن  
دو روز بعدش ، اون  حاجی  مسیح  داش  طیب  که  خیلی  آدم  مقدس  و مؤمنی  بود اومد خونۀ 
ما. حاج  مسیح  صبح   تلفن کرد که : »میخوام  بیام  اونجا« اومد نشست  و باهام  صحبت  کرد. 
خوب  یادمه ، تو حیاطم  نشستیم . گفت : »واال منو طیب  فرستاده  که  این  پیشونیتو یه  ماچ  کنم . 
تو پریروز رفته  بودی  دادگاه  از اونا دفاع  کردی . چه  کار خوبی  کردی .« منظور اینه  که  حاال 
اینا همه  خیال  میکردن  من  مریم  علیه  طیب  شهادت  میدم . هیچی ، ما رو ماچ  کرد و رفت . 
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ُخب  شمام  بعدش  دیدین که  چه  خرب شد.

س  - نه ، نمی دانم  چه  خرب شد؟ شما بگویید.

ج  - دارم  ع���رض  میکنم  دیگه . حاج علی  ن���وری ، اونم  با اینا تو زندان  بود، جزو اعدامیا 

بود.برای  هر س���ه  تا اعدام  نوشته  بودن . حسنی  پسر حاج علی  نوری  توی  سوئیس  تحصیل  

میکرد.این  پا ش���د اومد تهران . با اون  حسنی  مهدی  قصاب  که  تو همون  خیابون  سریوس  

بود، که  اونم  یکی  از  کس���ایی  بود که  اونشب  اومد خونه  ما، با اون  حسنی  و پسرش  اومدن  

خونۀ ما که : »آقای  جعفری  پدرمو گرفنت  ویل  پدرم  بیگناهه . تو رو خدا شما یه  کاری  بکن  

فالن  بکن  بیسار بکن .« دردسرت  ندم ، ما پاشدیم  رفتیم  دنبال  کار این  حاج علی  نوری  و 

دنبال  کار طیب  هر دوشون . خالصه  رفتیم  اعلیحضرتو ببینیم  که  گفنت  ده  روز دیگه . دیدیم  

دیر میشه . اونوقت  این  ]حسن [ ارسنجانی  خیلی  با شاه  نزدیک  بود. ما با ارسنجانی  خیلی  

خوب  بودیم ، خیلی  به  من  عالقه  داشت . من  رفتم  پیشش  گفتم : »آقا جریان  اینه  تو رو به  

خدا یه  کاری  بکن . شما زودتر پیش  اعلیحضرت  مریی ، یه  کاری  بکن  اینا رو اعدامشون  

نکنن .« خالصه  گف���ت : »بهت  خرب میدم .« رفت  و اومد و گفت : »اون  حاج علی  نوری  

رو یه  درجه  تخفیف  بهش دادن ، ویل  طیب  رو نمیدن . )عکس های  شمارۀ 13/3 و 13/۴( 

چون  نصریی  پشت  کارشه .«

س  - یعنی  نصریی  خواستار اعدام  طیب  بود؟

ج  - بله ، گفت : »نصریی  پش���ت  پروندۀ طیبه .« حاال بعدًا من  ش���نفتم  که  ُچو انداخنت  

که  ش���عبان  جعفری  رفته  فالن  کرده  و بیسار کرده ! در صورتیکه  اون  اونور تهران  هندونه  

خربوزه  میفروخت ، من  اینور تهران  سر و کارم  با میل  زورخونه  و ُدشک  کشتی  بود. اصاًل 

ما رقابتی  با هم  نداشتیم ، با هم  رفیق  بودیم ، با هم  زنداَنم  بودیم ، اصاًل این  حرفا نبود.

س  - شما فکر می کنید طیب  راه  خطا رفت  یا شما؟ چه  فکر می کنید؟

ج  - نه  بابا، طیب ، اون  داستان  دیگه ای  داشت  خانوم . طیبِ  خدابیامرزو اصاًل سِر این  شد 

که  به حساب  گرفنت  کُشتنش  اینا. حاال نمیخواستم  اینا رو بگم ، طیب  با یه  ارمنی  لبنانی  از 

لبنان  موز میاوردن . اینا موزای  کالو میاوردن  مثاًل دونه ای  صنار، یه  عباسی  تموم  میشد. اینا 

رو می���اوردن  تو زیرزمنی  میدون  مرییخنت  با آهک  و  کاغذ میپزوندن  و رنگ  میکردن  تا زرد 

 میش���د و میفروخنت  به  مردم  دونه ای  بیس���ت  و پنج  زار یا سه  تومن . اومدن  جلو اینو گرفنت .
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شهردار اومد گفت : »آقا دیگه  نمیذاریم  این  کارو بکننی . این  مردمو مسموم  میکنه !« حاال 

البت���ه  اینا روزی  ده ه���زار، هف هزار، هش هزار تومن ، اونم  تومنِ  اونوقت���ا رو از این  کار گری 

میاوردن . هر چی  اینا رفنت  دنبالش  نشد. طیب  از اونجا دیگه  مخالف  شد. در صورتیکه  اون 

 اوالش  با شاه  بود. 

س  - بله ، وقتی  ولیعهد دنیا آمد طیب  بود که  جلوی  ماشنی  شاه  سکۀ طال ریخت ...
ج  - طیب  تنها نبود که ، همه  بچه های  میدون  بودن . ویل  بعد یواش  یواش  مخالف  شد.1

س  - ...حتی  گفته  می شود شاه  بعد از 2۸ مرداد انحصار ورود موز را به  طیب  داد.

ج  - نه  نه ، انحصار موزو شاه  به  طیب  نداد. اونا خودشون  از اول  میدونی  بودن . 

س  - از سید صدرالدین  بالغی  واعظ  چه  می دانید؟

ج  - صدربالغی  رو میشناسم : یه  روحانی  بود. اصاًل جزو اعیان  اشرافا بود. چطور مگه ؟

س  - در ارتباط  با طیب  شنیده ام  صدربالغی  باالی  منرب به  شاه  بد می گفته  است ، طیب  را 

فرستاده  بودند صدربالغی  را بزند یا بکشد. وقتی  طیب  متوجه  می شود او از سادات  است ، 

مأموریتش  را انجام  نمی دهد و از دم  خانۀ او بر می گردد. به همنی  علت  دستگاه  با طیب  بد 

شده  بود. چننی  چیزی  را شنیده اید؟

ج  - من  فکر نمی کنم  طیب  دنبال  این  چیزا مریفته  که  برن  پول  بهش  بدن  از این  کارا بکنه .

احتیاجی  نداشته  بره  این  کارا رو بکنه !

س  - منظورتان  از احتیاج  چیست ؟ نیاز مایل  یا اعتباری ؟

ج  - کار و بارش  خوب  بود، کار خوب  میکرد. ُخب  در عنی  حال  این  که  میگنی   صدربالغی رو 

بره   بزنه ، من  فکر نمیکنم . صدربالغی  خونه ش  اصاًل چسبیده  بود به  سعدآباد، بغل  خونۀ 

شاه . خیلی  هم  ثروت  داشت  خیلی  زیاد، معروفم  بود دیگه . اون  بعداً مخالف  شد. 

س  - منظور من  هم  همان  دوران  طرفداری  از خمینی  در 15 خرداد است .

ج  - فکر نمیکنم  یه  همچی  چیزی  باشه . طیب  دنبال  همچی  کارایی  نبود. طیب  یواش  یواش 
 مخالف  شد. یه  شیخ  نهاوندی  واعظ  بود، نمیدونم  اسمشو شنیدین  یا نه ؟2

س  - خری.

1-باقر معنی در کتاب: »خمینی: زندگی آیت الله صص 106-103 علت مخالفت با طیب را تشریح می کند. برای 
خواندن این بخش از کتاب ر.ک. به پیوست شمارۀ 21 صص ۴19-۴21.

2-شیخ باقر نهاوندی واعظی بود که به دلیل لکنت زبان به بلبل الواعظنی شهرت داشت.
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ج  - اونوقتا که  طیب  تکیه  مینداخت ، ش���یخ  نهاوندی  رو میاورد. این  شیخ  نهاوندی  وقتی 
 میخواست  بره  باالی  منرب، خدا بیامرزه  طیب  رو، این  و بچه هاش  جمع  میشدن  بهش  میگفنت : 
»مریی  باال منرب ش���اه  رو یادت  نره ، نخست  وزیرو یادت  نره ، فحش  بده ، دری  وری  بگو.« 
حاال این  ش���یخ  نهاوندی  کی  بود؟ مأمور س���ازمان  امنیت . اونوقت  صبح  مریه  همۀ اینا رو 

گزارش  میده  به  سازمان  امنیت . این  جریانش  این  بود.
س  - نه  بابا؟

ج  - بله ! برای  همونم  وقتی  شلوغ  شد، اینا واسه  براندازی  شاه  جمع  میشدن  و جلسه  درست 
 میکردن . طیَبم  سِر همون  موزا رفت  و با اینا یکی  شد. )سند شمارۀ  13/5( دیگه  این  پیشامدا 

شد تا 15 خرداد رسید و اون  بساطا شد  که  اومدن  و اینا رو گرفنت  و ورداشنت  وبردن  کُشنت .
س  - شنیدم  دکرت اقبال  به  روضۀ شما می آمد. چه  کسان  دیگر می آمدند؟

ج  - همه  میومدن  روضۀ ما: اردشری زاهدی ام  میومد، اقبالم  میومد، اویسی ام  میومد. اویسی که  
بچه  محلمون  بود. من  و طیب  روضه مون  خیلی  به حساب  مجهز بود.

س  - گویا بودجه ای  هم  برای  این  روضه خوانیها داشتید؟1
ج  - اصال و ابدا. ش���اید اون  اوال یکی  دوبار دادن  ویل  دیگه  بعدش  ندادن . اونم  سازمان  
امنیت  نه ، اوقاف . حاال اصاًل س���ه هزار تومن  همچی  پویل  نبود که  شاه  بیاد تصویب  کنه ! 
هیچوقت  دولت  راجع  ب���ه  روضه خونیا پول  نمیداد. البته  روضه خونی  طیب  بهرت بود چون 
 میدونیا وضعش���ون  خوب  بود و اونا کمکش  میکردن . روضۀ ما بیشرت مال  خود مردم  محل  
بود و خود ما. یه  صندوقایی  میذاش���تیم  و از این  س���ر سال  تا اون  سر سال  از کسایی  که  نذر 
داشنت  پول  جمع  میکردیم . انقد خود مردم  پول  میدادن  که  تازه  اضافه م  میومد. این  پول  واسه  
روضه خون  بود، واسه  خرج  دادن  بود و اینا. ظهر عاشورا شاید تقریباً ما چندین  دیگ  بزرگ  

قیمه پلو درست  میکردیم  برای  مردم  و دسته ها که  میومدن .

1-در جلد اول کتاب »تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسنادی نوشتۀ جواد منصوری سند زیر با شماره 22\2 چاپ 
شده است: »تاریخ: ۴1/3/۸- دربار شاهنشاهی – محرمانه – تیمسار علوی کیا قائم مقام ریاست سازمان اطالعات 
و امنیت کشور: حسب االمر مطاع مبارک ملوکانه مقرر است طبق معمول سال های قبل مبلغ سی هزار ریال برای 
برگزاری مراسم روضه خوانی ایام عاشورا که توسط آقای شعبان جعفری در تکیۀ دباغخانه انجام می گرید در وجه 
مشارالیه پرداخت گردد. در اجرای امر مطاع همایونی خواهشمند است دستور فرمایید در پرداخت وجه مزبور به 

نامربده اقدام نمایند. رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی – سلیمان بهبودی.«
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عکس  شمارۀ 13/1
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عکس  شمارۀ 13/2
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عکس  شمارۀ 13/3
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عکس  شمارۀ 13/۴



طیب 29۸

سند شمارۀ 13/5
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شاه  و دربار

اعلیحضرت  

س  - آقای  جعفری ، قرار شد یک  خاطره  از شاه  در روز افتتاح  باشگاهتان  بگویید. چه  مدت  

طول  کشید تا باشگاه  را ساختید؟

ج  - سه  سال . باشگاه  رو که  درست  کردیم ، از اعلیحضرت  قول  گرفتم  برای  افتتاحش  بیان .

گفتم : »اعلیحضرت  اگه  اینجا تموم  ش���د باید حتماً خودتون  بیاین  افتتاح  کننی .« گفنت : 

»میام .« بعد اعلیحضرت  یه  روز اومد اونجا برای  افتتاح . روزی ام  که  تشریف  آوردن  اونجا 

رو افتتاح  کنن ، وقتی  مجسمۀ خودشو نیگا کرد، گفت : »چرا این  لباس  رو تن  من  کردی ؟ 

این  رو فوری  عوض  کننی .« مجسمه شو با ُبِرنز درست  کرده  بودیم  داشت  به  بازوی  یه  پهلوون 

 بازوبند میبست .

س  - چه  ایرادی  داشت ؟

ج  - گف���ت : »چرا این  کت  تن  منه ؟ این  ک���ت  رو عوض  کننی !« مام  فوری  اون  مهندس  

ارژن���گ رو صدا زدیم ، مجسمه سازه ش���و، فوری  عوضش  کردیم . خیلی  خرجمون  ش���د تا 

عوضش کردیم . ویل  چون  ش���اه  خوش���ش  نیومده  بود باید عوضش  میکردیم . آهان  داشتم  

میگفتم  که  اعلیحضرتو دعوت  کردم  بیان  اونجا رو افتتاح  کنن . تقریباً دو س���ه  روز مونده  

--آخ���ه  تاریخ داده  بودن  چه  روزی  میان -- من  یهو دیدم  گفنت  اعلیحضرت  گفته : »من  

اونروز نمیتونم  بیام .« حاال ما همۀ کارامونو کردیم ، دعوتامونو کردیم ، تهیه ام  دیدیم ، دوهزار 

تام  ورزش���کار آوردیم  براشون  از این  شلوارای  باس���تانی  دوختیم  که  تمام  تو خیابون  جلو 

اعلیحضرت  وایسن . حاال ش���ما خودت  ببنی  دوهزار تا آدم  چقدر میشه ؟ همۀ این  کارا رو 
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کردیم . ای  داد و بیداد! حاال چیکار کنیم ؟ من  دیگه  دیدم  کله م  داره  خراب  میش���ه . دویدم  

رفتم  یزدان پناه  رو دیدم ، شما میشناختنی  مرتضی  یزدان پناه  رو؟

س  - به  اسم  بله ، شخصاً نه .

ج  - خدا بیامرزدش ، راستی  خیلی  آدم  جدی  و  گردن کلفتی  بود. معلم  شاه  بود، همونی  که 

 رضاشاه  وقتی  داشت  مریفت  دست  شاه  رو گذاشت  تو دستش  که  هوای  شاه  رو داشته  باشه . 

بچه  محل  ما بود، خونه ش  چارراه  عزیزخان  بود. به  منم  خیلی  محبت  داشت . رفتم  سراغش ، 

به  سکرترش  گفت : »به  جعفری  بگو فردا بیاد.« گفتم : »قربان  اگه  میشه  من  همنی  االن  با 

شماکار مهم  دارم . وگرنه  مریم  و دیگه  نمیام .« گفت : »بگو بیاد تو.« رفتم  تو و گفتم : »قربان  

جریان  اینه . من  خالصه  آبروم  تو این  مملکت  مریه . من  اینهمه  زحمت  کش���یدم ...« سرشو 

تکون  داد و گفت : »برو!« هیچی  نگفت ، فقط  گفت : »برو!« ما اومدیم  و یه  دفعه  دیدیم  

فردا صبح  به  ما زنگ  زد که  اعلیحضرت  امروز ساعت  3 میان ، به  جون  شما. حاال نگو این  

نصریی  با ما خیلی  بد بود. نصریی  و اینا نقشه  کشیدن  که  شاه  رو نذارن  بیاد. 

حاال باالخره  شاه  داره  میاد. خودمم  لباس  باستانی  نپوشیده  بودم ، چون  وقتی  اعلیحضرت 

 تشریف  میاوردن  باید خدمتشون  گزارش  میدادم ، لباس  رسمی  پوشیدم . )عکس های  شمارۀ 

1۴/1، 1۴/2، 1۴/3 و 1۴/۴( اون  مصطفی  طوسی ام  خدا بیامرزدش ، همه ش  میخواست  خودی  

نشون  بده ، میل  مام  خیلی  گُنده  و سنگنی  بود و تهش  ِگرد بود. میل  گُنده  که  تهش  گرده  آدمو 

میِکشه  میزنه  زمنی . به  مصطفی  طوسی ، خدا بیامرزدش ، گفتم : »میل  منو نگریی ها!بگریی  

میِکشتت . ممکنه  یهو بندازدت  زمنی .« گفت : »نه .« ویل  ُغّدم  بود. حاال اعلیحضرت  اومده  

تو، یهو اینا رو ورداشت ، خواست  میال رو بگریه ، یهو میل  کشیدش  و انداختش . اعلیحضرت  

گفت : »چرا اینجوری  شد؟« گفتم : »قربان  این  میل  خیلی  سنگینه ، تهشم  گرده !«گفت : 

»بیار ببینم .« میال رو آوردیم  دادیم  دست  اعلیحضرت  که  به اصطالح  وزن  کنه . گفت :»خیلی  

سنگینه !« گفتم : »بله  قربان . ایشونم  با این  میال کمرت  تمرین  داشته ...« حاال من  میخواستم  

چی���کار کنم ؟ این  پا اون  میکردم  یه  عکاس  بیاد عکس  ش���اه  رو بگ���ریه  با این  میال و این  

به حساب  تبلیغی  برای  باشگاه  ما بشه . ملتفتی ؟

س  - بله .

ج  - هیچ���ی ، ما دیدیم  عکاس  مکاس���ا همه  رو کردن  تو اتاق ، ای���ن  ]کریم [ بختیاَرم  بود، 
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بختیار عکاس  که  اینجا هس���ت ، ازش  برپس ، اینم  کردن  تو همون  اتاق  و درو قفل  کردن  

روش���ون ، به قرآن ، اون  نصریی . اصاًل همۀ این  کارا رو نصریی  میکرد، ما رو نمی تونس���ت  

ببین���ه !  ما رومیگی ! ای  بابا! چیکار کنیم ؟ منم  حاال دنب���ال  اعلیحضرت  دارم  مریم . چون  

قسمت  ُبکس  وکشتی  و هالرت و اینا داشتیم . پشت  سرش  مریفتم  که  اینجاها رو ببینه . یکی  

از بچه ها رو یواشکی  صدا کردم ، پرسیدم : »چی  شده ؟« گفت : »همه  عکاسا رو کردن  تو 

اتاق  و درو قفل کردن !« اعلیحضرت  رو پله ها وایساده  بود که  قسمت  ُبکس  رو ببینه ، گفتم : 

»اعلیحضرت ، چار تا عکاس  بودن  همه  رو نمیدونم  چیکار  کردن  اینا؟« یهو برگشت  گفت : 

»عکاس !« تا گفت  عکاس ، به  خدا، جون  شما، از اون  کله  این  علوی مقدم  رئیس  شهربانی  

کل  کشور و این  نصریی  میخواسنت  با مغز بیفنت  پائنی . رفنت  درو واز  کردن  و عکاسا ریخنت  

بریون . ریخنت  و حاال عکس  نگری کی  عکس  بگری! من  برای  اینکه  زرنگی  کنم  اومدم  اون  

میلو برداش���تم  و تا اعلیحضرت  اومد بره  بریون  گفت���م : »قربان ، این  یکی  رو ببیننی  چقدر 

سبکه !« میخواستم  عکسش���و با میل  زورخونه  بگرین ! فوری  از ما یه  عکس  گرفنت . ُخب  

کارمو بلد بودم ! خدابیامرزه  شاه  رو، خدا بیامرزدش ، دور و ورش  یه  مشت  آدمای  ناجور و 

حسود بودن ، خیلی  بد بودن !

ب���ه  خدا نمیخوام  ح���رف  بزنم . اگه  بخوام  بگم  انقد از خیانتای  همینا میتونم  برای  ش���ما 

تعریف کنم  که  نگو. عرض  کردم ، خدا بیامرز شاه  ُمرد و رفت  و دفنشم  کردن ، ویل  من  هنوز 

ش���اه  رو دوست  دارم ، فقط  محمدرضاش���اه  رو. بقیه  رو ولشون  کن . من  فقط  اونو دوست  

داشتم ، هنوزم  دوستش  دارم ، خدا رحمتش  کنه . اگه  کاری ام  میکردم  به خاطر عالقه ای  بود 

که  به  اون  داشتم . خانوم  سرشار، آدم  باید عنی  حقیقتو بگه ، به  خدا قسم ، به  قرآن . من  همیشه  

گفتم : این  خون  من  برای  شاه  تو رگم  میگرده ، من  همیشه  به  روحش  فاتحه  میفرستم  چون  

مردی  بود استثنایی ! دلشم  میخواست  برای  مملکتش  کار کنه  ویل  اینا نذاشنت . به  اینام  هیچ  

کاری  ندارم ، هیچوقت ، هیچی . اینه  که  یه  وقت  پیش  بیاد میگم  چرا نمیگم ، همه  رو میگم . 

دونه  دونه  اینارو میگم  که  اینا چیکار کردن . اونم  اگه  بدبختش  کردن  همینا کردن ، همنی  دور 

و وریاش کردن  و به  این  روز سیاه  نشوندنش  و گرفتارش  کردن .

س  - خود شاه  چگونه  مردی  بود؟

ج  - تر و تیز بود. به  جونِ  شما، کشتی گریا مریفنت  پیشش ، یارو میگفت : »من  وزن  چارمم .« 
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میگفت : »نه ، وزن  ِس���ُیمی !« بعد پس���ره  میگفت : »قربان  ببخشنی  اش���تباه  کردم .« انقد 

حواسش جمع  بود. دور و وریاش  حواسشو پرت  کردن ، پدرشو درآوردن . خودش  آدم  بدی  

نبود خانوم  به  خدا. آدم  باگذشتی  بود، آدم  خوبی  بود، محبت  میکرد. به  همه  محبت  داشت ، 

هیچ ن ه  تو دهنش  نبود، منکه  چیزی  از این  مرد ندیدم . ویل  این  دور و وریاش ، هر کدومشون  

که  شما فکر کننی ، همه شون  بد بودن . نمیذاشنت  که  اون  بیچاره  کارشو بکنه . البته  اونم  جدی 

 نبود مثل  رضاشاهِ  خدابیامرز. اونجور مثل  پدرش  نبود، آدم  مهربونی  بود، خیلی  مهربون  بود، 

خیلی . هر کی  هر چی  میگفت  قبول  میکرد. فقط  اون  یکی  خوب  بود. من  همیشه  نوکر اونم ، 

خدا بیامرزدش .

س  - یک  خاطرۀ دیگر از شاه  تعریف  کنید.

ج  - اعلیحضرت  روزهای  چندم  مهر بود؟ 25 مهر بود، 23 مهر بود؟ موقعی  که  مدرسه ها 

تازه  واز شده  بودن  و اینا؟ یه  چند روز جلوترش  اون  سالن  محمدرضاشاه  رو درست  میکردن  

شاه  میومد مریفت  سالن  محمدرضاشاه  واسه  معلما صحبت  میکرد.

س  - جشن  مهرگان  یا روز معلم ؟

ج  - درسته ، جشن  مهرگان . بعد ما یه  هفتصد هشتصد نفری  از این  ورزشکارا رو ُلخت  میکردیم   

از این  شلوارهای  باستانی  میپوشوندیم  از دمِ  چارراه  حسن آباد اینا رو قطاروامیسوندیم .

س  - دو طرف  خیابان ؟

ج  - بله ، مثل  پلیس���ا که  وامیسن . مام  همیشه  با پلیس���ا و رئیس  کالنرتی  دعوا داشتیم  که  

میگفنت : »این  مختص  ماست  شما چی  میگنی !« ویل  ما اینا رو وامیسوندیم . شاه  که  میومد 

بره  دمِ  باشگاه  یه  نیش  ترمز میزد، من  مریفتم  یه  دسته گُل  بهش  میدادم  مریفت . یه  روز که  اومد 

واَنساد. حاال جمعیتم  دمِ  باشگاه  پر، تو اون  پارک  شهَرم  پر، تا حتی  پشت  پنجره ها و اینام  

مینشسنت . من  خیلی  خجالت  کشیدم ، اومدم  تو باشگاه  رفتم  تو دفرتم  نشستم  و دَرم  بستم . هر 

کی  اومد با من  حرف  بزنه  گفتم : »برو بریون !« ناراحت  بودم  دیگه .

س  - اوقاتتان  تلخ  شده  بود؟

ج  - آره  جلو این  ورزش���کارا و جلو این  جمعیت  کنف  ش���ده  بودم ، خیط  شده  بودم  

دیگه !اعلیحضرت  رفت  و تقریبًا یه  یه  س���اعتی  گذش���ت ، یه  دفعه  دیدم  این  طباطبایی  

پرید تو، منم  درو بسته  بودم . 
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گفت : »آقا، اعلیحضرت  جلو باش���گاه  نیگر داشنت .« قبول  نکردم . گفت :»آقای  جعفری  

اعلیحضرت  با ماش���نی  َدم  در وایسادن .« همون  طور سراسیمه  دویدم  رفتم : شهبانو فرح  و 

اعلیحضرت  عقب  نشس���ته  بودن . ماشینشون  جلو در جلو ُپل  باشگاه  وایساده  بود. چند تام  

ماشنی  پشت  سرش . یهو دستپاچه  شدم . تا اعلیحضرت  شیشۀ عقبو کشید پائنی ، سرمو کردم  

تو ماشنی . این  که  میگم  عنی  حقیقته . انگار همنی  حاال جلو چَشمه . یه  چند دقیقه ای  باهام  

صحبت  کردن  و... 

س  - به  شما چه  گفتند؟

ج  - همنی  پرسیدن : »وضع  باشگاه  چطوره ؟ من  اگه  وانیسادم  کارم  دیر شده  بود و اینا...« 

از این  حرفا زدیم . 

س  - یادتان  است  این  خاطره  مال  چند سال  پیش  بود؟

ج  - مال  قبل  از سال  ۴2 بود. یه  خاطرۀ دیگه م  از تشریف فرمایی  شاه  دارم .

س  - بفرمایید.

ج  - یه  روز  گفنت  اعلیحضرت  قراره  بیان  کلوپ  شاهنشاهی  رو افتتاح  کنن . به  طباطبایی گفتم : 

»ده  پونزه  تا از بچه ها رو خرب کنه  بیان  باشگاه .« آخه  کلوپ  شاهنشاهی  تو خیابون  ورزش  

نزدیک  باشگاه  بود. فکر کردم  اگه  یه  ده  بیست  تا ورزشکارا رو واداریم  این  جلو اینور اونور 

وایسن ، اعلیحضرتم  میفهمه  که  این  بچه ها مال  باشگاه  هسنت . حاال پلیسم  میومدش  وایسه ، 

ویل  مام  بچه هامونو وامیسوندیم . حاال خودم  تو دفرتم  با لباس  گرمکن  نشستم . اعلیحضرت  

که  کلوپ  رو افتتاح  کردن  اومدن  بریون ، طباطبایی  و اون  ایرج  جالیل  فریاد کشیدن : »زنده  

و جاوید باد اعلیحضرت  محمدرضا ش���اه  پهلوی «. حاال پش���ت  میله های  تو پارک  شهرم  

جمعیت  دو پشته  وایس���اده  تا اعلیحضرتو  که  از کلوپ  میاد بریون  ببینن . اونام  دست  زدن  و 

هورا و فریاد... اون  پیشخدمته  که  جلو در وامیسه  در ماشینو واز کرده  بود که شاه  از تو  کلوپ  

که  میاد بریون  بره  تو ماش���نی . ویل  اعلیحضرت  یهو میپیچه  پش���ت  ماشنی  صاف  مریه  جلو 

بچه های  ما. از طباطبایی  و جالیل  هم  یه  س���ئواالیی  میکنه . بعد وقتی  میبینه  که  جمعیت  

پشت  پارک  شهر دارن  براش  دست  میزنن ، اعلیحضرت  راه  میفته  پیاده  تو پیاده رو. دو تا از 

بچه ها میان  منو خرب میکنن . تا نزدیکای  جلو باشگاه  که  شاه  رسید منم  با همون  لباس گرمکن  

 س���بز رنگم  دویدم  ب���ریون . دویدم  بریون  و دنب���ال  اعلیحضرت ، حاال جمعی���ت  و وزرام  
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دنبال  اعلیحضرت  دارن  میان . دِر پارک  شهر اون  جلو بود رفنت  تو پارک  شهر. اعلیحضرت  

رفت  از یه  کارگر وضعشو پرسید. از یه  محصلم  که  اونجا نشسته  بود کتاب  میخوند از اونم  حال  

و احوال  کرد وضعشو پرسید. از یه  کارگرم  که  اونجا راه  مریفت ، از اونم  یه  سؤال  کرد. حاال 

منم  پشت  سرشم . یهو برگشت  و به  من  گفت : »این  استخری  که  قرار بود شهردار درست کنه  و 

توش  قایق  و  کشتی  بندازه  تموم  شده ؟« منم  جواب  دادم : »نخری قربان ، نخری نشده .«

اعلیحضرتم  اومد سوار شد و رفت . ده  دقیقه  بعد دیدیم  ]غالمرضا[ نیک پی  زنگ  زد: »مرد 

حس���ابی ، این  چه  حرفی  بود به  شاه  زدی ؟! اون  استخر راه  افتاده ، دریاچه شم  درست  شده ، 

قایقم  توش  کار میکنه . تو ورداشتی  گفتی  نه ؟« منم  بهش گفتم : »آقا تو هیچ  به  من  گفتی  بیا 

بریم  اونجا رو ببنی . من  که  ندیده  بودم ، ُخب  گفتم  نه !«

س  - یعنی  واقعاً درست  شده  بوده ؟

ج  - بله ، اون  نیک پی ام  گفت : »مگه  من  باید به  تو گزارش  میدادم  مرد حسابی ؟!« ]خنده [ 

س  - داشتید می گفتید که  مسائل  و مشکالت  را صاف  و پوست  کنده  می گفتید. هیچوقت 

 توانستید مستقیم  به  شاه  چیزی  بگویید؟ یعنی  از همنی  اوضاعی  که  می گویید؟

ج  - ده  دفعه  گفتم . من  ُرک  بودم . پاری  وقتا انقد ُرک  بودم  که ... خیلی  معذرت  میخوام  

این  بی ُمخ  بی ُمخ  اینا که  هی  به  من  میبندن  برای  چی  میگن ؟ خدا بیامرزه  تیمسار حجت  رو، 

خ���دا رحمتش  کنه  خیلی  آدم  جدی ای  ب���ود. ویل  از اون  دیوونه ها بود. اصاًل با همه  دعوا 

میکرد. همه م  باهاش  بد بودن . اونوقت  من  ده  دفعه  بهش  گفتم : »تیمسار، این  ورزشکارا که  

۴ آبان  مرین  تو میدون ، طرف  زمستونه ، یه  وقتم  هوا سرد میشه ، این  بچه ها لخت  هسنت . اجازه  

بده  برنامۀ اینا رو بذارن  اول  همه ، یا یه  گرمکنی  چیزی  براش���ون  بگری.« میگفت : »بودجه  

نداریم گرمکن  تن  اینا بکنیم .« میگفتم : »خیلی  ُخب . پس  بذار ما اینا رو بربیم  اول  برنامه .« 

میگفت : »نه ! اول  باید دانشگاه  باشه !« گفتم : »باشه ! دانشگاه  بیاد و بره . برنامه های  دیگه  

رو بذار بعِد ما.« قبول  نکرد. 

یه  روز اعلیحضرت  اومده  بود اونجا، منم  رفتم  اون  باال. همیشه  مریفتم  یه  عکس  موال و یه 

 قرآن  بهش  میدادم . )عکس  ش���مارۀ 1۴/5( دویدم  رفتم  اون  باال عکس  بهش  بدم ، نیگام  

ک���رد و گفت : »جعف���ری  اون  پریمرد داره  میلرزه . اینا رو یه  چیزی  تنش���ون  کن  یا یه  کاری  

براش���ون  بکن !« آخه  یه  پریمردی  بود عباس  ملک ، نود و دو سالش  بود، اونم  برای  ورزش  
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لختش میکردیم ، بدبخت  داشت  مثل  بید میلرزید. اعلیحضرتم  از اون  باال با دوربنی  همه  رو 

میدید. تا اینو به  من  گفت ، تیمسار حجت  و اینام  همه شون  پشت  سر اعلیحضرت  همینجور 

وایس���اده  بودن ، منم  دارم  با اعلیحضرت  حرف  میزنم ، یهو رو کردم  اینوری  طرف  تیمس���ار 

حجت  که :»تیمسار چقد  گفتم  که  یه  گرمکن  بگری تن  اینا کن ! چقد گفتم  اول  همه  برنامۀ اینا 

رو بذار. ببنی  اعلیحضرت  چی  میفرمان !« خانوم ، به  جون  شما اعلیحضرت  یه  نیگا نیگایی  

بهش  کردکه  یهو تیمس���ار حجت  افتاد. بعد من  که  اومدم  پائنی  دیدم  وزرا ریخنت  دور من ، 

یکی  دوتاشون  اومدن  جلو که : »جعفری ، چرا این  کارو کردی ؟ چرا آبروی  بدبختو بردی ؟« 

به  خدا قسم ، اومدم  اونورتر دیدم  افسرا، اون  وزرای  دیگه  میگن : »آقا خوب  کاری  کردی  

این  مرتیکه  پدرس���وخته  رو!« بسکی  با این  بد بودن  خانوم ! گفتم : »ُخب ، حاال من  خوب  

کردم  یا نکردم ، خواستم  حق  خودمو بگریم .« اعلیحضرت  گفت : »برنامه ش  اول ، گرمُکنم  

برای  همۀ ورزشکاراش  بگریین !« ویل  اینا نه  به  شاه  و نه  به  ورزش ، به  هیچکدوم  خدمت  

نمیکردن . پدر ورزشو همنی  حجت  در آورد. بله ، با اعلیحضرت  خدا رحمتش  کنه ، یه  همچی  

برخوردی  داشتیم .

س  - در ارتباط  با حرفهایی  که  شما به  شاه  می زدید حتماً این  را شنیده اید  که  علی  بهزادی  

در کتابش  1نوش���ته : »روزی  ش���اه  ش���عبان  جعفری  را به  دربار احضار  کرد و از او خواست  

عقیده اش  را در بارۀ انقالب  سفید بگوید. شعبان  می گوید:

»بطوری  که  اعلیحضرت  میدونن  ما دو جور انقالب  داریم : یکی  انقالب  س���رخ  که  مردم  

میزنن  پدر ش���اه  و خانوادۀ س���لطنتی  رو درمیارن ، دومی  انقالب  س���فید که  شاه  خوار مادر 

مردمو...« این  حقیقت  دارد؟

ج  - ُخب ، از این  چرت  و پرتا زیاد گفنت !

س  - شاه  چه  نقطه  ضعفی  داشت ؟

ج  - شاه  اصاًل خوشش  نمیومد ازش  ایراد بگرین . من  یه  وقتی  که  سرپرست  ورزش  باستانی 

 بودم ، اومدم  پیشکسوتا رو جمع  کردم  بردم  کاخ . پیشکسوتا کسایی  هسنت  که  به حساب  تو این  

ورزش  استخون  خورد ]ُخرد[ کردن  و برای  خودشون  پهلوونن . مثاًل دو تا از کاشان ، دو تا از 

تربیز، دو تا از یزد، دو تا از اصفهان ، از هر جا دو تا آوردم . از تهرانم  همینجور، هفتاد هشتاد 

1- »شبه خاطرات«، نوشته دکرت علی بهزادی، جلد اول، صفحه 191.   
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نفری  از این  پهلوونا و پیشکسوتا و بزرگاشونو راست  و ریست  کردم  و بردم . )عکس  شمارۀ 

1۴/6( گفتیم  بریم  دیدن  اعلیحضرت . چون  فرمان  سرپرستی  ورزش  باستانی  برامون  صادر 

شده  بود، هم  تربیک  بگیم  هم  تشکر کنیم . وقت  گرفتیم  و روز مبعث  حضرت  محمد وقت  

شرفیابی  دادن . یه  حاج عباس  کریمخانی  بود، از اون  باستانی کارای  قدیمی  تهران ، نقاشم  

بود. نمیدونم  میش���ناختینش  یا نه ؟ یه  شنل  مینداخت  رو کولش  و راه  مریفت ، عنی  رضاشاه  

خدابیامرز میشد. اینم  بردیم  اونجا جلو اعلیحضرت  که  خریمقدم  بگه  و اعلیحضرت  رو یاد 

باباش  بندازه . رفتیم  و دیدم  اعلیحضرت  خدابیامرز از پله ها اومد پائنی . اومد و با حاج عباس  

کریمخانی  صحبت  کرد و بعد اومد سراغ  من  و گفت : »وضع  ورزش  چطوره ؟« اونوقتی  بود 

که  کلوپای  تفریحات  سالم  زیاد شده  بودن  و مردم  عوض  ورزش  مریفنت  دنبال  کثافتکاری . 

گفتم : »قربان  ورزش���ی  دیگه  نیست  همه ش  هروئنی  و کثافتکاری  و ایناست .« گفت : »روز 

مبعث  اومدی  اینا رو به  من  بگی ؟« خانوم ، به  جون  شما به  موال این  حرفو  که  زد مثل  اینکه  یه  

کارد زد تو کلۀ من ، خیس  عرق  شدم  و هیچی  نگفتم . بعد شاه  فهمید، ناراحت  شد و حرفشو 

عوض  کرد. گفت : »خوب  پیشکسوت  به  کی  میگن ؟« ما بنا کردیم  شرح  دادن  و اینا. بعد 

میون  این  حرفا باز گفتم : »قربان ، بنده  که  عرض  کردم  ورزش  نیست  میخواستم  به  شما بگم  

تو تربیز پنج  تا باشگاه  بوده ، سه  تاش  بسته  شده  مونده  دو تا. اگه  میان  به  عرض  شما مریسونن  

که  اوستودیوم  براش���ون  درست  کردن ، دروغه . تو مالیر یه  همچی  باشگاهی  بوده ، تعطیل  

شده . کجا چی  بوده  و کجا چی  بوده ...« همه  اینا رو یادداشت  کرده  بودم  »...چون  بنده  رو 

گذاشتنی  که  به حساب  خدمتگزار باشم  جریان  باشگاها اینه .« بعد آریانا اونجا وایساده  بود، 

شاه  گفت : »ببنی  این  چی  میگه ، کارشو راه  بنداز.« خدا بیامرزه  آریانا رو، بعد به  من  گفت : 

»چرا اینجوری  صحبت  میکنی ؟« گفتم : »واال من  که  لفظ  قلم  بلد نیستم ! زبون  خودمونو 

صحبت  میکنم .« حاال ما از اونجا اومدیم  بریون ، این  پیشکسوتا --اینا یه  آدمای  عامی  و 

ساده ای  هسنت ، جداً میگم . لوطی  مسلک  و مشتی  همه  چی  توشون  هست -- اومدن  بریون  

هی  رفنت  اینور و اونور تعریف  میکنن : چار تاش���ون  تو قهوه خونه ، چار تاش���ون  اونور، چار 

تاشون  اینور، گفنت : »آره  فهمیدی  چطور شد؟ جعفری  تا اومد به  شاه  بگه  فالن  و فالن ، شاه  

بهش  گفت  از اینجا برو بریون  خفه  شو حرف  نزن .« حاال چُو انداخنت . ما رو میگی ؟ دیدیم  

ای  داد و بیداد بد جوری  شد. اعلیحضرت ! خدا رحمتت کنه ! این  چه  کاری  بود؟ خالصه  



307شعبان  جعفری

ما اومدیم  گفتیم  چکار  کنیم  حاال؟ هر جام  مریس���یم  این  بدمصبا چُو انداخنت  همه  خیال  

میکنن  شاه  دیگه  ما رو انداخته  بریون . گفتم  یه  کاری  باید بکنیم  که  با شاه  یه  عکسی  بگرییم ، 

ی���ه  چیزی  بذارن  تو روزنامه ای  جایی . افتادیم  تو فکر.خالصه  یه  روز  گفتیم  که : »میخوایم  

چند تا از ورزشکارا رو بیاریم  خدمتتون .« گفنت : »بیار.« رفتیم . اعلیحضرت  داشنت  صحبت  

میک���ردن  گفتم : »قربان  اونروز که  اینجا خدمتتون  بودیم  با پیشکس���وتا، اینا رفنت  بریون  یه  

همچی  چیزی  گفنت .« من  ُرک  حرفمو میگفتم . گفنت : »حاالمیخوای  چیکار کنیم ؟« اینام  

بیچاره ها خیلی  مثاًل کربال و اینجاها رو دوست  دارن . اصاًل اسم  کربال میومد  گریه  میکردن . 

پریمرد بودن ، پیشکسوت  بودن ، پهلوون  بودن ، قدیمی  بودن  دیگه . گفتم : »قربان ، اجازه  بدین  

اینا رو ما یه  کربال بربیم .« گفنت : »باشه  بربشون .« دردسر ندم ، ما اومدیم  وضع  اینا رو درست  

کردیم ، بردیم  گذرنامه  و کارهاشونو روبراه کردیم  و بعد یه  عکس  دسته جمعی  ازشون  گرفتیم  

دادیم  به  کیهان  و اطالعات  که  جعفری  دیش���ب  خدمت  اعلیحضرت  بوده ، اعلیحضرت  

دستور دادن  پیشکسوتا رو بربه  کربال. اینجا دیگه  اون  جریانی  که  اینا هو انداخته  بودن  از 

نظر من  منتفی  شد. حاال اومدیم  پس فردا سوار شیم  همه  رو بربیم  کربال. یه  دفعه  دیدیم  راه  

کربال بند اومده . 

س  - نکند کلکی  در کار بود؟

ج  - نه ، بسته  شد ویل  ُخب  خودم  خواستم  بسته  بشه  ]خنده [ اینا ریخنت  که : »آقای  جعفری  

چیه ؟« گفتم : »به  من  مربوط  نیست ، راه  بند اومده !« گفنت : »حاال ما رو برب یه  مشهدی  و 

فالنی !« گفتم : »برم  ببینم  چیکار میتونم  بکنم .« رفتیم  پیش  تیمس���ار ]سپهبد علی محمد[ 

خادمی ، خدا رحمتش  کنه ، خیلی  آدم  خوبی  بود، همونی  که  رئیس  هواپیمایی  ]مدیر عامل 

 شرکت  هواپیمایی  ملی  ایران -هما[ بود، جداً آدم  خوبی  بود. اینم  یه  موقعی  مهمونای  خارجی  

براش  اومده  بودن  که  به حساب  تا حتی  داک  هامرشولدم  جزو اونا بود. خادمی  میخواست  

واسش���ون  برنامه  بذاره  از من  پرس���ید: »میتونی  یه  برنامۀ خوب  برای  اینا بذاری ؟«گفتم : 

»معلومه !« گفت : »ویل  ت���و زورخونه ت  جا نمیگرین ! خود من  میخوام  یه  بازار مکاره  تو 

منظریه  درس���ت  کنم . بچه ها رو بیار اونجا برای  این  مهمونا ورزش  کنن .« گفتم : »اشکایل 

 نداره ، این  کارو میکنم .« ما اومدیم  خالصه  یه  ورزش  حسابی  درست  کردیم : از بچه های  

تهران  کس���ایی  که  خوب  بودن  و چند نفر از شهرستانا. خالصه  شریینکاراشونو آوردیم . یه 
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 صادق  گلوبندکی ام  بود، این  طبق  میکش���ید، از این  حجله ها میذاشت  رو سرش . حجله  که 
 میدوننی  چیه ؟

س  - بله ، طبق های  تزئینی  و آینه کاری  شده . باید سنگنی  هم  باشند!
ج  - بله . صادق  زیر این  حجله  میچرخید. خیلی  س���خته ، اون���م  آوردم . خالصه  یه  چیزی  
واسه  اینا درست  کردم  که  تیمسار خادمی  گفت : »َبه  جعفری ! دستت  درد نکنه !« بعد یهو 
همونجا خودش  کتشو در آورد، وایساد میل  گرفت . نیک پی  شهرداَرم  بود، اونم  میل  گرفت . 
خالصه  خیلی  خوششون  اومد. بعد رفت  و دیدم  یه  پاکتی  برام  فرستاد. من  بی  اونکه  در پاکتو 
واکنم  پسش  دادم . گفتم  اواًل اینجا یه  مکتب  وطن پرستی  و شاه دوستیه ، من  مکتب  گدایی  
که  وانکردم . من  نه  میدونم  تو این  چیه  و نه  میخوام  بدونم  و پسش  دادم . حاال نگو اون  تو 
کاغذ تشکر و یه  چک  گذاشته  بود. وقتی  اینا گفنت  ما رو برب مشهد، گفتم  االن  موقعشه  برم  
پیش تیمسار خادمی  بگم  مثاًل یه  کاری  بکنه  که  پول  بلیط  طیاره مونو یه  ُخرده  کمرت بگرین . 
رفتیم تو اتاقش  و س���الم  کردیم  و گفتیم : »واال من  میخوام  این  بچه ها رو یه  مش���هد بربم . 
میخواستم کربال بربم  نشد.« گفت : »چند نفرن ؟« گفتم : »هفتاد هشتاد تا. ده  بیست  نفرم  
مال  خودمونن .« تلفن  زد به  یه  تیمساری  به نام  سرتیپ  رفعت ، گمانم  معاونش  بود و بهش  
گفت : »یه  طیاره  دربست  میدی  به  جعفری  هر کی  رو میخواد باهاش  بربه  مشهد. یه  هفته ام  
مشهد مهمون  منه .« به  جون  شما. بعد پا شد و به  من  گفت : »جعفری ، میدونی  چیه ، من  
همیشه  مهمونامو میفرستادم  باشگاه  بانک  ملی ، چون  مریفنت  اونجا جواهرات  سلطنتی  رو 
ببینن ، بعدش  میربدمشون  باشگاه  بانک  ملی  تا ورزش  باستانی  ببینن . ویل  هر وقت  من  هف  
هشتا رو میفرستادم  اونجا یه  نامه  برای  من  میفرستاد حق  سفره  میخواست . مام  برای  هف  
هشتا مهمون کلی  بهش  پول  میدادیم . ویل  تو برنامه  به  اون  بزرگی  رو واسه  من  تو منظریه  اجرا 
کردی  و من  واسه  تو چیز فرستادم  نگرفتی . حاال برو هر  کی  رو میخوای  برب مشهد مهمون  

منی !«
ما اومدیم  و یه  صد و پنجاه  نفری  رو ورداشتیم  بردیم  مشهد. )عکس  شمارۀ 1۴/7( اتفاقًا 
بردمشون  اونجا تو بیمارستان  معلولنی ، بعد بردم  توی  اونجایی که  این  مرض  چیزو دارن ...چیه  

اونجا که  میگفنت  شهبانوَام  مریفت  دیدنشون ؟

س  - پهلوی  جذامی ها؟ توی  جذامخانه ؟

ج  - باریکال، جذامیا. تا حتی  گفنت  تو اینا نرین . گفتم : »بابا ول  کن  برین  پی کارتون .« رفتیم  
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توشون  و بچه ها واسه شون  ورزش  کردن  و یکی  یکی  نشسنت  بغل  دستشون  و عکس گرفنت .چه  

عکس العملی ام  پیدا کرد. یه  برنامه ام  برای  معلولنی  گذاشتیم ، اونایی  که  رو چرخ  مینشسنت . 

خیلی  جالب  بود که  اعلیحضرتم  فهمیده  بود و خیلی  تشویق  کرد.

س  - وقتی  نمی ش���د با شاه  از مش���کالت  حرف  بزنید، برای  رفع  مشکالت  و مسائل  چه  

می کردید؟

ج  - غری از گفنت  به  خود ش���اه ، به  هر کی  دس���تم  مریس���ید میگفتم . تا حتی  یه  وقتم  باهام  
مصاحبه کردن ، همۀ اشکاال رو گفتم .1

س  - خاطرۀ بامزه  از شاه  ندارید؟ 

ج  - یه  روز از اعلیحضرت  مالقات  گرفته  بودم ، گفته  بودن  ساعت  ده  و نیم  برم  اونجا. ده  و 

نیم  تو کاخ  نیاوران . با طباطبایی  دو تایی  سوار شدیم  و رفتیم . طباطبایی  اونجا وایساد، رفتم 

 خدمت  اعلیحضرت . وسط  باغ  زیر درختای  چنار بزرگ  آفتاب  ساعت  ده  و نیم  میخورد به  

اینا، همچو سایه  آفتاب  بود. اعلیحضرت  راه  مریفنت  و تیمسار اویسی  و اینا تمام  اینور اونور 

وایساده  بودن . من  رفتم  خدمتشون  اعلیحضرت  شروع  کردن  صحبت  کردن ، یه  ده دقیقه  یه 

 ربعی  صحبت  کردن . برگش���تم  و رفتیم  تو ماشنی  س���وار شدیم  و داریم  میایم . حاال من  هی  

خنده م  گرفته  هی  میخندم . طباطبایی  میرپسه : »آقای  جعفری  چی  شده ، جریان  چیه ؟ مگه 

 اعلیحضرت  به  ما یه  چیزی  داده ؟« گفتم : »نه  بابا چی  چی  داده ؟ فهمیدی  چی  ش���د؟« 

گفت : »نه .« گفتم : »وقتی  این  آفتاب  افتاده  بود رو من ، نبود که  من  ریشمو رنگ  میکردم ، 

ُخب  تهران  رنگاش���ون  یه  جوریه  که  به  زنگاری  میزد، رنگش  مثل  چه  جوری  بگم ؟ معلوم  

میشه  رنگه . اونوقت  آفتاب  افتاده  بود رو صورتم . یهو اعلیحضرت  به  من  گفت : )جعفری ، 

توَام  رنگ  میکنی ؟( تا اینو گفت  فهمیدم  شاهم  سرشو رنگ  میکنه ! حاال خنده مم  گرفته  ویل  

جلو خودمو نیگر داشتم .«

س  - شما این  سالهای  آخر حکومت  شاه  از اوضاع  راضی  بودید؟

ج  - من  از خوِد شاه  راضی  بودم .

س  - آنرا میدانم ، از وضع  مملکت  چطور؟

ج  - نه ، هیچکس  راضی  نبود.
1- »گزارش روز / زورخانه از عیاران خایل مانده است« نوشته پرویز پازوکی، نشریه ]؟[ 25 خرداد 2537، برای 

منت کامل ر.ک. به پیوست شماره 22 صص ۴2۴-۴22.
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س  - چرا؟ 

ج  - ُخب  اذیت  میکردن  خانوم ! چراش  خیلی  زیاده . اصاًل نمیتونم  با دو تا کلمه  بگم  چرا.

چرا که  هر  کی  به  یه  نحوی  یه  ناراحتی  واسه  مردم  ایجاد میکرد.

س  - وقتی  میخواستید با شاه  صحبت  کنید، چه  کسی  رابط  شما و دربار بود؟ به  چه  کسی  

مراجعه  می کردید؟ به  رئیس  دفرتش  زنگ  می زدید؟ 

ج  - من  وقتی  میخواس���تم  پیش  شاه  برم ، خدا رحمتش  کنه ، یا توسط  یزدان پناه  مریفتم ، یا 

توس���ط  س���لیمان  بهبودی . اون  منو میربد پیش  اعلیحضرت . اول  اون  به  شاه  میگفت ، بعد 

برمیگشت  به  من  میگفت  چه  روزی  برم ، بعد خودم  خصوصی  مریفتم .

س  - می خواهم  بدانم  چگونه  تماستان  را با شاه  قطع  کردند؟

ج  - این  آخریا قطع  کردن ، سه  چار سال  آخر. اصاًل این  سه  چار پنج  سال  آخر، از سایل  که 

 تیمسار حجت  اومد، دیگه  نمیذاشنت  من  برم  عکس  موال به  اعلیحضرت  بدم .

س  - همنی  س���ه  چهار س���ال  آخر را می گویم . موقعی  که  مراجعه  می کردید یا درخواست  

مالقات  میکردید، جوابتان  را نمی دادند یا می گفتند شاه  گفته  نه ؟ 

ج  - نخ���ری. به  ش���اه  اصاًل نمیگفنت ، خانوم . ببیننی ، انقد تبلیغ  ب���د  کرده  بودن  که  ذهنش  

عوض ش���د. بعد از 2۸ مرداد ماهی  یه  دفع���ه ، دو ماهی  یه  دفعه  مریفتم . تا وقتی  عالء وزیر 

دربار ش���د،1 تا اونوقت  مریفتم . اونم  با پش���تکار خودم . بس���که  اینور اونور میزدم . میزدم  تا 

اینکه  میگرفت . یه  دفعه  مریفتم  مثاًل اون  بهبودی  رو میدیدم  که  ُمرد، یزدان پناه  رو میدیدم  یا 

مریفتم  پیش  معینیان . باالخره  مریفتم  میدیدیمش . یا مریفتم  تو خیابون ، میگفنت  اعلیحضرت  

امروز میخواد بره  یه  جایی  رو مثاًل افتتاح  کنه . مریفتم  گوشه  کنارا وامیسادم  یا میرپیدم  جلو 

ماشینش . این  کارا رو میکردم .

س  - پس  خودتان  شخصاً با مخالفانتان  مبارزه  می کردید؟

ج  - بله  اینایی  رو که  کارشکنی  میکردن  همه  رو میزدم  عقب . با همه  مبارزه  میکردم . یه  وقت  

ورزشم  که  تموم  شد لخت  دویدم  توی  میدون  اومدم  اینور جلو اعلیحضرت  وایسادم .داشنت  

س���رود شاهنشاهی  میزدن . میدوننی  وقتی  س���رود شاهنشاهی  میزنن  کسی  حق  نداره  تکون  

بخوره . من  همینطور دویدم ، یه  سرهنگه  اومد جلومو گرفت ، زدم  رفتم  جلو، لخت  وایسادم  
1- حس���نی عالء در 17 فروردین 133۴ نخست وزیر ش���د. عالء از 15 فروردین 1336 تا 12 آبان 13۴2)روز اعدام 

طیب حاج رضایی( وزیر دربار بود.
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جلو اعلیحضرت . وقتی  سالمش  تموم  شد گفت : »چیه ؟« گفتم : »قربان ، از این  آقای  عالء 

برپسنی ...« به  جون  شما به  این  نمک  »...خودش  با خاویار شریکه  زنشم  با پپسی کوال. چرا 

نمیذاره  من  بیام  اعلیحضرتو ببینم . من  س���ه  ماه  آزگار میام  اینجا تو این  سرما این  بچه هارو  

تمرین  میدم ، زجر میکشم ، صناَرم  نمیگریم  میام  فقط  به  عشق  شما و عشق  موالم  علی .چرا 

نمیذارن  بیام  ش���ما رو ببینم ؟« رو کرد به ... کی  بود خدایا اسمش  یادم  رفته ، گفت : »بذار 

جعفری  بیاد منو ببینه .« یه  دستایی  تو کار بود که  شاه  رو از مردم  جدا کنه .

س  - مثاًل چگونه ؟

ج  - عقیدۀ منو میخواین ؟ یه  چیزی  به  شما میگم  عنی  حقیقته ، قبول  کن . ببنی ، این  اوستودیوم  

فرح  کجا بود؟ یادتونه  کجا بود؟

س  - ته  فرح آباد ژاله .

ج  - باریکال. ببیننی  اونجا که  اوستودیوم  ساخته  بودن . بغلش  چی  بود؟ 

س  - نریوی  هوایی ؟

ج  - دیگه  بغلش  چی  بود؟ نمیدوننی ، هان ؟ بغلش  حلبی آباد بود. بیس���ت هزار قاچاقچی  

و دزد و قالتاق  و قاتل  اونجا زندگی  میکردن . وقتی  عرض  میکنم  مردم  بیشرتشو نمیدونن ، 

ایناست . االن  هیچکدوم  از شما نمیدوننی . اینا اونجا زندگی  میکردن . آخه  یکی  نباید بود 

به  وضع  اینا مریس���ید؟ وقتی  اون  اوستودیوم  رو ساخنت ، اوستودیومی  به  اون  عظمتو، یکی  

نبود برپسه : »اینجا چیه ؟ این  همه  حلبی  رو هم ؟« همۀ اونا امروز پاسدار و کمیته چی  شدن .

س  - به  نظر شما چه  کاری  باید می کردند؟

ج  - بذار بگم  خانوم . یه  روز رضاش���اه  میاد بره  طرف  شمرون  --اون  دوره  میدوننی  که ، 

گازو ماز و اینا نبود-- میبینه  که  مردم  دمِ  این  دکونا ُپر شدن . میگه : »چه  خربه ؟« میگن : 

»زغال گری نمیاد.« پیاده  میش���ه  میگه : »شهردارتون  کو؟« شهردارو میخواد و بهش  میگه : 

»عصری  من  میام  اگه  زغال  دِر این  دکونا نباشه  پدرتو در میارم !« میگن  عصری  که  رضاشاه  

از ش���مرون  برمیگرده  انقد زغال  دِر این  دکونا بوده  که  کس���ی  اصاًل نمیتونست  بره  بخره . 

میفهمی  چی  بهت  میگم ؟ آخه  شما مریی  تو اون  اوستودیوم ، پیاده  شو، ببنی  اینجا چیه ، بگو 

این  حلبیا چیه ؟ اینا کی َان  اینجا زندگی  میکنن ؟ اینا رو جمع  کننی . این  ملتو ببیننی . بابا، آدم  

یه  حقیقتی َرم  باید بگه . میدوننی  آدم  همه اش  نباید بشینه  تعریف  کنه  که !
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شهبانو

س  - آن  زمان  این  حقیقت ها را به  کسی  هم  گفتید؟

ج  - باالخره  یه  روز گفتم . یه  روز رفتم  قاهره ، وقتی  که  اعلیحضرت  خدابیامرز فوت  کرد، 

رفتم  تش���ییع  جنازۀ شاه . رفتیم  تو کاخ  ُقبه  برای  عرض  تسلیت . رفتم  خالصه  پیش  شهبانو و 

براشون  گفتم . 

س  - نمی دانستم  برای  تشییع  جنازۀ شاه  به  مصر رفته  بودید؟ چطور رفتید قاهره ؟
ج  - خدمت  شما عرض  کنم  خدا رحمت  کنه  محمدرضاشاه  رو، وقتی  ُمرد ما رفتیم  قاهره  
برای  تشییع  جنازه . وقتی  من  رسیدم  اونجا البته  یه  روز دیرتر رسیدم  چون  پاسپورتم  یه وضعی  
پیدا  کرده  بود که  به موقع  بهم  ندادن . ویل  باالخره  خودمو رس���وندم  به  اونجا. خدمت  شما 
عرض  کنم  که  رفتم  قاهره . البته  اونجام  که  می خواس���تم  ب���رم  باید ویزا میگرفتم  که  چون 
 اونموقع  تشییع  جنازه  شاه  بود راحت  ویزا نمیدادن . ما از پاریس  به  سرهنگ  یزدان  نویسی  
تو قاهره  تلفن  زدیم  --س���رهنگ  نویسی  رئیس  دفرت شهبانو بود-- بهش  گفتیم  جریان  
اینه .گفت : »ناراحت  نباش  تو طیاره  رو بگری سوار شو بیا فرودگاه  میارنت  تو.« ما اومدیم 
 فرودگاه ، از اون  پشت  دیدم  چند نفر وایسادن ، خالصه  ما رو شناخنت ، پاسپورتمونو گرفنت  و 
ورداشنت  بردنمون . یه  هتلی ام  اونجا برامون  گرفته  بودن ، هتل  خیلی  خوبی  بود. بعد فرداش  
یکی  رو فرستادن  عقب  ما رفتیم . البته  یه  روز بعد از تشییع  جنازه  بود. رفتیم  کاخ  ُقبه ، دیدم  
اردشری زاهدی  اونجا بود و ]ریچارد[ نیکسون  بود و ]هرنی[ کیسینجر بود و مئری عزری  بود، 
چند تام  از ایرانیا اومده  بودن  اونجا. خالصه  وقتی  رفتیم  اونجا، شهبانو ما رو احضار  کرد و 
رفتیم  اونجا نشستیم  به  صحبت  کردن . بعد شهبانو از من  پرسید: »چرا اینجوری  شد؟ چرا 
وضع  اینجور ش���د؟« گفتم : »قربان ، شما االن  عزادارین  من  نمیتونم  چیزی  به  شما بگم .« 
گفت : »نخری، چرا؟ چرا اینجوری  ش���د؟ آخه  این  چی  ب���ود، چرا مردم  این  کاروکردن ؟« 
گفتم : »واال من  دوست  ندارم  چیزی  بگم ، ویل  از خودم  یکی  به  شما میگم ، من  35سال  بود 
اون  وسط  میدون  امجدیه  ورزش  میکردم ، تو اوستودیوم  آریامهر ورزش  میکردم ، هر سال  یه  
قرآن  و یه  عکس  موال رو میربدم  باال میدادم  به  شاه . ویل  این  چند سال  آخر چرا نمیذاشنت  من  

برم  باال؟« گفتم : »اون  تیمسار حجت  با ما درافتاده  بود سِر کشتی  پهلوونی ، چون  سرپرست  
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ورزش  باستانی  شده  بودم ، اونم  به  فرمان  شاه . اون  تیمسار حجت  هی  به  کار من  دخالت  

میکرد میگفت  این  کشتی  پهلوونی  به  ورزش  باستانی  مربوط  نمیشه !گفتم  واال این  ورزش  

باستانی  از قدیم  و ندیم ، از دورۀ ناصرالدینشاه  بوده . خالصه  این  با ما درافتاد و نمیذاشت  

من  برم . به  این  گاردیا و اینا س���رپده  بود نذارن . دیگه  سه  چار سال  بود نمیذاشنت  من  بیام  

اون  باال. ُخب ، اعلیحضرت  خدا رحمتش  کنه ، یه  کالم  نرپسید که  آخه  این  هر سال  میومد 

چرا دیگه  نمیاد باال؟« شهبانو رفت  تو فکر و گفت : »کی  نمیذاشت ؟« گفتم :»ُخب  همون  

تیمسار حجت ، رئیس  سازمان  تربیت  بدنی  که  با من  مخالف  بود نمیذاشت .«گفت : »چرا 

نیومدی  به  من  بگی ؟« گفتم : »واال اون  رئیس  دفرت شما رو با ده  من  عسل  نمیشد بخوری . 

