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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



۲۱شعبانجعفری

سجل  احوال  

س۱-آقایجعفری،متولدچهسایلهستید؟

ج-متولداولفروردین۱۳۰۰

جایید؟ س-اهل

ج-منبچۀتهرانم،بچۀسنگلج.خوِدسنگلج.۲محمدرضاشاهمتوسنگلجدنیااومده.

وچۀروغنیها. خونۀرضاشاهاونجابود،بهشمیگفنتمحلباجیمالوهایا

س-پدرومادرتانچطور؟

ج-مالسنگلج.همهشونسنگلجیهسنت.
نند؟۳ س-میدانیدچرارضاشاهدستوردادمحلۀسنگلجراخراب

ردنوپارک ج-رضاش���اهخدابیامرزدش،وقتیازس���نگلجاومدبریون،دادخرابش

ه ردین؟«گفت:»برایخاطراین ارو ردن.وقتیازشپرس���یدن:»چرااین شهرش

رد.« قناتسنگلجبهچاهایفاضالبراهداشتوآبروخرابمی

س-یعنیازنظربهداشتی؟

ج-بلهازنظربهداشتی.راستممیگفتچوناینسنگلجمحلخیلیشلوغیبود.تمام

ننده«و»جوابدهنده«. ۱-حروف»س»و»ج«نمادحروفاولنام»سرشار«و»جعفری«استونه»سوال
ندو»ج«الزاماًپاسخنمیدهد. ًپرسشیمطرحنمی چوندربخشهاییازمصاحبه،»س«الزامًا

تابتاریخاجتماعیایراندرقرنسیزدهم،نوشتهجعفرشهری: ۲-نقلاز
»...محلهس���نگلجیاناحیه۴محدودبودازش���مالبهخیابانسپهتاسهراهخیابانخیاموازجنوبتابازارچه
قوامالدوله)بازارچهایدرش���رقمیدانش���اهپوریامیداندروازهقزوینقدیم(وگذرقلیخان)گذریدرامتداد
بازارچهقوامالدوله،بعدازبازارچهمعیرواولنیگذرازطرفخیابانخیام(وازشرقبهخیابانجلیلآباد)خیام(

 وازغرببهخندقغربی)خیابانسیمرتی(...ر.ک.بهسندشماره۲/۱.
ارگرییضمریسوم ردن،نوشنت،س���خنگفنتازپادشاهانوبلندپایگانبه ۳-هرچندش���یوهصحیحخطاب
تاب--بهدلیلاس���تفادهاززبانمحاورهای--ازهمهافرادباضمریسوم جمعاست،ویلدراین ش���خ

مرتدیدهمیشود. مفردسخنمیرودوالفاظوالقابتشریفاتیهم شخ



سجلاحوال ۲۲

اهگلیوخیلیقدیمیبودن.چاهفاضالبمزیادداشتدیگه.یهآبانبارم خونههاشم

نخانوم،وقتیمیرفتیم هاقاًلپنجاهوپنجتاپلهمیخوردت���ااونتِهش.باور داش���ت

آببیاریم،خدارفتگونش���ماروبیامرزه،مادرماچارقدشومیدادمیگفت:»بروبگریزیر

وزه!«یههمچیوضعیبود.گاهیوقتامتواونقناتموشمرده ش���ینرهتو شری،خا

هدورمیشد یۀسنگلج میومد.سِرقناتسنگلجهمونباالیسنگلجبود.یهُخردهازت

تقس���یممیش���د،آبیواشیواشمیومدباال،ازرومیومد.بعدیهشاخهمریفتمثاًلطرف

امرییه،یهشاخهمریفتطرفدباغخونه،یهشاخهمریفتدرخونگاه،یهشاخهمریفتطرف

گذر۱رضاقلی،یهشاخهمریفتطرفچهارراهحسنآباد.اونوقتاهایلمحلشبامریفنتاز

یمیگفت:»امشبنوبت اونجاهاآبمرییخنتتوخونههاشونوسِراینآبدعوامیشد.ی

یدیگهیهچیزدیگهمیگفت.بساطیبود. منه!«ی

مو س-دع���وابهخاطرآب،قیافۀمریاب،آبت���وآبانبارهاانداخنتوبقیۀقضایارا

بیشمنوهمسنوسالهایمیادمانهست.بچۀچندمهستید؟

ج-واالپدرمچاردهتابچهداشت.

س-ازیکزن؟

یموندم.س���یزهتاشمردن. ج-بله،مندونۀآخریشبودم.اوناهمهمردن،فقطمنی

نهرفتگونشمارو،ازاونلوطیاومشتیایمحلبود فقطمنموندم.پدرم،خدارحمت

وبهحسابمعروفبود.

س-ازس���یزدهت���اخواهروبرادرچندتادربچگیمردن���د؟چندتادرجوانی؟چندتا

بزرگشدندوازدنیارفتند؟

هبزرگشدنمردندیگه! ج-همهشونهمنیجور

نندو... هعروسی س-ازآنهاهیچبچهایمانده؟یعنیخواهروبرادریبودند

نه،چاردهتابچهمونده.بچههاشم ج-بله،بله.بچهمونده.ازیهخواهرم،خدارحمتش

بچهدارن.بچههایاونامبازبچهدارن.
تاب»تاریحاجتماعیتهراندرقرنسیزدهم«نوشتهجعفرشهری: ۱-نقلاز

یلمیشد.هرچند انتش هغالباًبرس���رسهراهیباچندیاچندیند »...گذربازارچهمانندیبیس���قفبود
هبرای اراهایلمحلبود)بقایل،نانوایی،قصابیو...(پاتوقجوانانمحلنیزبود انهایگذرهاراهانداز د
وچههایآنجمعمیش���دند.گذر دیدارهموقرارومدارومتلکپرانیبهزنانودخرتاندرآنگردآمده،س���ر
وچههایشمایلوغربیآنبهطرفمحلهسنگلجوخیابان وچهمستوفیقرارداشتو دباغخانهدرسهراهی

شاهپوربود...«
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ردهاید؟ س-ازدواج

نهرفتگونش���مارو،پنجش���یشس���الپیشرت ج-یهدفعهباهمونیهزن.خدارحمت

رد. رد.بردهبودنشزندان،اومدبریونوفوت فوت

س-چرازندان؟

نیمبیاریمشبریون،ممنوعالخروجبود،گرفتنشواینا... اری ج-واالمیخواستیمیه

س-بهاینبخشبعداًمیپردازیم.چندتافرزنددارید؟

سشمارۀ۲/۲( ج-یهدونهپسردارم:حمید.)ع

ند؟ ارمی جاستوچ س-حمید

نه،زنوبچهامداره. ارمی ج-ایرانه،

منبود؟ س-یکبچه

ردم. ج-واالچونهمهشدنبالاینبساطابودم،دیگهزادوولدن

س-یعنیچونسیاسیشدیدوقتبچهدارشدننداشتید؟

ار نسرمونتو واالمااصاًلنمیدونستیمسیاستواینحرفاچیه.باور خنده ج-بله.

ارینداشتیم.جونشماواال!ایناخودشون خودمونبودوبهدولتوشاهونخستوزیر

ردن. برایمناینبساطرودرست

دامبساطرا؟ سانی؟ س-چه

هش���مامیبینی...وگرنهمناصاًلخودمروحم ج-خوددس���تگاهدیگه!همنیبساطی

اطالعنداشت.

ردید؟ ارمی هسیاسیبشویدچ س-قبلازاین

ردم. ارمی ج-منازهموناولشم

اری؟ س-یعنیچه

هبقایلداشتبودم. ج-اولدمدستپدرخدابیامرزم

جا؟ س-

ردنمااومدیمدباغخونه. هخراب ج-محلخودمون،گذردباغخونه.یعنیسنگلجرو

هچاردهتااتاقداشت--مثلخونۀقمرخانوم.ماتواونخونه اونجایهخونهداش���تیم

لخونهمون. ونبقایلداشتهمونب مینشستیم.پدرمیهد
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ردید؟ ارمی ازۀبقایل یرفتیدپهلویپدرتان؟ازچهسنیتوم س-از

ج-ازهمونبچگی.دوسهسالهبودم.

س-هیچمدرسهرفتید؟

ج-واالمدرسه...تقریباً...مدرسۀبصریترفتم:باتیمساررضاعظیمیوتیمسارمهدی

رحیمیاینا،مدرسۀبصریتبودیم.بعدمرفتممدرسۀعنصری.بعدرفتمیهمدرسهایبهنام

مدرسۀاسالم.

ردید؟ می س-چرااینهمهمدرسهعو

خنده ردن. ج-آخهبریونممی

ردید؟ س-چرا؟شربودید؟اذیتمی

ردن.آخرشمپدرخدابیامرزمنذاشتبریمدیگه. ج-آرهدیگه،بریونمونمی

داممحلبود؟ س-مدرسهتانتوی

یۀحاجرجبعلی،یعنیمخسنگلج.سنگلجچندتا ج-مدرسهمونتقریباًتویهمونت

یۀ وچولودوروورشداش���ت:درخونگاهبود،دباغخونهبود،چهمیدونم،اونت محل

حاجرجبعلیبود،گذررضاقلیخانبود.ایناتمامشونمیشدچالسنگ.اونناحیهروچال

سنگمیگفنت.

س-میدانیدچراایناسمرابهمحلۀدرخونگاهدادهبودند؟

ج-بله.قدیمایهمحلبودبهنامس���نگلجیهمحلمبودبهنامچالمیدون.هردوتاش���ون

خیلیمعروفبودن.اونوقتمثاًلچالمیدونیادستهراهمینداخنتمیومدنسنگلج،سنگلجیا

دس���تهراهمینداخنتمریفنتچالمیدون.اونوقتاونجای���هَنخلیبود...نخلرونمیدونم

شمایادتونمیاد؟

س-منظورتاندرختنخلاست؟

ج-نه،پسندیدین!

س-مگرچهبود؟

ه...تقریباًنصفایناتاقیههمچیچیزی.یهگنبد نم:نخلیهچیزیبود می ج-عر

س���رشبود،یهگنبداینورشبود،یهگنبَدماونورش.بهاصطالحمثلهمنیامامزادهها.به

انگشتاندو الفاینجوری هباچوبای ردن قاعدۀهمنیامامزادههامیهچیزیدرستمی
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تمامبستهبندی ند دسترابهحالتیکدرمیانبراینشاندادنبافتچوبهادرهممی

یمینشستپائنیاونگنبدباچماقاینقره،اینگوشهشمهمینجور، شدهبود.اونوقتی

اونگوشهشمهمینجور.

س-یعنیمثلیکاتاقبود؟

ونمیخورد.دویس���تس���یصدنفرم ج-بل���هدیگ���هیهاتاق،ویلمتحرکبود،یعنیت

لفتزیراین َمزیرشبود،یهوصدتادویس���تتاگردن دورشس���ینهمیزدن.چارتاتری

لفتباش���ن،بعدمیذاشنتزیرشمیاوردنشباال.بعدهمینا امریفنت.بایدهمهگردن تری

»حسنی،حسنی«میگفنتوراهمریفنت.بعدهفهشنفرمریفنترویاونگوشههایدورتا

اریمیخواسنت هبلندهورویشونههایمردمه،اونباالمصیبتمیخوندنوهر دورنخل

همثلگنبدمیمونهپرچمسیاهوسفیدواینا ننفرمونمیدادن.اونوقتباالیایننخل ب

یهشونمیگردوندنوبازمیربدنمیذاشنتسِر میذاشنت،اونوقتاینویهدوردوِرحسینیهیات

جاش.سابقاینجوریبود.

س-یعنیوقتیدستهایمیخواستراهبیفتدنخلراباخودشمیبرد؟

یهمیگردوندنشوبازمیذاش���تنشس���ِرج���اش.اونوقت ج-ن���ه،فقطیهدوردورت

یَاماونجلوباچماقسرنقرهایو یاونور،ی یاینورمینشست،ی مریفنتگوشههاشی

ردن.وقتیسنگلجیامریفنتچالمیدون، یهرمسیاهپوشمی ردن.دورت »حسنی،حسنی«می

هنمیخواسنتاینا ردنومیربدنطرفسنگلج.اونوقتاینچالمیدونیا نخلروبلندمی

هنذارن.چالمیدون بیاننخلروبربن--ُخبنخلخودش���ونهدیگه!--اینامرییخنت

هیهقدارهمعروفداش���ت.روقدارهشبا لفتداش���تبهنامحاجیمعصوم یهگردن

لفتای یازگردن خططالنوشتهبود:»حاجیمعصوم،برققدارهتعالموترسوند!«.ی

لفتاایننخلرو هخیلیمعروفبود،هاش���معرقگریبود.اونووبقیۀگردن س���نگلجم

لسنگلجه،بههمبستگیداره، ورمیداشنتمیاوردنسنگلجتودرخونگاه--درخونگاهب

بههموصله--میذاش���نتاونجا.بعدچالمیدونیامیومدننخلروبربن.هردفعهمیومدن

یخونریزیمیشداسماونجارومیذارن بربنیهقتلی،یادعواییمیشد،چنددفعه!بعدبس

درخونگاه:یعنیدِرخونگاه.

س-یعنیسِریکنخلبنیاهایلدومحلدعوامیشدوخونریزیراهمیافتاد؟
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ج-بلهدیگه.
س-چهاطالعاتجالبی!حاالبرگردیمس���رصحبتقبلی.ازچهس���نیدیگرمدرسه

نرفتید؟
السچارخوندم.بعدشدیگهنرفتم. ج-واال...تقریباًتا

ازۀبقایلپدر؟ س-بازبرگشتیدبهم
ار.پدرم،خدابیامرزدش،منوگذاش���تریختهگ���ری.ازریختهگری ج-نه.رفتمس���ِر
ار،نمیذاشت یمارومیذاشتسِر یی ردن،آوردگذاشتآهنگری.همینجوری بریونم
ارۀ هبهحسابهمه شفاییرئیسقورخونه۱ اسماعیل سرتی ر ارباشیم.بعدسرلش بی
رد.خدابیامرزدش،اونمنو رضاشاهاینابودتومحلمامینشست.پدرمباهاشصحبت

اری. ردم،قسمتسوهان ار بردتوقورخونه.یهمدتیامتوقورخونه
ردچندسالهبودید؟ س-وقتیپدرتانفوت

ج-تقریباًدوازهسالمبود.
سیافتاد؟مادرتانراشمانگهمیداشتید؟ س-آنوقتنگهداریمادربهعهدۀچه

ج-نه.یهداشداشتم،خدارفتگونشماروبیامرزه،خیلیشیخمسلکوبهحسابمتدین
ربجعفریمعروفبود. بود.ماس���تمیزد،ماستشمخیلیمعروفبود.ماستحاجعلیا
رد.یهداشدیگهمداشتمازخودم سشمارۀ۲/۳(اونبهحساب،همۀماروادارهمی )ع

رد. رد.اونمماروادارهمی ارمی هاونمبهحساب بزرگرت
س-تمامخانوادهرا؟

ج-بله.
س-ازچهسنیبهطرفورزشرفتید؟

رد.منمتقریبًا هداشمورزشمی ج-واالازهموناولش،تقریباًدهچاردهس���الهبودم
هرفتم.اولراهمنمیدادن. چاردهسالمبود

س-چرا؟
م���رتوراهنمیدادن.اصواًلزورخونهپیشازمن ج-اونوقتازورخونهآدمایچلس���ال
یمیخواستبرهزورخونهتاریشنداشتراهشنمیدادن.اونوقتیارو هی طوریبود

هبتونهبرهتو ردتوصورتش مریفتمثاًلیهش���ونه،ازاینش���ونهآهنیامیگرفتفرومی
۱-ادارهقورخانهیااسلحهسازیقشونواقعدرخیابانسنگلج،خیابانخیامبعدی،مقابلادارهروزنامهاطالعات

بود.
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زورخون���ه.۱اونوقتاتوزورخونهیههمچیوضعیبود.بل���ه!بعدشدیگهمایواشیواش

همرشداونتوضربمیگرفت،مابریونهمینجورواسه مریفتیمدمزورخونهوهمونطور

ارشدیم. خودمونمیچرخیدیم.همینویادگرفتیمتارفتیمتوودیگهیهخردهشریین

ی؟ اریعنی س-شریین

بادهمیزننوخوبسنگ نن،خوبمیچرخن،خوب هخوبورزشمی ج-بهاونایی

ار.مارفتیمیواشیواشایناروخوببلدشدیموموندیمتوشدیگه. میگرینمیگنشریین

هصاحبشنمیتونستبگردونتش.من لعباسعلی۲ بعدرفتیمیهزورخونهتواونبازارچۀ

نن.مااونجاروگرفتیموچند هیهجاییمریفتم،همهمیومدنسراغمنورزشموتماشا

ردیمتااینبساطاپیشاومدوافتادیمزندان. مدتیاماونجارواداره

هزندانرفتیدچندسالتانبود؟ س-اولنیباری

هافتادمزندانپونزهسالمبود. ج-اولنیدفعه

س-بهچهجرمیزندانافتادید؟

ردیمدیگه! همی ارایی ردیم.ازهمنی ج-تومحلدعوا

س-شماوضعتانتومحلچطوربود؟دارودستهداشتید؟بابروبچههایمحلباهم

ردید؟نمیدانمدرایرانبهاعضاییکگروهچهمیگفتند،مثاًل بودیدودستهبندیمی

.میخواهمبدانمآنموقعش���ماتویآنگروهها gang]اینجابهش���انمیگویندگَنگ

سردستهبودید؟بچههادنبالشمامیآمدندیاشمادنبالهروآنهابودید؟

هتومحل،بهقولحرفجنابعایل،صحبتسردستگی ج-میدوننی؟اونوقتایهجوریبود

نیم!«نه.بچههای ه:»بیاینبریمبااونادعوا همثاًلیهعدهجمعبشنودستهبشن نبود

تابشگوشهایازتاریخاجتماعیتهرانقدیم«نوشتهجعفرشهری،صفحه۸۲: ۲-اشارهبهداستانزیرنقلاز
انحقورودبهجرگهجوانمردانراندارند.بههمنیعلت یازاصولفتوت)جوانمردی(بلوغاستونابال ...ی
سانیبایدواردگود ازقدیماالیامبهجواناننابالغاجازهلختشدندرگودزورخانهنمیدادندومعتقدبودند
همشهوراستجوانسادهروییبهزورخانهرفتوچون هشانهبهمویمحاسنشانبندشود.بهطوری شوند
ردند.بهاوگفتند:»هروقتمحاسنبرآوردیوتوانستیشانهرابرآن ریشنداشتازلختشدنشحلوگریی
هخویجوانمردیوتعصبفتوتداشتشانهراازجیبخوددرآوردوبه نیبهزورخانهبیا.«جوان استوار
شدتبهگوشتصورتخودفروبردوگفت:»اگرشانهبهریشمنمینشیندبهگوشتصورتممینشیند!«وبه

اراندرآمد... جرگهورزش
تاب»ایرانقدیموتهرانقدیم«نوشتهناصرنجمی: ۱-نقلاز

چیازچهرههای ربالییعباسعلیگمر ربالییعباسعلیواقعدرجنوبچهارراهحسنآبادمنتسببه ...بازارچه
هشوخطبعانبهاومیدادند،بهآنهاپول هگفتهمیشددرمقابلفحشهایآبداروتازهای سرشناسسنگلجبود

رد... میدادودرواقع»فحشخری«می
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سش���مارۀ۲/۴(مثاًلخودمن:چونبیشرتاینوراونور هرمحلیباخودش���ونبودن.)ع

ردم،معروفرتشدهبودم.یههمچیچیزیبود.اونوقتدستهبندی مریفتموزدوخوردمی

سیدستهداشتهباشه. همثاًلهر اینجورینبود

سانیبودند؟ س-همدورههایشماچه

ج-همدورهایایمنتومحل؟...ُخببچههاخیلیابودن...

س-اسمشانیالقبشانچهبود؟

هموهای ردن.ناصرفرهادبود هاعدامش ربخراطبود،ممدآهنگربود ج-مثاًلسیدا

سشمارۀ۲/۵(اولیش بوروچشایزاغداشت.اونمبهجرمدوفقرهقتلاعدامشد.)ع

ردن. امریبود،بهشمیگفنتام���ریآهنگر،دومیشتقیبارفروشبود.بعدناصرماعدام

ردن. همهرواعدام

س-همۀاینهابهجرمقتلاعدامشدند؟

ه نم،ناصرفرهاد  ردن.خدمتشماعر هاعدامشون ردهبودن ج-بلهدیگه،قتل

شتهبود،یهوقتمریهدِریهقنادیشریینیبگریه،قنادهبهشمیگه:»وقتی زدهبودامریو

شریینیمیگرییپولشوبایدبدی!«میگه:»اگهحاجغالماومد،بگومنمیاممیدم!«گفت:

نن،میگه:»اگه »نه!پولشوبدهبعدورداربرب،یاوایساخودشبیاد!«سِرهمنییکودومی

جاست؟ نیبریمآسانسیه...«آسانسیهمیدوننی میخوایدعوا

س-نه.
ج-اونموقعراهآهنومیگفنتآسانسیه.۱

س-فهمیدم.

هسِر هتوهموندرش هگرفنتوسوارشدنورفنتطرفآسانسیهدعوا، ج-...اینایهدرش

لفتتر مامری.امریگردن سرایمشریالسلطنهدعواشونمیشهواینناصرچاقومیزنهبهشی

شبود.خالصهاونامریهمیمریه،ناصرومیربنزندان.پدراین ازناصربود،اماناصرچاقو

هاونموقعرئیسشهربانیبود،گروهبانآژانابود. شاپورمختاری ناصردمِاتاقس���رتی

وقتیاونومیگرینمیربنزندان،پدرشمریهایندرواوندرمیزنهتاسهسالبعداززندان

لمهفرانسهStationبهمعنیایستگاهاستواصطالحاًبهایستگاهراهآهنواقعدرانتهای ۱-آسانسیهبرگرفتهاز
خیابانشاهپورگفتهمیشد.
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هالزمنیست؟ ننی؟اینا میاردشبریون.منحاالنمیدونمایناروبرایچیمیخواینپر

هدرآنبزرگش���دیدچهحالوهوایی س-نهالزمهس���ت.میخواهمببینممحلی

داشت.

هاز ج-بله...خالصه،توسنگلجیهشریهخونهوازشدهبود.اینناصربعدازدوسهماه

ه--اینامریندم زندانبریونمیمونه،یهشبی--یهسیدیوسفنامیبودویههاشمُتر

هحاالشریهای لفتیبود اونشریهخونهحقبگرین،اونشریهخونهدارهخودشیهگردن

شه.بعدناصرومیگرینبهجرم یرومی شدهبود،بااوندعواشونمیشه،اونهاشمهمیزنهی

شتهمیشه. قتل،چونسابقهداشتهدیگه.اوندوتامدرمرین.هاشمشبمریهتوناحیهده۱

نن. ماعداممیُبرنوتوتوپخونهاعدامشمی سیدیوسَفمدرمریه.برایناصرمح

نید. س-بازهمازبچههایمحلتعریف

وفهنو ابارهش هچونتو سورعایلبود ج-مثاًلبهرامخاقانی،بچۀمحلشاهآباد،یهبو

سشمارۀ۲/۶( شیداومدبریون.)ع ردن،چارسالحبسی شتزندانش آدم

س-سرپرداختصورتحساب؟شنیدهبودمسرپولمیزدادنبنیجاهلهادعوامیشد،

ویلتاحدقتلجلومیرفت؟

رب سرتبراشمیزنه.ا وفهنوار همریهش یداستانشجالبه:شب ج-آره،ویلاینی

هنهچیازجاهالیمعروفجنوبشهروبچهمحلطیببود.اونووبقیهواسش تقی

دستمیگرینوپرتوپالبهشمیگن.بهراممجوابشونونمیده،بعدمیانسرمیزشمیگن:

لبهاینگُندهای،بهاینبیبخاری؟اینهمهبدوبریاهبهتگفتیمچراصداتدر »هی

هبراشآوردهبودنمیزنهتوسریارو هعصبانیمیشهوباشیشهشامپاینتعارفی نمیاد؟«

وطرفجابهجامیمریه!

شیهایزیاد، هبهخاطرچاقو س-اینهماندورانبعدازجنگجهانیدوماس���ت

هتصنیف شهاواشراربهبندرعباسبهاجراگذاشتهشد؟۲همانزمانی قانونتبعیدچاقو

فروشهاآهنگمعروف»بندرعباس،جایالتاس«رامیخواندند؟
شیشدهبودومحلزندگیروسپیهابهشمارمیرفت. ۲-ناحیهدهیاشهرنومحیطیمحدودودیوار

رتحسنی ۱-دراینزمینه،درصفحهچهارمبسیاریازشمارههایسال۱۳۲۸روزنامهباخرتامروزبهمدیریتد
فاطمی،مطالبوگزارشهاییزیرعنوان»اخبارجنایی«دیدهمیشود.درشماره۴۳،سال۲۶،۱۴شهریور۱۳۲۸
ارشرسیدگیبهپرونده ه میسیونتشدیدمجازاتدرشهربانیچاپشدهاست یل همنیروزنامهخربتش���
یاست.ر.ک.بهسندشماره شوربرایصدورر شوارجاعآنبهوزارت افرادشرورودزدوجیببروچاقو

/۲صفحه۴۴.
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ردن.بهخارکواونطرفا. ج-بله،تبعیدمی

شیدند؟ س-حاالچراجاهلهااینهمهرویهمدیگرچاقومی

شیدن. ج-ُخباونوقتابیشرتچاقومیزدندیگه،چاقومی

س-ببینمسیستمچهجوریبود؟مثاًلبچههایمحلواینهاازچهسنیچاقوداشتند؟

ه،یارومثاًلوقتیزورشنمریسیدبزنه نم  ج-ازسیزهچاردهبهباال.خدمتشماعر

مریفتیهچاقومیذاشتتوجیبش...اینجوریبود.

س-شماهمباخودتانچاقوداشتید؟

ج-من؟هیچوقت!

س-هیچوقتنداشتید؟

ج-هیچوقت!

هدرموردشما... س-پساینچیزهایی

ج-اینوراستیمیگم،هیچوقت.

هبهاینچاقوزدیدیابهآنچاقوزدیدبیخوداست؟ س-...میگویند

نن،تودس���تگاه ج-اگهراس���تمیگنهم���نیاالنتوتهرانبرنیهپروندهازمنپیدا

سیزدهباشم! همنچاقوبه شهربانی،

ردید؟ س-باخودتانهمچاقوحملنمی

ج-نخری.منُخبزورداشتم،قلدربودم،یوقوربودم،خوببودم.

شیبرایتانُافتداشت؟ یبودیدوچاقو س-یعنیبهزورخودتانمت

شیدیم. یبودیم!هیچوقتچاقونمی ج-بله،بهخودمونمت

س-چماقچطور؟

ج-نه.چوبمنه.

س-چوبوچماقهمنه؟

ج-اصاًلوابداً.

همیگوینددرشلوغیهای۲۸مردادباسیصدتاچماقدارآمدیدو... س-پساین

ج-ن���ه.نه.چماقواینارومیبن���دنبهآدمدیگه.البتهُخبیهعدهدنبالمونبودن.اونم

سمنوباچماق سییهع هموجوده!اگه سایاونوقت داستانشعلیحدهاست.ع
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نشونبدهراستگفته.

س-بهاینداستانبعداًخواهیمرسید.

ارای ردیمامریعلیحدهاس���ت،این ار ه۲۸مردادچهجوریرفتیموچی ج-این

لفتیازاینمحلمریفتیه همثاًلیهگردن محلیعلیحدهاست.مالمحلاینجوریبود

نه. هاونوگریبیارهدعوا یمیومدتویاینمحل رد.بعداًشباونی محلدیگهدعوامی

نهپاشوبذارهتومحل.یه تن سیجر هاصاًل ردیم اریمی البتهماتومحلخودمون

وقَتماگهتومحلمادعوامیشدمثاًلبرایدفاعازناموسزنایمحلواینچیزابود.اونوقتا

ازاینصحبتابود.

س-یعنیزنهاودخرتهایمحلناموسمردهایمحلحسابمیشدند؟

ال! ج-آهان،باری

ردند،برایدروهمسایهقهرمانمیشدند؟ هقتلهایناموسیمی سانی س-آنوقت

هاینحرفاروزدینیهچیزیمیخوامبگم:البتهاینمالساالی ج-معلومهدیگه!حاال

رد. ارباشگاهمگری هباشگاهروداشتیم.یهدفعه پیشه،مالاینآخریانیست،مالوقتیه

هبایستیسرپرستورزشباستانی رد یعنیاعلیحضرت،خدابیامرزدش،یهفرمانیصادر

ردیمودادیمبه مشمهست.ماشدیمسرپرستورزشباستانی.یهطرحیتهیه بشم،ُح

نه.بعداینطرحماتصویبنشد.هیگفنتامروز،فردا،امروز،فردا، هتصویب دولت

هدارنبا سشمدارم دۀافسری،ع امروز،فردا.یهروزاعلیحضرتتشریفآوردنتودانش

نن.۱اعلیحضرتهرسال--گمونمجشنمهرگانبود--واسهسردوشی منصحبتمی

دۀافسری رمقصودیرئیسدانش دۀافسری.اونوقتاسرلش دادنبهافسرامیومدندانش

همادیگهجودوواین دۀافسری بودوبهماگفتهبود:»جعفری،اینورزشوبیارتودانش

ردیموورزش ارو بساطارونذاریموورزشملیخودمونونشونبدیم.«مامرفتیماین

دۀافسریوبهدانشجوهاورزشیاددادیم.دوسهماهمفصل باستانیروبردیمتودانش

هتشریفآوردنبازدیدگفنت:»چهخوبشداین سربسرشونگذاشتیم.بعداعلیحضرت

ورزشروآوردینتوسطحدانشگاه!«

یدوساله هاعلیحضرتبعدپرسید:»چطوری؟«گفتم:»قربان،منی حاالمقصودماینه

سشمارۀ۱۴/۵صفحۀ۳۲۸. ۱-اشارهبهع
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رد.«بعدبههویداگفت:»چرا هدادمبههویدا،تصویبن دویدمدنبالاینطرحباشگاه

ارجعفریروراهنمیندازین؟«خالصههویدارفتومامرفتیموفرداهویدافرستادعقب

نی؟یه ایتمنوبهشاهمی ما.رفتیمتویاتاقش.البتههویدامآدمشوخیبود.گفت:»ش

رد.یه ارمنودرستن مش���تتبزنمبریاونتهبخوریزمنی؟«گفتم:»آقااینوزیرت

رد؟«گفتم:»آقا اردارم!«بعدگفت:»چطورن سالهدارهمنومیارهومیربه.منمهزار

رددیگه،بامنمخالفه.چونمنیهموقعیبامصدقبودمحاالنیستمبامنمخالفه!« ن

رتهدایتی.«هدایتیاونوقتشدهبودوزیرآموزشوپرورشهویدا. گفت:»بروپیشد

س-اسماولشچهبود؟

رتهدایتی،وزیرمشاوربود.اسمشاالنواالیادمنمیاد. ج-د

رتهادیهدایتی؟ س-د

ج-بله،درسته!رفتمتواتاقشوبهمنگفت:»بشنی!«نشستیم.»حالتخوبه؟«»بد

نیستیم.«گفت:»چیشده؟«گفتم:»جریاناینهواینه«گفت:»منومیشناسی؟«گفتم:

ن.«گفتم:»واالنمیدونمچیبگم.«گفت:»منبچه »نه.«گفت:»درس���تمنونیگا

ردیندارماینخاطرهرومیگمها! محلتم...«چوناونسؤالناموسواینارو

س-ممنون.

وچۀشما.بایهنفردیگهبودم.داشتمازمدرسه ج-...گفت:»منیهروزاومدمبرمازتو

ینشستهبودیرویه ش ازۀدوغو میومدم.دوتادخرتمجلومامریفنت.دیدمتودماونم

گفتم:»آقامیخوای خنده تزدیتوک..من.« َ چارپایه.بعدیهوبلندشدیاومدییهَل

ارماروراهبندازییابااینحرفا...«گفت:»نهآقا،خیالتراحتباش���ه.«پاشداومد

ردیماداریمبهاوندخرتامتلکمیگیمیاداریممرییم ردوگفت:»توخیال منوماچ

ردی.ویلمنبهتتربیکمیگم.تواونمحلهمهدوستت ارو هپاشدیاین دنبالاینا

ردن.« داشنت.همهازتوتعریفمی

ردازترسمنتومحلمابیاد تنمی س���یجر ه مناصاًلاونجامعروفبودمبهاین

سهایشمارۀ سیبیفته.آخهماازنوچههایحاجسیدحسنرزازبودیم.)ع هدنبال

۲/۸و۲/۹(مثاًلاینبچههامریفنتدممدرسۀدخرتونه--همونباالیمدرسۀانوشریوان

همریس���یدنپخشوپالمیشدن.اصاًلازترسشون دادگر--جمعمیش���دن.بهمحلما
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اراونمحلبود. نمیومدنطرفما.بله،اینجریان

نیدتافرقشان س-آقایجعفریچندتاازایناصطالحاتجاهلیرابرایمنمعنی

رابفهمم.

ج-مثاًل؟

س-مثاًل:باجگریی؟

سیگرفنت. ج-یعنیبهزورپولاز

س-حقگریی؟

لفتایمحلیهچیزی اسبماسباخودشونبهگردن ج-یعنیباجگرفنتتوعالمرفاقت.

همثاًلمواظبشونباشن. میدادن

ردن؟ ه س-تل

همثاًلبایهچوبزمینوبرای هگریآدمیبود سیگرفنت.تل ج-سرقماروبهحیلهپولاز

ردتاقاپدرستروزمنی پهمینشسنتصافمی په هتوخرابههادورهم اونآدمایی

ردوحرفشمردخورنداشت.آخرسرقماربازابهشیهپویلمیدادن. مممی بشینه.تازهح

هازهمهپولمیگرفت. لفتمبود هبگریگردن یهتل

شی؟ س-تیغ

یدیگهبهخودشونتیغمیزدن،بعدطرف هبرایباجگرفنتازی ساییبودن ج-یه

هیعنیبارضایت ه:»تومنوزدی!«.یهتیغزدنمبود رومیرتسوندنویقهشومیچسبیدن

یدیم!« طرفپولازشمیگرفنتوپسنمیدادن.بعدمیگفنت:»اونوتی

ی؟ س-تیز

ی. ج-التابهچاقومیگفنتتیز

س-عشقالتی؟

هجاهلبهحساببیان:پاشنۀ ج-مثاًلبعضیاادایجاهالرودرمیاوردنبهعش���قاین

شیدن تشونومینداخنتروشونهشون،عرقمیخوردنوعربدهمی فششونومیخوابوندن،

ارادیگه... وازاین

تی؟ س-یه

اندام،موقعراهرفنتش���ونۀیهطرفروجلوتر هبرایخودنماییوعر ج-بهاونایی
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تیراهمریه.ایناروواسهچیمیخواین؟ نن،میگنیه شیمی میدنوگردن

تاببهدردمیخورد.نوچه؟ س-احتمااًلموقعنوشنت

ج-ت���وزورخونهبهمبتدیامیگننوچه.گودزورخونههمگردهدیگه!یعنیگوِدمحبت.

همثاًل همیاداونجاخودشمیفهمه گردییعنیمحبتودورهمبودن.اونوقتنوچه

هیهخوردهبیشرتتجربه سیه بایدپائنیترازهمهوایسه.اینرسمنوچهست.نوخاستهاون

داره،مریهازنوچهباالتروامیسته،آدابزورخونهروبیشرتمیدونهوبهاوننوچهیادمیده،یه

املمیشهمریسه همچیچیزی.بعدوقتیازنظرورزشووزنهبرداشنتوازنظرانسانیت

بهپهلوونیومیشهپهلوون...

س-چطورشدشمانوچۀحاجسیدحسنرزازشدید؟

هاینخوش���شاوم���دازما.اونموقع ردیم.اینه اریمی ج-واال،ماخوبش���ریین

ردن،مرحمتی هاینپهلوون���ابهمالطفیمی پریمردیامب���ودجاافتاده.اونوقتا،وقتی

ردن. ردن،مابهحسابمیشدیمنوچهشوندیگه.اوناممارونوچهخودشونحسابمی می

ردیاپریشده هشمانوچۀسیدحسنرزازشدیدهنوزسرپابود؟ورزشمی س-موقعی

بود؟

ارآمدبود. ج-نهپریبوددیگه.ویلهنوز

نید. س-یکخاطرهازاینحاجسیدحسنرزازتعریف

رد.یهوقتسیدحسنمریهعراق، هخیلیدارم،خودشبرامونتعریفمی ج-خاطره

هازتهران یتونجف.اینارمایرانیایی اظمنی،ی یتو عراَقمدوتازورخونهداشت:ی

 ردهبودن.اونوقتاینمریهتوزورخونۀاونجا.خدمتش���ماعر رفتهبودندرس���ت

ل،این لیبود!خیلیبلندوخوشهی نم،یهپهلوونقنربیبوداونجامیونداربود.هی

هتوزورخونه ردن.یهجفتسنگاونجابود--سنگی ونوچههاشداشنتورزشمی

میگرین--پهلوونقنربرفتزیرایناخوابیدوهفتادتاازاینسنگاگرفت.حاجسیدحسن

خدابیامرزبهشمیگه:»اجازهمیدیمنچندازاینسنگابگریم؟«چونحاجسیدحسن

ازتهرانرفتهبوداونجاوغریببودبهشمیگه:»بروبش���نیاونجا!«آخهس���نگایاونو

نه.بهحاجسیدحسنبرمیخوره،مریهمیخوابهوسنگارو یاصاًلنمیتونس���تبلند هیش

میگریه.پهلوونقنربشناشومریه،تموممیشه،بلندمیشهمیبینهایندارهسنگمیگریه.بعد



۳۵شعبانجعفری

نهبهمیلگرفنت.بعدمیلبازیشتموممیش���ه،بازمیبینهاین نهدومرتبهبنامی اعتن���انمی

نه،سیدحسن دارهسنگمیگریه،انقداینقویبود!بعدخالصهمیادتوگودوورزشمی

یاز ارشتموممیشه.بعدپهلوونقنرببهشمیگه:»گرمشدی؟«میگه:»نهقربان!«ی

ن!«نوچهمیادجلو،سیدحسن نهجلوومیگه:»بروحسابیگرمش نوچههاشوصدامی

نوچهرومیزنهزمنی.خالصهسهچارتاازنوچههاونوخاستههاشومیفرسته،حاجسیدحسن

همۀاینارومیزنهزمنی.بعدمیگه:»گرمش���دی؟«میگه:»قربان،نه.«خودشمیادجلو.

رد--همچیپهلوونقنربو ُشتیبگریه--خودشقشنگتعریفمی هبااین میادجلو

فگود.تااونوقتمهنوزلختنشدهبود،یهپریهن هپسِگردنشمیخورهبه میزنهزمنی

همیرپسنمیفهمنپهلوون لیداره.ازش تنشبود.بعدوقتیلختمیشهمیبیننعجبهی

ایرانیهودیگهبهشاحرتاممیذارن.

ُشتیمیگرفت؟ دامزورخونه س-حاجسیدحسن

ج-حاجسیدحسنُخبپهلوونبود.همهزورخونههامریفت.

نید،بعد ارمی س-بسیارخوب.برگردیمسرصحبتاول:حاالشماداریدپهلویپدر

هرفتیدبرایخودتانیک اروآخرگفتید همیکمقداریشمارااینوروآنورگذاشتهسِر

ردید،درست؟ باشگاهباز

ردهبودم. هاجاره ج-بله...باشگاهنه.یهزورخونهبود

جابود؟ س-اسماینزورخانهچهبودو

ارشدم. ردموبی ج-اسمشزورخونۀبازارچهبود.دوسالاونجاروداشتم،بعدول

ردهبودمتحویل ���هاجاره ارمیگردم.یعنیزورخونهرو ارمودنبال حاالدیگ���هبی

صاحبشدادم.

رد؟ س-چرا؟ضررمی

ردم. ج-نهدیگهدوستنداشتمش،ولش

س-چرااینلقب»شعبونبیمخ«رابهشمادادند؟

همریفتیم،با نم،مامدرسه  خدمتشماعر خنده ه...شروعشد! هاالال ج-الال

سر هگردنشاینجوری همنیتیمسارمهدیرحیمیخدابیامرزواونتیمساررضاعظیمی

همعلممیومدوبچههامیخواسنت السبودیم.بعد بود،تویه ند جمی رابهسمتراست



سجلاحوال ۳۶

اونوقت انگشتسبابهرابهنشاناجازهگرفنتباالمیبرد ردن برندستشویی،اینجوریمی

شیدممریفتم ردم،هروقتمیخواس���تمراهمومی ارونمی معلممیگفت:»برو!«مناین

بریون.اونوقتمعلمهباانگشتمیزدبهشقیقهشوبهبچههامیگفت:»مخشخرابه!مخ

نداره!«.ازهمونجااینااسمماروگذاشنت»بیمخ«.همونسپهبدعظیمی،اونمیهوریبود

هتاآخرسر،تاوقتیتیمسارشد،ارتشبدشدوسپهبد دیگه.بهشمیگفنت»رضایهوری«

جبوددیگه. شد،همهبهشمیگفنت»رضایهوری«چونگردنش

س-پسآندورهلقبگذاشنترایجبود؟

سیتومحلیهلقبیداشت.اونوقتامرسومبودازبچگیوقتییه ج-میگفنتدیگه.هر

سیمیذاشنتروشمیموند. لقبرو

س-ویللقبشمایکمعنیخاصیهمداشت؟!

یروبگریهیهچیزیبهش ردیامیخواستحقی ارحسابیمی سییه ج-میدونی،هر

ارشدرستنمیشه.من،بهجونبچهمبهجونشما،غری یحقشونگریه، میبسنت.ویلتای

ارشچیزدیگهاینبود.مثاًلمن یزورمیگنومریفتمدنبال هوقتیمیدیدمبهی ازاین

رترشمیگفت:»فردابیا،پسفردابیا...«ویلمندِراتاق مریفتمش���هرداروببینم،مثاًلس

ردمیهومریفتمتو.بعداینامیگفنت»مخنداره!«وقتیمنمیاممریمتوو شهرداروبازمی

نم ردنبهمخماوول میخوامحقچارتاروبگریممخمخرابه؟ازهمونجاایناهیبند

شنجلو.خداپدرومادراینآدمای نیسنت!ُخبحاالشمهرجاهرخربیمیشهمخمارومی

نن!حرفی هبهخاطرمخمونمشدهمارومطرحمی مخالفروبیامرزه،بازمبهاینمخالفا

یهانلندننوشته الیمجلسدعواشونشدهبودتومجلس--اینو نیست.دوتاازهمنیو

بود--اینبهاونمیگه:»تومثلشعبونبیمخی!«یا:»ازشعبونبیمخبدتری!«

هآنرانشنیدهباشد. سینیست س-گمانملقبشمامشهورترینلقبایرانباشد،

نم.توباشگاههروقتورزشداشتم،بعدشصحبت ج-میخوامیهچیزیبراتونتعریف

ردم. ردم.یهروزمصطفیدیوونهاونباالنشستهبود.منمتوگودداشتمصحبتمی می

ونمیدادومیگفت:»درسته!«زورخونهم رد،سرشوت هرچیمامیگفتیماینتصدیقمی

نه حاالش���لوغ!منمیهوقتگفتم:»باالخرهحرفاییهبیمخویهدیوونهبایدتصدیق

خنده ونمیدی!« لهتوت یحرفنمیزنه،توهی دیگه!اینهمهآدماینجانشستههیش



۳شعبانجعفری

هرویششری النرتیمحلرا هیکروزتابلوی س-اینهمانمصطفیپادگاناست

ه:»شریاصلیمنم؟!« شدپائنی وخورشیدبوده،می

جامیدونی؟ ج-اینقضیهروشمااز

رده! یازبچهمحلهایخودتانبرایمتعریف س-ی

ش���هپائنی!ازحالطبیعی ج-آره،مصطفیدیوونهبچۀپاچناربود.ویلتابلورونمی

ه:»اینجامنشریم،اینشریچیه؟«آره نه النرتیمی خارجبوده،باچاقوعقبرئیس

سسهتاییدارمها!منوحاجسیدحسن خانومیههمچیآدماییامپیدامیش���دن!یهع

رزاز!اونسومیمصطفیدیوونهست.

سیبهشما س-بله،داریم.۱اینازلقب»بیمخ«،ویللقب»شعبانتاجبخش«۲راچه

جاآمده؟ داد؟از

ج-واالبیخودیه...بیخودی.

ردیدوشاهرابرگرداندیدسِرتاجوتخت،مگرنه؟ مک س-آخرمیگویندشما

هاینپیش���امداش���د، ج-نهخانوم.یهآخوندیباالیمنرباینوگفت،همونبعدازاین

اونممیخواستاینوسطبلبگریه،اونجاباالیمنربگفت:»اینآقایجعفریتاجبخشه.

هیاروبهک..مابستهبود رده.«مردمماینحرفارو ارارو رده،اون ارارو ایشوناین

ردن! میشنیدنومریفنتبازگومی

ایت،شایعه...یکعالم! س-چقدربرای»مخ«شماحرفونقلهست:لطیفه،ح

ج-ُخبدیگهاینجوریبود.آخههمهمنواینجوریمیشناخنت!

ردیدخالفشرانشانبدهید؟ س-هیچوقتهمسعین

آخهپاریاخیال خنده نن! ج-نهبابابذاربیمخبمونیم.اگهبدوننمخداریمولموننمی

هرجالیاهرنپیشههامیومدنتو ردنفامیلمناصاًلبیمخه.دلیلشمحاالمیگم.وقتی می

نن.اونوقتملتعادت سشونومیگرفتیممیذاشتیمپشتشیشهمردمتماشا باشگاهما،ع

یروپش���تشیشهمیبینه--یهفحشم سی نه--مثاًلع یرومیخوادصدا دارهی

سماماونجا بهمنیارفالنفالنشدهستها!«ع غالمحسنی میده!میگه:»اه،مثاًلاین

سصفحۀ۴۶۹. سشمارۀ۲/۸صفحۀ۴۵وع ۱-ع
هاینلقبرابهشعبان سی اررفتهاست.روشننیستآن ۲--درشاهنامهلقب»تاجبخش«برایرستمبه

تهرامیدانستهیانه؟! جعفریدادهاستاینن



سجلاحوال ۳۸

سماروپشتشیشهدید.یهوگفت:»ُاشعبون بوددیگه.یهیارواومدهبودباش���گاه،ع

شبزنه.گفتم: ت بیمخ���ه!«حاالمنوچهرمامرفتاونوگرفتآوردت���وودیدممیخواد

هچرا ارشداری؟«پسرهتقریباًهیجدهنوزهسالشبود،گفتم:»آخهمرتی ن،چی »ولش

خفهنمیشی؟چراحرفمفتمیزنی؟«گفت:»جونِشعبونبیمخمنچیزینگفتم!«

ردمیخوامبزنمش.گفت: هداریمیگی!«یهودیدمناراحتشد،خیال گفتم:»اِ،بازم

ردن. رمی ردمفامیلشمابیمخه.«میدوننیاینجوریف »بهخدامنخیال

تابشاننام س-بله،غریازمردمعادی،بسیاریازاهایلقلمونویسندگانهمدرنمایۀ

ردهاند!منبرایپیدا شمارازیرحرف»ب«یعنیتحتنامخانوادگی»بیمخ«ضبط

تاببایدهمزیرحرف»ج«میگشتم،همزیرحرف»ب«! ردناسمشمادریک

نارخیابون. یازرفقاپیادهمریفتم.یهگُلفروشهبود ج-یهروَزمتواسرائیلداشتمبای

ایندیدفارس���یحرفمیزنیم،اومدجلووگفت:»شماایرانیهستنی؟ازایراناومدین؟

ازته���راناومدین؟«گفتم:»آره.«گفت:»منمبچهخیابونسریوس���م.«باهمازاینجاو

ردیم.گفت:»مناالنبیس���تس���الهاینجام.«گفتم:»ُخبتوایران،تو اونجاصحبت

سیرونمیشناختم.فقطتوخیابونشاهپوریه یرومیشناختی؟«گفت:»واال تهران

تااینوگفت،منفهمیدمنفهمیدهاینوگفته،ویلناراحت خنده شعبونبیمخیبود...«

ردموبرگشتم،رفیقم ارامو شدم.بهرفیقمگفتم:»مناالنمیام!«گذاشتمرفتم.وقتی

گفت:»خیلیناراحتشدواینا.«فرداشگفتم:»بیابریمازدلشدربیاریم،اینطفلک

ردهافتادهتوخونه!«پاشدیمرفتیمخونهش.تا نفهمیده!«.خانمشگفت:»واال،تب

هاینودیدمگفتم:»بلند شیدسرش،اونگوشهلولهشد.منم فهمیدماییم،پتوروطوری

ردم شوبابا،منشعبونبیمخم!«بیچاره...خودممخندهمگرفتهبود.باالخره،بلندش

ردموگفتم:»باباجونِمن،حاالهمهپشتسِرمامیگن،تویه نشوندمشصورتشوماچ

دفعهجلورویماگفتی،منناراحتنمیش���م.«خالصه،ازدلشدرآوردم،چندتاازاین

ردوبعدمباماحسابیرفیقشد. ر ادودادم،خیلیتش چیزاینقرهداشتمبهش



۳۹شعبانجعفری



سجلاحوال ۴۰

سندشمارۀ۲/۱



۴۱شعبانجعفری



سجلاحوال ۴۲



۴۳شعبانجعفری



سجلاحوال ۴۴



۴۵شعبانجعفری



سجلاحوال ۴۶



۴شعبانجعفری

سربازی  

یسربازیرفتید؟ س-آقایجعفری
ه، نم  ج-س���ربازی؟...همونس���ال۱۳۱۹رفتمسربازنقلیهشدم.خدمتشماعر

ماشنیدودیبود.۱ گاِر نقلیهامدمِگارِد
میراندید؟ س-سربازنقلیهیعنیجی

ردمدیگه.اونوقتپاگونوگرتوزنگال۲ومچپیچداشتیم ج-نهتوادارۀنقلیهسربازیمی
وازای���نحرف���ا.مارفتیماونجاویهمدتیاماونجابودی���مویلهمهشدرمریفتیموفرار

ردیم.درستوحسابینمریفتیمسربازی. می
هنمیخواس���تیدبروید س-پسخودتاننرفتید؟ش���مارابردندنظاموظیفه؟خودتان

سربازی؟
اریرفتیمنقلیه.وقتسربازیمنشدهبودهنوز. ج-چرا،خودمونرفتیم.بهحسابازروبی
یهسالموندهبود.بایدبیستسالهبرمسربازی،مننوزهرفتماونجااسمنوشتم.بعددیدیم

ردیم. تعلیمسختههیفرارمی
س-اینهممدرسهبود؟

یدررفتم.بعدخدمتشما شید.ازبس ج-بهخاطرهمینمس���ربازیمچارس���الطول
یخاطراتمیادممیفته.بهحسابیهسالیهسالو یی همیگمی نم،منماینارو  عر

 لمۀفرانسویGareوگارماشنیدودیبهمعنیایستگاهراهآهناست. ۱-گاربرگرفتهاز
فشرابرای هقسمتپائنیساقپاوباالی لمۀفرانس���ویگرتبهمعنیقطعهایپارچه ۲-پاگون:برگرفتهاز

محافظتآنازبارانوگلمیپوشاند.
فشتمیزتر هرویشلوارمیبستندوچونسریعترازساقپیچپارچهایبستهمیشدو -زنگال:ساقبندچرمی

میماندجانشنیآنشدهبود.



سربازی ۴۸

رجمیان،انگلیسامازطرف هگفنتروسادارنازطرف نیمیاونجابودمیهدفعهدیدم

ت. رج،انگلیساازطرفشابدولعظیمدارنمیانتوممل شابدولعظیم...آره،روساازطرف

ردهبودن... همنواونجازندان ایجنگبود.تومحلیهاتفاقیافتادهبود تقریباًنزدی

س-چهاتفاقیافتادهبود؟

س ارابهماگفنت:»بریمع هرفتمزندان؟واال،یهچندتاازاینورزش ج-سِرچیشد

سلختیبگرین.ماگفتیم:»بریمخونۀمارو ارادوستدارنع بگرییم.«آخهورزش���

پشتِبون،اونجابهرتازهمهجاست.«ایناروبردیمروپشتِبون.چارپنجتاییوایسادیم.

غالمنجاربودوسیداحمدبودویهچندتاییازبچههابودن.وایسادیمگوشۀپشتِبون.

هیهدونهپارچهسیاهمینداختسرشومریفتزیرشبعداز اسمازایندوربیناداشت ع

اونزیرمیگفتیهُخردهبیااینور،یهُخردهبرواونور.خودشمهیُخردهُخردهعقبمریفت.

هش���ماهاقشنگوایسنی.اینپشتِبونمدورشنظامیداشت،آجرای هیبهماُغرمیزد

گُندهرومیگفنتنظامی.اینمیهوپاشمریهرواوننظامیاومیفتهپائنی.

اس؟ س-ع

ومیمریه. لهشمیخورهبهلبحو سنگیبود اسه.اونجامیهحو ج-آرهع

س-بههمنیسادگی!

ج-واالجونش���ما.مردوماچارپنجتاروگرفنتبردنزندان.اونرفقایمارومیربن

یسهچارماهبیچارههارونگهمیدارنومارممیربنزنداننقلیه.بله، زندانشهربانیی

اسه. اینمداستاناونع

اسدرزندانهستید؟ شتهشدنع س-پسبهخاطر

ج-بله،زنداناونجامدمدرهموننقلیهبودومیخوردبهخیابون.سردِرش���میهدونه

تویاونصندوقهمیشهوامیساد.مامتوزندانبودیم.یهودیدیم نگهبان ازاینآدما

ی یچارتاپتوورداشته،ی ییهدیگورداش���ته،ی نن.ی س���ربازاهمهدارنفرارمی

یفالنچیزو--ویلتفنگمفنگنه--ورداشنت چرخماشینودرآوردهدارهمیربه،ی

هنمیدونم.۲شهریوربود نن.خالصهسربازاهمهرفنت.همونروزبود ودارنفرارمی

چیبود؟

س-شهریورسال۱۳۲۰.



۴۹شعبانجعفری

ر سرلش ومدادهبهتیمسار رده.پی ج-بله،گفنترضاشاهدرمقابلارتشروسمقاومتمی

دورتبا هسابقه هارتش���وبفرس���تاهواز.اون وزیرجنگ فیل نخجوان احمد
ردن. ههمهروول رضاشاهداش���ت،دستورشوانجامنمیدهودس���تورمرخصیمیده،۱
نه!«هرچی یبیادایندرووا خالصه،منحاالازتوبازداشتگاههیدادمیزنم:»بابا،ی
ن!«تو سینمیاد.آخِرسریهبچهاومدردبشهگفتم:»بچهبیاایندرووا نم هوارمی
نمنبیام اینهریوویراونمپولمیخوادمیگه:»مندوزارمیگریم!«گفتم:»بابادرووا
ردومااومدیمبریون.تااومدمبریون ج���ابوداینتو؟«خالصهدرووا بریوندوزاریم
همیدوننیتخمچش ربوذرجمهریام بوذرجمهریاومد.سرلش ریم ر یهودیدمسرلش
.ایناومدو راولوسرپرستنریویهوایی فرماندۀلش رضاشاهبوددیگه،رئیسستاد
جامریی؟«گفتم:»قرباندررفنت!«گفت:»سرهنگاعتمادیچیشد؟« گفت:»سرباز
اونرئیسنقلیهبود.گفتم»قربان،همهدررفنت.اونمرفتهدیگه.«یهدفعهمادرق...ازپشت

بالگدزدتوک...ما،گفت:»برواونتو!«مامرفتیمتوواوندوبارهدروبست...
س-دوبارهافتادیدتویزندان؟

ج-بله...دروبس���توس���وارماشنیشدورفت.دراینموقعدیدیمسرهنگاعتمادی
وایناریخنتاونجا.فهمیدهبودنایناومده.درهرصورتبازاومدن:س���ربازانه،افسرا
ردومناومدمبریون.گفت:»چطورشد؟چی اومدن.سرهنگاعتمادیاومدودرووا
رد.«پرسید:»چیبهشگفتی؟« گفتی؟«گفتم:»تیمساراومداینجاوبامنصحبت
ردمهمهدررفنت.«گفت:»گفتیدررفنت؟«گفتم:  گفتم:»قربان،خدمتش���ونعر
ننم نیدشاونتو!«تااومدنب ُ »ُخبخودشدیددررفتنیونبودیندیگه!«گفت:»ب
ردم.سرهمنی ردم--آخهمنتیزبودم--دررفتم.همیش���همگیوهپاممی اونتوفرار
گیوههامهمیش���همنومینداخنتزندان.چونگیوهقدغنبود،بایدپوتنیبپوشی.نقلیهیه
هپشتشیهقربسونبود،سرقربآقا۲بود.پریدمتواونقربسونوِد جاییواقعش���دهبود

برو.
هرفتیمنقلیهیهسروانی یهخاطرۀدیگهمبگمخیلیخوشمزهاست:یهدفعه،همونروزاول

تاب»قلموسیاست«نوشتۀمحمدعلیسفری،صفحۀ۲۵: ۱-نقلاز
نندگانطرح رد.امضا »...روز۸ش���هریور۱۳۲۰شورایعایلنظامطرحمرخصیسربازانوظیفهراتصویب
رمرتضی هضرغامی،سرلش رعزبزال راحمدنخجوان،سرلش عبارتبودنداز:سپهبداحمدامریاحمدی،سرلش

علیریاضی...« احمدخسروانیوسرتی رعلینقدی،سرتی ریمبوذرجمهری،سرلش ر یزدانپناه،سرلش
۱-واقعدرجنوبمیدانمولوی.درآنزمانغسالخانهوگورستانتهران)باغفردوس(درسرقربآقاقرارداشت.



سربازی ۵۰

ردنبود هبعداًاعدامش بودبهنامسروانمادوهیان،ارمنیبود.منبودموناصرفرهاد

هسروانهبیادبازدید.حااللباسشخصیامونتنمونه. ویهنفردیگه.ماسرصفبودیم

نیم...ناصرونشوندادو نیموتنمون لباسس���ربازیامونوتازهدادهبودنبربیمدرست

هشاالخبخوره سی بخورهتوپدرسگی.دوم شالق هشاالخ س���ی گفت:»اول

ردیم.بعدرفتیمبازار ردیمتنمون منم!«اینوگفتورفت.مامرفتیملباسامونودرست

مداشت.داشتیممریفتیمیهودیدیمیه نیم،دوتاسوالخ مربندمونوسوالخ س���راجا

ار مربندوببندیم،گفت:»سربازاینجاچی سروانیاومدجلوماروگرفت.تاخواستیم

نیم«.گفت: مربندمونوسوالخ نی؟«گفتم:»قربانماتازهس���ربازشدیماومدیم می

لهشخراببود. هیهُخرده »بریمدژبانی!«یارومصطفیدیوونهمبود،بچهمحلمون

نخودمدارممیامدیگه!« حاالاینسروانهمنوسفتگرفته.گفتم:»جنابسروان،ول

ندیگه،میخواددرره!«متوجهی؟بهشوخی مصطفیگفت:»جنابس���روان،ولش

راستشومیگفت!

ردمادررفتیم.رفتیمتوس���ربازخونه.فرداهمنیس���روانهاومد خالصهتااونماروول

ش���یدجلو.بهاونس���روان الهپهَلویمارو  لبۀ رد.اینجای س���ربازخونهماروپیدا

ارمنیهگفت:»همنیبود.«سروانمادوهیانمخیلیلوطیومشتیبود،همونارمنیه.روزاول

دومگریبیفتنیپدرتونودرمیارم!« ردهبودوگفتهبود:»هر هرفتیمنقلیه،باماصحبت

امااونجاواونوقتماروتحویلنداد.

ردیدباالخرهچهشد؟ س-نگفتیدوقتیروسهاوانگلیسهاآمدندوشمااززندانفرار

ه،وقتیروساوانگلیسااومدنریخنتتوشهر،مامرفتیمدم نم  ج-خدمتشماعر

اهفروشاواونجاهمهلباسامونوفروختیمسهتومن. میدون

س-لباسهایسربازیتانرا؟

ردهبودندیگه.دوس���هدس���تداشتم.یهدستشخوببود. ج-بله،ُخبمرخصمون

ت هپاگونوگرتوزنگالنداش���توبریونمیپوشیدمونیگرداشتمبقیهروفروختم. اون

ه،شده نم  ارتشیوفرنج۱وشلوارونیگرداشتمومیپوشیدم.بله،بعدخدمتشماعر

بودمسربازمس���تمعآزاد.وقتیمریفتمبریونلباسسربازیمومیپوشیدمواینجوریمریفتم

تسربازانوافسرانرافرنجمینامیدند. ۱-درارتشایران



۵۱شعبانجعفری

ارمنداشت. اریبه سی بریونمیگشتم،دیگه
شتیهمرسیدید؟درچهرشتهای هبهمقامقهرمانی ههمنیسالهاست س-مثلاین

قهرمانشدید؟۱
ناررفتمتوورزشباستانی،تو شتینمایشیمیگرفتم،دیگهگذاشتم ج-منیهسال
هتوروزنامه سممدارم بادهمخوبمیزدم.تواینرشتههاقهرمانشدم.ع رشتۀچرخ.

سهایشمارۀ۳/۳،۳/۲،۳/۱وسندشمارۀ۳/۴( انداخنت.)ع
شتیمعمویلدارد؟ شتینمایشیچهفرقیبا س-

شتیگریباهمروبرومیش���ن.ویلایندوتاقباًلباهم ش���تینمایش���یامدوتا ج-تو
نمتوبدل ن.منتوروخاکمی همنازتوزیرمیگریمتورودس���ت ردن صحبت
همنبگریماونبدل اری دومیهبدلداره.هر ههر ارهس���تش ن.اینس���هچارتا
هردوبدلمیشه،بعدداوروسطلنگ ار شتیسهچارپنجتا نهویلنمُیفتیم.تواین می

میندازهسِردوتایی.
س-یعنیبیشرتبرایتماشایمردموتفریحیبود،نهبرایقهرمانیوگرفنتمدال؟

ج-بله،برایتماشایمردم.
بادهمدالگرفتیدیابازوبندپهلوانی؟ س-برایقهرمانیچرخو

ج-نهبازوبندمالبعدبود.دورۀمانبود.
ارمندباش���گاه س���تانراانداختهنوش���تهاندش���ما هع یهان س-درهمانروزنامۀ

دامباشگاهاست؟ آهنهستید.منظور
همنوحبیببلورباهمراهانداختیم.هنوز ج-دممیدونش���اهپوریهباش���گاهیبود
شتیگریایزیادیرو شتیبودو مبود.حبیبخدابیامرزدش،مربی شتیروُدشک
هبعدازمدتییه سش���مارۀ۳/۵(اسمشباشگاهآهنبود رد.)ع پروروندوقهرمان
ردباشگاهتهران.مامازاونجادیگهرفتیمسراغ مهندستیزهوشاونجاروخریدواسمشو

ارخودمون.

باده،چزخ،میلبازی شورتنهایکبارآنهمروز۴آباندرچهاررشتۀ ۱-مسابقاتقهرمانیورزشهایباستانی
رارنگردید. وسنگگرفنتانجامشدودیگرت



سربازی ۵۲

سشمارۀ۳/۱ ع
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چگونه   سیاسی   شدم  

س-آقایجعفریچگونهسیاسیشدید؟
السدرسخوند سیچار ج-منهیچوقتسیاس���ینبودم.اونوقتاتومحلما،وقتی
لش،میگفنتسیاس���یش���ده!مثاًل تابمیزدزیرب هبودوصافصافراهمریفتویه

هازاونانبودیم. صداشمیزدن:»ممدسیاسی!«ما
ارسیاست؟ س-درست،پسچطورافتادیدتوی

ه،مایهموقعجوونبودیمدیگه.مریفتیماینوراونوربا نم  ج-ُخبخدمتشماعر
بروبچههایهُخردهمشروبواینامیخوردیم.منالبتهتابیستوسهچارسالهشدمفقط
همشروبخوردیم،بچهها شیدم.اونشبم چنددفعهمشروبخوردم.سیگارمهیچوقتن
گفنت:»بریمتماشاخونه،بریمیهسینمایی،تماشاخونهایجایی!«گفتیم:»بریم!«رفتیم
طرفاللهزار.بهحس���ابسینماهاوتماشاخونههاهمهاونجابودندیگه.رفتیموانتخاب
جابریم.گفتیمبریمتماشاخونۀفردوسی.حاالمانمیدونستیمتماشاخونۀفردوسی ردیم
نم،رفتیماونجا.تارفتیمازدربریم  یه،چیه،چهجوریه.خدمتشماعر یاسعدیمال

ه... تو،یاروگفتش
س-چندسالتانبود؟

ارداری؟«گفتم:»یه ج-تقریباًبیس���توسهچارس���المبود.۱بله...یاروگفتش:»چی
بلی���طپنجتومنیبده.«پنجتومنخیلیپولبوداونموقع.گفت:»نداریم.«گفتم:»یهده
تومنیبده.«گفت:»نه،امشبافتخاریه.«مامُخب،پنجسرییروباسریابخوردهبودیم

ودتای۲۸مرداد،اقداممش���رتک یهان،۲۸مرداد۱۳۶۹،چاپتهران،درمقالهایزیرعنوان» ۱-درروزنام���ۀ
هتاریخاینرویدادرا۲۱اسفندماه اوباشان،سازمانسیاودربارپهلوی«سندیباشمارۀیکچاپشدهاست

.۳۹۴-۳۸۸ املر.ک.بهسندوپیوستشمارۀ۱ص ۱۳۲۶نشانمیدهد.برایمنت



چگونهسیاسیشدم ۵۸

ی؟!مامافتخاریمرییمتودیگه!« َلهمونگرمبود.گفتیم:»افتخاریه،ازماافتخاریتر
هببینهماچرااومدیمتو،ما نه،بلندشد هبلیطپارهمی رفتیمتورفتیمتوواونیاروممیزه
تنشسنتنمایشمیدیدن.مامگرفتیمجای تِسا نشستیمسرجایاون.حاالهمهسا
اوننشس���تیم.هرچییاروگفت:»بلندشنی!«گفتیم:»بلندنمیشیم!«دیدماسروصدا
لهمونمگرمه،رفتبریونوبایهسروانِدژباناومد.اونوقتامنسربازنقلیهبودم. نیم، می
مروزنگالنداش���تم.اونارودر یهبلیزویهفرنجنظامیتنمبودویلخبپاگونوگرتو
یبااشارهگفت:»پاشو آوردهبودم،همینجورس���ادهراهمریفتم.اوندژبانهاومدویواش
رد،گفتم:»نمیام، بیابریون.«منمبااشارهگفتم:»نه،اینجاخوبهراحتم.«هرچیاشاره
راحتم.«بعداومددِرگوشمنگفت:»اگهنیایبهزورمیربیمت!«گفتم:»نمیتونیمنو

نی!« اِرمننمیتونیدخالت بربی.منسربازنیستم،منشخصیهستم.توتو
دی���دماینرفتویهافس���رپلیساوم���د،بعددوتاپلیس.اونااومدنگفنت:»پاش���وبیا
اری بریون.«گفتم:»نهراحتم!«خالصهدردسرتونندم،مادیدیمباالخرهاینجابایدیه
هپدرسوختهچرا نرتلیهوگفتیم:»مرتی نیم.زدیمتوسریارو نیم،بایدیهدعواییبهپا ب
نی؟«وشلوغراهانداختیم،چهشلوغی!حاالنگواونشب--مام دستتوجیبمامی
یمالملک۱اومدهبودتماش���اخونه.ممدعلیمسعودیویهعدۀ ه--ح خربنداش���تیم
ه.خالصه،یهدفعه دیگ���همدوروورشبودن.حاالمنمبیاطالع.اونارونمیش���ناختم
تماشاخونهشلوغشدوایناازاونوردررفنتوتوسالنشلوغشد.یهافسرهاومد،مامبااون
ردیموباالخره...یهافسریباماشناسبود،گفت:»جعفری،بیخود افسرهدرگرییپیدا
ی ن.امشبنخستوزیراینجاست!«گفتم:»هر ن!چیزن ن گردگریی گرتگریی
ه!باالخرهدردسرتونندم،فهمیدنسربازم.گفت:»بریم میخوادباش���ه!«منحالیمنبود
دژبان!«حاالچهجوریرفتیمدژبانوایناشودیگهنمیخوامبگموطولوتفصیلبدم.به
دومِاینانمیام،فقطباخودت!«باخودشرفتیمومارو اونافسرهگفتم:»منباهیچ

انداخنتتومجرد.
دفرتی محمد نهرئیسستاد۲بود،بااونتیمسار صبحایپنجشنبه،رزمآراخدارحمتش
هشلوغشدهبودفهمیدهبود میومدنگش���تصبح.دفرتیرئیسدژبانبود.ُخب،شب

باراز۲آبانتا۳۰دی۱۳۲۴و باراز۲۳اردیبهشتتا۱۳خرداد۱۳۲۴وی یمالملکی یمی،ح ۱-ابراهیمح
۱۳۲نخستوزیرایرانبود. بارهماز۶دی۱۳۲۶تا۲۵خرداد ی

رحاجعلیرزمآرااز۱۵اردیبهشت۱۳۲۳برایباردومبهریاستستادمنصوبشد. ۲-سرلش
۳-سالمنظامیدادم.
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دیگه.گفتهبود:»اینسربازدیشبیروبیارین.«منوآوردن.منرفتمپشتدرگذاشتمباال۱.

هتوارتشس���ربرهنهنبایدگذاشتباال.منیهوُهلشدم.گفت:»دستتوبنداز میدوننی

ارهاچیبود؟«گفتم:»قربان ردی،س���رباز؟این تیبود پائنی!«گفت:»اینچهحر

ش بندهازحالطبیعیخارجبودم.حاالمیبینماینجاهستم.«گفت:»تحویلجزیرۀخار

ه؟ بدین.«اونوقتتبعیدیارومیفرستادنجزیرۀخارک.میدوننی

س-بله.

مم ردن،یهح مورواسهماتهیه ج-اونوقتخیلیازتبعیدیارومیفرستادناونجا.دوتام

جاست؟توهمون ندوستادارتشبدن.حاالستادارتش هماروتحویلر ردن ماشنی

چارراهِپائنیدژبان.شمااونجاهاروبایدبدوننی.

س-سوماسفند؟

ج-آرهسوماسفند.بعدخالصه،اینادوتاسربازگذاشنتعقبسِرما،دوتاسربازگذاشنت

نم همیگمعنیحقیقتهها.نمیخواماصاًلبیخودیصحبتب جلو.بهایننمکقسم،اینو

نم. نموترش وخودموشریین

س-ممنون.

هدارنجلومرینهمینج���وردارنمرین.منُخب ج-بع���دمندیدمدوتاس���ربازایی

نن.منهمینجوریزیر زندانیشونبودم،میدونسنت.ُخببایداقاًلگاهیبرگردنمنونیگا

ردم،برگشتمیهودیدمدوتاسربازعقبیامنیسنت.مامهمونجاوایسادیم چشینیگاشونمی

ه یهُخردهسوتزدیموغزلخوندیمورفتیمخونه.رفتیمخونهودردسرتندم،غروب

شددیدم...

س-مگرپیادهراهمیرفتید؟

هازدژبان هنبوداونوقتا.گفتم ج-آرهدیگههمینجورداش���تیمپیادهمریفتیم...ماشنی

ندوبود. ه،ر هسازمانامنیتواینانبود ندویس���تادارتشراهینبود.اونوقتا تار

داش���نتمنومیربدنتحویلاونابدن.منموقتیدیدماونسربازارفنت،رفتمخونهو...بعد

یهانآوردن.دیدمباخطدرشتاون غروبشد.اونوقتبچههایهروزنامۀاطالعاتیا

نوشنیو عبدالحسنی هشعبانبیمخدیشبتماشاخونۀفردوسیروبهمزده، باالنوشته
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عموئیامداشنتاونجانمایش»مردم«رومیدادن.۱منماصاًلروحماطالع ریم عبدال

هایننمایشعلیهشاهه. نداشت

س-اصاًلنمیدانستیدچهنمایشیرویصحنهاست؟

ج-اصاًلنمیدونستمشاهچیه،مصدقچیه،داستانچیه،بعد...

وزهشانرابهمریختید؟ اسه هبدانیدچهخرباست، س-پسبدوناین

ندویستادارتش، هآرهبردنشر ج-بله.هیچینمیدونستم.خالصه،بعددیدمنوشنت

ازطبقۀسُیمپریدهتوخیابونودررفته.حاالمنهمنیجوریراهرفتنیدررفتم.گمونمبه

نن.هیچیخالصه... هدنبالمبودنگفتهبودنمنوول اونسربازا

نیدبهایننتیجهمیرسید؟ رمی هبهآنروزهاف س-حاال

هاینبساطا هسردرنیاوردم.اونوقتا،پیشازاونم ج-...بلهحاالمیفهمم.اونموقع

پیشبیاد،مایهُخردهش���روشوربودیمدیگه.بیخودیدوستداشتیمبابچههابریممثاًل

ش���یها.منهیچوقت نیموازاینصحبتا.ویلنهچاقو هیبااینواوندعواومرافعه

ردمومیومدمخونه.اوناممرتبمیومدندنبالمون شیدم،فقطدعواومرافعهمی چاقون

النرتییامارومیفرس���تادنمثاًلزندان.خدارفتگونشماروبیامرزه، ومیگرفنتمیربدن

مایهپتوگذاشتهبودیمپیشننۀخدابیامرزمون،همیشهتامیگفتیم:»ننهپتویماروبده.«

میفهمید.پتورومیدادومیگفت:»بازمداریمرییزندان،ننه؟«

خالصهاونروزمدیدمازطرفادارۀآگاهییهسرگردیدرزداومدخونهپیشماوگفت:

رد »نمیخوایچندروزبریاینوراونور؟«بعدگفت:»دیشبچیشد؟«چندتاسؤال

ردین.«ایشون ارخوبی وماجوابدادیمواینا.اونوقتبهمنگفت:»آقایجعفری،

گفتها!

هتماشاخانهرابهمریختید؟« ردید اری س-یعنیافسرآگاهیبهشماگفت:»خوب

ارتون.اینا ردین.خالصه،دستگاهخوششاومدهازاین ارخوبی ج-آره.گفت:»

داشنتنمایش»مردم»میدادنعلیهشاه.توفقطیهچندوقتیخودتونشونندهوبیابرو.«
:۱ ۱-۱ ۰ یمرام،ص تاب»رفقایباال«،نوشتۀمنوچهر ۱-نقلاز

»...عبدالحس���نینوشنیبعدازش���هریور۱۳۲۰بهحزبتودهایرانپیوستوهمزمانرهربیگروهیازهرنمندان
اریدونفرازتجارثروتمندبازار)وثیقیوعمویی(تئاترفردوسی،نخستنیتئاتر تودهایرابرعهدهگرفتوباهم
ردودرآنجاچندنمایشنامۀخارجی وچۀمعروفملیبنیاللهزاروفردوسیدایر باصحنۀگردانایرانرادر

ازجمله»مستنطق«،»ولنی«،ومردم»توپاز«راباموفقیترویصحنهبرد...«
رد. نوشنیبعدازتعطیلتئاترفردوسیدر۲۸آبان۱۳۳۱تئاترسعدیراباپیس»اوژنیگرانده«اثربالزاکافتتاح
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یمالملکرفتهبودتئاترضدشاه؟مگرنخستوزیرنبود؟ س-چطورح

میچپیبود.اگهیادتونباش���هتودهایاخیلینفوذداش���نتتو ج-چراویلمیگفنتیه

ت.تواسالمبولونادریراهمریفنتودادمیزدن»زندهباداستالنی!«.ویلمناصاًل ممل

جادوستداری هگفت:» خربنداش���تماولنیباربوداینچیزارومیفهمیدم.اینش���د

بفرس���تیمت؟«گفتم:»واالرشتوالهیجانآبوهواشبهرته،ماروبفرستنیاونجا.«

خالصهپونصدتومنبهم���ادادن--اونوقتاپونصدتومنخیلیپولبود!--ماگفتیم:

ردنشدوهزارتومن. لهپاچۀمامنمیشه.«خالصه »برادر،پونصدتومنخرجچارروز

هدارندمیبرندتانزندانازخانهآمدیدبریون،بعددیدیددارند راین س-پسشمابهف

نند! شمارامیفرستندهواخوری؟تازهتشویقتانهممی

رد. ال.یهنفراومددِرخونهبامنصحبت ج-باری

س-پولراگرفتیدورفتید؟

هاینزنمونمازهمونالهیجانگرفتیم. نمالهیجان،  ج-مارفتیم،خدمتشماعر

ردیم.ُخبمام یهسالاونجابودیموهمونجایهزورخونهگرفتیموبعدزورخونهرواداره

اربودیم،ورزشمونخوببود،خوششونمیومد.اونمیه ارشریین بهحسابیهُخردهورزش

داستانعلیحدهایداره.

س-اسمزورخانهتانچهبود؟

هبهمااجارهدادهبود. ج-بهاسمصاحبشاسالمنظربود

یهانشمهایدر ردید؟روزنامۀ میشلوغ س-گویادراینیکسالدرالهیجانهم

اینبارهنوشتهاست.۱درالهیجانزندانیشدید؟

ج-نه،توالهیجانزنداننیفتادم.

ردند؟ ایت س-ازشماش

ج-بله،تورشت.چونالهیجانتارشتانقدیراهنیست،تااونجاچارقدمراهه.آره

هُخبمنتبعیدبودمبهاونجاواینبساطا،ازالهیجانمیومدمرشت،بابر اونوقتنهاین

ردیم.شبیهجادعوامونشد.اینارفنتبسنت وبچههامریفتیماونجامیگشتیموتفریحمی

یهان،۲۸مرداد۱۳۶۹، ودتای۲۸مرداد،اقداممشرتکاوباشان،سازمانسیاودربارپهلوی«،روزنامۀ ۱-مقالۀ»
.۳۹۴-۳۸۸ املر.ک.بهسندوپیوستشمارۀ۱ص چاپتهران.برایمنت
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ارقوامالسلطنهبود. همنفحشدادمبهشاه.یهقنربخانچاردهیاونجابود،اینپیش بهما

ردواینا.مناونجاباشگاه می هاستاندارعو بهحسابخانِاونجابود،مثاًلیهآدمی

ردهبودم،خیلی ورزشیراهانداختهبودمومردماونجاروورزشیادمیدادم،اینمدعوتش
ه رد.خودم مک ازمنخوششمیومد.بهحسابوقتعروسیمنوزنممهمنیاین
همن نمیتونستمزنبگریم،چیزینداشتم.بعداونجادعوامونشدمردمرفنتبهمابسنت
فحشدادمبهشاهیعنیبهشاهبدگفتم.خالصهدادگاهیشدیمورفتیماونجانشستیمگفتیم:
ردینمن »باباماگفتیم--خیلیمعذرتمیخوامببخشنی--خوارشوگ...مشماخیال
رد گفتمخواهرشاهرو...«خالصهسِرهمنیماروگرفتهبودن.قنربخانهمونجاسفارش

ردن.دعوایرشتموناینجوریبود. تربئهم
ردید؟ ار جارفتید؟چ سالبرگشتیدچطورشد؟ س-وقتیبعدازی
ج-وقتیبرگشتیمتهران؟هیچیبرگشتیمودیگههمینجوربودیمتا...

س-مثاًلرفتیدخانهایبرایخودتانگرفتیدیابازنتانبرگشتیدخانۀپدری؟
هقدیمبودیمتودباغخونه.آخهاونوقتماهیچی ج-نهدیگر،رفتیمتوهمونخونهای
نداشتیم.اصاًلیهشلوارمپاموننبود.بلههمینجوری،باالخرهیهاتاقیبودورفتیمتواون

ردیم. اتاقزندگی
هلهستیدوبرگشتهاید س-حاالحدودبیستوششیابیستوهفتسالداریدومت

تهران.
ج-بلهدیگه.
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فدائیان  اسالم 

س-آقایجعفریشمادریکخانوادۀمذهبیبهدنیاآمدید؟
ج-حسابی!

س-خودتانهممذهبیبودید؟
همذهبی. ج-بله،ویلنهخش
س-ویلهمیشهریشداشتید؟

ری همناطنمیشهخانوم.منتوخونوادهمآدمروشنف ج-بلهریشداش���تم.ویلریش
بودم.آخهخانومسرشار،قدیمیاانقدسادهبودن،جونشما.خدارفتگونشماروبیامرزه،
ردیم،بردیمش اریتونستیم نه.ماهر همنیمادرخدابیامرزمن،یهروزمیفتهپاشمیش
عدل،پاشدرستنشد.گفنتخوب یحیی وثوقی،پیشپروفس���ور منوچهر رت پیشد
ه:»ننهمنو رد شدنینیست،۹۲سالشبود.بعداینهرروزوقتیمیومدمخونهگریهمی
بفرستبرمامامرضا.«ببنیسادگیاینارو.مامآخربهداشمونگفتیم:»اینوبربحرمامام

رضا.«نمیدونمشمارفتنیامامرضایانرفتنی؟
س-خری،نرفتم.

افاتننهمونومیربنتوحرم.دوتاچوبزیر ج-خیلیشلوغه،همیشهقیامته.خالصهبام
همیخواستهبادست ستهشدرستبشه.اونوقتهمچی لشبود.بهحسابمریهپایش ب
هبرمیگردنخونهگفتم:»ننه، نه.بعد حرموبگریه،هولشمیدناونیهپایدیگهشممیش
لتفقطبهخدا نارننه،برودومنخداروبگری!تو اجرتوگرفتیازامامرضا؟!ایناروبذار
مربوعلیعلیهالسالم همناینجوریمذهبیام:خداروقبولدارموپی باشه!«مقصوداینه

اراباحضرتعلیوموالست. ارماورزش هبهشایماندارم.سرو
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س-ویلشماهمیشهنمازمیخواندیدوروزهمیگرفتید،مگرنه
ج-هنوزمنمازمیخونم،هنوزمروزهمومیگریم.

ردید؟ هاقتدامی دامآیتال سیبود؟به س-بلهمیدانم.مرجعتقلیدشماچه
ردیم،یهپیشواداشتیم.همۀمسلمونا یتبعیتمی دومِمایاهرصنفمونازی ج-آخههر
یمیومد یبعِداونی یش���ونسراغپیشوایخودشمریه.پیشوایمای اینجورین.هری
هحاجآقاحسنیقمیبود،آشیخ ومریفتدیگه:آس���یدابوالحس���ناصفهانیبود،آیتال
العظمی ه یاومدنورفنتتارسیدبهآیتال یی بود.بعدی حائرییزدی ریم عبدال
خمینیاومد. ه هروحال آیتال هرفتاینبابا بروجردیخدابیامرز.بعدماون حس���نی
ارهن! یهسنتوچی حاالچرااالنمسفتوسختبااینامخالفم؟چونمیدونماینا

همخالفنبودید؟ اشانی ه س-ویلباآیتال
ج-نه،اونوازنظرسیاسیدنبالشبودیم.

س-باروحانیونقمچطور؟قمهممیرفتید؟هیچباآنهاارتباطداشتید؟
ج-بله،بله.

س-چهجورارتباطی؟
ه یدودفعهپیشآیتال هبروجردیرفتیم.مثاًلی یدودفعهپیشآیتال ج-ببیننی،مای
شریعتمداریرفتم.همبروجردیش���اهرودوستداشتهمشریعتمداری.یهدفعهیادمه
همنیبروجردیوش���اهباهمحرفنمیزدن.بهحساببینشونبهمخوردهبود.اونوقتایه
هنمیذاشنتوسطشاهوروحانیونبهمبخوره. تودولتبودن آدمایاستخوندارتوممل
هبروجردیهرروزسِرساعتدوازهسوار یهموقعاعلیحضرتروورمیدارنمیربنقم.آیتال
همیشدازخونهشمریفتتوحرمنمازمیخوندومردممپشتسرشنمازمیخوندن. درش
همیخواستبرهاولیهدوردورحرمرومیزدومریفت.اینامطوریشاهرومیربن اولِظهر
هبروجردیهمونس���اعتتوحرمبرسه.اینادوتاییمیخورنتوقدهمدیگهو توحرم
نن...اونوقتادوروورشاهآدمایحسابی چششونتوچشهمدیگهمیفتهوباهمآشتیمی
ت ردن.میدوننی،اس���تخونداربودن،بهشاهعالقهمندبودن.ممل ارارومی بودنواین
فردوستوامثالاینادورورداشنت،یواش ارتشبدحسنی ه رودوستداشنت.بعدهمنی

یواشروحانیونوازدوروورشاهپروندن.
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هباروحانیوندرارتباطبودید. س-داشتیدمیگفتید
ج-بله.آخهمنبافدائیاناسالمبودم.منیهموقعیتوفدائیاناسالمبودم.

یبافدائیاناسالمبودید؟۱ س-از
سیدمجتبی هبیستوپنجشیشسالهبودم.با ج-تقریباًخیلیوقتپیش.همونموقعی
سش���مارۀ۵/۱(ویلنمیخوامراجعبهفدائیاناس���الم سدارم،)ع نوابصفویامع
چیزیبگم.گفتممنیهآدماونجورمذهبینیستم،ویلراجعبهمذهبچیزینمیگم،واال

اگهبخوامبگمخیلیچیزادارمبگم.
س-نمیخواهیدحرفبزنید؟

ج-نه.اصاًل.
نید؟باالخرهیکمدتیبااینهابودیدو وچکهمب س-یعنینمیخواهیدیکاشارۀ

اغلبآنهاراازنزدیکمیشناسید؟
ج-چرابودم.بااینابودمبله.ویلدرعنیحالدیگهنمیخوام...

اشانیرهربفدائیاناسالمبود؟ ه س-آیتال
ج-نهنبود.

ه هشمارفتیدعضوفدائیاناسالمشدید،بهخاطرآیتال س-میخواهمببینمآنزمانی
اشانیرفتید؟

ه،مثاًلهمون نم  ج-ُخب،میدوننی...ایناباهاشبودندیگه.خدمتش���ماعر
هاونموقع شن،اینجوری سرویرومی احمد همرین سیدحسنیوسیدعلیامامی
ه اشانینبود ه اش���انیاومدورفتداشنت.ویلبهدس���تورآیتال ش���نفتمبهمنزل
.اینایهمدتی حدادپور رفنتدادگس���رتیوسیدحسنیخودشوزدوسیدعلیمنشیشو
تومحلمااونجاتوخیابونبوذرجمهریاینابهحس���اببزازیداش���نتوپارچهمارچه

۱-برایآشناییباتاریخچۀ۲/۸فعالیتفدائیاناسالمر.ک.به:
زاسنادانقالباسالمی،تهران، »تاریخقیام۱۵خردادبهروایتاس���ناد«نوش���تۀجوادمنصوری،انتشاراتمر

.۵۴-۵۱ ۱۳،جلداول،ص ۸
۱۳،جلداول »روزش���مارتاریخایران،ازمش���روطهتاانقالباسالمی«،نوشتۀباقرعاقلی،نشرگفتار،تهران،۶

.۴۵۱-۴۴۳ ص
»زندگیسیاس���یمصدقدرمنتنهضتملیایران«نوش���تۀفوادروحانی،چاپلندن،۱۳۶۶،فصل»نظریبه

ماهیتفعالیتجمعیتهایمذهبییامذهبینما«.
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.سیدحسینمخیلیبچۀخوش���گلیبودوموهایبورمداشتواینا.بعداینا

هخودشونمیگفنت--قبولندارن، سرویوایناقرآنرو--اینجور ه وقتیمیبینن

مهداشته. سرویمحا هگویااونروز ننومیانمرینتودادگسرتی موریتپیدامی م

هگویایههفتریداشتهخایل سروی شه،۱بعدمنشی ُ سرویرومی سیدحسنیمیزنه

نهپایاینس���یدعلی--داشسیدحسنی--مجروحمیشه،ویلسیدعلیاممیزنه می

شه.بعدایناروآوردنزندان،اتفاقاًمناونموقعتوزندانبودم،اینارمتو منشیرومی

هوقتیسیدحسنیامامیرو زندانش���نفتم.بعدایناانقدمذهبیسفتوسختبودن

نن،میگهدس���تمالمتوجیبمهدربیارینببندینگردنمچون میربنپایچوبۀداراعدام

ثیفه،نجسه. طنابشما

جابودید؟  ۱۶اسفند۱۳۲۹ شنترزمآرا س-موقع

شنتنبودم. ه ج-رزمآرارو

س-درتهراننبودید؟

شنت. ج-چراتوتهرانبودم،ویلتومسجدنبودم.رزمآراروتومسجدشاه

اشانیدادیانه؟چونروزبعد ه هدستورقتلرزمآراراآیتال س-ش���مااطالعدارید

اشانی ه ردقتلرزمآراواجببوده.۲آیادستورقتلراآیتال اشانیاعالم ازقتلرزمآرا

داد؟

ه اش���انیخیلیزی���ادمریفتمچونطرفدارآیتال ج-واالمناطالعندارم.منپیش

مهمیگفنت اشانیبودم.ویلهمچیچیزینشنیدم.اگرممیخواسنتبگنهمونجاتومحا

ایتاینازیاده! دیگه.واالاینومننمیدونم.ویلح

نید. س-برایمانتعریف

ج-یهوقتیهمۀاینامیفنتزندان،یهدفعههمش���ونومیگ���رین،زمانمصدق.اینوگفتم

براتون؟

یرانگفتید.شمایادتانهستچراآنموقعزندانبودیدتابتوانمتاریخش س-نهاینی

نم؟چهزمانیبود؟ راپیدا
اخدادگسرتی. بازپرسی ۱-۲۰اسفند۱۳۲۴درشعبه

اشانینیزصراحتاًدر ه ۲-»تاریخسیاس���یمعاصر«نوشتهجاللالدینمدنی،جلددوم،صفحه۱۸۵»...آیتال
ردم...« بازجوییهاگفت:چونمجتهدجامعالشرایطهستم،ورزمآرارامهدورالدمدانستم،فتوایقتلویراصادر
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ج-تاریخ���ش؟همونموقعنزدیک۲۸مرداد.نه،خیلیداش���تیمبه۲۸مرداد.نمیدونم

نم.تاریخشرادربیارینمعلوممیشه.مالِ رمی درستحواسمنیست.مال۹اسفندبودف

ه.آهان،حاالیادمافتادم.مالخیلیقبلاز۲۸مردادبود. طرفای۹اس���فندبودمثلاین

اونوقتهنوزبافدائیاناسالمُخبیهخوردهقاطیبودیمدیگه،بله.خیلیپیشازاینابود،

هآزادش���دماومدمبریونهنوزبااینابودمدیگه.آرهایناهمهرومیگرین چونبعدازاین

ننزندانقصر.۱ایناتوزندانبودن،منماینورتوبند۲بودم،۲بااونانبودم.نوابصفوی می

ه،االناسمهمهشونیادمنیست.چندتابا نم  بودوواحدیبود،خدمتشماعر

هبعدشفاطمیروباتریزد.۳اینا عبدخداییبود،همون مهدی نوابزندانیبودن:

همشوناونجازندانیبودن.بعداًیهعدهمیانمالقاتنوابصفوی،پنجشیشنفر.آزاد

رد:چارتاچار یمیخواستبیادمیومدتوپیششمینشستومالقاتمی گذاشتهبودنهر

تاپنجتاپنجتامیومدن.اینامهمینجورچارتاچارتاپنجتاپنجتااومدنیهوشدنپنجاه

شصتنفر.بعدبهایناگفنت:»برین!«گفنت:»مابریوننمرییم!تاآقابامانیادمامنمرییم،

مابایدباآقابریمبریون.«

س-یعنیمالقاتیهادرزندانمتحصنشدند؟بستنشستند؟

نم،اینانشسنتاونجاوگفنتمابریوننمرییم.افسرنگهبان  ج-بله.خدمتشماعر

1-روز۱۳خرداد۱۳۳۰نوابصفویوتعدادیازفدائیاناس���المدس���تگریمیشوندودرزندانقصرزندانی
تاب»نهضتروحانیونایران«نوشت-برایآشناییباتاریخچۀ۲/۸فعالیتفدائیاناسالم میشوند.نقلاز

ر.ک.به:
زاسنادانقالباسالمی،تهران،علی »تاریخقیام۱۵خردادبهروایتاسناد«نوشتۀجوادمنصوری،انتشاراتمر

:۴۴۲-۴۴۱ دوانی،جلد۱و۲،ص
رتمصدق: اشانیود ه »...جداییفدائیانازآیتال

سیرابهرتازاوسراغ هدرانشرایط رتمصدقبهپیشنهادمجلسشورایملی درهفتماردیبهشت۱۳۳۰د
هبرنامۀخودرابراساساجراواحیایاسالموجلوگریی نداشتند،نخستوزیرشد.درایناوقاتفدائیاناسالم
ه وقواننیضداسالمیقراردادهبودند،ازآیتال روهرگونهمظالموفسادوطردآثاراستعمارول ازفحشاومن
اماسالمی، ومتملیواجرایاح هبامجاهداتفدائیانبرایح نون ههما رتمصدقخواستند اشانیود
ه اشانی ه ارساعیباشند.چونجوابمناسبنشنیدند،همباآیتال راههموارش���دهاس���ت،درانجاماین
هترتیباثربهخواستههایفدائیاننمیدادبهمزدند. رتمصدق میگفتبهاینزودیمیس���رنیس���ت،وهمد
هیک ارآوردیمقصدیجزپیشرفتاسالمواجرایقواننیاسالمیدرایران هشمارابرسر آنهامیگفتندما
شفدائیان شم اریازماداشتهباشید.دنبالۀ تاسالمیاست،نداشتیم.بنابراینمنبعدنبایدانتظارهم ممل
رتمصدقهمۀ رتمصدقادامهداشت،وحتیازطرفد ومتد رتمصدقتاپایانح اشانیود ه باآیتال

اعضایفعالجمعیتفدائیانوازجملهخودنوابوواحدیدستگریومدتهادرزندانقصربودند...«
۲-باتوجهبهقراینموجود،اینخاطرهبهزندانیبودنجعفریبهدنبالماجرای۱۴تری۱۳۳۰مربوطمیشود.

قصدمهدیعبدخداییقرارمیگریدو رتحس���نیفاطمیروز۲۵بهمن۱۳۳۰درحالسخرنانیموردسو ۳-د
ودتای۲۸مرداد،آزاد مجروحمیشود.ضاربمدت۲۰ماهدرزندانمیماندودراواخرمهرماه۱۳۳۲،بعداز

میگردد.
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ردگفنت:»ماازاینجانمرییمبریون!«گفت:»آقایونمااینجاگَله هرچیبهایناالتماس

هشماهمهروراه داریم.هرچندتارابهمابسپارنفردابایدتحویلبگرین.مسئولمائیم
هرفنتچارتادیگهروبیاریم«این دادیماینتو.مابایدهردفعهچارتاروراهبدیم.اینا
ث( ث(هُمَ)م ه)م میگفتاونامهمشصلواتمیفرستادن.صلواتشونماینجوریبود:ال
ث(محمد.اینجوریبریده ث(آل)م ث(و)م ث(محمد)م ث(علی)م صلِ)م
مصلواتمیفرس���تادن.بعداونرفترئیسزنداناومد،یادمهرئیسزندان بریدهومح
نمازاینجا سرهنگنظریبود.سرهنگنظریاومدوگفت:»آقایون،ازتونخواهشمی
میش���ه.«»نه،مابایدباآقاازاینجا پاش���نیبرینبریونبذارینآقاچندروزدیگهمرخ
رمدبر ه.....صلوات...تاحتیرئیسشهربانیاومد.انگارسرلش بریمبریون.«دوبارهال
ث(هُمَ ه)م ردن،ایناگفنت:»ال رئیسشهربانیبود؟اومدورفتهرچیباایناصحبت
ث(صلِ...«آخرشسرهنگنظری--باالخرهدستورگرفتهبوددیگه--بهدوسه )م
رد.گفت:»آقایون،مریینبریون تاپاسبونباتوندادوبعداومدتووبااینااتمامحجت
ه:»بریزینتو!« نیم؟«بازصلواتفرستادن.یهدفعهدستورداد یابهزورشماروبریون
تک.همشونوریخنتبریونوبردن.همشوَنم هپاس���بوناریخنتتووایناروگرفنتبهباد

ردن. ردن،توبنداولو زندانی
ردندتویبندهایمختلف؟ ردند؟پخششان س-ازهمجدایشان

یضامندادنورفنتبریون یی ج-بله.چندتاشونمفرستادنتوبندما.هیچیبعداینای
ردن. هنواباینارمبعداًولشون تااین

س-گفتیدوقتیاززندانآمدیدبریونهنوزبااینهابودید؟درست؟
نم،یهدفعهنواب  ج-بله.نهمثلقبل،ویلُخببودمدیگه.مثاًلخدمتش���ماعر

رومیزنه.۱ هعال ذوالقدرومیفرستهدمخونۀما.ذوالقدرهمونه مظفر 
س-خودنوابصفوی؟

ج-بلهخودنواببهمنزنگزد.
ارداشت؟ س-چ

داد،دز۲۵آبان دادبرایامضایپیماننظامیب نخستوزیرایران،یکروزقبلازعزیمتبهب 1-حسسنیعال
قصدمظفرذوالفقارقرارمیگرید اشانی(موردسو ه اشانی)فرزندآیتال ۱۳۳۴درمراسمترحیمسیدمصطفی

ند. ویلگلولهبهاواصابتنمی
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ارش���ووسیلۀمنوچهرپسربرادرمراه اریبامنداش���ت،منماینورواونورزدم ج-یه
روبزنه.ذوالقدریه هعال انداختم.اینتمومش���د.اونروزذوالقدرمریهتومس���جدشاه
نمیمریه. نمیخورهوعال ،بهخودعال الهعال دهاتیمس���لکبود.تریشمیخورهبه
شیوبساطیراه اونوقتتیموربختیارشدهبودفرماندارنظامی.میبینهایناهرروزیهآدم
میندازن.میگه:»فدائیاناسالمهمهروبگریین!«همهشونومیگرین،درحدودسینفربودن
دیگه.خوِدنواببودواونسیدعبدالحسنیواحدیبودوممدواحدیبرادرش.۱نوابمرد

شمارۀیکبود،واحدیاممردشمارۀدو.خلیلطهماسبیومظفرذوالقدرمبودن.
هچهجوریتمامشد. ردید س-داشتیدتعریفمی

مه ههمهرومحا نم  ج-بلهاینارومیگرین.میگرینوخالصهخدمتش���ماعر
هدادستانارتشیارئیسدادرسیارتش هتیمسارحسنیآزموده نن.بعدیهروزدیدم می
بود،فرستادعقبمن.رفتماونجاتواتاقشپیششنشستم.گفت:»جعفریشمابهایناپول
دادی؟«گفتم:»نه!«گفت:»جانمنپولدادی؟«گفتم:»نه!«گفت؛»سِراعلیحضرت
بهایناپولدادی؟«گفتم:»آره.«گفت:»چیشددادی؟«گفتم:»واالجریاناینجوری
اریداشنت،منمخودمنداشتم.رفتماز شد.ایناپولمیخواسنتواسهیهچیزیبگرین،یه
هبدهبهذوالقدر.پسربرادرمن اینواونپولگرفتم.خالصهآوردمدادمبهپسربرادرم
نن.براشون پولودادبهاونورفت.«البتهاینااگهدهمیلیونمپولمیخواسنتمیتونسنتفراهم

ردن. لنبودویلخودشونقبولنمی مش
خالصههمهروگرفتهبودن،موندهبودممن.منمُخب۲۸مردادامتحانموپسدادهبودم.
تازهاونقدراماز۲۸مردادنمیگذش���ت.آزمودهگفت:»سهچارساعتبایدبهمنمهلت
ه:»خیلیُخب.پاشوبرو.«حاالرفته بدی.«رفتوبعدازسهچارساعتاومدوگفت
ردناومدیم نهببینهوضعمنچیمیشه.هیچیخالصهماروآزاد بودبامقاماتیصحبت
بریون.بعداینامیانخلیلطهماسبیونوابصفویوواحدیوذوالقدرومیربنتومیدون

نن. ردویزرهیتریبارونشونمی لش
حاالمیخوامیهچیزیازاعتقاداینابهش���مابگم.وقتینوابصفویرومیخواسنتبربن
نن،فقطخواهرومادرشبودن.بعددِرگوشخواهرهمیگه:»مندوهزارتومن تریبارونش

اریسرهنگتیموربختیار هعبدالحسنیواحدیمردمشارۀدوراسپهبدحسنیآزمودهباهم 1-گفتهمیشود
تاب»نهضتروانیونایران«،علیدوانی،جلددوم،صفحۀ۴۴۵. شت.برایآگاهیر.ک.به بهضربگلوله
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نن، همیخواسنتاعدامش ازآقایجعفریگرفتم،بریناینپولوبهشبدین.«تواونموقع
هاوالی هداش���شاومد،داششتقیطهماسبیهمونه میگهبرینپولشوبهشبدین.
خلخایلراهمریفت!داششاومدپیشمنوگفت:»آقایجعفری شیخصادق انقالببا
اومدماینپولوتحویلبدم!«گفتم:»نه.هیچبدهیبهمننداره.حاللههمهش.خدافظ

شما.«اینمجریاناونا.
رومرامشان لهاینداشتید.باطرزف س-ازقرارشماباخوِداعضایفدائیاناسالممس

چطور؟
نمآدمایبدینبودن.ویلحسابیمیزدن،بلهمیزدن!ُخب، رمی ج-باخوداشوننه.ف

شیشونزیادمخالفبودم،موافقنبودم. درعنیحالباآدم
س-راجعبهفدائیاناسالمچیزدیگریبهنظرتاننمیآید؟

ج-نه.
س-آنهادرواقعیکگروهتروریستیبودند،درست؟

سنیمهلخت یهداش���نت.تاحتییهدفعهیهمجلهروشع ج-اونابیش���رترومذهبت
هبهشاهبگه»اینچیه انداختهبودن،آقاینواباونوبهمندادبدمبهسلیمانبهبودی

مریسونم.« میندازین؟«منمبردمدادمبهبهبودی.اونمگفت:»باشهبهعر
شتند؟ س-مگرآدمنمی

اراینا ش���ینیفتادهبودن.وقتیماتو ج-چرا.آخهوقتیمابااینابودیمتوبس���اطآدم
اشانی. اشانی.بعدشاومدیمدنبال ار بودیم،هنوزنیومدهبودیمتو

هازفدائیاناسالمبریدید؟ س-چطورشد
هچرامنبافدائیانبودم،بعدچرااومدمبریون. ج-اینوشمابایدبدونی

س-دقیقاً.همنیرامیخواهمبدانم.
شنش.۱من ج-یهش���بمیخواسنتبرنمریزاغالمحسنیفروهر،وزیرداراییرو،بزننب
اوم���دموخالصهفهمیدمورفتمنداروبهوزیردارای���یدادم.چوناوننزدیکمحلما
نهاینابزننت!«اینشبامریفتازترسشتو مینشست.گفتم:»مواظبخودتباش.مم

ه 1-بهمناسبتمخالفترزمآراوفروهرباملیشدنصنعتنفت،روز۸دیماه۱۳۲۹برحسبدعوتآیتال
یلگردیدوناطقنیهردستهبااحساسات اشانیمیتینگعظیمیباحضورچندهزارنفردرمیدانبهارستانتش

ردند. تنفتسخرنانی شدیدعلیهاقداماتدولتوشر
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خیابونچراغبرقتواونهتالمیخوابید،تواونمسافرخونهها.شبیدوتومنپونزهزارمیداد.
ردن. هفهمیدنمنیهُخردهباایناچیزشدم،رابطهشونوبامنچیز بعدازهمونجا

ردند؟ ردندیاقطع س-محدود
ردن. ج-محدود

ردید؟هرچندآنزمانفروهردوستتانبودیابچهمحلتان، اردرستی نید رمی س-ف
هخوردهبودید ویلشماخودتانجزوفدائیاناسالمبودید.بهگمانمشمابایدبهَقسمی
هبهگروهتان هب���هآنهادادهبودیدپابندمیماندید.آنهاحتماًانتظارداش���تند ی���اقویل
ش���یمشماهمهمراهشانباشیدو وفادارباش���یدواگرگفتندمامیخواهیمفالنآدمراب

نید. حمایتشان
همثاًلاینایهوقتمیگرفنتخیلیمحرمانهبود.باهمدیگهصحبت ج-آخهاونتصمیمی
هاونجابودجزوهمینا، یازهمونرفقایی ه!ی هدرمیوننمیذاشنت ردن،بامن می
ههیچوقتدهنشونجلوماواز نهاینابرنفروهروبزنن.اینا هفردامم اونبهمنرسوند

ه! ههیچوقتباایناهمقسمنشدم نمیشد!تازهمن
س-یعنیهنوزبرایآنهابهحسابنمیآمدید؟

ج-بله.اواًلمنبااینازیادقاطینبودم،اونجامگفتم.دوماًمثاًلمناالنباشماهستم،
شم،مثاًلمیگمها!ایننشونۀجوونمردیه،نشونۀ ش���مامیگنیمنمیخوامبرمفالنیروب
هبگنمنبه شنت.اینچیزینیستش ُ همیخوانب هبرهبهاونبگه انس���انیتآدمه
ردم.درسته،مناالنبااینادوستهستم،صمیمیامهستم،ویلشایدایناهمه ایناخیانت
هندونستهرفتمبااینارفیقشدم،حاالاگهقراره ارباشن،همهشونقاتلباشن.من گناه
ارغلطیه!«منمیگم. نمبگم:»این اُلهموقاضی اریانجامبدن،بایدمنبشینم یه

س-بله،اینهماستدالیلاست!
شن،اگهمیدونس���تم،بهخدابهرزمآرام ج-مناگهمیدونس���تممیخواسنترزمآراروب
اطالعمیدادم.بعداینارفنتاینخلیلطهماسبیروآوردنش،اینمیهشاگردنجارمتعصب
مربتوبهشتمنتظرته، ه:»تواگهرزمآراروبزنیامشبمثاًلپی بود.آوردنبهشگفنت
ردنی���هُخردهآبُتربتریخنتتو فنتنش علیبنابیطالبمیادباالیس���رت.«یه
حلقشویههفتریمدادندستشوگفنت:»بروبزن!«بلهاینجوریشدتواونبازار.باور
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ن!آخهایندژبانامبیبخاربودن.وقتیتومس���جدشاهمریهرزمآراروباتریمیزنه،هف
نن.یااینا دومشوندستبلندنمی هشدهتاازایندژبانابامسلس���لاونجابودن،هیچ
هاینو نن.وقتی ارین دومشونهیچ موریتداشنتیابهشوناطالعدادهبودنهیچ م
اردمبهشبزنه.بعد نهنمرده.میخواستهدوتا ارِدشودرمیارهچونخیالمی باتریمیزنه،
میادازهمونجاپیادهیواشیواشمریهتوبازاربزرگ،توبازارزرگراوامیس���هروچارپایه

نه،تازهاونجامیگرینش. سخرنانیمی
شتهشود،چونبرایبازجوییالزمش هتروریستنباید س-گویاروشپلیسایناست

شتهشوددیگرسِرنخراگرینخواهندآورد. دارندواگر
ه؟!چرانگرفتنش؟موضوع شن.اینهمهآدمدورشبودمیتونسنتبرنبگرینش ُ ج-ُخبن

نهمیگهخوِداینامگویادستداشنت! رمی همینه.آدمهرچیف
س-پسشماتاآنموقعبافدائیاناسالمبودید،بعدازآنهاجداشدید؟

شیبودم. اراشونخوشمنیومددیگه.منمخالفآدم ج-بلهدیگه،بهمزدم.از
س-ویلبایدتعدادزیادیازاینهاراخوببشناسید؟

یلمجلس هفاطمیروبات���ریزد،االنو عبدخدایی مهدی ج-بل���ه.مث���اًلهمون
ه ایناست.ایناهمهمثلنوابصفویجزوهمونگروهاولیۀفدائیاناسالمبودن.اینارو
ارن،اینابهحساببعداًپیداشونشد،بعدازنوابصفویپیداشونشد.اینا میبینیاالنسر
بخاراییبره محمد موریتداشنتیهجایمجلسوایسنتا دومم ههر یهعدهایبودن

سهایشمارۀ۵/۲و۵/۳( شه.)ع حسنعلیمنصوروب
س-ازترورعبدالحسنیهژیرچهمیدانید؟چیزییادتانهست؟

هاسمهژیروآوردینیهچیزییادمافتاد. ج-حاال
س-چهچیزی؟

اخگلستان. همیشد،مردممریفنتتو ج-چونفدائیاناسالمزمانهژیربودندیگه.عاشورا
ردن.دستههامیومدنمریفنتاونجا.بعداینا همیش���دواعظامیومدناونجاوعظمی ظهر
همیشد،هژیروزیردربار دیگهعاشوراروگذاشنتتویمسجدسپهساالر.بعدظهرعاشورا
همیومدردبش���ه،ازطرفشاهیهطاقشال میومداونجاطاقش���المیاوردوهرعالمتی
هدلشونمیخواستازطرفشاهیهچیزیداشته مینداختگردنعالمت.دیگهمردمتهرانم
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۱۳آبان باشن،همهایندستههاروراهمینداخنت،حسابی.اصاًلقیامتیمیشد.همونروز
ههمنیبچههایمذهبیدارودستۀامامی تقریباًساعتنیمبعدازظهراونوقتابود ۱۳۲۸
 ید،الم تر سینفهمهیهوگفنت:»آیالم ه هژیروباتریمیزنن.خوبیادمه،واسهاین
ید.«هیچیخالصهمیانبریونوهژیروازدراونوریطوریمیربنشبریون تر ید،الم تر

رت. هومیربند ینمیفهمه.میشوننشتودرش هسروصداشوهیش
ههژیررازدند؟ س-یعنیشمادیدید

ه!اززنداناومدبریون. شتنش سروین هسِرقتل ج-بله.آخهسیدحسنیامامیرو
ش���تنش.بلههمونموقعمنتواونمسجدبودم.منتهاشمننفهمیدم،سر سِرقتلهژیر
ید.اصاًلمنهمیش���همریفتماونجاتواونمس���جد،پایمنرب تر هالم ردن وصدامی

ردم. وامیسادمدادمیزدم،صلواتمیفرستادم،اینواونواینوراونورمی
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سشمارۀ۵/۱ ع
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سشمارۀ۵/۲ ع
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سشمارۀ۵/۳ ع



شعبانجعفری

اشانی   آیت الله  

جابودید؟رفتیداس���تقبالجنازۀ س-آقایجعفری،موقعبرگرداندنجنازۀرضاش���اه
سیبهاستقبالجنازهنرود. ردهبودندوگفتهبودند رضاشاه؟شنیدمروحانیونتحریم

ارایسیاسی ردم.چوناونموقعزیاددنبال ج-منتوخطسریوایسادهبودمتماشامی
هنعشرضاشاهروآوردنتهراندرستیادمه...نهاونوقتتو واینانبودم.اتفاقاًاونموقع

ارا. اونبساطانبودم.هنوزنیفتادهبودمتواین
۱اردیبهشتسال۱۳۲۹بود! ارهاافتادهبودید. س-چراآقا،تواین

ج-درسته...درسته،مشقتوخوبخوندیها،خانوم!
یبااوآشناشدیدوچگونهجزو اشانی،شما ه س-چارهنیست.درارتباطباآیتال

نید. اشانیشدید؟اینرابرایمانتعریف ه پریوانآیتال
مونیستابودیم.البتهگفتممناون ارمبارزهبا هبهحسابتو ج-واالهمونموقعهایی
ارا هبهحسابباتودهایااون اشانیومصدقواینااصاًلنبودم.اوناول اوالتودور
ی ی.حسنیم شیدبهحسنیم ارمون ردیموروزنامههامنوشنت،یواشیواشسرو رو
تومحلما،توخیابونارامنهمینشست.مامخونهشمریفتیمومیومدیم.تاحتیوقتیازالهه
ردیموچقِدراهوپیادهسردستآوردیمش.۱اون برگشتتوفرودگاهمهرآباداینوبلندش
یل ردیم.آخهتومحلو ش م یلمجلسبشهتوانتخابات،ُخبما همیخواستو

ردن. شمی م شدهبودومردمم

ینمایندۀمجلسشورایملیورهربجبهۀ یهان،۱۶آذر۱۳۳۱،صفحۀ۴:»سیدحسنیم 1-نقلازروزنامۀ
اشدهبودبهتهرانبازگشتومورداستقبالقرار هبهدعوتبانکبنیالمللیتوس���عهوترمیمعازمامری ملی

گرفت.«
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ردید؟ ی یبرایانتخاباتم م س-شماچه

ج-همهجور.

س-مثاًلیکجورشرابگویید.

ردیم یبدندیگه.۱بچههاروبااتوبوسجمعمی ردیمر ج-ُخبمریفتیممردموجمعمی

هما یروهمهدوستداشنت.اینبود هحسنیم یبدن.آخهیهجوریبود میاوردیمر

هبعدمایواش اشانی یعصرهامریفتیمخونۀ باهاشرفتواومدداشتیم.باحسنیم

اشانیشدیم. یواشدیگهمریدوطرفدارسفتوسخت

ههمیشه اش���انیبودید،منظورتاناینست ه س-ش���ماوقتیمیگوییدطرفدارآیتال

بهدیدنشیابهخانهاشمیرفتید؟

حائریزاده،هم ابوالحسن ج-مرتب!همخونۀاونوهمپیششمسقناتآبادیهم

یهسریمیزدم. رمانی ی،پیشاینازیادمریفتم.گاهیوقتامپیشمظفربقایی حسنیم

ماخودبهخودمریفتیمپیشاینا،مریفتیمهمنیجورتوایناقاطیمیشدیمدیگه.

س-یعنیوقتیجلسهداشتندمیرفتیدآنجامینشستید؟

ج-بله،همنی.

ن؟ ارن ن،چ ارب س-آنوقتآنهابهشمامیگفتندچ

ردیم. ردنماممریفتیمومی اریهمهمی ننبود.باالخرههر نن ج-هیچح���رفب

همریفتیمیواشیواشدیگهبامصدقوبا اش���انی ردیم.ُخبپیش ارارومی همنی

ردیمورفتیمتواینا.مریفتیمبهحسابطومار دورووریایمصدقوبااینادیگهرابطهپیدا

همنیهوقتمن شیدیم.اینبودتااین ارا.خیلیزحمتمی ردیموازاین درس���تمی

زندانبودم...

س-ایندفعهچرازندانبودید؟

ج-دیگهبودیمدیگه!

س-یادتاننیستچرا؟

انجامگردید. 1-انتخاباتمجلسش���انزدهمدرمهرماه۱۳۲۸انجامش���دودر۳آبانهمانسالشمارشآرا
شهادراطراف مدیانتخابات/چاقو »آخرینپردۀ ،سال۳،۱۴آبان۱۳۲۸درمقال روزنامۀباخرتشمارۀ۴
خربمیدهد.برای اردارند؟«ازحضورشعبانبیمخوحسنیرمضانیخیدرمحلشمارشآرا صندوقهاچ

.۳۹۴-۳۹۳ املمقالهر.ک.بهپیوستشمارۀ۲ص خواندنمنت
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ج-دقیقاًیادمنیستویلحتماًدرارتباطبامبارزهباتودهایابود.

س-مگرحزبتودهبعدازتریاندازیبهشاهمنحلنشد؟

اشانیومصدق ه!مابهطرفداریاز ردن هفعالیتش���ونروقطعن ج-چرا،ویلاونا

ردیم. باهاشونمبارزهمی

اشانیتبعیدشد.۱درست؟وضع ه ۱۳۲،آیتال قصدبهشاهدر۱۵بهمن س-بعدازسو

شماچطوربود؟

هشاهروزدن. ج-نمیدونم،یادمنمیاد.۲بعدشنفتم

همنزندانبودم... س-بله،داشتیدمیگفتید:»یهوقت

اشانیتبعیده. هاومدمبریونگفنت ج-...بلهاززندان

هتویزندانبودید،هیچدنبالۀاینقضایارانمیگرفتیدببینیدبریونچه س-اینمدتی

خرباست؟اوضاعچطوراست؟

ارخودمونبودیم. ج-نهدیگه.ماحالیموننبوداصاًل،غرق

ردید؟ هآمدیدبریونچطور؟بیشرتچهمی س-بعد

ه،منسیاستمداراون سشمارۀ۶/۱(آخهمیدوننی ج-بیش���رتدنبالورزشبودم.)ع

ه...میدوننیچیمیگم؟ ریختینبودم

س-میفهمم.

اشانی همااومدیمبریون،دیدیم ج-حرفدلمومیزنمدیگه.بیخودیحرفنمیزنم،اینه

همارفتیم اشانیمیخوادازتبعیدبرگرده.اینشد تبعیده.بعدازچندوقتدیگهشگفنت

اشانیروبیاریمش. ردیم یالتدرست اشانیواومدیمتش خونۀ

۱بهمن ند. دۀحقوقبهمحمدرضاشاهپهلویتریاندازیمی ۱۳۲ناصرفخرآراییجلودانش 1-۱۵بهمنماه
اشانیبهخرمآبادتبعیدمیشود. همانسالسیدابوالقاسم

2-بههنگاممصاحبهوخاطرهگویی،چندبارجعفریرویدادیرابهیادنمیآورد.یافنتبرخیازآنهابامراجعه
یدوموردروشننگردید.ازجملهمدتودلیلزندانبودناینباراوباتوجه نشد،ویلی تبواسنادمم به
یهان۲۸مرداد۱۳۶۹)پیوستشمارۀ۱(وتاریخرویدادهایمندرجدرآن،شعبانجعفریهنگام بهمنتمقالۀ
اندرالهیجان ما اشانیرانیز ه قصدبهشاهدرالهیجانبهسرمیبردهاست.مدتیازدورانتبعیدآیتال سو
رانیز نددرزندانبودهاست.اگراینفر بودهاست.شایدچونازایندورویدادخاطرهایندارد،تصورمی
تری۱۳۲۸( هدرالهیجانازاوشدهاست) ایتی وتاهباشد.باتوجهبهتاریخش درستبدانیم،زمانآنباید
هازفعالیتهایاودر ردهاست.نخستنیخربی متااینتاریخدرالهیجانزندگیمی هدست اراست آش

تهرانخواندهمیشودمربوطبه۸آبان۱۳۲۸ومندرجدرروزنامۀباخرتامروزاست.
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ردید، نید.۱شنیدماوراعصبانی اشانیراتعریف ه س-حاالماجرایآنروزورودآیتال

درستاست؟

ج-واالمیدوننیاینجوکنیس���ت،عنیحقیقته.حاالدوس���تدارینبگمُخبمیگم.

همیخواستبیاد اشانیاممثلهمنیخمینیتبعیدبودبهلبنان.روزی برایشماجالبه:

هسابقسرآسیاب اشانیدارهمیاد.خانومبهجونشما،ازدمِفرودگاهِمهرآباد ردن اعالم

بودتاخونهشطاقنصرتزدهبودن.گاووگوسفندوتاحتیشرتبرایقربونیآوردهبودن،

بهجونش���ما.منماونوقتُخبیوقوربودمدیگه،ازدمِفرودگاهمهرآبادپش���تماشنیِاین

نن،مردمومیزدمعقب.تارسیدیمدمِخونهشوحاال همردمحملهن همیدویدم همینجورلو

اینجمعیت،ازدِرفرودگاهمهرآبادتاتوخوِدپامنارهمینجوردوپشتهوایسادن.وقتیخواست

ن!«گفت: پیادهبش���همردمهجومآوردن،نمیتونستپیادهبشه.گفت»جعفریمردمورد

نارنمیتونمپیادهبشم!«منمخانومازدمِفرودگاهمهرآبادتاپامنار--میدوننی »ایناروبزن

جاست؟سرچشمه--همینجوردویدهبودم،بهقرآن.خستهومردههیچحالیمنبود،منگِ

نار. ن.«منمحاالهیدادمیزنممردمنمرین منگبودم.خالصه،وقتیگفت:»مردمورد

ُخباعصابمخرابشدهبود.رفتیمباالیچارپایهگفتیم:»ایهاالناسمنهیچی،اینسیِد

ردین!« خوارک...روله

ردین«،بهجونبچهم،آقام،خدابیامرزدش،دهنشخیلیلقبود. تاگفتیم»س���یدروله

رد:»خوارک...خودتی!...پدرسوخته!« همچی

اشانی؟ ه س-آیتال

اشانیخدابیامرزدشبددهنبود! ه ج-آره.آیتال

هفرداصبحبیایممنزلآقا. ج-خالصهرفتتو،یعنیمافرستادیمشرفتتو.مامرفتیم

ندرامریی.درست اووسیبودواوناس محمودمس���گربودوحسنعرببودوعباس

هحاالجلوچَشمه:چندتاازاینبروبچههادنبالمابودن.فردا یادمه،بهجونبچهم،مثلاین

ه: اشانی.مامازهمهجابیخرب.حاالاینانشسنتوبهآقاگفنت صبحشگفتیمبریمخونۀ

شه.«مارفتیمتو ُ »آره،ایندیروزبهشمافحشدادهوحاالمامروزماومدهاینجاشماروب

اشانی۲۰خرداد۱۳۲۹ازتبعیدبهتهرانبرمیگردد.هواپیماساعت۵بعدازظهربه هسیدابوالقاسم 1-آیتال
اشانیساعت۸:۳۰شببهمنزلمیرسد. زمنیمینشیندواتومبیلحامل
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رد ردیم.دیدیماوضاعیهجوردیگهست.گفتم:»آقاسالم.«سرشواینجوری خونهسالم

وبیجواب،حرفنزد.مامنشس���تیم.اونس���یدممدپسرشواینااومدندورو برگرداند

همیگمبیخودینمیگم.پامنار ورش.مادیدیمخیلیوضعبدجوریه.بهجونش���مااینو

وناروهمهبستهبودن.ماگفتیم:»آقاحالشماخوبه؟سالمتنیایشاال؟«گفت:»خفهشو د

هدیروزاونجامثاًلگفتهبودمآقاروفالن...یهچیزیازدهنم پدرسوخته!«حاالنگومن

پریده...اینناراحتشده!سیدممداومدگفت:»چهمزخرفیگفتیبهآقادیروز؟«گفتم:

رآقام.منآقارودوستدارم.مدتیهدنبالایشونهستم.چقدرباالی همیدونینو »بابامن

هچیزینگفتم...خستهبودم!«هیچی،خانومدردسرتونندم،روز ردم.من ایشونمبارزه

ردیم.منماونوقت بدنبینی،ریخنتسِرما.اولتوخونهیهعدهایریخنتسِرما.بااینابزنبزن

ازسرزانو شیدتوپامنار.یهگزنزدنتوپایمن.ازاینجاتااینجا. ارمون یوقوربودم.تا

شالۀرانرانشانمیدهد تا

س-باگزن؟

ردنتوی هنبود!یهگزنمزدنتودستم،یهدرفشمفرو فاشی.اونِتنها ج-بله،باگزنِ

شه.خالصهباسیخنونواییوهر ُ اریتربود.درفشفوریمی هازهمهزخما سفیدرونم

رده ازهشوول یهم ش ردهبود، ازهشوول چیدستشونرسیدهبوداومدهبودن.نونوام

بود.همهمیزدن!

