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 ! کنیمی نم فراموش هرگز

 

 ذارشگ پایه وی بان خمینی ای کهی سیاسی گرای گیر اسالمنـگریبا جهان و مخصوصا منطقه خاورمیانه امروز      

اسالمی که سیاست و دولت را به انحصار خود درآورده و می خواهد بر جان و مال و خفا و . گردیده است بود

باشد. در این راه هم از استفاده ابزاری از مذهب و هم از توسل به خشونت و زور  آشکار مردم سلطه داشته

 هیچگاه باکی نداشته است.

ی م دست از را خود جان گناهی ب مردمان آن در که ، جهان کنار و گوشه دری انتحار تروریستی عملیات

 شش وی س و شدند تیتثب وی گذار هیپاخمینی ی اسالم انقالب در که هستندی شومی بدعتها نتیجه و تداوم ، دهند

)مصادف  ۱۳1۷امرداد  ۲8در  آبادان سینمارکس زدن آتش. طعم تلخ آن را می چـشند ایران مردم که است سال

ش این گونه بینش از اسالم در ایران و سپس تراوش ربر رشد و پروی آغاز نقطه یقین ( به۱3۷8ماه اوت  ۱3با 

ی سیاسی معماها از بسیاری این حادثه می تواند مورد درست دری حقیقت یاب و بود. شناخت آن به منطقه و جهان

، اگر در همان زمان ، ی مذهبی بکاریفر و تعصب و ایمان خطر وی سیاس اسالم خطر. بگشاید را جهان روز

 ینیم که ایمانبامروز می . شناخته می شد ، متوهمین بنیادگرا نمی توانستند اینچنین ریشه بدوانند بیشتر و بهتر

 ای و مذهب آن که مخصوصا ، باشدی جنایت هر کننده توجیه تواندی م یک ایدئولوژی یا و یک مذهب به خشک

 و مفاشیس پیرو خود گسترش وی ریز پایه در و باشد نیز داشتهی اجتماع وی سیاسی هژمون دغدغه ایدئولوژی

 جمهوری اسالمی امروز در میهنمان ایران است... مثال زنده آن رژیم والیـت فقیهی .باشد  ماکیاولیسم

 خاطرها از ۱۳1۷ امرداد ۲8 در انسان صدها مظلومانه مرگ و آبادان رکس سینمای سوز آتش ،ی بار

 .نیستی شدن پاک

 حادثه اینی چرا و چون ازی ااندازه تا همگان و شده انجامی بسیاری تحلیلها و گزارشها فاجعه این مورد در

 . بود نشده انجام مهم اریبس دادیرو نیا نهیزم دری جامعی بررس و پژوهش امروز به تای ول. باخبرند

 ژهیوی صداقت و اریبس پشتکار و مهارت با احمـدیان مجید همت به اختیاردارید در کهی ا ارزنده نوشتار

  بازی روشن به را آبادان رکس نمایسی سوزآتش داستان نوشتار نیا. است شده تهیه



 کنمی م توصیه دل میصم از میهنان هم همه به را آن خواندن. دیگشایم را آنی رمزها و رازها و دیگویم

 از بتوانند جهانیان همه تا شود منتشر و ترجمه نیز دیگری زبانها به نوشتار این ایشان همت با که امیدوارم و

 .ببرند را الزم استفاده آن آموز درس نکات

 دوران آنی اجتماع وی اسیس تیوضع و فاجعه آنی احرفه و طرفانهیبی اوهیش با سندهینو نوشتار نیا در

 کاست و کمی ب بحث موردی هانهیزم در ریدرگی هاهمه طرف لاستدال منظور نیای برا ، و کردهی بررس را

 آن شرح زین و موجود شواهد و مدارک و اسناد میتنظ وی گردآور بر افزون ، کتاب نیا هدف. گشته است ذکر

 کشور معاصر خیتار از مهمی بخشی سازشفاف به رساندنی اری جهتی گام برداشتن ، مندانعالقهی برا دادیرو

 همگان که استی اسالمی جمهور رژیم سردمداران تالش مقابل نقطه درست نوشته نیا ، لحاظ نیهم به. است

 توجه با و کندی م قضاوت که است خواننده ، سرانجام. اند داشته تاریخی نگار وارونه دری سع وستهیپ دانندیم

ی سوزآتش تیجنای واقع داستان سهیمقا با تواندیم خواننده و. گیردی م را الزم نتیجه ، خود تجربه و باور به

ی عبرتها و درسها فاجعه آن مورد دری اسالم حکومت وقیحانهی دروغها و انیاحمد دیمج تیروا به رکس نمایس

 . آوریم فراهم خودی فردا و امروزی برای پادزهر واقعه این تجربه از دیبا. اموزدیبی فراوان

 یجنایت اگر تاریخ اعماق در چه و دیروز چه ، امروز چه. نیستندی شدن فراموش هرگزی بشر ضد جنایات

 که ما عاصرم تاریخ دری کسان اند بوده. بگذریم کنارش از تفاوتی ب توانیمینم ، باشد شده انجامی انسان علیه بر

 خودی نسانا وظیفه به اشخاص این حقیر باور به!  کنند افشا را آنی حت یا و بایستند جنایت مقابل در نخواستند

 ار دیگری انسان بر ظلم کهی کس. اند کرده کمک خود جنایت ادامه به نیز را جنایتکاری حت و اند نکرده عمل

 و أنش شایسته ، شودی م ظالم ظلم دوام موجب خود کنش با یا و گذردی م تفاوتی ب کنارش از ، گیردی م نادیده

 .نیست انسانیت مقام

ی َمغزها چه. استی نابخشودنی جنایت نفره 1۱۱ی جمعیت فجیعانه و عمد قتل و سینما آن کشیدن آتش به

 جهانیان و ما به رای درسهای چه تلخ تجربه این مهمتر همه از و دادند؟ انجام را جنایت اینی بیمار یا و ُمغرض

 تأمل و ریزی ها نکته. را خواهیم یافت پرسشها این پاسخ نوشتار این خواندن با مطمئنا دهد؟ی م امروز در

 خواننده ره جانب از دقیق و ویژه توجه همگی شایسته حقیر باور به که موجودند نوشتار این دری بسیار برانگیز

 . هستندی ا

کوششهای  و بود آگاه رکس نمایسی سوزآتش فاجعه اتیواقع ازی تهرانی عل خیش من پدر که دانندیم همگان

 نیا در انیاحمد دیمج. آورد عمل قضایی آن به پرونده مورد دری افشاگر به رساندنی اری یبرا زین بسیاری

 تا کنمیم تایید را آنها همه درستی نجایا در من و پرداخته پرونده آن با پدرم ارتباط موارد به لیتفص به نوشتار

 . هستندی ساختگ موارد نیا در نوشتار نیا که مطالب نشوندی مدعی اسالمی جمهور عوامل

 :کنم ی م اشارهی سوز آتش فاجعه ات اینیجزئ از پدرمی آگاه موارد به وار خالصه

 یقین بهی ول. دادند انجام را جنایـت آن و گردیدند دست آلتی نفر چند موجود مدارک و اسناد همه اساس بر