اون  ]هوش���نگ [ نهاوندی  رو! اون  همه  رو ناراضی  کرد. همه  از دس���تش  ناراحت  بودن . 

اونوقت  من  بیام  دو سه  ماه  دنبال  اون  بیفتم  که  آیا بتونم  بیام  شما رو ببینم  یا نه ؟ شما یه  روز 

یه  دستوری  به  ما دادین  ما امرتونو اطاعت  کردیم  و اون  ورزشکارا رو ورداشتیم  بردیم  ونیز 

ایتالیا، اون  همه  اونجا کار کردیم  و برگشتیم . ما فقط  یه  خواهش  کردیم  که  این ورزشکارا رو 

که  ما بردیم  اونجا بیان  پیش  شما یه  دیدنی  از شما بکنن ، اینا نذاشنت !« هیچی  بعد  گفتم : 

»حاال شما ناراحتنی ، من  بخوام  بگم  خیلی  چیزا باید بگم . بهرته  االن  چون  ناراحتنی  چیزی  

نگم .«

س  - قضیۀ فستیوال  ونیز چه  بود؟

ج  - اون���روز قضی���ه  رو به  ش���هبانو  گفتم . یه  روز آق���ای  ]مهرداد[ پهلبد ما رو خواس���ت  

گفت :»جعفری ، ش���هبانو فرح  دستور داده  که  اگه  میتونی  ورزشکارای  باستانی  رو درست  

کن  برب ُپستیوال  ونیز.« مام  اومدیم  و  گفتیم  حاال که  این  کارو داریم  می کنیم ، اقاًل شهرستانیا 

َرم  شریک  کنیم . چون  من  از وقتی  سرپرست  این  کار شده  بودم  همیشه  هدفم  همنی  بود بذارم  

اینام  کار بکنن . اومدم  یکی  از تربیز، یکی  از رشت ، یکی  از مشهد، از هر کجا یه  ورزشکاری  

ورداشتیم  آوردیم . اینا رو همه  جمع  کردیم  روبراهشون  کردیم ، تعلیمشون دادیم  و بردیم  ایتالیا. 

)عکس  شمارۀ 1۴/۸( یه  احمدی  نامی ام  بود، اونم  با ما فرستادن  برای مرتجمی . حاال ما از 

همه  جا بی خرب  که  جریان  چیه . 

باالخره  رفتیم  ایتالیا و ُخب  از طرف  سفارتم  یه  آقای  انصاری  بود سفری بود، یه  نفرو فرستاد 

استقبال  ما و ما رو ورداشنت  بردن  تو ونیز. ونیزم  تو آبه  دیگه ، همه ش  تو آبه . اونجا ما رفتیم 
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 ت���و یه  هتل  بزرگ  و بعد خالصه ، یکی  از بچه ه���ا رفت  بریون  نمیدونم  چی  بگریه  بیاد به  

من گفت : »آقا عکستو رو دیوارا چسبوندن !« اومدیم  رفتیم  دیدیم  که  عکس  ما رو لختی  

با لباس  ورزش  چسبوندن  که  این  چاقوکش  شاهه  و همون  کسیه  که  نمیدونم  پستون  زنا رو 

میُبره ، چش  در میاره ، گوشا رو میربه  و از این  حرفای  مفت . حاال اومده  میخواد ورزش  کنه  

ویل  ما نمیذاریم  و از این  صحبتا. 

بع���د بچه ها رفنت  چند تا عکس  اینور و اونور بود کندن . بع���د ما فردا صبح  که  اومدیم  از 

هتل  بیاییم  بریون  --گفتم  بیام  یه  گش���تی  بزنم  اونجا ببینم  چی  به  چیه -- دیدم  چند نفر 

اونجا کشیک  میکشیدن . یه  پسره  ایتالیایی  بود با دو نفر رفقاش  اومدن  جلو. اون  احمدی ام  

که  مرتجم  ما بود با ما بود. منکه  ایتالیایی  بلد نیستم . پسره  پرسید که : »شما میخواین  اینجا 

ورزش  کننی ؟« گفتیم : »بله .« گفت : »اینجا یه  عده  از ش���هرهای  دیگه  اومدن  اینجا و این 

 دانش���جوها نمیذارن  شما اینجا ورزش  کننی .« گفتم : »چرا؟« گفت : »ُخب  نمیذارن . من  

اومدم  فقط  به  شما اطالع  بدم .« گفتم : »خوب  کردین .« گفتم : »من  یه  چیزی  بگم  مریی  

ب���ه  اینا بگی ؟«گفت : »آره .« گفتم : »به  اینا بگو که  اواًل که  ما اومدیم  اینجا ورزش  کنیم ، 

اینایی  که  اومدن  همه شون  کاسنب ، کارگرن ، اینا مثل  باباها و ننه های  شما میمونن . در عنی  

حال  اینا که  اومدن  بایه  جفت  میل  و یه  تخته  ش���نا اومدن ، نیومدن  پینگ  پنگ  بازی  کنن . 

حواستونو جمع  کننی !همنی  و خدافظ .« اونا رفنت  و ما اومدیم . فهمیدیم  و دیگه  حواسمون  

جمع  شد. به  بچه هاگفتیم : »بچه ها حواستون  جمع  باشه  دیگه ! یهو دو تا از اونور نرین ، سه  تا 

از اینور، چار تا از اینور. همه  با هم  مرییم .« تا که  رسیدیم  به  اونجا که  دیدیم  جای  کار است  

و خواستیم  بریم  سوار کشتی  بشیم  و بریم  اونور، اون  جلو یه  کلیسایی  بود که  یه  تعداد جمعیت  

جا میگرفنت ، خیلی  بزرگ  بود. برنامه  رو اون  جلو گذاشته  بودن .

س  - توی  میدانگاه  بزرگ  شهر ونیز، سن  مارکو؟

ج  - بله . از 33 کش���ور اومده  بودن  که  هر کدوم  ورزش  باستانیش���ونو نشون  میدادن . حاال 

نگو، مام  بی خرب از همه  جا، اینا هر س���ال  میومدن  چیکار میکردن ؟ سیاه بازی  میفرستادن . 

]علی [نصرییان  و ]عزت الله[ انتظامی  و ]جمشید[ مشایخی  و چند تا رو میفرستادن  اونجا 

سیاه بازی  بکنن  . گویا دو سایل  بود که  اینا مریفنت  اونجا سیاه بازی  کنن  و نمایش  روحوضی 

 نشون  بدن ، این  دانشجوها مریفنت  تار و تنبورشونو میشکسنت  و نمیذاشنت  نمایش  بدن . اینام 
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 به  ما اینو نگفته  بودن  که . فقط  گفته  بودن  بیاین  برین  یه  همچی  ورزش���ی  رو نشون  بدین . 

ما جریانو فهمیدیم . یه  کس���ی  از این  بچه  ایرانیا که  طرف���دار ما بود اومد به  ما گفت : »آره  

هر سال  اینا میومدن  اینجا بساطشونو میشکسنت ، حاال امسال  شما رو آوردن . شما مواظب  

باش���نی .« دو سه  تا رو تعینی  کردم  و به  بچه ها گفتم : »بچه ها، اگه  کسی  فحش  به  من  داد 

هر چی  به  من  گفت  هیچی . اگه  کسی  فحش  به  شاه  داد و این  حرفا، فقط  دو تاتون  برین  

جل���و.« من  اومدم  دیدم  یه  عدۀ صد و پنجاه  نفری  آدم  جمعن ، یکی  یکی  از این  پالکارتا 

رو گرفنت  روش  نوشنت : »مرگ  بر شاه ، ما نمیذاریم  اینجا ورزش  بشه ، ما همچی  میکنیم .« 

یکی  اون  جلو بود که  هی عربده  میکشید و به  شاه  فحش  میداد. ریشش  از همه  گنده تر بود با 

یه  دخرته  وایساده  بود. من  به  دو تا از بچه ها گفتم  رفنت  جلو یکیشون  ریش  اینو گرفت  کَند. 

همچی  کَند که  کَند ها! یعنی  موشو کَند. این  غش  کرد و افتاد. بقیه  همه  در رفنت . موندن  سه  

چار نفر. اون  سه  چار نفرم  ایتالیایی  بودن . همه شونم  آبجو خورده  بودن  و ایتالیایی  صحبت  

میکردن . به  احمدی  گفتم  بهش  بگو: »مرتیکه  به  تو چه  مربوطه ؟ تو اصاًل چیکار داری  به  

کار مملکت  ما، اومدی  وسط  اینا؟« یهو پلیسا ریخنت  و یه  بساطی  شد و اون  افسر پلیسه  اومد 

گفت : »آقا، چرا ریش  اینو کندی ؟ چرا زدی ؟« بعد افسره  اومد جلو گفت : »آقا، خواهش  

میکنم  اینجا آدمکشی ...«گفتم : »آقا ما آدمکش  نیستیم . ما اومدیم  اینجا ورزش  ملی مونو 

نشون  بدیم  ورزش  تاریخی مونو، مال  همنی  بچه هاست ، مال  ایرانیاست . حاال اینا با شاه  بدن  

یا با هر کی  بد هسنت . من  نمیدونم !« خالصه  گفت : »خواهش  میکنم  و اینا.« گفتم : »ما 

کاری  نداریم . ما اومدیم  اینجا ورزش  کنیم .« بعد اینا رفنت  جلسه  ملسه  کردن  و اون  افسرا و 

اون  پلیسا زیاد شدن . به  ما گفنت : »فقط  یه  خواهشی  از شما داریم . شما مریین  اونجا ورزش  

میکننی ، خواهش  میکنم  اینا هر چی  گفنت  شما سرتون  به  کار ورزشتون  باشه .« گفتم : »ببیننی ، 

اگه  از این  جمعیت  یکی  صداش  در بیاد ما ورزشمونو ول  میکنیم  مرییم  اونو میگرییم  پریشو 

درمیاریم . میخوام  خیالتونو راحت  کنم .« گفت : »آقا َبه ، مگه  میش���ه  اینجا آزادیه !« گفتم : 

»خوب  مام  آزادیم . ما مملکتمونو دوس���ت  داریم . ما وطنمونو دوس���ت  داریم . ما ملیتمون  

دوست  داریم . اینا به  ملیت  من  توهنی  میکنن .« خالصه  رفنت  یه  ُخرده  با اون  چند تا صحبت  

کردن  و برگشنت  به  ما گفنت  که : »بفرماین ! ویل  خواهش  میکنیم  از شما.« گفتیم : »باشه .« و 

مام  رفتیم .خالصه ، یه  ورزشی ام  ارائه  دادیم ، باور کننی  اصاًل اینا رو پاشون  بند نبودن  بسکی  
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خوشحال  شده  بودن . بعد اون  کی  بود مال  یونسکو؟ آهان ، رهنما، پسر زین العالدین  رهنما، 

باباشو میشناختم .

س  - مجید رهنما؟

ج  - آهان  .اون  نمایندۀ یونسکو بود انگار. دیدم  اون  رهنما و خدمت  شما عرض  کنم  که ، 

وزیر داراییشون  و دو سه  تا دیگه  از وزراشون ، اومدن  پائنی . اومدن  با بچه های  ما یکی یکی  

دست  دادن  و یه  ماچی ام  ما رو کرد گفت : »عجب  برنامه ای  ارائه  کردی ! عجب  برنامه ای  

نشون  دادی ! باریکال!« خیلی  خوشش���ون  اومده  بود. تو 33 کشوَرم  ما اول  شدیم . بعد به  

شهبانو گفتم ، گفتم : »ببیننی  ما رفتیم  اونجا یه  همچی  کاری  کردیم ، چون  شما دستور فرموده  

بودین . منم  نمیدونستم  که  اینا ساالی  پیش  ریخنت  تار و تنبور نصرییان  اینا روشکوندن ، ویل  

رفتم  این  کارو انجام  دادم . شما اگه  میلیونها خرج  میکردین  کسی  نمیتونست  اینجور برای  

شاه  این  کارا رو بکنه . شما فقط  یه  دستور دادین  ما اون  ورزشکارا رو ورداشتیم  بردیم  جایزه  

بردیم  و برگشتیم . بعد فقط  یه  خواهش  کردیم  که  این  ورزشکارا روبیارن  خدمت  شما، ویل  

انگار نه  انگار!«

س  - بعد شهبانو به  شما چه  گفت ؟

ج  - هیچی  سرشو پائنی  انداخت  و گفت : »عجب . خیلی  عجیب  است . کاش  میومدی  اینا 

رو به  من  میگفتی !« گفتم : »قربان  چه  جوری ؟ ...« خالصه  گفت : »افسوس  میخورم .« دو 

سه  بار گفت : »افسوس ، افسوس . چرا باید اینجوری  بشه ؟ چرا مردم  باید اینجور بکنن ؟« از 

این  صحبتا. دیگه  هر چی  فرمودن  من  جواب  ندادم . گفتم : »واال دیگه  شما االن  وضعتون  

زیاد روبراه  نیس���ت . عزادارین .« بعد  گفت : »چیکار میکنی ؟ االن  کجا هس���تی ؟« گفتم : 

»واال آلمان  هستم . اونجا زندگی  میکنم .« گفت : »اونجا وضعت  چه  جوریه ؟«  گفتم : »واال 

دولت  اونجا یه چیز بخ���ور و نمریی  به  ما میده . مام  کار نداریم . ویل  اموراتمون  میگذره .« 

گف���ت : »چیزی  الزم  نداری ؟ چیزی  نمیخوای ؟« گفتم : »من  هیچی  الزم  ندارم .« گفت : 

»اگه  چیزی  الزم  داری  بگو برات  روبراه  کنیم .« گفتم : »هیچی ، هیچی  الزم  ندارم . سالمتی  

ش���ما!« اتفاقاً قبل  از اینکه  برم  قاهره  فرانسه  بودم ، از فرانسه  که  میومدم  یه  آقای  ظلی  بود 

اونجا یه  پنریم  داده  بود ما بربیم  واسه  ایشون ، بهشون  دادم . بعد  گفت : »برو، ولیعهدم  میخواد 

تو رو ببینه .« وقتی میخواس���تم  برم  خدمت  ولیعهد، دیدم  اتفاقاً اونجا پشت  پرده  وایساده  و 
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داره  ما رو نیگا میکنه . مام  رفتیم  تو و نشستیم  اونجا با ایشون  صحبت  کردن ، به  ولیعهد  گفتم : 

»قربان ، من  فرانسه  که  بودم  یه  مشتی  یه  عده  جوونا عکس  شما رو زده  بودن  رو سینه شون  

و حت���ی  دفرت هواپیمایی  ملی  ُهما َرم  رفنت  خراب  کردن  و زنده  باد زنده  باد میکردن . حاال 

موقعشه  که  پاشنی ، جووننی  ماشاال یه  کاری  بکننی .«

س  - به  ولیعهد گفتید؟

ج  - بله ، به  ولیعهد. خودش  گفت : »راس���ت  میگی .« این  حرفا رو بهش  زدیم  و خدافظ  

و اومدیم  بریون . قبل  از اینکه  بریون  بیام  دیدم  ش���هبانو فرح  خودش  اومد یه  کتی  رو به  ما 

داد از این  نیمچه  پالتوهاست ، یه  همچی  چیزی . گفتش  که : »ُخب  چون  اعلیحضرت  خدا 

رحمتش کنه  مرده ، به  شمام  عالقه  داشت ، میخوام  اینو یادگاری  بدم  داشته  باشی .« هیچی ، ما 

اون  کُتو گرفتیم ، هنوزم  دارمش ، همونطور نیگرش  داشتم ، یادگار اون  خدابیامرزه . بعد گفتیم : 

»ببیننی  قربان ، ما مرییم  اگه  یه  وقت  تو این  دنیا یه  گوش���ه ای  مریض  ش���دیم  تو مریضخونه  

جایی  افتادیم  احتیاج  داشتیم ، به  شما زنگ  میزنیم . ویل  اگه  شما هر کاری  چیزی  دارین  که  

من  میتونم  انجام  بدم  بفرماین  فوری  بیام  پیش  شما، من  همیشه  نوکر محمدرضاشاه  بودم ، بازم  

هس���تم ، همیشه م  خواهم  بود. خدافظ .« اومدیم  و خدمت  شما عرض  کنم  برگشتیم  پاریس  

یه مدت  کمی  موندیم  و بعد دو مرتبه  رفتیم  آلمان .

شاهپور غالمرضا

س  - میانه تان  با شاهپور غالمرضا چطور بود؟

ج  - وای ، وای  ما چه  بساطی  داشتیم  تو مملکت  با ایشون ! 

س  - چه  بساطی  داشتید؟

ج  - ُخب  ما ایشون  رو به  خاطر پستی  که  داشت  زیاد میدیدیم  دیگه !

س  - بعد از انقالب  چطور؟

ج  - نه  واال من  هیچ  ندیدم . تا آدمو پیدا کنه  یه  چیزی  میخواد!

س  - بله ؟

ج  - باور کن  خانوم ، بهرت که  آدم  نبیندش !
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س  - چرا؟

ج  - نه . اصاًل انقد خسیس���ه ! اگه  میلیاردها داشته  باشه  هنوزم  کمبود داره ! یه  وقت  رفتیم  

بریم  یزد. کنار اون  َرمل ، دمِ  اون  ریگا، ]ریگ ها[ میگفنت  اینجا مال  شاهپور غالمرضاست ، 

جون  شما. یارو میگفت . گفتم : »بابا اینجا که  اصاًل پرنده  پر نمیزنه .« گفت : »اومده  شنای  

]شن های [ اینجا رو ضبط  کرده .« شاهپور غالمرضا خانوم ، خیلی  پول  دوست  بود. راستی  

میگم  خیلی . من  همچی  چیزی  تو عمرم  ندیدم ، اصاًل. میومد تو باش���گاه ، یارو یه  ساعت  

میل بازی  میکرد، مثاًل ممد میل باز هی  میل بازی  میکرد. اینم  همینطور اونجا نشسته  بود، بعد 

.... میگفت : »یه دوغ  آبعلی !« 

عجب  بساطی  داشتیم . این  خانوم ، انقد... اصاًل یه  چیزی  بود. آدم  روش  نمیشه  حرف  اونو 

بزن���ه . یه  دفعه  اومده  بود کاپهای  بچه ه���ا رو بده . موقعی  که  اومد  کاپ  یکی  از اونا رو بده  

اینجوری  میکنه : »محصلی ؟« جواب  میده : »بله .« میگه : »این  ورزش  چیه  میکنی ؟ برو یه 

 ورزش  حسابی  بکن !« به  قرآن ، به  موال. یه  روزم  اومد یه  پوست  مار دادیم  بهش ، پونزه  مرت 

پوست  مار بود، از این  سِر باشگاه  تا اون  سِر باشگاه  طولش  بود، سه  مرت پهناش  بود. هر چی 

 از دستمون  میومد تهیه  میکردیم  پیشکش  میدادیم  به  ایشون .

س  - واقعاً هدیه  طلب  می کرد؟

ج  - به  خدا، به  جون  شما عنی  حقیقته ! یه  وقت  سلیمان  بهبودی  یه  تابلو واسه  موزۀ باشگاه 

آورد که  راستی  چیز آنتیک  و اعالیی  بود. آخه  مردم  برای  شاه  هدیه  میفرستادن . شاه  از اونا 

بازدید میکرد و دستور میداد هر هدیه ای  رو برای  موزه ای  یا جایی  که  مناسب  بود بفرسنت . 

یه  دفعه  این  تابلو رو که  یه  زندانی  مال  قزل حصار سیزه  سال  آزگار زحمت  کشیده  بود سوزن 

 دوزی  کرده  بود و عکس  موال علی  بود روی  اسب  و راستی  یه  چیز تکی  بود، توسط  سلیمان 

 بهبودی  فرستاد برای  موزۀ ما. اعلیحضرت  گفته  بودن : »این  به  درد موزۀ جعفری  میخوره ، 

بدینش  به  اون .« این  تابلو تو موزه  بود تا اینکه  یه  دفعه  شاهپور غالمرضا اومد اونجا بازدید. 

تا چشش  به  تابلوئه  افتاد هی گفت : »عجب  تابلوی  جالبی ، عجب  تابلوی  جالبی !« اونوقت  

پیشکارش  گفت : »واالحضرت  خوششون  اومده ، هدیه  کننی  به  ایشون .« هر چی  گفتیم  بابا 

این  پیشکش���ی  اعلیحضرت  به  موزۀ باشگاهه ، از دربار اومده  نمیشه  که  از نو پس  بفرستیم 

 دربار! خالصه  حریف  نش���دیم  و دادیم  خدمت  ایشون . حاال شما میرپسنی  طلب  میکرد؟ 
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هر موقع  که  میخواس���ت  بیاد اول  سرهنگ  ُعلمایی  رئیس  دفرتش  میومد میگفت : »برای  

خودش کادو چی  گرفتنی ؟!« مام  هف  هش  ده هزار تومن  مایه  میذاشتیم . واقعاً میگم  خانوم ، 

به  قرآن . اول  که  میخواست  بیاد جوایز بچه ها رو بده ، میگفت  که  واسه  خودم  چی  گذاشتنی ؟ 

تازه  وقتی  میومد میگفت : »نمیتونم  هزار و پونصد شیش���صد تا جایزه  بدم .« مام  سی  نفر 

نمایندۀ اینارو درست  میکردیم  میگفتیم : »به  اینا بده .« حاال مقصود، بچه هام  نمیدونسنت . 

میگفتیم  برادر شاه  داره  میاد. اینا چه  میدونسنت  چه  آدمیه . هیچی .... خوب  بچه هام  دوست  

داشنت  از دست  برادر شاه  چیز بگرین  دیگه . اینم  میومد اونجا. دو تا جایزه  که  میداد، خانوم ، 

ِسُیمی  رو مینشست . خیلی ام  پیزوری  و وارفته  بود. ِسُیمیشو مینشست  و همینجوری . خالصه  

این شاهپور غالمرضا، پدرمو درآورد، به  قرآن  جون  شما. من  ورزشکارا رو میربدم  تو خونه ش  

--آخه  باشگاه  من  تو کُشتی  همیشه  اول  بود، تو ُبکسم  اول  بود-- میربدم  که  مدال  و نشان  

اینا رو بده ، میگفت : »اینا رو دیگه  نیاری  اینجا، فرش���ام  خراب  میش���ه .« میگم  جونِ  شما 

خانوم ، من  اینو که  میگم  عنی  واقعیته  نمیخوام  خودمو شریین  یا ترش  بکنم ، میگم  به  موالعلی .

س  - قایل  چه  طوری  خراب  می شد؟

ج  - میگفت : »فرشام  زیر پای  اینا خراب  میشه . برب تو حیاط  نیگرشون  دار.« شما 15 خرداد 

که  یادتونه ؟ 

س  - بله  15 خرداد 13۴2 خوب  یادم  هست .

ج  - 15 خرداد، وقتی  باش���گاه  ما رو از بنی  بردن ، ما پاش���دیم  رفتی���م  اینور اونور زدیم  که 

 اعلیحضرتو، خدا رحمتش  کنه ، زودتر ببینیم  که  اینجا رو دس���تور بده  بس���ازن . دیدیم  تا ما 

دسرتس���ی  به  اعلیحضرت  پیدا کنیم  خیلی  معطلی  داره . گفتیم  بریم  داششو ببینیم ، اون  این  

پیغامو برسونه . چون  اعلیحضرتو زودتر میدید، آخه  هفته ای  یه  دفعه  مریفت  با اعلیحضرت  

غذا میخورد. خالصه  رفتیم  خدمت  ش���اهپور غالمرضا گفتی���م : »قربان ، جریان  اینجوریه .

اینجوری  شده  و ریخنت  اونجا رو آتیش  زدن ، زندگیمون  از بنی  رفته . خالصه ، اینجام  یه  مکتب  

شاهدوستی  و وطن پرستیه . شما مریین  خدمت  اعلیحضرت  به  ایشون  بگنی  اگه  اینجارو زودتر 

بسازن  در انظار مردم  بهرته . خالصه  اگه  ما بخوایم  اعلیحضرتو ببینیم  دو سه  ماه  معطلی  داره . 
شما به  ایشون  بگید بلکه  زودتر دستور بدن  بیان  بسازن .« حاال ما داریم  میگیم  زندگیمون  از 
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بنی  رفت ، جلو خونه مون  آدم  کشته  شد، چطور شد، چطور شد. دو ساعت حرف  زدیم  آخِر 
سر سرشو باال کرد و  گفت : »جعفری !« گفتم : »بله .« گفت : »تو گود میچرخی  سرت  گیج  
نمریه ؟« میخوام  بهتون  بگم  چطور آدمی  بود. مام  ُخب  به  این  بچه ها قالبش  میکردیم  دیگه . 
میخواس���تیم  نشون  بدیم  این  برادر شاه  مملکته . منم  پاشدم ، دکمه های کتمو انداختم  گفتم : 

»قربان  امری  نیست ؟ خدافظ  شما، مرحمت  شما زیاد!« و زدم  به  چاک ! 

شاهدخت  اشرف  و شهرام 

س  - باز هم  از خاندان  پهلوی  داستانی  دارید؟
ج  - من  یه  چیزی  براتون  بگم  خانوم ، تا حاال به  کس���ی  نگفتم . ما با این  ورزشکارا رفتیم  
ژاپن ، بوسیلۀ علی  س���لخی  که  خودش  از ورزشکارای  خوب  بود. اونوقت  که  محمدعلی  
کلی  با انوکی  مسابقۀ ُبکس  داشت . فدراسیون  کشتی  سوموی  ژاپن  از ما دعوت  کرده  بود 
که  بریم  اونجا ورزش  کنیم . ما رفتیم  ژاپن . )عکس های  شمارۀ 1۴/9، 1۴/10، 1۴/11، 1۴/12 
و1۴/13( اول  نوبت  کشتی  سومو بود، بعد ورزش  ما بود. تو ِسن  رفتیم  و ورزشمون  که  تموم  
ش���د، بعد از ما، محمدعلی  کلی  باید بره  ُبکس  بازی  کنه . اگه  یادتون  باشه ، یه  آرمی  برای 
 پنجاهمنی  سال  سلطنت  محمدرضاشاه  ]پنجاهمنی  سال  سلطنت  پهلوی ] درست  کرده  بودن . 
ما اینو با خودمون  برده  بودیم  اونجا. محمدعلی  کلی  که  اومد تو رینگ  ما پریدیم  آرمو دادیم  
دست  محمدعلی  کلی ، اینو  گرفت  و دور گردوند. اینو داده  بودیم  دست  محمدعلی کلی  و این  
دور اوستودیوم  میدوید بچه های  مام  پشت  سرش  داد میزدن : »علی ، علی ، علی !« ما حاال 

حضرت  علی  خودمونو میگفتیم ، اونا خیال  میکردن  ما این  علی  رو میگیم ! 
بعد ما رفتیم  اون  پائنی  با همنی  شلوار باستانی  نشستیم  رو زمنی . یهو دیدم  یکی  زد تو پشت  
من . برگشتم  دیدم  یه  پریمرد باوقاره . گفت : »آقای  جعفری ، سالم .« گفتم : »سالم . شما کی 
 هستنی ؟« گفت : »من  سفری ایران  تو ژاپنم ، ]عبدالحسنی ] حمزاوی . شنیدم  شما رفتنی  تو این 
 دانشگاه ها برنامه  اجرا کردین .« گفتم : »بله . یه  پنج  تا دانشگاه  رفتیم  خواسنت  بلیط  فروشی ام  

بکنن  ما نذاشتیم  گفتیم  خرج  ما رو شاهمون  میده !«

گفت : »اون  انوکی  و اون  محمدعلی  کلی  که  االن  دارن  تو رینگ  بازی  میکنن ، میبینی ؟ اون 

 یکی  داره  لگد ول  میکنه  این  یکی  ُبکس  ول  میکنه ، اون  کشتی گری کچه  این  ُبکسوره . اینا رو 
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دعوت  کردن  که  یه  نمایشی  نشون  بدن . محمدعلی  داره  شیش  میلیون  دالر میگریه . سه میلیون  

دالَرم  انوکی  داره  میگریه .« گفتم : »ویل  من  ورزشکارامو وقتی  آوردم  اینجا، دوتاشونو سی  

و پنج هزار تومن  از جیب  خودم  دادم  تا آوردم .«

حاال مقصود، میخوام  برس���م  به  اصل  مطلب . در اومد گفت : »آقای  جعفری ، کاری  که  تو 

روی  صحنه  کردی  --منظورش  محمدعلی  کلی  بود و آرم  پنجاهمنی  سال  سلطنت -- اگه 

 میلیونها دالر خرج  میکردن  نمیتونسنت  برای  ایران  همچی  تبلیغی  بکنن . تو خودت  نمیدونی 

 چیکار کردی ! حاال پونصد شیشصد میلیون  آدم  پای  تلویزیون  اینو دیدن . ویل  چرا پولشو به  

تو بدن ؟« گفتم : »چی  شده  آقا، چرا ناراحتی ؟« یهو دلش  شکست ، گفت : »از دست  این 

 ش���هرام  فالن  فالن  شده ...« بنا کرد درددل  کردن . پریمردی  بودها! پریمردی  بود با سبیالی  

سفید خیلی ام  جاسنگنی  بود. گفت : »این  چند تا از عتیقه های  کاخ  مرمرو آورده  بود اینجا 

بفروشه ، من  اومدم  جلوگریی  کردم  و گفتم : »آقا این  کارو اینجا نکن !« بعد این  با من  بد شد 

و رفت . حاال پریروز اشرف  به  من  زنگ  میزد که : »مرتیکۀ فالن  فالن  شده ، تو غلط  میکنی 
 فضویل  میکنی ! پاشو پستتو ترک  کن  برو!« منم  گفتم : »گورپدر هر چی  ُپسته ...«1

دیدم  به  قدری  این  پریمرد ناراحت  بود، به  موال به  جون  شما. خانوم  فکر کن ، آب  از کجاها 

ِگل  بود! از کجاها ِگل  شد! ماها همه  خواب  بودیم  جون  شما. 

س  - از کجاها گل  بود؟

ج  - از س���ِر چش���مه  خانوم ! هر کی  به  یه  نحوی  دور و ورش  خراب  بود. شاه  خدا بیامرز، 

شخصاً آدم  بدی  نبودن  ویل  یه  نفر بود. مقصود، میخوام  به  شما بگم  این  دور و وریای  شاه  

خیلی  کثافتکاری  در آوردن ، خیلی  سِر این  شاه  بیچاره  آوردن ! خوِد شاه  تقصری نداشت . همۀ 

اطرافیانش  بهش  خیانت  کردن ! همشون .

1»کتاب یادداشت های علم«، جلد چهارم 1353، صفحۀ 117، اسدالله علم در یادداشت روز 53/3/22 می نویسد: 
»...در مورد واالحضرت اش���رف که باز تقاضاهایی برای اتمام کارهایی فرموده بودند، فرمودند آخر اگر احتیاج 
به این کارها دارید، چرا آنهمه ثروت را وقف می کنید، یا می خواهید بکنید؟ از قدیم گفته اند چراغی که به خانه 
رواست به مسجد حرام است. خری، ابداً من موافقت نمی کنم. چه اصراری است که آدم به این مزخرفات گوش 
بده���د. تم���ام کار بی ربط، بدون منطق و فقط از روی هوای و هوس. ش���هرام هم برای )معامله( Business به 
ژاپن رفته من خواهرزادۀ شاه ایران هستم. من گفتم غلط کرده، از هیچ کس نمایندگی ندارد، فقط نمایندۀ خودش 

می باشد. )با عصبانیت!(...«
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شاهپور علریضا

س  - یکبار  گفتید حکایت  پیدا کردن  جسد شاهپور علریضا را هم  تعریف  می کنید.1 

ج  - نعش  ش���اهپور علریضا َرم  ما رفتیم  پیداش  کردیم . آخ���ه  اعالن  کردن  که  هواپیمای 

 شاهپور علریضا افتاده . خدمت  شما عرض  کنم ، ما رفتیم  اونجا دیدیم  یه  چند دسته  بودن ، از 

اون  باشگاه  نیکنام  یه  دسته  بودن ، یه  دسته  از همنی  باشگاه  خسروانی  رفته  بودن ، یه  دسته م  

از باشگاهای  دیگه  رفته  بودن . مام  رفتیم . البته  برف  سنگینی َام  نشسته  بود. مام  که  داشتیم  

مریفتیم  تو راه  عباس  زندی  و هوش���نگ  خاوری  و چند تا از این  بچه های  دانش���گاه ، اینا 

رودیدم  که  دارن  میگردن . حاال تنگ  غروب  بود و داشت  تاریک  میشد. دیگه  همه  گشنه  و 

تشنه  بودیم  تو اون  سرما، خیلی  بدجوری  بود. حاال کجا بریم ، چیکار کنیم ، دیدیم  یه چراغی  

اون  روبرو سوسو میزنه . گفتیم  بچه ها بریم  اون  چراغو ببینیم  چیه . رفتیم  جلو در زدیم  و دیدیم  

یه  خانمی  اومد دم  در با یه  مرد. سالم  کردیم  و گفتیم : »میشه  بیاییم  تو گرم  بشیم ؟ گشنه مونم  

هست ، میشه  یه  چیزی  بخوریم ؟« گفت : »بیاین  تو بفرماین . یه  چیز میزایی دارم  میارم  براتون  

بخورین  عیب  نداره .« خالصه ، اینور و انور رفت ، لواش  و شامی  آورد برامون  چقدَرم  مزه  

کرد. بعد اون  خانمه  دراومد گفت : »آقای  جعفری  منو میشناسی ؟« گفتم : »واال نمیدونم  

کی  هستی .« گفت : »من  مادر همون  دالک  حموم  درخونگاهم  که  آوردمش  دِر باشگاهت  

گفتم  عملیه  ]تریاکیه ] تو رو خدا اینو بخوابون  تو مریضخونه  حالش  خوب  بشه . شمام  اینو 

فرستادیش  مریضخونه  دو ماه  اونجا خوابوندیش  حالش  خوب  شد. ما تو همون  درخونگاه  

خونه مون  بود. نزدیک  شما دم  دباغ خونه .«

حاال فکرشو بکن . کجا به  کجا. هیچی  خالصه  دردسرت  ندیم  ما رفتیم ، یه  سرهنگ  یحیایی  

بود و اون  روز س���رهنگ  یحیایی  و ما نعش���و پیدا کردیم . باور کن  م���ن  رفتم  دم  رودخونه . 

یه  پریمردی  بود که  مریض  بوده  ش���اهپور علریضا خدابیامرز، میخواسته  بیارتش  تهرون ، بعد 

یه سگم  توش  بود. اون  سرگرد مهاجرم  خلبانش  بود. مه  زیاد بوده  شاهپور علریضا خورده  بود 

به  کوه . این  چرخ  طیاره  تا کجا رفته  بود. خدا میدونه  نعش  شاهپور علریضا رو نمیشد بشناسی ، 

اینجور صورتش  له  شده  بود. خالصه  من  رفتم  دم  اون  رودخونه  اینا همه  رو شستم  ریختم  تو 
1- به دنبال سقوط هواپیما در روز 11 آبان 1333 جنازه متالشی شده شاهپور علریضا پهلوی در ارتفاعات شمال 

الر پیدا شد.
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گونی . اون  فریدونی ام  ]فریدون  رضازاده  عکاس  وقت  کیهان [ بود، از روزنامۀ کیهان  گفته  

بودن  عکس  بگریه . عکس  ماَرم  گرفنت . ما اینا رو ریختیم  تو گونی  و خالصه آوردیم . تو راه  که  

داشتیم  میومدیم  دیدیم  تیمسار باتمانقلیچ  و تیمسار اردوبادی  که  اونوقت  رئیس  ژاندارمری  

بود، با هلیکوپرت اومدن  و یهو نگهداشنت  و گفنت : »نعشو بذارین  این  تو،اعلیحضرت  خیلی  

ناراحته .« منم  پام  آش  و الش  شده  بود. گفتم : »منم  سوار کننی .« گفنت : »جعفری ، نمیشه ! 

بار سنگنی  میشه  هلیکوپرت سقوط  میکنه !«

گفتیم : »خیلی  ُخب  ما خودمون  مرییم !« باالخره  اومدیم . دردسرت  ندم ، اعلیحضرت  چقدر 

خوشحال  شد. حاال یه  روز شاه  میگه  هر کی  رفته  اینا رو پیدا کرده  بیارینشون  اینجا. تیمسار 

ایزدپناه  رئیس  تربیت بدنی  زیاد با من  میونۀ خوبی  اونوقت  نداشت . آدم  خوبی  بود ویل  با 

من  میونه ش  خوب  نبود. چون  همیشه  حقیقتو میگفتم  اینا همه شون  میونه شون  با من  بد بود. 

آهان  همون  روز دوربینم  از عکاس  گرفنت  و گفنت  اعلیحضرت  گفته : »یه  دونه  از این  عکسا 

تو روزنامه  چاپ  نشه !« ویل  از اونجایی  که  خدا همیشه  با منه ، اعلیحضرت  عکسا رو گرفته  

بود، خوب  نیگا کرده  بود دیده  بود همه ش  من  دارم  اونا رو میشورم  و کارا رو میکنم . یه  روز به  

تیمسار ایزدپناه  میگه : »همه  اینا رو بیار.« اونم  غالمرضا مجید --صاحب  باشگاه  برب توی  

میدون  منرییه -- و خس���روانی  و همه  رو ورمیداره  میربه . اعلیحضرت  هی  نیگا میکنه  مریه  

باال میاد پائنی  و یهو به  ایزدپناه  میگه : »جعفری  کجاست ؟« دیده  بود همه  کارا رو من  کرده  

بودم . میگه : »قربان  پیداش  نکردیم !« حاال دروغ . اصاًل، به  ما نگفته  بودن ! خالصه  یه  روز 

فرستادن  عقب  ما و رفتیم  خدمت  اعلیحضرت  و دستی  به  سر و گوش  ما کشید. البته  اینجوری  

]انگشت  شست  و سبابۀ دست  راست  را به  نشانۀ پرداخت  پول  به  هم  می مالد[ نه ها!



شاه و دربار 32۴

عکس  شمارۀ 1۴/1



325شعبان  جعفری

عکس  شمارۀ 1۴/2



شاه و دربار 326

عکس  شمارۀ 1۴/3



327شعبان  جعفری

عکس  شمارۀ 1۴/۴



شاه و دربار 32۸

عکس  شمارۀ 1۴/5



329شعبان  جعفری

عکس  شمارۀ 1۴/6



شاه و دربار 330

عکس  شمارۀ 1۴/7



331شعبان  جعفری

عکس  شمارۀ 1۴/۸



شاه و دربار 332

عکس  شمارۀ 1۴/9



333شعبان  جعفری

عکس  شمارۀ 1۴/10



شاه و دربار 33۴

عکس  شمارۀ 1۴/11



335شعبان  جعفری

عکس  شمارۀ 1۴/12



شاه و دربار 336

عکس  شمارۀ 1۴/13



337شعبان  جعفری

انقالب 

س  - آقای  جعفری ، شما که  هم  میان  مردم  بودید، هم  با بچه های  جنوب شهر، هم  تو دستگاه 
 هیچ  بو نربدید  که  اوضاع  دارد خراب  می شود؟

ج  - معلومه  که  میفهمیدم !
س  - پس  این  اواخر و در جریان  انقالب  ش���ما با بر و بچه ها به  طرفداری  از شاه  نریختید 

توی  خیابانها؟ حرکتی  نکردید؟
ج  - آخه  من  تو جریان  خمینی  نبودم  که !

س  - چرا؟ اعتقادتان  نسبت  به  شاه  کم  شده  بود؟ 
ج  - نه  واال هیچم  کم  نشده  بود!

س  - پس  چه  ش���د که  نرفتید؟ چرا دیگر آن  فعالیتی  را که   2۸مرداد  کردید موقع  انقالب 
 نکردید؟ کسی  از شعبان  جعفری  نشنید! این  انقالب  با آن  کودتا چه  فرقی  برای  شما داشت ؟

ج  - خانوم ، اینا از ده  پونزه  سال  پیش  از انقالب  همه  رو دونه  دونه  میکشنت !
س  - منظورتان  چه  کسانی  است ؟

ج  - هم���نی  مجاهدی���ن ، فدائیان  خلق  و اینا. همۀ آدمایی  که  معروف  ب���ودن  رو دونه  دونه  
میکشنت !

س  - نکند ترسیدید؟
ج  - ن���ه  خوب  بابا اینا آدم  میُکش���نت . ما کاِر مردمو راه  مینداختی���م  واال به  قرآن . اینا کجا  
کاِر مردمو راه  مینداخنت ؟ اینا صبح  تا ش���ب  تو کار آدمکش���ی  و قتل  و جنایت  بودن . همنی  
حسنی الله کرم  رو شما نمیشناسنی ، من  هم  اون  و هم  حاجی  بخشیان  رو میشناسم . تو تهران  
دیده  بودمش . یه  راننده  بود. حاال اونجا ش���ده  رئیس  نمیدون���م  حزب الله. آخه  این  دو تا 
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حاجی بخشیان  و الله کرم ، یکیشون  رئیس  حزب الله است ، یکیشونم  رئیس  بسیجیا.

س  - شلوغی ها از یکسال  قبل  شروع  شده  بود. شما که  می گویید شاهدوست  و وطن پرست  

هستید، چرا کاری  نکردید؟

ج  - نمیخواسنت ، نمیشد. 

س  - چرا نمیش���د؟ مگر شما رفتید به  کسی  پیش���نهادی  کردید؟ چه  پیشنهادی  کردید که 

 نخواستند؟

ج  - ماش���اال، ش���ما برای  بازپرس���ی  خوبنی ! بله  من  رفتم  پیش  تیمس���ار مهدی  رحیمی ، 

خدابیامرزدش  همکالس���م  بود، روم  بهش  باز بود. گفتم : »ش���ما اجازه  بده  ما با این  بر و 

بچه ها میتونیم  یه  کارایی  بکنیم . االن  کشتارگاه ، سیلو، شرکت  واحد، دخانیات ، این  محلیا، 

همۀ اینا دست  ماست .« گفت : »اعلیحضرت  گفنت  هیچ  کاری  نمیخواد بکننی .« اونوقت  

میدونی  رحیمی  به  من  چی  گفت ؟ گفت : »بذار برو.« گفتم : »چرا برم ؟« گفت : »اگه  نری  

جونت  به  خطر میفته ! برو.« جون  شما. خدا اون  رحیمی  رو بیامرزه ، خیلی  بچۀ خوبی  بود.

س  - بعد چکار کردید؟

ج  - آهان ، به  من  گفت : »برو پیش  تیمسار ]سپهبد عبدالعلی [ بدره ای  با اونم  صحبت  کن . 

من رفتم  کاخ  با تیمسار بدره ای  صحبت  کردم . تیمسار بدره ای َام  گفت  برو فردا بیا!«

س  - هیچ  نخواستید بروید پهلوی  شاه ؟

ج  - ن���ه . بدره ای  خودش  رفت  پیش  اعلیحض���رت . اعلیحضرت  گفته  بود: »هیچ  کاری  

نکنید!« اصاًل اونوقت  قاطی  پاطی  بود آقا. مثاًل این  فتح الله فرود. خوب  یه  موقع  شهردار 

بود، بعد س���ناتور شد، اعلیحضرت  اینم  توبیخش  کرده  بود و ده  پونزه  سال  گذاشته  بودش  

کنار. باهاش حرف  نمیزد، انداخته  بودش  بریون . بعد این  آخِر سری ، همون  موقعی  که  شاه  

میخواس���ت  نخست  وزیر تعینی  کنه  و بره  بریون  و این  پیشامدا شد تازه  فرستاد عقب  فرود. 

فرود رفت  اونجا. فردا اومد منو خواست  رفتم  پهلوش  و گفت : »چند تا این  صنفا رو... « 

اسماشونو داد،گفت : »...اینا رو خرب کن ، خودتم  بر و بچه هاتو بیار، فردا میخوایم  یه  میتینگی  

چی���زی  راه  بندازیم .« ما اومدیم  اینا رو خ���رب کردیم ، بعد باز دومرتبه  دیدم  فرداش  تلفن  زد 

گفت : »نمیخواد، اعلیحضرت  باز رأیش  برگشت !«

س  - می گویند این  اواخر شاه  کمی  گیج  شده  بود و تصمیم گریی  برایش  سخت  بود؟
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ج  - بله ، اصاًل َجَنمِ   تصمیم گریی  نداش���ت . اونوقت  دور و وریاشم  هی  سیخ  میزدن . مثاًل 

اون  یارو فردوس���ت  و مردوست  و اینا رو که  میدوننی  که ؟ پرویز نیکخواه  رو که  میشناسنی ؟ 

میخواست  شاه  رو بکشه . قاتل  شاه  بشه  به حساب ! اونو شاه  بخشیدش  و نکشتش . اونوقت  

خمینی  کشتش . اینجوری  گیج  شده  بود!

س  - دیگر سراغ  چه  کسی  رفتید؟

ج  - یه  دفعه م  رفتم  پیش  یزدان پناه ، خوب  این  بچۀ محل  ما بود، تو محل  ما مینشست . بله 

 دیگر. رفتم  پیش���ش  و گفتم  جریان  اینه . ُخب  این  یزدان پناه  یه  آدم  استخونداری  بود، اصاًل 

یه چیزی  بود. اگه  اون  نبود یه  دفعه  پدر منو درآورده  بودن . من  براتون  گفتم  که  سِر حسن آباد 

منو با تری زدن ؟

س  - نه ؟ کی ؟ 

ج  - قضیه  مال  سه  چار سال  قبل  از انقالبه . حاال هی  حرف  تو حرف  میاد. 

س  - عیب  ندارد بگویید چون  یادتان  می رود؟

ج  - من  هر روز یه  دور دور پارک  شهر میدویدم  و ورزش  میکردم  بعد مریفتم  باشگاه . یه روز 

پنج  صبح  داش���تم  مریفتم  که  سِر حسن آباد خرابکارا منو با تری زدن . اینا جزو فدائیان  خلق  

بودن ... یا نمیدونم  جزو یه  همچی  چیزی . شب  قبلشم  چیزشو... شبنامه شو پخش  کرده  بودن  

که ...

س  - شبنامه ؟

ج  - بله ، شبنامه  پخش  کرده  بودن  که  ما شعبان  رو محاکمه  کردیم  و نعش  کثیفشو انداختیم .

)س���ند شمارۀ 15/1( تا اونروز اینا سیزه  نفرو کشته  بودن . چاردهمیش  من  بودم ، که  تریشون 

 خطا رفت . این  آقای  ...1 هس���ت ؟ که  توی  داون تاون  لباسفروش���ی  داره ؟ این  رئیس  کمیتۀ 

مبارزه  با خرابکارا بود اونجا. از این  س���ه  تا خرابکار دو تاشون  کشته  میشن ، یکیشون  گری 

میفته ، اون  یکی  اعرتاف  میکنه . آقای  ...* خودش  یه  روز به  من  گفت : »ازش���ون  پرسیدم : 

چرا ش���عبان  جعفری  رو زدید؟ گفت : واال ما میخواستیم  ایجاد وحشت  کنیم .« بعد گفت : 

»ازش  پرسیدم : چطور شد که  تریتون  خطا رفت ؟ شما که  تا اونوقت  سیزه  نفرو زده  بودین  و 

تریتون  خطا نمریفت ؟« گفته  بود: »برای  اینکه  ما تا اومدیم  هف تریو در بیاریم  این  اومد تو 

1- به خواسته جعفری این نام حذف شد.
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سینۀ  ما.« 

آخه  اینا دو نفر از توی  کوچه  اومدن  بریون ، گریم  کرده  بودن . اومدن  یهو تو صورت  من  تری 
خایل  کنن ، من  خیال  کردم  دارن  با من  شوخی  میکنن ، گفتم : »اِ اِ« یهو دیدم  نه  جدیه ! منم  
دس���ت  کردم  به  هف تری... بعد یکی  از توی  اون  کوچۀ ممدعلی  رشتی  اومد از پشت  یکی  
زد به  بازوم ، زد پشت  دستم . هف تری داشتم  دیگه . سه  تا تری خایل  کردم  ویل  نخورد به  اونا. 
نه  مال  اونا به  من  خورد نه  مال  ما به  اونا. باالخره  بعد اون  کله پز اونور خیابون  اومد --تا 
اونموقع  من  نفهمیده  بودم  دس���تم  تری خورده ، اصاًل هیچ  نفهمیدم -- اون  گفت : »دستت  
داره  خون  میاد آقای  جعفری !« بعد ما رو بردن  بیمارس���تان  س���ینا. صبح  زود دیدم  همون  
اعالمیه  رو یکی  داد دست  من . نگو اینا انقد از کار خودشون  مطمئن  بودن  که  این  شبنامه  رو 

شبونه  تو تمام  شهرستانا پخش  کرده  بودن  که  ...
س  - آهان ، اینها مطمئن  بودند که  می زنند  کارتان  را تمام  می کنند و خیالشان  راحت  بود! 

بله ؟
ج  - صد در صدم  تجهیز بودن . چون  تیمسار فرسیو رو کشته  بودن  ]سرلشکر نصرالله فرسیو: 
1۸ فروردین  1350 به  دس���ت  چریکهای  فدایی [، تیمس���ار طاهری  رو کشنت  ]سرتیپ  سعید 
طاهری : 22 مرداد 1351 احتمااًل به  دس���ت  مجاهدین [، دو تا سرهنگ  آمریکایی  روکشته  
بودن  ]سرهنگ  هاوکینز افسر ارشد مستشار امریکایی : 12 خرداد 1352[. اینا سیزه  نفرو کشته  

بودن . چاردهمیش  ما بودیم . 
حاال خانوم  سرشار، در همنی  رابطه  یه  چیزی  برات  بگم ، البته  نباید این  حرفو بزنم ، خوبیت 
 نداره ! ویل  مجبورم  بگم  تا ش���ما بفمی  چه  ما بس���اطایی  داش���تیم . این  تیمسار صدری ،1 
خدابیامرزدش ، میخواس���ت  پسرش���و با ورزشکارای  باستانی  بفرس���ته  امریکا. منم  خوب  
سرپرس���ت  این  کار بودم  باید امضا کنم  دیگه ! اومدم  گفتم : »باباجون  ش���ما یه  ورزشکار 
خوب  وردارین  بربین  که  اونجا شریینکاری  کنه ! ورزش  نشون  بده ! اینو کجا میخواین  بربین ؟ 
بذارین  باباش  پولداره  بفرستش  بره .« نمیدونستم  که  این  بابا از اونروز با ما کینه  بست . روزی  
که  ما رو با تری زدن ، خدابیامرز اعلیحضرت  میرپسه : »چرا جعفری  رو زدن ؟« این  در میاد 
میگه : »قربان خودش  کرده !« میرپسه : »خودش ؟ چرا خودش ؟« حاال از اونجایی  که  خدا 
ش���امل  حال  ما بود و مثل  همیش���ه  ما رو دوست  داشت ، همون  موقع  یکی  از خرابکارا گری 

1-سپهبد جعفرقلی صدری از سال 13۴9 تا 10 مرداد 1352 رئیس شهربانی بود.
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میفته . همنی  بابا پشت  تلویزیون  اعرتاف  میکنه  که  ما میخواستیم  شعبان  جعفری  رو بزنیم . 

بعد نگو اعلیحضرتم  میفهمه  و ناراحت  میش���ه  --بدش  اومده  بود که  این  بهش  دروغ  

گفته  بود-- و صدری  رو توبیخش  میکنه . یه  وقت  دیدم  اون  معاونش ... نصریی  بود؟ 

کی  بود؟ گفنت : »تیمس���ار ]سرلشکرعبدالعلی[ نصریی  عصری  میخواد بیاد یه  مالقاتی  

از تو بکنه !« و فالن  و اینا.صدری ام  توس���ط  معاونش  یه  دس���ته گل  برای  ما فرس���تاد.1 

هف تریمونم  که  فش���نگ  س���ومش  گریکرده  بود و  گرفته  بودن  به���م  پس  دادن . یعنی  یه  

هف تری نو برام  آوردن . بعد هویدا منو خواست  یه  پویل  گذاشت  توی  پاکت  داد و به  من . 

گفتم : »آقا من  پول  نمیخوام ، من  اصاًل اهل  پول  نیستم ! به جاش  از اینا برپسنی  چرا با ما 

اینجوری  کردن ! آخه  من  خودم  رفتم  از پشت  زدم  تو بازوی  خودم ؟ آخه  این  هف تریو چه  

جوری  گرفتم  که  از این  پش���ت  خایل  کردم  تو دست  خودم ؟« ]با حرکت  دست  راست  

پشت  بازوی  چپش  را نشانه  می دهد[
س  - حاال متوجه  شدم ، گفته  بودند شما خودتان  به  خودتان  تری زده اید.2

ج  - آره  گفته  بود خودش  خودشو زده  که  خودشو ترش  و شریین  کنه ! ]خندۀ تمسخر[ بعد 

ما فهمیدیم  برای  خاطر اون  پسرش  که  نذاشتیم  بره ، این  تو دلش  کینۀ ما رو داشت . همنی  

کینه ها بود که  این  مملکتو بهم  زد، گوش  میدی ؟

س  - بله ، می گویند قبل  از انقالب  یک  عده  میدانی  آمدند سراغ  شما، قضیۀ این  مالقات  

چه  بود؟ شنیدم  پنج  شش  نفر با پیغام  آمده  بودند سراغتان  ...

ج  - نخری یه  عده  نبودن . یه  نفر از میدونیا اومد باشگاه  پیش  من . اومد اونجا و...

س  - چه  مدت  قبل  از انقالب  بود؟

ج  - تقریباً پنج  ش���یش  ماه ... ُخب ، اومد تو اتاق  منو درو بس���ت  و یه  قرآنم  از تو جیبش  

درآورد و  گفت : »آقای  جعفری ، به  این  قرآن  قسم  بخور که  من  هر چی  بهت  میگم  اینجا بنی  

خودمون  باشه ! اگه  بفهمن  منو میکشن !« گفتم : »جریان  چیه ؟« گفت : »واال اینا دو مرتبه  

1- یکی از افس���ران شهربانی که در کالیفرنیا زندگی می کند و خواسته است نامش محفوظ بماند، در گفتگویی 
نویس���ندۀ کتاب این ماجرا را به یاد می آورد و تاریخ آن را س���ال 51 ذکر می کند. وی که در آن روز حضور داشت 
راست می گوید: »به دستور تیمسار رئیس شهربانی به اتفاق تیمسار نصریی برای عیادت شعبان جعفری به خانۀ 

او واقع در حوایل خیابان شاهپور و بوذرجمهری رفتیم و برایش از طرف تیمسار صدری یک دسته گل بردیم. 
2- در کتاب »شبه خاطرات، جلد اول، صص 1۸1-196، دکرت علی بهزادی در این باره مفصل نوشته و رویداد را 

از دیدگاه خود توصیف کرده است. 
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دست  به  یکی  کردن . این  میدونیا و چند نفر از دانشگاهیا و چند نفرم  از بازاریا...« خودشم  

مال  میدون  بود گفت : »...دلم  نمیخواد تو اینا باشم  و خیلی  ناراحتم  از این  جریان .« گفتم : 
»میخوای  بربمت  پیش  تیمسار نصریی  تا یه  فکری  برای  اینا بکنه ؟« گفت : »عیب  نداره ! 
ویل  میرتس���م  منو لو بده !« گفتم : »نه ، لو بده  نیس���ت  بیا بریم .« ما از تیمسار نصریی  وقت  
گرفتیم  و اینو ورداشتیم  رفتیم  سلطنت  آباد. میدوننی ؟ اونجا یه  سازمان  امنیت  بزرگی  بود...

س  - بله  شنیده  بودم .
ج  - ...یه  اتاقی  اون  ته  هس���ت ، ما رفتیم  اون  ته  و همونجا نشستیم . بعد نصریی  اومد. این  
بابا تا گفت  که : »یه  عده  دور هم  جمع  شدن  و دارن  واسه  براندازی  شاه  کار میکنن ...« به  
جون  ش���ما به  قرآن ، یه  دفعه  این  جوشی  شد و بلند شد و اصاًل دیگه  گوش  نداد ببینه  این  
بدبخت  چی  میگه . دو تا فحشم  به  میدونیا و این  و اون  داد و گفت : »پاشو برو! من  خوار 
مادرشونو فالن  و بیسار میکنم !« هیچی . اینم  با خیلی  اوقات  تلخ  و ناراحت  اومد بریون  و 
گفت : »آقای جعفری ، چرا این  جوری  کرد؟« گفتم : »واال نمیدونم . شیکمشون  سریه . اگه  
شیکمشون  سری نباشه  این  کارا رو نمیکنن !« اومدم  گفتم : »بیا بریم  پیش  آقای  پهلبد!«  آقای  
پهلبد  که  هنوز زنده ست ، ازش  برپسنی . شنفتم  سانتاباربار است . رفتیم  پیش  آقای   پهلبد. آقای  
پهلبدم  واقعًاآدم  خوبیه . ویل  البته  خوب  یه  وزیری  بود که  مثل  اونای  دیگه  فعالیت  اونجوری  

نمیکرد.
س  - منظورتان  این  است  که  کاری  به  سیاست  نداشت ؟

ج  - بله ، درس���ته . گفتم : »آقای  پهلبد یه  همچی  جریانیه ، ایشون  اومده  اینجا، اگر ممکنه  
به عرض  شاه  برسوننی ، این  خیلی  مهمه . چون  من  خودم  از تو بازار خرب دارم  که  حاجی  مانیان 
 اینا دارن  چیکار میکنن .« یه  ُخرده  فکر کرد و بعد سرشو بلند  کرد و گفت : »جعفری ، تو این 
 موقعیت  صالح  نیس���ت ، شاه  اوقاتش  خیلی  تلخه . بعداً به  عرضشون  مریسونم .« »هیچی ، 
خدافظ !« پا شدیم  و اومدیم  بریون . گفت : »من  مصلحت  نمی دونم !« به  اون  بابا میدونیه  
گفتم : »برو دیگه !« گفت : »تو رو قرآن ، آقای  جعفری ، حرفت  نباشه !« گفتم : »بابا، قرآنم  
قس���م  نمیخوردی  من  انقد محکمم  اینجا، انقد چیزا میدونم . برو خیالت  راحت !« ردش  
کردیم  رفت . چیزی ام  خالصه  نگفتیم  دیگه . که  بعد این  پیشامدا شد و پشت  سرش  هی  بدتر 
و بدتر شد. این  بدبختم  هر روز از تو بازار به  ما زنگ  میزد، از توی  خود بازار. تا یه  روز همنی  
حاجی  مانیان  بهم  گفت : »آقای  جعفری ، تو بذار برو. من  دلم  برای  تو میس���وزه !« گفتم : 
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»دلت  برای  ننه ت  بسوزه ! واسه  من  نمیخواد بسوزه !« 

گفت : »برو. هر چی  میخواهی  بهت  میدم  تو برو. اینجا رو ترک  کن .« گفتم : »من  نمریم !«

س  - پس  چه  شد  که  از ایران  رفتید بریون ؟

ج  - بله . وقتی  که  به حساب  این  پیشامدا شد و... خوبه  این  سئواال رو میکننی  یادم  میاد... 