هازفرودگاهتاآنجادویدهبودید،اینمزددستتانبود؟ س-شما

هچیزینگفتم!«من ش���ه.باباحاالهیمیگم:»من ُ ج-آرهگفنتایناومدهآقاروب

نن،هیچینمیدونستم.خالصه،خانوم ارارومی هاینااین خودممنمیدونستمچیگفتم

اسبوماسبوهرچیپاسبونهباباتون، دردسرتونندم،تمامایناهلپامنارریخنتسِرما.

شن.منتهاشمنزمنی ُ هبخورمزمنیتابریزنمنوب بهقرآن.خانوم،بندپایمنوگازمیگرفنت

هدنبالمابودنهمون نخ���وردم.اگهزمنیخوردهبودمم���ردهبودم.چندتابروبچههایی

مال  ه عزیزال سرتی نیمتوهمونخونه.اونتیمسار اولدررفنت.ماحاالهیتقالمی

ه هاونجابودندستوردادهبود اشانیبود،اونمبهیهمشتپاسبونماسبون هطرفدار

همیادبزنیدشوورشدارینبیارین. فالنی

هاونجا خالصهمنوبردنبیمارستانسینا،بهقرآن.یهدفعهریخنتتماماومدنبیمارستانسینا



اشانی ه آیتال ۸۲

شن،دیدنمنهنوززندهام.یهعدهطرفدارایمنمفهمیدنواومدناونجا،اونامتا ُ منوب

اینارودیدندررفنت.خالصهدردس���رتونندم،بچههامونازاونجاماروبردنبیمارستان

رضانورسِرخیابونقوامالسلطنهگفنت:»اینجابهرته،خصوصیتره،بیمارستانسیناصالح

نیس���ت.«ماروخوابوندن.حاالبچههایمافهمیدن،خربش���دنواومدن،اومدنجمع

اریشوننداشتهباشنی.«رفتیمخالصه هبرناوناروبزننشون.گفتم:»نه،هیچ ش���دن

نه، اشانی،خدارحمتش بیمارستانرضانورس���هماهآزگارخوابیدیمویهروزدیدیم

اومدبیمارستان،جونشما.بهشگفتهبودن:»آقا،اینجورنبوده،شعبونعاشقشماست

طرفدارشماست.بیخودیریخنتسِراین!«جونشما.گفتم:»آقا،بچهمحالتپایمنو،

رد! همهروگازگرفنت.«گفت:»اینپدرس���وختههامثلسگمیمونن!«آرهشوخیاممی

آدمشوخیبود.

هازبیمارس���تانخواس���تیمبیاییمبریونبچههاتوهفتادهش���تادتا خالص���ه،اونروز

نن،جونشما.خالصه لنگوبیلگذاشتهبودنمیخواسنتبرنپامناروخراب اتوبوس

ردن:»آقایجعفری،ازاینراه شهربانیواینافهمیدنوفوریاومدنوازماخواهش

نرو،برومنزلتاینبچههامقصودیدارن.«منخودمنمیدونستم.خالصهاومدیمرفتیم

ارمون. پی

ردهبود.شاه خدابیامرزهاعلیحضرتو.اردش���ریزاهدیبعدهاقضیهروواسهشاهتعریف

اشانیچیشدهبود؟«گفتم:»قربان هخدمتشرسیدم،گفت:»خونۀ خدابیامرزیهوقتی

یکزدمخوبنیست.« هیچی.«هیمیگفت»چیشدهبود؟«گفتم:»قربانحرفر

یکروبگوببینمچیگفتی؟!« گفت:»نهبابا!بگوحرفر

اشانیچطورشد؟بازهمسراغشمیرفتید؟ س-ازآنبهبعدرابطهتانبا

اشانیبودم. ج-یهمدتیرابطهمونقطعشد،بعدخوبشد.آخهُخبمناصاًلطرفدار

تمریهبریون.بریننذارین یهصبحیرفتیمتوخونهش،گفت:»اعلیحضرتدارهازممل

همصدقو برهبریون.اگراعلیحضرتبرهعمامۀمامرفته!«مامتااونروزنمیدونستیم

هباهمبودنمیونهشونبهمخورده.تامدتیبعدشمنمیدونستیم.هیچی.اینو اش���انی،

هگفتماراهافتادیم.

س-اینچهتاریخیاست؟
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دیگه! ۱۳۳۱ ج-۹اسفند

س���یشما هش���ماواردمیش���دید،یک دامازاینماجراها س-پسدرواقعدرهر

هبروید؟ رد راتشویقمی

رد. ستشویقنمی س،هیچ ج-خری،هیچ

هبهشماگفته اشانی ه س-پسخودتانهمینطورسرخودمیرفتید؟مثاًلهمنیآیتال

»شاهدارهمریهبریننذارین.«تشویقاستدیگر!

ج-ُخ���بمارفتیمچونطرفدارشبودیمدیگه.ه���مطرفدارمصدقبودیمهمطرفدار

ردیممصدقم اش���انیگفت:»بریناعلیحضرتدارهمریه!«ماخیال اشانی.وقتی

اربشه. هاین میخواد

یمتوجهشدیدایندوبهمزدند؟ س-باالخره

هآرهاینبامصدقمیونهشخوبنیست. ج-ُخبباالخرهبعدفهمیدیم

ردیدچوناینهادارندبرایمردم، رمی س-شماازاینجانبداریهاچهنظریداشتید؟ف

همیدیدید ارباشند،یااین نند؟بهرتاس���تاینهاسِر اریمی یعنیبرایملتایران

صالحشمادرایناستاینهاباشند؟

ه!ُخب ینبود ارمنی ته. همنبخوام،همهمیدونسنتصالحممل ج-ُخب،نهاین

اشانیباشاهو ردندیگه.منمیدیدم ارارومی پادشاهمیخواستایناباشن،ایناماین

مصدقارتباطداره.

ناستبابعضیاز نم.مم س-بگذاریدصریحبهشمابگویمچرااینسؤالهارامی

هدرذهنمردمهمهست.شما نید،ویلُخباینپرسشهاییاست اینسؤالهازیادحالن

نده بااعتقادوباوردنبالیکچیزیمیرفتیدیامنافعشخصیداشتید؟راستوپوست

نید؟ ارهاراب هاین بگویم،مثاًلبهشماپولمیدادند

سمصنارنمیگرفتیم. ج-ماخانوم،همیشهُلختبودیموشلوارمپاموننداشتیم،ازهیچ

ردید؟ ارینمی س-یعنیبهخاطرپول

ج-هیچوقت.هیچ.اصالوابدا.

ردید؟میخواستیدمردمبهشماعزتواحرتامبگذارند؟یا س-بهخاطراسمورسممی

ارهایهستید؟ همثاًلبزرگمحلهستیدیا نند ر ف
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نه.مام تبریون هامروزمصدقمیخوادشاهروازممل ج-نهُخبمثاًلمامیدونستیم

سیبیادبهماپول ه ُخبش���اهرودوستداشتیم.اومدیمبریمنذاریمبره.همنی!نهاین

نه.اصاًل. بده،ماروتحریک

ند: میمراگیجمی ارهایشماباهمجوردرنمیآیدو س-آقایجعفری،بعضیاز
اشانی ه نیددرفاصلۀیکس���الونیمیادوسال،یکروزآیتال  هفر چطوربود
رادوستداشتید،یکروزمصدقرادوستداشتید،یکروزشاهرادوستداشتید.چه

جورمیشود؟
س اشانیهستیم.)ع اش���انیرودوس���تداریم،بیشرتازهمهخونۀ ج-ُخبوقتی
ننی،ُخباونوقتماپامیشیممرییم اروب اشانیمیگهپاشنیبریناین شمارۀ۶/۲(وقتی

نیمدیگه... می
س-آهان!

سیرومیخواستیهچیزی اشانیپولبدهبودنهماپولبگری.اونخودشمیه ج-...نه
ازشبگریه!

ردید؟ رد.درتشییعجنازهاشبودید؟چه اشانیدراسفند۱۳۴۰فوت ه س-آیتال
لدورووراونانمریفتم.ویلتشییع اش���انیرویادمه.دیگهاونموقعمنبال ج-مردن

جنازهاشرفتیم.همهبودن،خیلیشلوغبود.
ردید؟ هباالخرهباایشانآشتی س-منظورماینست

اشانیرو،اونیهوضعی ه،مااصاًلطرفدارایشونبودیم.خدابیامرزه ج-قهرنبودیم
هتوبیمارستان هوقتییهاعالمیهمیدادهمهبازارمیبسنت.تاحتیاینآخرسریا داشت
بازرگانانخیابانریبود،خدابیامرزهمحمدرضاشاهرو،باالیسرشتوبیمارستانرفت.
رد؟هرجور اشانیازشماورفقایتانبهنفعخودشبهرهبردارینمی ه س-آیاآیتال
میخواستشماراسرانگشتانخودنمیچرخاند؟اووروحانیوندیگرازیکطرف،دربار
هالزمداشتندبهنفعخودشاناز ازیکطرف،دولتهمازطرفدیگر؟اینهاهرموقع
ردند؟فتیلۀاحساساتشماهاراهر اس���تفادهنمی ش���ماوازآدمهایعادیوعامیسو
شیدند؟یکروزمیشدید»شعبانبیمخ«،یکروز وقتالزمداشتندپائنیوباالنمی
»شعبانجعفری«،یکروزهم»شعبانتاجبخش«.اینالقابرابرایمصرفروزمبادا
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استفادهواستفادهنمیشد؟۱ ندادهبودند؟ازایناسمهاسو

همثاًلبخوامواسهخاطرپولبرم استفادهچینبودم همنآدمسو ج-نه.برایخاطراین

سنرفتم! یاواسهخاطرفالنچیزبرم...مناصاًلتوعمرمزیربلیطهیچ

اشانی ه ردید.منمیگویممثاًلآیتال اس���تفادهمی س-نه،مننمیگویمشماسو

ندبعدشماودوس���هنفردیگرراصدامیزدو یکروزمیخواس���تبامصدقدعوا

ننی!«بعدروزبعدبا رتمصدقآدمبدیه،برینخونهش���وخراب مثالمیزن���م:»آقا،د

مصدقدوس���تمیش���دش���ماراصدامیزدمثاًلمیگفت:»برینبروبچههاروجمع

اشانی ه هچونآیتال رتمصدق!«منظورمایناست ننیبریزینتوخیابون،بهنفعد

ردشماهابهاواعتقادداریدوقبولشداریدهرجوردلشمیخواستاز احس���اسمی

رد. وفاداریتانبهرهبرداریمی

همنخودمیهآدممذهبیبودم.فامیالممهمهمذهبی ج-آخهیهچیزیهس���ت.اواًل

یۀ ردهبود:خودشومسجدشوتوت هداش���متومحلمونمسجددرست بودن.گفتم

ربجعفریمعروفبود.منمخودمرواصلمذهبی دباغخونههمهمیشناخنت.حاجعلیا

ردم.همیشهممریفتیمتوخونهشمینشستیم. اشانیروگوشمی ه هداشتم،حرفآیتال

هیهروزمندیدمراجعبه اش���انیرو،ویلازاینصحبتا؟...واالمن خدابیامرزدش

ه ���هیادمهاینبامصدقخوببود.اونروزصبحم مص���دقچیزیبگه.چونتاوقتی

هتااونروز...اصاًلنمیدونستیماینباشاهمربوطه، مارفتیمتوخونهشدیدنش،گفتم

اصاًل.

ه س-خوب،منهمس���ؤالمازشمادقیقاًهمنیاس���ت.میگویمبهنظرمیرسدآیتال

همیخواهد ردهتازمانی اشانیشماویکعدهازدوستانتانرابرایخودشحفظمی

۱۹۹-۲۰۱بهنقلازریچارد تاب»زندگیسیاسیمصدقدرمنتنهضتملیایران«ص دروحانیدر 1-فو
تاب Nationalism in Iran” PP 153-155مینویسد: اتمدر

ندومیگویدآنحربه ارمیبردمی اشانیعلیهمصدقبه ه اشارهبهحربهای اتم ریچارد ...سپسنویسنده
عبارتازجمعآوریرجالهبود:

هدرفاصلۀچندلحظهجمعیتی اشانیرانداشتند هبامصدقباقیماندنداینتوانایی »هیچیکازروحانیونی
شاند...« ازمردمعامیوعاریازفهمرابهخیابانب

نانبهخانۀمصدقریختند...سردستۀآنهاشعبانجعفریمشهوربهبیمخومعروفرتینگردآورندۀ »جمعیتیفریاد
اشانیخریدهشدهبودند.« هاینجمعیتبوسیلۀدستۀ اماًلواضحبود شانبودو چاقو

ند: تاب)سال۱۳۴۳(نظرخودرادربارۀمذهبیونسیاسیاینگونهاظهارمی لیف ...نویسندههنگامت
»درهرحالمالیانباردیگرنفوذخودرارویطبقاتپائنیومتوسطپائنینشاندادند...«
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ارمطابقمیلخودشراازطریقش���ما ندو اریانجامبدهدازش���ماهابهرهبرداری

انجامبدهد.ازیکطرفاو،ازیکطرفهممثاًلنریوهایانتظامی)مثلش���هربانی(و

ومتی.سپهبدزاهدیوهمدستاناوهمشمارابرایخودشاننگهداشتندتا دس���تگاهح
ه نند.ازیکطرفدیگرهمافرادیمثلبرادرانرشیدیان مثاًل۲۸مردادازشمااستفاده

عاملاجرایبعضیطرحهابودند.۱نظرتانچیست؟
ج-آخهیهچیزیه،تا۱۴آذراصواًلشهربانیمربانیواینابامازیادموافقنبودن.

س-بعدازآنچطور؟
مونیستا ردیموبا مونیستارواونجوردربوداغون همازدیم ج-تااونروز۱۴آذر
اری ردیم،اینادیگهباماشدن.دیگهخودشونمجبوربودنباماهم درافتادیمودعوا
نن.پلیس���انمیتونس���نتجلوایناروبگرین.آخهیهصفاینادممجلسبودیهصفشدم
راهآهن.اینامیگفنت:»مردهبادشاه،زندهباداستالنی«.ُخبمنروغریتخودم،روتعصب
ردیم،بهمونمیگفنت:»اینامذهب خ���ودممیرپیدمبهاینا.البتهاونوقتاوقتیصحبتممی
ندارن،آئنیندارن،قرآنرونمیشناس���ن،خدارونمیشناسن،هیچیرو.«ُخبماممریفتیم

ارا. دنبالاین
اشانیاینحرفهارامیزد؟ س-

نیم. همابریمفالن نه همثاًلماروتحریک ج-بله.وگرنهصحبتایننبود

تاب»مصدق، 1-نقلازمقالۀ»مصدقودوراهیامرپیالیسمبریتانیا«نوشتۀجیمزبیلوویلیامراجرلوییسدر
:۳ اوهبیات،صفحۀ۳ نفت،ناسیونالیسمایرانی«ترجمۀعبدالرضاهوشنگمهدویو

ارشدندبههنگامتوضیحدربارۀ ولبه هبنابهتوصیۀخانملمبتوندرس���فارتانگلیسمش��� »...رابنیزیرن
هبهراحتی یاین افیداشتند.ی نقشبرادرانرشیدیانمیگوید:گذشتهازثروتشانآنهادردوموردمهارت
هدر وچهوبازاررا هتوانستندمردمن همهمرتاستاین نندودیگری میتوانس���تنددرمجلسوبازارنفوذ
سیاسی حقیقتمهرۀبسیارمهمیدرسیاستایرانبودندتجهیزنمایند.تظاهراتخیابانیمعمواًلجهتحواد
 اشانیدرسوقدادناینحواد ه رد.ویلدرسالهایاخریباعنایتحزبتودهوآیتال رادرایرانتعینیمی

ردهبود...« مخالفغربنقشمؤثریایفا
هر.ک.بهمقالۀ»هجومتوطئههاودولتملی«نوشتۀامریطالبی همچننیبرایشرحمفصلترازشیوههایتوط

.۴۶-۴۲ رتمحمدمصدق،سالهفتم،شمارۀ۵۳،ص درنشریۀایرانفردا،ویژهنامۀد
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اشانیبرگشته،شماهمدوراوهستید.آن ه س-برگردیمسرصحبتقبلی.حاالآیتال
ومتیووضعدولتایرانچطوریبود؟ زمانوضعح

اربود.مامبامصدقبودیم.منخیلیبامصدقبودم.چندین ج-دیگهمصدقس���وار
سالبامصدقبودم.ویلتودهایاخیلیسربهسرمونمیذاشنت.هیتوروزنامههاشونچرت

وپرتمینوشنت!
هدرموردش���مامینوش���تند،وبهگمانشمابیخودیهم س-اینقضیۀروزنامههایی
ردید؟این ار سالعملینسبتبهآنهانشاندادید،چ مینوش���تند،چهبود؟شماچهع

هعلیهشمامینوشتندچهاثریرویشمامیگذاشت؟ مطالبی
هزیادمیذاشت. ثری ج-ُخبت

ردید؟ ردید؟میرفتیدباآنهادعوامی ارمی س-شمادرمقابلچ
ج-روز۱۴آذرومیگنی؟

س-مثاًل!
ردم.یعنیایناهیمینوش���نت، ج-بلهاونروزدیگهمندقدلیموس���رروزنامههاخایل
ومبراشونمیذاشتم--روزنامۀ»مردم«وروزنامۀ»چلنگر«--وبهایناهی هیمنپی
اریندارم،مناصاًلنمیدونمشماچه س���ی میگفتم:»باباجونمنجایینمریم،منبا
ارینداشتم، مونیستچیهاصاًل؟اینحرفاچیه؟«جداً،مناصاًلباایناهیچ میگنی.
نمعاملهنیسنت.مادیگههرروزهیاینروزنامههارومیخوندیم هیچ.بعددیدمنه،ایناول
ارا.یهپسرهبودبهشمیگفتیم»حمید الفهش���دیموایناوافتادیمتواین تاحس���ابی
اطالعاتی«.اونومیفرس���تادیمشروزنامههارومیخریدمیاوردومیخوندیم.موضوعسِر
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اینشد.منمثاًلمیدیدمروزنامۀ»بسویآینده«نوشته:معذرتمیخوام»شعبانبیمخ...

ردن»...رفتهدبریس���تانش���رفودرشو آخهایناهمونفامیلاصلیمونوصدامی خنده

جاست.بعددومرتبه،یهروزی نده!«حاالمناصاًلنمیدونس���تممدرسهشرف ازجا

هشعبونبیمخرفتهدمدانشگاه--خیلیمعذرتمیخوام،شمامجایخواهر مینوشتنن

ماهستنی--گفته:»دِراینج...خونهروبایدبست.«اصاًلمندانشگاهنرفتهبودم،هیچ.

ردومینوشتوبقیههمراجعبهمن روزنامۀ»چلنگر«هرروزیهشعریبرایمادرستمی

همالتودهایابود،روزنامۀ»چلنگر«مُخبدس���تچپی هرروزمرتب...روزنامۀ»مردم«

م همیزد:»السلطانصاحبقرانشعبانخانحا بود،روزنامۀ»توفیق«ممرتببرایماس
تهران«یهچاقوَاممیداددستمون!۱

س-همۀاینروزنامههاعلیهشمامینوشتند؟

ج-همۀاینچپیا،هرروز،جونشمابهقرآن.ُخب،منماوالشجوونبودموبیخیال،

ن،بذاربنویس���ن،یعنیاونج���وریدربندنبودمت���ادیگهاعصابمونو میگفتمولش���ون

ردن. خراب

دام اریشماوعشقیوفروهرنوشته،این س-درروزنامۀراهنمایملت۲راجعبههم

فروهراست؟

شتنشدیگه! هتازه ج-همونفروهری

س-داریوشفروهر؟

هبهحساببرایانتخاباتواینامیشد،ایشونممیومد ج-بله.توایندعوامرافعههایی

موبور یامعروفبه زرین عشقیبود،فروهربود،اونامری زیباییمعروفبه جلو.احمد

بود.یهچندتاییبودن.

هیکچهرۀسیاسیملیاست! س-ویلداریوشفروهر

ج-بعداًچهرۀسیاسیشد.خدابیامرزدشاوالشآدمشلوغیبود.آخهانتخاباتاونوقتا

ا،شمارههاییازنشریاتبسوی نگرهآمری تابخانۀ ۱-درجس���تجویاینمقاالتدرآرشیوبخشخاورمیانه
آینده،راهنمایملت،جرس،آخریننربدقابلدسرتسیبودند.برایخواندنبرخیازعناویناینمقاالتر.ک.

بهپیوستشمارۀ۳صفحۀ۳۹۴.
۱آبان۱۳۳۰درمقالهایباعنوان»آیاشاگردان ارحزبتوده،مورخجمعه ۲-روزنامۀراهنمایملتناشراف
مدارسباهمجنگدارندیادولتباشاگردانمدارس/پدران،مادران،اطفالخودراازچاقویدولتیشعبان

بیمخوعشقیوفروهررهاسازید«برایخواندنمنتمقالهر.ک.بهپیوستشمارۀ۴صفحۀ۳۹۵.
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همیشدهمیشهتوشیهزدوخوردیبوددیگه. بیزدوخوردنبود.هرانتخاباتی

س-بنیطرفدارهاومخالفها؟

یلیَامواس���ه ردن.هرو ج-آرهدیگ���هطرفدارهایاینورواونورباهمگرتگرییمی

رد،اینیه خودشیهمش���تطرفدارداش���تدیگه!اونیهعدهروتوخونهشدعوتمی

ارینداشت. سی سیبا هانتخاباتتماممیشددیگه عدهرو.همنیجورابود.وقتیام

ارتمومبود. همیشدن یل و

س-باداریوشفروهرهمرابطهداشتید؟یعنیبادستۀاوهمبودید؟

ج-نه،ویلُخبوقتیبامصدقبودیم،اونمبامصدقبوددیگه.

س-اوراازنزدیکدیدهبودید؟

ردیم.خدابیامرزدش. ج-بلهبابا،آشنابودیم،باهمصحبتمی

س-حاالهمهروزنامههایتودهایدارندمرتببهشمافحشمیدهند.بعدچطورشد؟
ج-تاشدروز۱۴آذر.داستان۱۴آذروشمانمیدونماطالعدارینیاندارین؟۱

ردید.۲ هشمارفتیدبهچندینروزنامهوخانۀصلححمله س-بله.روز۱۴آذر

ه،تودهایااونسرهنگنوریشادروتو نم  ج-بلههمون۱۴آذر.خدمتش���ماعر

نمبایدتوسنحوزه ر شنت.بعدپسرشعلینوریشاد--االنمف خیابونفردوسیزدن

ش���نت!«باباشم باش���ه--اومدپیشمنوگفت:»آقاباباموزدناونجا 

ردیمرفتیماونجا النرتیجلومجلسبود.ماپاشدیمدهبیستتاروجمع اونجارئیس

ی نه.گفتم:» هدیدیمبعلهنعش���شتوخیابونافتاده.علیامافت���ادهزاروزارگریهمی

ش���تش؟«گفت:»تودهایا«حاالمیخوانبیاننعشووردارن،اینتودهایاسنگمیرپونن

ننونمیذارن.خیلیپررووزیادشدهبودن.نمیذاشنتنعشاینووردارن.ما وش���لوغمی

رفتیمخالصهیهُخردهبهایناپریدیمونعشوگذاشتیمتوماشنیدادیمبردن.بعدچندتایی

بهماگفنت:»آقایجعفری،خانۀصلحاونجاس���تتوخیابونفردوسی!«گفتیم:»بچهها

بریمخانۀصلح!«وریختیماونتو.رفتیمتوخانۀصلحوخالصهیهمشتلباسایروسی
ماجرایروز ۱۱-۶۹۰ اخمرمر،سرابجانشنیپسر«نوشتۀخسرومعتضد،جلد۲،ص امان تاب»شاد ۱-در

۱۴آذرازدیدگاهایننویسندهبهتفصیلنوشتهشدهاست.
:۴۵ ۲-نقلاز»روزشمارتاریخ،ازمشروطهتاانقالباسالمی«نوشتۀباقرعاقلی،جلداول،صفحۀ

»روزنامههایبسویآینده،بدر،نوید،آزادی،فرمان،آتش،سیاسیوطلوعوخانۀصلحوتئاترسعدیموردهجوم
رتمصدقونهضتملیایران«نوشتۀمحمدعلی تاب»خوابآشفتۀنفت،د قرارگرفتند.«همچننیر.ک.به

.۳۹۴-۳۹۳ موحد،جلد۱،ص
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بوترس���فیدوخیلیچیزااونتوبود.یهعدهایاونتوبودنفرار مههایروس���یو وچ

س���نت--ازاونصندیل ���ردن.خالصه،مااونجاروزدیمبهموبچههامصندلیاروش

لهستانیابود.پایۀصندلیاروگرفتهبودندستشونومیزدنبهاینصندلیاومیخوندن:»خانۀ

صلحآتیشگرفت!ج...خونهآتیشگرفت!«دمگرفنتواومدنتوخیابون.مامدیگهراه

۱پربود یوسکها ا یویس افتادیمواونامدنبالما.رفتیمطرفخیابوناسالمبول.توی

مونیستیو هازاینچیزای تودهای.منبهبچههاگفتم:»هرجا نشریات ازچیزهای

یدو لوپوازایناستبهمننشونبدین!«حاالیهدوهزارنفریدورماجمعشدن.ی

تاازبچههاایندفرتمفرتارونش���ونممیدادن،منمنشونمردممیدادمومردممریفنتاونجا

همهروازبنیمیربدن.حاالمنمیگش���تمعقب»چلنگر«۲وروزنامۀ»مردم«.خالصهراه

هتودهایابودن ایتوخیابوننادریواسالمبولواینا یویس افتادیمهمینجوروچندتااین

ردنواینحرفا،اینارویهُخردهُخببساطش���ونوبهمزدیم،تا وبهمامیرپیدنوفالنمی

رانی رسیدیمبهچارراهحسنآباد،اونباال،طرفاونآتشنشانیبرادرایشیخحسنیلن

واینااونجابودن.

س-طبقۀباال؟

ج-بلههمونجاتوسنگلج،تویهمونسنگلج.وقتیدوراونچارراهحسنآبادمریی،اونا

ردۀتودهایا۳بودنواونجاچارپنجتااتاقگرفته رانیسر همونباالمینشسنت.برادرایلن

هدیدیم ردن.اتفاقاًماموقعیرس���یدیم ارگردانیمی بودنوازهمونجابرنامهریزیو

ردنوخالصهمااونجااونارویهُخردهبابچههازیرو جلسهبود.ایناتامارودیدنفرار

ردیم.البتهمنخودماونجافرمونمیدادمجلونمریفتم. روش

س-چراجلونمیرفتید؟

ج-منفرموندهبودم.خودمفقطدنبالروزنامۀ»مردم«بودم.ایناگفنتروزنامۀ»مردم«

توخیابونامرییهست.گفتم:»بریماونجا«گفنت:»خستهشدیم!«گفتم:»بیاینخیابون

یاونجاپرسید:»آقایجعفری،یهدونه امرییه،اونجامچیزمیزهس���تبیاین!«یادمهی

نند. نارپیادهروبرپامی هدر وچکفروشنشریانیاگل ۀ بهمعنید لمۀفرانسه ۱-برگرفتهاز
۲-مدیرنشریۀ»چلنگر«محمدعلیافراشتهبودودفرتآندرمنزلخودافراشتهدرخیاباننواب،خیابانلوالگر،

وچهماهقرارداشت.نشریۀطنز»چلنگر«ازتاریخ۲۶اسفند۱۳۲۹تا۲۸مرداد۱۳۳۲منتشرمیشد.
۳-ازاعضایجمعیتایرانیهوادارانصلح.
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نم؟«گفتم:»بیارشپائنی.«گفت:»آخهبزرگهنمیشه ارش سماوراینجاستاینوچی

وندنوسماوروازپنجرهانداخنتپائنی،یهسماور آوردشپائنی!«اونوقتپنجرهروش���ی

بزرگبود.خالصهچیزاش���ونوریخنتوبهمزدندیگه.منمیگفتم،اوناممرییخنتپائنی.

تماموازاونباالریخنتپائنی،دوالبچهموالبچه،پروندهمروندهوبساطشونوایناهمهرو...

ونوبایددربیارین!« هرچیبودریخنتتوخیابون.گفنت:»بسه؟«گفتم:»نه،پاشنۀاوند

س-اینروزنامهها،نشریاتوباشگاههاهمهمالتودهایهابودند؟

دومدیگهرونمیذاشتیمدستبزنن. ج-همهمالچپیا.هیچ

س-یکعدهاینشانتانمیدادندشماهممیریختیدبهم؟

هدنبالمنبودن ج-م���نجلوبودمودوس���ههزارنفردنبالمبودن.ُخ���باونعدهای

هنمیدونس���نتچهخربه!جداًمیگماینو،یهعدهایدنبالعقیدهشونمیومدن همهش���ون

ردنومیومدنیهچراغزنبوری،فرش���ی،چیزی اس���تفادهمی یهعدهایامازموقعیتسو

هبرای دستشونبیفتهوردارندررن.بعدرفتیمطرفامرییه.گفنت:»اینمروزنامۀ»مردم»

تومینویسه!«

س-»فرمان«عباسشاهنده،»طلوع«هاشمیحائری،»نویدآزادی«،»بدر«،»بسوی

آینده«و...اینهاهممینوشتند؟

ج-بله.باالخرهمینوشنت.روزنامههایدیگهمبودن.چندتاروزنامۀتودهایدیگهممینوشنت،

ردن.منالبتهگفتمدنبالمصدقواینابودمویلاصواًل بیخودی.همیناماروتحریک

هاینامینوشنتتحریکشدم. بیشرترویاینچیزایی

اربود؟ رتفاطمیتویاین س-آیادستد

نم. ج-نه!گمانن

ارحملهبهمطبوعاتمخالفدولترا هاین یازروزنامههاخواندم س-چوندری
ردید.۱ رتفاطمی بهدستوروباهمراهید

رقانونی« 1-روزنام���ۀآخریننربد،ش���مارۀ۴۳۹،جمعه۲۲آذرم���اه۱۳۳۰درصفحۀ۴تحتعنوان»یکتذ
هدرعمارتروبرویمجلسمتحصنشدهواز سانیرا هاطالعاتنوشتهاستشهربانی مینویسد:»بطوری

ردهاست. شهایدولتیپناهبردهبودندتوقیف دستچاقو
نندهدرتظاهرات ت تبقواننیرابرهمزدیم،اواًلعلتحبسمردمتماشاگرویانهباالترازآنشر ماهرچه
وروداتهام،علتمداخلۀبازرسنظامیرانفهمیدیم.خیلیمسخرهاستشعبانبیمخو پنجشنبهوثانیاًبرفر
النیآزادندومردممضروبومجروح لهوسرهنگعبدیوامریتیمور ربسه حسنیفاطمیورضاچاخانوا

وپناهندهمحبوس.
هبااینبیصالحیتیبایدمطابقاصلیازدهمقانوناساسیازمراجعهبهدادگاهناصالح بهرحالشکنیست
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هتماسیبافاطمینداشتم،شایدعدهایازدورووریایمنآدمایاونبودن! ج-من

ردید؟مالسیدمهدیمریاشرافی؟ س-بهروزنامۀ»آتش«همحمله

ج-»آتش«زیادنمینوشت.

س-ویلروز۱۴آذرآنجاراهمبهمزدید؟روزنامۀ»آتش«را...؟

نم.»آتش«رونه.یادمه»آتش«رومانزدیم. رنمی ج-نهف

ردهبود. رتفاطمیچاپ سشماراباد س-...وحتیش���نیدهامروزنامۀ»آتش«ع

سهاچیست؟ قضیۀآنع

هچی؟ ردن ج-چاپ

سشمارابا هروزنامۀ»آتش«همع س-خودمندیدم.فقطشنیدمیاجاییخواندم

ردهاست. رتفاطمی اررازیرنظرد ردونوشتشعبانجعفریاین رتفاطمیچاپ د

ار همابافاطمی سیبامصدقبود،فاطمیرممیدیدویلاونبااین ج-ُخبوقتی

نیمدوتاست. ب

هبرویدروزنامههایدس���تراستی س-نهزیِرنظرش.یعنیمثاًلاوبهش���ماگفتهبود

مخالفدولتراهمبزنید؟

ج-اصالوابدا.فاطمیبهماچیزینگفتهبود.

س-مطمئنهس���تید؟چونروزنامههایتودهایهمنوشتندشمابهدستوردولتمصدق
ردید.۱ ارهارا این

شتنشرفتم، ه ج-صددرصدمطمئنم.منخودمرواصلاونس���رهنگنوریش���اد

میسیوناعالمیۀحقوقبشردرپاریسخربداد.« قانونرابه ردوایننق خودداری
۱-روزنامۀآخریننربدبهصاحبامتیازیش���هنازاعالمیبهجایروزنامۀتوقیفش���دۀبسویآیندهدرمیآمد.
ومت نیونفرتبرح ۱آذرماه۱۳۳۰)مسلس���ل۴۳۴(صفحۀ۲اینروزنامهدرمقالۀ» شنبه درش���مارۀی

راتمجلسچننیآمدهاست: ش«بااستنادبهمذا مردم
ه هاهایلشرافتمندومیهنپرستتهران مالوقاحتاعالمداشت رتمصدقبا عصر۱۴آذرشهربانید «
ارینموده اماًلپیبردهاندبانریویانتظامیدرتماممواردهم بهماهیتاینعناصر)پسرانودخرتاندانشجو(
اری هازمعاضدتوهم لوظیفۀخودمیداند عناصراخاللگررابهس���زایاعمالخودرساندند.شهربانی

رنموده... بیمانندمردمشرافتمندتهرانتش
شتاردانشجویانودانشآموزان رتمصدقبااشارهبهقتل، روزنامهاصنافارگانمقاماتروحانیطرفدارد
شانو شیادامهدارد«.بدینطریقازیکطرفدولتمصدقدراعالمیهرسمیخودچاقو نوش���ت»سگ
رخالدارهارابعنوان»مردمشرافتمندتهران«قالبزدهازجنایتوغارتگری عربدهجویان،شعبانبیمخهاواص
ندوازطرفدیگرروزنامههایدولتیدانشجویانودانشآموزانرا»سگ«خطاب ر«می آنها»ابرازتش���

شی«خواندهاست...« شتاردستهجمعیآنانرا»سگ نموده
.۳۹۶-۳۹۵ براینمونههایدیگریازاینتوشتههار.ک.بهپیوستشمارۀ۵ص



۹۵شعبانجعفری

هبرایمنمینوشنتداشتم. بعدشمیهدلپریازاینروزنامهها

هاینمیاندمودستگاهشانبهم س-پسچندتاازروزنامههایدس���تراس���تیهم

ریخت،اشتباهیشد؟

هدستراستینبود!اونبدتر ریمپورشریازی!ویلاون نه»شورش«بود.مال ج-مم

ریمپورشریازییهداستانسواییداره،بعداًبراتونمیگم.بله،خدمت ازهمهبود.حاالاون

جابودمیادمرفت؟ ه، نم  شماعر

س-رفتیدامرییه،روزنامۀ»مردم«...

ندنوبردن.هیچی، ج-بلهروزنامۀ»مردم«ودیگهاونجابچههاهمهروازبیخوبن

بعدهمهداغونش���دنوماازاونجامرفتیم.البتهپلیسوملیسوبس���اطواینابودویل

دومجلونمیومدن.بعدمارفتیممنزل.رفتیممنزلواتفاقاًدوسهروزبعداز۱۴آذر۱ هیچ

ردهبودنبهمجلسشورایملی.جمالامامیوسیدممدعلیشوشرتیو رادیورووصل

هچندوقتبوداونجابستنشستهبودن،۲همیناپشت پریاستهوعبدالقدیرآزاد سیدمهدی

تریبونمجلسدادمیزدن:»فرماندۀهنگحملۀقوایدولتیژنرالشعبانبیمختمامشهر

راآتشزد.«وازاینحرفا.ایناهمهروتورادیومیگفنتوپخشمیشدتوتهران.ماگفتیم:

»بچهها،همنیروزامارومیگرین!«

هجمالامامیگفته:»شعبانجعفریروی راتمجلسآنروزآمدهاست س-درمذا
لیستحقوقشهربانیاستوماهیسیصدتومانازشهربانیحقوقمیگرید.«۳

ج-نه.همچیچیزینیست.

هدولت رخواستهبگوید س-اینراتویروزنامههانوشتند.یعنیجمالامامیبااینتذ

نید.برایاینچهجوابی ارهاراب ردهتااین مصدقودس���تگاهش���ماراحمایتمی

دارید؟

ههیچوقتصنارازهیچسازمانیپولنمیگرفتم،هیچوقت.اصاًل ج-منبارهاگفتم

هاینااینچیزارودارنمیگن،منبادرباروشاهمربوطنبودم. اونموقع

س-درستاست.امامیهممیگوید»دولت«نه»دربار«،یعنیمصدقنهشاه.
۱آذر۱۳۳۰. -۱

ردندچوندرخارجاز ۲-جمالامامی،سیدمحمدعلیشوشرتی،عبدالقدیرآزادروز۳۱شهریورماه۱۳۳۰اعالم
منیجانیندارند،درخانۀملتمتحصنمیشوند. مجلست

.۳۹ ۳-ر.ک.بهپیوستشمارۀ۶صفحه



۱۴آذر۱۳۳۰ ۹۶

ج-آخهدستگاهواسهچیبهمنپولبده؟
نید،مخالفاندولترابزنیدو... هبرویدشلوغ س-

اشانیبودیم ه ج-نخریهیچوقت.نه.اصالوابدااینچیزهانبود.ماطرفدارآیتال
اشانی هعدهایطرفدارمصدقو ومصدق.اونموقعاصاًلاینبس���اطتوتهرانبود
بودنوعدهایمخالفشونوهمشسرانتخاباتواینادعوامرافعهوبگریوببندواینا

بود.
هجمالامامیمیگویددرستنیست؟ س-پساینحقوقماهیانۀسیصدتومانی

ج-برایچیدادن؟شهربانیبهمنسیصدتومنپولبرایچیمیداده؟
س-باج!

سیباجنمیدهخانوم.شهربانیخودشباجمیگریه!نهجداًاینو هبه ج-آخهشهربانی
میگم.شهربانی؟اصالوابداصنار،جونشما،نهبهمنمیداد،نهمنمریفتمپولبگریم.
مور همیشدمم نم هبرمشلوغ اونوقتماگهمنماهیسیصدتومنازشهربانیمیگرفتم

شهربانی!
«و»سرهنگ«دادهبودند! س-شایدبرایخاطرهمنیبهشمالقب»سرتی

ج-اونمالبعِد۲۸مرداده!
س-بله،حقدارید.

هاینجبههملیابامابدشدن.ازهمون واینامالاونموقعیه ج-اینسرهنگوسرتی

ردن.بله،هزارجورمیخواسنتماروبزننزمنی، موقعایناواسهماهزارجورحرفدرست

سیبرم، هدنبال ردم ارینمی منتهاشهیچنقطهضعفازمنگرینمیاوردنچونمن

سی.اصالوابداتواینعوالمانبودم. سی،زمنی سی،زندگی سی،پول دنبالناموس

همیخواسنتبهمبدنمیگرفتم، ردم،اگهزمیناییرو ارمردمودرستمی خانوموقتیمن

نصفتهرانمالمنبود.منیهوجبزمنیتوایندنیاندارم،یعنیاحتیاجینداشتم.
س-برگردیمسراغبستنشنیهایمجلس.

ج-آره،آخههیحرفتوحرفمیاد!یادمهوقتیاینابستنشستهبودنمابایهجمعیتی
راهافتادیمرفتیمدِرمجلسواونجابرایجمالامامیوایناشعاردادیموبهشونفحش
یمیزاد/عبدالقدیرآزاد« یمیزاد، لهگُنده«یا» یمرده/جمال یمرده، دادیم:»



۹شعبانجعفری

تشبدهدیگهنمیگم.خالصهازاینحرفا. یل یا»سیدممدعلیشوشرتی/...«اینی
نید! س-قرارنیستسانسور

ج-عجبگرییافتادیمها!میگفتیم:»س���یدممدعلیشوش���رتی/یهسوالخوسیصد
مشرتی«

س-چرااینعدهتویمجلسبستنشستهبودند؟
هبستنشستهبودنبرایخاطردعوایشاهبامصدق.یعنیبهطرفداری ج-اینامثلاین

ازشاه...علیهمصدق.
رانشوعلیه تابشمینویس���دشماباجمالامامیوهمف س-ویلمس���عودبهنوددر

مصدقبودید،۱جوابتانچیست؟
اراش اراشبدنیست. ه ج-بیخودمیگه،مناونموقعبامصدقبودمچونمیدیدم
رد،مامباالخرهرفتیم ارایخوبمی رد.ایشونوباالخرهمیدیدم ارمی خوببود.خوب

همیزدیمپایجونمون. دنبالهروایشونشدیمدیگه.تاحتیتااونجامریفتیم
س-راستی؟

���هخدابیامرزمصدقرومناون���روزدممجلسرو ج-بل���ه.مناصاًلدرس���تیادمه
ردن،سرپدمبرامبفرسنت. سشمتوروزنامهچاپ ولمنبود،ع ولمگذاشتم.ایشونرو

دامروز؟ س-
ج-همونقبلاز۱۴آذراونوقتابود.همهممیدونن.تومجلسمگفنت.۲

نم؟۳ سیدرنش���ریهایچاپش���دهتابگردمپیدایش س-مطمئنهس���تیدچننیع
) سشمارۀ۱/ )ع

ستوباشگاهم نن.منانقدع ج-صددرصد،هرچیفرس���تادمنتونس���نتپیداش
هتمامشازبنیرفت.تمامشوآتیشزدن.اصاًلفیلمایمنو،همهچیزایمنو،همه داشتم
ردماین  هدرعنیحالمنچیزیدستمنیست،هیچیدستمنیست.عر روبردن.اینه
هچیزینیست.ایناروهمهازتو ننی تابچاپ همنبهشمادادمتاتواین سایی ع

تابختیار«،نوشتۀمسعودبهنود،انتشاراتجاویدان،تهران،صفحۀ۳۴۲. ۱-»ازسیدضیا
۳۹۹-۳۹۸ ص ۲-ر.ک.بهپیوستشمارۀ

رتمصدقبرایگزارشاقداماتخوددرموردنفتدرمجلسحضوریافتویلجلسه ۲-روز۴مهرماه۱۳۳۰د
ردو یلنشد.مصدقبهمیدانبهارستانرفتونطقخودرابرایمردمایراد ثریتتش بهعلتعدمحضورا
رتمحمدمصدقرارویشانۀمردمنشانمیدهد، هد سی گفت:»هرجامردمندمجلسهمانجاست«.تنهاع

مربوطبههمنیروزاست.
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هبایدازیهجاییپیدا سدیگههست خونۀبروبچههابرامفرستادن.هنوزدوسهتاع
ننوواسمبفرسنت.

همصدقرادوست هباشد.داشتیدمیگفتید نمبهشرطی نمپیدایش س-سعیمی
ردید؟ داشتید.آنروزدممجلسچهمی

ج-آخهماهرروزهمهجابودیم.اونروزهاافتادهبودیمتومبارزۀس���فتوس���خت.تو
ردیمواسهخاطراون.۱ انتخاباتمنتخاباتوچنددفعهدممسجدفخرالدولهدرگرییپیدا

) )سندشمارۀ۲/
یدیدید؟ س-شمااولنیبارمصدقرا

ه...بااینحائریزادهیهدفعهرفتیمخونهش. نم  ج-اولنیبار...واالخدمتشماعر
س-چهسنیداشتید؟چهسایلبود؟

ج-واالنمیدونم،ازاینتاریخماریخاسردرنمیارم.
هیادتانبیاورددرچه یبود؟یکچیزی س-تقریبیبگویید:مثاًلچندسالهبودید؟
رتمصدقبود؟قبلازنخستوزیریاورادیدید؟ دورهایبود؟دوراننخس���توزیرید

چهزمانیبود؟
هنخس���توزیربود.شبباحائریزادهوآزادرفتیمتوخونهش، ج-نه.نه.اونموقعی
ایش���ونمزیرپتوخوابیدهبود.تارفتیمنشستیمگفنتهندرس���ن۲دارهمیاد.فوریبلندشد
لدستشونشست وگفت:»شمابرینبریون.«رفتیهپروندهاونباالبودآوردگذاشتب
ه--بیادببیندش.همونموقعاومدیم ابودمثلاین ههندرس���ن--سفریامری اونجا

بریوندیگه.
رتمصدقباشماحرفزد؟چهگفت؟ س-درآنجلسهد

هگفنتهندرسن رد ردیمونشستیموبااوناصحبتروشروع ج-نه،تاسالمعلیک
اومده.بعداینآزادیزدیبود،یهلهجۀش���ریینیزدیامداشت.وقتیرفتیمبریونگفت:
ههندرسناومد بود.همین »دیدیجعفری؟تامااونجابودیمزیرپتوخوابیدهبودومری

اززیرپتوپریدبریون!«

شان ۱-عنوانهایصفحۀاولروزنامۀآتش،۲بهمن۱۳۳۰:»اسنادزندۀمداخلۀدولتدرانتخابات/دیروزچاقو
یدادهبودندپاره هبهمخالفنیر سانی  مسلطبرانتخاباتتهرانبودند/دیروزدرچندحوزۀانتخاباتیآرا

یشراخورد«. شهار ردندوآنهاراشدیداًمضروبساختند/دیروزیکتفرازترسچاقو
ا بریامری (درفاصلۀشهریور۱۳۳۰تادی۱۳۳۳سفری   ۲-لویوس���لیهندرسن)

درایرانبود.
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هازمجلسبرگشتیدچهشد؟ س-حاالبرگردیمسردوسهروزبعداز۱۴آذر.بعدازاین

ج-آره،اونروزماتوخونهبودیم،بعدازافطار،دوسهروزبعدازاینجریانات،دیدمیه

سرگردیاومدوخونۀمادرزد،منمبهمادرمگفتم:»ننه،بازدارنمنومیربنزندان!«رفتیم

س���رگردروآوردیمتووخالصهنشستیماونجا،گفتم:»چیه؟«گفت:»آقایجعفری،من

ارخوبیبود.توبلندشوبرویهچندوقتی ردیبسیار ه اریرو اومدمبهتبگماین

ی جابرم؟«گفت:»نه،یهی تمه یهطرفی.«گفتم:»واالمنهیچجانمریم.اینجاممل

هدوستداریبگومامیفرستیمت.«گفتم:»چرا؟«گفت:»بذارسرو جا دوماهیهر

صداهابخوابه.االنخیلیسروصداتوتودهایابلندشده،تواینجانباشیبهرته!«خالصه،

ی یازاینجبههملیا،آهان،رفتیمپیشحسنیم یبودخدایا؟ی مااومدیمرفتیمپیش...

ه،یهدهپونزهروزیبرو.خیلیسرو وگفتیمجریاناینه.گفت:»برووبرگرد.چیزینیست

تسروصداخیلیزیاده«وفالنوازاینصحبتا.ویلقبول صداست.هنوزتواینممل

ردموجایینرفتم.موندمتهران. ن

دوس���هروزازاینجریانگذش���ت.اونوقتتوتهرانیهدوسهتاازاینسرپاسبونابودن

���هخیلیزرنگومعروفبودن:نعمتاصفهانیبودواحمدسرپاس���بون.دیدماینابا

لباسش���خصیاومدنسرخیابونوگفنت:»سالم«گفتم:»سالم«،گفنت:»آقایجعفری

حالشماچطوره؟«گفتم:»چیمیخوایبگی؟بگو«گفت:»آقاینیکاعتقاد--رئیس

ارتدارم.«گفتم:»برینخودممیام.«گفت: شعبۀیکآگاهیبوداونموقع--گفتهبیا

»بیابامابریم.«گفتم:»نهدیگهوقتیمنمیگمبرینمنخودممیام،میامدیگه،باش���ما

نداریممرییم.«اونوقتام نمیام.«رفتیمخونهوبهننهمونگفتیم:»پتومتویمارودرست

ماراس���تشوضعمونخیلیبدبود،یهپتوورداشتیمویهقابلمهوراهافتادیم.رفتیمپیش

نیکاعتقاد،گفت:»جعفرییه۲۴س���اعتاینجاباشتاس���روصداهابخوابهچونتو

نم.« ردن.بهرته۲۴ساعتاینجاباشی،بعدمرخصتمی مجلسخیلیواستسروصدا

مارفتیمزیرآگاهی.دردسرتندم،۲۴ساعتشد۴۸ساعت،شدیههفته،سروصدامون
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النرتییکآگاهیپیشنیکاعتق���اد.یهُخردهبامن دراوم���د.من���وازتوزندانبردن

ارتخوببود.ویلدهدوازهروزبموناینجاتاس���روصداها ردوگفت:» صحب���ت

بخوابهبعدبیابرو.ناراحتنباش.«خانوم،ماروتوآگاهینیگرداش���نت،جونش���ما.یه

ردیمگفتیم:»شمابهمنگفتنیاینجوریوفالن!« هبازمادادوبیداد ماهشددوماه

جابود؟یه همیدوننی خالصه،اومدنماروازاونجابردنزندانموقت.زندانموقت

زندانبودبهنامآبشاهیپشتهمونشهربانی.ماروگذاشنتاونجا.ماروگذاشنتاونتوو

سبهدادموننرسید.بازاونجا هنه،هیچ خالصهیهچندمدتیاماونجاموندیمودیدیم

دادوبیدادوفحشو...اومدنازاونجاماروبردنزندانقصر.خالصه،دردسرتونندم،ما

یهچندماهیامتوزندانقصربودیم.

س-بهخاطرآنقضیۀ۱۴آذر؟

ج-بلهواس���ه۱۴آذر.حاالاینامیگفنتدهدوازهروزسروصداهامیخوابهومرییبریون

س���یمحلنمیذاش���ت،هیچی.یهپروندهام وازاینحرفاوصحبتا.هرچیاممیگفتیم

ردی. ستیوخورد هش هباید۳۶۳هزارتومنجریمهبدیبرایاینا ردهبودن درست

س-۳۶۳هزارتومان؟

ار!«بعدیکملکبوداونتو،اهلسنگسر هرفتمسر ج-بله.منمگفتم:»باشه!بعداً

بودودمسرایگلوبندکیهقایلفروشیداشت.اینملکاونتوبامارفیقشد.حاالنگو

ردههاشونه.مامریفتیمتواتاق یازسر مونیستاست،بهحسابی اینملکاصاًلبااین

ردیم. اینمینشستیمچندتادورهمجمعمیشدیمغزلمیخوندیم،حرفمیزدیم،شوخیمی

اینازماخیلیخوششاومدهبود.خالصهدردسرتندم،مقصود،اونملکمنوازاونجا

ردی،اینااصاًلبهمنمحل ردیوهمچی اری هگفتهبودنخوب آوردبریون.اینا

ردوآوردبریون.وقتیخودشرفتب ارمنودرست نذاشنتمنونیاوردنبریون.ملک

یرون،گفت:»برمبریونتورممیربم.«رفتومنوبردبریون.

سیبهسراغتاننیامد؟ هزندانبودید، س-یعنیاینمدتی

اراینچیزانبود. سیگوششبده همریفتزندان،مریفتدیگه! ی ج-نهدیگه،ی

ارخودشونغرقبودندیگه.ویلهنوزروزنامههادستازسرمونورنمیداشنت!اگهاین تو

وهمیشد!انقدنوشنت! ردهبودمیه روزنامههاروجمع
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س-مثاًلچهچیزهاییمینوشتند؟
ه: ج-مثاًلچلنگریهشعرنوشتهبود

یل ههمقطارتوازشاهرودگشتهو خربدهیدبه»شعبان«بینظریوبدیل
ارچودردست»پیشوا«باشدازاینقماشبهمجلسروندباتجلیل زمام
یلوتوباشیچننیحقریوذلیل۱ ه»شمسقناتآبادی«شودو جارواست

نی���دوبگویید:»آقابنده هاززندانآزادش���دیدس���راغآقایاننرفتیدگله س-وقتی
بهخاطرشمااینمدترفتمزندان؟«

ارنبود،اصاًل. ج-نهدیگهاوناگوششونبده
هخوشش���انمیآمد؟ س-ت���ویزندانب���رایملکودوس���تانشچ���همیگفتید

ردید؟ ارمی چ
ردم؟! آوازمیخوندم،قصهمیگفتم،سربقیهروگرممی خنده ردم؟ ارمی ج-چی

س-چهآوازیمیخواندید؟
ج-غزل.

یازآنغزلهارابخوانید. س-مثاًلی
ج-جوونیامصداداشتم.صدامرفتهدیگه.

س-عیبندارد،بخوانید!
ج-مثاًلمیخوندم:

ستهزخوبانروزگار دارمدیلش 
روزمشدهسیههمچوشبتارزلفیار 
یاربببنیبهگوشۀزندانشدمدچار 

جمدار نداینچرخ یاربببنیچهمی 
ماراجدانمودازآنشوخگلعذار 

لبهایاستپرازرنجودردوغم زندانچه 

۲۳، هباعنوان»نربدانتخابات«دورۀهفدهمسرودهودرروزنامۀچلنگر،شمارۀ۸ ۱-دنبالۀاینقطعهش���عر
دیماه۱۳۳۰چاپشدهبودچننیاست:

...پیشواایندغلییعنیچه؟/بانکبنیالمللییعنیچه؟/اینهمهحقهوبامبولچیه؟/جاناونقولتشناین
لمابازچیه؟/سرنخ تبیبتهوپست/بانکبنیالمللیجاشنشست/پیشوااین غولچیه؟/پاشداونشر

یه؟ منبمریمدست
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غمپرورانیارنشستنددورهم 
م ننگشته هیمیشودزیاد،ولی 

نمنیستلیکسم هقصدخویش خواهم 
نمگریهزارزار ه بهرتهمانبود 

نون هعاشقبیچارهات یاربببنی 
ازعشقبرسرشهمیافتادهاستجنون 

ایعشقساعتیبروازایندلمبرون 
تاشرححالخویشنویسمبراییار 

هغمرفتوگشتطی یاراندهندمژده 
فدستمتوجاممی ساقیگذاربر 

شعبانتوخیزمستبرونروزشهرری 
هگشتهایبردلدارخویشخوار زیرا 

س-اینشعرازخودشماست؟
ج-ایبابا،اونجادورهممینشستیمیهچیزاییمیگفتیمدیگه!

ردید؟ ارهایدیگریمی س-نمیدانستمطبعشعرهمدارید؟تویزندانچه
هرودستوبالممیبینیدازدورانزندانه! وبی!بیشرتاینخاالیی ج-خال

نید. وبیبرایمانتعریف میازخال س-
ه ردن.اونوقتیهخطی،یهنقشهای رقاطیمی ج-اونوقتاآبترهودودهروباش���ی
.بعد یازنقوشپشتدستشرانشانمیدهد ی شیدن مثاًلمثلاینصورتدربیادمی
ایننقش���هروباسوزنیواشیواشودونهدونههمینجوریانقدمیزدنتااینخونواین
موادبرهزیراینپوستورنگبگریه.اینتقریباًمیشدیهخال.گاهیتبولرزممیاورد.

رد؟ وبیچرکمی س-چرا؟جایخال
هنگو،حسابیناراحتمیشدیم.همینجوریواشیواش ردیم ج-بله.اصاًلیهلرزیمی

وبیدیم.روبازوممهست. هیمی
س-رویسینهوپشتتانهمهست؟

ج-نهدیگهپشتمنیست.
ردید؟ وبیرادرچهسنی س-اولنیخال
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ج-سنم؟تقریباًشونزههیفدهسالهبودم.
ردند؟نشانۀچهبود؟ وبیمی س-چراخال

ردنبیشرتتوزورخونهلخت هورزشایباستانیمی ج-واالنشونینبود.اونوقتااینایی
میش���دنودلشونمیخواستیهدوتاخالتوتنشونباشهوازاینحرفا.بیشرتخاالرمتو

وبیدن. زندانمی
اررابلدباشد؟ هاین سی وببود؟ س-یعنیتوزندانخال

هتو وبیدندیگه.باالخرهاونجاآدماییبودن هتوزن���دانبودنمی ج-خ���وِدزندانیا
ردن. ارومی وبیدن.بیشرتتوزنداناین زندانمثاًلخالمی

س-چهخالهاونقشهاییرویتنتاندارید؟
همیبینی.شلوغپلوغه. ج-هیچی،همینا

یعنیچه؟ نم بهپشتدستشاشارهمی س-متوجهنمیشوم.مثاًلاین
هبازآردپشیمانی؟« اری ند ه»چراعاقل وبیدم ج-یهدفعهپشتدستم

جاست؟ س-پس
ه»ایننیزبگذرد«.بعدرویاینوورداشتیم ج-بعددومرتبهیهچیزدیگهروشنوشتم
ه،هرچیدستمون هتی همیبینی:شلوغپلوغ!همینجوریدیگهتی ردیمشداین پر

وبیدیم. میومدمی
وبیدید؟برایخاطرعشقاینیاآننشمه؟ س-ازآنخالهایعاشقانهن

تم. ج-نهبابا،زیاددنبالعش���قنبودم.منفقطعاش���قموالعلیبودموش���اهوممل
هبخوانخال هرواسلوبینبود،اسلوبصحیحی وبی میدوننی؟آخهاونوقتااینخال
وبن،خالشم وبن.اینجامثاًلخالقهوهایوسبزوایناروباماشنیراحتوقشنگمی ب
مثلمالمنبود.مثاًلیهشاغالمبودبهشمیگفنت هشلهفی قش���نگه.اونجایههچلفی
وبیدهبود.خانوم،تو چلبود،ویلدورسرش���وخال ی،چراشبمونه.این غ���المخر
وبیدهبودبایهدونهترن،ازاونجا سرسوزنزدنخیلیسخته!ایندورسرشخطآهن
شیدهبودتاپشتش--معذرتمیخوام--تاباسنشراهآهنگذاشتهبود.اصاًلمیتوننی
ردندیگه.چش ارامی اربودندیگه!مینشسنتازاین ردن.بی اراییمی ننی؟یه باور
یقشنگرتباشهوازاین همچشیامبود.مثاًلاینمیخواستتوزورخونهخالشازاونی

بساطا.
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س-گفتیدزیاددنبالعشقنبودید؟یعنیعاشقنشدید؟
اصالوابدا.باورتمیشهخانوممنتوزندگیمعاشقنشدم؟تا خنده ج-چرا،سیدفعه!
امروزعاشقنشدم.یهارادۀعجیبیداشتمبرایسهتاچیز:عشقوسیگارومشروب.یعنی

تمینداخت،مامجفتکمیرپوندیم! َ خاطرخواهمیشدمویلتاطرفَل
شیدید! س-پسزیادنازنمی

ج-نهخانوم،حوصلهشونداشتیم.
هآمدیدبریون،اوضاعواحوال هرفتیدزندانتاوقتی س-ازآنزم���ان۱۴آذر۱۳۳۰

ردهبود؟۱ چهفرقی
ارخودشونبودن. اشانیوایناسر ج-ُخبهنوزمصدقو

جاشنیدید؟ را ۲۵بهمن۱۳۳۰ رتفاطمی قصدبهد س-خربسو
ج-اززنداناومدهبودمبریون.آره...بریونبودمشنیدم.

وتاهباعنوان»بازپرسشعبه ۱-روزنامۀبسویآیندهارگانرسمیحزبتوده،شمارۀ۳،بهمن۱۳۳۰دریکخرب
ردویلمهردادبهارهنوزدرتوقیفاست«مینویسد: ۲شعبانبیمخراآزاد

هطائفیدزدترینبازپرساندادسرایتهرانبرایآقایمهردادبهاربهدستور »مدتدوماهودوازدهروزاست
ثیفبازداشتشعبان ردهوهنوزاورادرتوقیفنگهداشتهویلهمنیمرد رئیسدولتقراربازداشتصادر
اربهدادگاه هبامخالفتآقایمرجعیدادیارمواجهشدهو فیلدادهاست بیمخغارتگرراالزمندانستهوقرار

شیدهاست. حلاختالف
صحت۱۱روز هبرفر موردولت هیکدانشجورابهناماهانتبهم مردمتهران،درآستانهانتخاباتبنگرید
ی شحرفهایرابعدازمالقاتچندروزپیشم نندویکچاقو مجازاتدارددوماهودوازدهروزحبسمی

رتشایگانآنهمباثبوتاتهاماتجناییقتلوغارتآزادمیسازند. ود
لباقیماندهاست. ه۹سالدرسرهمنیش رده اینبازپرسازاینانواعخدماتبسیار

نیم.« توجهدادگاهعایلانتظامیرابدینتخلفاتقانونیجلبمی
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ردید؟ س-آقایجعفری،ازتاریخبهمن۱۳۳۰تا۳۰تری۱۳۳۱چهمی

نیم.»زندهباد اردیگهاینبودب ردیم. ج-مرت���بباتودهایامبارزهوزدوخ���وردمی
هبهگوشمونمیخوردراحتنمیموندیم.آخهاینایهمشتاجنبیپرستبودن! استالنی«

نید.قضیۀ۳۰تریچهبود؟ س-قضیۀ۳۰تریراازدیدگاهخودتانتعریف
دیگه!مگهیادتون ۲۵تری۱۳۳۱ همصدقرفتوقواماومد ج-۳۰تریهمونروزیبود

نیست؟
هنیست،دربارهاشخواندهام.۱ س-یادم

نم...بعددیگهم���ردمیواشیواشبنا  ارو...خدمتش���ماعر ج-ق���واماومدرو
هاومدمبریون--تااونوقت منازمنزل ۲۶تری۱۳۳۱ ردن.اونروز ردنبهش���ورش
مورابهمنگف���نت:»بیاباالمیخوایمبریمپیشرئیس نمیدونس���تم--دیدمچندتاازم
رمهدیقلی سرلش ش���هربانی،۲میخوادت!«منس���وارشدم.منوبردنش���هربانیپیش
علویمقدم.آرهعلویمقدمبود،رئیسش���هربانی.گفت:»جعفری،منیهخواهشیازتو

رتمحمدمصدقدرمالقاتباشاهخواستارتصدیپستوزارتجنگشدوبه 1-چهارشنبه۲۵تریماه۱۳۳د
دنبالمخالفتشاهبااینامر،استعفاداد.درپیاعالماینخربمردمدرتهرانوشهرستانهادستبهشورشزدند.
بعدازظهرپنجشنبه۲۶تریماهدرپییکجلسۀسریباحضور۴۲تنازنمایندگانمجلسشورای ساعت۵/
یتمایلدادند.درفاصلۀبنیپنجشنبه۲۶تریماهتادوشنبه۳۰ ملیبهنخستوزیریاحمدقوام)قوامالسلطنه(ر
یهان،اطالعات،باخرتامروز،داد،شهباز،شاهدودژ هروزهایزمامداریقوامالس���لطنهاس���ت،روزنامههای
دامجبههاسترویدادهارابهگونهای هطرفدار گزارشهاومقالههایمفصلیدارندوهرروزنامهباتوجهبهاین

ردهاست.برایآگاهیبیشرتر.ک.به: متفاوتثبت
رتمحمدمصدق،سس۲۱۰-۲۱۱و۲۶۰-۲۵۹. لماتمصدق«،نوشتۀد -»خاطراتوت

»قلموسیاست،ازاستعفایرضاشاهتاسقوطمصدق«،نوشتۀمحمدعلیسفری،فصلشانزدهم.
رتحسنارسنجانی«روزنامۀداریا،۳۰تری۱۳۳۵. -»یادداشتهایروزانۀد

هبعدازواقعۀ۳۰ وپالرئیسشهربانیبودند ر رعلویمقدمفرماندارنظامیتهرانوسرلش ۲-درآنروزسرلش
نارشدند. اربر رتمحمدمصدقاز تریبهدستورد
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شن.بروخونهتبگری نهتوروتواینجریاناب دارم!مندلمبهحالجوونیتومیسوزه.مم

ار.«بعدمااومدیمودیدیمنمیتونیم ن!مصدقرفتهوقواماومدهرو بشنیودخالتن

ردیم...یه بشینیمچونبهمصدقعالقهداشتیم.بعدرفتیمسِربازارواونجایهسخرنانی

ازههاتونوببندین.مصدقرفت!« ردیموگفتیم:»مردم!م ُخردهاونجاشلوغ

هفریاد درخیابانامرییهدیدهاند هش���ماراس���واربرجی س-ازیکنفرش���نیدهام

میزدید:»مرگبرشاه،زندهبادمصدق!«

ج-منهیچوقتعلیهشاهدادنزدم.میگفتم:»ایهاالناسمصدقرفتقوامآمد.پاشنی

ننی!« اریب یه

نید؟ ارراب سیبهشمانگفتهبوداین س-خودتانسِرخودرفتید؟

ج-نهخانوم،اصالوابدا.اونموقعطرفدارمصدقبودیم.

ردید؟ ارهارا س-یعنیبهمیلخودتاناین

هبهمندستور سیرابطهای ردمبهمیلخودمبوده.مناصاًلبا ه ارایی ج-منهمۀ

سی نهایناروشمایابنویسییابگیو نمیاپویلبگریمنداشتم.حاالمم اریب بده

هپیشاومدهرودارممیگم. نه.ویلمنعنیحقیقتی قبولن

س-متوجههستم.

ردیم.همونس���اعتدیدمخوِد ج-بعدمارفتیماونجاخالصهیهُخردهش���لوغپلوغ

علویمقدمرس���ید.گفت:»بیاباالیماشنی!«رفتمباالیماشنیومنوبردشهربانیویه

نی ُخ���ردهاینورواونورقدمزدتویاوناطاقوگفت:»میزنمپدرتودرمیارمها!خیالن

پهلوونیوفالنیوبیس���اری...«وازاینصحبتا»...منبهتگفتمبروتوخونهتبگری

نن. هچیمیخوادبشه.نمیخواسنتمنومثاًلتوقیف بشنی!«حاالتونگواینادودلبودن

چونمنآخهسروصداییداشتمتومردمدیگه.هیچیخالصهمااومدیمبریونورفتیم.

هدیدیمیه ردیماومدیمپائنی.اومدیمپائنی رفتیمس���ِراللهزارونادری،ازاونجاشلوغ

هاونباالیماشنینشستهبودنمنومیشناخنت. امیونس���ربازرسید.البتهاونسربازایی

ار یش���ونگفت:»ازپش���تاونریشبزننی،اونریشدارو--منومیگفتیعنی-- ی

نداش���تهباشنی!بقیهروبزننی!«خالصهبعدمردمتارومارشدنومااونجاموندیمتنها.

افس���رهاومدپائنیگفت:»جعفریبرو.منقراره...دستوردارمهمهروبزنم،بهتوَامرحم
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اروزندگیتبرس!«بازرفتیم،رفتیموازیهجایدیگهسردرآوردیم.همنی نم.بروبه نمی

بلند ۲تری۱۳۳۱ جوریابودتاباالخرهش���بشد.نصفهشبرفتیممنزل.بعدصبحزود

ردیم. ردیم،شلوغ شدیماومدیمبریونودومرتبهراهافتادیم.بچههارو...یهعدهروجمع

باتاناونجاهامچند شتهشدن،یهعدهتویخیابونچیه؟ا دراینمابنییهعدهدممجلس

شتهشدن.همنیجوریدیگهمیزدنمردمو... تا

س-ارتشمردمرامیزد؟

ج-بلهدیگهارتشوشهربانیمردمومیگرفنتومیزدن.

س-طرفدارانمصدقرامیزدند؟

هعلیهقواماومده ردنمیزدندیگه.اونایی هش���لوغمی ج-بلهمردمو،هموناییرو

نم  نن.بهرحالمردمقوامرونمیخواسنت.هیچی،خدمتشماعر بودنبریونشلوغ

همصدقاومد هازمجلساطالعدادن شید هبعد...اینجریانسهروزبیشرتطولن

راهافتادیماومدیمرفتیمدِرخونۀمصدقواونجا ارافتاد.مامباجی اروقواماز سِر

ش���یدیمبرایمصدق.خالصه،بعدشمصدقاومدرو ردیموهورا یهُخردههوارهوار

اراتون، ه:»مردمبرینسِر رد پش���تبونخونهشون،اومداونجاوبرایمردمسخرنانی

ار همهچیزتمومش���د!«وازاینحرفا.مارفتیمدِرمجلسوگفتیم:»مصدقاومدس���ِر

اراتون.«ویلُخباونروزخیلی ارتون!خودشبهمردممیگهبرینسِر دیگه،برینس���ِر

شتهرمازاهوازباترنآوردهبودن. شتهشدن!بعدیهعده شتهشدن!اون۳۰تریزیاد

یجلونمریفتدستبهشونبزنه.مایهعدهای ههیش ایناهمهبهحساببوگرفتهبودن

نده شدیمرفتیمایناروبردیمبهابنبابویه.قیامتیبودخانوم،اینارودستشونومیگرفتی

ندهمیشد.ایناروهمهتوَیخمگذاشتهبودن،باایناحوالازبس میشد،پاشونومیگرفتی

هواگرمبودایناچیزشدهبودن!

س-فاسد؟

ج-بله.

ردهبودند؟ س-تویاهوازهمشورش

ه ج-بلهیادمه.رفتیمیهعدهای...یهچندتاییرمازتوبیمارس���تانس���ینا،ازاونایی

مردهبودنورداش���تیموزدیمجا.گفتیم:»بله،آیدادوآیهوار!قوامدستوردادهاینارو
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ردیم. شنت!«وبعداینارمورداشتیمبردیمچال

س-یعنیشهیدتقلبیساختید؟چرا؟

اشانی اشانیرمدوستداشتیم. ج-ُخبدیگه،مصدقرودوس���تداشتیماونموقع.

هبعدشدیگهمصدق ومصدقباهمبودندیگه.بله،اون۳۰تریجریانشاینجوریشد

ه... ارومامهمینجوربامصدقبودیمتااین اومدرو

هاز ردید،مصدقهیچخواس���تبرویدپهلویش ه۳۰تری ارهایی س-باب���تاین

ند؟ ر شماتش

ج-نه،اصالوابدا،نه،هیچ!

سالعملینشاننداد؟ س-هیچع

ر یف رای���نجریانابودن،هر ج-نخ���ری.نهدیگه.همش���لوغپلوغبودوهمهمهف

رمننبودن رخودشهودورووریایخودش.ف یف ومتیهر خودشبود.تویهرح

ارخودمبودم. هاصاًلدنبالاینچیزانبودم،اصاًل.همیشهدنبال ه...منمیهآدمیبودم

اشانیمریفتم.یهوقتاییپیشبقاییمریفتم. یمریفتم.بیشرتخونۀ بیشرتپیشحسنیم

ه اینجوریابوددیگه.پیشهمهنمریفتم.منهمیشهگفتم،همهمیدونن،تمامبروبچهها

هبامنبودن،همهمیدونن.مناولتوس���نگلجبودموبعدم دوروورمنبودن،رفقایی

تویاوندباغخونهمینشستم،اونجاخونهمون--عنیخونۀقمرخانوم--چاردهتااتاق

هیهعدهخربنگار اهگلیامبود.زندگیمنهمیشههمونجابود.بعداز۲۸مرداد داشت،

هاین نن،وقتیاومدنتوخونۀمنگفنت:»خونهوزندگیتو خارجیاومدنمنومالقات

ردیاینه؟«گفتم:»آرهخونۀمناینه!«یههمچیوضعیداشتممن،بله.اینوجدًا ارارو

میگم.این۳۰تریونمیخوایمبگیممابهوجودآوردیم،ویلمابیشرتتقالهاروازاینورواونور

ردیم.خیلیزیاد...خیلیزیاد. خیابونامی

رتفاطمیهوایتانراداشت! د س-درعو

ج-چطوری؟

سشما یدوماهبعددرروزنامهاشمقالۀتشویقآمیزیدربارۀشمانوشتهوع س-ی

ردهوحتیبهاتفاقاعضایجبهۀملیبرایقدردانیاز رده،۱ازش���ماتعریف راچاپ
۲شهریور ،۹۹۰ ۱-روزنامۀباخرتامروز،شمارۀ۲۸،۹۱۴شهریور۱۳۳۱.اینخربدرروزنامۀاطالعات،شمارۀ

۱۳۳۱همچاپشدهاست.



۱۱۱شعبانجعفری

فعالیتهایشمابهزورخانهتانآمدهاست.)سندشمارۀ۸/۱(

هگفتم!بازاریاوجبههملیاتامنبامصدقبودمطرفدارمنبودن. ج-بل���هدیگه!من

همیگنیتوزورخونهنبودتوسینماجهانبود.من پشتسرمنمازمیخوندن!همنیدفعه

هنوزاونموقعزورخونهنداشتم.اونروزتوسینماجهانیهگلریزونگرفتم،همهجبههملیا

صدیقیبود، رتغالمحسنی د هقراربودبس���ازمپولمدادن. اومدنوبرایزورخونهای

معظمیبود،ش���مسقناتآبادیبود،الهیارصالح ه رتعبدال د بازرگانبود، مهدی

اشانیامیهدفعهاومداونجا. ه بود،بقاییبودوایناهمهبودن.تاحتیآیتال

جابود؟ س-سینماجهان؟

همیایی���هُخردهباالتر،روبروی ج-نزدیکخیابونش���اهپور،تقریباًازبوذرجمهری

ه ردن.اونوقتبعداز۹اسفند لعباسعلی.یهبارمتاجرایبازاربرامگلریزون بازارچه

منرفتمطرفشاههمشونبامنبدشدن.

ردید،هیچباخانوادۀپهلویرابطهداشتید؟ هبرایمصدقفعالیتمی س-آنزمان

ج-اصالوابدا.

ارینداشتید؟ س-اصاًل

ج-اصالوابدا.

س-طرفدارشاههمنبودید؟

هبودم! ج-چراطرفدارش

س-چرا؟

اره،به نه،ورزش هبهورزشخدمتمی ج-ُخبشاهرودوستداشتیمچونمیدیدیم

ورزشعالقهداره.روایناصلدوستشداشتیم،مخالفشمنبودیم.

اشانیومصدقبودید،همطرفدارشاه؟ ههمطرفدار هنمیشود س-این

همصدقباشاهبدنبود. ج-نهخانوم.آخهیهچیزیامبود.آخهاونوقت

س-بگذاریدببینمحرفشماراخوبفهمیدم:شمامیگوییدمصدقیبودید،مصدق

هبهاین همآنزماننخستوزیرشاهبودوطرفدارسلطنت،درست؟منظورتانایناست

دلیلطرفدارشاههمبودید؟

همصدقخواست هجدیباشیم.تاروزی ج-بلهبودیم.ویلُخبنهبهاونصورت
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نه. تبریون شاهروازممل

ه نید!هنوزبهآنروزهانرسیدیم.پسازماجرای۳۰تریوبعدازاین نید،صرب س-صرب

هبنی۳۰تریو۹اسفندچه نید ارچطورشد؟ازدیدگاهخودتانتعریف مصدقآمدبرسر

اتفاقاتیافتاد؟

هگفتم،منتاریخارواصاًلهیچجوریبهیادنمیارم.جونشما.تویمدرسهم ج-من

ه هبودم،ازریاضیاتمیاضیاتوایناچیزیسرمنمیشد.۳۰تریماجرایاونروزیبود

ارش.بعدمصدقاومد.بعدتودهایایواشیواشهی قواماومدوسهروزبودورفتپی

هیهسِر ردن،هیزیادش���دن،زیادش���دنوزیادشدن.دیگهاصاًلطوریشدهبود ِری۱

تودهایادمِمجلسبودیهسرشدمِراهآهن.اونوقتاستالینمزندهبود.ایناهمهدادمیزدن:

میزدیمتو هگاهیوقتاماباجی »زندهباداستالنی،مرگبرمصدق«فحشمیدادن.اینه

نیم. هبااینامبارزه ارموناینبود ردیمدیگه. اینا.باالخرهبااینادعوامی

نید؟چراتودهایارادوستنداشتید؟ ردیدبایدباتودهایامبارزه رمی س-چراف

ج-ُخبنداشتیمدیگه.دلموننمیخواست.

س-مگردلبخواهیبود؟

ج-چونایناایرانودوستنداشنت،طرفدارروسابودن.اینافحشمیدادنبهشاه،فحش

همیگن میدادنبهمصدق.مامدلموننمیخواس���ت.م���اطرفداراینوریبودیمدیگه.این

ه شیدهوایناواسههمینابوددیگه.وقتیمیگن»مرگبرمصدق« ردهوچماق دعوا

ه!حاالمنتهاشمادیگهفحشنمیدادیم،میزدیمتوشون! دستهگلبهشوننمیدادیم

میرفتیدمیزدیدبهشان؟ س-یعنیباجی

همیشددیگه! ج-باماشنی،باخودمون،هرجوری

راخودتانمیراندید؟ س-یعنیپشتفرمانبودید؟جی

منپیدامیشد،جیپمقرمزبود، هجی ردم.ازاوندور ج-بله،خیلیامبدرانندگیمی

بودمدیگه! شق له قرمزاومد! میگفنتخطراومد!خطراومد!جی

شتههممیشدند؟ شتیدشان؟ س-یعنیمی

شتم. ُ ُشتهنمیشدن.منتاحاالآدمن ج-نه،
هعوام نندوافزونیوزنبرنجچونپلوسازند ردن،افزونیوزنآردچوننان تنامۀدهخدا«،ریع ۱-نقلاز»ل

ارگرفتهمیشود. نندواصطالحاًبهمعنیافزونشدنبه ند(تلفظمی بهغلط)آردریمی
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س-زخمیمیشدند؟

شینبودم،دستممهیچوقتبهخونآلودهنشده. نه.ویلهیچوقتتوآدم ج-زخمیمم

ر. خداروصدهزارمرتبهش

مالخودتانبودیاازارتشوشهربانیاینهاگرفتهبودید؟ س-جی

مریوندن.ازهموناولمن ج-نهمالخودمبود.محلیایما،جنوبش���هریاهمهجی

نه،یهوقتیهماشینیبهمن داشتم.ُخبخدابیامرزهاعلیحضرتو،خدارحمتش جی

ارمانیست.منبچۀجنوبشهرم.گفتماصاًل دادنومااومدیمسوارشدیم،دیدیمباب

 هاونمدادمویهجی نه.اینه ادیالکروآدمسواربشهبیشرتدشمنپیدامی اینماشنی

سوارمیشدم. خریدم.بلههمیشهجی

س-میگویندیکماشنیداجسبزرنگهمقربانیبهشمادادهبود؟

دومقربانی؟ ج-قربانی؟

س-احمد.

ج-احمد،برادرمحمودقربانی!شوهرگوگوش.آهان،اونرفیقخودمبود،ماشینممال

خودشبودوپاریوقتامیومدمنواینوراونورمیربد.نخری،ماشنیبهمننداد!قربانیاقومو

خویشحسنیمریغضببودن،میدونستنی؟

س-حسنیمریغضب؟نمیشناسمش!اسمواقعیاشچهبود؟

ج-حسنیشفیعیدیگه،صاحبمیدونگمرکبود.

س-باطیبحاجرضایینسبتیداشت؟

ج-نه،نسبتیباطیبنداشت،باخودمننسبتداشت.آخهدوتامیدونبارفروشابود:

یاممیدونگمرک.طیبمالمیدونامنیسلطانبود،حسنی یمیدونامنیس���لطانی ی

مریغضبمالمیدونگمرک.البتهیهموقعیحسنیمریغضبوطیبباهمرفیقبودن.

هبنی۳۰تریو۹اس���فنداتفاقافتادهاند س-ح���االبگذاری���دبهچندتاازماجراهایی

نم،شایدچیزیدربارۀآنهایادتانبیاید. اشاره

ج-بله،ضررنداره!

هروز۲۳شهریور۱۳۳۱. اشانیازسفرم ه س-اولبرگشتآیتال

ج-اونوخوبیادمه.بساطیبود.ازپامنارتافرودگاهبراشطاقنصرتزدهبودن.قیامت
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بود.

اربودید؟ س-شمابازهمدستاندر

سشمارۀ۸/۲( ج-بله،همطاقنصرتزدیم،هممنرفتماستقبالشفرودگاه.)ع

انهواپیماشماهستید؟ س-اینآقایریشداررویپل

ج-نه،ایناحمدعشقیه.منتوهواپیمانبودم.

دام یالترا س���یمیزد؟ترتیباینتش��� س-معمواًلاینروزهاطاقنصرتراچه

سازمانمیداد؟

ج-مردممیزدن.

س-رس���مورس���ومطاقنصرتزدنچهبود؟مثاًلمردمخودش���انمیآمدندپولشرا

میدادند؟شهرداریمیزد؟

ردن.ازطرفرئیسهر اروخودشونمی ج-مردمهمهخودش���ونپولمیدادنوهمه

همثاًل:»شماطاقنصرتتونوببندینسِرفالنخیابون« اسبادستورمیدادن صنفیامبه

سیدستورمیداد؟ س-چه

دومشون ج-رئیساتحادیۀاصناف،رئیساصنافبهتماماتحادیههامیگفتوبرایهر

رد.اینمالاصنافویلتومحلیا،خودشون تومس���ریفرودگاهمهرآبادیهجاییتعینیمی

ردن،اصنافینداشنت.محلیاخودشونسوامیزدن.چالمیدونیاخودشونواسه درستمی

هجزواصنافنبودمخودم خودشونمیزدن،بعدواسهخودشونمینوشنتمحلِفالن.منم

طاقنصرتمیزدم.

جامیآوردید؟ س-دمودستگاهطاقنصرترااز

هاونو نیم ار اشانیدارهمیاد،چی همثاًل ردم رمی ج-ببیننی،منخودممینشستمف

سیبهما ردیم. نیم.مریفتیممثاًلیهطاقنصرتمیزدیم.ایناروخودمونمی خوشحال

ه ردم ننی!«وقتیوضعمعلوممیشدبچههاروصدامی اروب ه:»بریناین حرفینمیزد

شوتوبیار!«»آقایفالنتوچیداری؟چارتاقالیچهتوبیاربه مثاًل:»فالنیدوتاتری

ییهچیزیمیاورد. اسببودندیگه.هری وب!«ُخببروبچههاهمه درودیوارب

هدیگربرخوردیپیشنیامد؟ س-اینبار

نخری،چیزینشد! خنده ج-
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چهیادتانمیآید؟ ۲۴آبان۱۳۳۱ س-ازآزادیخلیلطهماسبی

هاعلیحضرتمیخواستبرهمسجد ردنتومسجدشاه ج-یادمهیهروزیهوعظدرست

اش���انیاممریهمسجدشاه.بازاریاوجمعیتزیادیجمعشدن ه شاه.همونروزآیتال

اشانییهنامهایدادبهاعلیحضرت،نگوآزادیهمنیخلیلطهماسبی اونجاوبعدهمونجا

اشانیبودم.مردمیهو همردمیهدفعهصلواتفرستادن.مناونوقتدنبال رومیخواست

هنامهرودیددستوردادوباالخرهخلیلرو پشتسرهمدوسهتاصلواتفرستادنوشاه

ردن.بعدشاونبساطاشد. آزاد

اش���انیخواستارآزادیخلیلطهماسبیبود.برایآزادیاویکمادۀواحده س-بله،

هبا رتمصدقودولتاوهمخواستاراینآزادیبودند؟۲شما همبهمجلسبرد.۱ویلد

فدائیاناسالمنزدیکبودید،ازاینقضایاچهشنیدهبودید؟

یرونداشتم. همنبافدائیاناسالماوننزدی ج-منازایناطالعنداشتم،گفتم

رتمصدقچهشنیدهبودید؟ س-ازخودطهماسبیدربارۀد

اشانیواینارو ارشبود.همشحرف اشانیدنبال ج-چیزینشنفتم.گمونمهمش

میزد.دربارۀمصدقچیزینمیگفت.

۱-منتمادۀواحدهچننیاست:»چونجنایتحاجعلیرزمآراوحمایتاوازاجانببرملتایرانثابتاست
هقاتلاواستادخلیلطهماسبیباشدازنظرملتبیگناهوتربئهشناختهمیشود.« آن برفر

تاب»قلموسیاست،ازاستعفایرضاشاهتاسقوطمصدق«نوشتۀمحمدعلیسفری،سس۶۸۳-۶۸۴: نقلاز
رد،معوقماندنپارهایازلوایحوطرحهای هدراینگریوداربرایدولتایجادگرفتاری »...مسئلۀدیگری
هدولتنمیتوانستنسبتبهآنلوایحتصمیمنهاییبگرید.مطلب ارمجلسسنایمنحلشدهبود دردستور
ترئیسهمجلسشورایملیمطرحشدوتصمیمگرفتهشد سیوننهضتملیوهمچننیجلسۀهی درجلسۀفرا
نندۀجلسه،برای هاینقبیللوایحوطرحهاطبقهبندیشودودرجلسۀعلنیمجلسازطرفنایبرئیساداره

هگرفتهمیشود،اعالمگردد...« اطالعنمایندگانوتصمیمی
...بههمنیجهتدرجلسۀ۱۳آبان۱۳۳۱مهندساحمدرضوینایبرئیسمجلسدربارۀاینلوایحتوضیحاتی

دادو
»...براساسبیاناتمهندسرضوی،الیحۀمربوطبهتعقیبفوامالسلطنهتصویبشدهاعالمگردیدودوالیحۀ
یمربوطبهآزادیاستادخلیلطهماسبیودیگریالیحۀضبطاموال هدرمجلسسنامعوقماندهبود،ی دیگر
هباانحاللسنابهصورتقانوندرآمدهبود،برایاجرابهدولتابالغشد.بهاستنادهمنیتصمیم قوامالسلطنه
هقانونرعابتشدهباشد،چونهر مجلس،استادخلیلطهماسبیروزبعداززندانآزادشد.منتهیبرایاین
فیلآزاد قانوندهروزپسازتصویبالزماالجراست،برایایندهروزاستادخلیلطهماسبیباصدهزارریال
اشانیرفتوموردتفقد ه همتهمبهقتلرزمآرادرمسجدشاهبود،پسازآزادشدنبهدیدنآیتال شد.وی
اشانیدستخودرارویسراوگذارده،درمطبوعاتپخششد. ه هآیتال سیازصحنهای قرارگرفت.ع

اشانیبعداز۲۸مردادگردید...« ه سموجبگرفتاریفراوانآیتال همنیع
رتمصدق،پیشنهادهاینخستوزیری، ۲-برایخواندناظهارنامههایموافقسرانجبهۀملیر.ک.بهمقالۀ»د
.۲۶۰-۲۵۹ رتجاللمتینیدرفصلنامۀایرانشناسی،سالدوازدهم،شمارۀ۲،ص وانگلیسیها«)۲(،نوشتۀد
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اشانیازشاهآزادشد؟ ه نیدخلیلطهماسبیبهخاطرتقاضایآیتال رمی س-شماف

اشانی.)سندشمارۀ۸/۳( هآزادشدرفتپیش نم.بعدم رمی ج-بله،ف

رتمصدقهمرفت.یعنینخستوزیرهماورابهحضورپذیرفت. س-بله،پیشد
اشانیبودوحرفاونو ج-اینونشنفتهبودم!آخهیهچیزیهمهست،مصدقهنوزبا

رد.براتونگفتمبعدازآزادیاوناهمگیباهمرفتیمقم؟ گوشمی
س-نه،نگفتید.

ردنواززنداناومدبریون،ما هخلیلطهماس���بیروآزاد ج-یادم���هیهروزبعدازاین
ه هصدربود،آیتال هبروجردیبود،آیتال اومدیمهمهباهمرفتیمُقم.همنیخدابیامرزآیتال
هحجت.ازاینانواببودواون هش���ریعتمداریبودوآیتال مرعش���ینجفیبود،آیتال
واحدیبود،مردشمارۀیکومردشمارۀدوشونویهعدۀدیگهبودن.خلیلطهماسبیرم
هها،اونآقایصدر،یه ردهبودن.وقتیمارفتیماونجا،همنیآیتال ت���ازهاززندانآزاد
شنی؟ ننی؟چرامردموبیخودمی شیمی ردگفت:»آقایونچراآدم ُخردهباایناصحبت
ی شنتدیگه هشمارو شتنی،فردا ننی.گریمامروزشمااینارو اتدینیب ش���ماتبلی
هحجت.حجتماتفاقاًهمونآدمی نه؟«بعدرفتیمپیشآیتال اتدینیب میخ���وادتبلی
شی هبایستیپولطلبههارومیداد.اونمهمنیحرفاروزد.گفت:»آقایونچراآدم بود

ننی؟« ارومی سیبگریه،شماچرااین ننی؟جونوخدابایداز می
ی.همهشونهمنیحرفارومیزدن. ی،پیشاونی بعدرفتیمپیشآقایمرعشی،پیشاونی
نه،تواتاقهمهجمعبودیم،یهشیخاحمدی هبروجردی،خدارحمتش رفتیمپیشآیتال
ارۀبروجردیبود،نوابگفت:»بهآقابگومااومدیم.«ش���یخاحمدرفتبه ب���ودهمه
آق���اگفت:»آقاین���وابواینااومدنببیننت.«بروج���ردیآدمقایمیه--اینجورآدما
بیرودرواسیهسنت--برگشتوگفت:»آقامیگهمناینارونمیپذیرم.«بروجردیاینا
ردنبهبدوبریاهگفنت. دومرونپذیرفت.اینااومدنبریونوشروع رونپذیرفت.هیچ
رد،خانوم.یهدفعهامیه ارمی زشخوب ریبودوم هبروجردیخیلیآدمروشنف آیتال
عدهمرینپیشآقا،میگن:»آقا،دوتاعرقفروشیاینجاتوقمبازشده،اجازهبدینمااینا
ننی.شمانرین ننیومالمردموحروم اروب روآتیشبزنیم«میگه:»چرامیخوایناین

بخورینخودشونمیبندن!«
ردیدگفتید:»...اینارفنتاین س-یادتانمیآیدوقتیدربارۀفدائیاناسالمصحبتمی
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خلیلطهماسبیروآوردنش،اینمیهشاگردنجارمتعصببود«؟
ج-چطورمگه؟

س-درتمامروزنامههاوقتیخربآزادیاشرامینویسندباعنوان»استادخلیلطهماسبی«
نند.ایندوباهمجوردرنمیآید. ازاویادمی

رد.حاال هیادمهنجاربودونجاریمی نهایش���وناس���تادبوده،تااونجا ج-ُخبمم
ارنجاربود!! ماگفتیمشاگردنجاربوده،شایدماوسا

س بهمن۱۳۳۱رایادتانهست؟)ع اشانیروز ه رتمصدقوآیتال ناند س-آشتی
شمارۀ۸/۴(

نونهیچییادمنیست. ج-واالازآشتی
س-ازآزادینوابصفویروز۱۴بهمن۱۳۳۱چطور؟

همنم ردندیگه!همونموقعبود هنوابواینارویهدفعهباهمآزاد ردم  ج-عر
زندانبودم.

س-نه،خلیلطهماسبیحدوددوسهماهیزودترازنوابآزادشد.
ردمنوابقبلازخلیلآزادشد! رمی ج-پساینبارشوچیزییادمنمیاد.منف
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شر  سند 8/1

باخرتامروز،شمارۀ۹۱۴،شنبه۲۹شهریور۱۳۳۱

خربهای  ورزشی  

جش  در باشگاه  ورزشی 

ازساعتهفتتادهبعدازظهرچهارشنبهجش���نآبرومندیدرورزشگاهشعبانجعفری
هبیشاز ربالییعباسعلی-جنبسینماجهان(برپابود وچۀ )خیابانشاهپور-مقابل
چهلنفرازنمایندگانمجلسشورایملیوعدۀزیادیازرجالومحرتمنیوروزنامهنگاران

دراینجلسهحضورداشتند.
ع 

اشانیدراینمراسمحضورداشت.سپهبدجهانبانیو ه اشانیزادهبنمایندگیآیتال
شورومدیرانباشگاههایورزشیپایتختنیزحضورداشتند. صدریرئیستربیتبدنی
ارانوحضارتجلیل اشانیازطرفورزش ه رتمصدقوآیتال ضمنس���خرنانیازد
وتاهیایرادواونیزبافریادزندهباد س���الهایس���خرنانی ودک خاصیبعملآمدو
مصدقبس���خرنانیخودخاتمهداد.سپسمراس���مورزشیبیسابقهشروعوبعدمهندس
ارانبعملآوردومقارن حسیبیسخرنانیمهیجیدربارۀورزشوتندرستیوتشویقورزش
هدرنوعخودجالبتوجهبودپایانیافتونمایندگانجبهه ساعت۱۰اینجشنورزشی
رتمعظمی-مهندسحسیبیاز رتشایگان-حائریزاده-مشار-د د ملیبخصو
هبزودیباشگاه اینپیشرفتباشگاهشعبانجعفریاظهارقدردانینمودهوامیدواربودند

هخدماتورزشیاینباشگاهتوسعهیابد. یل مکورزشدوستانتش آبرومندیب
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نید. س-آقایجعفریاز۹اسفندتعریف
هجریانوداستانشوهمهمیدونن. ج-۹اسفند
نید. س-بله.ویلشمااززبانخودتانتعریف

اشانی.درست ه،مااولصبحرفتیمخونۀ نم  ج-روز۹اسفند...خدمتشماعر
محرربود،امریموبوربود،احمدعشقیبودوحاجیحسنیعالم محسن یادمه.اونحاجی
تمریهبریون.برین اشانیگفت:»برینشاهدارهازممل ه بودویهعدهایدیگه.آیتال

نذارینشاهبره!«گفت:»اگهشاهبرهعمامۀمامرفته!«اونگفت.ُخب!
اشانیگفت؟۱ ه س-آیتال

هگفتبریننذارین.من اشانی ه سیسِرخودی...آیتال همابریمس���ِر ج-نهاین
وناتونو ازههاتونوببندین،د ردموایناوگفتم:»ایهاالناس،م اومدمرفتمسِربازارسخرنانی
تخارجمیشه.اگهشاهبرهشمازندگیتونازبنیمریه ببندین.اعلیحضرتشاهدارهازممل
ه ردیم،دیدیمنه،بازاریا یمحلنذاشت.رفتیمدومرتبهسخرنانی واینا...«دیدیمهیش
ردن- همیشهبهفرمونمابودن--چونمنبامصدقبودموایناهرچیمیگفتمگوشمی
ردن.یه ردیمگوشن نه،هرچی هفهمیدهبودنمصدقمیخوادشاهروبریون -حاال

شتنش،اونمخیلیبامصدقجوربود. هخمینیاینابعداً محمودجواهریبودسِربازار،
۱۵۸-۱۵۹دربارهمخالفتآیتاله اختنهایی«،ص تاب» هسابقایراندر ۱-ثریااسفندیاریبختیاریمل
مومدرمبلیفرورفتهاموبانگاهمسراسراینسالن اشانیبارفنتشاهمینویسد:»...شبعزیمتمان،منم
رتینقطعاتووسایلآنراخودم وچ هشخصاًتزئینشدادهامو نم.سالنی وگوش���هبهگوشهآنراسریمی
ه یازمعتمدینآیتال هی ردهوبهدستخودچیدهام.رئیستشریفاتواردمیشودواطالعمیدهد انتخاب
اش���انیمیخواهدمراببیند.فوراًاورامیپذیرم.مرددربرابرمس���رفرودمیآوردومیگوید:-علیاحضرت!
هشماازهمهنفوذخودبرایانصراف اشانیامیدواراست ه ترادارید.آیتال شنیدهایمشماقصدترکممل

نید...« شاهازتصمیمخوداستفاده
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وننخوردن. محمودجواهریبودواوندستمالچیبودوحاجیمانیانویهعدۀدیگه.ت

س-چرا؟

ج-این���اخیلیبهمصدقنزدیکبودن.آخهبازارب���امصدقبوددیگه!بله،منمزدمو

هرسیدیم ستموخالصهبازاروبسنت.ماراهافتادیمرفتیمناصرخسرو.توناصرخسرو ش

ردیم،راستش! نیمملتدنبالمابیان؟اومدیمیهنعشدرست ار دیدیمچی

ردید؟ س-چطورنعشدرست

اوفالنواینا یهچیزیگذاش���تیم،مت خنده ردیمدیگه. ج-اومدیمنعشدرس���ت

وچۀ روگذاشتیمرویهتختهودوسهتامرغازاونمرغایرسمیگرفتمازاونیاروتوی

یۀدولت.خوناشونوریختیماونرو،مرغاشمدادیمبردخونهواسهزنمون.خالصه،اینو ت

شنت!«ازهمونساعتدیگهمابامصدقچیزشدیم. شنت!آی راهانداختیموگفتیم:»

س-مخالفشدید؟

اخ ج-بل���ه،ماراهافتادیمورفتیمدِرخونۀش���اه.خدابیام���رزدشاونوقتخونهشتو

اخمرمربود.بله،رفتیمدِرخونۀشاهودیدیمیهعدهازاینافسرمفسرها اختصاصیروبروی

منزهوتیمسار رت د سرتی مزینیوتیمسار ر علیاص سرتی اونجاوایسادنو...تیمسار

خسروانی--ایناونموقعسرگردبودویل پرویز بایندروهمنیسرگرد غالمعلی سرتی

اوناتیمس���اربودن--ایناهمهاونجاوایسادهبودن.همونتیمسارمنزهوتیمسارمزینیو

افشارطوسگرفتنشون.دیدمایناهمه محمود سرتی هبعدهابهخاطرقتل تیمساربایندر

رفنتاونجادِر گاردیها اونجابایهجمعیتیدمِخونۀشاهوایسادن.بعدمندیدمگاردیا

هرفتمازپنجرهبرمباال، یدوتااینورواونوربامسلس���لنشس���نتواینا.من خونهوی

تفنگانداخنتپائنی.گفنت:»تومصدقیهستی!«گفتم:»نه، قنداق گاردیامنوباک...

ارمو تبره!منیهورزش حاالدیگهمصدقینیستم!مناالننمیخوامشاهازاینممل

اشانیمنوفرستادهواینصحبتا.«گفنت: مراممشاهدوستیه.«گفنت:»نه.«گفتم:»آقای

نیمنذاریمش���اهبره.«انداختنم اری »ن���هبروپائنی.«گفتم:»واالمناومدماینجایه

نمگفنت:»اگهراستمیگنیبریندِرخونهمصدق،مصدق پائنی.بعددیدنمنپیلهمی

تبره.«گاردیاگفنتها!شاه روبیاریننذارهشاهبره.چونمصدقگفتهشاهبایدازممل

تواونایوونوایس���ادهبود.بعدایناهمهاومدن--خسروانینیومد،همونجاوایساد--
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همارفتیم... سرهنگعزیررحیمی،اینماومد

اخ؟آنوقتچرامیخواستید س-ببینم،شماهمینطورخودتانسِرخودبلندشدیدرفتید

اخبرویدباال؟ ازپنجرۀ

هشاهنره.باما،چارپنجهزار ردیمبردیم ج-نه،جمعیتدنبالمبوددیگه.جمعیتوجمع

نفرجمعیتاومددِرخونۀشاه...

س-قضیۀپنجرهچهشد؟

همنوقتیرس���یدماونجا،دیدماینااونباالهس���نتوجمعیتمجمعشدهمیگن ج-...

ی ه!هیش ُریدور هبریتو اعلیحضرتدارنمرینبریون.منمپنجرهروگرفتمبرمباال،نمیشد

ردمدیدم، همیخواستمبرمباالازالیپنجرهنیگا بهمنمحلنمیذاشت!منهمینجور

قائممقامالملکاینورشه،اون حاجآقارضارفیع خدابیامرزاعلیحضرتتوایوونوایساده،

اونورشه،یهعدهازاینافسرادوروورشاههسنتوثریام حاجس���یدجواد ظهریاالسالم

اونوروایساده....باچشخودمدیدم.گویامیخواسنتبرن.

الدیننوریهمبودند؟ هبهبهانیوبها س-آیتال

هاونامرفتهبودن.ویلاونموقعندیدم.یعنیبهبهانیرو ج-مناوناروندیدم.بعداًشنفتم

شنفتم،نوریرونه.

ارداشت؟ هبهبهانیاینوسطچ س-آیتال

ه ه،آیتال نم  هبهبهانیامنس���بتبهش���اهعالقهمندبوددیگه.عر ج-ُخبآیتال

هبهبهانیرو بهبهانیخونهاشخیابونسریوسدمِسرپولکبود.ویلمناونروزآیتال

اونجاندیدم.

اشانینیامد؟ هبهبهانیازخانهآمدبریون، س-چطورشد

ج-آخهمردمریخنتدِرخونهش،اونخودشاومدتومردم.

س-آیابابهبهانیارتباطداشتید؟بهمحضرشمیرفتید؟

هباشاهه.اونمهدیقصاببچهمحلشونبود.اونامریفنت ج-اصاًل.ویلمیدونستم

ننی. پیششومیومدنبراممیگفنت.بله،میگفنتبهشاهعالقهمندهوبهماگفتههمچی
هبروجردیچطور؟اوهمدراینقضیهدخالتداشت؟۱ س-آیتال

تاب»قلموسیاست،ازاستعفایرضاشاهتاسقوطمصدق«.بهنقشروحانیوندراین ۱-محمدعلیسفریدر
.۴۰۱-۴۰۰ ند.برایآگاهیازاینمنتر.ک.بهپیوستشماره۸ص رویداداشارهمی
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دومقضیه؟ ج-

رتمصدق. س-ماجرایجلوخانۀد

ج-نه.ایشونوندیدم.

ارخودتانبودیاجمعیتزیادبودونمیشدهمهراشناخت؟ س-سرتانگرم

ولبودیم! هخیلیزیادبود،بهقاعدۀچارپنجهزارنفر.مامُخبحسابیمش ج-جمعیت

س-برگردیمسراغخودتان.

ج-هیچی،دیگهایناماروانداخنتپائنی.گفنت:»اگهراس���تمیگیبروخونۀمصدق،

هاوننذارهشاهبره.مصدقگفتهشاهبایدبره.«اوناگفنتومامرفتیم مصدقروبیارین

همصدقرو یمیادبیادبریمدِرخونۀمصدق ردیم.گفتم:»هر اینورواونوروسخرنانی

همارفتیمدِرخونۀمصدق. بیاریمنذارهشاهبره.«

س-یکعدهبودید؟

ج-بله،بعدازس���خرنانیودادوبیدادرفتی���مخونۀمصدق.بعددیدیمطبقۀاول،اون

باتمانقلیچ نادر سرتی هرئیسشهربانیبودوایساده.طبقۀدومشم باالافش���ارطوس

رئیسستادارتش،اونماونباالوایسادهبود.مندادزدمگفتم:»اومدیممصدقروبربیم

نذارهاعلیحضرتبره.«افشارطوسگفت:»بروخفهشو!«ویلباتمانقلیچهیچینگفت.

افش���ارطوسدوسهتادادزدسرمون،مامدوسهتادادسراونزدیمودعوامونشدگفتم:

هپشتسرماومده »آخهباباپاگونتوشاهداده!«دمِدِرخونۀمصدقمنبودموجمعیت

هاالنم بودتااونجا،یهجمعیتسهچارهزارنفریبودن.سرگردعزیزرحیمیبود،همنی

نه.اونوقتالبتهسرگردبود.گفتم:»رحیمی...«--حاالزندهست بااینرژیممخالفتمی

هنمیذارنمابریممصدقروبهشبگیمبیادبریون.«گویا ن--گفتم:»...اینا ازشسؤال

هیهفوجسربازمتوخونه یبیاد،درصورتی م ردهبودازبریونقوای افشارطوسمتلفن

ندیمو... ندوما همیلههایباالیدرواون هاومدگفتیمبریمتو. ی م بود.قوای

س-حاالمصدقتویخانهاست؟

ج-مصدقتوخونهس���ت.باالخرهمادیدیمهیچجورینمیشه،اومدیمیهجیپیاونجا

بود،جیپوگرفتیمزدیمتوخونۀمصدقودِرآهنیبزرگیبودخرابشد.یهسروانبودبهنام

داورپناهاونجاوایسادهبود.اونروبروشمسربازانشستهبودنوتفنگادستشون ایرج سروان
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ردنجمعیتدررفت.یه نن.تاتریاندازی هبهحساب،تادربازشدایناتریاندازی بود

هدرجامرد. شد.یهتریمبهخوارزادهَمخورد تریخوردبهاونرضااربابی،دستشناق

س-خواهرزادهتان؟اسمشچهبود؟

هسربازانمیخواسنتمنوبزنن. ج-حس���نیمریزاآقایی.باهمونتریاولمرد.معلومبود

هبعداز بعدهافهمیدم.چونیهتریازالیپایمنخوردبهک...اینسرهنگصدری

هازاونجارفتو اونیهتریشدرئیسشهربانی.باهمونتری.بله،هیچی،مصدقممثلاین

رفتستادارتشبستنشست.شاهمنرفتنیشد.

شته تابهاازحضورشاهپورحمیدرضابرادرشاهدرمحلو س-بعضیازروزنامههاو

شدنمحمودرضاییومجروحشدنقاسمخاتمینوشتهشدهاست.آنروزشماهیچیک
اریباآنهاداشتید؟۱ رادیدیدیا ازایناشخا

هباشن...نهشنفتمونهدیدم. همیگنینشنفتم ج-نه،اینارو

رتمصدقرادیدید؟ س-شمارفنتد

ج-ن���ه،ندیدیم.ازاونوررف���ت.هیچیدیگه،فرداشدیگهوضععادیش���دوباز

ارشوشاهمدیگهنرفت.ویلُخببعدًایواشیواشاینافرستادنش مصدقرفتسِر

رامسر.

سانیاست؟ س-منظورتانازاینهاچه

ن.یهمدتیام رد.بهشاهمیگنبرورامسرزندگی ج-خودمصدق.بیشرتشمفاطمیمی
۴۰۱-۴۰۲وهمچننیبه: یازایننوشتههار.ک.بهپیوستشماره۹ص ۱-برایآگاهیازمنتی

،۱۲اسفندماه۱۳۳۱:»...دولتنزدیکظهرشنبهمتوجه -روزنامهبسویآیندهازنشریاتحزبتوده،شماره۹۲
شاندرباراینبارهمبرایهجومبهجمعیتها رددارودستهچاقو جریانغریعادیگردیدهبوداماتصورمی
رتمصدقانتظارهمهچیزراداشتجز راتیکآمادهمیش���وندوبهاینعلتنگراننبود.د وروزنامههایدم
سیبتواندفریاد ندودرزیرسایهپلیسهاونظامیهایاو شدولتیقصدجاناوراب هشعبانبیمخچاقو آن
شد.وقتینخستوزیرازحقیقتقضایاباخربگردید،فرصتازدسترفتهبود.جزباتلفن مردهبادمصدقب
نمیتوانستباخارجمربوطگرددزیرااطرافمنزلاورااوباشدرباریونظامیهاگرفتهبودند.امابهتلفناوهم
یپدیدارنبود.حتی م رد.ازهمهجاجوابمیرسیداطاعتمیشودفرستادیموهیچگونه سیاعتنانمی
هازرئیسستاددستورنداریم،میخواستندازتریاندازیودفاع گاردمحافظمنزلنخستوزیرهمبهبهانهاین
تبیباامضایوزیردفاعملیبدهد.ازرویاین نندونخستوزیربرایاقناعآنهاناچارشدفرمان خودداری

شتهشد. شان یازچاقو هتریاندازیشدوشعبانبیمخمجروحوی فرمانبود
شتهو۴نفرزخمیشدند.« یهان،شماره۹،۲۹۳۸اسفند۱۳۳۱:»جلومنزلنخستوزیریکنفر -روزنامه

رت هعدهایبهخانهآقاید ههنگامی یهان،ش���ماره۱۰،۲۹۳۹اس���فند۱۳۳۱:»دیروزخربدادیم -روزنامه
شتهشدهمحمودرضایینامدارد.امروزجسداو ش���تهوچندنفرزخمیشدند. ردند،یکنفر مصدقحمله
یقانونیحملشد.تمامبدناوپرازخالاستورویدستاواشعارعاشقانه افیبهادارهپزش البدش برای

وبیگردیدهاست.« وبیشدهاستورویشانهاونیزدرجهسپهبدی)یکتاجودوستاره(خال خال
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شاهمیمونهرامسر.

 س-حاالیکسؤالپیشمیآید.اگرشمابرایآوردنمصدقرفتهبودیدچراباجی

بهدِرخانهاشزدید؟

هبریمتو. ج-برایاین

س-اگرشماملتبهقصدحرفزدنبامصدقبهخانۀاورفتهبودید،چراراهتانندادند؟

ردیمدیدیمدرووا ردیم،ش���لوغ ���ردندیگ���ه.هرچیمادادوبیداد ج-درووانمی

هچرادرخونۀنخستوزیرورومردمبستهبودن! ننی نن.ازاوناسئوال نمی

ند؟ س-یعنیاگرآدمرابهخانهایراهندهندبایدخانهراخراب

ه!ماتااونروزازطرفدارایپروپاقرصشبودیم. نیم ج-نمیخواستیمخونهشوخراب

ستیم هنمیذاشنتدیگه.مامزدیمدروش میخواستیمبریمتو،داخلبشیم.برایهمینمبود
ردیم.ویلنیومد.۱ بریمتو.اگهمصدقمیومددمدرُخبباهمدیگهصحبتمی

همصدق رتمصدقآنزمانازخانهاشخارجشدهبود.بهشمانگفتند هد س-برایاین
درخانهنیست؟۲

سیچیزیبهمانگفت. ج-نهاونموقع

ردیدنگرفتند؟ رتمصدقراخراب هدرخانۀد س-بعدازآنجریانشمارابهجرماین

ج-چراگرفنت.

س-آنوقتزنداننرفتید؟

ج-چرا.خوبشدیادمانداختنی.ُخبمیبیننیآدمیهوهمهشویادشنمیفته.وقتیمن

ه هفرموندۀاینابود--دید ردم،س���روانداورپناه--همون ارو توخونۀمصدقاین

نهمندویدماونوگرفتم،یهتریشدررفتو اینامارونمیزنن،خودشاومدبرامتریخایل

دونقطهازسمتراست ممن.ازاینجایمنرفتازاینجایمناومدبریون. خوردتوشی

 قنداق بعدافتادمزمنی،اونوقتاینسربازاباک... موپهلویراسترانشانمیدهد ش

رت شتهشدند ومتمصدقباعنوان،توطئۀشاهبرای رتمهدیآذروزیرفرهنگح بخشیازخاطراتد ۱
رتناصر ارانش،درماهنامۀعلموجامعه،چاپواشنگنت،اسفندماه۱۳۶۵بهمدیریتوسردبریید مصدقوهم
هدرموردوقایعآن ۱،چاپواشنگنتبهسردبرییعلیسجادیچاپشده طهماسبیوماهنامهیپر،شمارۀ۶

.۴۰۳-۴۰۲ روزاست.برایآگاهیازاینمنتر.ک،بهپیوستشمارهی۱۰ص
 لماتمصدق«ص تاب»خاطراتوت رتمصدقازخان���هر.ک،به تد ۲-ب���رایآگاهیازجزئیاتحر

.۲۶ -۲۶۳
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هیهعده شیدنآوردنازدرانداخنتبریون.۱ملتم ردن.بعداًمنو مرموخورد تفنگزدن

هببیننچطورمیشهوآخروعاقبت رفتهبودناینوریهعدهاونور،چندتامباالیدرخت

ردویعنیمارو هانداخنتبریون،یهآمبوالنساومدوماروسوار مناونجاچیمیشه.منو

انداخنتتوشوبردنبیمارستانسینا،اونطبقۀباال.دراینمابنی،صدریروآوردناون

هدستشتریخوردهبود،اونگوشهخوابوندهبودن. گوشهخوابوندنواونرضااربابیام

مرمخورد تفمسرنیزهخوردهبودوپشتمخوردشدهبود هُخبداغونبودمدیگه. منم

مم.مرفینمبهمنزده شدهبود.نمیتونستمروپایخودموایسم.یهتریمخوردهبودتوشی

ارگرنمیشه.هنوزمهمینطورم، بودن،ویلمنهنوزهمۀایناروحالیمبود.آخهمرفنیبهمن

هدراینمابنی خوابمبخورمخوابمنمیربه.بعددیدم اینوراستیمیگمها،هرچیقر

هاومدتواتاقما،منفهمیدم.غالمحسنیپسرمصدقم پرفسورعدلاومد.پرفسورعدل

سیواسه اونپشتبودونیومدتو.پرفسورعدلاومدباالیسرمنوگفت:»مردحسابی

نه؟«وازاینحرفا.تاپرفسورعدلاینو خاطراینپسرۀجعلقمیزنهخونۀپدرشوخرابمی

گفتمنمپریدمبهپرفسورعدلودردسرتندمشلوغراهانداختم....

یمیگفتپسرجعلق؟ نید،منمتوجهنشدم!به نید،صرب س-صرب

ج-شاهرومیگفتبهحساب.

یبود؟ س-پدر

ج-منظورشمصدقبود.یعنیمیگفتآدمواسهخاطراینپسرۀجعلقدرخونۀپدرشو

ار هبامصدقبودیچرا؟گفتم:»ُخبباالخرهش���اهیهورزش نه.یعنیتو خرابنمی

ارم.منشاهرودوس���تداشتم،همیشه.مصدقمدوستدارم.االنشم بودمنمیهورزش���

ردن.ویلُخبدرعنیحالدیگهمنخواستماین هاینجاافتادماینجوریم دوستشدارم

نم.« اروب

اشانیبهشماگفتهبود:»نذارینشاهبره؟« ه س-نگفتید

مورینشهربانی یهان،شمارۀ۱۰،۲۹۳۹اسفند۱۳۳۱:»توقیفشعبانجعفری/دیروزعصرم نقلازروزنامۀ ۱
تداشتهوویدربخانهرابرایورود هدرحملهبهخانۀآقاینخستوزیرشر شعبانجعفریرابهاتهاماین
هدراینجریاناتمجروحشده ردند.شعبانجعفریبعدازدستگرییمعلومشد ستهاست،توقیف جمعیتش

است.نامربدهرابعدازعملپانسمانبهبازداشتگاهشهربانیانتقالدادند.«
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اشانیگفت.جونبچهم،جونشما. ه ج-بله،آیتال

ردم! س-نمیخواهدقسمبخورید.قبول

یتلفنزد.حاال ج-هیچی،بعدازاونجااینپرفسورعدلرفتونمیدونمچیشدوبه

ه:»این شنت،منهیدادمیزدم نم،چونشنیدمخوارزادهمحسنیرو منمدادوبیدادمی

جاست؟«بعددیدمیهوهفهشتاسربازاومدناونباالوماروهمینجوریگرفنت حسنی

هاینسربازاازپلههالیزبخورنماروبندازن! هرفتیم.مادیدیماالنه باُدشکوِدبرو

شون آخهمامسنگنیبودیمدیگه.گفتم:»ُخبمنوبذارینزمنیمنخودماینجوریک...

میامپائنی!«گفت:»نمیتونیبیایی،همنیاالنبهتمرفنیزدن!«خالصهماروورداشنت

مدارهپشتسرمامیاد.منم بردنتویهآمبوالنس.حاالمنودارنباآمبوالنسمیربنویهتان

مورامتویآمبوالنسباال فماشنیخوابیدهبودمویهافسرشهربانیوهفهشتاازاونم

ه:»فالنفالنشدهدِرخونۀ سرمننشستهبودن.بعداونافسرهیهویهفحشبهمنداد

هفحشدادمنمپاشوگرفتم.حاالمنمبااونحالمبااون نی؟«همین مصدقوخرابمی

هزدنواینا.خالصهشلوارملوارشوگرفتمودردسرتونندم،یهُخرده وضعمواونمرفنی

لنجاررفتیم.س���ربازاماونتونشستهبودنویلدستبهمننمیزدن.هیچی اونتوباهم

خالصهماروبردنبیمارستانش���هربانی.همونبیمارستانشهربانیتوخیابوننمیدونم

هروبرویخونۀثریابود. چی...

دامثریا؟ س-

نهاونجامینشست.ماروبردن هباش���اهعروس���ی ج-زنش���اهدیگه!ثریاقبلازاین

هدیدم بیمارستانشهربانیخوابوندن.صبحتقریباًساعتشیش،شیشونیماینوقتابود

هرشیدیانیهچندتایدیگهروورداشتهآوردهاونجا.گویااونامیخواسنتبیانبامن اسدال

هبااوناصحبت ارینداشتم نه.منم سیبیادبامنصحبت حرفبزنناینانذاشنت

نم.

بعداومدنوماروورداش���نتهمینجوریبردنزندانشهربانی،تومریضخونهنخوابوندن.

س���تهواونگلولهواونحرفا،منوبردنزندانموقتش���هربانی.زندان مرش باهمون

یداشت،توالتشتو وچی هسهتامجرده.مجردایاونوقتامدرای موقتش���هربانیام

َفَشمسیمانیبود.همینجوریمینداختنتاونتو. خودشبود،هیچیامتوشنداش���ت،
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ماروهمینجورانداخنتاونتو.اصاًلبگیقدرتداشتم،نداشتم.ویلُخبدرعنیحال

ردنوبازگذاشنتهمون ردیم.فرداصبحماروآوردنپانسمان دیگهدادوبیدادمونومی

تو.خالصهدردسرتونندم،یهدوماهیاونتوبودیم.

ردید؟ اعتصابغذاهم س-گویابهعنواناعرتا

ج-اعتصابغذا؟

س-بله،روزنامۀاطالعاتنوشته.۱یعنیروزۀسیاسیگرفتید؟

ردم. ج-من؟ابدا.مگهمنمیتونستمبیغذابمونم!نهاعتصابمعتصابن

س-گفتیددوماهآنجابودید.دوماهاز۹اسفندمیشوداواخرفروردین.درست؟

هاومدنماروورداش���نت، هاونجابودم،یهوقتدیدیم ج-بل���ه.تازهچندروزیبود

یهش���بساعتیازهش���ببود،مارودستبندزدن،دستبندقپونی.حاالمنمُخبسینهمو

ه،ویلاینابهزوردستبندزدن.دستمو لفتبود،دس���تبندقپونینمیتونمبخورم بازوهام

س���ت.پریمنودرآوردن.منوورداشنتبردن هجناقسینهمداشتمیش ش���یدن همچی

ارآگاهیاونوقتیه ارآگاهی. ندوچیه؟ادارۀ ندوس���تادارتش.حاالر باالتویر

ارآگاهیمصدقهمنیسرهنگنادریبود. رئیسیداشتبهنامسرهنگنادری،رئیس

یا هافشارطوسروبردن ردن.گفت:»شمامیدوننیاینا ردبهتحقیقات اونشروع

هتوزندانبودم.مناصاًلچهمیدونمافشارطوسروبردن!« هسنت؟«گفتم:»من

شتهبودند؟ س-حاالافشارطوسرا

شتهبودن.شماجریانشوالبدمیدوننیدیگه! ج-نه.افشارطوسروبردهبودنویلهنوزن

ردند/امروز /دیروزپنجنفراززندانیاناعتصابغذا نقلازروزنامۀاطالعات،۱۲فروردین۱۳۳۲:»حواد ۱
ست. پزشکقانونیشعبانجعفریرامعاینهنمودواعتصابغذایاوراش

ردند.اینپنجنفرعبارتندازطیبحاجرضایی،شعبان دیروزپنجنفراززندانیانواقعۀنهماسفنداعتصابغذا
جعفری،حسنرمضانیخی،محسنعدلطباطباییواحمدعشقی.

هازظهرروزدوشنبهنهمفروردیناعتصابغذانمودهبود،بوسیلهپزشکقانونیمعاینه امروزشعبانجعفری
ند.شعبانجعفری هاعتصابغذایخودرابش شدوچونمشارالیهمبتالبهزخممعدهبوداورامجبورنمودند

ست. سپسبهاصراراطرافیاناعتصابغذایخودراش
 ساعتدهصبحامروزشعبانجعفریبرایانجامبازجوییبهاتاقفرماندارنظامیبردهشدودرجوابسرتی
هستموبه ردهایجوابدادچونمری ردهبودبهچهعلتاعتصابغذا هازاوسوال مدبرفرماندارنظامی
اتهاممنرسیدگینمیشودوازطرفدیگرنمیدانمبهچهعلتزندانیشدهاماعتصابغذانمودم.منخودم
هبه ارنمیدانمفقطگناهیاگرداشتهباشمشاهدوستیاست.فرماندارنظامیدرجواببهاوقولداد راگناه

زودیبهاتهامشرسیدگیخواهدشد.
ردهبودند،دراثرتوصیهپزشکدستازاعتصاب هاعتصابغذا خربنگارمااطالعمیدهدسایرزندانیانی

شیدندوحسنیاسماعیلیمعروفبه)رمضانیخی(وعدلطباطباییامروزبهزندانباغشاهمنتقلشدند.
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شماایناروبایدبدوننی.۱

س-حاالشمااززبانخودتانبفرمایید.

هحسنیخطیبیبااینافشارطوسخیلیرفیقبود.اونوقتافشارطوسرو ج-قضیهاینه

یدوتادیگهم نهتوخونهش--تیمساربایندروتیمسارمنزهوتیمسارمزینی،ی دعوتمی

نهتوخونه. هاوناحاالاسمشوندرنظرمنیست--...اینارودعوتمی شخصیبودن

ه،نمیدونمچیبهخورداینمیدن، نم  همرینتواونخونه،خدمتشماعر شب

ه... نن،یاآمپولشمیزنن ارشمی چی

نند. س-گویابااِتربیهوششمی

ج-آرهدرس���ته،بعداونومیپیچنتویهچیزیومیخواس���نتبربن���شبذارنتوصندوق

زورشوننمریسه.یهامریرستمیبود،ازبچههایهمونطرفایمیدونشاهو عقباتومبیل

وچهداشتمریفت، چل.اینامریتو اونورابود،خیابوناسماعیلبزاز،بهشمیگفنتامری

ه ننمیگن:»آقاسِراینوبگریبذاریمتوماشنی.«اونم ارمبودبیچاره،صداشمی ورزش

ه!سرشومیگریهمیذارنتوماشنیواوناممرین.وقتیافشارطوسمیمریه نمیدونستچیه

اینامریممیگرینبهجرمقتلاون.

اری؟ س-بهجرمقتلیاهم

رد. ج-آره،آوردهبودنشزندانپیشما.اتفاقاًاونداستانوبرامتعریف

س-همۀآنهارابهزندانشماآوردند؟

ج-نهایناروپیشمانیاوردن.فقطهمونامریوآوردن.