 بیونانقالی ریتعب به یا و مذهبیون. اند بوده ریز برنامه و دهنده دستور ُمغرضی َمغزهای افراد این سر پشت در

 رانای جنوب مردم خواستیمی م. »اند بوده داده حکم جنایت این به وقت حکومت علیه بر مردم برانگیختنی برا



 به مردم لتمای خواستیمی م. بپیوندند اسالمي انقالب صفوف به جنوب بنادر و نفت صنعت کارکنان مخصوصا و

 تدااب پدرم. بودند پدرم به سقز شهر دری همدانی نور آخوند سخنان اینها«. بشود تری جد شاه رژیمی سرنگون

 دستوری روحان تن چند چگونه: زندی می همدانی نور شخص به بودنی ساواک تهمتی حت و شودی نم باورش

 شخص دستور هب ابتدا البته و آمد پیش پدرمی برای فرصت کهی هنگامی ول ؟ بدهند توانندی م رای جنایت اینچنین به

 برخورد ماا. است بوده درست گفتهی می همدانی نور آنچه که شد یقین او بر ، کرد پیدای دسترس پرونده بهی خمین

 روندهپ که کرد ناچار را پدرم ،ی حقیقت یاب بهی خمینی اعتنایی ب همچنین وی اسالمی جمهور آنموقع سردمداران

ی جمع و کنند کتمان را واقعیت خواستندی م. نماید افشا آمد شیپ کهی فرصتهای در را واقعیت تنها و کند رها را

ی ستییاولماک تدبیر این رسانی یار که نخواست پدرمی ول ، نمایند مجازات غائله این به دادن خاتمهی برا را گناهی ب

 شانیآرزوها و تقاضاها و داشتند تماس پدرم بای حضور و نامه قیطر ازی سوز آتش انیقربان بازماندگان. باشد

 .کردندی م مطرح را

 ینا در آنچنانکه ، آبادان سینمارکس فاجعه با انقالب از پس و شیپ در انیگرا یخمین انهیدورو برخورد

 اهش رژیم که کردند وانمود اینچنین. داشت« بزرگ فریب» یک از حکایت آغاز، همان از ، بینیمی م نوشتار

این جنایت را محکوم کردند. ولی وقتی به قدرت  اند و شده واقع مظلوم مردم و انقالب و شده جنایت این مرتکب

رسیدند و حتی قبل از به قدرت رسیدن نیز با حیله و تزویر واقعیتها را کتمان نمودند. به خواسته های خانواده 

قربانیان بی توجهی کردند. نگذاشتند پرونده روال قانونی خود را برود. چرا که می دانستند ، افشای واقعیت های 

 بعد کهی رژیم و ۱۳1۷ انقالب روند و نبود بیشی آغاز این این حادثه تیشه بر ریشه شان خواهد زد ... متاسفانه

 . افتی ادامه دروغ و ریبف با وهیش نیهم به شد بنا سرکوب و خشونت به توسل با آن از

. داشتی ارمغان چه که دیدیم آمد کار بر سر مردم آسایش و رفاه و استقالل ،ی آزاد شعار با کهی رژیم

 طحس و بشر حقوق نقض بیشمار موارد همچنین و امروز ایران دری اجتماعی نابسامان ، فساد ، فقر که کیست

 علت به نظام این محکومیت متعدد موارد همچنین و ایران مردمی انزجارعموم. نباشد آگاه را اختناق و سرکوب

 توانی م یبدرست پس. ناپذیرند انکار واقعیتهایی جهانی بشر حقوق جوامع توسط انسانها حقوق گذاشتن پا ریز

 درست ، گفتندی م مردم از تیحما در انقالب از شیپ در انیگرا ینیخم کهیی بایزی شعارها آن همه که گفت

 . نبود بیش بزرگی فریب ، رکسی سوزآتش تیجنا در مردم از تشانیحما مانند

. بود یعموم اذهان فریب مداوم و سیستماتیک پروسه این بری آغاز آبادان سینمارکس دری سوز آتش فاجعه

 یهفق والیت خالفت تلخ طعم چشیدن به ناچار ما امروز شاید ، شدی م فاش بزرگ فریب این زمان همان در اگر

 ناختهشی مذهب متعصبان بکارانهیفر تیماه زین وی مذهب تعصب و ایمان خطر وی سیاس اسالم خطر. بودیمینم

ی ذات ماهیت را به نادرستی صداقت و آگاهی الزم را نداشتند هانهیزم نیا در مردم.  نشد گرفتهی جد و نبود شده

 .پنداشتندی م مذهبیون و مذهب

 ار الزم تأمل آن در و کنند مطالعه را ارزنده نوشتار این جهانیان همچنین وی ایران جوان نسل که است الزم

 .کنند دور خود از را طلبی هژمون وبنیادگرایان گرایان خرافه اگر می خواهند که گزند ، برند بکار

  فرداست.ی گشا راه همواره گذشته تجربه



 ۲8آتش سوزی سینما رکس آبادان ، که در با ُکـرنـش و احترام به خانواده های بازمانده قربانیان فاجعه 

قربانیان دیگری « فریب بزرگ»شدند ، نگذاریم که بانیان این « آتش انقالب اسالمی»طعمه  ۱۳1۷امرداد 

 بگیرند.

 .نیستی شدن فراموش بشر هیچگاه حقوق و بدانیم که نقض

 

 ی(تهرانی )مرادخان محمود دکتر

 فرانسه – ۱۳3۳ ماه بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱بخش 

 

 زادهاعتراف تکبعلی

 

 

 

 

سوزی میلی دادگاهی برای آتش، سرانجام حکومت اسالمی ایران با بی۱۳1۷ بهمن یک سال و نیم پس از انقالب

انسان  1۱۱و بیش ازکه پنج ماه پیش از انقالب روی داد، ای سوزیبرگزار کرد، آتش سینما رکس در شهر آبادان

ن ینین، متهم اصلی، حسهمچ. بازماندگان قربانیان برای تشکیل دادگاه سخت جنگیده بودند، و در آن سوختند

تأسیس اش به حکومت تازهکاری با رژیم پیشین زده بودند، برای تعیین وضعیتزاده، که به او انگ همتکبعلی

 فشار فراوانی آورده بود. 

ده بود. آن جنایت حکومت سینما را آتش ز ، اینخالف رژیم شاههای می اسالمیون و دیگر گروهبه گفته

ش نبش ضد حکومتی که از چندی پیهولناک خشم ایرانیان را برانگیخت و سبب پیوستن صفوف میلیونی به ج

های با این همه، یک سال پس از پیروزی انقالب، خانواده. گردید و تضمین پیروزی مخالفان رژیم بود آغاز شده

 .اندکشیده آتش سینما را به اسالمیون خود   دهدنشان میاند که دارکی به دست آوردهبازماندگان مدعی شدند م

، اش در آتش سوخته بودندجعفر سازش، که پنج فرزند و نوه بخشی از بازماندگان در دادگاه حضور داشتند.