ش���اه که  رفت  منم  رفتم . وقتی  شاه  خواست  بره  بریون  گفتم : »خوب  شاه  که  داره  مریه  من  

اینجا بمونم  چیکار  کنم ؟ منم  مریم !« اومدم  رفتم  اسرائیل . چون  اسرائیل  رو دوست  داشتم ، 

چون  هم  مردمونش  خوبن  هم  ایرانیاش  جداً عاشق  ایران  هسنت ... خیلی  خیلی ...

س  - چرا اصاًل فکر  کردید از  کشور بروید بریون  ؟ 

ج  - من  دیدم  اون  کسی  رو که  دوست  دارم  داره  مریه ، من  بمونم  چیکار  کنم ؟

س  - خوب  آن  کسی  را که  دوست  داشتید 2۸ مرداد هم  رفته  بود.

ج  - خوب  نه  دیگه . میدونستم  که  این  دفعه  بره  مریه  دیگه .

س  - یعنی  مطمئن  بودید این  رفنت  برگشنت  ندارد؟

ج  - ص���د در صد. چون  این  دفعه  زندگی  این���ا رو دیده  بودم ، تو اینا چرخیده  بودم  دیگه ، 

درسته  که  به  ما میگن  بی ُمخ  ویل  ُمخ مون  قشنگ  کار میکنه . فکر کردم  بمونم  چیکار  کنم ؟ 

سوار طیاره  شدیم  رفتیم  اسرائیل .

س  - همزمان  با خروج  شاه  از ایران ؟ زودتر یا بعد از او؟

ج  - بله  همون  موقع . شاه  گفته  بود میخواست  بره . نه ، دو سه  روز مونده  بود شاه  بره . شنفته  

بودم  ش���اه  میخواد بره . من  با تیمس���ار رحیمی  همکالس  بودم  و بچه  محل  ما بود. به  من  

اصرار کرد که  جعفری  بذار برو از مملکت . یه  حرفی  به  من  زد که  اون  حرف  منو راهی  کرد. 

وقتی گفتم : »چرا برم  رحیمی  جون ؟ چرا انقد اصرار میکنی ؟« گفت : »برای  خاطر اینکه  

شاه  دیروز هویدا رو گرفت ، پریروز  کَیکو را گرفت ، پس  پریروز فالن  کََسکو، امروزم  دستور 

میده  تو َرم  بگرین .« گفتم : »منو چرا؟« گفت : »خوب  واسه  خاطر مصلحت  خودش  میگه  

توَرم  بگرین  دیگه .«

س  - شما هم  حرفش  را گوش  کردید؟ 

ج  - بله . رفتم  اس���رائیل  و شب  رفتم  تو یه  رستوران  بزرگ ... یه  رستورانی  هست  که  سالن  

بزرگی  داره ؟ مال  شائویل . دیدم  یه  پنجاه  شصت  تا زن  اومدن  اونجا. منم  اون  گوشه  واسه  
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خودم  نشسته  بودم . شروع  کردن  به  سخرنانی . بعد دیدم  یکی  از این  زنا که  سخرنانی  میکردگفت : »در 

این  موقعیت  که  مملکت  ما شلوغه ، نمیدونم  شعبان  جعفری  اینجا چیکار میکنه ؟« منو دیده  بود. ما رو 

میگی ؟ به  جون  ش���ما، من  مثل  اینکه  این  رس���توران  و این  سالون  و مالونو  کوبیدن  توی  کله م . تا صبح  

خوابم  نربد. صبح  بلند شدم  طیاره  سوار شدم  اومدم  تهران .اومدم  تهران  و دیدم  بله ، شاهم  فردا صبحش  

میخواد بره  و فرودگاهم  ریخنت  توش  و اینجارو ریخنت  و اونجا رو ریخنت . بعد یه  دفعه ، تیمسار رحیمی  که  

فهمیده  بود، فرستاد عقب  من . گفت : »چرا برگشتی ؟« گفتم : »قربان  دلم  طاقت  نیاورد. از یه  خانومه  یه  

همچی  چیزی  شنفتم ، درستم  میگفت ، من  مالِ  این  مملکتم . تو این  مملکتم  باید بمریم .« گفت : »من  به  

تومیگم  برو، برو! تلفنتو بده  به  من . من  هر چیزی  بشه  تو رو خرب میکنم . برو!« مام  سوار شدیم ، خدافظ  

شما. البته  فرودگاهم  یه  جوری  بود که  میخواستیم  بریم  مشکالتی  بود. ویل  ُخب  بچه ها دویست  سیصد 

نفر جمع  شدن  و با سالم  و صلوات  سوار هواپیما شدیم . یه  بلیط تهران -ژاپن  داشتم ، رفتم  ژاپن . از اون  به  

بعد دوباره  ما شدیم  سرگرمی  روزنامه ها. هر روز یه  چیز نوشنت  و یه  خرب و شایعه  چاپ  کردن . )عکس ها 

و اسناد شمارۀ  15/1، 15/15،3/2، 15/۴، 15/5، 15/6، 15/7 و 15/۸(

شرح  سند 15/1 
»بنام  خدا و بنام  خلق  قهرمان  ایران  

»اطالعیه  نظامی : صبحگاه  امروز 6 مهرماه  در ساعت  6 بامداد حکم  دادگاه  انقالبی  خلق  در 

مورد ش���عبان  جعفری »معروف  به  شعبان  بی ُمخ  ضارب  وحشی  و رذل  دکرت سیدحسنی  فاطمی  

شهید ش���جاع  بمورد اجراء گذاشته  شد و باین »ترتیب  یکی  دیگر از رجاله ها و قداره بندهای  

چاقوکش  محمدرضا پهلوی  جنایتکار و یکی  دیگر از پاس���داران  دربار»فاسد پهلوی  به  سزای  

جنایتها و سیاهکاریهایش  رسید. در حنی  عمل ، برخورد مسلحانه ای  بنی  مجاهدین  و خائن »روی  

داد و او که  باس���لحه  کمری  مس���لح  بود بس���وی  مجاهدین  اقدام  بتریاندازی  متقابل  نمود ویل  

س���رانجام  بضرب  15»گلوله  الش���ۀ کثیفش  نقش  بر زمنی  شد. مجاهدین  پس  از اجرای  حکم  

تندرس���ت  و شاداب  بپایگاه  خود بازگشتند در»حالیکه  با صفری  گلوله های  آتشینشان  شادمانی  

خلقی  را برانگیختند. 

»برفراز باد سنت  مقدس  انتقام  از خائننی  بخلق . جاوید باد خاطرۀ شهدای  سرافراز و بخون  خفتۀ 

خلق . پریوز باد »انقالب  مسلحانه  خلق  ایران  ))مجاهدین  خلق (( 51/7/6

»به منظور همکاری  با انقالب  و انقالبیون  در تکثری و پخش  بیانیه های  انقالبی  بکوشید. پریوز باشید.«
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عکس  شمارۀ 15/2
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عکس  شمارۀ 15/3
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عکس  شمارۀ 15/۴
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عکس  شمارۀ 15/5
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عکس  شمارۀ 15/6
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عکس  شمارۀ 15/7
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عکس  شمارۀ 15/۸
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در خارج 

س  - آقای  جعفری ، بعد از انقالب  در چند  کشور دیگر زندگی  کردید تا به  امریکا رسیدید؟

ج  - واال، همه  جا بودیم . ژاپن ، آلمان ، اس���رائیل ، فرانس���ه ، لندن ، ترکی���ه َام  بودم . اینجاها 

زندگی کردم . به  بلژیک  و هلند و پاکستان  و اینور و اونور هم  مریفتم  تا باالخره  چارده  پونزه  

سال  پیش  اومدم  امریکا.

س  - در همۀ این  سفرها و جابجایی ها تنها بودید؟

ج  - هم  بودیم  هم  نبودیم . خودم  تصمیم  میگرفتم  کجا برم . ویل  ُخب  همیش���ه  رفقا بودن .

خانوم  باور کن ، من  تو تمام  کشورای  دنیا دوست  و آشنا و رفیق  دارم . 

س  - با بی  زبانی  چکار می کنید؟ امورتان  چگونه  می گذرد؟

ج  - هیچی ، همون  کاری  که  همه  جا میکنیم ! مرییم  ژاپن  میگیم  ما انگلیسی  بلدیم . مرییم 

 انگلیس  میگیم  ما ژاپنی  بلدیم ، مرییم  فرانسه  یه  چیز دیگه  میگیم  تا کار بگذره  دیگه . رسیدیم  

به  یه  آدمی  گفتیم : »بابا، ما این  زبون  تو رو نمی فهمیم !« یه  ژستی  گرفت  و گفت : »هر زبونی  

بلدی  با من  صحبت  کن  من  میفهمم .« گفتم : »واال من  هف  تا زبون  بلدم  ویل  با تو فالن  

فالن  شده  نمیخوام  صحبت  کنم .« اصاًل خانوم ، زبون  نداشتنم  برای  آدم  با اینکه  خیلی  بده  

خیلی ام  خوبه ، باور کن . آدم  راحته . میدونی ، اعصابش ، هیکلش  همه  چیزش  راحته . به  خدا. 

یارو فحش  خوار و مادر میده ، نمیفهمی  چی  میگه .

در ژاپن  

س  - چطور سر از ژاپن  در آوردید؟
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ج  - رفتیم  دیگه ... رفتیم  توکیو. اونجا که  بودم  یه  نصفه  شبی  از تهران  بهم  زنگ  زدن  که  بله 

باشگاهتو آتیش  زدن  و بچه  و زنتم  کشنت  و... منم  ساعت  چار نصفه  شب  از خواب  پریده  

بودم  دیوونه  شدم ! حاال منم  وضعم  خیلی  بد بود، پول  مولم  نداشتم  هیچی . توی  نیو آتانی  

هتل  بودم . حاال میگم  خدایا چیکار کنم . هیچکسم  اونجا نداشتم  گفتم  برم  بلیط  بگریم  برم 

 آلمان . رفتیم  بریم  بلیط  بگرییم  گفت  باید ده هزار ین  دیگه  بدی . منم  نداشتم ، اومدم  یه انگشرت 

طال و یه  گردن بند داش���تم  و اینا گفتم  برم  اینا رو بفروشم  و یه  ده هزار ینی  درست  کنم  برم  

آلمان ، باز تو آلمان  یکی  رو میشناختم  اقاًل... تو توکیو اصاًل ایرانی  نبود. فقط  یه  ایرانی  بود 

تفضلی  نام  که  خیلی  به  من  کمک  کرد، یه  پریمردم  بود شاپوری  که  زبون  بلد بود. خالصه 

 اونو پیداش  کردم  و رفتیم  سفارتخونه  برای  تمدید پاسپورت . آخه  از پاسپورتم  سه  چار ماه  

بیشرت نمونده  بود. اسم  سفریم  یادم  رفته ، خیلی  بیچاره  دستپاچه  بود و ناراحت  که  باید ول کنه  

بره  دیگه ! ویل  خیلی  به  ما محبت  کرد، یه  پاسپورت  نو برامون  درست  کرد و داد دستمون . 

ما برگشتیم  هتل  و اینور انور میزدیم  تفضلی  رو پیدا کنیم  پیداش  نمیکردیم . در این  مابنی  یه  

مردی  اومد، یه  قد کوتاهی  داش���ت ، گفت : »آقای  جعفری ، من  سیدحسن  طباطبایی  هستم . 

شما منو نمیشناسی ، ویل  من  شما رو میشناسم .« گفتم : »خوب  خیلیا منو میشناسن !« گفت : 

»واال من  با خانومم  اومدم  باشگاهت . خانومم  ژاپنیه  و اینجا کارخونه  داره . اونوقت  که  تو 

باشگاهت  ورزش  میکردی  ما خیلی  خوشمون  اومد. اینجا چیکار داری ؟« بهش  نگفتم  که  

ده هزار ین  خواس���نت  و من  پول  ندارم  فقط  گفتم : »واال، میخوام  برم  بلیطمو رزرو کنم  زبون  

نداشتم !« گفت : »بلیطتو بده  به  من !« تا دادم  دستش  گذاشت  جبیشو  گفت : »بهت  نمیدم ، 

باید یه  هفته ای  بیای  پهلوی  ما بمونی !« حاال ما هر کاری  کردیم  گفت  نمیشه . آهان  گریه شم  

گرفت  گفت : »چرا شاه  رفت ؟« به  شاه  و مملکت  عالقه مند بود. گفتم : »واال چی  بگم !« 

مام  کالفه ، گفته  بودن  زن  و بچه مو کشنت  و باشگاهمو آتیش  زدن . حاال باشگاه  جهنم ، همنی  

واس���ه  خاطر زن  و بچم  هیچی  نمیفهمیدم . هیچی  رفتیم  پهلوی  اون  سه  روز موندم ، طاقت  

نمیاوردم . گفتم : »بذار من  برم !« حاال ما رو برده  تو یه  فروش���گاه  از اون  فندکانشونم  میده  

میگه : »اینا رو ببنی ! اول  اسم  آدما روش  نوشته  مثل  میم  برای  محمد و ح  برای  حسنی  و اینا! 

یه  چل  پنجاه  تا از اینا رو وردار برای  رفقات « گفتم : »بابا من  که  دیگه  ایران  نمریم  که ، دارم  

مریم  آلمان . نمیخوام  واال!« رفت  یه  رادیوی  موج  کوتاه  گرفت  گفت : »به دردت  میخوره  هر 
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جا بری  میتونی  ایران  رو بگریی !« اونو گرفتم  و خانومشم  بلیطمو درست کرد و سوار شدیم  

اومدیم  آلمان . جمعاً کمرت از یک  ماه  موندم  ژاپن .

در آلمان  
  

س  - آلمان  کجا رفتید؟

ج  - هامبورگ . من  هر سال  مریفتم  هامبورگ . اونجا آشنا داشتم . کلید خونۀ یکی  از بچه ها 

َرم  گرفته  بودم .

س  - آلمان  چه  مدتی  ماندید؟

ج  - آلمان  خیلی  موندم ، تقریباً یه  دو سال  دو سال  و نیم  تا پاسپورت  پناهندگیمو گرفتم . اتفاقًا 

روزیکه  گرفتم  رفتم  قاهره  برای  تشییع  جنازۀ خدابیامرز اعلیحضرت . شهردار مونیخ  کمکم  

کرد تا پاسپورت  پناهندگی  بگریم . اینم  حکایت  جالبیه . نگفتم  براتون ؟

س  - نه  هنوز.

ج  - ارهارد بود و بایر، یکیشون  شهردار مونیخ  بود و یکیشون  رئیس  حزب  »س  ِد ُا«. این  

بایر با شهردار مونیخ  اومده  بودن  باشگاه  ما. تقریباً سه  چار ماه  مونده  بود به  انقالب . عکسم  

با ما و میل  و پیل  و اینا گرفته  بودن . ما آلمان  که  رسیدیم  برای  بچه ها پیغوم  دادیم  که  اگه  این  

عکسا رو آتیش  نزدن  برای  ما بفرستنی . گفنت : »همه  رو آتیش  زدن . ویل  عکسی  که  بچه ها 

گرفنت  پهلوشون  هست .« گفتم : »یکی  دو تاش  که  این  بابا توشه  رو برای  من  بفرستنی  بیاد.« 

فرستادن . ما یه  نامه  نوشتیم  برای  ارهارد، مونیخ  بود، که  شما اومدین  باشگاه  ما و اینجور و 

اینجور... منم  تو باش���گاه  یه  کادوی  خوب  بهشون  داده  بودم . اونام  وقتی  برگشنت  برای  من 

 فندک  و تابلوی  مونیخ  و یکی ام  مال  هامبورگ  رو فرس���تادن . خالصه  تو نامه  نوش���تم  که : 

»وضع  من  اینجوره  و از تهران  اومدم  بریون ، شاهم  رفته . منم  وضعم  نسبت  به  شاه  معلومه  و 

اگه  برگردم  اینا منو از بنی  میربن .« بعد برام  جواب  داد: »من  در مونیخ  هستم . شما باید بری  

به  هامبورگ . باید به  تو پناهندگی  بدن .« همنی  یه  کلمه  که  نوشته  بود پائنی  نامه  کار ما رو راه 

 انداخت . همه  رو پونزه  ماه  بیست  ماه  معطل  میکردن ، ما رو هف  هش  ماهه  پناهندگی  دادن . 

از همون  روز اولم  پول  بهمون  دادن  و یه  خونه ام  دادن . شب  عید ژانویه ام  که  میشد میومدن  
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میگفنت : »کاری  نداری ؟ پرده هاتو نمیخوای  عوض  کنیم ؟« یه  ش���امپاین  و یه  ماه  حقوق  

جلوترم  میدادن  و خالصه  بهمون  مریسیدن .

س  - پس  اگر به  شما مریسیدن  چرا از آلمان  آمدید بریون ؟

ج  - ما اونجا بودیم  تا به  ما تریاندازی  کردن .

س  - تریاندازی ؟ این  را نشنیده  بودم . چه  کسانی ؟

ج  - بله  خانوم ، روزنامه هام  نوش���نت . )س���ندهای  شمارۀ 16/1 و 16/2( اونجا یه  افغانیه  بود 

میومد منو میربد اینور اونور. یه  روز باهاش  رفتیم  آلتونا بانهوف  مرغ  بگرییم  که  یه  چند تایی  

اومدن  و خدمت  شما عرض  کنم ، دیدم  یه  تری خایل  شد. منم  اتفاقاً... اونجا یه  هف تری گرفته  

بودم . صدای  تری دوم  که  اومد هف تریمو در آوردم . تا هف تریو دیدن  در رفنت . نمیدونم  کی  

به  پلیس  تلفن  کرد که  پلیسا سر رسیدن . البته  تا پلیس  برسه  من  هف تریمو انداختم  تو رودخونه . 

اومدن  گزارش  کردن  و پرسش  کردن  و رفنت .

س  - چرا هفت تری را انداختید توی  رودخانه ؟

ج  - آخه ، اگه  میدیدن  میگفنت  از کجا آوردی .

س  - پس  غری مجاز بود؟!

ج  - دیگه  نمیشد. آلمان  که  مثل  اینجا نبود. یه  مسعود نامی ام  اونجا بود. بیچاره  محصل  

بود و به  ما کمک  میکرد کارای  ما رو انجام  میداد. یه  ش���ب  که  داش���ت  از خونۀ ما مریفت 

 خونه شون ، یه  ماشنی  پر آدم  مرییزن  سرش  و این  بیچاره  رو حسابی  میزننش . خیلی ام  بیچاره  

ریقو بود. خالصه  ما آلمان  خیلی  صدمه  خوردیم ، خیلی . دیدیم  اونجا جای  ما نیست .

در اسرائیل  

از آلمان  وقتی  به حساب  مقرری  دولت  قطع  شد، رفتم  ویزا گرفتم  و رفتم  اسرائیل . یه  یه سایل  

اسرائیل  بودم . رفتم  اسرائیل  اتاق  بگریم ، هر جا مریفتم  بهم  نمیدادن ، پول  جل ومیخواسنت ، 

منم  نداشتم ، رومم  نمیشد از آقای  عزری  اینا بگریم . 1گفتم  چیکار  کنیم  چیکار نکنیم ، یه  روز 

یه  گوش���ه ای  نشسته  بودم  وتو فکر، یه  پریمرد اسرتالیاییه  ازم  پرسید: »چته ؟«گفتم : »دنبال  

1- مئیر عزری سفیر سابق اسرائیل در ایران.



357شعبان  جعفری

اتاق  میگردم  و پولم  ندارم .« بعد خدایی  شد این  از ما خوشش  اومد گفت : »بیا من  یه  اتاق  

دارم  بهت  میدم .« سر اون  میدون  دیزینکف  خونه  داشت ، یه  اتاق  به  ما داد .خیلی ام  جاش  

خوب  بود.

س  - در اسرائیل  چه  می کردید؟

ج  - کار مهمی  نکردیم ، بیشرت با رفقا بودیم  و یه  چند وقتی ام  سرگرم  زورخونه  درست کردن . 

تا دیگه  از اونجا اومدم  فرانسه  یه  سه  چار ماهی  بیشرت نموندم . بعد اومدم  لندن .

در لندن 

س  - در لندن  چه  خرب بود؟

ج  - م���ا اومدیم  لندن . لندن  وضعمون  ُخب  زیاد جالب  نبود دیگه . وضع  مالیم  زیاد خوب 

 نبود، ویل  خودمو میگردوندم . با هر چی  داش���تم  خودمو میچرخوندم . یه  یه س���ال  و نیمی  

انگلی���س  بودم . در این  مدتی  که  اونجا بودم  یه  خانومی  بود به  اس���م  خانوم  دریابیگی  که 

 به حساب  خالۀ شهبانو بود. ما پیش  این  رفت  و آمد داشتیم . یه وقت  یه  کارایی  داشت  میگفت 

 م���ا به  بر و بچه ها میگفتی���م  انجام  میدادن . یه  روز خانوم  به  من  گفتش : »ش���اهزاده  رضا 

پهلوی  با شهبانو اومده  بودن  اینجا، صحبت  تو اومد میون .« گویا رضا پهلوی  پرسیده  بوده : 

»جعفری  اینجا چیکار میکنه ؟ بگو بیاد پیش  من .« من  به  خانوم  دریابیگی  گفتم : »واال من  

ویزا ندارم . باید برم  پاسپورت  و ویزامو درست  کنم .« پاسپورتم  پناهندگی  آلمان  بود. خالصه  

رفتیم  اینور اونور زدیم  تا ویزامونو درست  کردیم . خانوم  دریابیگی  گفت : »برو واشنگنت . 

من  با احمد پسرم  از تو صحبت  کردم ، اون  و رضا پهلوی  با هم  هسنت  و اینا. شما برو اونجا 

تا ازت  پذیرایی  بکنن  و رضا پهلوی  مالقات  بهت  بده  و کارتو انجام  بدن  که  اونجا بمونی .« 

گفتم : »خیلی  ُخب !« آخه  ما لندنو دوست  نداشتیم  و میخواستیم  بریم  آمریکا دیگه . رفتیم  

و سوار طیاره  شدیم  حاال با چه  مکافاتی ، با چه  مصیبتی ! اونا بلیط  طیاره  به  من  ندادن  که . 

خودم  رفتم  با چه  مصیبتی  بلیط  تهیه  کردم  و رفتم  واشنگنت .

س  - این  مثاًل چند سال  پیش  است ؟

ج  - تقریباً میشه ... چه  جوری  بگم  به  شما. تا اونموقع  امریکا نرفته  بودم ... میشه  پونزه  شونزه  
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سال  پیش  دیگه . اولنی  باره  که  میخوام  بیام  امریکا اونم  با صحبتای  اینا. بعد ما رفتیم  اونجا و 

خدمت  شما عرض  کنم ، به  این  احمد انصاری  تلفن  زدیم  گفت : »فردا من  منتظرتم . مادرم  با 

من  صحبت  کرده  و با رضا پهلوی ام  صحبت  کردیم ، یکی  رو میفرستیم  عقب  شما بیاردت .« 

این  حاج محسن  پسر برادرمم  تازه  از ایران  اومده  بود واشنگنت  پسرشو ببینه ، اینم  اونجا بود.

گفتم : »خیلی  ُخب !« فردا ظهر اومدن  عقب  ما. س���رهنگ  شریزاد رانندۀ اون  ماشنی  بود.

س���رهنگ  ما رو سوار کرد و ما رو برد پهلوی  این  تو یه  جایی  یه  استیک  فروشی  بود. حاال 

از اینور از اونور صحبت  کردیم  و اینا و گفت : »آقای  جعفری  حاال چطور ش���د که  اومدی 

دبریون ؟ چی  شد؟« من  بنا کردم  به  بد گفنت  به  دستگاه  همینا.

س  - یعنی  جمهوری  اسالمی .

ج  - بله  دیگه . جمهوری  اسالمی . یهو دیدم  رگای  گردنش  سیخ  شد. به  قدری  خانوم  سرشار 

این  ناراحت  شد که ...

س  - همنی  احمدعلی  مسعود انصاری ؟

ج  - بله ، همنی  این . حاال همه  کارۀ رضا پهلوی ام  هست . حاال مام  بیخرب. منم  دیدم  اینجوری 

 شد پاشدم  هر چی  از دهنم  دراومد به  این  دستگاه  گفتم ... بعد دیدم  گفت : »خیلی  ُخب ، 

پنجش���نبه  من  تلفن  میزنم  بیایی  رضا پهلوی  رو ببینی .« گفتم : »من  دارم  مریم . محسن  پسر 

برادرم  اینجاست . مریم  اونو ببینم  برگردم . من  اونجا هستم  خواستی  اونجا تلفن  بزن ، تا گفتی 

 فوری  میام .« رفتیم  اونجا. تا پنجشنبه  اون  تلفن  نزد. من  تلفن  زدم  و گفتم : »چی  شد؟« گفت : 

»واال رض���ا پهلوی  رفت  نیویورک .« یعنی  چی ؟ گفتم : »برادر، من  از لندن  کوبیدم  اومدم 

 اینجا، مادرت  به  من  گفت  وگرنه  نمیومدم . چه  جوریه ؟ تو به  من  گفتی  پنجشنبه . اگه  کاری  

چیزی  نداری  من  برم .« خانوم ... فهمیدم  این  یه  کلکی  تو کارش  هست . ما هیچی  نگفتیم  و 

اومدیم . یه  هفته ام  نموندم ، سوار شدم  اومدم  لندن . تلفن  زدم  به  اون  خانوم  دریابیگی  گفتم : 

»خانوم  دریابیگی  من  جعفری  هستم  سالم  عرض  میکنم . دیگه  منو پیش  این  پسره  مادرفالن  

نفرستی ها!« همینجوری  گفتم . گفت : »چی  شده ؟« گفتم : »همینه  که  بهت  میگم ! دیگه  از 

این کارا نکن . خدافظ  شما!« و گوشی  رو گذاشتم  زمنی .

حاال من  چند روز پیشرت دیدم  این  تو یکی  از روزنامه های  اینجا گفته  که  یه  عده ای  اشخاص از 

رضاپهلوی  پول  گرفنت . یه  چند تا س���پهبدا، سرلشکرا و وکیال و اینا رو اسم  برده ، اسم  منم  
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برده  بود که  آره  اینا از پهلوی  پول  میگرین . البته  خودش  یه  کتابی  چاپ  کرده  تو  کتابش نوشته  

شعبان  جعفری  چارهزار دالر گرفته .1 من  باز تلفن  زدم  به  مادره . گفتم : »خانوم  دریابیگی ، 

من  اونروز  گفتم  به  این  مادرفالن  بگو  کاش  می نوشتی  چل  میلیون  دالر، چارصدمیلیون  دالر، 

آخه  چارهزار دالر چیه  که  من  از این  پول  بگریم ؟ حاال یا خودش  این  پولو گرفته  خورده ، هی  

از این  پوال گرفته  هی  از اینا خورده  به حس���اب  من  و این  و اون  گذاشته . روزنامه  نوشته  بود 

که  اینا از رضا پهلوی  پول  میگرفنت .2 منم  رفتم  تکذیب  کردم  تو همون روزنامه  که  شما اونو 

بخوننی  بد نیست . گفتم  هیچ  همچی  چیزی  نیست ، من  تا حاال صنار از هیچکدوم  از اینا نه  

پول  گرفتم  نه  چیزی  گرفتم  نه  تقاضایی  چیزی  کردم ، هیچی .

س  - در لندن  دیگر چه  کردید؟ 

ج  - یه  مدتی ام  لندن  بودیم ، خوردیم  تور اون  س���یکا ]س���یک ها[ اینا پدرشون  یه  مدتی  تو 

خیابون  چراغ  گاز وس���ائل  ماشنی  میفروخت ، پسرش���م  میومد باشگاه  ما ورزش  میکرد. از 

اونجا باهاشون  رفیق  بودم . اونم  خیلی  بهم  محبت  کرد. تا حتی  یه  اطاقشو خایل  کرد  داد 

به من  توش  بش���ینم . بعد از لندن  برگشتم  آلمان  و دو س���ه  روز بیشرت نموندم  آلمان  به خاطر 

اون  تریاندازی . تو این  مدت  خیلی  جاهای  دیگه م  مریفتم  و میومدم : لندن  و فرانسه  و هلند 

وبلژیک . یه  روز داشتم  تو خیابون  شانزه لیزه  مریفتم ، دو سه  تا از این  رجال  فراری  مملکت  

منو دیدن . بعد همچی  میکنن : »آقای  جعفری ، مواظب  خودت  باش . این  ریش���ات  نشونه ! 

ی���ه کاری  بکن ! ترورت  میکنن ها!« گفتم : »چیکار کنم  خودمو؟« گفت : »اس���متو عوض  

کن !«گفتم : »اِ، اسممو بکنم  هوشنگ  خان  یا جمشید خان ؟ من  شعبونم  دیگه !« حاال منم  

برده  پشت کوچه ، همچی  پچ پچم  میکنه ! نگو چه  خربه ! 

س  - شاید می خواسته  خطر را به  شما گوشزد کند. بی احتیاطی  می کردید؟

ج  - نه  بابا! حواس���م  جمع  بود. نمیدونم  اینو براتون  گفتم  یا نه ؟ یه  روز به  آقای  عباس���ی  

که  اونجا بود گفتم  یه  بلیط  واس���ه  ما بگریه  بریم  پاکس���تان . ُخب  تو پاکستان  یه  جریانایی  

بود اون  موقع . رفتم  تو ترانزیت  س���وار ش���م ، دو تا جوون  ایرانی  رو دیدم . یکیش���ون  که  یه  

 ته ریشم  داشت  سالم  کرد گفت : »سالم  آقای  جعفری ، حال  شما خوبه ؟« »خدا رو شکر« 

1- »من و خاندان پهلوی« احمدعلی مسعود انصاری، محمد برقعی و حسنی سرفراز، صفحه 205
2-  »گفتگوی ناصر انقطاع با احمدعلی مس���عود انصاری«، نش���ریه ایرانشهر، سال شش���م، شماره 110، چاپ 

لس آنجلس.
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»آقای  جعفری ، کجا میخواین  برین ؟« گفتم : »ش���ما کجا میخوای���ن  برین ؟« گفنت : »ما 

داریم  مرییم  ایران .« منم  هوش���یارم ، یهو دوزاریم  افتاد و هیچی  نگفتم . اومدم  یواشکی  یه  

عقب گرد کردم  ورفتم  تو دستشویی . انقد اونجا موندم  تا طیاره  رفت . بعد تلفن  زدم  به  یکی  

از بچه هامون گفتم : »علی  پاش���و بیا ما رو برب.« حاال نگو این  طیاره  از اونجا مریفت  ایران  

مینشست  بعد از ایران  مریفت  پاکستان ! ]خنده [ اونجا که  پیاده  میشدم ، اینا دیگه  خودشون  

منو میربدن  پاکستان  حتماً!

س  - گویا در لندن  خیلی  فعالیت  سیاسی  می کردید؟

ج  - لندن  که  بودم . اون  ممد افشاَرم  تو لندن  بود. یه  روز  گفت : »ما اینجا شبا  کمیسیون گذاشتیم ، 

برای  اینکه  میخوان  واسه  مشروطیت  یه  رئیس  تعینی  کنن : جلسۀ مشروطیت .«گفتم : »واال 

من  تو این  جلسات  شرکت  نمیکنم  هیچ  کجام  نمریم . من  نیستم !« گفت : »خسروانیه ، کیه ، 

کیه ...« گفتم : »باشه  من  نمیام .« بعد گفتش  که : »تو بیا یه  نفرو میخوام  بهت  نشون  بدم . یه  

نفره  میگه  من  قاضی  دادگسرتی ام  ویل  میاد میشینه  اونجا و همه ش  چرت  و پرت  میگه ، هی  

جلسه  رو بهم  میزنه  و حرف  ُمفت  میزنه ، مام  نمیتونیم  چیزی  به  این  بگیم . تو بیا بلکه  شما 

رو ببینه ...!« گفتم : »واال من  میام  از دور می بینم  ببینم  کی  رو میگی  چی  رو میگی . بعد تو 

صداش  کن  من  باهاش  صحبت  میکنم .« خالصه  رفتیم  اونجا. یارو رو که  نشون  ما داد، دیدم  

یه  پسره  است  اسمش  رضا بود. گفتم : »رضا، بیا اینجا ببینم ! تو دمِ  اتاق  جوادی  تو دادگسرتی  

چایی  نمیربدی ؟ حاال اینجا چایی  نمیفروشی ، قاضی  شدی !« به  خدا. گفت : »آخه  هر کی  

اومده  اینجا سرگرد بوده  سرتیپ  شده ، سرتیپ  بوده  سرلشکر شده ، یارو هیچی  نبوده  وکیل  

شده ، خالصه  ما اومدیم  گفتیم  بابا مام  قاضی  دادگسرتی  هستیم ، خودمونو جا زدیم  تو اینا!« 

حاال مقصود، ببنی  با چه  آدمایی  سروکار داشتیم .

در ترکیه 

س  - بعد از انقالب  مدتی  هم  به  ترکیه  رفتید؟ آنجا چکار می کردید؟ 

ج  - تو امریکا بودم  که  برام  از طرف  ]ارتشبد بهرام [ آریانا خدا بیامرز پیغوم  آوردن  که  برم  

ترکیه  باهام  کار داره . رفتم  ترکیه  و باهاش  مدتی  همکاری  کردم .
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س  - چه  نوع  همکاری ؟ 

ج  - خدا رحمتش  کنه  آریانا رو، با آریانا بودیم . آریانا و اینا آنکارا بودن ، مام  رفتیم  آنکارا. 

بعدش  مریفتیم  ازمری و اونجاها و برمیگشتیم . یه  خونه ای  برای  ما گرفنت . بودن  دیگه ... سپهبد 

]حمید[ امریی  بود، سرهنگ  امری نور بود که  اینجا ُمرد و یه  چند تا از این  افسرای  گارد بودن  

و خالصه . بعد این  افسرا یواش  یواش  میومدن  از اینور و اونور. اینا رو میخواسنت  میومدن ، 

خدمت  شما عرض  کنم  که ، جا بهشون  میدادن  و اینا. ظهرام  به حساب  باکامیون  غذا درست  

میکردن  و به  خونه هاشون  میدادن . خیلی  راه  افتاده  بودن . تیمسار ]عبدی[ مینوسپهر اونجا 

بود که  مریه  با گشتاسب  پسر آریانا، کشتی  تربزین  مال  ایرانو رو آب  میگرین  میارن  و خالصه  

شلوغ  راه  انداخنت . یه  چند تا از این  پاسدار ماسدارام  تو رضائیه  به  دست  اینا کشته  میشن . تا 

این  شد که  خدمت  شما عرض  کنم ، آریانا دو تا نامه  به  من  داد که  برم  اسرائیل  یکی  رو بدم  به  

اسحق  رابنی ، یکی ام  بدم  به  قوزی  نرگس .1 آهان ! یه کاغذم  داد گفت : »برو پیش  راد.« راد 

رو می شناسنی ؟ همونکه  خونه اش  عنی  کاخ  سفیده ؟
س  - اسمش  را شنیده ام ، نمی شناسمش .2

ج  - آره . اومدیم  و یه  نامه  هم  داد برای  اون . رفتیم  اونجا توسط  این  و اون  خالصه ، دردسرت  

ندم ، ما رفتیم  اسحق  رابنی  رو دیدیم . گفت : »واال تیمسار باید خودش  بیاد اینجا، اینجوری  با 

نامه  و اینا که  نمیشه  این  کارو کرد.« قوزی  نرگسم  همینو گفت . آریانا خدا رحمتش  کنه ، گفته  

بود: »من  با اینا رفیقم ، موقع  تحصیلم  تو فرانسه  با اینا همکالس  بودم .«

س  - کی  شما را برد پهلوی  اسحق  رابنی ؟

ج  - هوشنگ  ]کیوان[ بود و فکر کنم  عزت  ]خالو[ بود. بودن ... دو سه  تا بودن  درست  تو 

فکرم  نیست ... آهان  ببخش���ید اون  افغانیه  کیه ؟ ]ساسون [ سیمانطوب  بود. اون  ما رو برد. 

بعد اومدیم  خواستیم  بریم  پیش  راد. با آلربت  عزری 3 که  دوستش  بود رفتیم  پیشش . نامه  رو 

دادیم ، نیگایی  کرد و گفت : »خیلی  خوب ، پس  فردا بیا جواب  بگری!« پس  فردا ما رفتیم ، 

ویل  موفق  نشدم  ببینمش  دیگه . بعدم  چون  نمیتونستم  بیشرت از 2۴ ساعت  دیگه  بمونم ، معطل  

جواب  نشدم  و برگشتم . 

1- عوزی نارکیس یکی از ژنرال های ارتش اسرائیل و رئیس بخش مهاجرت آژانس یهود.
2- ابراهیم فرین راد )میزراحی( یکی از تجار بانفوذ ایرانی که در پی انقالب برای مدتی ساکن اسرائیل شد.

3- مدیر سابق بخش فارسی رادیو اسرائیل و برادر مئری عزری.
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س  - وقتی  برگشتید به  ارتشبد آریانا چه  گفتید؟

ج  - گزارش  رو دادم  و بهش  گفتم  سفر بی نتیجه  بود.

س  - اگر ارتشبد آریانا آنجا سپاهی  یا گروهی  داشت ، چند نفر بودند؟

ج  - میگفنت  چند هزار نفر، تقریباً میشه  گفت  از نظر من  در حدود هزار و دویست  سیصد تا 

بودن . از این  افسر مفسرا، خونه  مونه  گرفته  بودن  گوشه  کنارا و یه  مشتم  از این  زردشتیا بودن . 

اولش  شاپور بختیار یه  پویل  داد. بعدم  زردشتیا یه  پویل  جمع  کردن  و دادن  و از این  صحبتا. 

هیچی  بعد داشت  کارشونم  به  یه  جاهایی  مریسید که  اون  پسر بزرگش  کوُرش  میاد مریه  تو 

بان���ک  هر چی  پول  ریخته  بودن  برای  پدره ، پوال و چیزای  تو خونه  رو ورمیداره  و میزنه  به  

چاک ! آریانا میمونه  با دس���ت  خایل  و این  هزار و دویست  سیصد تام  موندن  معطل . آریانا 

حسابی  کالفه  شده  بود! آخه  خیلی  اتفاق  ناجوری  بود، بعدم  باعث  از هم  پاشیدن  اونا شد.

س  - از آن  دوران  چه  خاطرۀ دیگری  دارید؟ 

ج  - اسم  زن  آریانا ثریا بود که  فامیل  عصار بود، همون  عصار که  تو وزارت  امور خارجه  بود. 

ما یه  سفرم  با ثریا رفتیم  لندن . یه  خاطره ای  بگم  خیلی  خوشمزه  است . یه  زنی  تو لندن  بود... 

اسم  خوبی  داشت ها! آهان  خانوم  خیابانی .

س  - این  زن  کی  بود؟

ج  - یه  زنی  بود که  هی  واسه  آریانا نامه  مینوشت . آریانام  خدا بیامرزدش ، خیلی  آدم  سالم  و 

صاف  و ساده ای  بود. مینوشت  که ... آهان ... تشریف  بیارین  اینجا ما اینجا یه  پول  هنگفتی  

جور کردیم ، براتون  درست  کردیم ، شما تشریف  بیارین  بگریین  و از این  حرفا. انقد گفت  تا 

آریانا نرم  شد.

س  - این  زن  ایرانی  بود؟

ج  - آره ، زنیکه  ایرانی  بود. تو نامه اش  نوش���ته  بود که  م���ن  خوارزادۀ، اونا کی  بودن  موقع  

مشروطه  تو تربیز قیام  کردن ؟

س  - ستارخان  و باقرخان ؟

ج  - آره . مینوشت  من  خواهرزادۀ ستارخان  هستم  و دلم  میخواد از نظر پویل  به  شما کمک  

بکنم . پا ش���دیم  رفتیم . آهان ... آریانا گفت : »منکه  نمیتونم  ب���رم .« به  ثریا گفت : »ثریا تو 

پاشوبرو اونجا با چند نفر دیگه  از این  افسرا.« بعد به  من  گفت : »توَام  برو مواظبش  باش ، 
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نکنه  توطئه ای  چیزی  باشه !« گفتم : »چشم !« ُخب  منم  تو لندن  این  و اونو میشناختم 

ما اومدیم . تو فرودگاه  بودیم  دیدیم  یه  خانومی ، یه  عاقله  زنم  بود. یه  کاله  س���بدی  گذاشته  

بود سرش ، یه  توَرم  جلوش  انداخته  بود. شق  و رق  اونجا وایساده  بود و قدم  میزد و اینا. ما 

که  رسیدیم  ثریا رفت  جلو و این  تحویلش  گرفت  و سالم  و علیک  کردن  و از این  صحبتا. 

منم  اتفاقاً اونجا به  س���رهنگ  س���لطانی  و یکی  دو تا تو لندن  پیغام  داده  بودم  که  اینا بیاین  

و با اینا بودم . خانوم  گفت : »بریم  باغ  من .« گفتیم : »باغ  ش���ما کجاست ؟ گفت : »پنجاه  

مایلی اینجاست .« به  ثریا گفتم : »خانوم ، شما االن  از طیاره  پیاده  شدین  خسته  و خورد هستنی . 

بریم  اینجا یه  هتل  متلی  چیزی  که  زردشتیا گرفنت  برات . بریم  اونجا. اینجا نرو تا ببینیم  چطور 

میشه  آخه !« اینم  گفته  بود که  »زود بیا، هرچه  زودتر بیا من  از خانوم  ]مارگارت[ تاچرمالقات  

گرفتم .« بعد هر چی  ما به  این  خانوم  گفتیم ، گفت : »نه  آقای  جعفری  بریم !« گفتم : »آخه  

این  قیافه ای  که  من  میبینم  کاراشو  که  میبینم  خیلی  عوضیه !« گفتش : »آخه  چطوری ؟«گفتم : 

»واال من  ُمخ  ندارم ، ویل  خوب  میفهمم .« خالصه  رفتیم  خونه ش . دیدیم  پنج  شیش  تا ماشنی  

پش���ت  سر هم  پارکه  و اینا، یه  باغ  خیلی  گنده ای َام  بود بریون  لندن . رفتیم  تو. همه  جاها را 

خوب  نشونمون  داد و بعد برد یه  زیرزمنی ، به قدر دو سه هزار تا از این  شیشه های  شراب  بود. 

گفت : »از سال  چند این  شرابا اینجا هسنت ، چیزای  عتیقه  و فالن  و اینا. مال  دورۀ ستارخان  

و باقرخان .« حاال اینا رسیدن  گشنه  و تشنه ، غذام  نخوردن . خانوم  ثریام  روش  نمیشد چیزی  

بهش  بگه . به  من  گفت : »تو اقاًل بگو یه  غذا مذایی  بیارن  بخوریم !« گفتم : »خانوم ، اجازه  

بدین  من  مریم  غذا میگریم  و میام .« گفت : »نه ، بده ، ممکنه  بدش  بیاد.« 

گفتم : »گور پدرش  بدش  بیاد. اقاًل شما سری میشنی !« باالخره  بهش  گفنت  و  گفت : »االن  

غذا درست  میکنم !« به  جون  شما، ماها همه  یازه  نفر بودیم ، یه  دونه  مرغ  انقدی  گذاشت  

رو میز و هیچی . یه  چند تا تیکه  نون  تو زنبیل  گذاشت  و همنی .

س  - همنی ؟

ج  - میگم  به  قرآن . حاال ما نیگا میکنیم . خانوم  گفت : »بخور!« گفتم : »خانوم ، من  اشتها 

ندارم . شما بخورین . بچه  باهاتونه .« دردسرت  ندم . حاال اومدیم  بریم  بخوابیم . ثریا خواست 

 اونج���ا بخوابه . گفتم : »خانوم  ثریا تو اونجا بخواب ، برادرتونم  اونور و منم  این  پش���تِ  در 

میخوابم . من  از اینجا شک  دارم .« گفتش : »آخه  خوب  نیست  تو اونجا بخوابی !« گفتم : 
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»نه ، من  همیشه  کارم  زمنی  خوابیدنه . من  انقد رو زمنی  و نمیدونم  اینور و اونور خوابیدم  که  

نگو.« بعد زنیکه  اومد و گفت : »نه ، نه ، من  نمیذارم  شما اینجا بخوابنی .« گفتم : »نه ، من  

میخوام  همینجا بخوابم .« زنیکه  منو ورداشت  گفت : »بیا کارت  دارم !« ما رو ورداشت  برد 

تو اتاق  خواب  خودش . دیدم  ُخل  وضع  بود. دیدم  یه  چکش  گذاشته  زیر بالشش . میگم  جون  

بچه م ، به  قرآن ! بعد دور تا دور اتاقش  سیم پیچ  و ایناست . گفتم : »اینا مال  چیه ؟« گفت : »اینا 

وصله  به دفرت تاچر!«

اوم���دم  گفتم : »خانوم  ثریا، پاش���و بزنیم  به  چ���اک ! این  ُخل  وضعه ! این  کار دس���ت  ما 

میده ها!«گفت : »نه ، تو چیکار داری .« گفتم : »هیچی !« و نشستیم ... نشستیم  و بهر صورت  

بود خوابیدیم  تا صبح  ش���د. صبح  که  ش���د دیدم  صبحونه  خربی  نیست . گفتم : »من  واسه  

شما صبحونه  درس���ت  میکنم ، ناراحت  نشنی !« رفتم  سِر یخچال  یارو زنیکه . توی  یه  اتاق  

دیگه  پرت . خونه  خیلی  گنده  بود. رفتم  اونجا دیدم  که  تخم مرغ  و کره  و بساط  و اینا خیلی  

هست  ویل  نون  و اینا نیست . گفتم  برم  نون  بگریم . رفتم  دیگه  خالصه ، چار کیلومرت راه  رفتم  

تا یه  نونوایی  پیدا کردم . به  جون  شما! هف  هش  ده  تا نون  گرفتم  آوردم  تو خونه . تخم مرغا 

َرم  هرچ���ی  ب���ود ریختم  توی  یکی  از این  قابلمه ها و پختم  و کره  و اینا همه  رو گذاش���تم  رو 

میز وگفتم : »خانوم  پاشنی  بیاین  اقاًل یه  شیکم  سری بخوریم !« زنیکه  داشت  دیوونه  میشد. 

گفت : »اینا رو کی  دس���ت  زده ؟« گفتم : »خانوم ، من  دس���ت  زدم ، من  ورداشتم .« گفت : 

»خیلی  ُخب .« بعد ش���د ساعت  ُنه  و خورده ای . آهان ... از شب  پیشم  به  خانوم  گفته  بود: 

»خانوم  صبح  طوری باید آماده  باشیم  ده  با تاچر مالقات  دارین .« گفتم : »خانوم  ثریا، االن  

ساعت  نه  و نیمه . ازاینجا تا لندن  یه  ساعت  و نیم  راهه . این  چطوری  تو رو میخواد بربه  پیش  

تاچر؟ تو رو خداپاش���و بریم .« گفت : »صرب کن  ببینیم !« گفتم : »آخه  چقدر صرب کنم ؟ من  

دیگه  نمیتونم  صرب کنم ، مریم !« گفت : »نه ، نه ، تو رو خدا نرو ما رو تنها نذار.« گفتم : »خیلی  

خوب .« باز موندیم  و دیدیم  ظهر شد. گفت : »میخواین  یه  ُخرده  اینجاها بگردین ؟ من  تلفن  

زدم  تاچر انداخته  عقب  برای  فردا.« به  جون  ش���ما، اینا رو که  میگم  عنی  حقیقته . خالصه  

دردسرتون  ندم ، هر جوری  بود موندیم  تا فردا و رفتیم  بریون  غذا خوردیم  و ما اینا رو بردیم  

اینور و اونور. من  همه ش  راهنمائیشون  میکردم . بعد فردا شد و گفت : »بریم  لندن  که  بریم  

پیش  تاچر.« گفتیم : »کی  مالقات  داریم ؟ گفت  دوی  بعدازظهر.« من  به  سرهنگ  امری نور 
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زنگ  زدم . گفت :»بیاین ، خونۀ من  آماده  اس���ت . بیاین  اینجا و از اینجا برین .« رفتیم  خونۀ 
سرهنگ  امری نور، خدا بیامرزدش ، رفتیم  اونجا. اونجا یه  دقیقه  نشستیم  و دیدیم  ساعت  داره  
یک  و نیم  میشه ،گفتم : »خانوم ، یک  و نیم  بعدازظهره . مگه  شما با تاچر مالقات  ندارین ؟ 
گفتنی  صرب کنیم  مام  صرب کردیم .« حاال منم  خیلی  اذیتش  میکردم  نه  اینجوریا! سر به  سرش  
میذاشتم . گفتم  که  ُخل  وضع  بود و اینا. بعد  کیفشو داد دست  ثریا. آهان ... گفت : »میخوام  
برم  دستشویی !«کیفش���و داد و رفت . مادرقحوه  ]قحبه [ رفت  و برگشت  و یهو اومد  کیفشو 

گرفت  و نیگا کرد وگفت : »طالهای  من  این  تو بوده  نیست !« 
س  - نه  بابا!؟

ج  - جون  شما به  قرآن . گفت : »طالهام  اینجا بوده  حاال نیست !« گفتم ، معذرت  میخوام : 
»من  خوار اون  س���تارخانو گ ...م  که  تو رو پ���س  انداخت ! تو چی چی  میگی ؟ این  زنِ  یه  
ارتشبد این  مملکته ، این  غلطا چیه  که  میکنی ؟« پریدم  به  زنیکه . خالصه  زنیکه  پلیس  خرب 
کرد. اون  سرهنگ  امری نوَرم  خیلی  ناراحت  شد از این  جریان  که  تو خونه ش  پیشامد شد و 
این  حرفا. خالصه ، پلیسا اومدن  و تحقیقات  و اینور و انور. بعد باالخره  ما فهمیدیم  همون  
که  ما گفتیم ،ُخل  وضعه . گفتم : »خانوم  دیدی ؟ خوب  شد تیمسار بلند نشد بیاد اینجا!« به  

جون  شما. شما نمیدوننی  چه  مکافاتی  داشتیم .
س  - باالخره  قضیه  به  کجا کشید؟

ج  - هیچی ، اونا همه ش  دروغ  بود. پول  دروغ ، تاچر دروغ ، میگم  شام  نداشت  بده  بخوریم .
زن���ه  از اون  المصبا بود! نمیدونم  ک���ی  تریش  کرده  بود؟ بعدها ما فهمیدیم  گفنت  یکی  از 

افسراکه  باهاش  بد بود این  نقشه  رو ریخته  بود. 
س  - این  افسر کی  بود؟

ج  - واال اس���مش  یادم  نمیاد. هر چی  از صبح  تا حاال دارم  فکر میکنم  هیچ  جوری  یادم  
نمیاد.

س  - چه  قصدی  داشت ؟
ج  - میگفنت  مثاًل اون  این  زنیکه  رو تری کرده  بود که  آریانا رو ناراحت  کنه .

س  - با آریانا دشمنی  داشت ؟
ج  - میخواس���ت  اذیت  بکنه  و اینا. بله ، هیچی ، باعث  ش���د  که  ما برگشتیم  و رفتیم  ترکیه . 

آخِرسرم  پس���ره  پوال رو ورداشت  برد و مام  گفتیم  خدافظ  و از ترکیه  اومدیم  بریون  و رفتیم  



در خارج 366

آلمان ، یه  چند روز آلمان  بودیم  و اومدیم  بلژیک . از بلژیک  اومدیم  فرانسه . واال، مریفتم  و 

میومدم  دیگه . یه  دفعه  که  رفتیم  فرانس���ه  دیدیم  زنش  داره  عقب  ما میگرده . پیغوم  گذاشته  

»آقای  جعفری  تو رو خدا بیا!« تلفن  گذاشته  بود پیش  اون  آیت اله  مهدوی  اینا. خالصه  من 

 رفتم  سراغشو گرفتم  و پیداش  کردم . دیدم  تو یه  هتلی  از اون  هتالی  ارزون  اونور پاریس  با چه  

وضعی  بود!؟... دیدم  آریانا اون  توست  و زنشم  اونجاست .

گفتم : »تیمسار چرا اومدی  اینجا؟« گفت : »جعفری ، اون  پسرم ...« خودش  گفت : »..پسر 

فالن  فالن  ش���ده ام ، همه  زندگی  ما رو ورداشت  و رفت . تا حتی  اجاره  خونه  نداشتم  بدم .

هیچی  باالخره  از اونجا اومدیم  بریون .« این  عنی  حرفیه  که  خوِد آریانا زد.

س  - پس  تیمسار برنامه اش  را نیمه  کاره  گذاشت  و از ترکیه  آمد بریون ؟

ج  - بله  از  ترکیه ... گفت : »حاال ما اومدیم  اینجا هستیم  و خونه مم  همنی  جاست . یه  خونه  

دارم  دادم  به  برادر زنم ، برادر ثریا. بهشم  گفته  بودم  هر وقت  اومدم  اونجا رو خایل  کنه . ماهی  

دو سه هزار دالَرم  از اونجا واسش  پول  میفرستادم . حاال که  اومدم  نه  خونه  رو خایل میکنه ، نه  

بلند میشه . منم  مجبورم  فعاًل اینجا باشم  تا ببینم  چطور میشه .« گفتم : »تیمسار! اجازه  میدین  

برم  خالیش  کنم ؟« گفت : »چه  جوری  جعفری  اینجا که  تهران  نیس���ت .« گفتم : »نه ، واسه  

من  تهران  و اینجا و دوالب  نداره ! اگه  شما اجازه  بدین  مریم  سراغش . شما کاریت  نباشه ، 

فقط  یه  کالم  بگو، چیکار داری ، من  هر جوری  و به  هر زبونی  شده  میندازمش  بریون !...« 

اومدیم  اینور یهو دیدم  زنش  به  من  گفت : »آخه  آقای  جعفری  اون  برادرمه !« گفتم : »اینم  

ش���وهرته . چرا اینجوری  میکنی ؟« هیچی ، بعد دردسرت  ندم  گفتم : »پس  من  فردا صبح  

میام .« فردا صبح  رفتم . اون  آیت اله  مهدوی  و عباس  عباسی  --پسر اون  تیمسار عباسی -- 

و ...اونو و یه  چند تای  دیگه  رو گرفتم  که  بریم  سراغ  برادره . اونجا که  رفتیم  ثریا گفت : »آقای 

 جعف���ری ، اجازه  بده  من  دیروز باهاش  حرف  زدم . گفت : »االن  مریم !« اگه  نرفت  اونوقت  

شما هرکاری  میخوای  باهاش  بکن ! گفته  تا پنج  بعدازظهر امروز اونجا رو خایل  میکنه « من 

 میخواستم  اونروز برم  بلژیک . گفتم : »نمریم ، از اینجا تکون  نمیخورم  تا وضع  تیمسار مرتب  

نشه  همینجام !« خالصه  موندیم  تا خونه  رو خایل  کرد دیگه . خالیش  کرد و آریانا پاشد رفت  

سر زندگیش . به  ثریا گفتم : »خانوم ،عجب  دنیاییه ! آدمی  که  یه  روز میتونست  مملکتو نجات  

بده  حاال ببنی  نمیتونه  یه  خونۀ فسقلی  رو از دست  برادرزنش  دربیاره !«
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س  - شاید شخصیت  آرامی  داشت ؟

ج  - رئیس  س���تاد ارتش  بود خانوم ... همه  کارۀ ش���اه  بود. اونوقتا از این  پله های  وزارت  

جنگ که  مریفت  باال، جدی  میگم ، این  پله ها زیر پاش  تکون  میخورد. میگفنت  ناپلئون  ایرانه . 

قیافه اش  شبیه  ناپلئونم  بود. کله شم  عنی  همون  میزد. خیلی  شجاع  بود. مگه  عراق  رو ندیدین ؟ 

اون  ُتمب  بزرگ  و ُتمب  کوچک ، اینا رو که  اطالع  دارین  دیگه ؟

س  - مختصری 1. شما بگویید...

ج  - همه  رو بریون  میکنه . بعد چند کیلومرت مریه  تو خاکِ  عراق . به  اعلیحضرت  میگه  اجازه  

بده  من  امشب  عراق  رو بگریم . شاه  همونجا توبیخش  میکنه . خدا بیامرزدت ، اعلیحضرت ! 

حقش  بود یه  درجه  بهش  میدادی . بذار اونای  دیگه م  اقاًل شجاع  باشن . حاال درجه  بهش  

نمیدی ، چرا توبیخش  میکنی ؟

س  - شاید چون  بدون  دستور عمل  کرده  بود، توبیخش  کرده  بودند؟!

ج  - نه  بابا. خالصه ، من  دیگه  آریانا رو ندیدم  تا وقتی  که  برگشتم  پاریس ، شنفتم  تو بیمارستان  

خوابیده . رفتم  دیدنش . یه  ده  روز تو بیمارستان  موند بعد اومد بریون . باز یه  دفعه  دیگه  رفتم  

و برگش���تم ، باز دیدم  تو بیمارس���تانه . این  دفعه  که  رفتم  دیدنش  دیدم  یه  لوله  تو دماغشه  و 

یه  س���وزن  ]سُرم [ تو دستشه . گفتم : »تیمسار چته ؟« گفت ... به  جون  بچه م ... گفت : »آقای  

جعفری ، هیچیم  نیست  دارم  دق  میکنم . فقط  دارم  دق  میکنم  از دست  دور وریا و پسرم !« 

خیلی  دلم  سوخت  خیلی  ناراحت  شدم  و اومدم  بریون . آریانا رو خیلی  دوستش داشتم . اونم  

خیلی  منو دوس���ت  داشت . هر دفعه  با یه  نفر مریفتیم  دیدنش . تیمسار رحیمی الریجانی  رو 

نمیدونم  میشناس���ی  یا نه ؟ س���پهبد رحیمی الریجانی  که  این  آخِر سرا با تیمسار رحیمی  تو 

فرمانداری  نظامی  بود؟ اونموقع  از سوئیس  اومده  بود... به  تیمسار رحیمی الریجانی  گفتم : 

»آقا، تیمسار مریضه  بریم  دیدنش ، کسی  دیدن  این  طفلک  نمریه !« خالصه ،اونو ور داشتم  

1-- اش���اره به تریه ش���دن روابط ایران و عراق و جنگ تبلیغاتی بنی دو کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال 
13۴۸: به دنبال صدور گذرنامۀ عراقی برای تیمور بختیار رابط دو کش���ور به ش���دت تریه می شود و ارتشبد بهرام 
آریانا به ارتش آماده باش می دهد. دولت عراق به ش���کنجه و زندانی کردن اتباع ایرانی می پردازد. مرز خسروی 
بسته می شود. ارتشبد آریانا رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران روز 1۴ اردیبهشت 13۴۸ از سمت خود برکنار می شود و 
ارتشبد فریدون جم جانشنی او می گردد. گفته می شود آریانا به خاطر عدم آمادگی ارتش برکنار می شود. ر.ک. به 
»خاطرات ارتشبد فریدون جم در مصاحبه با دکرت حبیب الجوردی« 10 مارس 19۸3، لندن، انگلستان، نوار شمارۀ 

۴ مجموعۀ تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد.
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همنی  پرویز شهنوازم  اونروز بود. پرویز شهنواز بود و تیمسار رحیمی الریجانی  بود و خدایا 

دیگه  کی  بود؟ مرضیه  خواجه نوری ام  بود مثل  اینکه . خالصه  رفتیم  بیمارس���تان  دیدنش . 