رد؟ س-آنوقتامریتویزندانبرایشماتعریف

رد.بله. ج-امریاومدتعریف

س-پساوهمآنموقعباشماتویزندانبود؟

ج-بله.امریگفت:»واالآقایجعفری،اصاًلمنبهخداروحماطالعنداش���ت.اینابه

ن،مندیدمدوسهتاسرهنگوسرگرد یبهماب م منگفنتآقاسنگینهمانمیتونیمیه

 ۲۹،سهشنبه،اولاردیبهشت۱۳۳۲:»ازساعت۹بعدازظهردیروزسرتی یهان،شمارۀ۴ ۱-نقلازروزنامۀ
شورمفقوداالثرشد.« ل افشارطوسرییسشهربانی

هبهوضع شنبه۶اردیبهش���ت۱۳۳۲:»دیشبجسدافشارطوس ۲۹،ی یهان،ش���مارهی۸ -نقلازروزنامۀ
شفشد.« رک شتهشدهدرتپههایاطرافلش فجیعی
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ردم.«خالصه،اوناروآوردنتوزندانپیشما،اونامریبود ارو واینانفقطرفتماون

واونسرگردبلوچقرائیبودواوناحمدآشپزبودودیگههمنیسهتاچارتابودن.چون

احمدآشپزوسرگردبلوچقرائی،اصلقاتالیافشارطوساونابودن،اونابهحسابطنابو

انداختهبودنخراینبابا...

نید:اولگفتیداینامریتنهاباشماتوزندانبود،حاالمیگوییدهمۀاینهابا س-صرب

نید. شماتوزندانبودند؟لطفاًاینراروشن

نم،میدوننیزندانماچهجوریبود؟یهسالنهستمثل  ج-ُخبخدمتشماعر

ریدورهاهمهسواسواست:بند۹،بند۱،بند۴،بند۶،بند۵.اون ایناتاق.ازتوس���الن

موقعماتوبند۹بودیم.اینامریمتوهمنیبندبود.اونایدیگه--بلوچقرائیواوناحمد
هباماگرفتهبودنازماجدابودن.۱ واونا--توبنددیگهبودن.افسراییام

س-حاالبرویمسراغدنبالۀصحبتتان.

ه:»مااینوبردیمشتواونغارتلو،بستیمش ردن ج-...بله،اونجابرایماتعریفمی

ردیمبهاوننمیدادیم.بعدمیگفتیهُخردهبهمنمبدین بهیهجا،بعدماغذادرستمی

ننیمندیگهباشماهستم!«اونام ه:»اگهمنوآزاد بخورم،نمیدادیم.بعدقسممیخوره

ردی؟« نی.چراخیانت هبهشاهخیانتن بهشگفنت:»توزیرپرچمقسمقرآنخوردی

همیگفنت،بعددستگاهیواشیواش خالصه،درینمابنییهچندوقتیمیگذره،اینجوری

ه نن وهاوغارواونجاهمهرومحاصرهمی جاس���ت.مریندوراون هاین میفهمه

برنبگرینشون.مقصود،اونبایندرومزینیایناگذاشتهبودنرفتهبودن،ایناحمدآشپزو

ندهبودنوهمونجوری بلوچقرائیرومیگرین.افشارطوس���ماوندمِرودخونهیهگودال

ردهبودن.یهسِرطنابواینگرفتهبودویهسرطنابواون، حاالزندهزندهیامرده،خفهش

مریختهبودنیهس���نگمگذاش���تهبودنروش.خالصه،اینارو انداختنشتوگودال،خا

تاب»قلموسیاست«ازاستعفایرضاشاهتاسقوطمصدق،نوشتۀمصدق،نوشتۀمحمدعلیسفری، ۱-نقلاز
هدرجریاننهماسفند شوری ریو ومتنظامی،عدۀزیادیاعمازلش :»...بهاستنادماده۵ح صفحۀ۵۸
دستداشتند،توقیفشدندومطبوعاتبادرجاسامیسرشناسانازگروههایمختلفتعداددستگریشدگانراتا
ردند.توقیفشدگانعبارتبودندازشعبانجعفری)معروفبهشعبانبیمخ(،محمودمسگر، ۴۵۰نفراعالم
شعری، شانوسپهبدشاهبختی،سرتی طیبحاجرضائی،حس���نیرمضانیخی،احمدعش���قیازگروهچاقو
نقدیازاسرای رمعینی،سرگردپوالدژ،س���رگردمستجریوسرتی اصالنی،سرلش گیالنشاه،سرتی س���رتی
بازنشسته.جمالامامی،غالمحسنیفروهر،عمیدینوریوابوالحسنصریفیازشخصیتهایسیاسی،ضمنًا

الیدرباریمخفیشدند...« یازو رگرزنوسپهبدامریاحمدینیزدرمنزلی سرلش
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میگرینوهمیناتیمساربایندرومایندرواینارولومیدن.

ردند.همانموقعشمارابردندادارۀ س-اینقضایاراتویزندانبرایش���ماتعریف

آگاهیپهلوسرهنگنادری؟

هنبود؟ ج-نه.نه.اونموقع

یبود؟گیجشدم! س-پس

سیتماسنداشتم.اونموقعافشارطوسروبردهبودن هبا ج-وقتیمنتومجردبودم

شید. شتهبودنش.آخهمدتیطول ویلهنوزن

ش���تهبودند،ویلگمشدهبودودنبالش س-حاالدرس���تشد،هنوزافشارطوسران

میگشتند.

یرومیتونسنتمیگرفنتبهسؤال.ایناچون نن.ایناهر ج-آره،ویلنمیتونسنتپیداش

هوقتیدِرخونۀشاهبودیمبایندرومایندراینابامنحرفزدن،گفنتجعفریام دیدهبودن

ردن.میگفتم: هماروبردناونجادستبندزدنوهیازمسؤالمی باایناستمیدونه.اینه

»واالمننمیدونم،بدونمروراستمیگم.منیهآدمیامهرچیبدونممیگم.«بعدخالصه،

ردن.حاال دستوردادریخنتسرمباباتونزدن،خیلیزدنخانوم،جونشماتمامتنموسیاه

ننی. ارومی مامبااونحالتمریضیمونواینا.گفتم:»واالمننمیدونم.بیخودشمااین

شنینمیدونم.«هیچی،بعداومدنمنودومرتبهبردناونجاوبازیهشبدیگهاومدن، منمب

ارۀمصدقبود ردن.اونس���رهنگنادریالمصبهمه اروباما یدوش���باین ی

ه، نم  اونموقع.اونبودواونتیمسارثقفیو...اسمخوبیداشت،خدمتشماعر

بعدماروبرگردوندنوانداخنتزندانموقت،بعدازاونجاآوردنمونبریونوبردنزندان

قصروازاینجریانات.

شید؟ یطول هزندانافتادیدتا س-اینبار

نم،۲۸مرداد.  ج-بودیم...تا،خدمتشماعر

س-تا۲۸مردادتویزندانبودید؟

ج-بله.

س-پسقباًلگفتیددوماهبودید.چهجوریمیشود؟۹اسفندتا۲۸مردادمیشودپنج

ششماه.
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ج-ُخبالبدپنجشیشماهبودم.آخهیهدوماهیتوزندانموقتبودم،بعدبردنزندان

ردممیبخشنی،منتاریخارونمیدونم...چونجداًمیگم...  قصر.عر

هحسابشازدستتانبریوناست؟! هآنقدرزندانرفتید ال س-ماشا

ج-اگ���هتاریخاروبدونممیگم،دوس���تدارمبگم،ویلاص���اًلازتاریخماریخهیچی

نمیدونم.

س-عیبندارد.میشودتاریخهارادرآورد.دراینمدتدوبرخوردشدیدهمدرزندان

ریمپورشریازیهمحرف ریمپورشریازیوانجویشریازی.قباًلگفتیددربارۀ داشتید:با

داریدبزنید.حاالوقتشاست؟

ریمپورشریازی،یهآدمناراحتیبود.نمیدونمشنیدین؟میدوننی؟ ج-بله،اون

س-عضوجبهۀملیبودوطرفدارمصدق،مگرنه؟

ریمپور ج-بله،اول.بعدشبرگشتخانوم،حسابی!ازهمهبرگشتازشاهمبرگشت.این

نهشاهروانداختهبودتوروزنامۀ»شورش«۱،سر سخدارحمت شریازییهموقعیع

ردهبود.منم ِاعلیحضرتوگذاشتهبودویلتنهاشتنۀخربود.اونوقتمصدقروسوارش

نن.اینم مه همنوبربنمحا اونموقعزندانقصربودم،ویلآوردهبودنمزنداندادگسرتی

آوردهبودنسِراینجریان،۲البتهاونوقتدیگهخیلیبدنوشتهبود.اینامدیگهخیلیناراحت

ه ش���دهبودنواینوگرفتهبودنوچندروزیانداخنتزندان.بله،خالصهمنزندانبودم

هیهموقعیفرمانداریزدبودتوزندانبود. اینمآوردناونجا.اونموقعخانملکیزدیَام

ریمپورشریازیدرسال۱۳۲۹درتهرانمنتشرشدومطالبآنسیاسی، ۱-هفتهنامۀشورشبهسردبرییامریمختار
اجتماعی،انتقادیوادبیبود.اینهفتهنامهپسازانتش���ارچهارشمارهتوقیفگشته،بهنامهای»مردوطن«،
»فریادایران«،»قیامخوزستان«و»قیامملت«منتشرشدودرسال۱۳۳۱مجدداًبهنام»شورش«انتشاریافت.
رتمصدقبودومقاالتتندبرضدخاندانپهلویمینوشت. موضع»شورش«طرفداریسرسختازدولتد
همطبوعاتآزادهستندومن ایتبردهشد،ویلمصدقگفت رتمصدقش ازحمالتتنداوبهدفعاتنزدد

نمیتوانمجلومطبوعاترابگریم.
وم ریمپوررامح ۲-نقلازروزنامۀباخرتامروز،شمارۀ۹،۸۰۰اردیبهشت۱۳۳۱:»دادگاهجمعهبرخالفقانون
هبایدبا مهای ریمپورش���ریازیاینروزنام���هوچندروزنامۀدیگربهطورمحا مۀ هازبدومحا رد/بااین
حضورهیاتمنصفهودردادگاهجناییصورتبگریداعرتاضاتینمودند،ویلمعذالکشعبۀ۹دادگاهجنحهاین
ریمپورشریازی جلسهدادرسی مهایمطبوعاتیبوددرصالحیتخوددانستوپساز همحا مهرا محا
اذیببهمنظورتشویقاذهان مدیرروزنامۀشورشرابهاتهاماهانتبهمقامسلطنتبهپنجماهوبهاتهامنشرا
ور ممذ ریمپورشریازیازح ماشدمجازاتدربارۀاوصادرشد. وموح عمومیبه۳ماهحبستادیبیمح
بالفاصلهاس���تینافخواستوپروندهبرایرسیدگیواظهارنظربهدادگاهاستانفرستادهشد.چوندادستاناز
ورتقلیلویاتاییدگردد.امروزرئیسدادگاه ممذ ناستح مصادرهاستینافنخواستهاست،بنابراینمم ح
مبهخربنگارانوحشتداشت.ما ارعمومیازدادنمنتح مشخصیتیاستازترساف جوانو هشخ

رد.« دراینبارهبازباخوانندگانگفتگوخواهیم
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ریمپوریخۀزنهرومیگریه.افسرامازاین یهوقتزنشاومدهبودمالقاتخانملک،این

همااونموقعخیلیناموسپرستبودیم،یعنیهمهبودن، اریشنداشنت.اینه میرتسیدن

ردماینیهروزیگری حسابیاعصابمازدستشخرابشدهبود.منمهمشخداخدامی

منبیفته.بعداومدنبهمنگفنتاینتوبیمارستانِزنداندادگسرتیه.

س-چرابیمارستانبود؟

همیخواسنتاحرتامبذارنمیربدنتوبیمارستان ج-اونتوبهرتبودبراش.آخهایناییرو

واونجانیگرمیداشنت.

هاینطور؟ س-

ج-هیچ���یاینماونجابود.اومدنبهمنگف���نتومنمخودموزدمبهمریضیورفتمتو

ریمپورواونجادیدموهمونجاحسابشورسیدم. بیمارستان.

س-همانجاتوبیمارستان؟

ج-بله.

س-اورازدید؟

ج-آره،حسابیحسابشورسیدیم.بله.

سجلوتانرانگرفت؟ س-هیچ

سینمیتونستجلوماروبگریه! ج-

ریمپورشریازیچهشد؟ س-بعدچطورشد؟میدانیدآخروعاقبت

همااونموقعشنفتیم،اینودوباره نم،اینجور  ریمپورشریازیرو،خدمتشماعر ج-

ردوزرهیمیندازنشزندان.۱اونمیهآدمدهنلقیبودوبههمهفحش میگرینوازلش���

نن،روزاازتوزندانمیاوردنش هتنبیهش رد.اونوقتبرایاین میدادوس���روصدامی

ردن. مبهشمیزدن،یهنفرمسوارشمی بریون،سربازایهپالونمیذاشنتروش،یهسیخون

بعدخالصهتوزندانمجردبود.گویاالبته،منمزیاداطالعندارمچوندیگهاونجانبودم

بدونم،گویاتوهمونزندانازبنیمیربنشدیگه.

س-میگوینددرزندانآتششزدند!

هبهسرو ریمپورشریازیدرحایل ۱-نقلازروزنامۀآتش،ش���مارۀ۲۱،۱۳۵۴مهر۱۳۳۲،صفحۀاول:»دیشب
همبدلبهلباسآخوندیودرتجریشمخفیبوددستگری ریمپورشریازی لبادهایبهتنداشتدستگریشد/

شد«.
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ج-بله.لحافمحافمیندازنتوسلولش،نفتروشمرییزنوآتیششمیزنن.۱

سیبود؟ ارزیرسِرچه س-این

ج-تیموربختیار!

ریمپورشریازیمربوطبهدورانقبلاز۲۸مرداداست س-پسبهگفتۀشمابرخوردتانبا

نهبعدازآن.درمجلۀسپیدوسیاهبعدازانقالب،نوشتهاندشمابعدازوقایع۲۸مرداداو

رادرزندانزدهاید!)سندشمارۀ۹/۱(

هبعداز۲۸مردادتوزنداننبودم!یعنی نم،چرتوپرتزیادنوشنت.من می ج-عر

نن؟! شماانتظارداریننشریاتبعدازانقالبازمنتعریف

س-نخری،حقدارید.درنشریۀسیمرغهمشخصیبهنامبهرامشریازیخاطرهایازشما

ردهاست.میخواهیدبرایتانبخوانمببینیدچهگفته؟۲ وانجویشریازیرانقل

ج-ضررنداره!

س-جواباینمقالهرابفرمایید.

ییهروزنامهای هبرای۹اسفندتویزندانموقتشهربانیبودیم،ی ج-واالماموقعی

همیگهباشاه سثریاراگذاشته--این آورددادبهمندیدمتواینروزنامهع آتش���بار 

وفالناینوبیخودمیگه--سرثریاروگذاشتهبودبابدنیهآرتیستلختزیرشمنوشته

ردیمخیلیبهغریتمونبرخورد.بهمونبرخوردواتفاقًا هنیگا هعفت«.مااینو بود:»مل

نیم،یابیادزندانتاما منگفتمخدایامیشهاینوبیارنشاینجامابااینیهُخردهصحبت

بتونیمگریشبیاریم.آخهاینچیهنوشتهاینجا.اتفاقاًزدوپسفرداشبشدیدیماینوآوردنش

زندان.بردنتواتاقافسرنگهبان.گفتم:»اینوبفرستینشبیادتواتاقمن!«

ساوراگرفتهبودند! س-حتماًبهخاطرهمانع

سگرفنتآوردنشزندانوبردنپیشافسرنگهبان.گفتم:»اگه ح-بلهس���ِرهمونع

ریدورپنجه.مامبردیمانداختیمش نهبفرستینشبیاداونباال.«بعدنگواینجاشتو مم

ریمپورشریازیمدیرروزنامۀمنتقدوتندرو»شورش«مدتیقبلدرامامزادهاسماعیلزرگندهدستگریشده -۱۲
ر۲زرهی ریمپورشریازیرادرمیدانیادگارلش بودودرزنداندژبانسرمیبرد.روزسهشنبه۲۳اسفند۱۳۳۲،
رتحسنیفاطمیبسرتیشدودرگذشت. آتشزدندوروزبعددربیمارستانشمارۀ۱ارتش،درمجاورتاتاقد
تار»خاطراتیاز ریمپورش���ریازیبالباسروحانیوندرزندان«در برایاطالعاتبیش���رتر.کبهخاطرۀ»

.۲۵ -۲۵۲ هرنمندان«نوشتۀپرویزخطیبیص
املنوشتهر.ک. ۱۳/)جون۲۰۰۰(،چاپلسآنجلس.برایمنت ۲سیمرغ،سالدوازدهم،شمارۀ۸۵و۸۶،تری۹

.۴۰۵-۴۰۳ بهپیوستشمارۀ۱۱ص
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رده،اینحرفانبوده.فحش���شدادم، همیگهمثاًلزدهوفالن ریدورپنج.حاالاینی تو

نم،چونطاقتنداش���تم.بعدیهدوس���اعتدیگهخودمناراحت نمیگمندادم،اقرارمی

مجونواینا.گفتمُخبخداراخوشنمیاد. شدمرفتمآوردمشبریون.آدمالغریامبود،

لهمال ن!این س���ونیگا بردمباالتواتاقخودمنش���وندمشگفتم:»باباجوناینع

ه:»آقایجعفری،مناصاًلروحم نی؟«گفت ارارومی اینه؟اینچیهآخه؟چرااین

رده؟ُخبتوصاحبامتیاز رده.«گفتم:»سردبری ارو اطالعنداره.اینس���ردبریمااین

ه.توالبدتقصریداشتی، نه س���ینمیتونهچیزیچاپب ه روزنامهای!تاتونخوای

دیدی.«خالصه،مایهُخردهبدوبریاهبهاینگفتیمویلدرعنیحالدیگهباهمهمونجا

هاومدیاینجاغذامبا دوستشدیم.اتفاقاًواسهمنغذامآوردهبودن،گفتم:»پسحاال

ردم.خالصه،بعداومدو مابخور.«بهشاحرتاموعزتگذاشتم.دیگهزیادناراحتشن

هدوروزبعدش رد ار شدرفت.بعدنمیدونمرفتبریونچی فرداشماومدواینمرخ

--تیمسارمدبررئیسشهربانیبود،تیمسارثقفیامرئیسبازرسینخستوزیریمصدق

هبودم.بعداینااومدنتووسط بود--اینااومدنزندان،منمتوبند۸زندان،اونباالیفل

حیاطوگفنتجعفریبیادپائنی.مااومدیمپائنیوگفت:»شماچرااینباباروُهلدادیو

ه:»شماهاباالخرههرچی ردیوزدی؟«رفتماتاقوروزنامهروآوردمگفتم فحاشی

ه ننیاینزیرنوشته)مل باشهپاگونتونوازشاهگرفتنی،زیرقرآنقسمخوردین.شمانیگا

عفت(.میخوامببینماگهمردماینوبخونن،یهسهچارتاخارجی،آخهچیمیگن؟نمیگن

ه:»مگه هایراناینجوریلختوبرهنهبوده؟یعنیچیآخه؟«بعددراومدگفتش مل

هاالنواینتوقاضیهستم.همزندانیامهمقاضیام.« توقاضیهستی؟«گفتم:»فعاًل

جامیخواینمنوبفرستنیفوریبفرستنی، گفت:»میفرستیمتجزیرۀخارک!«گفتم:»هر

رد منناراحتیندارم.«هیچیرفنتوبعددیگهدیدیمیهافسریاومدویهبازجوییازما

وایناورفتودیگهبعدشخربینشد.

هشمازندانیبودید،چطورافسرنگهبانمیگذاشتواجازهمیدادبایک س-موقعی

زندانیدیگرحرفبزنیدیااورابزنیدیاُهلشبدهید؟

ارنبود،ُهلدادنبود.باالخرهدیگهآدمیهوقت هتو ردمزدنی  ج-ُخبالبتهعر

اعصابشبهممرییزهدیگه،باالخره...
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لیددستشمابود؟ ردموانداختمشتوبند!«مگر س-شمامیگویید:»دِربند۵روباز

هنب���ود.مثاًل ج-آخ���هببین���نی،زن���داناونوقتای���هوضعدیگهایداش���نتمثلحاال

ارنبود.اینا نجهبدنواینبساطاجداًتو اینجورس���ختگرییومجردودروببندنوش���

ردن.منخودمچند ردن،همهشمزخرفه،اصاًلنمی ارارومی همیگندورۀشاهاین

وق���تزندانیبودمدیگه.هیچ،ابدااینخربانبود.اونوقت���ااونجاهمهآزادبودن.غریاز

هاگهمالقاتی مناونایدیگهمآزادبودن.مثاًلاونجاحسنیرمضونیخیانقدآزادبود

ه،مریفتاونبریونوخواهرومادرشمیومدنپیشش داشتدیگهپشتپنجرهوانمیساد

یامهمینجور.اونوقتسختگرییانقد ردن.طیبهمینجور،اونی مینشسنتمالقاتشمی

نبود.تاحتییهروزنمیدونمگفتمیانه،یهروزاعلیحضرتمیخواسنتبیانزندانقصرو

نن.بعدگفنتش���اهمیخوانتش���ریفبیارناینجا.زندانیاجمعشدن...اینخاطره بازدید

خیلیخوشمزهست!

س-اینچهتاریخیبود؟

نم،اینمالاونقدیماس���ت،همونساالیپیشاز۲۸مرداد  ج-خدمتش���ماعر

بود.گفنتشاهمیخوانبیانزندانوفالنواینصحبتا.بعدُخباینایهمشتزندانیرو

ردنبیارنجلوشاه،بااونایی هلباسایزندانتنشونبودوپریمردوگرفتاربودنآماده

هحبسدهس���الهپونزهسالهداش���نت.اونخدابیامرزطیببودوحسنیرمضونیخیو

اونچ���همیدونمرضاگاویبچۀخیابونعنیالدوله،اونبودوُخبیهعدهایازاینبرو

ییهمنقلاسفندگرفته ه،ی بچههایدیگه،معروفا.ایناهمهجمعشدن،همهمگُندهماشاال

ردن.شاهیه بودنوایسادهبودن.خالصهاعلیحضرتتش���ریفآوردن،ایناماسفنددود

توشلوارشونو. ردگفت:»اینازنداننی؟«حاالهمهلباساشونوپوشیدهبودن، نیگاهی

گفنت:»بلهقربان!«»خوباس���متوچیه؟«»بنده،حسنی«»فامیلت؟«»رمضونیخی«

نیمما ردی؟«»قربانبندههیچی!سرگذریهدعواییشدهبودمااومدیمسوا ار »چی

رو...«یهچیزیگفتدیگه.»خیلیخوب.«

���ردی؟«»قربانبندهخودممنمیدونم!« ار »تواس���متچیه؟«»من،طیب«»توچی

»چطورخودتنمیدونی؟«»ُخبپیشامدشداونجا.باالخرهآدمیهوقتمشروبمیخوره

یحرفشمیش���ه.«»خیلیخوب.تواسمتچیه؟«»بندهقربان،رضاگاوی«»آدم بای
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هبودمهس���تم!«خدابیامرزاعلیحضرتم ش���دییانه؟«»نهقربان،بندههمونگاوی

دستمالش���وازجیبشدرآورددمِدهنشگرفتوخندیدوبرگش���ترفت.تارفتزندانیا

ردین؟اعلیحضرت اری ه:»شماچراهمچی ریخنتس���ِراینا.س���رهمنیبروبچهها

نهبریم هماروآزاد ردهبودیممیخواستیمبدیمشاهبل نبودبیانتو.مانامهدرست مم

بریون!«مقصودیعنیزندانهمهشوازبودبههم.

س-شماهمآنروزبودید؟

ج-بله،بلهزندانبودم.

رد؟ س-شاهباشماصحبت

ارهاینبودم.منمجزوبقیۀزندانیابودمدیگه! ج-...نه،مناونوقتاصاًل

ردید؟ سدیگریراتویزندانناراحت س-برگردیمبهزندان۹اسفند.چه

ردم. ج-مهدیسهیلیرمآوردنش،یهدوهفتهایبودورفتویلاونواذیتشن

س-گفتیدباتمانقلیچوخسروانیهمباشماتویزندانبودند؟

یمیبود ح ه نصرال ه،تیمسارخسروانیبودوتیمسار نم  ج-خدمتش���ماعر

صدیقمستوفی--اونموقعسرگردبودناینا--باسرهنگعزیز محمدباقر وتیمسار

 رحیمی.البتهمجرماصلیمنبودمواینسرهنگرحیمیویهگروهبان.چونمنجی

هباما اونگروهبانهروگرفتهبودمزدهبودمبهخونۀمصدق،س���رهنگعزیزرحیمیام

ند. َ میلههارومی

ند هاالنداردبااینجمهوریاسالمیمخالفتمی س-پساینس���رهنگرحیمی

اولطرفدارشاهبودومخالفمصدق؟

هطرفدارشاهنبود،اولمخالفسختبودتاحتییهموقعلباسای ج-بله.اولنه.اول

ایینمیپوشموازاینحرفا. اخمیذارهزمنیمیگهمنلباسامری افسریشودرمیارهمیاددم

باشاهمخالفبود.

س-پسچرادمخانۀمصدقآمدهبود؟

هدیدشاهمیخواد نم...بعدیواشیواشمثلمندیگه،اونم می ج-اجازهبدینعر

برهاونماومدباشاهشددیگه.مثلمن.

هاینطور؟ س-
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هاززنداناومدبریون،بازایناهیسربهسرش ج-بله.بعداونوقتباشاهشد.بعدازاین

ردنخانوم.مثاًلخوِدمن، ردنتاازشاهبرگشت.ُخبمردمواذیتمی گذاشنتواذیتش

نن،دورو اصاًلچشنداش���نتمنوببینن،میخواسنتمنوباچشاش���ونبخورنوپارهپاره

ردمجلوشون.چراتودهنمردمهستم،چرا ارارو هچرامثاًلمناین وریایخوِدشاه،

ینهوحسادتزیادبوددیگه. تمابخلو مردماسممنومیارن.میدوننی؟توممل

س-بله،فراوان!

ردنتادومرتبه ج-بعداز۲۸مردادوضعاینبوددیگه.بااونسرهنگرحیمیامانقد

هخمینی مخالفشد.بعدبازگرفنتبردنشزنداندورۀشاه،دوبارهمخالفشاهشد.بعد

اومد،یهچندروزیگاردخمینیشدوبعدمهیبهخمینیگفنت»آقااینخوبنیست،اینو

ردنشرئیسدژبان.بعدازاونجامبازورشداشنت. ازاینپستوردار«تاورشداشنتو

اینممالسرهنگعزیزرحیمی.

ماتپرسروصدابود. اران۹اسفندازآنمحا مۀش���ماوبقیۀدس���تاندر س-محا

نید. برایمانازایندادگاهتعریف

مهمونشروعشد. هتوزندانبودم،محا نم،تواینجریانایی  ج-خدمتشماعر

ردن،دادگاهمنظامیبود. ماروآوردندادگاهی

نند. مهمی س-اجازهبدهید.دادگاهشمانظامیبود؟نظامیهارادردادگاهنظامیمحا
ردند؟۱ مه شماراچرادردادگاهنظامیمحا

هچراماروبردن ج-ماروهمهبردهبودناونجادیگه.حاالدیگهاونشومننمیدونم

دادگاهنظامی.

هدادگاهنظامیبود؟ س-ویلمطمئنهستید

ج-بله،همۀتهراناینومیدونن.روزنامههاومجلههاوایناهستدیگه.ماتقریباًبیستو

یهنفربودیم،همهمونوبردندادگاهنظامی.یعنیدادگاهنظامیتوباغشاهبود.

س-جرمتانچهبود؟

یلمتهمنیدرجلسۀ۳۰خرداد۱۳۳۲دادگاهبااستنادبهمادۀ۳۵ رتجعفرجهانو ۱-براساسگزارشروزنامههاد
ندبر می ردهبود(بهنظامیبودندادگاهاعرتا رتمحمدمصدقتقدیم هالیحۀآنراد قانونمطبوعات)
متممقانوناساسیبهجرایممطبوعاتیوهمچننیجرایمسیاسی اساسمادۀ۳۵قانونمطبوعاتمبتنیبراصل۹

غریمطبوعاتیبایددردادگاهدادگسرتیوباحضورهیاتمنصفهرسیدگیشود.
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ردی!«.مارو ردم.»زدیدِرخونۀمصدقوخراب هخونۀمصدقوخراب ج-جرمم؟

هاومدمتودادگاهدیدمیهجمعیت نم،تودادگاه.منروزاول  آوردن،خدمتشماعر

خیلیزیادیهسنت:ازبازاریاهسنت،ازدانشجوهاهسنت،خیلیخیلیشلوغ.زنومردو

ردنشعاردادنعلیهما هازدِردادگاهرفتیمتواینابنا دخرتوایناقاطی.خیلیبودن.ما

ردن. وشلوغ

هدادگاهتانشروعشد؟ س-چهمدتیزندانبودید

ه .اونروز ۲۴خرداد۱۳۳۲ نهدوس���هماهزندانبودمبعددادگاهشروعش���د ج-مم

هحاالداستانشوبراتون منوبرای۹اس���فندبردنزندانمنتاظهر۲۸مردادزندانبودم

هبهقولیاروگفتنی»هرچیازدهنشوندرمیادمینویسن«،از میگم.مثاًلاینروزنامهها

ردن.مثاًلنمیدونمتوهمنیمجلۀفردوسیبودیا اولمهمینادستوبالمونوبیخودیبند

روزولتگرفته رمیت یم ۲میلیوندالراز ه»شعبانجعفری خواندنیها،نوشتهبودن

هایناروورمیدارنمینویسن نن رنمی ننی.آخهایناف رشوب رده.«حاالشماف ودتا تا

هتاظهر۲۸مردادتوزندانبودم!حاال۲۸مردادو نن؟من واینصحبتاروبرایمردممی

تابامبیشرتبرام ن.توی هبیاتماشا ارنداریم،بعدازانقالباینایهمزخرفاتینوشنت

ه همناالنبهشماگفتم،این دروغمینویسن،همهشون.ایناهمهدروغه،حقیقتاینه

میگمعنیحقیقته،منهرچیحقیقتبدونمبرایشمامیگم.

س-میفرماییدش���ما۲۸مردادتویزندانبودید،بهاینقضیهبعداًمیرس���یم.داشتید

ردید. مهتانرامی تعریفمحا

شیدش!این ُ ج-بله،ماروآوردنتودادگاهوایناشعارمیدادنوفحشمیدادن:»اینوب

همچینه،اینفالنفالنشدههمچینه!«وازاینصحبتا.بعدماروآوردننشوندن.حاال

نماسمشتو رمی دادستانیهسرگردیبود)اینسرگردرومنهرچیدیشبتاحاالف

شت.گفت نن.اینسرگردرفتخودشو َلهمنمیاد.(اینسرگردرودادستانپروندۀمامی

نم. مه مننمیتونمیهعدهروبهجرمشاهدوستیاینجامحا

شت؟ س-چهوقتخودشرا

یلشد.اینسرگرد هدادگاهماتش شت،همونموقع ج-همونش���بونهرفتخودشو

شت.بعداًاینس���روانبهمنشرو دادس���تانارتشبود،دادس���تانماش���دبعدخودشو
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نهوهرچیمیخوانبگه. ارمیخوانب ههر مونیستبودگذاشنت ه

س-بهجایدادستانقبلی؟

ج-بله،بهجایدادستانپرونده.

ردند؟! نارش رد،شایدبر شی هآنسرگرددادستانخود س-مطمئنهستید

نن،مننمیتونموایسم مهمی ج-نه.نه.گفتچونایناروبهجرمشاهدوستیدارنمحا

نم. اروب این

س-منصحبتشمارامیفهمم.شایداینجوریوانمودشده!شایدشایعهاست!

شت. هخودشو ج-نه.نه.صبحمااینجورشنیدیم

س-اینطوریبهتانگفتند؟
شت؟۱ ج-بلهگفنتخودشو

یبود؟ س-برویمسراغدادگاه.رئیسدادگاه

رتجهان. اربودود رتشاه یلمنمد ج-رئیسدادگاه؟سرهنگهشرتودیبود.و

اروجعفرجهان؟ س-محمدشاه

ارمعروف.بعدخالصهدادگاهشروعشد.دادگاهشروعشدومادیدیم ج-بله،همونشاه

ردن: ردن،اولمعرفی ردنپایاونمیز.نه،راستیاولصدانمی یصدامونمی یی ی

ردن یروصدامی یی »شعبانجعفریفرزندغالمعلیمعروفبهبیمخ.«بعدازنوی

ردنبعدازخودمونمیرپسیدن. وازخودشونمیرپسیدن.اولخودشونهمهمونومعرفیمی

ردنورئیسدادگاهپرس���ید:»نامت؟«گفتم:»شعبونعلی«پرسید:»نام بعدمنوصدا

یهان،ش���مارۀ۳،۳۰۲۵تری۱۳۳۲:»...س���پسنمایندۀدادستانادامهداد: -گزارشروزدادگاهنقلازروزنامۀ
ی ردهاست؟مننمیدانم.اینمردی شی شیسروانیزدانیاست...حاالچرااینافسرخود موضوعدومخود
رد.به رخودتوجهینداشتوباهمنیحقوقخشکزندگیمی هجزبهبازوانوف دامنبود ازافسرانپا
ن هچوناینافسربیماراستتوبرودفاع همنمریضموریاستمحرتمداداگاهروزدهمنوشتند منمیگفت
ارسروانبهمنشدادیاردادسرای هبهمندادهاند:سر میاست رد.اینح شی واودرتاریخیازدهمخود
یل سالتداردودادگاهچندروزدیگرتش چونسروانیزدانیدادیارپروندهاتهامیمتهمنی۹اسفند نظامی
ورحاضروپروندۀمربوطهرامطالعهنمودهخودرابرایحضوردردادگاهو خواهدشدشایستهاستدردادگاهمذ
شروعدادرسیبهدستنمایندگیدادستاندردادگاهحضور هبهمح یفرخواستحاضرنمایید دفاعازمفاد
رتشایانفر« سرهنگد دادستانفرماندارینظامی بهمرسانیدهوظایفقانونیخودراانجامدهید.ت.ق.
۴،۱۲تری۱۳۳۲:»...نمایندۀدادگسرتیگفتموضوع -گزارشروزدادگاهنقلازروزنامۀآتش،شمارۀمسلسل۰
ساینافسرشریفمان هع شیسروانعزیزمایزدانیاست.درروزنامۀآتشمامیبینیم دومموضوعخود
ردوآقای شی ردهودرباالباخطدرشتمینویسددادیارمتهمنی۹اسفندبراثرفشاردولتخود راچاپ

رد...« جعفرجهانهماعالمجرم
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ششو پدر؟«گفتم:»غلومعلی«پرسید:»شهرت؟«گفتم:»بیمخ«یهورئیسدادگاهچ

زدرومیزوگفت:»آقابیمخمش���دفامیل؟«گفتم:»ازاوندادستاننفهمتبرپسببنی

جاست؟چیتوشه؟«خالصه، رده؟میدونهمخمن چیدارهمیگه؟اونمخمنومعاینه

ردیمورفتیمنشس���تیم.نشستیموبعدگفنت...آهان،تماشاچیامحاال یهُخردهگرتگریی

ارتونتموم ردن!بعدگفت:»وقتی ارمی ه���یدادمیزننوفحشمیدن.نمیدوننیچی

نم ردنتارس���یدبهما.مناومدمامضا یرفنتامضا یی ننی.«ی ش���دبیاینامضا

نم،منسوادمدرست نم.مناینجورینمیتونمامضا ننیتاامضا گفتم:»دستبندموواز

نیست.«گفت:»میتونی!«گفتم:»نمیتونم!«

س-دستبنددستتانبود؟

ج-آره.اونایدیگهنه،ویلبهمندستبندزدهبودن.آخهمنواززندانمیربدندادگاه.اولش

ردن.بعدمن مهمی رباغشاهمیربدنواونجامحا یدوروزماروازاونجابهلش برایی

همیربدنمازتواونسوالخیمرتبشعارمیدادم،»زندهبادمحمدرضاشاه!مرگ توراه

ه ردنآوردنتوشهربانیدادگاهگذاشنت  هاومدندادگاهروعو برمصدق!«اینست

ازهمونزندانتوشهربانیبربنهمونجادادگاه:»هذامنربهذامسجد«.گفتم:»دستبندمو

نیدادگاه نم.«گفت:»امضان ننی.«گفنت:»نمیش���ه.«گفتم:»پسمنمامضانمی واز

نم.«بعدباهم ننی.منامضانمی ننیب اریمیخواینب نیم.«گفتم:»هر روسریمی

مورداشتیم،ازاین ننیچیزینیست.«ش���یشتام ردنگفنت:»دستشوواز مش���ورت

نم، ردنمنامضا سربازا.بقیۀاونانفریدوتاداشنتمنشیشتا.بعدتادستماروواز

ردمتو منم،رویهدونهازاینصندیللهستانیامینشستم،صندیللهستانیروورداشتمول

ردموخالصه جمعیت.آخهایناهمهشبهشاهوثریافحشمیدادن،خیلی.صندیلروول

همتهمومیارنبایدمواظبباشنیهموازسِر دعواش���د.دعواشدوُخب،اونس���ربازا

هُخبباما ردنواونجمعیتم منشه،بایداینانیگرشدارن.اینامباالیمادفاع متهم

ردنازتودادگاه.یهعده ردن،خالصه،دیدممردمفرار بودنچندتایی،باالیمادفاع

هاونگوشهمیگفنت:»جاویدشاه،جاویدشاه«وازاینحرفا.منمگفتم:»ُخب موندن

اینوازاولبگنی!چراانقدفحشمیدادین؟!...«خالصه،بعددادگاهتعطیلش���د.گفنت:

ردن.حاال،فرداش هاومدیمدادگاهراسری ردنوفردا »تعطیلاستتافردا.«تعطیل
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ششوزدرومیزوگفت:»دیگههر یلشدورئیسدادگاهاومدوبازاونچ بازدادگاهتش

یازتماشاچیاحرفبزنهازیهروزتاپونزهروززندانیمیشه.«بعدگفت:»دادگاهرسمی

است.«منبلندشدمیهوایس���تادمگفتم:»قربانرسمینیست.«گفت:»چرا؟«گفتم:

سشاهباالسرتنیست؟«یهنیگایی ه!چراع ههنوزجمهورینشده ت »اینممل

ردو--هیچوقتیادمنمریه--دویدناینورواونور.۱گفتم:»ُخببرینازخونۀمایه

سشاههستوردارینبیارین.«خالصه،دومرتبهتعطیلشدوبعددفعۀدیگهگفت: ع

»دادگاهرسمیاست.«گفتم:»نیست.«گفت:»چرا؟«راستیمیگمجونشما،پرچمایران

مه جاداریممحا رومیزشنبود.گفتم:»چراپرچمایرانرومیزتنیست؟معلومهستما

جاست؟چراپرچمایرانرومیزتنیست؟« میشم؟آفریقاست؟آسیاست؟مانمیدونیم

رفتندوپرچمایرانروآوردن...

جامیدانستیدبایدتوی س-شماچطوربهآدابورسوموقواننیدادگاهآشنابودید؟از

سشاهباشدواینچیزها؟ دادگاهپرچمباشد،ع

رممریسیددیگه،میدونستم.آخهمیدوننی؟یهدفعهدیگهممادادگاهیشدهبودیم. ج-ف

سشاهاونباالبود،پرچمایرانمرومیز هسربازبودمرفتمتودادگاهع یهدفعهاونموقع

یاروسرهنگهبود.اونروزممنوبردندادگاهنظامیدیگه.

اتشدهبودید؟ س-یعنیخودتانمتوجهاینن

ج-بله،خودمحواسمجمعبود.

س-برگردیمتویدادگاه.

پروینآژدانقزیبود،میبخشنیمعذرتمیخوام،این رقیهآزادپورمعروفبه ج-بله...یه

همثاًلمیخواسنت یدوتایدیگرمآوردهبودن فاحشهبود،اینمآوردهبودنقاطیما.ی

شوفاحشهماحشههسنت!پروین هطرفدارایش���اهیهمش���تچاقو بهمردمبفهمونن

آژدانقزیروآوردن،گفتم:»اینوبندازینشبریون.«آهان،گفنت:»دادگاهرسمیاس���ت.«

گفتم:»نیست.«گفت:»دیگهچرا؟«گفتم:»اینوبندازینشبریون.اینفاحشهروبندازین

شم.اینوبیخودتوایندادگاهنیگر بریون.اینهرچیحبس���یدارهتاپونزهس���المنمی

هداشتماینو یهانواطالعات سماروانداختهبودنتوی هشبع داشتنی.«اینشد

۱--اینجریاندرگزارشروزدادگاهروزنامۀاطالعات،چهارشنبه۲۴خرداد۱۳۳۲،تاییدشدهاست.
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ه»شعبانجعفریاینرامیاندازدبریونوگفتهاست مینداختمبریون،زیرشنوشتهبودن

شم.«۱)سندشمارۀ۹/۲(بازدومرتبهدادگاهبهخاطراینتعطیل هرچهحبسیداردمنمی

رد.ویلراستیزنجیگرداریبود! ودادوبیدادمی همهیاعرتا شد.زنی

س-آژدانقزی؟!چرااینلقبرابهاودادهبودند؟

ییعنیزن،آژداَنمیعنیآژاندیگه!یعنیزنآژان. لفتبود!قزبهتر یگردن ج-بس

رد یالتامنیۀتوپخونهفالنخودمیگرفت.جلودادگسرتییهسفرهپهنمی اینپشتتش

وبانخودواسهمردمفالمیگرفت.

س-پسفاحشهنبود،فالگریبود؟

رد.۲۸مردادسایل اریاممی ارهبودخانوم.خونهشپشتانبارنفتبود.همه ج-همه

ازشگذشتهبود،سیسالباالبود.

س-ویلتویاینجریانهابودیانبود؟

ج-منندیدهبودمش.

س-دِرخانۀمصدقآمدهبود؟

ج-منندیدمش.

ردهبودند؟ س-اوراندیدید؟پسبرایچیگرفتهبودندش؟جرمشراچیاعالم

هبگنمثاًلطرفدارایشاه یدوتارمبیخودیآوردهبودن ه،اینای ردم  ج-عر

اینجورآدماییهسنت.

س-اسامیآدمهایدیگریادتانمیآید؟

یدیگهرمآوردهبودن.چندتامافسربودن: ج-مثاًلحسنیرمضونیخیروآوردهبودن.ی

اونسرگردخسروانیبود،س���رهنگعزیزرحیمیبودو...سرهنگصدیقمستوفیو...

نم  نقدی.بعدخدمتشماعر محمد یمی...واونسرهنگ ح ه نصرال سرهنگ

ه،رئیساومدوگفت:»دادگاهرس���میاست.دیگرحقحرفزدننداریدو...«فالن

ردن.بعدهیچی،هرروزمریفتیماونجابرای ردصحبت واینصحبتا.بعدخودشبنا

مه،هرروز...خالصه،بعدتمومشد.ازفردادادگاهدومرتبهشروعشدومااومدیم محا

ردن،دادو هروآوردنبازنشوندن.حاالاینملتمدیگهجیغوویغنمی نشستیمواونزنی

.۴۰ -۴۰۵ ۱-برایخواندنمنتاینمقالهر.ک.بهپیوستشمارۀ۱۲ص
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ردندیگهفحشوبدوبریاهبهشاهنمیگفنت.نهبهشاهنهبهمن. ردن،اگرممی بیدادنمی

ه:»آقایون، ردن همیخواسنتبیانتودادگاه،یواشیبهشونسفارشمی گویاازبریون

افاتی یلبشه!«حاالتودادگاههرروزیهم ننیبذاریندادگاهتش دادگاهرومتش���نجن

ردیم.یهاحمدعشقیامبودتوردیف اریمی داشتیم.هردفعهیهچیزیمیرپوندیمویه

هیهدفعهامتودادگاهتریاکخ���ورد--همهشمیگفت:»منوچراآوردین متهم���ا--

هدستمبود دادگاه؟«منمآخراعصابمازدس���تشخرابشد،پاشدمباهموندستبندی

هجیگرشونداریگُهخوردیاومدی هتو زدمتوسرشوگفتم:»تریاکمیخوری؟مرتی

قاطیما!«۱

س-معروفاستمیگویندرئیسدادگاهباالخرهازدستتانعصبانیشدهوگفته:»من

ازریاس���تدادگاهاستعفامیدهم!«ش���ماهمجوابدادهاید:»منمازمتهمبودناستعفا

میدم!«راستاست؟

ُخببرامونازینچیزاخیلیساخنت! خنده ج-

س-ازرئیسدادگاهبرایمانحرفبزنید.چگونهآدمیبود؟

ج-سرهنگهشرتودیترکبود،خیلیامبهشاهعالقهداشت،جداًخیلیبهشاهعالقه

داش���ت.خودش���مبعداًبهمایواشگفت:»آقایجعفریمندارموظیفهموانجاممیدم

هبچههاواس���مونآوردهبودندادیم ویلمنش���اهرودوس���تدارم.«مامدستهگلیرو

نم،بعدازیهماهشایدمیهماهونیم  سشمارۀ۹/۳(بلهخدمتشماعر بهش.۲)ع

ممون. مبدندیگه.خالصه،دادگاهمونتمومشدورفتتاروزح خواسنتبرایماهاح

ه... ردن یالیمامیهطوریصحبت هبهحساب،اینو ردن حاالهمهدفاعشونو

ردند؟چهمیگفتند؟ س-چگونهازشمادفاعمی

ارخیلیخوببودخانوم،اونجهانمهمینجور.ایناخوبصحبت رتشاه ج-...اوند

ردندیگه. ردن.ُخبدفاعمی می

۲خرداد۱۳۳۲،صفحۀ۴تاییدشدهاست. ۱-اینجریاندرگزارشروزدادگاهروزنامۀاطالعات،چهارشنبه

۲--گزارشروزدادگاهنقلازروزنامۀآتش،ش���مارۀ۳۱،۱۲۱۶خرداد۱۳۳۲:»...ابتداحسنیصمیمینمایندۀ
ارانتهراندستهگلبسیاربزرگیبهعنوانجعفریتقدیمریاستدادگاهنمود.درروزدستهگلبر جامعۀورزش
هدرراهخدا،شاه،میهنبه ارانتقدیمبهرادمردانی رویپرچمسهرنگنوشتهشدهبود:ازطرفجامعۀورزش
اریهستند...)دراینموقعتماشاچیانومتهمنیتامدتزیادی چهرۀنامبارکمرگلبخندزدهآمادۀهرگونهفدا

فمیزدندوابرازاحساساتنمودند(...« هفریادمیزدندزندهباداعلیحضرتهمایونی درحایل
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ردید؟ ارهاران س-یعنیمیگفتندآن

ردیم. ه ردیم!واضحبود هن ج-نه.ُخبنمیگفنت

مبرائتبگریند؟مثاًلمیگفتند س-میخواهمبدانمازچهراهیمیخواستندبرایتانح

ردید؟یادتانهستچگونه اررا سیدستورگرفتید؟یاگفتندبهخاطرمیهنپرستیاین از

ردند؟ ازشمادفاع

تشونعالقهمندننتونسنتببینن ارنونسبتبهشاهوممل ج-بلهدیگه،میگفنتایناورزش

ردن.مثاًلدادستانمیگفت: تخارجبشه.اینجورازمادفاعمی هشاهمیخوادازممل

رد؟«میگفت:»ُخبرویاحساساتش »ُخبچرااینرفتدِرخونۀمصدقاونجوری

بوده،فالنبودهوبیساربوده!«وازینصحبتا.اونجهانمیگفت:»جعفریهمیشهطرفدار

رتمصدقودولتبوده!«۱ د پروپاقر

س-بعدازایندفاعیاتچهشد؟

ردنو یدفاعیاتمی یی مبدندیگه.البته،ایناهمهی ج-حاال،آخِرسرشدوبایدح

یالحرفمیزدنومنمآوردهبودنازتوزندان.حاالدارنمنواززندانمیارن،اینزندانیا و

شیدش،اینفالنفالنشدهرو.«هزاروهشتصدتا ه:»اینوب هیدادمیزننفحشمیدن

زندانیهمهبهمافحشمیدادن.گوشمیدین؟خیلیشریینهاینجا.خالصه،یهدفاعیهتنظیم

هبهجرماختالسگرفته مکسرهنگقوامی.یهسرهنگقوامیبوداونجا ردهبودمبا

بودنش.آدمباس���وادیبود.منسواداونجوریندارمویلیهچیزاییسرممیشهازحرف

یلمدافعگفتند:(...رئیسباشگاه ۱-گزارشروزدادگاهنقلازروزنامۀآتش،شمارۀ۲۹،۱۲۹۰تری۱۳۳۲:»)و
ندوراجعبهورزشوروحپهلوانیشرحی هدراینراهخدمتمی ند لبندهاس���توافتخارمی جهانمو
فرمودندوگفتندچندینمدالونشانازنظرامورورزشیازاعلیحضرتهمایونیگرفتهاستوموردتشویققرار
همعروفبهدستراست هدونفرازرجال)آقایمعظمیوآقایشایگان( سیرانشاندادند گرفتهاستوع
لبندهآنجابودندوشرحآنراخواندندوروزنامهرابهدادگاهتقدیم آقاینخستوزیراستآنروزبرایتشویقمو
همنآقایشعبانجعفریرامدافعدولتمیدانمودر رده ردندوفرمودندآقایس���رهنگسررشتهاعرتاف
چلنگر، نم:روزنامۀحاجیبابا،سالسومشمارۀ۱۱۰،سهشنبه۲۶آذر۱۳۳۰ یدآناینروزنامههاراتقدیممی تا
روزنامۀنوشخند،شمارۀ۱۶،سال روزنامۀشهبازشمارۀ۱۲۱،چهارشنبه۲۵دی۱۳۳۰ شمارۀ۲۵،۲۹آذر۱۳۳۰
شنبه۱۳بهمن۱۳۳۰وگفتهاندگویاتراز فوقالعادۀی شنبه۲۶آبان۱۳۳۰ روزنامۀپیماننو،ی اول۱۳۳۰۲۳
رتفاطمیدوشبه یوآقاید مال،آقایم  نمآقایسرتی هبهدادگاهتقدیممی سیاست همۀاینهاع
سدیگرازآقایانشایگانومعظمیوسعید دوشآقایش���عبانجعفریدریکمیهمانینشستهاندوچندع
سهایینشاندادندوگفتندچوندوروز ردندوع ریمیوشعبانجعفریبهدادگاهتقدیم فاطمیونادعلی
س هجلوهمهودرمیاندستههایگلدیدهمیشودوع دیگر۳۰تریاستاینمتهمآنقدرمحبوبدولتبود
لبندهدربنیآقایانافسراندیدهمیشوندآنقدر هآقاینخستوزیرازالههبرمیگشتندومو دیگریموقعی
محبت تمابهعو ردند،آیابایددستگاهممل اریها وفاداربودهوعالقهبهآقاینخستوزیرداشتهوفدا

ند؟...« وتشویقاینطوررفتار



۱۴۹شعبانجعفری

السچارخوندمویلُخبتااندازهایمیتونمحرفبزنم.البته زدنوبساطواینا.منتا

ردهبودیم.چوناونوقتقرآنبوددیگه،ازاینَانجز السچاربودیمتموم قرآنروتا

ردیم.گفتممنخودم همااونجابلندشدیمازخودموندفاعیات بود.همنیشد عمجز

نم. میخوامازخودمدفاع

نید؟ س-اجازهدادندازخودتاندفاع

ردمبهیهنطقباالبلند.حاالبهاندازۀیهخطشومیگم، ج-بله،بلندشدماونجاوشروع

ه هاونوقتاداشتمواونبساط همهرونمیتونمبگم،خیلیه.بلندشدموالبتهبااونصدایی

هاست.قاضیباشرافت داشتم،گفتم:»اینجادادگاهاست.اینجاجایگاهمحمدبنعبدال

ردمبهخوندن.یهچیزقشنگیبود،خیلیمردمو ند.«بعدبنا بایدباش���رافتقضاوت

یهیخوندن: یی گرفت،اصاًلدادگاهروگرفت.همهگفنتاینتربئهس���ت.آخرسری

یتربئه...خالصههمهتربئه،برایمابریدناعدام! یتربئه،آقای یتربئه،آقای آقای

س-ازقرارمعلومدفاعیههمچونچیزقشنگیهمنبود!

خوبواس���هاوناقشنگنبود!ویلیهچیزیبهتبگم.اوناتصمیمشونواز خنده ج-

قبلگرفتهبودن.حبسیارمبریدهبودن.

ردند؟ س-پسهمهراتربئه

لیوتوبهنامهنوشنت.منم ج-آره.حاالنگواونسرهنگنادریایناروبردهتواوناتاقب

هاینارفنتچینوشنت. نمیدونستم

س-همانزمانمتوجهشدیدتوبهنامهنوشتندیابعداً؟

نم.یارو رمی هایناروبنویسن،ف ج-بله،توبهنامهنوشنتدیگه.ازشونخواستهبودن

مهمیشد،پاشدرفتنوشت:»پدربزرگوار،مننفهمیدم، سرگردبود،باماتویهدادگاهمحا

ردن.بهموال،بهاین ردم.«برایمصدقنوشتوتودادگاهتربئهش ردم،اشتباه غلط

ردم،چونش���مامیرپسنیمنمیگم،دوس���تندارمازخودمتعریف  نمک.بندهعر

نم.بهمنگفنت:»بنویس.«گفتم:»چش���م!«نامهروآوردن.گفتم:»چیبنویس���م؟«

گفت:»بنویسپدربزرگوارم.«نوشتم:»پدربزرگوارم.«گفت:»بنویسنفهمیدم.«گفتم:

رده،خدارفتگونشماروبیامرزه،زنده »واالفهمیدم.پدرمنس���یسالپیش���رتفوت

بادمحمدرضاش���اهپهلوی/مرگبرمصدق!«تمومشد،نمیخوامچیزدیگهایبنویسم!
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مبود،همونونوشتم.بله،منننوشتم،اون سیاممصدقیهباشه.اینمرامومسل حاالهر

س���رهنگعزیزرحیمیامننوش���ت.برایمنبریدناعدام،برایسرهنگرحیمییهسال

ردن. هجیپشوزدهبودمشیشماهزندان.ویلهمهاونبقیهروتربئه زندان،اونگروهبانی

بعدشهموناشدنرئیسنمیدونمژاندارمریورئیسچیچیوچیچی.حاالشمابگو،

نن؟هیچوقت. تخدمتمی اینابهممل

رد.حاالبرگردیمتویدادگاه. س-تاریخدرموردهمهداوریخواهد

بابآوردهبودن.گفتم:»بیاینبچهها! ج-باشه!ساعتچاربعدازظهربود.بچههامچلو

عیبندارهزندگیهدیگه!«منمیهسیبدستمبودانداختمهواوگرفتمشوگفتم:»یهسیب

بابو نم،چلو  برهباالوبیادپائنیدوهزارتاچرخمیخوره!«ماماونجا،خدمتشماعر

خوردیموسیبمسهچاردفعهانداختیمباالوگرفتیموخالصهبلندشدیمبریمروبهزندان.

رتفاطمی ردن،گفتم:»بهد چندنفرازاینخربنگاراواینامدنبالمبودنوهیسؤالمی

شنت!اگهآزادشدمورفتمبریون ه شنت ردی؟اگهمنواینجا ارخودتو بگنیباالخره

ومدادم:»اگه اینوهرجاببینمشمیزنمش،اگهنخس���توزیرمباشهمیزنمش!«براشپی

نم.«یههمچیچیزی. دستمبهترسید،اگهاززنداناومدمبریونخفهتمی

ردید؟ س-چرااینتهدیدرا

رتفاطمیدستوراعدامبرایمادادهبود! ج-آخهد

جامیدانستید؟ س-از

ارانداش���ت.مصدقبندۀخدا اریبهاین رد.مصدق ارارواونمی ج-چونهمه

ارانداشت.همۀاینبساطاروفاطمیسِرمصدق اریبهاین اونجاخوابیدهبود،اصاًل

هدوروورش���اهبودن،مثلغالمرضاو درآورد،جداً.مثلهمنیفردوس���توامثالاونا

هایناسِرشاهدرآوردن،فاطمیامسرمصدقآورد.وگرنهمصدق برادراش.همونبالیی

هیهدفعهدیدمش،بااینحائریزادهرفتمپیش���ش،آدمبدی خودشآدمبدینبود.من

نه. نبود،دلشمیخواستخدمت

امرابرایش ���هاینپی امیچیزیبرایش���مافرس���تادهبود رتفاطمیپی س-مگرد

فرستادید؟

ردن،س���رهنگنادری هصادر ماعداممن���و ن.ح ج-خان���ومسرش���اراینوب���اور
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ماعدامتوروبدن.«همونوقت ه:»فاطمیدستوردادهح ارآگاهیخودشگفت رئیس

نن!« رتفاطمیدستوردادهاعدامت هبهمنمیگفتبنویس،گفت:»اگهننویس���ید

واسههمونگفتمدیگه.

ماعدامبریدند؟ هبرایشماح س-شمامطمئنهستید

ج-چرابریدن،یادمه،درستیادمه!

ه؟ س-ویلدردادگاهنهماسفندنربیدند

یلماواینابهدادگاهاولتقاضایتجدیدنظردادن،ایناهمه ج-درستاینویادمه.چونو

تربئهشدنرفنتبریوندیگه.ماموندیماونجادیگه.

س-بله،یکتعدادیتربئهشدند،شماماندیدورحیمیودوسهنفردیگر،درست؟

ماعدامبهمندادن،منیهسیبدستمبودانداختمباالگفتم: ج-بله،تاحتیوقتیح

لیفمباحسنی همیامبریونومیفهممت »سیبهزارتاچرخمیخوره.اگهمنزندهموندم

فاطمیچیه!«

س���الزنداننوشتهاند،البتهاز س-ویلدرروزنامههایهماندورهمجازاتش���مارای

ومنیدیگرسنگنیتراست. بسیاریازمح

هگفتمبهشما،واالواضحواضحیادمهدیگه! ج-مننمیدونماوناچینوشنت.همونی

هشد،برایمابیستویهنفرچوبۀ ههمهمیدونندیگه!اصاًل۲۸مرداد اینجریانیست

نن.منبودموبهحس���ابتیمسارمنزهبود،تیمسار همارواعدام ردهبودن دارمحاضر

هقاتلافشارطوسبودن--احمدآشپزبود،سرگرد مزینیبود،تیمساربایندربود--اینا

هاالناسمشونیادم هیهچندنفردیگه نم  بلوچقرائیبود،دیگهخدمتشماعر

ردهبودن.اگهروز یچوبهدارمدرست نیست.درستبیستویهنفربودیموبیستوی

ردهبودن. ۲۸مرداداعلیحضرتبرنمیگشتصددرصدماهمهمونواعدام

شورخارجمیشود،درفاصلۀ۲۵تا۲۸مردادبرای هشاهاز س-شایدبعداز۲۵مرداد

م اندارد؟یعنیربطیبهصدورح ردند،ام شمابیستویکنفرچوبۀدارآمادهمی

دادگاهُنهاسفندندارد!

نه،منخودمدرستیادمه. ج-مم

ردند؟ مهن هباشمامحا س-منزهوبایندرومزینیرا
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ردن،ویلمیخواس���نتماهاروهمهیهدستویهروز مهش���ونن ج-درس���تهبامامحا

نن. اعدام

مدادگاهنهماسفندتانرابرخیازروزنامهها هح س-اگرشکدارمبرایایناست

یهانوچندروزنامۀدیگر.۱)سندشمارۀ۹/۴( ردهاند:اطالعات، چاپ

باب هبروبچههابرامناهارچلو ه....یادمهدرستهمونروزیبود ج-منیادممیاد

آوردهبودنوگفنتبخور.نشستیموغذاخوردیموماروبردنزندانوهمهازمخداحافظی

ردنورفنت.

س-تویدادگاهبودید؟

ج-بلهتودادگاهبودیم،بله.

ماعدامبریدند؟ هبرایتانح س-آنوقتمطمئنهستید

ج-آخهخوبیادمهخانوم.چوندادگاهماولباغشاهبود،بعداومدتوشهربانی.

ردهباش���دویلبعداًدادگاهشمارا اندارددادس���تانبرایتانتقاضایاعدام س-ام

هبهیادمیآورید،تقاضایاعداماستنه ردهباشد؟ش���ایدآنچهرا ومبهاعدامن مح

ند. ند،دادستانهمتقاضایمجازاتمی ماعدام.وقتیمتهمآخریندفاعشرامی ح

اندارداینطوربوده؟ ممیدهد.ام ندوح بعدرئیسدادگاهبهاینمواردرسیدگیمی

نه.بله،ویلُخبمندرستیادمهاینو. ج-مم

ردهبود؟ س-پسدادستانبرایتانتقاضایاعدام

ردهبودبرام. هتقاضایاعدام ج-بله.مناصاًلدرستیادمه

ه انداردآنزمانگفتید:»اگراعدامشدم متاندرنیامدهبود.ام س-یعنیهنوزح

ی یهان،شمارۀ۱۰،۳۰۵۵مرداد۱۳۳۲:»ر ۱-نقلازروزنامۀاطالعات،شمارۀ۱۰،۸۱۵۵مرداد۱۳۳۲وروزنامۀ
دادگاهنظامیدربارۀمتهمنی۹اسفند/۲سرهنگ،یکسرگردوچندنفردیگرتربئهشدند.بقیهاز۱۸ماهتا۲

ومگردیدند. ماهزندانیمح
ی یلور ساعتسهوربعبعدازظهرامروزدادگاهجنحۀ۲فرماندارینظامیبهریاستسرهنگهشرتودیتش
سرهنگ یمیتربئهشد هح دادگاهبهاینشرحدربارۀمتهمنینهماسفندقرائتشد:سرهنگاستوارنصرال
سرگردژاندارمپرویزخسروانیتربئه سرهنگدوممحمدنقدیتربئهشد محمدباقرصدیقمستوفیتربئهشد
استواردوممحمدحسنجعفربایتربئه ومشد هرحیمیهفتماهزندانمح ش���د-س���رهنگدومعزیزال
احمدزیباییمعروفبهعشقی۶ بانورقیهآزادپورتربئهشد هچنگیزیتربئهشد ال گروهبانسومفی شد
 حسناسماعیلیپورتربئهشد ترابدادگسرتتربئهشد محسنمحرر۶ماهزندانتادیبی ماهزندانتادیبی
رضا ومشد سالزندانمح شعبانجعفریی محمدتقیابراهیمیتربئهشد طیبحاجرضاییتربئهشد
هریحیمی۱۸ گروهبانانعامال ومشد حبیبمشریی۴ماهزندانیمح ومشد رئوف۲ماهزندانتادیبیمح
وم ندرسرایی۵ماهزندانتادیبیمح اس اظمسبدیتربئهشد سربازوظیفهمحمد ومشد ماهزندانمح

شد.اینرایدرظرفدهروزقابلتجدیدنظراست.«
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رتفاطمیمریسم...«اینبهنظرتاندرستمیآید؟ شدماگرنهخدمتد

ج-یههمچیچیزی.بله،شاید.

ردند؟)سندشمارۀ۹/۵( الیتانتقاضایتجدیدنظرن س-و
شید،۲۸مردادشددیگه!۱ اران ج-چرا،ویلدیگهبهاین

مهنشدند؟ هباشمامحا ومنیقتلافشارطوسچهمیشود؟آنها س-حاالقضیۀمح

هایناتصمیمگرفنتچوبۀدارباالبربن. ج-بامانبودن،ویلتوهمونزندانمابودن،

هدارندبرایتانچوبۀدارمیسازند؟ جافهمیدید س-شماتویزنداناز

ج-آخههردقیقهازبریونواسهماخربمیاوردن.

سانی؟ س-چه

ردن. هبهحسابازبریونمیومدنپیشماومریفنت!هموناصحبتمی ج-خودهمونایی

مورینچونباشاهبودن،با مورینبامابودن.اصواًلمیخوامبهشمابگم،بیشرتم اصاًلم

مورینزندانبهمااطالعمیدادن.هنوز ماخوببودنوهمهچیزوبهمااطالعمیدادن.م

یهعدۀقلیلشونتوشهربانیوارتشبهشاهوفاداربودن.

۱-خربتربئهشدنمتهمنیرویداد۹اسفند۱۳۳۱درروزنامۀاطالعات،۴شهریور۱۳۳۲منتظرشدهاست.
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سندشمارۀ۹/۱
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سندشمارۀ۹/۲



۹اسفند۱۳۳۱ ۱۵۶



۱۵شعبانجعفری



۹اسفند۱۳۳۱ ۱۵۸



۱۵۹شعبانجعفری

28 مرداد 1332

ودتا بخش  نخست : پیش  از 

ردیدوشمارا ردیدباالوتهدیدتانرا نیم،شماسیبراپرت المراگمن س-رشتۀ

برگرداندندبهزندان.بعدچهشد؟

ه،ماروبردنزندانتحوی���لدادن.هنوزمزندانیا نم  ج-بع���د؟خدمتش���ماعر

ردن هدیدن۲۵مردادشاهرفت،دیگهبیشرتبازشلوغ فحشمونمیدادن.بعددومرتبهاینا

شیدش«بعد ومبهاعدامشده،ب شیدش،اینمادرفالنمح ه»اینوب وفحشدادن

شنم. ُ هبقیۀزندانیان منوبردنمریضخونۀزندان

دامدستهاززندانیهابهشمافحشمیدادند؟ س-

یشونآرامنبود.همهفحشمیدادن. ج-همه.اصاًلاگههزاروهشتصدتازندانیبود،ی

هتویزندانبودید؟ س-فقطبهشمافحشمیدادند؟شماتنهاطرفدارشاهبودید

ریدورزندانیبودیم،بندباالاحمدعشقیبود،امری ج-نهماهفهشتابودیمتویه

بود،حسنیرمضونیخیواینابودن.دوروزموندهبودبهحساببه۲۸ یا امریزرین موبور

نهتورواز مرداد.بعدرئیسزنداناومدوگفت:»بیابروتومریضخونهدومرتبه.اینامم

نن!«گفت: جابرم.بذاراینااعدامم ماعدامدارمدیگه هح بنیبربن.«گفتم:»من

»نهبیابروتومریضخونه.«رفتیممریضخونه.سرهنگقوامیَامهمونجابود.اینسرهنگ

رد.اونمیهرادیوداشت.آخهتوزندان قوامیراستیآدمخوبیبود،خیلیامبهمامحبتمی

هظهراازاونااذونپخشمیشدوچارتا هرادیونبود.خودشونیهبلندگوهاییداشنت

ردن.رفتیماونجاباسرهنگقوامیوبعدغروبشد لمهحرفمیزدنوبعدقطعشمی
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اظمییههمچیچیزی،اومد وشبشد.اونجایهافسرنگهبانداشت،سروانیبودبهنام

توهمونمریضخونهس���رهنگقوامیروببینه،یهُخردهنشستاونجاوبعددراومدگفت:

یه؟«گفت:»لندن، »دیدیباالخرهاینشاهرفتپیشارباباش؟!«منگفتم:»اربابش

ربال،تومیگیرفتهانگلیس؟«گفت: همیگنشاهرفتهعراق، انگلیس!«گفتم:»همه

هخودتی!«وماهمونجابیخخر هفالنفالنشدهرفته...«گفتم:»مرتی »نه.اینمرتی

ردیم.افسرهرفتبادست افس���رهروگرفتیم.بیخخِرشوگرفتیموُخبیهُخردهناراحتش

همناینوگفتمواینوگفتمواینمنوزده.خودشبادست رد خودشیهپروندهدرست

۲مرداد. یمیدونستفرداچهخربمیشه!حاالچهموقعست؟شب خودش!

هتویزندانقصربودیدقضیۀ۲۸مردادراچطورفهمیدید؟ س-ببینمشما

هرئیسزندانیهواومدتو. ج-قضیۀ۲۸مردادو؟آهان....فرداصبحش���دومادیدیم

تقریباًساعتدهاونموقعهابود.اومدتووگفت:»جعفریمنمیخوامامروزباتویهناهار

بخورم.«پیشخودمگفتم:»اِ،آژانایاینجااصاًلبهمامحلنمیذارن،چطوراینمیخواد

باماناهاربخوره؟«گفتم:»جنابسرهنگقابلنداره.االنمیفرستیمازبریونبراتناهار

بیارن.«

سیبود؟ س-آنزمانرئیسزندانچه

ردم،به یروصدا ج-نمیدونمسرهنگایرانپوربود،یههمچیچیزی.بعدهمونجای

باببگریورداربیار.«اینرفتبریونوبرگشت یهپاسبونیگفتم:»بروچندتاظرفچلو

سته.گفتم:»چیشده؟«گفت:»تصادف هلباساشپارهپارهش���دهوسرشش دیدم

ردم.«حاالنگوزدهبودنشگویا.

سانی؟ س-چه

ج-مردم!گویابریونشلوغشدهبود.دراینمابنیاومدنبهمنگفنت:»یهخانومیاومده

هتاحاالمالقاتیخانومنداشتم!« ارندارم.من تورومیخواد.«گفتم:»منباخانوم

یهچیهواینا...«اومدیمیهسروگوشآبدادیم گفنت:»حاالاومدهتورومیخواد.ببنی

هاومدهبوددیگهندیدهبودمش.اومدو دیدی���مپروینآژدانقزیه.منازتویاوندادگاه

گفت:»آقا...«گفتم:»بروبابابامنحرفنزن.«

س-چرانخواستیدبااوحرفبزنید؟
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ارمانبود. ه،اونتوردیف ج-آخهگفتم

ارداشت! اشمیپرسیدیدچ س-

ه:»وایسامیخوامیهچیزیبگم.«گفتمببینماین ن.برگشتمبرم،قسمداد ج-حاالصرب

وم نن.یهپی ه:»بروبچههادارنش���روعمی چیمیگه.رفتمجلوگفتم:»چیه؟«گفت

نمواینا.یهچیزی،نوشتهای ومیبرایبروبچههابدهتامنبرمباهاش���ونصحبت می

نن!«خالصه،یه ار بده.«گفتیم:»واالمیخوایبریبرو،بچههاخودش���ونمیدوننچی

هشهر ردیموگفتیمبره.رفتومامرفتیمتونشستیموگفتیم:»بچههامثلاین چیزیجور

دارهشلوغمیشه!«

هبروبچههایشماازجنوبشهرراهافتادندآمدندتوی س-یعنیشماتویزندانبودید

خیابانهایشمالشهر؟

ج-ُخببله،دارودستههاراهافتادهبودن.

هبهخانمپروین امی س-دارودستههابهدستورشماراهافتادهبودند؟یعنیآننامهیاپی

رد؟ آژدانقزیدادیداثر

ومدادم. ج-نامهنه،پی

امدادیدگفتیدبچههابیایندبریون؟درست؟ س-پی

ج-بله.

هپروینآژدانقزیرفتوشمابرگشتید س-بسیارخوب،برگردیمتویزندان.بعدازاین

توزندان،چهاتفاقیافتاد؟

ه:»خونۀمصدقرو یگفت یازبریوناومدوبهاونپاس���بونهیواش��� ج-آهان،ی

ردنوهمهجاروگرفنتواینا.«بهسرهنگقوامیگفتم:»سرهنگرادیوتوبگری خراب

ببینیم.«رادیوروگرفتیم--یکوبیستدقیقۀبعدازظهربود--دیدیمخونۀمصدقجلسۀ

یهمهنشسنت. یو یو پنبهست.درستیادمه،اینخربودادوگفتجلسۀپنبهستو

ه؟!دیدمنههنوزهیچخربمربینیست.خالصه، همیگنخونۀمصدقروزدن پساینا

شدساعتدوبعدازظهر.دوبعدازظهرگفتیمُخبوقتاخباره.حاالهرچیهستمیگه.

ردیمدیدیمنه،اخبارنمیگه.بعددیدیمصدایرادیوخرابشده،هیباهاشوررفتیم باز

ردیم.باالخرهبعدازیهربعی،صدایرادیویهودراومد.سروصدایرادیو واینوراونورش
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یبودخدایا...؟ هصدای هدراومد،مندیدم

س-مریاشرافی؟

هاعتضادیه.دیدمصدایاونهوبعدمریاشرافیوتیمسارزاهدیوخالصه، ج-...نه.مل

هفالنوبیسارشدهومااالنبیسیموگرفتیم.نگو ردن چندتاایناپشترادیوصحبت

اینارفنتبیس���یم.بعدازاونجامباتانکمیانتوش���هربانی.۱حاالتوشهربانیامپلیساو

ارنمرییم.تیمسار ردن،میگنتاش���اهبرنگردهماسِر افس���رایشهربانیهمهاعتصاب

ه:»آقایونبرینسِر دفرتیامرئیسشهربانیبود.تیمساردفرتیمیگه محمد س���رتی

تشلوغه!«میگن:»توبگوزندهبادشاهتامابریم.«تیمساردفرتیاممیگه: اراتون!ممل

ننی.«بهخداجونشما، »ُخب،مندوسهساعتدیگهمیگم.حاالشمابرینمردموآروم

همیگمعنیواقعیته.هیچیخالصه،همنیموقع،درستیادمهدیدمتیمسارخلعتربی، اینو

معاونشهربانیبوداونموقع،تیمسارخلعتربیوبیوکصابرویهافسریاسمشیادمرفته

خدایا؟خالصه،اینسهچارتایهواومدندِرزندانوگفنت:»زاهدیجعفریرومیخواد.«

منوورداشنتبردنباالیشهربانیتواوناتاقباال.دیدمزاهدیوایناهمهتواتاقجمعن

دادستانبودوچندتایدیگه.مامرفتیم فرهاد سرتی وش���لوغوپلوغ،بیاوبرو.اون

رد لتیمسارواونممارویهماچ ردمامرفتیمتوب لوا اونجاویهوتارسیدیمزاهدیب

نیمتااعلیحضرتبیاد.«گفت: وگفت:»بروفوریمادرتوببنی.«گفتم:»نه.ماصربمی

تهنوزآرومنشده.«گفتم:»قربانپساجازهبدینمن...،«گفت: »همنیاالنبرو!ممل

ارداریم.«گفتم:»قربانرفقامزندانهسنت،اجازهبدینمنبرم »هنوزماخیلیباهات

ردوگفت:»اوناروبدهدستاینبرن.«گفت: ایناروبیارم.«خالصه،رئیسزندانوصدا

ردن!«گفت:»جعفری شی »قربانایناچندتاشونجرمشونسیاسینیست!ایناچاقو

ندوسهروز.«گفتم:»نهقربان،اگهاجازهبدینمنبرمپیشاونابااونابیامبریون. صرب

چ���ونمنبهایناتولوطیگریقولدادم.«گفت:»عیبنداره!بدهدس���تاینبرن.من

ار نه،چونهنوزنفهمیدهبود اریب اسماشونومینویسم!«اونوقترئیسزنداَنممیرتسید

یمیفته.میفهمیچیمیگم؟ دست

اماًل. س-
۴۵-۴۶۰بابازنویسیروایات  تاب»زندگیسیاسیمصدقدرمنتنهضتملیایران،ص دروحانیدر ۱-فو

سرویدادهای۲۸مردادراگامبهگاموبهتفصیلشرحمیدهد. وودهاوس،روزولتوای
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ج-خالصه،رفتمسراغحسنیرمضونیخیواحمدعشقیوحاجیمحرروامریموبور

هاگهمنبرمبریونش���ماروباخودممیربم.حسنی هبهش���ونقولدادهبودم واونایی

هطیبروباچاقوزدهبودوهیجدهماهزندانبراشبریدهبودن۱. سیه رمضونیخیهمون

هچرامنحسنیرمضونیخیروآوردمبریون طیبواس���هخاطرهمنیبامنمخالفشد

شه.یههمچیچیزی. نذاشتمهیجدهماهزندانیشوب

س-ش���مامیگوییدبرگش���تیدورمضانیخیورفق���ارااززن���داندرآوردید؟ویلدر

تدارودستۀمصطفیزاغی، ودتاسازاندرفصل»بازیگران۲۸مرداد«دربارۀحر تاب

ایرتدارد.چه ند.۲ایننوشتهباحرفهایشمام رمضانیخی،طیبواینهاصحبتمی

جوابیبرایایننوشتهدارید؟

تابروبع���دازانقالبتوایران ج-مزخ���رفگفته،هم���هشچرتوپرته.ُخباین

هنوشتهدارودستۀحسنیرمضونیخی هبایدضدمنباشه!اونجا ردنمعلومه چاپ

هاسم ازاونجاراهافتادن،حس���نیتاهمونظهر۲۸مردادتوزندانبود.چندتاازاینارو

ههمینابهمنگفنت:»آقااگهبریبریونمارممیربی؟«گفتم:»صد بردهاینازندانبودن

درصد!«

س-نقشطیبدرماجرای۲۸مردادرابرایمبگویید.

ج-اصاًلطیب...

ه۲۸مردادباشمادرزنداننبود؟ س-طیب

ج-اصاًلطیبنبود.

س-خودشودارودستهاشراهنیفتادهبودند؟

شور: ۲۹۹،بخشخربهای یهان،۲۹اردیبهشت۱۳۳۲،سالیازدهم،شمارۀ ۱-روزنامۀ
محبسحسنیوتقیرمضانیخیابرامشد/درمهرماهسالگذشتهبنیطیبوحسنیرمضانیخیوتقی »ح
رمضانیخیدرخیابانباغفردوسنزاعیرویدادودرنتیجهطیببهسختیمجروحومضروبشد.بعداز
فیلآزادشدندوپروندۀآنهاتاقبلازجریاننهماسفندگذشتهمراحل هاینسهنفردرزندانبسربردندبهقید این
مۀنظامیش���روع مۀآنهادریکمح ردهبود.ازآنپسپروندۀمتهمنیبهجریانافتادومحا خودراطین
دیبیو۵۰ضربهشالق شد.درنتیجهحسنیرمضانیخیبه۱۸ماهحبسوتقیرمضانیخیبه۳ماهحبست

ومشدندوطیبآزادشد. مح
ییدشدوامروزمراتبازطرف مآنهات یدادگاهفرجامخواستندویلدردادگاهتجدیدنظرح ومنیازر مح

فرماندارینظامیبهزندانشهربانیابالغگردید.«
املر.ک.بهپیوستشمارۀ۱۳ ۱۰۳-۱۰۶برایمنت ودتاس���ازان،نوشتۀمحمودتربتیس���نجابی،ص «--۲

تابچاپشدهاست. سمصطفیزاغیدرصفحۀ۴۶۵همنی ۴۰-۴۰۸ع  ص



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۱۶۴

ارنبود. ردم،روز۲۸مردادواینااصاًلطیبدستشتو  ج-نخریعر

س-نبود؟پسمنازقولشمامینویسمطیبدرجریان۲۸مردادنبود.

هندیدمش. ج-واالمن

س-برگردیمبهدنبالۀماجرا!اجازهگرفتیدبچههارااززندانباخودتانبربید...

ج-...بلهدرآوردیموخالصهورداشتیمبردیم.آهان،حاالمنرفتمزندانایناروبیارم،

ننی،صلوات اینزندانیا،بهجونشما،دادمیزدن:»بهسالمتیآقایجعفریصلواتختم

ننی!« ختم

هفحشتانمیدادند؟ س-همانهایی

ردن.ایناهمهاومدهبودن یمی ههمهشفحشممیدادنوخوارومادرماروی ج-همونا

بهسالمتیماصلواتمیفرستادن!فهمیدهبودنورقبرگشتهدیگه!خالصه،مااومدیماز

ردم،انداختمشتو ردهبودصداش هشببهمنحمله زندانبریمبریون،اونافسرهرو

نخانوم،اونموقع ردم.آخهباور همنوانداختهبودنودروروشقفل همونمجردی

نم،میتونستم.میتونستمدهمیلیاردبربم.ویلبهجونشما اریمیخواستمتوتهرانب منهر

ننییهقروندنبالاینحرفابودماصاًلدنبالمادیاتنبودم. ر بهموالعلی،اگرش���ماف

ردم،توخاکبزرگش���دهبودم.توزندگیاصاًلچیزی  ه،عر چونیهآدمیبودم

ردیم.حاالهمه ار.هیچیخالصه،مااومدیمیهنیگابهاینا نداشتم،چیزمیخواستمچی

میگن:»آقایجعفریتوروخدا،توروخداماروبرب...«

س-پرویزخسروانیونادرباتمانقلیچوبقیهیارانشانتویهمانزندانبودند؟

ج-زندانماازاوناسوابود.سربازاوارتشیاسوابودن.

هزاهدیآمددر یازدوس���تانخاطرهایداردوخواستهازشمابرپسمموقعی س-ی

رد،باتمانقلیچازهولشش���لوارشراوارونهمیپوش���د.ازاینقضیهچیزی زندانراباز

میدانید؟

ردن!ازهمچیچیزی ه!بهدستورشدروواز نه هنمیاددرزندانروواز ج-زاهدی

خربندارم.

ارینداشتند. س-پسباتمانقلیچوخسروانیواینهادرزندانباشما

هزنداناونابامنجدابود. ج-نخریندیدیمشان.گفتم



۱۶۵شعبانجعفری

س-ببخشیدحرفتانیادتاننرود.برگردیمسراغشماوزاهدی.

تآرومنش���دهبود،اومدیمرفتیمیه ج-...هیچیخالصهراهافتادیموچونهنوزممل

شتهنشد.اصاًلُخب سزیادی ردیم.ویلاونروز ت ُخردهاینورواونورومردموسا

رد. ۲۸مردادمثاًلبا۳۰تریو۱۴آذرخیلیفرقمی

یبهدرخانۀمصدقرفتید؟ س-شما

هبعدازظهر۲۸مردادزاهدیماروخواستمارفتیماونجا،گفت:»بریننذارین ج-گفتم

همابهحسابراهافتادیمتوخیابونا.توتهرانبودیمویل نندیگه.«اینبود مردمشلوغ

خونۀمصدقنرفتیم.۱خونهشتودعوایبنیمردموسرهنگممتازوایناداغونشد.

ردندرفتیدتویشهر؟نرفتیدمنزلمصدق؟ هاززندانآزادتان س-پسبعدازاین

نارا، همنروز۲۸مرداددرخونۀمصدقنرفتم،رفتمتوشهر.رفتیمگوشه ج-نه.گفتم

اینجاواونجا.

ردید؟ ار س-چ

ردیم. ردنمام ههمهمی اری ج-همون

ردید؟!تاچهساعتی؟ س-شلوغ

ج-تافرداصبحش.

س-یعنیشبنخوابیدید؟

ج-نه.ش���بمدیگهتاهمهرفنتشدس���اعتدوازه.ماهمهشتوماشنیسواربودیمویه

تآرومشدبرین سشاهروگذاشتهبودیمروشیشهشودادمیزدیم:»ایهاالناس،ممل ع

هدارودستهایجمع خونههاتون،برینسِرزندگیتون!«همهشهمینجورهرجامریسیدیم

سهایشمارۀ۱۰/۱و۱۰/۲( ردیم.)ع ارومی بودن،همنی

ردند؟ س-پولهارابعدازظهرپخش

یا؟ ج-

اییها؟ س-همنیامری

ودتای۲۸مردادو هندیدیم!میگنبیستوهفمیلیوندالربهمندادن، ج-واالما

ردهاستوضمننقلخاطراتشازتظاهرات هممتازاخریاًدرایرانباروزنامۀایرانمصاحبهای عزتال ۱-سرتی
ند.برای اوباشوماجراجویانومزدورانومیداندارهایجنوبتهرانبه»رهربیامثالشعبانجعفری«یادمی

.۴۱۰-۴۰۸ آگاهیبیشرتر.ک.بهپیوستشمارۀ۱۴ص
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راهانداختم.
س-بیستوهفتمیلیوندالریاهفتمیلیونتومان؟۱

یم ج-نخری.بیس���توهفمیلیوندالر.روزنامههاشهست،دارمشون.آره.آخهاواًل

نم. یمروزولتصحبت یبود؟دوماًبندهانگلیسیبلدنیستمتابا روزولت

هانگلیسینمیخواهد!همینجوریمیدهنددستآدم،آدمهم س-پولدادنوگرفنت

میگریدومیگذاردتویجیبش.

یه؟ همناونونمیشناسمونمیدونم ج-آخهچهجوری؟وقتی

س-شمااصاًلاوراندیدید؟

ج-اصالوابدا.

ساندیگریبرایشمایابهاسمشماگرفتهباشند؟ اندارد س-ام
ردن.۲ ارمی ال!اونوقتبرادرایرشیدیانباانگلیسا ج-باری

هآنهاپولراگرفتند؟ س-منظورتانایناست

ج-آخهبرادرایرشیدیاَنمباهمۀاینجاهلماهالیمیدونواینادستداشنت.

س-شماآنهارامیشناختید؟

ه،همهشونو. ه،سیفال ه،قدرتال ج-بله.خوب.هرسهچاربرادرو،اسدال

س-راجعبهاینهاچهمیدانید؟

وچۀگوشۀدانشگاهخونهشبود. هتواون هرشیدیانشون ج-واال،راجعبهاینا...اسدال

یهوقتایی،دِرخونهشووازگذاشتهبودویهعدهایازمردممریفنتدیدنش.منمگاهیمریفتم
 ۲وزارتخارجۀانگلیس.ازس���ررالف گلنینمایندۀمجلسعوامبهایدنرقم ۱-درس���ندش���مارۀ۱/۹۱۶۱۰
ودتای۲۸مرداد،نوشتۀمصطفیعلمترجمۀ تاب»نفت،قدرتواصول«پیامدهای میلیونآمدهاست.نقلاز

.۴۱۲-۴۱۰ املر.ک.بهپیوستشمارۀ۱۵ص غالمحسنیصالحیار.برایمنت
ازۀمنسوجاتجهانراداشتمو ۲-نقلازمصاحبۀنویس���ندهباخانباباذهابیان:»درآنسالهامندراللهزارم
ردو هآنجاراادارهمی همتعلقبهآقایانرشیدیانهابود.اسدال سبود پارچهمیفروختمروبرویماسینمار
هحدودسینفرجامیگرفت.روزهاساعتدهویازدهصبحمخالفنیمصدقبه درسالنیدرسینمامینشست
هدارد ردم.یکروزمتوجهشدماسدال آنجامیآمدندودربارۀمصدقحرفمیزدندمنهممیرفتموگوشمی
سالقبلازسقوط ارزمیفروش���د.آنروزهادولتبرایوارداتجنسارزنداشتونمیفروخت.ماهمازی
هآقایفهیمیانشوهرخواهرم مصدق،برایوارداتپاوندانگلیسیمیخریدیم.ازاوارزخریدموبرایطرفم
سدیگرینخر،آدممعتربی هارزخریدیاز سی ردم.یکروزفهیمیانبهمنگفت:»جزازاین بود،حواله
(برایمآمد.منتا۲۵مردادهربارازآنهابنیسی   است.اینپولمستقیماًازبانکانگلستان)
ناسهاینقدراتویچمدانمیگذاشتممیبردم ردم.یادممیآیداس تاچهلهزارتومانپولخورد)تبدیل(می
ناسهاصدتومانیبود.روز۲۵مردادوسهروزدیگربعد،بهدلیلاوضاع،ازآنهاارزنخریدم.« وبزرگرتیناس
ا،ایران، تاب»مصدق،نفت،ناسیونالیسمایرانی«نوشتۀجیمزا.بیلوویلیامراجرلویس،درمقالۀ»امری -در
۴۶۰-۴۶۱بهسوابقبرادرانرشیدیانوارتباطآنهاباانگلستاناشاره سیاستمداخل«نوشتۀجیمزا.بیلص

.۴۱۳-۴۱۲ املر.ک.بهپیوستشمارۀ۱۶ص شدهاست.برایآگاهیازمنت
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هبهحسابهممحلمابودوتوباستیونمینشست ومیومدم.یهروزاونسلیمانبهبودی

فرستاددنبالما.منرفتماونجا،گفت:»جعفریدیگهخونۀرشیدیاننرو.«بعدازاونموقع

دیگهنرفتم.

س-بهبودیمستخدمشخصیرضاشاه؟

ردهبود.بعد ار رد،دورووررضاشاهبود،بارضاشاهخیلی ارمی ج-آره.برایشاه

ارایایشونوانجاممیداد.حاالپریمردشدهبود. میاددورووراینشاهو

س-نرپسیدیدچرا؟

همالمصدقه،شمادیدییا ج-نه.گفتنرواونجا،منمنرفتمدیگه.نمیدونماونفیلمی
هرشیدیانایناجاسوسماسوسبودن.۱ ندیدی؟تواونمثاًلُخبنشونداده

جارفت؟ اییها س-گریمانگلیسهابهرشیدیانهاپولدادند.پولامری

هدارممیگمتاظهر۲۸مردادمنتو ج-مناگهچیزیباشهُرکمیگم.میدوننی؟من

ردن. ارارو زندانبودم.آخهایناپیشاز۲۸مرداداین

سیگرفته؟ س-هیچوقتهمدنبالشرانگرفتیدببینیداینپولراچه

ر همیشنفممیگنپویلردوبدلشدهف ج-نه،اونموقعاصاًلاطالعینداشتم.حاال

نم، می ه.عر هوداششقدرتال هرشیدیانوسیفال نمرشیدیانایناگرفنت.اسدال می

رده،بااونامریفت. همیگنبامنصحبت یمروزولت اربود.همون اونادستشونتو

اسداللهمتو۲۸مرداددستداشت.

س-درچهچیزیدستداشته؟

ج-توشلوغی.

هبعداز۹اسفندرشیدیانهارامیبینید؟ س-ایناولنیباریاست

ج-بله،درسته.

س-بعداز۲۸مردادبازهمرشیدیانهارادیدید؟خربیازآنهاداشتید؟

ج-چرا،یهماهیبعداز۲۸مرداددیدمش.اوناخودشونفرستادنعقبِمن.یهمهندسیبود

ارهومباش���رشبود،همۀدعوتاوبرووبیاهارواونترتیبمیداد--اوناومد --همه

هخانخیلیدلشمیخوادشماروببینه.«مامرفتیممنزلش. عقبماوگفت:»ایناسدال

ننده:برایانلینگ. ساختۀتلویزیونگرانادا،تهیه   ۱-اشارهبهفیلممستند
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س-درخانهاشچهخرببود؟

هرفتمدیدمدستهدستهازاینوراونورمیاندیدنشومرین.یهوقتاییمثاًل ج-واالخونهش

رد.هر یلمجلستعینیمی هتاحتیو پاریاییمیومدندیدنش...اونوضعشطوریبود

ارداشنتاین اریداشتمریفتخونۀاین!اگهباشهرداریوشهربانی سیتوتهران

ارتمومبود.همهمیشناختنشوباهاشرابطهداشنتومریفنتخونهش.آره همیزد یهتلفن

مهندسهگفت:»خیلیدلشمیخوادتوروببینه!«مامرفتیمواونممارودید.

ردند! س-بعضیجاهانوشتهاندرشیدیانهادرجنوبشهرپولپخش

هاگهروز ج-اینومننمیدونمواال.ویلخانوم،بچههایجنوبشهر،یهآدماییبودن

هپول ردنغروبسهشاهینداشنت،همهرومیخوردن.اصاًلدنبالاینحرفا ارمی صنار

نننبودن.ببنی،اونایهآدماییبودنهمهدستبهجیبخودشون، اریب سیبگرینو از

شتارگاهوبچههای یامیدادن؟غریازبچههای افههارو اسببودن.شباپول ارگرو

تواحدواینا؟ شر

س-باالخرهتویهرصنفوگروهیتعدادیرامیش���ودباپولخرید.مثاًلمیگویند

دورانمصدقبازاریهابهدارودستهوبروبچههایشماپولمیدادند؟

ج-خانومبهجونشمااینوراستمیگم.مناصاًل...

ت هتویخیابانهابودندراپولبهحر س-منشمارانمیگویم،ویلدارودستههایی

درنمیآورد؟

ج-وقتیش���مامیرپس���نیمنبایدجواببدمدیگه!...منهیچوق���تندیدمبچههای

ورهپزخونه،مثاًل نهبرنسِر جنوبشهردنبالپولواینبساطابرن،ایناروبیخودمیگن.مم

نمنمیدونمخمنیواونجاهااومدن،اونالشیهارو،یه  هازنطنزوعر اونعملههایی

همحلیهسنتو ن.ویلاینجورآدمایی فدستشونوبگنآقابیاشلوغ پویلبذارن

ردن. ارارونمی بهحسابخودشونجاهلمحلهسنت،اینااصاًلهیچوقتاین

ه س-بگوییمپولنه.پستودۀمردمجنوبش���هرراچهچیزیمیتوانس���تبرانگیزد

تویخیابانبریزند.برایچهمیآمدند؟

ننی،اینبروبچههاتااینروزای ننییانمیتوننیباور ج-نمیدونمش���مامیتوننیباور

ارایباستانی آخرمهمهنسبتبهشاهعالقهداشنت.اصاًلبچههایجنوبشهرواینورزش
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همنمیدونم...مثاًل۴آبان اراهمهشونخاطرخواهشاهبودن.تااونجایی واینورزش���

نن.بچههای هبیانجلوش���اهورزش ردن نخانومایناالتماسمی همیش���د...باور

رد. ارایههمچیآدماییهسنت.منتهاشدستگاهایناروناراحتمی جنوبشهرواینورزش

النرتی، النرتیتازهمیومدتواون ردن.وقتیرئیس می النرتیروعو مثاًلیهرئیس

ی میخواس���تتومحلدوروردارهدیگه،ت���ازهاومدهبود.مثاًلمیگفت:»تواینمحل

رب ربخراط«»برینبیارینش.«حاالمثاًلاینباباسیدا س���روصداداره؟«»مثاًلسیدا

النرتیوجلو ناروحاجیامشده.ویلمیاوردنشتو خراطسالهاستبوسیدهگذاشته

نی،من پاسبونابهشمیگفت:»فالنفالنشده،اگهاینجایهوقتعوضیبریوفالنب

یمیزددرک...شمینداختشبریون. نم.بروبریون!«ی نم،همچینتمی همچینتمی

رد. ارسازیمی ردها!ویلیهچیزیتودلاینا اریامنمی النرتیه حاالهمونرئیس

همیومدن ایتیداشنت.ازاونجا همریفنتناحیۀدهباآژانایاونجاح یامثاًلاینجاهال

ه»پاگونمنو ندبعدمیومدجلویاینا مشروبمخوردهبودن،آژانهپاگونشوخودشمی

ردهپاگونمو هبامندعوا رد.بیخودوبیجهت ه؟!«وبازداشتشونمی نیمرتی می

رددیگه.اینملتماز اراخودبهخودایناروباشاهمخالفمی نده!میدوننیخانوم؟این

هرچیگلهداشنتمینداخنتسِرشاه.مثاًلبارونمیومد،یارومیفتادتویهدستانداز،فحش

بهشاهمیداد.اصواًلاینجوربود.

س-روزنامۀاطالعات۲شهریور۱۳۳۲خربازدستگرییحسننصرییسنگرتاشمیدهد

شیدهبود.اینازبچههایخوِدشمابود؟ هروز۲۸مردادمجسمۀشاهراپائنی

ج-نخری.نهازبچههایمانبود.اونمبهحسابجزوهمنیبچهمحلیابوددیگه!

س-پسبنیاینبروبچههاهممخالفشاهوجودداشت!

ج-نه،میدوننی؟اینایهعدهبودننونبهنرخروزمیخوردن.اینورمریفنتاینوریمیشدن،

اونورمریفنتاونوریمیشدن.البتهمناطالعدقیقندارمچوناونموقعزندانبودم.همون

ننومجس���مههارومیارنپائ���نی،منزندانبودم.توزندانبه ارارومی هاینااین روز

هیهمش���تریخنتدارنمجسمۀشاهورضاشاهرومیارنپائنیوهمهروخورد منگفنت

ردهمونحسنسنگرتاش همجسمههاروخوردمی نن.بعدهابچههابهمنگفنتاون می

بوده،بچۀخیابونعنیالدوله.
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س-بعدچهبرسرحسننصرییسنگرتاشآمد؟

ردنخودشمرد.نه،بعداز۲۸مردادواسهاین ردن،نخری.نهاعدامشن ج-اعدامشن

شیدن ردنوپائنی هواسهشلوغ یرویادمنیست ردن.منهیش سیرواعدامن چیزا

ردن. ردهباشن.یهچندتاییروگرفنتوبعداًیواشیواشول مجسمهاعدام

هازدستشماعصبانیهستندمیگوینداگرآنزمانگذاشتهبودید س-ببینید،بعضیها

لیفمعلومشدهبود. شاهرفتهبود،رفتهبوددیگر.ت

ه!ُخبمریفت...بازبرمیگشت. ج-ُخبرفنتشاهبهاینسادگیامنبود

س���یرا س-ای���نهماس���تدالیلاس���ت!بهنظرش���مامردمچهمیخواس���تند؟چه

میخواستند؟شاهرایامصدقرا؟

ج-مردمباشاهخوببودن،دوستشداشنت.مصدقمدوستداشنتچونباشاهخوببود.

نه،مردمدیگهخونشون ارارومی ویلوقتیمیزنهمجسمههایشاهرومرییزهپائنیواین

بهجوشمیاد.اصاًلخانومهمۀتهرانیهوجوشیداومدباالومردمریخنتتوخیابونا.ویل

ردنمصدقآسونه: ردنشاهسختهویلرد هرد تودهایااونوقتمقصودش���وناینبود

ش���یموازاینحرفا!«آره، ار،بعدخودمونزیرآبش���ومی »پسمصدقروبیاریمشرو

هتریشونبهسنگخورددیگه. رشوناینبود ف

هتاروزقبلاز۲۸مردادمیگفتندزندهبادمصدق، س-چطورشدبسیاریازآنهایی

راهافتادندوگفتندزندهبادشاه؟

یدادهبودن.بعدباهمونانگشتایجوهریشون ج-ببنی،ایناتمامواسهمصدقتورفراندمر

۲۴ هقضیۀزندانیاروبراتونگفتم:اینادرعر فردادادزدند»زندهبادشاه«،همونا.من

شدن.اینملتاینجوریبودندیگه!اگهاینملت لراجعبهمنعو ساعتیهووبال

فلسفیرویادتونه؟ محمدتقی تبهبادنمریفت.مثاًل هممل اینجورینبود

س-بله.

ج-اینیهوقتیتومس���جدش���اهمریفتباالمنرب.بهجونشما،بهموال،مامیربدیمش

مونیستاخیلیباهاشمخالف باالیمنرب.منبودمواسفندیاریوبچهها،بهقرآن.این

ب���ودن.خانوم،وقتیاونومیربدیمباالیمنرب،اونباالدادمیزد:»ایهاالناس،زنبورش���اه

داره!ماچی!«میگمجونش���ما،بهموال.اونوق���تدیدیبعدازانقالببااینخمینی
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ارین؟چیمیگنی؟منخوبیادمه.اینوشمانشنیدین، جای رد؟خانومشما ارمی چی

اری همریفتباالیمنربگفت:»جعفریجان،یه سنشنیده...همنیفلسفییهروز هیچ

رد.منرفتماونطبقۀسُیممنربو--به یدرمی یشیش رد،ی یترقهدرمی ن!«ی ب

جونبچهمانگارهمنیحاالجلوچش���مه--دادزدم...خیلیمعذرتمیخواممیبخشنی،

نه!« یشلوغ گفتم:»ایهاالناس،اینآقابامنربشتوک...خوارمادرهر

رد: حاالاینزنانشس���نت،نمیتوننحرفبزنن،اونمنمیتونهچیزیبگه،یهدفعههمچی

»چیگفتی؟چیشد؟«

خودتاناست! لگشاییهایشماهمخا س-مش

ج-مامخانومبااینآخونداداستانیداشتیم!

ودتا بخش  دوم : بعد از 
یشاهرادیدید؟ س-بعداز۲۸مرداداولنیبار

ه۲۸مرداد،خدازاهدیروبیامرزه،مابازاهدیاینا نم  ج-بله.خدمتش���ماعر

بودی���م.آقایزاهدیگفت:»اعلیحضرتفرداصبحمیان.اگهخودتمیخوایبریبرو

هبرایمصدقدرست سینگو!«مامیهدستهگلگرفتیمورفتیم.تواونفیلمی ویلبه

هدارمدستهگلبهشاه هش���اهبرگشت،نشونممیدن ردناونتوهس���تم،همونروزی

میدم.همون۲۸مرداد.

هنه،۳۱مرداد.شاه۳۱مردادبهایرانبرگشت. س-۲۸مرداد

هتشریفآوردنمارفتیم نم...اعلیحضرت  ج-درسته،ببخشید.بلهخدمتشماعر

فرودگاه.وقتیاعلیحضرتمیخواستازطیارهپیادهبشه--فرودگاهمهرآبادیهچینهایداره

نصریی ه سرگردنعمتال ه همردممریفنتروچینهوامیسادن--منپریدمروچینهدیدم

وتیمساردفرتیویهعدهاونجان،تیمساردفرتییهورفتافتادروپایشاه.منمازاونباال

ه:»اعلیحضرتاین...هادروغمیگن!اینپدرسوختههاهمهشونخائنن.پریروزا دادزدم

هاینحرفوزدم،شاهیهنیگای بهتبدوبریاهمیگفنت...حاالافتادنروپات!«هیچیمن

ه!«گفتم: ه:»بروپائنیمرتی ردوخالصهفرزرفت.نصرییاومدپریدبهمن اینجوری

لنجاررفتیم.اینباباازاونوقتدیگهباما هخودتی!«مااونجاخیلیبانصریی »مرتی
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ورتادستوردادهبودمنوبندازنزیرموتوراشون.ُخب،آخههر خیلیبدشد.تاحتیبهاس

وقتشاهمیخواستیهجاییبرهمریفتمیهدستهگلبهشمیدادم.چنددفعهبهایناسرپده

ه ورت.اونوقتازَبس یازموتورایاس��� بودهروقتاینمیادجلوبندازیدشزیری

ینهبودگاردیاوگروهباناواستواراشواینا--آخهمنوخیلیدوست اینبداخالقوبد

داشنت--بهمنمیگفنت:»آقایجعفریحواستجمعباشه،اینیههمچیدستوریبه

نیمویلتوَاممثاًلزیادنیادوروورش.«ازاینحرفا.ازاونببعد ارونمی ماداده،مااین

رد.یهوقتمثاًلشاهمیخواستبیادباشگاهرو هرچیپیشمیومداینبامامخالفتمی

نه. ردوهیمیخواستجلوگریی نه،اینمخالفتمی افتتاح

س-بهآنبخشبعداًمیرسیم،وقتیبهشاهگلدادیدشاهچهگفت؟بهشماحرفیزد؟

ج-نه،اصاًل!آخهوقتیش���اهمیخواستبیادتمامازشمرونتادمِفرودگاهمهرآبادانقد

هنچیدهبودن!همینجورگُلهبهگُلهچند هنگو.اصاًلخانومسربازارو سربازریختهبودن

تآرومنشدهبود.اعلیحضرتازاونپلهها تاچندتاهمینجوربودن.ُخباونروزهنوزممل

ه هاومدپائنیدستهگلروبهشدادم.بعداعلیحضرتسوارماشنیشدوهمچوتیزرفنت

رد.منظوریعنیانقدتیزوبز یهماشنیسِراونپیچمهرآبادخوردسهچارتاسربازوداغون

بردنش.بلهدیگهرفنتومندیگهندیدمشونتایهماهیگذشت.

سباشماتماسنگرفت؟ س-دیگرهیچ

ج-نه،چ���را.میگفنت:»بیابربیمتپهلواعلیحضرت.«منگفتم:»باش���ه.حاالبذار

اری ننتابعد.«منخودمزیادنمریفتم.میگفتم:»واسهچی؟باالخرهمااگه اراشونوب

ه!«۱باالخرهیهروزرفتیم.یه ردیم.نمیخوایمبریممانوربدیم تمون ردیمواس���هممل

روزتیمسارزاهدیخودشگفت:»اعلیحضرتچنددفعهسراغتوگرفنتوگفنتبیارینش.«

نم،همۀاینارومیشنیددیگه:از آخهاعلیحضرتخدابیامرزمیدونستخیلیفعالیتمی

هبودیممیدونست.باالخرهمارفتیمخدمتاعلیحضرت هموندورۀسربازیتاتوزنداَنم

وشاهرودیدیم.

س-برایاولنیبار؟درآندیداربهشماچهگفت؟

نی؟باشگاهداری؟نداری؟«همنی. ارمی ج-چیزینگفت.»چطوری؟االنچی
۱-درمجلهاطالعاتهفتگی،شماره۶۳۲،صفحه۲۵،درمقاله»شعبانجعفریدرعزاداریخامسآلعبا«به

.۴۱۴-۴۱۳ ۱ص املر.ک.بهپیوستشماره تهاشارهشدهاست.برایمنت اینن
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هنداشتید.بهشاهگفتید؟ س-باشگاه

ج-بلهدیگه.گفتم:»باش���گاهندارم.«گفت:»برینیهزمینیجاییببیننییهباش���گاه

ننی.«همنیدیگهازاینحرفا،بهاونصورتحرفینزد.هیچیماماومدیم. درست

رزاهدیوبقیهراچطور؟اینهارابازهممیدیدید؟ س-سرلش

ردیممنزلمون. ج-چن���دروزبعداز۲۸م���ردادمازاهدیوبختیارواین���ارودعوت

گیالنشاهمبود.منزلموَنمتوهمون ه هدایتال مولویامبود،تیمس���ار جواد س���رهنگ

اهگلیبزرگیبود.ملوکضرابیامگفتماومد،مهوَشمگفتم خیابونشاهپوربود،یهخونۀ

لهپاچهوجیگرودلو هویالونمیزد--اومدن.اونروز بابهرامحسنزاده--شوهرش

ردیموخوردنوملوکضرابیومهوشمواسشونزدنو بابواینادرست قلوهوچلو

وبیدنوخوندن...

رمآبگوشتیبود! س-مهوشرامیشناختید؟انگارلقبشا

ردیمباشگاه.میومدومریفتدیگه. ج-بله،چنددفعهدعوتش

س-بچههایجنوبشهرخیلیطرفدارشبودند.یادممیآیدموقعتشییعجنازهاشتهران

خیلیشلوغشد.میگفتندیکمیلیوننفررفتهبودندتشییعجنازۀمهوش.راستبود؟

ج-بله،خانومخیلیرفنت.یهسِرجمعیتشابدولعظیمبودیهسِرجمعیتخیابونری.به

هشبخواسنتبرننعششوازتوقربدربیارن. خاطرهمونجمعیتِزیادبود

سانیمیخواستندنعشمهوشراازتویقربدربیاورند؟ س-نفهمیدم!چه

ج-همنیطرفدارایآخوندماخوندا؟میگفنتچرااینهمهجمعیتپشتسِریهزنفاحشه

رد رفنت.ویلمهوشخیلیلوطیبودخانوم،فاحشهامنبود،شوهرداشت.هرچیامپیدامی

میدادبهاینواون،بهفقریا.اینسوس���َنمهمنیجوریلوطیبود.اونمهرچیدرمیاورد

میدادبهبقیه.

س-بلههردویاینهازنهاییاستثناییبودند.حاالبرگردیمسرصحبتخودمان.بعداز

یبود؟ هشمابافاطمیروبروشدید رتفاطمیراگرفتند.اولنیباری ۲۸مرداد،د

یدوباربافاطمیروبروش���دم. ج-اولنیبارتووزارتخارجه.قبلاز۲۸مردادمنی

هخیلیاممنودوستداشت،خیلیاممنوتشویق ردیم.قباًلگفتم رفتیموباهاشصحبت
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ماعدامماروداددیگه. هاینپیشامدای۹اسفندشد،دشمنمونشدوح رد.۱بعد می

ردیدوگفتید:»بهفاطمیبگواگهبریون س-ببینید،شماگفتیددردادگاهیکتهدیدی

نم.«حرفخودتاناست. هخفهتمی دس���تمبهترس���ید،اگهاززنداناومدمبریون

درست؟

ج-درست.

نندشماباعثمرگاو ر همردمف س-ش���ایدچوناینحرفرازدید،باعثش���ده

شدید؟

رد. نم!ویلاونودولتاعدامش هنمی ج-همگفتموهمزدمش.حاشا

نید. املتعریف س-لطفاًقضیهرا

ج-گفتمبیامبریونمیزنمتدیگه!شماداریناعرتافمیگریین؟

س-بله!دارماعرتافمیگریم.

خنده ج-باشه!

س-آخراینقضیهخیلیمهماست.میگویندشمااوراباچاقوزدید؟شمامیگوییداورا

تابشمینویسد: چاقونزدید،فقطزدید.ایندوحرفباهمفرقدارد.مسعودحجازیدر

ومتهیاهو رتفاطمیساعت۹صبحشنبه۲۲اسفند۱۳۳۲دستگریشدودستگاهح »د

همحل وجنجالبس���یاریبرایدس���تگرییاوبهراهانداخت.اورابهعمارتشهربانی

همیخواهندبه فرماندارینظامیدرآنجابودبردندودرساعتسهبعدازظهربهعنواناین

زندانبربندازدرببزرگشهربانیخارجساختندوبریوندربشهربانیشعبانجعفری

شیدندبرروی هازقبلانتظاراورامی شان )معروفبهبیمخ(وجمعیدیگرازچاقو

رتفاطمیدرمحل ارد اوریختندباچاقوبهجاناوافتادندواگرخواهرش���جاعوفدا

شتهشدهبود.«۲و رنفاطمیبهطرزفجیعی حاضرنبودوخودرابهرویاونینداختهبودد

رتفاطمیچاقوزدید. میگویندشمابهسلطنتخانمخواهرد

ج-واالدروغه!

س-یعنیشماجلوشهربانینبودید؟

ج-بودم.
.۱۱۹-۱۱۸ ۱-ر.ک.بهسندشماره۱\۸ص

.۱۶۴-۱۶۳ ۲-»رویدادهاداوری۱۳۳۹-۱۳۲۹«نوشتهمسعودحجازی،ص
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س-پسجلوشهربانیحضورداشتید؟درست؟

ج-بودم،ویلچاقونزدم.منهیچوقتچاقونزدم.ویلزدمش.ببنیخانوم،خوبگوشتو

ردهباشممیگم.آخهببنی اری بهمنبده:نمیگمنزدم،میگمخواهرش���ونزدم.مناگه

شته... رتفاطمیروشعبونجعفری داریمیگیاونامیگند

شتزدید. شتید،بهقصد ه س-نه

هعبدخداییجزوفدائیان شتش.اونوقت ردو مه رتفاطمیرودولتمحا ج-...د

اس���المبود،منمجزوفدائیاناسالمبودم،عبدخداییفاطمیروباتریزدویلنمرد.اون

یلمجلسایناست... هاالنو عبدخدایی

رد.چراش���ماتابهحالدربارهاشحرف نمبایداینقضیهراروش���ن رمی س-ف

نزدهاید؟

ج-حاالمیگم:دمش���هربانیزدمش،چاقوَامنزدم.بیخودمیگنچاقوزده.همشریهشم

روشنیفتاد.تویشهربانیهمشریهشاونباالوایسادهبودمندمپلههایپائنیزدمش،

اونخانومباالیپلههاوایس���ادهبود.هماخانوم،جونش���ما،شنیدماینهمشریهبعداز

رده.« پونزهسالتواتریشگفته:»چونشعبوناونوقتمنوزد،منحاالاینجامچرک

همناصاًلدس���تبهشنزدم.بعدمتوصنفزندگیمون )سندش���مارۀ۱۰/۳(درصورتی

هچاقوبزنیم.منمتوزندگیمتا هبریمزنوبزنیم،اصالوابدا،چهبرس���هبهاین نیس���ت

شیتوتهرانازمن ارینداره!شمایهپروندۀچاقو امروزهیچوقتدستبهچاقونزدم،

نن...بلهخانوم،فاطمیرودولت گریبیار،منهمونساعتخودمحاضرمیشماعدامم

شتش. ردو مه محا

هفاطمیراگرفتهبودندومیخواستنداز س-منظورمچیزدیگریست.میگویندموقعی

هزیربالشرا احوالبودوفشارخونشپائنیبود،بهطوری شهربانیبهزندانبربند،مری

هیکافتادهرابزند.شما گرفتهبودندومیبردند.درصفاتمردانگیوپهلوانینیست

چرااورازدید؟

ج-منچهمیدونستمدرچهحاله!

س-پسحالشرانمیدانستید؟

ُپهریشمگذاشته موردورشبودنخانوم.خیلیامشقورقراهمریفت.یه ج-نه.دهتام



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۱ ۶

هوزیرخارجهس���ت،وقتییهومرییزنتوخونه س���ی بودیههمچی.آخهخانمجونیه

بگرینش!وقتییهوزیرخارجهرواونجوریبگرین،باالخرهخواهینخواهیفشارخونش

یامریهباالیامیادپائنیدیگه!باالخرهیهشخصیتیبود!

شیدید؟ س-چیزیهمبهاوگفتیدوزدیدش؟خطونشاندادگاهرابهُرخش

ه،ُخببایددریوریبهش هدستهگلبهشنمیدم ج-ُخبچرا.باالخرهاونموقع

بگمدیگه!بله؟

سیزد؟ س-حتماً!پساگرشمابهاوچاقونزدید،چه

سیبهشچاقونزد. ج-عزیزمن،

تکخورد؟ س-یعنیفقط

هگرفتنشزدهبودنش.حاالمنمدمشهربانیبودمدوتاممنزدم. ج-بلهدیگه،همونا

س-پسشمابامشتاورازدید؟

ه شنبودم.این ردم.منچاقو ج-بله.میگمجونبچهمتاحاالمندستبهچاقون

رد. مه نم،فاطمیرودولتمحا می خدمتشماعر

رتمحمودعنایت هاینجاوآنجانوشتهاند،مثاًلد س-ناراحتنشوید.اینمطالبیاست

شان درنش���ریۀ»نگنی«۱چاپایراننوشتهاس���ت:»...عدهایاجامرواوباشودشنه

نند...«منهممیخواستمازشمادربارهاشبرپسم، حرفهای...بادش���نهبهاوحملهمی

هپهلوانو نمشماجوابدادید:شما همطرح همنی.س���ؤالبعدیامراهمقبلازاین

ارهستیدومراممردانگیدارید،قبولداریدچننیآدمهاییهیچوقتدسترویزن ورزش

نند،پسچراسلطنتخانمخواهرفاطمیرازدید؟ بلندنمی

ردم.ایشوناونباالوایسادهبود. ج-اصالوابدا،دستروشبلندن

همیگویندخودشراانداخترویفاطمیواگر س-آنباالایس���تادهبود؟پساین

شتهمیشددرستنیست؟ نینداختهبودفاطمی

ههمچیچیزیندیدم. ج-نخری.چرتوپرتاست.من

س-گرفنتفاطمیسختبود؟

شیدن.ویلاونروزُسرومروگندهداشتقشنگراهمریفت.آخه افات ج-بلهخیلیم

مفروردین۱۳۵۹،تهران،صفحه۴. ۱،سالپانزدهم،سیوی ۱-نگنی،شماره
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تاباورمیدارنمثاًلیهچیزاییبرایخودشونمینویسن.هرچی ردمخدمتتون،این  عر

نهیاروایناروبخونهبگه تابوبخونن.جونشما.حاالمم دستشونمیادمیگنتامردم

ه »نه،مناونجابودمدیدمباچاقومیزدنش،منخودمدیدم!«ویلمندارمحقیقتیرو

نببنی یشمعوضینیست.شمابروخودتحسابیتحقیق پیشاومدهبهشمامیگم.ی

یدروغمیگه. یراستمیگه

نیم.خربدستگرییفاطمیراچه ارراب تاببایدهمنی س-هممنوهمخوانندگان

سیبهشماداد؟نصریی؟آزموده؟بختیار؟مولوی؟دستگاه؟ 

ج-دس���تگاه؟واالهیچوقت،بهجونشما،بهموالیمتقیان،زبونمروزهست.۱بازبون

سیرو سیروبروبزن، ه هدروغنمیگم،هیچوقتدستگاهبامنتماسنگرفت روزه

ردم. ارارومی هداشتماین ن.منروعشقوعالقهخودم نیاشلوغن نزنیاشلوغ

ردهوخرب رتفاطمیراگرفتندنصرییبهشماتلفن هد س-آخرمیگویندآنروزی

داده!

هبامنسختمخالفبود! ج-بهجونبچهمنصرییامبهمننگفت.نصریی

هاوراگرفتهاند؟ جافهمیدید س-پساز

رتفاطمیروگرفنتبهمن هاگهیهروزد مورینگفتهبودم.بههمهسرپدهبودم ج-بهم

جاستمنخودممریممیگریمش.چوناینبامنخیلی بگنی.اگرنگرفنتبهمنبگنی

هشنیدم هاونروزم رد.چرا؟مثاًلچونمنتوبهنامهننوشتم،سِراین.اینست دش���منی

خودمرفتم.ایناهمهروبسنتبهما.

ربخراطبهفاطمیچاقوزدهنه هسیدا هشنیدهامایناست س-یکشایعۀدیگری

اراورا هچرا»شهرت« هشایعشدجعفریفاطمیراچاقوزدهبهاوبرخورده شما.بعد

ردهوشما هازسفربرمیگشتیددرفرودگاهمهرآبادبهشماحمله بار شماگرفتهایدوی

راچاقوزدهاست.آیاایندرستاست؟

رب؟هرگز؟اصاًلاونروزاوناونجانبود. ج-سیدا

ربخراطهمدورۀشمابود؟ س-اینسیدا

ج-بلههمسنوسالمنبود.بچهمحلخودمونمبود.میشناسمش.اونیهآدمشریهای

۱-اینقسمتازمصاحبههمزمانباماهرمضانبود.
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ارمننمیخورد،اصالوابدا. بود،شریهخونهداربود.به

س-پساینقضیهدرستنیست؟

ج-نه،اصاًلهمچیچیزینبوده.اونروزمنخودمتنهارفتم.

هنوشتهاندشعبانجعفریودارودستهاش س-پسمیگوییدباگروهینبودید؟این
سدیگریآنجانبود؟۱ رتفاطمیدرستنیست؟ ریختندسرد

ج-نخریمنتنهابودم.ویلجمعیَتماونجازیادبود.آخهدمشهربانیهمیشهشلوغهدیگه!

ذیبرس���میهم هت س-حتم���اًای���نش���ایعاتوگفتههازیادس���رزبانهاافتادهبود

ردید؟۲بگذریم.
هدراومدهروخوندید،فاطمیوانگلستانرو؟۳ ج-نهنگذریم،ایناسناد»سیا«

س-بله،چطورمگر؟

ردم!همهشزیرسرفاطمیبود!  هعر هخوندهبودمیگفت.من یازبچهها ج-ی

س-هنوزبسیاریازگوشههایتاریخمعاصرایراننامعلوماستوآیندهآنراروشنخواهد

رد.

هیکنفردارد سی سشمارۀ۱۰/۴(ع سچیس���ت؟)ع آقایجعفریقضیۀاینع

سروی رتفاطمیهمدرگوشۀع سریکنفردیگررامیتراشد،شماهمایستادهاید،د

جاست؟ یو سمال صندیلنشسته.اینع

جاست،امااینومیدونمچیه. هاالنیادمنیست نم  ج-اینواال...خدمتشماعر

همیگرفتیمگاهیسراشونومیزدیم. مااینتودهایارو

۲۴۰-۲۴۳اینماجراراازقولاردشریزاهدی تاب»شاه،مصدق،سپهبدزاهدی«،ص ۱-نورمحمدعسگریدر
ندودربارۀنقشسلیمانبهبودیودرباردراینماجرامینویسد. نقلمی

۲۵،۸۳۳اسفند۱۳۳۲:»درچندروزاخریعدهایاجنبیپرستشایعات ۲-نقلازروزنامۀاطالعات،شمارۀ
است.اینجانببهیاریخداوندمتعالآمادهجانبازیدر ذبمح ه رضانهایعلیهاینجانبانتشاردادهاند م

رد. راهاستقاللوطنهستموتاآخریننفسباعناصرمنفوروبیوطنمبارزهخواهم
شعبانجعفریرهربجمعیتجوانمردانجانباز
هدرمارچ۱۹۵۴بهرشتۀتحریردرآمده ۳-اشارهبهمجموعۀ»اسنادسازمانسیا«نوشتۀدونالدن.ویلرباست
تابنیزبهنام بود.ویلاخریاًیعنیماهجون۲۰۰۰ازسودروزنامۀنیویورکتایمزمنتشرشد.ترجمۀفارسیاین
یازبرادران هی همنیصفحهآمدهاست:»...ایننشستهابرایچندینروزدچاروقفهشدوآنهنگامیبود
موبیشدشواریبود.قابل ار هدردورۀمصدق ند رشیدیانتوانستاجازهیابدایرانرابهمقصدژنوترک
هرشیدیانوبرایخروجوورودشراازخودحسنیفاطمی،وزیرامورخارجۀهوادارمصدقدریافت توجهاست
هفاطمیگهگاهیبهاشاراتبریتانیاتنمیدادوتالشداشت ییدمینمود ردهبود.اینتاحدودینظرسیارات
ستروبروشودبامخالفانوبریتانیاهمراهباشد.اومسلمازجاسوسیرشیدیانبرای همصدقباش درصورتی

بریتانیاآگاهبود.«
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س-سبیلهایامویسرشانرا؟

ج-سراشونومیزدیم.

س-خودتانمیزدیدیاشهربانی؟

اراروخوِدما ارینداشتیم.همهاین ج-نهباباش���هربانیچیه؟میگمماباشهربانی
ردیم.۱ می

یست؟ هپهلویشماایستاده س-این

هنشونتون سای۲۸مرداد یدیگهازع همرد.توی اووسیه ج-اینپسرههمونعباس
۲. دادمهست،توهمونجی

یرا هداردسرآنی یست؟اینمردی هداریدسرشرامیتراشید س-اینشخصی

میتراشد؟اوراچطور؟میشناسید؟

شیدیمآوردیمشگفتیمسراینوبزن. ه ج-اینسلمونیهدیگه:یهسلمونیه

جاس���ت؟تویخیاباناس���ت؟پشتس���رتانیکدیواراست.مثل س-خوب،این

نجخیابانبایدباشد. ه این

تکنمیزدیم ردیم. ارشونومی همیگرفتیمهمونجا نارخیابون نارخیابونه! ج-بله،

تکمتکنمیزدیم. سرشونومیزدیم.

ردید؟ س-همۀسررامیتراشیدیدیافقطیکخطوسطشمیانداختیدورهایشانمی

ج-نهدیگهماوسطشومیزدیم،خودشونمریفنتبقیهشومیزدن.