کت شردر آن نشست و چند تن از رهبران بازماندگان هم، به رغم بدبینی به اهداف دادگاه، جهت بررسی وضعیت 

زاده جزو متهمان واقعی متوجه یک نقص بزرگ شدند: تنها تکبعلی بازماندگانصبح آن روز در دادگاه، کردند. 

درنگ شروع به اعتراض رهبران بازماندگان بیهای شهری رژیم پیشین بودند. شدگان مقامبود؛ دیگر بازداشت

 ۲داد آنها را اخراج کنند. در پاسخ این اعتراض، رئیس دادگاه دستور ۱کردند،

زاده، متهم ردیف اول، حسین تکبعلی ۳“،ندانند که مرا یک جنایتکار مخواهاز مردم و جوانان عزیز می”

 4خواهد اطالعاتی در اختیار مردم بگذارد.هیچ دفاعی از خود ندارد و تنها میافزود چنین گفت. 

بیست  5“کردم.کارگر جوشکار بودم و دوافروشی میمن معتاد به هروئین و حشیش و ”زاده گفت، تکبعلی

سوزی، شبی با صدای گروهی که شعارهای ضد و دو ساله بود و شش کالس سواد داشت. چند ماه پیش از آتش

 :نان تحت تأثیر شعارهای ضد حکومتی شب پیشین بودهمچدادند از خواب بیدار شد. روز بعد میحکومتی 

 

داخل گروه توانم[ ]میر نوروزی بمن گفت که اگر دوست دارم های محل بنام اصغیکی از بچه

ها مبارزاتی آنان شوم. من بالفاصله قبول کردم و رفتیم منزل یکنفر در احمدآباد و با چند تن دیگر از بچه

 آنها از من خواستند که اعتیادم را ترک کنم و من . . . مشغول صحبت شدیم.  و یدهللاباسامی فرج، عبدهللا

هم گفتم برای کوبیدن رژیم و کمک بمردم هر کاری باشد انجام میدهم. از فردای آنروز خودم را در خانه 



آبادان رفتیم  لین  و فرج به منزلی در سیکحبس کردم تا ترک اعتیاد کنم و پس از ترک اعتیاد باتفاق عبدهللا

هللا گفت: امشب خانه باش دبصاحبخانه به ع و درباره پیشرف نهضت در شهرهای دیگر صحبت کردیم.

 میایم و با هم صحبت میکنیم. 

 

خواهد اسم دو تن از آورد. ولی نمیاش را به راحتی به زبان میکارانزاده نام برخی همر اینجا تکبعلید

اش در محل سیک لین. از سخن اش در محل احمدآباد بود و دیگری خانهآنان را بگوید، یکی فردی است که خانه

 اند. قاضی و دادستانتوان دریافت که این دو تن نقش رهبری آن گروه مذهبی را بر دوش داشتهاده میزتکبعلی

 های دیگر آن دو تن را فاش کند.نام و مشخصه خواهندهم از او نمی

 

 رفتیم و در آنجا با چند تن از دانشجویان دانشکده نفت، ما از منزل وی خارج شدیم و شب منزل عبدهللا

رادرش و یکنفر بنام محمدعلی که در نیروی دریائی بود، به صحبت پرداختیم و در آنجا تعدادی فرج و ب

 نیز یک اعالمیه در مورد اربعین شهدای قم از طرف امام بود و چند اعالمیه از دیگر روحانیون و عبدهللا

 ان با کانوننوار سخنرانی گذاشت و سپس شروع به صحبت کرد و پیشنهاد کرد که برای آشنائی جوان

 سیکمن مجددا بخانه آن شخص در . . . ی بدهیم. اآن و کالس تعلیم آن هر یک نظریهاسالمی و قرائت قر

هان بروم و از چند دانشجوی اصفهانی چند کتاب بگیرم. فاصه آبادان رفتم و او بمن ماموریت داد که ب لین

رفتم مرا در آنجا تحویل گرفتند و یکی از من به اصهفان رفتم و به خیابان بزرگمهر روبروی حمام قائم 

آبادان  شریعتی داد و سپس من به آنها که پایش توسط گارد دانشگاه شکسته بود بمن تعدادی از کتابهای دکتر

  6برگشتم.

 

های گیری فعالیتجردم و جوانان آبادان در برابر اوتفاوتی میکی از اهداف مهم این گروه مبارزه با بی

 در نواحی دیگر کشور بود.مذهبی -سیاسی

های مذهبی را تکثیر اعالمیه به نام فرج یکی از اعضای گروه در ادامه شرح داد که به همراهزاده تکبعلی

ی رانی در حسینیهاند. پس از شرکت در یک سخنکردهرده و سپس با موتور در سطح شهر پخش میکمی

در نزدیکی حسینیه بوده آتش زدند. وقتی عبدهللا  که رستاخیز راهای دفتر حزب ها، او و فرج پنجرهاصفهانی

تر گروه از این امر آگاه شد آنان را سرزنش کرد. این رفتار لرقبا نه در ی پایینرقبا، یکی از مسؤوالن ردهل

 شان، که در جهتی عکس آن بود: اعتراض به تندروی

 

ان رفتیم به خیاب با هم “م شهر کاری بکنیم.بروی” ،ک پیشنهاد ضد مردمی بما داد، گفتی]عبدهللا[ 

ای بر” ، که ناراحت شده بود، گفتحجاب رفت و آمد میکنند و عبدهللاپهلوی و در آنجا دیدم چند دختر بی

ا نیست و هاین طرز برخورد با این برنامه” ،من تعجب کردم و گفتم “غشان بزنیم.جلوگیری از اینها باید تی

 ۷“.دمنظر افراطی او را رد کر

 



زیست. در بعد اش هم در آن میزاده سفرهای دیگری هم به اصفهان رفت، شهری که مادر بزرگتکبعلی

بادان گذاشت. پیش از ظهر خریده بود از اصفهان رو به سوی آ مرداد در حالی که چند کتاب مذهبی ۲۷از ظهر 

رفت، سر کوچه فالح و یدهللا دو تن از اعضای مرداد پس از آنکه به آبادان رسید و داشت به خانه می ۲8روز 

 به دنبال او به گاراژ رفته. گفتند فرجگروه را دید که به او 

چه کسی ”زاده پرسید، علیکرد. در اینجا، او از تکبهایی میزاده پرسشرئیس دادگاه در میان سخنان تکبعلی

 بنا گزارش خبرنگار:  8“به فرج گفته که تو در حال آمدن هستی؟

 

پیاده شدم و من برای خودم هم میخواهم  ۷من گفتم ایستگاه ” ،متهم از این سئوال ناراحت شد و داد زد

ت دنبال این جمالهب “ایم.روشن شود که طراح اصلی چه کسی بوده که قبال میدانسته من آنروز به آبادان می

دقیقه باو اجازه داد که  ۳الی  ۲متهم در حالت عصبانیت و ناراحتی قرار گرفت و رئیس دادگاه برای مدت 

 3.یک سیگار بکشد و وقتی دوباره به اعصابش مسلط شد بدبنال تشریح آمدنش به آبادان پرداخت

 

موریت به زاده را برای مأد و تکبعلیبو سیک لیناش در محل د که همان فردی که خانهتوان گمان برمی

زاده به آبادان آگاه شده و فرج را به طور مستقیم اش در آن شهر از آمدن تکبعلیاناصفهان فرستاد از سوی همکار

 یا از طریق عبدهللا لرقبا به پیشوازش فرستاده. 