برگش���ت  یه  نیگایی  به  اینا انداخت ، سالم  کردیم ، سرشو تکون  داد. گفتم :»تیمسار اومدن  

دیدنت  باباجون . دو سه  دفعه  با دستش  اینطوری  ]دستش  را به عالمت  نفی تکان  می دهد[ 

کرد. یعنی  نمیخواست  کس���ی  اونجوری  ببینتش . گفت : »اِی  جعفری ! اِی ... «بعد گفتم : 

»حاال که  اومدن  اینجا دیگه ...« ثریا رو صدا کرد، زنشو. ثریا گفت : »آقای جعفری ، این  پسره  

همه  دار و ندار ما رو برد و به  این  روز انداختمون !« یعنی  میخوام  اینجوری  بهت  بگم  خانوم  

سرش���ار، یکی  نبود به  داد اینا برسه  و یه  کمکی  بهشون  بکنه ، دوای  چیزی  براشون  بگریه . 

خوب  نیست  این  حرفا رو بزنم ، ویل  ُخب  وقتی  این  گله ها رو کرد، من  خیلی  ناراحت  شدم ، 

اصال« اعصابم  خورد شده  بود که  چطور یه  ارتشبد مملکت  به  این  روز افتاده  و هیشکی  به  

حالش  نیس���ت . پا شدم  رفتم ، به  جون  شما میگم ، به  جون  بچه م ، رفتم ]محمود[ فروغی  رو 

دیدم . فروغی  رو میشناسنی ؟

س  - کدام  فروغی ؟

ج  - ...که  دنبال  رضا پهلوی  بود اون  اوال؟! فروغی  رو دیدم  گفتم : »آقای  فروغی ... بابا 

یه کاری  بکن ...« محل  نذاشنت . بعد رفتم  بلژیک . من  بلژیک  مریفتم  و میومدم . اونجا با این 

 افغانیا که  کار قایل  میکردن  مام  می رفتیم  با اینا کاسبی  میکردیم . بعد برگشتم  و اومدم  دیدم که  

آریانا خدابیامرز، فوت  کرده  و بردن  چالش  کنن . حاال بردن  چالش  کنن ، شیشصد هفتصد 

نفرم  سِر خاکشن . رضا پهلوی  دسته  گل  فرستاده . شهبانو دسته  گل  فرستاده . شاپور بختیار و 

اینا همه  اومدن  سِر قربش . حاال سِر قربشم  با هم  دعوا میکردن : بختیار میخواست  اول  بره  

صحبت  کنه ، برادر آریانا میخواست  اون  اول  صحبت  کنه ... آره . 

خدا بیامرزدش  آدم  نازنینی  بود، به  خدا جون  شما، خیلی  آدم  حسابی  بود. هیچی ام  نداشت .

یه  روز بهش  گفتم : »تیمس���ار میگن  ش���ما انقدی ام  با شاه  جور نیستی ؟« برگشت  گفت : 

»جعفری ، من  یه  روز این  رضا پهلوی  رو میذارم  رو ش���ونه م  میربم  ایران ! درس���ته  شاه  با من  

خوب  تا نکرد! ویل  من  به  ش���اه  عالقه  دارم !« خدا بیامرزه  اعلیحضرتو، با خیلیا خوب  تا 

نکرد. افسرای فداکار و شجاع  رو گذاشت  کنار، یه  بی بخاری  مثل  ازهاری  رو آورد سر کار! 

]نچ  نچ می کند[ خانوم  وقتی  یه  آدمی  که  ارتشبده  میذارن  سر کار، فوری  باید مجلس  رو تعطیل  
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کنه ، فوری  باید حکومت  نظامی  کنه ، یه  جاهایی  رو ببنده ، اصال هیچی ، السالم  و علیک  یا 

اباعبدالله و خدا بیامرزدش .

س  - اسم  فروغی  را برای  چه  آوردید؟ یادتان  رفت  دنباله اش  را بگویید.

ج  - آهان ، ما یه  دفعه  این  فروغی  رو یا یکی  دیگه  از نزدیکای  رضا پهلوی  رو تو خیابون 

 دیدیم  گفتیم : »کاش  به  رضا پهلوی  میگفتی  دو دفعه  میومد باالی  سِر این  بیچاره . ممکن  

بود چار پنج  س���ال  دیگه  این  زنده  باشه !« مقصود، این  همه  افسر شجاع  تو ارتش  و گارد 

جاویدان  بودن ، این  همه  افسر باشرف  بودن  که  بیشرتشون  االن  خارج  هسنت ، هیچی ام  ندارن  

چون  درستکار بودن . یکیش���ون  خدا بیامرزه  این  تیمسار جعفربای  بود، تو این  بیمارستان  

»بوریل درایو« همنی  جا بود. یه  روز رفتم  اونجا دیدم  زنش  باال س���رش  نشس���ته . زنه  مثل  

یه  دس���ته  گل  بود. دیدم  به  چه  روزی  افتاده . گفتم : »خانوم  چرا تیمس���ار اینجوری  شده ؟« 

دیدم  بیچاره  سرطان  گرفته . اونوقت  این  تیمسار کی  بود؟ تیمسار جعفربای  کُرد بود که  شبا 

شمشریکش  وامیساد دم  اتاق  اعلیحضرت  که  شاه  شبا بخوابه . یه  افسر شجاعِ  گردن  کلفتِ  

گارد. اصاًل اهل  هیچی ام  نبود، هیچی ام  نداش���ت ، هیچ . اونم  ُمرد و رفت . اگه  بخوام  بگم  

باید اسم  خیلیا رو بگم  که  همشون  افسرای  شریف  مملکت  بودن .

س  - شاید بشود گفت  که  انقالب  بیش  از همه  به  ارتشی ها لطمه  زد، چه  در ایران  و چه  در 

خارج  از ایران .

ج  - حقیقتاً همینطوره ! من  همه شونو میشناسم  و زندگیشونو میبینم . یه  عده شون  دارن  رانندگی  

تاکسی  میکنن ، یه  عده  اینور و اونور کارای  سخت  میکنن  چون  آدمای  درستکاری  بودن . اگه  

کسی  بتونه  حقیقتاً مملکتو نجات  بده  همنی  افسرای  ارتش  هسنت  و بس . همونایی که  به  شاه  

و ملت  خدمت  کردن  و هنوزم  دارن  با دست  خایل  مبارزه  میکنن . 

در امریکا

س  - آخر و عاقبت  رسیدید به  امریکا؟

ج  - بله  دیگه .

س  - و اینجا ماندنی  شدید؟ 
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ج  - بله . بعد از طرف  ایمیگریشن  ]ادارۀ مهاجرت [ به  ما گفنت  باید بری  کالس  که  انگلیسی  

یاد بگریی . رفتیم  یه  مدرسه  همه  مکزیکی  بودن . دور تا دور مکزیکی  نشسته  بودن  مام رفتیم  

اون  تو. معلممون  اس���مش  الیزابت  بود و بهمون  درس  میداد. بعد رو تخته  میکش���ید َا اِ ُاو 

و از ای���ن  حرفا. من  اصاًل هیچی  نمیفهمیدم . ماه  رمضونم  بود، غروب  که  میش���د میومدم  

بریون  اسرتاحت  میکردم  یه  چیزی  کمی  میخوردم ، مریفتم  مینشستم  اون  تو. اونوقت  این  بعد 

از ده  پونزه  روز که  درس  داد، یکی  یکی  صدا میکرد اونجا میگفت : »بنویس���ید.« هر کی  

نمیتونست  بنویسه  همه  میزدن  زیر خنده . ما رفتیم  یکی  از بچه ها رو که  انگلیسی  بلد بود صدا 

کردیم ،گفتیم : »به  این  یارو بگو منو صدا نکنه . اینا میخندن  و باهاشون  دعوامون  میشه ها.« 

رفت  به  معلمه  گفت ، اونم  گفت : »نه ، باید بیاد بنویسه .« مام  این  همه  جعبه  گز و پسته  از 

تهران  برامون  آورده  بودن ، گفتم : »یه  دونه  برای  اون  معلم  بربم .« بردم  دادم  به  معلمه  و دیدم  

نه  از فردا دیگه  اصاًل به  من  نیگا نکرد. آخه  همه ش  هی  نیگام  میکرد. خالصه  ما هر هفته  یه  

جعبه  گز یا پسته  براش  میربدیم  که  ما رو صدا نکنه .

س  - چه  کالس  گرانی  بود؟

ج  - آره . باالخره  یه  نامه ای  نوش���ت  گذاشت  تو پاکت  درشو بست  و گفت : »برب!« رفتیم  

ایمیگریشن . یه  زن  امریکایی  بود. این  امریکایی  اصیالشون ، باور کن  حرف  ندارن  از انسانیت . 

رفتم  باهاش  صحبت  کردم . بهشون  گفتم : »من  انگلیسی  یاد نمیگریم ، هیچوقتم  یاد نخواهم  

گرفت ، تو هر کاری  میخوای  بکن .« گفت : »چند سالته ؟« گفتم : »این  اوراق  ما که  جلوته  

دیگه ! ببنی  چند سالمه  « اونموقع  67 سالم  بود. گفت : »کی  گفته  بود تو بری  کالس ؟اونجا 

مال  سیتیزنشیپه ، مال  گرین کارت  نیست .« گفتم : »شما خودتون  نوشتنی  ما بریم ، مام  رفتیم .« 

گفت : »نه ، فقط  یه  امضا باید این  پائنی  بکنی .« البته  اسم  منو نقشه  کشید و ما رو همون 

 اسممونو نوشتیم  و امضا کردیم .

س  - و اجازۀ اقامت  گرفتید؟

ج  - بله . اون  مال  گرین کارت  گرفنت  بود... مال  سیتیزنشیپ  پدر ما رو درآوردن . شیش  هف 

 دفعه  رفتیم .

س  - برای  گرفنت  تابعیت ؟ چقدر طول  کشید؟

ج  - هف  س���ال  رفتم . هی  مریفتیم  هی  رفوزه  میش���دیم ... آخ ، آخ ، آخ . ُرس  ما رو راس���تی  



371شعبان  جعفری

درآوردن . هر سال  یه  پویل  میدادیم . هی  هر سالم  زیادتر میشد. سال  اول  هفتاد دالر دادیم ، 

سال  دوم  صد، صد و سی  دادیم  آخِر سر شد دویست  و بیست  تا که  مثاًل دومرتبه  درخواست  

میدادی���م . روز اول ، همان  اول  دفعه  که  رفتی���م  یارو یه  چینی  یا ویتنامی  کوچولو بود، همه 

 بچه هام  میگفنت : »دعا کن  به  تور این  نخوری  این  خیلی  س���ختگری و ولدزناست !« دست  

برقضا به  تور همونم  خوردیم .

س  - مرد بود یا زن ؟

ج  - زن  بود. هیچی  رفتیم  تو. رفتیم  تو نشستیم  و این  .... با ما بود. 1گفتم : »تو بیا مرتجم  ما.« 

وکیل  راه  نمیدادن  ویل  مرتجم  چرا. گفتم  مرتجممه ، اومد تو. قبل  از شروع  یارو بهش  گفت : 

»حق  حرف  زدن  با اینو نداری . همونجا وایسا.« خیلی ام  جدی  بود. به  منم  گفت : »بشنی . 

فقط به  من  نیگا کن !« نشستم . حاال اینا به  ما گفته  بودن  که  مثاًل از شما لغت  میرپسن ، مثاًل 

پرچم  امریکا چند تا س���تاره  داره  و اینا. خوب  اینا رو همه  من  فارسیشو قشنگ  میدونستم . 

رئیس  جمهور اول  امریکا کی  بود، آخریش  کیه ، وسطیش  کیه ، اینا رو به  فارسی  میدونستم . 

ویل گرفتاری  با انگلیسی  بود.

س  - شما که  گفتید مرتجم  داشتید؟

چ  - آره ، ویل  مرتجمو نمیذاش���نت  حرف  بزنه . میگفنت  خ���ودت  صحبت  کن . بعد من  به  

این گفتم : »بابا، بهش  بگو من  انگلیسی  بلد نیستم !« بسکی  این  زنیکه  نفهم  بود منو آورد 

جلو میز وگفت : »بنش���نی !« حاال میگه : »دست  راستتو بذار رو سرت !« منم  همینجوری  

نیگاش  میکنم . میگه : »خانواده تو دوست  داری ؟« باز من  همینجوری  نیگا میکنم . بعد میگه : 

»بریون  بارون  میاد؟« من  برگشتم  به  وکیلم  نیگا کنم ، یهو  گفت : »نه ، نه ، منو نیگا  کن .« یهو 

بلند شدم  گفتم :»بابا من  که  گفتم  انگلیسی  بلد نیستم . چیکار کنم ؟ برم  یا وایسم ؟« گفت  

که : »نمیشه ، نمیذارم  قبول  شی !« هیچی . اومدیم  بریون . باز خوردیم  به  تور یکی  دیگه ، یکی  

دیگه ، یکی  دیگه .تازه  اون  آخری  یه  زن  خیلی  خوبی  بود، راستی  چه  زن  انسانی  بود. اونم  

چش بادومی  بود ویل  خوب ، خوش���گل ، بلندقد، من  چش بادومی  به  این  خوشگلی  ندیده  

بودم ، جون  شما. حتماً ژاپنی  بود چون  ژاپنیا مردمون  خوبی  هسنت . بعد من  پرونده  داشتم  که  

ُنه  تا عمل جراحی  رو بدنم  کردن . گفتم : »پروندۀ منو بخوننی .« اونا هیچکدوم  نمیخوندن . 

1- نام این وکیل دادگسرتی مقیم لوس آنجلس به خواسته جعفری حذف شد.
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گفت���م : »پروندۀ منو بخون ، از ط���رف  دکرتم  نامه  دارم  که  من  نمیتونم  یاد بگریم !« اون  زن  

آخریه  پرونده  رو خوند و گفت : »ُنه  دفعه  شما رو بیهوش  کردن ؟« گفتم : »آره  بابا.« گفت : 

»خوب  معلومه  نمیتونی  یاد بگریی .« بلند شد و رفت  پیش  رئیسش  و اومد، بیچاره  خودش  

کمک کرد، گفت : »اوکی !« سیتیزنشیپ  مام  درست  شد...

س  - باید یک  استش���هاد محلی  در مورد لقبتان  می دادید، فوراً قبول  می ش���دید و بهتان  

می دادند!

ج  - حاال ش���ما اینو میگی ؟ ]خنده [ یه  روز رفتم  دکرت، همون  دکرته  که  منو عمل  میکرد، 

دک���رته  گردنمو معاینه  کرد و گفت : »خون  به  مغزت  نمریس���ه .« ب���ه  دکرت  گفتم : »خون  به  

کجام نمریسه ؟ مغز؟ کو؟ کجا؟« ]خنده [ آخرش  گردنمو عمل  کردن .

س  - شما ُنه  بار زیر عمل  رفتید؟

ج  - بله . دس���ت ، پا، گ���ردن ، قلب . یادتونه  براتون  راجع  به  اس���ید اوریک  تعریف  کردم ؟ 

اونو ول  کن  من  تا چند س���ال  پیش  نمیدونس���تم  قلب  کجاست ؟ میگم  به  قرآن  جون  بچه م  

نمیدونستم  قلب  اینجاست  ]اشاره  به  وسط  قفسه  سینه [ من  خانوم ، جون  شما، هی  ده  دفعه  

تو اسرائیل ،اینجا، آلمان  رفتم  معالجۀ سینه . هی  رفتم  هی  اونام  عکسربداری  سینه  کردن  هی  

شربت  سینه  خوردمون  دادن . دیدم  اِ، هی  باز اینجام   ]به  قفسه  سینه اش  اشاره  میکند[ میسوزه . 

خدایا این چه  کلکیه ؟ آخر، تا دکرت منو دید و معاینه  کرد، گفت : »بابا قلبت  خرابه !« گفتم : 

»قلب  ما واسه  چی  خرابه ؟ ما که  کاری  نکردیم  که !« 

حاال بعد  ما رفتیم  ورزش  کردیم  و بعد دو مرتبه  دیدیم  نه  درست  نشد. بعد  گفت :»انجیوگرافی .« 

اواًل ما این  اسما رو تا حاال نشنیدیم . انجیوگرافی ! منجیوگرافی ! رفتیم  خالصه ، یک  سیم  از 

تو رون  ما رد کردن ، حاال خودمونم  میدیدیم  تو اون  تلویزیون  که  سیم  داره  رد میشه . باور کن . 

بعد دکرت اومد و گفت : »حتماً باید دو تا از َرگاتو ورداریم .«

آره  جون  ش���ما. بسکی  این  دکرتا عمل  کردن  حالیشون  نیست . میگه : »چیزی  نیست  دو تا 

رگ  از اینجا ورمیداریم  میذاریم  اینجا، فوری  تموم  میشه ، سریع  مریی  بریون .« میگم : »دکرت 

مگه رگ   دکمه  سردس���ته  که  از اینجا ورمیداری  می���ذاری  اونجا و میگی  برو بریون ؟! بگو 

میخوای  قلبمو در بیاری ! همنی !«

حاال عمل  کردیم ، از تو بیمارستان  که  مرخص  شدیم  یارو یه  چارپایه  چرخدار آورد  گفت : 
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»من  باید تو رو بربم  دم  در.« گفتم : »خودم  مریم  آقا!« غریتم  ورنمیداش���ت  یکی  ما رو راه 

 بربه . گفت : »نه  اینجا قانونه !« 

س  - برای  گرفنت  تابعیت  قسم  هم  خوردید؟

ج  - بله . یه  ورقه  دادن  گفنت  قسم  بخور و هیچی ، اومدیم  تو دان تاون ، تو اون  میدونگاهی ، 

پنج  شیش هزار تا آدم  اونجا بودن ، مام  رفتیم . گفت : »هر چی  میگم  تکرار کن ، بعد قسم  بخور 

دستتو اینجوری  کن ...« کردیم  و گرفتیم  دیگه ... 

س  - آن  روزی  که  رفتید به  پرچم  آمریکا قسم  خوردید چه  احساسی  داشتید؟ 

ج  - چه  احساسی  داشتم ؟

س  - می دانستید چرا رفتید آنجا؟

ج  - خوب  بله . خوب  به  ما گفنت  برو قسم  بخور رفتیم . بعد یکی  آمد خوند، بعد یه  تیکه  فیلم  

نش���ون  دادن  و بعدم  یکی  اومد گفت : »دستاتونو بربین  باال.« راستشو بخوای  من  اصاًل از 

اون  اولش  دوست  نداشتم  برم  دنبالش . میدونی  چرا؟ ُخب  ما ایرانی  هستیم . ویل  ُخب  برای  

خاطر این  رفتم  سیتیزن  بشم  که  یهو اعالم  کردن  اینایی  که  مدیکل  ]بیمه  بهداشتی  دولتی [ 

دارن  وگرین کارت  دارن  بیمه ش���ون  قطع  میشه . گفتیم  یا خدا، فردا ما مریض  شدیم  چیکار  

کنیم ؟!حاال منم  که  راه  برگشت  ندارم  مثل  خیلیا که  میتونن  برگردن  ایران . من  که  هیچ  جوری  

راه  برگش���ت  ندارم . هیچی ، گفتیم  باید بریم  بگرییم  دیگه . معلومه  هیشکی  خوشش  نمیاد. 

مامملکتمونو دوست  داریم ، وطنمونو دوست  داریم . غری از اینش  اینجا زندگی  خیلی  سخته 

 خانوم ، به  خدا جون  شما... خیلی  سخته .
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کالم  آخر

س  - آقای  جعفری ، هیچ  فکر می کنید یک  روز برگردید ایران ؟

ج  - دیگه  به  سن  و سال  من  قد نمیده !

س  - ناامید هستید؟

ج  - نه ، آدم  بدون  امید که  نمیتونه  زنده  بمونه . سن  و سال  من  دیگه  اجازه  نمیده ، ویل  اصواًل 

بر میگردیم ، چرا. آخه  تاریخ  زود ورق  نمی خوره ! در عنی  حال ، اینام  موندنی  نیسنت  باکارایی  

که  دارن  میکنن ، هیچ . به  خدا قسم  این  بچه ها که  از تهران  میان ، خانوم  معذرت  میخوام  شمام  

مثل  خواهر من  هستنی ، میگن  مرتیکه  میاد زنشو میربه  یه  جایی  و بعد میاد دو ساعت  دیگه  

تحویلش  میگریه . مردم  تو یه  چننی  وضعی  افتادن . به قدری  فحشا و بدبختی  زیاد شده  اونجا 

که ...

س  - االن  وقتی  به  ایران  فکر میکنید، چه  چیز بیشرت از ایران  یادتان  می آید؟

ج  - اون  محلی  که  ما نشسته  بودیم . دلم  میخواست  تو همون  خونه  و تو همون  محل ، مال 

 همون  قدیم ، همونجا که  زندگی  میکردم  برم  همونجا زندگی  کنم . همونجوری ام  زندگی کنم : 

رو زمنی  میخوابیدیم ، آبگوش���تو میذاشتیم  وس���ط  میخوردیم  و همونجام  میخوابیدیم . َمَثل  

میگم . دلم  میخواد اونجوری  بود. آخه  میدوننی ؟ آدمای  تهران  یه  وضع  و یه  لوطی گری ، یه  

مشتی گری  داشنت  یه  چیزی  سرشون  میشد. اینجا چیه ؟ اون  ایرانیایی ام  که  اومدن  اینجا اون  

چیزو از دست  دادن ... اون  کسی  که  به  دلت  بچسبه  نیست ! نمیتونی  یکی  روگری بیاری  اینجا. 

جدی  میگما. زنمون  که  خدا بیام���رزدش  اونجا فوت  کرد و تمام  بچه هامون ، فامیالمون ، 

خیلی ام  فامیل  دارم ، چارصد پونصد تا فامیل  دارم  تو همون  دباغ خونه  و درخونگاه  هسنت . 

هیشکی  رو اینجا ندارم . یه  فامیلم  اینجا نداریم . خدا رو شکر.
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س  - این  کجایش  جای  شکر دارد؟!

ج  - خدا رو شکر  که  اینجاها فامیل  نداریم  واال به  خدا. آخه  ما وضعمون  یه  جوریه  که ... 

ما بچۀ جنوب شهر بودیم ، مال  دروازه  غار و نمیدونم  میدان  پاقاپوق ، اونام  هیچوقت  خارج  

نمیومدن  که . نه ، جدی  میگم ، هیچ  خارج  نمیومدن . هر کی  میومد از طرف  باالها بود. خوب  

حاال اگه  بیان  اینجا گرفتاریه  دیگه ! 

س  - االن  اگر شما بروید ایران ، بر و بچه هایتان  سِر کار هستند؟

ج  - بله ، باشگاه  رو مصادره  کردن  ویل  بازه  و بچه ها ورزش  میکنن . همنی  بچه های  ما رو 

میبیننی ؟ هر کدومشون  ده  تا خیابون  تهران  به  فرمونشونه . همنی  االنشم  باز اگه  کاری  ساخته 

 باشه  از بچه های  جنوب شهر ساخته ست  و بس . با بعضی هاشون  در تماسم ، بهم  تلفن  میکنن .

یکیشون  رئیس  گروه  ضربت  ... شده . 1 

س  - جداً؟ پس  حسابی  پارتی  دارید؟

ج  - بذار یه  چیزی  برات  تعریف  کنم  خانوم . یه  ممد افش���ار بود تو تهران  میخواست  بیاد 

لندن . این  وقتی  رفته  بود فرودگاه  --تقریباً یه  س���ال  بع���د از انقالب -- اون  موقع  طال 

مالهای  مردمو میگرفنت . بعد زن  ممد یه  دس���تبند طال و گلوبند و اینا داش���ته . یارو مأمور 

فرودگاه  میاد میگه  باید اینا رو در بیاری . زنه  در میاره  و اون  همه  رو میگریه  تو دس���تش  و 

میگه  برین  اون کنار وایسنی . حاال مسافرا همه  دارن  مرین ، وقتی  همه  مرین  تو، یارو طالها رو 

میاره  و میذاره  تو دست  ممد و میگه : »از قول  من  به  آقای  جعفری  سالم  برسون .« میگه : 

»تو از  کجا منو میشناسی ؟« میگه : »من  تو رو یکی  دو دفعه  تو َحَرم  شابدولعظیم  با آقای  

جعفری  دیدمت ، برو.« هیچی  ردش  میکنه . به  جون  شما.

س  - از بچه های  خودتان  بوده ؟

ج  - بله ، بودن  دیگه  از همونایی  که  هنوزم  تو تهران  هسنت .

س  - ویل  انگار خودتان  به  قول  قدیمی ها دیگر بوسیده اید و گذاشته اید  کنار، دلتان  دیگر 

دنبال  این کارها و مبارزات  نیست ؟

ج  - گفتیم  که  دیگه  به  سن  و سال  ما قد نمیده !
1- به خواسته جعفری نام این سازمان حذف شد.
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س  - به  نظر شما این  رژیم  عوض  می شود؟

ج  - این  دیگه  با خداست .

س  - با خدا؟ بندۀ خدا چطور؟

ج  - بای���د واگذار  کرد به  خدا، بله . آخه  اینا دیگه  انقد گندش���و درآوردن  که  فقط  خدا از 

پسشون  بر میاد.

س  - یک  بار اش���اره ای  کردید  که  »زنم  تو زندان  بود.« حرف  پیش  آمد نش���د قضیه  را 

تعریف کنید. می خواهید توضیح  بدهید که  چرا و چه  موقع  زنتان  را گرفتند و بردند زندان ؟

ج  - من  که  اونجا نبودم  اطالع  دقیق  ندارم .

س  - همانطور که  شنیدید بگویید.

ج  - والله من  آلمان  بودم  که  شنفتم . به حساب  داشتم  فعالیت  میکردم  که  اینو بیارمش  بریون 

 پیش  خودم . ُخب  تو تهران  ما با بچه ها تماس  داشتیم  دیگه . بچه ها مرین  و اسم  اینو عوض 

 میکنن  و گذرنامۀ دیگه  براش  میگرین . کاراش���و روبراه  میکنن . وقتی  میاد س���وار طیاره  بشه 

 نمیدونم  کی  اونجا بوده  که  اونو شناخته  بود یا لو داده  بود که : »این  خانمِ  شعبان  جعفریه !« 

بعد گرفته  بودنش  و برده  بودن  زندان . زندانم  که  رفت  زن  شریف  امامی  و یه  عده  زنای  دیگه  

تو همون  زندان  بودن  باهاش .

س  - زنتان  چه  مدتی  زندانی  بود؟

ج  - دقیق  نمیدونم ، یه  چند ماهی  شد.

س  - او را تنها گرفتند یا پسرتان  هم  بود؟

ج  - نه  تنها بود.

س  - پسرتان  حمید را نگرفتند؟

ج  - حمی���د و اول  کار میگرین  و ول  میکنن . اینا هر چی  میخواس���نت  بکنن  همون  اول  کار 

کردن . البته  تمام  اینا رو از خونه  بریونش���ون  میکنن . تمام  مال  و اموال  منو میگریین  و زن  و 

بچه مو بریون  میکنن . 

س  - آنوقت  زن  و بچۀ شما کجا می روند؟ از آن  زمان  تا وقتی  زنتان  فوت  کرد، چه  کسی  

از او و پسرتان  نگهداری  می کرد؟

ج  - زنمو که  از اونجا بریون  کردن ، یکی  از رفقا براش  خونه  و زندگی  گرفت . مردونگی کرد 
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و به  زنمون  رسید.

س  - این  دوست  کی  بود؟

ج  - حاج آقا جواد عابدینی . حاال ُمرده  خدا بیامرزدش . چون  ُمرده  اسمشو میارم . این  اونجا 

به حساب  ُخب  خیلی  به  مردم  کمک  میکرد خیلی . از اون  آدما بود که  برنج  و روغن  و پتو و 

اینا میگرفت  و به  این  فقرا می رسید. یکی  از بچه های  خوِد ما بود، از رفقای  ما بود، ورزشکار 

بود، باشگاه  میومد و مریفت  با هم  رفیق  بودیم . اون  به حساب  یه  مدتی  از اینا نیگرداری  کرد. 

تا حتی  زنم  مریض  شد بردش  بیمارستان . بعد تا حتی  وقتی  فوت  کرد رفت  خودش  زحمت  

کشید و برد چالش  کرد و براش  ختم  گرفت . همۀ زحمتا رو اون  کشید.

س  - قضیه  مصادره  کردن  باشگاه  را تعریف  کرده  بودید، اموال  شخصی تان  چطور شد؟

ج  - بله . یه  خونه  داشتم  پشت  مجلس  سنا. اول  مدرسه  بود بعد فروخنت  به  سازمان  امنیت  

ش���د شعبۀ سازمان  امنیت . بعد بمب  گذاشنت  توش  منفجرش  کردن ، هیشکی  نمیخریدش . 

ما خریدیم  گفتیم  حاال َمرَدن  بیان  بمب  بذارن . هف  هش  تا اتاق  داش���ت . گرفتیم  درستش  

کردیم . س���ه  ماه  توش  نشستیم  انقالب  شد. شنفتم  اونجا کمیته  شده ، پاسدارخونه  شده . یه  

باغچه م  داشتم  تو کرج ، اونم  گرفنت . همنی  سه  تا تیکه  را داشتم : باشگاه  و خونه  و باغچۀ کرج .

س  - دیگر چه  داشتید؟

ج  - وقتی  از ایران  اومدم  ُنه هزار تومن  تو بانک  ملی  ش���عبۀ چارراه  حسن آباد داشتم ، سی  

و پنج  هزار تومنم  تو بانک  فرهنگیان . حقوق  تربیت  بدنی  بود که  اول  ماهی  پنج هزار تومن  

بهم  میدادن ، بعدش  کردن  ماهی  ُنه هزار تومن . یکی  دو بار هم  پونزه  تا کردنش . اون  پوال َرم 

 ورداشنت  مصادره  کردن .

س  - اینجا روزهایتان  چگونه  می گذرد؟

ج  - روزها مریم  کلوپ  ]ورزشی [، پاری  وقتا با رفقا مرییم  بریون ، بچه ها میان  پهلومون ، دکرت 

مریم  و از این  کارا. ]با خنده [ روزا اسرتاحت  میکنیم  که  شبا بتونیم  بخوابیم ! )عکس  شمارۀ 

)17/1

س  - بچه ها و رفقا زیاد هستند؟ انگار سرتان  خوب  شلوغ  است ؟

ج  - بله ، ُخب  بچه هامون  ماشاال اینجا زیادن . دور و ورمون  شلوغه . خیلی  از رفقای  سابق  

از ارتشیا بگری تا ورزشکارا اینجا هسنت . مرتب  اونارو میبینم .
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س  - بله  می دانم  برنامۀ مرتب  دیدارهای  دوستانه  هم  دارید؟ این  جناب  آیرون  شیخ کجاست ؟ 

)عکس  شمارۀ 17/2( 

ج  - خس���رو؟ اون  بچۀ درخونگاه  بود، نن���ه اش  دالک  حموم  اونجا بود. چند وقت  پیش  

از انقالب  اومد امریکا و  کشتی گری خوبی  شد ویل  کارای  خالف  کرد و گرفتنش  و قدغن  

کردن  دیگه  کشتی  نگریه . حاالم  تو واشنگته .

س  - مخارج  از  کجا می رسد؟

ج  - یه  حقوق  دولتی  داریم ، با همون  زندگیمون  میگذره ، آخه  گفتم  که  قانعم . خدا را شکر 

تا امروزم  دستمو جلوی  هیشکی  دراز نکردم . )عکس  شمارۀ 17/3(

س  - آقای  جعفری  حاال که  به  گذشته  خودتان  نگاه  می کنید به  چه  چیزی  افتخار می کنید؟

ج  - بزرگرتین  افتخار من  اینه  که  ورزش  باس���تانی  رو در ایران  زنده  کردم  و از وضع  بد و 

نابسامانی  که  داشت  در آوردم  و به  مملکتم  از این  بابت  خدمت  کردم .

س  - بعد از انقالب  هم  برایتان  تعدادی  لطیفه  ساخته اند، شنیده اید؟

ج  - نه  واال!

س  - یکی  اینکه  وقتی  انقالب  ش���د به  آیت الله خمینی  می گویند: »حضرت  امام ، مغزها 

دارن  از مملکت  فرار میکنن !« خمینی  جواب  می دهد: »مانعی  ندارد، مغز الزم  نداریم !« 

بعد شمابرایش  پیغام  می دهید که : »پس  اجازه  بدین  من  برگردم  مملکتم !« یا اینکه  از قول  

شما می گویند: »ما که  بی ُمخ  بودیم  شاه  رو برگردوندیم ، مخ داراش  خمینی  رو!!«

ج  - ]با خنده [ شمام  خوب  ما رو فیلم  کردی ها!

س  - پس  تا در این  حال  و هوا هستیم ، برای  حسن  ختام  یک  شعر برایمان  بخوانید. 

ج  - یه  مخمس  براتون  میخونم . اون  شعری  که  چار بند داره  و یه  بند تخلص  وسطش  داره .

مخمسو  نوحه خونا میخوندن . میگه :

در بیشه  و نیستان  باران  گُهر نگردد  

از صحبت  ضعیفان  کس  معترب نگردد  

نامرد از نصیحت  مرِد هرن نگردد  

دخرت به  صد نصیحت  آخر پسر نگردد  

تلخی  که  تلخ  باشد، بارش  شکر نگردد  
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اطفال  مردمان  را با ناز پرورانی   

شویی  تن  ضعیفش  با آبِ  زندگانی   

سازی  بزرگ  او را با عیش  و جاودانی   

با صد نوا و حسرت  ای  بینوا چه  دانی   

آهن  پروراندن  دانی  که  زر نگردد  

عمر گرانبها را تحصیل  مال  کردی   

در دورۀ جوانی  فکر و خیال  کردی   

آن  قِد چون  الف  را مانند دال  کردی   

بیهوده  اسم  خود را صاحب  کمال  کردی   

جز یک  کفن  نصیبت  چیز دگر نگردد  

طفالن  نازپرور شادی  کنند که  ُمردی   

از مالِ  دولت  خود جز یک  کفن  نُبردی   

در راه  حق  ندادی  دینار هم  نخوردی   

از بهر عیش  اوالد در دست  خود فشردی   

از بهِر عیش  اوالد یاد از پدر نکردی   

مرد خدا نبندد دل  بر جهان  فانی   

جانا دو روز دیگر اینجا تو میهمانی   

مهمانی ات  که  طی  شد سوی  عدم  روانی   

افکنده ای  به  دستت  باری  به  این  گرانی   

در راه  گور با تو زر همسفر نگردد  

دنیا به  این  وجاهت  اصال بقا ندارد  

بیمار مالِ  دنیا دردش  دوا ندارد  

عمر کسی  به  دنیا جانا بقا ندارد  

در وقت  جان  سرپدن  شاه  و گدا ندارد  

فکری  نما که  عمرت  بیهوده  سر نگردد  
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نوشریوان  کجا شد آن  شاه  با عدالت   

با خاک  شد هماغوش  رستم  با آن  شجاعت   

سیلی خور اجل  شد حاتم  به  آن  سخاوت   

پیغمربان  سراسر با معجز و کرامت    

رفتند و رفته  هرگز بالله که  برنگردد  

این  خشت ها که  بینی  دستِ  و سر شهان  است   

این  خاک  زیر پایت  مثل  تو جسم  و جان  است   

در گوشۀ خرابه  شاهان  و دودمان  است   

مثل  تو صدهزاران  جانا در این  جهان  است   

ای  عاقال لب  گور توبه  شفا نگردد  

تا وقت  هست  فرصت  در فکر آخرت  باش   

ره  دور و باِر سنگنی  فکر مسافرت  باش ...  

باقیشم  دیگه  میخوره  به ...

س  - به  کجا؟

ج  - ذکر مصیبت  میشه ...

س  - اشکایل  ندارد.

ج  - ...احمد رسول  اکرم  رفتی  ز دار دنیا

از راه  کنی  شکستند پهلوی  پاک  زهرا  

از قید کنی  ببستند مسجد ویل  حق  را  

غری از حسن  کسی  را پاره  جگر نگردد...   

نمیخواستم  این  چار پنج  بندشو بخونم  دیگه !

س  - چرا؟ بهر حال  آخر سر یک  ذکر مصیبت  هم  الزم  بود! شعرش  مال  کیست ؟

ج  - این  شعر مال  یه  حسن  نامی  بود که  تخلصشو گذاشته  آخرش .

س  - سالمت  باشید.

ج  - عزت  شمام  زیاد، یا علی .
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عکس  شمارۀ 17/1 با لباس  ورزش 
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عکس  شمارۀ 17/2 با آیرون  شیخ 
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عکس  شمارۀ 17/3 پرتره 
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پیوست  ها



پیوست ها 3۸۸

کیهان  چاپ  تهران  - 2۸ مرداد 1369
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1 پیوست  شمارۀ 1 )شرح  سند صفحۀ مقابل (

از روزنامۀ کیهان ، چاپ  تهران ، 28 مرداد 1369
کودتای  28 مرداد؛ اقدام  مشرتک  اوباشان ، سازمان  سیا و دربار پهلوی  

رژیم  ستم  شاهی  که  با قیام  مردم  در سال  1332 در بن بست  فزاینده ای  قرار گرفته  بود راه  چاره  را در فرار 
مفتضحانه  شاه  از  کشور دید و این  امر صورت  گرفت . لیکن  با برنامه ریزی  سازمان  »سیا« و کمک  ایادی  
داخلی  آن  به  بازگش���ت  سرکوبگرانه  محمدرضا پهلوی  منجر شد. سرکوبگریی  که  در طول  تاریخ  ایران  
به عنوان  وحشیگری  اوباش  فدایی  شاه  ثبت  گردید و قدرت  به  دست  شاه  افتاد تا راه  را برای  غارت  و 

چپاول  هرچه  بیشرت ذخایر ملت  برای  آمریکاییان  هموار نماید.
رژیم  س���تم  ش���اهی  در طول  حیات  ننگینش  پس  از کودتای  2۸ مرداد از آن  به عنوان  روز »قیام  ملی  2۸ 
مرداد« نام  برده  و در بوق  و کرنا می دمیدند  که  بله  با همکاری  و همیاری  مردم  شاه  بازگشت  و همیشه  نیز 

از اینکه  دست  خارجی ها و یا عوامل  آشوبگر و چماق  به  دست  را نشان  دهند ابا داشتند.
لیکن  مردم  ایران  به خوبی  آگاه  بودند که  بازگشت  محمدرضا پهلوی  به عنوان  شاهنشاه  محبوب ! تنها به  
دست  سیاس���تمداران  آمریکایی  و اجرای  چاقوکشان  حرفه ای  به  سردمداری  شعبان  جعفری  مشهور به  

شعبان  بی ُمخ  انجام شده  و مردم  نقشی  در آن  نداشتند.
درباره  نقش  سازمان  سیا تاکنون  کتب  زیادی  به چاپ  رسیده  و خاطرات  مختلفی  نیز از زبان  سردمداران  
وقت  سازمان س���یا در اختیار عامه  قرار  گرفته  اس���ت ، اما در رابطه  با اش���خاص  داخلی  و افرادی  که  در 
بازگشت  محمدرضای  وابسته  به آمریکا تالش  کردند و ماهیت  آنان ، کمرت بحث  مستند تاریخی  صورت  

گرفته  است .
از این  روست  که  نگرشی  هرچند اجمایل  به  پروندۀ سردمداران  جریان  بازگرداندن  شاه  به  کشور ضروری  
می نماید تا با شناخت  ماهیت  دقیق  این  افراد بتوان  به  ماهیت  آزادیخواهانه  و دمکراتیک مآبانه  آمریکاییها 

و ایضاً مزدورانشان  محمدرضای  پهلوی  پی  برد.
شعبان  بی ُمخ  که  بارها در اسناد فرمانداری  نظامی  وقت  به  همنی  نام  یاد برده  شده  خود را »تاجبخش  

شاه « می دانسته  واتفاقاً!! این  امر مورد تأیید هم  شاه  و هم  مردم  ایران  بوده  است .
نظام  شاهنش���اهی  در اس���نادی  که  در پی  خواهد آمد با تجلیل های  دور از حد انتظار از او کمک های  
بالعوض  فراوان  و باالخره  اعطای  عنوان  ریاست  عالیه  ورزش  پهلوانی  کشور به  او عماًل و علناً نشان  
داده  که  اگر »فداکاریهای  شعبان  بی ُمخ « نبود هرگز محمدرضا پهلوی  به  اریکۀ سلطنت  باز نمی گشت .

ش���اید در اذهان  این  نکته  پیش  آید که  ممکن  است  رژیم  شاهنشاهی  از ماهیت  و عملکرد وی  اطالعی  
نداشته  است  و لذا از او تجلیل  نموده  است !

لیکن  اگر به خوبی  به  اسناد نگاه  شود کلیه  حرکات  نامربده  به طور دقیق  مورد نظر کارگزاران  وقت  رژیم  
شاهنشاهی بوده  و اتفاقاً!! به همنی  دلیل  چماقداری  و چاقوکشی  مورد تأیید قرار گرفته  است .

اینک  در س���الگرد کودتای  آمریکایی  2۸ مرداد برگهایی  از پرونده  شعبان  جعفری  یا »شعبان  بی ُمخ «، 
تاج بخش  محمدرضا پهلوی  را جهت  اطالع  ملت  مسلمان  ایران  منتشر می نماییم .

روابط  عمومی  وزارت  اطالعات  
1- در بخش »پیوست« هر کجا مطلبی یا گفته ای نقل شده، به شیوه نگارش نویسنده روزنامه نگار و نشریه ای که 
تمام یا بخشی از نوشته شان مورد استفاده قرار گرفته است، وفادار مانده ام و شیوه نگارش ناهمگون این بخش از 

چننی رویه ای حاصل شده است.
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شعبان  جعفری ، چاقوکش  حرفه ای 
اولنی  س���ند مربوط  به  وی  به تاریخ  1326/12/21 باز می گردد در زمانی  که  نامربده  را به جرم  فحاش���ی  در 
تماشاخانۀ فردوسی  به تصور اینکه  سربازی  را می گذراند جلب  و به  دژبانی  برده اند که  در گزارش  نام  وی  

»شعبان  معروف  به  بی ُمخ « ذکر گردیده  است . منت  کامل  سند شمارۀ یک  در زیر آمده  است :
اداره : ستاد ارتش 

دایره  : شعبه  2 رکن  2
ریاست  اداره  بازپرسی  ارتش 

گزارش  دژبانی  مرکز حاکی  است  که  در ساعت  9/30 روز 26/12/21 سرباز وظیفه  شعبان  معروف  
به  بی ُمخ  با لباس  غرینظامی  در تماش��اخانۀ فردوسی  نس��بت  به  مأمورین  تماشاخانه  فحاشی  
نموده  است  که  به وسیله  مأمورین  به  دژبانی  جلب  گردیده ، مقتضی  است  قدغن  فرمایید سرباز 

نامربده  را تنبیه  و با ارسال  پیشینه  خدمتی  او نتیجه  را گزارش  دهند.
از طرف  رئیس  ستاد ارتش  - سرلشکر خسروانی 

در سال  1327 شعبان  بی ُمخ  از تهران  به  الهیجان  فرار می کند و در آنجا نیز مزاحمت های  فراوانی  را برای  اهایل  
ایجاد می نماید. یکی  از تلگرافهای  واصله  به  ستاد ارتش  در مورد نامربده  بدین  شرح  است . )سند 2(:

1327/7/12
ستاد ارتش  - چند ماه  است  بطوریکه  معلوم  است  شعبان  بی ُمخ  معروف  فراراً به  الهیجان  آمده  مزاحم  

اهایل   و از هر حیث  شرارت  می نماید. تمنا دارد امر فرمائید مقررات  نظامی  در باب  او اجرا گردد.
محمد محمودی 

ستاد ارتش  رکن  دوم 
تهران  مورخ  هیجدهم  مهرماه  1332 شعبه  تجسس  و اطالعات   

تیمسار ریاست  ستاد ارتش 
گزارش 

محرتمًا معروض  می دارد. در شهر قویًا شایع  است  که  شعبان  جعفری  )شعبان  بی ُمخ ( از طرف  ارتش  به  
درجه سروان  و حتی  سرهنگ  افتخاری  مفتخر شده  است . این  شایعه  را مخالفنی  دولت  با تعبری و تفسری 
زیاد بنی  مردم  تجزیه  و تحلیل  می نمایند در نتیجه  این  ش��ایعه  در اکثر مردم  تولید ناراحتی  و نارضایتی  
نموده   مستدعی  است  مقرر فرمایند در این باره  به نحوی  که  مقتضی  باشد مبارزه  تبلیغاتی  به عمل  آید. م .م .

)دستخط  روی  سند: آنچه  می خواهند بگویند(
در همان  زمان  نامه ای  از فردی  بنام  سریوس  فرید به  »جم « وزیر دربار شاه  ارسال  می گردد که  طی  آن  با اینکه  خود 

را شاه  دوست  معرفی  می نماید از حرکات  شعبان  بی ُمخ  شکایت  کرده  )سند 3( و چننی  می نویسد:
چندی  قبل  ش��خصی  بنام  ش��عبان  جعفری  معروف  به  »بی ُمخ « با لباس  اونیُفرم  س��ربازی  به  
الهیجان  واردگردیده ... نامربده  خود را منتس��ب  به  دربار و فرس��تاده  مخصوص  سران  ارتش  
معرف��ی  نم��وده ... در این  مدت  خانواده ای  ش��رور و الت  با اس��تفاده  از زوجیت  دخرت خود با 
این  شخص  وسایل  اخالل  آسایش  عمومی  را فراهم  چنانچه  خانواده  عباس  با پشتیبانی  شعبان  

جعفری  دست  به  چاقوکشی  نموده  و وسایل  ترس  و وحشت عمومی  را فراهم  نموده اند...
برخی  از افراد برای  جلوگریی  از کارهای  شعبان  بی ُمخ  به  حیله ای  متوسل  شده  و آن  اینکه  در گزارشات  خود ضمن 
 اینکه  از وی  به عنوان  فردی  چاقوکش  و بددهان  نام  برده اند او را متهم  کرده اند که  به  مقام  شامخ  سلطنت ! اهانت  
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کرده  تا شاید بدین  وسیله  جلو رفتار او گرفته  شود شهربانی  گیالن  در این  زمینه  گزارش  مشروح  و مفصلی  
را به تاریخ 132۸/۴/7 ارسال  نموده  )سند ۴( که  بخشهایی  از آن  بدین  قرار است :

راجع  به  ش��عبان  جعفری  معروف  به  بی ُمخ ... غالمحس��نی  رودکلی ... در بازجوی��ی  از اهانت  نمودن  
شعبان  به مقام  سلطنت  اظهار بی اطالعی  ویل  اهانت  او را نسبت  به  سروان  وزیری  و فحش  به  اشخاصی  
که  اطراف ماش��ینی  جمع  شده  بودند تأیید و بیان  داشت ... ش��عبان  مزبور به اتفاق  »حسن  اسالم نظر« 
معروف  به  حس��ن نظامی  با پنج  شش  نفر دیگر در حال  استعمال  نوش��ابه  )مشروبات  الکلی ( هستند... 
و ش��عبان  نهایت  از حال  عادی  خارج  اس��ت ... از مهمانخانه  خارج ... مشاهده  می نماید که  عده ای  در 
خیابان  جمع  و شعبان  بی ُمخ  مزبور با یک  نفر زن  و چند مرد با حالت  غریطبیعی  که  سوار ماشینی  بوده  

رسیده ... شعبان  بنای  فحاشی  به مردم  را گذارده ... و نسبت  به  سروان  وزیری  فحاشی  می کند...
با اینهمه  سوابق  مشعشع ، فعالیتهای  شعبان  بی ُمخ  گل  کرده  و  کاندیدای  اجرای  طرح  آمریکایی کودتای  
2۸ مرداد و یابه قول  رژیم  ستم شاهی  روز قیام  ملی ! 2۸ مرداد می شود و فعالیتهای  شعبان  بی ُمخ  و رفقا و 

همپالکی هایش  موجب  می گردد تا مردم  سرکوب  و نظام  شاهنشاهی  استوار  گردد.
در یک  گزارش  که  به  اداره  اطالعات  شهربانی  واصل  گردیده  فردی  به نام  عبدالله زاده  عالقه مند به  نظم  

عمومی  می داند، چننی  نوشته  است : )سند 5(
ریاس��ت  محرتم  ش��هربانی  کل  کش��ور... عملیات  بی رویه  ش��عبان  جعفری  معروف  به  شعبان  
بی ُمخ ... باعث  بی نظمی  می شود... و مردم  بیشرت از این  اعمال  خالف  عصبانی  می شوند...

در تاریخ  32/7/16 حدود پنجاه  روز پس  از  کودتا نیز فعالیت  خالصانه  شعبان  بی ُمخ  معروف  در راه  شاهنشاه محبوب !! 
آنچنان  گسرتده  می گردد که  فغان  نریوهای  شاه  را نیز به در می آورد که  گزارش  آن  به  شرفعرض  همایونی !نیز می رسد. 

)حال  شاه  چه  تصمیمی  می گرید پایان  همنی  مطالب  خواهیم  دید )سند 6(.
گزارش 

تهران  مورخ  شانزدهم  مهرماه  32
قابل   توجه 

امروز تظاهرات  شعبان  جعفری  و دارودسته  او در خیابانها و الفاظ  رکیکی  که  به کار می برد بسیار بسیار 
زننده  و تأثری خیلی  نامطلوبی  در افکار عامه  داشت  و تولید انزجار و نفرت  در بینندگان  کرده  بود مخصوصًا 
درجلو دانشگاه  که  نسبت  به  دانشجویان  با الفاظ  مخصوص  هتاکی  کرده  بود... دیده  شده  که  نامربده  
در حالیکه  قمه  در دست  داشت  و همراهان  وی  که  شمشریهای  قدیمی  همراهشان  بوده  شعارهایی  به نفع  

دولت  و اعلیحضرت  همایون شاهنشاهی  می داده  است  )به  شرفعرض  همایونی  رسید(.
در همنی  رابطه  گزارش  دیگری  که  آن  هم  به  عرض  اعلیحضرت !! همایونی  رسیده  که  بخشهایی  از آن  

به قرار زیراست :
اطالعیه  32/7/17

روز 32/7/16 شعبان  جعفری  )معروف  به  بی ُمخ ( با چند کامیون  افراد غری نظامی  که  بیشرت آنها شمشری و چاقو و 
چوب  به  دس���ت  داشتند در جلو دانشگاه  و بازار به  مردم  کلمات  رکیک  ادا می نمودند... اشخاص  شاه دوست  و 
میهن پرست  می گفتند اعمال  شعبان  گرچه  در ظاهراً له  شاه  می باشد ویل  در حقیقت  بزرگرتین  خدمتی  است  که  به  

اخاللگران  می نماید. یعنی  اهایل  پایتخت  را نسبت  به  حکومت  بدبنی  می نماید.
نهایت  قضیه  بدانجا ختم  می گردد که  س���رتیپ  ش���جاعی  معاون  فرمانداری  نظام���ی  تهران  در نامه ای  
احساسات  وطن پرس���تانه  آقای  شعبان  جعفری  را مورد تقدیر قرار می دهد لیکن  به دلیل  واکنش  زشت  
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اجتماعی  آن  آنها را تهدیدمی نماید. منت  کامل  آن  )سند ۸( بدین  شرح  است :
وزارت  جنگ 

آقای  شعبان  جعفری  
ضمن  اینکه  احساس��ات  وطن پرس��تانه  و شاه دوس��تی  عده ای  از آقایان  قابل  همه  گونه  تمجید می باشد 
ویل اخالق  و رفتار آنها هم  که  همیش��ه  مورد توجه  اولیاء امور می باش��د نبایس��تی  طوری  باشد که  باعث  
انزجار وناراحتی  مردم  را فراهم  نماید و آن  منظور مقدس  را که  در راه  آن  قدم  برمی دارند تریه  و تار سازد. 
اخریاً اشخاص  ضعیفی  که  حقیقتًا باید مورد حمایت  عموم  باشند از برخورد و تماس  عده ای  منجمله  شما 
شاکی  و با طرز ملتمسانه  استدعای  رسیدگی  را نموده اند لذا فرمانداری  نظامی  ضمن  این  تذکر اخالقی  
الزم  می داند متذکر ش��ود که  آقایان  بیش��رت از پیش  متوجه  اخالق  و رفتار و برخورد خود با مردم  بوده  و 

فرمانداری  را مجبور ننمایند به  اقدامات  شدید که  شایستگی  آقایان  را ندارد متوسل  شود.
معاون  فرمانداری  نظامی  تهران  سرتیپ  شجاعی 

رفتار جنایتکارانه  شعبان  بی ُمخ ... رفتار شاهانه  اعلیحضرت !!
علریغم  آنچه  تاکنون  ذکر گردید و از اعمال  و رفتار بی رویه  شعبان  بی ُمخ  و دارودسته  او گفته  شد که  خصوصاً در دو سند 
شش  و هفت  مشاهده  کردیم  که  این  گزارشها به اطالع  شاه  نیز می رسیده ، شاه  قدر زحمات  شعبان  بی ُمخ  را دانسته  و از 
او به  انحاء گوناگون  تقدیر و تشکر کرده  است . به حدی  که  این  مطلب  زبان  به  زبان  در بنی  مردم  منتشر به  شایعه ای که  در 

تاریخ  32/7/1۸ همزمان  با چاقوکشی های  فوق الذکر در شهر تهران  شایع  شده  است  )سند 9( توجه  فرمایید.
ستاد ارتش  رکن  دوم                                                                                               تهران  مورخه  هیجدهم  مهرماه 

شعبه  تجسس  و اطالعات 
تیمسار ریاست  ستاد ارتش  

گزارش 
محرتمًا معروض  می دارد در شهر قویًا شایع  است  که  شعبان  جعفری  )شعبان  بی ُمخ ( از طرف  
ارتش  به  درجۀ سروان  و حتی  سرهنگ  افتخاری  مفتخر شده  است ... مقرر فرمایید در این  باره  

به نحوی  که  مقتضی  باشد مبارزه  تبلیغاتی  به عمل  آید.
جالب  اینجاس���ت  که  فردی  که  ظاهراً مأمور بردن  گزارش���ات  برای  اطالع  شاه  اس���ت  در زیر ورقه  نوشته  است  
)آنچه می خواهند بگویند( چرا که  نامربده  دقیقاً در جریان  بوده  که  این  اعمال  بر اس���اس  خواس���ت  اعلیحضرت  
همایون  و اربابان  آمریکایی  وی  صورت  گرفته  و برای  وی  مشخص  بوده  که  هرچه  آمریکا و اعلیحضرت ! بخواهند 

صحیح  است  گرچه  با اصول  بدیهی  عقل  مخالف  باشد.
دلیل  آگاهی  نامربده  نیز این  است  که  دو روز قبل  از این  تاریخ  یعنی  در همان  روزها که  شعبان  بی ُمخ  با شمشری و چاقوبه  
درب  مغازه ها و محل  تحصیل  دانشگاه  حمله  می کرده  و  گزارش  به  شرفعرض  همایونی  می رسیده  نامه  محرمانه ای  از 

بهبودی  رئیس  تشریفات  دربار شاه  به  ستاد ارتش  واصل  گردیده  که  طی  آن  )سند 10( چننی  نوشته  است .
اعلیحضرت  همایون  شاهنشاهی  امر و مقرر فرمودند از مدال  یا نشانی  که  به نام  قیام  28 مرداد 
تهیه  می نمایند به  اشخاصی  از قبیل  آقایان  شعبان  جعفری ... که  حقیقتًا با دوستان  و همراهان  

خودش  فداکاری کردند مرحمت  شده  و زحمات  آنها قدردانی  شود...
رئیس  تشریفات  وزارت  دربار شاهنشاهی  بهبودی 

صاحب  همان  امضا در زیر این  نامه  نوشته  است :
از شرف  عرض  پیشگاه  شاهانه  گذشت  مقرر فرمودند چرا تا به حال  اقدام  نشده  فوراً کمیسیون  رسیدگی  و 
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به اشخاصی  که  فداکاری  کرده اند تشویق  شوند.
باالخره  کمیسیون  مزبور به دستور شخص  شاه  در تاریخ  32/10/2 تشکیل  و مصوبات  آن  به  رئیس  ستاد 

ارتش گزارش  می شود )سند 11 و 12(.
از کمیس��یون  اعطای  امتیاز به  غرینظامیان  به  ریاست  ستاد ارتش  رکن  2 کمیسیون  32/10/2 تشکیل  ومتفقًا 
تصویب  نمود که  به  آقای  شعبان  جعفری  که  در روز قیام  28 مرداد فعالیتها و خدمات  مهمی  انجام داده  

یک  قطعه  نشان  درجه  2 رستاخیز اعطا گردد.
رئیس  کمیسیون  سرلشکر غالمحسنی  افخمی 

تیمسار ریاست  ستاد ارتش 
گزارش 

محرتمًا کمیس��یون  تش��ریفات  غری نظامیان  از لحاظ  خدماتی  که  در روز 28 مرداد آقای  جعفری  با کسان  
خودانجام  داده اند بدون  در نظر گرفنت  سوابق  و سوء شهرت  به  نفر نامربده  باال نشان  رستاخیز درجه  2 و 
18 نفرهمراهانشان  به  مدال  28 مرداد را تصویب  نموده  و تصویب  این  نظر مرا منوط  به  اراده  ستاد ارتش  

دانسته است . 
اسامی  اشخاص  مورد بحث  و صورت  جلسه  به پیوست  تقدیم  و صدور هر گونه  اوامر منوط  به  رأی  عایل

 است .                                                                                            از طرف  رئیس  رکن  2 ارتش  - سرهنگ  پاکروان 
در ذیل  همنی  ورقه  با خطی  که  احتمااًل مربوط  به  سرتیپ  ورهرام  می باشد نوشته  شده  است :

تقاضای  نش��ان  به  ش��خص  نامربده  باال و کسانش  قباًل به  شرفعرض  همایونی  رسیده  مقرر فرموده اند چرا 
تابه حال  اقدام  نشده  فوراً کمیسیون  رسیدگی  و اشخاصی  که  فداکاری  کرده اند تشویق  شوند.

آری  همانگونه  که  دیده  می شود شعبان  جعفری  از سوی  مردم  به عنوان  بی ُمخ  معرفی  می گردد و فرمانداری  
نظامی تهران  او را تهدید می کند  که  دست  از شرارت  بردارد چرا که  آبروی  نظام  شاهنشاهی  می رود لیکن  
همنی  آدم  علریغم  س���وء شهرت  که  از سوی  کارگزاران  رژیم  بر آن  اعرتاف  شده  است  به  القابی  از قبیل  
»فداکار«، »کسی  که  در روز قیام  2۸ مرداد فعالیتها و خدمات  مهمی  انجام  داده  است « و »فردی  که  
حقیقتاً با دوس���تان  و همراهان  خودشان  فداکاری کرده اند« مفتخر می شود و مدال  لیاقت  2۸ مرداد را 
می گرید تا برای  همه  تاریخ  ایران  و جهان  به یادگار باقی  بماند که کودتاگران  آمریکایی  به توسط  چه  کسانی  
بنیان  ظلم  و فساد را در ایران  استوار کرده اند و ماهیت  آزادیخواهی  آمریکاییان  روشن تر گردد و معماران  

سلطنت  پهلوی  شناخته  گردند.
**********

پیوست  شمارۀ 2 
از روزنامۀ باخرت، شمارۀ 74، سال  14، 3 آبان  1328

آخرین  پردۀ کمدی  در انتخابات  - چاقوکش ها در اطراف  صندوق ها چکار دارند؟
طبق  تصمی���م  انجمن  مرکزی  نظارت  انتخابات  همانطور که  باطالع  رس���یده  بود صبح  امروز ش���مارش  آراء در 

مسجدسپهساالر شروع  شد.
خربنگاران  جراید از اول  قرائت  تا ساعت  ده  و نیم  که  مجدداً صندوقها الک  و مهر گردید در محل  حاضر و ناظر 
جریان  بودند. از اول  وقت  معلوم  بود که  عدۀ از چاقوکشها در سالن  قرائت  آراء حاضر و قصد اغتشاش  دارند. مقارن  
س���اعت  10 صبح  رمضان یخی  معروف  که  سابقۀ متعدد شرارت  و چاقوکشی  دارد بعنوان  نزاع  با شخص  دیگری  
بنای  داد و فریاد گذاشت . مخربین  روزنامه ها که  قباًل از نقشۀ آنان  مطلع  شده  بودند تصمیم  گرفتند در دستگریی  
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عاملنی اغتشاش  با مأمورین  و افسران  شهربانی  همکاری  نموده  و غائله  را بخوابانند. متأسفانه  در عمل  مالحظه  شده  
که مأمورین  انتظامی  جدا از آنان  طرفداری  و پشتیبانی  میکنند. 