هآبرویشانرابربید؟ س-

ج-آرهدیگه،آخهمیدوننی؟ایناخیلیبرایمابدوبریاهمینوشنت!

یست؟ هداریدسرشرامیزنید س-پسمیگوییدیادتاننیستاینآدمیرا

هش���عارمیدادن.مثاًلاین ج-نهواالنمیدونم.یهنفرازهمنیتودهایابودهدیگه.همینا

حتماًگفته»مرگبرشاه،زندهباداستالنی«.

ند؟ سچهمی رتفاطمیاینجادراینع س-د
یهان،۱۳۳۱۱۵ ۱--تراش���یدنریشوسبیلش���یوۀرایجآزمانبرایتنبیهتودهایهابود.درصفحۀاولروزنامۀ
شانو خربیبااینمضمونآمدهاست:»امروزصبحزدوخوردشدیدیبنیپانایرانیستها،افرادحزبزحمت
ردند! هطیآنیکنفرمقتولوعدۀزیادیمجروحشدند/سبیل۶نفرازتودهایهاراقیچی تودهایهارویداد
مفرما درخیابانهایاللهزار،استانبول،شاهاباد،میدانمخربالدوله،صفیعلیشاه،سرچشمهوژالهوناراحتیح

بود.«
سشمارۀ۱۰/۸صفحۀ۲۰۰. ۲-ع
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ج-واالمنفاطمیرواصاًلیادمنمیاد،اصالوابدا.

رتفاطمیرایادتاننیست؟! س-چطوربقیهرایادتانهستد

جاآوردین؟ سرواز ج-واالهیچیادمنمیاد!اینع

ردهاند. ۹،۱۰۹اسفند۱۳۵۸،بعدازانقالبچاپ س-درمجلۀ»سپیدوسیاه«شمارۀ

رتفاطمی؟!نمیدونم... ج-خیلیعجیبه!د

رتفاطمیمربوط سد وکمیرسید.ع سبهنظرمش س-باتوجهبهقراین،اینع

ردهاند،باهمانربدوشامربمعروفنشستهروی هاورادستگری بههمانروزیاس���ت

ناردیوارنشانمیدهد.اینمراهم سش���مارادرخیابان صندیلداخلش���هربانی.ع

سشمارۀ۱۰/۵(را سواقعی)ع سهایدیگرگشتمواینع بهشکانداختودنبالع

س هازآرشیوویتموراستخراجشده.۱هردوع یاست سواقعیاینی ردم.ع پیدا

سمجلۀسپیدوسیاهمونتاژاست. نشاندادموهمۀآنهامعتقدندع رابهچندمتخص

ردین.شماماشاالهوشیارین،خیلیهوشیارین!نههمنیدرسته.آخهاگه اری ج-خوب

ه! فاطمیاینجابود،منمبودم،همریششومیزدمهمموشو.نمیذاشتماینطوریراحتبشینه

پسبدوننبایداینجاباشه!اگهبودهمسرشومیزدمهمریششو،انقدربااینمخالفبودم.

سصددرصدغلطه! همۀبالهارواینسرمصدقآورد.راستمیگی،اینع

سهمیکنوعتحریفتاریخاست! اریدرع س-دست

ردم،دربارۀ۲۸مرداددروغمروغزیادنوشنتوهنوزممینویسن.  هعر ج-ُخبمن

)اسنادشمارۀ۱۰/۶(

رد. رتفاطمیاوایلباشماجوربود.خیلیازشماتعریفمی س-ویلد

هرفتمطرفشاهباهامونبدشد. نم،اولشباماخوببود،بعد می هعر ج-من

خسروانی تابشبهرابطۀشماوسرتی س-درارتباطبا۲۸مردادارتشبدفردوستدر
ردهاست.رابطۀفردوستباشماچطوربود؟۲ اشاره

ه تابشحرفدرستمزده؟فردوستراجعبهشاهدرستگفته ج-مگهفردوستتو

اس سومقالۀجیمزویتمورخربنگارع هدسرتسیبهاینع ۱-باسپاسازفرهاددیباپژوهشگرتاریخمعاصر
ننبود. الیفبدونیاریاومم تایم

تاب ۲-ر.ک.به»ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،خاطراتارتشبدسابقحسنفردوست،صفحۀ۱۸۲.دراین
ت خسروانیتوانستبهرهربیشعبانبیمخآنهارابهحر هسرتی ارانباشگاهتاج فردوستبه»دستۀورزش

ند. درآوردهاشارهمی
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یاز هقبلازانقالبتوسطی دربارۀمنوخسروانیدرستبگه؟اینهمونفردوسته

ردزمنیمنوازدستمدربیاره.اینقضیهروبراتونگفتم؟ فامیالشبهاسممیناچیسعی

س-نخریبفرمایید.

هبه هزمنیتوونکبهماداد ییهتی یدوس���البعداز۲۸مرداد،عباسون ج-ی

مردمبگ���هجعفریاینجازمنیدارهتامردممبیانازشزمنیبخرن.منماعیانیاونباغچه

ش���یدم،بروبچههادرخت روازشخریدمس���یوس���ههزارتومن.بعداونجارودیوار

اش���تیم،بعدازدوندگیزیادیهاس���تخروساختمونمتوشساختم.بعدازچندین آوردن

یدوسالقبلازانقالب،یهحاجیهپیداششدبهنامحاجیمیناچی.اومد سال،یعنیی

وگفت:»اینزمنیعرصهواعیانشمالمنه!«گفتم:»مالمنه،اعیانشوخریدم!«گفت:

نورشدار،منمپولموپسمیگریم!« ایت »نه،مالمنه!«گفتم:»اگهمالتوئهبروشی

ه رد.درجایی وممون رد.دادگسرتیماروخواستومح ایت رفتدادگسرتیش���ی

مماروسهچارماهه ارشراهبیفته،ح یتودادگس���رتیبایدسهچارس���البدوهتا ی

دادن.گفتم:»باباپولشودادمخریدم،هیچجورینمیدم!«بعدیهافسریاومدتوباشگاه

گفت:»اینحاجیهفامیلفردوسته،اگهزمینشومیخواد،بهشپسبده«گفتم:»فردوست

ارهس؟منخودمنمیخوامتوزمنیغصبینمازبخونم!«فرداشرفتمس���راغعباس چی

���یوگفتم:»باباتوخ���ودتاینجاروبهمنفروختی،حاالمپسبگریوپولموبده!« ون

رد.بعدازپنجشیشماهانقالبشدو عباسپولمارودادوخودشرفتبااونامعامله

شیدهبودندستو دیدیمبرادراینمیناچیوزیراطالعاتشد.تازهفهمیدمایننقشهرو

نن.همۀاینامزیرسرفردوستبود. ننوخرابمون بالمارویهجوریبند

س-برگردیمبه۲۸مرداد.قضیۀدرگرییشماوشمشرییچهبود؟

هتوسبزهمیدونبوددیگه؟ ج-منزیادباهاشقاطینبودم.همونشمشریی

هباهمدوستبودیدویلسِرقضیه۲۸مردادرابطهتانقطعشد؟ س-بله.شنیدم

ج-بلهُخبمیشناختمش.رفیقمبودیمویلباهاشزیادقاطیپاطینبودم.اوناوالسِر

والتامیفروخت.باالخرهخودشآمدتوجبههملیوایناوبعدرفت بازارازاینجعبهشو

ارشگرفت.اصاًلجبههملیاشمشرییرونیگرش ردوزدو بابیرووا ازۀچلو اونم

ار بابیشبودو داشنتدیگه.سِرقضیه۲۸مرداداینطرفدارمصدقبودویلبعداًسِرچلو
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هسِر تختیواینادنبالنعششافتادند غالمرضا همرد، ردودیگهبودتامرد.بعد می

هچرادنبالنعششمشرییرفته. همونمیهُخردهدستگاهازتختیدلخورشد

ردید؟ ت س-شمادرتشییعجنازۀشمشرییشر

هدیگهاونموقعباجبههملینبودم. ج-نه،برایتشییعجنازهشنرفتم.من

س-ازتختیچهمیدانید؟

ج-تختیس���هتامدالطالبرد.بچۀخانیآبادبود،مریفتزورخونۀ»گُردان«توهمون

/۱۰(مرشداونجاممحمودبود سشمارۀ همالاحمدحسنیپهلوونبود.)ع خانیآباد

بهشمیگفنتمحمودخانومبود،لقبشخانومبود.اینتختیانقدبچۀانسانیبود.حاال

اینبندۀخدا،چونتوجبههملیرفتهبود،اینجبههملیامیهعدهنویس���ندهوقلمبهدست

رد. بودن،هرچیدلشونمیخواستمینوشنتواینامضامی

س-یعنیبهنظرشماتختیسیاسینبود؟

ج-نهباباخانوم.انقدماینبچۀخوبیبودخانوم!

س-شمااورامیدیدید؟

ردیم.خدابیامرزدش. ج-چرا.میومدومریفتپیشما.باهمورزشمی
شتند؟۱ ردیااورا شی س-شمامیدانیدتختیخود

ردخانوم. شی ج-نه،خود

س-مطمئنهستید؟

ج-بله.

هنیستید. س-مطمئن

ج-چرا.مطمئنمطمئنم.مطمئنمطمئن.

جاتاایناندازهمطمئنهستید؟ س-از

حبیبیزنگمیزنه،حبیبی امامعلی ج-چونشببهحبیببلورزنگمیزنه،بلورنبوده.به

ارتدارم!«میگه: ه:»پاشوبیامن هزندهستدیگهبرینازاونبرپسنی.زنگمیزنه

ارداری!صبحمیام.«میگه:»نه،من هتوچالوسهبامن ودباغچهت »منمیدونمواسه

اردیگهباهاتدارم.«میگه:»میگمفردامیامدیگه!«اونوقتنمریه.اگهحبیبیرفته یه
شی؟« ۱-برایآگاهیبیش���رتر.ک.بهمقالۀ»ازانسانتااسطوره/راستیمرگجهانپهلوانقتلبودیاخود

۳۰-۲۰ ۱۳،ص نوشتۀمهدیشریفدرروزنامۀایرانیانواشنگنت،سالدوم،شمارۀ۱۸،۳۸اردیبهشت
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شت. بوداونخودشونمی

س-جداً؟

رد، ن.اینوبعدهاازبلورشنیدم،چونبلورهمیشهباتختیبود.اونمتشریحخوبی ج-باور

ه یازایندانشگاهیاس���ت،ازایندانشگاهیایزرنگ.خودشم گفت:»واال،زنشی

لیبود،مدیرهتلدربند. بچۀخانیآبادواینا.بههمدیگهنمیخوردن!«پدرزنشمتو

هبچۀخانیآبادبود،ویلضمناًتختیهمبود. س-درستاست

ج-آرهتختیبود،پهلوونمبود.ویلآخهماباهاشبودیممیدیدیمدیگه.راستیآدمصاف

وسادهایبود.خیلیبچۀخوبیامبود...

اریاوزیادنوشتهاند. س-بله،دربارۀتختیوخصوصیاتورزش

ه...آخه ه...هیچیبعد،بازنشیکودوشمیش���ه ج-...ویلاونچیزونداش���ت

لتختییهچیزدیگهبود... میدونیخانوممش

جابود؟ ل س-مش

ههمهمیدونن. التشخصیوخانوادگیداشت.اینو ج-...تختیمش
هشمامیگوییدمرگاویکقتلسیاسینبود.۱ س-پساینطور

همیگمعنیحقیقته.تختیاصاًلاهلهیچبساطیازاینحرفانبود. ج-نه،نه،این

س-پسقضیۀجبههملیبودنوسیاسیبودنشچهبود؟

���یهرچیمیگه...بیخودمیگه.تازهبابک ج-ن���ه،اصاًلتواینحرفانبوداصاًل.هر

همیخواسنتازباباشبسازن پسرخودشاینآخریاگفتش.اصاًلاوننذاشتفیلمیرو

نن.گفت:»توشدروغزیادگفنت!«شمانشنفتنی؟ تموم

س-چراشنیدم،میخواهمبدانمآیاشمادرجریانبودید؟

هحس���ابیمعروفبودو ج-بله،ویلاونتواینحرفانبود،واالجونش���ما.اونوقتا

ش���تیگریوقهرمانشدهبود،ُخبمردمخیلیدوستشداشنتدیگه.مثاًلیهموقعاومد

تواونس���النورزشیمحمدرضاشاهتوخیابونورزش.درسته؟شاهپورغالمرضاماونجا

بود.مردمبرایتختیبیش���رتدستزدنتابرایش���اهپورغالمرضا.اونوقتمردمگفنت

رتمحمودعنایت ۱--تقیمختارس���ردبریروزنامۀایرانیانواش���نگنتدرمقدمهایبرهمانمطالهبهنقلازد
همرگاویکقتلسیاسیبودهاستواین مینویسد:»...سیسالبعدازمرگپهلوانهنوزعدهایمعتقدند
ند... دیگرراباورنمی دامسخنی ظندارندوهیچ هملتودولتبههمسو جوامعیاست مصیبتخا
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ش���تنش.اصاًلهمچیچیزینیست.خودتونمیدوننیمندلخوشیاز مثاًلبهخاطراین

شاهپورغالمرضاندارم،ویلمردمازاینحرفازیادمیزدن.یعنیجبههملیااینبالروسر

شیدنبردنش هحسنشمشرییمرد، اینبدبختآوردنوبعدگفنتسیاسیه.مثاًلوقتی

هجلونعشحس���نشمشرییراهبره.خودششباومدواسهماگفت:»آقااینامنوول

نن.هیاومدندنبالموانقدگفنتتارفتم!« نمی

التعرصهبراوتنگشدهباشدوخودش هازمجموعۀهمۀاینمش اندارد س-ام

شتهباشد؟ را

ج-همون.عرصهبهشتنگش���دهبود.بله...خانومآخرسریعرصهبهخوِدمنمتنگ

نه.اینالمصباعرصه هنمیتونههمۀسفرۀدلشوباز ردم،آدم  شدهبود.منتهاشعر

روبهخوِدمنمتنگآوردهبودن.منمخودمدیگهاصاًلدیوونهشدهبودم.بهموال،بهخدا.

حاالبذاریهخاطرهازتختیبراتبگم.

س-بفرمایید.

هبلورشنفتم.میگفتیهروزعیداونویهبیستنفر ج-اینخاطرهرواززبونحبیبال

نن. شتیگریارفنتجلواعلیحضرتورزشب از

دامعید؟چهسایل؟سالشیادتاناست؟ س-

ردن.همۀخانواده اخمرمرورزشمی ج-نه.عیدنوروزبود.ثریازنِشاهبود.ایناجلو

سلطنتیامپشتسِرشاهوثریاوایسادهبودن.وزیراواینامهمههمینطوروایسادهبودن.بعداز

ت شتیپهلوونیبگرین.اعلیحضرتمداالیهی هزندیوتختیباهم ورزشقرارشد

اخمرمروُدشک ردنتوزیرزمنی شتیگریارو وزراروبهشوندادنواینارفنت.بعداونا

اخمرمراونور. ُشتیروانداخنتباالی

اخیاتوحیاط؟ س-احتمااًلعیدنوروزسال۱۳۳۲بوده.توخوِد

ج-توحیاط.تختیواینعباسزندیتوزیرزمنیپهلویحبیبنشستهبودن.عباسزندی

ه:»تومنوبنداز«، رد چونسهسالقهرمانبودوبازوبندشوگرفتهبود،هیبهایناصرارمی

هباالخرهایناپاشدناومدنبریون تختیمیگفت:»نهتومنوبنداز.«هیاصراربهاصرارتااین

ردنبه ورفنتروُدشک.بلورمداوروسطبود.دستاشونوگذاشتتودستهموایناشروع

ردن.تختی هدستتختیروبلند ُشتیگرفنت.یهسرایناونوبرد،یهسراوناینوبردتااین
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شتیپهلوونیبگریه،قهرماندومجهانمشدهبود.اونروزرئیس هاومدهبود همونسایل

تربیتبدنیباتمانقلیچبودوپشتاعلیحضرتوایسادهبودومدالشودستشگرفتهبود.

ردنآوردنجلواعلیحضرت،ایشونگفنتچونتختیهم هدس���تتختیروبلند وقتی

شتیروبردهپهلوونپایتخته.شاهاول هاالن امس���القهرماندومجهانشدهوهمینم

ش���تیپهلوونیروانداختگردنتختی.مدالقهرماندومجهانمدادنبهش���اه مدال

دومرتبهانداختگردنش.بعددستشوگرفتوبازوبندوبستبهبازویتختی.بعدباهاش

رد هبره،تختینرفتوزانوزدجلوشاهنشست.شاهدستشوگرفتوبلندش دستداد

نن، هتوراهآهناستخدامم وگفت:»چیه؟«گفت:»قربان،مندوس���الهاس���منوشتم

نن.« ردن.«ش���اهبرگش���توبهباتمانقلیچ،گفت:»بگنیاستخدامش اس���تخداممن

گفت:»بلهقربان!«

حبیبمیگفت:»منجلوُدش���کنزدیکبودموایناروداشتممیشنفتم.«شاهاینوگفت

ردن.سابقبراین واینامرفنت.حاالچیش���د؟تاش���یشماهدیگهماینواس���تخدامن

هخربنمیدادن،یهو ش���وریبیان،ازقبل ُش���تیگریامیخواسنتازشوروییااز وقتی

سیرومیخواسنت ُشتیگریاهمهزیرنظرفدراسیوننبودن.هر ردن.اونوقتام اعالممی

ُشتیداریم.«یهوقت ُنمسابقۀ مریفنتدِرخونهشدرمیزدنمیگفنت:»فردابیاتمرین

یمیاد.یهوپنجروزبعدش ه ردهبودنخودشونمنمیدونسنت تیمروسیهرواینادعوت

شتیگری، ُشتیبگریه.میُدوندِرخونۀاین ه گفنتتیمشورویدارهباقطارمیاداینجا

ُشتینمیگرییم.« هموحد:»ما ُشتیگری،دِرخونۀاونسلطاننژادوعبدال دِرخونۀاون

»اِ،چرانمیگریی؟«»تختینیست.اگهاونبیادبگریهماممیگرییم،نیادمامنمیگرییم.«

چارهنداشنترفنتخونۀزندیوخونۀبلور.»جریانچیشدهچینشده؟«»تختیهمه

ُشتی.«»چرا؟«»چون ردنشرئیسفدراسیون ستان ستان،پا اثاثشوفروختهورفتهپا

رددیگه!« راهآهناستخدامشن

رسوندن:»قربانتختیگذاشتهرفته،استخدامش هبهعر خانوماینوراونور،اینوراونور

همعلمورزشدانش���گاهبود خورو ردین،چرا...؟«آقاینی ���ردن.«گفت:»چران ن

رد-- هصبحایقدیمتویرادیوورزشیکدوس���هسوئدیروپخشمی --همون

ه:»اگهتواومدیتهرانو ردنبرهاونجاسیهزارتومنبهتختیُسفتهبده مور اونوم
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هشاهگفتهازهمونروزماستخدامیو اس���تخدامنش���دیاینضمانت!ازاونروزیام

هشمااسم حقوقتمبهتمیدن.«رفتوبهرترتیبیبودتختیروورداشتآوردش.االن

تختیروآوردینیادمافتاد.

اخمرمرنبودید؟ س-شماآنروزدر

سشم ج-نخری،قبلازدورانمنبود.یهنفردیگهمیوندارشدهبودبهناممحمدسرپلی،ع
دارم.۱

س-خیلیازموضوعدورافتادیم.ش���ماگویادرانتخاباتدورۀهجدهمبهنفعزاهدی

سشمارۀ۱۰/۸(درمجلۀالیفهممقالهایدراینموردنوشتهشد.۲در فعالبودید.)ع

اینانتخاباتچهنوعفعالیتیداشتید؟

ج-آرهیادممیادسراونانتخاباتحسابیدعواومرافعهشد.۳برایاونانتخاباتخیلی

هفتحقریب« ردمواینوراونورزدم.یهپرچمسبزمداشتمروشنوشتهبود»نصرمنال ار

سهایشمارۀ۱۰/۹و۱۰/۱۰و۱۰/۱۱( همهجامباهامبود.)ع

ُرمیچهبود؟ ه س-درارتباطبااینانتخابات،قضیۀشماوعبدال

هسراونانتخاباتزیاددعوامرافعهشد. ج-گفتم

ُرمیازجبههملی.حتمًا ه ردید،عبدال س-آنزمانشماازسپهبدزاهدیطرفداریمی

دعوایتانسِراینبود؟

س-نخری.اصواًلاونموقعدممس���جدهاخواهینخواهیزیاددعوامیش���د.انتخابات

ُرمی ه نه.منبااینعبدال یلخودشروانتخاب سیمیخواستو بیدعوانمیشد.هر

ردم،چوناونطرفدارمصدقوجبههملیبودومنطرفدارشاهبودم.جبههملیا مبارزهمی

دیگهباماخوبنبودنوهرفرصتیپیشمیومدمیخواسنتبزننبهقلمپایما.مقصود،اون

هبهحساب بریزن،مامرفتهبودیمدمهمونمس���جدفخرالدوله روزمردماومدهبودنآرا

انوناونجادعوامونشدسِرهمنی هباهمنیاعضای ی، آرامونوبریزیمبهنفعحسنیم

۱--دربخش»واژهنامۀزورخانهوورزشباستانی«صفحۀ۴۶۴.
۳۸-۴۰،مجلۀالیفشمارۀ۲۲،۳۶مارچ۱۹۵۴. ص    ۲-مقالۀ

استایم- مکفرهاددیباپژوهشگرتاریخمعاصربهیکنامهویکگزارشازجیمزویتمورخربنگارع ۳-با
ههمراهباهفتحلقهفیلمبرایسردبریشفرستادهودرآنبهشیوۀانتخاباتدورۀ ردهام الیفدسرتسیپیدا
املنامهوگزارشر.ک.بهپیوست ردهاست.برایمنت  هدرآنانجاممیشد«اعرتا هجدهموتقلبهایی

.۴۱۵-۴۱۴ شمارۀ۱۸ص
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چیز....

یگرییرفتهاید.یعنیگفته: هچرابهآنحوزۀر رده س-شنیدماولاوبهشماحمله

»چرااومدیاینجا،اینجامحلماست!«

هنمیادبگهشعبون هبامنخوبنیس���ت ج-نخریاینحرفارونزده،نه.ُخبآدمی

همیگنُخبحتماًبچهمحلوطرفداراونن همنوزد.اونایی هروزدمیگهعبدال عبدال

هاینحرفاروزدندیگه!آخهیهچیزیامهس���ت!همۀتهرانمنومیشناخنتووضعمنم

میدونسنت.مننمیخوامخودمونش���ونبدمیایهچیزبیخودیبهشمابگم.هیچوقت.ما

ردن بریزیمواینحرفاوقتیاومدیمبریون،اینایهعدهایبنا هرفتیمتوبهحس���ابآرا

حرفمفتزدنبهبچههامون.بامنماولدعواش���وننشد.منداشتمجلومریفتم،اینابه

یدوتاازبچههایمادریوریمیگن.بچههایمادعواش���ونمیش���ه.برگشتماومدم ی

هدعواراهانداختنی؟« خالصهمنمپریدمبهاینا.بعدآخرسرازبچههاپرسیدم:»چیشد

گفتش:»داشتبهشمادریوریمیگفت.«اینجوریبود.چندتابودن،اومدناونجاجلو

ردیمرفنت،همنی. انتخاباتروبگرین،مامزدیمردشون

هدعوایتاننشد؟ س-پسباخودعبدال

ردیم،نمیگیمنزدیم.سرهمینمبا ج-چرا.دممسجدفخرالدولهایشونوزدیمزخمیش

هاومدباشگاهمنوگرفتدیگه! ینهداشت من

ه شازدارودستههایعبدال س-میگویندمصطفیطوسیمعروفبهمصطفیگاو

رد.اینحرفدرستاست؟ ُرمیبودوازاودرمقابلشماپشتیبانیمی

سشمدارم.۱مرتضیداششبامن ج-اصالوابدا.مصطفیطوسیبامنرفیقبود،ع

ارایباستانیبود،اونوقتمصطفیرومنخودمدودفعهاززندان رفیقبود،جزوورزش

ایتشمفصله.تازهمصطفی هح ش���یدهبود آوردم���شبریون.دودفعهچکبیمحل

اراوبچههایخودمونبود. طوسیازورزش

هباشگاهشماراگرفت؟ س-بعدازانقالباینآقاعبدال

ج-بل���ه،اینگرفت.اولانقالباینمریهباش���گاهرومیگ���ریه.همونموقعبازرگانو

ینیستبگه:»مردحسابی! ننبهنامباشگاهملی.ی سنجابیوفروهرمرینافتتاحشمی

1- ص ۴۶۶..
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ردمومردم اینجاازاولباشگاهملیبود!پولشومردمدادهبودن!«چنددفعهگلریزون

همریه هاینآقاعبدال پولدادنتااینباشگاهروبراهشد.اینوهمۀتهرانممیدونسنت.اینه

هشعبونجعفریمنوزده. باشگاهرومیگریهبهاینعنوان

ردهبود؟ شن ینۀریشهداری!خشمشاز۲۸مردادتازمانانقالبفرو س-چه

هنمیتونسنتمنوببینن. ج-ُخبآخهایناخیلیبودن،میدونی؟اینااصواًلیهجوریبود

نن اری همیخوادروبیادهمهمیخوانیه سی هتوایرانیه شماخودتونممیدوننی

بخورهزمنی.حسادتوبخلپدراینملتودرآوردخانوم.

س-پسیکعدهایبهدلیلحسادتباشمابدشدهبودندوبرایتانمیزدند؟بعداز

انقالبدربارۀوقایع۲۸مردادخیلینوشتهاندودرغالبایننوشتههاازشمانامبردهاند.

نظرتاندربارۀایننوشتههاچیست؟

دومازاینچیزهاروندیدیمونخوندیم! ج-مننمیدونمچراپیشازانقالبماهیچ

ارنداریم.خانمیهمزخرفاتیاینا بعدازانقالبایناروبیش���رتمینوشنت.حاال۲۸مردادو

تابامبرایمندروغمینویسن،همهشون،ایناهمهدروغه. ن.بیشرتاین هبیاتماشا نوشنت

همناالنبهشماگفتم. حقیقتاینه

ردید؟ هسروصدایانتخاباتخوابیدچه س-بعدازاین

ج-بعدشزاهدیماروفرستادضریحبربیمسوریه،گفتمبراتون؟

نید. س-نه،حاالتعریف

هشاهازایرانمیذارهمریه... نمسر۲۸مرداد  ج-بله.خدمتشماعر

س-۲۵مرداد.

هاونسروانهگفت: ردمبهشما  هشاهمریه،منتوزندانبودم.عر ج-البته،۲۵مرداد

»شاهرفتپیشارباباش!«

س-بلهگفتید.

ه همثلاین اعلم، مظف���ر ج-حاالنگوش���اهوقتیازای���رانمریه،مریهعراقواون

ه: رتفاطمیبهشاطالعدادهبود اونجابود،نمیادجلوشاه.د وزیرمختار بری س���فری

رتفاطمیمیچید، هتماماینبساطارود »جلواعلیحضرتنیا!«البتهمناینجابایدبگم

نم،  رد.خدمتشماعر ارگردانیمی ارینداشت.اونفاطمیهمهش مصدقزیاد



۱۸۹شعبانجعفری

ینیستخیلیناراحتمیشه.بعدیهنفرراهنمائیش شاهوقتیمریهتوفرودگاهمیبینههیش
ه هشهرستانییهآیتال شهرستانی.«آیتال حس���ن ه نهمیگه:»بیابروپیشآیتال می
خیلیبزرگبودویلچشاشنابینابود.وقتیمریهپیشایشونمیشینه،ایشونبهشمیگه:
»پاش���وبروخدمتموالتعلی.برواونجاپیشعلیبنابیطالب،توحرمیهُخردهنذرو
لیددارداره، هشاهمپامیشهمریهتوحرمعلیبنابیطالب.حرمیه ندلتواشه!« نیاز
ربال،بامن لیددار لیدداراونجاو رد-- لیددارهخودشبعدهابرایمنتعریف این
هاعلیحضرتوقتیمیادبریون،خیلی همیومدنپیشمنمیومدن-- رفیقبودن،تهران

خوشحالمیادبریون.وقتیرفتهبودخیلیگرفتهبود...
لیددارایرانیبود؟ س-

ه ج-نه،عراقیبودویلعراقیایرانی.فارس���یامبلدبود....بعداعلیحضرتوقتی
تشریفمیارنتهران،چونحرمیهُخردهخرابهخروبهداشت،دستورمیدن:»برینهمهرو
هاوندربیشرتازنقرهوطالست ننی،درجلو  ننیبهخرجخودم.درَشمعو درست

اریاشمینویسن: ننآخرسردستورمیدهتوآینه مالشاهه.مریناونجارودرستمی
ردم اری گردرحرَمتآینه

ردم ارینهسزایشهریاری
ازطلعترویتوست...)اینجاشیادمرفته(

ردم گرپیشُرختآینهداری
بندۀدرگاهعلی،محمدرضاپهلوی
همیگه: ردهبود االنمتویحرمعلیبنابیطالبهست.تاحتییهشاعرمیهشعریدرست

شهنشاهاتواندرجسمایرانهمچوجاناستی
گلآمالملت،خارچشمدشمناناستی

هباشاهوالیتبستهایشاها بهپیمانی
همیشهدرپناهسایۀاینخانداناستی
هشاهبرمیگرددایران؟ س-اینقضیهبعداز۲۸مرداداست؟بعدازاین

هاعلیحضرتدستورمیدنیهضریح۱برایحضرتزینب ج-بله.ازاونجاشروعشد

هآقایصنیعخاتمبرایمرقد اش���انیازصندوقی ه یهان،۵مهر۱۳۳۲:»بازدیدآیتال ۱-نق���لازروزنام���ه
حضرتزینبعلیهماسالمساختهاست.«احتمالداردمقصودجعفریازضریحهمنیصندوقباشد.



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۱۹۰

وفه.بعدزاهدیامنخستوزیرشدهبود نن،یهضریحمبرایحضرتمسلمتوی درست

هفقطافسرابودنواون رد تبیستوپنجنفرهدرست رد،یههی دیگه.وقتیایناروتهیه

ردهبود،بااونموسویواعظ.تیمسارضرغام هضریحارودرست صنیعخاتمازاصفهان

هدادستان رئیسهیاًتبود،تیمسارصدوقیاممعاونش هضرغامی سرلش���گرعزتال

ارتششدهبود.تیمسارضرغامخیلیمردبزرگومحرتمیبود.ُخببازنشستهشدهبود

تماشده ویلچونموردعالقۀشاهبودوخیلیاممتدینبودواسهخاطرهمینمرئیسهی

بود.زاهدیدیدمنممذهبیامگفت:»پاشوبرو.«مامباایناراهافتادیمرفتیم،خدمتشما

نم،سوریهوعراق.توسوریهاینابهمنگفنت:»اگهاینجااسمعلیبیاریاینااصاًل  عر

هخوششوننمیادمنمریمتواینگلدستهیهاذونو خوششوننمیاد!«منمگفتم:»حاال

ردیموبعدضریح اریام نن.«رفتیمیههمچی ننب اریمیخوانب یهاشهدمیگم.هر

سشمارۀ۱۰/۱۲(ازاونایهعدهازرجالشوناومدن،جمعیتیاماومده ارگذاشتیم.)ع رو

بهقزوینوهمدانو تهران ن.البتهوقتیداشتیممریفتیمتوراهازاینجا هبیاوتماشا بود

رمونشاهوقصرشریینتابهعراق...

س-زمینیرفتید؟

امیون. ج-آرهدیگه!اینضریحاخیلیبزرگن،میذارنشونتوی

س-درست.

هضریحمریحومیربدیم، هنگو.ما امیوناروانقدمردمنخبسنت ج-...حاالتماماین

ردن.راستیمیگمخانوم،مردمسادهلوحبودندیگه! همۀمردمریختهبودنزارزارگریهمی

ردهبود.مخصوصاًتوایندهاتاواینشهرستاناسادهبودن تشون ارارومذهبتو این

دیگه!

ردیدتا ���هضریحرابردیدبهس���وریهآنجارس���مچهجوریب���ود؟صربمی س-بعد

نندیامیگذاشتیدومیآمدید؟ نصبش

ردیموبعدمیومدیم. ردن،افتتاحمی ج-نهدیگهاونجاوامیسادیمنصبشمی

س-چهمدتیدرسوریهماندید؟

ج-تقریباًهفهشروز.

شید؟ س-نصبضریحهفتهشتروزطول



۱۹۱شعبانجعفری

هجلوترازما ربالودیدیماونس���رهنگا ج-بله.بعدرفتیمغربعراق.مااومدیمتو

نسوَلمخسروپرویزبود.مارفتیم نسولن. رفتهبودن،اونجاجمعن.دوتاتیمساراتواتاق

هبه اونجاوبهسرهنگهگفتم:»چیشده؟«گفت:»تیمساررفتهبودتوبهاینگفتهبود

ربال مااجازهبدینشباینجابمونیمتوسفارتخونه.«راستممیگفتاینمسافرخونههای

هبهمن نه.گفته:»نهنمیشه.«اینو ار هآدمنمیدونس���تچی ثیفبودوبومیداد انقد

نم.«رفتیمنشس���تیماونجاوبااینخسروپرویز گفتگفتم:»منمریمباهاشصحبتمی

ردیم.مارومیشناخت.گفت:»آقایجعفریحالشماچطوره؟«حاالتقریباًیه س���الم

شیشهفماهیاز۲۸مردادگذشتهبوددیگه،ایناهیدلشونمیخواستمنوببینن.گفتم:

ننی.باالخرهایناروپاگوناشونوشاهداده.حاالاینا اریب »حاالهرجوریهستشمایه

هنمیشهبرنتواینمسافرخونهها،راستمیگن.«گفت:»نهنمیشه.«گفتم: بااینلباسا

ارنداریم.بعداینرفت.رفت ردیم،حاال »نمیشه؟«خالصهیهُخردهباهاشگردگریی

وخالصهمااومدیمبریون.اومدیمبریوندیدیمحاجیعبودپشتدروایسادهگویافهمیده

هومنیهدفعه ب���ودهمااومدیم.اینحاجیعبودمیومدته���رانومریفتحاجیمیربدم

نم.اینحاجیهماروبرد تهراندیدهبودمش.اینمیهماجراییدارهبعداًبراتونتعریفمی

رد: سهچارساعتیهغذاییدرست ننی،اینبندهخداخانومدرعر خونهشون.باور

رد.س���النبزرگیامداشت،آخه دوتابره،چندتامرغواینواون،یهپذیراییحس���ابی

رئیسصنفقصابابود.هیچیخالصه،بعدماتاصبحاونجاموندیموصبحمبلندشدیم

ربالست.هیچیدیگهاز وفهباالی وفه. ارگذاشتیمتوهمون هبردهبودیم وضریحو

اراونجا. همونجابرگشتیمبهایران.اینجریان

هگفتمدرموردشماخیلیبدو یهانجمهوریاسالمی س-درهمانشمارۀروزنامۀ

هشاهبهشما بریاهنوشتهعالوهبراسنادمختلف،نقلیهمازمدالیانشان۲۸مردادشده

دادهاست.چراراجعبهنشانچیزیبهمننگفتید؟۱

ج-خانوم،منخودمنشانم.گفنتنداره؟!

س-انگاربعداز۲۸مردادخیلیعزیزش���دید،مرتبجش���نوبرنامهتهیهمیدیدیدو

ردند!)اسنادشمارۀ۱۰/۱۳و۱۰/۱۴( روزنامههاهمهمهازشماتعریفمی

.۳۹۳-۳۸۸ ۱-ر.ک.بهپیوستشماره۱ص



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۱۹۲

ردهبودم،سروصدامراهافتادهبودتومردم! ج-بلهبعداز۲۸مردادمنیهوضعیپیدا

ردیدراضیهس���تیدیا ه اری نیداز هبهگذش���تهو۲۸مردادنگاهمی س-االن

پشیمان؟

ج-نههمچیپشیمونمنیستیم.

نید؟ اررامی س-یعنیاگردومرتبهاتفاقبیفتدهمان

ج-منطرفدارشاهبودم،االنشمهستم.

س-االنهمهستید؟

یدیگهنه!فقطخودش. ج-بله.هیش

ردید،برایمردم هشمادر۲۸مرداد اری نید رمی س-فهمیدمفقطخودش���اه.ف

۵هم ارزشداشت؟بسیاریمعتقدنداگر۲۸مردادینبودوشاهبرنمیگشت،انقالب

هاین رد جااشتباه جااش���تباهشد؟شاه نید رمی نمیش���د.شماچهمیگویید؟ف

۵اتفاقافتاد؟ انقالب

ردم«.تمومشدورفت.وقتیخودشمیگه هگفت»مناش���تباه ج-آخهخوِدش���اه

هدوروورشاهبودن ردمبایدبخشیدشدیگه.آخهمیدوننیچهجوریه؟اینا مناشتباه

نار هش���اهرودوستداشنتهمیشه باهاشاونجورروراس���تنبودن،میدوننی؟اونایی

ه یرو نار.همهشمریفنتدنبالاینمخالفا.ویلی بودن.ملتفتش���دین؟گذاشتنشون

موافقبوداصاًلمحلنمیذاشنت.



۱۹۳شعبانجعفری

سشمارۀ۱۰/۱ ع



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۱۹۴

سشمارۀ۱۰/۲ ع



۱۹۵شعبانجعفری

سشمارۀ۱۰/۳ ع



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۱۹۶

سشمارۀ۱۰/۴ ع



۱۹شعبانجعفری

سشمارۀ۱۰/۵ ع



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۱۹۸

سشمارۀ۱۰/۶ ع



۱۹۹شعبانجعفری

۱۰/ سشمارۀ ع



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۲۰۰

سشمارۀ۱۰/۸ ع



۲۰۱شعبانجعفری



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۲۰۲



۲۰۳شعبانجعفری



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۲۰۴



۲۰۵شعبانجعفری



۲۸مرداد۱۳۳۲ ۲۰۶



۲۰شعبانجعفری

باشگاه   جعفری 

س-حاالبرویمسراغباشگاهتان.

ج-بفرماین.ویلبذاریناولیهشعربراتونبخونم،دربارۀورزش.

س-حتماًبخوانید.

ج-طنزه!میگه:

ند ممی شریهوتریاکعمرومالرا 

ند بنگمنگوبادهدفعغصهوغممی 

میبخوربادوستانوازپیافیونمرو 

ند راباُچرتهمدممی هافیونشخ چون 

بنگیدرشبمهتاببرداردچوگام شخ 

ند سایۀخودراببیند،بیخردرممی 

فگُرزگران یبگریدچونبه تریا شخ 

ند پایمنقلجنگباسهرابورستممی 

 هورزشدرعو ن جایاینهاصبحورزش 

ند. ممی سستیاعصابراچونسنگمح 

یهست؟ س-شاعرش

ارایقدیم.بیتآخرشمیگهدیگه: ج-مالسیدمصطفیفخرایی.یهنفرازهمنیورزش

الاقلشعرتوفخرامردمبیعاررا 

ند مآدممی م ازرهپندونصیحت 

س-دمتانگرم.بااجازهبرگردیمس���رصحبتخودمان.شاهبعداز۲۸مردادباشگاهرا



باشگاهجعفری ۲۰۸

بهشماهدیهداد،درستاست؟

ج-نهباباجون،باشگاهروبهمنهدیهنداد.بهبانکساختمانیدستوردادیهقطعهزمنی

اززمینایش���هرداریروبهمنبدن.باشگاهرممردمپولشودادن.سازمانبرنامههمبرای

رد. مک ساختنش

س-یعنیشاهپولهمۀباشگاهرانداد؟

ج-ایبابا،چهچیزاییبهمامیگنیخانوم...

نند.حاالمنهمدارمباشمادر ههمهپشتسِرشمامی س-اینصحبتهاییاس���ت

میانمیگذارمتاشماجواببدهید.

هشمابگنیخودممیدونستممردمچی ج-منمهمینودارممیگم.میدونم.پیش���رتازاین

ردن هاینهمهشایعاتدرست ردندیگه.اینملت میگن.همنیمردمشاهروبیاعتبار

ردم، ودتا ۲میلیوندالرگرفتمفالن توبهاینروزگاررسوندن.وقتیمیگنبنده ممل

برایباشگاهماونومیگندیگه.

۲میلیوندالرگرفتهبودیدپولش���اهرابرایچه هاغراقاس���ت.اگر ۲میلیون س-

میخواستید؟باهمانپولمیشدصدتاباشگاهساخت!

ه.مثاًل ردم هحاالتوآپارتمانانقدیزندگینمی ۲میلیوندالرگرفتهبودم ج-اگه

یاروسیوهشتسالشهمیادتورادیومیگه:۱»شعبونجعفریرودیدم--حاالاونفامیل

اصلیمونممیگه--شعبونبیمخودیدمسوارتانک،دوتامهفتریدستشبود،اینومیزد،

اونومیزد.«گویندههازشمیرپسه:»آقا،چندسالته؟«میگه:»سیوهشتسال!«آخهمرد

جااون هسیوهشتسالتهاز حس���ابی،۲۸مردادچهلوهشتنهسالپیشبوده،تو

مننهتمبریوننیومدهبودی!نه،جداًاینومیگم. روزودیدی؟تواونوقتهنوزازتوشی

هدوتاهفتریدستمبود؟! بعدشممگهمنجانویَنم

س-پساگرپولنمیگرفتیدچهقصدیداشتید؟مندارمدنبالانگیزهوعلتفعالیتهای

شمامیگردم.

ج-مندوستداشتم.

س-همنی،میخواهمببینمچهچیزیرادوستداشتید؟

یازرادیوهایمحلیلسآنجلس. ۱--اشارهبهی



۲۰۹شعبانجعفری

ج-منخاطرخواهوعاشقاینورزشباستانیبودم.

س-پسبهورزشعالقهداشتید؟

ج-بهاینورزشعالقهداشتم،دنبالاینورزشبودم.

س-دنبالشاهبرایچهبودید؟

ه! اردیگه.همهایناروگفتیم ه،اینتودهایاماروانداخنتتو ج-ازاوناولگفتم

نید ارهاراب س-درستاست.ویلمیخواهمببینمعشقتانبهشاهباعثمیشداین

یامنافعشخصیداشتید؟اگرنانوآبتویشنبودچهبود؟ازشهرتشخوشتانمیآمد؟

ج-نه،شاهروراستیراستیدوستداشتم.االنمدوستشدارم.االنمیهجامیشنفمحرف

شاهرومیزنن،اصاًلدیوونهمیشم.

رد؟ ردیان مک س-باالخرهشاهدرارتباطباساخنتباشگاهبهشما

ج-بله،اصالًگذاشتهبودمبراتبگمخانوم.راجعبهباشگاهفقطیهدفعهاعلیحضرت

ردن.اوناولماعلیحضرت رد.اونمتزئیناتتوباشگاهمودستورداددرست مک بهمن

همالبانکساختمانی پولباشگاهمونداد.اعلیحضرتدستوردادزمینشوبهمندادن

نی؟«گفتم: ار هاعلیحضرتگفت:»میخوایچی بود.همونبعداز۲۸مرداد،گفتم

»یهباش���گاهداشتمحاالندارم،یهباش���گاهمیخوام.«گفت:»بروهرجارودلتمیخواد

ردم.بهعرضشونرسوندمواونزمینوبهمن ن.«خودمرفتماونجاروانتخاب انتخاب

هیهسالملکسعود مکشاهمسراینشد دادن.باشگاهشومردمپولدادنساختم.۱

یسِر۲۴اسفند. همیومدتهران،منیهطاقنصرتدمِفرودگاهزدمی پادشاهعربستانازم

یبود؟ س-اینقضیه

هملکسعوداومدایراندیگه.۲رفتمیهشرتم ج-واالتاریخشیادمنیست.همونوقتی

ار هاونقدپولنداشتم.گفتمچی ش���مدیدممیش���هدههزارتومن.من بگریمجلوشب

نم؟رفتممیدونامنیس���لطان.یهحس���نیزاغیبوداونجااینشرتایاسقاطرومیاورد

ه ارانوزمنیدارانش���مالش���هرتهران،مصاحبهشوندهاظهارداشت و یازنی ۱-درمصاحبهایبادخرتی
هجعفریبرایسپاسگزاریو آجرهایساختمانباشگاهتوسطپدرشبهجعفریهدیهشد.ویهمچننیروزی
یادشده،بهدلیلنذری ردرابهخاطرداشت.ازآنپسشخ وبهافتخارپدرشدرباشگاهنوساختهگلریزان
هداشتوتاچندسال،بخشیازمخارجروضهخوانیهایجعفریرامیپرداخت.بهخواستۀخانوادهناماین

محفوظمیماند. شخ
۱مردادسال۱۳۳۴واردتهرانشد. ۲-ملکسعودروز
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نم؟اینآدمای ار هاونقدپولنداشتم.گفتمچی شتگوشتشوبهمردممیفروخت.من می

ردن.مارفتیم ردن،شامیدرستمی وفتهدرستمی بیبضاعتگوش���تشرتومیربدن

یاونجاهستویلباید پیشحس���نیوگفتیمحسنیمایهش���رتمیخوایمواینا.گفتی

هدارهمیمریه. یهجوریاینوتااونجابربی،اینمعلومنیستزیادبمونه...مثلاین

س-مردنیبود؟

چند؟اینورواونور؟خالصهیهش���رتاس���قاطروچارصدتومنازش خن���ده ج-آره.

خریدیم.دههزارتومنشرتبود،دادچارصدتومن.سیصدتومنبهشدادیم،صدتومنشم

ازمانگرف���ت.خالصهاومدیم...اومدیموطاقش���الانداختیمروش،قالیچهانداختیم

روشویهزنگولۀگُندهامگردنش.آخهدیدیمپوستشآویزونشدهتااینجاش،واالجون

هاینوبپاد--تومحلجلوجلو ردیوونهبود--آوردهبودمش شما!حاالچیه؟یهاص

خالصهبردیمشدم۲۴ِ خنده تنزنه،گازنگریه!«. َ مریفتومیگفت:»مواظبباشَل

هرونیگرداشتمودو الس هاومد.منیهوجلو الس اسفند.خدابیامرزهشاهرو،دیدمتو

المبهپادشاهسعودیگفت:»اینپهلوون تادس���تهگلبردمدادمواعلیحضرتمفقطیه

شن؟ شتیم.میدوننیشرتوچهجوریمی ماست.«بعدمنپریدمپائنیوشرتو

س-نه،نمیدانم.

شنش. ُ ج-بانیزهمیزننتوخرخرهش.بعدمیفتهزمنی،اونوقتمی

نند؟ هشرتبختبرگشتهایستادهنیزهرابهگلویشفرومی س-همینطور

لفتبود ج-آره،وقتیوایسادهبانیزهمیزننش.حاالایننیزهروهیمیزدن،پوستشپریو

وبنی دیگه،نمریفتتو.مادیدیماالنخرابمیشیم،خیطمیشیم.گفتمبچههابیاینشرتوب

رد.گفت: شتیمشرفت.حاالیهچیزخوشمزهبگم:علویمقدممنوصدا زمنی.خالصه

»شرتدونهایچنده؟«گفتم:»دونهایدههزارتومن.«گفت:»اعلیحضرتازمنپرسیدن

هقربانهفتادهشتادتومن!« شرتچنده؟بهشونگفتم

س-عجب؟

ج-...حاالگوشبده!ببنیاعلیحضرتچیبهشجوابداده،خدابیامرزتیزبود!گفته:»بزم

نمیدنهفتادتومن.«خودشبعداًبرامگفتبهقرآن.حاالمنشرتوخریدهبودمسیصدتومن،

شتم.« راستوبهشگفتم.مندروغنمیتونستمبگم.گفتم:»انقدخریدموآوردم
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سفریعربستانسعودیبود. هرفتیهروزماروخواسنت.حمزهُغو بعدپادشاهسعودی

ارهشبود،اینماروخواست. اردارداشتبهنامسیدحسن،همه بهحسابیه حمزهُغو

رفتیماونجادیدیمعباسشاهنده،بیوکصابر،حسنعربوچندتاازروزنامهنگارایدیگه

ییهبستهبهشونمیدادن.خانومبهجون همهاونجاوایسادن.دیدمایناروخواستهبودنی

ردنمنگفتم:»ورنمیدارم.«گفت:»چرا؟« اری تمگذاشنتجلوما،هر ش���ما،یهپا

گفتم:»مننمیخوام.شاهمنهرچیبخوامبهمنداده،منپولالزمندارم.«گفت:»آخه

ارداره؟مناگهپولبخوامملکِ ه!«گفتم:»قربونتبرم،ملکبامنچی بخششمل

خودممیده!«ورفتم.

تچهبود؟ س-میدانستیدتویپا

هرفتم،یهچپیعگالویهعباویه ج-نمیدونس���تمچیتوش���هویلنگرفتم.بعدازاین

گفت:»بیاهمینجابگری.«حمزهُغوثمتو ساعتویهدونهخنجربرامفرستادن.حمزهُغو

سباشمابگریم.«وقتی باشگاهاومدهبود.گفتم:»پساجازهبدینمنایناروبپوشمیهع

سیباهاشگرفتیمورفتیم.یه پوشیدمدیدازخودشعربترشدم.هیچینشستیمویهع

رد...۱اسمشچیبود؟آشفته؟ روزنامهنگاربودبهنامعباسفروتنویهمجلهمچاپمی

هعمادعصارصاحبامتیازشبود؟ س-آشفته؟همانروزنامهای

ج-بله.گمانم.اینفروتنسردبریشبود.یهروزاومدپیشمنگفت:»آقایجعفری!این

نمهردریمیزنمفایده اریمی رمونشاهیهفهزارتومنپولمنوخورده.منهر هاشم

نداره،دادگسرتیامرفتم.توروخدااگهتوبهشبگیاینپولمنومیده.«مافرستادیمدنبال

هاشم.اومدوگفتم:»هاشمپولاینوبهشبده.«گفت:»آقایجعفریاینآدمخیلیمادر

ههست،بندهخدانداره،پولشوبهشبده.«باالخره ق...س���ت!«گفتم:»حاالهرچی

جا ،نمیدونماز سمنوباهمنیحمزهُغو پولوگرفتیمدادیمبهاین.بعدیهروزدیدیمع

سیچند گریآوردهبود،پش���تمجلهشانداختهونوشته:»عدالتخانۀشعبانبیمخ.هر

س���التودادگسرتیبُدِوه،اینجابره،اونجابره،پولشوصولنشه،اگهبرهپیشاین،توی

نه.«حاالاومدهبودتوزیرزمنی ارشوفوریدرستمی زیرزمینشیهدستگاهاقاریرداره

ه! ردیممرتی هبهتو لهپاچهمخوردهبودپدرسگ!اِ،بگوحیفمحبتی

۱-عباسفروتندرفروردین۱۳۴۳ازسویمعینیانبهمستمعاونوزارتاطالعامنصوبشد.
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ههمنیفروتناوندس���تگاهرمدیدهبود.ما حاالمایهدس���تگاهضبطصوتداش���تیم

باتاناونباالبود. یورفتیماونجاتوروزنامهش،توخیابونا ایندستگاهروگذاشتیمسِری

رفتیماونووسطدفرتشگذاشتمونوارَشمراهانداختم،روحانگیزتوشخوندهبود:قدرت

راواتمراواتشو هتمومشد،منیقهشوگرفتمو ردخوندن.خوندنش شله۱.روحانگیزبنا

نمپائنی.خیلیمعذرتمیخوام،گفتم:»فالنفالنشده، شیدمبردمازهمونباالپرتش

ردم؟ایناقاریره؟اینچیهنوشتیاینتو؟«گفت:»آقا، همنبهتو اینجوابمحبتائیه

ارهتویی...« ههمه واالدستمننیست!«بهشگفتم:»اِمرتی

ارشو هما سایی یاز ایتی خالصه،خوبحسابشورسیدیمورفتیم.اینمبهحسابح

ردیم،اونوقتورداشته ارشودرست ن!اومدیم ردهبودیم.نه،آخهشمانیگاه روبراه

بوداینچرتوپرتارونوشتهبود.

س-شایدمنظورشنیشزدنبهدادگسرتیبوده!

ج-همون.ُخبیهنیش���مبهم���ازددیگه!حاالمقصود،همۀاین���اروگفتمبرایاین:

اراشرفیابشدیم هرفتیمباورزش اعلیحضرتقضیۀپولنگرفتنمروشنفتهبود.یهروز

خدمتاعلیحضرت،ایش���ونگفت:»باشگاهتتمومش���د؟«گفتم:»قربانهنوزتموم

نش���ده.«گفت:»چرا؟«گفتم:»تزئیناتشمونده.«گفت:»چوناونبستهروازسفارت

عربستانس���عودینگرفتی،دستورمیدمتزئیناتباشگاهتوبدن.«خدابیامرزدش،تیمور

بختیارماونجاوایسادهبود،گفت:»فوریبرواونجاببنیهرچقدرخرجدارهبراشدرست

ارمونوراهانداخت.مامباالخ���رههیایرادمیگرفتیماینجاش هاوم���داونجاو ن.«

ردیمتادرستشد. همچینه،اونجاشهمچینه...خیلیخرج

رد؟ س-تیموربختیاردستورشاهرااجرا

ج-بله،خیلیبهشاهنزدیکبود.خودشمیهمدتیرئیسافتخاریباشگاهشد.

س-ویلبعدموردغضبشاهقرارگرفت.۲میدانیدچرا؟

ه هاونوقتخربنداشتیم.یهوقتشنفتم ج-برایهموناصالحاتارضیدیگه.ما

یازپاهایشهنگامراهرفنتمیلنگید وتاهبودنی هناماصلیاشقدرتبود،بهخاطر ۱-قدرتشله:روحانگیز
نایهازشلبودنرابهاینجهتبهاودادهاند. ولقبشله

روانجانشنیویگردید.بختیارروز۵ رحسنپا نارشدوسرلش ۲-سپهبدتیموربختیارروز۲۴اسفند۱۳۳۹بر
بهمن۱۳۴۰بهرمرفت.
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گفنتبختیاررفتهس���وئیس.تاحتیوقتیازایرانرفتبریونوگفنتتوسوئیسه،منرفتم

سوئیسیهبس���تهنقلوگیوهواینچیزابردهبودمبهشبدمدیدمنیستشگذاشتمدمدِر

اتاقشورفتم.دیگهمندیدمش.ویلوقتیبرگشتمایران،نمیدونماینوگفتمیانگفتم؟

س-جریانوقتیازسوئیسبرگشتیدرا؟نهنگفتید!داستانچهبود؟

ج-وقتیاومدمایرانریخنتتوباش���گاهِمن.یهروزنشستهبودمدیدمازسازمانامنیت

السخوِدمنمبود؟...سرهنگافضلی، اونس���رهنگچیبودخدایا؟...یهموقعهم

ارتدارم.«رفتم ایناومداونجا.غروببود،منخواس���تمسوارشمبرم.گفت:»بیاتو

نچندتامیخوانبیانببیننت.«نشستیمودیدمیه تودفرتنشستم.گفت:»یهدقیقهصرب

تیمس���اریاومدباچندتاسرهنگودوتاماشنیمسلحواینا.ماشینارفنتدورباشگاهرو

ار ه،بعدتیمسارهاومدتوودروبست.گفتم:»بامنچی نم  گرفنتوخدمتشماعر

موراچیمیخوان؟«گفتش:»هفتریقاچاقداری؟«گفتم:»واالیههفتری دارین؟اینم

هاینجانیست. هاعلیحضرتممیدونهبااجازهایشونگرفتم.یههفتریقاچاَقمدارم دارم

جایدیگهس���ت.«جداًداشتمویلجایدیگهبود.گفت:»ُخبمامیخوایماینجاهارو

ردوبعدهمونسرهنگهبهمنگفت: ببینیم.«گفتم:»مننمیذارم!«یهُخردهگرتگریی

ن!«گفتم:»باشه نن!بیخوداسبابزحمتدرستن »جعفری،شمااجازهبدهبذارنیگا

ردنو تابارومیگردنواینا،هیاونزیر،دفرتاروباز ن!«بعدمندیدمالی برونیگا

هالیاوننمریهتیمسار!عقبِچیمیگردی؟«هیچی اغذارومیخونن.گفتم:»هفتری

تابخونهَمدارم،موزهَمدارم،اونورم ردن.گفتم:»مناونباال خالصه،گشنتوچیزیپیدان

افیه!« ایلنداره.«گفت:»نه،همینقد ننیهیچاش دفرتدارم،میخوایناونجاهارمنیگا

ردنمنرفتمباتیموربختیاراونجاس���اختممثاًل ر هایناف هاینارفنتمافهمیدیم بعد

هشدمن ودتاییچیزیراهبندازیم،یههمچیچیزی.بعداًخودشونبهمنگفنت.این یه

خیلیناراحتشدم،چونریختهبودنتوباشگاهوهمۀشهرمفهمیدهبودن.بچههامداشنت

هخدمتاعلیحضرتشرفیابشدمگفتم: ردن،موقعورزشبود.آهانیهروز ورزشمی

»قربان،ایناریخنتتوباش���گاهمنواینجوریش���دواینجوریشدوازاینصحبتا.«

 نهخوِدشاه...آخهحتماًبهعر رمافتادن هطورینشده!«منف شاهگفت:»حاال

ایشونمرسوندهبودندیگه.گفتهبود:»برینببیننیچیه!«.چونشاهبابختیارخیلیبدبود.
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رد-- ثمی ردو--خدابیامرزدشش���اهرو،وقتیحرفمیزدم ری بله،ش���اهیهف

اردوبادی...«--االنمرده منصور هطورینشده.«گفتم:»قربان،تیمسار گفت:»حاال

شید.تاحتیسواراروازسنگسر نه--»..ایشون۲۸مردادخیلیزحمت خدارحمتش

رد.ویلرئیسس���تادودس���تگاهباهاشبدبودن.میانروزاول ار ردوچه آوردوچه

دوسهتاصندوقآبلیمومیربندِرخونهش،بعدمرییزنتوخونهشوزیراونصندوقاتمام

ننواردوبادیرومیگرینش!« اعالمیههایمضرهوتودهایونمیدونمچیچی...پیدامی

وندادگفت:»تواینارومیدونی؟«خودشاهبهمنگفت،جونشما.گفتم: شاهسرشوت

همافهمیدیم...« »قربون،ایناچیزائیه

ردید؟ س-منظورتانازاینصحبتچهبود؟چرااینماجرارابرایشاهتعریف

هوقتیایناریخنتتوباش���گاهم���ن،اگهخوِداینایهچیزی ج-آه���ان،برایاینگفتم

لیفمنچیبود؟ میذاشنتاونجات

رده! س-جداً؟انگارشاهگاهیاوقاتباشماخوبتان

ردهباش���هویلمندوس���تشداشتمودارم.اینوشمابایدبدونی ج-هرقدرمبامنبد

هماسِرسفرهمینشستیم،باباننهمون،وقتی هچراماشاهدوس���تشدیم.اواًلاونقدیما

ردن. ردن،جداً،بعدشاهرودعامی نیماولعلمارودعامی میخواستیمغذاروشروع

ردیم.ویلیه حاالاونس���فرههرچیبود،بوددیگه!درس���تهسِریهذرهگوشتدعوامی

ارایجنوبشهریهاصلیتبود:مثاًلخدا،شاه،میهن، هبرایماورزش چیزاییداشتیم

ش���اهنامهوفردوسی.وقتیبزرگمیشدیمایناتوزندگیمونبود،ازبچگیتومونساخته

لۀننهبابامونوتوزندگیمابود.صحبت لهمابود،تو شدهبود.ازهمونبچگیشاهتو

سیچیزیبهمن ه همثاًلمنبیامشاهرودوستداشتهباشمواسهخاطراین ایننبود

بدهیامندنبالچیزیبرم.نه،جداًمیگم.اینازاین.دوماًمنش���اهرودوس���تشداشتم

اربودن.اوناحرفشوگوش ارنبود.اوندورووریاشتقصری چونمیدونس���تماونتقصری

ردن.خوِدمنم،دوروورمیهعدهازهمینابودندیگه.منتهاشمناینارومیپاییدم، نمی

حواسمجمعبود،شاهخدابیامرزنه!

س-ارتباطشمابادستگاهچگونهبود؟

ردم.چون ج-چرا،بادستگاهدرارتباطبودم.مندیگهاومدمرفتمیهباشگاهدرست
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ردن.ُخباونموقع مردمراغببودن.پولشمبیشرتیهعدهمردمدادنواونجارودرست

۲۱میلیونتومنخرجششد.بلههماخانوم،منسیوپنجسالآزگارازپونزهنفربردمجلو

آریامهردرستشدرسوندمشونبه استادیوم ه شاهتوامجدیهبرایورزشباستانی،بعدم

سهای هزاروهشتصدنفربرایتاجگذاریوجشنایدوهزاروپونصدسالپادشاهی.)ع

ردم.هرسالمخوِدمن شمارۀ۱۱/۳،۱۱/۲،۱۱/۱و۱۱/۴(یعنیهرسالهیزیادوزیادترمی

تواحد،دخانیات.میدوننی؟ شتارگاه،سیلو،شر یا،بایهمشتبچههای بودم،اونمبا

نمپریمدرمیومد. ردناینآدماخیلیس���ختبود.منتامیخواستمایناروجمع اداره

بایدمثاًلدوتاازاینزورخونهبیان،دوتاازدروازهغار،دوتاازمیدوناینوربیان،دوتااز

ه نم.مثلآموزشگاهشهربانیوگاردشاهنشاهینبودن خیابونریبیانتاایناروجمع

ردن.منخیلیبرامسختبود. اراشونومی برنامهداشنتوتوجایخودشونوتوارتش

باهمهاینحرفابرنامهمونازهمهمبهرتمیشد.

ردید هشماجمعمی ارهایی س-ویلیکفرقاساس���یوجودداش���ت:اینورزش

وب���رای۴آبانبهآنهاورزشباس���تانییادمیدادی���د،درقالبتعریفهایپهلوانیقدیم

نمیگنجیدند.یعنیمثلپوریایویلنبودند.پهلوانهایقدیمجوردیگریبودند،درست؟

ج-چراخانومبودن،همونمراموداشنت.گودزورخونهاصواًلمالپوریایویلبوددیگه.

تبحضرتعلیبودهوجایپهلوونی. گودزورخونههمیشهم

ردند؟ایندوتا ارهامی شیوازاین هاینبروبچههاچاقو س-بله.ویلمگرنهاین

هباهمنمیخواند؟!

ردچیزدیگهایبود، هورزشباستانیمی سی ننی! ج-آخهیهچیزیهست،اشتباهن

ه! شنبود هچاقو اون

ردند؟ شینمی ارهایشماچاقو س-باستانی

یدوتامازاینتومحلیاقاطی ش���یمالتومحلیابود.حاالشایدمی ج-نخری.چاقو

یمیگهحرفبیخودمیزنه.تو ارابودن.ویلاصواًلاینانبودن.نمیشهخانوم،هر باستانی

هپرروتربودشلوغتر لفتداشنت،بچههایپرروداشنت،هر محلیاخودشونبچههایگردن

بود.

هبهشانمیگفتند»دارودسته«؟مثلدارو س-پساینتومحلهایهاهمانهاییهستند
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دستۀجعفرییادارودستۀطیب؟

ار اراچیزدیگهایبودن.باستانی ج-بله.اینتومحلیاجوردیگهایبودن،باس���تانی

اربودناهلشلوغ س���رشفقطتوورزشبود،تومحلیانه.دارودس���تۀماهمهباستانی

اریامنبودن.

نیم. س-پسماداریمازدوگروهمتفاوتصحبتمی

شتیپهلوونیبیشرتمالقدیمابود. ج-بلهخانوم.این

ش���تیبازوبندپهلوانیمیدادوپانصدتومانهمحق س-یکدورهش���اهبهپهلوانان

س���انیغریازعباسزندی،۱سروانابوالقاس���مسخدری،مصطفیطوسی، س���فره.چه

وفادارخراسانی،عباسحریریوغالمرضاتختیبازوبندگرفتند؟اینآدمهاراشمامعرفی

ردیدتاشاهبهآنهابازوبندپهلوانیبدهد؟ می

ج-اینامالدورۀسرپرس���تیمننبودن.منوقتیسرپرستشدماینابازوبنداشونوگرفته

شتیگرفنت هتختیوزندیباهم شتیگذاشنت اخمرمرجلوخوِدشاه بودن.یهروزمتو

ارارومیاوردن ردم.یهدفعهممنتوامجدیهگذاشتمواینا.بعدورزش هبراتونتعریف

سشمارۀ۱۱/۵( همونباالاعلیحضرتبهشونبازوبندمیبست.)ع

هشاهبهاوبازوبندبدهد؟ ردید سیرامعرفی هشماسرپرستشدید س-ازوقتی

هاعلیحضرت ج-نخری.اینرس���مبهاونصورتتشریفاتینبود،ازاولمبود.اونوقت

ار. شتیپهلوونیروازنوآوردمرو ار، فرماندادنومنشدمسرپرستاین

شتیمصطفیطوسیبوده! شتیپهلوانی هآخرین س-جاییخواندم

شتیپهلوونی شتیپهلوونیروتومیدونمیگرفنت.اولنی ج-زمانمصطفیطوسی

شتیپهلوونی هبعداًشدمدرسۀالربز.اینامیومدناونجا اییابود،همونجا الجامری تو

شتیپهلوونیگرفتهبودوممدسرپلیروانداخت، شتنشاونجا ه میگرفنت.همنیخسرو

شتیگریخوبیشدویلُخببعدآدمناجوریشدوبرو اونمهدیقصابروانداخت،

هاسمپهلوونیوورزش شتنش.بله،گاهیتوشونیهآدمایناجورمپیدامیشدن بچهها

ربخراسانیبود،سیدحسنرزازبود، ردن.پیشرتاپهلوونیزدیبود،ا باستانیروخرابمی

سایهمهشونمردیفدارم.۲ایناهمینجوراومدن بودواینا،ع بلورفروش حاجممصادق
۱-روز۴آبان۱۳۲۸بازوبندپهلوانیتوسطشاهبهعباسزندیاعطاشد.
۴ ۰-۴۴۳ ۲-ر.ک.بهبخش»واژهنامهزورخانهووزرشباستانی«ص
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شتیآزاد. تارسیدبهبچههای

فاینگودمبتهمرییخنت شتیمیگرفنت،توزمنینبود.اونوقت قدیماتوگودزورخونه

ُندههاشونزخمنشه.بعدچوندیگه ُندهمیخورنزمنی هوقتیبا روش���مخاکُرس

ش���تیروآوردنتومیدون.یواشیواشدیگهمیدونرس���مشد.اول توزورخونهجانبود

ردهر ش���تیگریاعالممی ش���تیبگریه،یاخود ردنمیگفنتفالنیمیخواد اعالممی

ردنمیخواناسماعیل شتیبگریهمنباهاشمیگریم.مثاًلیهدفعهاعالم سیمیخواد

سشودارم.۱بعداونعباسحریریپیداشدبااسماعیل روبربنمیدون،ع قربانی چل

هبرایرتبۀافسریمریفت. ش���تیگرفت.عباسحریریامیهبچهدانشگاهیبود چل

شتیازتومیدونطاقنصرت پهلووناسماعیلمخیلیگُندهبودها،خیلی!خانوم،برایاین

لیبود،یهچیزیبود، هاسماعیلاینعباسومیخوره.هی بسنتتاتویامجدیه.میدونسنت

چندتارمزدهبودزمنی.طاقنصرتبسنتوچهمیدونمگاووگوسفندگرفنتوفالنواین

صحبتا.تماماینمیدونامجدیهرویهقسمتیدانشگاهیاگرفتهبودنباقیشوهمهمیدونیا.

نبیسارش لاسمالبزنش،فالنش حاالاینبچهمیدونیادادمیزدنوفحشمیدادن:»

نه،ازاونجایی ن!«حرفایمزخرف.اینبدبختاومدتومیدون،اصاًلآدمنمیتونهباور

شتیپهلوونیو هخدامیخواد،ایناس���ماعیلوگرفت،یهوتوش���اخشرفت،توشاخ

اسماعیلوزدزمنی.خانوم،صداازایندیواردرنیومد.بعدیهدفعهخوِدمیدونیا--اونوقتایه

َلاسمال،بذار ردنبهدادزدن:»آی دستمالابریشمیامتوجیبشونمیذاشنت--شروع

تودستمال!«بعدیهعدهم،آخهبچۀمیدونبودندیگه،خیلیمعذرتمیخوام،میبخشنی:

َلاسمالبیچارهام »یهپاتوگذاشتیاینورمیدون،یهپاتواونورمیدون،ر..یتومیدون.«

یمردمدادزدنوفحشدادن،رفتاونپش���تلباساشوپوش���یدودررفت.رفنت بس���

ردنوفحشدادنو...بساطیبود. اینطاقنصرتاوگاووگوسفنداروجمع

ردندراچطور ارمی هبهباشگاهجعفریمیآمدندوبرایشما ارهایی س-ورزش���

هراهشنمیدادید؟ سیازدرمیآمدتو ردید؟هر انتخابمی

سواییبودن.چوناونجا هبایدلختمیشدنتی ج-ماهمهروراهمیدادیمویلاونایی

ار زتوریستیبود،یامهمونایدولتمیومدن،یاوزیری،شاهی،فالنی،مایهعدهورزش مر

.۴۶ ۲وصفحه ۱-صفحه۱
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،۱۱/ سهایشمارۀ۱۱/۶، ارخوبوآماده.)ع اربودن،ورزش ردهبودیمشرین درست

۱۱/۹،۱۱/۸و۱۱/۰۱(اونوقتدودس���تههمبرایعصراداشتیمازدانشجوهاوبچهجوونا.

ارا.این دومخوبرتمیشدنمیذاشتیمتنگاونورزش ردیمهر اونوقتاینارودرستمی

ردیم. ارارومی

س-شماتحتنظرتربیتبدنیبودید؟

ج-بودیمویلخودمونممستقلبودیم.

جامیآوردید؟ س-برایگرداندنباشگاهپولاز

رد،البتهنهبهاونصورت.تربیتبدنیاولشماهی یمی م ج-ُخبتربیتبدنییه

���ردُنههزارتومن.بعدهزارتومنمفرهنگیا،ازطرففرهنگ پنجه���زارتومنمیداد،بعد

اراشونو اراش���وناونجااسمنوشتهبودن،ازآتیشنشانیورزش هچندتاورزش میدادن

هبهمامیدادن.بعدمن لپولیه میفرس���تادناونجاهزارتومناونجابهمامیدادن.این

اموراتمازاونتوریستادرمیومد،آخهباشگاهِماهیسیچلهزارتومنخرجداشت.اولاز

هتوریستمیاوردگفت:»آقایجعفری،از توریستاپولنمیگرفتم.بعدیهنفرازخوِدهمینا

اینادهتومنبرایشما،دهتومنبرایموزۀمردمشناسی،دهتومنواسهجواهراتسلطنتی،

اخگلستان،روهمچلتومنازاینامیگرینمیارنشوناینجاهارونشونشون دهتومنواسه

نبایدمالتورمبدن. هنمیدن!«گفت:»ُخبتقاضا میدن.«گفتم:»واالدهتومنمنو

هماماومدیمبهاون میگرفت. سازمانجلبسیاحان انونجهانگردی دارنمیگرین.«

یاروگفتیم:»باباپنجتومنشوبخورپنجتومنشوبدهمادیگه!«هیچی.

افیبود؟ س-آنوقتایندرآمد

ج-بلهتوریس���تخوبپولمیده.اصاًلاضافهبرس���ازمانمیاوردیم.آخهروزیسهتا

ن،مثاًلهراتوبوسیپنجاهنفرتوشه،پنجاهتاده اتوبوستوریس���تمیومد.شماحساب

سهایشمارۀ هدیگهاحتیاجنداشتیم.)ع تومن،پنجاهتادهتومن،پنجاهتادهتومن.اینه

ردیم.منم ۱۱/۱۵،۱۱/۱۴،۱۱/۱۳،۱۱/۱۲،۱۱/۱۱و۱۱/۱۶(دورووریامونمهمهروس���ریابمی

هرچیگریمیاوردمبهدورووریاممریسیدم.

ردید؟ س-خودتانهمبرایتوریستهاورزشمی

ج-بله.توهمۀاینساال،هرروزمبرنامهداشتیم.دستایمنهمونجاخرابشد.
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س-دستهایتانچهشدهاند؟

جفتدستاموسرشونههامپارهشدنودستامازاینجاباالتر ج-تاندونای

ندانگشتانشرابهدهانبرساند،تانیمۀراهبیشرتنمیروند. سعیمی نمرین.

س-باعملجراحیدرستشدنینیستند؟

بادههای ج-نهخانوم،ازبنیرفتهدیگه!اگهوقتیجوونبودیممیدونستیم،اونمیلو

سنگینونمیگرفتیم.

س-آنمیلهایمعروف؟راستیوزنشانچقدربود؟

یلو. دومسی یلوبود،هر ج-جفتششصت

منی جات هسهمیۀتوریستهارابهشمابدهندچطور؟آنوقتخرجتاناز س-قبلازاین

میشد؟

ج-ازرفقا.مثاًلعضویتمیگرفتیم.باشگاهمعضوداشت.چندهزارعضوداشتواین

هبگریم.آخه ن.البتهبیشرتشپولنمیگرفتم.نداشنت ردن،باور مکمی عضوهایمن

هپولداشتمریفتگردشنمیومدورزش.بعدبیپوالمیومدنورزش.سِرگذر ببنییارو

ار،میومدنمیگفنتچارتاشنابریم،چارتامیلبگرییمیاچارتادمبل وایسادهبودنبی

بزنیم.

ردند؟ مکمی س-بازاریهاهم

ردن. مکمی ج-البتهدورۀمصدقچرا.وقتیمنبامصدقبودمبازاریاوجبههملیا

هرفتومارفتیمطرفشاهخدابیامرزدیگهنه! مصدق

هشماباشگاهنداشتید؟آنزورخانۀقبلیراداشتیددرست؟باشگاه س-دورۀمصدق

جعفریمالِبعداز۲۸مرداداست.حتماًبهخودتانشخصاًمیدادند؟

ردندیگه!مثاًلگاهیوقتا مکمی هبهزورخونهوباشگاه ج-بله،ُخبمنومیشناخنت

مک وضعمخرابمیشد،گلریزونراهمینداختم.اونامپولخوبمیدادن،مردمخودشونم

ردندیگه.ُخباوناچیزینبود،درستمیشد.چونماقانعبودیم. می

س-برگردیمبهبودجۀباشگاه.سهمیهاییابودجهایازدربارداشتید؟

نیم،مثاًل هماجلوشاهدرستمی ردناین۴آبان ج-بهجونشما،صنار.همهخیالمی

شاهیهچیزیبهمامیده.
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هخرجش���مارادربار ردیمیااینطورنش���انمیدادند رمی س-بله،همۀمااینجورف

میداد.

یمیگم.صالحههمۀاینارو یی ههمهروبراتونی ج-بله.ُخباونمداستانیداره

منبگموشمابنویسنی.

تابهست.مردم هدرذهنخوانندگاناین س-مندنبالجوابس���ؤالهاییهس���تم

جا نندآنباش���گاهمثاًلسایلیکمیلیونخرجشبود.اینیکمیلیوناز حسابمی

میآمد؟سازمانامنیتمیداد؟دولتمیداد؟دربارمیداد؟

ج-اصالبهجونشما،نهصنارسازمانامنیتبهمنداده،نهصناردربار.خوبشداینا

ردم،سهماهِ همیشد،منبرایتولداعلیحضرتبرنامهدرستمی روپرس���یدین.۴آبان

شیدهمیشدتادونهدونهاینبچههای شیدم.ُرسم آزگار،سهماهونیمآزگارزحمتمی

یشونمالِ جنوبشهرومیربدمتوامجدیهتواونزمنیچمنتمرینمیدادم.اونوقتاینای

یشونمالِدمِنمیدونمشمرونبود،مال یمالِخیابانریبود،ی مثاًلدروازهغاربود،ی

شتارگاه، تواحد،دخانیات، زورخونههابودن،مالچهمیدونمچیتس���ازی،سیلو،شر

ردم. فالنواینابودن.همۀاینچارصدپونصدنفرتاهزارودویس���تنفرآدموجمعمی

همهمیومدناونجا،صنارمازمننمیخواسنتبهعشقشاه،همشونمشاهرودوستداشنت.

همثاًلروز۴آبانداریممرییمجلوشاه.تازه ردن ردنتمرینمی میومدناونجاورزشمی

وقتیمیومدممریفتمجلوشاهخدابیامرز،صنارمبهمننمیدادن.تاحتییهروزبعداز۴آبان

حجتگفتم:»تیمسار،من رعلی سرلش هبرنامهخیلیامخوبوقشنگشدبهتیمسار

ایناروروز۴آبانناهارمیدمبهخرجشما.«برگشتگفت:»بابا،بودجهنداریم.«گفتم:»یه

هبودجهاینمیخواد!«نمیداد.تاحتی ناهاردادنبهپونصدشیشصدنفریاهزارنفرآدم

س همنمیاممریماونباالیهع ردن رمی اراف صنارمبهمننمیدادن.ویلاینورزش

موالویهقرآنبهاعلیحضرتمیدمتوجایگاههمونجامثاًلیهچکدویس���تهزارتومنی

نمیگرفتم. دهشاهی همندهشی یبهمنمیدن.درصورتی یواش

ردند؟ رمی ارهایخودتاناینطوریف س-ورزش

ه ردن.بعداینآخرسریادیگهفهمیدن.فهمیدن رمی ج-بله!خوِدبچههاپیشخودشونف

چیزیبهمننمیدن.چیزینمیدادنخانوم،میخوردنش.یادمهتاجگذاریاعلیحضرتبود.
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ردن. منیهدمونسرتاسیونراهانداختم.خیلیامیخواسنتدمونسرتاسیونراهبندازنقبولن

هبیان بودنومابودیموهرنمندا.هرنمندااونروزتصمیمگرفتهبودن آسوریها آشوریا

هاومدنووسطشمرفنت،همنی. نن بهحس���ابماشنیراهبندازنواعلیحضرتواستقبال

ردمتوقفس.اونهامازاسب حاالماچهدمودستگاهیراهانداختیم...اومدمشریگرفتم

ردن روبس���تمبهاونقفسشریه.اومدمدوتافیلگرفتم،دادمروشازاینچیزادرست

گرفتمتوشمرشدنشوندم.جلوهرجیپیسیتا ومرش���دونشوندمتوش.س���یتاجی

ردن. ردن.خالصهدادمیهدمونسرتاسیونعایلدرست ارراهمریفنتوورزشمی ورزش

همنخدمتاعلیحضرترس���یدم،گفت:»منفیلمرودیدمعجبچیزقشنگیراه بعد

انداختهبودی.چقدرخرجشدهبود؟«گفتم:»قربان،باالخرهرفقامونخرجشودادن!«

همیومدیهودهبیست اصاًلمردمبهمنخیلیعالقهداشنت،چهاینمحلیاچهبقیه...شاه

 ییهجی دومی ردممریفتیمجلوشاه.اونروزمبچههاهر ردمپرمی تااتوبوسخربمی

واس���مونآوردنوخرجشمهمینادادن.لباس���اممالخودشونبود.گفت:»اِ،مگهچیزی

نار، نگرفتی؟«گفتم:»نه!«حاالنگودویستوپنجاههزارتومنواسهمنگذاشتهبودن

بهمنندادهبودن...

سانیندادهبودند؟ س-چه

هنمیدونستمجریانچیه!گفتم:»قربانصناربه ردمن ج-...اگهشاهاونسؤالرونمی

منندادن!«یهودیدماعلیحضرتدیگهحرفنزد.فهمیدمیهچیزیهست.گفت:»قرار

بودتوروببینن.«گفتم:»ندیدنقربان!«بعددیدمفرداصبحهویداهولش���دومنوصدا

رد.خدابیامرزدشهویدارو،آدمشوخیبود،آدمدرستیبود.وقتیرفتمتواتاقشگفت:

ردویه میباماشوخی نی؟«بعدبهحسابیه ایتمنوبهاعلیحضرتمی »حاالش

ه:»اینمالروزتاجگذاریه!«گفتم:»تاجگذاری؟چندماه چکبهموندادوایناگفت

ازشمیگذرهقربان.«

همیدادند،پولهارابنی س-گاهیاوقاتبهتانپولنمیدادند،ویلگاهیمثلاینبار

ردید؟ بچههاپخشمی

ج-میگمجونشما،صنارنمیدادن.

ردید؟ ههویدادادرابابچههاتقسیم ی س-میدانم.مثاًلحاالاینچ
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ج-مناصاًلزندگیممالبچههاورفقامبود.

س-پسچرابهتانبدبنیشدهبودند؟

ممسریبود،دورو ج-چونباورشوننمیشدازایناچیزینمیماسید.ُخبمنخودمشی

وریایمنماحتیاجینداشنت.هیچوقتمنمیومدنچیزیبهمابگن.ویلمنخودمبرایبچهها

ردم،یهجوریسیبیلشونوچرب مکمی چیزمیگرفتممیفرستادمبهشونمیدادن.بهشون

ردم،چونیهعدهایامراستیراستینداشنت.اینامبیخودیدورمنجمعنمیشدن.آخه می

نن،یهوقتی من۴آبانیهموقعمثاًلبهقاعدۀهزاروهشتصدتاآدممیاوردمجلوشاهورزش

بیستتاسیتامرشدمیربدماونجا،باالخرهبایدیهپویلبهاینابدمویهچیزیبراشونجور

هباورشون ارشونوراهبندازمدیگه!درست؟ویلگاهیازاینورواونورمیشنیدم نمو

هاوناباورشونبشه؟! یباورشمیشد نمیشد.آخه

س-بلهدرستاست!

ن،سیوپنجسالسراینورزشباستانیپریمندراومدتایواشیواش ج-خانومباور

اینورزش���وآوردمباال.حقوقت���وزورخونههاماهیپنجاهتومنبود،زمانمنبهپونصد

تومنمرسید.

ه سیحقوقمیگرفت؟من س-منظورتانازحقوقتویزورخانههاچیس���ت؟چه

ارهابرایآمدنبهزورخانهبایدپولهممیپرداختند؟ شنیدهامورزش

ه هحقوقنمیدادن.اینپونصدتومنومیدادنبهصاحبزورخونه ارا ج-بهورزش���

ردن، همریفنتتوزورخونههاورزشمی ارام چراغاونجاروروش���ننیگرداره.ورزش���

هپوالرو اسهایبودش بهغریازتوباشگاهمن،همهپولمیذاشنتسردم؛جلومرشدیه

همریفتلخت اری همرش���دمیشینهرومیگنسردم.ورزش مرییخنتتواون.اونجایی

ه»مناومدماینجا ردوقتیمیخواستبرهپولمیذاشتشسردمحقِاین میشدورزشمی

شیدین،ضربگرفتنی ردین،ُلنگدادین،برامزحمت ردموشمامنوپذیرایی ورزش

همثاًلاگهیهمرتبهالزمبشهو واینا«ومریفنت.ویلهمهزورخونههاانقدتواننداش���نت

اربفرستنیبیانبرای۴آبانیاجشنایدیگه«،اینابتونن بهمادستوربدن:»دهتاورزش

ه دومماهیپونصدتومنمیگرفنت هایناهر ردم مک بفرس���نت.بهاینزورخونهها

اربفرسنت. بتوننورزش
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جامیفرستادند؟میفرستادندباشگاهجعفریبراینمایشهایشما؟ اررا س-ورزش

ج-نخریبرای۴آبان.

دامسازمانمیپرداخت؟ س-اینپانصدتومانرا

اراپولنمیگرفنت،همه ج-ازطرفس���ازمانتربیتبدنیبهزورخونههامیدادن،ورزش

اراحتیاجینداشنتازمنبگرینیاچیزی اسببودن،مریفنتس���ِر ارگرو خودش���ون

رد. بخوان.البتهتربیتبدنیامهمیشهنمیداد.ویلپاریوقتااینبودجهروبراشونتعینیمی

ارارومیاوردیمومیربدیمبرای۴آبانتمرینمیدادیم.چقدر؟سهماه،چارماه ماماونورزش

ردم،توشهرستانازورخونههاروازنو میاوردیمتمرینمیدادیم.بلهخانوممنخدمتمی

تاومدمبریون،میگفنتماهیسیصدهزارتومن هازممل ردم.همنیآخرس���ریا مرتب

همادویدیمواسهاون ازدولتحقوقمیگرفته.اینس���یصدهزارتومنوبعدازدوس���ال

میتهمیهعدهبودن،ایناروگفتم؟ ردیمگرفتیم، هواسهورزشباستانیدرست میتهای

میته؟ دام س-نهنگفتید،

میتۀورزشباستانی«حبیببلوربود،حبیبیبود،زندیبود،ایناهمهبودن،منم ج-»

ردیم،اینسیصدهزارتومنپولوگذاشتیمتوحساباون میتهدرست سرپرستبودم.مایه

ار نیموورزشباستانیروتوسعهبدیم.ماداشتیم هباهاشزورخونههاروتعمری میته

هانقالبشد،پوالمهمونجاتوحسابموند. ردیم، خودمونومی

س-یعنییکبارسیصدهزارتومانگرفتیدیاماهی؟

رد.اون ج-نخریخانوم،یهبار.دورۀخدابیامرزهویدامنشد.هویدادوسالمنوُدووندون

ار،حقوق هاومدرو ردن،همشونمخالفبودن.بعدجمشیدآموزگار دورووریاشنمی

تومن.فقط هزار تومن.۱بعدششدپونزه هزار ردُنه تومنبود، هزار باشگاهمنوپنج

هشدنخستوزیررفتم هانقالبشد.جمشیدآموزگار تومنگرفتیم هزار دوماهپونزه

ارایی یلدادم،دارمیه میتهتش پیش���شگفتم:»آقااینپروندۀمناینجاست،منیه

ه: ردن.«گفتش نم...«وازاینصحبت���ا»...اعلیحضرتفرمانیبرایمنصادر می

نم.«رفتوبعدازچندروزیمنوخواسنتوگفنت:»چونآخرسالهبودجه »مندرستمی

لحزبرستاخیزایرانبهنخستوزیویبرگزیدهشدوتا۴ ۱-۱۶مرداد۱۳۵۶جمشیدآموزگاروزیرمشاورودبری
۱۳۵عهدهداراینمقامبود. شهریور
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هبریتمام نیمسهمیلیونتومن نداریم،امسالسیصدهزارتومنبهتمیدیمسالدیگهمی

نی.« شهرستانهازورخونههارودرست

سالقبلازانقالباست؟ س-اینحدودی

ار،بعدشش���ریفامامیاومد،بعدش���م هجمش���یدآموزگاراومدرو ج-بل���هدیگه.

یلدادیمومدیرای میتهروتش��� ازه���اریاومد.بعدمارفتیماون ارتش���بدغالمرضا

زورخونههاروخواستیموگفتیم:»آقایونایناسمورزشخونهرووردارینبذارینزورخونه.

 هزار همونمثلقدیماسمشزورخونهباشهبهرتازاینورزشخونهست.تقریباًمابیست

نن...  هبرنتابلوهاشونوعو ییهچیزیبهاینا تومنازاینپوالرودادیمی

س-ورزشگاههایشهرستانها؟

ننبذارنزورخونه.حاالیواشیواشبه  ج-نهمالتهران...برنتابلوهاش���ونوعو

ارزورخونههاشونوجور شهرس���تانامریسیدیم.البتهمنگاهیوقتیبهشهرستانامریفتم

ردن.درعنیحال ارارو هاینارفنتای���ن ���ردم،گلریزونراهمینداختم.اینس���ت می

هشعبان تزدیمبریون.اینروزنامههاورداش���نتنوشنت یهوانقالبش���د،ماازممل

هاینسیصدهزار جعفریماهیس���یصدهزارتومنازدولتحقوقمیگرفته.درصورتی

نیم،خیلیشمدست هدادهبودنمااینزورخونههارودرست میتهبوده تومنمالِاون

نخوردهموند.

سدیگرییادتانهست؟ میتهغریازبلوروحبیبیوزندی س-ازاعضای

هپهلوونبود؛مصطفی ج-بلوربود،خدابیامرزدش؛عباسزندیبود؛عباسحریریبود،

نه؛خدابیامرز هازاونجاآوردهبودیمشبشینهنظارتب گرایلیبود،مالتربیتبدنیبود

نم،بودن  شتیگریبود.دیگهخدمتشماعر همرد،اونم یبودبهنامس���عادتی ی

اونجایهعدهای...

یلمیشد،تویباشگاهشما؟ جاتش میته س-

یلمیدادیم.صبحامن میتهرماونجاتش ج-نه.توامجدیه.یهدوتااتاقگرفتهبودیم

ردم.منهمۀ اراروانجاممیدادمبعدازظهرمیومدمباش���گاهموادارهمی مریفت���ماونجا

هصنار،بهجونشما،نهدربار،نه ایناروباچشونشونیمیگم،پشتاینبلندگومیگم

ردن،هیچی.تربیتبدنیماهی مکنمی دومبهمنهیچ اینخاندانسلطنت،نههیچ
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ه هگفتم.منمخصوصاًاینارومیگمتاهمهروبنویسنی یهچیزیبهمنمیداد،همونی
یهرچیازمنمیدونهبیادبگه.ازتربیت ننواگههر رایین مردمبخونننتاهمچیف
ساهسنت،پرناینجابرینبرپسنی!منهیچوقتدنبالپولنبودم،اصاًل! بدنیاماالنخیلی
منیبودم، چهتومبارزههام،چهتوورزش���م.فقطعالقهداشتم،عشقداشتم.غریازاونت
قانعبودم.حاالشمقانعم.چونمیدونمیهمرگیپشتسرمه.دولتیهپویلبهمنمیده،منم

 خنده همیگن! نم.همنیشیطانبزرگ ار میخورموقانعم.میخوامچی

وریتی۱میگریید؟ ا؟ازدولتسوشیالس س-امری
ج-بله.یهپویلازدولتمیاد.بهجونشماهیچیاضافهبرسازمانندارم.اگهیهخرجی
هسِربرجدولتبهمنمیده.قانعهستمو چیزیبرامپیشبیادندارمبدم،مگهاونپویل
نم.ماتوگودزورخونههمیشهمیگفتیم:»خدایادستهیچمردیرو دستموجاییدرازنمی
هسالمتشدراحته، ن!«خداایشاالهمهروسالمنیگرداره.آدم پیشهیچنامردیدرازن
هنشدفاتحه!همینوازخدامیخوام.شبوروزبهخدامیگم:»خدایاهیچیازت سالمت
نیممیگیم:»خدایاآبرومونونریزو نمیخوامفقطسالمتیبدن.«ماتوگودموقتیدعامی
فایت بهمونسالمتیبده.هیچچیزدیگهاینمیخوایم،نهثروتونهدارایی.آدمبهقاعدهو

ن.« زندگیشبخورهوبخوابه،سالمتیاَمداشتهباشهباقیششروِوره،ولش
هزنهارابهزورخانهراهدادید؟ سیبودید هشمااولنی س-مثلاین

همنچرازناروراهمیدم.ویلاگه ج-اصاًلاینآخوندابامنمخالفس���ختبودن
یادتونباشه،همیناوقتیروضهمیخوننمیگنحضرتزینبچهمقامیداشتهورفتهدر
ردهواینا.آخهخانوم،زنتواسالمخیلیاحرتامداره. بارگاهیزیداونجوربهحسابمبارزه
ننسِرمردم هخودشونونیگردارنواینبساطودرست ویلاینپدرسوختههابهخاطراین
دومش���ونس���واد هاینااصاًلهیچ ارودرآوردندیگه.واالُخبهمهمیدونن ل این

ندارنخانوم،هیچینمیدونن.
هباشمامخالفتمیشد،زنهارابهباشگاهراهمیدادید؟ س-پسبااین

سهایش���مارۀ ج-اِ.اصاًلبیش���رتزناتوباش���گاهمامیومدن.همزناهمهرنمندا.)ع

۱۱/۱۹،۱۱/۱۸،۱۱/۱و۱۱/۲۰و۱۱/۲۱(واس���هخاطرهمینمآخوندادش���منمنبودندیگه!

یهدفعههمنیگوگوشبااینویگن،باهمقهربودن.میخواسنتایناروآشتیبدننمیومدن
انبیسرپرستوپناهندگان ود ابراییاریبهافرادمسن،معلولنی، هدولتامری ۱-بیمهاجتماعییاحقوقی

دالردرماهمیشود. میپردازدورقمیدرحدود۶۰۰تا۰۰
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ننینهمننهشما!«یه نن.آوردمشونتوباشگاهبهشونگفتم:»اگهآشتین جلوآشتی

سمنو ردمحاالجاشنیسبگم.فرداشدیدمتومجلۀجوانانع شوخیامباهاشون

هدارمایندوتاروآشتیمیدم. انداختهبود

س-شمااسممرشدبلقیسراشنیدهبودید؟۱

هبودممرشدبلقیسیبودمیخوند. ج-بلهاصاًلمیشناسمش:گارِدماشنیدودی

س-بله،بلههمانمرشدبلقیس.مگرزنمرشدهممیشود؟میگویندمرشدبلقیسمادر

سوسنخوانندهبوده،بله؟

ج-نخریدروغمیگن.یهمرشدبلقیسبودویهرجب.اینمیخوندواونمبعدپولجمع

ردتادروازبشهمردمبرنتوماشنیدودیسوارشن.ماشنیدودیازتهرانمریفتتا می

ردن. شهرریشابدولعظیم،زیادمتندنمریفت.مردمتواونمینشسنت،هیتوراهشلوغمی

خیلیبدجوریبود.

س-چطوربهآنزنلقبمرشددادهبودند؟

همیخوندنو ج-ُخباس���مشمرش���دبلقیسبودچونمیخوند.آخهقدیم���ااونایی

ردنبهشونمیگفنتمرشد:مثلمرشدتوزورخونه.بهاینممیگفنتمرشدچون سخنوریمی

میخوند،مثاًلشعرایمذهبیاینچیزامیخوند.

هلقبمرشددارد؟ س-اینتنهازنیاست

ج-بله.اصاًلانگارهمنیحاالجلوچَشمهودارهمیخونه.

س-میگفتندخیلیهمقدبلندیداشتونابینابود؟

وربود،درسته.ویلهمچیقدبلندیامنداشت. ج-بله

س-شماچندتانوچهداشتید؟اگربشوداسمشانراگذاشتنوچه؟یعنیاگریکوقت

۱-نقلاز»ایرانقدیموتهرانقدیم«نوشتۀناصرنجمی،صفحۀ۴۱۹.
سرقفلیماشنیدودیبهحسابآوردهمیشد.اوزنیمیانسالزشترو -مرشدبلقیسدرآنروزگارانجز
ورو هازچشم ولبود.مرشدبلقیسیامرشدماده هدراطاقانتظارگارماشنیبهمداحیوثناخوانیمش بود
هزناندرحجاب رد.بااین املتوجهمسافرانرابهخودجلبمی نابینابودبادهانگرموگریاومردمشناسی
الهدست ندهبودویکپریاهن)ارمک(بلندمیپوشیدو بودندویلمرش���دبلقیسچادروچارقدبهدوراف
همیگرفتو رد.اوهمچونمرشدهاودراویشمعر دوزیمثلمردهاسرمیگذاشتوموهارازیرآنپنهانمی
وفت،پنجهجلودهان فبردهانمیآورد،دستبههممی قصیدهوغزلمیخواند،هوحقهوحقمیگفت،
همیخواستومردونامردمیطلبیدوگاهیاشکمیریخت...« رد،چراغال میگرفت،عرقپیشانیپاکمی



۲۲شعبانجعفری

نید؟ نندچندتارامیتوانستیدبسیج اریب ه میخواستیدصدایشانبزنید

ردم،مادیگهاونآخرس���رهزاروهشتصدتامیاوردیمجلوشاه.گروه  ج-ُخبعر

سهایشمارۀ اراتهوتکواندوداشتیم.)ع سوتداشتیم،تیم جوانانداشتیم،گروهپیش

۱۱/۲۲و۱۱/۲۳(

همالورزشباستانیبودند،نوچههایتانهمهمانهابودند؟ س-اینها

هاعلیحضرتمیخواسنتازمسافرتیجاییبیانمیتونستمتاچارپنجهزارنفرو ج-یهوقت

ردم. ارو هچندینمرتبهاین نمبیانبرنتوخطسری خرب

س-شماپاتوقداشتید؟مثاًلقهوهخانهای،جایی؟

ج-باشگاهخودم.

نیدچطور؟ هباشگاهرادرست س-قبلازاین

ج-ُخباونوقتاپاتوقماهاهمیشهسِرگذربوددیگه.

دامگذر؟ س-

ه ج-همونگذِردباغخونهیادرخونگاه،همهبروبچههاجمعمیشدناونجا.یهپاتوقی

مثاًلبریمتوشنبود.مناهلقهوهخونهنبودم.آخهمیدوننی،قهوهخونههایاونوقتهمهش

اربودیم بودومنقلوبافورمعلنیبود.ماچونورزش وافور دورتادورشمنقلوبافور

ردیممریفتیم،مثاًل بیشرتجمعمیشدیممریفتیمزورخونه.بعدمثاًلهفتهاییهروزمهوسمی

شمشیچیزیگریمیاوردیممیخوردیم.وقتیجوونبودیم! یهعرق

ابارهمیرفتید؟ س-

ابارهمابارهنبودم. ج-نه.اهل

وفهنو؟ ریستال،افقطالیییاش افه افههایاللهزارنمیرفتید؟ س-

وفهنونرفتیمتایهدفع���هنورمنویزدوممارو افهورس���تورانوایناچرا.ویلش��� ج-

همالانگلیسابود.چونیهدفعهاومدهبودتو ردرفتیماونجا،همونآرتیسه،همون دعوت

بابواینابهشدادیمخورد. باشگاهما،یهدفعهاماومدخونهمونآشرشتهوچلو

رد؟ ن«رابازی هفیلم»شیشهپاک مدی س-آنهرنپیشۀ

رترخوشگلمداشت.یهدفعهبهمنگفت:»بیانمایش رترشاومدیهس ج-آره،باس
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ه نیم.گفتیممایهجامیشینیم وفهنو.«مامشبرفتیماونجاتماشا نتوش منوتماش���ا

باببخوریم، نیموجوجه راحتباش���یم.ماروبردنباال.حاالمااومدیممثاًلتماش���ا

لدس���تما:»آقایجعفریسامعلیک!حالشماچطوره؟چه س���یاومدب دیدیمیه

ی بابوبخوریم،ی عجبازاینورا؟«حاالدوساعتباماحرفمیزنه.تااومدیمجوجه

ارمون.آخه،هرجامریفتیم ارهگفتیمباباپاشیمبریمدنبال دیگهپیداشمیشد.آخرنصفه

مردمدورمونجمعمیشدن.

بابتانرابخورید؟ س-باالخرهنگذاشتندجوجه

ج-نه.اونروزاخیلیمعروفبودیم،خیلی،خیلی.میگه:

وبهجهاننامندارد هرصاحبِنامیدمیآرامنداردآسودهدلآن

منعمتووآنخانۀپرگندموصدغمدرویشُجویغصۀایامندارد

نیخربازدامندارد هرقصانشدهازدیدندانهبیچارۀمس آنمرغ

هباش���گاهدرس���تش���د،برنامهتانچهبود؟گذرانیکروزتانرابرایما س-وقتی

ار؟ نید.مثاًلصبحهاچهساعتیمیرفتیدسر تعریف

ارماینبود. ج-منساعتپنجصبحازخونهمیومدمبریون،همیشه.چندینسال

س-چهساعتیمیخوابیدید؟

ننی،ویلمنسیسالشبای ن،مناگهبگمشماقبولنمی ج-سِرشبمیخوابیدم.باور

یدو هاولصبحس���اعتپنجمریفتمی ارماینبود تهرانروبلدنبودم،هیچی.برنامۀ

دوردورپارکشهرمیدویدم.بعدمریفتمدفرت،اونجاچندتامالقاتیداشتم:ازاینورواونور

ار. یمثاًلدیپلمشدستش���همیخواس���تبرهسِر میومدن،مثاًلازپهلویوتربیزواینا.ی

ارشونوراه یفالنگرفتاریروداشت.خالصه، مداشتازمدرسه.ی یمثاًلنمره ی

ارهمهرمراهمینداختیم. ن مینداختیم.باور

ارهاییراراهمیانداختید؟ س-مثاًلچه

ردهبودنمام ارارو یاین ج-مثاًلیارومیگفتیهپویلبدهمیخوامبرمتربیز.بس���

یمیگفتمیخوام میفهمیدیمبرنامهچیه.اگهپولوبهاینامیدادیدیگهنمریفنت.بعدوقتیی

میگفتم:»آقایطباطبایی مدیرداخلیباشگاه برمتربیزیارشتیاهرجابهطباطبایی

اینوبرسونگاراژمیخوادبرهتربیز.«اینممیربدشوقتیبرمیگشتمیگفتم:»رسوندی؟«
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رد.نرفتهبود.« میگفت:»تارسیدیماونجافرار

س-گمانممتوجهشدم:یعنیطرفاحتیاجداشت،میخواستازشماپولبگرید،سفر

رد؟ رابهانهمی

ج-بله.یهباقرخانبودیهگاراژداشتتوخیابونناصرخسروبهنامگاراژگیالن-مشهد.

ردنمیگفتماگهبه همردممیومدناونجاعجزوالتماسمی بامنرفیقبود.بعضیمواقع

ننونمرین.پولدستخودشوننمیدادم،میگفتم ایناپولبدیمبهمفتخوریعادتمی

نه طباطباییورشوندارهبذارهتوماشنی،یعنیاینوبربهبدهدستباقرخانبگهسوارش

همیخواستبره.اینطباطباییاممیربدشاونجا.تاماشینو بفرستهمشهدیاتربیزیاهرجا

ردها!--ومیومدپائنیوبرمیگشتهرچی رد--توهمونگاراژمپارکمی پارکمی

نیمشتوماشنی همبادابگرییمشب دورگاراژومیگشتمیدیدیارونیست،دررفته.رفته

بفرستیمشمشهد.همونپولهرومیخواسته.

سانینمرهمیگرفتید؟ س-قضیۀنمرهگرفنتچهبود؟برایچه

ج-برایهزارنفر.مثاًلبرایفریدونفرخزادگرفتم.

جامیشناختید؟ س-فریدونفرخزادرااز

ج-فرخزادتوهمونمحلمامینشس���تدمِگمرک،یعنیپائنیمحلما.ایشونیهوقت

مآوردم.« بهمنگفت:»منیهنمرهتودبریستانابومسلم

هدانشآموزبودومدرسهمیرفت؟ س-یعنیزمانی

مینمرهشمبرایدیپلمشبود.گفت:»اگهدیپلمنگریمبیچاره ج-بلهمدرسهمریفت.

ارتمنوشتمدادمدستشوخالصه میش���م!«منبهاوندبریستانابومسلمزنگزدم،یه

تمیخواستبهمبخوره هممل ارشدرستشد.بعداًهمنیآخریا رفتنمرهشوگرفتو

یهانیهشرححایلنوشت وانقالبشروعبش���ه،اینورداشتتوروزنامۀاطالعاتیا

ه،بلهامثالشعبانبیمخاو وبدگوییازش���اهواینا.بعداونوس���َطمبرایمانوشتهبود

شادوروورشاههسنتوازاینچرتوپرتا... چاقو

س-قبلازانقالبیابعدازانقالب؟

هبعدمندیگهاینوندیدموندیدمتااینجا. ج-خری،قبلازانقالب،نزدیکانقالب.

ه:»آقایجعفری،فالنوبیساروبیابریمخونۀ رد ل هدیدمشیهوپریدمنوب یهروز



باشگاهجعفری ۲۳۰

نمبرات.«گفتم:»منباتوجایینمیام!«گفت:»منمیدونم. من،یهقیمهپلودرست

شیدبرد. ارنبودم.«خالصه،بامنبمریموجونمن،مارو ردم.ویلتقصری مناشتباه

منمدیگههیچیبهشنگفتم،هیچی.اوناوالیانقالبریشگذاشتهبودوجلودانشگاه

ننیضربه ر هشماف دومازاینا هاینمضربهزد.هر ملینمازمیخوند.مقصودماینست

توبهاینروزانداخنت.بعداًدیگهیواشیواشاومدناینجاوپشیمونشدن. زدنواینممل

سینمرهبگرییدخواستندنمرۀ همیگویندرفتیدبرای س-اینقضیهراس���تاست

ماستحاالصدبده؟ بیستبدهندگفتیدبیست

هنمرهگرفتهبودیمایناروبستهبودنبهمون! ج-نهدیگه.ازبس

هاینجوکرابرایتانساختهبودند؟ س-باالخرهچیزیگفتهبودید

هازبسنمرهمیگرفتمواس���هبچهها.مثاًلیارومیومدمیگفت:»آقای ج-برایهمنی

ارمتمومه.معلمیامثاًلرئیسمدرس���هبهمنمیده.« جعفری،مندیپلمهامیهنمرهبگریم

همنرفتممثاًلبهیارو ردمبراش.سِرهمنیاصاًلچُوافتادهبود منممریفتمدرس���تمی

گفتم:»یهنمرهبهشبده!«گفته:»آقایجعفری،یهدهبهشمیدم.«گفتم:»نه،دهچیه؟«

»خوببیستبدیم؟«گفتم:»بیستچیه؟نود،نودوپنج،صدبهشبده!«یعنیمثاًلمن

اینجوریبهاوناگفتم.ایناهمهاشچرتوپرتهخانومدیگه.

س-سالهاجوکشعبانبیمخیرایجبود.مثاًلمیگفتندمعلمبهخواهرزادۀشعباننمره

نداده،شعبانرفتهگفته:»فالنفالنشده،چرابهخوارزادۀمننمرهندادی؟«معلمگفته:

تهشضعیفه!«ش���عبانپرسیده:»یعنیچهجوریه؟«معلمجوابداده: هدی »برایاین

نه؟!« َفنمی »صابونوباسنینوشته!«شعبانجوابداده:»حاالباسنیبنویسه

شیدیبه... هشنیدینیست.اینوواسموندرآوردن.باالخرهبازمارو ج-اینجوری

س-پسچهجوریاست؟

ردم. اربرایاینبروبچههادرستمی ج-راستیمیگمهماخانوم،منیهروزیخیلی

ردمتوباشگاه.بههر ُخباینمعلماومدیراواینارومیشناختم.خیلیهاشونودعوتمی

عنوانیبودیهنمرهمیگرفتم.

ردیدیا...؟ س-ازشانخواهشمی

ردم. ج-خوببههرصورتبودنمرهشونوبراشوندرستمی
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نید. مکهایتانراتعریف س-یکنمونهدیگراز

ج-قضیۀحاجیعبودروگفتم؟

س-نهنگفتید.

ه،بایهحاجیبازاریشریکبود.یهدفعهحاجعبود ج-اینحاجیعبودحاجیمیربدم

اوم���دتهرانواومدپیشمن.رفتهبوداینوراونورزدهبودپولش���وبهشندادهبودن.بعد

بهشگفتهبودناگهپولتومیخوایبروفالنیروببنی.ایناومدپیشمنتوباشگاهوگفت:

ارمبهمنمیده!«ماتلفنزدیمبهاونحاجیوگفتم:»پول »آقا،منازاینیهپویلطلب

ار ه،منپویلبهشبده اینبندهخداعربهروبدهبذاربره.«گفت:»دروغمیگهمرتی

نیس���تم!«گفتیم:»خیلیُخب.«عربهبازفردااومدپیشم���ن،گفتم:»آقااینمیگهمن

ارنیستمتوچیمیگی؟«گفت:»واالماعرباقسمراستمونابوالفضله...«درصورتی بده

هس���نیهاابوالفضلوامامحسنیروقبولندارنویلدرعنیحالازابوالفضلمیرتسن،

اره.«بازمنبهاونحاجیه گف���ت:»...بهابوالفضلاینازمنپ���ولگرفتهوبهمنبده

النرتی--یهسرهنگیبودبهناممحرابیان--بهمنزنگ فشارآوردم.دیدمفردارئیس

ارداری؟«گفتم:»آقا،جریانشاینه.«گفت: زدوگفت:»آقایجعفری،بااینعربچی

نم.توچیمیگی؟!«خالصهیهُخردهبااینحرفمون ن.«گفتم:»ولشنمی »نه،ولش

شد،حاالبمونه.خالصهمااومدیماونحاجیعربهروگذاشتیمتوماشنیورفتیمدمخونۀ

ردم،گفتم:»ببنی هاومدبریونگفتم:»بیا«،سوارماشینش اونحاجیبازاریه.ازخونه

ردوگفت: اینچیمیگه.پولاینبیچارهروبدهبذاربره!«یهنگاهیبهاینحاجیعبود

ارنیستیچیه؟« ارنیستم.«گفتم:»برادر،پولاینوبهشبده،بده »نه،منبهاینبده

ارنیستم.شماچیمیگی؟«بعدحاجیهقرآناز همیگهمنبده بعدگفتم:»حاجی،این

ارنیستی!«گفت:»قسم هتوبهمنبده جیبشدرآوردوگفت:»بهاینقرآنقسمبخور

نمیخورم.«مندیگهاونجاعصبانیشدموناراحتشدم،فهمیدمدروغمیگفتدیگه.به

هیاقسمبخوریاپولشوبهشبده!«دردسرتندم،قولدادفرداپولشو بازاریهگفتم:»مرتی

ردیم.فردامریهپولاینومیده.بعدحاجیهاومددِرخونۀما.دیدمبایه بهشبدهوماولش

تاومداونجا.گفت:»آقایجعفری،اینوآوردمواسهبروبچههایدوروور.«گفتم: پا

هبهائمهاطهارارادت ردم،واسهخاطرتو اروواسهخاطرخدا »نه،ورداربرب.مناین
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هدرخدمتشهستی داری.ورداربرو.«گفت:»نه.«گفتم:»نمیگریم،بههمونموالیی

نمیگریم،ورداربرب.«گفت:»آخهچرا؟«گفتم:»نه،برواونجایهقربَمربیواسهمنروبراه

نن.«چونخیلیمس���لموناآرزودارنبرنمثاًل ناگهمامردیمماروبیارناونجاچال

اونجاهاچالَشن.حاالمثاًلماازمالدنیایهقرباونجاداریم،ویلدیگهاینجاواونجانداره!

س-بله!برگردیمسربرنامۀروزانهتان،حاالساعتهشتصبحاست.

ارمابامردمتمومبودومریفتیمتوگود،یهچندتامیلی همیشد ج-صبح،ساعتهشت

میگرفتیممیومدیمواسهصبحونه.برایصبحونههمیشهمیگفتیمچارپنجتامهمونمیومدن.

همنیس���یاوشآذریامیهوقتیمیومد،یااونف���ریوزمجللیخدابیامرز.۱خیلیامیومدن،

خربنگارامزیادمیومدن.صبحااونجاهمیشهشلوغبود.

س-صبحانهچهمیخوردید؟

لهپاچهودلوقلوهو ارم نخانوم.یهعمر لهپاچهروبراهبود،هرروز.باور ج-صبحا

لهپاچهبود،ظهر مصبح آبگوشتوسریابیبود.راستیمیگم،بهموال.منیهموقعخورا

آبگوشت،عصرسریاب،شبمدلوقلوه.بهجونموال،اگهنمیخوردمسرینمیشدم.

ه! ال س-َبه،ماشا

نه.گفت: ُندههایزانوم،اینپنجههامدردمی رت،توآلمان.دیدماین ج-یهدفعهرفتمد

»اسیداوریکداری.«گفتم:»اسیداوریکچیه؟«بهخدا!گفتنمیدونم:»نخودنخور،

ارمدلوقلوهخوردنه!برو لوبیانخور،عدسنخور،دلوقلوهنخور.«گفتم:»بابا،من

هچیزیندارهتوش!«برگش���تیمرفتیم لهتخرابه؟دلوقلوه بابامردحس���ابی!مگه

رد.اونوقترفتیمپیششخونموتجزیه هایندفعهپامونمورم بازبهخوردندلوقلوه

هچیزی رد،گفت:»مردحس���ابیچیخوردی؟«گفت���م:»دلوقلوه.آخهدلوقلوه

نداره!«نگواسیداوریکتوهموندلوقلوهبودومانمیدونستیم!

یمیخوردید؟ باب س-پسچلو

همادرمون، ج-اصاًلچلونمیخوردم.اواًلبهشمابگمتوبرنامۀماسایلیهدفعهچلوبود

یچلوبهمامیدی؟« خدابیامرزهرفتگونش���مارو،هروقتبهشمیگفتیم:»ننهپس

رد، میگفت:»ش���بِعیدنوروز.«بعدش���بعیدنوروزیهس���بزیپلوماهیدرستمی

۱-سیاوشآذریوفریوزمجللیدوتنازروزنامهنگارانآندورانایران.
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لهجوشوآشرشتهوازاینچیزا نهو هبرنجنبود.مردمهمهجااش والسالم!اونوقتا

ردهبود میخوردن.راس���تیمیگم.یهباریادممیادخدابیامرزباباشمل،یهشعریدرست

تویباباشملنوشتهبود:

دوشدرواقعهمنقیمهپلورادیدم

رفتمازرویادبخدمتاوپرسیدم

جاییشبوروز؟ گفتم:»ایجانبهفدایتبه

تونیاییبِرمنجزشبِعیدنوروز؟«

گفت:»درخانۀنوابوزیرافتادم

رفتمآنجابِرایشانبگریافتادم

هآیمبِرتو،البدیام بار سایلی

هپیهام« بهسرمروغنگندیدهدهییا

نچمچاره نم؟«گفت:»ب گفتم:»پسمنچه

دوغودوشابخوراکتوبودبیچاره!«

میدونید،زدهبودبهدولتبهخاطربیچارههاواینا.خیلیقشنگگفتهبود!

س-بلهانتقادیوطنزبود.گفتیدخدابیامرزدشباباشمل؟

ج-واالروزنامهرومیگفتم.

س-روزنامهاشباباشملبود.اسمصاحبامتیازشرضاگنجهایبود.شعرهمحتماًمال

خوداوست.

نمناینوتوهمنیانقالبهیفدههیجدهس���الپیشتوپاریس ج-حتم���اً.اتفاقاًباور

دیدمش.توپاریسیهعدهبودیمنشستهبودیمداشتیمبستنیمیخوردیمهمنیپرویزشهنوازم

بود.۱اونتیمساررحیمیالریجانیبودومرضیهخواجهنوریامبود.بعدامینیاومدازجلو

ماردشد.

دامامینی؟ س-

هنخستوزیربود... ج-همون

رتعلیامینی؟ س-د

۱-پرویزشهنوازخانخربنگاررادیوهایمحلیُلسآنجلس.



باشگاهجعفری ۲۳۴

ردهبودویهعصامدستش.رفتدم ردهبودیهش���اپوس���رش ج-...بله،یهپالتوتنش

شمبیارماینجا؟«گفنت:»نمیاد.« روزنامهفروش���ی.منگفتم:»میخواینبرمامینیروِب

ردمبرگشتدستپاچهشد، ردم.تاس���الم گفتم:»منمیارمش.«رفتماونجاوس���الم

نی؟«گفتم:»قربان،بایهمشتازدوستااومدیماینجا ارمی گفت:»جعفریاینجاچی

چاییماییمیخوریم،شمامبفرماینیبریمیهدقیقهپیشاینا.«گفت:»دارممریم.«گفتم:

یاومدوبههمهس���الم »بابایهدقیقه...«هیچیبردمشونشس���تیماونجا.بعددیدمی

ردوبعدگفت:»آقایجعفری،منومیشناسی؟«گفتم:»واالنه.«خودشگفت:»من

باباش���ملهستمدیگه!روزنامۀباباشمل.«گفتم:»ُا،شمابودیواسهمایهُخردهچرتو

پرتمینوشتی؟«خیلیپریمردشدهبوددیگهباموهایسفید.معلومبودتقریباًدرحدود

هشتادنودسالانقداداشت.مردخوبیامبود.اونشعرشونوشتنیشما؟

س-بله.حاالبرگردیمسربرنامۀروزتان.

نیخانوم!بله...صبح ج-بلهداشتممیگفتم،ماشاالیهریزمیرپسیحواسماروپرتمی

س���اعتپنجتاهشوقتمالقاتمیدادم.هشتاهشتونیمصبحونهمیخوردم.بعدتا

ارمردم. دوازهمریفتمدنبال

سته محمدرضا۱-تویزیرزمنیباش���گاه،زیردفرتآقایهانباریبود،توشیهسریمیلش

یلویی،برنجگونیگونی،روغنده رپنج وضربخرابواینابود.تواونجاجعبۀشی

هیک سرایدارباشگاه وری یلویی،چاییواینابود.اینومنمیدونس���تموآقاوعلی

نهنبایدبگه،اجر اریمی هیه سی .خودآقاناراحتمیشه،میگه چشمشنابینابود

ی ارهست.مثاًلی هآنیمیفهمیدطرفچی آدمضایعمیش���ه.انقدآقامردمشناسبود

رد، وریرو،یهاشارهمی ردیاعلی میومدبالباسِخوبمیفهمیدمحتاجه،منوصدامی

یمیومدسر سینفهمه.ی ه یازدِرپشتروغنوبرنجواینامیدادیممیربد مایواش

ه.اونوقتبعدازانقالب،تلویزیوندوربنیبرده ل ووضعیامنداشتویلآقامیفهمید

یسهناخونپیداشده نجهگاهجعفریبودهویه هاینجاشی ردهبودن بودنوفیلمربداری

نن! مورادارنمیگردنراهشوپیدا وراهدارهبهزنداناوینوم

رخالداررفتهبودبهشونگفته نن!اوناص هنوَزمدارنمیگردنراهشوپیدا خنده ج-

تهاززباناونقلشدهاست. یازنوچههایشعبانحضورداشتواینن ۱-دراینجلسهمحمدرضای
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ر تعلیاص هتوباشگاهیهگونیناخونپیداشده.آرهتومیدونرشیدیهقاطیهی بود

رد. تباز یبیمعرفتبودبازیشنگرفنت،رفتخودشیههی شدهبود،بس

ردند،درمقابلانجامش���دن مکمی همیآمدندوازش���ماتقاضای س-اینهایی

ردند؟ ردند؟محبتشماراچگونهتالفیمی ارشان،برایشماچهمی

ه!خودمداشتم،درمیاوردم. ج-هیچی.ماچیزینمیخواستیم

جادرآمده س-پساینهمهحرفونقلراجعبهباجگرفنتهایشماوسایرقضایااز

است؟

نیمنبهقاعدۀدوس���ههزارتاخوارزادهوبرادرزادهتواون ج-آخهخانوماگهحس���اب

نناسممارومیاوردنومثاًل هتسمه همیخواسنتمردموتل یهعدهای خنده شورداشتم!

یدرمریفت؟ میگفنت:»خوارزادۀجعفریهستم!«»برادرزادۀفالنیام...«بعدبهاسم

هتسمه؟! س-تل

ج-همونباجگرییدیگه!

ردید؟ س-حاالبفرماییدبعدازظهرهاوبقیۀروزچهمی

ردم.ازس���اعتچاراربابرجوع همیخوردمتودفرتباالاس���رتاحتمی ج-ناه���ار

نرتل اراتمام ردم.ورزش اراربابرجوعرسیدگیمی ارامیومدن.به میومدن،ورزش

میشدنتاساعتشیششیشونیمورزششروعمیشد.منملختمیشدممریفتمتوگود.

چهمهم���وناومدهبودچهنیومدهبود.چوناونجامرتبمهمونمیومد،همیش���ههرروز

شورایجهانمیومدن--یااز شورایخارج--ازهمه باشگاهپرازمهمونبودیااز

همۀدوایردولتیاممهموناشونومیفرستادناونجا.قباًلزنگمیزدنبامنتماسمیگرفنت

مثاًلمیگفنتماس���یتامهمونداریم،چلتامهمونداریم،دخرتشایستهجهانومیخوایم

ارارومرتب بیاریمشاونجا.ایناهمهروازقبلمیدونس���تم.بعدتماموضعیتورزش���

هجلومهموناآبرومندانهبرگزاربش���ه.مهمونایدولَتم ردمبرایخاطرچی؟برایاین می

هارزشداشتهباشهمیدادیم دومیهقابخاتمیچیزیمیگرفتیم همیومدن،واس���ههر

بهشون.همهشمابهاونامیدادیم،اوناچیزیبهماندادن.یعنیماچیزینمیخواستیم،اونام

ادوییبدن،اصاًلاینبساطانبود.یهدفعهفقطشهردار چیزیبهمانمیدادن.پویلبدنیا

هبهحساباومدهبودنباشگاه،مایهچیزیبهاینادادیماینا هامبورگوشهردارمونیخ
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تابهامبورگ یامیه هرفنتواسهمایهتابلویمونیخویهفندکمونیخفرستادن.اونی

ویهفندکهامبورگبرایمافرس���تاد.دیگهس���اعتهشهشتونیمشبممریفتممنزل

بخوابم.

ارهایباشگاهچطوربود؟ س-رابطۀشماباورزش

ج-باهمهش���ونرفیقبودم.گاهیاوقاَتمسربسرشونمیذاشتم.یادشبخری!یهوقتییه

ه میمونهَروآوردنبرامون،اسمشوگذاشتیمخسرو.موندتوباشگاهودستآموزشد.طوری

ردن همی اری وقتیبچههاخوبمیچرخیدنمینشستدمِگودبراشوندستمیزد.شریین

دستمیزد.بااینمیمونهبساطیداشتیم،خیلیخوشمزهبود!