ی در گاراژ احتمال گرفتار زاده را ببیند چون او چند کتاب با خود داشت وفرج نتوانست در گاراژ تکبعلی

زاده رفتند ح و یدهللا پیش تکبعلیرفت، و او چند ایستگاه زودتر از اتوبوس پیاده شده بود. پس از آن، فرج و فالمی

خواهیم برویم سینما سهیال را آتش بزنیم، تو هم ما می”، ، فرج به او گفت. در میان صحبتو با او حرف زدند

 ند و:دیگر را دیدهمسه بعد از ظهر  . ساعتده آری بودزاپاسخ تکبعلی ۱۱“آیی؟می

 

های شربت چهارنفری رفتیم داخل خانه ما و فرج از زیر پیراهن خود چند شیشه خالی شبیه شیشه

باشد و بهرکدام از ما یک شیشه  رد که داخل آن قوطی بود که همان تینرک سینه در آورد و پر از موادی

ها را با کش به پایمان بستیم وفرج و فالح نیز در زیر پیراهن خود مخفی کردند.  شیشهبعدا من و یدهللا، داد

 ۱۱بلیت گرفتم و رفتیم داخل سینما. ۴بعد سوار تاکسی شدیم و جلوی سینما سهیال پیاده شدیم و من 

 

ز اد تماشاچی ند و ناگهان چنسالن انتظار مایع را ریختو در  مدتی از سالن نمایش بیرون آمدندآنها پس از 

مایش ن تا آن تماشاگران به سالنزاده صبر کرد شویی رفتند. تکبعلیسالن نمایش خارج شدند و به سوی دست

ن محلول را با روغ آمدند و فرج رفت تابیرون می . از آنجاسینما آتش نگرفتد، ولی برگردند و بعد کبریت ز

 ند.تش بزنوباره برگردند و سینما سهیال را آآن روز د ند فردایکند تا زود نپرد، و قرار گذاشت موتور مخلوط

انگیزه شما از انتخاب سینما سهیال چه بود و چرا این سینما را انتخاب ” ،بازپرس دادگاه پرسید این هنگام در

 ۱۲“کردید؟ و آیا بخاطر فیلمهائی بوده است که این سینما نشان میداده؟



ن یهمه تماشاچیان دادگاه متوجه تغییر حالت وی از ا .ی نشستروی صندلناراحت شد و  زادهناگهان تکبعلی

در این هنگام تمام تماشاچیان در ”دادگاه را به بعد از ظهر موکول کرد. کار دنبال  حاکم شرع نیزسئوال شدند و 

یان چحالیکه با هم صحبت میکردند از جلسه دادگاه خارج شدند و این دومین موردی بود که در دادگاه دیروز تماشا

 ۱۳“را شدیدا متوجه خود ساخت.

گیری و قاطعیت معروف است در برابر داد کشیدن متهم ردیف اول نرمش ، که به سختچرا این حاکم شرع

 که ی بودهایهششود؟ اینها پرسهای مسؤوالن دادگاه برآشفته میزاده از پرسشدهد، و چرا تکبعلینشان می

 اند داشته باشند.توانستهتماشاچیان می

ت تا هشت و نیم با محلول زاده در نشست بعدی دادگاه شرح داد که فرج همان شب ساعت بین هشتکبعلی

ند و به طرف ریختتر ی کوچکزا را در چهار شیشهد کار را تمام کنند. آنها محلول آتشکرتازه آمد و پیشنهاد 

د در شهر رکخانه برگردند، اما فرج پیشنهاد ند به خواستی سینما تعطیل بود. میادند. گیشهافت راه سینما سهیال

رانی برقرار سخنآنجا مجلس ند تا ببینند ها رفتی اصفهانیکس به طرف حسینیهگشتی بزنند. از مسیر سینما ر

ران بماند، نظر دیگ و بی آنکه منتظر “برویم برای این سینما،”، یدند، فرج گفترساست یا نه. به سینما رکس که 

گوید کسی که می ، رئیس پلیس وقت آبادان،سرهنگ اردشیر بیات ۱4ند.ید و آنها وارد سینما شدخریت چهار بل

ها از دادگاه ارایه بنا بر گزارشی که روزنامه ۱5فروش داده تا برود و غذا بخورد.بلیت خریده انعامی به بلیت

 کردند، چنین چیزی در آنجا مطرح نشد.

 زاده چنین است:تکبعلیی داستان از زبان ادامه

 

تومانی  ۴فیلم شروع شده بود و ما در قسمت  .ها نبود رفتیم داخل سالن نشستیمهیچکس در راهرو

 . نزدیک بالکن نشسته بودیم. یکربع بعد که تقریبا اوایل فیلم بود، فرج گفت بلند شویم برویم وقت آن است.

به من و فالح گفت بطرف سالن بوفه بروید و بریزید فرج شیشه خودش را در اورد و  .آنجا هیچکس نبود . .

ها میخورد موادشان را ریختند و برگشتند و گفتند و بعد فرج و یدهللا خودشان، بسالن روبرو که به پله آنجا.

زود کبریت بزنید و برویم داخل، قرار نبود من کبریت بزنم، همان جا تصمیم گرفتم و چون سیگاری هستم 

ی کبریت زدم و انداختم عر سالن انتظار جنب آب سرد کن موقدر سر همان پیچ د . . . م.همیشه کبریت دار

بعد وقتی صحنه را دیدم وحشت زده داخل سالن  . . . تقریبا دورتا دور سالن انتظار سینما آتش گرفت.

ن دویدم، خیلی به سرعت و عجله انجام گرفت نه با فراغت کامل و بعد که به داخل سال. . .  نمایش شدم.

نشستم پهلوی فرج ویدهللا خواستم که به آنها بگویم و داد بزنم ولی نتوانستم و دو الی سه دقیقه بعد یک نفر 

طرف پرده سینما که به اصطالح در  دهمه جیغ زدند و رفتن . . . سر داد زد که سینما آتش گرفته.از پشت

.  . شد آنرا شکست.سته بود و البته چوبی بود و میشد و در خروجی بود. رفتند و در بها باز میآن به پله

هنوز فیلم نشان داده میشد که تماشاچی فریاد زد آتش، بعد همه هجوم کردند طرف در قسمت سه تومانی  .