این  نحوۀ عمل  که  بیس���ابقه  هم  نیست  مردم  با ایمان  را عصبانی  نموده  و چیزی  نمانده  بود مشاجرۀ لفظی  بزد و 
خوردبرسد. خوشبختانه  کسانیکه  پیش بینی  اوضاع  را نموده  بودند از کلیه  آقایان  و مخربین  جراید و مأمورین  انجمن  

ملی نظارت  انتخابات  تقاضا نمودند که  داخل  تاالر قرائت  آراء شده  و از هرگونه  عکس العملی  خودداری  کنند.
بدین  ترتیب  غائله ای  که  بدست  شعبان  بی مخ  چاقوکش  و بتحریک  دیگران  بر پا شده  بود با شکست  مواجه  گردید.

نکته ای  را که  الزم  بتذکر میداند اینست  که  از روز اول  اخذ آراء تا کنون  مأمورین  انتظامی  با تمام  قوا از اشخاص شرور 
و بدسابقه  حمایت  کرده  و علناً آنانرا در اعمال  خالف  قانون  خود آزاد میگذارند و نتیجۀ این  رفتار معلوم نیست  

بکجا منتهی  شود و حادثۀ خوننی  و جنایت باری  بوجود نیاورد.
**********

پیوست  شمارۀ 3 
برخی  از عنوان های  نشریات  توده ای  قبل  از 14 آذر:

- راهنمای  ملت ، 3 شنبه  7 آبان  1330، شمارۀ 8
اربابان  مزدور درخش��ش  و علی  خانلوی  دزد و خائن ، حکم  قتل  دبریان  ش��رافتمند را به دس��ت  ش��عبان   
بی مخ  و عش��قی  و خربه زاده  چاقوکشان  معروف  حزب  آدمکش��ان  داده  و آنها را تحت  حمایت  پلیس  به  

دبریستانها  می فرستند.
- راهنمای  ملت ، 5 شنبه  16 آبان  ماه  1330

چاقوکشان  در اطراف  مدارس  چه  می کنند؟
پریروز هم  با هجوم  چاقوکشان  حزب  دولتی  به  دبریستان  الربز ادامه  داشت .

- جرس ، 5 شنبه  20 آبان  ماه  1330
رفتار زننده  و غریقانونی  ش��هربانی  تنفر ش��دید افکار عمومی  ایران  را به  خود جلب  کرده  اس��ت . باید 
سرلش��کر مزینی  رئیس  شهربانی  فورًا از کار برکنار ش��ود و در روش  منفور و ضد آزادی  پلیس  تجدید نظر 

قطعی   به  عمل آید.
باز هم  چاقوکشی  زحمتکشان   دولت  آمریکا

باز هم  چاقوکش���ی  زحمتکش���ان  دولت  امریکا آقای  محمد امینی  شرحی  نوش���ته  که  روز جمعه  2۴ آبان  ساعت  
2بعدازظهر از بازارچه  آش���یخ هادی  عبور می کرده  و مش���غول  مطالعۀ روزنامه  »بسوی  آینده « بود. ناگهان  شعبان  
بی ُمخ  باچند نفر دیگر به  نامربده  حمله ور شده  و با چاقو پیشانی  او را زخمی  می کنند که  عابرین  او را به  بیمارستان  
سینارس���انیده  و پیشانی  او را بخیه  می زنند. جالب  توجه  اس���ت  که  تمام  این  جریان  تحت  شعار »زنده  باد دکرت 
مصدق « انجام می گرفته . به این  ترتیب  برای  چندمنی  بار ماهیت  کثیف  و نقش  اساسی  حزب  زحمتکشان  روشن  

می شود.
- آخرین  نربد، 4 شنبه  20 آذر ماه  1330

جنای��ت  زی��ر نقاب  نف��ت ، مصدق  دی��روز پنجه های  خوننی  خ��ود را پش��ت  تریبون  مجلس  نش��ان  داد، 
هجوم اراذل  بخانه های  مردم  چه  ارتباطی  با مسألۀ نفت  ندارد.

امروز »شعبان  بی ُمخ « بحق  مظهر هیئت  حاکمۀ کنونی  ایران  گردیده  است . هیئت  حاکمه ای  که  شعبان  بی ُمخ ها 
مظهر وقوۀ مجریۀ آن  باشند درین  قرن  قابل  بقا نیست .
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پیوست  شمارۀ 4 
از روزنامۀ راهنمای  ملت ، 17 آبان  ماه  اسفند 1330، شمارۀ 20، صفحۀ اول  

آیا شاگردان  مدارس  با هم  جنگ  دارند یا دولت  با شاگردان  مدارس 
پدران ، مادران ، اطفال  خود را از چاقوی  دولتی  شعبان  بی ُمخ  و عشقی  و فروهر رها سازید!

چاقوکشی  دولت  ادامه  دارد! پس  از اینکه  هیأت  حاکمه  فئودال -بورژوای  ایران  نتوانست  با کشتار خلق  آذربایجان  
وکردستان ، با تبعید و حبس  و بیکار کردن  زحمتکشان ، با توطئه  رسوای  پانزدهم  بهمن ، با قانون  دوم  مرداد ماه 132۸، 
یا رخنه  و دست اندازی  به  قانون  اساسی ، با تشکیل  مجلس  اعیان ، با نمایاندن  آخرین  مهره  بازی ، آخرین  تریترکش  
خود نهضت  استقالل طلبانه  و آزادیخواهانه  ملت  سربلند ایران  را خاموش  کند و مانند دوران  گذشته  مردم  رامختنق  
سازد و خاطر مبارک  را آسوده  دارد. پس  از آنکه  هر طرحی  که  مالداران  داخلی  و سودجویان  بیگانه  برای اسارت  
هر چه  بیشرت این  قسمت  از مردم  محروم  آسیا کشیدند نقش  بر آب  شد و هر نرینگی  که  نمودند آشکار! گردیدباز 
ای���ن  روزها جراید و محافل  وابس���ته  به  هیأت  حاکمه  از هر جناح  به خیال  طرح  تازه  افتاده  و قس���متی  را به موقع  

اجراگذاشته اند. 
بیهوده  نیس���ت  که  جمال  امامی  دم  از خطر می زند و همکاران  خود را به ی���اری  می خواند! در این  طرح  تازه  بی  

شک الهام  دو دولت  امرپیالیست  سودجوی  »دنیای  آزاد« هم  دست  آشکارا دارد.
خالصه  طرح  تازه  اینست  که  باید ملت  را خفه  کرده ، برای  اینکار تصمیم  گرفته اند که  نخست  در دانشگاه  ودبریستان ها 
صدای  دانشجویان  و شاگردان  بیداردل  را در سینه  مختنق  سازند و اتحادیۀ دانش جویان  و دانش آموزان را که  نطفه  
آن  در اطاق های  رئیس  کارآگاهی  و رکن  دوم  ریخته  نش���ده  و تاکنون  »پسند خاطر« نبوده  است  در هم ریزند. از 
این  رو شورای  دانشگاه  به بهانۀ خنده آور و مصنوعی  دانشگاه  را تعطیل  کرده  و رئیس  شهربانی  به دستورمقامات  
قدرت طلب  عده ای  از چاقوکش���ان  معروف  ش���هر مثل  شعبان  بی مخ  و عش���قی  و چند عنصر پست  مثل  فروهر را 
باعده ای  کاردکش  به  دبریس���تانها حمله ور ساخته  و تاکنون  به نام  اختالف  مسلکی  دانش آموزان  که  همواره  بوده  

است عدۀ بسیاری  را از پای  انداخته  است !
**********

پیوست  شمارۀ 5
از کتاب  »قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقوط  مصدق « صص  560-559

اشاره ای  به  مطالب  روزنامه های  چپ  و راست  و مطبوعات  وابسته  به  دکرت مصدق  و جبهۀ ملی  در روزهای  17 و 
1۸آذر:

»روزنامه  بسوی  آینده  )ارگان  حزب  توده  که  در این  زمان  توقیف  بود و به جای  آن ، »آخرین  نربد« منتشرمی شد( در 
شمارۀ 17 آذر در بیانیۀ هیأت  تحریریه اش  چننی  نوشت : »ما فریاد تنفر و اعرتاض  خود را بر ضد رژیم ترور، آدم کشی ، 

غارت  و دزدی  اوباش  و اراذل  دولت  دکرت مصدق  و مظالم  پلیس  قانون  شکن  او بلند می کنیم ...
کنی  و نفرت  بر حکومت  مردم کش  و غارتگر مصدق الس���لطنه  پلیس  مصدق  به همراهی  یک  مشت  رجاله ، محل  

روزنامه بسوی  آینده  و شماره های  روزنامه  را در چاپخانه  غارت  کردند.«
روزنامه  شهباز )ارگان  جمعیت  ملی  مبارزه  با شرکتهای  استعماری  نفت  در ایران ( شمارۀ 90، 1۸ آذر 1330:»حکومت  

اراذل  دولت  مصدق السلطنه  به پشتیبانی  اوباش  در مقابل  ملت  ایران  ایستاده  است .«
هفته  نامۀ چلنگر، دوشنبه  1۸ آذر: »ننگ  و ادبار بر مصدق  پری و کفتار خون آشام  و دارودسته  ننگنی  او که مرتکب  

چهارده  آذر شدند.«
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روزنامۀ نوید آزادی  )مدافع  زحمتکشان ( چون  توقیف  بود به جای  آن  »فرمان  تاریخ « مورخ  16 آذر نوشت :»مصدق  
ماهیت  خیانتکار خود را یکبار دیگر نشان  داد - مردم  ایران  - دست  و پنجه  خون آلود دولت  سالوس  مصدق به دستور 

امرپیالیسم  به  خون  شاداب  فرزندان  ملت  آغشته  گردید«.
روزنامۀ آدینه ، 1۸ آذر: »به  مصدق السلطنه  و دارودسته  حزب  آدمکش  آمریکاییش  بگویید مبارزه  ادامه  دارد- دکرت 
مصدق  یکبار دیگر قیافه  کریه  خود را نشان  داد - مردم  شرافتمند تهران  جمعیت  ملی  مبارزه  با شرکتهای استعماری  
نفت  در ایران  از نمایندگان  مجلس ، از کلیه  مدیران  جراید، روزنامه نگاران ، مخربین  داخلی  و خارجی دعوت  می کند 
برای  مشاهده  وحشیگری  و تاراج  چاقوکشان  مصدق ، امروز عصر ساعت  چهار بعد از ظهر از محل جمعیت  واقع  در 

خیابان  فردوسی  کوچه  طبس  دیدن  کنند.«
بیانیۀ جمعیت  ایرانی  هوادار صلح : »رجاله هایی  که  با فریاد زنده  باد آیت الله کاشانی  به سوی  خانه  صلح  حمله آورده  
بودند صدوپنجاه  قطعه  عکس  از روحانیون  نامدار وطن  ما و سراسر جهان  را پاره پاره  کردند و زیر پا و یا درمیان  
آتش  افکندند - پانصد صندیل  به تاراج  رفت ... هم اکنون  خانه های  شما، فرزندان  شما، اموال  شما و یادگارهای عزیز 

شما در اختیار حکومت  قلدران ، چاقوکشان  اوباش  و کثیف ترین  زباله های  اجتماع  قرار گرفته  است .«
روزنامۀ آتش ، 17 آذر: »من  از تحصن گاه  مجلس  به  ملت  ایران  درود می فرس���تم  )مریاش���رافی ( - ش���هربانی  در 
تمام مدت  غارت  روزنامۀ آتش  از جریان  اطالع  داشته  و به موجب  اظهارات  فرستنده  شهربانی  به  غارتگران  دستور 

می داده است .«
روزنامۀ طلوع ، 1۸ آذر: »مصدق السلطنه  در سایه  چماق  و دیلم  حکومت  می کند - قیافۀ بدون  ماس مصدق السلطنه  

رسواترین  قداره بند عوام  فریب  را تماشا کنید.«
روزنامۀ وظیفه ، 1۸ آذر: »دکرت مصدق  تا از خون  سریاب  نشود به  این  صحنۀ ننگنی  و بازی  احمقانه  پایان نمی دهد.« 
روزنامۀ داد، 17 آذر: »حکومت  قلدر دکرت مصدق  را مجلس  شورایملی  باید سرنگون  سازد - در تاریخ  ایران سابقه  
ندارد دولتی  تشکیل  شود که  خود در چاپیدن  و قتل  و غارت  مردم  بیگناه  شرکت  کرده  نظم  عمومی  را مختل نموده ، 

دست  به  ریخنت  خون  مردم  بزند.«
روزنامۀ شاهد )ارگان  حزب  زحمتکشان ( در شمارۀ 5۴6 خود با اشاره  به  تحصن  مدیران  جراید دست راستی :»مؤتلفنی  
توده ای -نفتی  نخواهند توانست  با تحصن  شکست  خود را جربان  کنند... شوشرتی  و یک  بطری  و چندوکیل  در 
مجلس  متحصن  ش���دند... به طوریکه  دیشب  آخر وقت  خرب رس���ید آقایان  جمال  امامی  - فوالدوند - پریاسته - 
نصرتیان  - پناهی  - سیدمحمد شوشرتی  و یک  بطری  که  به قرار تحقیقات  مخرب ما گویا محتوی  آب  لیمو بوده  

است به واسطۀ نداشنت  تأمنی  جانی  در مجلس  تحصن  اختیار کرده اند...«
روزنامۀ ش���ورش ، به مدیری���ت  کریمپور ش���ریازی ، 1۸ آذر: »عالوه  بر بیوک  صابر و عباس  ش���اهنده  که  از اجلۀ 
علمای اراذل  و اوباش  عصر حاضر محسوب  می شوند، شخصی  ُجلمرب و آسمان  جل  و شپشوی  دیگری  هم  به نام  
یزدان بخش مدعی  است  که  روزنامه ای  دارد به نام  پیک  انگلستان ... از این  مردک  الت  آسمان جل ، کالش ، پفیوز 
که  به خاطریک  ش���کم  آبگوشت  و پس  از فرس���تادن  5 عدد قبض  آبونمان  کثافتنامۀ پیک  ایران  و برای  ده  تومان  
پول  هزار جوراخبار جعلی ... سؤال  می کنم  که  مردک  بی آبروی ، دزد، کالش  تو برای  چه  متحصن  شده ای ... آخر 
مردک  حمال  توکه  همیش���ه  مثل  االغی  که  »رانکی « او پاره  شده  باشد پریاهنت  چرک  و کثیف  از زیر شلوار زانو 
انداخته ات  آویزان است  و هر ساعت  برای  پول  دو عدد سیگار مثل  سگ  حسن  حیدر پاچۀ این  و آن  را می چسبی  
برای  چه  متحصن ش���ده ای . بدبخت  بیچاره  شنیده  است  که  در تحصن  مجلس  بوی  کباب  می آید ویل  مادر مردۀ 

گرسنه  نمی داند که  آنجااالغ  داغ  می کنند...«
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پیوست  شمارۀ 6 
از کتاب  »رویدادها و داوری « صص  523-519

نقل  از مذاکرات  مجلس ، جلسۀ 211، روز یکشنبه  17 آذرماه  1330
آش���تیانی زاده  - ...ح���وادث  1۴ آذر دومنی  لکۀ بدنام���ی  را بر دامان  دکرت مص���دق  زد... اولنی  حادثۀ جنایت بار 

تریباران کردن  بیگناهان  در فاجعۀ بیست  و سوم  تریماه  بود...
دکرت مصدق  قتل عام  بیس���ت  و س���وم  تری را به  گردن  وزیر کشور و رئیس  شهربانی  وقت  انداخت  و گفت  سرلشکر 
بقایی را شاه  منصوب  کرده  و توطئه  به وسیلۀ شهربانی  تنظیم  شده  و خود از جریان  فاجعه  بی اطالع  بوده  است . بعد 
از چندی سرلشکر زاهدی  را به جرم  شرکت  در توطئه  بیست  و سوم  تری از کار برکنار نمود و دستور محاکمۀ سرلشکر 

بقایی  راداد... هنوز شش  ماه  از فاجعه ... نمی گذرد که  روز چهاردهم  آذر جنایت  دیگری  به وقوع  پیوست ...
چرا چاقوکش  تجهیز می کنید چرا در کمال  ناجوانمردی  کامیونهای  پلیس  را بر روی  انبوه  مردم  اعم  از زن  و مرد 
وبچه  حتی  در پیاده روها می رانید. تمام  مردم  تهران  روز پنجشنبه  دیدند که  کامیونهای  پلیس  چاقوکش های  معروف  

والت های  جنوب  شهر را بار می کردند، به  آنها چوب  می دادند و در میان  صفوف  دانشجویان  می ریختند.
رئیس  - آقای  جمال  امامی .

جمال  امامی  -...بلندگوهای  شهربانی  داد می زد که  هنگ  حمله  تحت  فرماندهی  تیمسار شعبان  بی مخ  به  فالن  جاحمله  
کردند... آخر دولت  احتیاج  به  شعبان  بی مخ  ندارد... فعاًل ما افراد اقلیت  مجلس  شورای  ملی  از دیشب  آمده ایم در 

مجلس  تحصن  اختیار کنیم  برای  این  که  به  دنیا اعالم  کنیم  ما نه  تنها آزادی  نداریم  بلکه  تأمنی  جانی  هم  نداریم 
از کتاب  »قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقوط  مصدق « صص  559-558: 

نقل  از مذاکرات  مجلس ، جلسۀ 211، روز یکشنبه  17 آذرماه  1330
بعد از جمال  امامی ، س���یدمهدی  پریاس���ته  و عبدالقدیر آزاد نیز ش���دیداً به  دولت  حمله  کردند. عبدالقدیر آزاد 
ضمن س���خنان  خود مدعی  شد که  خود دیده  است  که  روز پنج شنبه  حس���نی  مکی  به  شعبان  بی مخ  دستور غارت  
می داده است ... حسنی  مکی  به  سخنان  وی  اعرتاض  کرد... عبدالقدیر آزاد گفت  که  دکرت مصدق  تا به  حال  دروغ  

گفته  و مرام و عقیده اش  گول  زدن  مردم  است ...
از فصل نامۀ ایرانشناسی ، سال  دوازدهم ، شمارۀ 3، صفحۀ 510:

...جمال  امامی  نیز در مجلس  منت  ابالغ  اس���تخدام  شعبان  جعفری  را که  بر طبق  دستور تیمسار ریاست  شهربانی  
کل کش���ور از تاریخ  15 آبان  1330 با حقوق  ماهی  س���ه هزار ریال  به  استخدام  شهربانی  درآمده  بوده  است  به  این  

شرح قرائت  کرد: 
»اداره ، دایره ، ش���عبه ، رونوش���ت  گزارش  مورخ  30/۸/20 وزارت  کشور - شهربانی  کل  کشور محرتماً به  عرض  
عایل می رساند تیمسار سرتیپ  نخعی  ریاست  ادارۀ انتظامی  و سرکالنرتی  اظهار می نماید که  تیمسار معظم  ریاست  
ش���هربانی کل  کش���ور مقرر فرمودند از 15 آبان  ماه  1330 شعبان  جعفری  با ماهی  س���ه هزار ریال  حقوق  از اعتبار 
محرمانه استخدام  گردد. برای  استحضار خاطر مبارک  گزارش  عرض  تا هر نوع  امر و مقرر فرمایید اطاعت  گردد. 
رئیس  ادارۀ حسابداری  محرمانه . خدایی .« 
و افزود: »این  تیمسار سرتیپ  شعبان  بی مخ  است  که  خانۀ مردم  را غارت  می کرده  است  و در مقابل  این  خدمات  
باماهی  3000 ریال  در ش���هربانی  استخدام  ش���ده  است ... آخر دولت  احتیاج  به  شعبان  بی مخ  ندارد. شعبان  بی مخ  
شما،قوای  تأمینیه  و نظامی  شماست ، شما پاسبان  و پلیس  دارید، پول  دارید، بودجه  دارید، آخر شما چه  احتیاجی  

به چاقوکش  دارید...«
**********
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پیوست  شمارۀ 7 
از کتاب  »رویدادها و داوری « صص  523-519

نقل  از مذاکرات  مجلس ، جلسۀ 212، روز سه  شنبه  19 آذرماه  1330
پریاس���ته  - م���ا باید امروز اعالم  کنیم  تا دنی���ا بداند که  در حکومت  دکرت مصدق  امنیت  نیس���ت  آئنی نامه  در این  
مملکت رعایت  نشده ، قانون  رعایت  نشده ، آزادی  رعایت  نشده ، حقوق  بشری  رعایت  نشده  و اکنون  می خواهند ما 
رابفروشند. )زنگ  ممتد رئیس ( آقای  رئیس  شما که  آئنی نامه  را رعایت  نمی کنید بفرستید مرا پائنی  بیاورند با سرباز.

نایب  رئیس  - آقای  نخست  وزیر بفرمایید.
)در این  موقع  عده ای  از آقایان  نمایندگان  به شدت  همهمه  نموده  و تخته  جلوی  صندیل  خود را می زدند و زنگ رئیس  

ادامه  داشت .(
نخست  وزیر - من  می مانم  تا آقایان  تخته ها را به هم  بزنند. )آزاد - از شما یاد گرفته ایم (.

فرامرزی  - نخست  وزیر آقا همیشه  می تواند حرف  بزند.
صفائی  - مملکت  را آقا به  آتش  کشیده اید.

جمال  امامی  - ما به حق  و شما به ناحق .
نخس���ت  وزیر - بله ؟ ... )جمال  امامی  - هیچکس  تأمنی  جانی  ندارد( ویل  چند دقیقه  تأمل  بفرمایید )آزاد - 
تأمل نمی کنیم ( خوب  اگر نمی کنید... )صفائی  - مملکت  را به  آتش  کشیده اید اگر می خواهید به  حرفهایتان  گوش  

بدهیم باید بیایید پائنی ( اگر مایل  نیستید من  می روم  بریون .
جمال  امامی  - جهنم . این  رئیس الوزرای  ماست  که  می خواهد انقالب  به پا کند. برو آنجا هر غلطی  می خواهی  بکن .

شوشرتی  - ما آزادی  نداریم  در ایران .
نخست  وزیر - بسیار خوب .

جمال  امامی  - بریون  دیگر شما را نمی پذیرند. پاشو برو بریون . می گوید می روم  بریون .
نصرتیان  - برو بریون  بگو ما را بکشند.

نخست  وزیر - من  امروز از مردم  تهران ...
شوشرتی  - دروغ  است .

نخست  وزیر - اجازه  بفرمایید شما اینجا به  من  اجازه  ندهید من  امروز از مردم  تهران  )آزاد - پس  چرا با مسلسل  
به مردم  حمله  کردید؟ )زنگ  رئیس ( )آزاد - با مسلس���ل  آمده اید اینجا؟...( آقا وقتی  که  ش���ما صحبت  می کنید 

من عرضی  نمی کنم  )آزاد - فراموش  کردی  که  اینجا هی  تخته  می زدی  و به  من  هم  می گفتی  بزنم .(
جمال  امامی  - شما هر چی  هستی  نخست  وزیر نیستی . برو بریون  صحبت  کن . اینجا برای  شما مجلس  نیست . 

بروبریون  مجلس  است  تو انقالبی  هستی .
نخس���ت  وزیر - اگر این  مسأله  متفق  علیه  نمایندگان  مجلس  اس���ت  )آزاد - خری نیست (، )جمال  امامی  - خری 
نیست ( اگرمتفق  علیه  نمایندگان  مجلس  نیست  عرض  نمی کنم . تأمل  کنید اگر نیست  من  احتیاجی  ندارم  اینجا 

صحبت  کنم  عصرامروز از تمام  مردم  این  شهر دعوت  می کنم  اگر شما توانستید یک  کالم  حرف  بزنید.
شوشرتی  - آقا دیدید باز تهدید کرد. مجلس  را هم  تهدید می کند.

جمال  امامی  - ... آقای  نخست  وزیر شما هیچ  وقت  در عمرت  نه  تنها نخست  وزیری  که  مراعات  قانون  و مجلس  
رابکند نبودید هیچ  وقت  یک  همچو فردی  هم  نبودید که  در خانه ات  بنش���ینی  و مراعات  قانون  را بکنی  اگر در 
صف اقلیت  هم  باشی  مراعات  قانون  را نمی کنی . شما مگر کسی  نیستی  که  از مجلس  پا شدید رفتید جلو درب  
مجلس به  چاقوکشها گفتید آنجا مجلس  نیست  اینجا مجلس  است . آمدی  اینجا نشسته ای  چه  کنی  برو همان  
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چاقوکش���هابرای  شما مجلس  هستند )نخس���ت  وزیر - حاال هم  می روم ( برو مرا می ترسانی ... پاشو برو، بروی  
جلوی  مجلس  باچاقوکشها صحبت  کن  با چاقوکشهای  شهربانی  صحبت  کن . اینجا برای  شما مجلس  
نیست . حاال ما را تهدیدمی کنی . این  نخست وزیر است  یا هوچی  یا انقالبی ؟ نخست  وزیر این  حرف  را 
می زند که  من  می رم  با مردم حرف  می زنم ؟ شما ورق  بزنید اوراق  دموکراسی  دنیا را ببینید یک  همچو 
غلطی  یک  نخس��ت وزیری  درعمرش  کرده  است ؟ حاال آمده  از ما رأی  می خواهد از ما پشتیبانی  می خواهد 
آن  اعمالش  آن  وضعیت  مملکت  آن قضیه  1۴ آذر آن  قضیۀ 23 تری، چه  بگویم ؟ رفتارش ، س���کناتش ، اعمالش ، آن  
اداراتش ، الالله االالله، مملکت  را به آتش  کشانده  و می خواهد بیش  از این  بکشد... من  اینقدر فرض  نمی کردم  یک  
پریمرد هفتاد و چند ساله ای  که  همیشه  هم  تمارض  می کند وقتی  که  وارد این  مملکت  می شود می رود زیر لحاف  
ویل  در آمریکا ش���لنگ  تخته  می اندازد این  آدم  اینقدر سماجت  به خرج  می دهد که  من  می مانم ... آقا آخرش  چی  
است  چه  کردی  برای  این  مملکت  چه  کردی  در این  هشت  ماه  جز بدبختی ، فالکت ، دوئیت  چه  ایجاد کردی ؟ چیز 
عجیبی  است  من  عرض  کردم  عقلم  قاصر است  شما نمایندگان  ملت  که  علریغم  ایشان  نماینده اید بگویید. او که  شما 
را نماینده  نمی داند او چاقوکشهای  جلو مجلس را نماینده  می داند... آقا من  روی  سخنم  با ایشان  نیست  ایشان  
معتقد به  این  حرفها نیست  معتقد به  مملکت  نیست معتقد به  نظم  و آرامش  نیست  او یک  سرشت  خاصی  است . خدا 
یک  مرضهایی  گاهی  برای  تنبیه  در جامعه  ایجادمی کند. دکرت مصدق  هم  یکی  از آن  امراض  است  که  خدا برای  
ایران  فرستاده  است ... مسلمان  خدا شما نمایندگان  این ملت  هستید زمام  امور این  ملت  دست  شماست  او هرچه  از 
این  حرفها می زند پوچ  است ... شنیدم  تلفن  می کنند بازار راتعطیل  کنند... دیگر احتیاج  به  این  جنجال بازی  نیست  
ویل  بدانی���د که  ما دیگر از این  حرفها از میدان  به در نمی رویم ...آخر چه  بگویم ؟ از جان  مملکت  چه  می خواهی ؟ 
می گوید آمدم  من  خلع  ید کردم . خوب  خلع  ید کردی  و نفت  را هم کردی  زیر زمنی . تنها منبع  عایدات  این  مملکت  
را که  نفت  بود جلویش  را بستی  حاال چه  می گویی  تو مگر نگفته  بودی که  من  نخست  وزیر انتخابات  نیستم  مگر 
شما هزار دفعه  به  این  قانون  انتخابات  اعرتاض  نکردی  مگر نگفتی  با این قانون  انتخابات  هر کس  انتخابات  بکند 
آن  انتخابات  مخدوش  است ... می آیی  به  مجلس  توهنی  می کنی . مجلس اراده ای  کرده  رأی  داده  می آیی  می گویی  
که  من  قبول  ندارم  از فردا انتخابات  را شروع  می کنم ، آخر اگر نخست وزیر پارلمانش  هستی  و آن  طوری  که  ادعا 
می کنی  پابند اصول  پارلمانتاریسم  هستی ، شما بیا نشان  بده  خودت  هم  که می گویی  دکرتم ، نشان  بده  در پارلمانهای  
دنیا یک  چننی  س���ابقه ای  هست  که  نخست  وزیر بیاید بگوید شماها ابرازعقیده ای  کرده اید ویل  من  آن  را زیر پا 
می گذارم  اگر این  را پیدا کردی  آن  وقت  بیا ادعا بکن  که  نخست  وزیرمقرراتی  و پارلمانرت و قانون  هستی ... حاال 
می خواهی  به  ما چه  بگویی ؟ چه  گزارشی  بدهی ؟ هر روز یک  صحنه سازی ، هر روز یک  خیمه شب بازی . شما چه  
گزارش  داری  که  به  مجلس  بدهی ؟ می خواهی  بگویی  که  من  روز 1۴آذر رفتم  بچه های  مردم  را کُشتم ، چاپخانه ها 
را غارت  کردم ، من  نخست  وزیر، اینها را رفتم  غارت  کردم  و آتش زدم ... و حاال هم  می آید ما را تهدید می کند 
که  اگر اینجا نگذارید حرف  بزنم  می روم  جلوی  مجلس . ای  به جهنم . آقایان  ش���ماها که  طرفدار این  دولت  
هستید به  من  بفرمایید، تاکنون  این  سابقه  در دنیا بوده  است  که  یک نخست  وزیری  بیاید به  مجلس  شورای  
ملی  بگوید من  می روم  جلوی  در با مردم  حرفم  را می زنم  و ش��مامجلس  نیس��تید... آخر شما را به  خدا 
به  تعصب  صنفی تان  برنمی خورد که  یک  نخست وزیری  بیاید به  شمااین  حرف  را بزند؟ )خطاب  به  آقای  
رفیع ( آقا به  ریش  سفید شما برنمی خورد که  بیاید بگوید من  می روم جلوی  مجلس  حرفم  را می زنم  یعنی  
شما را داخل  آدم  نمی دانم ... به راستی  آقایان  ایشان  این  کاره  نیست . به این  قبلۀ حاجات  این  کاره  نیست  نخست  

وزیر نمی تواند بشود...«
**********
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پیوست  شمارۀ 8 
از کتاب  »قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقوط  مصدق « صص  758-756

دیدار با آیت الله کاشانی 
وجود اختالفات  که  این  بار به صورت  حادی  فعالیت  پارلمان  را به کلی  فلج  کرده  بود سبب  شد که  »زعمای  قوم « 

باردیگر فعالیت  به عنوان  »میانجی « را آغاز کنند.
هیأت  رئیس���ه  مجلس  بعد از ظهر روز 13 اسفند در حضور رئیس  مجلس  تشکیل  یافت . مهندس  رضوی  در این  
جلسه حضور نداشت . در این  جلسه  موضوع  اداره  جلسات  علنی  مطرح  شد و هیأت  رئیسه  نظر آیت الله کاشانی  را 
مبنی  براینکه  ایشان  حق  دارد دستور اداره  مجلس  را به  نایب  رئیس  اول  )محمد ذوالفقاری ( بدهد تأیید کرد ویل  

این  بحث پیش  آمد که  اگر فراکسیون  نهضت  ملی  نپذیرد چه  باید کرد.
در این  زمینه  بحث  مفصلی  ش���د و بعضی  از اعضای  هیئت  رئیس���ه  پیش���نهاد کردند آیت الله کاش���انی  ش���خصًا 
جلس���ات مجلس  را اداره  کند تا این  اختالفات  از میان  برود. آیت الله کاش���انی  نیز تأیید کرد که  اگر وضع  به  همنی  

منوال  باقی بماند روز شنبه  در مجلس  حاضر خواهد شد.
البته  روز قبل  )12 اسفند( دیدار نسبتاً طوالنی  بنی  مهندس  رضوی  و محمود نریمان  از فراکسیون  نهضت  ملی  باآیت الله 
کاشانی  صورت  گرفته  بود و مسائل  مملکتی  به تفصیل  در این  گفتگو تجزیه  و تحلیل  شد. دو نماینده فراکسیون  
نهضت  ملی  ضمن  تشریح  موفقیتهای  گذشته  و ضربه  سختی  که  این  نفاق  بنی  سران  نهضت  به  اهداف  اصلی مبارزه  
می زند متذکر شدند که  گروه  نهضت  دسته ای  بودند که  از آغاز کار همکاری  و همفکری  داشتند و اگر قرارباشد تغیری 
رویه ای  صورت  گرید باز هم  باید با نظر همه  باشد. بعد توجه  آیت الله کاشانی  را به  گروهی  که  دور او جمع شده اند 
به خصوص  وکالیی  چون  مریاشرافی ، بهادری ، حمیدیه  و دیگر وکالی  درباری  جلب  کردند و گفتند: »اینهاهمان  

کسانی  هستند که  در آغاز نهضت  از مخالفنی  جدی  بودند... حاال چه  شده  است  که  از نزدیکان  شده اند...«
ضمن  این  س���خنان  که  جنبه  گالیه  ش���دید داشت ، از آیت الله کاشانی  جداً خواستار ش���دند که  اعالم  دارد برای  
آینده مملکت  و رفع  این  بحران  چه  تصمیمی  دارند. آیت الله کاش���انی  متقاباًل به طور مشروح  از همکاریهای  اولیه  
مخصوصاًبنی  ایش���ان  و دکرت مصدق  یاد کرد و پس  از گالیه  از رفتار دکرت مصدق  مطلب  را به جریان  حوادث  روز 

نهم  اسفندکشاند و گفت :
»... در دنباله  حوادث  گذش���ته ، ناگهان  موضوع  مس���افرت  ش���اه  به  خارج  به میان  آمد و من  چون  از حقیقت  امر 

مطلع نبودم  این  مسافرت  را به صالح  مملکت  ندانستم  و مخالفتم  هم  از نظر اصول  مشروطیت  بود...«
آیت الله کاش���انی  ب���ا توضیح  این  مطلب  که  در عمر خود نه  ش���اه  را دیده  و نه  با دربار مراوده ای  داش���ته ، علت  
اقدامات خود را در جریان  حوادث  روز نهم  اسفند چننی  توجیه  کرد که  »چون  حس  کردم  با این  مسافرت  ممکن  

است  شریازه مملکت  از هم  گسیخته  شود با آن  مخالفت  کردم ...«
آیت الله کاش���انی  ضمن  اعرتاض  به  رفتار و اعمال  دکرت مصدق  و بی توجهی  ایشان  به  نصیحت  و توصیه  دوستان  

وخودرأیی  ایشان  گفت :
»... االن  هم  آقای  دکرت مصدق  که  گوش  ش���نوائی  از کس���ی  ندارند ویل  به هر حال  معتقدم  در این  مبارزه ای  که  

ملت ایران  در پیش  دارد بایستی  اتحاد و اتفاق  بنی  اشخاص  مؤثر و قوای  مملکتی  حفظ  شود...«
وکالی  درباری  چون  حمیدیه ، بهادری ، مریاشرافی ، محمد ذوالفقاری ، کریمی ، قنات آبادی  و حائری زاده  که  درمنزل  
آیت الله بودند و چندان  رضایتی  از ادامۀ مذاکرات  آیت الله کاشانی  با مهندس  رضوی  و نریمان  نداشتند باحضور 
خود و آغاز مذاکره  با رئیس  مجلس ، مانع  از ادامه  صحبت  این  دو نفر شدند و در نتیجه  تصمیم  قطعی  اتخاذنشد 

و مشکالت  همچنان  باقی  ماند.
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توصیه  آیت الله بروجردی 
دودستگی  و نفاق  بنی  سران  نهضت  موجب  تشنج  در مردم  و رکورد کارهای  اساسی  مملکت  شد. مجلس  عماًل 
فلج گردید و مرجع  حل  و فصل  امور به جای  »پارلمان «، منزل  آیت الله کاشانی  برای  مخالفنی  و منزل  دکرت مصدق  

برای موافقنی  شد... 
...در تم���ام  مطبوع���ات  خربهایی  از همنی  قبی���ل  وجود داش���ت  و کار اختالف  و نفاق  به جایی  رس���ید که  حتی  
حضرت آیت الله بروجردی  که  همواره  از سیاس���ت  کناره  می گرفت . صالح  را در مداخله  دید و خربی  در شمارۀ 

10۴۸ مورخ 13 اسفند روزنامه  باخرت امروز بدین  شرح  انتشار یافت :
»... در دو روز گذش���ته  حضرت  آیت الله بروجردی  نماینده ای  از دربار و نماینده ای  از طرف  نخس���ت  وزیر را به  
قم احضار نمودند. بهبودی  از طرف  ش���اه  و ملک  اس���ماعیلی  معاون  پارلمانی  و سیاسی  از طرف  نخست  وزیر به  

قم عزیمت  نمودند و آیت الله بروجردی  به وسیله  این  دو نفر برای  شاه  و نخست وزیر پیامی  بدین  شرح  فرستادند:
با اظهار تأسف  از واقعه  اخری چون  اطمینان  دارم  که  اعلیحضرت  همایونی  و جناب  آقای  نخست وزیر کمال  عالقه  
رابه  استقالل  و عظمت  کشور ایران  دارند امید و انتظار دارم  که  کمافی السابق  وحدت  نظر، اتحاد و اتفاق  را حفظ  
نموده که  عناصر منحرف  و اخاللگر فرصتی  به  دس���ت  نیاورند تا موجبات  اغتش���اش  و بی نظمی  در کشور فراهم  

گردد...«
از روزنامۀ کیهان ، شمارۀ 2939، 10 اسفند 1331، صفحۀ 5

اعالمیۀ حضرت  آیت الله بهبهانی 
این  اعالمیه  امروز از طرف  حضرت  آیت الله بهبهانی  صادر شده  است : 

بسم الله الرحمن الرحیم  و به  نستعنی  
عم���وم  برادران  ایمان���ی  اطالع  دارند ک���ه  حقری در امور سیاس���ی  دخالتی  نداش���ته  و حتی المق���دور وارد این  
جریانات نمی شوم . دیروز غفلتاً از انتشار خرب ناگهانی  مسافرت  اعلیحضرت  همایونی  به  خارج ، عده ای  از علماء 
اعالم  و اهایل بازار و اصناف  با نهایت  وحش���ت  به  اینجانب  مراجعه  و تقاضا داش���تند که  اعلیحضرت  را از این  
مسافرت  منصرف نمایم . این  بود شخصاً با تلفون  از جناب  آقای  نخست وزیر تقاضا نمودم  خود ایشان  مبادرت  به  
این  تقاضا نمایند وایشان  هم  جواب  منفی  ندادند. با این  حال  آقایان  از این  جانب  شدیداً تقاضا داشتند که  بنده  با 
اعلیحضرت  مذاکره  ومعظم له  را مصمم  به  انصراف  نمایم . با کثرت  جمعیت  و شدت  اصرار چاره  ندیدم  که  حضور 
همایونی  شرفیابی  حاصل و تقاضای  مردم  را به  ایشان  برسانم . آقایان  میدانند که  بحمدالله اعلیحضرت  همایونی  از 

این  خیال  انصراف  حاصل نمودند.
از آقایان  محرتم  اس���تدعا دارم  ک���ه  آرامش  را حفظ  فرمایند و نگذارند که  اخاللگران  و دس���تجات  تندرو از این  

جریان عادی  سوءاستفاده  کرده  و موجبات  تشنجات  فراهم  نشود.
االحقر - محمدالموسوی  البهبهانی 

**********

پیوست  شمارۀ 9 
از کتاب  »قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقوط  مصدق « صص  61-60

»...وقتی  دکرت مصدق  هنگام  خروج  از کاخ  بر اثر ش���نیدن  صدای  هیاهوی  جمعیت  با راهنمایی  یکی  از کارکنان  
درباراز درب  دیگر کاخ  خارج  می شود و تصادفاً از توطئۀ دقیقی  که  برای  قتل  او تهیه  دیده  بودند رهایی  می یابد و 
به  منزل خود در فاصلۀ یکصد و پنجاه  مرتی  از آن  محل  می رود، پس  از ساعتی  جمعیتی  از اوباش  جنوب  شهر و 
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افراد نظامی تشکیل  شده  و در جلو کاخ  اجتماع  کرده  بودند، به دستور شاهپور حمیدرضا برادر شاه  به طرف  خانۀ دکرت 
مصدق حرکت  و برای  حمله  به  داخل  خانه  و قتل  دکرت مصدق ، از در و دیوار خانه  باال می روند. رهربی  این  جمعیت  
راشعبان  جعفری  )معروف  به  شعبان  بی مخ ( بر عهده  داشت  و عده ای  از افسران  بازنشستۀ ارتش  که  در روزهای  
قبل  ازآن  تاریخ  از ارتش  تصفیه  شده  بودند، سازماندهی  عملیات  اجرایی  را بر عهده  داشتند. قبل  از آن  هنگامی  که  
این جمعیت  در جلو کاخ  اختصاصی  شاه  جمع  شده  و شعار می دادند، خرب آن  کم  و بیش  توسط  عابران  به  بعضی  
نقاط  شهراز جمله  دانشگاه  تهران  می رسد. جمعی  از دانشجویان  دانشکدۀ حقوق  که  در محوطۀ دانشکده  اجتماع  
کرده  بودندپس  از اطالع  از این  خرب دچار تشویش  می شوند و قاسم  خاتمی  مسئول  دانشجویی  حزب  نریوی  سوم  

در دانشکدۀحقوق  به  دانشجویان  پیشنهاد می کند دسته  جمعی  به طرف  منزل  دکرت مصدق  حرمت  کنند.
دانش���جویان  موقعی  به  منزل  دکرت مصدق  می رس���ند که  جمعیت  اوباش  جلو کاخ  به ط���رف  منزل  دکرت مصدق  در 
حال حرکت  بودند. دکرت مصدق  در صبح  آن  روز بر حسب  احتیاط  به  رئیس  شهربانی  و رئیس  کالنرتی  محل  دستور 
داده بود که  مأموران  کالنرتی  برای  حفظ  نظم  در محل  حضور داش���ته  باشند و به  همنی  جهت  پاسبانان  کالنرتی  
از هجوم جمعیت  به طرف  منزل  دکرت مصدق  جلوگریی  کردند ویل  به علت  حضور ش���اهپور حمیدرضا و دستور او 
پاسبانان  به کناری  رفتند و جمعیت  به  منزل  دکرت مصدق  هجوم  آورد. در این  موقع  تعدادی  از دانشجویان  سر رسیدند 
و خود رابه  جلوی  درب  آهنی  منزل  دکرت مصدق  رس���انیدند و بدون  داش���نت  هر گونه  سالح  به مقاومت  پرداختند. 
جالل  آل احمدهم  که  خرب شده  بود به سخرنانی  می پردازد. عالوه  بر دانشجویان  بعضی  از دانش آموزان  دبریستان  
ادیب ، که  در اوایل خیابان  فردوسی  قرار داشت ، وقتی  متوجه  می شوند گروهی  از اشخاص  متفرقه  که  در میان  آنان  
گروهبانان  ارتشی  بالباس  شخصی  وجود دارند با دادن  شعار به نفع  شاه  و مصدق  به طرف  خیابان  کاخ  در حرکتند 
سایر دانش آموزان  راخرب می کنند و جمعی  از آنان  به اتفاق  باقر دریانی  مسئول  حزب  نریوی  سوم  در آن  دبریستان  
وارد جمعیت  شده  و تامنزل  دکرت مصدق  آنها را همراهی  می کنند و در آنجا به مقاومت  دانشجویان  ملحق  می شوند.

همنی  مقاومت  س���بب  ش���د که  مدت  زمانی  گر چه  ناچیز حمالت  س���ازمان یافته  به تأخری افتد و فرصت  بیشرتی  
برای چاره اندیش���ی  و مقابله  به دست  دکرت مصدق  و مأموران  انتظامی  منزل  بیفتد. بر اثر این  مقاومت ، دانشجویان  
ودانش آموزان  به سختی  مجروح  شدند و شعبان  بی مخ  چند چاقوی  کاری  به  قاسم  خاتمی  وارد ساخت . دوستان  
اوجسد نیمه  جان  قاسم  خاتمی  را به  بیمارستان  سینا منتقل  کردند و او بیش  از یک  ماه  بسرتی  و تحت  مداوا بود و 
تاآخر عمر آثار جرح  چاقوی  شعبان  در بدن  او وجود داشت  و از آن  رنج  می برد. قاسم  خاتمی  در جریان  کودتای  
2۸مرداد و فعالیتهای  نهضت  مقاومت  ملی  و فعالیتهای  جبهۀ ملی  از سال  1339 به  بعد در صف  اول  قرار داشت  و 
همۀزندگی  خود را مخلصانه  وقف  این  مبارزه  کرد و در سال  1350 دار فانی  را وداع  گفت . بعضی  از دانشجویان  

ودانش آموزان  از جمله  باقر دریانی  نیز بر اثر جراحاتی  که  برداشتند تا مدتها به  معالجه  مشغول  بودند. 
**********

پیوست  شمارۀ 10 
از ماهنامۀ پر، شمارۀ 176، سال  پانزدهم ، شمارۀ 8، شهریورماه  1379

توطئۀ شاه  برای  کشته  شدن  دکرت مصدق  و همکارانش 
نزدیک  ساعت  پنج  بعد از ظهر، یک  نفر از ستاد ارتش  از قول  نخست وزیر تلفن  کرد که  آقای  نخست  وزیر در این  
جاتشریف  دارند و فرمودند که  آقایان  وزیران  در ساعت  پنج  به  ستاد ارتش  تشریف  بیاورند، محض  اطالع  عرض  
شد.من  متعجب  شدم  که  آقای  نخست وزیر در این  وقت  روز در ستاد ارتش  چه  می کند و با همکارانش  چه  کار 
دارد؟پرس���یدم  که  شما از کجا تلفن  می فرمایید؟ گفت  عرض  کردم  که  از ستاد ارتش  و جناب  آقای  نخست وزیر 
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هم  این  جاتشریف  دارند. من  متقاعد شدم  و تاکسی  گرفتم  و به  ستاد ارتش  رفتم . چهار نفر از وزرا تشریف  آورده  
بودند و دراتاق  جنب  دفرت ستاد منتظر دیگران  بودند و پریامون  واقعه ای  که  به توسط  آشنایانشان  از آن  اطالع  یافته  
بودند،صحبت  می کردند. واقعه  این  بود که  دکرت مصدق  پس  از بریون  رفنت  از کاخ  اختصاصی  با اتومبیلی  به  خانۀ 
خودش رفته  بوده  است  اما بالفاصله  بعد از رفنت  او یکی  از شاهپورها به  خیابان  آمده  و شعبان  جعفری  بی ُمخ  را 
مأمور حمله به  منزل  دکرت مصدق  و اجرای  توطئه ای  که  قرار بوده  است  موقع  خارج  شدن  دکرت مصدق  و همکارانش  
از کاخ اختصاصی  اجرا شود ویل  به واسطه  آن  که  دکرت مصدق  از در و راه  دیگری  در رفته  بود و به قول  شعبان  بی ُمخ  
یا شاه »مرغ  از قفس  پریده  است « توطئه  شاه  با موفقیت  مواجه  نشده  است  و شعبان  بی ُمخ  هم  فوراً با چند نفر از 
نوچه های چماق  بدست  و مسلحش  سوار جیپ  شده  به  منزل  دکرت مصدق  تاخته  است  و خواسته  است  با کوبیدن  
جیپ  به  در خانه دکرت مصدق  که  قفل  بوده  است ، آن  را بشکند و چون  این  کار ممکن  نشده  است  یکی  از همراهان  
او از یکی  ازدرختهای  کنار خیابان  باال رفته  اس���ت  تا از روی  دیوار به  حیاط  برود و قفل  در را بش���کند. یکی  از 
دو افس���ری  که مواظب  خانه  نخست وزیر بودند تریی  به  هوا خایل  می کند و شخصی  که  روی  درخت  بوده  است  
متوحش  شده  ازدرخت  پائنی  می آید. شعبان  بی ُمخ  بعد از مشاهده  افسران  مسلح  و آماده  بودن  آنها برای  جلوگریی  
از او و همراهانش مرعوب  می شود و ناچار بدون  اجرای  مأموریتش  به  دسته  چماق  بدستان  جلو در کاخ  اختصاصی  
ملحق  می گردد. امادکرت مصدق  پس  از شنیدن  صدای  کوبیده  شدن  در و آگاه  شدن  از قصد مهاجمان ، مصلحت  
را در آن  می بیند که  ازخانۀ خویش  به  جای  امن تری  برود و در حایل  که  لباس  منزلش  را پوشیده  بوده  است  از راه  
پشت  بام  به  خانه  همسایه )خانۀ والدۀ دکرت معظمی ( و از آنجا با اتومبیل  به  ستاد ارتش  می رود و با اطمینان  به  این  
که  در آن  جا با حضورافسران  عالریتبه  ارتش  و عده  دیگری  از ارتشیان  دیگر کسی  معرتض  او و همکارانش  نخواهد 
شد و بعد آنها را هم  به آنجا احضار می کند. در ضمن  اسرتاحت  در یکی  از اطاقهای  ستاد ارتش  به  دکرت معظمی  
)رئیس  مجلس ( می سپارد که هر چه  زودتر نمایندگان  مجلس  را برای  تشکیل  جلسۀ فوق العاده  خصوصی  دعوت  
کند. بعد از آن  که  آقای  دکرتمعظمی  حضور اکثر نمایندگان  مجلس  را که  برحسب  پیشنهاد او برای  تشکیل  یک  
جلس���ه  فوق العاده  دعوت  شده بودند، به  اطالع  همکارانش  رساند و فرمود الزم  است  آقایان  هم  تشریف  بیاورند 
تا من  چگونگی  واقعه  امروز راتوضیح  بدهم  تا ما به  مجلس  برسیم  ممکن  است  نمایندگانی  هم  که  تأخری کرده اند 
بیایند و خودش  راه  افتاد، آقایان وزیران  هم  همراه  او. من  در سر پله ها به  ایشان  عرض  کردم  که  هوا خیلی  سرد است ، 
خوبست  عبایی  بپوشید. فرمود:»آقا، من  حاال خودم  گرمم  تا حادثۀ امروز و دسیسه  شاه  را در مجلس  شرح  ندهم  

احتیاج  به  عبا نخواهم  داشت .«
**********

پیوست  شمارۀ 11 
از ماهنامۀ سیمرغ ، سال  دوازدهم ، شمارۀ 85 و 86، تری 1379، لس آنجلس 

در خدمت  آقای  اردش���ری محصص  بودم  که  با مطالعه  مجالت  خاطره ای  را از زندان  موقت  برای  ایش���ان  تعریف  
کردم .گفتند بنویسم  و خدمت  شما برای  چاپ  در سیمرغ  بفرستم . با احرتام  بهرام  شریازی 

روزهای  بعد از 9 اسفند 1331 بود. من  در آنزمان  در دبریستان  دارالفنون  کالس  اول  متوسطه  بودم  و محل  اقامتم در 
خیابان  خیام  حدود سیدنصرالدین  بود. معمواًل رفت  و آمد به  مدرسه  را پیاده  طی  می کردم  و در بنی  راه روزنامه فروشی  
بود س���ر سه  راه  ارک  روبروی  دادگسرتی . من  در رفت  و آمد خود ساعتی  را در کنار روزنامه فروشی که  بنام  حبیب  
و محمد بودند می ایس���تادم  و روزنامه  و مجالت  روز را برانداز می کردم . یکروز تاریخ  دقیق  آن  را به خاطر ندارم . 
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آقای  تاهور1 مدیر روزنامۀ شهباز در دادگسرتی  محاکمه  می شد و عده ای  از اعضای  حزب  توده  ایران ،در جلو درب  
دادگس���رتی  تظاهرات  راه  انداخته  بودند. من  در آنزمان  عضو س���ازمان  جوانان  حزب  توده  بودم ، ویل  ازتظاهرات  
اطالعی  نداشتم ، چون  تظاهرات  از طرف  یک  محل  حزبی  برگزار شده  بود. اما چون  راه  هر روز من  از جلواداره  
رادیو و دادگسرتی  می گذشت  طبق  معمول  هر روز، آنروز هم  از آنجهت  در حرکت  بودم  که  خود را میان صدها نفر 
تظاهرکننده  یافتم . در حنی  تظاهرات  متوجه  شدم  که  مردم  به  طرف  پائنی  یعنی  اداره  رادیو می دوند. من  هم خودم  را به  
آنها رساندم  و دیدم  یک  جیپ  ارتشی  روباز یک  افسر آمریکایی  در آن  قرار دارد و راننده  ایرانی  آنراهدایت  می کند 
و گروهی  با سنگ  و چوب  به  افسر آمریکایی  حمله ور شده  و راننده  هم  کوشش  می کند که  خود را ازمعرکه  نجات  
دهد، ویل  مالحظه  جمعیت  را می کرد. تا باالخره  از جلو دادگس���رتی  رد ش���د و به طرف  میدان  توپخانه به حرکت  
درآمد. بعد از این  جریان  جمعیت  تقریباً متفرق  شدند و من  هم  آنجا را ترک  کردم . حدود چند ساعت  بعداز آن  که  
به  خانه  می رفتم ، روبروی  روزنامه فروشی  توقف  کردم . در اطراف  دادگسرتی  حتی  پرنده  هم  پر نمی زد ومن  مشغول  
خواندن  روزنامه ای  بودم  که  دو جیپ  ارتشی  روبروی  ما که  محمد روزنامه فروش ، من  و یک  جوان محصل  دیگری  
که  من  نمی شناختم  ترمز کردند و چند سرباز از آن  بریون  ریختند و ما سه  نفر را دستگری و به  درون جیپ  انداختند. 
اعرتاض  ما که  به  چه  علت  دستگری می شویم  به  جایی  نرسید و ما را تحویل  کالنرتی  میدان  توپخانه دادند. از آنجا 
هم  به  زندان  زیر آگاهی  و باالخره  چند روز بعد معلوم  شد که  ما را به جرم  کتک  زدن  افسر آمریکایی دستگری کرده اند، 
چون  در شهربانی  مرا به  اطاقی  بردند که  دور تا دور آن  افسران  شهربانی  و ارتشی  نشسته  بودند. مرابه  افسر آمریکایی  
نشان  دادند و از او سؤال  کردند که  این  شخص  شما را زده  است  و او گفت  نمی دانم . و بعد از آن مرا به  زندان  موقت  

شهربانی  فرستادند.
در آن  روزه���ا نمی دانم  به  چه  علت  گروهی  از کارگران  دخانی���ات  در زندان  موقت  زندانی  بودند و آنها در بند ۴ 
همان بندی  که  دکرت تقی  ارانی  در آن  کشته  شد قرار داشتند. مرا هم  به  بند ۴ تحویل  دادند. و پس  از شرح  قضایا و 
اینکه  اسم خود را به  پلیس  اسم  مستعار داده ام  مسئول  بند مرا مأمور خرید قرار داد. زندان  موقت  شهربانی  دو طبقه  
بود. در طبقه اول  هم کف  حیاط  وجود داشتند و طبقه  دوم  به شکل  فلکه  اطاقهایی  قرار داشتند که  بنی  آنها یک  دکان  
بقایل  وجودداشت  که  مسئول  خرید بند ۴ مجاز بود در هر ساعت  از روز برای  خرید خارج  شود و پلیس  جلو بند، 
درب  را برایش باز می کرد. ضمناً در آن  روزها آقای  شعبان  جعفری  )معروف  به  بی ُمخ ( و گروهی  از هوادارانش  هم  
به علت  حمله  به خانه  مصدق  نخست  وزیر وقت  در »زندان « بودند. آنها را در اطاقهای  فلکه  با درهای  باز بدون  
گارد و با تمام  وسایل راحتی  جا داده  بودند. یکی  از روزها که  برای  خرید وارد حیاط  شدم  گروهی  پلیس  و افسر 
نگهبان  و شعبان  خان  ودوستانش  را دیدم  که  اطراف  یک  نفر را که  با کت  و شلواری  تریه  با کراوات  و ریش  سبیلی  
»لنینی « گرفته اند، و شعبان با اشاره  به  روزنامه ای  که  در دست  داشت  می گفت : »عکس  اعلیحضرت  را با زنان  
لخت  چاپ  می کنی ؟« و آن  مرد راکه  کوش���ش  داشت  توجه  افسر نگهبان  را به  مسئولیتش  جلب  نماید، به طرف  
بند 5 ُهل  می داد. و به دستور او درب  بند 5را باز کردند و شعبان  خان  آقای  انجوی  شریازی  صاحب  امتیاز روزنامۀ 
آتشبار را درون  بند 5 ُهل  داده  و درب  را به روی  او بستند. شعبان  داد می زد که : »جای  او در بند 5 است .« بند 5 
برعکسِ  بند ۴ که  راهروی  دراز که  در دو طرف آن  اطاقهای  کوچکی  قرار داشتند، سالنی  بزرگ  بود با گنجایش  50 
نفر که  حدود 200 نفر را در آن  می چپاندند. بند5 به  بند آفتابه دزدها شهرت  داشت  زمانیکه  درب  بند را باز کردند و 
شعبان  آقای  انجوی  شریازی  را درون  آن  ُهل داد من  در کنارشان  ایستاده  بودم . وقتی  در باز شد هوای  بخار مانند با 
بوی  متعفن  از آن  خارج  شد. چند دقیقه ای نگذشته  بود که  افسری  ارشدتر از افسر نگهبان  وارد شد و با اعرتاض  
به  افس���ر نگهبان  و ش���عبان  خان  )که  رل  رئیس زندان  را بازی  می کرد( که  این  موضوع  باعث  درد سرمان  خواهد 

1- مدیر روزنامه شهباز رحیم نامور بود که احتمااًل در نشریه سیمرغ به غلط تاهور تایپ شده است.
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شد. آقای  انجوی  را از بند 5 بریون  آوردند و از اوخواستند برای  صرف  چای  به  فلکه ، اتاق  شعبان  بروند. آقای  
انجوی  امتناع  می کرد. و باالخره  با خواهش  وعذرخواهی  افس���ر زندان ، همگی  به  اتاق  ش���عبان  رفتند. شنیدم  
که  آقای  انجوی  می گفت : »درس���ت  من  صاحب  امتیازروزنامه  هستم  اما روزنامه  زیر نظر هیئت  تحریریه  منتشر 
می ش���ود و شما خواهید دید که  روزنامه  در غیبت  من  در روزمعینی  منتشر خواهد شد. شعبان  و دوستانش  که  با 
آن  خشونت  عمل  کرده  بود، اطراف  اتاق  دوزانو در مقابلش  نشسته بودند و به  حرفهایش  گوش  می دادند. آقای  
انجوی  شریازی  را به جرم  مادۀ 5 قانون  که  توطئه  علیه  سلطنت  محسوب می شد، به خاطر چاپ  عکسی  از شاه  در 
کنار دخرت نیم لختی  اروپایی  در آتشبار دستگری کرده  بودند. آنشب  او را به یکی  از اطاقهای  بهداری  شهربانی  منتقل  

کردند. یادش  گرامی  باد.
**********

پیوست  شمارۀ 12 
اسم  نشریه ]؟[، 25 خرداد 1332، شمارۀ صفحه  ]؟[ 

محاکمه  متهمنی  حادثه  نهم  اسفند وضع  بی  سابقه ای  داشت 
وقتی  وکالی  مدافع  استعفا دادند شعبان  جعفری  هم  اعالم  کرد که  از متهم  بودن  استعفا می دهد!