ردید.ازاین هخیلیبرووبیاداش���تید،سفرهایمتعددیهم س-حتماًدرآنزمانی

سشمارۀ۱۱/۲۴( نید.)ع سفرهاتعریف

رد.آخهآقایعزری عزریدعوتمون مئری ج-بلهاروپامیرفتم،اس���رائیلرفتم،آقای

وردباشگاهما.۱چنیرفتم.گفتمچنیرفتموبرگشتمچیشد؟ همیشهمهموناشومی

س-نهنگفتید.چهاتفاقیافتاد؟

تبالیساشونووالیبالیساشونو هازچنیمیومدن،فوتبالیساشون،بس ارایی ج-ورزش���

ردن.خوِدسفریمهرچی همیومدن،اونسفریچنیمیاوردشونازباشگاهمادیدنمی اینا

ادوییچیزی سهایشمارۀ۱۱/۲۵و۱۱/۲۶(منمیه مهمونداشتمیفرستاداونجا.)ع

بهاینامیدادم.تاحتیچندتاازاونطبسوزنیاش���ونماومدنواس���هواالحضرتشمس

همیگرنداشت.سهنفرطبسوزنیآوردهبودنسوزنبهشبزنن.یهشبمایناروآوردم

رج ُندههایزانومخیلیناراحتبود.واالحضرتشمسهم،تو باشگاه.اونوقتاین

ه رجتامردمی رددیگه،ایناروگذاش���تهبودنتواونبیمارس���تان»فاتح« زندگیمی

رج ن،خانوم،ازدمِهمونمریضخونۀ»فاتح«تو میخوانبیانبرناونجاسوزنبزنن.باور

همیخواسنت اروانسراسنگیهمینجورماشنیپشتسرهمردیفبود بگریبیاتادمِاون

هاومدنباشگاهمنبهشونگفتم:»پایمناینجوریه!«گفنت:»فردابیا سوزنبزنن.روزی

اونجا!«گفتم:»بابامگهمیشهاونجااومد؟«گفت:»توبیااونجامنمیسپارمراهتبدن!«

نتماماینسِرمنوتمامشونههاوپشتوایناروسوزنزدن.گفتم: مارفتیماونجاوباور
۲۶-۲۹دراینبارهشرحمفصلینوشتهاست. تابخاطراتخود»یادمانه«دفرتدوم،ص ۱-مئریعزریدر

.۴۱ -۴۱۶ املنوشتهر.ک.بهپیوستشماره۱۹،ص برایمنت
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ارداریتو!«سوزنزدن.بعدشبدیدیم نه!«گفت:»چی هدردمی ُندۀزانومه »بابا

لۀشعبانجعفریدر یهانبااونسوزناونوشنت:» لۀماروانداخنتتوروزنامۀ س ع

ردهبودن،آره.حاالیهروزسفریگفت:»تواینهمهبهما سوزنایچینی.«بهحسابشوخی

نیدلتمیخوادبریچنی؟«گفتم:»آرهدوستدارم.«گفتش:»خیلیُخبما محبتمی

ردنچنی. همارودعوت بهشمااطالعمیدیم.«بعدیهنامهبرایمافرستادن

س-اینقضیهچهسایلبود؟

 نم...همونهفهشس���القبلازانقالب.ُخبمنمعر  ج-خدمتش���ماعر

بریاونجابود،یهنامهنوشتم هسفری رد.اومدمبرایعباسآرام ارمی زمخوب ردم،م

ردهومیخوامبیامواینا،شماچیدستورمیفرماین؟گفت: هآرهسفریچنیمنودعوت

»خوبه.بیااینجاهاروببنی،مامهس���تیم.فقطیهاجازهایازش���اهبگری.«مامیهنامهای

معینیاناونمدادبهش���اهواعلیحضرتاجازهدادنو ه نصرتال نوش���تیمدادیمبهآقای

هباهامباشهورفتیمچنی،مثاًلچاردهروزاز فرمودن:»میتونهبره.«یهنفردیگرمگرفتم

سی هرفتیمتوفرودگاه،چمدونامونوبایدخودمونورمیداشتیم، ردهبودن.اول مادعوت

اقبالرفته منوچهر رت واسموننمیاورد.واسههمههمینجوربود.اونجامتااونروزفقطد

سدیگهایازایراننرفتهبود.بعدبهماگفنتچیزاتونوبایدخودتونوردارین. بودوفرح.۱

گفتم:»خودمونورمیداریم.«گفنت:»هرچیزیامدارینبذاریناینجا!«انگشرتوساعت

هخواستنیخارجبشنیبهتونپسمیدیم.« وهمهروگذاشتیماونجا.گفت:»موقعی

هس���توناشهمهازایناژدهاوچیزهای یازاینهتالیخیلیبزرگ ماروبردنتوی

هخودتوندیدین.ماروبردناونجاوبعدآقایآرامیهنفروازتوسفارتفرستاد چینیبود

نه.بعداونیاروتلفنآرامروگرفتدادبهماوآرام هبهحس���ابماروتروخش���ک

ردوگفت:»جعفریفقطمواظبباشاینجاچیزمیزینگی!حرفی باهامونصحبت

ردن،یهدخرتچینیبود. چیزینزنی!«گفتم:»باشه!«بعدیهمرتجمایرانیواسهماتهیه

خیلیامخوبفارسیبلدبودولفظقلمحرفمیزد.ایندخرتهاومدوماروبردگردوند.

وهه.هموناولشیهذره یلومرترو روزاولم���اراب���ردندیوارچنی.دیوارچنیچندهزار

ردیم.خانوم،ارابهازتوشمریه،انقدپهنه!بعددخرتهاومدماروساعتپنج بردننیگا

رد. هبهچنیسفر ۱-شاهدختاشرفپهلوینخستنینفرازدربارپهلویوعضوعالریتبهایرانبود
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بعدازظهررسوندهتلورفت.منبهاونرفیقمونگفتم:»پاشوبریماونورخیابونببینیم

یه احتمااًلمیدانتیانمان ن ردمتوهمونمی���دونبزرگپ ر چ���یبهچیهاینجا.«ف

هاومدیمبریون،دخرتهیهوپیداشش���د.گفت: چرخ���یبزنیم،هتلمامهمونجابود.ما

جامیروید؟«گفتیم:»میرویمآنجا!«گفت:»منبایدتلفنبزنمتاش���مابروید!« «

گفتیم:»نمیخواهدتلفنبزنیدمانمیرویماصاًل!!!«برگشتیمتوهتل.فردانهپسفردااینا

واسهمابرنامهگذاشنتورفتیمذوبآهنشونودیدیم...بعدماروبردنتوگردوندنوخوب

ردیمحاالمثاًلمرییمتواتاقرئیسشیهچاییمیخوریم. همهجارودیدیمواینا.بعدخیال

جاست؟«گفنت:»رئیسشهمونیبود هرسیدیمگفتیم:»ُخب،رئیساینجا بعددمدر

هشماروبردگردوند!«همهعنیهمدیگهبودن،لباساعنیهمدیگه،مثللباسایسربازی.

ه خالصه،بعدروزچارمشد.شبماروبردنتماشاخونه.رفتیمتماشاخونه،بالهبود.من

نن هلنگاشونومی تااونموقعنهبالهرفتهبودمونهدیدهبودم،نهمیدونستمچیه.همون

هوا!یهچیزاییتوایراندیدهبودیمویلنهازاینا.همینجورنشس���تهبودیم.منهیچوقت

یبهنظرمبداومدخوابمبرد.دخرتهَامپیشمنبود،مرتجمه!دید چرتینیس���تمویلبس

خوابمونبرد،خواب...یهوگفتش:»ش���ماخوشتاننیامد؟«گفتم:»واالنیامد!«گفت:

هبهتنما »ش���ماچهدوستدارید؟«گفتم:»ماچیزایورزشیدوستداریم،چیزایی

بچسبه.اینبالهمالهمالمانیست.«گفت:»شهبانوخیلیخوششانآمد.«گفتم:»خوب

ردیهمۀایرانازبالهخوششونمیاد؟«گفت: ردینواسهایشوننشوندادین،ویلخیال

روباتوایناگذاشنت.خانومسرشار،من »فهمیدم!«فرداشبواسهمابهحساببرنامۀآ

شه.خیلی نمخیلیطولمی روباتوبخوامتعریف تودنیاهمچیچیزیندیدم!اگهاینآ

خوشموناومد.

َفشداشنتوالیبالبازی یهس���النهیجدههزارنفریداشنت،بردناونونشونمادادن.رو

شیدنشعقب،یهو هداشنتمی َفشمریفتعقب،بایهارابهای ردن،اونوقتیهو می

همریفتیم ردهبودن.هرجام ردن.خیلیچیزجالبیدرست میشداستخروتوششنامی

اسهدستشونهودوتاچوب.باهمنیچوبا همیشدمیدیدیمگروهگروهوایسادنیه ظهر

هخوشموننیومد،یهشیشهفروزی یَان.خالصهما غذامیخوردن.میگفنتاینااشرتا

بیش���رتنموندیم،گفتیم:»میخوایمبریم!«گفت:»چرا؟خوشتاننیامد؟«گفتم:»واالما
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ی!معاملهبا نگاونجاهامعاملهداریم.«حاالال ارداریم.بایدبریمهنگ بای���دبریم

یداریم!

خالصهاومدیموشانگهاَیمدیدیم.شانگهایجایخوبیه.خیلیجایدیدنیوشلوغیه.

هخیلی نهیچینداره،فقطیهجاییدارهیهموزهایدارهبهشمیگن»هفپادشاه« پ

دیدنیه،راس���تیدیدنیه.یهفروشگاهمداش���تبهنامفروشگاهدوستی.نمیدونیتوشچه

هاصاًلتوتهرانپیدا چیزاییبود.هوشازاینسِرآدمدرمریفت:عقیق،فریوزه،یهچیزایی

نمیشد.خالصهگشتیمووقتیاومدیمخارجبشیم،اسبابامونمپسموندادن.

س-پسزودترازموعدبرگشتیدایران؟خیلیبهتانخوشنگذشتهبود؟

ج-بدمنبود.حاالاومدیمایران.ماهروقتتوفرودگاهمهرآبادپیادهمیش���دیم،بچهها

میومدنچمدونایمارومیگرفنت،خودش���ونمیربدنبریون،پاسپورتمومیربدنخودشون

ردنومیاوردن،نمیذاشنتمنخودمبرم.ایندفعهدیدمیهافسریپاسپورت درس���تمی

منوگرفتوگفت:»شمایهچنددقیقهبیایناینجا.«رفتیمتویهاتاقیوسرهنگهگفتش

ن!«گفتم:»بله؟«حاالبچههااومدن،خیلیجمعیتاومدهبود اریب ه:»ش���مایه

استقبال.گفت:»آقایجعفریشمابهگردنهمۀماحقدارین...«وازاینحرفا.»...ما

اریباهاتوننداریم.ش���مافرداصبحس���اعت۹خودتونوبهسازمانامنیتمعرفی االن

جا؟ ننی.«سازمانامنیت

س-نمیدانم!

ج-سلطنتآباد.گفتیمباشه.ماساعت۹صبحرفتیماونجا.یهسالندرازیبود.ماروبردن

اونته،یهاتاقیبودتوشدوتاصندیلآهنیویهمیزآهنیبودودوتاپرده،همنی.مارفتیم

یمیاد.خانوم،مابشنی،بشنی،بشنی،بشنی،بشنی،هینشستیم. هاالنی اونتونشستیم

اردارن؟پاسپورتمنو ساعت۱۲شداالنماسهساعتهاینتوهستیم.خدایا،ایناباماچی

چراگرفنت؟ایناچیمیخوانازجونما؟اعصابماخرابشد.بعددیدمدوساعتدیگه،

مونیستای ی.معلومبودازاون هاومد،عین ۲بعدازظهر،بعدازپنجس���اعت،یهجوون

سفتوسختبود.اومدتو...

مونیستتوساواک؟ س-

ن،بودندیگه... ج-باور
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مونیست«! سخوشتاننیاید،اسمشرامیگذارید» س-انگارشماازهر

نم.حاالگوشبدین.جونش���مابهموال.اومدوگفتیم: می ج-خان���وم،ب���ود!عر

رفتنشست ردنرادرمیآورد ادایاخم وندادواینجوری »سامعلیک!«سرشوت

ه وهیچجوابینداد.منمنشستم.گفت:»اسمتچیه؟«گفتم:»اسممنتواونچیزی

جلوتهنوشتهدیگه!«گفت:»اینجوریبامنحرفنزنیها!«گفتم:»چهجوریحرف

نه.میگم نی....«دیدمنهایناصاًلدارهبامنگرتگرییمی بزنم؟«گف���ت:»خیالن

همثاًلفالنیها!پامیشیمریی نی رد.بعدگفتش:»خیالن جونشما،بهمنتوهنیمی

فالن!«وازاینصحبتا.بعدبهمنیهچیزیگفت،خیلیمعذرتمیخوامازشما،منمبلند

لهشوافتاد.گفتم: هزیرک...مبودروخوابوندمتومخش،زدمتو شدمیهصندیلآهنی

»پدرسگِفالنفالنشده!«

هعصبانیشدید؟ رد ار س-چ

ردم،بعددادو ج-ب���همنبدوبریاهگفتدیگه.منمگرفتمپردههایاونج���اروپاره

���ردموبهنصرییومصرییواینابدوبریاهگفت���م.خالصهاومدنماروگرفنتو بی���داد

شید اونسرهنگهمروجمالسازمانامنیتمحلمونخیلیآدمخوبیبود،یارواومدمنو

نی؟چرابهنصرییفحشمیدی؟«گفتم:»آخه نار،گفت:»جعفری،چرااینجوریمی

هباید ارایی نه؟پنجس���اعتهاینتونشوندنم!«خالصه،اون ار منوآوردهاینجاچی

ردیم.حاالنمیخواماینتوینوشتههابیاد. نیماونجا ب

ردیدنصفهتعریف ه ارهاییرا دامازاین هنمیشودآقایجعفری!هر س-این

نیدوبعدمیگوییدنمیخواهماینهابیاید.قبولنیست! می

هخوبنیستبگم ج-آخهاینحرفابده!خیلیمعذرتمیخوام،»خوارومادرتو...«

ه.اینارومیگم...

ردیم«واینهارابگویید. س-نه،اینهارانه.ویلمثاًل»حسابشورسیدیم«و»گردگریی

مثاًلچهجوریحسابشانرارسیدید؟

ج-اوناروآره،اونارومیگم.هیچیخالصه،مااومدیمبریونواینماروهیدلداریداد

رد.گفت:»مردحسابی، ناروباهاشدعوا وبردتواتاقنشوند.بعددیدماینوبرداون

چراازمننرپس���یدیاینوگفتیبیاداینجا؟اولازمنمیرپس���یدینبعداینومیگفتنیبیاد
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ه:»شمااصاًلچه ردهبود سازمانامنیت.«بعداًشنفتمتوفرودگاهمهرآبادمبااونادعوا

ردم حقیداشتنیپاسپورتاینوبگریینبفرستنیاینجا.بهمنمیگفتنیخودمصداشمی

مونیست؟«اینانمیدونسنتمن ارومیدادم.«بعدایناگفنت:»اصاًلچرارفتیچنی ترتیب

هفهمیدنخودشونتوزدندیگه.حاالاگهمنحواسمجمع ازشاهاجازهگرفتهبودم.بعد

ردن!پرِیمارودرمیاوردن! نبودوازشاهاجازهنگرفتهبودممگهمنوولمی

ار ردید،چنیرفتهبودیدچ مونیستهادعوامی هیکعمربا س-حاالخودمانیم،شما

نید؟

هازممیرپسید:»چرارفتی ج-ُخب،رفتیمتماشادیگه!واالهیچخوشمونمنیومد.مرتی

مونیستمیشم؟اصاًلمنسرتا مونیست؟!«آخهمردحسابی،حاالمنبرماونجا چنی

هیههمچیبساطیامبود.نه، تم.مقصودماینه مونیستابودهتوممل سرزندگیممبارزهبا

ه،مثلباشگاه همهموناشونومیاوردنتوباشگاهِمن،پولنمیگرفتم جداًمیگم،ُخباینا

هاینابعداًواسهمن ه،ویلسفردوستداشتم.اینست بانکملیحقسفرهنمیگرفتم

ه: بلیطمیفرس���تادن،فقطواس���هخودمبرایزنوبچهمنه.یهبلیطواسهخودممیدادن

جامیخوایبری؟ژاپن؟یاهرجا«همهجایدنیاروبابلیطایمجانیرفتیمدیگه. »مثاًل

رد،در ارمی زمخوب حاالدرستهبهماچسبوندنمخهمچنی،مخهمچون،ویلمنم

ردم، ردیههمچیباشگاهیدرستنمی ارنمی نم.اگر ارمی ارم،میدونستمچی مقابل

تواسهجوونا با۲۱میلیونپولِاونوقت!اینپولِخونِمنبود.یهباش���گاهتواونممل

هدنبالپولنبودم،اگهبودمویهسینما هاالنمدارنمرینتوش،بهجونشما.من ساختم

اتوبوریلهیلززمنیخریده ردهبودمحاالپنجاهتاسینماداشتم.اگهمیومدمآمری درست

وب هاینابههرنحویبودمیخواسنتآدموسر بودم،حاالاینوضعمنبود.حاالمقصود

ننخانوم،بهخدا. ب

نارگذاشتندوچرا؟ ی س-شمارااز

اریداشتمیهچ هموافقهبذاربره.میدوننی؟اگرمنمریفتمیه ج-میگفنتُخباینبابا

ردن.صددفعهاینپیشامداشد.صد یزیمیخواستمبرایورزشباستانیاصاًلتوجهنمی

دفعهمنبااینادرافتادم.

نمسهدستۀ هازحرفهایشمابرداشتمی هزیادداشتید.اینطور س-بله،دش���من
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همیدیدندشما ومتودولت باشمامخالفبودند:اولافرادیازدستگاهح مشخ

بهشاهودستگاهنزدیکهستید.دومدارودستۀطیبچونمیدیدندشاهطرفِشماست

ند،همینطوررقبایدیگرجنوبشهر.دستۀسومهم ندواورانمی وشماراحمایتمی

ودتای۲۸مرداد، رها،چپیهاوتودهایهاواینگروهبهخاطر طرفدارانجبهۀملی،روشنف

نیم؟مثاًلدرمیانگروهاولچه میدربارهاینسهگروهصحبت درس���ت؟میخواهید

ردندیامخالفشمابودند؟ سانیبیشرتازهمهشمارااذیتمی

ج-اولهمهنصرییمخالفمنبود،تیمس���ارحجتخیلیس���ختمخالفمنبود،

ایزدپناهخودشآدمخوبیبودویلاونمزیاد رعباس سرلش مالس���ازمانتربیتبدنی.

نارنمیاومد.ُخب،خیلیانمیتونس���نتماروببی���نن.میدونی؟چونیهعدهایبعد بامن

از۲۸مردادهیبهمنمیگفنت»ش���عبانتاجبخش!«یامثاًلفالنوبیس���ار،اینابهش���ون

َبرمیخورد.یهعدهایمثاًلمیگفنتمنس���رهنگم،اعلیحضرتبهمندرجۀسرهنگیداده

رد.خودممیدونمدلخوشیازمننداشنت. درجۀسرگردیداده.اینمافسراروناراحتمی

ردم. نارنمیومدن،منخودمتنهاییباهمۀاینادستوپنجهنرممی دومازاینابامن هیچ

ردید،رئیستربیتبدنی،چرامیانشماو س-قباًلچندینباربهتیمسارحجتاشاره

رآببود؟ اوش

سیروبربه. نه،خوبنیس���تآدماینجوریاسم ج-تیمس���ارحجت؟خدارحمتش

ویلخانومش���مانمیدوننیاینچهآتیشیتویسازمانتربیتبدنیسوزوند.ببیننیخانوم

شدن شتیبگرین،بعدبیچارههامری سیدعباسیوموحد،ایندوتارفنتالمپیکمونیخ

نیم.«اینحجتاومدتهرانرفت ت شتیبگرین.۱گفنت:»مانمیتونیمشر ونتونسنت

ردن،نیومدن.«دوتادروغمروشگذاش���ت. ه:»قربانایناتمرد بهاعلیحضرتگفت

شتی ننی!«وبعدیهسالاز اعلیحضرتم،خدابیامرزهاعلیحضرتو،گفت:»توبیخشون

ردنوعضو جابودن؟تودانشگاهتحصیلمی رد.ُخبببنیاونوقتاینا محرومش���ون

ارایدانشگاهبودندیگه.دانشگاهیاموقتیفهمیدنهمشونفحشمیدادنبهشاه، ورزش

رد؟آخهموضوع یبرایشاهدشمندرست یهوتمامدانشگاههمهفحشمیدادن.حاال

ینبودبهاعلیحضرتبگه:»قربان همردمباشاهمخالفمیشدن!ُخبی اینجوریمیشد
هموحد،دردورهاولوزنپنجمآسیبدیدومسابقهراادامه نفعبدال شتیالمپیکمونیخ ۱-درمسابقات

شتیگرفتونفرپنجمشد. نداد.شمسالدینسیدعباسیهمدروزنچهارمتاآخر
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نی!« ن.چقدرحرفاینوواونوهمینجوریگوشمی اراینا،ولشون ارداریبه چی

ارداری؟تو ُشتیچی ار نهاعلیحضرت!تواصاًلبه یام»خدارحمتت ی.ی اینی

ُشتیروبذاربرایخودشون.بگوخودتونمیدوننی!« ، روبچرخون توسیاست ممل

رد!میدوننی رد،ن رد.ن هان؟واال...خدابیامرزهشاهرو،شاهنبایدتوورزشدخالتمی

اریروبده! هنمیشداصاًلاونجوریفیالمجلسجواببدهودستوریه ت شاهممل

نه. هاینجوریمیشددیگه.خدارحتمش ارداشت ارا بههمه

اونوقتاونحجتپدرسوخته،برایخیلیا،برایهمهمایهمیومد.دودفعهمبرایمنمایه

اومد،جونشما.مناگهخودمحواسمجمعنبود،صددفعهمنوازبنیبردهبودن.یهدفعه

ارداریبهاینحجتاینهمهسربه همنیهرمزقریب،منوخواس���توگفت:»آقاتوچی

یل رده.!«گفت:»مگهتوو اراروناراضی س���رشمیذاری؟«گفتم:»آقاتمامورزش

ایناهس���تی؟«گفتم:»نهقربان.بروبریونببنیچیمیگن.مردممیگنخوِدشمامبااین

همیساخنت ه؟اوستودیومآریامهرو تواوستودیومآریامهرشریکبودین!«آخهمیدوننی

اونپس���رحجت،یهپولهنگفتیبرد.بهشگفتم:»میگنش���مامشریکبودی.«اگه

بدونیخانوم؟اینرستمامریبختیارماونجاشاهدبود.یهدفعهعصبانیشدگفت:»آقابرو

هاومدمبیامبریون، هنمیگممردممیگنآقا.«هیچیازدر ارت!«گفتم:»من دنب���ال

رستمامریبختیاراومددنبالمنویهبساطیشد،یهداستانیبود.

مثاًلبرایسیدعباسیوموحد:اونموقعموحدشیشتامدالطالبردهبود،سیدعباسیسه

ننی!یهدفعهشدحرفاینموحدروتورادیویاتوتلویزیونوجایی تامدالطال.شمانیگا

بزنن؟برایاوناممایهمیومد.

رد.مثاًلمریفتیمتوجلسه اصاًلتیمسارحجتیهجوریبود،اقاًلصددفعهمنوناراحت

مینشستیماونجا.»تیمس���ار!«،»بله!«،»مامثاًلمیخوایماین۴آبانخیلیقشنگرتاجرا

ن!«میگفت:»نهآقا،نه،اعلیحضرتخوششوننمیاد. بشه.بیاپنجدقیقهوقتمونوزیادتر

اعلیحضرتازورزشباس���تانیبدشونمیاد.نمیشه،اصاًلنمیشه!«مارومیگی؟!حاال

ی هبرای۴آباناینی هتصمیمبگرین یهمش���تمعاونوزارتخونهدورتادورنشسنت

نه؟اونوقتحجتمیزنهرو ار نه؟اونفرموندۀگاردچی ار یچی نهاونی ارب چی

نه:»خداوشاه.منغریازخداوشاههیچیدیگهسرمنمیشه.«اونوقت میزوهمچیمی
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هخدامالهمۀدنیاست. نه.وقتیرسیدبهمن،گفتم:»تیمساراواًل یسؤالمی یی ازی

دوماًشاهروهمهدوستدارن!غریازاونمیهنشیادترفت!چاُرَماًمااومدیماینجاحرف

ه:»آقا،آقایعصار ورزشبزنیم،خداوشاهباشهبرایبعد...یهدفعهعصبانیبلندشد

عصارسرهنگ سیف نه!«اون نببنیاینچیمیگه!ایندارهبهمنتوهنیمی پرونده

سازمانامنیتماونجانشستهبود.یهچیزعجیبوغریبیبودآقا.

س���یاونپشتیهسینی صبحمریفتیمباهاشحرفبزنیم.مریفتمدماتاقشمیدیدمیه

دستشه،یهحولهتوشه،یهآمپولویتامینمزیراینحولهاست.مریفتاونتویهآمپولمیزد

نه. ار هنشئهبشهبتونه بهش

س-مگرآدمباویتامنینشئهمیشود؟

ج-ُخبدیگه،جونمیگرفت.منمصبحاولوقتمریفتممیگفتم:»تاایننشئهاست،

رد:»چیه آمپولوزده،برمباالیسرش.«خانومتامریفتم،ازمنمخوششنمیومد،همچیمی

اریباشمادارم.میخوامببینماگهآمپولتونو بازاولصبحی؟«میگفتم:»تیمساراومدمیه

رد:»آقا!توبهآمپولمن ارموبگم؟...«تامیگفتمآمپول،بلندمیشداینجوریمی زدی

ردم... اونوقتدعوامونمیشد.منباحجتچنددفعهدعوا خنده ارداری؟« چی

س-سرچهمسائلی؟

ُشتیپهلوونیواینا.آخهمنسرپرستورزشباستانیبودمو ج-...سفتوسخت.سِر

ُشتیپهلوونیازورزشباستانیمیومد. ُشتیپهلوونیمالمنبود.میدونی؟ این

جابود؟ ل س-مش

ُشتیه.سِرهمون ج-اونوقتاینمیگفتنهمالتربیتبدنیه،مالماستچوناسمش

رد،با افاتومرافعهداشتیم.اصاًلباهمهدعوامی مابااینآدمچندوقتخیلیسختم

هنگو. ینهایبود هنه.یهآدمبد منتنها

ردید؟ ارشداشتید؟چرااذیتشمی س-چ

ه ردخانوم.میخوامبهتبگماینس���ازمانا هبهورزشایرانخیانتمی ج-برایاین

شمامیدیدین،بهاونخداقسم،تمامشونفیلمبودن.منخودمدوسهسالآخرمیدونستم

ه نه!بگذرازاین ارمی زمخوب تیهروزنابودمیشه،بهجونشما.منم هاینممل
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همندارممیبینم،طرفدارهمریه! ردمبااینبساطی رمی نن!ف هیبیمخبیمخمی

اریداشتمیومدسراغمنوحرفاشوبهمنمیزد.مثاًل سی ههر ُخبمنیهجوربودم

یمالقاتمیخواستمیومدپیش مریفتدادگسرتیمیدیدنمیشهمیومدپیشمن.اونی

تچهخربه! اربودمیومدپیشمن...هزارتابودن!...اینامیگفنتتوممل یبی من.اونی

دومبهسهم یوهر یی نمعنیحقیقتهواینای می هخدمتشماعر خالصهاین

ردن. خودشونمردموناراحت

هباشمامخالفبود. نید.ازاین رعباسایزدپناهتعریف س-یکخاطرههمازسرلش

رد.آدم رایزدپناه،رئیسسازمانتربیتبدنی،خدابیامرزهمنیتازگیفوت ج-سرلش

نه. مک هقدرتشونداشتبهباشگاه بدینبود.ویلُخبش���ایداجازهنداشتیااین

هاونجارو نه مک نهیانمیخواستبهباشگاه مکب آخرشنفهمیدمنمیتونست

بسازن،نمیدونم.یهروزمنباطباطباییرفتیمپیشتیمسارایزدپناه.حاالمارفتیماونجاو

رد. ارنمی خیلیامناراحت،باشگاهمخراببود،

س-قضیهمالِبعداز۱۵خرداداست؟

ج-بله،مالبعِد۱۵خرداد.طباطباییاونجادمِدراونجلووایساد،منرفتمجلومیزایزدپناه

ردم...اونوقتگفتش:»نه ردمو ردمو ردن.صحبت ردمباتیمسارصحبت وشروع

ونووفالنوبیس���ار«خیلیناراحتش���دم،بهشگفتم:»تیمسار،یهچیزیبهتبگم؟

ه؟ ردی؟«میدوننیساچمهچیه ساچمهبازی

س-ساچمهرامیدانمویلباساچمهبازیآشنانیستم.

ج-یهلولهبودشازاونباالساچمههارومینداخنتمیومدپائنیازیکبودتادویست،هر

ردی؟توهرچیبندازیبطره یبیشرتمینشستاونمیربد.گفتم:»تیمسار،ساچمهبازی

مرتمبیادمنبردم.منازیکمیندازمتا امامنهرچیبندازمازدویست بطلاس���ت

دویستمیربماماتوازدویستبباالهرچیبندازینمیادبطره،منبردم.توموفقنمیشی

ه! یههمچیآدمیبودم!ازمیدوندرنمریفتم خنده ستبدی!« منوش

جاشروعشد؟ س-دشمنیطیبباشمااز

ج-مااصاًلدشمنینداشتیم.ماباهمهیچینداشتیم.هرچیمیگنچرتوپرتودروغ

میگن.منوطیبهمهجاهمتوزندانوهمبریونباهمرفیقبودیم.
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س-منظورمبعداز۲۸مرداداس���ت.بعداز۲۸مردادش���ماوارددربارودستگاهدولتی

شدید،طیبرفتتویمیدان.

ج-منحاالیهچیزیبهشمابگم.قبلاز۲۸مرداد،اسمطیبخیلیتودهنمردمبود،

ردم... ارارو طیب،طیب،هرجامریفتی،چهتوبازارچهمحلیا.وقتیمناومدمواین

س-اسمطیباززبانهاافتاد؟

ج-...واس���ممنافتادتودهنمردم،خواهینخواهیاونبامنمخالفشد.ویلمابا

ردیموباهمناهارم همبرخوردینداشتیم.وقتیامبههمبرمیخوردیمسالموعلیکمی

میخوردیم.ویلخوباصواًلاونامنمیتونسنتمنوببینن.اینحالتتوبروبچههایمامبود.

رد؟ نیهممی ارش س-برایتان

ارشبامیدونامنیسلطان نه.اون نیب ارش هاونبتونه اِرمنطورینبود ج-ببیننی،

اری ُشتی.سرو ارمبامیلزورخونهوُدشک بودومیوهوهندونهوخربوزه،بندهسرو

ارینداشتیم،مندیگهدستهراهنمینداختماونراه باهمنداشتیم.س���ِردستههمباهم

مینداخت.روضههماگهبوداونروضۀخودشوداشتمنروضۀخودموداشتم.اصاًلاین

حرفانبود.

س-ازگروهسوممخالفنیبگویید.

هاینایهسِرصفشوندمِراهآهنبود، هخیلیسابقهداریم.ازهمونوقت ج-باتودهایا

همیگفنت:»مردهبادشاه،زندهباد یهس���ِرصفشوندمِمجلسشورایملی،همونموقع

استالنی«.

س-شماباخودتودهایهامخالفبودیدیابامرامشان؟

ج-اصاًلمنمرامواینانمیدونستمچیهست،بعداًفهمیدم.وقتیدیدماینادارنبهشاه

ت ننمتوجهشدم.ُخبمندیدماستالنیمالِیهممل فحشمیدن،»زندهباداستالنی«می

همنبیفتمتواینا،باایناجنگو همنناراحتش���دموگفتماالنموقعشه اجنبیهاینه

نم.اینجریانتودهایابود. جدال

هش���مادرجوانیجزوفدائیاناس���المبودیدوآنهامعتقدبودند س-بهخاطرایننبود

رد؟ مونیستهاوتودهایهاضدخداوضددینهستندوبایدباآنهامبارزه

ردم،واسهخاطر هبودنویلمنبااونامبارزۀسیاسیمی ج-ُخبضدخداومذهب
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ارشونوراه مکخواس���نتتا هزناش���وناومدنازمن تم.باوجوداینیهدفعه ممل

ردم.اینوگفتمبراتون؟ ننداختمولن

س-خری،حاالبفرمایید.قضیهمربوطبهچهزمانیاست؟

ردن. هس���رهنگمبش���ریوافس���رایتودهایرواعدام ج-یهچندوقتیبعدازاین

ن���میهروزدیدمیهاتوبوسزنچادرس���یاهوبچهاوم���دناونجا.گفنت:»حاال  ۱عر

ردنواعدامش���دن،گناهمازنوبچههاچیه؟بیحقوحقوق ش���وهرامونیهخطایی

ارشون نن!شمابهدادمابرس.«قسمخوردم ارمونودرستنمی موندیم؟هرجامرییم

ه هگناهینداش���نت!نامهشونوگرفتمویهدفعه راهبندازم.یهمش���تزنوبچۀبیپناه

خدمتاعلیحضرترسیدمبهایشوندادم.وقتییهنامهبهشاهمیدادیخودشنمیگرفت،

یازدورووریاش.ویلمنبهایشونگفتم:»قربانمنقسمقرآنخوردم میگفتبدیبهی

نامهرابدمدستخودتون!«اونوقتدادمشدستخودشاه.اعلیحضرتمدستوردادنبه

ردم.خیلیزیاد. ارام نن.بلهخانوم،ازاین وضعاونارسیدگی

س-بعدازانقالبچهبرسرباشگاهتانآمد؟

نن. گرفتش،ویلباشگاههنوزمهست.توشورزشمی ُرمی ه هاونعبدال ج-گفتم

اشیآیههای همابا ردن.درحالی ردن.نوشتههاروخراب  منتهیاومدنتوشوعو

اشی ه ننی،یهتی نخانوم.یهچیزیبگمتعجبمی قرآنرودیوارانوشتهبودیم،باور

همرعشیگرفتهبودم.نوشتهبود:»اَِتقوَشرمنَاحسنتَ هازآیتال داشتممالباالیسِرمرشد

ردن. ردی.همهروخراب هبهاواحسان سی علیه«برپهیزازشر

نید؟ س-بعدازانقالبودرخارج،دیگرنخواستیدزورخانهدرست

ج-چرا.یهدفعهقبلازانقالبسیمانطوب۲رئیسدفرتشیمونپرز--اونموقعپرزوزیر

انیبودفارس���یامحرفمیزد.بهمنگفت:»میخوایم ارب���ود--اومدهبودایران،اف

نیم.«یهمهندسمباهاشبودبهنامگیلوآ،اونمبهحساب یهزورخونهتواس���رائیلدرست

نه.باالخره هبرهاونجایهباشگاهیازروباشگاهمادرست شید نقشۀباش���گاهمارو

وُرش«.بعداًاومدهبودنسهچارجفتمیلازمن ساختنشواسمشوگذاشنت»باشگاه

نیمبربیم میخواسنت،گفنت:»اینجاخراطمراطهست،ماروبربچارتاازاینمیالدرست
ردوزرهیتریبارانشدند. ۲مهرماه۱۳۳۳ُنهافسرارتشویکغرینظامیدرلش ۱-سپیدهدم

۲- ساسون )مشهور به سی سی(سیمانطوب مسئول خانه کورش در شهر خولون - اسرائیل.
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برایبچهمچهها.«منمدهبیستجفتمیلگذاشتمواسشونوشلواروهمهچیز،گفتم:

نمدیدم  هرفتماسرائیلرفتماونجا،خدمتشماعر »بیاورداربرب.«بعدازانقالب

نن.یهسالندرست هاونجارودرستوروبراه یهجایخرابهس���ت.گردنشونگذاشتم

ردن.یهروزمبچههااومدنومنمیهُخردهیادشوندادمواینا.ویلوقتیازاونجااومدم

ارهست. هدیگهزیاددنبالشونگرفنت.هنوزمبعدازچندینسالنیمه ایناممثلاین

ردند؟ اورزشباستانیاجرامی اردرامری س-یکمدتیهمبچههایورزش

ریمی انتیبودن،مری ردن.یهچندتاییدانشجوهایاورنج ارمی انتی ج-بله،تواورنج

میوندارشونبود،محمدگلزارومهدیثقفیامگردانندههاشبودن.ویلُخباینامبعداز

چنددفعهبهمزدندیگه.اصاًلنمیدونمچرااینجااینجوریه؟چارتانمیتونندورهمجمع

ارایدستهجمعیهیچجورینمیتوننباهمبسازن.ماجرایاونممفصله. بشن.یعنیتو

نه.میگفت:»آقایجعفریتوروخداتوبیا یاومدهبودمیگفتمیخوادزورخونهباز ی

ارشاینجاست،میلشهست،همهچیزشهست، سرخریشو...«گفتم:»ببنی،االنورزش

ون نهمیخوادد نیم.«بعددیدیمنه،ایننمیخوادورزشگاهواز اریبگیمابراتمی هر

نه.ملتفتیچیمیگم؟ واز

س-مختصری!

ردنوگفنت،تانشس���تیمسرصحبت.اولجلسهدوسهتاشعر ج-...انقدبهماالتماس

نیم،توشدیزی ه:»زنریوبودمردراراستی...«بعدگفت:»زورخونهدرستمی خوند

میدیمبهمردم!«ُخبماازهموناولمیدونستیماینمرِدمیدونشنیست.گفتیم:»بابامرد

حسابی،اومدیواسهماشعرمیگی؟ماخودمونشاعریممردحسابی!«بعدبراشخوندم:

جا جا؟«زورخونه جاواون نار/هردوعریانندامااین »مردمدروازهغارومردمدریا

جا؟! ودیزی
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هباشگاهشماراآتشزدند؟ س-رسیدیمبهوقایع۱۵خرداد.چهاتفاقیافتاد

ردن. ههمون۱۵خردادبوددیگه!اینااومدنریخنتوخراب نم  ج-خدمتشماعر

گویاهمونطرفایجنوبشهر،اونجاهایهجایییهمشتازاینمیدونیاشبجمعمیشن

همناطالع هبهحس���ابصبحبساط۱۵خردادوراهبندازن.تااونجا وتصمیممیگرین

ننوفعاًلدستبهجایدیگه هفقطعرقفروشیاروبزننبش دارمایناتصمیممیگرین

ه،یهچندتاازاونبر نم  ارواسماعیلخلجوخدمتشماعر نزنن.صبحرضاگچ

هدورطیببودنمرینبهشمیگن:»آقا،پاشنیبریم!«میگه:»شمابرینمن وبچههایی
بعدمیام!«خیلیزیرکوزرنگبود.۱

س-طیب؟جداً؟

ساینارونمیدونه. سینمیدونه.هیچ ج-بله.اینارو

س-پسبفرمایید.

ج-...میگه:»شمابرینمنخودممیام!«بعدخودشنمریهویلایناپامیشنمیفنتجلوو

سنتاونجاها،ازمیدون ننش نن.اینامیانوشروعمی هعرقفروشیاروبزننبش مرین

لهمیاندمپارکشهر.یهورزشگاهیتوپارک هیهوازاونجایه شاهتاپارکشهرخیلیه،

سوایناداشت، ردهبودن،یهسالنبرایمسابقهب ش���هربود،وسطپارکشهردرست

لوپ اونوآتیشمیزنن،س���النمحمدرضاش���اهروآتیشمیزنن،باشگاهمنوآتیشمیزنن،

یچیزیبودتو هنمیدونمبان ی شاهنش���اهیروآتیشمیزننواونادارۀبرقواونی

اروشندرپندرتواونپارکشهرولوبودن. همونخیابون.البتهاونموقعیهمشتآدمایبی
ند.برای تهاشارهمی ۱بهاینن ۶-۱ ۵ تاب»ناگفتهها،خاطراتمهدیعراقی«،ص ۱-مهدیعراقیدر

.۴۱۹-۴۱۸ آگاهیازمنتنوشتهر.ک.بهپیوستشماره۲۰ص



۱۵خرداد۱۳۴۲ ۲ ۶

نن.میزننباشگاهوبساطوهمهایرنواز اوناموقتیمیبینناینجوریهمرییزنتوغارتمی

ننومردممیُدونجمعمیشندوراینا.خالصه،منماتفاقًا بنیمیربنوخالصهش���لوغمی

���هیهعدهایریخنتتوخونهم، ت���وباش���گاهبودمومجهز.ویلیهوقتبهمنخربدادن

خونۀمنمس���رچارراهبوذرجمهریبودتوهمونشاهپور.گفنتریخنتتومنزلتواینا.تا

همادرموسطحیاطنشسته. منزلمزیادراهنیس���ت،خالصهمندویدمرفتممنزل.دیدم

شتهشدهبود. ردهبود.یهنفرمدمِخونه ستهبودنمیتونستدربره،ویلزنمفرار پاشش

هرسیدیمبروبچههایمحلمونم یهعدهمردممداش���نتاونجاشعارمیدادن.خالصهما

ردنورفنت.بعدمنبرگشتمباشگاهدیدمباشگاهمداره بودنریخنتمردموزدنتارومار

میسوزه.)سندشمارۀ۱۲/۱(خانوم،جونشما،دیدمسنگامداشتمیسوخت.گفتم:»خیلی

ردم. ُخب،شددیگه!«وایسادماونورخیابونوهمینجورداشتمآتیشسوزیروتماشامی

وننمیخوردن.یهعدهبچه مورامازتوخونههاشونت آتیشنشونیامهیچجورنمیومد.م

دستش���ونبودخانومتامیپاشیدنآتیشمیگرفت.نمیدونماین گردی میومدن،یهگرتی

رد.تامیپاشیدن هس���نگوآتیشمیزد؟سنگمرمراونوسطوداغونمی گرتچیبود

سرت میسوزوند..بله،خالصهیههمچیبساطی.هیچیباالخرهباشگاهماسوختوتلخا

هدارنهمهتهرانوآتیش ه:»قربانشنیدم علمبهاعلیحضرتمیگه ه اسدال شد.گویا

ننی، سیرونزننیفالنن ننی، ننی،خونریزین میزنن!«اعلیحضرتمیگه:»خونریزین

ازاینحرفا...«

س-بعدچهشد؟

ج-...البتهدمایس���تگاهرادیوَامیهعدهایجمعش���دهبودنواونجاداشنتهیفحش

میدادنومیخواسنتبریزنتوادارۀرادیو.بعدیهعدهسربازاونروبروباتفنگایگلنگدن

ش���یدهنشستهبودنومیگفنت:»حقندارینجلوبیاین.«اجازهنداشنتبزنندیگه.بعد

هبزنی.بزنده،چرانمیزنی؟فالنفالن مردممیگفنت:»بزنده،چوبپنبهست.ترینیست

هبعدتاسهبعدازظهرمدستورتریاندازی شده!«وهیبهشاهوفرحوهمهفحشمیدادن.

هعلمآخرشناراحتمیشهبعدازظهرهر یرونبایدبزننی. نمیدن.اعلیحضرتمیگههیش

ننوبعددستورتریاندازی نه،میدههمۀتلفناشوقطعمی چیمیگهاعلیحضرتقبولنمی

یجلوجمعیتبود هاومد،ی میده.ساعتسهبعدازظهردستورتریاندازیاومد.دستور
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هتهریش���یداشتویهعرقچینمسرشبود.تفنگاشونبرنوبود.سربازهیهدونهمیزنه

شتهمیشن.یهعدههمدِرادارۀ توقابدهناین.اینومیزننویهچندنفردمِادارۀرادیو

یمریهباالمیگه:»آقایون، برق.آخهدمادارۀبرقمش���لوغمیش���ه.ازهمنیادارۀبرقی

اینجاادارۀبرقه،فامیلتتوآسانسوررفته،زیرعملجراحیه،شبخودتمرییخونهبرق

نن.هیحرفایمزخرفبهشاهوفرحمیزنن.بعد نداری.«هرچیمیگهایناگوشنمی

نم،مامیزنیمها!«اوناممثلدمادارۀ یاروگروهبانهمیادمیگه:»آقایونبرینخواهشمی

هاونجامتریخایل ه:»بزندیگه!چرانمیزنی؟چوبپنبهس���ت.« رادیوفحشمیدن

ه شتهمیشن.۱این همااونروزدیدیموش���نفتیم۶۴نفرماونجا نن.خالصهاینجور می

شتهشدن،همهشبیخوده.بعدمردمدیگهتماممرین میگنتوخیابونشهبازدوهزارنفر

توسوالخسنبههاشونقایممیش���نوهیچیغائلهمیخوابه.بعدمدستوردادنوخالصه

فرماندارینظامیشدوصبحسربازااومدنتوخیابون.مردممدیگهازترسشونازخونه

بریوننمیومدن.

اراینقضایابودند؟ سانیدستاندر س-چه

ه هروحال آیتال بازرگانو مهندسمهدی َقرهنیو رویل سرلش��� ج-۱۵خرداد؟

طالقانیواینا هسیدمحمود آیتال س���نجابیو ریم رت د فروهرو داریوش خمینیو

همنهمشونوخوبمیشناسم. نن.یهعدهدارودستهوعواملمداشنت ودتا میخواسنت

شتغائلهخوابیدهبود.اگههموناول نه،پونزهنفرومی اگهاعلیحضرت،خدارحمتش

ردنتو ردن،بعدشروع ارتمومش���دهبود.هیولشون ش���تهبودن ۱۵خرداداینارو

ردن، اتمی ولبودنوتبلی ردن.اوناازاونورمش شنتوبرنامهریزی تاینواونو ممل

تنبودنتا رممل رخودش���ونب���ودن.انقدرف ی���هعدهایاماینوریاخواببودنیاف

ردن. تازدسترفت.تاحتیماممریفتیمیهچیزیمیگفتیمحرفمارمگوشنمی ممل

ردن. ردنوماهارمتقویتنمی ایناروولمی

سانیمیگفتید؟ س-بهچه

یلشدنودارن یدس���تمونمریس���ید.حاالهمونقاتالوتروریستاوزیروو ج-بههر

تومیچرخونن! ممل

ند. رمی هعلماینرقمرا۲۰۰نفرذ تاب»یادداشتهایعلم«جلدچهارم،۱۳۵۳،صفحه۱۵۹،اسدال ۱-در
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ردید؟شماو ار س-برگردیمس���رماجرا.حاالباش���گاهشماداردمیسوزد.ش���ماچ

بچههایشمابرایتالفینریختیدتویخیابان؟

ج-چرا،خیلی.

س-پسدارودستۀشمادرماجرای۱۵خردادبودند؟

ار.اواًلمایهپریهناییداش���تیمبارنگخونجلو ردیمبه ج-بله.مافرداشش���روع

سینهشنوشتهبودیم:»جمعیتجوانمردانجانباز«

ردید؟ یدرست یالت»جمعیتجوانانجانباز«راچطورواز س-اینتش

ردم:»قرباناالنیه  هخدمتاعلیحضرترسیدیمعر ج-همونبعداز۲۸مرداد

جمعیتداریممیخواهیماس���مشرابذاریم)جمعیتجوانمردانجانباز(«اعلیحضرت

ننی!«مااومدیمورفتیم هجووناروجمع ننی ارروب اریهاین گفنت:»خیلیخوب

ردیم. ارارم ردیمواین یالتدادیموخیلیارمدعوت تش

رخودتانبود؟ س-پسف

رخودمبود. ج-بلهف

س-مطمئنهستیدبعداز۲۸مردادبود؟

همیگمفقطمالِاینور۲۸مردادبود.اونورش نم،جلوترنبود.ایناهمهرو می ج-عر

اصاًلمادستهبندینداشتیم.اونموقعهمونخوِدمنراهافتادم.البتهداشتیم،رفقادورمون

ردیم نیمنداشتیم.همینجورهمهروخربمی ارب هروش زیادبودنویلدستهبندیای

یلدادیم هشدمااینجمعیتروتش میومدن.هرجامیخواستیمبریممیومدن.بعداین

ردیمورفتیمدنبالبودجهش. اراشو ردیموتمام وسازمانیگرفتیمووضعشودرست

اعلیحضرتدس���توردادهبودن،ویلهیگفنتاینماهاونماهوآخرشندادن.مامدیگه

هدستمونبود.آخهاینا یالتخودمون یواشیواشنتونس���تیم،بهمزدیمرفتیمسرتش

اصواًلنمیخواسنتماتقویتبشیم.ایناهمهشمیزدنماروازبنیبربن.

سانیبودند؟ س-اینهاچه

هدوروورخدابیامرزاعلیحضرتبودن.البته ج-همنیدس���تگاهدیگه،دس���تگاهی

ه ی هبامامخالفبودنوخوبنبودن.ازافسربودنتاهر همهشوننه،خیلیابودن

ینه مونیستدراومددیگه.اینانمیخواسنت.حسادتوبخلو لی بگی،ُخبتواینام
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هیهشلوارپامنبودحاالیهشلوارمشدهبوددوتا. هچرامنی اجازهنمیداد،

س-برگردیمس���رماجرای۱۵خرداد.فرداصبحش���مابا»جمعیتجوانانجانباز«راه

افتادید.

نشوندیمرفتیمدمِمیدون ج-مافرداصبحشصدوپنجاهتاازایناروتوس���یتاجی

شاه--چونایناتومسجدفخرالدولهجمعمیشدن--بریماونجادنبالاینا.)سندشمارۀ
۱)۱۲/۲

س-ساعتچندصبحراهافتادید؟

ج-ساعتدهیازهفرداصبحشه.

هشما تابخودروزی س-فرداصبح،یعنیشانزدهمخرداد؟ویلجوادمنصوریدر
درخیابانهاراهافتادیدرا۲۱خردادنوشتهاست؟مطمئنهستیدفردایشبود؟۲

ج-بله،فرداشرفتیم.

س-شایدخیابانهاچندروزشلوغبوده؟

ج-نخری،غائلههمونفرداشخوابید.مادیدیمفرماندارینظامیشده.اومدنجلومونو

نار.اعلیحضرتناراحت اراروبذارین ه:»تیمس���ارگفتهبرگردینای���ن گرفنت،گفنت

ارخودمونبرسیم.اولدوسهتاازاینآخونداروزدیم... میشن.مامبرگشتیمبه

س-خودتانسِرخودرفتید؟

ج-بله.

سیبهشمابگوید؟ ه س-بدوناین

سینبود.باالخرههمۀزندگیمونواوناآتیشزده ار س.مااصاًلگوشمونبده ج-هیچ

بودن!دردسرتندیم...

سانیآتشزدهبودند؟ س-باالخرهفهمیدیدباشگاهتانراچه

شتهشدوهیچی. اردیگه.بعدیهنفرمدِرخونۀما ج-باشگاهمارو؟یهمشتمردمبی

اویسیاونجاست غالمعلی همونموقعازشهربانیمنوخواسنت.منرفتمدیدمتیمسار

تاب»تاریخقیام۱۵اسفندبهروایتاسناد«،نوشتهجوادمنصوری،جلددوم،منتسندیبهشماره۴۴\۵ ۱-در
ند. ییدمی هگفتهشعبانجعفریرات چاپشدهاست

تاب،صفحه۳۰۵:»...درتهراننیزدرتاریخ۲۱خرداد۱۳۴۲،مراسممشابهیبهوسیلهشعبانجعفری ۲-همان
)معروفبهشعبانبیمخ(برگزارشد.«
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وتیمسارنصریی.تیسماراویس���یفرماندارنظامیبود،تیمسارنصرییامشدهبودرئیس

ش���هربانی.منوخواسنتتوش���هربانی.ازمنپرسیدن:»تومیدونیطیباومدهتوخیابون

هشنفتهبودمگفتم: رده؟«گفتم:»واالمننهدیدمونهش���نفتم!«درصورتی ارارو این

ردهبودن.گفت:»باشگاهتوایناآتیش »نههمچیچیزینشنفتم!«ویلبهشونگزارش

زدن؟«گفتم:»واالمنتوباشگاهبودموقتیاومدنایناروندیدم!«گفنت:»چراخودشون

بودن!«خانوم،منیهموزهتوباش���گاهداشتم،اونتوخیلیچیزابود،خیلی...همهرواز

بنیبردن.

س-همۀاینهاسوخت؟

ج-بله.مثاًلمنرفتهبودمقدارۀحاجیمعصومروخریدهبودم.روقدارهشمنوشتهبود:

»حاجیمعصوم،برققدارهتعالموترسوند«باخططالنوشتهبودها!جونشما.مثاًل...

س-شنیدهامبازوبندپهلوانیزدیراهمداشتید؟اینبازوبندهمسوخت؟

ج-بله،بله.خیلیچیزاداشتم.همهازبنیرفت.آرهجونشما.

ه۱۵خرداددهۀمحرمبود؟ س-شمایادتانهست

ج-۱۵خردادهموننزدیکعاشورابوددیگه.

هشماقاعدتاًبایددستهمیداشتید؟آنروز س-بلهدهۀمحرمبود.یعنیهمانروزهایی

دستهداشتید؟

هدستهراهنمینداختیم،طیبراهمینداخت. ج-نهنه،نداشتیم.دیگهچندسایلبود

س-فقططیبدستهراهمیانداخت؟شمانه؟

ردیم. ارونمی ج-نهاونآخریا،اون

س-چرا؟

ردیم.مااوالدستهراهمینداختیم.بعددیگهراهننداختیمدیگه. ج-اوالمی

س-ازچهسایلدیگردستهراهنینداختید؟

یهمیبستیم ردیم.مافقطت همادیگهنمی ج-واالیادمنیستازچهسایل.ویلمیدونم

وروضهخونیراهمینداختیم.

س-۱۵خردادهمزمانبادهۀمحرمبودوتماماینجریاناتدرچارچوبسینهزنیدهۀ

الم محرمرویمیدهد.مردمدرحالتس���ینهزنیغالباًبههیجانمیآیندویکشعاریا
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ند.شایعهایناست تضددولتیتبدیل حس���ابشدهمیتواندسینهزنیآنهارابهحر

اری تک ههمانروزشعبانجعفریهمدستهایداشتوبنیدودستۀطیبوشعبان

میشود.سینهزناندستۀطیبوسطنوحهخواندنشعارضدشاهیمیدهندودارودستۀ

نندجلوشعارهایسیاسیداخلدستهرابگریند.حقیقتدارد؟ شعبانجعفریسعیمی

هبهتورطیببخورم.غریازاونوقتی ج-اصاًل،اصاًل.آخهاونوقتمندستهنداشتم

ه!اونمالچالمیدونبودمامالسنگلج.یادمه دس���تۀطیبراهمیفتادطرفمانمیومد

رده یبرخورد یبودویهوقتدستۀطیببادستۀناصرجیگر یهدستهمالِناصرجیگر

رده همیخواسنتازخیابونسریوسبیانتوسبزهمیدونوایناباهمبرخورد بودنس���ِراین

هزدوخوردشدهبود.ویلاونروزناصرمدستهاینداشت.اگهدارینراجعبهمن بودن

ردیم. ننی،ماسابقدستهراهمینداختیم،بعدمدیگهدیدیمصالحنیستولش صحبتمی

یه؟ س-پسآنروزنهدستهداشتیدنهت

تاومدمبریونروضهخونی هازممل یهداشتم،دستهنداشتم.منتاآخرینسایل ج-ت

داشتم.

س-یعنیشمامستقیماًبرایمقابلهواردجریانشدید؟

ج-بله،فقطچونباش���گاهروآتیشزدن،روزبعدشمابهحس���ابایناروراهانداختیم

ردندیگه. هبعداًاومدنجلوگریی طرفمیدونشاه،طرفبهحساباونخیابونپائنی

دامیکازآخوندهارازدید؟ س-گفتیددوسهتاازآخوندهاراهمزدید.

ج-روزبعدشمحسنپسربرادرمرفتهبودمسجدمجدختم،اومدبهمنراجعبه...۱گفت

ه: ردن نهبدگویی هتومسجدمجدچرتوپرتگفتهبود.اینمریهباالیمنرببنامی

سموالبهشمیدن،قالیچه »بله،ایناجینالولوبریجیدا،یهزنفاحشهرومیربنتوباشگاهع

ردهبودمزخرفگفنت.حاالباشگاهماروآتیشزدن. نن.«بنا ارامی بهشمیدن،چه

ارَشمتمومشدهدیگه،اینحرفالزومینداره.ُخبختمبوده، سرتشدهوهمه یهَتلخا

نه.محسناومدبهمناطالعدادوگفت:»آقا،بازاینمادر اینممیخواستهخودشریینی

ق...رفتهباالمنرب.«

یهیا ردمختم رن ماپاش���دیمرفتیمتومس���جدمجد.بهجونش���ما،بهموال،اصاًلف

۱-بهخواستهجعفریایننامحذفشد.
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چیه.همینجوررفتمباالیمنربو...روگرفتمانداختمشاونپائنی.حاالداش���تصحبت
ش���یدمشپائنیبردمشتوباشگاهم.جونشما،جونبچهم.برپس.ازخودش ردها! می
ه:»ببنیاینجاتمامآیههایقرآننوش���تهبود.«من برپس.بردمشتوباش���گاهمگفتم
تابداشتمتمامشروشیهجلدقرآنبود.»منیهبچهمسلمونمتوبرایچی چندهزار
هتوواسهمنباالیمنربمریی؟ ردم اینحرفارومیزنیآخه؟منچهخیانتیبهاسالم
همیگییهفاحشهاومدهتوباشگاه؟آخهنامرد،تودیگه مگهجینالولوبریجیدافاحشهبود

چرا؟«خالصه،دخلشوآوردیم.مننمیخوامبگمچهجوری.

ردید؟ ارش س-چرانمیخواهیدبگوییدچهجوری؟مثاًلچ
ردیمرفت.البتهبا ندیگه!بعدولش ردیم.جورش���وول ج-ُخبدیگهناراحتش
ردویهورقۀانقدیدادبهش���اه،قلمشمخوبه!ُخبسواد ایت یهافتضاحی.رفتش���
نه.فرداشمارو دارهدیگه!اعلیحضرتمخدابیامرز،بهنصرییدس���تورمیدهرس���یدگی
نم،گفتم: خواس���نتوگفنت:»چیش���ده؟جریانچیه؟«گفتمبایدنصرییروروشنش
»جریاناینجوریبوده.«گفت:»اِ.«گفتم:»واال!«گفت:»بروپسفردابیاپیشمن.«
پسفرداشرفتمدیدمهمونباباآخوندهاونجانشسته،بهجونشما.بعددراومدجلومن
ارآگاهیمیگریی، ندومیگریی،از بهشگفت:»مردمؤمن،ازماحقوقمیگریی،ازر
ازباغشاهمیگریی،ازاوقافممیگریی...«بهجونشما!هفجاروشمرد.نصرییامُخب،
نی ارارومی م���ردبودویلآدملجنیبود!گفت:»...تواینحقوقارومیگرییبازماین
نی؟منبهاعلیحضرتگزارشمیدم.« ایتمی برایچی؟بعدمرییبهاعلیحضرتمش
ردوگفت:»جعفریپاشوبرو.«منپاشدماومدمبریونو بعدیهُخردهبهمننیگانیگا
منوچهر رت ارمواینمرفتومادیگهنفهمیدیمچیشد.یهروز،خدابیامرزد رفتمپی
آزمونرئیساوقافبود،منمیخواستمواعظبیارم،آخهمیدوننی؟منروضههایسنگینی
یما.روضهمینداختیمخیلیسنگنی.مناومدمبه یخدابیامرزطیبداشتی داشتم.ی
نمباشگاه،نمیاد.«آخهازاوقافپول رتآزمونگفتم:»اینومنمیخوامدعوتش ایند
نی.گفت:»چشم!« هبایدبریاونجاصحبت رد رتآزمونمبهشاعالم میگرفت.د
همننبینمش.منم شیدروسرش آرهجونشما،شبامیومداونجا،اینعباشواینجوریمی

ردومریفت. شه.میومدوعظشومی نار،میدونستمازمنخجالتمی مریفتماون

ایتتانبهنصریینتیجهداد؟! س-پسش
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هحقوقمیگرفنت، ج-بله.حاالاصواًلمیخوامبگمخانومسرش���ار،همنیآخوندایی

سنت. دونوش تومیخوردن،همینانم نم،نمکاینممل  هخدمتشماعر همینایی

 رب علیا هازتویخونۀ یودهدوازههزارعینکدودی ایندهدوازههزارچادرمش���

ناطقنوریپیداشد،واسهچیبود؟واسۀهمنیبچههایدانشگاه.دخرتایدانشگاهمریفنت

ردنومیومدناونجا»مردهبادشاهوزندهبادخمینی«راهمینداخنت. میگرفنتوس���رمی

ش���ن،مامنبایدبراشونناراحتباشیم، هرفنتدنبالآخوندا،حاالمبایدب همینابودن

ش���نحقش���ونه.منعنیحقیقتومیگم،دروغنمیگم.منتواینابودم هیچی.هرچیمی

ردن.همتواینآخوندا،همتودستگاهمیدیدمچقدرنمک ارمی خانوم،میدیدمایناچی

ردن!بیاندازه... ردن،چقدرمردموناراحت ردن،خیلیبیچشورویی بهحرومی

سانیرا؟ ردند،مثاًلچطور؟چه س-وقتیمیگوییدمردمراناراحت

یشوننویسندههاوهرنمندا!صنفخودتونو! ج-مثاًلی

دامدستهازنویسندههاوهرنمندهادمخوربودید؟ س-شمابا

ج-باخیلیهاشون،یهعدهشوناینجامهسنت:همنینویسندههاواینا.منسایلیهدفعه

ردمباشگاه.اقاًلپونصد،پونصد ایننویسندهها،هرنمندا،خوانندهها،تماماینارودعوتمی

باب،آشرشته،دل لهپاچه،چلو وپنجاهنفرمیومدن.اونوقتاونروزمیدادمآبگوش���ت،

ردن.ایناتاساعتدوازهشباونجاپیشمنمیموندن.منمیهمدال وقلوهواینادرستمی

یبههمهشونمیدادم.یهوقتاییام یی ههرسالتولدموالی ردهبودم موالدرست

ردم.من هجشنیچیزیداشتممثلجشنصاحبزمونوفالنواینا،اینارودعوتمی

هتویاینابودمتوبچهمحلیایخودمونواین ارمبااینابود،بله.اصاًلمنانقدی سرو

حرفانبودم.

سرتانمیشد؟ س-چرادیگربابچهمحلهایخودتانرفتوآمدنداشتید؟

ج-نهبابا،همۀاونارمقبولش���وندارم،ُرفقامبودن.ویلبیشرتبااینانشستوبرخاست

ردم.باهمینا. می

س-ویلتعدادیازنویس���ندههاوهرنمندانس���ابقاًتودهایبودندیاچپیبودندوجزو

ردید؟ ناراضیان.باآنهاهمنشستوبرخاستمی

ج-نه،بااونانه!
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س-چرا؟دوستشاننداشتید؟

اروبارشانبابمانبود.نمیتونستیم. ج-نه،خوب

س-مگرنمیگوییدخیلیازنویسندههاوهرنمندهادوروبرتانبودند؟

ج-بلهبودند.خیلیبودندیگه.

س-تویآنهابچههایچپیهمزیادبود،درست؟

توبهمریخنتواینا،بلهخیلی!مثاًلهمنیرضا هممل  خندۀتمسخر ج-بلهخیلی!

توهمنیبهمزد! قطبی.نصفممل

س-قطبی؟چطور؟

مونیستبوددیگه.وقتیاینقطبیرفتتوتلویزیون ج-بلهدیگه!خوِدهمنیرضاقطبی

ردنوصنارمتودستوبالشوننبود، هصبحایجمعهبرنامهاجرامی نشست،اونتیپی

همهروریختبریون؟چراریختشونبریون؟اینامهمههرنمندبودندیگه!

هتاایناواخربود! سانیرامیگویید؟....برنامۀصبحجمعه س-چه

ایت نم،ریخت.اینامیومدنپیشمنش��� می ج-نهخانومجونریختبریون،عر

همنبلندش���مبرمواس���هایناواسطهبش���م.جونشما،بهقرآن. ردن.بهمنمیگفنت می

���ردن.مردمایرانمهمه آخ���هازنزدیکمیدی���دم.اینایهعمرصبحایجمعهروادارهمی

چیانوانداختبریون.اون قبولشونداشنت.همحمیدقنربیروانداختبریون،همعلیقد

یچهمیدونم...همۀاینتصمیمایاساسیرمقطبیخودشمیگرفت. ی

س-باقطبیهمدرگرییداشتید؟

مرت.من ههفهشماهیموندهبودبهانقالبشایدم نم  ج-خدمتش���ماعر

یهوقتیگرفتمبرمپیشقطبی.ساعتنهصبحبهمنوقتدادهبود.وقتیرفتماونجا،تواون

ردنوبردنتواتاقدومی.دوتا اتاقاویلدوسهتازننشستهبودنویهُخردهمارومعطل

ردیم.بعد ن.بازمانشستیمویهریزهصرب خانومماونجانشستهبودن،گفنتیهُخردهصرب

ردمایندیگهاتاققطبیه.دیدمیهخانومینشستهاونجا، ر ماروبردنتویهاتاقدیگه.ف

شیده.گفتم: یسیگار دمروافتادهرومیزوس���یگاردستشهوانگشتاشمزردشدهازبس

یاونجامعطلشده یهستنی؟«منمدیگهازبس اردارم«گفت:»شما »منباقطبی

یامخانوم؟من بودماعصابمخرابشدهبود،یهچرتوپرتیبهشپروندموگفتم:»من
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یهستی؟« دادممیشناسن!حاالتوبهمنمیگیتو باقطبیقراردارم!منوسوپورایب

قطب���یخودشصداموفهمیداومدبریونگفت:»چی���هجعفریبیاتوببینم!«رفتمتوو

ارایباستانیِزورخونههایتهرانرو ردیموبهایشونگفتم:»اگهشمااینورزش صحبت

هفتهاییهدفعهبیارینپشتتلویزیونونمایشورزشباستانیبدین،اینبچههاخودشون

یهستادیمیشنتوتهران!اصاًللزومیندارهسربازبیادتوخیابون!«گفت:»راستمیگی،

ردیمورفتیم.اینابعدهاجلسهگذاشنت، نم.«وازاینحرفا.خدافظی درسته،منخربتمی

ردنوبعدگفنتنهما یهنفرازاونجلسهاومدبهماگفت:»جعفری،ایناتوجلسهصحبت

لدیگهطرف اینالتاروبرایچیبیاریمپشتتلویزیون.«منخیلیناراحتشدموبال

اینانرفتم.بعدازانقالب،یهروزباباش���وتوفرانسهدیدم،بهشگفتم:»پسرتومیبینی؟«

گفت:»آره«گفتم:»وقتیدیدیشازقولمنبهشس���المبرسونوبگودیدیالتاچه

ارم.بلهخوِداین نن؟«گفتمورفتمدنبال تبریونمی ننوازممل جوریآدمولختمی

رد! ارمی زشونجاهایدیگه رشونوم بروبچهجوونااصاًلف

رد؟ ارمی جا س-

ج-چراخانوم.چرا.مامیدیدیمدیگه،واالچیبگم...

س-برگردیمسرباشگاه.باالخرهباشگاهراازنوساختید؟

ردم. ردم.باشگاهمدرست ج-دومرتبهازنوهمهچیزروس���اختم.موزهش���مدرست

ردم.با هداشتبازوبندبهبازوییهپهلوونمیبستدرست مجس���مۀخوِداعلیحضرتم

ُنده هوالرینجلوش تاف ردهبودیم،بزرگ.اینورمشاپورذواال درس���ت بُرنز بِرنز

سخمینیو ردنوجاشع هایناحاالخرابش ردیم زدهبود.هیچیاونارودرست

خامنهایروگذاشنت.

س-شماخمینیرامیشناختید؟

ج-اصاًلنمیش���ناختم.اصاًلندیدهبودمش.اصاًلاس���مشنبود.خمینیروداریوش

هش���ریفامامینخستوزیرشدشبتوتلویزیونهمه رد.آخهموقعی همایونخمینی

رد،گفت:»ازفرداقلمآزاد،گفتارآزاد،هرچیمیخواینبنویس���نی.« خربنگاراروجمع

یبلندشدگفت:»آقا،بیبیسی نرتلمیش���نی،بنویس���نی.«بعدی ننی رن گفت:»ف

همهرومیگهماچیبگیم؟«گفت:»توبگوتابیبیسینگه!«اینوشریفامامیگفت.
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هتوتهران سیام رد.اولنیع سخمینیروچاپ فرداشهمنیروزنامۀاطالعات،ع

چاپشدتوروزنامۀاطالعاتبود.

بعده���امنفرهادمس���عودیروتولندندیدمش--اومدهبودن���ونتافتونبگریه--تا

اومدمحرفبزنمگفت:»آقایجعفری،توروخدابسه!«گفتم:»ببنی،پوستوگوشت

ت تبود،مالممل واس���تخونتوواونعباسمس���عودی،پدرت،همهمالش���اهممل

سخمینیروزدباالیس���رشتوبودی!«ورداشتتو هع س���ی بود،اونوقتاولنی

رد،اونوقتمریشاینباباانقدس���فیدنبود.ویلاینا سخمینیروچاپ روزنامهشع

هزنااینروزنامهرومیگرفنت،میذاشنترو براشطوریریشسفیدگذاشتهبودمثلیاس،

ردن:»امامآمد،امامآمد«.اینازاینور،ازاونورمداریوشهمایوندادیه سرشونگریهمی

چیزیتوروزنامههانوشنتواینا...
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سندشمارۀ۱۲/۱

یهانیااطالعات۱۶خرداد۱۳۴۲ روزنامۀ

ز تابتاریخقیام۱۵خردادبهروایتاسناد،جوادمنصوری،جلددوم،انتشاراتمر خذ: م

۱۳.سند۴/۵۵ اسنادانقالباسالمی،تهران،مردادماه۸
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سندشمارۀ۱۲/۲

تاب»تاریخقیام۱۵خردادبهروایتاسناد«،جوادمنصوری،جلددوم، منتسند۵/۴۴از

۱۳صفحۀ۳۰۵ زاسنادانقالباسالمی،تهران،مردادماه۸ انتشاراتمر
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طیب  

سشمارۀ۱۳/۱( میدربارۀطیبحاجرضاییحرفبزنید؟)ع س-حاال
هبعدشبشاینطاهر نم  ج-طیبروهمونوقتاباالخرهگرفتنش.۱خدمتشماعر
همیگفنتقاتلافشارطوسه--البتهاینقاتلافشارطوس داشِطیببااونامریرستمی
نبوداونمگرفتهبودن--یادتونهدیگه؟اینامریهمونه.خالصه،امریوطاهرواونحسنی
ه سشمارۀ۱۳/۲(وشعبونحاجعباسیواینا ی)ع مهدیقصابواونناصرجیگر
ه:»آقایجعفری،اومدنعقبما،ما همهبچههایجنوبشهربودن،همهاومدنخونۀما
واالدخالتنداشتیم،نبودیمو...«وازاینحرفا...منایناروشبنیگرشونداشتموصبح
رفتمپیشتیمسارنصریی.گفتم:»آقا،اینانبودنایناروبرایچیبیخودیمیخوایبگریی؟
یسِرسهراه جاش���یپورزد،اونی ینمیدونم ارینداش���نت.«گفت:»نه،اونی اینا
جابودهو...«باالخرهمااونجاواسطهشدیم ی سریوسدادمیزدوفحشمیداد،اونی
ه... نم  ارشوننداشتهباشن.اینگذشتوخدمتشماعر هایناروفعاًل ردیم چیز

س-طیبرفتزندان؟۲
ج-...بله،رفتزندان.طیبواونحاجاسماعیلرضاییباحاجعلینوری،ایناسهتا

1-روزنامۀاطالعات،۱۵مرداد۱۳۴۲بااستنادبهمصاحبۀ۱۵تری۱۳۴۲فرماندارنظامیتهرانگزارشمیدهد»...
ردهاست، صدریالتجاوزن هازی داممبلغمختصری یلدادهبودند،هر هدستههایآشوبگرراتش اینافراد

هبعداًاسممیبرمدریافتداشتهوبعدراهافتادهاند. ازاشخاصی
ارگرداناناینبلوابودهوازسوابقاوهمهاطالعدارندمحرک یاز هی درنتیجهمعلومشدطیبحاجرضایی
رده،مبلغیکمیلیونریالازحاجاسماعیل هاودربازپرسیاقرار قس���متیازایندستهجاتبودهوبهطوری

تدادهاست...« ههفتدستهحر رضاییبارفروشدریافتداشته
تدروقایع۱۵خرداددرتهراندستگری 2-طیبحاجرضاییرئیسمیادینمیوهوترهبارتهرانبهاتهاممشار

وزندانیشد.
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هبهحسابباهمبودنویلاصلشونحاجعلینوریبودوطیب. بودن
هبیایدبریون؟ ردید ردیدچرابرایطیبوساطتن هبرایهمهوساطتمی س-شما

ج-بعداًمیگمبذاربرسیمبهش.
س-بفرمایید.

جابودم؟وقتیصحبت ج-بله،ایناروگرفنتبردنزندان.بعدخالصهدردسرتونندم،
ننیحواسمپرتمیشه. می

س-ببخشید.گفتیدرفتیدپیشنصریی.
ردیموبعدازیهچند ردیم.آزاد ج-آهان،رفتیمپیشنصرییواینبروبچههارمآزاد
مۀهمنیطیبشروعشد.یهتیمساریبود،تیمسارنمیدونمچیچی؟...حاال روزیمحا
اس���مشدرستیادمنیس���ت،رئیسدادگاهاینابود.اینلباسشخصیتنشبودواومد
ومدارم.طیببودهاومدهباشگاهتوروسوزونده؟اینا پیشمنتوباشگاهوگفت:»یهپی
دومازاینا نن.هیچ بودن؟«گفتم:»واالبچههایجنوبشهرنهآتیشمیزنننهغارتمی
هتوپارکشهرپرن. رومنندیدم.اینانبودن.اونایهمش���تآدمایعملیومملیبودن
ردن.منایناروندیدم.«اینگذش���توبعداینرفتومنو ارارو اونالت���ا،اونااین
هطیببودوهمانحاجعلینوریبودواون ردندادگاهطیب.رفتماونجادیدم احضار
یچیه؟داشیگزنی،بهشمیگفنتداشیگزنیچون حاجاسماعیلرضاییبودواونی
رد.اونمبهحس���ابجزواینبروبچههایدوروورشبود.به بهحس���ابباگزندعوامی
رده؟«گفتم:»واال،بچههای منگفنت»آیاطیباومدهباشگاهتوروآتیشزدهوشلوغ
شن ننیاچاقوب نهدعواب نن.مم جنوبتهرانهیچوقتنهآتیشمیزنننهغارتمی
نن.«گفنت:»پساینانب���ودن؟«گفتم:»منندیدم.«گفت:»اون ارارونمی ویلای���ن
داشیگزنینبودهاونجانشس���ته؟«گفتم:»اونداشیگزنیخودشمعطلیهساندویج
ن نه.«خالصه،اینگذشتومارفتیم.باور اراروب هبتونهاین سیرونداره لبوئه،
هخیلیآدممقدسومؤمنیبوداومدخونۀ دوروزبعدش،اونحاجیمسیحداشطیب
رد. ه:»میخوامبیاماونجا«اومدنشستوباهامصحبت رد ما.حاجمسیحصبحتلفن
نم. هاینپیشونیتویهماچ خوبیادمه،توحیاطمنشستیم.گفت:»واالمنوطیبفرستاده
هحاال ردی.«منظوراینه ارخوبی ردی.چه توپریروزرفتهبودیدادگاهازاونادفاع
ردورفت. ردنمنمریمعلیهطیبشهادتمیدم.هیچی،ماروماچ ایناهمهخیالمی



۲۹۱شعبانجعفری

هچهخربشد. ُخبشمامبعدشدیدین

س-نه،نمیدانمچهخربشد؟شمابگویید.

نمدیگه.حاجعلین���وری،اونمباایناتوزندانبود،جزواعدامیا می ج-دارمع���ر

بود.برایهرس���هتااعدامنوشتهبودن.حسنیپسرحاجعلینوریتویسوئیستحصیل

هتوهمونخیابونسریوس رد.اینپاش���داومدتهران.بااونحسنیمهدیقصاب می

هاونشباومدخونهما،بااونحسنیوپسرشاومدن س���اییبود یاز هاونمی بود،

ن اریب ه:»آقایجعفریپدرموگرفنتویلپدرمبیگناهه.توروخداشمایه خونۀما

اراینحاجعلینوریو ن.«دردسرتندم،ماپاشدیمرفتیمدنبال نبیسارب فالنب

هگفنتدهروزدیگه.دیدیم ارطیبهردوشون.خالصهرفتیماعلیحضرتوببینیم دنبال

ارسنجانیخیلیباشاهنزدیکبود.ماباارسنجانیخیلی حسن دیرمیشه.اونوقتاین

خوببودیم،خیلیبهمنعالقهداشت.منرفتمپیششگفتم:»آقاجریاناینهتوروبه

ناینارواعدامشون اریب ن.شمازودترپیشاعلیحضرتمریی،یه اریب خدایه

نن.«خالصهگف���ت:»بهتخربمیدم.«رفتواومدوگفت:»اونحاجعلینوری ن

سهایشمارۀ۱۳/۳و۱۳/۴( رویهدرجهتخفیفبهشدادن،ویلطیبرونمیدن.)ع

ارشه.« چوننصرییپشت

س-یعنینصرییخواستاراعدامطیببود؟

هُچوانداخنت ج-بله،گفت:»نصرییپش���تپروندۀطیبه.«حاالبعدًامنش���نفتم

هاوناونورتهرانهندونه رده!درصورتی ردهوبیسار هش���عبانجعفریرفتهفالن

شتیبود.اصاًل ارمبامیلزورخونهوُدشک خربوزهمیفروخت،مناینورتهرانسرو

مارقابتیباهمنداشتیم،باهمرفیقبودیم،باهمزنداَنمبودیم،اصاًلاینحرفانبود.

نید؟ رمی نیدطیبراهخطارفتیاشما؟چهف رمی س-شماف

ج-نهبابا،طیب،اونداستاندیگهایداشتخانوم.طیبِخدابیامرزواصاًلسِراینشد

ُشتنشاینا.حاالنمیخواستمایناروبگم،طیببایهارمنیلبنانیاز هبهحسابگرفنت

الومیاوردنمثاًلدونهایصنار،یهعباسیتموممیشد.اینا لبنانموزمیاوردن.ایناموزای

ردنتازرد اغذمیپزوندنورنگمی رومی���اوردنتوزیرزمنیمیدونمرییخنتباآهکو

میش���دومیفروخنتبهمردمدونهایبیس���توپنجزاریاسهتومن.اومدنجلواینوگرفنت.
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نه!«حاال ننی.اینمردمومسموممی اروب شهرداراومدگفت:»آقادیگهنمیذاریماین

ارگری البت���هایناروزیدهه���زار،هفهزار،هشهزارتومن،اونمتومنِاونوقت���اروازاین

هاون میاوردن.هرچیاینارفنتدنبالشنشد.طیبازاونجادیگهمخالفشد.درصورتی

اوالشباشاهبود.

ۀطالریخت... هجلویماشنیشاهس س-بله،وقتیولیعهددنیاآمدطیببود
ه،همهبچههایمیدونبودن.ویلبعدیواشیواشمخالفشد.۱ ج-طیبتنهانبود

س-...حتیگفتهمیشودشاهبعداز۲۸مردادانحصارورودموزرابهطیبداد.

ج-نهنه،انحصارموزوشاهبهطیبنداد.اوناخودشونازاولمیدونیبودن.

س-ازسیدصدرالدینبالغیواعظچهمیدانید؟

ج-صدربالغیرومیشناسم:یهروحانیبود.اصاًلجزواعیاناشرافابود.چطورمگه؟

س-درارتباطباطیبشنیدهامصدربالغیباالیمنرببهشاهبدمیگفتهاست،طیبرا

شد.وقتیطیبمتوجهمیشوداوازساداتاست، فرستادهبودندصدربالغیرابزندیاب

موریتشراانجامنمیدهدوازدمخانۀاوبرمیگردد.بههمنیعلتدستگاهباطیببد م

شدهبود.چننیچیزیراشنیدهاید؟

نه. اراب هبرنپولبهشبدنازاین نمطیبدنبالاینچیزامریفته رنمی ج-منف

نه! اراروب احتیاجینداشتهبرهاین

س-منظورتانازاحتیاجچیست؟نیازمایلیااعتباری؟

همیگنیصدربالغیرو رد.ُخبدرعنیحالاین ارخوبمی اروبارشخوببود، ج-

لخونۀ نم.صدربالغیخونهشاصاًلچسبیدهبودبهسعدآباد،ب رنمی برهبزنه،منف

شاه.خیلیهمثروتداشتخیلیزیاد،معروفمبوددیگه.اونبعداًمخالفشد.

س-منظورمنهمهماندورانطرفداریازخمینیدر۱۵خرداداست.

ارایینبود.طیبیواشیواش نمیههمچیچیزیباشه.طیبدنبالهمچی رنمی ج-ف
مخالفشد.یهشیخنهاوندیواعظبود،نمیدونماسمشوشنیدینیانه؟۲

س-خری.

ند.برای ۱۰۶-۱۰۳علتمخالفتباطیبراتشریحمی هص تاب:»خمینی:زندگیآیتال 1-باقرمعنیدر
.۴۱۹-۴۲۱ تابر.ک.بهپیوستشمارۀ۲۱ص خواندناینبخشاز

نتزبانبهبلبلالواعظنیشهرتداشت. هبهدلیلل 2-شیخباقرنهاوندیواعظیبود
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یهمینداخت،ش���یخنهاوندیرومیاورد.اینشیخنهاوندیوقتی هطیبت ج-اونوقتا
میخواستبرهباالیمنرب،خدابیامرزهطیبرو،اینوبچههاشجمعمیشدنبهشمیگفنت:
»مرییباالمنربش���اهرویادتنره،نخستوزیرویادتنره،فحشبده،دریوریبگو.«
مورس���ازمانامنیت.اونوقتصبحمریههمۀاینارو یبود؟م حاالاینش���یخنهاوندی

گزارشمیدهبهسازمانامنیت.اینجریانشاینبود.
س-نهبابا؟

ج-بله!برایهمونموقتیشلوغشد،ایناواسهبراندازیشاهجمعمیشدنوجلسهدرست
یشد.)سندشمارۀ۱۳/۵(دیگهاینپیشامدا ردن.طیبمسِرهمونموزارفتوبااینای می
ُشنت. هاومدنوایناروگرفنتوورداشنتوبردن شدتا۱۵خردادرسیدواونبساطاشد

ساندیگرمیآمدند؟ رتاقبالبهروضۀشمامیآمد.چه س-شنیدمد
ه ج-همهمیومدنروضۀما:اردشریزاهدیاممیومد،اقبالممیومد،اویسیاممیومد.اویسی

بچهمحلمونبود.منوطیبروضهمونخیلیبهحسابمجهزبود.
س-گویابودجهایهمبرایاینروضهخوانیهاداشتید؟۱

یدوباردادنویلدیگهبعدشندادن.اونمسازمان ج-اصالوابدا.ش���ایداوناوالی
نه! هشاهبیادتصویب امنیتنه،اوقاف.حاالاصاًلس���ههزارتومنهمچیپویلنبود
هیچوقتدولتراجعب���هروضهخونیاپولنمیداد.البتهروضهخونیطیببهرتبودچون
ردن.روضۀمابیشرتمالخودمردممحل شمی م میدونیاوضعش���ونخوببودواونا
هنذر سایی بودوخودما.یهصندوقاییمیذاش���تیموازاینس���رسالتااونسرسالاز
هتازهاضافهممیومد.اینپولواسه ردیم.انقدخودمردمپولمیدادن داشنتپولجمعمی
روضهخونبود،واسهخرجدادنبودواینا.ظهرعاشوراشایدتقریباًماچندیندیگبزرگ

همیومدن. ردیمبرایمردمودستهها قیمهپلودرستمی

تاب»تاریخقیام۱۵خردادبهروایتاسنادینوشتۀجوادمنصوریسندزیرباشماره۲۲\۲چاپ ۱-درجلداول
یاقائممقامریاستسازماناطالعات تیمسارعلوی محرمانه شدهاست:»تاریخ:۴۱/۳/۸-دربارشاهنشاهی
انهمقرراستطبقمعمولسالهایقبلمبلغسیهزارریالبرای شور:حسباالمرمطاعمبارکملو وامنیت
یۀدباغخانهانجاممیگریددروجه هتوسطآقایشعبانجعفریدرت برگزاریمراسمروضهخوانیایامعاشورا
مشارالیهپرداختگردد.دراجرایامرمطاعهمایونیخواهشمنداستدستورفرماییددرپرداختوجهمزبوربه

سلیمانبهبودی.« نامربدهاقدامنمایند.رئیستشریفاتدربارشاهنشاهی
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شاه  و دربار

اعلیحضرت

س-آقایجعفری،قرارشدیکخاطرهازشاهدرروزافتتاحباشگاهتانبگویید.چهمدت

شیدتاباشگاهراساختید؟ طول

ردیم،ازاعلیحضرتقولگرفتمبرایافتتاحشبیان. هدرست ج-سهسال.باشگاهرو

ننی.«گفنت: گفتم:»اعلیحضرتاگهاینجاتمومش���دبایدحتماًخودتونبیاینافتتاح

هتشریفآوردناونجا »میام.«بعداعلیحضرتیهروزاومداونجابرایافتتاح.روزیام

ردی؟ رد،گفت:»چرااینلباسروتنمن نن،وقتیمجسمۀخودشونیگا روافتتاح

ردهبودیمداشتبهبازوییهپهلوون ننی.«مجسمهشوبابِرنزدرست  اینروفوریعو

بازوبندمیبست.

س-چهایرادیداشت؟

ننی!«مامفوریاونمهندس  ���تروعو تتنمنه؟این ج-گف���ت:»چرااین

ردیم.خیلیخرجمونش���دتا ارژن���گروصدازدیم،مجسمهسازهش���و،فوریعوضش

ردیم.آهانداشتم ردیم.ویلچونش���اهخوش���شنیومدهبودبایدعوضشمی عوضش

نن.تقریباًدوس���هروزمونده ردمبیاناونجاروافتتاح هاعلیحضرتودعوت میگفتم

--آخ���هتاریخدادهبودنچهروزیمیان--منیهودیدمگفنتاعلیحضرتگفته:»من

ردیم،تهیهامدیدیم،دوهزار ردیم،دعوتامونو ارامونو اونروزنمیتونمبیام.«حاالماهمۀ

هتمامتوخیابونجلو ارآوردیمبراشونازاینشلوارایباس���تانیدوختیم تامورزش���

ارارو اعلیحضرتوایسن.حاالش���ماخودتببنیدوهزارتاآدمچقدرمیشه؟همۀاین
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لهمدارهخرابمیش���ه.دویدم نیم؟مندیگهدیدم ار ردیم.ایدادوبیداد!حاالچی

رفتمیزدانپناهرودیدم،شمامیشناختنیمرتضییزدانپناهرو؟

س-بهاسمبله،شخصاًنه.

ه لفتیبود.معلمشاهبود،همونی ج-خدابیامرزدش،راستیخیلیآدمجدیوگردن

ههوایشاهروداشتهباشه. رضاشاهوقتیداشتمریفتدستشاهروگذاشتتودستش

بچهمحلمابود،خونهشچارراهعزیزخانبود.بهمنمخیلیمحبتداشت.رفتمسراغش،

رترشگفت:»بهجعفریبگوفردابیاد.«گفتم:»قرباناگهمیشهمنهمنیاالنبا بهس

ارمهمدارم.وگرنهمریمودیگهنمیام.«گفت:»بگوبیادتو.«رفتمتووگفتم:»قربان شما

ش���یدم...«سرشو تمریه.مناینهمهزحمت جریاناینه.منخالصهآبرومتواینممل

وندادوگفت:»برو!«هیچینگفت،فقطگفت:»برو!«مااومدیمویهدفعهدیدیم ت

هاعلیحضرتامروزساعت۳میان،بهجونشما.حاالنگواین فرداصبحبهمازنگزد

هشاهرونذارنبیاد. شیدن نصرییباماخیلیبدبود.نصرییواینانقشه

حاالباالخرهشاهدارهمیاد.خودمملباسباستانینپوشیدهبودم،چونوقتیاعلیحضرت

سهایشمارۀ تشریفمیاوردنبایدخدمتشونگزارشمیدادم،لباسرسمیپوشیدم.)ع

۱۴/۳،۱۴/۲،۱۴/۱و۱۴/۴(اونمصطفیطوسیامخدابیامرزدش،همهشمیخواستخودی

هتهشگردهآدمو نشونبده،میلمامخیلیگُندهوسنگنیبودوتهشگردبود.میلگُنده

شهمیزنهزمنی.بهمصطفیطوسی،خدابیامرزدش،گفتم:»میلمنونگرییها!بگریی می

نهیهوبندازدتزمنی.«گفت:»نه.«ویلُغدمبود.حاالاعلیحضرتاومده شتت.مم می

شیدشوانداختش.اعلیحضرت تو،یهوایناروورداشت،خواستمیالروبگریه،یهومیل

گفت:»چرااینجوریشد؟«گفتم:»قرباناینمیلخیلیسنگینه،تهشمگرده!«گفت:

نه.گفت:»خیلی هبهاصطالحوزن »بیارببینم.«میالروآوردیمدادیمدستاعلیحضرت

مرتتمرینداشته...«حاالمنمیخواستم سنگینه!«گفتم:»بلهقربان.ایشونمبااینمیال

سش���اهروبگ���ریهبااینمیالواین اسبیادع ردمیهع نم؟اینپااونمی ار چی���

یبرایباشگاهمابشه.ملتفتی؟ بهحسابتبلی

س-بله.

بختیارمبود، ریم ردنتواتاق،ای���ن اس���اهمهرو اسم ج-هیچ���ی،مادیدیمع
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ردن ردنتوهموناتاقودروقفل هاینجاهس���ت،ازشبرپس،اینم اس بختیارع

رد،مارونمیتونس���ت ارارونصرییمی روش���ون،بهقرآن،اوننصریی.اصاًلهمۀاین

نیم؟منمحاالدنب���الاعلیحضرتدارممریم.چون ار ببین���ه!مارومیگی!ایبابا!چی

ی هاینجاهاروببینه.ی شتیوهالرتوایناداشتیم.پشتسرشمریفتم سو قسمتب

ردنتو اسارو ردم،پرسیدم:»چیشده؟«گفت:»همهع یصدا ازبچههارویواش

سروببینه،گفتم: هقسمتب ردن!«اعلیحضرتروپلههاوایسادهبود اتاقودروقفل

ردناینا؟«یهوبرگشتگفت: ار اسبودنهمهرونمیدونمچی »اعلیحضرت،چارتاع

لهاینعلویمقدمرئیسشهربانی اس،بهخدا،جونشما،ازاون اس!«تاگفتع »ع

اساریخنت ردنوع زبیفنتپائنی.رفنتدروواز شوروایننصرییمیخواسنتبام ل

نماومدماون هزرنگی سبگری!منبرایاین یع سنگری بریون.ریخنتوحاالع

یروببیننیچقدر میلوبرداش���تموتااعلیحضرتاومدبرهبریونگفت���م:»قربان،اینی

سگرفنت.ُخب سش���وبامیلزورخونهبگرین!فوریازمایهع ه!«میخواستمع سب

ارموبلدبودم!خدابیامرزهشاهرو،خدابیامرزدش،دوروورشیهمشتآدمایناجورو

حسودبودن،خیلیبدبودن!

ب���هخدانمیخوامح���رفبزنم.اگهبخوامبگمانقدازخیانتایهمینامیتونمبرایش���ما

ردن،ویلمنهنوز ردم،خدابیامرزشاهمردورفتودفنشم  هنگو.عر نم تعریف

ن.منفقطاونودوست ش���اهرودوستدارم،فقطمحمدرضاش���اهرو.بقیهروولشون

ردمبهخاطرعالقهایبود اریاممی نه.اگه داشتم،هنوزمدوستشدارم،خدارحمتش

هبهاونداشتم.خانومسرشار،آدمبایدعنیحقیقتوبگه،بهخداقسم،بهقرآن.منهمیشه

گفتم:اینخونمنبرایشاهتورگممیگرده،منهمیشهبهروحشفاتحهمیفرستمچون

نهویلاینانذاشنت.بهاینامهیچ ار تش مردیبوداستثنایی!دلشممیخواستبرایممل

هیهوقتپیشبیادمیگمچرانمیگم،همهرومیگم. اریندارم،هیچوقت،هیچی.اینه

ردن،همنیدور ردنهمینا ردن.اونماگهبدبختش ار هایناچی دونهدونهاینارومیگم

ردن. ردنوبهاینروزسیاهنشوندنشوگرفتارش ووریاش

س-خودشاهچگونهمردیبود؟

شتیگریامریفنتپیشش،یارومیگفت:»منوزنچارمم.« ج-تروتیزبود.بهجونِشما،
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ردم.«انقد میگفت:»نه،وزنس���ُیمی!«بعدپس���رهمیگفت:»قربانببخشنیاش���تباه

ردن،پدرشودرآوردن.خودشآدمبدی حواسشجمعبود.دورووریاشحواسشوپرت

رد.بههمهمحبتداشت، نبودخانومبهخدا.آدمباگذشتیبود،آدمخوبیبود،محبتمی

دومشون هچیزیازاینمردندیدم.ویلایندورووریاش،هر هیچنهتودهنشنبود،من

نه.البتهاونمجدی ارشوب هاونبیچاره ننی،همهشونبدبودن.نمیذاشنت ر هشماف

نبودمثلرضاشاهِخدابیامرز.اونجورمثلپدرشنبود،آدممهربونیبود،خیلیمهربونبود،

راونم، یخوببود.منهمیشهنو رد.فقطاونی یهرچیمیگفتقبولمی خیلی.هر

خدابیامرزدش.

نید. س-یکخاطرۀدیگرازشاهتعریف

همدرسهها ج-اعلیحضرتروزهایچندممهربود؟۲۵مهربود،۲۳مهربود؟موقعی

ردن تازهوازشدهبودنواینا؟یهچندروزجلوترشاونسالنمحمدرضاشاهرودرستمی

رد. شاهمیومدمریفتسالنمحمدرضاشاهواسهمعلماصحبتمی

س-جشنمهرگانیاروزمعلم؟

ردیم اراروُلختمی ج-درسته،جشنمهرگان.بعدمایههفتصدهشتصدنفریازاینورزش

ازاینشلوارهایباستانیمیپوشوندیمازدمِچارراهحسنآبادایناروقطاروامیسوندیم.

س-دوطرفخیابان؟

ه النرتیدعواداشتیم هوامیسن.مامهمیشهباپلیس���اورئیس ج-بله،مثلپلیس���ا

همیومد ماستشماچیمیگنی!«ویلمااینارووامیسوندیم.شاه میگفنت:»اینمخت

هاومد برهدمِباشگاهیهنیشترمزمیزد،منمریفتمیهدستهگُلبهشمیدادممریفت.یهروز

واَنساد.حاالجمعیتمدمِباشگاهپر،تواونپارکشهرمپر،تاحتیپشتپنجرههاواینام

شیدم،اومدمتوباشگاهرفتمتودفرتمنشستمودرمبستم.هر مینشسنت.منخیلیخجالت

یاومدبامنحرفبزنهگفتم:»بروبریون!«ناراحتبودمدیگه.

س-اوقاتتانتلخشدهبود؟

نفش���دهبودم،خیطشدهبودم اراوجلواینجمعیت ج-آرهجلواینورزش���

دیگه!اعلیحضرترفتوتقریبًایهیهس���اعتیگذش���ت،یهدفعهدیدماینطباطبایی

پریدتو،منمدروبستهبودم.
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ردم.گفت:»آقایجعفری گفت:»آقا،اعلیحضرتجلوباش���گاهنیگرداشنت.«قبولن

اعلیحضرتباماش���نیدمدروایسادن.«همونطورسراسیمهدویدمرفتم:شهبانوفرحو

اعلیحضرتعقبنشس���تهبودن.ماشینشونجلودرجلوپلباشگاهوایسادهبود.چندتام

ردم شیدپائنی،سرمو ماشنیپشتسرش.یهودستپاچهشدم.تااعلیحضرتشیشۀعقبو

همیگمعنیحقیقته.انگارهمنیحاالجلوچَشمه.یهچنددقیقهایباهام توماشنی.این

ردنو... صحبت

س-بهشماچهگفتند؟

ارمدیرشدهبودواینا...« ج-همنیپرسیدن:»وضعباشگاهچطوره؟مناگهوانیسادم

ازاینحرفازدیم.

س-یادتاناستاینخاطرهمالچندسالپیشبود؟

ج-مالقبلازسال۴۲بود.یهخاطرۀدیگهمازتشریففرماییشاهدارم.

س-بفرمایید.

نن.بهطباطباییگفتم: لوپشاهنشاهیروافتتاح ج-یهروزگفنتاعلیحضرتقرارهبیان

لوپشاهنشاهیتوخیابونورزش نهبیانباشگاه.«آخه »دهپونزهتاازبچههاروخرب

اراروواداریماینجلواینوراونور ردماگهیهدهبیستتاورزش ر نزدیکباشگاهبود.ف

هاینبچههامالباشگاههسنت.حاالپلیسممیومدشوایسه، وایسن،اعلیحضرتممیفهمه

ننشستم.اعلیحضرت ویلمامبچههامونووامیسوندیم.حاالخودمتودفرتمبالباسگرم

شیدن:»زنده ردناومدنبریون،طباطباییواونایرججالیلفریاد لوپروافتتاح ه

وجاویدباداعلیحضرتمحمدرضاش���اهپهلوی«.حاالپش���تمیلههایتوپارکشهرم

لوپمیادبریونببینن.اونامدستزدنو هاز جمعیتدوپشتهوایس���ادهتااعلیحضرتو

لوپ هشاهازتو ردهبود هجلودروامیسهدرماشینوواز هوراوفریاد...اونپیشخدمته

همیادبریونبرهتوماش���نی.ویلاعلیحضرتیهومیپیچهپش���تماشنیصافمریهجلو

هجمعیت نه.بعدوقتیمیبینه بچههایما.ازطباطباییوجالیلهمیهس���ئواالییمی

پشتپارکشهردارنبراشدستمیزنن،اعلیحضرتراهمیفتهپیادهتوپیادهرو.دوتااز

ن هشاهرسیدمنمباهمونلباسگرم ایجلوباشگاه نن.تانزدی بچههامیانمنوخربمی

س���بزرنگمدویدمب���ریون.دویدمبریونودنب���الاعلیحضرت،حاالجمعی���تووزرام
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دنبالاعلیحضرتدارنمیان.دِرپارکشهراونجلوبودرفنتتوپارکشهر.اعلیحضرت

تابمیخوندازاونمحال هاونجانشستهبود ارگروضعشوپرسید.ازیهمحصلم رفتازیه

رد.حاال هاونجاراهمریفت،ازاونمیهسؤال ارگرم ردوضعشوپرسید.ازیه واحوال

نهو هقراربودشهرداردرست منمپشتسرشم.یهوبرگشتوبهمنگفت:»ایناستخری

شتیبندازهتمومشده؟«منمجوابدادم:»نخریقربان،نخرینشده.« توشقایقو

نیکپیزنگزد:»مرد غالمرضا اعلیحضرتماومدسوارشدورفت.دهدقیقهبعددیدیم

حس���ابی،اینچهحرفیبودبهشاهزدی؟!اوناستخرراهافتاده،دریاچهشمدرستشده،

نه.توورداشتیگفتینه؟«منمبهشگفتم:»آقاتوهیچبهمنگفتیبیا ارمی قایقمتوش

هندیدهبودم،ُخبگفتمنه!« بریماونجاروببنی.من

س-یعنیواقعاًدرستشدهبوده؟

 خنده ج-بله،اوننیکپیامگفت:»مگهمنبایدبهتوگزارشمیدادممردحسابی؟!«

ندهمیگفتید.هیچوقت التراصافوپوست همسائلومش س-داشتیدمیگفتید

همیگویید؟ توانستیدمستقیمبهشاهچیزیبگویید؟یعنیازهمنیاوضاعی

ه...خیلیمعذرتمیخوام ج-دهدفعهگفتم.منُرکبودم.پاریوقتاانقدُرکبودم

ههیبهمنمیبندنبرایچیمیگن؟خدابیامرزهتیمسارحجترو، اینبیمخبیمخاینا

نهخیلیآدمجدیایب���ود.ویلازاوندیوونههابود.اصاًلباهمهدعوا خ���دارحمتش

ه ارا رد.همهمباهاشبدبودن.اونوقتمندهدفعهبهشگفتم:»تیمسار،اینورزش می

۴آبانمرینتومیدون،طرفزمستونه،یهوقتمهواسردمیشه،اینبچههالختهسنت.اجازه

نیچیزیبراش���ونبگری.«میگفت:»بودجه بدهبرنامۀایناروبذارناولهمه،یایهگرم

نیم.«میگفتم:»خیلیُخب.پسبذارماایناروبربیماولبرنامه.« نتنایناب نداریمگرم

میگفت:»نه!اولبایددانشگاهباشه!«گفتم:»باشه!دانشگاهبیادوبره.برنامههایدیگه

رد. روبذاربعِدما.«قبولن

سموالویه یهروزاعلیحضرتاومدهبوداونجا،منمرفتماونباال.همیشهمریفتمیهع

سبهشبدم،نیگام سش���مارۀ۱۴/۵(دویدمرفتماونباالع قرآنبهشمیدادم.)ع

اری نیایه ���ردوگفت:»جعف���ریاونپریمرددارهمیلرزه.اینارویهچیزیتنش���ون

ن!«آخهیهپریمردیبودعباسملک،نودودوسالشبود،اونمبرایورزش براش���ونب
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ردیم،بدبختداشتمثلبیدمیلرزید.اعلیحضرتمازاونباالبادوربنیهمهرو لختشمی

میدید.تااینوبهمنگفت،تیمسارحجتواینامهمهشونپشتسراعلیحضرتهمینجور

ردماینوریطرفتیمس���ار وایس���ادهبودن،منمدارمبااعلیحضرتحرفمیزنم،یهورو

ن!چقدگفتماولهمهبرنامۀاینا نبگریتناینا هیهگرم ه:»تیمسارچقدگفتم حجت

روبذار.ببنیاعلیحضرتچیمیفرمان!«خانوم،بهجونشمااعلیحضرتیهنیگانیگایی

هاومدمپائنیدیدموزراریخنتدورمن، هیهوتیمس���ارحجتافتاد.بعدمن رد بهش

ردی؟چراآبرویبدبختوبردی؟« ارو ه:»جعفری،چرااین یدوتاشوناومدنجلو ی

ردی اری بهخداقسم،اومدماونورتردیدمافسرا،اونوزرایدیگهمیگن:»آقاخوب

یبااینبدبودنخانوم!گفتم:»ُخب،حاالمنخوب هپدرس���وختهرو!«بس اینمرتی

نم ُ ردم،خواستمحقخودموبگریم.«اعلیحضرتگفت:»برنامهشاول،گرم ردمیان

دومخدمت اراشبگریین!«ویلاینانهبهشاهونهبهورزش،بههیچ برایهمۀورزش

نه،یههمچی ردن.پدرورزشوهمنیحجتدرآورد.بله،بااعلیحضرتخدارحمتش نمی

برخوردیداشتیم.

هعلیبهزادی هشمابهشاهمیزدیدحتماًاینراشنیدهاید س-درارتباطباحرفهایی

ردوازاوخواست تابش۱نوش���ته:»روزیش���اهش���عبانجعفریرابهدرباراحضار در

عقیدهاشرادربارۀانقالبسفیدبگوید.شعبانمیگوید:

همردم یانقالبس���رخ هاعلیحضرتمیدوننمادوجورانقالبداریم:ی »بطوری

هشاهخوارمادر میزننپدرش���اهوخانوادۀس���لطنتیرودرمیارن،دومیانقالبس���فید

مردمو...«اینحقیقتدارد؟

ج-ُخب،ازاینچرتوپرتازیادگفنت!

س-شاهچهنقطهضعفیداشت؟

هسرپرستورزشباستانی ج-شاهاصاًلخوششنمیومدازشایرادبگرین.منیهوقتی

هبهحسابتواین ساییهسنت سوتا اخ.پیش ردمبردم سوتاروجمع بودم،اومدمپیش

اشان،دوتااز ردنوبرایخودشونپهلوونن.مثاًلدوتااز  ُخرد ورزشاستخونخورد

تربیز،دوتاازیزد،دوتاازاصفهان،ازهرجادوتاآوردم.ازتهرانمهمینجور،هفتادهشتاد

رتعلیبهزادی،جلداول،صفحه۱۹۱. ۱-»شبهخاطرات«،نوشتهد
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سشمارۀ ردموبردم.)ع سوتاوبزرگاشونوراستوریست نفریازاینپهلووناوپیش

۱۴/۶(گفتیمبریمدیدناعلیحضرت.چونفرمانسرپرستیورزشباستانیبرامونصادر

نیم.وقتگرفتیموروزمبعثحضرتمحمدوقت ر شدهبود،همتربیکبگیمهمتش

ارایقدیمیتهران،نقاشم ریمخانیبود،ازاونباستانی شرفیابیدادن.یهحاجعباس

ولشوراهمریفت،عنیرضاشاه بود.نمیدونممیش���ناختینشیانه؟یهشنلمینداخترو

هخریمقدمبگهواعلیحضرترویاد خدابیامرزمیشد.اینمبردیماونجاجلواعلیحضرت

باباشبندازه.رفتیمودیدماعلیحضرتخدابیامرزازپلههااومدپائنی.اومدوباحاجعباس

ردوبعداومدسراغمنوگفت:»وضعورزشچطوره؟«اونوقتیبود ریمخانیصحبت

اری. ثافت ورزشمریفنتدنبال لوپایتفریحاتسالمزیادشدهبودنومردمعو ه

اریوایناست.«گفت:»روز ثافت گفتم:»قربانورزش���یدیگهنیستهمهشهروئنیو

هیه هزدمثلاین مبعثاومدیایناروبهمنبگی؟«خانوم،بهجونشمابهموالاینحرفو

لۀمن،خیسعرقشدموهیچینگفتم.بعدشاهفهمید،ناراحتشدوحرفشو اردزدتو

ردیمشرحدادنواینا.بعد یمیگن؟«مابنا سوتبه رد.گفت:»خوبپیش  عو

ردمورزشنیستمیخواستمبهشمابگم  هعر میوناینحرفابازگفتم:»قربان،بنده

شمامریسونن توتربیزپنجتاباشگاهبوده،سهتاشبستهشدهموندهدوتا.اگهمیانبهعر

ردن،دروغه.تومالیریههمچیباشگاهیبوده،تعطیل هاوستودیومبراش���وندرست

ردهبودم»...چونبندهرو جاچیبوده...«همهاینارویادداشت جاچیبودهو شده.

هبهحسابخدمتگزارباشمجریانباشگاهااینه.«بعدآریانااونجاوایسادهبود، گذاشتنی

ارشوراهبنداز.«خدابیامرزهآریانارو،بعدبهمنگفت: شاهگفت:»ببنیاینچیمیگه،

هلفظقلمبلدنیستم!زبونخودمونو نی؟«گفتم:»واالمن »چرااینجوریصحبتمی

سوتا--اینایهآدمایعامیو نم.«حاالماازاونجااومدیمبریون،اینپیش صحبتمی

سادهایهسنت،جداًمیگم.لوطیمسلکومشتیهمهچیتوشونهست--اومدنبریون

نن:چارتاش���ونتوقهوهخونه،چارتاش���وناونور،چار هیرفنتاینورواونورتعریفمی

تاشوناینور،گفنت:»آرهفهمیدیچطورشد؟جعفریتااومدبهشاهبگهفالنوفالن،شاه

بهشگفتازاینجابروبریونخفهشوحرفنزن.«حاالچُوانداخنت.مارومیگی؟دیدیم

اریبود؟خالصه نه!اینچه ایدادوبیدادبدجوریشد.اعلیحضرت!خدارحمتت
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نیمحاال؟هرجاممریس���یماینبدمصباچُوانداخنتهمهخیال ار مااومدیمگفتیمچ

سیبگرییم، هباشاهیهع نیم اریبایدب ننشاهدیگهماروانداختهبریون.گفتمیه می

ه:»میخوایم ر.خالصهیهروزگفتیم ی���هچیزیبذارنتوروزنامهایجایی.افتادیمتوف

اراروبیاریمخدمتتون.«گفنت:»بیار.«رفتیم.اعلیحضرتداشنتصحبت چندتاازورزش

س���وتا،اینارفنتبریونیه هاینجاخدمتتونبودیمباپیش ���ردنگفتم:»قرباناونروز می

نیم؟«اینام ار همچیچیزیگفنت.«منُرکحرفمومیگفتم.گفنت:»حاالمیخوایچی

ردن. ربالمیومدگریهمی ربالواینجاهارودوستدارن.اصاًلاسم بیچارههاخیلیمثاًل

سوتبودن،پهلوونبودن،قدیمیبودندیگه.گفتم:»قربان،اجازهبدین پریمردبودن،پیش

ربالبربیم.«گفنت:»باشهبربشون.«دردسرندم،مااومدیموضعاینارودرست اینارومایه

سدستهجمعیازشونگرفتیم ردیموبعدیهع ارهاشونوروبراه ردیم،بردیمگذرنامهو

هجعفریدیش���بخدمتاعلیحضرتبوده،اعلیحضرت یهانواطالعات دادیمبه

هایناهوانداختهبودناز ربال.اینجادیگهاونجریانی سوتاروبربه دستوردادنپیش

ربال.یهدفعهدیدیمراه نظرمنمنتفیشد.حاالاومدیمپسفرداسوارشیمهمهروبربیم

ربالبنداومده.

اربود؟ یدر ل ند س-ن

ه:»آقایجعفری ایناریخنت خنده ج-نه،بستهشدویلُخبخودمخواستمبستهبشه

چیه؟«گفتم:»بهمنمربوطنیست،راهبنداومده!«گفنت:»حاالماروبربیهمشهدیو

 سپهبدعلیمحمد نم.«رفتیمپیشتیمس���ار ارمیتونمب فالنی!«گفتم:»برمببینمچی

مدیرعامل هرئیسهواپیمایی نه،خیلیآدمخوبیبود،همونی خادمی،خدارحمتش

بود،جداًآدمخوبیبود.اینمیهموقعیمهمونایخارجی تهواپیماییملیایران-هما شر

هبهحسابتاحتیداکهامرشولدمجزواونابود.خادمیمیخواست براشاومدهبودن

واسش���ونبرنامهبذارهازمنپرس���ید:»میتونییهبرنامۀخوببرایاینابذاری؟«گفتم:

ارهتو »معلومه!«گفت:»ویلت���وزورخونهتجانمیگرین!خودمنمیخوامیهبازارم

ایل نن.«گفتم:»اش نم.بچههاروبیاراونجابرایاینمهموناورزش منظریهدرس���ت

ردیم:ازبچههای نم.«مااومدیمخالصهیهورزشحسابیدرست ارومی نداره،این

اراشونوآوردیم.یه هخوببودنوچندنفرازشهرستانا.خالصهشریین س���ایی تهران
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ه ش���ید،ازاینحجلههامیذاشتروسرش.حجله یامبود،اینطبقمی صادقگلوبند
میدوننیچیه؟

اریشده.بایدسنگنیهمباشند! س-بله،طبقهایتزئینیوآینه
ج-بله.صادقزیراینحجلهمیچرخید.خیلیس���خته،اون���مآوردم.خالصهیهچیزی
نه!«بعدیهو هتیمسارخادمیگفت:»َبهجعفری!دستتدردن ردم واسهاینادرست
تشودرآورد،وایسادمیلگرفت.نیکپیشهردارمبود،اونممیلگرفت. همونجاخودش
تو هدرپا تیبرامفرستاد.منبیاون خالصهخیلیخوششوناومد.بعدرفتودیدمیهپا
تبگدایی تبوطنپرستیوشاهدوستیه،منم نمپسشدادم.گفتماواًلاینجایهم وا
ردم.مننهمیدونمتواینچیهونهمیخوامبدونموپسشدادم.حاالنگواونتو هوان
رویهچکگذاشتهبود.وقتیایناگفنتماروبربمشهد،گفتماالنموقعشهبرم اغذتش
مرتبگرین. هپولبلیططیارهمونویهُخرده نه اریب پیشتیمسارخادمیبگممثاًلیه
ردیموگفتیم:»واالمنمیخواماینبچههارویهمش���هدبربم. رفتیمتواتاقشوس���الم
ربالبربمنشد.«گفت:»چندنفرن؟«گفتم:»هفتادهشتادتا.دهبیستنفرم میخواستم
رفعت،گمانممعاونشبودوبهش مالخودمونن.«تلفنزدبهیهتیمساریبهنامسرتی
یرومیخوادباهاشبربهمشهد.یههفتهام گفت:»یهطیارهدربستمیدیبهجعفریهر
مشهدمهمونمنه.«بهجونشما.بعدپاشدوبهمنگفت:»جعفری،میدونیچیه،من
همیشهمهمونامومیفرستادمباشگاهبانکملی،چونمریفنتاونجاجواهراتسلطنتیرو
ببینن،بعدشمیربدمشونباشگاهبانکملیتاورزشباستانیببینن.ویلهروقتمنهف
هشتارومیفرستادماونجایهنامهبرایمنمیفرستادحقسفرهمیخواست.مامبرایهف
لیبهشپولمیدادیم.ویلتوبرنامهبهاونبزرگیروواسهمنتومنظریهاجرا هشتامهمون
یرومیخوایبربمشهدمهمون ردیومنواسهتوچیزفرستادمنگرفتی.حاالبروهر

منی!«
/۱۴(اتفاقًا سشمارۀ مااومدیمویهصدوپنجاهنفریروورداشتیمبردیممشهد.)ع
چیزودارن...چیه هاینمر بردمشوناونجاتوبیمارستانمعلولنی،بعدبردمتویاونجایی

همیگفنتشهبانوَاممریفتدیدنشون؟ اونجا

س-پهلویجذامیها؟تویجذامخانه؟

ارتون.«رفتیم نبرینپی ال،جذامیا.تاحتیگفنتتواینانرین.گفتم:»باباول ج-باری
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سگرفنت.چه لدستشونوع ینشسنتب یی ردنوی توشونوبچههاواسهشونورزش

هروچرخمینشسنت. رد.یهبرنامهامبرایمعلولنیگذاشتیم،اونایی سالعملیامپیدا ع

رد. هاعلیحضرتمفهمیدهبودوخیلیتشویق خیلیجالببود

التومسائلچه التحرفبزنید،برایرفعمش س-وقتینمیش���دباشاهازمش���

ردید؟ می

یدس���تممریس���یدمیگفتم.تاحتییهوقتمباهام ج-غریازگفنتبهخودش���اه،بههر
االروگفتم.۱ ردن،همۀاش مصاحبه

س-خاطرۀبامزهازشاهندارید؟

ج-یهروزازاعلیحضرتمالقاتگرفتهبودم،گفتهبودنساعتدهونیمبرماونجا.دهو

اخنیاوران.باطباطباییدوتاییسوارشدیمورفتیم.طباطباییاونجاوایساد،رفتم نیمتو

خدمتاعلیحضرت.وسطباغزیردرختایچناربزرگآفتابساعتدهونیممیخوردبه

اینا،همچوسایهآفتاببود.اعلیحضرتراهمریفنتوتیمساراویسیوایناتماماینوراونور

ردن،یهدهدقیقهیه ردنصحبت وایسادهبودن.منرفتمخدمتشوناعلیحضرتشروع

ردن.برگش���تمورفتیمتوماشنیس���وارشدیموداریممیایم.حاالمنهی ربعیصحبت

خندهمگرفتههیمیخندم.طباطباییمیرپسه:»آقایجعفریچیشده،جریانچیه؟مگه

اعلیحضرتبهمایهچیزیداده؟«گفتم:»نهباباچیچیداده؟فهمیدیچیش���د؟«

ردم، همنریشمورنگمی گفت:»نه.«گفتم:»وقتیاینآفتابافتادهبودرومن،نبود

هبهزنگاریمیزد،رنگشمثلچهجوریبگم؟معلوم ُخبتهرانرنگاش���ونیهجوریه

میشهرنگه.اونوقتآفتابافتادهبودروصورتم.یهواعلیحضرتبهمنگفت:)جعفری،

نه!حاالخندهممگرفتهویل نی؟(تااینوگفتفهمیدمشاهمسرشورنگمی توَامرنگمی

جلوخودمونیگرداشتم.«

ومتشاهازاوضاعراضیبودید؟ س-شمااینسالهایآخرح

ج-منازخوِدشاهراضیبودم.

تچطور؟ س-آنرامیدانم،ازوضعممل

سراضینبود. ج-نه،هیچ
۲۵۳،برای ۲۵خرداد ؟ ی،نشریه ۱-»گزارشروز/زورخانهازعیارانخایلماندهاست«نوشتهپرویزپازو

.۴۲۴-۴۲۲ املر.ک.بهپیوستشماره۲۲ص منت
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س-چرا؟

لمهبگمچرا. ردنخانوم!چراشخیلیزیاده.اصاًلنمیتونمبادوتا ج-ُخباذیتمی

رد. یبهیهنحوییهناراحتیواسهمردمایجادمی ههر چرا

سی سیرابطشماودرباربود؟بهچه نید،چه س-وقتیمیخواستیدباشاهصحبت

ردید؟بهرئیسدفرتشزنگمیزدید؟ مراجعهمی

نه،یاتوسطیزدانپناهمریفتم،یا ج-منوقتیمیخواس���تمپیششاهبرم،خدارحمتش

توس���طس���لیمانبهبودی.اونمنومیربدپیشاعلیحضرت.اولاونبهشاهمیگفت،بعد

برمیگشتبهمنمیگفتچهروزیبرم،بعدخودمخصوصیمریفتم.

ردند؟ س-میخواهمبدانمچگونهتماستانراباشاهقطع

ه ردن،سهچارسالآخر.اصاًلاینسهچارپنجسالآخر،ازسایل ج-اینآخریاقطع

سموالبهاعلیحضرتبدم. تیمسارحجتاومد،دیگهنمیذاشنتمنبرمع

ردیدیادرخواست همراجعهمی س-همنیس���هچهارس���الآخررامیگویم.موقعی

ردید،جوابتانرانمیدادندیامیگفتندشاهگفتهنه؟ مالقاتمی

هذهنش ردهبودن ج-نخ���ری.بهش���اهاصاًلنمیگفنت،خانوم.ببیننی،انقدتبلیغب���د

وزیر ش���د.بعداز۲۸مردادماهییهدفع���ه،دوماهییهدفعهمریفتم.تاوقتیعال عو

هاینوراونورمیزدم.میزدمتا ارخودم.بس��� دربارش���د،۱تااونوقتمریفتم.اونمباپش���ت

همرد،یزدانپناهرومیدیدمیا همیگرفت.یهدفعهمریفتممثاًلاونبهبودیرومیدیدم این

مریفتمپیشمعینیان.باالخرهمریفتممیدیدیمش.یامریفتمتوخیابون،میگفنتاعلیحضرت

ناراوامیسادمیامیرپیدمجلو نه.مریفتمگوشه امروزمیخوادبرهیهجاییرومثاًلافتتاح

ردم. ارارومی ماشینش.این

ردید؟ س-پسخودتانشخصاًبامخالفانتانمبارزهمی

ردم.یهوقت ردنهمهرومیزدمعقب.باهمهمبارزهمی نیمی ارش ه ج-بلهایناییرو

هتمومشدلختدویدمتویمیدوناومدماینورجلواعلیحضرتوایسادم.داشنت ورزشم

ون سیحقندارهت س���رودشاهنشاهیمیزدن.میدوننیوقتیس���رودشاهنشاهیمیزنن

بخوره.منهمینطوردویدم،یهسرهنگهاومدجلوموگرفت،زدمرفتمجلو،لختوایسادم
از۱۵فروردین۱۳۳۶تا۱۲آبان۱۳۴۲)روزاعدام ۱فروردین۱۳۳۴نخستوزیرش���د.عال در ۱-حس���نیعال

طیبحاجرضایی(وزیردرباربود.
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 جلواعلیحضرت.وقتیسالمشتمومشدگفت:»چیه؟«گفتم:»قربان،ازاینآقایعال

وال.چرا هزنشمباپپسی برپسنی...«بهجونشمابهایننمک»...خودشباخاویارشری

نمیذارهمنبیاماعلیحضرتوببینم.منس���هماهآزگارمیاماینجاتواینسرمااینبچههارو

شم،صنارمنمیگریممیامفقطبهعشقشماوعشقموالمعلی.چرا تمرینمیدم،زجرمی

یبودخدایااسمشیادمرفته،گفت:»بذار ردبه... نمیذارنبیامش���ماروببینم؟«رو

نه. هشاهروازمردمجدا اربود جعفریبیادمنوببینه.«یهدستاییتو

س-مثاًلچگونه؟

ن.ببنی،ایناوستودیوم ج-عقیدۀمنومیخواین؟یهچیزیبهشمامیگمعنیحقیقته،قبول

جابود؟ جابود؟یادتونه فرح

س-تهفرحآبادژاله.

لشچیبود؟ هاوستودیومساختهبودن.ب ال.ببیننیاونجا ج-باری

س-نریویهوایی؟

لشحلبیآبادبود.بیس���تهزارقاچاقچی لشچیبود؟نمیدوننی،هان؟ب ج-دیگهب

نممردمبیشرتشونمیدونن، می ردن.وقتیعر ودزدوقالتاقوقاتلاونجازندگیمی

ینبایدبود ردن.آخهی دومازشمانمیدوننی.اینااونجازندگیمی ایناست.االنهیچ

ی بهوضعاینامریس���ید؟وقتیاوناوستودیومروساخنت،اوستودیومیبهاونعظمتو،ی

میتهچیشدن. نبودبرپسه:»اینجاچیه؟اینهمهحلبیروهم؟«همۀاوناامروزپاسدارو

ردند؟ اریبایدمی س-بهنظرشماچه

ه، ج-بذاربگمخانوم.یهروزرضاش���اهمیادبرهطرفشمرون--اوندورهمیدوننی

وناپرشدن.میگه:»چهخربه؟«میگن: همردمدمِایند گازومازواینانبود--میبینه

و؟«شهردارومیخوادوبهشمیگه: »زغالگرینمیاد.«پیادهمیش���همیگه:»شهردارتون

هرضاشاه ونانباشهپدرتودرمیارم!«میگنعصری »عصریمنمیاماگهزغالدِرایند

س���یاصاًلنمیتونستبرهبخره. ه ونابوده ازش���مرونبرمیگردهانقدزغالدِرایند

میفهمیچیبهتمیگم؟آخهشمامرییتواوناوستودیوم،پیادهشو،ببنیاینجاچیه،بگو

ننی.اینملتوببیننی.بابا،آدم نن؟ایناروجمع یَاناینجازندگیمی اینحلبیاچیه؟اینا

ه! نه یهحقیقتیرمبایدبگه.میدوننیآدمهمهاشنبایدبشینهتعریف
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شهبانو

سیهمگفتید؟ س-آنزماناینحقیقتهارابه

رد، هاعلیحضرتخدابیامرزفوت ج-باالخرهیهروزگفتم.یهروزرفتمقاهره،وقتی

تسلیت.رفتمخالصهپیششهبانوو اخُقبهبرایعر رفتمتش���ییعجنازۀشاه.رفتیمتو

براشونگفتم.