 ۱6.که پرده سینما و درب خروجی آنجا بود

 



دای اش دگرگون شد. صبه گریه افتاد، نشست و حال ،زاده در هم شکستاینجا تکبعلیبنا بر این گزارش، در 

هم  کثافت هنوز” پیچید، و از میان بازماندگان، یکی از زنان رو به متهم فریاد زد،ی بازماندگان در دادگاه گریه

 .هم خورده متاثر شد و نظم آن ب سخت یاط دادگاه برای چند لحظهیو بدنبال آن مح ۱۷“شنوی؟صدای آنها را می

 ی ماجرا را شرح داد.زاده ادامهلحظاتی، تکبعلیپس از 

ا آن را ت ندرفت بودخیابان  پشت آن که روروبهطرف دیوار  شدند به مواجه وقتى مردم با در بستهدر سینما، 

و ستند را شکدر  یکند تن از تماشاچیان با لگد چ .بود فیلم قطع شده و در این لحظه ،یابندبخراب کنند و نجات 

جلوى ”آمد.  بیرون اثر فشار آنهاشان بود و بر میانهم در زاده تکبعلی ، ودرآن هجوم بردند بطرف  اىعده

یم اند بگوسینما جمع شده در مقابل پرده آنهایى که داد بزنم و به هاى خروجى کمى مکث کردم و خواستم کهپله

پیدا  نجات اى کهم و با همان عدهدین و افتادم پائین و بلند شها خوردم زماز روى پله از این در فرار بکنند که که

 ۱8“.دویدن کردیم بودند بطرف شهربانى شروع به کرده

نما یاش که در شلوغی سشد دنبال دوستاناو در بیرون سینما در میان مردم که هر دم به شمارشان افزوده می

نان زدید و نفس. در راه، اصغر نوروزی را طرف خانه رفتآنها را پیدا نکرد، به ، و چون شان کرده بود گشتگم

 ،گفت باشد از قضیه شتهاطالعى دا و بدون اینکه ʻنه،ʼ ،او گفت ”ه. و فرج و فالح را ندید یدهللاد آیا یپرساز او 

ʼ؟ایدجایى را آتش زدهʻ یعنی اینکه اصغر نوروزی، همان  ۱3“افتادم. راه یدهللا طرف خانه و به و من چیزى نگفته

بوده  دانسته آنها قراربرد، می سیک لینی احمدآباد و های محلهزاده را به خانهفردی که برای نخستین بار تکبعلی

 جایی را آتش بزنند. 

 افت شده، ولی سرنوشت فالحکه پیکرهای فرج و یدهللا در میان سوختگان ی زاده شنیدروز بعد تکبعلی

ا د، تانرگذهای فراوانی را از سر سختی زادهتکبعلیهای پیش از انقالب، هدر ماپس از آن، ماند. قی اروشن بان

همراه مطلبی که حاکی از  ای دیدز عکس خودش را در مجلهاینکه مدت کوتاهی بعد از پیروزی انقالب، یک رو

زاده برای حل آن معضل بزرگ از یک آن بود که او از طرف ساواک سینما را آتش زده. طبیعی بود که تکبعلی

 بود: سیک لیناش در رهبر اصلی محفل یاری بخواهد، یعنی همان فرد مرموزی که خانه

 

قع در آبادان بعد از انقالب سمتی رفتم در خانه آقای رشیدیان که اکنون نماینده مجلس است و آن مو

تم زاده هسبود و عکس داخل مجله را نشان دادم و گفتم من حسین تکبعلی سیک لینداشتند و منزلشان در 

ام و آقای رشیدیان قدری به سر پای من نگاه کرد و کمی مکث کرد و در مجله ساواکی و قاتل معرفی شده

 ۲۱ و بعد مرا تحویل نگرفت . . ..

 

را در دست و به  مسؤولیت فرمانداری آبادان او اکنون ساده نبود. شیدیان حاال دیگر یک دبیرمحمد ر

گرفت، به ویژه آنکه بخواهند برایش دردسر هم زاده را تحویل نمیهای باالتر هم چشم داشت و امثال تکبعلیپست

سوخت و اکنون موجودی اضافی بود. ولی رها کردن زاده هم باید در آتش میبسازند. بنا بر دستورالعمل، تکبعلی

 زاده:ی داستان از زبان تکبعلییشتری را سبب شود. ادامههای بتوانست گرفتاریاو به حال خود می



ات تا کسی ترا نبیند و گفت که سه روز بعد در ]رشیدیان[ گفت مردم خشمگین هستند، برو خانه

ات در کنیم و به پروندهدهم، ترا دعوت میکنم و آرامش به آنها میگورستان آبادان با مردم صحبت می

فرستم و ایشان گفت عیبی ندارد مادرت م و من گفتم مادرم را برای جواب میکنیحضور مردم رسیدگی می

را بفرست کمیته ]محله[ بریم آبادان و من برگشتم و تا روز پنجشنبه داخل خانه بودم و مادرم را که فرستاده 

ستند هبودم برگشت و گفت آقای رشیدیان گفته بود من نتوانستم با مردم صحبت کنم و خیلی مردم ناراحت 

  ۲۱و فعالً بگو پسرت داخل خانه باشد.

 

، رشیدیان و کیاوش فرماندار و ۴8در کمیته ” زاده برای تعیین تکلیف،تکبعلیدر یکی از مراجعات مادر 

جمعی دیگر نشسته بودند و رشیدیان گفت که نتوانستم در خاکستان با مردم صحبت کنم بگو حسین داخل خانه 

توانست شاهد مناسبی برای افشای برخی رازها باشد، ولی دادگاه از زاده میر تکبعلیبه این ترتیب، ماد ۲۲“باشد.

 ۲۳اش سر باز زد.پذیرفتن

خواهد. این او یاری میکند و از زاده یک بار نیز خود با محمد کیاوش دیدار میدر همان روزها، تکبعلی

مانند رشیدیان از فعاالن مذهبی شهر بود. این دو تن  و یش انقالببادان در پهای آندبیر فقه و عربی دبیرستا فرد

ی آبادان را پس از انقالب دایر کردند. در اینجا حسین جمی دفتر حزب جمهوری شعبهاالسالم غالمبه همراه حجت

زاده سوزی سینما و تکبعلیی آتشی فاجعهشود که رشیدیان با آرامش خاطر در برابر کیاوش در بارهدیده می

 زاده در آغاز شرحاش در احمدآباد بود، و تکبعلیگوید. شاید کیاوش آن رهبر دیگر گروه باشد که خانهیسخن م

 با گروه ببرد. ی مستقیماش را در رابطهاش نخواست نامداستان

 گفت مبنیاالسالم حسین موسوی تبریزی، در آغاز هر نشست دادگاه سخنانی میحاکم شرع دادگاه، حجت

هایی گاه حاکم شرع حرفزاده هم گهومت پیشین سینما رکس را آتش زده. در میان سخنان تکبعلیبر اینکه حک