محاکمه  چقدر به طول  می انجامد و جریان  بعدی  آن  چگونه  است ؟
یکی  از متهمنی  می گفت  من  به  دکرت مصدق  وفادارم  و خیال  شکسنت  دِر منزل  او را نداشتم 

نکات  شریین  و خواندنی  از چند جلسۀ محاکمه  متهمنی  واقعۀ نهم  اسفند
یکی  از وقایع  مهم  این  هفته  محاکمه  متهمنی  واقعه  نهم  اس���فند و تظاهراتی  اس���ت  که  در جلسات  مقدماتی  این  
محاکمه در سالن  دادگاه  صورت  گرفت  و منجر به  سری  شدن  جلسات  دادگاه  و بعد هم  منتهی  به  گرفنت  این  تصمیم  
گردید.متهمنی  این  پرونده  که  جمعاً بیس���ت  و یک  نفر می باشند بعد از جریان  9 اسفند توسط  مأمورین  انتظامی  
دستگری شدند.در میان  متهمنی  چهار سرهنگ ، یک  سرگرد، دو استوار، و یک  سرباز و گروهبان  و همچننی  یک  نفر 
زن  نیز دیده می شود. روز یکشنبه  این  هفته  اولنی  جلسه  محاکمۀ این  متهمنی  در سالن  سخرنانی  شهربانی  در دادگاه  

شعبۀ دوم جنحه  فرمانداری  نظامی  به ریاست  آقای  سرهنگ  هشرتودی  آغاز شد.
موقعی  که  متهمنی  را از زندان  به  دادگاه  می آوردند آنها مرتباً با فریادهای  زنده  باد ش���اه  تظاهرات  می کردند. در 
اولنی جلس���ه  دادگاه  که  ساعت  ده  و نیم  صبح  روز یکشنبه  آغاز شد، هنگامی  که  عده ای  از مخالفنی  متهمنی  وارد 
سالن دادگاه  شدند و تظاهراتی  بر علیه  آنها و به نفع  دولت  کردند دامنۀ تظاهرات  به  زد و خورد منجر شد و در نتیجه  

چندنفر مجروح  شدند و بعد قرار شد که  محاکمه  بعد از ظهر روز یکشنبه  به طور سری  آغاز شود.
اینک  نکات  شریینی  از جلسات  دادگاه :

این  زن  را بریون  کنید
ش���عبان  جعفری  که  اکنون  ریش  خود را مانند س���ابق  بلند نگاه  داشته  اس���ت ، موقعیکه  در جای  خود در دادگاه  
می نشست اشاره  به  بانو آزادپور )مشهور به  آژدان قزی ( زنی  که  در طرف  چپ  او نشسته  بود کرد و گفت : »این  زن  را 

از دادگاه بریون  کنید. او را مخصوصاً جزو ما متهمنی  به  اینجا آورده اند که  ما را بدنام  بکند.
م���ن  حاض���رم  گناه  او را قبول  کنم  ویل  در صورتیکه  او را از میان  ما بربید. عش���قی  نیز به  نبودن  عکس  ش���اه  در 

دادگاه اعرتاض  کرد ویل  چند دقیقه  بعد مأمورین  عکس  شاه  را نصب  کردند.
ما در جلسه  سری  محاکمه  نمی شویم 

بعد از ظهر روز یکشنبه  دومنی  جلسۀ محاکمه  متهمنی  مزبور بدون  حضور تماشاچی  آغاز شد ویل  از همان  دقیقه  
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اول  چند نفر از متهمنی  و وکالی  مدافع  آنها نس���بت  به  این  جریان  اعرتاض  کردند و گفتند ما حاضر نیس���تیم  در 
محکمه ای محاکمه  شویم  که  تماشاچی  آن  برق  سرنیزه  باشد. در نتیجه  دادگاه  سه  بار بهم  خورد و وقتی  سرهنگ  
هشرتودی رئیس  دادگاه  اعالم  داشت  بنا به  تقاضای  دادستان  تصمیم  گرفته  شده  است  که  دادگاه  سری  انجام  شود 

کلیه  وکالی متهمنی  بطور دسته جمعی  از شغل  خود استعفا کردند.
صبح  روز بعد وکالی  متهمنی  با رئیس  دادگاه  مذاکره  کردند و در نتیجه  از روز س���ه  ش���نبه  دادگاه  به طور علنی  به  

کارخود ادامه  داد و آرامش  آن  در نتیجه  مساعی  مأمورین  دیگر بهم  نخورد.
ادعانامه  چیست ؟

یک  مقام  مطلع  به  خربنگار ما گفت : منت  ادعانامۀ دادستان  خیلی  مفصل  است  و دادستان  در ادعانامه  خود مدعی  
شده است  که  این  متهمنی  بعد از شکسنت  دِر خانه  نخست وزیر تصمیم  داشته اند نخست وزیر را مقتول  سازند و سِر او 
رابُبرند ویل  خود متهمنی  مدعی  هستند که  این  اتهامات  پوچ  و بی اساس  است  و بیجهت  ما را بی گناه  دستگری کرده اند.

ما می دانیم  که  مدت  حبس  ما هم  اکنون  تعینی  شده  است  و اصواًل بیجهت  ما را محاکمه  می کنند.
من  به  مصدق  وفادار هستم 

ش���عبان  جعفری  یکی  از متهمنی  به  خربنگار ما گفت : »به  خدا قس���م  من  هنوز هم  به  دکرت مصدق  وفادار هس���تم  و 
اینکه می گویند من  قصد داشته ام  او را بُکشم  ابداً صحیح  نیست . من  آن  روز که  شاه  می خواست  برود چون  دیدم  اجنبی هااز 
این  جریان  استفاده  می کنند رفتم  و سعی  کردم  با کمک  مردم  شاه  را از رفنت  منصرف  کنم  ویل  چون  اعلیحضرت همایونی  
به  حرف  ما و حتی  آیت الله بهبهانی  راضی  نشدند از مسافرت  صرفنظر کنند به  مردم  گفتم  برویم  خانه نخست وزیر و از او 
تقاضا کنیم  شاه  را از رفنت  منصرف  کند. وقتی  رسیدم  دیدم  عده ای  آنجا هستند و تا من  خواستم به  خودم  بجنبم  دِر خانه  
نخست وزیر را شکستند بعد نظامیها شروع  به  تریاندازی  کردند و من  به  آنها گفتم  که  چرابرادران  خود را می کُشید که  با 

سرنیزه  پای  مرا مجروح  ساختند و مرا بردند مریضخانه  و بعد گفتند تو توقیف  هستی .«
ش���عبان  جعفری  س���پس  به شوخی  اظهار داش���ت : »حاال که  اینها می گویند من  در شکسنت  در خانه  نخست وزیر 

شرکت داشته ام  حاضرم  یک  نفر بنا بفرستم  آنجا را درست  کنند!«
شعبان  جعفری  می گفت : »من  کوچکرت از آن  هستم  که  نسبت  به  دکرت مصدق  و کارهای  او قضاوت  کنم  ویل  این  
رامی توانم  بگویم  که  بعضی  از اطرافیان  او آدم  خوبی  نیستند و نمی گذارند که  دکرت مصدق  از حقایق  اطالع  پیدا 
کند.من  حاال که  آمدم  دادگاه  یک  نصفه  نان  س���نگک  خوردم  که  اگر کش���ته  شوم  همه  بدانند که  من  نان  سنگک  

می خورم  واز وطن  خودم  دفاع  می کنم .«
س���رهنگ  دوم  رحیمی  که  او نیز جزو متهمنی  واقعۀ نهم  اس���فند می باش���د بیش  از س���ایر متهمنی  عصبانی  بود. 
سرهنگ رحیمی  می گفت : »اینها اینکارها را می کنند که  محاکمه  نشود برای  اینکه  من  تصمیم  دارم  حقایقی  را در 

دادگاه  افشاکنم .«
متهم  از متهمی  استعفا می کند

بعد از ظهر روز یکشنبه  موقعی  که  وکالی  متهمنی  بطور دسته جمعی  از شغل  خود استعفا کردند شعبان  جعفری  نیز 
به روی  ورقه  نوشت :

»ریاس���ت  محرتم  دادگاه ، اینجانب  شعبان  جعفری  از نظر غری قانونی  محکمه  از این  تاریخ  از متهم  بودن  استعفا 
می دهم و از آمدن  به  دادگاه  معذورم  ویل  باز می روم  به  زندان  - با تقدیم  احرتام  شعبان  جعفری «

تاکتیک  جدید
مأمورین  انتظامی  بعد از اینکه  یکشنبه  با حادثه  زدوخورد دادگاه  مواجه  شدند و چون  وکالی  متهمنی  نیز با سری بودن  
دادگاه  موافقت  نکردند تصمیم  گرفتند اقدامات  بیشرتی  برای  حفظ  انتظامات  به کار بربند. و این  تدبری در آخرهفته  
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مؤثر واقع  شد.
ویل  به طور کلی  جریان  زدوخورد در دادگاه  و حملۀ مخالفنی  با صندیل  به  یکدیگر و مجروح  ش���دن  دو نفر س���ر 

وصدای  عجیبی  در محافل  مختلف  ایجاد کرد.
محاکمه  چقدر طول  دارد

محاکمه  این  متهمنی  اگر بدون  وقفه  صورت  گرید، رویهمرفته  قریب  یکماه  طول  خواهد کشید. راجع  به  چگونگی رأی  
و نظر دادگاه  پیش بینی های  زیادی  می شود. عده ای  معتقدند که  شاید چند نفری  از متهمنی  از اتهام  وارده  تربئه حاصل  
کنند زیرا بطوریکه  وکالی  مدافع  آنها اظهار می دارند بر علیه  بعضی  از متهمنی  در پرونده  مدارکی  موجودنیست  ویل  

مدافعات  آیندۀ دادستان  از ادعانامه  که  در چند روز آینده  به عمل  می آید تقریباً این  موضوع  را روشن خواهد کرد.
**********

پیوست  شمارۀ 13 
از کتاب  »کودتاسازان « صص  106-103

بازیگران  28 امرداد
روز 25 ام���رداد عظیم ترین  تظاهرات  ض���د درباری  را طرفداران  جبهه  ملی  و حزب  توده  در میدان  بهارس���تان  و 

میدان سپه  برگزار کردند.
حزب  توده  در 25 امرداد دست  به  راهپیمایی  عظیمی  زد. مبداً این  راهپیمایی  میدان  بهارستان  بود. راه پیمایان  پس  
ازپیمودن  خیابان  شاه آباد و سعدی  بزرگرتین  اجتماع  را که  تا آن  زمان  سابقه  نداشت  در میدان  سپه  )امام ( ترتیب  

دادند.انبوه  جمعیت  سراسر میدان  سپه  یا توپخانه  را پوشانده  بود.
ش���عارهای  جبهۀ ملی  عبارت  بود از: »ما ش���اه  نمی خواهیم ، مصدق  پریوز است « و توده ای ها نیز شعار: »پریوز 
باد ملت ،بر شاه  ننگ  و ِنکبت « را سر می دادند. درست  سه  روز بعد از این  نمایش  قدرت ، صبح  روز 2۸ امرداد 
گروهی  لومنپ مزدور، اوباش  و اراذل  و زنان  هرجایی ، تهران  را به  زیر سلطۀ خود گرفتند و در مقابل  چشمان  مأمورین  
شهربانی  وفرمانداری  نظامی  دست  به  آشوب  و غارت  و چپاول  روزنامه ها و حمله  به  احزاب  چپ  و راست  زدند.

مریزا عبدالله جندقی  معروف  به  مریزا ش���هریاری  یکی  از آخرین  بازماندگان  میدان دار آن  روز که  ناظر و ش���اهد 
وقای���ع روز 2۸ امرداد و تظاهرات  شاه دوس���تانه  بوده  اس���ت  در گفتگویی  با نگارنده  می گوی���د: »من  در میدان  
بارفروشان امنی الس���لطان  حرفۀ واسطه گری  داشتم . صبح  روز 2۸ امرداد آن  طور که  به  خاطرم  است  چهار دسته  از 
جنوب  شهربرای  تظاهرات  شاه دوستانه  و قیام  علیه  مصدق  به طرف  شمال  شهر و تسخری خانۀ مصدق  به راه  افتادند.

دستۀ اول  به سرکردگی  طیب  و طاهر حاج رضایی ، میدان دار میدان  بارفروشان  امنی السلطان  از سر قربآقا.
افراد این  دسته  عبارت  بودند از: علی  رضایی  معروف  به  قدم ، ناصر حسن خانی  معروف  به  ناصر جیگرکی ، اصغراستاد 
علینقی  معروف  به  اصغر ِسسکی ، اصغر بنایی  معروف  به  اصغر شاطر، رضا صاحب  قهوه خانه  و نانوایی  وقمارخانه  
در ش���هرنو، حاج علی  نوری  معروف  به  مرد آهننی ، اصغر ش���اطر، حبیب  مختارمنش ، احمد ذوقی ،حاجی مظلوم  

نهاوندی  معروف  به  حاجی سردار، و قریب  به  سیصد نفر سیاهی  لشکر از عمله جات  و خرده پاهای میدان .
دس���تۀ دوم  به سرکردگی  حسنی  اسماعیل پور معروف  به  حس���نی  رمضون یخی ، که  از باغ  فردوس  حرکت  کرد. در 
این دسته  نقی  رمضون یخی ، برادران  طاهری  معروف  به  ماشاءالله ابرام خان  و هوشنگ  ابرام خان  و اکرب ابرام خان  
و امریابرام خان . این  گروه  هم  چند صد نفری  از بی کاره ها و اوباش  را که  مجهز به  چوب دس���تی های  یک  مرتی  
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بودند، همراه  خود داشت .
دستۀ سوم  که  شنیدم  از محلۀ بدنام  )شهرنو( ناحیۀ ده  به سرکردگی  محمود مسگر )باجناق  حسنی  رمضون یخی ( 
باگروهی  از زنان  قلعه  )شهرنو را قلعه  هم  می گفتند، چون  به دستور زاهدی  دور آن  را حصار کشیده  بودند و معروف  

به قلعۀ زاهدی  بود( و خانم رئیس ها.
دسته ای  هم  از جوادیه  به سرکردگی  صابر و دستۀ دیگری  از رباط  کریم  راه  افتاده  بودند.

دستۀ طیب  و رمضون یخی  در میدان  مولوی  به  هم  پیوستند و پس  از پیمودن  خیابان  سریوس  و چهارراه  سرچشمه  
ومیدان  بهارس���تان  خیابان  شاه آباد و خیابان  اس���تامبول  و خیابان  نادری  و خیابان  شاه ، وارد خیابان  کاخ  شده  و 

روانۀخانۀ مصدق  شدند.
در سرچش���مه ، عباس  الله  و اکرب الله  و مریزاعلی  ش���فیعی  و اکربزاغی  - از میدان  بارفروش���ان  سرچشمه  - به  
آنها ملحق شدند و در چهارراه  مخربالدوله ، مصطفی  کلیایی  معروف  به  مصطفی  زاغی  از بزن بهادرهای  چهارراه  
س���یدعلی  باجمعی  از اوباش  ارامنه  )داش���ناک ها( نیز به  آنان  پیوستند. دستۀ طیب  و رمضون یخی  در مسری خود 
روزنامۀ باخرتامروز، تئاتر توده ای ها )تئاتر س���عدی  در خیابان  شاه آباد(، خانۀ جوانان  دمکرات  )در خیابان  نادری  
کوچه  نوبهار(،روزنامۀ بس���وی  آینده  و... را غارت  و آتش  زدند و در خیابان  استامبول ، رمضون یخی  به  قهوه خانۀ 
پاس���اژ »یول چی «متعلق  به  »مصطفی  پایان « )که  از مهاجرین  قفقازی  بود( حمله  کرده  و با تریاندازی  به  طرف  

عکس  دیواری  مصدق صاحب  کافه  را وادار کرد تا عکس  را پائنی  بکشد.
در طول  راه پیمایی  و تظاهرات  و غارت  با هیچ  یک  از مأمورین  شهربانی  یا فرمانداری  نظامی  نه  برخوردی  داشتند 
ونه  آنها دخالتی  می کردند بلکه  فقط  تماش���اچی  بودند. در خانۀ مصدق  هم  با مقاومت  چندانی  مواجه  نشدند. 
وقتی پرچم  سفید باالی  خانۀ مصدق  آویخته  شد طیب  فرمان  داد که  تظاهرکنندگان  به  خانۀ مصدق  حمله  کنند و در 

و پیکررا بشکنند و آتش  بزنند.
تهران  حدود یک  هفته  در تس���خری میدان داران  بود. بعد از ده  روز هم  س���پهبد زاهدی  میهمانی  باش���کوهی  در 
جماران )باغ  ش���خصی  زاهدی  در آنجا بود( به  افتخار طیب  و رمضون یخی  و سایرین  ترتیب  داد که  تمامی  سران  

میدان  وافرادی  که  نام  بردم  در آن  شرکت  داشتند.
بعد هم  به دستور سپهبد زاهدی  چند قطعه  زمنی  در جنت آباد به  طیب  و رمضون یخی  واگذار شد.

* * *
گفته ها و ش���هادت  مریزا عبدالله جندقی  دربارۀ حوادث  روز 2۸ امرداد بهرتین  گواه  بر این  اس���ت  که  در این  نیم  
روزمنحوس  در برابر اعمال  مشتی  شرور و چاقوکش ، فاحشه  و میدان دار نابکار، دیوارهای  شهر تهران  به صدا درآمد 
و ازس���ران  در النه  خزیدۀ حزب  توده  و زعمای  نهضت  ملی  که  در 30 تری 1331 با یکدیگر مس���ابقۀ کسب  قدرت  
گذاشته بودند صدایی  شنیده  نشد. حتی  آنان  که  خود را پیش آهنگ  نهضت  ملی  به شمار می آوردند و در کتاب های  
قطوربیوگرافی  خاله  و خانم باجی های  فامیل  خود و ماجراجویی هایش���ان  را به نام  مبارزه  به رخ  نسل  ناآگاه  امروز 
می کشند،نه  تنها به اعرتاض  برنخاستند بلکه  دم  فرو بستند و مدت ها با حکومت  نئوفاشیستی  سرلشکر زاهدی ، به  

همکاری پرداختند.
**********

پیوست  شمارۀ 14 
از مجلۀ ایران ، سال  ششم ، شمارۀ 1597، پنجشنبه  27 مرداد ماه  1379

آفتاب  2۸ مرداد 1332. در میان  خون  و باروت  و عربده های  مس���تانه  دش���منان  آزادی  و روش���نایی  غروب  کرد. 
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فصل سنگنی  اختناق  و دیکتاتوری  بر تاریخ  و زندگی  ملت  ایران  نشست  و امروز که  تاریخ  ورق  خورده  است  و فصلی  
برآن  فصل  سنگنی  گذشته  است . در سالروز آن  هنگامه  بیداد، نگاهی  به  پشت  سر، مروری  است  بر درسهای  از یادرفته و 
آموخته های  فراموش  شده  در هیاهویی  که  برای  یک  لقمه  نان  برخاسته  است . در خیابان  فلسطنی  جنوبی  )کاخ سابق ( 
غرش  توپها و تانکها، صفری گلوله ها، به  خاک  و خون  افتادن  شهیدان  راه  آزادی  و آخرین  فریاد آنها رامی توان  شنید که  
در آخرین  نفس های  خود خطاب  به  فردا و فرداها سر دادند، »یا مرگ  یا آزادی «. تلنگر نانوای  پری،بسیار تکان دهنده  
بود که  گفت : »غم  نان ، نسیان  و فراموشی  می آورد. از یاد می بری  که  چه  بودی  و چه  کردی «. نسل  امروز، در غوغای  
نان ، چه  بی تفاوت  از کنار سالروزهای  رویارویی  سپید و سیاه  و نور و تاریکی  و زیبا و زشت تاریخ  می گذرد. ترسم  که  

این  فصل  از حیات  خود و ملت  خود را نیز در تاریکخانۀ ذهن  خود به  فراموشی  بسپارد.
در غروب  روز 2۸ مرداد 1332، وقتی  که  سیاهی  شب  فرود آمد، خسته  از نربدی  سنگنی  و ظاهراً شکست  خورده ،به  
خانه  می رفتم . نمی دانس���تم  از فردا چه  سرنوشتی  در انتظار ملت  ایران  است . این  را سرتیپ  عزت الله ممتاز گفت  
که در روز کودتای  آمریکا علیه  دولت  دکرت مصدق ، در رأس  افس���ران  ضد ش���اه ، حفاظت  از خانه  نخست  وزیر را 
به عهده داشت . ساعت  9 صبح  روز 22 مردادماه  1379، در خانه  ناصر نجمی  - نویسنده  و مورخ  و از بازماندگان  
دوران حکومت  ملی  - پای  حرفِ  عزت الله ممتاز نشس���تیم  که  از روز 2۸ مرداد 1332 و خاطرات  دفاع  از خانۀ 

شمارۀ 109بگوید.
در درون  جس���م  نحیف  و الغر س���رتیپ  عزت الله ممتاز که  نهمنی  دهه  از زندگی  خود را پش���ت  س���ر می گذارد، 
مردی نشسته  است  که  در 2۸ مرداد 1332، با درجه  سرهنگی  جزو افسران  محافظ  خانۀ دکرت مصدق  نخست وزیر 

وقت  بودو در آن  روز تلخ ، تا آخرین  فشنگ  خود در برابر اختناق آفرینان  ایستاد.
می گوید: »صبح  روز 2۸ مرداد، سه  روز پس  از شکست  کودتای  اول  که  شاه  ناگزیر از فرار شد، به  دکرت مصدق  

خربدادند که  در سطح  شهر، حرکاتی  شروع  شده  است  و از گوشه  و کنار گروههایی  دست  به  تظاهرات  زده اند.
تظاه���رات  را اوباش  و ماجراجویان  و م���زدوران  و میدان دارهای  جنوب  تهران  به رهربی  امثال  ش���عبان  جعفری  

)معروف به  شعبان  بی مخ ( که  پول  گرفته  بودند راه  انداخته  بودند.
خرب که  به  دکرت مصدق  رسید، بالفاصله  تیمسار ریاحی  رئیس  ستاد ارتش  را احضار کرد ویل  اثری  از او نبود! پس  
ازچند بار تالش ، دس���ت  آخر، تیمس���ار ریاحی  را در مکانی  بسیار دور از جایی  یافتند که  بایستی  می بود و انجام  
وظیفه می کرد! وقتی  دکرت مصدق  در مورد حرکات  ضد ملی  در سطح  شهر پرسید، رئیس  ستاد ارتش ، ساده لوحانه  

)یامزورانه ( پاسخ  داد: »بر اوضاع  مسلط  هستیم  و جای  نگرانی  نیست «!!
هر دقیقه  که  خربهای  آش���وب  می رسد، دکرت مصدق ، پس  از پاس���خ  واهی  رئیس  ستاد ارتش ، یک  پیام  رادیویی  
نوشت و از مردم  استمداد کرد و منت  پیام  را به  دکرت فاطمی  سرپد تا در خیابان  شمریان  قدیم  )دکرت شریعتی  فعلی ( به  

بی سیم رادیو برود و پیام  را از رادیو پخش  کند. 
تا دکرت فاطمی  از خیابان  فلس���طنی  جنوبی  )کاخ ( به  خیابان  قدیم  ش���مریان  )دکرت ش���ریعتی ( برس���د، اوباش  و 
آشوبگران خیابانها را بسته  و دست  به  ویرانی ها زده  بودند. مهاجمان  با کمک  سربازان  طرف  شاه  یک  تانک  را 

سوار شده بودند، وارد رادیو شدند و آن  را اشغال  کردند.
دکرت فاطمی  از میان  آشوبها و آشوبگران  گذشت  و خود را بار دیگر به  خانه  دکرت مصدق  رساند.

زد و خوردها در ش���هر همه  جا را گرفته  بود. نریوهای  مس���لح  ارتش  که  بایستی  از دولت  و حکومت  دکرت مصدق  
دفاع می کردند، یا به  کودتا پیوس���ته  بودند و یا با کودتاگران  س���رگرم  نربد بودند. نزدیکی های  ظهر بود که  حمله  
سهمگنی  به سوی  خانه  دکرت مصدق  شروع  شد. من  پنج  تانک  تحت  فرماندهی  خود داشتم  که  یک  تانک  را در 
مقابل  پادگان  »باغ ش���اه « گذاش���ته  بودم ، یک  تانک  را در مقابل  دانشکده  افسری  )در خیابان  امام  خمینی ، سپه  
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سابق ( و سه  تانک  را درخیابان  فلسطنی  جنوبی  )کاخ  سابق ( در حوایل  خانه  دکرت مصدق  مستقر کرده  بودم .
جنگ  سختی  درگرفته  بود. گلوله  و آتش  از زمنی  و آسمان  فرو می ریخت .

دکرت مصدق ، همراه  دکرت فاطمی ، نریمان ، دکرت ش���ایگان ، دکرت صدیقی  )چند تن  از اعضای  کابینه ( درون  خانه  
بودند.گلوله های  توپ ، بر در و دیوار خانه  فرود می آمد و خانه  را بر سر ساکنانش  می ریخت . تریاندازی  از جانب  ما 

هم سنگنی  بود. دیوارهای  خیابان  فلسطنی  )کاخ ( و کف  خیابان  از خون  مهاجمان  و مدافعان  سرخ  بود.
فرمانده  یکی  از تانکها که  در اختیار داش���تم ، »س���روان  شجاعی « بر اثر اصابت  خمپاره  به  سختی  مجروح  شد و 
به حالت اغما افتاد. دو تانک  دیگر در خارج  از خیابان  کاخ ، همچنان  می جنگیدند و س���روان  فشارکی  و سرگرد 
بهرامی ،فرماندهان  دو تانک  دیگر در خیابان  فلسطنی  )کاخ ( نیز، مدام  بر سر مهاجمان  و کودتاگران  آتش  می ریختند. 
مهمات ما کم  کم  تمام  می شد و ما به  انبار اسلحه  و مهمات  دسرتسی  نداشتیم . اما کودتاگران  هرچه  قدر می خواستند 

سالح  ومهمات  داشتند.
من  می مانم  شما بروید

عالوه  بر نریوی  زرهی ، سربازانی  که  با ما بودند، سرسختانه  مقاومت  می کردند و با تری مهاجمان  به خاک  می افتادند.

اصاًل ندانس���تیم  که  روز کی  تمام  شد. س���اعت  7/30 عصر بود که  فضا خیلی  سنگنی  شده  بود و حمله  سنگنی تر.
احساس  کردم  که  ماندن  دکرت مصدق  در آن  خانه  دیگر ممکن  نیست  و اگر بماند، بی گمان  به  دست  دشمنان  ایران  

وآزادی  اسری خواهد شد.
دکرت مصدق ، خطاب  به  آنهایی  که  در کنارش  بودند، گفت : »بروید، همه تان  بروید. از اینجا بروید که  به  دست  آنهانیفتید. 

من  می مانم . می مانم  و شهید می شوم .« اصرار هیچ  کس  نتوانست  دکرت مصدق  را قانع  کند که  از آن  خانه  برود.
نریمان ، هفت  تریش  را درآورد و روی  ش���قیقه  خود گذاش���ت  و خطاب  به  دکرت مصدق  گفت : »یا همنی  االن  از 
این نردبان  که  بر دیوار اس���ت  به  خانه  همسایه  می روید و یا من  خودم  را می کشم .« تهدید نریمان  دکرت مصدق  را 
خلع  س���الح کرد. در حایل  که  از چپ  و راست  توپ  و خمپاره  می ریخت ، دکرت مصدق  دستی  به  صورتم  کشید و 
گفت : »فرزندم ،رحمت  به  آن  ش���ریی  که  از مادر خوردی .« گف���ت  و از پله های  نردبان  باال رفت  و من  و یارانم ، 
با خیال  راحت  جنگ  راتا آخرین  فشنگ  ادامه  دادیم . خانه ، کاماًل ویران  شده  بود. مهاجمان  بر ویرانه های  خانه  
شلیک  می کردند و پیش می آمدند. بسیاری  از ماها شهید شده  بودند، بسیاری  زخمی  بودند. ماها که  مانده  بودیم  

حتی  یک  فشنگ  نداشتیم .
وقت���ی  ک���ه  یک  تانک  دِر بزرگ  خانه  را از جا کند و وارد خانه  ش���د من  و چند نفر که  مانده  بودیم  خانه  را ترک  
گفتیم  وهر کس  از راهی  رفتیم . در راه  خانه ام  که  باالتر از خیابان  فلسطنی  بود به  فردا و فرداهایی  می اندیشیدم  که  

در انتظارملت  ایران  بود.
سرهنگ  عزت الله ممتاز محافظ  خانه  دکرت مصدق ، آن  شب ، در حایل  که  می توانست  فرار کند بدون  آن  که  در راه  
به کسی  خورده  باشد، به  خانه  خود رفت  و فردای  آن  روز، خود را به  حکومت  نظامی  معرفی  کرد و بازداشت  شد.

**********
پیوست  شمارۀ 15 

از کتاب  »نفت ، قدرت  و اصول « صص  481-477
صبح  روز 19 اوت ، گروههایی  از »جمعیت  مزدور« در نقاط  مختلف  تهران  به راه  افتادند. آنها جلوی  تمام  اتومبیل هارا 
می گرفتند، به  راننده ها عکسهایی  از شاه  می دادند و می خواستند آنرا پشت  شیشه  جلوی  وسیله  نقلیه  خود نصب کند 
و چراغهایش  را نیز روشن  نماید. اگر راننده ای  مقاومت  می کرد کتک  می خورد و شیشه های  اتومبیلش  خردمی شد. 
ظرف  مدتی  کوتاه  مرکز ش���هر تهران  پر از اتومبیل هایی  شد که  با چراغهای  روشن ، عکسهای  شاه  را برشیشه های  
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جلوی  خویش  داشتند. همزمان  از مرکز شهر نیز جماعتی  بزرگ  از برخی  وزنه برداران ، کشتی گریان  ودیگران  که  با 
چماق ، زنجری، چوب  و چاقو مسلح  بودند، به رهربی  شعبان  جعفری ، که  معروف  به  »شعبان  بی مخ « بود،به حرکت  
درآمدند و روانه  خانه  مصدق  شدند، در حایل  که  فریاد »زنده  باد شاه « سر داده  بودند. در پیشاپیش  این جماعت  
دس���ته هایی  از شیادان ، معرکه گریان ، حقه بازان ، هوچیان  بازاری  و نظایر آنان  به  چشم  می آمدند. رهربان »جمعیت  
مزدور« پولهای  »سیا« را بیدریغ  خرج  کرده  بودند که  »هر نمایشی  را که  با پول  می شد به راه  انداخت  و به معرض  

تماشا گذارند« تا تعداد هرچه  بیشرتی  از عابران  بی خرب را به  خود جلب  کرده  با این  جماعت  همراه  سازند.
همان  جمعیتی  که  دو روز قبل  وانمود می کرد کمونیست  است  و خواهان  سرنگون  کردن  شاه  شده  بود، حاال شعارها 

ودرخواست های  خود را معکوس  کرده ، به جای  »سقوط  شاه « خواهان  سرنگون  کردن  مصدق  بود.
کاتم  اعرتاف  می کند که  این  یک  »جمعیت  مزدور« بود که  هیچ  نوع  عقیده  و ایدئولوژی  خاصی  نداشت ، و مزدش  رابا 
دالرهای  آمریکایی  پرداخته  بودند و کامیونهایی  مملو از سربازان  و افراد پلیس ، که  به  فرماندهانشان  قول  پرداخت پول  
و ترفیع  درجه  داده  شده  بود تا به  طرفداران  شاه  بپیوندند، آنها را زیر چرت حمایت  خویش  گرفته  بودند. وقتی سرتیپ  
ریاحی  ستونی  را برای  سرکوب  این  جماعت  فرستاد، سرتیپ  دفرتی ، رئیس  شهربانی ، که  همان  طور که  قباًلذکر شد 
پشت  پرده  از حامیان  زاهدی  بود، به  جلوی  ستون  اعزامی  رفت  و به  افسران  آن  ستون  گفت : »تمام  ماهمقطار، همکار 
و برادر یکدیگر هستیم  که  جملگی  به  شاه  وفاداریم  و نباید به  روی  هم  تریاندازی  کنیم .« دسته های هوادار مصدق  
نیز بتدریج ، به نوبۀ خود به حرکت  درآمدند، اما بزودی  متوجه  گردیدند حریف  همچننی  جماعتی ، که زیر چرت محافظت  
نریوهای  نظامی  و پلیس  نیز قرار داشتند، نخواهند شد. از حزب  توده ، که  روز قبل  به دستور مصدق عده ای  از اعضای  

آن  در خیابانها به ضرب  باتون  پاسبانها مضروب  شده  بودند، ابداً اثری  دیده  نمی شد.
»جمعیت  مزدور« که  اینک  واحدهایی  از نظامیان  و افراد پلیس  نیز آشکارا با آنها مخلوط  شده  بودند، به ساختمانهای  
محل  جمعیت های  طرفدار مصدق  و حزب  توده ، دفاتر روزنامه ها و نشریات  آنها و دیگر سازمانهای سیاسی ، که  از 
مصدق  حمایت  می کردند حمله ور شده  آنها را به  آتش  کشیدند. یک  گروه  از این  »جمعیت  مزدور« نیزفرستنده  
رادیو تهران  را به  اشغال  درآورد. آنگاه  زاهدی  از مخفیگاه  خود بریون  آمد و در حایل  که  داخل  یک تانک  نشسته  
بود خود را به  محل  فرستنده  رادیو رساند و اعالم  کرد زمام  امور را در دست  گرفته  است . وقتی  یک واحد از »گارد 
شاهنشاهی « همراه  با تانک های  شرمن ، توپخانه  و بازوکا، به  خانۀ مصدق  حمله ور شد، سرهنگ ممتاز که  فرماندهی  
واحد محافظ  از خانه  مصدق  را به عهده  داش���ت ، نخس���ت  وزیر و گروهی  از همراهانش  را از دیوارعقب  خانه  به  
خارج  فراری  داد. سپس  نریوهای  تحت  فرماندهی  سرهنگ  ممتاز دست  به  حمله  متقابل  زدند. نربدی سنگنی ، تلخ  
و طوالنی  جلوی  خانه  مصدق  درگرفت  که  طی  آن  300 نفر کش���ته  شدند. در میان  کشته شدگان  اجسادتعدادی  از 
»جمعیت  مزدور« نیز به دست  آمد که  در جیبهایشان  اسکناسهای  نوی  500 ریایل  که  توسط  عمال  سیاصبح  همان  روز 
بابت  شرکت  در این  غائله  به  آنها پرداخت  شده  بود، کشف  شد. سرانجام  مقاومت  خانه  مصدق  دربرابر هجوم  از پا 

درآمد و مهاجمان  دست  به  غارت  و چپاول  آن  زدند.
همان  روز زاهدی  موقعیت  خود را به عنوان  نخست  وزیر تثبیت  کرد و روز بعد مصدق  و همراهانش  تسلیم  شدند.

بس���یاری  از وزیران  کابینه  مصدق ، رهربان  جبهه  ملی ، افس���ران  وفادار به  مصدق  و گروه���ی  انبوه  از رهربان  حزب  
توده توسط  عمال  زاهدی  دستگری شدند و آنهایی  که  توسط  مصدق  در جریان  کودتای  نافرجام  بازداشت  شده  بودند، 
آزادگردیدند. اردش���ری، پس���ر ژنرال  زاهدی  از هندرسن  سفری آمریکا سؤال  کرد آیا خواهش  خاصی  از پدرش  ندارد 
تا آنراانجام  دهد. پاسخ  هندرسن  این  بود که  فقط  می خواهد هیچگونه  صدمه  و آزار جسمی  به  دکرت مصدق  وارد 

نشود،زاهدی  در مقابل  به  مطبوعات  اطالع  داد که  »به  یک  موی  سر دکرت مصدق  نیز آسیبی  وارد نخواهد شد.«
آنگاه  زاهدی  و روزولت  تلگرامی  برای  شاه  فرستاده  از او خواستند بازگردد و او روز 23 اوت  با هواپیمای  دربست  
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هلندی  در حایل  که  20 خربنگار خارجی  همراهیش  می کردند، برگشت . به عنوان  یک  اقدام  احتیاطی  ورود او را 
ازقبل  اعالم  نکردند، و جاده  میان  فرودگاه  تا کاخ  شاه ، به وسیلۀ تانک ها و ستونهای  سرباز اشغال  شده  بود.

با هزینه ای  بالغ  بر 7 میلیون  دالر سیا به  نهضت  مردمی  و ملی گرایانه  مصدق  و تمام  آرزوها و امیدهای  ایرانیان ، 
که می خواستند اداره  امور خویش  را، خود و بدون  مداخلۀ قدرتهای  خارجی  در دست  گریند، پایان  داد. و با این  
ترتیب آمریکایی ها با خرج  پولهایش���ان  کاری  را انجام  دادند که  انگلیس ها بیش  از دو س���ال  بود برای  پیدا کردن  
راههایی جهت  انجام  آن  تالش  می کردند، و کاری  از پیش  نمی بردند. اخبار مربوط  به  س���قوط  مصدق ، وقتی  به  
گوش  ایدن رسید که  بر عرشه  یک  کشتی  در دریای  مدیرتانه ، دوران  نقاهت  بیماری  طوالنی  خود را می گذراند و 
او »آن  ش���ب  راشادمانه  به  بسرت رفت  و خواب  راحتی  کرد«. مطبوعات  بریتانیا، که  کوچک ترین  اشاره ای  نکرده  
بودند توطئه کودتایی  از جانب  انگلیس  و آمریکا در شرف  وقوع  است ، تمام  اعتبار این  »پریوزی « را به  شاه پرستان  
بخشیدند. دراین  مطبوعات  خانه  مصدق  تشبیه  به  ساختمانی  انبارمانند شد که  تمام  »مصالح  بکار رفته  در آن  از 
فوالد و بتون  آرمه بود«. »آشیانه ای  نظری آنچه  هیتلر در آخرین  روزهای  عمر خود در آن  به سر برده  بود!« در حایل  
که  مصدق  درخانه ای  معمویل  و بدون  کوچک ترین  حفاظ  زندگی  می کرد، که  بارها من  )نویسنده  کتاب ( آنرا از 

نزدیک  دیده بودم ، چه  در آن  زمان  در همان  خیابان  زندگی  می کردم  که  منزل  او قرار داشت .
ب���ا وجود این  روزنامه  تایمز چاپ  لن���دن ، به خاطر خوانندگانش  آورد که  ژنرال  زاهدی ، نخس���ت وزیر جدید، در 
س���ال 19۴2 توسط  افسران  انگلیسی  ربوده  ش���د و این  حادثه  مقارن  با ایامی  بود که : »او مورد سوءظن  قرار گرفته  
بود باکمک  فرماندهی  عایل  نریوهای  آلمان  نازی ، طرح  انجام  قیامی  را علیه  اشغال  ایران  توسط  نریوهای  متفقنی  
در دس���ت اجرا دارد.« فیتز روی  مک لنی  که  در زمان  جنگ  مسئول  عملیات  ربودن  زاهدی  و تحقری او بود به نظر 
می رسید حاالناگهان  به فکر آن  افتاده  است  که  جربان  مافات  کند. او طی  برنامه ای  که  از سرویس  اخبار جهانی  
بی .بی .س���ی ، روز 30اوت  پخش  شد گفت  در جریان  آدم ربایی  س���ال  19۴2 »لوله  سالح  کلت  اتوماتیک  خود را 
روی  دنده  زیرین نخست وزیر تازه  ایران  گذاشت «. خوشبختانه  ژنرال  مقاومتی  نکرد چه  در غری این  صورت  ناگزیر 
از ش���لیک  می شد وآن  وقت  ایران  از نعمت  داشنت  »یک  افسر جذاب ... وفادار و میهن پرست  محروم  می گردید. 
که  دیگر وجود خارجی نداشت  تا این  کودتای  جالب  توجه  را علیه  مصدق  رهربی  کند!« مک لنی  افزود: »گرچه  
مصدق  خود را به  آغوش روسها انداخته  بود، اما هیچ  دلیل  ملموس  و قابل  قبویل  وجود ندارد که  در پریوزی  ژنرال  

زاهدی  آمریکایی هاسهمی  داشته اند!«
در جلس���ه  کابینه  انگلیس ، به تاریخ  25 اوت  1953، چرچیل  که  ش���خصاً س���هم  بس���یار مهم���ی  در آلوده  کردن  
آمریکایی هادر این  کودتا داشت ، نگرانی  خود را از دخالت  آمریکا در این  ماجرا پنهان  نکرد و گفت  حاال: »برای  
آمریکایی هابسیار آسان  خواهد بود با جزئی  مبلغی  که  خرج  کرده اند، تمام  منافع  سالها زحمت  انگلیس  در ایران  
را به  جیب  خودبزنند«. چرچیل  حق  داشت  نگران  باشد. درواقع  پس  از کودتا، آمریکایی ها جای  انگلیس ها را در 
ایران  تصاحب کردند. و این  بهای  گزافی  بود که  بریتانیا، بایستی  بابت  سالها رفتار آمرانه ، تکربآمیز و غریقابل  تحمل  

خود در ایران ،پرداخت  می کرد.
**********

پیوست  شمارۀ 16 
از کتاب  »مصدق ، نفت ، ناسیونالیسم  ایرانی « - مقالۀ »امریکا، ایران ، سیاست  مداخله ...« 

صص  461-460
»...روزولت  و گروه  او روحیۀ ش���اه  را تقویت  کردند و تماس���های  مهمی  با نظامیان  و سرلشکر فضل الله زاهدی  
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گرفتند وبا رهربان  طبقات  متوسط  و پائنی  جنوب  تهران  که  در جمع آوری  جمعیت  مزدور تخصص  داشتند رابطه  
ایجادکردند. این  کار از طریق  دو گروه  برادر ایرانی  صورت  گرفت  که  در واقع  رابطۀ کلیدی  بنی  روزولت  و ایران  
برقرارس���اختند. یک  گروه  از این  برادران  جریه خوار امری���کا بودند و ارتباط  با نظامیان  را تأمنی  می کردند. گروه  
دیگرجاسوس  انگلیس  بودند و به منظور اجرای  عملیات  به  امریکاییان  قرض  داده  شده  بودند. برادران  اخریالذکر 
قابل توجه  هستند چون  نقش  خود را در مربوط  ساخنت  ایران  و امریکا از طریق  نفوذ کرمیت  روزولت  تا مدتها پس  

ازدوران  مصدق  ادامه  دادند.
این  چهره های  مهم  رابط  برادران  رش���یدیان  بودند: س���یف الله، اسدالله، قدرت الله. آنان  نیز مانند پدرشان  قبل  از 
خودشان ارتباطات  محکمی  با انگلیسیها داش���تند و در سالهای  دهۀ 19۴0 با انگلیسیها در ایران  کار کرده  بودند. 
برادر بزرگرتسیف الله موسیقیدان  و فیلسوف  بود و مغز این  گروه  سه  نفره  به شمار می رفت . بسیار خوش صحبت  و 
مهمان نواز بود.عاشق  تاریخ  سیاسی  بود و دوست  داشت  کلماتی  را از ماکیاویل  نقل قول  کند. اسدالله سازمان دهنده  
و مبارز سیاسی  ومورد اعتماد شاه  بود، در حالیکه  قدرت الله تاجر و مقاطعه کار بود. این  سیف الله و اسدالله بودند که  
کرمیت  روزولت را ضمن  اختفایش  در 1953 راهنمایی  کردند و در واقع  حلقۀ اصلی  ارتباط  بنی  انگلیس  و امریکا 
در این  ماجرابودند. )اسدالله و سیف الله رشیدیان  در کتاب  روزولت  موسوم  به  »کودتا در کودتا« با اسمی  مستعار 
نوسی  و کافرون - »پسر خندان « و »موسیقیدان  دیوانه « قابل  شناسایی اند. در واقع  سیف الله رشیدیان  پیانیست  و 
موسیقیدان  بود ویل  به هیچ  وجه  دیوانه  نبود. در کتاب  مزبور گروه  دیگر برادران  با اسم  مستعار »برادران  بوسکو« 

نامیده  شده اند.(
نخس���تنی  اقدام  »عملیات  آجاکس « هنگامی  که  مصدق  ش���نید قصد عزل  او را دارند با شکس���ت  مواجه  شد. 
سرهنگ نعمت الله نصریی ، افسری  که  کوشیده  بود فرمان  عزل  مصدق  به  امضای  شاه  را به  او ابالغ  کند در جا 
بازداشت  شد وشاه  در اوت  1953 ]25 مرداد 1332] با شتاب  از کشور گریخت . روزولت  به جای  اینکه  عملیات  را 
در همنی  جالغو کند به مسئولیت  خودش  جمعیت  جنوب  تهران  را که  بنی  آنها پول  پخش  کرده  بود همراه  با افسران  
سلطنت طلب  به رهربی  سرلشکر فضل الله زاهدی  به  خیابانها ریخت  و عملیات  را ادامه  داد. در اجرای  این  نقشه ها 

دو گروه  برادران ایرانی  نقش  مهمی  ایفا کردند. 
**********

پیوست  شمارۀ 17
از مجلۀ اطالعات  هفتگی ، شمارۀ 632، مهرماه  1332، صفحۀ 25

شرح  سند شمارۀ 10/14 صفحۀ 206
شعبان  جعفری  در عزاداری  خامس  آل  عبا

یکی  از مجالس  عزاداری  باش���کوهی  که  در این  روزهای  اخری در تهران  تش���کیل  می ش���ود مجلس  عزاداری  در 
تکیۀمعروف  به  دباغخانه  بود که  امسال  هم  مثل  سالهای  قبل  به همت  آقای  شعبان  جعفری  تشکیل  گردید که  دانشمند 
معظم آقای  فلسفی  در آنجا سخرنانی  می کردند و جمعی  از رجال  و شخصیتهای  برجسته  و طبقات  مختلف  در آن  
عزاداری شرکت  نمودند و آقای  جعفری  با کمک  مایل  اشخاص  دیگر این  مجلس  را برپا نمود. شعبان  جعفری  که  
یکی  ازورزشکاران  قدیمی  و پیش کسوت  است  یک  سال  قهرمان  کشتی  و دو سال  هم  قهرمان  عملیات  ورزشی  
دیگر بوده  ودر سالهای  سیصد و بیست  و سیصد و بیست  و یک  به  دریافت  چند مدال  مفتخر شده  بود سابقاً یک  
باش���گاه  ورزشی داشت  که  خودش  آن  را اداره  می کرد ویل  از چند سال  پیش  که  سر و شاخش  با عناصر افراطی  
چپ  بد شد برای  آنکه در مبارزه  با آنها کاماًل مجهز باشد و به گفتۀ خودش  برای  آنکه  نشان  دهد به هیچ  چیز جز شاه  
و میهن  و مذهب جعفری  دلبستگی  ندارد باشگاه  خود را به  دیگری  واگذار کرد و از آن  روز تاکنون  قسمت  عمده  
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اوقات  او صرف  مبارزه  شد که  در این  مبارزه  چند دفعه  به سختی  مجروح  شد و تا آستانۀ مرگ  هم  رفت  ویل  باالخره  
نجات  یافت  ودفعه  بعد با شدت  بیشرتی  این  مبارزه  را دنبال  کرد. یکبار در لنگرود که  بر ضد چپی ها نطق  کرد روی  
او اسید پاشیدندویل  اتفاقی  در آن  دقیقه  یکی  از خود افراد چپی ها در جای  او ایستاده  بود که  اشتباهاً ظرف  اسید 
روی  سر او ریخت و جعفری  نجات  یافت . شب  بعد تریی  به  طرف  او انداختند که  فقط  خراشی  در دست  او ایجاد 

کرد و از آن  بال هم مصون  ماند.
شعبان  جعفری  در شاهدوستی  بی اندازه  متعصب  است . روز نهم  اسفند با آنکه  یکی  از بستگانش  در خیابان  کاخ  
تریخورد و کشته  شد و یکی  از دوستان  نزدیکش  نیز بر اثر اصابت  گلوله  مجروح  گردید و خودش  هم  به  زندان  افتاد 
که  تاروز بیست  و هشتم  مرداد در زندان  بود و به  یک  سال  حبس  محکوم  شده  بود در احساسات  او تزلزیل  ایجاد 

نشد و دردادگاه  فرمانداری  نظامی  هم  مرتباً ابراز احساسات  می کرد و زنده  باد شاهنشاه  می گفت .
پس  از مراجعه  اعلیحضرت  همایونی  از مسافرت  کوتاه  به  عراق  و ایتالیا که  کلیه  ورزشکاران  برای  ابراز احساسات  
وعرض  تربیک  به  کاخ  سلطنتی  و حضور ملوکانه  شرفیاب  شدند شعبان  جعفری  با آنکه  از ورزشکاران  قدیمی  بود 
به اتفاق  سایر ورزشکاران  به  کاخ  سلطنتی  نرفت  و در جواب  دوستانش  گفت : من  راضی  نمی شوم  که  حتی  چند 
دقیقه هم  مزاحم  اوقات  شاهنشاه  باشم . هر فداکاری  که  در راه  میهن  و مقام  سلطنت  بکنیم  وظیفه  عمومی  هر ایرانی  
است .عکس  باال شعبان  جعفری  را در آخرین  شب  مجلس  عزا نشان  می دهد. حضرت  آیت الله کاشانی  و آقایان  

فلسفی  وعمیدی  نوری  و دکرت نصر )شهردار تهران ( نیز در عکس  دیده  می شوند.
**********

پیوست  شمارۀ 18 
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پیوست  شمارۀ 19 
از کتاب  »یادنامه « دفرت دوم ، صص  26-28

ش���عبان  جعفری ، نامدارترین  پهلوان  زورخانه های  ایران ، که  زورخانه ای  دیدنی  در سنگلج  تهران  )پارک  شهر(برپا 
کرده  بود در رویدادهای  ماه  اوت  1953، به  گناه  شاهدوستی  از سوی  دولت  مصدق  دستگری شد. داور دادگاه از او 
خواست  از پشتیبانی  شاه  دست  بردارد و آزادی اش  را بازیابد. پهلوان  پاسخ  داده  بود: »مرگ  را به  زندگی  بادشمنان  

شاه  ایران  برتر می بینم «.
در پی  برخی  همکاریها میان  حزب  توده  و نخس���ت وزیر محمد مصدق ، ش���اه  از سِر ناچاری  در ُرم  به سر می برد. 
درکمرت از س���ه  روز، مردم  کوچه  و خیابانهای  تهران  دستگاههای  دولت  مصدق  را از کار انداختند. نقش  دوستان  
پهلوان جعفری  در بس���یج  مردم  و ورزشکاران  جوان  ایران  بسیار کارساز بوده  اس���ت . برخی  باور دارند سی .آی .ا. 
)سازمان امنیت  خارجی  امریکا(، در این  داستان  دست  داشته  است . به هر روی  این  بار پشتیبانان  شاه  به  پیشگامی  
شعبان  جعفری بر توده ایها و مصدقیها شوریدند، نخست  وزیر را به  دهکده اش  )احمدآباد( فرستادند و شاه  به  تختش  
بازگشت .دوستان  پهلوان  جعفری ، این  جوانمرد دلری، میهن پرست  و شاه دوست  را از زندان  آزاد کردند و از آن  پس  
شعبان خان جایی  ویژه  در دربار شاه  یافت . بیشرت میهمانانی  که  از کشورهای  بیگانه  می آمدند در بازدیدهایشان  از 
گوشه  وکناره های  ایران ، همچننی  میهمانان  ایرانی ، زورخانۀ پهلون  شعبان  جعفری  را به  نشانۀ ورزش  باستانی  ایرانی  
فراموش نمی کردند. در برون  مرزهای  ایران  ورزش  باستانی  با نام  جعفری  یکی  بود. برنامۀ دیدارهای  سران  کشورها، 
وزرای خارجی  و نامداران  ورزشکار جهان  از ایران ، بیشرت با بازدید از زورخانۀ شعبان  جعفری  می آغازید. اسرائیلیها 

نیز دراین  دیدارها سهمی  به  سزا داشتند.
پهلوان  جعفری  در پی  آشنایی  که  با من  یافت  در فوریۀ سال  1971 از اسرائیل  دیداری  نمود. پهلوان  بایادگارهای  
خوش���ی  به  خانه  بازگشت . بانو یاعل  ورد نمایندۀ وزارت  خارجه  در اس���رائیل ، ابراهیم  حاخامی  و برادرم آلربت  
میهماندارانش  بودند. پهلوان  به  یاری  من  سالها با بانو یاعل  ورد نامه نگاری  داشت ، زیرا پهلوان  تنها با زبان فارسی  
آشنا بود. در سایۀ آشنایی  با پهلوان  جعفری  توانستم  با گروههایی  از جوانان  و روشنفکرانی  که  بر کوی  وبرزنهای  
جنوب  تهران  سایه ای  گسرتده  داشتند آشنا شوم . بازار گوشت  و میوه  و سبزی  شهر چهار و نیم  میلیون  تنی تهران  را 
این  گروه  می چرخاندند که  هرازگاه  درگرییهای  سهمناک  میانشان  داستانهایی  دردآور پدید می آورد. روش و بینش  
زندگی  آنها بر پایۀ جوانمردی ، درس���تکاری  و پیمانداری  بود، از فرهنگ  تازیان  بیزار و از بهرتین  دوستان اسرائیل  

بودند.
پهلوان  در جش���نهایی  که  با نام  گلریزان  برپا می کرد، پریو فرهنگ  کهن  ایرانی  به  پای  میهمانانش  گل  می ریخت  
واز آنان  به  گرمی  پذیرایی  می کرد. میهمانان  بس���یاری  از کشورهای  گوناگون  گواه  این  آئنی  دیدنی  بوده اند. یکی  

ازسرشناسان  اسرائیلی  که  از زورخانۀ پهلوان  جعفری  بازدید نمود، تدی  کولک  شهردار اورشلیم  بود.
به یاری  پهلوان  با آیت الله محمد س���نگلجی  که  از پیش���وایان  ش���یعه  در ایران  و استاد فلسفۀ اسالمی  در دانشگاه  
تهران بود آشنا شدم . بسیاری  از دانشجویان  شیفتۀ آرمانهای  چپ  یا کیش گرایان  در دانشگاههای  ایران  با کشور و 
مردم اسرائیل  آشنا نبودند و آگاهیهای  نادرستی  از مرام  مردم  این  کشور داشتند. با دیدارهایی  که  پهلوان  توانست  
میان  من و آیت الله روش���ن  اندیش  برنامه ریزی  کند، در س���ایۀ گفت  و گوهایی  سودمند توانستم  او را با نکته هایی  
که  هرگزنش���نوده  بود آشنا سازم  و از زهر بداندیشی اش  در زمینۀ اسرائیل  بکاهم . آیت الله سنگلجی  با برداشتهای  
تازه اش ، اگرنمی توانست  به  راستی  میان  دانشجویان  و همتایانش  به  پشتیبانی  از اسرائیل  برخیزد، از بسیاری  بدگوییها 
پیش���گریی می کرد و آنان  را از درستکاری  و س���ازندگی  مردم  بافرهنگ  اسرائیل  آگاه  می نمود. افزون  بر آن ، باور 
نریومند پهلوان به  دوستی  و همکاریهای  دوسویه  میان  مردم  ایران  و اسرائیل  برای  پیشرفت  ایرانزمنی ، او را واداشته  بود 
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که  در میان سرشناسان  بازدیدکننده  از زورخانه اش ، به  گسرتش  این  باور دست  یازد و آنان  را از این  نیاز آگاه  نماید. 
در کوران روزهای  پر تب  و تابی  که  ناصر مصری  از دس���تگاههای  سخن پراکنی اش  پر جوش  و خروش  به  ایران  و 
ایرانی می تازید، پهلوان  روزی  را »روز استوار ایستادن  در برابر اعراب «، نامید و چندی  از پیشوایان  شیعه ، دسته هایی  
ازسران  بازاریان ، گروههایی  از ارتشیان  و امنیتی ها را به  زورخانه اش  فراخواند تا با آنان  گفت وگویی  کند. پهلوان  
باهرنی  شایستۀ ستایش  به  سان  سخرنانی  چریه دست  در آغاز سخرنانی  از پیشینۀ زندگی  خود گفت . گویی  همه  را 

جادوکرده  بود، دمی  از کسی  برنمی آمد. ساده  و روان  ویل  با فرود و فراز سخن  میگفت : 
»امروز دربارۀ اسالم  می خواهم  با شما صحبت  کنم . من  مسلمان  شیعۀ مرتضی  علی  و خاک  آستان  سرورمان ،علی  
موالی  متقیان ، امریالمومنینم . هر ساله  به  زیارت  حج  می روم ، به  پابوس  موالیمان  می روم ، به  زیارت  تربت  ائمه اطهار 
م���ی روم ، خمس  و زکات  می دهم  و نماز و روزه ام  هیچوقت  قضا نمی ش���ود. م���ا به  عربها احرتام  می گذاریم  که  
به ما اس���الم  دادند، ویل  ببینید این  عبدالناصر نامس���لمان  چه  بازیهایی  درآورده  و به  اسم  اسالم  میخواهد از پشت  
به ما شیعۀحس���نی  ابن  علی  خنجر بزند. ناصر می خواهد رگ  حیاتی  ما را بزند. ناصر خوزس���تان  را می خواهد و 
می گویدخوزستانیها عربی  صحبت  می کنند. می خواهد شط العرب  و بحرین  را از ما بگرید، بازی  عرب  عجم  راه  
انداخت���ه  تا آب در کاممان  تلخ  کن���د و از آب  گل آلود ماهی  بگرید. ناصر مثل  یزید ابن  معاویه  به  زن  و بچه  و مال  
و منال  ما چش���م دوخته  و می خواهد همۀ عربهای  دنیا را علیه  ما یکدس���ت  کند. ای  مردم ، کی  عربها با ما خوب  
بوده اند؟ ای  مردم ، هیچ فکر کرده اید بهرتین  دوستی  که  در قافلۀ عربهای  نامرد از ما طرفداری  می کند، تنها اسرائیل  
است ؟ بله ، تنها دولت اسرائیل  است  که  دست  ارتش  ما را در برابر هجوم  عملۀ ظلم  می گرید. ای  مردم ، بنی  ما یک  
نفر یهودی  باشخصیت نشسته  که  از ایران  به  اسرائیل  رفته ، سفری دولت  اسرائیل  در ایران  شده  و دوباره  به  مملکت  
اصلی اش  برگشته  است . من قسم  می خورم  که  این  مرد باخدا تنها سفری اسرائیل  در ایران  نیست ، بلکه  سفری صلح  و 
برادری  بنی  دو ملت  است . او مرابه  اسرائیل  دعوت  کرد، به به ، چه  کشوری ! دستشان  مریزاد. پیش  از اینکه  اسرائیل  
را ببینم ، مردمش  را جور دیگری می شناختم ، ویل  پس  از اینکه  این  مردم  حقشناس  را دیدم  با حقیقت  روبه رو شدم . 
آنها پس  از دو هزار و پانصد سال هنوز شکرگزار کورش  کبری شاه  ایران  هستند. سالهای  سال  در اثر ورزش  زیاد، درد 
شدیدی  در کتفهایم  اذیتم  می کرد،دکرتهای  ایرانی ، آلمانی  و ژاپنی  نتوانسته  بودند کاری  برایم  بکنند. یک  پروفسور 
جوان  اسرائیلی  به  اسم  ایزاک  دو تاسوزن  به  من  زد و دردم  فراموش  شد. بعد از آن  صدها نفر مریض  ایرانی  را با 
کمک  این  آقای  عزری  سفری به  اسرائیل فرستادم . همه  خوب  شدند و سر و سالمت  برگشتند. ای  مردم ، هر کسی  را 
که  من  معرفی  کرده ام  و این  آقا به  اسرائیل فرستاده ، همه  مجانی  معالجه  شده اند و همه  دعاگوی  شاهمان  هستند که  

دوست  و دشمن  ایران  را خوب  می شناسد.«
ناگه���ان  آن  خاموش���ی  جادویی  برای  چن���د دم  جایش  را به  هیاه���وی  گنگی  داد و بانگ���ی  هماهنگ  به گونۀ 
س���رودی نیایش وار در میان  توده  توفانی  به پا کرد. هراسی  ش���گرف  مرا در خود گرفت . چشمهای  زیادی  را خریۀ 
خود دیدم  ومیان  دلش���وره های  پریشانی زا چشم  به  راه  رویدادی  پیشبینی  نشده  ماندم  که  دگربار با سپاسگزاریهای  
گرم  پهلوان  ازمن ، ستایش  سازندگیهای  مردم  اسرائیل  و نکوهش  بدیهای  تازیان ، همان  خاموشی  پیشنی  به  زورخانه  
بازگشت . درپایان  گروه  گروه  از مردم  به  من  نزدیک  می شدند، دستم  را می فشردند و هریک  به  زبان  خود چیزی  
می گفتند. از آن پس  دسته هایی  از بازاریها برای  پاره ای  رایزنیها در زمینه های  بازرگانی ، کشاورزی  یا پزشکی  به  دفرت 

نمایندگی می آمدند و از بدبینیهای  زیادی  کاسته  شد.
پهلوان  شعبان  جعفری  بارها از اسرائیل  بازدید نمود و یکی  از دوستان  خوب  مردم  این  کشور شد. در پی رویدادهای  
پاییز 1979، پیشوایان  تازه  دستور به  مرگش  دادند، ویل  توانست  به  یاری  دوستانش  از کشور زادگاهش بگریزد و مانند 

میلیونها ایرانی  آواره  نخست  در کشور آنان  و سپس  در امریکا جایگزین  شده  است . 
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پیوست  شمارۀ 20
از کتاب  »تاریخ  قیام  15 خرداد به  روایت  اسناد« صفحۀ 631

راهپیمایی  عاشورا
در عاش���ورای  سال  13۴2 و همزمان  با سخرنانی  امام  )ره ( در قم ، جمعیت  مؤتلفۀ اسالمی  با همکاری  
تعدادی  ازهیأتهای  عزادار، راهپیمایی  بزرگی  را در تهران  برنامه ریزی  کردند. هیأتهای  مؤتلفه  با پخش  
اعالمیه  به  اطالع  مردم  وهیأتها رساندند که  صبح  عاشورا در مسجد ابوالفتح  واقع  در میدان  شاه  )قیام ( 
اجتماع  خواهند کرد. رژیم  معمواًل برای جلوگریی  از چننی  اجتماعاتی  یا مستقیماً به وسیلۀ نریوهای  پلیس  
وارد عمل  می شد و یا به  دست  شماری  از اراذل  واوباش  وابسته  اقدام  می کرد؛ البته  برخورد نوع  دوم  نیز 

معمواًل به  مداخلۀ پلیس  منجر می شد. 
توجیه  پلیس  در این  برخوردها این  بود که  برای  جلوگریی  از خونریزی  و به منظور برقراری  نظم  و امنیت ، 

نریوهای پلیس  مداخله  کردند و مردم  را متفرق  ساختند.
شهید عراقی  در بخشی  از خاطرات  خود 1در این  مورد گفته  است :

»...خود ما هم  یک  س���ری  پالکارد دادیم  آماده  کردند، علیه  اسرائیل  داشت ، به نفع  روحانیت  و از این  
چیزها یک مقدار، علیه  آمریکا و اینها. ویل  یک  حساب  اینجا ما می کردیم  که  روز عاشورا از آن  محلی  
که  ما می خواهیم  راه بیفتیم  دو دس���تۀ معروف  هم  از آن  محله  راه  می افتد: یکی  دس���ته ای  که  مربوط  به  
مرحوم  طیب  بود، یکی  هم  دسته ای  که به  حسنی  رمضان یخی  بود. که  حساب  می کردیم  دولت  یک  وقت  
ممکن  است  از وجود اینها استفاده  بکند. نقشه کشیدیم  کاًل بیاییم  برویم  هم  طیب  را ببینیم  و هم  حسنی  

رمضان یخی  را ببینیم .
برای  دیدن  مرحوم  طیب ، برادری  دارد که  با خود ما همکار است ، به حساب  او هم  کوره پز به اسم  مسیح  
خان . مسیح خان  را دیدیم  با او صحبت  کردیم  و گفتیم  که  ما منزل  آقا بودیم  و آنجا به مناسبتی  صحبت  شد 
و اسم  داداش  وسط آمد )طیب  خان  وسط  آمد( به  اینکه  بچه ها گفتند که  این  دسته ای  را که  روز عاشورا 
ما می خواهیم  راه  بیاندازیم ممکن  است  طیب  خان  اینها بیایند و نگذارند و بهم  بزنند، و آقا درآمد گفتش  
که  نه ، اینها عالقه مند به  اسالم  هستند واینها هم  اگر یک  روزی  یک  کارهایی  کرده اند، آن  عرق  دینیش  
بوده ، روی  به حساب  توده ایها و کمونیستها و اینهاآمده اند یک  کارهایی  کرده اند. اینها کسانی  هستند که  
نوکر امام  حسنی  هس���تند، در عرض  سال  همه  فکرشان  این  است که  محرمی  بشود، عاشورایی  بشود به  
عشق  امام  حسنی  سینه  بزنند، خرج  بکنند، چه  بکنند و از این  حرفها، خاطر جمع باشید. حاال در ضمن  
خواستیم  که  هم  این  حرف  آقا را برویم  به  داداشش  بگوییم  و هم  اینکه  به  او توجه  بدهیم . گفت باشد. 
همان  جا که  نشسته  بود یک  تلفن  کرد به  طیب ، بعد از احوالرپسی  و اینها گفتش  که ، داداش  یک  چند 
تا هستندبعدازظهر می خواهند بیایند تو را ببینند. گفت  باشد. من  خانه  هستم . ما فرستادیم  میدان  و یک  
مشت  از این  بر و بچه هاکوتاه  و بلند، بچه های  خود میدان  که  زبان  خود را هم  بلدند، بعدازظهر آمدند دفرت 
و ده  پانزده  تا کوتاه  و بلند شدیم و رفتیم  خانۀ طیب  خان . رفتیم  عنی  همنی  را برایش  گفتم . گفتم  که  آره  
این  شکلی  است . گفتش  که  اینها عید هم  از مامی خواستند استفاده  بکنند »همان  جریان  مدرسۀ فیضیه «. 
جریان  بهم  زدن  قم  هم  در قبل  از مدرسه ، آمدند به  سراغ  ماو ما و ما به  آنها جواب  ندادیم . شما خاطر 
جمع  باشید که  اینها تا حاال چندین  بار سراغ  ما آمده اند و ما جواب  رد به آنها داده ایم ، حاال هم  همنی  
جوره . همان  جا دس���ت  کرد یک  صد تومان  داد به  اصغر -پسرش � گفت  می روی  وعکس  حاج آقا را 
می خری  می بری  تو تکیه  یه  عالمته ، نمی دانم  چیزهای  تکیه شان  عکس  حاج آقا را همه  را آویزان کردند. 