س-نمیدانستمبرایتشییعجنازۀشاهبهمصررفتهبودید؟چطوررفتیدقاهره؟
نهمحمدرضاشاهرو،وقتیمردمارفتیمقاهره نمخدارحمت  ج-خدمتشماعر
برایتشییعجنازه.وقتیمنرسیدماونجاالبتهیهروزدیرتررسیدمچونپاسپورتمیهوضعی
هبهموقعبهمندادن.ویلباالخرهخودمورس���وندمبهاونجا.خدمتشما ردهبود پیدا
هچون همیخواس���تمب���رمبایدویزامیگرفتم هرفتمقاهره.البتهاونجام نم  عر
اونموقعتشییعجنازهشاهبودراحتویزانمیدادن.ماازپاریسبهسرهنگیزداننویسی
توقاهرهتلفنزدیم--س���رهنگنویسیرئیسدفرتشهبانوبود--بهشگفتیمجریان
اینه.گفت:»ناراحتنباشتوطیارهروبگریسوارشوبیافرودگاهمیارنتتو.«مااومدیم
فرودگاه،ازاونپشتدیدمچندنفروایسادن،خالصهماروشناخنت،پاسپورتمونوگرفنتو
ورداشنتبردنمون.یههتلیاماونجابرامونگرفتهبودن،هتلخیلیخوبیبود.بعدفرداش
اخُقبه،دیدم یروفرستادنعقبمارفتیم.البتهیهروزبعدازتشییعجنازهبود.رفتیم ی
یسینجربودومئریعزریبود،  هرنی سونبودو نی ریچارد اردشریزاهدیاونجابودو
ردو چندتامازایرانیااومدهبودناونجا.خالصهوقتیرفتیماونجا،شهبانومارواحضار
ردن.بعدشهبانوازمنپرسید:»چرااینجوریشد؟چرا رفتیماونجانشستیمبهصحبت
وضعاینجورش���د؟«گفتم:»قربان،شمااالنعزادارینمننمیتونمچیزیبهشمابگم.«
ردن؟« ارو گفت:»نخری،چرا؟چرااینجوریش���د؟آخهاینچیب���ود،چرامردماین
یبهشمامیگم،من۳۵سالبود گفتم:»واالمندوستندارمچیزیبگم،ویلازخودمی
ردم،هرسالیه ردم،تواوستودیومآریامهرورزشمی اونوسطمیدونامجدیهورزشمی
سموالرومیربدمباالمیدادمبهشاه.ویلاینچندسالآخرچرانمیذاشنتمن قرآنویهع

شتیپهلوونی،چونسرپرست برمباال؟«گفتم:»اونتیمسارحجتبامادرافتادهبودسِر
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ارمندخالت ورزشباستانیشدهبودم،اونمبهفرمانشاه.اونتیمسارحجتهیبه

شتیپهلوونیبهورزشباستانیمربوطنمیشه!گفتمواالاینورزش ردمیگفتاین می

باستانیازقدیموندیم،ازدورۀناصرالدینشاهبوده.خالصهاینبامادرافتادونمیذاشت

منبرم.بهاینگاردیاوایناس���رپدهبودنذارن.دیگهسهچارسالبودنمیذاشنتمنبیام

هآخهاینهرسالمیومد المنرپسید نه،یه اونباال.ُخب،اعلیحضرتخدارحمتش

ینمیذاشت؟«گفتم:»ُخبهمون روگفت:» چرادیگهنمیادباال؟«شهبانورفتتوف

هبامنمخالفبودنمیذاشت.«گفت:»چرا تیمسارحجت،رئیسسازمانتربیتبدنی

نیومدیبهمنبگی؟«گفتم:»واالاونرئیسدفرتشماروبادهمنعسلنمیشدبخوری.

رد.همهازدس���تشناراحتبودن. نهاوندیرو!اونهمهروناراضی هوش���نگ اون

هآیابتونمبیامشماروببینمیانه؟شمایهروز اونوقتمنبیامدوسهماهدنبالاونبیفتم

اراروورداشتیمبردیمونیز ردیمواونورزش یهدستوریبهمادادینماامرتونواطاعت

ارارو هاینورزش ردیم ردیموبرگشتیم.مافقطیهخواهش ار ایتالیا،اونهمهاونجا

نن،اینانذاشنت!«هیچیبعدگفتم: همابردیماونجابیانپیششمایهدیدنیازشماب

»حاالشماناراحتنی،منبخوامبگمخیلیچیزابایدبگم.بهرتهاالنچونناراحتنیچیزی

نگم.«

س-قضیۀفستیوالونیزچهبود؟

پهلبدماروخواس���ت مهرداد ج-اون���روزقضی���هروبهش���هبانوگفتم.یهروزآق���ای

ارایباستانیرودرست هاگهمیتونیورزش گفت:»جعفری،ش���هبانوفرحدستورداده

نیم،اقاًلشهرستانیا اروداریممی هاین نبربپستیوالونیز.«ماماومدیموگفتیمحاال

ارشدهبودمهمیشههدفمهمنیبودبذارم نیم.چونمنازوقتیسرپرستاین رمشریک

اری جایهورزش یازمشهد،ازهر یازرشت،ی یازتربیز،ی نن.اومدمی ارب اینام

ردیم،تعلیمشوندادیموبردیمایتالیا. ردیمروبراهشون ورداشتیمآوردیم.ایناروهمهجمع

سشمارۀ۱۴/۸(یهاحمدینامیامبود،اونمبامافرستادنبرایمرتجمی.حاالمااز )ع

هجریانچیه. همهجابیخرب

باالخرهرفتیمایتالیاوُخبازطرفسفارتمیهآقایانصاریبودسفریبود،یهنفروفرستاد

استقبالماوماروورداشنتبردنتوونیز.ونیزمتوآبهدیگه،همهشتوآبه.اونجامارفتیم
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یازبچهه���ارفتبریوننمیدونمچیبگریهبیادبه ت���ویههتلبزرگوبعدخالصه،ی

سمارولختی هع ستورودیواراچسبوندن!«اومدیمرفتیمدیدیم منگفت:»آقاع

هنمیدونمپستونزنارو سیه ششاههوهمون هاینچاقو بالباسورزشچسبوندن

نه میُبره،چشدرمیاره،گوشارومیربهوازاینحرفایمفت.حاالاومدهمیخوادورزش

ویلمانمیذاریموازاینصحبتا.

هاومدیماز ندن.بع���دمافرداصبح ساینورواونوربود بع���دبچههارفنتچندتاع

هتلبیاییمبریون--گفتمبیامیهگش���تیبزنماونجاببینمچیبهچیه--دیدمچندنفر

شیدن.یهپسرهایتالیاییبودبادونفررفقاشاومدنجلو.اوناحمدیام شیکمی اونجا

ه:»شمامیخوایناینجا هایتالیاییبلدنیستم.پسرهپرسید همرتجممابودبامابود.من

ننی؟«گفتیم:»بله.«گفت:»اینجایهعدهازش���هرهایدیگهاومدناینجاواین ورزش

ننی.«گفتم:»چرا؟«گفت:»ُخبنمیذارن.من دانش���جوهانمیذارنشمااینجاورزش

ردین.«گفتم:»منیهچیزیبگممریی اومدمفقطبهشمااطالعبدم.«گفتم:»خوب

نیم، همااومدیماینجاورزش هاواًل ب���هاینابگی؟«گفت:»آره.«گفتم:»بهاینابگو

ارگرن،اینامثلباباهاوننههایشمامیمونن.درعنی اسنب، هاومدنهمهشون اینایی

نن. هاومدنبایهجفتمیلویهتختهش���نااومدن،نیومدنپینگپنگبازی حالاینا

ننی!همنیوخدافظ.«اونارفنتومااومدیم.فهمیدیمودیگهحواسمون حواستونوجمع

جمعشد.بهبچههاگفتیم:»بچههاحواستونجمعباشهدیگه!یهودوتاازاونورنرین،سهتا

اراست هدیدیمجای هرسیدیمبهاونجا ازاینور،چارتاازاینور.همهباهممرییم.«تا

هیهتعدادجمعیت لیساییبود شتیبشیموبریماونور،اونجلویه وخواستیمبریمسوار

جامیگرفنت،خیلیبزرگبود.برنامهرواونجلوگذاشتهبودن.

و؟ س-تویمیدانگاهبزرگشهرونیز،سنمار

دومورزشباستانیش���ونونشونمیدادن.حاال ههر ش���وراومدهبودن ج-بله.از۳۳

ردن؟سیاهبازیمیفرستادن. ارمی نگو،مامبیخربازهمهجا،ایناهرس���المیومدنچی

مشایخیوچندتارومیفرستادناونجا جمشید انتظامیو ه عزتال نصرییانو علی

ننونمایشروحوضی هاینامریفنتاونجاسیاهبازی نن.گویادوسایلبود سیاهبازیب

سنتونمیذاشنتنمایشبدن.اینام نشونبدن،ایندانشجوهامریفنتتاروتنبورشونومیش
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ه.فقطگفتهبودنبیاینبرینیههمچیورزش���یرونشونبدین. بهمااینونگفتهبودن

هطرف���دارمابوداومدبهماگفت:»آره س���یازاینبچهایرانیا ماجریانوفهمیدیم.یه

سنت،حاالامسالشماروآوردن.شمامواظب هرسالاینامیومدناینجابساطشونومیش

سیفحشبهمنداد ردموبهبچههاگفتم:»بچهها،اگه باش���نی.«دوسهتاروتعینی

سیفحشبهشاهدادواینحرفا،فقطدوتاتونبرین هرچیبهمنگفتهیچی.اگه

ارتا یازاینپال یی جل���و.«مناومدمدیدمیهعدۀصدوپنجاهنفریآدمجمعن،ی

نیم.« روگرفنتروشنوشنت:»مرگبرشاه،مانمیذاریماینجاورزشبشه،ماهمچیمی

شیدوبهشاهفحشمیداد.ریششازهمهگندهتربودبا ههیعربدهمی یاونجلوبود ی

َند. یشونریشاینوگرفت یهدخرتهوایسادهبود.منبهدوتاازبچههاگفتمرفنتجلوی

ردوافتاد.بقیههمهدررفنت.موندنسه َند.اینغش َندها!یعنیموشو ه َند همچی

چارنفر.اونسهچارنفرمایتالیاییبودن.همهشونمآبجوخوردهبودنوایتالیاییصحبت

ارداریبه هبهتوچهمربوطه؟تواصاًلچی ردن.بهاحمدیگفتمبهشبگو:»مرتی می

تما،اومدیوسطاینا؟«یهوپلیساریخنتویهبساطیشدواونافسرپلیسهاومد ارممل

ندی؟چرازدی؟«بعدافسرهاومدجلوگفت:»آقا،خواهش گفت:»آقا،چراریشاینو

شنیستیم.مااومدیماینجاورزشملیمونو شی...«گفتم:»آقاماآدم نماینجاآدم می

نشونبدیمورزشتاریخیمونو،مالهمنیبچههاست،مالایرانیاست.حاالایناباشاهبدن

نمواینا.«گفتم:»ما یبدهسنت.مننمیدونم!«خالصهگفت:»خواهشمی یاباهر

ردنواونافسراو نیم.«بعداینارفنتجلسهملسه ارینداریم.مااومدیماینجاورزش

اونپلیسازیادشدن.بهماگفنت:»فقطیهخواهشیازشماداریم.شمامرییناونجاورزش

ارورزشتونباشه.«گفتم:»ببیننی، نمایناهرچیگفنتشماسرتونبه ننی،خواهشمی می

نیممرییماونومیگرییمپریشو یصداشدربیادماورزشمونوولمی اگهازاینجمعیتی

نم.«گفت:»آقاَبه،مگهمیش���هاینجاآزادیه!«گفتم: درمیاریم.میخوامخیالتونوراحت

تمونودوس���تداریم.ماوطنمونودوس���تداریم.ماملیتمون »خوبمامآزادیم.ماممل

نن.«خالصهرفنتیهُخردهبااونچندتاصحبت دوستداریم.اینابهملیتمنتوهنیمی

نیمازشما.«گفتیم:»باشه.«و ه:»بفرماین!ویلخواهشمی ردنوبرگشنتبهماگفنت

ی ننیاصاًلایناروپاشونبندنبودنبس مامرفتیم.خالصه،یهورزشیامارائهدادیم،باور
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و؟آهان،رهنما،پسرزینالعالدینرهنما، یبودمالیونس خوشحالشدهبودن.بعداون

باباشومیشناختم.

س-مجیدرهنما؟

ه، نم  وبودانگار.دیدماونرهنماوخدمتشماعر ج-آهان.اوننمایندۀیونس

ی یی وزیرداراییشونودوسهتادیگهازوزراشون،اومدنپائنی.اومدنبابچههایمای

ردی!عجببرنامهای ردگفت:»عجببرنامهایارائه دستدادنویهماچیاممارو

شورممااولشدیم.بعدبه ال!«خیلیخوشش���وناومدهبود.تو۳۳ نشوندادی!باری

ردیم،چونشمادستورفرموده اری شهبانوگفتم،گفتم:»ببیننیمارفتیماونجایههمچی

وندن،ویل هایناساالیپیشریخنتتاروتنبورنصرییانایناروش بودین.منمنمیدونستم

سینمیتونستاینجوربرای ردین اروانجامدادم.شمااگهمیلیونهاخرجمی رفتماین

اراروورداشتیمبردیمجایزه نه.شمافقطیهدستوردادینمااونورزش اراروب شاهاین

اراروبیارنخدمتشما،ویل هاینورزش ردیم بردیموبرگشتیم.بعدفقطیهخواهش

انگارنهانگار!«

س-بعدشهبانوبهشماچهگفت؟

اشمیومدیاینا ج-هیچیسرشوپائنیانداختوگفت:»عجب.خیلیعجیباست.

روبهمنمیگفتی!«گفتم:»قربانچهجوری؟...«خالصهگفت:»افسوسمیخورم.«دو

نن؟«از سهبارگفت:»افسوس،افسوس.چرابایداینجوریبشه؟چرامردمبایداینجورب

اینصحبتا.دیگههرچیفرمودنمنجوابندادم.گفتم:»واالدیگهشمااالنوضعتون

جاهس���تی؟«گفتم: نی؟االن ارمی زیادروبراهنیس���ت.عزادارین.«بعدگفت:»چی

نم.«گفت:»اونجاوضعتچهجوریه؟«گفتم:»واال »واالآلمانهستم.اونجازندگیمی

ارنداریم.ویلاموراتمونمیگذره.« دولتاونجایهچیزبخ���ورونمرییبهمامیده.مام

گف���ت:»چیزیالزمنداری؟چیزینمیخوای؟«گفتم:»منهیچیالزمندارم.«گفت:

نیم.«گفتم:»هیچی،هیچیالزمندارم.سالمتی »اگهچیزیالزمداریبگوبراتروبراه

همیومدمیهآقایظلیبود هبرمقاهرهفرانسهبودم،ازفرانسه ش���ما!«اتفاقاًقبلازاین

اونجایهپنریمدادهبودمابربیمواسهایشون،بهشوندادم.بعدگفت:»برو،ولیعهدممیخواد

توروببینه.«وقتیمیخواس���تمبرمخدمتولیعهد،دیدماتفاقاًاونجاپشتپردهوایسادهو
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ردن،بهولیعهدگفتم: نه.مامرفتیمتوونشستیماونجاباایشونصحبت دارهمارونیگامی

سشماروزدهبودنروسینهشون هبودمیهمشتییهعدهجووناع »قربان،منفرانسه

ردن.حاال ردنوزندهبادزندهبادمی وحت���یدفرتهواپیماییملیُهمارمرفنتخراب

ننی.« اریب هپاشنی،جووننیماشاالیه موقعشه

س-بهولیعهدگفتید؟

ج-بله،بهولیعهد.خودشگفت:»راس���تمیگی.«اینحرفاروبهشزدیموخدافظ

تیروبهما هبریونبیامدیدمش���هبانوفرحخودشاومدیه واومدیمبریون.قبلازاین

ه:»ُخبچوناعلیحضرتخدا دادازایننیمچهپالتوهاست،یههمچیچیزی.گفتش

نهمرده،بهشمامعالقهداشت،میخواماینویادگاریبدمداشتهباشی.«هیچی،ما رحمتش

ُتوگرفتیم،هنوزمدارمش،همونطورنیگرشداشتم،یادگاراونخدابیامرزه.بعدگفتیم: اون

ش���دیمتومریضخونه »ببیننیقربان،مامرییماگهیهوقتتوایندنیایهگوش���هایمری

ه اریچیزیدارین جاییافتادیماحتیاجداشتیم،بهشمازنگمیزنیم.ویلاگهشماهر

رمحمدرضاشاهبودم،بازم منمیتونمانجامبدمبفرماینفوریبیامپیششما،منهمیشهنو

نمبرگشتیمپاریس  هس���تم،همیشهمخواهمبود.خدافظ.«اومدیموخدمتشماعر

میموندیموبعددومرتبهرفتیمآلمان. یهمدت

المرضا ور  شاه

س-میانهتانباشاهپورغالمرضاچطوربود؟

تباایشون! ج-وای،وایماچهبساطیداشتیمتوممل

س-چهبساطیداشتید؟

هداشتزیادمیدیدیمدیگه! ج-ُخبماایشونروبهخاطرپستی

س-بعدازانقالبچطور؟

نهیهچیزیمیخواد! ج-نهواالمنهیچندیدم.تاآدموپیدا

س-بله؟

هآدمنبیندش! نخانوم،بهرت ج-باور
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س-چرا؟

مبودداره!یهوقترفتیم ج-نه.اصاًلانقدخسیس���ه!اگهمیلیاردهاداشتهباشههنوزم

میگفنتاینجامالشاهپورغالمرضاست، ریگها ناراونرمل،دمِاونریگا، بریمیزد.

هاصاًلپرندهپرنمیزنه.«گفت:»اومدهشنای جونشما.یارومیگفت.گفتم:»بابااینجا

رده.«شاهپورغالمرضاخانوم،خیلیپولدوستبود.راستی اینجاروضبط شنهای

میگمخیلی.منهمچیچیزیتوعمرمندیدم،اصاًل.میومدتوباش���گاه،یارویهساعت

رد.اینمهمینطوراونجانشستهبود،بعد رد،مثاًلممدمیلبازهیمیلبازیمی میلبازیمی

....میگفت:»یهدوغآبعلی!«

عجببساطیداشتیم.اینخانوم،انقد...اصاًلیهچیزیبود.آدمروشنمیشهحرفاونو

یازاوناروبده اپی هاومد اپهایبچهه���اروبده.موقعی بزن���ه.یهدفعهاومدهبود

نی؟برویه نه:»محصلی؟«جوابمیده:»بله.«میگه:»اینورزشچیهمی اینجوریمی

ن!«بهقرآن،بهموال.یهروزماومدیهپوستماردادیمبهش،پونزهمرت ورزشحسابیب

پوستماربود،ازاینسِرباشگاهتااونسِرباشگاهطولشبود،سهمرتپهناشبود.هرچی

شمیدادیمبهایشون. ردیمپیش ازدستمونمیومدتهیهمی

رد؟ س-واقعاًهدیهطلبمی

ج-بهخدا،بهجونشماعنیحقیقته!یهوقتسلیمانبهبودییهتابلوواسهموزۀباشگاه

هراستیچیزآنتیکواعالییبود.آخهمردمبرایشاههدیهمیفرستادن.شاهازاونا آورد

همناسببودبفرسنت. ردودستورمیدادهرهدیهایروبرایموزهاییاجایی بازدیدمی

شیدهبودسوزن هیهزندانیمالقزلحصارسیزهسالآزگارزحمت یهدفعهاینتابلورو

یبود،توسطسلیمان سموالعلیبودرویاسبوراستییهچیزت ردهبودوع دوزی

بهبودیفرستادبرایموزۀما.اعلیحضرتگفتهبودن:»اینبهدردموزۀجعفریمیخوره،

هیهدفعهشاهپورغالمرضااومداونجابازدید. بدینشبهاون.«اینتابلوتوموزهبودتااین

تاچششبهتابلوئهافتادهیگفت:»عجبتابلویجالبی،عجبتابلویجالبی!«اونوقت

ننیبهایشون.«هرچیگفتیمبابا ارشگفت:»واالحضرتخوششوناومده،هدیه پیش

هازنوپسبفرستیم ش���یاعلیحضرتبهموزۀباشگاهه،ازدرباراومدهنمیشه اینپیش

رد؟ دربار!خالصهحریفنش���دیمودادیمخدمتایشون.حاالشمامیرپسنیطلبمی
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همیخواس���تبیاداولسرهنگعلماییرئیسدفرتشمیومدمیگفت:»برای هرموقع

ادوچیگرفتنی؟!«مامهفهشدههزارتومنمایهمیذاشتیم.واقعاًمیگمخانوم، خودش

هواسهخودمچیگذاشتنی؟ همیخواستبیادجوایزبچههاروبده،میگفت بهقرآن.اول

تازهوقتیمیومدمیگفت:»نمیتونمهزاروپونصدشیش���صدتاجایزهبدم.«مامسینفر

ردیممیگفتیم:»بهاینابده.«حاالمقصود،بچههامنمیدونسنت. نمایندۀاینارودرستمی

میگفتیمبرادرشاهدارهمیاد.ایناچهمیدونسنتچهآدمیه.هیچی....خوببچههامدوست

همیداد،خانوم، داشنتازدستبرادرشاهچیزبگریندیگه.اینممیومداونجا.دوتاجایزه

سُیمیرومینشست.خیلیامپیزوریووارفتهبود.سُیمیشومینشستوهمینجوری.خالصه

ارارومیربدمتوخونهش اینشاهپورغالمرضا،پدرمودرآورد،بهقرآنجونشما.منورزش

همدالونشان سماولبود--میربدم ُشتیهمیشهاولبود،توب --آخهباشگاهمنتو

ایناروبده،میگفت:»اینارودیگهنیاریاینجا،فرش���امخرابمیش���ه.«میگمجونِشما

نم،میگمبهموالعلی. همیگمعنیواقعیتهنمیخوامخودموشریینیاترشب خانوم،مناینو

س-قایلچهطوریخرابمیشد؟

ج-میگفت:»فرشامزیرپایایناخرابمیشه.بربتوحیاطنیگرشوندار.«شما۱۵خرداد

هیادتونه؟

س-بله۱۵خرداد۱۳۴۲خوبیادمهست.

ه ج-۱۵خرداد،وقتیباش���گاهماروازبنیبردن،ماپاش���دیمرفتی���ماینوراونورزدیم

هاینجارودس���توربدهبس���ازن.دیدیمتاما نه،زودترببینیم اعلیحضرتو،خدارحمتش

نیمخیلیمعطلیداره.گفتیمبریمداششوببینیم،اوناین دسرتس���یبهاعلیحضرتپیدا

اموبرسونه.چوناعلیحضرتوزودترمیدید،آخههفتهاییهدفعهمریفتبااعلیحضرت پی

غذامیخورد.خالصهرفتیمخدمتش���اهپورغالمرضاگفتی���م:»قربان،جریاناینجوریه.

تب اینجوریشدهوریخنتاونجاروآتیشزدن،زندگیمونازبنیرفته.خالصه،اینجامیهم

شاهدوستیووطنپرستیه.شمامریینخدمتاعلیحضرتبهایشونبگنیاگهاینجاروزودتر

بسازندرانظارمردمبهرته.خالصهاگهمابخوایماعلیحضرتوببینیمدوسهماهمعطلیداره.
هزودتردستوربدنبیانبسازن.«حاالماداریممیگیمزندگیموناز شمابهایشونبگیدبل
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شتهشد،چطورشد،چطورشد.دوساعتحرفزدیمآخِر بنیرفت،جلوخونهمونآدم
ردوگفت:»جعفری!«گفتم:»بله.«گفت:»توگودمیچرخیسرتگیج سرسرشوباال
ردیمدیگه. نمریه؟«میخوامبهتونبگمچطورآدمیبود.مامُخببهاینبچههاقالبشمی
تموانداختمگفتم: مههای ته.منمپاشدم،د میخواس���تیمنشونبدیماینبرادرشاهممل

»قربانامرینیست؟خدافظشما،مرحمتشمازیاد!«وزدمبهچاک!

شاهدخت  اشر  و شهرام 

س-بازهمازخاندانپهلویداستانیدارید؟
ارارفتیم س���ینگفتم.مابااینورزش ج-منیهچیزیبراتونبگمخانوم،تاحاالبه
همحمدعلی ارایخوببود.اونوقت هخودشازورزش ژاپن،بوسیلۀعلیس���لخی
ردهبود شتیسومویژاپنازمادعوت سداشت.فدراسیون یمسابقۀب لیباانو
سهایشمارۀ۱۴/۱۲،۱۴/۱۱،۱۴/۱۰،۱۴/۹ نیم.مارفتیمژاپن.)ع هبریماونجاورزش
هتموم شتیسوموبود،بعدورزشمابود.توسنرفتیموورزشمون و۱۴/۱۳(اولنوبت
نه.اگهیادتونباشه،یهآرمیبرای سبازی لیبایدبرهب ش���د،بعدازما،محمدعلی
ردهبودن. درست پنجاهمنیسالسلطنتپهلوی پنجاهمنیسالسلطنتمحمدرضاشاه
هاومدتورینگماپریدیمآرمودادیم لی مااینوباخودمونبردهبودیماونجا.محمدعلی
لیواین لی،اینوگرفتودورگردوند.اینودادهبودیمدستمحمدعلی دستمحمدعلی
دوراوستودیوممیدویدبچههایمامپشتسرشدادمیزدن:»علی،علی،علی!«ماحاال

ردنمااینعلیرومیگیم! حضرتعلیخودمونومیگفتیم،اوناخیالمی
یزدتوپشت بعدمارفتیماونپائنیباهمنیشلوارباستانینشستیمروزمنی.یهودیدمی
ی من.برگشتمدیدمیهپریمردباوقاره.گفت:»آقایجعفری،سالم.«گفتم:»سالم.شما
حمزاوی.شنیدمشمارفتنیتواین عبدالحسنی هستنی؟«گفت:»منسفریایرانتوژاپنم،
ردین.«گفتم:»بله.یهپنجتادانشگاهرفتیمخواسنتبلیطفروشیام دانشگاههابرنامهاجرا

ننمانذاشتیمگفتیمخرجماروشاهمونمیده!« ب

نن،میبینی؟اون هاالندارنتورینگبازیمی لی یواونمحمدعلی گفت:»اونانو

سوره.اینارو چهاینب شتیگری نه،اون سولمی یب نهاینی یدارهلگدولمی ی
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هیهنمایشینشونبدن.محمدعلیدارهشیشمیلیوندالرمیگریه.سهمیلیون ردن دعوت

ارامووقتیآوردماینجا،دوتاشونوسی یدارهمیگریه.«گفتم:»ویلمنورزش دالرمانو

وپنجهزارتومنازجیبخودمدادمتاآوردم.«

هتو اری حاالمقصود،میخوامبرس���مبهاصلمطلب.دراومدگفت:»آقایجعفری،

لیبودوآرمپنجاهمنیسالسلطنت--اگه ردی--منظورشمحمدعلی رویصحنه

نن.توخودتنمیدونی یب ردننمیتونسنتبرایایرانهمچیتبلی میلیونهادالرخرجمی

ردی!حاالپونصدشیشصدمیلیونآدمپایتلویزیوناینودیدن.ویلچراپولشوبه ار چی

ست،گفت:»ازدستاین توبدن؟«گفتم:»چیشدهآقا،چراناراحتی؟«یهودلشش

ردن.پریمردیبودها!پریمردیبودباسبیالی رددرددل ش���هرامفالنفالنشده...«بنا

اخمرمروآوردهبوداینجا سفیدخیلیامجاسنگنیبود.گفت:»اینچندتاازعتیقههای

ن!«بعداینبامنبدشد ارواینجان ردموگفتم:»آقااین بفروشه،مناومدمجلوگریی

نی ۀفالنفالنشده،توغلطمی ه:»مرتی ورفت.حاالپریروزاشرفبهمنزنگمیزد
نبرو!«منمگفتم:»گورپدرهرچیپسته...«۱ نی!پاشوپستتوترک فضویلمی

جاها ن،آباز ر دیدمبهقدریاینپریمردناراحتبود،بهموالبهجونشما.خانومف

جاهاگلشد!ماهاهمهخواببودیمجونشما. گلبود!از

جاهاگلبود؟ س-از

یبهیهنحویدوروورشخراببود.شاهخدابیامرز، ج-ازس���ِرچش���مهخانوم!هر

شخصاًآدمبدینبودنویلیهنفربود.مقصود،میخوامبهشمابگمایندورووریایشاه

اریدرآوردن،خیلیسِراینشاهبیچارهآوردن!خوِدشاهتقصرینداشت.همۀ ثافت خیلی

ردن!همشون. اطرافیانشبهشخیانت

هعلمدریادداشتروز۵۳/۳/۲۲مینویسد: ۱۱،اسدال تابیادداشتهایعلم«،جلدچهارم۱۳۵۳،صفحۀ «۱
ارهاییفرمودهبودند،فرمودندآخراگراحتیاج هبازتقاضاهاییبرایاتمام »...درموردواالحضرتاش���رف
هبهخانه نید؟ازقدیمگفتهاندچراغی نید،یامیخواهیدب ارهادارید،چراآنهمهثروتراوقفمی بهاین
هآدمبهاینمزخرفاتگوش نم.چهاصراریاست رواستبهمسجدحراماست.خری،ابداًمنموافقتنمی
به اربیربط،بدونمنطقوفقطازرویهوایوهوس.ش���هرامهمبرای)معامله( بده���د.تم���ام
سنمایندگیندارد،فقطنمایندۀخودش رده،ازهیچ ژاپنرفتهمنخواهرزادۀشاهایرانهستم.منگفتمغلط

میباشد.)باعصبانیت!(...«
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ور علریضا شاه

نید.۱ ردنجسدشاهپورعلریضاراهمتعریفمی ایتپیدا بارگفتیدح س-ی

ههواپیمای ردن ردیم.آخ���هاعالن ج-نعشش���اهپورعلریضارممارفتیمپیداش

نم،مارفتیماونجادیدیمیهچنددستهبودن،از  شاهپورعلریضاافتاده.خدمتشماعر

نامیهدستهبودن،یهدستهازهمنیباشگاهخسروانیرفتهبودن،یهدستهم اونباشگاهنی

هداشتیم ازباشگاهایدیگهرفتهبودن.مامرفتیم.البتهبرفسنگینیَامنشستهبود.مام

مریفتیمتوراهعباسزندیوهوش���نگخاوریوچندتاازاینبچههایدانش���گاه،اینا

هدارنمیگردن.حاالتنگغروببودوداشتتاریکمیشد.دیگههمهگشنهو رودیدم

نیم،دیدیمیهچراغی ار جابریم،چی تشنهبودیمتواونسرما،خیلیبدجوریبود.حاال

اونروبروسوسومیزنه.گفتیمبچههابریماونچراغوببینیمچیه.رفتیمجلودرزدیمودیدیم

ردیموگفتیم:»میشهبیاییمتوگرمبشیم؟گشنهمونم یهخانمیاومددمدربایهمرد.سالم

هست،میشهیهچیزیبخوریم؟«گفت:»بیاینتوبفرماین.یهچیزمیزاییدارممیارمبراتون

بخورینعیبنداره.«خالصه،اینوروانوررفت،لواشوشامیآوردبرامونچقدرممزه

رد.بعداونخانمهدراومدگفت:»آقایجعفریمنومیشناسی؟«گفتم:»واالنمیدونم

هآوردمشدِرباشگاهت یهستی.«گفت:»منمادرهموندالکحمومدرخونگاهم

توروخدااینوبخوابونتومریضخونهحالشخوببشه.شماماینو یه تریا گفتمعملیه

فرستادیشمریضخونهدوماهاونجاخوابوندیشحالشخوبشد.ماتوهموندرخونگاه

خونهمونبود.نزدیکشمادمدباغخونه.«

جا.هیچیخالصهدردسرتندیممارفتیم،یهسرهنگیحیایی جابه ن. رشوب حاالف

نم���نرفتمدمرودخونه. ردیم.باور بودواونروزس���رهنگیحیاییومانعش���وپیدا

بودهش���اهپورعلریضاخدابیامرز،میخواستهبیارتشتهرون،بعد همری یهپریمردیبود

یهسگمتوشبود.اونسرگردمهاجرمخلبانشبود.مهزیادبودهشاهپورعلریضاخوردهبود

جارفتهبود.خدامیدونهنعششاهپورعلریضارونمیشدبشناسی، وه.اینچرخطیارهتا به

اینجورصورتشلهشدهبود.خالصهمنرفتمدماونرودخونهایناهمهروشستمریختمتو
۱-بهدنبالسقوطهواپیمادرروز۱۱آبان۱۳۳۳جنازهمتالشیشدهشاهپورعلریضاپهلویدرارتفاعاتشمال

الرپیداشد.
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یهانگفته بود،ازروزنامۀ یهان اسوقت فریدونرضازادهع گونی.اونفریدونیام

ه سمارمگرفنت.ماایناروریختیمتوگونیوخالصهآوردیم.توراه سبگریه.ع بودنع

هاونوقترئیسژاندارمری داشتیممیومدیمدیدیمتیمسارباتمانقلیچوتیمساراردوبادی

وپرتاومدنویهونگهداشنتوگفنت:»نعشوبذاریناینتو،اعلیحضرتخیلی بود،باهلی

ننی.«گفنت:»جعفری،نمیشه! ناراحته.«منمپامآشوالششدهبود.گفتم:»منمسوار

نه!« وپرتسقوطمی بارسنگنیمیشههلی

گفتیم:»خیلیُخبماخودمونمرییم!«باالخرهاومدیم.دردسرتندم،اعلیحضرتچقدر

ردهبیارینشوناینجا.تیمسار یرفتهایناروپیدا خوشحالشد.حاالیهروزشاهمیگههر

ایزدپناهرئیستربیتبدنیزیادبامنمیونۀخوبیاونوقتنداشت.آدمخوبیبودویلبا

منمیونهشخوبنبود.چونهمیشهحقیقتومیگفتمایناهمهشونمیونهشونبامنبدبود.

سا اسگرفنتوگفنتاعلیحضرتگفته:»یهدونهازاینع آهانهمونروزدوربینمازع

ساروگرفته هخداهمیشهبامنه،اعلیحضرتع توروزنامهچاپنشه!«ویلازاونجایی

نم.یهروزبه ارارومی ردهبوددیدهبودهمهشمندارماونارومیشورمو بود،خوبنیگا

تیمسارایزدپناهمیگه:»همهایناروبیار.«اونمغالمرضامجید--صاحبباشگاهبربتوی

نهمریه میدونمنرییه--وخس���روانیوهمهروورمیدارهمیربه.اعلیحضرتهینیگامی

رده ارارومن جاست؟«دیدهبودهمه باالمیادپائنیویهوبهایزدپناهمیگه:»جعفری

ردیم!«حاالدروغ.اصاًل،بهمانگفتهبودن!خالصهیهروز بودم.میگه:»قربانپیداشن

شید.البتهاینجوری فرستادنعقبماورفتیمخدمتاعلیحضرتودستیبهسروگوشما

نهها! انگشتشستوسبابۀدستراسترابهنشانۀپرداختپولبههممیمالد
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انقالب 

ههممیانمردمبودید،همبابچههایجنوبشهر،همتودستگاه س-آقایجعفری،شما
هاوضاعداردخرابمیشود؟ هیچبونربدید

همیفهمیدم! ج-معلومه
س-پسایناواخرودرجریانانقالبش���مابابروبچههابهطرفداریازشاهنریختید

ردید؟ تین تویخیابانها؟حر
ه! ج-آخهمنتوجریانخمینینبودم

مشدهبود؟ س-چرا؟اعتقادتاننسبتبهشاه
منشدهبود! ج-نهواالهیچم

ردیدموقعانقالب ه۲۸مرداد هنرفتید؟چرادیگرآنفعالیتیرا س-پسچهش���د
ودتاچهفرقیبرایشماداشت؟ سیازشعبانجعفرینشنید!اینانقالبباآن ردید؟ ن

شنت! ج-خانوم،ایناازدهپونزهسالپیشازانقالبهمهرودونهدونهمی
سانیاست؟ س-منظورتانچه

همعروفب���ودنرودونهدونه ج-هم���نیمجاهدی���ن،فدائیانخلقواینا.همۀآدمایی
شنت! می

ندترسیدید؟ س-ن
جا اِرمردموراهمینداختی���مواالبهقرآن.اینا ش���نت.ما ُ ج-ن���هخوبباباایناآدممی
ش���یوقتلوجنایتبودن.همنی ارآدم اِرمردموراهمینداخنت؟ایناصبحتاش���بتو
رمروشمانمیشناسنی،منهماونوهمحاجیبخشیانرومیشناسم.توتهران ه حسنیال
ه.آخهایندوتا دیدهبودمش.یهرانندهبود.حاالاونجاش���دهرئیسنمیدون���محزبال
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یشونمرئیسبسیجیا. هاست،ی یشونرئیسحزبال رم،ی ه حاجیبخشیانوال

همیگوییدشاهدوستووطنپرست سالقبلشروعشدهبود.شما س-شلوغیهاازی

ردید؟ ارین هستید،چرا

ج-نمیخواسنت،نمیشد.

ه ردید ردید؟چهپیشنهادی سیپیش���نهادی س-چرانمیش���د؟مگرشمارفتیدبه

نخواستند؟

ج-ماش���اال،ش���مابرایبازپرس���یخوبنی!بلهمنرفتمپیشتیمس���ارمهدیرحیمی،

الس���مبود،رومبهشبازبود.گفتم:»ش���مااجازهبدهمابااینبرو خدابیامرزدشهم

تواحد،دخانیات،اینمحلیا، شتارگاه،سیلو،شر نیم.االن اراییب بچههامیتونیمیه

ننی.«اونوقت ارینمیخوادب همۀاینادستماست.«گفت:»اعلیحضرتگفنتهیچ

میدونیرحیمیبهمنچیگفت؟گفت:»بذاربرو.«گفتم:»چرابرم؟«گفت:»اگهنری

جونتبهخطرمیفته!برو.«جونشما.خدااونرحیمیروبیامرزه،خیلیبچۀخوبیبود.

ردید؟ ار س-بعدچ

ن. بدرهایبااونمصحبت سپهبدعبدالعلی ج-آهان،بهمنگفت:»بروپیشتیمسار

ردم.تیمساربدرهایَامگفتبروفردابیا!« اخباتیمساربدرهایصحبت منرفتم

س-هیچنخواستیدبرویدپهلویشاه؟

اری ج-ن���ه.بدرهایخودشرفتپیشاعلیحض���رت.اعلیحضرتگفتهبود:»هیچ

هفرود.خوبیهموقعشهردار نید!«اصاًلاونوقتقاطیپاطیبودآقا.مثاًلاینفتحال ن

ردهبودودهپونزهسالگذاشتهبودش بود،بعدس���ناتورشد،اعلیحضرتاینمتوبیخش

هشاه نار.باهاشحرفنمیزد،انداختهبودشبریون.بعداینآخِرسری،همونموقعی

نهوبرهبریونواینپیشامداشدتازهفرستادعقبفرود. میخواس���تنخستوزیرتعینی

فرودرفتاونجا.فردااومدمنوخواسترفتمپهلوشوگفت:»چندتااینصنفارو...«

ن،خودتمبروبچههاتوبیار،فردامیخوایمیهمیتینگی اسماشونوداد،گفت:»...ایناروخرب

ردیم،بعدبازدومرتبهدیدمفرداشتلفنزد چی���زیراهبندازیم.«مااومدیمایناروخ���رب

یشبرگشت!« گفت:»نمیخواد،اعلیحضرتبازر

میگیجشدهبودوتصمیمگرییبرایشسختبود؟ س-میگویندایناواخرشاه



۳۳۹شعبانجعفری

ج-بله،اصاًلجَنمِتصمیمگریینداش���ت.اونوقتدورووریاشمهیسیخمیزدن.مثاًل

همیشناسنی؟ خواهرو ه؟پرویزنی همیدوننی اونیاروفردوس���تومردوستواینارو

شتش.اونوقت شه.قاتلشاهبشهبهحساب!اونوشاهبخشیدشون میخواستشاهروب

شتش.اینجوریگیجشدهبود! خمینی

سیرفتید؟ س-دیگرسراغچه

ج-یهدفعهمرفتمپیشیزدانپناه،خوباینبچۀمحلمابود،تومحلمامینشست.بله

دیگر.رفتمپیش���شوگفتمجریاناینه.ُخباینیزدانپناهیهآدماستخونداریبود،اصاًل

هسِرحسنآباد یهچیزیبود.اگهاوننبودیهدفعهپدرمنودرآوردهبودن.منبراتونگفتم

منوباتریزدن؟

ی؟ س-نه؟

ج-قضیهمالسهچارسالقبلازانقالبه.حاالهیحرفتوحرفمیاد.

س-عیبنداردبگوییدچونیادتانمیرود؟

ردمبعدمریفتمباشگاه.یهروز ج-منهرروزیهدوردورپارکشهرمیدویدموورزشمی

ارامنوباتریزدن.ایناجزوفدائیانخلق هسِرحسنآبادخراب پنجصبحداش���تممریفتم

ردهبودن بودن...یانمیدونمجزویههمچیچیزی.شبقبلشمچیزشو...شبنامهشوپخش

ه...

س-شبنامه؟

ثیفشوانداختیم. ردیمونعش مه هماشعبانرومحا ردهبودن ج-بله،شبنامهپخش

هتریشون شتهبودن.چاردهمیشمنبودم، )س���ندشمارۀ۱۵/۱(تااونروزایناسیزهنفرو

میتۀ هتویداونتاونلباسفروش���یداره؟اینرئیس خطارفت.اینآقای...۱هس���ت؟

یشونگری شتهمیشن،ی اردوتاشون ارابوداونجا.ازاینس���هتاخراب مبارزهباخراب

خودشیهروزبهمنگفت:»ازش���ونپرسیدم: نه.آقای... یاعرتافمی میفته،اونی

نیم.«بعدگفت: چراش���عبانجعفریروزدید؟گفت:واالمامیخواستیمایجادوحشت

هتااونوقتسیزهنفروزدهبودینو هتریتونخطارفت؟شما »ازشپرسیدم:چطورشد

هماتااومدیمهفتریودربیاریمایناومدتو تریتونخطانمریفت؟«گفتهبود:»برایاین

۱-بهخواستهجعفریایننامحذفشد.
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سینۀما.«

ردهبودن.اومدنیهوتوصورتمنتری وچهاومدنبریون،گریم آخهاینادونفرازتوی
نن،گفتم:»اِاِ«یهودیدمنهجدیه!منم ردمدارنبامنشوخیمی نن،منخیال خایل
ی وچۀممدعلیرشتیاومدازپشتی یازتویاون ردمبههفتری...بعدی دس���ت
ردمویلنخوردبهاونا. زدبهبازوم،زدپشتدستم.هفتریداشتمدیگه.سهتاتریخایل
لهپزاونورخیابوناومد--تا نهمالاونابهمنخوردنهمالمابهاونا.باالخرهبعداون
اونموقعمننفهمیدهبودمدس���تمتریخورده،اصاًلهیچنفهمیدم--اونگفت:»دستت
دارهخونمیادآقایجعفری!«بعدماروبردنبیمارس���تانس���ینا.صبحزوددیدمهمون
هاینشبنامهرو ارخودشونمطمئنبودن یداددستمن.نگوایناانقداز اعالمیهروی

ه... ردهبودن شبونهتوتمامشهرستاناپخش
نندوخیالشانراحتبود! ارتانراتماممی همیزنند س-آهان،اینهامطمئنبودند

بله؟
هفرسیو: رنصرال سرلش شتهبودن ج-صددرصدمتجهیزبودن.چونتیمسارفرسیورو
سعید سرتی شنت ،تیمس���ارطاهریرو هایفدایی ۱۸فروردین۱۳۵۰بهدس���تچری
شته اییرو ،دوتاسرهنگآمری طاهری:۲۲مرداد۱۳۵۱احتمااًلبهدس���تمجاهدین
شته .ایناسیزهنفرو ایی:۱۲خرداد۱۳۵۲ ینزافسرارشدمستشارامری سرهنگهاو بودن

بودن.چاردهمیشمابودیم.
حاالخانومسرشار،درهمنیرابطهیهچیزیبراتبگم،البتهنبایداینحرفوبزنم،خوبیت
نداره!ویلمجبورمبگمتاش���مابفمیچهمابس���اطاییداش���تیم.اینتیمسارصدری،۱
ا.منمخوب ارایباستانیبفرس���تهامری خدابیامرزدش،میخواس���تپسرش���وباورزش
ار نمدیگه!اومدمگفتم:»باباجونش���مایهورزش اربودمبایدامضا سرپرس���تاین
جامیخواینبربین؟ نه!ورزشنشونبده!اینو اری هاونجاشریین خوبوردارینبربین
ینهبست.روزی هاینباباازاونروزباما بذارینباباشپولدارهبفرستشبره.«نمیدونستم
هماروباتریزدن،خدابیامرزاعلیحضرتمیرپسه:»چراجعفریروزدن؟«ایندرمیاد
هخدا رده!«میرپسه:»خودش؟چراخودش؟«حاالازاونجایی میگه:»قربانخودش
اراگری یازخراب ش���املحالمابودومثلهمیش���همارودوستداشت،همونموقعی

۱-سپهبدجعفرقلیصدریازسال۱۳۴۹تا۱۰مرداد۱۳۵۲رئیسشهربانیبود.
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همامیخواستیمشعبانجعفریروبزنیم. نه میفته.همنیباباپشتتلویزیوناعرتافمی

هاینبهشدروغ بعدنگواعلیحضرتممیفهمهوناراحتمیش���ه--بدشاومدهبود

نه.یهوقتدیدماونمعاونش...نصرییبود؟ گفتهبود--وصدریروتوبیخشمی

نصرییعصریمیخوادبیادیهمالقاتی رعبدالعلی سرلش یبود؟گفنت:»تیمس���ار

نه!«وفالنواینا.صدریامتوس���طمعاونشیهدس���تهگلبرایمافرس���تاد.۱ ازتوب

ردهبودوگرفتهبودنبه���مپسدادن.یعنییه هفش���نگس���ومشگری هفتریمونم

تدادوبهمن. هفترینوبرامآوردن.بعدهویدامنوخواستیهپویلگذاشتتویپا

گفتم:»آقامنپولنمیخوام،مناصاًلاهلپولنیستم!بهجاشازاینابرپسنیچراباما

ردن!آخهمنخودمرفتمازپشتزدمتوبازویخودم؟آخهاینهفتریوچه اینجوری

تدستراست باحر ردمتودستخودم؟« هازاینپش���تخایل جوریگرفتم

پشتبازویچپشرانشانهمیدهد
س-حاالمتوجهشدم،گفتهبودندشماخودتانبهخودتانتریزدهاید.۲

بعد خندۀتمسخر نه! هخودشوترشوشریین ج-آرهگفتهبودخودشخودشوزده

ینۀماروداشت.همنی هنذاشتیمبره،اینتودلش مافهمیدیمبرایخاطراونپسرش

توبهمزد،گوشمیدی؟ هاینممل ینههابود

س-بله،میگویندقبلازانقالبیکعدهمیدانیآمدندسراغشما،قضیۀاینمالقات

امآمدهبودندسراغتان... چهبود؟شنیدمپنجششنفرباپی

ج-نخرییهعدهنبودن.یهنفرازمیدونیااومدباشگاهپیشمن.اومداونجاو...

س-چهمدتقبلازانقالببود؟

ج-تقریباًپنجش���یشماه...ُخب،اومدتواتاقمنودروبس���تویهقرآنمازتوجیبش

همنهرچیبهتمیگماینجابنی درآوردوگفت:»آقایجعفری،بهاینقرآنقسمبخور

شن!«گفتم:»جریانچیه؟«گفت:»واالاینادومرتبه خودمونباشه!اگهبفهمنمنومی

ندوخواستهاستنامشمحفوظبماند،درگفتگویی الیفرنیازندگیمی هدر یازافس���رانشهربانی 1- ی
هدرآنروزحضورداشت ند.وی رمی تاباینماجرارابهیادمیآوردوتاریخآنراس���ال۵۱ذ نویس���ندۀ
راستمیگوید:»بهدستورتیمساررئیسشهربانیبهاتفاقتیمسارنصرییبرایعیادتشعبانجعفریبهخانۀ
اوواقعدرحوایلخیابانشاهپوروبوذرجمهریرفتیموبرایشازطرفتیمسارصدرییکدستهگلبردیم.

رتعلیبهزادیدراینبارهمفصلنوشتهورویدادرا ۱۸۱-۱۹۶،د تاب»شبهخاطرات،جلداول،ص 2-در
ردهاست. ازدیدگاهخودتوصیف
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ردن.اینمیدونیاوچندنفرازدانشگاهیاوچندنفرمازبازاریا...«خودشم ی دستبهی

مالمیدونبودگفت:»...دلمنمیخوادتوایناباشموخیلیناراحتمازاینجریان.«گفتم:
نه؟«گفت:»عیبنداره! ریبرایایناب »میخوایبربمتپیشتیمسارنصرییتایهف
ویلمیرتس���ممنولوبده!«گفتم:»نه،لوبدهنیس���تبیابریم.«ماازتیمسارنصرییوقت
گرفتیمواینوورداشتیمرفتیمسلطنتآباد.میدوننی؟اونجایهسازمانامنیتبزرگیبود...

س-بلهشنیدهبودم.
ج-...یهاتاقیاونتههس���ت،مارفتیماونتهوهمونجانشستیم.بعدنصرییاومد.این
نن...«به ارمی ه:»یهعدهدورهمجمعشدنودارنواسهبراندازیشاه باباتاگفت
جونش���مابهقرآن،یهدفعهاینجوشیشدوبلندشدواصاًلدیگهگوشندادببینهاین
بدبختچیمیگه.دوتافحشمبهمیدونیاواینواوندادوگفت:»پاشوبرو!منخوار
نم!«هیچی.اینمباخیلیاوقاتتلخوناراحتاومدبریونو مادرشونوفالنوبیسارمی
مشونسریه.اگه رد؟«گفتم:»واالنمیدونم.شی گفت:»آقایجعفری،چرااینجوری
نن!«اومدمگفتم:»بیابریمپیشآقایپهلبد!«آقای ارارونمی مشونسرینباشهاین شی
ههنوززندهست،ازشبرپسنی.شنفتمسانتابارباراست.رفتیمپیشآقایپهلبد.آقای پهلبد
همثلاونایدیگهفعالیتاونجوری پهلبدمواقعًاآدمخوبیه.ویلالبتهخوبیهوزیریبود

رد. نمی
اریبهسیاستنداشت؟ ه س-منظورتانایناست

نه ج-بله،درس���ته.گفتم:»آقایپهلبدیههمچیجریانیه،ایشوناومدهاینجا،اگرمم
هحاجیمانیان شاهبرسوننی،اینخیلیمهمه.چونمنخودمازتوبازارخربدارم بهعر
ردوگفت:»جعفری،تواین ردوبعدسرشوبلند ر نن.«یهُخردهف ارمی اینادارنچی
موقعیتصالحنیس���ت،شاهاوقاتشخیلیتلخه.بعداًبهعرضشونمریسونم.«»هیچی،
خدافظ!«پاشدیمواومدیمبریون.گفت:»منمصلحتنمیدونم!«بهاونبابامیدونیه
گفتم:»برودیگه!«گفت:»توروقرآن،آقایجعفری،حرفتنباشه!«گفتم:»بابا،قرآنم
مماینجا،انقدچیزامیدونم.بروخیالتراحت!«ردش قس���منمیخوردیمنانقدمح
هبعداینپیشامداشدوپشتسرشهیبدتر ردیمرفت.چیزیامخالصهنگفتیمدیگه.
وبدترشد.اینبدبختمهرروزازتوبازاربهمازنگمیزد،ازتویخودبازار.تایهروزهمنی
حاجیمانیانبهمگفت:»آقایجعفری،توبذاربرو.مندلمبرایتومیس���وزه!«گفتم:
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»دلتبرایننهتبسوزه!واسهمننمیخوادبسوزه!«

ن.«گفتم:»مننمریم!« گفت:»برو.هرچیمیخواهیبهتمیدمتوبرو.اینجاروترک

هازایرانرفتیدبریون؟ س-پسچهشد

ننییادممیاد... هبهحساباینپیشامداشدو...خوبهاینسئواالرومی ج-بله.وقتی

هدارهمریهمن هرفتمنمرفتم.وقتیشاهخواستبرهبریونگفتم:»خوبشاه ش���اه

نم؟منممریم!«اومدمرفتماسرائیل.چوناسرائیلرودوستداشتم، ار اینجابمونمچی

چونهممردمونشخوبنهمایرانیاشجداًعاشقایرانهسنت...خیلیخیلی...

شوربرویدبریون؟ ردیداز ر س-چرااصاًلف

نم؟ ار هدوستدارمدارهمریه،منبمونمچی سیرو ج-مندیدماون

هدوستداشتید۲۸مردادهمرفتهبود. سیرا س-خوبآن

هایندفعهبرهمریهدیگه. ج-خوبنهدیگه.میدونستم

س-یعنیمطمئنبودیداینرفنتبرگشنتندارد؟

ج-ص���ددرصد.چونایندفعهزندگیاین���ارودیدهبودم،توایناچرخیدهبودمدیگه،

نم؟ ار ردمبمونمچی ر نه.ف ارمی هبهمامیگنبیمخویلمخمونقشنگ درسته

سوارطیارهشدیمرفتیماسرائیل.

س-همزمانباخروجشاهازایران؟زودتریابعدازاو؟

ج-بلههمونموقع.شاهگفتهبودمیخواستبره.نه،دوسهروزموندهبودشاهبره.شنفته

السبودموبچهمحلمابود.بهمن بودمش���اهمیخوادبره.منباتیمس���اررحیمیهم

رد. هاونحرفمنوراهی ت.یهحرفیبهمنزد هجعفریبذاربروازممل رد اصرار

ه نی؟«گفت:»برایخاطراین وقتیگفتم:»چرابرمرحیمیجون؟چراانقداصرارمی

و،امروزمدستور َس وراگرفت،پسپریروزفالن ی شاهدیروزهویداروگرفت،پریروز

میدهتورمبگرین.«گفتم:»منوچرا؟«گفت:»خوبواسهخاطرمصلحتخودشمیگه

تورمبگریندیگه.«

ردید؟ س-شماهمحرفشراگوش

هسالن ج-بله.رفتماس���رائیلوشبرفتمتویهرستورانبزرگ...یهرستورانیهست

بزرگیداره؟مالشائویل.دیدمیهپنجاهشصتتازناومدناونجا.منماونگوشهواسه
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ردگفت:»در هسخرنانیمی یازاینزنا ردنبهسخرنانی.بعددیدمی خودمنشستهبودم.شروع

نه؟«منودیدهبود.مارو ارمی تماشلوغه،نمیدونمشعبانجعفریاینجاچی هممل اینموقعیت

لهم.تاصبح وبیدنتوی هاینرس���تورانواینسالونومالونو میگی؟بهجونش���ما،منمثلاین

خوابمنربد.صبحبلندشدمطیارهسوارشدماومدمتهران.اومدمتهرانودیدمبله،شاهمفرداصبحش

ه میخوادبرهوفرودگاهمریخنتتوشواینجاروریخنتواونجاروریخنت.بعدیهدفعه،تیمساررحیمی

فهمیدهبود،فرستادعقبمن.گفت:»چرابرگشتی؟«گفتم:»قرباندلمطاقتنیاورد.ازیهخانومهیه

تمبایدبمریم.«گفت:»منبه تم.تواینممل همچیچیزیشنفتم،درستممیگفت،منمالِاینممل

نم.برو!«مامسوارشدیم،خدافظ تومیگمبرو،برو!تلفنتوبدهبهمن.منهرچیزیبشهتوروخربمی

التیبود.ویلُخببچههادویستسیصد همیخواستیمبریممش شما.البتهفرودگاهمیهجوریبود

نفرجمعشدنوباسالموصلواتسوارهواپیماشدیم.یهبلیطتهران-ژاپنداشتم،رفتمژاپن.ازاونبه

سها ردن.)ع بعددوبارهماشدیمسرگرمیروزنامهها.هرروزیهچیزنوشنتویهخربوشایعهچاپ

/۱۵و۱۵/۸( واسنادشمارۀ۱۵/۶،۱۵/۵،۱۵/۴،۱۵/۱۵،۳/۲،۱۵/۱،

شر  سند 15/1 
»بنامخداوبنامخلققهرمانایران

مدادگاهانقالبیخلقدر »اطالعیهنظامی:صبحگاهامروز۶مهرماهدرساعت۶بامدادح

رتسیدحسنیفاطمی موردش���عبانجعفری»معروفبهشعبانبیمخضاربوحشیورذلد

یدیگرازرجالههاوقدارهبندهای گذاشتهشدوباین»ترتیبی شهیدش���جاعبمورداجرا

یدیگرازپاس���داراندربار»فاسدپهلویبهسزای اروی شمحمدرضاپهلویجنایت چاقو

اریهایشرسید.درحنیعمل،برخوردمسلحانهایبنیمجاهدینوخائن»روی جنایتهاوسیاه

مریمس���لحبودبس���ویمجاهدیناقدامبتریاندازیمتقابلنمودویل هباس���لحه دادواو

م ثیفشنقشبرزمنیشد.مجاهدینپسازاجرایح س���رانجامبضرب۱۵»گلولهالش���ۀ

هباصفریگلولههایآتشینشانشادمانی تندرس���توشاداببپایگاهخودبازگشتنددر»حالی

خلقیرابرانگیختند.

»برفرازبادسنتمقدسانتقامازخائننیبخلق.جاویدبادخاطرۀشهدایسرافرازوبخونخفتۀ

۵۱/ خلق.پریوزباد»انقالبمسلحانهخلقایران))مجاهدینخلق((۶/

وشید.پریوزباشید.« ثریوپخشبیانیههایانقالبیب اریباانقالبوانقالبیوندرت »بهمنظورهم
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سشمارۀ۱۵/۲ ع



۳۴شعبانجعفری

سشمارۀ۱۵/۳ ع



انقالب ۳۴۸

سشمارۀ۱۵/۴ ع



۳۴۹شعبانجعفری

سشمارۀ۱۵/۵ ع



انقالب ۳۵۰

سشمارۀ۱۵/۶ ع



۳۵۱شعبانجعفری

۱۵/ سشمارۀ ع



انقالب ۳۵۲

سشمارۀ۱۵/۸ ع
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در خارج 

ارسیدید؟ ردیدتابهامری شوردیگرزندگی س-آقایجعفری،بعدازانقالبدرچند

ی���هَامبودم.اینجاها ج-واال،همهجابودیم.ژاپن،آلمان،اس���رائیل،فرانس���ه،لندن،تر

ستانواینورواونورهممریفتمتاباالخرهچاردهپونزه ردم.بهبلژیکوهلندوپا زندگی

ا. سالپیشاومدمامری

س-درهمۀاینسفرهاوجابجاییهاتنهابودید؟

جابرم.ویلُخبهمیش���هرفقابودن. ج-همبودیمهمنبودیم.خودمتصمیممیگرفتم

شورایدنیادوستوآشناورفیقدارم. ن،منتوتمام خانومباور

نید؟امورتانچگونهمیگذرد؟ ارمی س-بابیزبانیچ

نیم!مرییمژاپنمیگیمماانگلیسیبلدیم.مرییم ههمهجامی اری ج-هیچی،همون

اربگذرهدیگه.رسیدیم انگلیسمیگیمماژاپنیبلدیم،مرییمفرانسهیهچیزدیگهمیگیمتا

بهیهآدمیگفتیم:»بابا،مااینزبونتورونمیفهمیم!«یهژستیگرفتوگفت:»هرزبونی

نمنمیفهمم.«گفتم:»واالمنهفتازبونبلدمویلباتوفالن بلدیبامنصحبت

هخیلیبده نم.«اصاًلخانوم،زبوننداشتنمبرایآدمبااین فالنشدهنمیخوامصحبت

لشهمهچیزشراحته.بهخدا. ن.آدمراحته.میدونی،اعصابش،هی خیلیامخوبه،باور

یاروفحشخوارومادرمیده،نمیفهمیچیمیگه.

در ژاپ  

س-چطورسرازژاپندرآوردید؟
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هبله هبودمیهنصفهشبیازتهرانبهمزنگزدن یو.اونجا ج-رفتیمدیگه...رفتیمتو

شنتو...منمساعتچارنصفهشبازخوابپریده باشگاهتوآتیشزدنوبچهوزنتم

بودمدیوونهشدم!حاالمنموضعمخیلیبدبود،پولمولمنداشتمهیچی.توینیوآتانی

سماونجانداشتمگفتمبرمبلیطبگریمبرم نم.هیچ ار هتلبودم.حاالمیگمخدایاچی

آلمان.رفتیمبریمبلیطبگرییمگفتبایددههزاریندیگهبدی.منمنداشتم،اومدمیهانگشرت

نمبرم طالویهگردنبندداش���تموایناگفتمبرمایناروبفروشمویهدههزارینیدرست

یواصاًلایرانینبود.فقطیهایرانیبود یرومیشناختماقاًل...توتو آلمان،بازتوآلمانی

هزبونبلدبود.خالصه رد،یهپریمردمبودشاپوری مک هخیلیبهمن تفضلینام

ردمورفتیمسفارتخونهبرایتمدیدپاسپورت.آخهازپاسپورتمسهچارماه اونوپیداش

نه هبایدول بیشرتنموندهبود.اسمسفریمیادمرفته،خیلیبیچارهدستپاچهبودوناراحت

ردوداددستمون. رد،یهپاسپورتنوبراموندرست برهدیگه!ویلخیلیبهمامحبت

ردیم.دراینمابنییه نیمپیداشنمی مابرگشتیمهتلواینورانورمیزدیمتفضلیروپیدا

وتاهیداش���ت،گفت:»آقایجعفری،منسیدحسنطباطباییهستم. مردیاومد،یهقد

شمامنونمیشناسی،ویلمنشمارومیشناسم.«گفتم:»خوبخیلیامنومیشناسن!«گفت:

هتو ارخونهداره.اونوقت »واالمنباخانومماومدمباشگاهت.خانوممژاپنیهواینجا

ه ارداری؟«بهشنگفتم ردیماخیلیخوشموناومد.اینجاچی باشگاهتورزشمی

نمزبون دههزارینخواس���نتومنپولندارمفقطگفتم:»واال،میخوامبرمبلیطمورزرو

نداشتم!«گفت:»بلیطتوبدهبهمن!«تادادمدستشگذاشتجبیشوگفت:»بهتنمیدم،

ردیمگفتنمیشه.آهانگریهشم اری بایدیههفتهایبیایپهلویمابمونی!«حاالماهر

تعالقهمندبود.گفتم:»واالچیبگم!« گرفتگفت:»چراشاهرفت؟«بهشاهوممل

شنتوباشگاهموآتیشزدن.حاالباشگاهجهنم،همنی الفه،گفتهبودنزنوبچهمو مام

واس���هخاطرزنوبچمهیچینمیفهمیدم.هیچیرفتیمپهلویاونسهروزموندم،طاقت

انشونممیده نمیاوردم.گفتم:»بذارمنبرم!«حاالماروبردهتویهفروش���گاهازاونفند

میگه:»ایناروببنی!اولاسمآدماروشنوشتهمثلمیمبرایمحمدوحبرایحسنیواینا!

ه،دارم هدیگهایراننمریم یهچلپنجاهتاازایناروورداربرایرفقات«گفتم:»بابامن

وتاهگرفتگفت:»بهدردتمیخورههر مریمآلمان.نمیخوامواال!«رفتیهرادیویموج
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ردوسوارشدیم جابریمیتونیایرانروبگریی!«اونوگرفتموخانومشمبلیطمودرست

مرتازیکماهموندمژاپن. اومدیمآلمان.جمعاً

در آلمان  
  

جارفتید؟ س-آلمان

یازبچهها لیدخونۀی ج-هامبورگ.منهرسالمریفتمهامبورگ.اونجاآشناداشتم.

رمگرفتهبودم.

س-آلمانچهمدتیماندید؟

ج-آلمانخیلیموندم،تقریباًیهدوسالدوسالونیمتاپاسپورتپناهندگیموگرفتم.اتفاقًا

م م هگرفتمرفتمقاهرهبرایتشییعجنازۀخدابیامرزاعلیحضرت.شهردارمونیخ روزی

ایتجالبیه.نگفتمبراتون؟ ردتاپاسپورتپناهندگیبگریم.اینمح

س-نههنوز.

یشونرئیسحزب»سِدُا«.این یشونشهردارمونیخبودوی ج-ارهاردبودوبایر،ی

سم بایرباشهردارمونیخاومدهبودنباشگاهما.تقریباًسهچارماهموندهبودبهانقالب.ع

هاگهاین ومدادیم هرسیدیمبرایبچههاپی باماومیلوپیلوایناگرفتهبودن.ماآلمان

هبچهها سی ساروآتیشنزدنبرایمابفرستنی.گفنت:»همهروآتیشزدن.ویلع ع

هاینباباتوشهروبرایمنبفرستنیبیاد.« یدوتاش گرفنتپهلوشونهست.«گفتم:»ی

هشمااومدینباشگاهماواینجورو فرستادن.مایهنامهنوشتیمبرایارهارد،مونیخبود،

ادویخوببهشوندادهبودم.اوناموقتیبرگشنتبرایمن اینجور...منمتوباش���گاهیه

ه: یاممالهامبورگروفرس���تادن.خالصهتونامهنوش���تم فندکوتابلویمونیخوی

»وضعمناینجورهوازتهراناومدمبریون،شاهمرفته.منموضعمنسبتبهشاهمعلومهو

اگهبرگردماینامنوازبنیمیربن.«بعدبرامجوابداد:»مندرمونیخهستم.شمابایدبری

ارماروراه هنوشتهبودپائنینامه لمه بههامبورگ.بایدبهتوپناهندگیبدن.«همنییه

ردن،ماروهفهشماههپناهندگیدادن. انداخت.همهروپونزهماهبیستماهمعطلمی

همیشدمیومدن ازهمونروزاولمپولبهموندادنویهخونهامدادن.شبعیدژانویهام
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نیم؟«یهش���امپاینویهماهحقوق  ارینداری؟پردههاتونمیخوایعو میگفنت:»

جلوترممیدادنوخالصهبهمونمریسیدن.

س-پساگربهشمامریسیدنچراازآلمانآمدیدبریون؟

ردن. ج-مااونجابودیمتابهماتریاندازی

سانی؟ س-تریاندازی؟اینرانشنیدهبودم.چه

انیهبود ج-بلهخانوم،روزنامههامنوش���نت.)س���ندهایشمارۀ۱۶/۱و۱۶/۲(اونجایهاف

هیهچندتایی میومدمنومیربداینوراونور.یهروزباهاشرفتیمآلتونابانهوفمرغبگرییم

نم،دیدمیهتریخایلشد.منماتفاقاً...اونجایههفتریگرفته  اومدنوخدمتشماعر

ی هاومدهفتریمودرآوردم.تاهفتریودیدندررفنت.نمیدونم بودم.صدایتریدوم

هپلیساسررسیدن.البتهتاپلیسبرسهمنهفتریموانداختمتورودخونه. رد بهپلیستلفن

ردنورفنت. ردنوپرسش اومدنگزارش

س-چراهفتتریراانداختیدتویرودخانه؟

جاآوردی. ج-آخه،اگهمیدیدنمیگفنتاز

س-پسغریمجازبود؟!

همثلاینجانبود.یهمسعودنامیاماونجابود.بیچارهمحصل ج-دیگهنمیشد.آلمان

هداش���تازخونۀمامریفت ارایماروانجاممیداد.یهش���ب رد مکمی بودوبهما

خونهشون،یهماشنیپرآدممرییزنسرشواینبیچارهروحسابیمیزننش.خیلیامبیچاره

ریقوبود.خالصهماآلمانخیلیصدمهخوردیم،خیلی.دیدیماونجاجایمانیست.

در اسرائیل  

ازآلمانوقتیبهحسابمقرریدولتقطعشد،رفتمویزاگرفتمورفتماسرائیل.یهیهسایل

اسرائیلبودم.رفتماسرائیلاتاقبگریم،هرجامریفتمبهمنمیدادن،پولجلومیخواسنت،

نیم،یهروز ارن نیمچی ار منمنداشتم،روممنمیشدازآقایعزریاینابگریم.۱گفتمچی

ر،یهپریمرداسرتالیاییهازمپرسید:»چته؟«گفتم:»دنبال یهگوش���هاینشستهبودموتوف

1- مئیر عزری سفیر سابق اسرائیل در ایران.
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اتاقمیگردموپولمندارم.«بعدخداییشداینازماخوششاومدگفت:»بیامنیهاتاق

فخونهداشت،یهاتاقبهماداد.خیلیامجاش دارمبهتمیدم.«سراونمیدوندیزین

خوببود.

ردید؟ س-دراسرائیلچهمی

ردن. ردیم،بیشرتبارفقابودیمویهچندوقتیامسرگرمزورخونهدرست ارمهمین ج-

تادیگهازاونجااومدمفرانسهیهسهچارماهیبیشرتنموندم.بعداومدملندن.

در لندن 

س-درلندنچهخرببود؟

ج-م���ااومدیملندن.لندنوضعمونُخبزیادجالبنبوددیگه.وضعمالیمزیادخوب

نبود،ویلخودمومیگردوندم.باهرچیداش���تمخودمومیچرخوندم.یهیهس���الونیمی

ه هاونجابودمیهخانومیبودبهاس���مخانومدریابیگی انگلی���سبودم.دراینمدتی

اراییداشتمیگفت بهحسابخالۀشهبانوبود.ماپیشاینرفتوآمدداشتیم.یهوقتیه

م���ابهبروبچههامیگفتی���مانجاممیدادن.یهروزخانومبهمنگفتش:»ش���اهزادهرضا

پهلویباشهبانواومدهبودناینجا،صحبتتواومدمیون.«گویارضاپهلویپرسیدهبوده:

نه؟بگوبیادپیشمن.«منبهخانومدریابیگیگفتم:»واالمن ارمی »جعفریاینجاچی

نم.«پاسپورتمپناهندگیآلمانبود.خالصه ویزاندارم.بایدبرمپاسپورتوویزامودرست

ردیم.خانومدریابیگیگفت:»بروواشنگنت. رفتیماینوراونورزدیمتاویزامونودرست

ردم،اونورضاپهلویباهمهسنتواینا.شمابرواونجا منبااحمدپسرمازتوصحبت

هاونجابمونی.« ارتوانجامبدن ننورضاپهلویمالقاتبهتبدهو تاازتپذیراییب

ادیگه.رفتیم گفتم:»خیلیُخب!«آخهمالندنودوستنداشتیمومیخواستیمبریمآمری

ه. افاتی،باچهمصیبتی!اونابلیططیارهبهمنندادن وسوارطیارهشدیمحاالباچهم

ردمورفتمواشنگنت. خودمرفتمباچهمصیبتیبلیطتهیه

س-اینمثاًلچندسالپیشاست؟

انرفتهبودم...میشهپونزهشونزه ج-تقریباًمیشه...چهجوریبگمبهشما.تااونموقعامری
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ااونمباصحبتایاینا.بعدمارفتیماونجاو همیخوامبیامامری سالپیشدیگه.اولنیباره

نم،بهایناحمدانصاریتلفنزدیمگفت:»فردامنمنتظرتم.مادرمبا  خدمتشماعر

یرومیفرستیمعقبشمابیاردت.« ردیم،ی ردهوبارضاپهلویامصحبت منصحبت

اینحاجمحسنپسربرادرممتازهازایراناومدهبودواشنگنتپسرشوببینه،اینماونجابود.

گفتم:»خیلیُخب!«فرداظهراومدنعقبما.س���رهنگشریزادرانندۀاونماشنیبود.

ردوماروبردپهلویاینتویهجایییهاستیکفروشیبود.حاال س���رهنگماروسوار

هاومدی ردیموایناوگفت:»آقایجعفریحاالچطورش���د ازاینورازاونورصحبت

ردمبهبدگفنتبهدستگاههمینا. دبریون؟چیشد؟«منبنا

س-یعنیجمهوریاسالمی.

ج-بلهدیگه.جمهوریاسالمی.یهودیدمرگایگردنشسیخشد.بهقدریخانومسرشار

ه... اینناراحتشد

س-همنیاحمدعلیمسعودانصاری؟

ارۀرضاپهلویامهست.حاالمامبیخرب.منمدیدماینجوری ج-بله،همنیاین.حاالهمه

شدپاشدمهرچیازدهنمدراومدبهایندستگاهگفتم...بعددیدمگفت:»خیلیُخب،

پنجش���نبهمنتلفنمیزنمبیاییرضاپهلویروببینی.«گفتم:»مندارممریم.محسنپسر

برادرماینجاست.مریماونوببینمبرگردم.مناونجاهستمخواستیاونجاتلفنبزن،تاگفتی

فوریمیام.«رفتیماونجا.تاپنجشنبهاونتلفننزد.منتلفنزدموگفتم:»چیشد؟«گفت:

وبیدماومدم »واالرض���اپهلویرفتنیویورک.«یعنیچی؟گفتم:»برادر،منازلندن

اری اینجا،مادرتبهمنگفتوگرنهنمیومدم.چهجوریه؟توبهمنگفتیپنجشنبه.اگه

ارشهست.ماهیچینگفتیمو یتو ل چیزینداریمنبرم.«خانوم...فهمیدماینیه

اومدیم.یههفتهامنموندم،سوارشدماومدملندن.تلفنزدمبهاونخانومدریابیگیگفتم:

نم.دیگهمنوپیشاینپسرهمادرفالن می »خانومدریابیگیمنجعفریهستمسالمعر

هبهتمیگم!دیگهاز نفرستیها!«همینجوریگفتم.گفت:»چیشده؟«گفتم:»همینه

ن.خدافظشما!«وگوشیروگذاشتمزمنی. اران این

از هیهعدهایاشخا یازروزنامههایاینجاگفته حاالمنچندروزپیشرتدیدماینتوی

یالواینارواسمبرده،اسممنم راوو رضاپهلویپولگرفنت.یهچندتاس���پهبدا،سرلش



۳۵۹شعبانجعفری

تابشنوشته ردهتو تابیچاپ هآرهایناازپهلویپولمیگرین.البتهخودشیه بردهبود

شعبانجعفریچارهزاردالرگرفته.۱منبازتلفنزدمبهمادره.گفتم:»خانومدریابیگی،

اشمینوشتیچلمیلیوندالر،چارصدمیلیوندالر، مناونروزگفتمبهاینمادرفالنبگو

همنازاینپولبگریم؟حاالیاخودشاینپولوگرفتهخورده،هی آخهچارهزاردالرچیه

ازاینپوالگرفتههیازایناخوردهبهحس���ابمنواینواونگذاشته.روزنامهنوشتهبود

هشمااونو ردمتوهمونروزنامه ذیب هایناازرضاپهلویپولمیگرفنت.۲منمرفتمت

دومازاینانه بخوننیبدنیست.گفتمهیچهمچیچیزینیست،منتاحاالصنارازهیچ

ردم،هیچی. پولگرفتمنهچیزیگرفتمنهتقاضاییچیزی

ردید؟ س-درلندندیگرچه

ایناپدرشونیهمدتیتو س���یکها ا ج-یهمدتیاملندنبودیم،خوردیمتوراونس���ی

رد.از خیابونچراغگازوس���ائلماشنیمیفروخت،پسرش���ممیومدباشگاهماورزشمی

ردداد رد.تاحتییهاطاقشوخایل اونجاباهاشونرفیقبودم.اونمخیلیبهممحبت

بهمنتوشبش���ینم.بعدازلندنبرگشتمآلمانودوس���هروزبیشرتنموندمآلمانبهخاطر

اونتریاندازی.تواینمدتخیلیجاهایدیگهممریفتمومیومدم:لندنوفرانسهوهلند

ت وبلژیک.یهروزداشتمتوخیابونشانزهلیزهمریفتم،دوسهتاازاینرجالفراریممل

نن:»آقایجعفری،مواظبخودتباش.اینریش���اتنشونه! منودیدن.بعدهمچیمی

 نمخودمو؟«گفت:»اس���متوعو ار ننها!«گفتم:»چی ن!ترورتمی اریب ی���ه

نمهوشنگخانیاجمشیدخان؟منشعبونمدیگه!«حاالمنم ن!«گفتم:»اِ،اسمموب

نه!نگوچهخربه! وچه،همچیپچپچممی بردهپشت

ردید؟ ند.بیاحتیاطیمی س-شایدمیخواستهخطررابهشماگوشزد

ج-نهبابا!حواس���مجمعبود.نمیدونماینوبراتونگفتمیانه؟یهروزبهآقایعباس���ی

ستانیهجریانایی س���تان.ُخبتوپا هاونجابودگفتمیهبلیطواس���همابگریهبریمپا

هیه یش���ون بوداونموقع.رفتمتوترانزیتس���وارش���م،دوتاجوونایرانیرودیدم.ی

ر« ردگفت:»سالمآقایجعفری،حالشماخوبه؟«»خداروش تهریشمداشتسالم

۱-»منوخاندانپهلوی«احمدعلیمسعودانصاری،محمدبرقعیوحسنیسرفراز،صفحه۲۰۵
۲-»گفتگویناصرانقطاعبااحمدعلیمس���عودانصاری«،نش���ریهایرانشهر،سالشش���م،شماره۱۱۰،چاپ

لسآنجلس.
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جامیخوای���نبرین؟«گفنت:»ما جامیخواینبرین؟«گفتم:»ش���ما »آقایجعفری،

ییه داریممرییمایران.«منمهوش���یارم،یهودوزاریمافتادوهیچینگفتم.اومدمیواش

ی ردمورفتمتودستشویی.انقداونجاموندمتاطیارهرفت.بعدتلفنزدمبهی عقبگرد

ازبچههامونگفتم:»علیپاش���وبیاماروبرب.«حاالنگواینطیارهازاونجامریفتایران

هپیادهمیشدم،اینادیگهخودشون اونجا خنده ستان! مینشستبعدازایرانمریفتپا

ستانحتماً! منومیربدنپا

ردید؟ س-گویادرلندنخیلیفعالیتسیاسیمی

میسیونگذاشتیم، هبودم.اونممدافشارمتولندنبود.یهروزگفت:»مااینجاشبا ج-لندن

نن:جلسۀمشروطیت.«گفتم:»واال همیخوانواسهمشروطیتیهرئیستعینی برایاین

یه، جامنمریم.مننیستم!«گفت:»خسروانیه، نمهیچ تنمی منتواینجلساتشر

ه:»توبیایهنفرومیخوامبهتنشونبدم.یه یه...«گفتم:»باشهمننمیام.«بعدگفتش

نفرهمیگهمنقاضیدادگسرتیامویلمیادمیشینهاونجاوهمهشچرتوپرتمیگه،هی

هشما جلسهروبهممیزنهوحرفمفتمیزنه،مامنمیتونیمچیزیبهاینبگیم.توبیابل

یرومیگیچیرومیگی.بعدتو روببینه...!«گفتم:»واالمنمیامازدورمیبینمببینم

هنشونماداد،دیدم نم.«خالصهرفتیماونجا.یارورو نمنباهاشصحبتمی صداش

یهپسرهاستاسمشرضابود.گفتم:»رضا،بیااینجاببینم!تودمِاتاقجوادیتودادگسرتی

ی چایینمیربدی؟حاالاینجاچایینمیفروشی،قاضیشدی!«بهخدا.گفت:»آخههر

یل رشده،یاروهیچینبودهو بودهسرلش شده،سرتی اومدهاینجاسرگردبودهسرتی

شده،خالصهمااومدیمگفتیمبابامامقاضیدادگسرتیهستیم،خودمونوجازدیمتواینا!«

ارداشتیم. حاالمقصود،ببنیباچهآدماییسرو

یه  در تر

ردید؟ ارمی یهرفتید؟آنجاچ س-بعدازانقالبمدتیهمبهتر

هبرم ومآوردن آریاناخدابیامرزپی ارتشبدبهرام هبرامازطرف ابودم ج-توامری

ردم. اری یهوباهاشمدتیهم ارداره.رفتمتر یهباهام تر



۳۶۱شعبانجعفری

اری؟ س-چهنوعهم

ارا. ارابودن،مامرفتیمآن نهآریانارو،باآریانابودیم.آریاناوایناآن ج-خدارحمتش

بعدشمریفتیمازمریواونجاهاوبرمیگشتیم.یهخونهایبرایماگرفنت.بودندیگه...سپهبد

هاینجامردویهچندتاازاینافسرایگاردبودن امرییبود،سرهنگامرینوربود حمید

وخالصه.بعداینافسرایواشیواشمیومدنازاینورواونور.اینارومیخواسنتمیومدن،

امیونغذادرست ه،جابهشونمیدادنواینا.ظهرامبهحساببا نم  خدمتشماعر

مینوسپهراونجا عبدی ردنوبهخونههاشونمیدادن.خیلیراهافتادهبودن.تیمسار می

شتیتربزینمالایرانوروآبمیگرینمیارنوخالصه همریهباگشتاسبپسرآریانا، بود

شتهمیشن.تا شلوغراهانداخنت.یهچندتاازاینپاسدارماسدارامتورضائیهبهدستاینا

یروبدمبه هبرماسرائیلی نم،آریانادوتانامهبهمنداد  هخدمتشماعر اینشد

اغذمدادگفت:»بروپیشراد.«راد یامبدمبهقوزینرگس.۱آهان!یه اسحقرابنی،ی

اخسفیده؟ هخونهاشعنی رومیشناسنی؟همون
س-اسمشراشنیدهام،نمیشناسمش.۲

ج-آره.اومدیمویهنامههمدادبرایاون.رفتیماونجاتوسطاینواونخالصه،دردسرت

ندم،مارفتیماسحقرابنیرودیدیم.گفت:»واالتیمساربایدخودشبیاداینجا،اینجوریبا

نه،گفته رد.«قوزینرگسمهمینوگفت.آریاناخدارحمتش ارو هنمیشهاین نامهواینا

السبودم.« بود:»منبااینارفیقم،موقعتحصیلمتوفرانسهباایناهم

یشمارابردپهلویاسحقرابنی؟ س-

بود.بودن...دوسهتابودندرستتو خالو نمعزت ر بودوف یوان ج-هوشنگ

سیمانطوببود.اونماروبرد. ساسون یه؟ انیه رمنیست...آهانببخش���یداوناف ف

هدوستشبودرفتیمپیشش.نامهرو بعداومدیمخواستیمبریمپیشراد.باآلربتعزری۳

ردوگفت:»خیلیخوب،پسفردابیاجواببگری!«پسفردامارفتیم، دادیم،نیگایی

ویلموفقنشدمببینمشدیگه.بعدمچوننمیتونستمبیشرتاز۲۴ساعتدیگهبمونم،معطل

جوابنشدموبرگشتم.

یازژنرالهایارتشاسرائیلورئیسبخشمهاجرتآژانسیهود. یسی ۱-عوزینار
ناسرائیلشد. هدرپیانقالببرایمدتیسا یازتجاربانفوذایرانی ۲-ابراهیمفرینراد)میزراحی(ی

۳-مدیرسابقبخشفارسیرادیواسرائیلوبرادرمئریعزری.
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س-وقتیبرگشتیدبهارتشبدآریاناچهگفتید؟

ج-گزارشرودادموبهشگفتمسفربینتیجهبود.

س-اگرارتشبدآریاناآنجاسپاهییاگروهیداشت،چندنفربودند؟

ج-میگفنتچندهزارنفر،تقریباًمیشهگفتازنظرمندرحدودهزارودویستسیصدتا

ناراویهمشتمازاینزردشتیابودن. بودن.ازاینافسرمفسرا،خونهمونهگرفتهبودنگوشه

ردنودادنوازاینصحبتا. اولششاپوربختیاریهپویلداد.بعدمزردشتیایهپویلجمع

وُرشمیادمریهتو هاونپسربزرگش ارشونمبهیهجاهاییمریسید هیچیبعدداشت

بان���کهرچیپولریختهبودنبرایپدره،پوالوچیزایتوخونهروورمیدارهومیزنهبه

چاک!آریانامیمونهبادس���تخایلواینهزارودویستسیصدتامموندنمعطل.آریانا

الفهشدهبود!آخهخیلیاتفاقناجوریبود،بعدمباعثازهمپاشیدناوناشد. حسابی

س-ازآندورانچهخاطرۀدیگریدارید؟

هتووزارتامورخارجهبود. هفامیلعصاربود،همونعصار ج-اسمزنآریاناثریابود

مایهسفرمباثریارفتیملندن.یهخاطرهایبگمخیلیخوشمزهاست.یهزنیتولندنبود...

اسمخوبیداشتها!آهانخانومخیابانی.

یبود؟ س-اینزن

ههیواسهآریانانامهمینوشت.آریانامخدابیامرزدش،خیلیآدمسالمو ج-یهزنیبود

ه...آهان...تشریفبیاریناینجامااینجایهپولهنگفتی صافوسادهایبود.مینوشت

ردیم،شماتشریفبیارینبگریینوازاینحرفا.انقدگفتتا ردیم،براتوندرست جور

آریانانرمشد.

س-اینزنایرانیبود؟

یبودنموقع هم���نخوارزادۀ،اونا هایرانیبود.تونامهاشنوش���تهبود ج-آره،زنی

ردن؟ مشروطهتوتربیزقیام

س-ستارخانوباقرخان؟

مک ج-آره.مینوشتمنخواهرزادۀستارخانهستمودلممیخوادازنظرپویلبهشما

هنمیتونمب���رم.«بهثریاگفت:»ثریاتو نم.پاش���دیمرفتیم.آهان...آریاناگفت:»من ب

پاشوبرواونجاباچندنفردیگهازاینافسرا.«بعدبهمنگفت:»توَامبرومواظبشباش،
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نهتوطئهایچیزیباشه!«گفتم:»چشم!«ُخبمنمتولندناینواونومیشناختم ن

الهس���بدیگذاشته مااومدیم.توفرودگاهبودیمدیدیمیهخانومی،یهعاقلهزنمبود.یه

بودسرش،یهتورمجلوشانداختهبود.شقورقاونجاوایسادهبودوقدممیزدواینا.ما

ردنوازاینصحبتا. هرسیدیمثریارفتجلوواینتحویلشگرفتوسالموعلیک

هاینابیاین امدادهبودم یدوتاتولندنپی منماتفاقاًاونجابهس���رهنگس���لطانیوی

جاست؟گفت:»پنجاه وبااینابودم.خانومگفت:»بریمباغمن.«گفتیم:»باغش���ما

مایلیاینجاست.«بهثریاگفتم:»خانوم،شمااالنازطیارهپیادهشدینخستهوخوردهستنی.

هزردشتیاگرفنتبرات.بریماونجا.اینجانروتاببینیمچطور بریماینجایههتلمتلیچیزی

تاچرمالقات مارگارت ه»زودبیا،هرچهزودتربیامنازخانوم میشهآخه!«اینمگفتهبود

گرفتم.«بعدهرچیمابهاینخانومگفتیم،گفت:»نهآقایجعفریبریم!«گفتم:»آخه

همیبینمخیلیعوضیه!«گفتش:»آخهچطوری؟«گفتم: اراشو همنمیبینم اینقیافهای

»واالمنمخندارم،ویلخوبمیفهمم.«خالصهرفتیمخونهش.دیدیمپنجشیشتاماشنی

هواینا،یهباغخیلیگندهایَامبودبریونلندن.رفتیمتو.همهجاهارا پش���تسرهمپار

خوبنشونموندادوبعدبردیهزیرزمنی،بهقدردوسههزارتاازاینشیشههایشراببود.

گفت:»ازسالچنداینشرابااینجاهسنت،چیزایعتیقهوفالنواینا.مالدورۀستارخان

وباقرخان.«حاالاینارسیدنگشنهوتشنه،غذامنخوردن.خانومثریامروشنمیشدچیزی

بهشبگه.بهمنگفت:»تواقاًلبگویهغذامذاییبیارنبخوریم!«گفتم:»خانوم،اجازه

نهبدشبیاد.« بدینمنمریمغذامیگریمومیام.«گفت:»نه،بده،مم

گفتم:»گورپدرشبدشبیاد.اقاًلشماسریمیشنی!«باالخرهبهشگفنتوگفت:»االن

نم!«بهجونشما،ماهاهمهیازهنفربودیم،یهدونهمرغانقدیگذاشت غذادرستمی

هنونتوزنبیلگذاشتوهمنی. رومیزوهیچی.یهچندتاتی

س-همنی؟

نیم.خانومگفت:»بخور!«گفتم:»خانوم،مناشتها ج-میگمبهقرآن.حاالمانیگامی

ندارم.شمابخورین.بچهباهاتونه.«دردسرتندم.حاالاومدیمبریمبخوابیم.ثریاخواست

اونج���ابخوابه.گفتم:»خانومثریاتواونجابخواب،برادرتونماونورومنماینپش���تِدر

میخوابم.منازاینجاشکدارم.«گفتش:»آخهخوبنیستتواونجابخوابی!«گفتم:
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ه ارمزمنیخوابیدنه.منانقدروزمنیونمیدونماینورواونورخوابیدم »نه،منهمیشه

هاومدوگفت:»نه،نه،مننمیذارمشمااینجابخوابنی.«گفتم:»نه،من نگو.«بعدزنی

ارتدارم!«ماروورداشتبرد همنوورداشتگفت:»بیا میخوامهمینجابخوابم.«زنی

شگذاشتهزیربالشش.میگمجون تواتاقخوابخودش.دیدمُخلوضعبود.دیدمیهچ

بچهم،بهقرآن!بعددورتادوراتاقشسیمپیچوایناست.گفتم:»اینامالچیه؟«گفت:»اینا

وصلهبهدفرتتاچر!«

اردس���تما اوم���دمگفتم:»خانومثریا،پاش���وبزنیمبهچ���اک!اینُخلوضعه!این

ارداری.«گفتم:»هیچی!«ونشستیم...نشستیموبهرصورت میدهها!«گفت:»نه،توچی

هش���ددیدمصبحونهخربینیست.گفتم:»منواسه بودخوابیدیمتاصبحش���د.صبح

ه.توییهاتاق نم،ناراحتنشنی!«رفتمسِریخچالیاروزنی شماصبحونهدرس���تمی

رهوبساطوایناخیلی هتخممرغو دیگهپرت.خونهخیلیگندهبود.رفتماونجادیدم

یلومرتراهرفتم هستویلنونواینانیست.گفتمبرمنونبگریم.رفتمدیگهخالصه،چار

ردم.بهجونشما!هفهشدهتانونگرفتمآوردمتوخونه.تخممرغا تایهنونواییپیدا

رهوایناهمهروگذاش���تمرو یازاینقابلمههاوپختمو رمهرچ���یب���ودریختمتویی

هداشتدیوونهمیشد. مسریبخوریم!«زنی میزوگفتم:»خانومپاشنیبیایناقاًلیهشی

یدس���تزده؟«گفتم:»خانوم،مندس���تزدم،منورداشتم.«گفت: گفت:»اینارو

»خیلیُخب.«بعدش���دساعتُنهوخوردهای.آهان...ازشبپیشمبهخانومگفتهبود:

»خانومصبحطوریبایدآمادهباشیمدهباتاچرمالقاتدارین.«گفتم:»خانومثریا،االن

ساعتنهونیمه.ازاینجاتالندنیهساعتونیمراهه.اینچطوریتورومیخوادبربهپیش

نم؟من نببینیم!«گفتم:»آخهچقدرصرب تاچر؟توروخداپاش���وبریم.«گفت:»صرب

نم،مریم!«گفت:»نه،نه،توروخدانروماروتنهانذار.«گفتم:»خیلی دیگهنمیتونمصرب

خوب.«بازموندیمودیدیمظهرشد.گفت:»میخواینیهُخردهاینجاهابگردین؟منتلفن

همیگمعنیحقیقته.خالصه زدمتاچرانداختهعقببرایفردا.«بهجونش���ما،اینارو

دردسرتونندم،هرجوریبودموندیمتافرداورفتیمبریونغذاخوردیموماایناروبردیم

هبریم ردم.بعدفرداشدوگفت:»بریملندن اینورواونور.منهمهشراهنمائیشونمی

یمالقاتداریم؟گفتدویبعدازظهر.«منبهسرهنگامرینور پیشتاچر.«گفتیم:»
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زنگزدم.گفت:»بیاین،خونۀمنآمادهاس���ت.بیایناینجاوازاینجابرین.«رفتیمخونۀ
سرهنگامرینور،خدابیامرزدش،رفتیماونجا.اونجایهدقیقهنشستیمودیدیمساعتداره
یکونیممیشه،گفتم:»خانوم،یکونیمبعدازظهره.مگهشماباتاچرمالقاتندارین؟
ردمنهاینجوریا!سربهسرش ردیم.«حاالمنمخیلیاذیتشمی نیممامصرب گفتنیصرب
یفشوداددستثریا.آهان...گفت:»میخوام هُخلوضعبودواینا.بعد میذاشتم.گفتم
یفشو رفتوبرگشتویهواومد قحبه یفش���ودادورفت.مادرقحوه برمدستشویی!«

ردوگفت:»طالهایمناینتوبودهنیست!« گرفتونیگا
س-نهبابا!؟

ج-جونشمابهقرآن.گفت:»طالهاماینجابودهحاالنیست!«گفتم،معذرتمیخوام:
هتوروپ���سانداخت!توچیچیمیگی؟اینزنِیه »منخواراونس���تارخانوگ...م
هپلیسخرب ه.خالصهزنی نی؟«پریدمبهزنی همی ته،اینغلطاچیه ارتشبداینممل
هتوخونهشپیشامدشدو رد.اونسرهنگامرینورمخیلیناراحتشدازاینجریان
اینحرفا.خالصه،پلیسااومدنوتحقیقاتواینوروانور.بعدباالخرهمافهمیدیمهمون
هماگفتیم،ُخلوضعه.گفتم:»خانومدیدی؟خوبشدتیمساربلندنشدبیاداینجا!«به

افاتیداشتیم. جونشما.شمانمیدوننیچهم
شید؟ جا س-باالخرهقضیهبه

ج-هیچی،اوناهمهشدروغبود.پولدروغ،تاچردروغ،میگمشامنداشتبدهبخوریم.
یاز ردهبود؟بعدهامافهمیدیمگفنتی ���یتریش زن���هازاونالمصبابود!نمیدونم

هباهاشبدبودایننقشهروریختهبود. افسرا
یبود؟ س-اینافسر

نمهیچجورییادم رمی ج-واالاس���مشیادمنمیاد.هرچیازصبحتاحاالدارمف
نمیاد.

س-چهقصدیداشت؟
نه. هآریاناروناراحت ردهبود هروتری ج-میگفنتمثاًلاوناینزنی

س-باآریانادشمنیداشت؟
یه. همابرگشتیمورفتیمتر نهواینا.بله،هیچی،باعثش���د ج-میخواس���تاذیتب

یهاومدیمبریونورفتیم آخِرسرمپس���رهپوالروورداشتبردومامگفتیمخدافظوازتر
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آلمان،یهچندروزآلمانبودیمواومدیمبلژیک.ازبلژیکاومدیمفرانسه.واال،مریفتمو

ومگذاشته هرفتیمفرانس���هدیدیمزنشدارهعقبمامیگرده.پی میومدمدیگه.یهدفعه

»آقایجعفریتوروخدابیا!«تلفنگذاشتهبودپیشاونآیتالهمهدویاینا.خالصهمن

ردم.دیدمتویههتلیازاونهتالیارزوناونورپاریسباچه رفتمسراغشوگرفتموپیداش

وضعیبود!؟...دیدمآریانااونتوستوزنشماونجاست.

گفتم:»تیمسارچرااومدیاینجا؟«گفت:»جعفری،اونپسرم...«خودشگفت:»..پسر

فالنفالنش���دهام،همهزندگیماروورداشتورفت.تاحتیاجارهخونهنداشتمبدم.

هخوِدآریانازد. هیچیباالخرهازاونجااومدیمبریون.«اینعنیحرفیه

یهآمدبریون؟ ارهگذاشتوازتر س-پستیمساربرنامهاشرانیمه

یه...گفت:»حاالمااومدیماینجاهستیموخونهممهمنیجاست.یهخونه ج-بلهازتر

نه.ماهی دارمدادمبهبرادرزنم،برادرثریا.بهشمگفتهبودمهروقتاومدماونجاروخایل

نه،نه هاومدمنهخونهروخایلمی دوسههزاردالرمازاونجاواسشپولمیفرستادم.حاال

بلندمیشه.منممجبورمفعاًلاینجاباشمتاببینمچطورمیشه.«گفتم:»تیمسار!اجازهمیدین

هتهراننیس���ت.«گفتم:»نه،واسه نم؟«گفت:»چهجوریجعفریاینجا برمخالیش

اریتنباشه، منتهرانواینجاودوالبنداره!اگهشمااجازهبدینمریمسراغش.شما

ارداری،منهرجوریوبههرزبونیشدهمیندازمشبریون!...« المبگو،چی فقطیه

اومدیماینوریهودیدمزنشبهمنگفت:»آخهآقایجعفریاونبرادرمه!«گفتم:»اینم

نی؟«هیچی،بعددردسرتندمگفتم:»پسمنفرداصبح ش���وهرته.چرااینجوریمی

میام.«فرداصبحرفتم.اونآیتالهمهدویوعباسعباسی--پسراونتیمسارعباسی--

هرفتیمثریاگفت:»آقای هبریمسراغبرادره.اونجا و...اونوویهچندتایدیگهروگرفتم

جعف���ری،اجازهبدهمندیروزباهاشحرفزدم.گفت:»االنمریم!«اگهنرفتاونوقت

نه«من ن!گفتهتاپنجبعدازظهرامروزاونجاروخایلمی اریمیخوایباهاشب شماهر

وننمیخورمتاوضعتیمسارمرتب میخواستماونروزبرمبلژیک.گفتم:»نمریم،ازاینجات

ردوآریاناپاشدرفت رددیگه.خالیش نشههمینجام!«خالصهموندیمتاخونهروخایل

تونجات هیهروزمیتونستممل سرزندگیش.بهثریاگفتم:»خانوم،عجبدنیاییه!آدمی

بدهحاالببنینمیتونهیهخونۀفسقلیروازدستبرادرزنشدربیاره!«
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س-شایدشخصیتآرامیداشت؟

ارۀش���اهبود.اونوقتاازاینپلههایوزارت ج-رئیسس���تادارتشبودخانوم...همه

ونمیخورد.میگفنتناپلئونایرانه. همریفتباال،جدیمیگم،اینپلههازیرپاشت جنگ

لهشمعنیهمونمیزد.خیلیشجاعبود.مگهعراقروندیدین؟ قیافهاششبیهناپلئونمبود.

هاطالعداریندیگه؟ وچک،اینارو اونُتمببزرگوُتمب

س-مختصری۱.شمابگویید...

یلومرتمریهتوخاکِعراق.بهاعلیحضرتمیگهاجازه نه.بعدچند ج-همهروبریونمی

نه.خدابیامرزدت،اعلیحضرت! بدهمنامشبعراقروبگریم.شاههمونجاتوبیخشمی

حقشبودیهدرجهبهشمیدادی.بذاراونایدیگهماقاًلشجاعباشن.حاالدرجهبهش

نی؟ نمیدی،چراتوبیخشمی

ردهبودند؟! ردهبود،توبیخش س-شایدچونبدوندستورعمل

هبرگشتمپاریس،شنفتمتوبیمارستان ج-نهبابا.خالصه،مندیگهآریاناروندیدمتاوقتی

خوابیده.رفتمدیدنش.یهدهروزتوبیمارستانموندبعداومدبریون.بازیهدفعهدیگهرفتم

هرفتمدیدنشدیدمیهلولهتودماغشهو وبرگش���تم،بازدیدمتوبیمارس���تانه.ایندفعه

تودستشه.گفتم:»تیمسارچته؟«گفت...بهجونبچهم...گفت:»آقای سُرم یهس���وزن

نمازدستدوروریاوپسرم!« نم.فقطدارمدقمی جعفری،هیچیمنیستدارمدقمی

خیلیدلمسوختخیلیناراحتشدمواومدمبریون.آریاناروخیلیدوستشداشتم.اونم

خیلیمنودوس���تداشت.هردفعهبایهنفرمریفتیمدیدنش.تیمساررحیمیالریجانیرو

هاینآخِرسراباتیمساررحیمیتو نمیدونممیشناس���ییانه؟س���پهبدرحیمیالریجانی

فرماندارینظامیبود؟اونموقعازسوئیساومدهبود...بهتیمساررحیمیالریجانیگفتم:

سیدیدناینطفلکنمریه!«خالصه،اونوورداشتم »آقا،تیمسارمریضهبریمدیدنش،

شوردرفروردینواردیبهشتماهسال اتیبنیدو ۱--اش���ارهبهتریهش���دنروابطایرانوعراقوجنگتبلی
ش���وربهش���دتتریهمیشودوارتشبدبهرام ۱۳۴۸:بهدنبالصدورگذرنامۀعراقیبرایتیموربختیاررابطدو
ردناتباعایرانیمیپردازد.مرزخسروی نجهوزندانی آریانابهارتشآمادهباشمیدهد.دولتعراقبهش���
نارمیشودو بستهمیشود.ارتشبدآریانارئیسستادبزرگارتشتارانروز۱۴اردیبهشت۱۳۴۸ازسمتخودبر
نارمیشود.ر.ک.به ارتشبدفریدونجمجانشنیاومیگردد.گفتهمیشودآریانابهخاطرعدمآمادگیارتشبر
رتحبیبالجوردی«۱۰مارس۱۹۸۳،لندن،انگلستان،نوارشمارۀ »خاطراتارتشبدفریدونجمدرمصاحبهباد

۴مجموعۀتاریخشفاهیایراندانشگاههاروارد.
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همنیپرویزشهنوازماونروزبود.پرویزشهنوازبودوتیمساررحیمیالریجانیبودوخدایا

ه.خالصهرفتیمبیمارس���تاندیدنش. یبود؟مرضیهخواجهنوریامبودمثلاین دیگه

ونداد.گفتم:»تیمساراومدن ردیم،سرشوت برگش���تیهنیگاییبهایناانداخت،سالم

 انمیدهد دستشرابهعالمتنفیت دیدنتباباجون.دوسهدفعهبادستشاینطوری

س���یاونجوریببینتش.گفت:»اِیجعفری!اِی...«بعدگفتم: رد.یعنینمیخواست

رد،زنشو.ثریاگفت:»آقایجعفری،اینپسره هاومدناینجادیگه...«ثریاروصدا »حاال

همهداروندارماروبردوبهاینروزانداختمون!«یعنیمیخواماینجوریبهتبگمخانوم

نه،دوایچیزیبراشونبگریه. یبهشونب م ینبودبهداداینابرسهویه سرش���ار،ی

رد،منخیلیناراحتشدم، خوبنیستاینحرفاروبزنم،ویلُخبوقتیاینگلههارو

یبه تبهاینروزافتادهوهیش هچطوریهارتشبدممل اصال«اعصابمخوردشدهبود

فروغیرو محمود حالشنیس���ت.پاشدمرفتم،بهجونشمامیگم،بهجونبچهم،رفتم

دیدم.فروغیرومیشناسنی؟

دامفروغی؟ س-

هدنبالرضاپهلویبوداوناوال؟!فروغیرودیدمگفتم:»آقایفروغی...بابا ج-...

ن...«محلنذاشنت.بعدرفتمبلژیک.منبلژیکمریفتمومیومدم.اونجابااین اریب یه

ه ردیم.بعدبرگشتمواومدمدیدم اسبیمی ردنماممیرفتیمبااینا ارقایلمی ه انیا اف

نن،شیشصدهفتصد نن.حاالبردنچالش ردهوبردنچالش آریاناخدابیامرز،فوت

شن.رضاپهلویدستهگلفرستاده.شهبانودستهگلفرستاده.شاپوربختیارو نفرمسِرخا

ردن:بختیارمیخواستاولبره ایناهمهاومدنسِرقربش.حاالسِرقربشمباهمدعوامی

نه...آره. نه،برادرآریانامیخواستاوناولصحبت صحبت

خدابیامرزدشآدمنازنینیبود،بهخداجونشما،خیلیآدمحسابیبود.هیچیامنداشت.

یهروزبهشگفتم:»تیمس���ارمیگنش���ماانقدیامباشاهجورنیستی؟«برگشتگفت:

»جعفری،منیهروزاینرضاپهلویرومیذارمروش���ونهممیربمایران!درس���تهشاهبامن

رد!ویلمنبهش���اهعالقهدارم!«خدابیامرزهاعلیحضرتو،باخیلیاخوبتا خوبتان

ار! نار،یهبیبخاریمثلازهاریروآوردسر اروشجاعروگذاشت رد.افسرایفدا ن

ار،فوریبایدمجلسروتعطیل هارتشبدهمیذارنسر خانوموقتییهآدمی ند نچنچمی
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نه،یهجاهاییروببنده،اصالهیچی،السالموعلیکیا ومتنظامی نه،فوریبایدح

هوخدابیامرزدش. اباعبدال

س-اسمفروغیرابرایچهآوردید؟یادتانرفتدنبالهاشرابگویید.

ایرضاپهلویروتوخیابون یدیگهازنزدی ج-آهان،مایهدفعهاینفروغیرویای

ن اشبهرضاپهلویمیگفتیدودفعهمیومدباالیسِراینبیچاره.مم دیدیمگفتیم:»

بودچارپنجس���الدیگهاینزندهباشه!«مقصود،اینهمهافسرشجاعتوارتشوگارد

هبیشرتشوناالنخارجهسنت،هیچیامندارن جاویدانبودن،اینهمهافسرباشرفبودن

یش���ونخدابیامرزهاینتیمسارجعفربایبود،تواینبیمارستان اربودن.ی چوندرست

»بوریلدرایو«همنیجابود.یهروزرفتماونجادیدمزنشباالس���رشنشس���ته.زنهمثل

یهدس���تهگلبود.دیدمبهچهروزیافتاده.گفتم:»خانومچراتیمس���اراینجوریشده؟«

هشبا ُردبود یبود؟تیمسارجعفربای دیدمبیچارهسرطانگرفته.اونوقتاینتیمسار

لفتِ هشاهشبابخوابه.یهافسرشجاعِگردن شوامیساددماتاقاعلیحضرت شمشری

گارد.اصاًلاهلهیچیامنبود،هیچیامنداش���ت،هیچ.اونممردورفت.اگهبخوامبگم

تبودن. ههمشونافسرایشریفممل بایداسمخیلیاروبگم

هانقالببیشازهمهبهارتشیهالطمهزد،چهدرایرانوچهدر س-شایدبشودگفت

خارجازایران.

ج-حقیقتاًهمینطوره!منهمهشونومیشناسموزندگیشونومیبینم.یهعدهشوندارنرانندگی

اریبودن.اگه ننچونآدمایدرست ارایسختمی نن،یهعدهاینورواونور سیمی تا

هبهشاه تونجاتبدههمنیافسرایارتشهسنتوبس.همونایی سیبتونهحقیقتاًممل

نن. ردنوهنوزمدارنبادستخایلمبارزهمی وملتخدمت

ا در امری

ا؟ س-آخروعاقبترسیدیدبهامری

ج-بلهدیگه.

س-واینجاماندنیشدید؟
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هانگلیسی الس بهماگفنتبایدبری ادارۀمهاجرت ج-بله.بعدازطرفایمیگریشن

ینشستهبودنمامرفتیم زی یبودن.دورتادورم زی یادبگریی.رفتیمیهمدرسههمهم

ش���یدَااُِاو اونتو.معلمموناس���مشالیزابتبودوبهموندرسمیداد.بعدروتختهمی

همیش���دمیومدم وازای���نحرفا.مناصاًلهیچینمیفهمیدم.ماهرمضونمبود،غروب

میمیخوردم،مریفتممینشستماونتو.اونوقتاینبعد ردمیهچیزی بریوناسرتاحتمی

ی رداونجامیگفت:»بنویس���ید.«هر یصدامی یی هدرسداد،ی ازدهپونزهروز

هانگلیسیبلدبودصدا یازبچههارو نمیتونستبنویسههمهمیزدنزیرخنده.مارفتیمی

نه.اینامیخندنوباهاشوندعوامونمیشهها.« ردیم،گفتیم:»بهاینیاروبگومنوصدان

رفتبهمعلمهگفت،اونمگفت:»نه،بایدبیادبنویسه.«ماماینهمهجعبهگزوپستهاز

تهرانبرامونآوردهبودن،گفتم:»یهدونهبرایاونمعلمبربم.«بردمدادمبهمعلمهودیدم

رد.خالصهماهرهفتهیه رد.آخههمهشهینیگاممی نهازفردادیگهاصاًلبهمننیگان

نه. هماروصدان جعبهگزیاپستهبراشمیربدیم

السگرانیبود؟ س-چه

تدرشوبستوگفت:»برب!«رفتیم ج-آره.باالخرهیهنامهاینوش���تگذاشتتوپا

نحرفندارنازانسانیت. اییاصیالشون،باور اییبود.اینامری ایمیگریشن.یهزنامری

ردم.بهشونگفتم:»منانگلیسییادنمیگریم،هیچوقتمیادنخواهم رفتمباهاشصحبت

هجلوته ن.«گفت:»چندسالته؟«گفتم:»ایناوراقما اریمیخوایب گرفت،توهر

الس؟اونجا یگفتهبودتوبری ۶سالمبود.گفت:» دیگه!ببنیچندسالمه«اونموقع

ارتنیست.«گفتم:»شماخودتوننوشتنیمابریم،مامرفتیم.« مالسیتیزنشیپه،مالگرین

شیدوماروهمون نی.«البتهاسممنونقشه گفت:»نه،فقطیهامضابایداینپائنیب

ردیم. اسممونونوشتیموامضا

س-واجازۀاقامتگرفتید؟

پدرمارودرآوردن.شیشهف ارتگرفنتبود...مالسیتیزنشی ج-بله.اونمالگرین

دفعهرفتیم.

شید؟ س-برایگرفنتتابعیت؟چقدرطول

ج-هفس���الرفتم.هیمریفتیمهیرفوزهمیش���دیم...آخ،آخ،آخ.ُرسماروراس���تی
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درآوردن.هرسالیهپویلمیدادیم.هیهرسالمزیادترمیشد.سالاولهفتاددالردادیم،

همثاًلدومرتبهدرخواست سالدومصد،صدوسیدادیمآخِرسرشددویستوبیستتا

وچولوبود،همه هرفتی���میارویهچینییاویتنامی میدادی���م.روزاول،هماناولدفعه

نبهتورایننخوریاینخیلیس���ختگریوولدزناست!«دست بچههاممیگفنت:»دعا

برقضابهتورهمونمخوردیم.

س-مردبودیازن؟

ج-زنبود.هیچیرفتیمتو.رفتیمتونشستیمواین....بامابود.۱گفتم:»توبیامرتجمما.«

یلراهنمیدادنویلمرتجمچرا.گفتممرتجممه،اومدتو.قبلازشروعیاروبهشگفت: و

»حقحرفزدنبااینونداری.همونجاوایسا.«خیلیامجدیبود.بهمنمگفت:»بشنی.

تمیرپسن،مثاًل همثاًلازشمال ن!«نشستم.حاالاینابهماگفتهبودن فقطبهمننیگا

اچندتاس���تارهدارهواینا.خوبایناروهمهمنفارسیشوقشنگمیدونستم. پرچمامری

یه،ایناروبهفارسیمیدونستم. یه،وسطیش یبود،آخریش ا رئیسجمهوراولامری

ویلگرفتاریباانگلیسیبود.

هگفتیدمرتجمداشتید؟ س-شما

ن.بعدمنبه چ-آره،ویلمرتجمونمیذاش���نتحرفبزنه.میگفنتخ���ودتصحبت

هنفهمبودمنوآورد یاینزنی اینگفتم:»بابا،بهشبگومنانگلیسیبلدنیستم!«بس

جلومیزوگفت:»بنش���نی!«حاالمیگه:»دستراستتوبذارروسرت!«منمهمینجوری

نم.بعدمیگه: نم.میگه:»خانوادهتودوستداری؟«بازمنهمینجورینیگامی نیگاشمی

ن.«یهو نم،یهوگفت:»نه،نه،منونیگا یلمنیگا »بریونبارونمیاد؟«منبرگشتمبهو

نم؟برمیاوایسم؟«گفت ار هگفتمانگلیسیبلدنیستم.چی بلندشدمگفتم:»بابامن

ی یدیگه،ی ه:»نمیشه،نمیذارمقبولشی!«هیچی.اومدیمبریون.بازخوردیمبهتوری

یدیگه.تازهاونآخرییهزنخیلیخوبیبود،راستیچهزنانسانیبود.اونم دیگه،ی

چشبادومیبودویلخوب،خوش���گل،بلندقد،منچشبادومیبهاینخوشگلیندیده

ه بودم،جونشما.حتماًژاپنیبودچونژاپنیامردمونخوبیهسنت.بعدمنپروندهداشتم

دومنمیخوندن. ردن.گفتم:»پروندۀمنوبخوننی.«اوناهیچ ُنهتاعملجراحیروبدنم

یلدادگسرتیمقیملوسآنجلسبهخواستهجعفریحذفشد. ۱-ناماینو
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همننمیتونمیادبگریم!«اونزن رتمنامهدارم گفت���م:»پروندۀمنوبخون،ازط���رفد

ردن؟«گفتم:»آرهبابا.«گفت: آخریهپروندهروخوندوگفت:»ُنهدفعهشماروبیهوش

»خوبمعلومهنمیتونییادبگریی.«بلندشدورفتپیشرئیسشواومد،بیچارهخودش

مامدرستشد... ی!«سیتیزنشی رد،گفت:»او مک

س-بایدیکاستش���هادمحلیدرموردلقبتانمیدادید،فوراًقبولمیش���دیدوبهتان

میدادند!

رد، همنوعملمی رته رت،هموند یهروزرفتمد خنده ج-حاالش���مااینومیگی؟

رتگفتم:»خونبه زتنمریس���ه.«ب���هد ردوگفت:»خونبهم ���رتهگردنمومعاینه د

ردن. آخرشگردنموعمل خنده جا؟« و؟ ز؟ جامنمریسه؟م

س-شماُنهبارزیرعملرفتید؟

ردم؟ ج-بله.دس���ت،پا،گ���ردن،قلب.یادتونهبراتونراجعبهاس���یداوریکتعریف

جاست؟میگمبهقرآنجونبچهم نمنتاچندس���الپیشنمیدونس���تمقلب اونوول

منخانوم،جونشما،هیدهدفعه اشارهبهوسطقفسهسینه نمیدونستمقلباینجاست

ردنهی سربداریسینه تواسرائیل،اینجا،آلمانرفتممعالجۀسینه.هیرفتمهیاونامع

میسوزه. ند بهقفسهسینهاشاشارهمی شربتسینهخوردموندادن.دیدماِ،هیبازاینجام

رد،گفت:»باباقلبتخرابه!«گفتم: رتمنودیدومعاینه یه؟آخر،تاد ل خدایااینچه

ه!« ردیم ارین ه »قلبماواسهچیخرابه؟ما

ردیموبعددومرتبهدیدیمنهدرستنشد.بعدگفت:»انجیوگرافی.« حاالبعدمارفتیمورزش

اواًلماایناسماروتاحاالنشنیدیم.انجیوگرافی!منجیوگرافی!رفتیمخالصه،یکسیماز

ن. هسیمدارهردمیشه.باور ردن،حاالخودمونممیدیدیمتواونتلویزیون تورونمارد

رتاومدوگفت:»حتماًبایددوتاازرگاتوورداریم.« بعدد

ردنحالیشوننیست.میگه:»چیزینیستدوتا رتاعمل یایند آرهجونش���ما.بس

رت رگازاینجاورمیداریممیذاریماینجا،فوریتموممیشه،سریعمرییبریون.«میگم:»د

هازاینجاورمیداریمی���ذاریاونجاومیگیبروبریون؟!بگو مهسردس���ته مگهرگد

میخوایقلبمودربیاری!همنی!«

شدیمیارویهچارپایهچرخدارآوردگفت: همرخ ردیم،ازتوبیمارستان حاالعمل



۳شعبانجعفری ۳

یماروراه »منبایدتوروبربمدمدر.«گفتم:»خودممریمآقا!«غریتمورنمیداش���تی

بربه.گفت:»نهاینجاقانونه!«

س-برایگرفنتتابعیتقسمهمخوردید؟

ج-بله.یهورقهدادنگفنتقسمبخوروهیچی،اومدیمتودانتاون،تواونمیدونگاهی،

ن،بعدقسمبخور رار پنجشیشهزارتاآدماونجابودن،مامرفتیم.گفت:»هرچیمیگمت

ردیموگرفتیمدیگه... ن...« دستتواینجوری

اقسمخوردیدچهاحساسیداشتید؟ هرفتیدبهپرچمآمری س-آنروزی

ج-چهاحساسیداشتم؟

س-میدانستیدچرارفتیدآنجا؟

هفیلم یآمدخوند،بعدیهتی ج-خوببله.خوببهماگفنتبروقسمبخوررفتیم.بعدی

یاومدگفت:»دستاتونوبربینباال.«راستشوبخوایمناصاًلاز نش���وندادنوبعدمی

اوناولشدوستنداشتمبرمدنبالش.میدونیچرا؟ُخبماایرانیهستیم.ویلُخببرای

 بیمهبهداشتیدولتی ل همدی ردناینایی هیهواعالم خاطراینرفتمسیتیزنبشم

ار شدیمچی ارتدارنبیمهش���ونقطعمیشه.گفتیمیاخدا،فردامامری دارنوگرین

ههیچجوری همیتوننبرگردنایران.من هراهبرگشتندارممثلخیلیا نیم؟!حاالمنم

یخوششنمیاد. راهبرگش���تندارم.هیچی،گفتیمبایدبریمبگرییمدیگه.معلومههیش

تمونودوستداریم،وطنمونودوستداریم.غریازاینشاینجازندگیخیلیسخته ماممل

خانوم،بهخداجونشما...خیلیسخته.



درخارج ۳ ۴

سشمارۀ۱۶/۱ ع



۳شعبانجعفری ۵

سشمارۀ۱۶/۲ ع



درخارج ۳ ۶

سشمارۀ۱۶/۳ ع



۳شعبانجعفری

الم  آخر

نیدیکروزبرگردیدایران؟ رمی س-آقایجعفری،هیچف

ج-دیگهبهسنوسالمنقدنمیده!

س-ناامیدهستید؟

هنمیتونهزندهبمونه.سنوسالمندیگهاجازهنمیده،ویلاصواًل ج-نه،آدمبدونامید

ارایی برمیگردیم،چرا.آخهتاریخزودورقنمیخوره!درعنیحال،اینامموندنینیسنتبا

هازتهرانمیان،خانوممعذرتمیخوامشمام نن،هیچ.بهخداقسماینبچهها هدارنمی

همیادزنشومیربهیهجاییوبعدمیاددوساعتدیگه مثلخواهرمنهستنی،میگنمرتی

تحویلشمیگریه.مردمتویهچننیوضعیافتادن.بهقدریفحشاوبدبختیزیادشدهاونجا

ه...

نید،چهچیزبیشرتازایرانیادتانمیآید؟ رمی س-االنوقتیبهایرانف

همانشستهبودیم.دلممیخواستتوهمونخونهوتوهمونمحل،مال ج-اونمحلی

نم: نم.همونجوریامزندگی ردمبرمهمونجازندگی هزندگیمی همونقدیم،همونجا

روزمنیمیخوابیدیم،آبگوش���تومیذاشتیموس���طمیخوردیموهمونجاممیخوابیدیم.َمَثل

میگم.دلممیخواداونجوریبود.آخهمیدوننی؟آدمایتهرانیهوضعویهلوطیگری،یه

هاومدناینجااون مشتیگریداشنتیهچیزیسرشونمیشد.اینجاچیه؟اونایرانیاییام

یروگریبیاریاینجا. هبهدلتبچسبهنیست!نمیتونیی سی چیزوازدستدادن...اون

ردوتمامبچههامون،فامیالمون، هخدابیام���رزدشاونجافوت جدیمیگما.زنمون

خیلیامفامیلدارم،چارصدپونصدتافامیلدارمتوهموندباغخونهودرخونگاههسنت.

ر. یرواینجاندارم.یهفامیلماینجانداریم.خداروش هیش



المآخر ۳ ۸

ردارد؟! جایشجایش س-این

ه... هاینجاهافامیلنداریمواالبهخدا.آخهماوضعمونیهجوریه ر ج-خداروش

مابچۀجنوبشهربودیم،مالدروازهغارونمیدونممیدانپاقاپوق،اونامهیچوقتخارج

یمیومدازطرفباالهابود.خوب ه.نه،جدیمیگم،هیچخارجنمیومدن.هر نمیومدن

حاالاگهبیاناینجاگرفتاریهدیگه!

ارهستند؟ س-االناگرشمابرویدایران،بروبچههایتانسِر

نن.همنیبچههایمارو ردنویلبازهوبچههاورزشمی ج-بله،باشگاهرومصادره

اریساخته دومشوندهتاخیابونتهرانبهفرمونشونه.همنیاالنشمبازاگه میبیننی؟هر

نن. باشهازبچههایجنوبشهرساختهستوبس.بابعضیهاشوندرتماسم،بهمتلفنمی

یشونرئیسگروهضربت...شده.۱ ی

س-جداً؟پسحسابیپارتیدارید؟

نمخانوم.یهممدافش���اربودتوتهرانمیخواستبیاد ج-بذاریهچیزیبراتتعریف

لندن.اینوقتیرفتهبودفرودگاه--تقریباًیهس���البع���دازانقالب--اونموقعطال

مور مالهایمردمومیگرفنت.بعدزنممدیهدس���تبندطالوگلوبندوایناداش���ته.یاروم

فرودگاهمیادمیگهبایداینارودربیاری.زنهدرمیارهواونهمهرومیگریهتودس���تشو

ناروایسنی.حاالمسافراهمهدارنمرین،وقتیهمهمرینتو،یاروطالهارو میگهبریناون

میارهومیذارهتودستممدومیگه:»ازقولمنبهآقایجعفریسالمبرسون.«میگه:

یدودفعهتوحرمشابدولعظیمباآقای جامنومیشناسی؟«میگه:»منتوروی »تواز

نه.بهجونشما. جعفریدیدمت،برو.«هیچیردشمی

س-ازبچههایخودتانبوده؟

ههنوزمتوتهرانهسنت. ج-بله،بودندیگهازهمونایی

نار،دلتاندیگر س-ویلانگارخودتانبهقولقدیمیهادیگربوسیدهایدوگذاشتهاید

ارهاومبارزاتنیست؟ دنبالاین

هدیگهبهسنوسالماقدنمیده! ج-گفتیم
۱-بهخواستهجعفریناماینسازمانحذفشد.



۳شعبانجعفری ۹

میشود؟ س-بهنظرشمااینرژیمعو

ج-ایندیگهباخداست.

س-باخدا؟بندۀخداچطور؟

هفقطخدااز ردبهخدا،بله.آخهاینادیگهانقدگندش���ودرآوردن ج-بای���دواگذار

پسشونبرمیاد.