بت کند. زاده را ثاساواکی بودن تکبعلیبه طور غیر مستقیم کرد تا فساد اخالقی یا هایی طرح میزد یا پرسشمی

 :سؤالی کرد بدون پیوند با موضوع زدن سینما بود، حاکم شرعمشغول شرح آتش زادهتکبعلیبرای مثال، هنگامی 

هم به او یادآوری کرد که اعتیادش را کنار گذاشته  زادهتکبعلیو  ۲4“شما حشیش و هروئین پیدا کردید که بکشید؟”

زاده و شود که ساواک از سادگی حسین تکبعلیاحتمال داده می”بود. موسوی تبریزی در فرصتی دیگر گفت، 

 ای اظهار داشت:نین در مصاحبههمچ ۲5“ه باشد.استفاده کرد سایر عامالن سوء

 

خورده است و این شخص که سینما را آتش زده به اعتراف خودش مذهبی نبوده و حتی مشروب می

ته و رفهای سکسی میها تکرار کرده که بیشتر به دیدن فیلمنوع مشروبش را هم ذکر کرده و در بازجویی

خواندم و اصالً این یک آدم هروئینی و مبتال به مواد مخدر نماز نمیگرفتم و اظهار داشت که من روزه نمی

. به طور کلی اطالعاتی از مذهب نداشته تا به خاطر نهضت حتی چند فقره پرونده سرقت داشته بوده که

 ۲6کاری بکند یا اینکه مذهبی باشد.

 



ی در هایتا کسانی که مقاله گرایان سبب شدهاش از سوی اسالمخوردننین فریبهمچزاده و اعتیاد تکبعلی

 . اگرچه او در آتمسفرسواد بودهاند گمان ببرند او انسانی ناتوان و بیما رکس نوشتهسوزی سینبررسی آتش

ی دست مذهبیون شده بود، رفتارش پس از اش به راحتی بازیچهلوحیاحساسی آن روزگار به ویژه به علت ساده

ی دهد. اعتیادش هنوز نتوانسته بود او را در هم بشکند؛ چهرهنشان میاش تیزهوشی او را آن و نیز دفاعیات

س کرد، اگرچه در پاش حکایت مینفسهنوز هم از سرزندگی و اعتمادبه و قد بلند و اندام پرنیرویشخورده آفتاب

 شد.اش آثاری از دردمندی دیده میچهره

زاده به عنوان شاهد نکاتی به زبان آورد، صر ابراهیمبه نام نا زادهتکبعلیدر دادگاه یکی از دوستان قدیمی 

ودش وج از فعالیتهای حسین هیچگونه اطالعی نداشتم و در” از جمله گفت، زادهتکبعلیهای ی ویژگیو درباره

های این ای به دستش بدهند کالنتریاگر اسلحه” ،و نیز ۲۷“دیدم و شهامت او را قبول دارم.ی مییروح ماجراجو

ی فرج، یکی از چهار عامل گاه از جمله در بارهاش در دادغر نوروزی هم در شهادتاص ۲8“گیرد.میشهر را 

شاید آنهایی که آن  ۲3داشت. “گرانهپرخاش”های اجرایی عملیات، که در آتش سوخته بود، گفت که او خصلت

. ولی اکنون جنگندگی کردندشان هم حساب میسوزی برگزیدند روی این ویژگیچهار تن را برای ارتکاب آتش

 به راستی که آتشی بود افتاده بر جان گردانندگان دادگاه.  زادهتکبعلی

های مهم مذهبی آبادان اند تا نام شخصیترا قانع کرده زادهتکبعلیرسید مسؤوالن دادگاه اگرچه به نظر می

آنچه را آنها ادعا کرده بودند و خواست هر ، ولی او نمیکار خود ذکر نکندعنوان همای مستقیم به گونهه را ب

کردند تأیید کند، و به ویژه در برابر تهمت ساواکی بودن بسیار حساس بود. بر این اساس، افزون بر کوشش می

ای توانست ضربهبه زبان آورد که می افروزی، سخنانی هماش در نشان دادن دست اسالمیون در آتشوقفهبی

 تیمسار[] اتفاقی نبوده این جریانات. از همان موقع گفتید که”مذهبیون بزند:  کاری بر ادامه گسترش نفوذ سیاسی

اً ددانستم آن را. ولی بعمن آن موقع ]عملی[ اتفاقی می باید بسوزد و از این حرفها،رزمی این کار را کرده و شاه 

 ۳۱“م.کنباز هم شک می که شک کردم به اتفاقی بودن آن. حاال هر دلیلی بیاورید یک جریاناتی برایم پیش آمد

اش ی بازماندگان قربانیان سینما رکس در راه برگزاری دادگاه، که اسالمیون خواهان تشکیلنبرد جانانه

 یسوزی و اکنون سخنان متهورانهآتش شان در مورد دست داشتن اسالمیون درهاینبودند، و نیز افشاگری

گرایان تنگ کرده بود. در چنین وضعیتی، قاضی اسالمی سالماه به راستی که عرصه را بر ازاده در دادگتکبعلی

اندرکاران دادگاه کار بسیار سختی در پیش داشتند که بتوانند در حضور بازماندگان و نمایندگان و سایر دست

ها ثابت کنند که حکومت شاه سینما رکس را آتش زده، یعنی همان روایتی که اسالمیون از هنگام وقوع رسانه

را از آن در راه ایجاد تنفر از حکومت پیشین  ی تا آن زمان همیشه بر آن اصرار ورزیده و نهایت بهرهسوزآتش

د گرایان بشتابتوانست به یاری اسالمامری که میو سرنگونی آن و به قدرت رسیدن خویش برده بودند. تنها 

زرگی از مردم در آن شرایط از آن ای بود که نیروهای سیاسی غیر بنیادگرا و نیز بخش بوضعیت ناامیدکننده

 بردند.رنج می
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برخاسته بود. رهگذرانی آبادان در شهر از سقف سینما رکس  دود ۱۳1۷مرداد  ۲8 شبدقایقی پس از ساعت ده 

که  ی پلیسگذشت جلو سینما جمع شده بودند. چند نفر به سوی ادارههای کنار سینما میکه مسیرشان از خیابان

و به زودی چند اتومبیل آنها را از وقوع حادثه باخبر کردند. متر با سینما فاصله نداشت دویدند و  ۱۱۱بیش از 

 پلیس سر رسید. 

د گفتنکردند و میها زندگی میفر از حاضران در بیرون سینما که ظاهراً در آن نزدیکیداد و فریاد چند ن

شان در داخل سینما هستند جمعیت را به هیجان آورده بود. آن ساعت زمان نمایش آخرین سانس فیلم در بستگان

 سینما بود.