خوب ، از این  خیالمان  یک  مقدار راحت  شد.
حس���نی  رمضان یخی  هم  یک  برادر زنی  داشت  )به نام ( حاج حس���نی ، توی  کار بلور و این  چریهاست . 

1- »ناگفته ها، خاطرات مهدی عراقی«، نوشته مهدی عراقی، انتشارات رسا تهران 1370 صص 1۸2-175.
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رفتیم  سراغ حاج حس���نی ، گفتیم  که  ما می خواهیم  حس���نی  آقا را ببینیم . رفت  و با او صحبت  کرد و قرار 
گذاشت . خالصه  ما هم آمدیم  یک  نوار حاج آقا را برداشتیم  با ضبط صوت  رفتیم  بعدازظهر با ده  پانزده  
تا از بروبچه ها، خانۀ حسنی رمضان یخی . بعد از چایی  و اینها، گفتیم  خالصه  یک  نوار آورده ایم  اینجا 
بگذاریم ، یک  تفریحی  کرده  باش���یم  باهمدیگر. خالصه  نوار را گذاشتیم ، همان  نوار شاه دوستی  یعنی  
غارتگری  و چپاولگری  و این  چیزها که  حاج آقا توی سخرنانیش  هم  گفته  بود. این  نوار را گذاشتیم  برای  
حسنی ، بعد که  نوار تمام  شد، همنی  مطلب  را راجع  به  حسنی گفتیم . گفتیم  آره ، یک  همچننی  جریانی  هست  
و آنجا صحبت  بود اسم  شما و طیب  خان  هم  آمد وسط  و خالصه اش حاج آقا این  جوری  گفتند. گفتش  
که  اصل  مطلب  را ایشان  بیان  کردند. آخر مار خودش  چیه  که  توله اش  باشد، خودرضاخان  چی  بود که  
پس���رش  باشد. من  را سه  دفعه  تا به حال  کالنرتی  خواسته  بوده  برای  خاطر همنی  عکسهایی  که  توتکیه  
زده ام  و این  چیزها. گفتم  من  نمی توانم  نزنم ، اگر من  نزنم  شب  توی  خانه ام  نمی توانم  )بروم ( زنم  توی  
خانه ام  من را راه  نمی دهد، این  یک  مسألۀ خدائیه ، دینی  است ، نه  بچه ام  من  را خانه ام  راه  می دهد و نه  
زن���م . ای���ن  کار را اصاًلدخالت  نکنید و از ما هم  چیزی  نخواهید. اگر تو اجازه  بدهی  من  خودمان  هم  

می آئیم  آنجا روز عاشورا. گفتم  نه ،همنی  خواستیم  شما توجه  داشته  باشید نیامدید هم  نیامدید.
علریغم  تهدید نریوهای  انتظامی ، بس���نت  در مسجد، بردن  وس���ایل  صوتی  و آمدن  اراذل  و اوباش  دستۀ 

»ناصرجیگرکی « انبوهی  از جمعیت  در ساعت  9 صبح  عاشورا در اطراف  مسجد جمع  شدند...«
**********
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پیوست  شمارۀ 22 
از نشریۀ ]؟[، شمارۀ 15637، پنجشنبه  25 خرداد 2537، 9 رجب  1398

دودستگی  و دوگانگی  نباید ورزش  ملی  ایران  را به  نیستی  بکشاند 
زورخانه  از »یاهو«ی  عیاران  خایل  مانده  است  - پرویز پازوکی 

تولد ورزش  باستانی 
ورزش  باس���تانی ، از هنگامی  آغاز شد و شکل  گرفت  که  مردم  ایران  تحت  نفوذ و استیالی  اعراب  قرار گرفتند و 
دراوج  اختناق  که  زاییده  چننی  موقعیت های  سیاس���ی  اس���ت  راه  چاره  می جستند در این  هنگام  بود که  شیفتگان  
آزادی  وآزادمردی  زیر نام  عیاران  علم  مخالفت  با خلفای  عرب  را برافراش���تند و با دالوریها و از جان  گذش���نت ها 
آنقدر ستیزکردند تا به  حکومت  آنان  در ایران  خاتمه  دادند. از آن  پس  نام  عیاران  چهره  کرد و این  مردان  آزاده  به  
مقتضای خصلت  جوانمردی  و صفای  باطن ، جدا از منش های  انس���انی  و کوشش های  مردمی ، راه گشای  ورزش  
باس���تانی  شدند ودر این  راه  کسانی  چون  پهلوان  خوارزمی  »پوریای  ویل « سردمدار آزادگی  بودند و پس  از خود 

علم  مردی  را به نامدارانی  چون  اکرب یزدی  و جوانمرد قصاب  و دیگران  سرپدند.
امروز ورزش  باستانی  رسالت  خود را فراموش  کرده  است . همانطور که  ورزشکار باستانی  رسالت  خود را از یاد برده است  

امروز خصلت ها دگرگون  شده  و از گذشت  و صفای  باطن  خربی  نیست  و اگر هم  هست  مجال  نمایش  آن  نیست .
پیش کسوت  »زنگی «

روزگاری  بود که  زورخانه  میعاد بندگان  پاک  خدا و برگزیدگان  راه  حقیقت  و مردانگی  بود، و گود زورخانه همچون  
خانۀ خدا حرمت  داش���ت . در آن  روز اگر ورود پهلوان  نامداری  را با تک  زنگ  مرشد و صلوات  زورمندان بی ریا 
گرامی  می داشتند و لقب  پیش کسوت  »زنگی « به حق  به  کسی  داده  می شد، امروز هر که  پول  بیشرتی  در کیسه مرشد 
نهاد، پیش کسوت  و پهلوان  »زنگی « می شود! چرا که  ارزش ها نهادهای  پهلوانی  به  بی ارزشی  گراییده  است ،چرا که  
»بی  نیازی « دیگر معنایی  ندارد، و چرا که  خود چننی  می خواهیم ... و این  ما هستیم  که  از »پهلوانی « جدامی شویم  

تا »قهرمان « بسازیم ؟
روزگاری  برای  »پهلوان « ش���دن  باید سلس���له  مراتبی  طی  می شد، به  کس���ی  پهلوان  صاحب  زنگ  می گفتند که  
مدارج پهلوانی  را طی  کرده  باشد و حاال آنکه  به معنی  »پهلوان « است ، با آنکه  به  دینار »پهلوانی « خریده  است ، 

هر دو»زنگی « می شوند.
مراسم  گلریزان 

یکی  از پهلوانان  قدیمی  که  در این  راه  موی  خود را سپید کرده  درباره  مراسم  گلریزان  چننی  می گوید: از سنتهای پسندیده  
و مردمی  ورزشکاران  باستانی  یکی  هم  برگزاری  مراسم  گلریزان  بود. اگر ورزشکاری  به اصطالح  »زمنی می خورد« 
به همت  پیش کسوت ها و سایر پهلوانان  از گروهی  صاحب  زر، دعوت  می شد تا در یک  روز معنی  به زورخانه  بیایند 
و در جمع  حاضر هر کس  به فراخور حال  پویل  هدیه  می کرد و این  پول  بوس���یله  یکی  از ریش سفیدان معتمد محل  
به طریقی  که  موجب  شرمساری  کمک  گرینده  نباشد، به  او هدیه  می شد. این  شیوه  انسانی  تنها شامل  حال »زمنی  
خورده ها« نبود. این  یک  رابطه  انسانی  بود، این  یک  خودیاری  مردمی  بود که  انجامش  را پهلوانان  روزگار برعهده  
داش���تند. اما حاال »آن  کس���ی « که  به مدد »چاقو« اسمی  بر زبانها می گذارد اگر از - بِد حادثه  - گرفتار نظم  و 
قانون ش���د و چند صباحی  را در خلوت  بازداشت  گذران  عمر کرد، وقت  خالص  برایش  گلریزان  می کنند! و این  

راهی  نیست که  رسالت  »پهلوانی « را بشناساند.
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پهلوانان  قهر کرده اند!
این  حقیقتی  اس���ت  که  امروزه  زورخانه ها، همان  اماکن  مقدس ، از هایهوی  پهلوانان  خایل  است . گویی  غبار غم  
فضای خانه های  »قدیس ها« را فرا گرفته  اس���ت . می پرس���م  چرا؟ پاس���خم  می گویند: پهلوانان  از خانه  خود قهر 
کرده اند! چرا که از آنها نامی  نیست ، چرا که  به  آنها توجهی  نمی شود و چرا که  معیارهای  جوانمردی  و زورمندی  
جابه جا شده  است .کشتی  را از »گود« به  روی  تشک  منتقل  کرده اند و هر کس  داعیه ای  دارد. در گذشته  کشتی  
320 شگرد داشت  و320 بدل ، در گذشته  یک  کشتی گری ساعتها با حریف  در تک  و تاب  بود و امروز آنقدر توانها 
فرسوده  است  که دقایقی  پس  از آغاز مبارزه  نفس ها »می ُبرد« چرا این  ورزش  سنتی  و باستانی  باید بمرید؟ مگر 
در طول  همنی  سالهای اخری از این  رهگذر کم  افتخار نصیب  ما شده  است ؟ می پرسم  چاره  چیست ؟ می گویند چاره  
آسان  است ، اینها که امروز از »خانه « خود قهر کرده اند، اینها که  روزگاری  به مدد خصلت  مردانگی  و شرف  و از روی  
صفای  باطن  درورزش  باستانی  به  جایی  رسیده اند، اینها را دعوت  کنید از آنها بخواهید تا نسل  جوان  را تربیت  
کنند. اینها نه  پویل می خواهند، نه  توقعی  دارند. اینها فقط  احرتام  می خواهند، احرتامی  در حد یک  پیش کسوت ، 

آنگاه  به داوری  بنشینید و نتیجه  کار را ببینید که  چگونه  کشتی  این  ورزش  ملی  دوباره  اوج  می گرید.
زورخانه ، پایگاه  جوانمردان 

از کم  و کیف  زورخانه ها می پرسم  و اینکه  حال  و هوای  این  باشگاههای  سنتی  چگونه  است . می گویند:
تهران  ۴0 زورخانه  دارد که  هر کدام  ماهانه  2 هزار تومان  سهمیه  از سازمان  ورزش  می گریند. اما مگر می توان  با این پول  
هزینه های  غری قابل  اجتناب  یک  زورخانه  را تأمنی  کرد؟ یک  زورخانه  به طور متوسط  باید دو کارگر داشته  باشدکه  
حد متوسط  حقوق  آن  دو از دو چیزی  در حدود ۴ هزار تومان  است  و طبیعی  است  با این  اوصاف  تعجب آورنیست  
هر چند وقت  یکبار شاهد تعطیل  یک  زورخانه  می شویم . بی رغبتی  عالقه مندان  به  حرفۀ »مرشدی « نیز مزید برعلت  
است  و فقدان  »مرشد« واقعی  درد دیگری  است  که  زورخانه  را تهدید می کند. مرشدها حقوقی  ندارند وحمایت  
نمی ش���وند و در این  صورت  است  که  ناگزیر برای  کسب  درآمد و جلب  نظر طالبان  »نام « هر کس  از درزورخانه  
وارد می شود، برایش  ضرب  می گریند تا آنجا که  پوست  ضرب  پاره  شود تا در پایان  انعامی  داشته  باشند!وزارت  
فرهنگ  و هرن 5 سال  است  وعده  می دهد که  برای  مرشدها حقوقی  تعینی  خواهد کرد، حتی  مرشدهادرجه بندی  هم  

شدند، اما تمام  این  حرفها »وعده « بوده  و بس .
همبستگی  یا نفاق ؟

هنوز حرف های  زیادی  برای  گفنت  هس���ت ، و چه  بهرت که  از زبان  کس���ی  باشد که  خود سالها است  در منت  مسائل  
ورزش باستانی  قرار دارد و نامش  با ورزش  باستانی  همواره  همراه  است .

پای  صحبت  یکی  از قدیم ترین  صاحبان  باش���گاه  که  در زمینۀ ورزش  باس���تانی  صاحب  داعیه  و حرفی  اس���ت  
می نشینیم  واز او می خواهیم  تا به  آنچه  که  از جانب  پهلوانان  واقعی  اظهار شده ، حرفهایی  بیفزاید. چرا که  هدف  

شناخت نارسایی ها است  و هدف  مهمرت احیای  ورزش  باستانی .
این  زورخانه دار بلندآوازه  را که  خود مس���ئول  ورزش  باس���تانی  کشور اس���ت ، در باشگاهی  که  به نام  خود اوست  
دیدارمی کنیم ، همچون  دوران  جوانی  با نشاط  و سرحال  می نماید و سخت  در تالش  است ، تالش  برای  برگزاری  
مسابقه ای بنی  یالن  امروز زورخانه ، آنها که  با گود قهر نیستند. می گوید: »ورزش  باستانی  متعلق  به  گروه  خاصی  
نیست ، مال همه  مردم  است ، مال  کسانی  است  که  پریو مکتب  علی  )ع ( هستند و مال  آنها که  می خواهند تربیت  
ایرانی  داشته  باشندو با خوی  و خصلت  ایرانی  که  مظهر صفا و پاکدیل  است  زندگی  کنند. اما دریغ  که  زورخانه ، این  
خانه  موالی  متقیان به  نفاق  و دشمنی  و خیلی  حرفهای  دیگر آلوده  شده  است  و پیش کسوتهای  ما که  برایشان  احرتام  
قائلم  دارند تیشه  به ریشۀ این  مریاث  گرانبها می زنند. نخستنی  وجه  امتیاز یک  پیش کسوت ، گذشت  و جوانمردی  
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است ، اما من  شرم  دارم بگویم  که  امروز ورزشکاران  و سرجنبانان  ورزش  باستانی  را آدمی  خودخواه  می شناسند و 
این  عیب  بزرگی  است  که نتوان  چند پیش کسوت  را در زیر یک  سقف  و در خانه  »موال« جمع  آورد.«

می پرس���م  چند سایل  است  که  از مس���ابقه های  پهلوانی  کشور خربی  نیس���ت  و بازوبند پهلوانی  دیگر در بازوی  
»گردها«نمی درخشد. شما که  مسئول  ورزش  باستانی  کشور هستید تعطیل  این  مسابقه  را چگونه  توجیه  می کنید؟

می گوید: »آنها که  از مش���کل ها و نابسامانی های  ورزش  باستانی  سخن  گفته اند، آیا خود نمی دانند که  عیب  کار 
درکجاس���ت ؟ آنها نمی دانند که  این  خودخواهی های  ما و این  نفاق های  ماس���ت  که  همۀ ارزش های  مشخص  و 
واالی روحیه  ورزشی  را به  پوچی  و بی ارزشی  کشانده  است  تا آنجا که  »پهلوانی « نیز بی  معنی  جلوه  کند. وقتی  
اجازه نمی دهند که  نوجوانان  و جوانان  در »گود« خودنمایی  کنند، وقتی  غرور بی  جا و خوی  »منم  زدن « مانع  از 
این می شود که  برای  همنی  معدود پیش کسوتها، جانشینان  شایسته ای  پرورش  یابند، چگونه  می توان  انتظار داشت ، 

که مسابقات  پهلوانی  کشور هم  برگزار شود.
بیاییم  به دور از نفاق ها، به دور از خودخواهی ها، به دور از کدورت ها و به دور از هر پریایه ای  همچون  اسالف  خودگرد 
هم  جمع  شویم . من  از همه  پیش کسوتها، از همه  آنها که  داعیه  جوانمردی  و سلوک  دارند، صمیمانه  تقاضامی کنم  
زنگار کدورت  را از دل  بشویند و دست  در دست  یکدیگر بگذاریم  تا پایه های  متزلزل  ورزش  باستانی  رااستوار کنیم ، 
بیاییم  همانطور که  خود ادعا داریم  به جای  قهرمان  »پهلوان « پرورش  دهیم ، بگذاریم  جوانها جانشینان شایسته ای  

برای  ما باشند و بگذاریم  این  مکتب  آدمیت  و پایمردی  و جوانمردی  دوباره  عظمت  دیرین  خود را بازیابد.
به  موال علی  سوگند که  می دانم  دلهای  من  و همه  شما پاک  است ، فقط  کمی  گذشت  و کمی  همت ... این  انتظار 

بزرگی است ؟ دست  علی  به  همراه  همه  باد...

**********
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گفت��ا بگ��وش   خ��ردم   پ��ری 
اینه��ا هم��ه  صحب��ت  جفنگ  اس��ت  

طب��ال  ب��زن  ک��ه  طب��ل  جنگ  اس��ت 
اس��ت  پلن��گ   ب��ا  ش��ری  غری��دن  

رفت��م   بح��ث   و  درس   پ��ی   چن��دی  
رفت��م   ش��رابخانه   ب��ه   چن��دی  
رفت��م  قمارخان��ه   ب��ه   چن��دی  
نشس��تم  قلن��دران   خی��ل   ب��ا 

زورخان��ه ب��ه   ب��رو  و  برخی��ز 
تنب��ور ِرن��گ   و  ن��ای   آوازۀ 
آنجاس��ت کش��تی   مت��اع   ب��ازار 
آن  ی��ک  ب��ه  دالوری  چ��و ش��ری اس��ت

اس��ت  لن��گ   پ��ای   و  دور  ره   دی��دم  
 دی��دم  ک��ه  به  پ��ای  خم  درنگ  اس��ت 
دیدم  س��ر طاق  و جفت  جنگ  اس��ت 
 دیدم  همه  حرف  چرس  و بنگ  اس��ت 

آنجا که  س��خن  ز میل  و س��نگ  اس��ت 
اس��ت  ش��لنگ   تخت��ۀ  و  کب��اده  
 جنسش  همه  حرف  قوس  و لنگ  است 
 ای��ن  یک  ب��ه  ش��ناوری  نهنگ  اس��ت 
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به نام  نامی  وطن  مقدس  من ، ایران  

ابزار ورزش  باس��تانی : حرکات  و روش���های  ورزش  باس���تانی  تمثیلی  است  از حرکات  رزمی  که  
به وس���یلۀ گروهی  جوانمرد و آزاده  و مدافع  بیداردل  آغاز گردی���د و ناگزیر به  گودهای  زورخانه  و 
آوردگاه های  مخفی  آورد برده  ش���د. اینان  را به  اعتبار نام  تاریخی شان  عیاران ، فتیان  و جوانمردان  
می خواندند. این  افراد با اس���تفاده  از ابزار چوبی ، س���نگی  و فوالدی  - که  شباهت  مشخصی  به  
آالت  جنگ  و ستیز نداشت  و از آن  مقوله  به حساب  نمی آمد - آمادگی  کاربرد ابزار جنگی  را در 
خود تقویت  می کردند و آالت  و حرکات  ورزشی  را به  انگیزۀ کاربرد نهایی  آن  چننی  مورد استفاده  

قرارمی دادند:
- »میل « برای  تمرین  در توانایی  گرزکوبی  و شمشریزنی 

- »کباده « برای  تمرین  در توانایی  زه افکنی  و کمان کشی  و تریاندازی 
- »سنگ « برای  تمرین  سرپکشی  و سرپکوبی 

- »چرخ « برای  تمرین  میدانداری  و تدافع  انفرادی  در مقابل  تهاجم  گروهی 
- »نرمش  پا« برای  تقویت  توانایی  رهنوردی  و جابه جایی  سریع 

- »شنا« برای  تقویت  حرکتهای  جابه جایی  خزیده  و افقی 
- »کُشتی « برای  تمرین  نربد تن به تن  و رویارویی  بدون  اسلحه 

حلقه ای  که  اغلب  از فلزات  قیمتی  تهیه  می گردید و روز اول  عید نوروز توس���ط   بازوبند:  
شاه وقت  به  بازوی  پهلوان  بسته  می شد.

عنوانی  برای  کشتی گریانی  که  به  زحمت  از کسی  می خوردند و به  زمنی می افتادند.  بد ُافت :  
گویا کسانی  را که  در کشتی  خیلی  مقاومت  می کردند و نمی خواستند به  آنها عنوان  پهلوانی  بدهند با این  

عنوان  می خوانده اند.

عنوانی  نظری بدُافت  اس���ت  و منظور کسانی  است  که  کارهای  بدل  را در کشتی   بدل  کار:  
خوب به کار می بردند. 

اسم  و رسم دارها و پیشکسوتهای  هر محل  َعَلم  یا توق  )َعَلم  بی  تیغه ( یا عالمتی   پاتوق :  
داشتندکه  آنرا در مرکز دید و بازدید خود یا رفقا، مانند قهوه خانه  یا تکیه ، بر ستونی  بسته  نشانۀ مرکزیت 

 خود می ساختند و آن  مکان  را پاتوق  می گفتند.

بعد از چرخ  زدن  نوبت  پا زدن  اس���ت . مرش���د برای  هر نوع  از پای  زدن  میاندار  پا زدن :  
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آهنگ  مخصوصی  می زند و س���ایرین  حرکات  خود را با حرکات  میاندار تطبیق  می دهند. پا زدن  چهار 
مرحله  دارد: اول  پای  چپ  و راس���ت  یا پای  اول  - دوم  پای  جنگلی  - سوم  پای  تربیزی  اول  و دوم  - 

چهارم  پای  چپ  و راست  یا پای  آخر.

پهلوانی  افسانه ای  که  زمانی  در مسجدی  به  پریزنی  برمی خورد  که   پوریای  ویل :  
دعا می کندپس���رش  در کشتی  با پوریای  ویل  پریوز بشود. پوریای  ویل  در چهرۀ یک  بیگانه  به  پریزن  
قول می ده���د که  پس���رش  حتمًا بر رقیب  فای���ق  خواهد آمد. روز موعود پوریا خ���ود را عمدًا به  زمنی  
افکنده حریف  را برنده  می س���ازد که  به  همنی  دلیل  بدنش  کیمیا ش���ده  به  هر چه  دست  می زند طال 

می شود.

ورزش���کاری  پایبند به  آئ���نی  اخالقی  فروتنی  در برابر پری و مرش���د و بزرگرت،  پهلوان :  
پایبند به سرکش���ی  در برابر زور و نادرس���تی  و ناحقی  و ستمگری  و پایبند به  حق شناسی  و گذشت  و 
رادمردی .در گذشتۀ دور تعلیمات  چنان  بود که  ورزشکار باید فروتن  و پاکیزه خصال  و دارای  گذشت  
ومردانگی  و امانت  و مردمداری  و چننی  صفاتی  باشد که  در اکثریت  ورزشکاران  مشاهده  می گردید.

اما گاه  برای  برخی  این  خصال  پسندیده  به  اخالق  ناستوده  و ناپسند مبدل  شد تا به  بهانۀ پهلوانی  و 
بااستفاده  از نام  زورخانه  دست  به  خودنمایی  و زورگویی  و تجاوز و تعدی  و باجگریی  بزنند. 

یکی  از ردیف های  پهلوانی  هم ردیف  استاد بزرگ . این  لقب  تنها به   پهلوان  بزرگ :  
دو یا سه پهلوان  چون  پوریای  ویل  و سیدحسن  رزاز )پهلوان  بزرگ  شجاعت ( داده  شده  است .

لقب  ورزش���کاران  درشت  هیکل  و بی هرن در مقام  شوخی  و مزاح  و  پهلوان  پنبه :  
تخطئه . این تسمیه  از قرنها قبل  به مناسبت  آدمکهای  پنبه ای  که  حالج ها در موقع  چراغانی  از گلوله های  

پنبه ساخته  و جلو دکان  خود می گذاشتند به وجود آمده  است . 

ای���ن  اصط���الح  ک���ه  مخص���وص  پهلوانان  اس���ت  در  پهلوان  زنده  را عشق  است :  
زورخانه به وج���ود آمده  و اکنون  در حکایات  روزمره  عوام  به کار می رود. اش���اره  به  موضوعی  اس���ت  
که  تاهرنمند و دانش���مندی  زنده  اس���ت  محل  اعتنا نیس���ت  و پس  از مرگ  به  انواع  مختلف  تمجید و 

تجلیل می شود.

در دوران  صفویه  به  ورزش���کارانی  گفته  می شد که  راهگش���ا و راهبان  بزرگان   پیش خیز:  
بودن���د.در زورخانه  عنوان  پیش خیز مخصوص  جوانان  ن���ورس  و پر حرارت  و نوچه های  عالقه مند به  

ورزش است .
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مرادف  پیشکسوت  و از اصطالحات  فتیان  )جوانمردان (. پیش قدم :  

آنهایی  که  بیش  از دیگران  با خاک  زورخانه  تماس  داشته اند. معمواًل  پیشکسوت :  
این  عنوان  درزورخانه  خاص  ورزش���کاران  سابقه دار و کسانی  اس���ت  که  زودتر به  کسوت  جوانمردی  
و پهلوانی یعنی  تنکه  و نطع  و ُلنگ  و س���ایر پوشیدنیها درآمده اند. کس���وت  می تواند در پهلوانی  یا در 
ورزش باشد، اما واژۀ کسوت  برابر است  با لباس  و در اصطالح  اهل  تصوف  به  لباس  فقر گفته  می شود.

چون  غالب  آداب  و مراسم  و اصطالحات  زورخانه  از فتوت  و فتوت  از تصوف  سرچشمه  گرفته است  این  
عنوان  در زورخانه ها رایج  شده  است . در خارج  از زورخانه  نیز پیشکسوت  به  کسانی  که  درامری  تقدم  

دارند اطالق  می کنند. 

همانطور که  در میدانهای  ورزشی  هر دسته  از مردم  یک  یا چندورزشکار  تشویق  در زورخانه :  
را با کف  زدن  و هورا کشیدن  و تکان  دادن  دست  و غریه  تشویق  می کنند، در زورخانه  نیزچننی  اعمایل  
مقرر است . مثاًل هرگاه  یکی  از ورزشکاران  حرکت  خوش نما و فوق العاده ای  کردمیاندار و پیشکسوت ها 
برای  او به  صدای  بلند ماشاءالله می گویند. هرگاه  شریینکاری  شروع  به  کارکرد مرشد زورخانه  کلماتی  
برای  تشویق  و تحریک  او به  زبان  می آورد و او را به  یکی  از جوانان بنی هاشم  )مخصوصاً کسانی  که  اسم  
آنها مناسب  باشد( تشبیه  می کند. اگر پهلوان  یا پیشکسوت معروفی  است  با صدای  بلند او را سردار اهل  
بیت  می خواند و از حضار تقاضای  ختم  صلوات می کند و حاضرین  صلوات  می فرستند. اخریاً دست  زدن  

هم  در جشنهای  زورخانه ها مرسوم  شده است .

درجه ای  در سپاه  ایران  در دوران  قبل  از اسالم . فردوسی  در شاهنامه   جهان پهلوان :  
رستم  راجهان پهلوان  خوانده  است .

ب���ه  پویل  که  ورزش���کاران  پ���س  از پای���ان  ورزش  درون  س���ردم  زورخانه  برای   چراغ :  
مرش���دمی ریختند اصطالحاً چراغ  می گفتند. نخس���تنی  پرداخت  چراغ  اول  خوانده  می ش���د و برای  
تش���ویق پول دهندگان  می گفتند: »هر کس  که  چ���راغ  اول  را داد به  حق  اول  کس���ی  که  قرآن  خواند و 
سرش باالی  نیزه  رفت ، خدا عوضش  بدهد!« برای  دومی  می خواندند: »هر کس  که  چراغ  دوم  را داد 

دودست  ابوالفضل  عوضش  بدهد!« و تا آخر...

چ���رخ  زدن  چند نوع  اس���ت : 1- چرخ  جنگل���ی  2- گل  چرخ  که   چرخ  زدن :  
دیگ���ر اجرانمی ش���ود 3- چرخ  پهلوانی  ۴- چ���رخ  تیز 5- چرخ  چمنی  6- چرخ  س���ه تک پر)فر( 7- 

چرخ تک پر)فر(.
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وقتی  کشتی گریی  به  زمنی  نخورد اما لکه دار شود. چنانکه   چرکنی  کردن ، چرکنی  شدن :  
درگل  کشتی  مرینجات  مشاهده  می شود. سابقاً ترکیب  »زشت  شدن « به  جای  چرکنی  شدن  مستعمل بوده  

و یا چون  مرینجات  اصفهانی  است  اصطالح  مزبور منحصر به  اصفهان  بوده  است .

حملۀ بی خرب یکی  از طرفنی  کش���تی  و گرف���نت  بیضۀ حریف  برای  از  حرامی  گرفنت :  
میدان به در کردن  او موقعی  که  حریف  آمادۀ کار نیست .

طرف���نی  کش���تی  را حریف  می خوانن���د. در خارج  از محیط  ورزش���ی  هم  گفته   حریف :  
می شودفالنی  حریف  فالنی  هست  یا نیست  یعنی  با هم  برابر هستند یا نیستند.

در زورخانه  به هنگام  حرکات  دس���ته جمعی  - که  همه  با هم  ورزش   حق  تقدم :  
می کنند - تقدم و تأخری  نیست  اما این  قرار در حرکات  انفرادی  به  شرح  زیر است :

فلا  - در موقع  بلند کردن  میل  از روی  زمنی  گود حق  تقدم  در درجه  اول  با سادات  و بعد باپیشکسوت ترین  
فرد حاضر است  و به  افراد مبتدی  ختم  می شود.

ب  - در کباده  کشیدن  بر خالف  ترتیب  فوق  است . به  همنی  جهت  سابقاً در زورخانه ها بیشرت از یک یا 
دو کباده  نمی گذاشتند و رسم  بر این  بوده  که  کباده  کشیدن  از مبتدی ها شروع  می شد و افرادزیردست  
موظف  بودند بعد از کباده  زدن  کباده  را به  زمنی  نگذاشته  و همانطور که  در دست  دارند به افراد باالدست  

خود عرضه  کنند.
ج  - چرخ  زدن  نیز مانند کباده  کشیدن  از افراد مبتدی  شروع  و به  اشخاص  باسابقه  ختم  می شود.

د - اگر ورزشکار باسابقه  و پیشکسوتی  بنا بر فروتنی  از حق  خود صرفنظر کند سایرین  مانع  عمل  اوشده  
و با خوشرویی  او را از کار باز می دارند تا نوبتی  که  مناسب  با سابقه  اوست  برسد.

سابقاً معمول  بود برای  کُشتی های  خارج  از زورخانه  زمنی  را هموار  خاک ِ ُکشتی :  
کرده خاک  نرمی  می ریختند که  به  خاکِ  کُشتی  موسوم  بود، چنانکه  امروز تشک  کشتی  می اندازند.

خالکوبی  جزو مراسم  زورخانه  نبوده  و هیچوقت  مخصوص  ورزشکار  خالکوبی :  
و پهلوان نیست . خالکوبی  تنها از نیم  قرن  گذشته  در زورخانه ها رایج  شده  است . در عکسهای  قدیمی تر 

اثری از خالکوبی  بر دست  و بازو و سینه  پهلوانان  دیده  نمی شود.

مقصود ناتمام  ماندن  کش���تی  اس���ت  که  چون  دو نفر در  در میان  ماندن  کشتی :  
کشتی  حریف یکدیگر نمی شوند و اتمام  کشتی  را به  وقت  دیگر موکول  کنند می گویند کشتی  آنها در میان  

است  یادر میان  مانده  است .
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در مقام  خطاب  عالمت  عجز است  و اگر در بنی  کشتی  یکی  از طرفنی   دست  مریزاد:  
طوری مغلوب  شد و در تنگنایی  افتاد که  خطری  برای  خود تصور کرد این  لفظ  را به  طرف  دیگر می گویدو 

طرف  غالب  او را رها می کند.

دعاهای  زورخانه :
»اول  و آخر مردان  بخری«

»خدا چهار ستونت  را پنج  ستون  نکند! صلوات  بفرست « )ستون  پنجم  کنایه  از عصاست  یعنی  خداعصا 
به  دستت  ندهد(

»خدا دست  مردانه ات  را پیش  نامرد دراز نکند، صلوات  بفرست !«
»خدا به  چکنم  چکنم  گرفتارت  نکند، صلوات  بفرست !«

»به  علیلی  و ذلیلی  دچار نشی ، صلوات  بفرست !«
»اول  و آخر مردان  عالم  ختمِ  بخری، صلوات  بفرست !«

»خدا پدر و مادر مؤسس  را بیامرزد، صلوات  بفرست !«

رخصت  اصطالحی  اس���ت  که  در موقع  انجام  ورزش���های  انف���رادی  زورخانه   رخصت :  
بکارمی رود. از وظایف  حتمی  ورزش���کار اس���ت  که  به  صدای  بلند می گوید: »رخصت « و مرش���د 
زورخانه در ج���واب  او می گوید: »فرصت «. جمله  »رخصت  پهلوان « ب���ه  گوش  همه  ایرانیان  نوایی  

آشناست .

در زورخان���ه  و مخصوصاً در گود، اجازۀ خنده  و ش���وخی  و صحبت   رده گویی :  
با صدای  بلندنیس���ت . بد س���خنی  یا »رده  گویی « در زورخانه  جایی  ندارد و س���خنان  زشت  به  زبان  
آوردن  درزورخانه  ممنوع  اس���ت . خوردن  - آشامیدن  - صحبت  کردن  و خندیدن  نیز در گود زورخانه  

ممنوع است .

در زورخانه ه���ا پیش  از برآمدن  آفتاب  باز می ش���ود و تا  زمان  رفنت  به  زورخانه :  
ساعتها پس از غروب  آفتاب  که  ورزشکاران  در رفت  و آمد هستند باز می ماند. ورزشکاران  روزی  چند 

ساعت ورزش  می کردند. گروهی  از ورزشکاران  تنها صبح  زود به  زورخانه  می روند.
ورزش  باید بعد از ادای  فریضه  صبح  شروع  و چاشتگاه  خاتمه  یابد. در گذشته  کسانی  که  صبح ورزش  
می کردند، خیلی  زود وارد زورخانه  می شدند و بعضی  فریضه  صبح  را در آنجا بجای می آوردند. از پنجاه  
سال  قبل  به تدریج  ورزش  شبانه  نیز معمول  شده  است . در ماههای  مبارک ،زورخانه ها شبها باز بودند و 
ورزشکاران  تا ساعات  اولیه  بامداد به  ورزش  می پرداختند. ورزش  شب مخصوص  لیایل  رمضان  بود که  
یکی  دو ساعت  بعد از افطار به  زورخانه  می رفتند و در لیایل  متربکه بدون  ضرب  و آواز ورزش  می کردند، 
بدین  طریق  که  میاندار برای  هر یک  از اعمال  ورزشی شماره ای  شروع  می کرد و سایرین  با صدای  حق  

حق  و علی  علی  او را جواب  می دادند.
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نش���ان  از خرب دادن  اس���ت . در زورخانه ها زن���گ  را به  زنج���ری می بندند و از  زنگ :  
سردم  آویزان می کنند. مرشد با ش���ناختی  که  دارد ورود ورزشکاران  پیشکسوت  را خرب می دهد. زنگ  
پهلوانی زنگی  جداست  که  تنها برای  پهلوانان  به  صدا درمی آید. به  روی  زنگ  زورخانه  اشعار حماسی  

یادینی  حک  شده  است .

واژۀ زورخانه  در کتابه���ای  لغت  کهن ، حتی  در »برهان  قاطع « - که  در نیمۀ  زورخانه :  
دوم س���دۀ یازدهم  هجری  قمری  نوش���ته  ش���ده  است  - دیده  نمی ش���ود و به  نظر می رسد که  واژه ای  
جدیدباش���د. واژۀ »زورخانه « و وصف  آن  و ش���کل  و انواع  ورزشهایی  که  در آن  انجام  می گرفته ، 
نخس���تنی بار در س���ال  1765 میالدی  )در زمان  حکومت  خان  زند( توس���ط  کارس���نت  نیبور سیاح  
دانمارکی ، درجلد دوم  سفرنامۀ سه  جلدی  او دیده  شد. نیبور در این  سفرنامه  که  اختصاص  به  ایران  
دارد،می نویسد: »... در شریاز سه  زورخانۀ عمومی  وجود دارد. از زورخانه ها، عالوه  بر مردم  عامی  
مردان بلندپایه  و نظامیان  و غرینظامیان  هم  استفاده  می کنند.« نهاد زورخانه ، یکی  از نهادهای  بنیادی  

کهن ایرانی  است  که  اگر اجزای  آن  را بشکافیم  هر جزء آن  بخشی  از تاریخ  کهن  این  ملت  است .
1 - بنای  زورخانه : از ساختمان  زورخانه های  دوران  کهن  اطالع  دقیقی  در دست  نیست ، اما آنچه  
ازمعماریهای  قدیمی  می توان  حدس  زد این  اس���ت  که  از آن  هنگام  که  ورزشهای  باستانی  از فضای  
بازبه  داخل  س���اختمانها راه  یافت ، زورخانه  ش���کلی  بسیار ساده  داش���ت  و از بسیاری  جهات  شبیه  
خانقاه هابود. ساختمان  زورخانه  کوچک  اما استوار و بلند ساخته  شده  است . در ورودی  آن  کوچک  
و کوتاه بود. پنجره ای  در تمامی  بنا وجود نداشت ، جز در باالی  گنبد که  سوراخی  تعبیه  کرده  بودند که  
نورضعیفی  از آن  وارد می ش���د و به  میان  گود می رسید. زورخانه  از داخل  شش  ضلعی  یا در نهایت  
هشت ضلعی  و مسقف  بود که  در وسط  آن  گنبدی  کوتاه  )نظری شب کاله ( و در زیر گنبد قرار داشت . 
درهر یک  از اضالع  داخلی ، ُصّفه ای  رواق مانند ایجاد شده  بود که  جای  نشسنت  و احیانًا کندن  لباس  

وگذاردن  اسباب  و آالت  ورزشی ، سنگ  گرفنت  و مشتمال  و امثال  آن  بود. 
2 - دِر زورخانه : کسانی  که  به  زورخانه های  قدیمی ساز رفته اند مشاهده  کرده اند که  دِر ورودی زورخانه  
بسیار کوتاه  ساخته  شده  بطوریکه  برای  عبور از آن  بایستی  خم  شوند. به  عقیدۀورزشکاران  این  اولنی  
نش���انۀ فروتنی  و تواضع  جربی  کسی  است  که  وارد زورخانه  می ش���ود. ورودی زورخانه  به طور کلی  
)منهای  چند بنای  زورخانه ای  که  در س���الهای  اخری س���اخته  شده  است ( بسیار کوتاه بود که  با قامتی  
خمیده  از آن  می گذش���تند. در مورد در زورخان���ه  چند نظریه  متفاوت  وجود دارد.گروهی  می گویند 
در زورخانه  کوتاه  ساخته  شده  است  که  هنگام  ورود با »سر َخم « شده  وارد شوند.گروهی  نیز باور 
دارند که  کوتاهی  در زورخانه  یادآور دوران  روزگاری  است  که  جنگجویان  دردخمه ها آموزش  رزمی  

می دیدند. 
3 - ورودی  زورخانه : ورودی  به ندرت  با کف  اصلی  بنا در یک  سطح  قرار داشت . همیشه  باتعدادی  
پله  که  در بعض  مواقع  تعداد آنها کم  هم  نبود، به  پائنی  می رفت  و بنای  اصلی  حالت  زیرزمنی یا سردابه  
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را پیدا می کرد که  بی  ش���باهت  به  بنای  بعضی  تکایای  قدیمی  و خانقاه ها و بقاع  اس���المی  نبود.
روبروی  در ورودی ، در کنار گود، »سردم « قرار داشت .

۴ - گود: در وسط  زورخانه  گودی  دایره  یا هشت ضلعی  وجود داشت  که  ویژۀ ورزشکاران  بود وعمق  
آن  ب���ه  یک  مرت می رس���ید. لبه های  دیوار گود از آجر و گل  پخته  یا چوب  ب���ود تا توان  مقاومت در برابر 
برخوردهای  ناگهانی  کش���تی گریان  را داشته  باش���د. کف  گود از خاک  رس  بود و در زیر آن خاکسرت و 
بوته  خش���ک  قرار می دادند. گود زورخانه ای  که  محل  ورزش  پهلوان  شهر یا پیشکسوت هابود را »گود 

مقدس « می خواندند.

بعض���ی  از پهلوان���ان  عملیات���ی  از قبیل  خم   زورگریی  یا نمایش  عملیات  پهلوانی :  
کردن  آهن  بادس���ت ، برداشنت  اجسام  سنگنی  با دندان ، شکسنت  سنگ  روی  سر و سینه  انجام  می دهند 
که  آنرانمایش���های  عملیات  پهلوانی  یا زورگریی  می خوانند و غالباً به  صورت  معرکه  در میدانها و معابر 

انجام می شد.

به  کسانی  که  بر اثر ورزش  مداوم  هیکل  ورزیده  و برازنده  دارند گفته  می شود.مثاًل  ساخته :  
فالنی  هیکل  ساخته ای  دارد یا خوب  خود را ساخته  است .

در زورخانه  اوالد حضرت  علی  در هر کاری  اولویت  دارند حتی  اگر مبتدی  بوده و  سادات :  
روز اول  ورودشان  به  گود باشد و اگر از عهده  میانداری  برنیایند جای  آنها پای  سردم  است .

س���کویی  ب���ه  بلندی  یک  مرت مزین  به  پر قو یا پر ش���رتمرغ  ک���ه  آنرا به  رنگهای   سرَدم :  
گوناگون درمی آورند. این  کار رسمی  بسیار قدیمی  است . می دانیم  که  سرداران  ایران  نیز به  روی  کاله  
خودپرهای  بلند می نهادند. تاریخ  درستی  از پیدایش  سردم  در زورخانه  در دست  نیست . نزدیک ترین تاریخ  
مربوط  به  دوران  صفویه  اس���ت . در پش���ت  و کناره های  سردم  پوست  حیواناتی  مانند برب و پلنگ را پهن  

می کردند که  این  نیز نشانه ای  از دوران  کهن  دارد.
چون  سردم  )محل  نشسنت  مرشد( جای  محرتم  و متربکی  شناخته  می شود کسی  جز مرشد حق  جلوس بر 

آن  را ندارد.

گالویز شدن ، به  مبارزه  درآمدن ، درهم  آمیخنت   سرشاخ  شدن :  

سردمدار:    مرشد

اداره کنندۀ زورخانه  سرجنبان :  



واژه نامه زورخانه ۴3۴

وسیله ای  که  شباهت  بسیار به  سرپ دارد منتها بسیار سنگنی  است . گاهی  وزن  سنگ   سنگ :  
که همیشه  به  صورت  جفت  استفاده  می شود، به  ۴0 تا 50 کیلو می رسد. در دوران  قدیم  سنگ  را»سنگ  
زور« یا »س���نگ  نعل « هم  می گفتند. شکل  کار کردن  با سنگ  بدین  گونه  است  که  ورزشکاربه  پشت  
روی  خاک  گود قرار می گرید و با غلتیدن  به  چپ  و راست  سنگها را به  حرکت  درمی آورد.هنگام  کار 

کردن  با سنگ  آنرا شمارش  می کنند. از 1 تا 50 و سپس  به  گونه  معکوس  می شمارند.

سنگ  گرفنت  بوس���یلۀ باس���تانی کاران  باتجربه  و پیشکسوت  انجام   سنگ  گرفنت :  
می پذیرد وبه کارگریی  آن  بسیار مشکل  است . این  اصطالح  تقریباً به  منزلۀ کیسه  بوکس  است  که  بوکسورها 
بامش���ت  زدن  به  آن  تمرین  می کنند. س���ابقاً پهلوانان  نامی  که  ناچار بودند در ایام  معنی  با اش���خاصی  
دروزنهای  مختلف  زورآزمایی  کنند، یکی  از ورزشکاران  که  وزنش  بیشرت از وزن  حریف  بود را چندروز 
قبل  از موعد به  خانه  می بردند، با او کشتی  می گرفتند و خود را با وزن  سنگنی  او عادت  می دادندتا در 
موقع  کشتی  جدی  از عهده  بلند کردن  حریف  خود برآیند. در گذشته  این  قبیل  کشتی گریان  راکه  اکثراً هم  

هرنی  نداشته  و برای  همنی  کارها خوب  بودند در مقام  مزاح  سنگ  کشتی  می خواندند.

در گورستانهای  ایران  سنگ های  قربهای  زیادی  که  رویشان مجسمه های   سنگ  قرب پهلوانان :  
ش���ری تراشیده  شده  است  دیده  می ش���وند. صاحبان  این  نوع  قبور پهلوان  بوده  و آن  شریسنگی  عالمت  
پهلوانی  آنهاس���ت . هم  اکنون  در کاشان  و در صحن  امامزاده  حارث  که  به  »زیارت  درزنجری« معروف  
است  قرب پهلوان  حسنی  پکوی  کاشانی  با همان  شری سنگی  موجود است . روی سنگ  قبور ورزشکاران  

معروف  نقش  میل  زورخانه  یا کباده  نقش  می کردند.

ش���ب های  جمعه  س���ه  ی���ا چهار چ���راغ  برای  مرش���د  سیور و سات  )سور و سات (:  
جمع آوری می کردند تا س���ور و س���ات  او فراهم  شود، یعنی  پول  برای  بردن  زن  و بچه اش  به  گردش  روز 

جمعه  که غالباً رفنت  به  شاه عبدالعظیم  بود جمع  شود.

ش���اطر و شّطار در زبان  عربی  به  معنی  داهی  و محیل  تعریف  است  ویل  در زبان   شاطر:  
فارس���ی عمل  شاطری  ارتباط  با این  معنی  ندارد. حرفۀ ش���اطر راه پیمایی  بود و اگر راه پیما یا شاطر را 
عّیارمی خواندند صحیح تر بود زیرا عّیار در لغت  به  معنی  »کثریالرتدد« آمده  اس���ت  و نام  این  دو طبقه  

درایران  درست  برعکس  نهاده  شده . راه پیما را شاطر و حیله گر را عّیار خوانده اند.
به  هر صورت  چننی  به  نظر می رسد که  فن  شاطری  در آغاز در زورخانه ها به  صورت  ورزش  وتمرین  که  
همان  شلنگ انداری  باشد شروع  شده  و بعد از قوت  گرفنت  پاها در خارج  از زورخانه  به صورت  پیشه  و 
شغلی  که  آن  را شاطری  می گفته اند در آمده  است . در آن  ایام  سریع ترین  وسیله برای  نامه رسانی  و گرفنت  و 
دادن  اخبار همنی  طبقه  بودند. اگرچه  پس  از اخرتاع  تلگراف  و رواج چاپارخانه  در ایران  این  حرفه  از بنی  
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رفت  ویل  تا اواخر سلطنت  ناصرالدین شاه  قاجار اداره ای  بنام »شاطرخانه « در دربار سلطنتی  دایر بود. در 
تهران  هنوز کوچه ای  به نام  شاطرباشی  موجود است .

ورزش���ی  س���خت  و پیچیده  و مش���ق  و مقدمه  برای  فن   شلنگ  - تخته  شلنگ :  
دویدن )ش���اطری ( که  سالهاست  مرتوک  شده . کلمۀ ش���لنگ  )بر وزن  درنگ ( به  معنی  نوعی  برجسنت  

وفروجسنت  شاطران  برای  مشق  تند دویدن  نیز ضبط  شده  است .

ش���نای  زورخانه  مشتمل  بر چهار نوع  اس���ت : شنای  کرسی  - شنای  دست  و پا  شنا:  
مقابل  - دوشالقه  - شنای  پیچ .

ورزشکاران  تخته  شنا را در کف  گود روی  زمنی  گذارده  و شروع  به  کار می کنند. حرکت  شنا حدودمعینی  
ندارد و بسته  به  قدرت  و توانایی  جسمانی  ورزشکار است . اما مادام  که  میاندار مشغول  کاراست  سایرین  
هم  تبعیت  می کنند و اگر بعضی  خسته  شدند در برابر دو یا سه  مرتبه  شنای  میاندار یک مرتبه  شنا می کنند. 
بعضی  از ورزشکاران  شنا را تا دو هزار مرتبه  ادامه  می دهند. در حرکت  شنا نیزشماره  کردن  مرسوم  است  
به  این  ترتیب  که  اگر ورزشکاران  قصد شنا کردن  زیادتری  داشته  باشندمیاندار با لحن  مخصوصی  شروع  
به  ش���ماره  می کند و اعداد و عباراتی  مانند اعداد و عبارات  سنگ گرفنت  بر زبان  می آورد و سایرین  در 
جواب  هر یک  از شماره های  او یا علی  می گویند. لیکن  اگرقصد شنا کردن  زیاد نداشته  باشند، مرشد 
زورخانه  ضرب  مخصوص  شنا را شروع  کرده  و با آهنگ ضرب  اشعار حماسی  خاصه  ابیاتی  از شاهنامه  
فردوسی  را می خواند. شنای  دو شالقه  )شنایی  که  درهر مرتبه  دو دفعه  صورت  ورزشکار به  زمنی  نزدیک  

می شود( در چننی  موقعی  صورت  می گرید.

مخصوص  خاتمه  شناست  و تقریباً یک  نوع  نرمش  برای  رفع  خستگی   شنای  پیچ :  
به شمارمی رود. بعد از شنای  پیچ  که  تعداد آن  خیلی  کم  است ، ورزشکاران  از جای  برخاسته  و در حالتی  
که تخته های  شنای  آنها روی  زمنی  است  بعضی  حرکات  نرمش  را به  عمل  آورده ، سپس  تخته ها رابرداشته  

و شروع  به  میل  گرفنت  می کنند.

یکی  از آداب  زورخانه  که  اکنون  تقریباً ترک  ش���ده  و غری  شعر خوانی  و رباعی خوانی :  
ازگل  چرخ  و گل  کشتی ، مرشدها و ورزشکاران  پیشکسوت  در مواقع  مختلف  خاصه  در مورد طلب صلوات  
اشعار مناسبی  حاوی  پند و اندرز می خواندند و بیشرت این  اشعار رباعی  بود و خواننده  برای ساکت  کردن  

محیط  و جلب  توجه  حضار یکی  دو رباعی  حماسی  می خواند و از حضار طلب صلوات  می کرد.

یکی  از احرتامات  مخصوص  پهلوانان  و پیشکس���وت های  شمردن   شمردن  حرکات :  
حرکات انفرادی  آنهاس���ت . مثاًل در موقع  جنگی  زدن  و کباده  کش���یدن  مرشد حرکات  آنها را با صدای  
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بلندمی شمارد و این  نوعی  از تجلیل  و تشویق  است .

تناسب  حرکات  ورزش���کار در چرخ  زدن  و میل  بازی  و عملیاتی  که   شریینکاری :  
جنبه آکروباسی  دارد. این  کارها مخصوص  طبقۀ جوان  است  و عبارت  از پشتک  و وارو زدن  در کف گود 
یا از لب  گود به  عمق  گود. روی  دست  بلند شدن  و راه  رفنت  با دست ، درو کردن  در روی  تخته شنا است . 
به  طور کلی  بنی  شریینکار و پهلوان  و کشتی گری فرق  بسیار است  و ورزشکارانی  که  جامع این  هر دو باشند 

به  ندرت  یافت  می شوند.

پهلوانان  معروف  و سابقه دار که  موقع  ورود آنها به زورخانه   صاحب  زنگ  و صاحب  ضرب :  
به  احرتام  قدمشان  زنگ  و ضرب  را به  صدا درمی آورند.

به  پهلوانی  گفته  می ش���د که  پس  از کس���ب  مق���ام  پهلوانی  از طرف   صاحب  تاج :  
ریش سفیدان ،پیشوایان  طریقت  و بزرگان  قوم ، مجاز به  داشنت  »تاج  فقر« می گردید.

صفای  قدم : مرشد زورخانه  برای  احرتام  کسانی  که  وارد می شوند خوش آمد می گوید، ویل  اگرشخص  
وارد به  عنوان  مهمان  آمده  باشد به  وی  »صفای  قدم « می گوید.

نمونه هایی  از صلواتهایی  که  در زورخانه  فرستاده  می شود: به  جمال   صلوات  فرستادن :  
پیغمربصلوات ، به  عمامۀ سبز پیغمرب صلوات ، علی  شریخدا را صلوات . 

در دوران  گذش���ته  زورخانه ها مرش���د نداش���تند، بلک���ه  کار نواخنت  ضرب  بر  ضرب گری:  
عهدۀضرب گری بود که  با ورزش���کاران  همیاری  می کرد. خواندن  اش���عار حماسی  و اخالقی  را »کهنه  
س���وار«که  مربی  و تعلیم دهنده  کش���تی  و ورزش  بود انجام  می داد. کهنه سوار یک  »چوب  اشاره « هم  

داشت که  معروف  به  »چوب  تعلیم « بود.
آفرین  باد به  گفتار خوش  »کهنه سوار«آن  پسر خواندۀ پوریای  ویل  در همه  کار

ُلن���گ  بر دوش  چو آید ب���ه  میان  میدان »چوب  تعلیم « به  کف  وای  به  ح���ال  رندان هنگامی  که  تعداد 
زورخانه ها به  مرور کم  شد، ضرب گری در غیاب  »کهنه سوار« حماسه خوانی می کرد، تا باالخره  این  کار 
رس���م  گردید و ضرب گری، »مرشد« شد. از دوران  صفویه  به  بعدزورخانه ها مرشد داشتند. شاید جالب  
باشد بدانیم  که  در دوران  صفویه ، سوای  زورخانه ، مکان های دیگر برای  تمرین  هرنهای  رزمی  مخصوصًا 

تریوکمان  وجود داشته  است  که  آن  مکان ها را»آماج خانه « می گفتند.

1- کار الته���ا در خیابان  وقتی  داد می زدند و نفس کش  می طلبیدند.  عرض  اندام :  
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2- شاخ  وشانه  کشیدن  ورزشکاران  در زورخانه  وقتی  اعالم  می کند کسی  را به  زمنی  خواهد زد.

دعا برای  شفای  مریضها: »خدا مریضا رو شفا بده .« »خدا گری دکرت  عرض  حاجت :  
و دوانندازدت !« و استغاثه  برای  آزادی  زندانیها.