ه»زنمتوزندانبود.«حرفپیشآمدنش���دقضیهرا ردید س-یکباراش���ارهای

هچراوچهموقعزنتانراگرفتندوبردندزندان؟ نید.میخواهیدتوضیحبدهید تعریف

هاونجانبودماطالعدقیقندارم. ج-من

هشنیدیدبگویید. س-همانطور

هاینوبیارمشبریون ردم هشنفتم.بهحسابداشتمفعالیتمی همنآلمانبودم ج-وال

 پیشخودم.ُخبتوتهرانمابابچههاتماسداشتیمدیگه.بچههامرینواسماینوعو

نن.وقتیمیادس���وارطیارهبشه اراش���وروبراهمی ننوگذرنامۀدیگهبراشمیگرین. می

ه:»اینخانمِشعبانجعفریه!« هاونوشناختهبودیالودادهبود یاونجابوده نمیدونم

هرفتزنشریفامامیویهعدهزنایدیگه بعدگرفتهبودنشوبردهبودنزندان.زندانم

توهمونزندانبودنباهاش.

س-زنتانچهمدتیزندانیبود؟

ج-دقیقنمیدونم،یهچندماهیشد.

س-اوراتنهاگرفتندیاپسرتانهمبود؟

ج-نهتنهابود.

س-پسرتانحمیدرانگرفتند؟

ار ننهموناول نن.ایناهرچیمیخواس���نتب ارمیگرینوولمی ج-حمی���دواول

نن.تماممالواموالمنومیگریینوزنو ردن.البتهتمامایناروازخونهبریونش���ونمی

نن. بچهموبریونمی

سی رد،چه جامیروند؟ازآنزمانتاوقتیزنتانفوت س-آنوقتزنوبچۀشما

رد؟ ازاووپسرتاننگهداریمی

رد یازرفقابراشخونهوزندگیگرفت.مردونگی ردن،ی هازاونجابریون ج-زنمو
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وبهزنمونرسید.

یبود؟ س-ایندوست

ج-حاجآقاجوادعابدینی.حاالمردهخدابیامرزدش.چونمردهاسمشومیارم.ایناونجا

هبرنجوروغنوپتوو ردخیلی.ازاونآدمابود مکمی بهحسابُخبخیلیبهمردم

ار یازبچههایخوِدمابود،ازرفقایمابود،ورزش اینامیگرفتوبهاینفقرامیرسید.ی

رد. بود،باشگاهمیومدومریفتباهمرفیقبودیم.اونبهحسابیهمدتیازاینانیگرداری

ردرفتخودشزحمت شدبردشبیمارستان.بعدتاحتیوقتیفوت تاحتیزنممری

شید. ردوبراشختمگرفت.همۀزحمتارواون شیدوبردچالش

ردهبودید،اموالشخصیتانچطورشد؟ ردنباشگاهراتعریف س-قضیهمصادره

ج-بله.یهخونهداشتمپشتمجلسسنا.اولمدرسهبودبعدفروخنتبهسازمانامنیت

ینمیخریدش. ردن،هیش ش���دشعبۀسازمانامنیت.بعدبمبگذاشنتتوشمنفجرش

ماخریدیمگفتیمحاالَمردنبیانبمببذارن.هفهشتااتاقداش���ت.گرفتیمدرستش

میتهشده،پاسدارخونهشده.یه ردیم.س���هماهتوشنشستیمانقالبشد.شنفتماونجا

رج. هراداشتم:باشگاهوخونهوباغچۀ رج،اونمگرفنت.همنیسهتاتی باغچهمداشتمتو

س-دیگرچهداشتید؟

ج-وقتیازایراناومدمُنههزارتومنتوبانکملیش���عبۀچارراهحسنآبادداشتم،سی

هاولماهیپنجهزارتومن وپنجهزارتومنمتوبانکفرهنگیان.حقوقتربیتبدنیبود

ردنش.اونپوالرم یدوبارهمپونزهتا ردنماهیُنههزارتومن.ی بهممیدادن،بعدش

ردن. ورداشنتمصادره

س-اینجاروزهایتانچگونهمیگذرد؟

رت ،پاریوقتابارفقامرییمبریون،بچههامیانپهلومون،د ورزشی لوپ ج-روزهامریم

سشمارۀ هشبابتونیمبخوابیم!)ع نیم روزااسرتاحتمی باخنده ارا. مریموازاین

)۱ /۱

س-بچههاورفقازیادهستند؟انگارسرتانخوبشلوغاست؟

ج-بله،ُخببچههامونماشاالاینجازیادن.دوروورمونشلوغه.خیلیازرفقایسابق

ارااینجاهسنت.مرتباونارومیبینم. ازارتشیابگریتاورزش



۳۸۱شعبانجعفری

جاست؟ س-بلهمیدانمبرنامۀمرتبدیدارهایدوستانههمدارید؟اینجنابآیرونشیخ

)۱ سشمارۀ۲/ )ع

ج-خس���رو؟اونبچۀدرخونگاهبود،نن���هاشدالکحموماونجابود.چندوقتپیش

ردوگرفتنشوقدغن ارایخالف شتیگریخوبیشدویل او ازانقالباومدامری

شتینگریه.حاالمتوواشنگته. ردندیگه

جامیرسد؟ س-مخارجاز

ر هقانعم.خداراش ج-یهحقوقدولتیداریم،باهمونزندگیمونمیگذره،آخهگفتم

)۱ سشمارۀ۳/ ردم.)ع یدرازن تاامروزمدستموجلویهیش

نید؟ نیدبهچهچیزیافتخارمی هبهگذشتهخودتاننگاهمی س-آقایجعفریحاال

ردموازوضعبدو هورزشباس���تانیرودرایرانزنده ج-بزرگرتینافتخارمناینه

ردم. تمازاینبابتخدمت هداشتدرآوردموبهممل نابسامانی

س-بعدازانقالبهمبرایتانتعدادیلطیفهساختهاند،شنیدهاید؟

ج-نهواال!

زها هخمینیمیگویند:»حضرتامام،م هوقتیانقالبش���دبهآیتال یاین س-ی

زالزمنداریم!« نن!«خمینیجوابمیدهد:»مانعیندارد،م تفرارمی دارنازممل

هازقول تم!«یااین ه:»پساجازهبدینمنبرگردمممل اممیدهید بعدشمابرایشپی

هبیمخبودیمشاهروبرگردوندیم،مخداراشخمینیرو!!« شمامیگویند:»ما

ردیها! شمامخوبماروفیلم باخنده ج-

س-پستادراینحالوهواهستیم،برایحسنختامیکشعربرایمانبخوانید.

وسطشداره. هچاربنددارهویهبندتخل ج-یهمخمسبراتونمیخونم.اونشعری

مخمسونوحهخونامیخوندن.میگه:

دربیشهونیستانبارانگُهرنگردد 

سمعتربنگردد ازصحبتضعیفان 

نامردازنصیحتمرِدهرننگردد 

دخرتبهصدنصیحتآخرپسرنگردد 

رنگردد هتلخباشد،بارشش تلخی 
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اطفالمردمانرابانازپرورانی 

شوییتنضعیفشباآبِزندگانی 

سازیبزرگاوراباعیشوجاودانی 

باصدنواوحسرتایبینواچهدانی 

هزرنگردد آهنپروراندندانی 

ردی عمرگرانبهاراتحصیلمال 

ردی روخیال دردورۀجوانیف 

ردی آنقِدچونالفراماننددال 

ردی مال بیهودهاسمخودراصاحب 

فننصیبتچیزدگرنگردد جزیک 

همردی نند طفالننازپرورشادی 

فننُبردی ازمالِدولتخودجزیک 

درراهحقندادیدینارهمنخوردی 

ازبهرعیشاوالددردستخودفشردی 

ردی ازبهِرعیشاوالدیادازپدرن 

مردخدانبندددلبرجهانفانی 

جانادوروزدیگراینجاتومیهمانی 

هطیشدسویعدمروانی مهمانیات 

ندهایبهدستتباریبهاینگرانی اف 

درراهگورباتوزرهمسفرنگردد 

دنیابهاینوجاهتاصالبقاندارد 

بیمارمالِدنیادردشدواندارد 

سیبهدنیاجانابقاندارد عمر 

دروقتجانسرپدنشاهوگداندارد 

هعمرتبیهودهسرنگردد رینما ف 



۳۸۳شعبانجعفری

جاشدآنشاهباعدالت نوشریوان 

باخاکشدهماغوشرستمباآنشجاعت 

سیلیخوراجلشدحاتمبهآنسخاوت 

رامت مربانسراسربامعجزو پی 

هبرنگردد ه رفتندورفتههرگزبال 

هبینیدستِوسرشهاناست اینخشتها 

اینخاکزیرپایتمثلتوجسموجاناست 

درگوشۀخرابهشاهانودودماناست 

مثلتوصدهزارانجانادراینجهاناست 

ایعاقاللبگورتوبهشفانگردد 

رآخرتباش تاوقتهستفرصتدرف 

رمسافرتباش... رهدوروباِرسنگنیف 

باقیشمدیگهمیخورهبه...

جا؟ س-به

رمصیبتمیشه... ج-ذ

ایلندارد. س-اش

رمرفتیزداردنیا ج-...احمدرسولا

ستندپهلویپاکزهرا نیش ازراه 

نیببستندمسجدویلحقرا ازقید 

سیراپارهجگرنگردد... غریازحسن 

نمیخواستماینچارپنجبندشوبخونمدیگه!

یست؟ رمصیبتهمالزمبود!شعرشمال س-چرا؟بهرحالآخرسریکذ

هتخلصشوگذاشتهآخرش. ج-اینشعرمالیهحسننامیبود

س-سالمتباشید.

ج-عزتشمامزیاد،یاعلی.
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۱بالباسورزش سشمارۀ۱/ ع



۳۸۵شعبانجعفری

۱باآیرونشیخ سشمارۀ۲/ ع
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۱پرتره سشمارۀ۳/ ع



۳۸شعبانجعفری

پیوست  ها



پیوستها ۳۸۸

یهانچاپتهران-۲۸مرداد۱۳۶۹



۳۸۹شعبانجعفری

فحۀ مقابل  شر  سند  1 پیوست  شمار 1 

یهان ، چا  تهران ، 28 مرداد 1369 از روزنامۀ 
ودتای  28 مرداد اقدام  مش  اوباشان ، سازمان  سیا و دربار پهلوی  

هباقیاممردمدرسال۱۳۳۲دربنبستفزایندهایقرارگرفتهبودراهچارهرادرفرار رژیمستمشاهی
مکایادی نبابرنامهریزیسازمان»سیا«و شوردیدواینامرصورتگرفت.لی مفتضحانهشاهاز
هدرطولتاریخایران وبگریی وبگرانهمحمدرضاپهلویمنجرشد.سر داخلیآنبهبازگش���تسر
بهعنوانوحشیگریاوباشفداییشاهثبتگردیدوقدرتبهدستشاهافتادتاراهرابرایغارتو

اییانهموارنماید. چپاولهرچهبیشرتذخایرملتبرایآمری
ودتای۲۸مردادازآنبهعنوانروز»قیامملی۲۸ رژیمس���تمش���اهیدرطولحیاتننگینشپساز
اریوهمیاریمردمشاهبازگشتوهمیشهنیز هبلهباهم رنامیدمیدند مرداد«نامبردهودربوقو

هدستخارجیهاویاعواملآشوبگروچماقبهدسترانشاندهنداباداشتند. ازاین
هبازگشتمحمدرضاپهلویبهعنوانشاهنشاهمحبوب!تنهابه نمردمایرانبهخوبیآگاهبودند لی
شانحرفهایبهسردمداریشعبانجعفریمشهوربه اییواجرایچاقو دستسیاس���تمدارانآمری

شعبانبیمخانجامشدهومردمنقشیدرآننداشتند.
تبزیادیبهچاپرسیدهوخاطراتمختلفینیزاززبانسردمداران نون دربارهنقشسازمانسیاتا
هدر داخلیوافرادی وقتسازمانس���یادراختیارعامهقرارگرفتهاس���ت،امادررابطهبااش���خا
مرتبحثمستندتاریخیصورت ردندوماهیتآنان، اتالش بازگشتمحمدرضایوابستهبهآمری

گرفتهاست.
شورضروری هنگرشیهرچنداجمایلبهپروندۀسردمدارانجریانبازگرداندنشاهبه ازاینروست
اییها بانهآمری راتیکم مینمایدتاباشناختماهیتدقیقاینافرادبتوانبهماهیتآزادیخواهانهودم

وایضاًمزدورانشانمحمدرضایپهلویپیبرد.
هبارهادراسنادفرماندارینظامیوقتبههمنینامیادبردهشدهخودرا»تاجبخش شعبانبیمخ

ییدهمشاهوهممردمایرانبودهاست. شاه«میدانستهواتفاقاً!!اینامرموردت
مکهای هدرپیخواهدآمدباتجلیلهایدورازحدانتظارازاو نظامشاهنش���اهیدراس���نادی
شوربهاوعماًلوعلناًنشان فراوانوباالخرهاعطایعنوانریاستعالیهورزشپهلوانی بالعو
ۀسلطنتبازنمیگشت. اریهایشعبانبیمخ«نبودهرگزمحمدرضاپهلویبهاری هاگر»فدا داده
ردویاطالعی ناسترژیمشاهنشاهیازماهیتوعمل همم تهپیشآید ش���ایددراذهاناینن

نداشتهاستولذاازاوتجلیلنمودهاست!
ارگزارانوقترژیم اتنامربدهبهطوردقیقموردنظر لیهحر ناگربهخوبیبهاسنادنگاهشود لی

ییدقرارگرفتهاست. شیموردت شاهنشاهیبودهواتفاقاً!!بههمنیدلیلچماقداریوچاقو
ایی۲۸مردادبرگهاییازپروندهشعبانجعفرییا»شعبانبیمخ«، ودتایآمری اینکدرس���الگرد

تاجبخشمحمدرضاپهلویراجهتاطالعملتمسلمانایرانمنتشرمینماییم.

روابطعمومیوزارتاطالعات
ه جامطلبییاگفتهاینقلشده،بهشیوهنگارشنویسندهروزنامهنگارونشریهای ۱-دربخش»پیوست«هر
تمامیابخشیازنوشتهشانمورداستفادهقرارگرفتهاست،وفادارماندهاموشیوهنگارشناهمگوناینبخشاز

چننیرویهایحاصلشدهاست.



پیوستها ۳۹۰

ش  حرفه ای  شعبان  جعفری ، چاقو
هنامربدهرابهجرمفحاش���یدر اولنیس���ندمربوطبهویبهتاریخ۱۳۲۶/۱۲/۲۱بازمیگردددرزمانی
هدرگزارشناموی هسربازیرامیگذراندجلبوبهدژبانیبردهاند تماشاخانۀفردوسیبهتصوراین

املسندشمارۀیکدرزیرآمدهاست: رگردیدهاست.منت »شعبانمعروفبهبیمخ«ذ
اداره:ستادارتش

دایره  : شعبه  2 ر  2
ریاست  اداره  بازپرسی  ارتش 

یفه  شعبان  معرو   ه  در ساعت  9/30 روز 26/12/21 سرباز و ی  است   ز حا زار  دژبانی  مر
موری  تماشاخانه  فحاشی   امی  در تماش��اخانۀ فردوسی  نس��بت  به  م رین به  بی م  با لبا  
ی  است  قد  فرمایید سرباز  ردیده ، مقت موری  به  دژبانی  جلب   ه  به وسیله  م نموده  است  

زار  دهند. نامربده  را تنبیه  و با ارسال  پیشینه  خدمتی  او نتیجه  را 
ر خسروانی  از طر  رئی  ستاد ارتش  - سرلش
ندودرآنجانیزمزاحمتهایفراوانیرابرایاهایل ۱۳۲شعبانبیمخازتهرانبهالهیجانفرارمی درسال

یازتلگرافهایواصلهبهستادارتشدرموردنامربدهبدینشرحاست.)سند۲(: ایجادمینماید.ی
1327/7/12

ه  معلوم  است  شعبان  بی م  معرو  فرارا به  الهیجان  آمده  مزاحم   وری ستاد ارتش  - چند ماه  است  ب
ردد. امی  در باب  او اجرا  اها   و از هر حی  شرار  می نماید. تمنا دارد امر فرمائید مقررا  ن

محمد محمودی 
ستاد ارتش  ر  دوم 

تهران  مور  هیجدهم  مهرماه  1332 شعبه  تجس  و اطالعا   
تیمسار ریاست  ستاد ارتش 

زار 
شعبان  بی م  از طر  ارتش  به   ه  شعبان  جعفری   ما معرو  می دارد. در شهر قویا شای  است   مح
درجه سروان  و حتی  سرهن  افتخاری  مفتخر شده  است . ای  شایعه  را مخالفنی  دولت  با تعبری و تفسری 
ر مردم  تولید ناراحتی  و نارضایتی   زیاد بنی  مردم  تجزیه  و تحلیل  می نمایند در نتیجه  ای  ش��ایعه  در ا
اتی  به عمل  آید. م .م . ی  باشد مبارزه  تبلی ه  مقت نموده   مستدعی  است  مقرر فرمایند در ای باره  به نحوی  

ه  می خواهند بگویند دستخ  روی  سند: آن
هخود هطیآنبااین درهمانزماننامهایازفردیبنامسریوسفریدبه»جم«وزیردربارشاهارسالمیگردد

رده)سند۳(وچننیمینویسد: ایت اتشعبانبیمخش راشاهدوستمعرفیمینمایدازحر
بی م  با لبا  اونیُفرم  س��ربازی  به   ی  بنام  ش��عبان  جعفری  معرو  به   چندی  قبل  ش��خ
و  سران  ارتش   ردیده ... نامربده  خود را منتس��ب  به  دربار و فرس��تاده  مخ الهیجان  وارد
معرف��ی  نم��وده ... در ای  مد  خانواده ای  ش��رور و ال  با اس��تفاده  از زوجیت  دخ خود با 
ه  خانواده  عبا  با پشتیبانی  شعبان   ای  شخ  وسایل  اخالل  آسایش  عمومی  را فراهم  چنان

شی  نموده  و وسایل  تر  و وحشت عمومی  را فراهم  نموده اند... جعفری  دست  به  چاقو
هدرگزارشاتخودضمن ارهایشعبانبیمخبهحیلهایمتوسلشدهوآناین برخیازافرادبرایجلوگرییاز
هبهمقامشامخسلطنت!اهانت ردهاند شوبددهاننامبردهانداورامتهم هازویبهعنوانفردیچاقو این
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ردهتاشایدبدینوسیلهجلورفتاراوگرفتهشودشهربانیگیالندراینزمینهگزارشمشروحومفصلی
هبخشهاییازآنبدینقراراست: /۱۳۲۸/۴ارسالنموده)سند۴( رابهتاریخ

لی ... در بازجوی��ی  از اهانت  نمودن   المحس��نی  رود راج  به  ش��عبان  جعفری  معرو  به  بی م ... 
ی   هار بی اطالعی  و  اهانت  او را نسبت  به  سروان  وزیری  و فحش  به  اشخا نت  ا شعبان  به مقام  سل
ر  حس  اسالم ن یید و بیان  داشت ... ش��عبان  مزبور به اتفا   ه  اطرا ماش��ینی  جم  شده  بودند ت
لی  هستند...  مشروبا  ال امی  با پن  شش  نفر دیگر در حال  استعمال  نوش��ابه   معرو  به  حس�� ن
ه  عده ای  در  و ش��عبان  نهایت  از حال  عادی  خارج  اس��ت ... از مهمانخانه  خارج ... مشاهده  می نماید 
ه  سوار ماشینی  بوده   ریطبیعی   خیابان  جم  و شعبان  بی م  مزبور با یک  نفر زن  و چند مرد با حالت  

ند... ارده ... و نسبت  به  سروان  وزیری  فحاشی  می  رسیده ... شعبان  بنای  فحاشی  به مردم  را 
ودتای ایی اندیدایاجرایطرحآمری ردهو بااینهمهسوابقمشعشع،فعالیتهایشعبانبیمخگل
۲۸مردادویابهقولرژیمستمشاهیروزقیامملی!۲۸مردادمیشودوفعالیتهایشعبانبیمخورفقاو

وبونظامشاهنشاهیاستوارگردد. یهایشموجبمیگرددتامردمسر همپال
هزادهعالقهمندبهنظم هبهادارهاطالعاتشهربانیواصلگردیدهفردیبهنامعبدال دریکگزارش

عمومیمیداند،چننینوشتهاست:)سند۵(
ش��ور... عملیا  بی رویه  ش��عبان  جعفری  معرو  به  شعبان   ل   م  ش��هربانی   ریاس��ت  مح
بانی  می شوند... می  می شود... و مردم  بیش از ای  اعمال  خال  ع بی م ... باع  بی ن
ودتانیزفعالیتخالصانهشعبانبیمخمعروفدرراهشاهنشاهمحبوب!! /۳۲حدودپنجاهروزپساز درتاریخ۱۶/
همایونی!نیزمیرسد. هگزارشآنبهشرفعر اننریوهایشاهرانیزبهدرمیآورد هف آنچنانگسرتدهمیگردد

)حالشاهچهتصمیمیمیگریدپایانهمنیمطالبخواهیمدید)سند۶(.
زار 

تهران  مور  شانزدهم  مهرماه  32
قابل   توجه 

ار می برد بسیار بسیار  ه  به  ی   ی اهرا  شعبان  جعفری  و دارودسته  او در خیابانها و الفا  ر امروز ت
ا  و رده  بود مخ ان   ار عامه  داشت  و تولید انزجار و نفر  در بینند لوبی  در اف ری خیلی  نام زننده  و ت
ه  نامربده   رده  بود... دیده  شده   ی   و  هتا ه  نسبت  به  دانشجویان  با الفا  مخ درجلو دانشگاه  
ه  شمشریهای  قدیمی  همراهشان  بوده  شعارهایی  به نف   ه  قمه  در دست  داشت  و همراهان  وی   در حالی

. به  شرفعر  همایونی  رسید ر  همایون شاهنشاهی  می داده  است   دولت  و اعلیح
هبخشهاییازآن اعلیحضرت!!همایونیرسیده هآنهمبهعر درهمنیرابطهگزارشدیگری

بهقرارزیراست:
اطالعیه  32/7/17

هبیشرتآنهاشمشریوچاقوو امیونافرادغرینظامی /۳۲شعبانجعفری)معروفبهبیمخ(باچند روز۱۶/
شاهدوستو یکادامینمودند...اشخا لماتر چوببهدس���تداشتنددرجلودانشگاهوبازاربهمردم
هبه میهنپرستمیگفتنداعمالشعبانگرچهدرظاهراًلهشاهمیباشدویلدرحقیقتبزرگرتینخدمتیاست

ومتبدبنیمینماید. اخاللگرانمینماید.یعنیاهایلپایتخترانسبتبهح
ش���جاعیمعاونفرماندارینظام���یتهراندرنامهای هس���رتی نهایتقضیهبدانجاختممیگردد
نشزشت نبهدلیلوا احساساتوطنپرس���تانهآقایشعبانجعفریراموردتقدیرقرارمیدهدلی
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املآن)سند۸(بدینشرحاست: اجتماعیآنآنهاراتهدیدمینماید.منت
وزار  جن 

آقای  شعبان  جعفری  
ونه  تمجید می باشد  ه  احساس��ا  وط پرس��تانه  و شاه دوس��تی  عده ای  از آقایان  قابل  همه   ضم  این
ه  باع   ه  همیش��ه  مورد توجه  اولیا امور می باش��د نبایس��تی  طوری  باشد  و اخال  و رفتار آنها هم  
ه  در راه  آن  قدم  برمی دارند تریه  و تار سازد.  ور مقد  را  انزجار وناراحتی  مردم  را فراهم  نماید و آن  من
ه  حقیقتا باید مورد حمایت  عموم  باشند از برخورد و تما  عده ای  منجمله  شما  اخریا اشخا  ضعیفی  
ر اخالقی   امی  ضم  ای  ت ا فرمانداری  ن ی  را نموده اند ل ی  و با طرز ملتمسانه  استدعای  رسید شا
ه  آقایان  بیش�� از پیش  متوجه  اخال  و رفتار و برخورد خود با مردم  بوده  و  ر ش��ود  الزم  می داند مت

ه  شایستگی  آقایان  را ندارد متوسل  شود. فرمانداری  را مجبور ننمایند به  اقداما  شدید 
امی  تهران  سرتی  شجاعی  معاون  فرمانداری  ن

ر  ارانه  شعبان  بی م ... رفتار شاهانه  اعلیح رفتار جنایت
هخصوصاًدردوسند رگردیدوازاعمالورفتاربیرویهشعبانبیمخودارودستهاوگفتهشد نونذ علریغمآنچهتا
هاینگزارشهابهاطالعشاهنیزمیرسیده،شاهقدرزحماتشعبانبیمخرادانستهواز ردیم ششوهفتمشاهده
هدر هاینمطلبزبانبهزباندربنیمردممنتشربهشایعهای ردهاست.بهحدی ر گوناگونتقدیروتش اوبهانحا

ردرشهرتهرانشایعشدهاست)سند۹(توجهفرمایید. شیهایفوقالذ /۳۲همزمانباچاقو تاریخ۱۸/
ستاد ارتش  ر  دوم                                                                                               تهران  مورخه  هیجدهم  مهرماه 

شعبه  تجس  و اطالعا 
تیمسار ریاست  ستاد ارتش  

زار 
شعبان  بی م  از طر   ه  شعبان  جعفری   ما معرو  می دارد در شهر قویا شای  است   مح
ارتش  به  درجۀ سروان  و حتی  سرهن  افتخاری  مفتخر شده  است ... مقرر فرمایید در ای  باره  

اتی  به عمل  آید. ی  باشد مبارزه  تبلی ه  مقت به نحوی  
موربردنگزارش���اتبرایاطالعشاهاس���تدرزیرورقهنوشتهاست هظاهراًم هفردی جالباینجاس���ت
هایناعمالبراس���اسخواس���تاعلیحضرت هنامربدهدقیقاًدرجریانبوده )آنچهمیخواهندبگویند(چرا
اواعلیحضرت!بخواهند ههرچهآمری بوده اییویصورتگرفتهوبرایویمشخ همایونواربابانآمری

صحیحاستگرچهبااصولبدیهیعقلمخالفباشد.
هشعبانبیمخباشمشریوچاقوبه هدوروزقبلازاینتاریخیعنیدرهمانروزها دلیلآگاهینامربدهنیزایناست
همایونیمیرسیدهنامهمحرمانهایاز ردهوگزارشبهشرفعر ازههاومحلتحصیلدانشگاهحملهمی دربم

هطیآن)سند۱۰(چننینوشتهاست. بهبودیرئیستشریفاتدربارشاهبهستادارتشواصلگردیده
ه  به نام  قیام  28 مرداد  ر  همایون  شاهنشاهی  امر و مقرر فرمودند از مدال  یا نشانی   اعلیح
ه  حقیقتا با دوستان  و همراهان   ی  از قبیل  آقایان  شعبان  جعفری ...  تهیه  می نمایند به  اشخا

ردند مرحمت  شده  و زحما  آنها قدردانی  شود... اری  خود  فدا
رئی  تشریفا  وزار  دربار شاهنشاهی  بهبودی 

صاحبهمانامضادرزیرایننامهنوشتهاست:
ی  و  میسیون  رسید شت  مقرر فرمودند چرا تا به حال  اقدام  نشده  فورا  از شر  عر  پیشگاه  شاهانه  
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رده اند تشوی  شوند. اری   ه  فدا ی   به اشخا
یلومصوباتآنبهرئیسستاد شاهدرتاریخ۳۲/۱۰/۲تش میسیونمزبوربهدستورشخ باالخره

ارتشگزارشمیشود)سند۱۱و۱۲(.
یل  ومتفقا  میسیون  32/10/2 تش امیان  به  ریاست  ستاد ارتش  ر  2  رین ای  امتیاز به   میس��یون  اع از 
ه  در روز قیام  28 مرداد فعالیتها و خدما  مهمی  انجام داده   ه  به  آقای  شعبان  جعفری   ویب  نمود  ت

ردد. ا  عه  نشان  درجه  2 رستاخیز اع یک  ق
المحسنی  افخمی  ر  میسیون  سرلش رئی  

تیمسار ریاست  ستاد ارتش 
زار 

سان   ه  در روز 28 مرداد آقای  جعفری  با  امیان  از لحا  خدماتی   ری ن میس��یون  تش��ریفا   ما  مح
رف  سواب  و سو شهر  به  نفر نامربده  باال نشان  رستاخیز درجه  2 و  ر  خودانجام  داده اند بدون  در ن
ر مرا منو  به  اراده  ستاد ارتش   ویب  ای  ن ویب  نموده  و ت 18 نفرهمراهانشان  به  مدال  28 مرداد را ت

دانسته است . 
ی  عا ونه  اوامر منو  به  ر دور هر  ور  جلسه  به پیوست  تقدیم  و  اسامی  اشخا  مورد بح  و 

روان   است .                                                                                            از طر  رئی  ر  2 ارتش  - سرهن  پا
ورهراممیباشدنوشتهشدهاست: هاحتمااًلمربوطبهسرتی درذیلهمنیورقهباخطی

سانش  قبال به  شرفعر  همایونی  رسیده  مقرر فرموده اند چرا  تقاضای  نش��ان  به  ش��خ  نامربده  باال و 
رده اند تشوی  شوند. اری   ه  فدا ی   ی  و اشخا میسیون  رسید تابه حال  اقدام  نشده  فورا 

هدیدهمیشودشعبانجعفریازسویمردمبهعنوانبیمخمعرفیمیگرددوفرمانداری آریهمانگونه
ن هآبروینظامشاهنشاهیمیرودلی هدستازشرارتبرداردچرا ند نظامیتهراناوراتهدیدمی
ارگزارانرژیمبرآناعرتافشدهاستبهالقابیازقبیل هازسوی شهرت همنیآدمعلریغمس���و
ه هدرروزقیام۲۸مردادفعالیتهاوخدماتمهمیانجامدادهاست«و»فردی سی ار«،» »فدا
ردهاند«مفتخرمیشودومداللیاقت۲۸مردادرا اری حقیقتاًبادوس���تانوهمراهانخودشانفدا
سانی اییبهتوسطچه ودتاگرانآمری ه میگریدتابرایهمهتاریخایرانوجهانبهیادگارباقیبماند
اییانروشنترگرددومعماران ردهاندوماهیتآزادیخواهیآمری بنیانظلموفسادرادرایراناستوار

سلطنتپهلویشناختهگردند.

پیوست  شمار 2 
، شمار 74، سال  14، 3 آبان  1328 از روزنامۀ باخ

ار دارند ندو ها چ ش ها در اطرا   مدی  در انتخابا  - چاقو آخری  پرد 
در هباطالعرس���یدهبودصبحامروزش���مارشآرا زینظارتانتخاباتهمانطور طبقتصمی���مانجمنمر

مسجدسپهساالرشروعشد.
همجدداًصندوقهاالکومهرگردیددرمحلحاضروناظر خربنگارانجرایدازاولقرائتتاساعتدهونیم
حاضروقصداغتشاشدارند.مقارن شهادرسالنقرائتآرا هعدۀازچاقو جریانبودند.ازاولوقتمعلومبود
دیگری شیداردبعنواننزاعباشخ هسابقۀمتعددشرارتوچاقو س���اعت۱۰صبحرمضانیخیمعروف
هقباًلازنقشۀآنانمطلعشدهبودندتصمیمگرفتنددردستگریی بنایدادوفریادگذاشت.مخربینروزنامهها



پیوستها ۳۹۴

سفانهدرعملمالحظهشده ارینمودهوغائلهرابخوابانند.مت مورینوافسرانشهربانیهم عاملنیاغتشاشبام
نند. مورینانتظامیجداازآنانطرفداریوپشتیبانیمی هم

هبیس���ابقههمنیستمردمباایمانراعصبانینمودهوچیزینماندهبودمشاجرۀلفظیبزدو ایننحوۀعمل
مورینانجمن لیهآقایانومخربینجرایدوم هپیشبینیاوضاعرانمودهبودنداز سانی خوردبرسد.خوشبختانه
نند. سالعملیخودداری شدهوازهرگونهع هداخلتاالرقرائتآرا ملینظارتانتخاباتتقاضانمودند

ستمواجهگردید. شوبتحریکدیگرانبرپاشدهبودباش هبدستشعبانبیمخچاقو بدینترتیبغائلهای
شرور مورینانتظامیباتمامقواازاشخا نونم تا هازروزاولاخذآرا رمیدانداینست هالزمبتذ تهایرا ن
ردهوعلناًآنانرادراعمالخالفقانونخودآزادمیگذارندونتیجۀاینرفتارمعلومنیست وبدسابقهحمایت

جامنتهیشودوحادثۀخوننیوجنایتباریبوجودنیاورد. ب

پیوست  شمار 3 
برخی  از عنوان های  نشریا  توده ای  قبل  از 14 آذر:

- راهنمای  ملت ، 3 شنبه  7 آبان  1330، شمار 8
م  قتل  دبریان  ش��رافتمند را به دس��ت  ش��عبان    اربابان  مزدور درخش��ش  و علی  خانلوی  دزد و خائ ، ح
ش��ان  داده  و آنها را تحت  حمایت  پلی  به   شان  معرو  حزب  آدم بی م  و عش��قی  و خربه زاده  چاقو

دبریستانها  می فرستند.
- راهنمای  ملت ، 5 شنبه  16 آبان  ماه  1330
نند شان  در اطرا  مدار  چه  می  چاقو

شانحزبدولتیبهدبریستانالربزادامهداشت. پریروزهمباهجومچاقو
- جر ، 5 شنبه  20 آبان  ماه  1330

رده  اس��ت . باید  ار عمومی  ایران  را به  خود جلب   ریقانونی  ش��هربانی  تنفر ش��دید اف رفتار زننده  و 
ر  نار ش��ود و در رو  منفور و ضد آزادی  پلی  تجدید ن ار بر ر مزینی  رئی  شهربانی  فورا از  سرلش��

عی   به  عمل آید. ق
ا شان   دولت  آمری شی  زحمت باز هم  چاقو

هروزجمعه۲۴آبانساعت اآقایمحمدامینیشرحینوش���ته ش���اندولتامری ش���یزحمت بازهمچاقو
ولمطالعۀروزنامه»بسویآینده«بود.ناگهانشعبان ردهومش��� ۲بعدازظهرازبازارچهآش���یخهادیعبورمی
هعابریناورابهبیمارستان نند بیمخباچندنفردیگربهنامربدهحملهورشدهوباچاقوپیشانیاورازخمیمی
رت هتماماینجریانتحتشعار»زندهبادد سینارس���انیدهوپیشانیاورابخیهمیزنند.جالبتوجهاس���ت
شانروشن ثیفونقشاساسیحزبزحمت مصدق«انجاممیگرفته.بهاینترتیببرایچندمنیبارماهیت

میشود.
- آخری  نربد، 4 شنبه  20 آذر ماه  1330

د  دی��روز پنجه های  خوننی  خ��ود را پش��ت  تریبون  مجل  نش��ان  داد،  جنای��ت  زی��ر نقاب  نف��ت ، م
لۀ نفت  ندارد. هجوم اراذل  بخانه های  مردم  چه  ارتباطی  با مس

هشعبانبیمخها مهای نونیایرانگردیدهاست.هیئتحا مۀ امروز»شعبانبیمخ«بحقمظهرهیئتحا
مظهروقوۀمجریۀآنباشنددرینقرنقابلبقانیست.
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پیوست  شمار 4 
فحۀ اول   از روزنامۀ راهنمای  ملت ، 17 آبان  ماه  اسفند 1330، شمار 20، 

ردان  مدار  ردان  مدار  با هم  جن  دارند یا دولت  با شا آیا شا
پدران ، مادران ، اطفال  خود را از چاقوی  دولتی  شعبان  بی م  و عشقی  و فروهر رها سازید

شتارخلقآذربایجان مهفئودال-بورژوایایراننتوانستبا تحا ههی شیدولتادامهدارد!پسازاین چاقو
شان،باتوطئهرسوایپانزدهمبهمن،باقانوندوممردادماه۱۳۲۸، ردنزحمت ار ردستان،باتبعیدوحبسوبی و
ش یلمجلساعیان،بانمایاندنآخرینمهرهبازی،آخرینتریتر یارخنهودستاندازیبهقانوناساسی،باتش
ندوماننددورانگذشتهمردمرامختنق خودنهضتاستقاللطلبانهوآزادیخواهانهملتسربلندایرانراخاموش
همالدارانداخلیوسودجویانبیگانهبرایاسارت ههرطرحی سازدوخاطرمبارکراآسودهدارد.پسازآن
ار!گردیدباز هنمودندآش شیدندنقشبرآبشدوهرنرینگی هرچهبیشرتاینقسمتازمردممحرومآسیا
مهازهرجناحبهخیالطرحتازهافتادهوقس���متیرابهموقع تحا ای���نروزهاجرایدومحافلوابس���تهبههی

اجراگذاشتهاند.
ارانخودرابهی���اریمیخواند!دراینطرحتازهبی هجمالامامیدمازخطرمیزندوهم بیهودهنیس���ت

ارادارد. شکالهامدودولتامرپیالیستسودجوی»دنیایآزاد«همدستآش
هنخستدردانشگاهودبریستانها ارتصمیمگرفتهاند رده،برایاین هبایدملتراخفه خالصهطرحتازهاینست
هنطفه صدایدانشجویانوشاگردانبیداردلرادرسینهمختنقسازندواتحادیۀدانشجویانودانشآموزانرا
نون»پسندخاطر«نبودهاستدرهمریزند.از ندومریختهنش���دهوتا ارآگاهیور آندراطاقهایرئیس
ردهورئیسشهربانیبهدستورمقامات اینروشورایدانشگاهبهبهانۀخندهآورومصنوعیدانشگاهراتعطیل
ش���انمعروفش���هرمثلشعبانبیمخوعش���قیوچندعنصرپستمثلفروهررا قدرتطلبعدهایازچاقو
ههموارهبوده یدانشآموزان نونبهناماختالفمسل شبهدبریس���تانهاحملهورساختهوتا ارد باعدهای

استعدۀبسیاریراازپایانداختهاست!

پیوست  شمار 5
د    560-559 قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقو  م تاب   از 

۱و رتمصدقوجبهۀملیدرروزهای وراستومطبوعاتوابستهبهد اشارهایبهمطالبروزنامههایچ
۱۸آذر:

هدراینزمانتوقیفبودوبهجایآن،»آخریننربد«منتشرمیشد(در »روزنامهبسویآینده)ارگانحزبتوده
شی، خودرابرضدرژیمترور،آدم تتحریریهاشچننینوشت:»مافریادتنفرواعرتا ۱آذردربیانیۀهی شمارۀ

نیم... ناوبلندمی رتمصدقومظالمپلیسقانونش غارتودزدیاوباشواراذلدولتد
شوغارتگرمصدقالس���لطنهپلیسمصدقبههمراهییکمشترجاله،محل ومتمردم نیونفرتبرح

ردند.« روزنامهبسویآیندهوشمارههایروزنامهرادرچاپخانهغارت
ومت تهایاستعمارینفتدرایران(شمارۀ۱۸،۹۰آذر۱۳۳۰:»ح روزنامهشهباز)ارگانجمعیتملیمبارزهباشر

اراذلدولتمصدقالسلطنهبهپشتیبانیاوباشدرمقابلملتایرانایستادهاست.«
ب همرت فتارخونآشامودارودستهننگنیاو هفتهنامۀچلنگر،دوشنبه۱۸آذر:»ننگوادباربرمصدقپریو

چهاردهآذرشدند.«
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شان(چونتوقیفبودبهجایآن»فرمانتاریخ«مورخ۱۶آذرنوشت:»مصدق روزنامۀنویدآزادی)مدافعزحمت
باردیگرنشانداد-مردمایران-دستوپنجهخونآلوددولتسالوسمصدقبهدستور ارخودرای ماهیتخیانت

امرپیالیسمبهخونشادابفرزندانملتآغشتهگردید«.
رت اییشبگوییدمبارزهادامهدارد-د شآمری روزنامۀآدینه،۱۸آذر:»بهمصدقالسلطنهودارودستهحزبآدم
تهایاستعماری ریهخودرانشانداد-مردمشرافتمندتهرانجمعیتملیمبارزهباشر باردیگرقیافه مصدقی
ند لیهمدیرانجراید،روزنامهنگاران،مخربینداخلیوخارجیدعوتمی نفتدرایرانازنمایندگانمجلس،از
شانمصدق،امروزعصرساعتچهاربعدازظهرازمحلجمعیتواقعدر برایمشاهدهوحشیگریوتاراجچاقو

نند.« وچهطبسدیدن خیابانفردوسی
اشانیبهسویخانهصلححملهآورده ه هبافریادزندهبادآیتال بیانیۀجمعیتایرانیهوادارصلح:»رجالههایی
ردندوزیرپاویادرمیان سازروحانیوننامداروطنماوسراسرجهانراپارهپاره بودندصدوپنجاهقطعهع
نونخانههایشما،فرزندانشما،اموالشماویادگارهایعزیز ندند-پانصدصندیلبهتاراجرفت...هما آتشاف

ثیفترینزبالههایاجتماعقرارگرفتهاست.« شاناوباشو ومتقلدران،چاقو شمادراختیارح
۱آذر:»منازتحصنگاهمجلسبهملتایراندرودمیفرس���تم)مریاش���رافی(-ش���هربانیدر روزنامۀآتش،
تماممدتغارتروزنامۀآتشازجریاناطالعداشتهوبهموجباظهاراتفرستندهشهربانیبهغارتگراندستور

میدادهاست.«
ند-قیافۀبدونماسمصدقالسلطنه ومتمی روزنامۀطلوع،۱۸آذر:»مصدقالسلطنهدرسایهچماقودیلمح

نید.« رسواترینقدارهبندعوامفریبراتماشا
رتمصدقتاازخونسریابنشودبهاینصحنۀننگنیوبازیاحمقانهپایاننمیدهد.« روزنامۀوظیفه،۱۸آذر:»د
رتمصدقرامجلسشورایملیبایدسرنگونسازد-درتاریخایرانسابقه ومتقلدرد ۱آذر:»ح روزنامۀداد،
ردهنظمعمومیرامختلنموده، ت هخوددرچاپیدنوقتلوغارتمردمبیگناهشر یلشود ندارددولتیتش

دستبهریخنتخونمردمبزند.«
شان(درشمارۀ۵۴۶خودبااشارهبهتحصنمدیرانجرایددستراستی:»مؤتلفنی روزنامۀشاهد)ارگانحزبزحمت
یلدر نند...شوشرتیویکبطریوچندو ستخودراجربان تودهای-نفتینخواهندتوانستباتحصنش
هدیشبآخروقتخربرس���یدآقایانجمالامامی-فوالدوند-پریاسته- مجلسمتحصنش���دند...بهطوری
هبهقرارتحقیقاتمخربماگویامحتویآبلیموبوده نصرتیان-پناهی-سیدمحمدشوشرتیویکبطری

ردهاند...« منیجانیدرمجلستحصناختیار استبهواسطۀنداشنتت
هازاجلۀ ریمپورش���ریازی،۱۸آذر:»عالوهبربیوکصابروعباسش���اهنده روزنامۀش���ورش،بهمدیری���ت
علمایاراذلواوباشعصرحاضرمحسوبمیشوند،شخصیُجلمربوآسمانجلوشپشویدیگریهمبهنام
الش،پفیوز هروزنامهایداردبهنامپیکانگلستان...ازاینمردکالتآسمانجل، یزدانبخشمدعیاست
ثافتنامۀپیکایرانوبرایدهتومان آبونمان مآبگوشتوپسازفرس���تادن۵عددقب هبهخاطریکش���
الشتوبرایچهمتحصنشدهای...آخر همردکبیآبروی،دزد، نم پولهزارجوراخبارجعلی...سؤالمی
ثیفاززیرشلوارزانو ی«اوپارهشدهباشدپریاهنتچرکو ه»ران ههمیش���همثلاالغی مردکحمالتو
انداختهاتآویزاناستوهرساعتبرایپولدوعددسیگارمثلسگحسنحیدرپاچۀاینوآنرامیچسبی
بابمیآیدویلمادرمردۀ هدرتحصنمجلسبوی برایچهمتحصنش���دهای.بدبختبیچارهشنیدهاست

نند...« هآنجااالغداغمی گرسنهنمیداند
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پیوست  شمار 6 
رویدادها و داوری    523-519 تاب   از 

شنبه  17 آذرماه  1330 را  مجل ، جلسۀ 211، روز ی ا نقل  از م
رتمص���دقزد...اولنیحادثۀجنایتبار ۀبدنام���یرابرداماند ۱۴آذردومنیل آش���تیانیزاده-...ح���واد

ردنبیگناهاندرفاجعۀبیستوسومتریماهبود... تریباران
ر شورورئیسشهربانیوقتانداختوگفتسرلش رتمصدققتلعامبیس���توس���ومتریرابهگردنوزیر د
ردهوتوطئهبهوسیلۀشهربانیتنظیمشدهوخودازجریانفاجعهبیاطالعبودهاست.بعد بقاییراشاهمنصوب
ر مۀسرلش نارنمودودستورمحا اربر تدرتوطئهبیستوسومتریاز رزاهدیرابهجرمشر ازچندیسرلش

هروزچهاردهمآذرجنایتدیگریبهوقوعپیوست... بقاییراداد...هنوزششماهازفاجعه...نمیگذرد
امیونهایپلیسرابررویانبوهمردماعماززنومرد مالناجوانمردی نیدچرادر شتجهیزمی چراچاقو
شهایمعروف امیونهایپلیسچاقو ه وبچهحتیدرپیادهروهامیرانید.تماممردمتهرانروزپنجشنبهدیدند

ردند،بهآنهاچوبمیدادندودرمیانصفوفدانشجویانمیریختند. والتهایجنوبشهررابارمی
رئیس-آقایجمالامامی.

ههنگحملهتحتفرماندهیتیمسارشعبانبیمخبهفالنجاحمله جمالامامی-...بلندگوهایشهربانیدادمیزد
ردند...آخردولتاحتیاجبهشعبانبیمخندارد...فعاًلماافراداقلیتمجلسشورایملیازدیشبآمدهایمدر

منیجانیهمنداریم هت نیممانهتنهاآزادینداریمبل هبهدنیااعالم نیمبرایاین مجلستحصناختیار
د    559-558:  قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقو  م تاب   از 

شنبه  17 آذرماه  1330 را  مجل ، جلسۀ 211، روز ی ا نقل  از م
ردند.عبدالقدیرآزاد بعدازجمالامامی،س���یدمهدیپریاس���تهوعبدالقدیرآزادنیزش���دیداًبهدولتحمله
یبهشعبانبیمخدستورغارت هروزپنجشنبهحس���نیم هخوددیدهاست ضمنس���خنانخودمدعیشد
رتمصدقتابهحالدروغ هد رد...عبدالقدیرآزادگفت  یبهسخنانویاعرتا میدادهاست...حسنیم

گفتهومراموعقیدهاشگولزدنمردماست...
فحۀ 510: ل نامۀ ایرانشناسی ، سال  دوازدهم ، شمار 3،  از ف

هبرطبقدستورتیمسارریاستشهربانی ...جمالامامینیزدرمجلسمنتابالغاس���تخدامشعبانجعفریرا
ش���ورازتاریخ۱۵آبان۱۳۳۰باحقوقماهیس���ههزارریالبهاستخدامشهربانیدرآمدهبودهاستبهاین ل

رد: شرحقرائت
 شورمحرتماًبهعر ل شور-شهربانی »اداره،دایره،ش���عبه،رونوش���تگزارشمورخ۳۰/۸/۲۰وزارت
هتیمسارمعظمریاست النرتیاظهارمینماید نخعیریاستادارۀانتظامیوسر عایلمیرساندتیمسارسرتی
ش���ورمقررفرمودنداز۱۵آبانماه۱۳۳۰شعبانجعفریباماهیس���ههزارریالحقوقازاعتبار ل ش���هربانی
تاهرنوعامرومقررفرماییداطاعتگردد. محرمانهاستخدامگردد.برایاستحضارخاطرمبارکگزارشعر
رئیسادارۀحسابداریمحرمانه.خدایی.«
ردهاستودرمقابلاینخدمات هخانۀمردمراغارتمی شعبانبیمخاست وافزود:»اینتیمسارسرتی
باماهی۳۰۰۰ریالدرش���هربانیاستخدامش���دهاست...آخردولتاحتیاجبهشعبانبیمخندارد.شعبانبیمخ
مینیهونظامیشماست،شماپاسبانوپلیسدارید،پولدارید،بودجهدارید،آخرشماچهاحتیاجی شما،قوایت

شدارید...« بهچاقو



پیوستها ۳۹۸

پیوست  شمار 7 
رویدادها و داوری    523-519 تاب   از 

را  مجل ، جلسۀ 212، روز سه  شنبه  19 آذرماه  1330 ا نقل  از م
رتمصدقامنیتنیس���تآئنینامهدراین ومتد هدرح نیمتادنی���ابداند پریاس���ته-م���ابایدامروزاعالم
نونمیخواهندما ترعایتنشده،قانونرعایتنشده،آزادیرعایتنشده،حقوقبشریرعایتنشدهوا ممل
نیدبفرستیدمراپائنیبیاورندباسرباز. هآئنینامهرارعایتنمی رابفروشند.)زنگممتدرئیس(آقایرئیسشما

نایبرئیس-آقاینخستوزیربفرمایید.
)دراینموقععدهایازآقایاننمایندگانبهشدتهمهمهنمودهوتختهجلویصندیلخودرامیزدندوزنگرئیس

ادامهداشت.(
نخستوزیر-منمیمانمتاآقایانتختههارابههمبزنند.)آزاد-ازشمایادگرفتهایم(.

فرامرزی-نخستوزیرآقاهمیشهمیتواندحرفبزند.
شیدهاید. تراآقابهآتش صفائی-ممل
جمالامامی-مابهحقوشمابهناحق.

ملبفرمایید)آزاد- منیجانیندارد(ویلچنددقیقهت ست نخس���توزیر-بله؟...)جمالامامی-هیچ
شیدهایداگرمیخواهیدبهحرفهایتانگوش ترابهآتش نید...)صفائی-ممل نیم(خوباگرنمی ملنمی ت

بدهیمبایدبیاییدپائنی(اگرمایلنیستیدمنمیرومبریون.
ن. ند.بروآنجاهرغلطیمیخواهیب همیخواهدانقالببهپا جمالامامی-جهنم.اینرئیسالوزرایماست

شوشرتی-ماآزادینداریمدرایران.
نخستوزیر-بسیارخوب.

جمالامامی-بریوندیگرشمارانمیپذیرند.پاشوبروبریون.میگویدمیرومبریون.
شند. نصرتیان-بروبریونبگوماراب

نخستوزیر-منامروزازمردمتهران...
شوشرتی-دروغاست.

نخستوزیر-اجازهبفرماییدشمااینجابهمناجازهندهیدمنامروزازمردمتهران)آزاد-پسچرابامسلسل
نید هش���ماصحبتمی ردید؟)زنگرئیس()آزاد-بامسلس���لآمدهایداینجا؟...(آقاوقتی بهمردمحمله

هاینجاهیتختهمیزدیوبهمنهممیگفتیبزنم.( ردی نم)آزاد-فراموش منعرضینمی
ن.اینجابرایشمامجلسنیست. جمالامامی-شماهرچیهستینخستوزیرنیستی.بروبریونصحبت

بروبریونمجلساستتوانقالبیهستی.
لهمتفقعلیهنمایندگانمجلساس���ت)آزاد-خرینیست(،)جمالامامی-خری نخس���توزیر-اگراینمس
نیداگرنیستمناحتیاجیندارماینجا مل نم.ت نمی نیست(اگرمتفقعلیهنمایندگانمجلسنیستعر

المحرفبزنید. نماگرشماتوانستیدیک نمعصرامروزازتماممردماینشهردعوتمی صحبت
ند. رد.مجلسراهمتهدیدمی شوشرتی-آقادیدیدبازتهدید

همراعاتقانونومجلس جمالامامی-...آقاینخستوزیرشماهیچوقتدرعمرتنهتنهانخستوزیری
نیاگردر هدرخانهاتبنش���ینیومراعاتقانونراب ندنبودیدهیچوقتیکهمچوفردیهمنبودید راب
ه  از مجل  پا شدید رفتید جلو درب   سی  نیستی   نی.شما مگر  صفاقلیتهمباشیمراعاتقانونرانمی
نیبروهمان فتید آنجا مجل  نیست  اینجا مجل  است .آمدیاینجانشستهایچه شها  مجل به  چاقو



۳۹۹شعبانجعفری

ش���هابرایشمامجلسهستند)نخس���توزیر-حاالهممیروم(برومرامیترسانی...پاشو برو، بروی   چاقو
حبت   . اینجا برای  شما مجل   شهای  شهربانی   حبت    با چاقو شها  جلوی  مجل  باچاقو
نی . ای  نخست وزیر است  یا هوچی  یا انقالبی  نخست  وزیر ای  حر  را  نیست . حاال ما را تهدیدمی 
و  راسی  دنیا را ببینید یک  هم ه  م  می رم  با مردم حر  می زنم  شما ور  بزنید اورا  دمو می زند 
یمیخواهدازماپشتیبانیمیخواهد حاالآمدهازمار رده  است  ی  یک  نخس��ت وزیری  درعمر   ل
ناتش،اعمالش،آن تآنقضیه۱۴آذرآنقضیۀ۲۳تری،چهبگویم؟رفتارش،س��� آناعمالشآنوضعیتممل
ردمیک نمی شد...مناینقدرفر شاندهومیخواهدبیشازاینب ترابهآتش ه،ممل هاالال اداراتش،الال
تمیشودمیرودزیرلحاف هوارداینممل ندوقتی می ههمیشههمتمار پریمردهفتادوچندسالهای
همنمیمانم...آقاآخرشچی اش���لنگتختهمیاندازداینآدماینقدرسماجتبهخرجمیدهد ویلدرآمری
ردی؟چیز ت،دوئیتچهایجاد ردیدراینهشتماهجزبدبختی،فال تچه ردیبرایاینممل استچه
هشما هعلریغمایشاننمایندهایدبگویید.او ردمعقلمقاصراستشمانمایندگانملت  عجیبیاستمنعر
شهای  جلو مجل را نماینده  می داند...آقامنرویسخنمباایشاننیستایشان رانمایندهنمیدانداو چاقو
تنیستمعتقدبهنظموآرامشنیستاویکسرشتخاصیاست.خدا معتقدبهاینحرفهانیستمعتقدبهممل
هخدابرای است یازآنامرا رتمصدقهمی ند.د یکمرضهاییگاهیبرایتنبیهدرجامعهایجادمی
ایرانفرستادهاست...مسلمانخداشمانمایندگاناینملتهستیدزماماموراینملتدستشماستاوهرچهاز
نند...دیگراحتیاجبهاینجنجالبازینیست نندبازارراتعطیل اینحرفهامیزندپوچاست...شنیدمتلفنمی
تچهمیخواهی؟ همادیگرازاینحرفهاازمیدانبهدرنمیرویم...آخرچهبگویم؟ازجانممل ویلبدانی���د
ت ردیزیرزمنی.تنهامنبععایداتاینممل ردیونفتراهم ردم.خوبخلعید میگویدآمدممنخلعید
همننخستوزیرانتخاباتنیستممگر هنفتبودجلویشرابستیحاالچهمیگوییتومگرنگفتهبودی را
ند سانتخاباتب ردیمگرنگفتیبااینقانونانتخاباتهر ن شماهزاردفعهبهاینقانونانتخاباتاعرتا
یدادهمیآییمیگویی ردهر نی.مجلسارادهای آنانتخاباتمخدوشاست...میآییبهمجلستوهنیمی
هادعا نم،آخراگرنخستوزیرپارلمانشهستیوآنطوری همنقبولندارمازفرداانتخاباتراشروعمی
رتم،نشانبدهدرپارلمانهای همیگویید نیپابنداصولپارلمانتاریسمهستی،شمابیانشانبدهخودتهم می
ردهایدویلمنآنرازیرپا هنخستوزیربیایدبگویدشماهاابرازعقیدهای دنیایکچننیس���ابقهایهست
هنخستوزیرمقرراتیوپارلمانرتوقانونهستی...حاال ن ردیآنوقتبیاادعاب میگذارماگراینراپیدا
میخواهیبهماچهبگویی؟چهگزارشیبدهی؟هرروزیکصحنهسازی،هرروزیکخیمهشببازی.شماچه
ُشتم،چاپخانهها همنروز۱۴آذررفتمبچههایمردمرا هبهمجلسبدهی؟میخواهیبگویی گزارشداری
ند  ردموآتشزدم...و حاال هم  می آید ما را تهدید می  ردم،مننخستوزیر،اینهارارفتمغارت راغارت
هطرفدارایندولت ارید حر  بزنم  می روم  جلوی  مجل .ایبهجهنم.آقایانش���ماها ر اینجا نگ ه  ا
ه  یک نخست  وزیری  بیاید به  مجل  شورای   نون  ای  سابقه  در دنیا بوده  است   هستیدبهمنبفرمایید،تا
ملی  بگوید م  می روم  جلوی  در با مردم  حرفم  را می زنم  و ش��مامجل  نیس��تید... آخر شما را به  خدا 
اب  به  آقای   خ ه  یک  نخست وزیری  بیاید به  شماای  حر  را بزند  نفی تان  برنمی خورد  ب   به  تع
ه  بیاید بگوید م  می روم جلوی  مجل  حرفم  را می زنم  یعنی   رفی  آقا به  ریش  سفید شما برنمی خورد 
ارهنیستنخست ارهنیست.بهاینقبلۀحاجاتاین شما را داخل  آدم  نمی دانم ...بهراستیآقایانایشاناین

وزیرنمیتواندبشود...«



پیوستها ۴۰۰

پیوست  شمار 8 
د    758-756 قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقو  م تاب   از 

اشانی  دیدار با آیت الله 
ه»زعمایقوم« ردهبودسببشد لیفلج هاینباربهصورتحادیفعالیتپارلمانرابه وجوداختالفات

نند. باردیگرفعالیتبهعنوان»میانجی«راآغاز
یلیافت.مهندسرضویدراین ترئیس���همجلسبعدازظهرروز۱۳اسفنددرحضوررئیسمجلستش هی
اشانیرا ه ترئیسهنظرآیتال جلسهحضورنداشت.دراینجلسهموضوعادارهجلساتعلنیمطرحشدوهی
ردویل یید هایشانحقدارددستورادارهمجلسرابهنایبرئیساول)محمدذوالفقاری(بدهدت مبنیبراین

رد. سیوننهضتملینپذیردچهباید هاگرفرا اینبحثپیشآمد
اش���انیش���خصًا ه ردندآیتال دراینزمینهبحثمفصلیش���دوبعضیازاعضایهیئترئیس���هپیش���نهاد
هاگروضعبههمنی رد یید اش���انینیزت ه ندتاایناختالفاتازمیانبرود.آیتال جلس���اتمجلسرااداره

منوالباقیبماندروزشنبهدرمجلسحاضرخواهدشد.
ه سیوننهضتملیباآیتال البتهروزقبل)۱۲اسفند(دیدارنسبتاًطوالنیبنیمهندسرضویومحمودنریمانازفرا
سیون تیبهتفصیلدراینگفتگوتجزیهوتحلیلشد.دونمایندهفرا اشانیصورتگرفتهبودومسائلممل
هایننفاقبنیسراننهضتبهاهدافاصلیمبارزه نهضتملیضمنتشریحموفقیتهایگذشتهوضربهسختی
یری ریداشتندواگرقرارباشدت اریوهمف ارهم هازآغاز هگروهنهضتدستهایبودند رشدند میزندمتذ
هدوراوجمعشدهاند اشانیرابهگروهی ه رویهایصورتگریدبازهمبایدبانظرهمهباشد.بعدتوجهآیتال
ردندوگفتند:»اینهاهمان الیدرباریجلب الییچونمریاشرافی،بهادری،حمیدیهودیگرو و بهخصو

انشدهاند...« هازنزدی هدرآغازنهضتازمخالفنیجدیبودند...حاالچهشدهاست سانیهستند
هاعالمداردبرای اشانیجداًخواستارش���دند ه هجنبهگالیهش���دیدداشت،ازآیتال ضمناینس���خنان
اریهایاولیه اش���انیمتقاباًلبهطورمشروحازهم ه تورفعاینبحرانچهتصمیمیدارند.آیتال آیندهممل
روز رتمصدقمطلبرابهجریانحواد ردوپسازگالیهازرفتارد رتمصدقیاد مخصوصاًبنیایش���انود

شاندوگفت: نهماسفند
گذش���ته،ناگهانموضوعمس���افرتش���اهبهخارجبهمیانآمدومنچونازحقیقتامر »...دردنبالهحواد

تندانستمومخالفتمهمازنظراصولمشروطیتبود...« مطلعنبودماینمسافرترابهصالحممل
هدرعمرخودنهش���اهرادیدهونهبادربارمراودهایداش���ته،علت اش���انیب���اتوضیحاینمطلب ه آیتال
ن ردمبااینمسافرتمم ه»چونحس رد روزنهماسفندچننیتوجیه اقداماتخودرادرجریانحواد

ردم...« تازهمگسیختهشودباآنمخالفت استشریازهممل
رتمصدقوبیتوجهیایشانبهنصیحتوتوصیهدوستان بهرفتارواعمالد اش���انیضمناعرتا ه آیتال

ییایشانگفت: وخودر
ه س���یندارندویلبههرحالمعتقدمدراینمبارزهای هگوشش���نوائیاز رتمصدق »...االنهمآقاید

تیحفظشود...« مؤثروقوایممل ملتایراندرپیشداردبایستیاتحادواتفاقبنیاشخا
هدرمنزل ریمی،قناتآبادیوحائریزاده الیدرباریچونحمیدیه،بهادری،مریاشرافی،محمدذوالفقاری، و
اشانیبامهندسرضویونریماننداشتندباحضور ه راتآیتال هبودندوچندانرضایتیازادامۀمذا آیتال
رهبارئیسمجلس،مانعازادامهصحبتایندونفرشدندودرنتیجهتصمیمقطعیاتخاذنشد خودوآغازمذا

التهمچنانباقیماند. ومش



۴۰۱شعبانجعفری

یه  آیت الله بروجردی  تو
تشد.مجلسعماًل ارهایاساسیممل ورد دودستگیونفاقبنیسراننهضتموجبتشنجدرمردمور
رتمصدق اشانیبرایمخالفنیومنزلد ه فلجگردیدومرجعحلوفصلاموربهجای»پارلمان«،منزلآیتال

برایموافقنیشد...
هحتی اراختالفونفاقبهجاییرس���ید ...درتم���اممطبوع���اتخربهاییازهمنیقبی���لوجودداش���تو
نارهمیگرفت.صالحرادرمداخلهدیدوخربیدرشمارۀ ههموارهازسیاس���ت هبروجردی حضرتآیتال

۱۰۴۸مورخ۱۳اسفندروزنامهباخرتامروزبدینشرحانتشاریافت:
هبروجردینمایندهایازدربارونمایندهایازطرفنخس���توزیررابه »...دردوروزگذش���تهحضرتآیتال
قماحضارنمودند.بهبودیازطرفش���اهوملکاس���ماعیلیمعاونپارلمانیوسیاسیازطرفنخستوزیربه

هبروجردیبهوسیلهایندونفربرایشاهونخستوزیرپیامیبدینشرحفرستادند: قمعزیمتنمودندوآیتال
مالعالقه هاعلیحضرتهمایونیوجنابآقاینخستوزیر سفازواقعهاخریچوناطمیناندارم بااظهارت
مافیالسابقوحدتنظر،اتحادواتفاقراحفظ ه شورایراندارندامیدوانتظاردارم رابهاستقاللوعظمت
شورفراهم هعناصرمنحرفواخاللگرفرصتیبهدس���تنیاورندتاموجباتاغتش���اشوبینظمیدر نموده

گردد...«
فحۀ 5 یهان ، شمار 2939، 10 اسفند 1331،  از روزنامۀ 

ر  آیت الله بهبهانی  اعالمیۀ ح
هبهبهانیصادرشدهاست: ایناعالمیهامروزازطرفحضرتآیتال

هالرحمنالرحیموبهنستعنی بسمال
���هحقریدرامورسیاس���یدخالتینداش���تهوحتیالمق���دوروارداین عم���ومبرادرانایمان���یاطالعدارند
 جریاناتنمیشوم.دیروزغفلتاًازانتشارخربناگهانیمسافرتاعلیحضرتهمایونیبهخارج،عدهایازعلما
هاعلیحضرتراازاین اعالمواهایلبازارواصنافبانهایتوحش���تبهاینجانبمراجعهوتقاضاداش���تند
مسافرتمنصرفنمایم.اینبودشخصاًباتلفونازجنابآقاینخستوزیرتقاضانمودمخودایشانمبادرتبه
هبندهبا اینتقاضانمایندوایشانهمجوابمنفیندادند.بااینحالآقایانازاینجانبشدیداًتقاضاداشتند
هحضور ثرتجمعیتوشدتاصرارچارهندیدم رهومعظملهرامصممبهانصرافنمایم.با اعلیحضرتمذا
هاعلیحضرتهمایونیاز هبحمدال همایونیشرفیابیحاصلوتقاضایمردمرابهایشانبرسانم.آقایانمیدانند

اینخیالانصرافحاصلنمودند.
هاخاللگرانودس���تجاتتندروازاین ���هآرامشراحفظفرمایندونگذارند ازآقایانمحرتماس���تدعادارم

ردهوموجباتتشنجاتفراهمنشود. استفاده جریانعادیسو
االحقر-محمدالموسویالبهبهانی

پیوست  شمار 9 
د    61-60 قلم  و سیاست ، از استعفای  رضاشاه  تا سقو  م تاب   از 

نان ار یاز اخبراثرش���نیدنصدایهیاهویجمعیتباراهنماییی رتمصدقهنگامخروجاز »...وقتید
هبرایقتلاوتهیهدیدهبودندرهاییمییابدو اخخارجمیشودوتصادفاًازتوطئۀدقیقی دربارازدربدیگر
صدوپنجاهمرتیازآنمحلمیرود،پسازساعتیجمعیتیازاوباشجنوبشهرو بهمنزلخوددرفاصلۀی
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رت ردهبودند،بهدستورشاهپورحمیدرضابرادرشاهبهطرفخانۀد اخاجتماع یلشدهودرجلو افرادنظامیتش
رتمصدق،ازدرودیوارخانهباالمیروند.رهربیاینجمعیت توبرایحملهبهداخلخانهوقتلد مصدقحر
هدرروزهای راشعبانجعفری)معروفبهشعبانبیمخ(برعهدهداشتوعدهایازافسرانبازنشستۀارتش
ه قبلازآنتاریخازارتشتصفیهشدهبودند،سازماندهیعملیاتاجراییرابرعهدهداشتند.قبلازآنهنگامی
موبیشتوسطعابرانبهبعضی اخاختصاصیشاهجمعشدهوشعارمیدادند،خربآن اینجمعیتدرجلو
دهاجتماع هدرمحوطۀدانش دۀحقوق نقاطشهرازجملهدانشگاهتهرانمیرسد.جمعیازدانشجویاندانش
ردهبودندپسازاطالعازاینخربدچارتشویشمیشوندوقاسمخاتمیمسئولدانشجوییحزبنریویسوم

نند. رتمصدقحرمت نددستهجمعیبهطرفمنزلد دۀحقوقبهدانشجویانپیشنهادمی دردانش
رتمصدقدر اخبهط���رفمنزلد هجمعیتاوباشجلو رتمصدقمیرس���ند دانش���جویانموقعیبهمنزلد
النرتیمحلدستور رتمصدقدرصبحآنروزبرحسباحتیاطبهرئیسشهربانیورئیس تبودند.د حالحر
النرتی النرتیبرایحفظنظمدرمحلحضورداش���تهباشندوبههمنیجهتپاسبانان موران هم دادهبود
ردندویلبهعلتحضورش���اهپورحمیدرضاودستوراو رتمصدقجلوگریی ازهجومجمعیتبهطرفمنزلد
رتمصدقهجومآورد.دراینموقعتعدادیازدانشجویانسررسیدند ناریرفتندوجمعیتبهمنزلد پاسبانانبه
رتمصدقرس���انیدندوبدونداش���نتهرگونهسالحبهمقاومتپرداختند. وخودرابهجلویدربآهنیمنزلد
هخربشدهبودبهسخرنانیمیپردازد.عالوهبردانشجویانبعضیازدانشآموزاندبریستان جاللآلاحمدهم
هدرمیانآنان متفرقه هدراوایلخیابانفردوسیقرارداشت،وقتیمتوجهمیشوندگروهیازاشخا ادیب،
تند اخدرحر گروهبانانارتشیبالباسشخصیوجوددارندبادادنشعاربهنفعشاهومصدقبهطرفخیابان
نندوجمعیازآنانبهاتفاقباقردریانیمسئولحزبنریویسومدرآندبریستان سایردانشآموزانراخربمی
نندودرآنجابهمقاومتدانشجویانملحقمیشوند. رتمصدقآنهاراهمراهیمی واردجمعیتشدهوتامنزلد
خریافتدوفرصتبیشرتی همدتزمانیگرچهناچیزحمالتس���ازمانیافتهبهت همنیمقاومتس���ببش���د
مورانانتظامیمنزلبیفتد.براثراینمقاومت،دانشجویان رتمصدقوم برایچارهاندیش���یومقابلهبهدستد
اریبهقاسمخاتمیواردساخت.دوستان ودانشآموزانبهسختیمجروحشدندوشعبانبیمخچندچاقوی
ردندواوبیشازیکماهبسرتیوتحتمداوابودو اوجسدنیمهجانقاسمخاتمیرابهبیمارستانسینامنتقل
ودتای تاآخرعمرآثارجرحچاقویشعباندربدناووجودداشتوازآنرنجمیبرد.قاسمخاتمیدرجریان
۲۸مردادوفعالیتهاینهضتمقاومتملیوفعالیتهایجبهۀملیازسال۱۳۳۹بهبعددرصفاولقرارداشتو
ردودرسال۱۳۵۰دارفانیراوداعگفت.بعضیازدانشجویان همۀزندگیخودرامخلصانهوقفاینمبارزه

ولبودند. هبرداشتندتامدتهابهمعالجهمش ودانشآموزانازجملهباقردریانینیزبراثرجراحاتی

پیوست  شمار 10 
از ماهنامۀ پر، شمار 176، سال  پانزدهم ، شمار 8، شهریورماه  1379

ارانش  د  و هم شته  شدن  د م ۀ شاه  برای   توط
هآقاینخستوزیردراین رد نزدیکساعتپنجبعدازظهر،یکنفرازستادارتشازقولنخستوزیرتلفن
 اطالععر هآقایانوزیراندرساعتپنجبهستادارتشتشریفبیاورند،مح جاتشریفدارندوفرمودند
ار ارانشچه ندوباهم هآقاینخستوزیردراینوقتروزدرستادارتشچهمی شد.منمتعجبشدم
هازستادارتشوجنابآقاینخستوزیر ردم  جاتلفنمیفرمایید؟گفتعر هشمااز دارد؟پرس���یدم
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سیگرفتموبهستادارتشرفتم.چهارنفرازوزراتشریفآورده هماینجاتشریفدارند.منمتقاعدشدموتا
هبهتوسطآشنایانشانازآناطالعیافته بودندودراتاقجنبدفرتستادمنتظردیگرانبودندوپریامونواقعهای
اخاختصاصیبااتومبیلیبهخانۀ رتمصدقپسازبریونرفنتاز هد ردند.واقعهاینبود بودند،صحبتمی
یازشاهپورهابهخیابانآمدهوشعبانجعفریبیمخرا خودشرفتهبودهاستامابالفاصلهبعدازرفنتاوی
ارانش رتمصدقوهم هقراربودهاستموقعخارجشدند رتمصدقواجرایتوطئهای مورحملهبهمنزلد م
رتمصدقازدروراهدیگریدررفتهبودوبهقولشعبانبیمخ هد اخاختصاصیاجراشودویلبهواسطهآن از
یاشاه»مرغازقفسپریدهاست«توطئهشاهباموفقیتمواجهنشدهاستوشعبانبیمخهمفوراًباچندنفراز
وبیدن رتمصدقتاختهاستوخواستهاستبا شدهبهمنزلد نوچههایچماقبدستومسلحشسوارجی
یازهمراهان ننشدهاستی ارمم ندوچوناین هقفلبودهاست،آنرابش رتمصدق بهدرخانهد جی
یاز ند.ی نارخیابانباالرفتهاس���تتاازرویدیواربهحیاطبرودوقفلدررابش��� یازدرختهای اوازی
هرویدرختبودهاست ندوشخصی همواظبخانهنخستوزیربودندترییبههواخایلمی دوافس���ری
متوحششدهازدرختپائنیمیآید.شعبانبیمخبعدازمشاهدهافسرانمسلحوآمادهبودنآنهابرایجلوگریی
اخاختصاصی موریتشبهدستهچماقبدستانجلودر ازاووهمراهانشمرعوبمیشودوناچاربدوناجرایم
وبیدهشدندروآگاهشدنازقصدمهاجمان،مصلحت رتمصدقپسازشنیدنصدای ملحقمیگردد.اماد
هلباسمنزلشراپوشیدهبودهاستازراه هازخانۀخویشبهجایامنتریبرودودرحایل رادرآنمیبیند
رتمعظمی(وازآنجابااتومبیلبهستادارتشمیرودوبااطمینانبهاین پشتبامبهخانههمسایه)خانۀوالدۀد
ارانشنخواهد اووهم سیمعرت هدرآنجاباحضورافسرانعالریتبهارتشوعدهدیگریازارتشیاندیگر
رتمعظمی یازاطاقهایستادارتشبهد ند.درضمناسرتاحتدری شدوبعدآنهاراهمبهآنجااحضارمی
یلجلسۀفوقالعادهخصوصیدعوت ههرچهزودترنمایندگانمجلسرابرایتش )رئیسمجلس(میسپارد
یلیک هبرحسبپیشنهاداوبرایتش ثرنمایندگانمجلسرا رتمعظمیحضورا هآقاید ند.بعدازآن
ارانشرساندوفرمودالزماستآقایانهمتشریفبیاورند جلس���هفوقالعادهدعوتشدهبودند،بهاطالعهم
ردهاند خری هت ناستنمایندگانیهم تامنچگونگیواقعهامروزراتوضیحبدهمتامابهمجلسبرسیممم
ههواخیلیسرداست، ردم  بیایندوخودشراهافتاد،آقایانوزیرانهمهمراهاو.مندرسرپلههابهایشانعر
خوبستعباییبپوشید.فرمود:»آقا،منحاالخودمگرممتاحادثۀامروزودسیسهشاهرادرمجلسشرحندهم

احتیاجبهعبانخواهمداشت.«

پیوست  شمار 11 
از ماهنامۀ سیمر ، سال  دوازدهم ، شمار 85 و 86، تری 1379، ل آنجل 

هبامطالعهمجالتخاطرهایرااززندانموقتبرایایش���انتعریف بودم درخدمتآقایاردش���ریمحص
ردم.گفتندبنویسموخدمتشمابرایچاپدرسیمرغبفرستم.بااحرتامبهرامشریازی

الساولمتوسطهبودمومحلاقامتمدر روزهایبعداز۹اسفند۱۳۳۱بود.مندرآنزماندردبریستاندارالفنون
ردمودربنیراهروزنامهفروشی خیابانخیامحدودسیدنصرالدینبود.معمواًلرفتوآمدبهمدرسهراپیادهطیمی
هبنامحبیب نارروزنامهفروشی بودس���رسهراهارکروبرویدادگسرتی.مندررفتوآمدخودساعتیرادر
روزتاریخدقیقآنرابهخاطرندارم. ردم.ی ومحمدبودندمیایس���تادموروزنامهومجالتروزرابراندازمی
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مهمیشدوعدهایازاعضایحزبتودهایران،درجلودرب آقایتاهور۱مدیرروزنامۀشهبازدردادگسرتیمحا
دادگس���رتیتظاهراتراهانداختهبودند.مندرآنزمانعضوس���ازمانجوانانحزبتودهبودم،ویلازتظاهرات
اطالعینداشتم،چونتظاهراتازطرفیکمحلحزبیبرگزارشدهبود.اماچونراههرروزمنازجلواداره
هخودرامیانصدهانفر تبودم رادیوودادگسرتیمیگذشتطبقمعمولهرروز،آنروزهمازآنجهتدرحر
همردمبهطرفپائنییعنیادارهرادیومیدوند.منهمخودمرابه نندهیافتم.درحنیتظاهراتمتوجهشدم تظاهر
ند اییدرآنقرارداردورانندهایرانیآنراهدایتمی ارتشیروبازیکافسرآمری آنهارساندمودیدمیکجی
هنجات هخودراازمعر ند وششمی اییحملهورشدهورانندههم وگروهیباسنگوچوببهافسرآمری
ت رد.تاباالخرهازجلودادگس���رتیردش���دوبهطرفمیدانتوپخانهبهحر دهد،ویلمالحظهجمعیترامی
ه ردم.حدودچندساعتبعدازآن درآمد.بعدازاینجریانجمعیتتقریباًمتفرقشدندومنهمآنجاراترک
ول ردم.دراطرافدادگسرتیحتیپرندههمپرنمیزدومنمش بهخانهمیرفتم،روبرویروزنامهفروشیتوقف
همحمدروزنامهفروش،منویکجوانمحصلدیگری ارتشیروبرویما هدوجی خواندنروزنامهایبودم
انداختند. ردندوچندسربازازآنبریونریختندوماسهنفررادستگریوبهدرونجی همننمیشناختمترمز
النرتیمیدانتوپخانهدادند.ازآنجا هبهچهعلتدستگریمیشویمبهجایینرسیدوماراتحویل ما اعرتا
ردهاند، اییدستگری تکزدنافسرآمری همارابهجرم همبهزندانزیرآگاهیوباالخرهچندروزبعدمعلومشد
ایی هدورتادورآنافسرانشهربانیوارتشینشستهبودند.مرابهافسرآمری چوندرشهربانیمرابهاطاقیبردند
شمارازدهاستواوگفتنمیدانم.وبعدازآنمرابهزندانموقت هاینشخ ردند نشاندادندوازاوسؤال

شهربانیفرستادند.
ارگراندخانی���اتدرزندانموقتزندانیبودندوآنهادربند۴ درآنروزه���انمیدانمبهچهعلتگروهیاز
شتهشدقرارداشتند.مراهمبهبند۴تحویلدادند.وپسازشرحقضایاو رتتقیارانیدرآن هد همانبندی
مورخریدقرارداد.زندانموقتشهربانیدوطبقه هاسمخودرابهپلیساسممستعاردادهاممسئولبندمرام این
ان هبنیآنهایکد هاطاقهاییقرارداشتند لفل فحیاطوجودداشتندوطبقهدومبهش بود.درطبقهاولهم
همسئولخریدبند۴مجازبوددرهرساعتازروزبرایخریدخارجشودوپلیسجلوبند، بقایلوجودداشت
رد.ضمناًدرآنروزهاآقایشعبانجعفری)معروفبهبیمخ(وگروهیازهوادارانشهم دربرابرایشبازمی
هبادرهایبازبدون بهعلتحملهبهخانهمصدقنخستوزیروقتدر»زندان«بودند.آنهارادراطاقهایفل
هبرایخریدواردحیاطشدمگروهیپلیسوافسر یازروزها گاردوباتماموسایلراحتیجادادهبودند.ی
راواتوریشسبیلی توشلواریتریهبا هبا هاطرافیکنفررا نگهبانوشعبانخانودوستانشرادیدم
ساعلیحضرترابازنان هدردستداشتمیگفت:»ع »لنینی«گرفتهاند،وشعبانبااشارهبهروزنامهای
وش���شداشتتوجهافسرنگهبانرابهمسئولیتشجلبنماید،بهطرف ه نی؟«وآنمردرا لختچاپمی
ردندوشعبانخانآقایانجویشریازیصاحبامتیازروزنامۀ بند۵ُهلمیداد.وبهدستوراودرببند۵راباز
ه:»جایاودربند۵است.«بند۵ آتشباررادرونبند۵ُهلدادهودربرابهرویاوبستند.شعباندادمیزد
یقرارداشتند،سالنیبزرگبودباگنجایش۵۰ وچ هدردوطرفآناطاقهای هراهرویدراز سِبند۴ برع
ردندو هدرببندراباز هحدود۲۰۰نفررادرآنمیچپاندند.بند۵بهبندآفتابهدزدهاشهرتداشتزمانی نفر
نارشانایستادهبودم.وقتیدربازشدهوایبخارمانندبا شعبانآقایانجویشریازیرادرونآنُهلدادمندر
 هافسریارشدترازافسرنگهبانواردشدوبااعرتا بویمتعفنازآنخارجشد.چنددقیقهاینگذشتهبود
هاینموضوعباعثدردسرمانخواهد رد( هرلرئیسزندانرابازیمی بهافس���رنگهبانوش���عبانخان)

شدهاست. هاحتمااًلدرنشریهسیمرغبهغلطتاهورتای ۱-مدیرروزنامهشهبازرحیمناموربود
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ه،اتاقشعبانبروند.آقای شد.آقایانجویراازبند۵بریونآوردندوازاوخواستندبرایصرفچایبهفل
رد.وباالخرهباخواهشوعذرخواهیافس���رزندان،همگیبهاتاقش���عبانرفتند.شنیدم انجویامتناعمی
هآقایانجویمیگفت:»درس���تمنصاحبامتیازروزنامههستماماروزنامهزیرنظرهیئتتحریریهمنتشر
هبا هروزنامهدرغیبتمندرروزمعینیمنتشرخواهدشد.شعبانودوستانش میش���ودوشماخواهیددید
ردهبود،اطرافاتاقدوزانودرمقابلشنشستهبودندوبهحرفهایشگوشمیدادند.آقای آنخشونتعمل
سیازشاهدر هتوطئهعلیهسلطنتمحسوبمیشد،بهخاطرچاپع انجویشریازیرابهجرممادۀ۵قانون
یازاطاقهایبهداریشهربانیمنتقل ردهبودند.آنشباورابهی ناردخرتنیملختیاروپاییدرآتشباردستگری

ردند.یادشگرامیباد.

پیوست  شمار 12 
فحه    ، 25 خرداد 1332، شمار  اسم  نشریه 

ه  نهم  اسفند وض  بی  سابقه ای  داشت  مه  متهمنی  حاد محا
ه  از متهم  بودن  استعفا می دهد رد  الی  مداف  استعفا دادند شعبان  جعفری  هم  اعالم   وقتی  و

مه  چقدر به طول  می انجامد و جریان  بعدی  آن  چگونه  است  محا
س  در منزل  او را نداشتم  د  وفادارم  و خیال  ش فت  م  به  د م ی  از متهمنی  می  ی

مه  متهمنی  واقعۀ نهم  اسفند ا  شریی  و خواندنی  از چند جلسۀ محا ن
هدرجلساتمقدماتیاین مهمتهمنیواقعهنهماس���فندوتظاهراتیاس���ت یازوقایعمهماینهفتهمحا ی
مهدرسالندادگاهصورتگرفتومنجربهسریشدنجلساتدادگاهوبعدهممنتهیبهگرفنتاینتصمیم محا
مورینانتظامی هجمعاًبیس���تویکنفرمیباشندبعدازجریان۹اسفندتوسطم گردید.متهمنیاینپرونده
دستگریشدند.درمیانمتهمنیچهارسرهنگ،یکسرگرد،دواستوار،ویکسربازوگروهبانوهمچننییکنفر
مۀاینمتهمنیدرسالنسخرنانیشهربانیدردادگاه شنبهاینهفتهاولنیجلسهمحا زننیزدیدهمیشود.روزی

شعبۀدومجنحهفرماندارینظامیبهریاستآقایسرهنگهشرتودیآغازشد.
ردند.در همتهمنیرااززندانبهدادگاهمیآوردندآنهامرتباًبافریادهایزندهبادش���اهتظاهراتمی موقعی
هعدهایازمخالفنیمتهمنیوارد شنبهآغازشد،هنگامی هساعتدهونیمصبحروزی اولنیجلس���هدادگاه
ردنددامنۀتظاهراتبهزدوخوردمنجرشدودرنتیجه سالندادگاهشدندوتظاهراتیبرعلیهآنهاوبهنفعدولت

شنبهبهطورسریآغازشود. مهبعدازظهرروزی همحا چندنفرمجروحشدندوبعدقرارشد
اتشریینیازجلساتدادگاه: اینکن

نید ای  زن  را بریون  
هدرجایخوددردادگاه نونریشخودرامانندس���ابقبلندنگاهداشتهاس���ت،موقعی ها ش���عبانجعفری
ردوگفت:»اینزنرا اونشستهبود هدرطرفچ مینشستاشارهبهبانوآزادپور)مشهوربهآژدانقزی(زنی

ند. همارابدنامب نید.اورامخصوصاًجزومامتهمنیبهاینجاآوردهاند ازدادگاهبریون
سش���اهدر هاوراازمیانمابربید.عش���قینیزبهنبودنع نمویلدرصورتی م���نحاض���رمگناهاوراقبول

ردند. سشاهرانصب مورینع ردویلچنددقیقهبعدم  دادگاهاعرتا
مه  نمی شویم  ما در جلسه  سری  محا

مهمتهمنیمزبوربدونحضورتماشاچیآغازشدویلازهماندقیقه شنبهدومنیجلسۀمحا بعدازظهرروزی
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ردندوگفتندماحاضرنیس���تیمدر  الیمدافعآنهانس���بتبهاینجریاناعرتا اولچندنفرازمتهمنیوو
هتماشاچیآنبرقسرنیزهباشد.درنتیجهدادگاهسهباربهمخوردووقتیسرهنگ مهشویم مهایمحا مح
هدادگاهسریانجامشود هشرتودیرئیسدادگاهاعالمداشتبنابهتقاضایدادستانتصمیمگرفتهشدهاست

ردند. لخوداستعفا الیمتهمنیبطوردستهجمعیازش لیهو
ردندودرنتیجهازروزس���هش���نبهدادگاهبهطورعلنیبه ره الیمتهمنیبارئیسدادگاهمذا صبحروزبعدو

موریندیگربهمنخورد. ارخودادامهدادوآرامشآندرنتیجهمساعیم
ادعانامهچیست؟

یکمقاممطلعبهخربنگارماگفت:منتادعانامۀدادستانخیلیمفصلاستودادستاندرادعانامهخودمدعی
سنتدِرخانهنخستوزیرتصمیمداشتهاندنخستوزیررامقتولسازندوسِراو هاینمتهمنیبعدازش شدهاست
ردهاند. هایناتهاماتپوچوبیاساساستوبیجهتمارابیگناهدستگری رابُبرندویلخودمتهمنیمدعیهستند

نند. مهمی نونتعینیشدهاستواصواًلبیجهتمارامحا همدتحبسماهما مامیدانیم
د  وفادار هستم  م  به  م

رتمصدقوفادارهس���تمو یازمتهمنیبهخربنگارماگفت:»بهخداقس���ممنهنوزهمبهد ش���عبانجعفریی
هشاهمیخواستبرودچوندیدماجنبیهااز شمابداًصحیحنیست.منآنروز ُ همیگویندمنقصدداشتهاماوراب این
نمویلچوناعلیحضرتهمایونی مکمردمشاهراازرفنتمنصرف ردمبا نندرفتموسعی اینجریاناستفادهمی
نندبهمردمگفتمبرویمخانهنخستوزیروازاو هبهبهانیراضینشدندازمسافرتصرفنظر بهحرفماوحتیآیتال
ند.وقتیرسیدمدیدمعدهایآنجاهستندوتامنخواستمبهخودمبجنبمدِرخانه نیمشاهراازرفنتمنصرف تقاضا
هبا ُشید هچرابرادرانخودرامی ردندومنبهآنهاگفتم ستندبعدنظامیهاشروعبهتریاندازی نخستوزیرراش

سرنیزهپایمرامجروحساختندومرابردندمریضخانهوبعدگفتندتوتوقیفهستی.«
سنتدرخانهنخستوزیر هاینهامیگویندمندرش ش���عبانجعفریس���پسبهشوخیاظهارداش���ت:»حاال

نند!« تداشتهامحاضرمیکنفربنابفرستمآنجارادرست شر
نمویلاین ارهایاوقضاوت رتمصدقو هنسبتبهد رتازآنهستم وچ شعبانجعفریمیگفت:»من
رتمصدقازحقایقاطالعپیدا هد هبعضیازاطرافیاناوآدمخوبینیستندونمیگذارند رامیتوانمبگویم
همننانسنگک ش���تهشومهمهبدانند هاگر هآمدمدادگاهیکنصفهنانس���نگکخوردم ند.منحاال

نم.« میخورموازوطنخودمدفاعمی
هاونیزجزومتهمنیواقعۀنهماس���فندمیباش���دبیشازس���ایرمتهمنیعصبانیبود. س���رهنگدومرحیمی
همنتصمیمدارمحقایقیرادر مهنشودبرایاین همحا نند ارهارامی سرهنگرحیمیمیگفت:»اینهااین

نم.« دادگاهافشا
ند متهم  از متهمی  استعفا می 

ردندشعبانجعفرینیز لخوداستعفا الیمتهمنیبطوردستهجمعیازش هو شنبهموقعی بعدازظهرروزی
بهرویورقهنوشت:

مهازاینتاریخازمتهمبودناستعفا »ریاس���تمحرتمدادگاه،اینجانبشعبانجعفریازنظرغریقانونیمح
میدهموازآمدنبهدادگاهمعذورمویلبازمیرومبهزندان-باتقدیماحرتامشعبانجعفری«

تیکجدید تا
الیمتهمنینیزباسریبودن شنبهباحادثهزدوخورددادگاهمواجهشدندوچونو هی مورینانتظامیبعدازاین م
اربربند.واینتدبریدرآخرهفته ردندتصمیمگرفتنداقداماتبیشرتیبرایحفظانتظاماتبه دادگاهموافقتن
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مؤثرواقعشد.
دیگرومجروحش���دندونفرس���ر لیجریانزدوخورددردادگاهوحملۀمخالفنیباصندیلبهی ویلبهطور

رد. وصدایعجیبیدرمحافلمختلفایجاد
مه  چقدر طول  دارد محا

ی شید.راجعبهچگونگیر ماهطولخواهد مهاینمتهمنیاگربدونوقفهصورتگرید،رویهمرفتهقریبی محا
هشایدچندنفریازمتهمنیازاتهامواردهتربئهحاصل ونظردادگاهپیشبینیهایزیادیمیشود.عدهایمعتقدند
یموجودنیستویل الیمدافعآنهااظهارمیدارندبرعلیهبعضیازمتهمنیدرپروندهمدار هو نندزیرابطوری
رد. هدرچندروزآیندهبهعملمیآیدتقریباًاینموضوعراروشنخواهد مدافعاتآیندۀدادستانازادعانامه

پیوست  شمار 13 
ودتاسازان    106-103 تاب   از 

بازیگران  28 امرداد
روز۲۵ام���ردادعظیمترینتظاهراتض���ددرباریراطرفدارانجبههملیوحزبتودهدرمیدانبهارس���تانو

ردند. میدانسپهبرگزار
حزبتودهدر۲۵امرداددستبهراهپیماییعظیمیزد.مبداًاینراهپیماییمیدانبهارستانبود.راهپیمایانپس
هتاآنزمانسابقهنداشتدرمیدانسپه)امام(ترتیب ازپیمودنخیابانشاهآبادوسعدیبزرگرتیناجتماعرا

دادند.انبوهجمعیتسراسرمیدانسپهیاتوپخانهراپوشاندهبود.
ش���عارهایجبهۀملیعبارتبوداز:»ماش���اهنمیخواهیم،مصدقپریوزاست«وتودهایهانیزشعار:»پریوز
بت«راسرمیدادند.درستسهروزبعدازایننمایشقدرت،صبحروز۲۸امرداد بادملت،برشاهننگون
مورین مزدور،اوباشواراذلوزنانهرجایی،تهرانرابهزیرسلطۀخودگرفتندودرمقابلچشمانم گروهیلوم
وراستزدند. شهربانیوفرماندارینظامیدستبهآشوبوغارتوچپاولروزنامههاوحملهبهاحزابچ
هناظروش���اهد یازآخرینبازماندگانمیداندارآنروز هجندقیمعروفبهمریزاش���هریاریی مریزاعبدال
وقای���عروز۲۸امردادوتظاهراتشاهدوس���تانهبودهاس���تدرگفتگوییبانگارندهمیگوی���د:»مندرمیدان
هبهخاطرماستچهاردستهاز بارفروشانامنیالس���لطانحرفۀواسطهگریداشتم.صبحروز۲۸امردادآنطور
جنوبشهربرایتظاهراتشاهدوستانهوقیامعلیهمصدقبهطرفشمالشهروتسخریخانۀمصدقبهراهافتادند.

ردگیطیبوطاهرحاجرضایی،میداندارمیدانبارفروشانامنیالسلطانازسرقربآقا. دستۀاولبهسر
راستاد ی،اص افرادایندستهعبارتبودنداز:علیرضاییمعروفبهقدم،ناصرحسنخانیمعروفبهناصرجیگر
رشاطر،رضاصاحبقهوهخانهونانواییوقمارخانه ربناییمعروفبهاص ی،اص رسس علینقیمعروفبهاص
رش���اطر،حبیبمختارمنش،احمدذوقی،حاجیمظلوم درش���هرنو،حاجعلینوریمعروفبهمردآهننی،اص

رازعملهجاتوخردهپاهایمیدان. نهاوندیمعروفبهحاجیسردار،وقریببهسیصدنفرسیاهیلش
رد.در ت هازباغفردوسحر ردگیحسنیاسماعیلپورمعروفبهحس���نیرمضونیخی، دس���تۀدومبهسر
ربابرامخان هابرامخانوهوشنگابرامخانوا ال ایندستهنقیرمضونیخی،برادرانطاهریمعروفبهماشا
همجهزبهچوبدس���تیهاییکمرتی ارههاواوباشرا وامریابرامخان.اینگروههمچندصدنفریازبی
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بودند،همراهخودداشت.
ردگیمحمودمسگر)باجناقحسنیرمضونیخی( هشنیدمازمحلۀبدنام)شهرنو(ناحیۀدهبهسر دستۀسوم
شیدهبودندومعروف باگروهیاززنانقلعه)شهرنوراقلعههممیگفتند،چونبهدستورزاهدیدورآنراحصار

بهقلعۀزاهدیبود(وخانمرئیسها.
ریمراهافتادهبودند. ردگیصابرودستۀدیگریازرباط دستهایهمازجوادیهبهسر

دستۀطیبورمضونیخیدرمیدانمولویبههمپیوستندوپسازپیمودنخیابانسریوسوچهارراهسرچشمه
اخشدهو ومیدانبهارس���تانخیابانشاهآبادوخیاباناس���تامبولوخیاباننادریوخیابانشاه،واردخیابان

روانۀخانۀمصدقشدند.
ربزاغی-ازمیدانبارفروش���انسرچشمه-به رباللهومریزاعلیش���فیعیوا درسرچش���مه،عباساللهوا
لیاییمعروفبهمصطفیزاغیازبزنبهادرهایچهارراه آنهاملحقشدندودرچهارراهمخربالدوله،مصطفی
س���یدعلیباجمعیازاوباشارامنه)داش���ناکها(نیزبهآنانپیوستند.دستۀطیبورمضونیخیدرمسریخود
رات)درخیاباننادری روزنامۀباخرتامروز،تئاترتودهایها)تئاترس���عدیدرخیابانشاهآباد(،خانۀجواناندم
وچهنوبهار(،روزنامۀبس���ویآیندهو...راغارتوآتشزدندودرخیاباناستامبول،رمضونیخیبهقهوهخانۀ
ردهوباتریاندازیبهطرف هازمهاجرینقفقازیبود(حمله پاس���اژ»یولچی«متعلقبه»مصطفیپایان«)

شد. سراپائنیب ردتاع افهراوادار سدیواریمصدقصاحب ع
مورینشهربانییافرماندارینظامینهبرخوردیداشتند درطولراهپیماییوتظاهراتوغارتباهیچیکازم
هفقطتماش���اچیبودند.درخانۀمصدقهمبامقاومتچندانیمواجهنشدند. ردندبل ونهآنهادخالتیمی
نندودر نندگانبهخانۀمصدقحمله هتظاهر وقتیپرچمسفیدباالیخانۀمصدقآویختهشدطیبفرمانداد

نندوآتشبزنند. ررابش وپی
وهیدر تهرانحدودیکهفتهدرتس���خریمیداندارانبود.بعدازدهروزهمس���پهبدزاهدیمیهمانیباش���
هتمامیسران جماران)باغش���خصیزاهدیدرآنجابود(بهافتخارطیبورمضونیخیوسایرینترتیبداد

تداشتند. هنامبردمدرآنشر میدانوافرادی
بعدهمبهدستورسپهبدزاهدیچندقطعهزمنیدرجنتآبادبهطیبورمضونیخیواگذارشد.

 
هدرایننیم روز۲۸امردادبهرتینگواهبرایناس���ت هجندقیدربارۀحواد گفتههاوش���هادتمریزاعبدال
ار،دیوارهایشهرتهرانبهصدادرآمد ش،فاحشهومیداندارناب روزمنحوسدربرابراعمالمشتیشروروچاقو
سبقدرت دیگرمس���ابقۀ هدر۳۰تری۱۳۳۱بای وازس���راندرالنهخزیدۀحزبتودهوزعماینهضتملی
تابهای هخودراپیشآهنگنهضتملیبهشمارمیآوردندودر گذاشتهبودندصداییشنیدهنشد.حتیآنان
قطوربیوگرافیخالهوخانمباجیهایفامیلخودوماجراجوییهایش���انرابهناممبارزهبهرخنسلناآگاهامروز
رزاهدی،به ومتنئوفاشیستیسرلش هدمفروبستندومدتهاباح برنخاستندبل شند،نهتنهابهاعرتا می

اریپرداختند. هم
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رد. آفتاب۲۸مرداد۱۳۳۲.درمیانخونوباروتوعربدههایمس���تانهدش���منانآزادیوروش���ناییغروب
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هتاریخورقخوردهاستوفصلی تاتوریبرتاریخوزندگیملتایراننشستوامروز فصلسنگنیاختناقودی
برآنفصلسنگنیگذشتهاست.درسالروزآنهنگامهبیداد،نگاهیبهپشتسر،مروریاستبردرسهایازیادرفتهو
اخسابق( هبراییکلقمهنانبرخاستهاست.درخیابانفلسطنیجنوبی) آموختههایفراموششدهدرهیاهویی
ه ها،صفریگلولهها،بهخاکوخونافتادنشهیدانراهآزادیوآخرینفریادآنهارامیتوانشنید غرشتوپهاوتان
اندهنده درآخریننفسهایخودخطاببهفرداوفرداهاسردادند،»یامرگیاآزادی«.تلنگرنانوایپری،بسیارت
ردی«.نسلامروز،درغوغای هچهبودیوچه هگفت:»غمنان،نسیانوفراموشیمیآورد.ازیادمیبری بود
ه یوزیباوزشتتاریخمیگذرد.ترسم نارسالروزهایرویاروییسپیدوسیاهونوروتاری نان،چهبیتفاوتاز

خانۀذهنخودبهفراموشیبسپارد. اینفصلازحیاتخودوملتخودرانیزدرتاری
ستخورده،به هسیاهیشبفرودآمد،خستهازنربدیسنگنیوظاهراًش درغروبروز۲۸مرداد۱۳۳۲،وقتی
هممتازگفت عزتال خانهمیرفتم.نمیدانس���تمازفرداچهسرنوشتیدرانتظارملتایراناست.اینراسرتی
سافس���رانضدش���اه،حفاظتازخانهنخستوزیررا رتمصدق،درر اعلیهدولتد ودتایآمری هدرروز
۱۳،درخانهناصرنجمی-نویسندهومورخوازبازماندگان بهعهدهداشت.ساعت۹صبحروز۲۲مردادماه۹
هازروز۲۸مرداد۱۳۳۲وخاطراتدفاعازخانۀ هممتازنشس���تیم ومتملی-پایحرفِعزتال دورانح

شمارۀ۱۰۹بگوید.
هنهمنیدههاززندگیخودراپش���تس���رمیگذارد، هممتاز عزتال دردرونجس���منحیفوالغرس���رتی
رتمصدقنخستوزیر هدر۲۸مرداد۱۳۳۲،بادرجهسرهنگیجزوافسرانمحافظخانۀد مردینشستهاست

وقتبودودرآنروزتلخ،تاآخرینفشنگخوددربرابراختناقآفرینانایستاد.
رتمصدق هشاهناگزیرازفرارشد،بهد ودتایاول ست میگوید:»صبحروز۲۸مرداد،سهروزپسازش

نارگروههاییدستبهتظاهراتزدهاند. اتیشروعشدهاستوازگوشهو هدرسطحشهر،حر خربدادند
تظاه���راترااوباشوماجراجویانوم���زدورانومیداندارهایجنوبتهرانبهرهربیامثالش���عبانجعفری

هپولگرفتهبودندراهانداختهبودند. )معروفبهشعبانبیمخ(
ردویلاثریازاونبود!پس رتمصدقرسید،بالفاصلهتیمسارریاحیرئیسستادارتشرااحضار هبهد خرب
هبایستیمیبودوانجام انیبسیاردورازجایییافتند ازچندبارتالش،دس���تآخر،تیمس���ارریاحیرادرم
اتضدملیدرسطحشهرپرسید،رئیسستادارتش،سادهلوحانه رتمصدقدرموردحر رد!وقتید وظیفهمی

)یامزورانه(پاسخداد:»براوضاعمسلطهستیموجاینگرانینیست«!!
رتمصدق،پسازپاس���خواهیرئیسستادارتش،یکپیامرادیویی هخربهایآش���وبمیرسد،د هردقیقه
رتشریعتیفعلی(به رتفاطمیسرپدتادرخیابانشمریانقدیم)د ردومنتپیامرابهد نوشتوازمردماستمداد

ند. بیسیمرادیوبرودوپیامراازرادیوپخش
رتش���ریعتی(برس���د،اوباشو اخ(بهخیابانقدیمش���مریان)د رتفاطمیازخیابانفلس���طنیجنوبی) تاد
مکسربازانطرفشاهیکتانکرا آشوبگرانخیابانهارابستهودستبهویرانیهازدهبودند.مهاجمانبا

ردند. ال سوارشدهبودند،واردرادیوشدندوآنرااش
رتمصدقرساند. رتفاطمیازمیانآشوبهاوآشوبگرانگذشتوخودراباردیگربهخانهد د

رتمصدق ومتد هبایستیازدولتوح زدوخوردهادرش���هرهمهجاراگرفتهبود.نریوهایمس���لحارتش
هحمله یهایظهربود ودتاگرانس���رگرمنربدبودند.نزدی ودتاپیوس���تهبودندویابا ردند،یابه دفاعمی
هیکتانکرادر رتمصدقشروعشد.منپنجتانکتحتفرماندهیخودداشتم سهمگنیبهسویخانهد
دهافسری)درخیابانامامخمینی،سپه مقابلپادگان»باغش���اه«گذاش���تهبودم،یکتانکرادرمقابلدانش
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ردهبودم. رتمصدقمستقر اخسابق(درحوایلخانهد سابق(وسهتانکرادرخیابانفلسطنیجنوبی)
جنگسختیدرگرفتهبود.گلولهوآتشاززمنیوآسمانفرومیریخت.

ابینه(درونخانه رتصدیقی)چندتنازاعضای رتش���ایگان،د رتفاطمی،نریمان،د رتمصدق،همراهد د
نانشمیریخت.تریاندازیازجانبما بودند.گلولههایتوپ،بردرودیوارخانهفرودمیآمدوخانهرابرسرسا

فخیابانازخونمهاجمانومدافعانسرخبود. اخ(و همسنگنیبود.دیوارهایخیابانفلسطنی)
هدراختیارداش���تم،»س���روانشجاعی«براثراصابتخمپارهبهسختیمجروحشدو ها یازتان فرماندهی
یوسرگرد اخ،همچنانمیجنگیدندوس���روانفشار بهحالتاغماافتاد.دوتانکدیگردرخارجازخیابان
ودتاگرانآتشمیریختند. اخ(نیز،مدامبرسرمهاجمانو بهرامی،فرماندهاندوتانکدیگردرخیابانفلسطنی)
ودتاگرانهرچهقدرمیخواستند متماممیشدومابهانباراسلحهومهماتدسرتسینداشتیم.اما م مهماتما

سالحومهماتداشتند.
م  می مانم  شما بروید

ردندوباتریمهاجمانبهخاکمیافتادند. هبامابودند،سرسختانهمقاومتمی عالوهبرنریویزرهی،سربازانی

هفضاخیلیسنگنیشدهبودوحملهسنگنیتر. عصربود یتمامشد.س���اعت۳۰/ هروز اصاًلندانس���تیم
ننیستواگربماند،بیگمانبهدستدشمنانایران رتمصدقدرآنخانهدیگرمم هماندند ردم احساس

وآزادیاسریخواهدشد.
هبهدستآنهانیفتید. نارشبودند،گفت:»بروید،همهتانبروید.ازاینجابروید هدر رتمصدق،خطاببهآنهایی د

هازآنخانهبرود. ند رتمصدقراقانع سنتوانستد منمیمانم.میمانموشهیدمیشوم.«اصرارهیچ
رتمصدقگفت:»یاهمنیاالناز نریمان،هفتتریشرادرآوردورویش���قیقهخودگذاش���توخطاببهد
رتمصدقرا شم.«تهدیدنریماند هبردیواراس���تبهخانههمسایهمیرویدویامنخودمرامی ایننردبان
شیدو رتمصدقدستیبهصورتم وراستتوپوخمپارهمیریخت،د هازچ رد.درحایل خلعس���الح
هازمادرخوردی.«گف���توازپلههاینردبانباالرفتومنویارانم، گفت:»فرزندم،رحمتبهآنش���ریی
اماًلویرانشدهبود.مهاجمانبرویرانههایخانه باخیالراحتجنگراتاآخرینفشنگادامهدادیم.خانه،
هماندهبودیم ردندوپیشمیآمدند.بسیاریازماهاشهیدشدهبودند،بسیاریزخمیبودند.ماها شلیکمی

حتییکفشنگنداشتیم.
هماندهبودیمخانهراترک ندوواردخانهش���دمنوچندنفر ���هیکتانکدِربزرگخانهراازجا وقت���ی
ه هباالترازخیابانفلسطنیبودبهفرداوفرداهاییمیاندیشیدم سازراهیرفتیم.درراهخانهام گفتیموهر

درانتظارملتایرانبود.
هدرراه ندبدونآن همیتوانستفرار رتمصدق،آنشب،درحایل هممتازمحافظخانهد سرهنگعزتال
ردوبازداشتشد. ومتنظامیمعرفی سیخوردهباشد،بهخانهخودرفتوفردایآنروز،خودرابهح به
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صبحروز۱۹اوت،گروههاییاز»جمعیتمزدور«درنقاطمختلفتهرانبهراهافتادند.آنهاجلویتماماتومبیلهارا
ند سهاییازشاهمیدادندومیخواستندآنراپشتشیشهجلویوسیلهنقلیهخودنصب میگرفتند،بهرانندههاع
تکمیخوردوشیشههایاتومبیلشخردمیشد. رد وچراغهایشرانیزروشننماید.اگررانندهایمقاومتمی
سهایشاهرابرشیشههای هباچراغهایروشن،ع زش���هرتهرانپرازاتومبیلهاییشد وتاهمر ظرفمدتی
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هبا شتیگریانودیگران زشهرنیزجماعتیبزرگازبرخیوزنهبرداران، جلویخویشداشتند.همزمانازمر
ت همعروفبه»شعبانبیمخ«بود،بهحر چماق،زنجری،چوبوچاقومسلحبودند،بهرهربیشعبانجعفری،
هفریاد»زندهبادشاه«سردادهبودند.درپیشاپیشاینجماعت درآمدندوروانهخانهمصدقشدند،درحایل
هگریان،حقهبازان،هوچیانبازاریونظایرآنانبهچشممیآمدند.رهربان»جمعیت دس���تههاییازشیادان،معر
 هباپولمیشدبهراهانداختوبهمعر ه»هرنمایشیرا ردهبودند مزدور«پولهای»سیا«رابیدریغخرج

ردهبااینجماعتهمراهسازند. تماشاگذارند«تاتعدادهرچهبیشرتیازعابرانبیخربرابهخودجلب
ردنشاهشدهبود،حاالشعارها مونیستاستوخواهانسرنگون رد هدوروزقبلوانمودمی همانجمعیتی

ردنمصدقبود. رده،بهجای»سقوطشاه«خواهانسرنگون وس ودرخواستهایخودرامع
ههیچنوععقیدهوایدئولوژیخاصینداشت،ومزدشرابا هاینیک»جمعیتمزدور«بود ند اتماعرتافمی
هبهفرماندهانشانقولپرداختپول امیونهاییمملوازسربازانوافرادپلیس، اییپرداختهبودندو دالرهایآمری
 وترفیعدرجهدادهشدهبودتابهطرفدارانشاهبپیوندند،آنهارازیرچرتحمایتخویشگرفتهبودند.وقتیسرتی
رشد هقباًلذ ههمانطور دفرتی،رئیسشهربانی، وباینجماعتفرستاد،سرتی ریاحیستونیرابرایسر
ار پشتپردهازحامیانزاهدیبود،بهجلویستوناعزامیرفتوبهافسرانآنستونگفت:»تمامماهمقطار،هم
نیم.«دستههایهوادارمصدق هجملگیبهشاهوفاداریمونبایدبهرویهمتریاندازی دیگرهستیم وبرادری
هزیرچرتمحافظت تدرآمدند،امابزودیمتوجهگردیدندحریفهمچننیجماعتی، نیزبتدریج،بهنوبۀخودبهحر
هروزقبلبهدستورمصدقعدهایازاعضای نریوهاینظامیوپلیسنیزقرارداشتند،نخواهندشد.ازحزبتوده،

آندرخیابانهابهضربباتونپاسبانهامضروبشدهبودند،ابداًاثریدیدهنمیشد.
اراباآنهامخلوطشدهبودند،بهساختمانهای هاینکواحدهاییازنظامیانوافرادپلیسنیزآش »جمعیتمزدور«
هاز محلجمعیتهایطرفدارمصدقوحزبتوده،دفاترروزنامههاونشریاتآنهاودیگرسازمانهایسیاسی،
شیدند.یکگروهازاین»جمعیتمزدور«نیزفرستنده ردندحملهورشدهآنهارابهآتش مصدقحمایتمی
هداخلیکتانکنشسته الدرآورد.آنگاهزاهدیازمخفیگاهخودبریونآمدودرحایل رادیوتهرانرابهاش
ردزماماموررادردستگرفتهاست.وقتییکواحداز»گارد بودخودرابهمحلفرستندهرادیورساندواعالم
هفرماندهی ا،بهخانۀمصدقحملهورشد،سرهنگممتاز شاهنشاهی«همراهباتانکهایشرمن،توپخانهوبازو
واحدمحافظازخانهمصدقرابهعهدهداش���ت،نخس���توزیروگروهیازهمراهانشراازدیوارعقبخانهبه
خارجفراریداد.سپسنریوهایتحتفرماندهیسرهنگممتازدستبهحملهمتقابلزدند.نربدیسنگنی،تلخ
شتهشدگاناجسادتعدادیاز ش���تهشدند.درمیان هطیآن۳۰۰نفر وطوالنیجلویخانهمصدقدرگرفت
هتوسطعمالسیاصبحهمانروز ناسهاینوی۵۰۰ریایل هدرجیبهایشاناس »جمعیتمزدور«نیزبهدستآمد
شفشد.سرانجاممقاومتخانهمصدقدربرابرهجومازپا تدراینغائلهبهآنهاپرداختشدهبود، بابتشر

درآمدومهاجماندستبهغارتوچپاولآنزدند.
ردوروزبعدمصدقوهمراهانشتسلیمشدند. همانروززاهدیموقعیتخودرابهعنواننخستوزیرتثبیت
ابینهمصدق،رهربانجبههملی،افس���رانوفاداربهمصدقوگروه���یانبوهازرهربانحزب بس���یاریازوزیران
ودتاینافرجامبازداشتشدهبودند، هتوسطمصدقدرجریان تودهتوسطعمالزاهدیدستگریشدندوآنهایی
ردآیاخواهشخاصیازپدرشندارد اسؤال آزادگردیدند.اردش���ری،پس���رژنرالزاهدیازهندرسنسفریآمری
رتمصدقوارد هفقطمیخواهدهیچگونهصدمهوآزارجسمیبهد تاآنراانجامدهد.پاسخهندرسناینبود
رتمصدقنیزآسیبیواردنخواهدشد.« ه»بهیکمویسرد نشود،زاهدیدرمقابلبهمطبوعاتاطالعداد

آنگاهزاهدیوروزولتتلگرامیبرایشاهفرستادهازاوخواستندبازگرددواوروز۲۳اوتباهواپیمایدربست
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ردند،برگشت.بهعنوانیکاقداماحتیاطیوروداورا ه۲۰خربنگارخارجیهمراهیشمی هلندیدرحایل
الشدهبود. اخشاه،بهوسیلۀتانکهاوستونهایسربازاش ردند،وجادهمیانفرودگاهتا ازقبلاعالمن

میلیوندالرسیابهنهضتمردمیوملیگرایانهمصدقوتمامآرزوهاوامیدهایایرانیان، باهزینهایبالغبر
همیخواستندادارهامورخویشرا،خودوبدونمداخلۀقدرتهایخارجیدردستگریند،پایانداد.وبااین
ردن هانگلیسهابیشازدوس���البودبرایپیدا اریراانجامدادند اییهاباخرجپولهایش���ان ترتیبآمری
اریازپیشنمیبردند.اخبارمربوطبهس���قوطمصدق،وقتیبه ردند،و راههاییجهتانجامآنتالشمی
شتیدردریایمدیرتانه،دوراننقاهتبیماریطوالنیخودرامیگذراندو هبرعرشهیک گوشایدنرسید
رده وچکتریناشارهاین ه رد«.مطبوعاتبریتانیا، او»آنش���براشادمانهبهبسرترفتوخوابراحتی
ادرشرفوقوعاست،تماماعتباراین»پریوزی«رابهشاهپرستان ودتاییازجانبانگلیسوآمری بودندتوطئه
اررفتهدرآناز هتمام»مصالحب بخشیدند.دراینمطبوعاتخانهمصدقتشبیهبهساختمانیانبارمانندشد
فوالدوبتونآرمهبود«.»آشیانهاینظریآنچههیتلردرآخرینروزهایعمرخوددرآنبهسربردهبود!«درحایل
تاب(آنرااز هبارهامن)نویسنده رد، وچکترینحفاظزندگیمی همصدقدرخانهایمعمویلوبدون

همنزلاوقرارداشت. ردم نزدیکدیدهبودم،چهدرآنزماندرهمانخیابانزندگیمی
هژنرالزاهدی،نخس���توزیرجدید،در ب���اوجوداینروزنامهتایمزچاپلن���دن،بهخاطرخوانندگانشآورد
ظنقرارگرفته ه:»اوموردسو س���ال۱۹۴۲توسطافسرانانگلیسیربودهش���دواینحادثهمقارنباایامیبود
الایرانتوسطنریوهایمتفقنی مکفرماندهیعایلنریوهایآلماننازی،طرحانجامقیامیراعلیهاش بودبا
هدرزمانجنگمسئولعملیاتربودنزاهدیوتحقریاوبودبهنظر دردس���تاجرادارد.«فیتزرویمکلنی
هازسرویساخبارجهانی ند.اوطیبرنامهای هجربانمافات رآنافتادهاست میرسیدحاالناگهانبهف
لتاتوماتیکخودرا بی.بی.س���ی،روز۳۰اوتپخششدگفتدرجریانآدمرباییس���ال۱۹۴۲»لولهسالح
ردچهدرغریاینصورتناگزیر رویدندهزیریننخستوزیرتازهایرانگذاشت«.خوشبختانهژنرالمقاومتین
ازش���لیکمیشدوآنوقتایرانازنعمتداشنت»یکافسرجذاب...وفادارومیهنپرستمحروممیگردید.
ند!«مکلنیافزود:»گرچه ودتایجالبتوجهراعلیهمصدقرهربی هدیگروجودخارجینداشتتااین
هدرپریوزیژنرال مصدقخودرابهآغوشروسهاانداختهبود،اماهیچدلیلملموسوقابلقبویلوجودندارد

اییهاسهمیداشتهاند!« زاهدیآمری
ردن هش���خصاًس���همبس���یارمهم���یدرآلوده ابینهانگلیس،بهتاریخ۲۵اوت۱۹۵۳،چرچیل درجلس���ه
ردوگفتحاال:»برای ادراینماجراپنهانن ودتاداشت،نگرانیخودراازدخالتآمری اییهادراین آمری
ردهاند،تماممنافعسالهازحمتانگلیسدرایران هخرج ی اییهابسیارآسانخواهدبودباجزئیمبل آمری
اییهاجایانگلیسهارادر ودتا،آمری رابهجیبخودبزنند«.چرچیلحقداشتنگرانباشد.درواقعپساز
ربآمیزوغریقابلتحمل هبریتانیا،بایستیبابتسالهارفتارآمرانه،ت ردند.واینبهایگزافیبود ایرانتصاحب

رد. خوددرایران،پرداختمی

پیوست  شمار 16 
ا، ایران ، سیاست  مداخله ...  امری د ، نفت ، ناسیونالیسم  ایرانی  - مقالۀ  م تاب   از 

461-460  
هزاهدی رفضلال ردندوتماس���هایمهمیبانظامیانوسرلش »...روزولتوگروهاوروحیۀش���اهراتقویت



۴۱۳شعبانجعفری

داشتندرابطه هدرجمعآوریجمعیتمزدورتخص گرفتندوبارهربانطبقاتمتوسطوپائنیجنوبتهران
لیدیبنیروزولتوایران هدرواقعرابطۀ ارازطریقدوگروهبرادرایرانیصورتگرفت ردند.این ایجاد
ردند.گروه منیمی ابودندوارتباطبانظامیانرات برقرارس���اختند.یکگروهازاینبرادرانجریهخوارامری���
ر دادهشدهبودند.برادراناخریالذ اییانقر دیگرجاسوسانگلیسبودندوبهمنظوراجرایعملیاتبهامری
رمیتروزولتتامدتهاپس اازطریقنفوذ قابلتوجههستندچوننقشخودرادرمربوطساخنتایرانوامری

ازدورانمصدقادامهدادند.
ه.آناننیزمانندپدرشانقبلاز ه،قدرتال ه،اسدال اینچهرههایمهمرابطبرادرانرش���یدیانبودند:س���یفال
ردهبودند. ار میباانگلیسیهاداش���تندودرسالهایدهۀ۱۹۴۰باانگلیسیهادرایران خودشانارتباطاتمح
زاینگروهسهنفرهبهشمارمیرفت.بسیارخوشصحبتو هموسیقیدانوفیلسوفبودوم برادربزرگرتسیفال
هسازماندهنده ند.اسدال یاویلنقلقول لماتیراازما مهماننوازبود.عاشقتاریخسیاسیبودودوستداشت
ه هبودند هواسدال اربود.اینسیفال هتاجرومقاطعه هقدرتال ومبارزسیاسیومورداعتمادشاهبود،درحالی
ا ردندودرواقعحلقۀاصلیارتباطبنیانگلیسوامری رمیتروزولتراضمناختفایشدر۱۹۵۳راهنمایی
ودتا«بااسمیمستعار ودتادر تابروزولتموسومبه» هرشیدیاندر هوسیفال دراینماجرابودند.)اسدال
هرشیدیانپیانیستو افرون-»پسرخندان«و»موسیقیداندیوانه«قابلشناساییاند.درواقعسیفال نوسیو
و« تابمزبورگروهدیگربرادرانبااسممستعار»برادرانبوس موسیقیدانبودویلبههیچوجهدیوانهنبود.در

نامیدهشدهاند.(
س���تمواجهشد. همصدقش���نیدقصدعزلاورادارندباش س«هنگامی نخس���تنیاقدام»عملیاتآجا
نددرجا وشیدهبودفرمانعزلمصدقبهامضایشاهرابهاوابالغ ه هنصریی،افسری سرهنگنعمتال
هعملیاترا شورگریخت.روزولتبهجایاین باشتاباز ۲۵مرداد۱۳۳۲ بازداشتشدوشاهدراوت۱۹۵۳
ردهبودهمراهباافسران هبنیآنهاپولپخش ندبهمسئولیتخودشجمعیتجنوبتهرانرا و درهمنیجال
هزاهدیبهخیابانهاریختوعملیاتراادامهداد.دراجرایایننقشهها رفضلال سلطنتطلببهرهربیسرلش

ردند. دوگروهبرادرانایرانینقشمهمیایفا

پیوست  شمار 17
فحۀ 25 از مجلۀ اطالعا  هفتگی ، شمار 632، مهرماه  1332، 

فحۀ 206 شر  سند شمار 10/14 
شعبان  جعفری  در عزاداری  خام  آل  عبا

یلمیش���ودمجلسعزاداریدر هدراینروزهایاخریدرتهرانتش��� وهی یازمجالسعزاداریباش��� ی
هدانشمند یلگردید هامسالهممثلسالهایقبلبههمتآقایشعبانجعفریتش یۀمعروفبهدباغخانهبود ت
ردندوجمعیازرجالوشخصیتهایبرجستهوطبقاتمختلفدرآن معظمآقایفلسفیدرآنجاسخرنانیمی
ه دیگراینمجلسرابرپانمود.شعبانجعفری مکمایلاشخا تنمودندوآقایجعفریبا عزاداریشر
شتیودوسالهمقهرمانعملیاتورزشی سوتاستیکسالقهرمان ارانقدیمیوپیش یازورزش ی
دیگربودهودرسالهایسیصدوبیستوسیصدوبیستویکبهدریافتچندمدالمفتخرشدهبودسابقاًیک
هسروشاخشباعناصرافراطی ردویلازچندسالپیش هخودشآنراادارهمی باش���گاهورزشیداشت
هنشاندهدبههیچچیزجزشاه اماًلمجهزباشدوبهگفتۀخودشبرایآن هدرمبارزهباآنها بدشدبرایآن چ
نونقسمتعمده ردوازآنروزتا ومیهنومذهبجعفریدلبستگینداردباشگاهخودرابهدیگریواگذار



پیوستها ۴۱۴

هدراینمبارزهچنددفعهبهسختیمجروحشدوتاآستانۀمرگهمرفتویلباالخره اوقاتاوصرفمبارزهشد
ردروی هبرضدچپیهانطق باردرلنگرود رد.ی نجاتیافتودفعهبعدباشدتبیشرتیاینمبارزهرادنبال
هاشتباهاًظرفاسید یازخودافرادچپیهادرجایاوایستادهبود اواسیدپاشیدندویلاتفاقیدرآندقیقهی
هفقطخراشیدردستاوایجاد رویسراوریختوجعفرینجاتیافت.شببعدترییبهطرفاوانداختند