در ورودی سینما و . چک در سر یک چهار راه قرار داشتیک مرکز فروش کو ی باالیطبقهدر سینما 

الن هایی به سپلههای دیگر واقع بود و در طرف دیگر این اتاق ی فروش بلیت در طبقۀ همکف کنار مغازهگیشه

دو  کنار زد. ها و از روی پله جلو در ورودیاز  کمی وقتی پلیس آمد مردم راشد. سینما منتهی می انتظار

سوزی همان آغاز آتش ظاهراً درکه شدند آمبوالنس از راه رسید و پرستاران مشغول مداوای چند نفر زخمی 

 .توانسته بودند از سالن اصلی خارج شوند

سالن انتظار ال مانند از هر سو زبانه . آتش در نشانی یکی پس از دیگری از راه رسیدندو تانکر آتشد

ورتر بود و هیچ خبری از این سالن به طرف سالن نمایش فیلم بسیار شعله. آتش در قسمت درونی دکشیمی

ورود به سالن  های آتش و حرارت زیادبر اثر شعله ی آتش درآمده بودند.تماشاچیان نبود. ظاهراً به محاصره

به سالن  یولی دسترسنشانان از بیرون شروع کردند به پاشیدن آب به طرف سالن انتظار. انتظار ممکن نبود. آتش

 آمد. ها ممکن به نظر نمیاصلی به این آسانی

یک افسر پلیس به همراه چند پاسبان خود رفت. گذشت و کار فرو نشاندن آتش بسیار کند پیش میزمان می

شان دادند چند سوراخ در باالی را به باالی بام سینما رساندند و با چند چکش و وسایل دیگری که مردم به دست

 های آتش زبانه کشید.ز آنها شعلهاصلی کندند که اسقف سالن 



پراکند و هیاهویی باد بوی دود حاصل از سوختن مواد پالستیکی و چوب و لباس و گوشت را در شهر می

تابی هایی از جمعیت بیبخششد. افزوده میهر دم رفت. به شمار جمعیت سراسیمه در اطراف سینما به هوا می

نهان های پدر مورد علت و دستآتمسفر شایعه در میان مردم خواستند به داخل سینما بروند. کردند و میبسیار می

 بسیار قوی بود.درگیر در آن حادثه، وضعیت تماشاچیان و شمار آنها 

س شان را رئیبودند، که رهبریسینما رکس  ی پرسنل شهربانی آبادان در اطرافهاکنون دیگر تقریباً هم

سوزی سینما رکس به خاطر شهربانی آبادان سرتیپ رضا رزمی بر عهده داشت، نامی که باید در رابطه با آتش

جوی وسیعی برای شناسایی و را تحت کنترل درآورده بود و جست هاپلیس خیابان” خبرنگاری نوشت:سپرد. 

 ۳۱“.یس ادامه داشتسوزی سینما، از سوی پلدستگیری عاملین آتش

یار باال سولی هنوز هم ورود به سالن سینما به علت وجود گرمای ب دسرانجام ماًموران آتش را فرونشاندن

ر سالن اصلی سینما وارد شوند د سبی حرارت ماًموران توانستند بهناممکن بود. و دست آخر پس از فرو نشستن ن

بامداد امدادگران وارد  1ساعت ”، رسید. خبرنگاری نوشتزانو می حالی که ارتفاع آب به روایتی تا نزدیک

 های سوخته صدها کودک و بزرگ از میان گل وسالن سینما شدند و با تالش زیاد سرگرم بیرون کشیدن جنازه

وی افراد مشکل بود چون اغلب به صورت ذغال درآمده بودند و تنها از ر شناسایی ۳۲“سوخته شدند.های نیمالی و چوب

 ها را تشخیص داد.جنازهشد ها میساعت و انگشتری آن

ولی بعداً با خالی کردن سالن سینما از آب  ۳۳تن اعالم کردند، ۳۷۷ن را نخست های شهر شمار قربانیامقام

و افزوده شدن شمار دیگری بقایای اجساد، گفته شد شمار قربانیان بیش از این بوده. در این میان در گورستان 

 گشتند، و گروه کثیری موفق بهآبادان هزاران انسان در میان اجساد سوخته و متالشی شده دنبال بستگان خود می

 د.تن از اجساد شناسایی ش ۱۱۱ نزدیک شان نشدند. تنهاتگانیافتن اجساد بس

پیکر سوخته را شمرده، و چون دیده شمارشان  ۳۱۱گفت که پسرش تا نزدیک  امسؤول گورستان آبادان بعده

قربانی را ذکر  ۱۱۱۱و حتی  2۱۱و  1۱۱ر شمار منابعی دیگ ۳4ی کار بازمانده.بسیار زیاد است، از ادامه

برای یافتن آمار ”گوید، ای میدر مصاحبهها بعد سالبرنگار که در آن روزها در آبادان بوده یک خ ۳5اند.کرده

ها که روی در و دیوار چسبیده بود را یافته های کشتهها، ما به نقاط مختلف شهر رفتیم و تمام اعالمیهدقیق کشته

 ۳6“نفر دست یافتیم. 2۱۱تا  1۱۱کردیم و به آماری بین و نام و مشخصات آنها را ثبت می

یک هیأت  سوزی عمدی بوده است.های امنیتی و همین طور سایر مسؤوالن شهر اعالم کردند آتشمقام

 داد:سوزی به دست ی آتشچگونگی صحنهاز  یگزارش یابیمتخصص جرم

 

مان زی دوم به سمت خیابان توسط خرابکاران به آتش کشیده شد و همابتدا راهرو سینما تماماً از طبقه

زا از زیر درها به داخل سالن سینما ریخته شد. به این ترتیب در صورتی که درهای خروجی با آن مواد آتش

سینما هم باز بود فرار از سالن اصلی سینما غیرممکن بود زیرا خرابکاران ابتدا راهرو خروجی را به آتش 

 ۳۷کشیده بودند.

 



یک تتزیینات داخلی سالن و نیز وجود مواد آکوس یکی دیگر از علل گسترش سریع آتش کاربرد چوب در

برای ایزوله کردن دیوارها نیز سبب برخاستن دود کاربرد یونیلیت  مان بود؛در سقف و دیوارهای درونی ساخت

ی وختهس که پیکربود  مبنای این واقعیتبر  د وکران اشاره میماندن تماشاگر حرکتبه بی یگزارش سمی گشت.