بع���د از خاتمه  ورزش  و قبل  از اینکه  به  کباده  زدن  یا کش���تی  گرفنت   فاتحه  خواندن :  
برپدازندمیاندار از مرشد زورخانه  با ادای  عبارت  )دست  و پنجه  مرشد درد نکند( تشکر می کند و بعد 
برای سالمتی  پادشاه  عصر و سادات  و علما و صلحا دعا و برای  پهلوانان  گذشته  خاصه  پوریای  ویل  که  
درصف  مقدم  این  سلسله  قرار دارد مغفرت  می طلبد. وی  همچننی  کسانی  را که  به  راستی  و درستی  دراین  

راه  قدم  نهاده اند ستایش  کرده  از حضار طلب  خواندن  فاتحه  می نماید.

در ش���روع  کشتی  تا جایی  که  دیده  شده  بوسیدن  مرسوم   فرو کوبیدن  یا بوسیدن :  
نیس���ت  اماتصور می رود دستی  که  کش���تی گریان  به  هم  می دهند و به  اصطالح  )فرو می کوبند( همنی  
بوسیدن باش���د. زیرا موقعی  که  نوچه ای  با پهلوانی  ش���روع  به  کشتی  کرد به  جای  فرو کوبیدن  دست  او 
رامی بوسد و یا چنانکه  بنی  سایر مردم  معمول  است  پس  از آنکه  دست  وی  با دست  پهلوان  تماس یافت  

به  دست  خود بوسه  می زند.

به  یکدیگر پیچیدن  دو نفر کشتی گری در برابر ترکیب  سوا شدن . قاطی  شدن :  

به  فتح  قاف  و دال  یعنی  هم زور بودن  دو پهلوان . قدر، هم قدر:  

بر ورزشکار فرض  است  که  موقع  ورود به  گود زورخانه  خاک  گود را  قدم بوسی :  
)به رسم  زمنی  ادب  بوسیدن ( بوسه  زند. بطوریکه  در بعضی  آثار مشاهده  شده  این  عمل  اشاره  به  قدم بوسی  
پوریای  ویل  نیز هست  که  به  علت  زعامت  و پیشوایی  جای  قدم  او یعنی  گود زورخانه  رامی بوسند. حتی  
تخته  شنا و میل  و کباده  و سنگ  را که  با خاک  زورخانه  تماس  حاصل  کرده  در موقع برداشنت  و گذاشنت  
بوسه  می زنند و برای  سهولت  در خاک بوسی  موقع  ورود به  گود دست  راست  رابه  کف  گود گذاشته  و 

بعد به  لب  آشنا می سازند و همچننی  موقع  خروج  از گود این  زمنی بوسی تکرار می شود.

فنونی  در کشتی گریی  که  حریف  را عاجز و زبون  می سازد مانند لواشه   کارهای  عجزی :  
که یکی  از طرفنی  حریف  را اغفال  کرده  انگشت  در دهان  می کند و به شدت  می کشد، یا انگشت  سبابه او 

را می پیچد. این  اعمال  را کشتی گریان  صحیح  نمی دانند و به  ندرت  اتفاق  می افتد.
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این  واژه  به  معنی  کمان  سبک  یا نرم  است  و در قدیم  آنرا از استخوان  می ساختند. کباده :  
امروزه  آنرا از فلز درست  می کنند و وزنه هایی  به  گونۀ حلقه  به  روی  »زه « زنجری می آویزند تا کباده سنگنی  
گردد. کباده کش���ی  )کمان کشی ( بوسیله  پهلوان  یا پیشکسوت  اجرا می شود و به خاطر اهمیتی که  کباده  

دارد اصواًل در زورخانه ها یک  یا دو کباده  بیشرت موجود نیست .

»کشتی « یا درست تر »کَوشتی « در دوران  پیش  از اسالم  به  نوعی  شال  کمربندی   کشتی :  
گفته می شد که  روحانیون  زردشتی  و مردان  ایران زمنی  به  کمر داشتند. شال  مزبور از 72 رشته  تابیده تشکیل  
شده  بود که  خود تقسیم بندیهایی  به  واحدهای  6 و 12 داشته  که  به  سه  رسته  سه تایی می رسید که  آن  سه ، 

نمایانگر گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک  هستند.

این  کش���تی ، قوانینی  جدا از کشتی  آزاد و کش���تی  فرنگی  دارد و در  کشتی  پهلوانی :  
بس���یاری از موارد، نام  فنون  کشتی  پهلوانی  با دگر کش���تی ها فرق  دارد. کشتی  زورخانه ای  چندین  نوع  
است )دوستانه ، میدانی ، گروهی ، دوره ای ، پهلوانی ...( و هرکدام  از آنها با مراسم  خاصی  اجرا می گردد. 

مرتادف  عرض  اندام  است . ُکر ُکری  خواندن :  

در زمان  حاضر نواخنت  ضرب  به  عهدۀ کس���ی  اس���ت  که  او را مرشد  کهنه سوار:  
می خوانند. اماسابقاً به  عهدۀ ضرب گری بود و کهنه سوارها مرشدهایی  بودند که  مسئولیت  تعلیم  کشتی  و 

سایر امورورزشی  را به  عهده  داشتند.

برجستگی  دو طرف  شانه  و باالی  زانوان .  ُگرم :  

همان  معنی  کشتی  در میان  ماندن  را می دهد و از اصطالحات  بسیار  گره  شدن  کشتی :  
قدیم است  که  هنوز هم  متداول  می باشد.

مراس���می  که  طی  آن  پهلوانان  قدیم  و جدی���د در زورخانه  گرد هم  می آمدند تا  گل ریزان :  
برای موارد الزم  یا برای  زورخانه  پول  جمع  کنند. در گذشته  هر کس  با دیگری  قصد کشتی  داشت  گلی برای  
او می فرس���تاد یا حضوراً در زورخانه  گلی  را به  س���وی  او پرتاب  می کرد و بعید به  نظر نمی رسدرس���م  
گلریزان ، مأخوذ از همنی  عمل  باشد زیرا این  مراسم  سابقاً برای  تماشای  کشتی های  بزرگ برگزار می شد 
و یک  نوع  جشن  ورزشی  برای  تماشای  مسابقه  پهلوانی  و تجلیل  از پهلوانان  بود. درحنی  برگزاری  این  
جش���ن ، در حالتی  که  همه  مش���غول  ورزش  بودند، چند مرتبه  دسته های  گل  ازپنجرۀ سقف  زورخانه  به  
سر و صورت  ورزشکاران  می ریختند. این  جشنها بیشرت در ماه  رمضان  وموقع  شب  انجام  می گرفت  که  
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چراغانی  هم  مقدور باشد. اگر جشن  گلریزان  در سایر ماهها بود درروزهای  جمعه  برگزار می شد. مورد 
دیگر این  جشن  مربوط  به  ورود پهلوان  مشهوری  از شهری  به شهر دیگر بود که  به  افتخار او با ترتیب  دادن  

جشن  مقدمش  را گرامی  می داشتند. 

به  هنگام  کشتی  گرفنت  »گل  کش���تی « خوانده  می شود. گل  کشتی   گل  کشتی :  
اشعاری  است  که کشتی گریان  را تشویق  به  نیک اندیشی  و نیک رفتاری ، بزرگ منشی  و افتادگی  می کند.

خوشدل  نشوی  از آنکه  عنوان  داری یا آنکه  نژاد از کی  و ساسان  داری 
بایست  برهنه  همچو شمشری شوی تا جوهر خویش  را نمایان  داری 

این  کلمه  که  بر وزن  فسرده  لفظ  می شود در سنوات  اخری خاصه  در تهران  به  جای   گورگه :  
میل زورخانه  مصطلح  شده  است . گورگه  گرفنت  در واقع  نوعی  از میل  گرفنت  است  که  ورزشکارحرکات  
خود را به  نهایت  س���رعت  رسانیده  و میلها را به  اصطالح  سر مچ  گرفته  و مرشد هم  آهنگ مخصوص  
برای  این  حرکت  می نوازد. این  آهنگ  را از قدیم  گورگه  گفته اند. واژۀ گورگ  یاگورگه  از واژگان  ُمغویل  
اس���ت  که  در فارسی  باقیمانده  و نام  نوعی  از طبل  یا نقاره  است  که  درجنگهای  قدیم  با آهنگ  معینی  

می نواخته اند.

برای  ورزش  باید شلوار مخصوص  به  تن  داشت  و باالتنه  باید لخت   لباس  ورزش :  
باشد.لخت  بودن  باالتنه  یادگار دوران  عیاران  و شاطران  است  که  به  هنگام  نربد باالپوش  را درمی آوردندو 
به  جنگ  می پرداختند. ورزش  با لباس  غری ورزشی  در زورخانه  ممنوع  است . ورزشکار فقط  بایدشلوار 
خود را به  پای  داشته  و لنگی  بر روی  آن  بندد ویل  در صورت  سرد بودن  هوا می تواند باپریاهن  وارد گود 

شود و بعد از قدری  ورزش  و گرم  شدن  بدن  پریاهن  را هم  از تن  خارج  کند.
- تنبان  نطعی  یا تنکه : نام  لباس  کشتی  است  و شلواری  است  چرمی  که  تا زیر زانو می آید و در قدیم آنرا 

»تنبان  نطعی « می گفتند. بعدها اصطالحاً آن  را »ُتنکه « نامیدند.
- ُلنگ : جز در مواقع  کش���تی  گرفنت  لباس  ورزش  همواره  ُلنگ  است  که  بر روی  شلوار بسته  می شود.

پهلوانان  و پیشکس���وت های  می توانند دامن  ُلنگ  خود را آزاد بگذارند ویل  نوچه ها و تازه کارهاحتمًا 
باید دامن  ُلنگ  را از وس���ط  پای  باال کشیده  و روی  ُلنگ  استوار کنند. لچکی  بسنت  ُلنگ  )یعنی گوشه  
طرف  راست  ُلنگ  را به  طرف  چپ  بدن  آوردن ( نهی  است  مگر برای  ورزشکاران  آزموده و پیشکسوت  
و تصور می رود این  رس���م  برای  شناخته  شدن  پیشکس���وت  و امتیاز او از مبتدی  وضع شده  باشد. ُلنگ  
زورخانه  از نوع  لنگهایی  است  که  در حمام ها بکار می رود ویل  بعضی  ازورزشکاران  لنگهای  ابریشمی  
مخصوص  که  از بافته های  کاشان  و یزد بود برای  خود داشتند و اکنون هم  دارند. یک  نوع  ُلنگ  دیگری  
در زورخانه ها مرس���وم  بود »فتنی « )بر وزن  وطنی ( اس���ت  که  اکنون دیده  نمی شود ویل  نام  آن  هنوز از 

ورزشکاران  قدیمی  شنیده  می شود.
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بعض���ی  اوقات  که  کش���تی  گرف���نت  دو نف���ر حریف  به   ُلنگ  انداخنت ، حرمت  ُلنگ :  
مرحلۀعصبّیت  و مخاصمه  می کش���د یکی  از بزرگان  قوم  برای  احرتاز از دش���منی  لنگی  را به  وسط  دو 
حریف پرت���اب  می کن���د. بعضی  اوقات  این  عمل  برای  حفظ  احرتام  و حیثیت  یکی  از طرفنی  کش���تی  
صورت می گرید. طرفنی  کشتی  موظفند به محض  افتادن  ُلنگ  یکدیگر را رها کنند و می کنند و این  عمل  
راحرمت  ُلنگ  می گویند. چون  برخی  از اوقات  لنگ  انداخنت  با مواضعه  قبلی  صورت  می گرید، درخارج  

از زورخانه  هم  اگر کسی  در کاری  واماند و تسلیم  شد می گویند ُلنگ  انداخت .

جهان پهلوان ، پهلوان  بزرگ ، پهلوان  کوچک ، پهلوان ، شاطر، عیار. مراتب  پهلوانی :  

در زورخانه  افراد مرتبه ، مقام  و مکان  مخصوص  دارند و  مراتب  باستانی کاری :  
هر کدام  ازآنها به  حدود و اجازه  خود واقف  هستند: نوچه ، نوخاسته ، ساخته ، صاحب  زنگ  و صاحب  

ضرب ،پهلوان ، پهلوان  صاحب  تاج  و سادات .

گردانندۀ گود، مربی ، داور، پیشکس���وت . مرش���دان  سابق ، بیش���رت ورزشکاران   مرشد:  
قدیمی بودند که  به  خوبی  با ورزش  و مراس���م  آن  آش���نا بودند و طی  سالها ورزش ، با اشعار و موسیقی  

باستانی خو گرفته  و چون  از امور کارها خرب بسیار داشتند در بازنشستگی  به  مرشدی  روی  می آوردند.

ورز دادن  اعضای  بدن  ورزش���کار با مالیدن  و فش���ردن  و خم  و راس���ت  کردن   مشتمال :  
عضالت بدن  برای  رفع  خستگی  ورزشی  برای  عضالت . این  عمل  یکی  از ضروریات  ورزش  باستانی  
است  وبه  همنی  علت  در هر زورخانه  یک  نفر مشتمال چی  وجود دارد اما ورزشکاران  به  او اکتفا نکرده  

واکثراً خود آنها یکدیگر را مشتمال  می دهند. 

هنگام  ورزش  حتماً باید فردی  که  از حیث  س���ابقه  و نوع  کار بر س���ایرین  مقدم   میاندار:  
است ،به  عنوان  میاندار سایرین  را رهربی  کند. رهربی  گود با میاندار است  و دیگران  به  نسبت  سابقۀورزشی  
پس  از او قرار می گریند. وقتی  میاندار به  وسط  گود می آید، سایرین  گرد او حلقه  می زنند وتشکیل  جرگه  
می دهند. ورزشکاران  حرکات  ورزش  گروهی  را با میاندار هماهنگ  می کنند ومبتدیان  با تقلید اعمال  و 

حرکات  ورزش  را می آموزند. خروج  از گود هم  باید مثل  ورود به  گودپس  از میاندار صورت  گرید. 
کسی  که  بعد از میاندار بر سایرین  مقدم  است  پای  سردم  که  در درجه  دوم  احرتام  قرار دارد مستقرمی شود 
به طوریکه  روی  او به  طرف  میاندار و پشت  او به  طرف  سردم  است . ورزشکاران  دیگر به تناسب  سابقه  
در طرفنی  کسی  که  پای  سردم  ایستاده  قرار می گریند. در نتیجه  در اطراف  میاندارحلقه ای  بسته  می شود و 
کسی  که  پشت  سر میاندار است ، از حیث  سابقه  کوچکرتین  فرد زورخانه محسوب  می شود. اگر در بنی  
ورزش  یا بعد از ورزش  میاندار گود را ترک  گوید و سایرین  قصدادامه  ورزش  داشته  باشند، به  همان  وضع  
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که  ایستاده اند تغیری موضع  می دهند یعنی  شخص  دوم  که پای  سردم  است  به  جای  میاندار سابق  در وسط  
قرار می گرید و شخص  سوم  پای  سردم  واقع می گردد.

میل  امروزی  تکمیل  و تحول  شده  گرز است . کار کردن  با میل  چندین  نوع  است   میل :  
واحتمااًل بیش  از 20 نوع  میل  بازی  وجود دارد. میل  در اندازه  و وزنهای  مختلف  است  که  از چندکیلویی  
شروع  می شود و به  بیش  از 50 کیلو هم  می رسد. میل  گرفنت  و شنا کردن  انفرادی  )با لباس (در غرفه های  
زورخانه  ممنوع  است  مگر برای  ورزشکاران  پیشکسوت  که  آنها نیز باید در حال ورزش  یقه  پریاهن  خود 

را باز کنند.

ش���رکت  افراد نابالغ  در ورزش  باس���تانی  ممنوع  است .  سن  ورود به  زورخانه :  
می گویند در قدیم فقط  کسانی  حق  ورود به  گود را داشته اند که  دارای  ریش  بودند. یکی  از شرایط  مهم  

ورود به  حلقه جوانمردان  بلوغ  است .

جوانان  ورزش���کار کش���تی گریی  که  در زورخانه  مخصوص���ی  تحت  تعلیم  قرار  نوچه :  
می گریند وشاگردی  پهلوان  بخصوصی  را می کنند.

آنکس  که  در دسته ها و مجالس  سینه زنی  با خواندن  ابیات  مخمس   نوحه خوان :  
یا مستزادحرکات  کوبیدن  دستهای  سینه زنها به  سینه هایشان  را تنظیم  کند، مثل  عملی  که  در زورخانه ها 

کوبش ضرب  نسبت  به  ورزشکاران  انجام  می دهد.

جوان���ان  و نوچه هایی  ک���ه  دایرۀ عمل  خود را وس���عت  داده  و برای  عرض  هرن  نوخاسته :  
وکشتی گریی  به  زورخانه های  دیگر هم  می روند.

ب���ه  کس���ر کاف  کلمه  اول ، تخصص  ی���ک  پهلوان  را نی���ک کار می گویند مثاًل  نیک  کار:  
گفته می شود نیک کار فالن  پهلوان  آرنج  سرپاست  یعنی  در این  فن  تخصص  دارد.

وابوسیدن  ترک  کردن  کشتی  است  و این  ترکیب  قطعاً در برابر بوسیدن   وابوسیدن :  
گفته شده  است . اما ترتیب  وابوسیدن  این  است  که  حریفان  بعد از ختم  کشتی  به  صورت  یا پیشانی یکدیگر 
بوس���ه  می زنند و یا پش���ت  دست  راست  خویش  را به  پیشانی  خود نهاده  و سرها را آنقدر به هم  نزدیک  
می کنند که  کف  دست  طرفنی  به  یکدیگر می چسبد و بعد از هم  جدا می شوند. این اصطالح  در خارج  از 
زورخانه  هم  در موردی  که  یکی  نسبت  به  دیگری  اظهار عجز می کند رایج است . مثاًل می گویند »ما که  

وابوسیدیم «.
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وقتی  یکی  از کش���تی گریها دس���ت  و پای���ش  را باز می گ���ذارد و حریف  را به   وادادن :  
نربدمی طلبد تا روحیۀ او را ضعیف  کند. یعنی : »شکس���ت  دادن  تو برای  من  کاری  ندارد، با دس���ت  و 

پای باز هم  حریف  تو هستم !«

اصطالحی  برای  احرتام  گذاشنت  به  پیشقدمان  و پهلوانان  موقع  ورود  وارد کردن :  
به زورخانه  که  عبارت  است  از زدن  ضرب  و زنگ  و ادای  صلوات  و خوشامد گفنت . وارد کردن  افرادبه  
زورخانه  که  از وظایف  مرشد است ، یکی  از مراسم  الزم االجرا این  محیط  به شمار می رود. چون شناخت  
مقام  ورزشی  افرادی  که  با لباس  به  زورخانه  وارد می شوند برای  حضار و تماشاگران  مقدورنیست  و از 
این  جهت  برای  این  کار مقرراتی  هس���ت . مرشد زورخانه  موظف  است  برای  واردین  و تاجایی  که  آنها 
را می شناسد به  تناسب  مقام  ورزشی  و اولویت  احرتاماتی  به عمل  آورد. مرشد به طورکلی  برای  احرتام  به  
کسانی  که  وارد می شوند و آنها را می شناسد »خوش آمدی !« می گوید. اگرشخص  وارد به  عنوان  مهمان  
آمده  باشد به  وی  »صفای  قدم !« می گوید، اگر پیشکسوت  و معروف است  ضرب  زدن  خود را قطع  و 
برای  او با صدایی  مخصوص  دستی  به  ضرب  می زند و اگر پهلوان است  با زدن  زنگ  و ضرب  او را وارد 
می کند تا مشتمال چی  یک  طاقه  ُلنگ  برای  شخص  وارد برده او را دعوت  به  ورزش  کند. به  این  ترتیب  
همه  متوجه  می شوند که  مهمان  یا پیشکسوت  یا پهلوانی وارد شده  است . همنی  صدای  ضرب  و زنگ  او 

را به  حضار شناسانیده  و بعد از لخت  شدن  هم احرتامات  الزم  اجرا می شود. 

اصطالحی  اس���ت  برای  تکرار س���نگ  گرفنت  در زورخانه . هرگاه  ورزش���کاری   واگری:  
تعدادی س���نگ  گرفت  و پس  از خس���ته  شدن  سنگ  را بر زمنی  گذاش���ت ، نفر بعد از او این  ورزش  را 

انجام می دهد. وقتی  ورزشکار اول  باز به  سنگ  گرفنت  برپدازد و مرتبه  دوم  را واگری می گویند.
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کتابها

- از سیدضیا تا بختیار، مسعود بهنود، انتشارات  جاویدان ، تهران ، زمستان  1377.

- اسرار کودتای  28 مرداد، از خاطرات  سی .ام . وودهاوس ، ترجمه  نظام الدین  دربندی ، نشر راهنما، تهران ، 

تابستان  136۴.

- اسناد سازمان  سیا، دکرت غالمرضا وطن دوست ، مؤسسه  خدمات  فرهنگی  رسا، تهران ، 1379.

- ایران  قدیم  و تهران  قدیم ، ناصر نجمی  انتشارات  جانزاده ، تهران ، 1362.

- بازیگران  سیاسی ، از مشروطیت  تا سال  1357، دکرت مصطفی  الموتی ، جلد اول ، چاپ  پکا، لندن ، اردیبهشت 137۴ 

)می  1995(.

- پهلوی ه���ا، خاندان  پهلوی  به  روایت  اس���ناد، به کوش���ش : جالل  اندرمانی زاده  و مخت���ار حدیدی ، جلد دوم ، 

مؤسسۀمطالعات  تاریخ  معاصر ایران ، تهران ، بهار 137۸.

- تاریخ  اجتماعی  تهران  در قرن  س���یزدهم ، جعفر ش���هری ، جلد اول  تا شش���م ، مؤسس���ه  خدمات  فرهنگی  رسا، 

تهران ،1369.

- تاریخ  سیاسی  معاصر ایران ، نوشتۀ جالل الدین  مدنی ، تهران ، بهمن  1361.

- تاری���خ  قی���ام  15 خرداد به  روایت  اس���ناد، جواد منصوری ، جلد اول  و دوم ، انتش���ارات  مرکز اس���ناد انقالب  

اسالمی ،تهران ، مرداد 137۸.

- تاریخ  کشتی  ایران ، مهدی  عباسی ، نشر سپاس ، تهران ، بهار 1377.

- تاریخ  ورزش  باستانی  ایران  )زورخانه (، حسنی  پرتو بیضائی  کاشانی ، چاپخانه  حیدری ، تهران ، 1337.

- تقریرات  مصدق  در زندان ، به اهتمام  سرهنگ  جلیل  بزرگمهر به  کوشش  ایرج  افشار، ُلس آنجلس ، 1359.

- خاطرات  جعفر شریف  امامی ، ویرایش  حبیب  الجوردی ، طرح  تاریخ  شفاهی  ایرانی ، ناشر: مرکز مطالعات خاورمیانه  

دانشگاه  هاروارد، بوستون ، 1999.

- خاط���رات  عل���ی  امینی ، ویرایش  حبی���ب  الجوردی ، ط���رح  تاریخ  ش���فاهی  ایرانی ، ناش���ر: مرکز مطالعات  

خاورمیانه دانشگاه  هاروارد، بوستون ، 1995.

- خاطرات  فریدون  جم ، در مصاحبه  با حبیب  الجوردی ،10مارس  19۸3، لندن ، انگلستان ، نوار شمارۀ ۴،مجموعۀ 

تاریخ  شفاهی  ایران  دانشگاه  هاروارد.

- خاطرات  و تألمات  مصدق ، دکرت محمد مصدق ، انتشارات  علمی ، تهران ، تابستان  1375.

- خاطراتی  از هرنمندان ، پرویز خطیبی ، انتشارات  بنیاد فرهنگی  پرویز خطیبی ، ُلس آنجلس ، 199۴.

- خواب  آشفتۀ نفت ، دکرت مصدق  و نهضت  ملی  ایران ، جلد 1، تهران ، 137۸.

- رفقای  باال، نوشتۀ منوچهر کیمرام ، نشر شباویز، تهران ، 137۴.

- روزشمار تاریخ  ایران ، از مشروطه  تا انقالب  اسالمی ، باقر عاقلی ، جلد اول  و دوم ، نشر گفتار، تهران ، 1376.
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- رویدادها و داوری  1339-1329، خاطرات  مسعود حجازی ، انتشارات  نیلوفر، تهران ، 1375.

- زندگ���ی  سیاس���ی  مصدق  در منت  نهضت  ملی  ایران ، فوأد روحانی ، انتش���ارات  نهض���ت  مقاومت  ملی  ایران ، 

لندن ،1366.

- سر و ته  یک  کرباس ، سید محمد جمالزاده ، جلد دوم ، کانون  معرفت ، تهران ، 13۴3.

- شادکامان  کاخ  مرمر )سراب  جانشنی  پسر(، خسرو معتضد، جلد اول  و دوم ، انتشارات  دور دنیا، تهران ، 137۸.

- شاه ، مصدق ، سپهبد زاهدی ، نورمحمد عسگری ، چاپ  آرش ، سوئد، تابستان  2000 )1379(.

- شبه  خاطرات ، دکرت علی  بهزادی ، جلد اول  و دوم ، انتشارات  زرین ، تهران ، بهار 1376.

- ظهور و س���قوط  س���لطنت  پهلوی  خاطرات  ارتشبد سابق  حس���نی  فردوس���ت ، جلد اول ، مؤسسه  مطالعات  و 

پژوهشهای سیاسی ، تهران ، 1369. 

- قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقوط  مصدق ، محمدعلی  سفری ، نشر نامک ، تهران ، بهار 1371.

- قیام  15 خرداد به  روایت  اسناد - زمینه ها، مرکز بررسی  اسناد تاریخی  وزارت  اطالعات ، جلد اول ، تهران ،مردادماه  

.137۸

- گاهنامۀ پنجاه  س���ال  شاهنش���اهی  پهلوی ، از 3 اس���فند 1299 تا 30 اسفند 1355، س���ازمان  چاپ  و انتشارات  

سهیل ،پاریس .

- گوشه ای  از تاریخ  اجتماعی  تهران  قدیم ، جعفر شهری ، انتشارات  امریکبری، تهران ، 1357

- کاخ  تنهایی ، ثریا اسفندیاری  بختیاری ، ترجمۀ نادعلی  همدانی ، نشر فرشاد، تهران ، 1379

- کودتاسازان ، محمود تربتی  سنجابی ، مؤسسۀ فرهنگی  کاوش ، تهران ، 1376.

- مصدق ، نفت ، ناسیونالیس���م  ایرانی ، جیمز بیل  - ویلیام راجرلویس ، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ  مهدوی  و کاوه  

بیات ، نشر نو، تهران ، 136۸. 

- من  و خاندان  پهلوی ، احمدعلی  مسعود انصاری ، محمد برقعی  و حسنی  سرفراز، انتشارات  توکا، سن حوزه ،1992.

- ناگفته ها، خاطرات  مهدی  عراقی ، مهدی  عراقی ، انتشارات  رسا، تهران ، 1370.

- نامداران  معاصر ایران ، دکرت مصطفی  الموتی ، جلد دوم ، سال  ششم ، نشر بوک پرس ، لندن ، 137۸.

- نفت ، قدرت  و اصول ، پیامدهای  کودتای  28 مرداد، مصطفی  علم ، ترجمۀ غالمحسنی  صالحیار، انتشارات چاپخش  

تهران ، 1377.

- نهضت  روحانیون  ایران ، علی  دوانی ، جلد اول  تا دهم ، انتشارات  مرکز اسناد انقالب  اسالمی ، تهران ، 137۸.

- یادداشتهای  علم ، ویراستار: علینقی  عالیخانی ، جلد چهارم  1353، نشر ایبکس ، مریلند.

- یادنامه ، مئری عزری ، دفرت دوم ، اورشلیم ، 2000.

نشریات 
دوره های  مختلف  روزنامه های : 

آتش -آخرین  نربد-اطالعات -باخرت-باخرت امروز-بسوی  آینده -جرس -چلنگر-راهنمای  ملت -داریا-کیهان .

- ایران ، سال  ششم ، شمارۀ 1597، تهران ، 27 مردادماه  1379 )17 اگوست  2000(.
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- ایران  فردا، سال  ششم ، شمارۀ ۴7، تهران ، مهرماه  1377.

- ایران  فردا، سال  هفتم ، »ویژه نامۀ دکرت محمد مصدق «، شمارۀ 53، تهران ، اردیبهشت  137۸. 

- ایرانشناسی  سال  ششم ، شمارۀ ۴، مریلند، زمستان  137۴.

- ایرانشناسی ، سال  دوازدهم ، شمارۀ 2، مریلند، تابستان  1379.

- ایرانشناسی ، سال  دوازدهم ، شمارۀ 3، مریلند، پائیز 1379.

- ایرانشهر، سال  ششم  شمارۀ 110، ُلس آنجلس ، 26 فروردین  1379 )1۴ آوریل  2000(.

- ایرانیان  واشنگنت ، سال  دوم ، شمارۀ 3۸، 1۸ اردیبهشت  1337 )۸ مه  199۸(.

- پر، شمارۀ 176، سال  پانزدهم ، شمارۀ ۸، شهریور 1379، واشینگنت .

- سیمرغ ، سال  دوازدهم ، شمارۀ ۸5 و ۸6، ُلس آنجلس ، تری 1379 )ژوئن  2000(.

- علم  و جامعه ، شمارۀ اسفندماه  1365، واشینگنت . 

- الیف ، شمارۀ 36، نیویورک ، 22 مارچ  195۴.

- نگنی ، شمارۀ 177، سال  پانزدهم ، تهران ، سی  و یکم  فروردین  1359.



۴75شعبان  جعفری

نمایه 



واژه نامه زورخانه ۴76

آ
آذر، مهدی ، 12۸

آذری ، سیاوش ، 232
آرام ، عباس ، 237

آریانا، بهرام  )ارتشبد(، 306، 360، 361، 362، 
369 ،367 ،366 ،365

آریانا، ثریا )عصار(، 362، 363، 36۴، 366، 
 36۸

آریانا، کوُرش ، 362
آریانا، گشتاسب ، 361

آزادپور، رقیه  )پروین  آژدان قزی (، 1۴5، 1۴6، 
۴05 ،161 ،160 ،152

آزاد، عبدالقدیر، 95، 96، 9۸، 397
آزموده ، حسنی  )سرتیپ ، سپهبد(، 69، 177

آزمون ، منوچهر، 2۸2
آل احمد، جالل ، ۴02

آموزگار، جمشید، 223، 22۴
آهنگر، امری، 2۸

آهنگر، محمد، 2۸
آیرون  شیخ  )لقب (، خسرو، 3۸1

ابراهیمی ، محمدتقی ، 152
احمد آشپز )لقب (، 133، 151

احمدحسنی  پهلوان  )لقب (، 1۸2
ارانی ، تقی ، ۴0۴

اربابی ، رضا، 127، 129
اردوبادی ، منصور )ارتشی (، 21۴، 323

ارژنگ ، مهندس ، 299
ارسنجانی ، حسن ، 107، 291

ازهاری ، غالمرضا )ارتشبد(، 22۴، 36۸
استادعلینقی ، اصغر )ِسسکی (، ۴07

استالنی ، ژوزف ، 61، 179، 2۴6
اسالم نظر، حسن  )نظامی (، 391

اسماعیل پور، حسنی  )رمضان یخی (، 7۸، 131،  
 ،۴0۸ ،۴07 ،393 ،163 ،159 ،1۴6 ،139 ،133

۴19 ،۴1۸
اسماعیل پور، نقی  )رمضان یخی (، ۴0۸

اسماعیلی پور، حسن ، 152
اصغر خالدار )لقب (، 235
اصغر دیوونه  )لقب (، 210

اصفهانی ، سید ابوالحسن  )آیت الله(، 6۴
اصفهانی ، نعمت ، 99

اصالنی ، )سرتیپ (، 133
اعتضادی ، ملکه ، 162

اعتمادی ، )سرهنگ (، ۴9
اعلم ، مظفر، 1۸۸

افخمی ، غالمحسنی  )سرلشکر(، 393
افراشته ، محمدعلی ، 92

افشارطوس ، محمود )س���رهنگ ، سرتیپ (، 
2۸9 ،151 ،13۴ ،133 ،132 ،131  ،126 ،12۴

افشار، محمد، 360، 37۸
افضلی ، )سرهنگ (، 213

اقبال ، منوچهر، 237، 293
اکرب تقی  کهنه چی  )لقب (، 29

اللهکرم ، حسنی ، 337، 33۸
امامی ، جمال ، 95، 96، 97، 133، 395، 396، 

39۸ ،397
امامی ، حاج سیدجواد )ظهریاالسالم (، 125

امامی ، سیدحسنی ، 65، 66، 73
امامی ، سیدعلی ، 65

امریاحمدی ، احمد )سپهبد(، ۴9، 133
امریبختیار، رستم ، 2۴3

امریی ، اسکندر )سپهبد(، ۸0
امریی ، حمید )سپهبد(، 361

امینی ، علی ، 233، 23۴
انتظامی ، عزت الله، 31۴



۴77شعبان  جعفری

انجوی  شریازی ، ابوالقاسم ، 135، 137، ۴0۴
انصاری ، علینقی  سعید، 313

اویسی ، غالمعلی  )س���رتیپ ، ارتشبد(، 279، 
293

ایدن ، آنتونی ، ۴12
ایرانپور، )سرهنگ (، 160

ایزدپناه ، عباس  )سرلشکر(، 2۴2، 2۴5، 323

ب 
باتمانقلیچ ، نادر )سرتیپ ، سپهبد(، 126، 1۴0، 

323 ،1۸5 ،16۴
بازرگان ، مهندس  مهدی ، 111، 1۸7، 277

بایندر، غالمعلی  )س���رهنگ ، سرتیپ (، 12۴، 
151 ،13۴ ،132

بخارایی ، محمد، 72
بختیار، تیمور )سرهنگ ، سرتیپ ، سپهبد(، 69، 

367 ،213 ،212 ،177 ،173 ،137
بختیار، شاپور، 362، 36۸

بختیار، کریم ، 300
بخشیان ، حاجی ، 337، 33۸

بدره ای ، عبدالعلی  )سپهبد(، 33۸
بروجردی ، حسنی  )آیت اللهالعظمی (،6۴، 116، 

۴01 ،125
بشریی ، حبیب ، 152

بقایی ، حسن  )سرلشکر(، ۴01
بقایی  کرمانی ، مظفر، 7۸، 110، 111

بالغی ، سیدصدرالدین  )واعظ (، 292
بلور، حبیب الل���ه، 51، 1۸2، 1۸3، 1۸۴، 1۸5، 

22۴ ،223
بلورفروش ، حاج محمدصادق ، 216

بنایی ، اصغر )شاطر(، ۴07
بوذرجمهری ، کریم  )سرلشکر(، ۴9

بهار، مهرداد، 10۴

بهبودی ، سلیمان ، 70، 167، 17۸، 293، 310، 
۴0۴ ،392 ،31۸

بهبهانی ، محمدالموس���وی  )آیت الله(، 125، 
۴06 ،۴01

بهرامی ، مهدیقلی  )سرگرد(، ۴10
بهزادی ، علی ، 305

بهمنش ، )سروان (، 1۴2، 1۴3
بهمنیار، غالمحسنی ، 37

بهنود، مسعود، 97

پ 
پادگان ، مصطفی  )دیوونه (، 36، 37، 50

پازوکی ، پرویز، 309، ۴22
پاکروان ، حسن  )س���رهنگ ، سرلشکر(، 212، 

393
پایان ، مصطفی ، ۴0۸

پرز، شیمون ، 2۴7، 361
پوریای  ویل ، 61، 215

پوالددژ، ارسالن  )سرگرد(، 133
پهلبد، مهرداد، 313، 3۴2

پهلوان  قنرب، 3۴
پهلوی ، اشرف ، 1۸1، 237، 320، 321

پهلوی ، ثریا، 125، 130، 137، 1۴۴، 1۸۴
پهلوی ، حمیدرضا، 127، ۴02

پهلوی ، رضا، 316، 317، 357، 35۸، 359، 
۴20 ،369 ،36۸

پهلوی ، رضاشاه ، 21، ۴9، 77، 115، 167، 302، 
۴19 ،۴00 ،395 ،311
پهلوی ، شمس ، 236

پهلوی ، علریضا، 322، 323
پهل���وی ، غالمرض���ا، 150، 1۸3، 1۸۴، 317، 

319 ،31۸
پهلوی ، فرح  )شهبانو(، 237، 23۸، 303، 30۸ 
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۴20 ،369، 36۸ ،357 ،317 ،316 ،313 ،312
پهلوی ، محمدرضاشاه  )در بیشرت صفحات (

پهلوی نیا، شهرام ، 320، 321
پریاسته ، سیدمهدی ، 95، 396، 397، 39۸

ت ، ث 
تاچر، مارگارت ، 363، 36۴، 365

تخت���ی ، غالمرض���ا، 1۸2، 1۸3، 1۸۴، 1۸5، 
216 ،1۸6

تقی  بارفروش  )لقب (، 2۸
ثقفی ، )تیمسار(، 13۴، 13۸

ثقفی ، مهدی ، 2۴۸

ج 
جان  وین  )هرنپیشه (، 20۸

جعفربای ، )سرتیپ (، 369
جعفربای ، محمدحسن  )استوار دوم (، 152

جعفری ، حاج علی اکرب، 26
جعفری ، حمید، 23، 379

جعفری ، شعبان  )در بیشرت صفحات (
جالیل ، ایرج ، 303

جم ، فریدون  )ارتشبد(، 367
جندقی ، م���ریزا عبدالله )مریزا ش���هریاری (، 

۴07،۴0۸
جواهری ، محمود، 123، 12۴

جهانبانی ، امان الله )سپهبد(، 11۸
جهان ، جعفر، 1۴1، 1۴3، 1۴7، 1۴۸

جینالولوبریجیدا )هرنپیشه (، 2۸1

چ 
چنگیزی ، فیض الله )گروهبان  سوم (، 152

چهاردهی ، قنرب، 62
چرچیل ، سروینستون ، ۴12

ح 
حائری زاده ، سیدابوالحس���ن ، 7۸، 9۸، 11۸، 

۴01 ،150
حائری  یزدی ، حاج شیخ عبدالکریم  )آیت الله( 

6۴
حاج رضایی ، مسیح ، 290، ۴1۸
حاج رضایی ، طاهر، 2۸9، ۴07

حاج رضایی ، طی���ب ، 113، 131، 133، 139، 
 ،2۸1، 2۸0 ،275 ،2۴6 ،2۴5 ،216 ،163 ،152
 ،۴1۸ ،۴07،۴0۸ ،293 ،292 ،291 ،290 ،2۸9

۴21 ،۴20 ،۴19
حاج عباسی ، شعبان ، 2۸9

حاجی  معصوم  )لقب (، 25
حاخامی ، ابراهیم ، ۴16

حبیبی ، امامعلی ، 1۸2، 1۸3، 223، 22۴
حجت ، علی ، )سرلش���کر(، 220، 2۴2، 2۴3، 

313 ،310 ،305 ،30۴ ،2۴۴
حجت ، کوه کمره ای  )آیت الله(، 116

حدادپور، 65
حریری ، عباس ، 216، 217، 22۴

حس���ن خانی ، ناصر )جیگرکی (، 2۸1، 2۸9، 
۴20 ،۴19 ،۴07

حسن زاده ، بهرام ، 173
حسیبی ، مهندس کاظم ، 11۸

حسنی  زاغی  )لقب (، 209، 210
حکیمی ، ابراهیم  )حکیم الملک (، 5۸، 61

حکیمی ، نصرالله )سرگرد، سرهنگ  استوار(، 
152 ،1۴6 ،1۴0

حمزاوی ، عبدالحسنی ، 320

خ 
خاتمی ، قاسم ، 127، ۴02

خادمی ، علی محمد )سپهبد(، 307، 30۸



۴79شعبان  جعفری

خاقانی ، بهرام ، 29
خالو، عزت ، 361

خامنه ای ، سیدعلی  )آیت الله(، 2۸5
خاوری ، هوشنگ ، 322

خراسانی ، پهلوان  اکرب، 216، 2۸0
خسروانی ، احمد )سرتیپ (، ۴9

س���رتیپ ،  )س���رگرد،  پروی���ز  خس���روانی ، 
 ،322 ،16۴ ،152 ،1۴6 ،1۴0 س���پهبد(،12۴، 

390 ،323،360
خسروپرویز، 191

خطیبی ، حسنی ، 132
خلج ، اسماعیل ، 275

خلخایل ، شیخ  صادق ، 70
خلعتربی ، )سرهنگ (، 162

خمینی ، روح الله )آیت الل���ه(، 6۴، ۸0، 123، 
 ،292  ،2۸6  ،2۸5  ،2۸3  ،277  ،171  ،1۴1

۴21 ،۴20 ،۴19 ،۴09 ،3۸1 ،339 ،337
خواجه نوری ، مرضیه ، 233، 36۸

د
دادستان ، فرهاد )سرتیپ (، 162

داورپناه ، ایرج  )سروان (، 126، 12۸
دریابیگی ، احمد، 357

دریابیگی ، )خانم (، 357، 35۸
دریانی ، باقر، ۴02
دستمالچی ، 12۴

دفرتی ، محمد )سرتیپ (، 5۸، 162، 171، ۴11

ذ
ذوالفقاری ، محمد، ۴00، ۴01

ذوالقدر، مظفر، 6۸، 69
ذوقی ، احمد، ۴07

ذهابیان ، خانبابا، 166

ر
رئوف ، رضا، 152

رئیسی ، سیدرسول ، 1۸۸
رابنی ، اسحق ، 361

راد، ابراهیم  فرین  )میزراحی (، 361، 362
رحیمی ، انعام الله )گروهبان (، 152

رحیمی ، عزیزالله )سرگرد، سرهنگ ، سرتیپ (، 
 ،152،  151 ،150  ،1۴6 ،1۴1 ،1۴0  ،126 ،125

۴06 ،367 ،3۴۴ ،3۴3
رحیمی  الریجانی ، محمد )س���پهبد(، 233، 

36۸، 367
رحیم���ی ، مهدی  )س���پهبد(، 2۴، 35، 33۸، 

367
رزاز، حاج سیدحسن ، 32، 3۴، 35، 216

رزم آرا، حاج علی  )سرلشکر، سپهبد(، 5۸، 66، 
115 ،71

رستمی ، امری، 132، 2۸9
رشیدیان ، اسدالله، 130، 166، 167، ۴13

رشیدیان ، )برادران (، ۸6، 166، 167، 16۸
رشیدیان ، سیف الله، 166، 167، ۴13
رشیدیان ، قدرت الله، 166، 167، ۴13

رضازاده ، فریدون ، 323
رضاگاوی  )لقب (، 139

رضایی ، حاج اسماعیل ، 2۸9، 290
رضایی ، علی  )قدم (، ۴07

رضایی ، محمود، 127
رضوی ، احمد، 115، ۴00، ۴01

رفیع ، حاج آقارضا - قائم مقام الملک ، 125
رفعت ، سرتیپ ، 30۸

روح انگیز )اسم  مستعار - خواننده (، 212
رودکلی ، غالمحسنی ، 391

روزولت ، کرمیت ، 1۴2، ۴12، ۴15
رهنما، زین العابدین ، 316
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رهنما، مجید، 316
ریاحی ، تقی  )سرتیپ (، ۴09
ریاضی ، علی  )سرتیپ (، ۴9

ز
زاهدی ، اردشری، ۸2، 17۸، 293، 312، ۴11

زاهدی ، فضل الله )سرتیپ ، سپهبد(، ۸6، 162،  
  ،1۸۸، 1۸6 ،17۸ ،173 ،172 ،171 ،165 ،16۴

۴13،۴15 ،۴12 ،۴11 ،39۸ ،397 ،1۸9
زرین کیا، امری )امری موبور(، 90، 123، 159، 163 

زندی ، عباس ، 1۸۴، 1۸5، 216، 22۴، 322
زیبایی ، احمد )عشقی (، 90، 11۴، 123، 131، 

۴05 ،395 ،163 ،159 ،152 ،1۴7 ،133

س 
سبدی ، محمدکاظم  )سرباز وظیفه (، 152

سخدری ، ابوالقاسم  )سروان (، 216
سرایی ، اسکندر، 152

سرُپلی ، محمد، 1۸6، 216
سلحشور )داشی  گزنی (، 290

سلخی ، علی ، 320
سلطان نژاد )کشتی گری(، 1۸5

سنجابی ، کریم ، 1۸7، 277
سنگلجی ، آیت الله محمد، ۴16

سوسن  )اسم  مستعار - خواننده (، 173، 226
سهیلی ، مهدی ، 1۴0

سیدعباسی ، شمس الدین ، 2۴2، 2۴3
سیداکرب خراط  )لقب (، 2۸، 169، 177

سیمانطوب ، ساسون ، 2۴7، 361

ش 
شاه بختی ، محمد )سرلشکر، سپهبد(، 133

شاهکار، محمد، 1۴3، 1۴7

شاهنده ، عباس ، 93، 211
شایگان ، سیدعلی ، 10۴، 11۸، 1۴۸، ۴10
شجاعی ، )سروان ، سرتیپ (، 392، ۴10

شریعتمداری ، سیدکاظم  )آیت الله(، 6۴، 116
شریف  امامی ، جعفر، 22۴، 2۸5، 379

شعری ، )سرتیپ (، 133
شفایی ، اسماعیل  )سرتیپ ، سرلشکر(، 26

شفیعی ، حسنی  )مریغضب (، 113
شفیعی ، مریزاعلی ، ۴0۴

شمشریی ، حاج حسن ، 1۸1، 1۸2، 1۸۴، ۴17
شوش���رتی ، س���یدمحمدعلی ، 95، 97، 396، 

399، 39۸
شهرستانی ، حسن  )آیت الله(، 1۸9

شهنوازخان ، پرویز، 233، 36۸
شریازی ، بهرام ، 137، ۴03

شریزاد، اصغر )سرهنگ ، سرتیپ (، 35۸

ص 
صابر، بیوک ، 162، 211، ۴0۸

صدر، سیدصدرالدین  )آیت الله(، 116
صدری ، ابوالفضل ، 11۸

ص���دری ، جعفرقل���ی  )س���پهبد(، 127، 129، 
3۴0،3۴1

صدوقی ، )ارتشی (، 190
صدیق  مس���توفی ، محمدباقر )سرتیپ (، 1۴0، 

152 ،1۴6
صدیقی ، غالمحسنی ، 111، ۴10

صمیمی ، حسنی ، 1۴7
صریفی ، ابوالحسن ، 133

صالح ، الهیار، 111

ض 
ضرابی ، ملوک ، 173



۴۸1شعبان  جعفری

ضرغامی ، عزیزالله )سرلشکر(، ۴9
ضرغامی ، عزت الله )سرلشکر(، 190

ط 
طالقانی ، سیدمحمود )آیت الله(، 277

طاهری ، اکرب ابرام خان ، ۴0۸
طاهری ، امری ابرام خان ، ۴0۸

طاهری ، سعید )سرتیپ ، سرلشکر(، 3۴0
طاهری ، ماشاءالله ابرام خان ، ۴0۸
طاهری ، هوشنگ  ابرام خان ، ۴0۸

طباطبایی ، سیداحمد، 236، 303، 309
طوس���ی ، مصطفی  )گاوکُ���ش (، 1۸7، 1۸۸، 

300 ،216
طوسی ، مرتضی ، 1۸7

طهماسبی ، تقی ، 70
طهماسبی ، خلیل ، 69، 71، 115، 116، 117

ع 
عابدینی ، حاج جواد، 370
عالم ، حاجی حسنی ، 123

عبدالناصر، ۴17
عبدخدایی ، مهدی ، 67، 72، 175

عدل ، پروفسور یحیی ، 63، 129، 130
عدل  طباطبایی ، محسن ، 131

عراقی ، مهدی ، ۴1۸، ۴20، ۴21
عرب ، حسن ، ۸0، 211، ۴15

عزری ، آلربت ، 361، ۴16
عزری ، مئری، 236، 312، 356، ۴17

عصار، سیف  )سرهنگ (، 2۴۴
عصار، عماد، 211

عصار، نصری، 362
عطایی ، رحیم ، ۴07

عظیمی ، رضا )سپهبد، ارتشبد(، 2۴، 35، 36

عالء، حسنی ، 6۸، 69، 310، 311
علم ، اسدالله، 276، 277، 321، ۴20

ُعلمایی ، )سرهنگ (، 319
علوی کیا، حسن  )سرتیپ ، سپهبد(، 293

علوی مقدم ، مهدیقلی  )سرلش���کر، سپهبد(، 
301 ،107،210

علی  کوری  )لقب (، 23۴
عموئی ، عبدالکریم ، 60

عمیدی  نوری ، ابوالحسن ، 133، ۴1۴
عنایت ، محمود، 176

غ 
ُغوث ، حمزه ، 211

غالم  خرکی  )شاغالم  - لقب (، 103

ف 
فاطمی ، سیدحس���نی ، 67، 72، 93، 9۴، 10۴، 
 ،173، 153 ،151 ،150 ،1۴۸ ،137 ،12۸  ،110
 ،1۸۸،  1۸0  ،17۸  ،177  ،176  ،175  ،17۴

۴10 ،3۴۴
فاطمی ، سعید، 1۴۸

فاطمی ، سلطنت ، 17۴، 176
فخر آرایی ، ناصر، 79

فخرایی ، سیدمصطفی ، 207
فرامرزی ، عبدالرحمن ، 39۸

فرخزاد، فریدون ، 229
فردوست ، حسنی  )ارتش���بد(، 6۴، 150، 1۸0، 

339 ،1۸1
فرسیو، نصرالله )سرلشکر، سپهبد(، 3۴0

فروتن ، عباس ، 211، 212
فرود، فتح الله، 33۸

فروغی ، محمود، 36۸، 369
فروهر، داریوش ، 90، 91، 1۸7، 277
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فروهر، مریزا غالمحسنی ، 70، 71، 133
فرهاد، ناصر، 2۸، 29، 50

فشارکی ، موسی  )سروان (، ۴10
فلس���فی ، محمدتقی  )حجت االسالم (، 170، 

۴1۴ ،171،۴13

ق 
قدکچیان ، علی ، 2۸۴

قرائی ، بلوچ  )سرگرد(، 133، 151، 153
قربانی ، احمد، 113

قربانی ، اسماعیل  )کچل (، 217
قربانی ، محمود، 113

َقره نی ، ویل  )سرلشکر(، 277
قریب ، هرمز، 2۴3

قطبی ، رضا، 2۸۴، 2۸5
قمی ، حاج آقا حسنی  )آیت الله(، 6۴
قنات آبادی ، شمس ، 7۸، 111، ۴01

قنربی ، حمید، 2۸۴
قوام ، احمد )قوام الس���لطنه (، 62، 107، 10۸، 

115 ،112 ،109
قوامی ، )سرهنگ (، 1۴۸، 159، 160، 161

ک 
کاتم ، ریچارد، ۴11

کاشانی ، سیدابوالقاسم  )آیت الله(، 2۸، 6۴، 
 ،۸۴ ،۸3 ،۸2 ،۸1 ،79 ،7۸ ،77 ،70 ،66، 65
 115 ،11۴ ،113 ،110 ،10۴ ،96 ،۸9 ،۸6، ۸5
 ،1۸9، 130 ،129 ،12۴ ،123 ،11۸ ،117 ،116،

۴1۴ ،۴01 ،۴00 ،396
کاشانی ، سیدمصطفی ، 6۸، 11۸

کاووسی ، عباس ، ۸0، 179
کُرمی  نوری ، عبدالله )قصاب (، 1۸6، 1۸7، 2۴7

کریمپور شریازی ، امریمختار، 95، 135، 136، 

396 ،137
کریمخانی ، حاج عباس ، 306

کریمی ، حس���نی  )مهدی  قصاب (، 125، 216، 
291 ،2۸9

کریمی ، نادعلی ، 1۴۸، ۴01
کسروی ، سیداحمد، 65، 66، 73

کلیایی ، مصطفی  )زاغی (، 163، ۴0۸
کلی ، محمدعلی ، 320، 321

کمال ، عزیزالله )سرتیپ ، سپهبد(، ۸1، 1۴۸
کوپال ، محمدصادق  س���االرنظام  )سرتیپ ، 

سرلشکر(،  107
کولک ، تدی ، ۴16

کیسینجر، هرنی ، 312
کیوان ، هوشنگ ، 361

گ 
گچکار، رضا، 275

گرایلی ، مصطفی ، 22۴
گرزن ، عباس  )سرلشکر(، 133

گل تپه  )افسر پلیس (، ۴21
گلزار، محمود، 2۴۸

گلوبندکی ، صادق ، 30۸
گنجه ای ، رضا، 233

گوگوش  )اسم  مستعار - خواننده (، 113، 225
گیالنشاه ، هدایت الله )سرتیپ (، 133، 173

ل 
الله ، اکرب، ۴0۸

الله ، عباس ، ۴0۸
لنکرانی ، حسنی ، 92

م 
مانیان ، حاجی محمود، 12۴، 3۴2
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مبشری ، )سرهنگ (، 2۴7
مبصر، محسن  )سرتیپ ، سپهبد(، 365، ۴19، 

۴20
مجللی ، فریوز، 232

مجید، غالمرضا، 323
محرابیان  )سرهنگ (، 231

محرر، حاجی محسن ، 123، 152، 163
محصص ، اردشری، ۴03

محمد میل باز )لقب (، 31۸
محمود خانوم  )لقب (، 1۸2

محمود مسگر )لقب (، ۸0، 133، ۴0۸
محمودی ، محمد، 39۴

مختارمنش ، حبیب ، ۴07
مختاری ، شاپور )سرتیپ (، 2۸

مدبر، نصرالله )سرتیپ (، 6۸، 131، 13۸
مرشد بلقیس ، )اسم  مستعار(، 226

مرعشی  نجفی ، سیدشهاب الدین  )آیت الله(، 
2۴7، 116

مروج ، )سرهنگ (، 2۴0
مزینی ، علی اصغر )تیمسار(، 12۴، 132، 151

مستجری، غالم  )سرگرد(، 133
مسعود انصاری ، احمدعلی ، 357، 35۸

مسعودی ، فرهاد، 2۸6
مسعودی ، محمدعلی ، 5۸

مسعودی ، عباس ، 2۸6
مشار، یوسف ، 11۸

مشایخی ، جمشید، 31۴
مصدق ، محمد )در بیشرت صفحات (

مصدق ، غالمحسنی ، 129
معصومی ، خسرو، 236

معظمی ، عبدالله، 111، 11۸، 1۴۸، ۴03
معینیان ، نصرت الله، 237، 310

معینی ، )سرلشکر(، 133

مقصودی ، هرمز )سرلشکر(، 31
مک لنی ، فیتز روی ، ۴0۸

مک���ی ، سیدحس���نی ، 77، 7۸، 99، 10۴، 110، 
397 ،1۸7 ،1۴۸

ملک  سعود، )پادشاه  عربستان  سعودی (، 209، 
211 ،210

ملک ، عباس ، 30۴
ممتاز، عزت الله )س���رهنگ ، سرتیپ (، 165، 

۴11 ،۴10، ۴09
منزه ، )سرتیپ (، 12۴، 132، 151، 153

منصور، حسنعلی ، 72
منصوری ، جواد، 279

موحد، عبدالله، 1۸5، 2۴2، 2۴3
موسوی  )واعظ (، 190

مولوی ، جواد )سرهنگ (، 173، 177
مهاجر، )سرگرد(، 322

مهدوی ، )آیت الله(، 366
مهوش  )اسم  مستعار - خواننده (، 173

مریاشرافی ، سیدمهدی ، 9۴، 162، 211، 396،  
۴01 ،۴00

مریزاآقایی ، حسنی ، 127، 130
مریکریمی ، )ورزشکار(، 2۴7

میناچی ، حاجی ، 1۸1
مینوسپهر، عبدی  )سرتیپ ، سرلشکر(، 361

ن 
نادری ، )سرهنگ (، 131، 13۴، 1۴9، 151

نارکیس ، عوزی ، 361
ناطق نوری ، علی اکرب، 2۸3

نامور، رحیم ، ۴0۴
نجمی ، ناصر، ۴09

نخجوان ، احمد )سرلشکر(، ۴9
نخعی ، )سرتیپ (، 397 
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نریمان ، محمود، ۴00، ۴01، ۴10
نصر، محسن ، ۴1۴

نصرییان ، علی ، 31۴، 316
نصریی  سنگرتاش ، حسن ، 169، 170

نصریی ، نعمت الله )سرگرد، سرتیپ ، ارتشبد(، 
 ،290 ،2۸9 ،2۸2 ،2۸0 ،2۴2 ،2۴0 ،177 ،171

۴20،۴21 ،۴13 ،3۴2 ،301 ،300 ،291
نصریی ، عبدالعلی  )سرلشکر(، 3۴1

نظری ، تقی  )سرهنگ (، 6۸
نقدی ، علی  )سرلشکر(، ۴9

نقدی ، محمد )سرهنگ  دوم ، سرتیپ (، 133، 
152 ،1۴6

نواب  صفوی ، سیدمجتبی ، 65، 67، 6۸، 69، 
117 ،116 ،72 ،70

نور، امری )سرهنگ (، 361، 36۴، 365
نورمن  ویزدوم  )هرنپیشه (، 227

نوری ، بهاءالدین ، 125
نوری ، حاج علی ، 2۸9، 290، 291، ۴07

نوری شاد، )سرهنگ (، 91، 9۴
نوری شاد، علی ، 91

نوشنی ، عبدالحسنی ، 59، 60
نویسی ، یزدان  )سرهنگ (، 312

نهاوندی ، شیخ  باقر )واعظ (، 292، 293
نهاوندی ، حاجی مظلوم  )حاجی سردار(، ۴07

نهاوندی ، هوشنگ ، 313
نیک اعتقاد )سرهنگ (، 99، 100
نیک پی ، غالمرضا، 30۴، 30۸

نیکخو، 1۸5
نیکخواه ، پرویز، 339

نیکسون ، ریچارد، 312

و
واحدی ، سیدعبدالحسنی ، 67، 69

واحدی ، محمد، 69
وثوقی ، منوچهر، 63

ورد، یاعل ، ۴16
ورهرام ، کریم  )س���رتیپ ، سرلشکر،س���پهبد(،  

393
وفادار خراسانی ، 216

ونکی ، عباس ، 1۸1
ویتمور، جیمز، 1۸0، 1۸6

ویگن  )خواننده (، 225

ه�
هادی فر، حسن ، ۴17

هاشم  ُترکه  )لقب (، 29
هاشم  عرقگری )لقب (، 25

هاشم  کرمونشاهی  )لقب (، 211
هاشمی  حائری ، 93

هامازاسب ، )ورزشکار(، 221
هامرشولد، داک ، 307

هاوکینز، )سرهنگ  - مستشار امریکایی (، 3۴0
هدایتی ، هادی ، 32

هژیر، عبدالحسنی ، 72، 73
هشرتودی ، )سرهنگ (، 1۴3، 1۴7، 152، ۴06

همایون ، داریوش ، 2۸5، 2۸6
هندرسن ، لوی  وسلی ، 9۸، 99، ۴11

هویدا، امریعباس ، 32، 221، 223، 3۴1، 3۴۴
هیتلر، آُدلف ، ۴12

ی 
یحیایی ، غالمرضا )سرهنگ (، 322

یزدان پناه ، مرتضی  )سرلش���کر، سپهبد(، ۴9، 
339 ،310 ،300

یزدانی ، )سروان (، 1۴3
یزدی ، خان  ملک ، 135، 136



۴۸5شعبان  جعفری

دربارۀ  نويسنده 

هما سرشار زادۀ  شيراز است . ليسانس  ادبيات  فرانسه  را از دانشگاه  تهران  و فوق ليسانس  
رشتۀ مديريت  ارتباطات  را از دانشگاه  كاليفرنيای  جنوبی  )يو.اس .سی ( گرفته  است . از 
سال  13۴3، همزمان  با آغاز انتشار مجلۀ زن روز، به  خانوادۀ مطبوعات  پيوسته  و سپس  در 
روزنامۀ  كيهان  و س���ازمان  راديوتلويزيون  ملی  ايران  به  كار پرداخته  است . در پی  انقالب  
س���ال  1357و درخارج  از كش���ور، به عنوان  روزنامه نگار آزادنويس  با بيش���رت رسانه های  
نوشتاری ، ديداری  و شنيداری  ايرانی  و چند رسانۀ  امريكايی  همكاری  كرده  است . از اين  
روزنامه نگار تا امروز يازده  جلد كتاب ، به صورت  نوشته ، ترجمه  و ويراستاری  منتشر شده  

كه  يكی  از آنها »در كوچه  پس كوچه های  غربت « است .