ردوازآنبالهممصونماند.
اخ یازبستگانشدرخیابان هی شعبانجعفریدرشاهدوستیبیاندازهمتعصباست.روزنهماسفندباآن
شنیزبراثراصابتگلولهمجروحگردیدوخودشهمبهزندانافتاد یازدوستاننزدی شتهشدوی تریخوردو
ومشدهبوددراحساساتاوتزلزیلایجاد هتاروزبیستوهشتممرداددرزندانبودوبهیکسالحبسمح

ردوزندهبادشاهنشاهمیگفت. نشدودردادگاهفرماندارینظامیهممرتباًابرازاحساساتمی
ارانبرایابرازاحساسات لیهورزش ه وتاهبهعراقوایتالیا پسازمراجعهاعلیحضرتهمایونیازمسافرت
ارانقدیمیبود هازورزش انهشرفیابشدندشعبانجعفریباآن اخسلطنتیوحضورملو تربیکبه وعر
هحتیچند اخسلطنتینرفتودرجوابدوستانشگفت:منراضینمیشوم ارانبه بهاتفاقسایرورزش
نیموظیفهعمومیهرایرانی هدرراهمیهنومقامسلطنتب اری دقیقههممزاحماوقاتشاهنشاهباشم.هرفدا
اشانیوآقایان ه سباالشعبانجعفریرادرآخرینشبمجلسعزانشانمیدهد.حضرتآیتال است.ع

سدیدهمیشوند. رتنصر)شهردارتهران(نیزدرع فلسفیوعمیدینوریود

پیوست  شمار 18 



۴۱۵شعبانجعفری



پیوستها ۴۱۶

پیوست  شمار 19 
یادنامه  دف دوم ،   26-28 تاب   از 

هزورخانهایدیدنیدرسنگلجتهران)پارکشهر(برپا ش���عبانجعفری،نامدارترینپهلوانزورخانههایایران،
ردهبوددررویدادهایماهاوت۱۹۵۳،بهگناهشاهدوستیازسویدولتمصدقدستگریشد.داوردادگاهازاو
خواستازپشتیبانیشاهدستبرداردوآزادیاشرابازیابد.پهلوانپاسخدادهبود:»مرگرابهزندگیبادشمنان

شاهایرانبرترمیبینم«.
اریهامیانحزبتودهونخس���توزیرمحمدمصدق،ش���اهازسِرناچاریدرُرمبهسرمیبرد. درپیبرخیهم
ارانداختند.نقشدوستان وچهوخیابانهایتهراندستگاههایدولتمصدقرااز مرتازس���هروز،مردم در
ارسازبودهاس���ت.برخیباوردارندسی.آی.ا. ارانجوانایرانبسیار پهلوانجعفریدربس���یجمردموورزش
ا(،دراینداستاندستداشتهاست.بههررویاینبارپشتیبانانشاهبهپیشگامی )سازمانامنیتخارجیامری
دهاش)احمدآباد(فرستادندوشاهبهتختش شعبانجعفریبرتودهایهاومصدقیهاشوریدند،نخستوزیررابهده
ردندوازآنپس بازگشت.دوستانپهلوانجعفری،اینجوانمرددلری،میهنپرستوشاهدوسترااززندانآزاد
شورهایبیگانهمیآمدنددربازدیدهایشاناز هاز شعبانخانجاییویژهدردربارشاهیافت.بیشرتمیهمانانی
نارههایایران،همچننیمیهمانانایرانی،زورخانۀپهلونشعبانجعفریرابهنشانۀورزشباستانیایرانی گوشهو
شورها، یبود.برنامۀدیدارهایسران ردند.دربرونمرزهایایرانورزشباستانیبانامجعفریی فراموشنمی
ارجهانازایران،بیشرتبابازدیداززورخانۀشعبانجعفریمیآغازید.اسرائیلیها وزرایخارجیونامدارانورزش

نیزدرایندیدارهاسهمیبهسزاداشتند.
۱۹ازاسرائیلدیدارینمود.پهلوانبایادگارهای هبامنیافتدرفوریۀسال۱ پهلوانجعفریدرپیآشنایی
خوش���یبهخانهبازگشت.بانویاعلوردنمایندۀوزارتخارجهدراس���رائیل،ابراهیمحاخامیوبرادرمآلربت
میهماندارانشبودند.پهلوانبهیاریمنسالهابابانویاعلوردنامهنگاریداشت،زیراپهلوانتنهابازبانفارسی
ویوبرزنهای هبر رانی آشنابود.درسایۀآشناییباپهلوانجعفریتوانستمباگروههاییازجوانانوروشنف
جنوبتهرانسایهایگسرتدهداشتندآشناشوم.بازارگوشتومیوهوسبزیشهرچهارونیممیلیونتنیتهرانرا
ههرازگاهدرگرییهایسهمناکمیانشانداستانهاییدردآورپدیدمیآورد.روشوبینش اینگروهمیچرخاندند
اریوپیمانداریبود،ازفرهنگتازیانبیزاروازبهرتیندوستاناسرائیل زندگیآنهابرپایۀجوانمردی،درس���ت

بودند.
هنایرانیبهپایمیهمانانشگلمیریخت رد،پریوفرهنگ هبانامگلریزانبرپامی پهلواندرجش���نهایی
ی شورهایگوناگونگواهاینآئنیدیدنیبودهاند.ی رد.میهمانانبس���یاریاز وازآنانبهگرمیپذیراییمی

ولکشهرداراورشلیمبود. هاززورخانۀپهلوانجعفریبازدیدنمود،تدی ازسرشناساناسرائیلی
هازپیش���وایانش���یعهدرایرانواستادفلسفۀاسالمیدردانشگاه همحمدس���نگلجی بهیاریپهلوانباآیتال
شورو یشگرایاندردانشگاههایایرانبا یا تهرانبودآشناشدم.بسیاریازدانشجویانشیفتۀآرمانهایچ
هپهلوانتوانست شورداشتند.بادیدارهایی مردماسرائیلآشنانبودندوآگاهیهاینادرستیازمراممردماین
تههایی ند،درس���ایۀگفتوگوهاییسودمندتوانستماورابان هروش���ناندیشبرنامهریزی میانمنوآیتال
هسنگلجیبابرداشتهای اهم.آیتال ههرگزنش���نودهبودآشناسازمواززهربداندیشیاشدرزمینۀاسرائیلب
تازهاش،اگرنمیتوانستبهراستیمیاندانشجویانوهمتایانشبهپشتیبانیازاسرائیلبرخیزد،ازبسیاریبدگوییها
اریوس���ازندگیمردمبافرهنگاسرائیلآگاهمینمود.افزونبرآن،باور ردوآنانراازدرست پیش���گرییمی
اریهایدوسویهمیانمردمایرانواسرائیلبرایپیشرفتایرانزمنی،اوراواداشتهبود نریومندپهلوانبهدوستیوهم



۴۱شعبانجعفری

نندهاززورخانهاش،بهگسرتشاینباوردستیازدوآنانراازایننیازآگاهنماید. هدرمیانسرشناسانبازدید
نیاشپرجوشوخروشبهایرانو هناصرمصریازدس���تگاههایسخنپرا ورانروزهایپرتبوتابی در
ایرانیمیتازید،پهلوانروزیرا»روزاستوارایستادندربرابراعراب«،نامیدوچندیازپیشوایانشیعه،دستههایی
ند.پهلوان ازسرانبازاریان،گروههاییازارتشیانوامنیتیهارابهزورخانهاشفراخواندتاباآنانگفتوگویی
باهرنیشایستۀستایشبهسانسخرنانیچریهدستدرآغازسخرنانیازپیشینۀزندگیخودگفت.گوییهمهرا

سیبرنمیآمد.سادهوروانویلبافرودوفرازسخنمیگفت: ردهبود،دمیاز جادو
نم.منمسلمانشیعۀمرتضیعلیوخاکآستانسرورمان،علی »امروزدربارۀاسالممیخواهمباشماصحبت
موالیمتقیان،امریالمومنینم.هرسالهبهزیارتحجمیروم،بهپابوسموالیمانمیروم،بهزیارتتربتائمهاطهار
ه اتمیدهمونمازوروزهامهیچوقتقضانمیش���ود.م���ابهعربهااحرتاممیگذاریم م���یروم،خمسوز
بهمااس���المدادند،ویلببینیداینعبدالناصرنامس���لمانچهبازیهاییدرآوردهوبهاسماسالممیخواهدازپشت
بهماشیعۀحس���نیابنعلیخنجربزند.ناصرمیخواهدرگحیاتیمارابزند.ناصرخوزس���تانرامیخواهدو
نند.میخواهدشطالعربوبحرینراازمابگرید،بازیعربعجمراه میگویدخوزستانیهاعربیصحبتمی
ن���دوازآبگلآلودماهیبگرید.ناصرمثلیزیدابنمعاویهبهزنوبچهومال اممانتلخ انداخت���هتاآبدر
یعربهاباماخوب ند.ایمردم، دس���ت ومنالماچش���مدوختهومیخواهدهمۀعربهایدنیاراعلیهمای
ند،تنهااسرائیل هدرقافلۀعربهاینامردازماطرفداریمی ردهایدبهرتیندوستی ر بودهاند؟ایمردم،هیچف
هدستارتشمارادربرابرهجومعملۀظلممیگرید.ایمردم،بنیمایک است؟بله،تنهادولتاسرائیلاست
ت هازایرانبهاسرائیلرفته،سفریدولتاسرائیلدرایرانشدهودوبارهبهممل نفریهودیباشخصیتنشسته
هسفریصلحو هاینمردباخداتنهاسفریاسرائیلدرایراننیست،بل اصلیاشبرگشتهاست.منقسممیخورم
هاسرائیل شوری!دستشانمریزاد.پیشازاین رد،بهبه،چه برادریبنیدوملتاست.اومرابهاسرائیلدعوت
هاینمردمحقشناسرادیدمباحقیقتروبهروشدم. راببینم،مردمشراجوردیگریمیشناختم،ویلپسازاین
بریشاهایرانهستند.سالهایسالدراثرورزشزیاد،درد ورش رگزار آنهاپسازدوهزاروپانصدسالهنوزش
نند.یکپروفسور اریبرایمب رتهایایرانی،آلمانیوژاپنینتوانستهبودند رد،د تفهایماذیتممی شدیدیدر
ایرانیرابا جواناسرائیلیبهاسمایزاکدوتاسوزنبهمنزدودردمفراموششد.بعدازآنصدهانفرمری
سیرا مکاینآقایعزریسفریبهاسرائیلفرستادم.همهخوبشدندوسروسالمتبرگشتند.ایمردم،هر
ه ردهامواینآقابهاسرائیلفرستاده،همهمجانیمعالجهشدهاندوهمهدعاگویشاهمانهستند همنمعرفی

دوستودشمنایرانراخوبمیشناسد.«
ناگه���انآنخاموش���یجادوییبرایچن���ددمجایشرابههیاه���ویگنگیدادوبانگ���یهماهنگبهگونۀ
رد.هراسیش���گرفمرادرخودگرفت.چشمهایزیادیراخریۀ س���رودینیایشواردرمیانتودهتوفانیبهپا
هدگربارباسپاسگزاریهای خوددیدمومیاندلش���ورههایپریشانیزاچشمبهراهرویدادیپیشبینینشدهماندم
وهشبدیهایتازیان،همانخاموشیپیشنیبهزورخانه گرمپهلوانازمن،ستایشسازندگیهایمردماسرائیلون
بازگشت.درپایانگروهگروهازمردمبهمننزدیکمیشدند،دستمرامیفشردندوهریکبهزبانخودچیزی
یبهدفرت شاورزییاپزش میگفتند.ازآنپسدستههاییازبازاریهابرایپارهایرایزنیهادرزمینههایبازرگانی،

استهشد. نمایندگیمیآمدندوازبدبینیهایزیادی
شورشد.درپیرویدادهای یازدوستانخوبمردماین پهلوانشعبانجعفریبارهاازاسرائیلبازدیدنمودوی
شورزادگاهشبگریزدومانند ۱۹،پیشوایانتازهدستوربهمرگشدادند،ویلتوانستبهیاریدوستانشاز پاییز۹

اجایگزینشدهاست. شورآنانوسپسدرامری میلیونهاایرانیآوارهنخستدر



پیوستها ۴۱۸

پیوست  شمار 20
فحۀ 631 تاری  قیام  15 خرداد به  روایت  اسناد  تاب   از 

یمایی  عاشورا راه
اری درعاش���ورایسال۱۳۴۲وهمزمانباسخرنانیامام)ره(درقم،جمعیتمؤتلفۀاسالمیباهم
تهایمؤتلفهباپخش ردند.هی تهایعزادار،راهپیماییبزرگیرادرتهرانبرنامهریزی تعدادیازهی
هصبحعاشورادرمسجدابوالفتحواقعدرمیدانشاه)قیام( تهارساندند اعالمیهبهاطالعمردموهی
رد.رژیممعمواًلبرایجلوگرییازچننیاجتماعاتییامستقیماًبهوسیلۀنریوهایپلیس اجتماعخواهند
رد؛البتهبرخوردنوعدومنیز واردعملمیشدویابهدستشماریازاراذلواوباشوابستهاقداممی

معمواًلبهمداخلۀپلیسمنجرمیشد.
هبرایجلوگرییازخونریزیوبهمنظوربرقرارینظموامنیت، توجیهپلیسدراینبرخوردهااینبود

ردندومردمرامتفرقساختند. نریوهایپلیسمداخله
شهیدعراقیدربخشیازخاطراتخود۱دراینموردگفتهاست:

ردند،علیهاسرائیلداشت،بهنفعروحانیتوازاین ارددادیمآماده »...خودماهمیکس���ریپال
هروزعاشوراازآنمحلی ردیم اواینها.ویلیکحساباینجامامی چیزهایکمقدار،علیهآمری
همربوطبه یدس���تهای همامیخواهیمراهبیفتیمدودس���تۀمعروفهمازآنمحلهراهمیافتد:ی
ردیمدولتیکوقت هحسابمی هبهحسنیرمضانیخیبود. یهمدستهای مرحومطیببود،ی
اًلبیاییمبرویمهمطیبراببینیموهمحسنی شیدیم ند.نقشه ناستازوجوداینهااستفادهب مم

رمضانیخیراببینیم.
ورهپزبهاسممسیح اراست،بهحساباوهم هباخودماهم برایدیدنمرحومطیب،برادریدارد
همامنزلآقابودیموآنجابهمناسبتیصحبتشد ردیموگفتیم خان.مسیحخانرادیدیمبااوصحبت
هروزعاشورا هایندستهایرا هبچههاگفتند واسمداداشوسطآمد)طیبخانوسطآمد(بهاین
ناستطیبخاناینهابیایندونگذارندوبهمبزنند،وآقادرآمدگفتش مامیخواهیمراهبیاندازیممم
ردهاند،آنعرقدینیش ارهایی هنه،اینهاعالقهمندبهاسالمهستندواینهاهماگریکروزییک
ه سانیهستند ردهاند.اینها ارهایی مونیستهاواینهاآمدهاندیک بوده،رویبهحسابتودهایهاو
همحرمیبشود،عاشوراییبشودبه رشانایناست سالهمهف رامامحسنیهس���تند،درعر نو
نندوازاینحرفها،خاطرجمعباشید.حاالدرضمن نند،چهب عشقامامحسنیسینهبزنند،خرجب
هبهاوتوجهبدهیم.گفتباشد. ههماینحرفآقارابرویمبهداداششبگوییموهماین خواستیم
ه،داداشیکچند ردبهطیب،بعدازاحوالرپسیواینهاگفتش هنشستهبودیکتلفن همانجا
تاهستندبعدازظهرمیخواهندبیایندتوراببینند.گفتباشد.منخانههستم.مافرستادیممیدانویک
هزبانخودراهمبلدند،بعدازظهرآمدنددفرت وتاهوبلند،بچههایخودمیدان مشتازاینبروبچهها
هآره وتاهوبلندشدیمورفتیمخانۀطیبخان.رفتیمعنیهمنیرابرایشگفتم.گفتم ودهپانزدهتا
نند»همانجریانمدرسۀفیضیه«. هاینهاعیدهمازمامیخواستنداستفادهب لیاست.گفتش اینش
جریانبهمزدنقمهمدرقبلازمدرسه،آمدندبهسراغماوماومابهآنهاجوابندادیم.شماخاطر
هاینهاتاحاالچندینبارسراغماآمدهاندوماجوابردبهآنهادادهایم،حاالهمهمنی جمعباشید
سحاجآقارا ر-پسرش�گفتمیرویوع ردیکصدتوماندادبهاص جوره.همانجادس���ت
ردند. سحاجآقاراهمهراآویزان یهشانع یهیهعالمته،نمیدانمچیزهایت میخریمیبریتوت

خوب،ازاینخیالمانیکمقدارراحتشد.
اربلورواینچریهاست. حس���نیرمضانیخیهمیکبرادرزنیداشت)بهنام(حاجحس���نی،توی

.۱۸۲-۱ ۵ ۱۳ص ۱-»ناگفتهها،خاطراتمهدیعراقی«،نوشتهمهدیعراقی،انتشاراترساتهران۰



۴۱۹شعبانجعفری

ردوقرار همامیخواهیمحس���نیآقاراببینیم.رفتوبااوصحبت رفتیمسراغحاجحس���نی،گفتیم
گذاشت.خالصهماهمآمدیمیکنوارحاجآقارابرداشتیمباضبطصوترفتیمبعدازظهربادهپانزده
تاازبروبچهها،خانۀحسنیرمضانیخی.بعدازچاییواینها،گفتیمخالصهیکنوارآوردهایماینجا
ردهباش���یمباهمدیگر.خالصهنوارراگذاشتیم،هماننوارشاهدوستییعنی بگذاریم،یکتفریحی
هحاجآقاتویسخرنانیشهمگفتهبود.ایننوارراگذاشتیمبرای غارتگریوچپاولگریواینچیزها
هنوارتمامشد،همنیمطلبراراجعبهحسنیگفتیم.گفتیمآره،یکهمچننیجریانیهست حسنی،بعد
وآنجاصحبتبوداسمشماوطیبخانهمآمدوسطوخالصهاشحاجآقااینجوریگفتند.گفتش
ه هتولهاشباشد،خودرضاخانچیبود ردند.آخرمارخودشچیه هاصلمطلبراایشانبیان
یه هتوت سهایی النرتیخواستهبودهبرایخاطرهمنیع پس���رشباشد.منراسهدفعهتابهحال
زدهامواینچیزها.گفتممننمیتوانمنزنم،اگرمننزنمشبتویخانهامنمیتوانم)بروم(زنمتوی
لۀخدائیه،دینیاست،نهبچهاممنراخانهامراهمیدهدونه خانهاممنراراهنمیدهد،اینیکمس
نیدوازماهمچیزینخواهید.اگرتواجازهبدهیمنخودمانهم اررااصاًلدخالتن زن���م.ای���ن

میآئیمآنجاروزعاشورا.گفتمنه،همنیخواستیمشماتوجهداشتهباشیدنیامدیدهمنیامدید.
علریغمتهدیدنریوهایانتظامی،بس���نتدرمسجد،بردنوس���ایلصوتیوآمدناراذلواوباشدستۀ

ی«انبوهیازجمعیتدرساعت۹صبحعاشورادراطرافمسجدجمعشدند...« »ناصرجیگر

پیوست  شمار 21



پیوستها ۴۲۰

باقرمعنیصفحۀ۲
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پیوستها ۴۲۲

پیوست  شمار 22 
، شمار 15637، پنجشنبه  25 خرداد 2537، 9 رجب  1398 از نشریۀ 

شاند  انگی  نباید ورز  ملی  ایران  را به  نیستی  ب دودستگی  و دو
ی  ی  عیاران  خا  مانده  است  - پرویز پازو یاهو زورخانه  از 

تولد ورز  باستانی 
همردمایرانتحتنفوذواستیالیاعرابقرارگرفتندو لگرفت ورزشباس���تانی،ازهنگامیآغازشدوش
هشیفتگان هزاییدهچننیموقعیتهایسیاس���یاس���تراهچارهمیجستنددراینهنگامبود دراوجاختناق
آزادیوآزادمردیزیرنامعیارانعلممخالفتباخلفایعربرابرافراش���تندوبادالوریهاوازجانگذش���نتها
ردواینمردانآزادهبه ومتآناندرایرانخاتمهدادند.ازآنپسنامعیارانچهره ردندتابهح آنقدرستیز
وششهایمردمی،راهگشایورزش مقتضایخصلتجوانمردیوصفایباطن،جداازمنشهایانس���انیو
سانیچونپهلوانخوارزمی»پوریایویل«سردمدارآزادگیبودندوپسازخود باس���تانیشدندودراینراه

ربیزدیوجوانمردقصابودیگرانسرپدند. علممردیرابهنامدارانیچونا
ارباستانیرسالتخودراازیادبردهاست هورزش ردهاست.همانطور امروزورزشباستانیرسالتخودرافراموش

امروزخصلتهادگرگونشدهوازگذشتوصفایباطنخربینیستواگرهمهستمجالنمایشآننیست.
زنگی  سو   پیش 

هزورخانهمیعادبندگانپاکخداوبرگزیدگانراهحقیقتومردانگیبود،وگودزورخانههمچون روزگاریبود
خانۀخداحرمتداش���ت.درآنروزاگرورودپهلواننامداریراباتکزنگمرشدوصلواتزورمندانبیریا
یسهمرشد هپولبیشرتیدر سیدادهمیشد،امروزهر سوت»زنگی«بهحقبه گرامیمیداشتندولقبپیش
ه هارزشهانهادهایپهلوانیبهبیارزشیگراییدهاست،چرا سوتوپهلوان»زنگی«میشود!چرا نهاد،پیش
هاز»پهلوانی«جدامیشویم هخودچننیمیخواهیم...واینماهستیم »بینیازی«دیگرمعناییندارد،وچرا

تا»قهرمان«بسازیم؟
ه س���یپهلوانصاحبزنگمیگفتند روزگاریبرای»پهلوان«ش���دنبایدسلس���لهمراتبیطیمیشد،به
هبهدینار»پهلوانی«خریدهاست، هبهمعنی»پهلوان«است،باآن ردهباشدوحاالآن مدارجپهلوانیراطی

هردو»زنگی«میشوند.
لریزان  مراسم  

ردهدربارهمراسمگلریزانچننیمیگوید:ازسنتهایپسندیده هدراینراهمویخودراسپید یازپهلوانانقدیمی ی
اریبهاصطالح»زمنیمیخورد« یهمبرگزاریمراسمگلریزانبود.اگرورزش ارانباستانیی ومردمیورزش
سوتهاوسایرپهلوانانازگروهیصاحبزر،دعوتمیشدتادریکروزمعنیبهزورخانهبیایند بههمتپیش
یازریشسفیدانمعتمدمحل ردواینپولبوس���یلهی سبهفراخورحالپویلهدیهمی ودرجمعحاضرهر
مکگریندهنباشد،بهاوهدیهمیشد.اینشیوهانسانیتنهاشاملحال»زمنی هموجبشرمساری بهطریقی
هانجامشراپهلوانانروزگاربرعهده خوردهها«نبود.اینیکرابطهانسانیبود،اینیکخودیاریمردمیبود
هبهمدد»چاقو«اسمیبرزبانهامیگذارداگراز-بِدحادثه-گرفتارنظمو س���ی« داش���تند.اماحاال»آن
نند!واین برایشگلریزانمی رد،وقتخال قانونش���دوچندصباحیرادرخلوتبازداشتگذرانعمر

هرسالت»پهلوانی«رابشناساند. راهینیست



۴۲۳شعبانجعفری

رده اند پهلوانان  قهر 
نمقدس،ازهایهویپهلوانانخایلاست.گوییغبارغم هامروزهزورخانهها،هماناما اینحقیقتیاس���ت
فضایخانههای»قدیسها«رافراگرفتهاس���ت.میپرس���مچرا؟پاس���خممیگویند:پهلوانانازخانهخودقهر
همعیارهایجوانمردیوزورمندی هبهآنهاتوجهینمیشودوچرا هازآنهانامینیست،چرا ردهاند!چرا
شتی سداعیهایدارد.درگذشته ردهاندوهر شتیرااز»گود«بهرویتشکمنتقل جابهجاشدهاست.
شتیگریساعتهاباحریفدرتکوتاببودوامروزآنقدرتوانها ۳۲۰شگردداشتو۳۲۰بدل،درگذشتهیک
هدقایقیپسازآغازمبارزهنفسها»میبرد«چرااینورزشسنتیوباستانیبایدبمرید؟مگر فرسودهاست
مافتخارنصیبماشدهاست؟میپرسمچارهچیست؟میگویندچاره درطولهمنیسالهایاخریازاینرهگذر
هروزگاریبهمددخصلتمردانگیوشرفوازروی ردهاند،اینها هامروزاز»خانه«خودقهر آساناست،اینها
نیدازآنهابخواهیدتانسلجوانراتربیت صفایباطندرورزشباستانیبهجاییرسیدهاند،اینهارادعوت
سوت، نند.اینهانهپویلمیخواهند،نهتوقعیدارند.اینهافقطاحرتاممیخواهند،احرتامیدرحدیکپیش

شتیاینورزشملیدوبارهاوجمیگرید. هچگونه ارراببینید آنگاهبهداوریبنشینیدونتیجه
زورخانه ، پایگاه  جوانمردان 

هحالوهوایاینباشگاههایسنتیچگونهاست.میگویند: یفزورخانههامیپرسمواین مو از
دامماهانه۲هزارتومانسهمیهازسازمانورزشمیگریند.امامگرمیتوانبااینپول ههر تهران۴۰زورخانهدارد
ه ارگرداشتهباشد رد؟یکزورخانهبهطورمتوسطبایددو منی هزینههایغریقابلاجتنابیکزورخانهرات
حدمتوسطحقوقآندوازدوچیزیدرحدود۴هزارتوماناستوطبیعیاستباایناوصافتعجبآورنیست
بارشاهدتعطیلیکزورخانهمیشویم.بیرغبتیعالقهمندانبهحرفۀ»مرشدی«نیزمزیدبرعلت هرچندوقتی
ند.مرشدهاحقوقیندارندوحمایت هزورخانهراتهدیدمی استوفقدان»مرشد«واقعیدرددیگریاست
سازدرزورخانه سبدرآمدوجلبنظرطالبان»نام«هر هناگزیربرای نمیش���وندودراینصورتاست
هپوستضربپارهشودتادرپایانانعامیداشتهباشند!وزارت واردمیشود،برایشضربمیگریندتاآنجا
رد،حتیمرشدهادرجهبندیهم هبرایمرشدهاحقوقیتعینیخواهد فرهنگوهرن۵سالاستوعدهمیدهد

شدند،اماتماماینحرفها»وعده«بودهوبس.
همبستگی  یا نفا 

هخودسالهااستدرمنتمسائل س���یباشد هاززبان هنوزحرفهایزیادیبرایگفنتهس���ت،وچهبهرت
ورزشباستانیقرارداردونامشباورزشباستانیهموارههمراهاست.

هدرزمینۀورزشباس���تانیصاحبداعیهوحرفیاس���ت یازقدیمترینصاحبانباش���گاه پایصحبتی
ههدف هازجانبپهلوانانواقعیاظهارشده،حرفهاییبیفزاید.چرا مینشینیموازاومیخواهیمتابهآنچه

شناختنارساییهااستوهدفمهمرتاحیایورزشباستانی.
هبهنامخوداوست شوراس���ت،درباشگاهی هخودمس���ئولورزشباس���تانی اینزورخانهداربلندآوازهرا
نیم،همچوندورانجوانیبانشاطوسرحالمینمایدوسختدرتالشاست،تالشبرایبرگزاری دیدارمی
هباگودقهرنیستند.میگوید:»ورزشباستانیمتعلقبهگروهخاصی مسابقهایبنییالنامروززورخانه،آنها
همیخواهندتربیت تبعلی)ع(هستندومالآنها هپریوم سانیاست نیست،مالهمهمردماست،مال
هزورخانه،این نند.امادریغ دیلاستزندگی همظهرصفاوپا ایرانیداشتهباشندوباخویوخصلتایرانی
هبرایشاناحرتام سوتهایما خانهموالیمتقیانبهنفاقودشمنیوخیلیحرفهایدیگرآلودهشدهاستوپیش
سوت،گذشتوجوانمردی گرانبهامیزنند.نخستنیوجهامتیازیکپیش قائلمدارندتیشهبهریشۀاینمریا



پیوستها ۴۲۴

ارانوسرجنبانانورزشباستانیراآدمیخودخواهمیشناسندو هامروزورزش است،امامنشرمدارمبگویم
سوترادرزیریکسقفودرخانه»موال«جمعآورد.« هنتوانچندپیش اینعیببزرگیاست

شورخربینیس���توبازوبندپهلوانیدیگردربازوی هازمس���ابقههایپهلوانی میپرس���مچندسایلاست
نید؟ شورهستیدتعطیلاینمسابقهراچگونهتوجیهمی همسئولورزشباستانی »گردها«نمیدرخشد.شما
ار هعیب لهاونابسامانیهایورزشباستانیسخنگفتهاند،آیاخودنمیدانند هازمش��� میگوید:»آنها
و ههمۀارزشهایمشخ هاینخودخواهیهایماوایننفاقهایماس���ت جاس���ت؟آنهانمیدانند در
ند.وقتی ه»پهلوانی«نیزبیمعنیجلوه شاندهاستتاآنجا واالیروحیهورزشیرابهپوچیوبیارزشی
نند،وقتیغروربیجاوخوی»منمزدن«مانعاز هنوجوانانوجواناندر»گود«خودنمایی اجازهنمیدهند
سوتها،جانشینانشایستهایپرورشیابند،چگونهمیتوانانتظارداشت، هبرایهمنیمعدودپیش اینمیشود

شورهمبرگزارشود. همسابقاتپهلوانی
دورتهاوبهدورازهرپریایهایهمچوناسالفخودگرد بیاییمبهدورازنفاقها،بهدورازخودخواهیها،بهدوراز
نم هداعیهجوانمردیوسلوکدارند،صمیمانهتقاضامی سوتها،ازهمهآنها همجمعشویم.منازهمهپیش
نیم، دیگربگذاریمتاپایههایمتزلزلورزشباستانیرااستوار دورتراازدلبشویندودستدردستی زنگار
هخودادعاداریمبهجایقهرمان»پهلوان«پرورشدهیم،بگذاریمجوانهاجانشینانشایستهای بیاییمهمانطور

تبآدمیتوپایمردیوجوانمردیدوبارهعظمتدیرینخودرابازیابد. برایماباشندوبگذاریماینم
میهمت...اینانتظار میگذشتو همیدانمدلهایمنوهمهشماپاکاست،فقط بهموالعلیسوگند

بزرگیاست؟دستعلیبههمراههمهباد...



۴۲۵شعبانجعفری



فت��ا بگ��و   خ��ردم   پ��ری 
حب��ت  جفن  اس��ت   اینه��ا هم��ه  

��ه  طب��ل  جن  اس��ت  طب��ال  ب��زن  
اس��ت  پلن��   ب��ا  ش��ری  ری��دن  

رفت��م   بح��   و  در   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��   و  ن��ای   آواز 
آنجاس��ت ش��تی   مت��ا   ب��ازار 
آن  ی��ک  ب��ه  دالوری  چ��و ش��ری اس��ت

اس��ت  لن��   پ��ای   و  دور  ره   دی��دم  
��ه  به  پ��ای  خم  درن  اس��ت   دی��دم  
دیدم  س��ر طا  و جفت  جن  اس��ت 
 دیدم  همه  حر  چر  و بن  اس��ت 

ه  س��خ  ز میل  و س��ن  اس��ت  آنجا 
اس��ت  ش��لن   تخت��ۀ  و  ب��اده  
 جنسش  همه  حر  قو  و لن  است 
 ای��  یک  ب��ه  ش��ناوری  نهن  اس��ت 



۴۲شعبانجعفری

به نام  نامی  وط  مقد  م ، ایران  

ه اترزمی اتوروش���هایورزشباس���تانیتمثیلیاستازحر ابزار ورز  باس��تانی : حر
بهوس���یلۀگروهیجوانمردوآزادهومدافعبیداردلآغازگردی���دوناگزیربهگودهایزورخانهو
آوردگاههایمخفیآوردبردهش���د.اینانرابهاعتبارنامتاریخیشانعیاران،فتیانوجوانمردان
هشباهتمشخصیبه میخواندند.اینافرادبااس���تفادهازابزارچوبی،س���نگیوفوالدی-
اربردابزارجنگیرادر آالتجنگوستیزنداشتوازآنمقولهبهحسابنمیآمد-آمادگی
اربردنهاییآنچننیمورداستفاده اتورزشیرابهانگیزۀ ردندوآالتوحر خودتقویتمی

قرارمیدادند:
وبیوشمشریزنی -»میل«برایتمریندرتواناییگرز

شیوتریاندازی مان نیو باده«برایتمریندرتواناییزهاف «-
وبی شیوسرپ -»سنگ«برایتمرینسرپ

-»چرخ«برایتمرینمیدانداریوتدافعانفرادیدرمقابلتهاجمگروهی
-»نرمشپا«برایتقویتتواناییرهنوردیوجابهجاییسریع

تهایجابهجاییخزیدهوافقی -»شنا«برایتقویتحر
ُشتی«برایتمریننربدتنبهتنورویاروییبدوناسلحه «-

هاغلبازفلزاتقیمتیتهیهمیگردیدوروزاولعیدنوروزتوس���ط حلقهای  بازوبند: 
شاهوقتبهبازویپهلوانبستهمیشد.

سیمیخوردندوبهزمنیمیافتادند. هبهزحمتاز شتیگریانی عنوانیبرای  بد ُافت : 
ردندونمیخواستندبهآنهاعنوانپهلوانیبدهندبااین شتیخیلیمقاومتمی هدر سانیرا گویا

عنوانمیخواندهاند.

شتی ارهایبدلرادر ه سانیاست عنوانینظریبدُافتاس���تومنظور  ار:  بدل  
ارمیبردند. خوببه

ه(یاعالمتی سوتهایهرمحلَعَلمیاتوق)َعَلمبیتی اسمورسمدارهاوپیش  پاتو : 
زیت یه،برستونیبستهنشانۀمر زدیدوبازدیدخودیارفقا،مانندقهوهخانهیات هآنرادرمر داشتند

انراپاتوقمیگفتند. خودمیساختندوآنم

بعدازچرخزدننوبتپازدناس���ت.مرش���دبرایهرنوعازپایزدنمیاندار  پا زدن : 



واژهنامهزورخانه ۴۲۸

اتمیاندارتطبیقمیدهند.پازدنچهار اتخودراباحر آهنگمخصوصیمیزندوس���ایرینحر
وراس���تیاپایاول-دومپایجنگلی-سومپایتربیزیاولودوم- مرحلهدارد:اولپایچ

وراستیاپایآخر. چهارمپایچ

ه هزمانیدرمسجدیبهپریزنیبرمیخورد پهلوانیافسانهای  پوریای  و :
شتیباپوریایویلپریوزبشود.پوریایویلدرچهرۀیکبیگانهبهپریزن ندپس���رشدر دعامی
هپس���رشحتمًابررقیبفای���قخواهدآمد.روزموعودپوریاخ���ودراعمدًابهزمنی قولمیده���د
یمیاش���دهبههرچهدستمیزندطال هبههمنیدلیلبدنش ندهحریفرابرندهمیس���ازد اف

میشود.

اریپایبندبهآئ���نیاخالقیفروتنیدربرابرپریومرش���دوبزرگرت، ورزش���  پهلوان :
ش���یدربرابرزورونادرس���تیوناحقیوستمگریوپایبندبهحقشناسیوگذشتو پایبندبهسر
یزهخصالودارایگذشت اربایدفروتنوپا هورزش رادمردی.درگذشتۀدورتعلیماتچنانبود
ارانمشاهدهمیگردید. ثریتورزش هدرا ومردانگیوامانتومردمداریوچننیصفاتیباشد
اماگاهبرایبرخیاینخصالپسندیدهبهاخالقناستودهوناپسندمبدلشدتابهبهانۀپهلوانیو

بااستفادهازنامزورخانهدستبهخودنماییوزورگوییوتجاوزوتعدیوباجگرییبزنند.

یازردیفهایپهلوانیهمردیفاستادبزرگ.اینلقبتنهابه ی  پهلوان  بزر :
دویاسهپهلوانچونپوریایویلوسیدحسنرزاز)پهلوانبزرگشجاعت(دادهشدهاست.

لوبیهرندرمقامشوخیومزاحو اراندرشتهی لقبورزش���  پهلوان  پنبه : 
هحالجهادرموقعچراغانیازگلولههای هایپنبهای تخطئه.اینتسمیهازقرنهاقبلبهمناسبتآدم

انخودمیگذاشتندبهوجودآمدهاست. پنبهساختهوجلود

پهلواناناس���تدر ���همخص���و ای���ناصط���الح  پهلوان  زنده  را عش  است :
ارمیرود.اش���ارهبهموضوعیاس���ت ایاتروزمرهعوامبه نوندرح زورخانهبهوج���ودآمدهوا
هتاهرنمندودانش���مندیزندهاس���تمحلاعتنانیس���توپسازمرگبهانواعمختلفتمجیدو

تجلیلمیشود.

هراهگش���اوراهبانبزرگان ارانیگفتهمیشد دردورانصفویهبهورزش��� پیش خیز: 
جوانانن���ورسوپرحرارتونوچههایعالقهمندبه بودن���د.درزورخانهعنوانپیشخیزمخصو

ورزشاست.



۴۲۹شعبانجعفری

سوتوازاصطالحاتفتیان)جوانمردان(. مرادفپیش پیش قدم : 

هبیشازدیگرانباخاکزورخانهتماسداشتهاند.معمواًل آنهایی  سو :  پیش
سوتجوانمردی هزودتربه سانیاس���ت ارانسابقهدارو ورزش��� اینعنواندرزورخانهخا
س���وتمیتوانددرپهلوانییادر هونطعوُلنگوس���ایرپوشیدنیهادرآمدهاند. وپهلوانییعنیتن
سوتبرابراستبالباسودراصطالحاهلتصوفبهلباسفقرگفتهمیشود. ورزشباشد،اماواژۀ
چونغالبآدابومراسمواصطالحاتزورخانهازفتوتوفتوتازتصوفسرچشمهگرفتهاستاین
هدرامریتقدم سانی سوتبه عنواندرزورخانههارایجشدهاست.درخارجاززورخانهنیزپیش

نند. دارنداطالقمی

ار هدرمیدانهایورزشیهردستهازمردمیکیاچندورزش همانطور  تشوی  در زورخانه : 
نند،درزورخانهنیزچننیاعمایل اندادندستوغریهتشویقمی شیدنوت فزدنوهورا رابا
سوتها ردمیانداروپیش تخوشنماوفوقالعادهای ارانحر یازورزش مقرراست.مثاًلهرگاهی
لماتی ردمرشدزورخانه ار اریشروعبه همیگویند.هرگاهشریین ال برایاوبهصدایبلندماشا
هاسم سانی یازجوانانبنیهاشم)مخصوصاً برایتشویقوتحریکاوبهزبانمیآوردواورابهی
سوتمعروفیاستباصدایبلنداوراسرداراهل ند.اگرپهلوانیاپیش آنهامناسبباشد(تشبیهمی
ندوحاضرینصلواتمیفرستند.اخریاًدستزدن بیتمیخواندوازحضارتقاضایختمصلواتمی

همدرجشنهایزورخانههامرسومشدهاست.

درجهایدرسپاهایراندردورانقبلازاسالم.فردوسیدرشاهنامه  جهان پهلوان :
رستمراجهانپهلوانخواندهاست.

ارانپ���سازپای���انورزشدرونس���ردمزورخانهبرای هورزش��� ب���هپویل  چرا : 
مرش���دمیریختنداصطالحاًچراغمیگفتند.نخس���تنیپرداختچراغاولخواندهمیش���دوبرای
هقرآنخواندو س���ی هچ���راغاولرادادبهحقاول س تش���ویقپولدهندگانمیگفتند:»هر
هچراغدومراداد س سرشباالینیزهرفت،خداعوضشبدهد!«برایدومیمیخواندند:»هر

دودستابوالفضلعوضشبدهد!«وتاآخر...

ه چ���رخزدنچندنوعاس���ت:۱-چرخجنگل���ی۲-گلچرخ  چر  زدن : 
- دیگ���راجرانمیش���ود۳-چرخپهلوانی۴-چ���رختیز۵-چرخچمنی۶-چرخس���هتکپر)فر(

چرختکپر)فر(.



واژهنامهزورخانه ۴۳۰

ه هدارشود.چنان شتیگرییبهزمنینخوردامال وقتی  نی  شدن :  ردن ، چر نی   چر
نیشدنمستعملبوده یب»زشتشدن«بهجایچر شتیمرینجاتمشاهدهمیشود.سابقاًتر درگل

ویاچونمرینجاتاصفهانیاستاصطالحمزبورمنحصربهاصفهانبودهاست.

ش���تیوگرف���نتبیضۀحریفبرایاز یازطرفنی حملۀبیخربی  رف : حرامی  
ارنیست. هحریفآمادۀ ردناوموقعی میدانبهدر

ش���تیراحریفمیخوانن���د.درخارجازمحیطورزش���یهمگفته طرف���نی  حری :
میشودفالنیحریففالنیهستیانیستیعنیباهمبرابرهستندیانیستند.

ههمهباهمورزش اتدس���تهجمعی- درزورخانهبههنگامحر  ح  تقدم : 
اتانفرادیبهشرحزیراست: خرینیستامااینقراردرحر نند-تقدموت می

سوتترین ردنمیلازرویزمنیگودحقتقدمدردرجهاولباساداتوبعدباپیش -درموقعبلند
فردحاضراستوبهافرادمبتدیختممیشود.

شیدنبرخالفترتیبفوقاست.بههمنیجهتسابقاًدرزورخانههابیشرتازیکیا باده ب-در
شیدنازمبتدیهاشروعمیشدوافرادزیردست باده ه بادهنمیگذاشتندورسمبراینبوده دو
هدردستدارندبهافرادباالدست بادهرابهزمنینگذاشتهوهمانطور بادهزدن موظفبودندبعداز

نند. خودعرضه
باسابقهختممیشود. شیدنازافرادمبتدیشروعوبهاشخا باده ج-چرخزدننیزمانند

ندسایرینمانععملاوشده سوتیبنابرفروتنیازحقخودصرفنظر ارباسابقهوپیش د-اگرورزش
همناسبباسابقهاوستبرسد. اربازمیدارندتانوبتی وباخوشروییاورااز

ُشتیهایخارجاززورخانهزمنیراهموار سابقاًمعمولبودبرای  شتی : ُ خا  
شتیمیاندازند. هامروزتشک ُشتیموسومبود،چنان هبهخاکِ ردهخاکنرمیمیریختند

ار ورزش وبیجزومراسمزورخانهنبودهوهیچوقتمخصو خال  وبی :  خال
سهایقدیمیتر وبیتنهاازنیمقرنگذشتهدرزورخانههارایجشدهاست.درع وپهلواننیست.خال

وبیبردستوبازووسینهپهلواناندیدهنمیشود. اثریازخال

هچوندونفردر ش���تیاس���ت مقصودناتمامماندن  شتی :  در میان  ماندن  
شتیآنهادرمیان نندمیگویند ول شتیرابهوقتدیگرمو دیگرنمیشوندواتمام شتیحریفی

استیادرمیانماندهاست.



۴۳۱شعبانجعفری

یازطرفنی شتیی درمقامخطابعالمتعجزاستواگردربنی  دست  مریزاد: 
رداینلفظرابهطرفدیگرمیگویدو هخطریبرایخودتصور لوبشدودرتنگناییافتاد طوریم

ند. طرفغالباورارهامی

دعاهای  زورخانه :
»اولوآخرمردانبخری«

نایهازعصاستیعنیخداعصا ند!صلواتبفرست«)ستونپنجم »خداچهارستونتراپنجستونن
بهدستتندهد(

ند،صلواتبفرست!« »خدادستمردانهاتراپیشنامرددرازن
ند،صلواتبفرست!« نمگرفتارتن نمچ »خدابهچ

»بهعلیلیوذلیلیدچارنشی،صلواتبفرست!«
»اولوآخرمردانعالمختمِبخری،صلواتبفرست!«
»خداپدرومادرمؤسسرابیامرزد،صلواتبفرست!«

هدرموقعانجامورزش���هایانف���رادیزورخانه رخصتاصطالحیاس���ت  ت :  رخ
هبهصدایبلندمیگوید:»رخصت«ومرش���د اراس���ت ارمیرود.ازوظایفحتمیورزش��� ب
زورخانهدرج���واباومیگوید:»فرصت«.جمله»رخصتپهلوان«ب���هگوشهمهایرانیاننوایی

آشناست.

درزورخان���هومخصوصاًدرگود،اجازۀخندهوش���وخیوصحبت  ویی :  رده 
باصدایبلندنیس���ت.بدس���خنییا»ردهگویی«درزورخانهجایینداردوس���خنانزشتبهزبان
ردنوخندیدننیزدرگودزورخانه آوردندرزورخانهممنوعاس���ت.خوردن-آشامیدن-صحبت

ممنوعاست.

درزورخانهه���اپیشازبرآمدنآفتاببازمیش���ودوتا  زمان  رف  به  زورخانه : 
ارانروزیچند اراندررفتوآمدهستندبازمیماند.ورزش هورزش ساعتهاپسازغروبآفتاب

ارانتنهاصبحزودبهزورخانهمیروند. ردند.گروهیازورزش ساعتورزشمی
هصبحورزش سانی ورزشبایدبعدازادایفریضهصبحشروعوچاشتگاهخاتمهیابد.درگذشته
ردند،خیلیزودواردزورخانهمیشدندوبعضیفریضهصبحرادرآنجابجایمیآوردند.ازپنجاه می
سالقبلبهتدریجورزششبانهنیزمعمولشدهاست.درماههایمبارک،زورخانههاشبهابازبودندو
ه لیایلرمضانبود ارانتاساعاتاولیهبامدادبهورزشمیپرداختند.ورزششبمخصو ورزش
ردند، هبدونضربوآوازورزشمی یدوساعتبعدازافطاربهزورخانهمیرفتندودرلیایلمترب ی
ردوسایرینباصدایحق همیانداربرایهریکازاعمالورزشیشمارهایشروعمی بدینطریق

حقوعلیعلیاوراجوابمیدادند.
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نش���انازخربدادناس���ت.درزورخانههازن���گرابهزنج���ریمیبندندواز  زن : 
سوتراخربمیدهد.زنگ ارانپیش هداردورودورزش نند.مرشدباش���ناختی سردمآویزانمی
هتنهابرایپهلوانانبهصدادرمیآید.بهرویزنگزورخانهاشعارحماسی پهلوانیزنگیجداست

یادینیحکشدهاست.

هدرنیمۀ هن،حتیدر»برهانقاطع«- ت تابه���ایل واژۀزورخانهدر  زورخانه : 
هواژهای دومس���دۀیازدهمهجریقمرینوش���تهش���دهاست-دیدهنمیش���ودوبهنظرمیرسد
هدرآنانجاممیگرفته، لوانواعورزشهایی جدیدباش���د.واژۀ»زورخانه«ووصفآنوش���
ارس���نتنیبورسیاح ومتخانزند(توس���ط ۱میالدی)درزمانح نخس���تنیباردرس���ال۶۵
بهایران هاختصا ی،درجلددومسفرنامۀسهجلدیاودیدهشد.نیبوردراینسفرنامه دانمار
دارد،مینویسد:»...درشریازسهزورخانۀعمومیوجوددارد.اززورخانهها،عالوهبرمردمعامی
یازنهادهایبنیادی نند.«نهادزورخانه،ی مردانبلندپایهونظامیانوغرینظامیانهماستفادهمی
هناینملتاست. آنبخشیازتاریخ افیمهرجز هاگراجزایآنرابش هنایرانیاست

هناطالعدقیقیدردستنیست،اماآنچه ۱-بنایزورخانه:ازساختمانزورخانههایدوران
هورزشهایباستانیازفضای هازآنهنگام ازمعماریهایقدیمیمیتوانحدسزدایناس���ت
لیبسیارسادهداش���توازبسیاریجهاتشبیه بازبهداخلس���اختمانهاراهیافت،زورخانهش���
وچک وچکامااستواروبلندساختهشدهاست.درورودیآن خانقاههابود.ساختمانزورخانه
ه ردهبودند هسوراخیتعبیه وتاهبود.پنجرهایدرتمامیبناوجودنداشت،جزدرباالیگنبد و
نورضعیفیازآنواردمیش���دوبهمیانگودمیرسید.زورخانهازداخلششضلعییادرنهایت
اله(ودرزیرگنبدقرارداشت. وتاه)نظریشب هدروسطآنگنبدی هشتضلعیومسقفبود
ندنلباس هجاینشسنتواحیانًا درهریکازاضالعداخلی،ُصفهایرواقمانندایجادشدهبود

وگذاردناسبابوآالتورزشی،سنگگرفنتومشتمالوامثالآنبود.
هدِرورودیزورخانه ردهاند هبهزورخانههایقدیمیسازرفتهاندمشاهده سانی ۲-دِرزورخانه:
ارانایناولنی هبرایعبورازآنبایستیخمشوند.بهعقیدۀورزش وتاهساختهشدهبطوری بسیار
لی هواردزورخانهمیش���ود.ورودیزورخانهبهطور سیاست نش���انۀفروتنیوتواضعجربی
هباقامتی وتاهبود هدرس���الهایاخریس���اختهشدهاست(بسیار )منهایچندبنایزورخانهای
خمیدهازآنمیگذش���تند.درمورددرزورخان���هچندنظریهمتفاوتوجوددارد.گروهیمیگویند
ههنگامورودبا»سرخم«شدهواردشوند.گروهینیزباور وتاهساختهشدهاست درزورخانه
هجنگجویاندردخمههاآموزشرزمی وتاهیدرزورخانهیادآوردورانروزگاریاست ه دارند

میدیدند.
فاصلیبنادریکسطحقرارداشت.همیشهباتعدادی ۳-ورودیزورخانه:ورودیبهندرتبا
مهمنبود،بهپائنیمیرفتوبنایاصلیحالتزیرزمنییاسردابه مواقعتعدادآنها هدربع پله
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ایایقدیمیوخانقاههاوبقاعاس���المینبود. هبیش���باهتبهبنایبعضیت رد راپیدامی
نارگود،»سردم«قرارداشت. روبرویدرورودی،در

ارانبودوعمق هویژۀورزش ۴-گود:دروسطزورخانهگودیدایرهیاهشتضلعیوجودداشت
آنب���هیکمرتمیرس���ید.لبههایدیوارگودازآجروگلپختهیاچوبب���ودتاتوانمقاومتدربرابر
سرتو فگودازخاکرسبودودرزیرآنخا ش���تیگریانراداشتهباش���د. برخوردهایناگهانی
سوتهابودرا»گود همحلورزشپهلوانشهریاپیش بوتهخش���کقرارمیدادند.گودزورخانهای

مقدس«میخواندند.

بعض���یازپهلوان���انعملیات���یازقبیلخم  ریی  یا نمایش  عملیا  پهلوانی : زور
سنتسنگرویسروسینهانجاممیدهند ردنآهنبادس���ت،برداشنتاجسامسنگنیبادندان،ش
هدرمیدانهاومعابر هآنرانمایش���هایعملیاتپهلوانییازورگرییمیخوانندوغالباًبهصورتمعر

انجاممیشد.

لورزیدهوبرازندهدارندگفتهمیشود.مثاًل هبراثرورزشمداومهی سانی به  ساخته : 
لساختهایداردیاخوبخودراساختهاست. فالنیهی

اریاولویتدارندحتیاگرمبتدیبودهو درزورخانهاوالدحضرتعلیدرهر  سادا : 
روزاولورودشانبهگودباشدواگرازعهدهمیانداریبرنیایندجایآنهاپایسردماست.

���هآنرابهرنگهای وییب���هبلندییکمرتمزینبهپرقویاپرش���رتمرغ س���  سردم : 
اله هسردارانایراننیزبهروی اررسمیبسیارقدیمیاست.میدانیم گوناگوندرمیآورند.این
خودپرهایبلندمینهادند.تاریخدرستیازپیدایشسردمدرزورخانهدردستنیست.نزدیکترینتاریخ
نارههایسردمپوستحیواناتیمانندبربوپلنگراپهن مربوطبهدورانصفویهاس���ت.درپش���تو

هندارد. هایننیزنشانهایازدوران ردند می
سیجزمرشدحقجلوسبر یشناختهمیشود چونسردم)محلنشسنتمرشد(جایمحرتمومترب

آنراندارد.

گالویزشدن،بهمبارزهدرآمدن،درهمآمیخنت  سرشا  شدن :

مرشد سردمدار: 

نندۀزورخانه اداره  سرجنبان : 
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هشباهتبسیاربهسرپداردمنتهابسیارسنگنیاست.گاهیوزنسنگ وسیلهای  سن : 
یلومیرسد.دردورانقدیمسنگرا»سنگ ههمیشهبهصورتجفتاستفادهمیشود،به۴۰تا۵۰
اربهپشت هورزش ردنباسنگبدینگونهاست ار ل زور«یا»س���نگنعل«هممیگفتند.ش
ار تدرمیآورد.هنگام وراستسنگهارابهحر رویخاکگودقرارمیگریدوباغلتیدنبهچ

وسمیشمارند. نند.از۱تا۵۰وسپسبهگونهمع ردنباسنگآنراشمارشمی

سوتانجام ارانباتجربهوپیش سنگگرفنتبوس���یلۀباس���تانی  رف : سن  
سورها هبو ساست یسهبو لاست.ایناصطالحتقریباًبهمنزلۀ ارگرییآنبسیارمش میپذیردوبه
هناچاربودنددرایاممعنیبااش���خاصی نند.س���ابقاًپهلواناننامی بامش���تزدنبهآنتمرینمی
هوزنشبیشرتازوزنحریفبودراچندروز اران یازورزش نند،ی دروزنهایمختلفزورآزمایی
شتیمیگرفتندوخودراباوزنسنگنیاوعادتمیدادندتادر قبلازموعدبهخانهمیبردند،بااو
ثراًهم ها شتیگریانرا ردنحریفخودبرآیند.درگذشتهاینقبیل شتیجدیازعهدهبلند موقع

شتیمیخواندند. ارهاخوببودنددرمقاممزاحسنگ هرنینداشتهوبرایهمنی

هرویشانمجسمههای درگورستانهایایرانسنگهایقربهایزیادی  سن  قرب پهلوانان : 
ش���ریتراشیدهشدهاستدیدهمیش���وند.صاحبانایننوعقبورپهلوانبودهوآنشریسنگیعالمت
هبه»زیارتدرزنجری«معروف  اشانودرصحنامامزادهحار نوندر پهلوانیآنهاس���ت.هما
اران اشانیباهمانشریسنگیموجوداست.رویسنگقبورورزش وی استقربپهلوانحسنیپ

ردند. بادهنقشمی معروفنقشمیلزورخانهیا

ش���بهایجمعهس���هی���اچهارچ���راغبرایمرش���د   : سور و سا  سیور و سا  
ردندتاس���وروس���اتاوفراهمشود،یعنیپولبرایبردنزنوبچهاشبهگردشروز جمعآوریمی

هغالباًرفنتبهشاهعبدالعظیمبودجمعشود. جمعه

ش���اطروشطاردرزبانعربیبهمعنیداهیومحیلتعریفاستویلدرزبان  شاطر: 
فارس���یعملشاطریارتباطبااینمعنیندارد.حرفۀش���اطرراهپیماییبودواگرراهپیمایاشاطررا
ثریالرتدد«آمدهاس���تونامایندوطبقه تبهمعنی» عیارمیخواندندصحیحتربودزیراعیاردرل

سنهادهشده.راهپیماراشاطروحیلهگرراعیارخواندهاند. درایراندرستبرع
ه هفنشاطریدرآغازدرزورخانههابهصورتورزشوتمرین بههرصورتچننیبهنظرمیرسد
همانشلنگانداریباشدشروعشدهوبعدازقوتگرفنتپاهادرخارجاززورخانهبهصورتپیشهو
هآنراشاطریمیگفتهانددرآمدهاست.درآنایامسریعترینوسیلهبراینامهرسانیوگرفنتو لی ش
دادناخبارهمنیطبقهبودند.اگرچهپسازاخرتاعتلگرافورواجچاپارخانهدرایراناینحرفهازبنی
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رفتویلتااواخرسلطنتناصرالدینشاهقاجارادارهایبنام»شاطرخانه«دردربارسلطنتیدایربود.در
وچهایبهنامشاطرباشیموجوداست. تهرانهنوز

ورزش���یس���ختوپیچیدهومش���قومقدمهبرایفن  شلن  - تخته  شلن : 
لمۀش���لنگ)بروزندرنگ(بهمعنینوعیبرجسنت هسالهاستمرتوکشده. دویدن)ش���اطری(

وفروجسنتشاطرانبرایمشقتنددویدننیزضبطشدهاست.

رسی-شنایدستوپا ش���نایزورخانهمشتملبرچهارنوعاس���ت:شنای  شنا: 
مقابل-دوشالقه-شنایپیچ.

تشناحدودمعینی نند.حر ارمی فگودرویزمنیگذاردهوشروعبه ارانتختهشنارادر ورزش
اراستسایرین ول همیاندارمش اراست.امامادام نداردوبستهبهقدرتوتواناییجسمانیورزش
نند. نندواگربعضیخستهشدنددربرابردویاسهمرتبهشنایمیانداریکمرتبهشنامی همتبعیتمی
ردنمرسوماست تشنانیزشماره ارانشناراتادوهزارمرتبهادامهمیدهند.درحر بعضیازورزش
ردنزیادتریداشتهباشندمیانداربالحنمخصوصیشروع ارانقصدشنا هاگرورزش بهاینترتیب
ندواعدادوعباراتیماننداعدادوعباراتسنگگرفنتبرزبانمیآوردوسایریندر بهش���مارهمی
ردنزیادنداشتهباشند،مرشد ناگرقصدشنا جوابهریکازشمارههایاویاعلیمیگویند.لی
ردهوباآهنگضرباشعارحماسیخاصهابیاتیازشاهنامه شناراشروع زورخانهضربمخصو
اربهزمنینزدیک هدرهرمرتبهدودفعهصورتورزش فردوسیرامیخواند.شنایدوشالقه)شنایی

میشود(درچننیموقعیصورتمیگرید.

خاتمهشناستوتقریباًیکنوعنرمشبرایرفعخستگی مخصو  شنای  پی : 
ارانازجایبرخاستهودرحالتی ماست،ورزش هتعدادآنخیلی بهشمارمیرود.بعدازشنایپیچ
اتنرمشرابهعملآورده،سپستختههارابرداشته هتختههایشنایآنهارویزمنیاستبعضیحر

نند. وشروعبهمیلگرفنتمی

نونتقریباًترکش���دهوغری ها یازآدابزورخانه ی  شعر خوانی  و رباعی خوانی : 
سوتدرمواقعمختلفخاصهدرموردطلبصلوات ارانپیش شتی،مرشدهاوورزش ازگلچرخوگل
ردن ت اشعارمناسبیحاویپندواندرزمیخواندندوبیشرتایناشعاررباعیبودوخوانندهبرایسا

رد. یدورباعیحماسیمیخواندوازحضارطلبصلواتمی محیطوجلبتوجهحضاری

س���وتهایشمردن پهلوانانوپیش یازاحرتاماتمخصو ی  ا :  شمردن  حر
اتآنهاراباصدای ش���یدنمرشدحر باده اتانفرادیآنهاس���ت.مثاًلدرموقعجنگیزدنو حر
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بلندمیشماردوایننوعیازتجلیلوتشویقاست.

ه اردرچرخزدنومیلبازیوعملیاتی اتورزش��� تناسبحر  اری :  شریین
فگود طبقۀجواناستوعبارتازپشتکوواروزدندر ارهامخصو روباسیدارد.این جنبهآ
ردندررویتختهشنااست. یاازلبگودبهعمقگود.رویدستبلندشدنوراهرفنتبادست،درو
هجامعاینهردوباشند ارانی شتیگریفرقبسیاراستوورزش اروپهلوانو لیبنیشریین بهطور

بهندرتیافتمیشوند.

هموقعورودآنهابهزورخانه پهلوانانمعروفوسابقهدار احب  ضرب :  احب  زن  و 
بهاحرتامقدمشانزنگوضربرابهصدادرمیآورند.

س���بمق���امپهلوانیازطرف هپساز بهپهلوانیگفتهمیش���د  احب  تاج : 
ریشسفیدان،پیشوایانطریقتوبزرگانقوم،مجازبهداشنت»تاجفقر«میگردید.

 هواردمیشوندخوشآمدمیگوید،ویلاگرشخ سانی صفایقدم:مرشدزورخانهبرایاحرتام
واردبهعنوانمهمانآمدهباشدبهوی»صفایقدم«میگوید.

هدرزورخانهفرستادهمیشود:بهجمال نمونههاییازصلواتهایی  لوا  فرستادن : 
مربصلوات،علیشریخداراصلوات. مربصلوات،بهعمامۀسبزپی پی

ارنواخنتضرببر ���ه دردورانگذش���تهزورخانههامرش���دنداش���تند،بل ری:   ضرب 
هنه رد.خواندناش���عارحماسیواخالقیرا» ارانهمیاریمی هباورزش��� عهدۀضربگریبود
هنهسواریک»چوباشاره«هم ش���تیوورزشبودانجاممیداد. همربیوتعلیمدهنده س���وار«

همعروفبه»چوبتعلیم«بود. داشت
ار هنهسوار«آنپسرخواندۀپوریایویلدرهمه آفرینبادبهگفتارخوش»

هتعداد فوایبهح���الرندانهنگامی ُلن���گبردوشچوآیدب���همیانمیدان»چوبتعلیم«به
ار رد،تاباالخرهاین هنهسوار«حماسهخوانیمی مشد،ضربگریدرغیاب» زورخانههابهمرور
رس���مگردیدوضربگری،»مرشد«شد.ازدورانصفویهبهبعدزورخانههامرشدداشتند.شایدجالب
انهایدیگربرایتمرینهرنهایرزمیمخصوصًا هدردورانصفویه،سوایزورخانه،م باشدبدانیم

انهارا»آماجخانه«میگفتند. هآنم مانوجودداشتهاست تریو

شمیطلبیدند. ارالته���ادرخیابانوقتیدادمیزدندونفس -۱  عر  اندام : 
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سیرابهزمنیخواهدزد. ند اراندرزورخانهوقتیاعالممی شیدنورزش ۲-شاخوشانه

رت دعابرایشفایمریضها:»خدامریضاروشفابده.«»خداگرید  عر  حاجت : 
اثهبرایآزادیزندانیها. ودوانندازدت!«واست

ش���تیگرفنت بادهزدنیا هبه بع���دازخاتمهورزشوقبلازاین  فاتحه  خواندن : 
ندوبعد رمی ند(تش برپدازندمیاندارازمرشدزورخانهباادایعبارت)دستوپنجهمرشددردن
ه برایسالمتیپادشاهعصروساداتوعلماوصلحادعاوبرایپهلوانانگذشتهخاصهپوریایویل
هبهراستیودرستیدراین سانیرا فرتمیطلبد.ویهمچننی درصفمقدماینسلسلهقرارداردم

ردهازحضارطلبخواندنفاتحهمینماید. راهقدمنهادهاندستایش

هدیدهشدهبوسیدنمرسوم شتیتاجایی درش���روع  وبیدن  یا بوسیدن :  فرو 
وبند(همنی ش���تیگریانبههممیدهندوبهاصطالح)فرومی ه نیس���تاماتصورمیروددستی
وبیدندستاو ردبهجایفرو شتی هنوچهایباپهلوانیش���روعبه بوسیدنباش���د.زیراموقعی
هدستویبادستپهلوانتماسیافت هبنیسایرمردممعمولاستپسازآن رامیبوسدویاچنان

بهدستخودبوسهمیزند.

یبسواشدن. شتیگریدربرابرتر دیگرپیچیدندونفر بهی  قاطی  شدن :

بهفتحقافودالیعنیهمزوربودندوپهلوان.  قدر، هم قدر:

هموقعورودبهگودزورخانهخاکگودرا است ارفر برورزش  قدم بوسی : 
هدربعضیآثارمشاهدهشدهاینعملاشارهبهقدمبوسی )بهرسمزمنیادببوسیدن(بوسهزند.بطوری
هبهعلتزعامتوپیشواییجایقدماویعنیگودزورخانهرامیبوسند.حتی پوریایویلنیزهست
ردهدرموقعبرداشنتوگذاشنت هباخاکزورخانهتماسحاصل بادهوسنگرا تختهشناومیلو
فگودگذاشتهو بوسهمیزنندوبرایسهولتدرخاکبوسیموقعورودبهگوددستراسترابه

رارمیشود. بعدبهلبآشنامیسازندوهمچننیموقعخروجازگوداینزمنیبوسیت

هحریفراعاجزوزبونمیسازدمانندلواشه شتیگریی فنونیدر  ارهای  عجزی : 
شد،یاانگشتسبابهاو ندوبهشدتمی ردهانگشتدردهانمی یازطرفنیحریفرااغفال هی

شتیگریانصحیحنمیدانندوبهندرتاتفاقمیافتد. رامیپیچد.ایناعمالرا
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مانسبکیانرماستودرقدیمآنراازاستخوانمیساختند. اینواژهبهمعنی  باده : 
بادهسنگنی نندووزنههاییبهگونۀحلقهبهروی»زه«زنجریمیآویزندتا امروزهآنراازفلزدرستمی
باده ه سوتاجرامیشودوبهخاطراهمیتی شی(بوسیلهپهلوانیاپیش مان ش���ی) باده گردد.

بادهبیشرتموجودنیست. دارداصواًلدرزورخانههایکیادو

مربندی وشتی«دردورانپیشازاسالمبهنوعیشال شتی«یادرستتر» «  شتی : 
یل رشتهتابیدهتش مرداشتند.شالمزبوراز۲ هروحانیونزردشتیومردانایرانزمنیبه گفتهمیشد
هآنسه، هبهسهرستهسهتاییمیرسید هخودتقسیمبندیهاییبهواحدهای۶و۱۲داشته شدهبود

ردارنیک،پندارنیکهستند. نمایانگرگفتارنیک،

ش���تیفرنگیداردودر شتیآزادو ش���تی،قوانینیجدااز این  شتی  پهلوانی : 
شتیزورخانهایچندیننوع ش���تیهافرقدارد. شتیپهلوانیبادگر بس���یاریازموارد،نامفنون
دامازآنهابامراسمخاصیاجرامیگردد. است)دوستانه،میدانی،گروهی،دورهای،پهلوانی...(وهر

انداماست. مرتادفعر  ری  خواندن :  ُ ر  ُ

هاورامرشد س���یاس���ت درزمانحاضرنواخنتضرببهعهدۀ  هنه سوار: 
شتیو همسئولیتتعلیم هنهسوارهامرشدهاییبودند میخوانند.اماسابقاًبهعهدۀضربگریبودو

سایرامورورزشیرابهعهدهداشتند.

برجستگیدوطرفشانهوباالیزانوان.  رم :  ُ

شتیدرمیانماندنرامیدهدوازاصطالحاتبسیار همانمعنی  شتی :  ره  شدن  
ههنوزهممتداولمیباشد. قدیماست

هطیآنپهلوانانقدیموجدی���ددرزورخانهگردهممیآمدندتا مراس���می ل ریزان : 
شتیداشتگلیبرای نند.درگذشتههرسبادیگریقصد برایمواردالزمیابرایزورخانهپولجمع
ردوبعیدبهنظرنمیرسدرس���م اومیفرس���تادیاحضوراًدرزورخانهگلیرابهس���ویاوپرتابمی
شتیهایبزرگبرگزارمیشد خوذازهمنیعملباشدزیرااینمراسمسابقاًبرایتماشای گلریزان،م
ویکنوعجشنورزشیبرایتماشایمسابقهپهلوانیوتجلیلازپهلوانانبود.درحنیبرگزاریاین
ولورزشبودند،چندمرتبهدستههایگلازپنجرۀسقفزورخانهبه ههمهمش��� جش���ن،درحالتی
ه ارانمیریختند.اینجشنهابیشرتدرماهرمضانوموقعشبانجاممیگرفت سروصورتورزش
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چراغانیهممقدورباشد.اگرجشنگلریزاندرسایرماههابوددرروزهایجمعهبرگزارمیشد.مورد
هبهافتخاراوباترتیبدادن دیگراینجشنمربوطبهورودپهلوانمشهوریازشهریبهشهردیگربود

جشنمقدمشراگرامیمیداشتند.

شتی ش���تی«خواندهمیشود.گل شتیگرفنت»گل بههنگام شتی :   ل  
ند. شتیگریانراتشویقبهنیکاندیشیونیکرفتاری،بزرگمنشیوافتادگیمی ه اشعاریاست

یوساسانداری هنژاداز هعنواندارییاآن خوشدلنشویازآن
بایستبرهنههمچوشمشریشویتاجوهرخویشرانمایانداری

هبروزنفسردهلفظمیشوددرسنواتاخریخاصهدرتهرانبهجای لمه این  ه :  ور
ات ارحر هورزش میلزورخانهمصطلحشدهاست.گورگهگرفنتدرواقعنوعیازمیلگرفنتاست
 خودرابهنهایتس���رعترسانیدهومیلهارابهاصطالحسرمچگرفتهومرشدهمآهنگمخصو
ویل تمینوازد.اینآهنگراازقدیمگورگهگفتهاند.واژۀگورگیاگورگهازواژگانم برایاینحر
هدرجنگهایقدیمباآهنگمعینی هدرفارسیباقیماندهونامنوعیازطبلیانقارهاست اس���ت

مینواختهاند.

بهتنداشتوباالتنهبایدلخت برایورزشبایدشلوارمخصو  لبا  ورز :
هبههنگامنربدباالپوشرادرمیآوردندو باشد.لختبودنباالتنهیادگاردورانعیارانوشاطراناست
ارفقطبایدشلوار بهجنگمیپرداختند.ورزشبالباسغریورزشیدرزورخانهممنوعاست.ورزش
خودرابهپایداشتهولنگیبررویآنبنددویلدرصورتسردبودنهوامیتواندباپریاهنواردگود

ند. شودوبعدازقدریورزشوگرمشدنبدنپریاهنراهمازتنخارج
هتازیرزانومیآیدودرقدیمآنرا شتیاستوشلواریاستچرمی ه:ناملباس -تنباننطعییاتن

ه«نامیدند. »تنباننطعی«میگفتند.بعدهااصطالحاًآنرا»ُتن
هبررویشلواربستهمیشود. ش���تیگرفنتلباسورزشهموارهُلنگاست -ُلنگ:جزدرمواقع
ارهاحتمًا س���وتهایمیتواننددامنُلنگخودراآزادبگذارندویلنوچههاوتازه پهلوانانوپیش
یبسنتُلنگ)یعنیگوشه نند.لچ شیدهورویُلنگاستوار بایددامنُلنگراازوس���طپایباال
سوت ارانآزمودهوپیش بدنآوردن(نهیاستمگربرایورزش طرفراستُلنگرابهطرفچ
س���وتوامتیازاوازمبتدیوضعشدهباشد.ُلنگ وتصورمیروداینرس���مبرایشناختهشدنپیش
ارانلنگهایابریشمی ارمیرودویلبعضیازورزش هدرحمامهاب زورخانهازنوعلنگهاییاست
نونهمدارند.یکنوعُلنگدیگری اشانویزدبودبرایخودداشتندوا هازبافتههای  مخصو
نوندیدهنمیشودویلنامآنهنوزاز ها درزورخانههامرس���ومبود»فتنی«)بروزنوطنی(اس���ت

ارانقدیمیشنیدهمیشود. ورزش
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ش���تیگرف���نتدونف���رحریفبه ه بعض���یاوقات  ُلن  انداخ ، حرمت  ُلن : 
یازبزرگانقومبرایاحرتازازدش���منیلنگیرابهوسطدو ش���دی مرحلۀعصبیتومخاصمهمی
ش���تی یازطرفنی ن���د.بعضیاوقاتاینعملبرایحفظاحرتاموحیثیتی حریفپرت���ابمی
نندواینعمل نندومی دیگررارها افتادنُلنگی شتیموظفندبهمح صورتمیگرید.طرفنی
راحرمتُلنگمیگویند.چونبرخیازاوقاتلنگانداخنتبامواضعهقبلیصورتمیگرید،درخارج

اریواماندوتسلیمشدمیگویندُلنگانداخت. سیدر اززورخانههماگر

وچک،پهلوان،شاطر،عیار. جهانپهلوان،پهلوانبزرگ،پهلوان  مراتب  پهلوانی : 

دارندو انمخصو درزورخانهافرادمرتبه،مقاموم  اری :  مراتب  باستانی 
دامازآنهابهحدودواجازهخودواقفهستند:نوچه،نوخاسته،ساخته،صاحبزنگوصاحب هر

ضرب،پهلوان،پهلوانصاحبتاجوسادات.

اران س���وت.مرش���دانسابق،بیش���رتورزش گردانندۀگود،مربی،داور،پیش  مرشد: 
هبهخوبیباورزشومراس���مآنآش���نابودندوطیسالهاورزش،بااشعاروموسیقی قدیمیبودند

ارهاخرببسیارداشتنددربازنشستگیبهمرشدیرویمیآوردند. باستانیخوگرفتهوچونازامور

ردن اربامالیدنوفش���ردنوخموراس���ت ورزدادناعضایبدنورزش���  مشتمال : 
یازضروریاتورزشباستانی عضالتبدنبرایرفعخستگیورزشیبرایعضالت.اینعملی
رده تفان ارانبهاوا استوبههمنیعلتدرهرزورخانهیکنفرمشتمالچیوجوددارداماورزش

دیگررامشتمالمیدهند. ثراًخودآنهای وا

اربرس���ایرینمقدم هازحیثس���ابقهونوع هنگامورزشحتماًبایدفردی  میاندار: 
ند.رهربیگودبامیانداراستودیگرانبهنسبتسابقۀورزشی است،بهعنوانمیاندارسایرینرارهربی
یلجرگه پسازاوقرارمیگریند.وقتیمیانداربهوسطگودمیآید،سایرینگرداوحلقهمیزنندوتش
نندومبتدیانباتقلیداعمالو اتورزشگروهیرابامیاندارهماهنگمی ارانحر میدهند.ورزش

اتورزشرامیآموزند.خروجازگودهمبایدمثلورودبهگودپسازمیاندارصورتگرید. حر
هدردرجهدوماحرتامقرارداردمستقرمیشود هبعدازمیانداربرسایرینمقدماستپایسردم سی
اراندیگربهتناسبسابقه هرویاوبهطرفمیانداروپشتاوبهطرفسردماست.ورزش بهطوری
هپایسردمایستادهقرارمیگریند.درنتیجهدراطرافمیاندارحلقهایبستهمیشودو سی درطرفنی
رتینفردزورخانهمحسوبمیشود.اگردربنی وچ هپشتسرمیانداراست،ازحیثسابقه سی
ورزشیابعدازورزشمیاندارگودراترکگویدوسایرینقصدادامهورزشداشتهباشند،بههمانوضع
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هپایسردماستبهجایمیاندارسابقدروسط دوم یریموضعمیدهندیعنیشخ هایستادهاندت
سومپایسردمواقعمیگردد. قرارمیگریدوشخ

ردنبامیلچندیننوعاست ار میلوتحولشدهگرزاست. میلامروزیت  میل : 
یلویی هازچند واحتمااًلبیشاز۲۰نوعمیلبازیوجوددارد.میلدراندازهووزنهایمختلفاست
ردنانفرادی)بالباس(درغرفههای یلوهممیرسد.میلگرفنتوشنا شروعمیشودوبهبیشاز۵۰
هآنهانیزبایددرحالورزشیقهپریاهنخود سوت ارانپیش زورخانهممنوعاستمگربرایورزش

نند. راباز

تافرادنابالغدرورزشباس���تانیممنوعاست. ش���ر  س  ورود به  زورخانه : 
یازشرایطمهم هدارایریشبودند.ی سانیحقورودبهگودراداشتهاند میگوینددرقدیمفقط

ورودبهحلقهجوانمردانبلوغاست.

هدرزورخانهمخصوص���یتحتتعلیمقرار ش���تیگریی ار جوانانورزش���  نوچه : 
نند. میگریندوشاگردیپهلوانبخصوصیرامی

هدردستههاومجالسسینهزنیباخواندنابیاتمخمس س آن  نوحه خوان : 
هدرزورخانهها ند،مثلعملی وبیدندستهایسینهزنهابهسینههایشانراتنظیم ات یامستزادحر

ارانانجاممیدهد. وبشضربنسبتبهورزش

هرن ���هدایرۀعملخودراوس���عتدادهوبرایعر جوان���انونوچههایی نوخاسته : 
شتیگرییبهزورخانههایدیگرهممیروند. و

ارمیگویندمثاًل ی���کپهلوانرانی���ک لمهاول،تخص اف س���ر ب���ه ار:  نیک  
دارد. ارفالنپهلوانآرنجسرپاستیعنیدراینفنتخص گفتهمیشودنیک

یبقطعاًدربرابربوسیدن شتیاستواینتر ردن وابوسیدنترک  وابوسیدن : 
دیگر شتیبهصورتیاپیشانیی هحریفانبعدازختم گفتهشدهاست.اماترتیبوابوسیدنایناست
بوس���همیزنندویاپش���تدستراستخویشرابهپیشانیخودنهادهوسرهاراآنقدربههمنزدیک
دیگرمیچسبدوبعدازهمجدامیشوند.ایناصطالحدرخارجاز فدستطرفنیبهی ه نند می
ه ندرایجاست.مثاًلمیگویند»ما ینسبتبهدیگریاظهارعجزمی هی زورخانههمدرموردی

وابوسیدیم«.
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ش���تیگریهادس���توپای���شرابازمیگ���ذاردوحریفرابه یاز وقتیی  وادادن : 
اریندارد،بادس���تو س���تدادنتوبرایمن ند.یعنی:»ش نربدمیطلبدتاروحیۀاوراضعیف

پایبازهمحریفتوهستم!«

اصطالحیبرایاحرتامگذاشنتبهپیشقدمانوپهلوانانموقعورود  ردن :  وارد 
ردنافرادبه هعبارتاستاززدنضربوزنگوادایصلواتوخوشامدگفنت.وارد بهزورخانه
یازمراسمالزماالجرااینمحیطبهشمارمیرود.چونشناخت هازوظایفمرشداست،ی زورخانه
هبالباسبهزورخانهواردمیشوندبرایحضاروتماشاگرانمقدورنیستواز مقامورزشیافرادی
هآنها ارمقرراتیهس���ت.مرشدزورخانهموظفاستبرایواردینوتاجایی اینجهتبرایاین
لیبرایاحرتامبه رامیشناسدبهتناسبمقامورزشیواولویتاحرتاماتیبهعملآورد.مرشدبهطور
واردبهعنوانمهمان هواردمیشوندوآنهارامیشناسد»خوشآمدی!«میگوید.اگرشخ سانی
سوتومعروفاستضربزدنخودراقطعو آمدهباشدبهوی»صفایقدم!«میگوید،اگرپیش
دستیبهضربمیزندواگرپهلواناستبازدنزنگوضرباوراوارد برایاوباصداییمخصو
ند.بهاینترتیب واردبردهاورادعوتبهورزش ندتامشتمالچییکطاقهُلنگبرایشخ می
سوتیاپهلوانیواردشدهاست.همنیصدایضربوزنگاو همهمانیاپیش همهمتوجهمیشوند

رابهحضارشناسانیدهوبعدازلختشدنهماحرتاماتالزماجرامیشود.

اری رارس���نگگرفنتدرزورخانه.هرگاهورزش��� اصطالحیاس���تبرایت  ری:  وا
تعدادیس���نگگرفتوپسازخس���تهشدنسنگرابرزمنیگذاش���ت،نفربعدازاواینورزشرا

اراولبازبهسنگگرفنتبرپدازدومرتبهدومراواگریمیگویند. انجاممیدهد.وقتیورزش
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تابها

.۱۳ مسعودبهنود،انتشاراتجاویدان،تهران،زمستان ا ا ا  -

،ازخاطراتسی.ام.وودهاوس،ترجمهنظامالدیندربندی،نشرراهنما،تهران، ر  ای  ر -

تابستان۱۳۶۴.

.۱۳ رتغالمرضاوطندوست،مؤسسهخدماتفرهنگیرسا،تهران،۹ د ا ان ا  ا -

ناصرنجمیانتشاراتجانزاده،تهران،۱۳۶۲.  ن ر   ن ر -

۱۳ ا،لندن،اردیبهشت۴ رتمصطفیالموتی،جلداول،چاپپ ۱۳۵،د  ا ا  ر    ا ن ر ا -

)می۱۹۹۵(.

وش���ش:جاللاندرمانیزادهومخت���ارحدیدی،جلددوم، ،به ا   ی ن ا  ا ی -

.۱۳ مؤسسۀمطالعاتتاریخمعاصرایران،تهران،بهار۸

جعفرش���هری،جلداولتاشش���م،مؤسس���هخدماتفرهنگیرسا،  رن  ن ر  ا ج  ا -

تهران،۱۳۶۹.

ن،نوشتۀجاللالدینمدنی،تهران،بهمن۱۳۶۱. ر ر عا  ا  ا -

زاس���نادانقالب ،جوادمنصوری،جلداولودوم،انتش���اراتمر ا    ر   ا  ا -

.۱۳ اسالمی،تهران،مرداد۸

.۱۳ ن،مهدیعباسی،نشرسپاس،تهران،بهار ر   ا -

.۱۳۳ اشانی،چاپخانهحیدری،تهران، ،حسنیپرتوبیضائی  ا ن ر  ا ا   ا -

وششایرجافشار،ُلسآنجلس،۱۳۵۹. ن،بهاهتمامسرهنگجلیلبزرگمهربه    ر ر -

زمطالعاتخاورمیانه ،ویرایشحبیبالجوردی،طرحتاریخشفاهیایرانی،ناشر:مر ا  جعفرشر ر ا -

دانشگاههاروارد،بوستون،۱۹۹۹.

زمطالعات ،ویرایشحبی���بالجوردی،ط���رحتاریخش���فاهیایرانی،ناش���ر:مر   ر ا -

خاورمیانهدانشگاههاروارد،بوستون،۱۹۹۵.

،درمصاحبهباحبیبالجوردی،۱۰مارس۱۹۸۳،لندن،انگلستان،نوارشمارۀ۴،مجموعۀ نج ر  ر ا -

تاریخشفاهیایراندانشگاههاروارد.

.۱۳ رتمحمدمصدق،انتشاراتعلمی،تهران،تابستان۵ ،د  ا   ر ا -

ن،پرویزخطیبی،انتشاراتبنیادفرهنگیپرویزخطیبی،ُلسآنجلس،۱۹۹۴.   ر ا -

.۱۳ رتمصدقونهضتملیایران،جلد۱،تهران،۸ ،د ف  شف  -

.۱۳ یمرام،نشرشباویز،تهران،۴ ،نوشتۀمنوچهر ا ای -

.۱۳ باقرعاقلی،جلداولودوم،نشرگفتار،تهران،۶   ا  ر   ن ر  ا  ا ش -
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.۱۳ ،خاطراتمسعودحجازی،انتشاراتنیلوفر،تهران،۵ - ی  ا -

دروحانی،انتش���اراتنهض���تمقاومتملیایران، ن،فو ر       ا  -

لندن،۱۳۶۶.

انونمعرفت،تهران،۱۳۴۳. ،سیدمحمدجمالزاده،جلددوم، ا ر    ر -

.۱۳ ،خسرومعتضد،جلداولودوم،انتشاراتدوردنیا،تهران،۸ ر  جا ر ر ر  ا ان ا -شا

.)۱۳ ی،نورمحمدعسگری،چاپآرش،سوئد،تابستان۲۰۰۰)۹  ب    -شا

.۱۳ ی،جلداولودوم،انتشاراتزرین،تهران،بهار۶     ر ا -شب

،جلداول،مؤسسهمطالعاتو ر   ا  ب  ر ا ی     -

پژوهشهایسیاسی،تهران،۱۳۶۹.

.۱۳ محمدعلیسفری،نشرنامک،تهران،بهار۱   ا اشا عفای    ا   -

زبررسیاسنادتاریخیوزارتاطالعات،جلداول،تهران،مردادماه ا،مر    ا    ر   ا -

.۱۳ ۸

،س���ازمانچاپوانتشارات  ف  ا   ف    ی  ا شا ا ا  ا ا -

سهیل،پاریس.

۱۳۵ بری،تهران، جعفرشهری،انتشاراتامری  ن ر  ا ج  ا  ی ش -

۱۳ ثریااسفندیاریبختیاری،ترجمۀنادعلیهمدانی،نشرفرشاد،تهران،۹  ا  ا -

.۱۳ اوش،تهران،۶ ن،محمودتربتیسنجابی،مؤسسۀفرهنگی ا ا -

اوه ،جیمزبیل-ویلیامراجرلویس،ترجمۀعبدالرضاهوشنگمهدویو ر  ا ا   ف   -

بیات،نشرنو،تهران،۱۳۶۸.

ا،سنحوزه،۱۹۹۲. ی،احمدعلیمسعودانصاری،محمدبرقعیوحسنیسرفراز،انتشاراتتو ن ا   -

.۱۳ ا،خاطراتمهدیعراقی،مهدیعراقی،انتشاراترسا،تهران،۰  ف ا -

.۱۳ رتمصطفیالموتی،جلددوم،سالششم،نشربوکپرس،لندن،۸ ن،د ر ر عا ن ا -

،مصطفیعلم،ترجمۀغالمحسنیصالحیار،انتشاراتچاپخش ر  ای ای ا       ف -

.۱۳ تهران،

.۱۳ زاسنادانقالباسالمی،تهران،۸ ن،علیدوانی،جلداولتادهم،انتشاراتمر ر ن ا  -

س،مریلند. ،ویراستار:علینقیعالیخانی،جلدچهارم۱۳۵۳،نشرایب ای ش ا -

،مئریعزری،دفرتدوم،اورشلیم،۲۰۰۰. ا ا -

نشریا 
دورههایمختلفروزنامههای:

یهان. آتش-آخریننربد-اطالعات-باخرت-باخرتامروز-بسویآینده-جرس-چلنگر-راهنمایملت-داریا-

۱اگوست۲۰۰۰(. (۱۳ ۲مردادماه۹ ۱۵۹،تهران، -ایران،سالششم،شمارۀ
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.۱۳ ۴،تهران،مهرماه -ایرانفردا،سالششم،شمارۀ

.۱۳ رتمحمدمصدق«،شمارۀ۵۳،تهران،اردیبهشت۸ -ایرانفردا،سالهفتم،»ویژهنامۀد

.۱۳ -ایرانشناسیسالششم،شمارۀ۴،مریلند،زمستان۴

.۱۳ -ایرانشناسی،سالدوازدهم،شمارۀ۲،مریلند،تابستان۹

.۱۳ -ایرانشناسی،سالدوازدهم،شمارۀ۳،مریلند،پائیز۹

۱۳)۱۴آوریل۲۰۰۰(. -ایرانشهر،سالششمشمارۀ۱۱۰،ُلسآنجلس،۲۶فروردین۹

۱۳۳)۸مه۱۹۹۸(. -ایرانیانواشنگنت،سالدوم،شمارۀ۱۸،۳۸اردیبهشت

۱۳،واشینگنت. ۱،سالپانزدهم،شمارۀ۸،شهریور۹ -پر،شمارۀ۶

۱۳)ژوئن۲۰۰۰(. -سیمرغ،سالدوازدهم،شمارۀ۸۵و۸۶،ُلسآنجلس،تری۹

-علموجامعه،شمارۀاسفندماه۱۳۶۵،واشینگنت.

-الیف،شمارۀ۳۶،نیویورک،۲۲مارچ۱۹۵۴.

مفروردین۱۳۵۹. ۱،سالپانزدهم،تهران،سیوی -نگنی،شمارۀ



۴شعبانجعفری ۵

نمایه 
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آ
آذر،مهدی،۱۲۸

آذری،سیاوش،۲۳۲
۲۳ آرام،عباس،

آریانا،بهرام)ارتشبد(،۳۶۲،۳۶۱،۳۶۰،۳۰۶،
۳۶۹،۳۶ ،۳۶۶،۳۶۵

آریانا،ثریا)عصار(،۳۶۶،۳۶۴،۳۶۳،۳۶۲،
۳۶۸

وُرش،۳۶۲ آریانا،
آریانا،گشتاسب،۳۶۱

آزادپور،رقیه)پروینآژدانقزی(،۱۴۶،۱۴۵،
۴۰۵،۱۶۱،۱۶۰،۱۵۲

۳۹ آزاد،عبدالقدیر،۹۸،۹۶،۹۵،
۱ ،سپهبد(،۶۹، آزموده،حسنی)سرتی

آزمون،منوچهر،۲۸۲
آلاحمد،جالل،۴۰۲

آموزگار،جمشید،۲۲۴،۲۲۳
آهنگر،امری،۲۸

آهنگر،محمد،۲۸
آیرونشیخ)لقب(،خسرو،۳۸۱

ابراهیمی،محمدتقی،۱۵۲
احمدآشپز)لقب(،۱۵۱،۱۳۳

احمدحسنیپهلوان)لقب(،۱۸۲
ارانی،تقی،۴۰۴

۱۲۹،۱۲ اربابی،رضا،
اردوبادی،منصور)ارتشی(،۳۲۳،۲۱۴

ارژنگ،مهندس،۲۹۹
۲۹۱،۱۰ ارسنجانی،حسن،

ازهاری،غالمرضا)ارتشبد(،۳۶۸،۲۲۴
۴۰ ی(، ر)سس استادعلینقی،اص

۲۴۶،۱ استالنی،ژوزف،۹،۶۱
اسالمنظر،حسن)نظامی(،۳۹۱

،۱۳۱، اسماعیلپور،حسنی)رمضانیخی(،۸
،۴۰۸،۴۰ ،۳۹۳،۱۶۳،۱۵۹،۱۴۶،۱۳۹،۱۳۳

۴۱۹،۴۱۸
اسماعیلپور،نقی)رمضانیخی(،۴۰۸

اسماعیلیپور،حسن،۱۵۲
رخالدار)لقب(،۲۳۵ اص
ردیوونه)لقب(،۲۱۰ اص

ه(،۶۴ اصفهانی،سیدابوالحسن)آیتال
اصفهانی،نعمت،۹۹

۱۳۳،) اصالنی،)سرتی
ه،۱۶۲ اعتضادی،مل

اعتمادی،)سرهنگ(،۴۹
اعلم،مظفر،۱۸۸

ر(،۳۹۳ افخمی،غالمحسنی)سرلش
افراشته،محمدعلی،۹۲

،) افشارطوس،محمود)س���رهنگ،سرتی
۲۸۹،۱۵۱،۱۳۴،۱۳۳،۱۳۲،۱۳۱،۱۲۶،۱۲۴

۳ افشار،محمد،۸،۳۶۰
افضلی،)سرهنگ(،۲۱۳
۲۹۳،۲۳ اقبال،منوچهر،

هنهچی)لقب(،۲۹ ربتقی ا
۳۳۸،۳۳ رم،حسنی، الله

،۳۹۶،۳۹۵،۱۳۳،۹ امامی،جمال،۹۶،۹۵،
۳۹۸،۳۹

امامی،حاجسیدجواد)ظهریاالسالم(،۱۲۵
امامی،سیدحسنی،۳،۶۶،۶۵

امامی،سیدعلی،۶۵
امریاحمدی،احمد)سپهبد(،۱۳۳،۴۹

امریبختیار،رستم،۲۴۳
ندر)سپهبد(،۸۰ امریی،اس
امریی،حمید)سپهبد(،۳۶۱

امینی،علی،۲۳۴،۲۳۳
ه،۳۱۴ انتظامی،عزتال
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۴۰۴،۱۳ انجویشریازی،ابوالقاسم،۱۳۵،
انصاری،علینقیسعید،۳۱۳

،۲ ،ارتشبد(،۹ اویسی،غالمعلی)س���رتی
۲۹۳

ایدن،آنتونی،۴۱۲
ایرانپور،)سرهنگ(،۱۶۰

ر(،۳۲۳،۲۴۵،۲۴۲ ایزدپناه،عباس)سرلش

ب 
،سپهبد(،۱۴۰،۱۲۶، باتمانقلیچ،نادر)سرتی

۳۲۳،۱۸۵،۱۶۴
۲ ،۱۸ بازرگان،مهندسمهدی،۱۱۱،

،۱۲۴،) بایندر،غالمعلی)س���رهنگ،سرتی
۱۵۱،۱۳۴،۱۳۲

بخارایی،محمد،۲
،سپهبد(،۶۹، بختیار،تیمور)سرهنگ،سرتی

۳۶ ،۲۱۳،۲۱۲،۱ ،۱ ۳،۱۳
بختیار،شاپور،۳۶۸،۳۶۲

ریم،۳۰۰ بختیار،
۳۳۸،۳۳ بخشیان،حاجی،

بدرهای،عبدالعلی)سپهبد(،۳۳۸
بروجردی،حسنی)آیتاللهالعظمی(،۱۱۶،۶۴،

۴۰۱،۱۲۵
بشریی،حبیب،۱۵۲

ر(،۴۰۱ بقایی،حسن)سرلش
۱۱۱،۱۱۰، رمانی،مظفر،۸ بقایی

بالغی،سیدصدرالدین)واعظ(،۲۹۲
���ه،۱۸۵،۱۸۴،۱۸۳،۱۸۲،۵۱، بلور،حبیبال

۲۲۴،۲۲۳
بلورفروش،حاجمحمدصادق،۲۱۶

۴۰ ر)شاطر(، بنایی،اص
ر(،۴۹ ریم)سرلش بوذرجمهری،

بهار،مهرداد،۱۰۴

،۳۱۰،۲۹۳،۱ ۸،۱۶ ، بهبودی،سلیمان،۰
۴۰۴،۳۹۲،۳۱۸

ه(،۱۲۵، بهبهانی،محمدالموس���وی)آیتال
۴۰۶،۴۰۱

بهرامی،مهدیقلی)سرگرد(،۴۱۰
بهزادی،علی،۳۰۵

بهمنش،)سروان(،۱۴۳،۱۴۲
۳ بهمنیار،غالمحسنی،

۹ بهنود،مسعود،

 
۵۰،۳ پادگان،مصطفی)دیوونه(،۳۶،

ی،پرویز،۴۲۲،۳۰۹ پازو
ر(،۲۱۲، روان،حسن)س���رهنگ،سرلش پا

۳۹۳
پایان،مصطفی،۴۰۸

۳۶۱،۲۴ پرز،شیمون،
پوریایویل،۲۱۵،۶۱

پوالددژ،ارسالن)سرگرد(،۱۳۳
پهلبد،مهرداد،۳۴۲،۳۱۳

پهلوانقنرب،۳۴
۳۲۱،۳۲۰،۲۳ پهلوی،اشرف،۱۸۱،

۱۸۴،۱۴۴،۱۳ پهلوی،ثریا،۱۳۰،۱۲۵،
۴۰۲،۱۲ پهلوی،حمیدرضا،

،۳۵۹،۳۵۸،۳۵ ،۳۱ پهلوی،رضا،۳۱۶،
۴۲۰،۳۶۹،۳۶۸

،۳۰۲،۱۶ ،۱۱۵، پهلوی،رضاشاه،۴۹،۲۱،
۴۱۹،۴۰۰،۳۹۵،۳۱۱
پهلوی،شمس،۲۳۶

پهلوی،علریضا،۳۲۳،۳۲۲
،۳۱ پهل���وی،غالمرض���ا،۱۸۴،۱۸۳،۱۵۰،

۳۱۹،۳۱۸
۳۰۸،۳۰۳،۲۳۸،۲۳ پهلوی،فرح)شهبانو(،
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۴۲۰،۳۶۹،۳۶۸،۳۵ ،۳۱ ،۳۱۶،۳۱۳،۳۱۲
پهلوی،محمدرضاشاه)دربیشرتصفحات(

پهلوینیا،شهرام،۳۲۱،۳۲۰
۳۹۸،۳۹ پریاسته،سیدمهدی،۳۹۶،۹۵،

  ، 
تاچر،مارگارت،۳۶۵،۳۶۴،۳۶۳

تخت���ی،غالمرض���ا،۱۸۵،۱۸۴،۱۸۳،۱۸۲،
۲۱۶،۱۸۶

تقیبارفروش)لقب(،۲۸
ثقفی،)تیمسار(،۱۳۸،۱۳۴

ثقفی،مهدی،۲۴۸

ج 
جانوین)هرنپیشه(،۲۰۸
۳۶۹،) جعفربای،)سرتی

جعفربای،محمدحسن)استواردوم(،۱۵۲
رب،۲۶ جعفری،حاجعلیا
۳ جعفری،حمید،۹،۲۳

جعفری،شعبان)دربیشرتصفحات(
جالیل،ایرج،۳۰۳

۳۶ جم،فریدون)ارتشبد(،
ه)مریزاش���هریاری(، جندقی،م���ریزاعبدال

۴۰ ،۴۰۸
جواهری،محمود،۱۲۴،۱۲۳

ه)سپهبد(،۱۱۸ جهانبانی،امانال
۱۴۸،۱۴ جهان،جعفر،۱۴۳،۱۴۱،
جینالولوبریجیدا)هرنپیشه(،۲۸۱

 
ه)گروهبانسوم(،۱۵۲ ال چنگیزی،فی

چهاردهی،قنرب،۶۲
چرچیل،سروینستون،۴۱۲

 
،۱۱۸،۹۸، حائریزاده،سیدابوالحس���ن،۸

۴۰۱،۱۵۰
ه( ریم)آیتال حائرییزدی،حاجشیخعبدال

۶۴
حاجرضایی،مسیح،۴۱۸،۲۹۰
۴۰ حاجرضایی،طاهر،۲۸۹،

حاجرضایی،طی���ب،۱۳۹،۱۳۳،۱۳۱،۱۱۳،
،۲۸۱،۲۸۰،۲ ۵،۲۴۶،۲۴۵،۲۱۶،۱۶۳،۱۵۲
،۴۱۸،۴۰ ،۴۰۸،۲۹۳،۲۹۲،۲۹۱،۲۹۰،۲۸۹

۴۲۱،۴۲۰،۴۱۹
حاجعباسی،شعبان،۲۸۹
حاجیمعصوم)لقب(،۲۵

حاخامی،ابراهیم،۴۱۶
حبیبی،امامعلی،۲۲۴،۲۲۳،۱۸۳،۱۸۲

ر(،۲۴۳،۲۴۲،۲۲۰، حجت،علی،)سرلش���
۳۱۳،۳۱۰،۳۰۵،۳۰۴،۲۴۴

ه(،۱۱۶ مرهای)آیتال وه حجت،
حدادپور،۶۵

۲۲۴،۲۱ حریری،عباس،۲۱۶،
ی(،۲۸۹،۲۸۱، حس���نخانی،ناصر)جیگر

۴۲۰،۴۱۹،۴۰
۱ حسنزاده،بهرام،۳

اظم،۱۱۸ حسیبی،مهندس
حسنیزاغی)لقب(،۲۱۰،۲۰۹

یمالملک(،۶۱،۵۸ یمی،ابراهیم)ح ح
ه)سرگرد،سرهنگاستوار(، یمی،نصرال ح

۱۵۲،۱۴۶،۱۴۰
حمزاوی،عبدالحسنی،۳۲۰

 
۴۰۲،۱۲ خاتمی،قاسم،

۳۰۸،۳۰ خادمی،علیمحمد)سپهبد(،
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خاقانی،بهرام،۲۹
خالو،عزت،۳۶۱

ه(،۲۸۵ خامنهای،سیدعلی)آیتال
خاوری،هوشنگ،۳۲۲

رب،۲۸۰،۲۱۶ خراسانی،پهلوانا
۴۹،) خسروانی،احمد)سرتی

، س���رتی )س���رگرد، پروی���ز خس���روانی،
،۳۲۲،۱۶۴،۱۵۲،۱۴۶،۱۴۰ س���پهبد(،۱۲۴،

۳۹۰،۳۲۳،۳۶۰
خسروپرویز،۱۹۱

خطیبی،حسنی،۱۳۲
۲ خلج،اسماعیل،۵

خلخایل،شیخصادق،۰
خلعتربی،)سرهنگ(،۱۶۲

���ه(،۱۲۳،۸۰،۶۴، ه)آیتال خمینی،روحال
،۲۹۲ ،۲۸۶ ،۲۸۵ ،۲۸۳ ،۲ ،۱ ۱ ،۱۴۱

۴۲۱،۴۲۰،۴۱۹،۴۰۹،۳۸۱،۳۳۹،۳۳
خواجهنوری،مرضیه،۳۶۸،۲۳۳

د
۱۶۲،) دادستان،فرهاد)سرتی

داورپناه،ایرج)سروان(،۱۲۸،۱۲۶
۳۵ دریابیگی،احمد،

۳۵۸،۳۵ دریابیگی،)خانم(،
دریانی،باقر،۴۰۲
دستمالچی،۱۲۴

۴۱۱،۱ ۱،۱۶۲،۵۸،) دفرتی،محمد)سرتی

ذ
ذوالفقاری،محمد،۴۰۱،۴۰۰

ذوالقدر،مظفر،۶۹،۶۸
۴۰ ذوقی،احمد،

ذهابیان،خانبابا،۱۶۶

ر
رئوف،رضا،۱۵۲

رئیسی،سیدرسول،۱۸۸
رابنی،اسحق،۳۶۱

راد،ابراهیمفرین)میزراحی(،۳۶۲،۳۶۱
ه)گروهبان(،۱۵۲ رحیمی،انعامال

،) ه)سرگرد،سرهنگ،سرتی رحیمی،عزیزال
،۱۵۲، ۱۵۱،۱۵۰ ،۱۴۶،۱۴۱،۱۴۰ ،۱۲۶،۱۲۵

۴۰۶،۳۶ ،۳۴۴،۳۴۳
رحیمیالریجانی،محمد)س���پهبد(،۲۳۳،

۳۶۸،۳۶
رحیم���ی،مهدی)س���پهبد(،۳۳۸،۳۵،۲۴،

۳۶
رزاز،حاجسیدحسن،۲۱۶،۳۵،۳۴،۳۲

ر،سپهبد(،۶۶،۵۸، رزمآرا،حاجعلی)سرلش
۱۱۵، ۱

رستمی،امری،۲۸۹،۱۳۲
۴۱۳،۱۶ ه،۱۶۶،۱۳۰، رشیدیان،اسدال
۱۶۸،۱۶ رشیدیان،)برادران(،۱۶۶،۸۶،

۴۱۳،۱۶ ه،۱۶۶، رشیدیان،سیفال
۴۱۳،۱۶ ه،۱۶۶، رشیدیان،قدرتال

رضازاده،فریدون،۳۲۳
رضاگاوی)لقب(،۱۳۹

رضایی،حاجاسماعیل،۲۹۰،۲۸۹
۴۰ رضایی،علی)قدم(،

۱۲ رضایی،محمود،
رضوی،احمد،۴۰۱،۴۰۰،۱۱۵

رفیع،حاجآقارضا-قائممقامالملک،۱۲۵
۳۰۸، رفعت،سرتی

روحانگیز)اسممستعار-خواننده(،۲۱۲
لی،غالمحسنی،۳۹۱ رود

رمیت،۴۱۵،۴۱۲،۱۴۲ روزولت،
رهنما،زینالعابدین،۳۱۶
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رهنما،مجید،۳۱۶
۴۰۹،) ریاحی،تقی)سرتی
۴۹،) ریاضی،علی)سرتی

ز
۴۱۱،۳۱۲،۲۹۳،۱ زاهدی،اردشری،۸،۸۲

،سپهبد(،۱۶۲،۸۶، ه)سرتی زاهدی،فضلال
،۱۸۸،۱۸۶،۱ ۸،۱ ۳،۱ ۲،۱ ۱،۱۶۵،۱۶۴

۴۱۳،۴۱۵،۴۱۲،۴۱۱،۳۹۸،۳۹ ،۱۸۹
یا،امری)امریموبور(،۱۶۳،۱۵۹،۱۲۳،۹۰ زرین

زندی،عباس،۳۲۲،۲۲۴،۲۱۶،۱۸۵،۱۸۴
زیبایی،احمد)عشقی(،۱۳۱،۱۲۳،۱۱۴،۹۰،

۴۰۵،۳۹۵،۱۶۳،۱۵۹،۱۵۲،۱۴ ،۱۳۳

 
اظم)سربازوظیفه(،۱۵۲ سبدی،محمد

سخدری،ابوالقاسم)سروان(،۲۱۶
ندر،۱۵۲ سرایی،اس

سرپلی،محمد،۲۱۶،۱۸۶
سلحشور)داشیگزنی(،۲۹۰

سلخی،علی،۳۲۰
شتیگری(،۱۸۵ سلطاننژاد)
۲ ،۱۸ ریم، سنجابی،

همحمد،۴۱۶ سنگلجی،آیتال
۲۲۶،۱ سوسن)اسممستعار-خواننده(،۳

سهیلی،مهدی،۱۴۰
سیدعباسی،شمسالدین،۲۴۳،۲۴۲

۱ ربخراط)لقب(،۱۶۹،۲۸، سیدا
۳۶۱،۲۴ سیمانطوب،ساسون،

 
ر،سپهبد(،۱۳۳ شاهبختی،محمد)سرلش

۱۴ ار،محمد،۱۴۳، شاه

شاهنده،عباس،۲۱۱،۹۳
شایگان،سیدعلی،۴۱۰،۱۴۸،۱۱۸،۱۰۴
۴۱۰،۳۹۲،) شجاعی،)سروان،سرتی

ه(،۱۱۶،۶۴ اظم)آیتال شریعتمداری،سید
۳ شریفامامی،جعفر،۹،۲۸۵،۲۲۴

۱۳۳،) شعری،)سرتی
ر(،۲۶ ،سرلش شفایی،اسماعیل)سرتی

شفیعی،حسنی)مریغضب(،۱۱۳
شفیعی،مریزاعلی،۴۰۴

۴۱ شمشریی،حاجحسن،۱۸۴،۱۸۲،۱۸۱،
،۳۹۶،۹ شوش���رتی،س���یدمحمدعلی،۹۵،

۳۹۹،۳۹۸
ه(،۱۸۹ شهرستانی،حسن)آیتال
شهنوازخان،پرویز،۳۶۸،۲۳۳

۴۰۳،۱۳ شریازی،بهرام،
۳۵۸،) ر)سرهنگ،سرتی شریزاد،اص

 
صابر،بیوک،۴۰۸،۲۱۱،۱۶۲

ه(،۱۱۶ صدر،سیدصدرالدین)آیتال
صدری،ابوالفضل،۱۱۸

،۱۲۹،۱۲ ص���دری،جعفرقل���ی)س���پهبد(،
۳۴۰،۳۴۱

صدوقی،)ارتشی(،۱۹۰
،۱۴۰،) صدیقمس���توفی،محمدباقر)سرتی

۱۵۲،۱۴۶
صدیقی،غالمحسنی،۴۱۰،۱۱۱

۱۴ صمیمی،حسنی،
صریفی،ابوالحسن،۱۳۳

صالح،الهیار،۱۱۱

 
۱ ضرابی،ملوک،۳
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ر(،۴۹ ه)سرلش ضرغامی،عزیزال
ر(،۱۹۰ ه)سرلش ضرغامی،عزتال

 
۲ ه(، طالقانی،سیدمحمود)آیتال

ربابرامخان،۴۰۸ طاهری،ا
طاهری،امریابرامخان،۴۰۸

ر(،۳۴۰ ،سرلش طاهری،سعید)سرتی
هابرامخان،۴۰۸ ال طاهری،ماشا
طاهری،هوشنگابرامخان،۴۰۸

طباطبایی،سیداحمد،۳۰۹،۳۰۳،۲۳۶
،۱۸۸،۱۸ ُ���ش(، طوس���ی،مصطفی)گاو

۳۰۰،۲۱۶
۱۸ طوسی،مرتضی،
طهماسبی،تقی،۰

۱۱ ،۱۱۶،۱۱۵، طهماسبی،خلیل،۱،۶۹

 
۳ عابدینی،حاججواد،۰
عالم،حاجیحسنی،۱۲۳

۴۱ عبدالناصر،
۱ ۵، ۲،۶ عبدخدایی،مهدی،

عدل،پروفسوریحیی،۱۳۰،۱۲۹،۶۳
عدلطباطبایی،محسن،۱۳۱

عراقی،مهدی،۴۲۱،۴۲۰،۴۱۸
عرب،حسن،۴۱۵،۲۱۱،۸۰
عزری،آلربت،۴۱۶،۳۶۱

۴۱ عزری،مئری،۳۵۶،۳۱۲،۲۳۶،
عصار،سیف)سرهنگ(،۲۴۴

عصار،عماد،۲۱۱
عصار،نصری،۳۶۲
۴۰ عطایی،رحیم،

عظیمی،رضا)سپهبد،ارتشبد(،۳۶،۳۵،۲۴

،حسنی،۳۱۱،۳۱۰،۶۹،۶۸ عال
۴۲۰،۳۲۱،۲ ،۲ ه،۶ علم،اسدال

علمایی،)سرهنگ(،۳۱۹
،سپهبد(،۲۹۳ یا،حسن)سرتی علوی

ر،سپهبد(، علویمقدم،مهدیقلی)سرلش���
۳۰۱،۱۰ ،۲۱۰

وری)لقب(،۲۳۴ علی
ریم،۶۰ عموئی،عبدال

عمیدینوری،ابوالحسن،۴۱۴،۱۳۳
۱ عنایت،محمود،۶

 
،حمزه،۲۱۱ ُغو

ی)شاغالم-لقب(،۱۰۳ غالمخر

 
،۱۰۴،۹۴،۹۳، ۲،۶ فاطمی،سیدحس���نی،
،۱ ۳،۱۵۳،۱۵۱،۱۵۰،۱۴۸،۱۳ ،۱۲۸،۱۱۰
،۱۸۸، ۱۸۰ ،۱ ۸ ،۱ ،۱ ۶ ،۱ ۵ ،۱ ۴

۴۱۰،۳۴۴
فاطمی،سعید،۱۴۸

۱ ۶،۱ فاطمی،سلطنت،۴
فخرآرایی،ناصر،۹

۲۰ فخرایی،سیدمصطفی،
فرامرزی،عبدالرحمن،۳۹۸

فرخزاد،فریدون،۲۲۹
فردوست،حسنی)ارتش���بد(،۱۸۰،۱۵۰،۶۴،

۳۳۹،۱۸۱
ر،سپهبد(،۳۴۰ ه)سرلش فرسیو،نصرال

فروتن،عباس،۲۱۲،۲۱۱
ه،۳۳۸ فرود،فتحال

فروغی،محمود،۳۶۹،۳۶۸
۲ ،۱۸ فروهر،داریوش،۹۱،۹۰،



واژهنامهزورخانه ۴۸۲

۱۳۳، ۱، فروهر،مریزاغالمحسنی،۰
فرهاد،ناصر،۵۰،۲۹،۲۸

ی،موسی)سروان(،۴۱۰ فشار
،۱ فلس���فی،محمدتقی)حجتاالسالم(،۰

۴۱۴،۱ ۱،۴۱۳

 
چیان،علی،۲۸۴ قد

قرائی،بلوچ)سرگرد(،۱۵۳،۱۵۱،۱۳۳
قربانی،احمد،۱۱۳

۲۱ چل(، قربانی،اسماعیل)
قربانی،محمود،۱۱۳

۲ ر(، َقرهنی،ویل)سرلش
قریب،هرمز،۲۴۳

قطبی،رضا،۲۸۵،۲۸۴
ه(،۶۴ قمی،حاجآقاحسنی)آیتال
۴۰۱،۱۱۱، قناتآبادی،شمس،۸

قنربی،حمید،۲۸۴
،۱۰۸،۱۰ قوام،احمد)قوامالس���لطنه(،۶۲،

۱۱۵،۱۱۲،۱۰۹
قوامی،)سرهنگ(،۱۶۱،۱۶۰،۱۵۹،۱۴۸

 
اتم،ریچارد،۴۱۱

ه(،۶۴،۲۸، اشانی،سیدابوالقاسم)آیتال
،۸۴،۸۳،۸۲،۸۱، ۹، ۸، ، ۰،۶۶،۶۵
۱۱۵،۱۱۴،۱۱۳،۱۱۰،۱۰۴،۹۶،۸۹،۸۶،۸۵
،۱۸۹،۱۳۰،۱۲۹،۱۲۴،۱۲۳،۱۱۸،۱۱ ،۱۱۶،

۴۱۴،۴۰۱،۴۰۰،۳۹۶
اشانی،سیدمصطفی،۱۱۸،۶۸

۱ اووسی،عباس،۹،۸۰
۲۴ ،۱۸ ه)قصاب(،۱۸۶، ُرمینوری،عبدال
ریمپورشریازی،امریمختار،۱۳۶،۱۳۵،۹۵،

۳۹۶،۱۳
ریمخانی،حاجعباس،۳۰۶

ریمی،حس���نی)مهدیقصاب(،۲۱۶،۱۲۵،
۲۹۱،۲۸۹

ریمی،نادعلی،۴۰۱،۱۴۸
سروی،سیداحمد،۳،۶۶،۶۵

لیایی،مصطفی)زاغی(،۴۰۸،۱۶۳
لی،محمدعلی،۳۲۱،۳۲۰

،سپهبد(،۱۴۸،۸۱ ه)سرتی مال،عزیزال
، وپال،محمدصادقس���االرنظام)سرتی

۱۰ ر(، سرلش
ولک،تدی،۴۱۶

یسینجر،هرنی،۳۱۲
یوان،هوشنگ،۳۶۱

 
۲ ار،رضا،۵ گچ

گرایلی،مصطفی،۲۲۴
ر(،۱۳۳ گرزن،عباس)سرلش

گلتپه)افسرپلیس(،۴۲۱
گلزار،محمود،۲۴۸

ی،صادق،۳۰۸ گلوبند
گنجهای،رضا،۲۳۳

گوگوش)اسممستعار-خواننده(،۲۲۵،۱۱۳
۱ ۳،۱۳۳،) ه)سرتی گیالنشاه،هدایتال

ل 
رب،۴۰۸ الله،ا
الله،عباس،۴۰۸

رانی،حسنی،۹۲ لن

م 
مانیان،حاجیمحمود،۳۴۲،۱۲۴



۴۸۳شعبانجعفری

۲۴ مبشری،)سرهنگ(،
،سپهبد(،۴۱۹،۳۶۵، مبصر،محسن)سرتی

۴۲۰
مجللی،فریوز،۲۳۲

مجید،غالمرضا،۳۲۳
محرابیان)سرهنگ(،۲۳۱

محرر،حاجیمحسن،۱۶۳،۱۵۲،۱۲۳
،اردشری،۴۰۳ محص

محمدمیلباز)لقب(،۳۱۸
محمودخانوم)لقب(،۱۸۲

محمودمسگر)لقب(،۴۰۸،۱۳۳،۸۰
محمودی،محمد،۳۹۴
۴۰ مختارمنش،حبیب،

۲۸،) مختاری،شاپور)سرتی
۱۳۸،۱۳۱،۶۸،) ه)سرتی مدبر،نصرال

مرشدبلقیس،)اسممستعار(،۲۲۶
ه(، مرعشینجفی،سیدشهابالدین)آیتال

۲۴ ،۱۱۶
مروج،)سرهنگ(،۲۴۰

ر)تیمسار(،۱۵۱،۱۳۲،۱۲۴ مزینی،علیاص
مستجری،غالم)سرگرد(،۱۳۳

۳۵۸،۳۵ مسعودانصاری،احمدعلی،
مسعودی،فرهاد،۲۸۶

مسعودی،محمدعلی،۵۸
مسعودی،عباس،۲۸۶
مشار،یوسف،۱۱۸

مشایخی،جمشید،۳۱۴
مصدق،محمد)دربیشرتصفحات(

مصدق،غالمحسنی،۱۲۹
معصومی،خسرو،۲۳۶

ه،۴۰۳،۱۴۸،۱۱۸،۱۱۱ معظمی،عبدال
۳۱۰،۲۳ ه، معینیان،نصرتال

ر(،۱۳۳ معینی،)سرلش

ر(،۳۱ مقصودی،هرمز)سرلش
مکلنی،فیتزروی،۴۰۸

،۱۱۰،۱۰۴،۹۹، ۸، ���ی،سیدحس���نی، م
۳۹ ،۱۸ ،۱۴۸

ملکسعود،)پادشاهعربستانسعودی(،۲۰۹،
۲۱۱،۲۱۰

ملک،عباس،۳۰۴
،۱۶۵،) ه)س���رهنگ،سرتی ممتاز،عزتال

۴۱۱،۴۱۰،۴۰۹
۱۵۳،۱۵۱،۱۳۲،۱۲۴،) منزه،)سرتی

منصور،حسنعلی،۲
۲ منصوری،جواد،۹

ه،۲۴۳،۲۴۲،۱۸۵ موحد،عبدال
موسوی)واعظ(،۱۹۰

۱ ،۱ مولوی،جواد)سرهنگ(،۳
مهاجر،)سرگرد(،۳۲۲

ه(،۳۶۶ مهدوی،)آیتال
۱ مهوش)اسممستعار-خواننده(،۳

مریاشرافی،سیدمهدی،۳۹۶،۲۱۱،۱۶۲،۹۴،
۴۰۱،۴۰۰

۱۳۰،۱۲ مریزاآقایی،حسنی،
۲۴ ار(، ریمی،)ورزش مری

میناچی،حاجی،۱۸۱
ر(،۳۶۱ ،سرلش مینوسپهر،عبدی)سرتی

ن 
نادری،)سرهنگ(،۱۵۱،۱۴۹،۱۳۴،۱۳۱

یس،عوزی،۳۶۱ نار
رب،۲۸۳ ناطقنوری،علیا

نامور،رحیم،۴۰۴
نجمی،ناصر،۴۰۹

ر(،۴۹ نخجوان،احمد)سرلش
۳۹ ،) نخعی،)سرتی



واژهنامهزورخانه ۴۸۴

نریمان،محمود،۴۱۰،۴۰۱،۴۰۰
نصر،محسن،۴۱۴

نصرییان،علی،۳۱۶،۳۱۴
۱ نصرییسنگرتاش،حسن،۰،۱۶۹

،ارتشبد(، ه)سرگرد،سرتی نصریی،نعمتال
،۲۹۰،۲۸۹،۲۸۲،۲۸۰،۲۴۲،۲۴۰،۱ ،۱ ۱

۴۲۰،۴۲۱،۴۱۳،۳۴۲،۳۰۱،۳۰۰،۲۹۱
ر(،۳۴۱ نصریی،عبدالعلی)سرلش

نظری،تقی)سرهنگ(،۶۸
ر(،۴۹ نقدی،علی)سرلش

،۱۳۳،) نقدی،محمد)سرهنگدوم،سرتی
۱۵۲،۱۴۶

،۶۹،۶۸،۶ نوابصفوی،سیدمجتبی،۶۵،
۱۱ ،۱۱۶، ۲، ۰

نور،امری)سرهنگ(،۳۶۵،۳۶۴،۳۶۱
۲۲ نورمنویزدوم)هرنپیشه(،

الدین،۱۲۵ نوری،بها
۴۰ نوری،حاجعلی،۲۹۱،۲۹۰،۲۸۹،

نوریشاد،)سرهنگ(،۹۴،۹۱
نوریشاد،علی،۹۱

نوشنی،عبدالحسنی،۶۰،۵۹
نویسی،یزدان)سرهنگ(،۳۱۲

نهاوندی،شیخباقر)واعظ(،۲۹۳،۲۹۲
۴۰ نهاوندی،حاجیمظلوم)حاجیسردار(،

نهاوندی،هوشنگ،۳۱۳
نیکاعتقاد)سرهنگ(،۱۰۰،۹۹
نیکپی،غالمرضا،۳۰۸،۳۰۴

خو،۱۸۵ نی
خواه،پرویز،۳۳۹ نی
سون،ریچارد،۳۱۲ نی

و
۶۹،۶ واحدی،سیدعبدالحسنی،

واحدی،محمد،۶۹
وثوقی،منوچهر،۶۳

ورد،یاعل،۴۱۶
ر،س���پهبد(، ،سرلش ریم)س���رتی ورهرام،

۳۹۳
وفادارخراسانی،۲۱۶
ی،عباس،۱۸۱ ون

ویتمور،جیمز،۱۸۶،۱۸۰
ویگن)خواننده(،۲۲۵

ه
۴۱ هادیفر،حسن،
ه)لقب(،۲۹ هاشمُتر

هاشمعرقگری)لقب(،۲۵
رمونشاهی)لقب(،۲۱۱ هاشم

هاشمیحائری،۹۳
ار(،۲۲۱ هامازاسب،)ورزش

۳۰ هامرشولد،داک،
ایی(،۳۴۰ ینز،)سرهنگ-مستشارامری هاو

هدایتی،هادی،۳۲
۳، هژیر،عبدالحسنی،۲

۴۰۶،۱۵۲،۱۴ هشرتودی،)سرهنگ(،۱۴۳،
همایون،داریوش،۲۸۶،۲۸۵

هندرسن،لویوسلی،۴۱۱،۹۹،۹۸
هویدا،امریعباس،۳۴۴،۳۴۱،۲۲۳،۲۲۱،۳۲

هیتلر،آُدلف،۴۱۲

ی 
یحیایی،غالمرضا)سرهنگ(،۳۲۲

ر،سپهبد(،۴۹، یزدانپناه،مرتضی)سرلش���
۳۳۹،۳۱۰،۳۰۰

یزدانی،)سروان(،۱۴۳
یزدی،خانملک،۱۳۶،۱۳۵



۴۸۵شعبانجعفری

سنده دربارۀنو

سانس اتفرانسهراازدانشگاهتهرانوفوقل سانسادب رازاست.ل هماسرشارزادۀش
و.اس.سی(گرفتهاست.از ایجنوبی) فرن تارتباطاتراازدانشگاهكال ر رشتۀمد
وستهوسپسدر سال۱۳۴۳،همزمانباآغازانتشارمجلۀزنروز،بهخانوادۀمطبوعاتپ
رانبهكارپرداختهاست.درپیانقالب ونملیا ز وتلو هانوس���ازمانراد روزنامۀك
ش���رترسانههای سباب ۱۳۵ودرخارجازكش���ور،بهعنوانروزنامهنگارآزادنو س���ال
ن یهمكاریكردهاست.ازا كا رانیوچندرسانۀامر داریا داریوشن نوشتاری،د
راستاریمنتشرشده ازدهجلدكتاب،بهصورتنوشته،ترجمهوو روزنامهنگارتاامروز

كیازآنها»دركوچهپسكوچههایغربت«است. كه