 رخاستنب ودند و حتی مجالنشسته بصندلی نان روی همچدر حالی یافت شد که  سینما در ته ماشاچیانبخشی از ت

 یعنی اینکه بر اثر شدت گازهای سمی زود خفه شده بودند. نیافتند. و کوشش برای گریز

ها تنها کمتر از ده نفر توانسته بودند از مهلکه ای بود که به گزارش روزنامهسوزی به اندازهشدت آتش

ن اند به سرعت اقدام کنند. در ایاند و توانستهریزند و آن هم کسانی بودند که نزدیک یکی از درهای سالن بودهبگ

به اسم شیرین را در آغوش گرفته و از میان آتش و دود از سینما بیرون  میان جوانی به اسم حمید دختر جوانی

 جهد:می

 

رسید و همه به محض احساس کننده دود به مشام در ابتدا از زیر درهای بسته سالن سینما بوی خفه

اقدام به شکستن درها کردند. در سوزی برای فرار به پا خاستند ولی چون متوجه درهای بسته شدند آتش

داخل  کشید بههای آتش که در سالن انتظار زبانه میاین هنگام با شکستن یکی از درهای سالن انتظار شعله

به کام کشید. در آن لحظه صدای ضجه و ناله و جیز جیز ناشی از سوختن  سینما یورش بود و همه را

دانم چه اتفاقی افتاد که خود را با شیرین در کرد. فقط در آن لحظه نمیگوشت تماشاچیان آدم را منقلب می

 ۳8ط خیابان روی آسفالت دیدم.وس

 

ی های خالتانک نشانی باشد آتشیفته مگد. شآتمسفر شایعه در میان مردم شهر بر ضد دولت دامن زده می

طور بسته بودن درها را نشانی و همینمردم دیر آمدن پلیس و ماًموران آتش برخی ازاز آب به محل فاجعه آمده. 

ها که در آن دوران هنوز چندان هم آزاد ها حتی در روزنامهند. این نکتهدرشمشده و عمدی میاعمالی حساب

ازدحام جمعیت به درهای  حتی ممانعت پلیس از نزدیک شدن ۳3شد.خته مطرح میطور جسته و گرینبودند به

ظن نگریسته  نشانان انجام شده بود نیز از سوی گروهی با سوءورودی که جهت عدم ایجاد مزاحمت برای آتش

 برای مثال دیر آمدنهای مطرح شده ارایه کنند. هایی برای پرسشکوشیدند پاسخشد. مسؤوالن گوناگون هم میمی

رهگذران دیر متوجه و ی دوم قرار دارد ماًموران شهربانی به این علت بوده که ساختمان سینما در طبقه

 ...اندسوزی شدهآتش

شده  مذهبی از شماری از افراد شناخته درهای سینما از بیرون با زنجیر قفل شده بود. ،شایعات بر اساس

 کار بسیار مشغول پخش چنینرت و پشتبا شور و حرا ها،اصفهانی جدمحمد علی محمدی، خادم مسجمله 

با چشمان خود دستبند پلیس را بر روی در ورودی که  کردمحمدی ادعا می  4۱ند.در میان مردم بود هاییشایعه

سبب به  4۱اش به در بکوبد، ولی پلیس جلو او را گرفته.رو قرار داشت دیده و خواسته با اتومبیلدر سطح پیاده

توانستند ببینند که چیزی در درستی نمیمردم به، ازدحام جمعیت پرخروش و کوشش پلیس برای پس زدن آنان



ت یا راستوانست سبب بشود که بسیاری شایعات دروغ حال روی دادن است و عطش برای دانستن واقعیات می

  را هم باور کنند.

ن أموراگوید، ساعت پنج صبح روز پس از حادثه، ممی ، رئیس پلیس وقت آبادان،اردشیر بیاتسرهنگ 

های بسیاری در سطح شهر پخش شده حاکی از آنکه درهای سینما به ند که اعالمیهپلیس به شهربانی خبر داد

 4۲دستور تیمسار رزمی با دستبند قفل شده بود تا مردم در آتش بسوزند.

نشده در معرض دید همگان جهت شناسایی گذاشته ها اجساد سوختگان  شناساییپس از آنکه ساعتسرانجام 

گان سوخت هایپیکر – جمعی دفن شدناسایی نشده در گورهای دستهی شسوخته ها پیکرصدمردم فقت اشد با مو

های از صحنه گزارشها دههای کثیراالنتشار کشور روزنامهخبرنگاران در شناسایی شده به مرور دفن شده بود. 

. دندکرشرکت میآن مراسم  ها هزار تن درده  .دیده بودند منتشر کردنددفن  پیش و بعد از مراسماز آنچه ور آرقت

 کرد.ی کشور منتقل میها حال هوای آبادان را به همهاین گزارش

 توانستند ببینند وهم نمی ه بود که بسیاری مردم حتی در کابوسرخ داد آن روزها که در آبادان حوادثیدر 

سوزی خواند: آتش، دست کم یک پدیده بود که با یک چیز دیگر میخود نبود شده و سر جایابهیچ چیز حس

شد. به غروب پانزدهم رمضان روی داد، ماهی که گرایش مسلمانان غیر مذهبی هم به مذهب کمی بیشتر می

در حالی که  سد،توانست هفدهم و هجدهم رمضان به پایان برسپاری پیکرها و خاکستر سوختگان هم میخاک

ی شیعیان مؤمن یعنی مراسم شهادت امام علی در نوزدهم تا ترین مراسم عزاداری ساالنهزمان یکی از بزرگ

برای  ری بزرگ مردماعزادمراسم برگزاری رسید. و چه همزمانی مناسبی بود بیست و یکم رمضان فرا می

  ! رهبری مؤمنانمراسم عزای شهادت امام علی به با  شان در گورستان شهرعزیزان

 یشیک حادثه اتفاقی که جنایتی از پ آن ضایعه  عظیم و اینکه آن نه دردناکی، عمق، و فراگیر بودن

یافتن مسببانی باشند که دار خشمگین هم باشند و خواستار غکه مردم دا شدریزی شده بوده سبب میطرح

ز از همان رو هایشانتفاوت بمانند. واکنشند بیوانستتنمی آنانرحمانه سوخته بودند. شان را چنان بیعزیزان

با تشکیل اجتماعاتی مرداد[  ۳۱و  ۲3]یعنی در پی خشم مردم آبادان که دیروز و امروز ” نخست شروع شد:

های باش درآمد و با همکاری دیگر نیروخواستار شناسایی و تعقیب مسببین فاجعه بودند، پلیس آبادان به حال آماده

 4۳“مگین را به آرامش دعوت کرد.نظامی مردم خش

در  شمرد.دستان پنهانی هم در میان مردم وجود داشت که حکومت شاه را عامل آن جنایت هولناک می

توانست به آسانی مردم را متأثر کند. به این ترتیب، پس از های میآتمسفر احساساتی حاکم بر شهر، چنین تلقین

گروهی از  ردند به تظاهرات و شعارهای ضد حکومتی سردادن.هایی از جوانان شروع کمدت کوتاهی گروه

 44ها را شکستند.های بانکجوانان هم شیشه

 :را به دست بیاورند کوشیدند دل جوانانپلیس میموران مأ

 

های سیاه بر ساله آبادانی در حالی که لباس ۲۱تا  ۱2ها تن از جوانان دیروز )شنبه( صد ۱۲ساعت 

 وفی متشکل از ابتدای خیابان سدههایشان در اهتزاز بود در صفسبز و سیاه در دست هایتن داشتند و پرچم



کردند به پیشروی پرداختند. در این هنگام یک کامیون آبادان به حرکت در آمدند و در حالی که عزاداری می

 45حامل سربازان مسلح و پلیس به سوی دسته عزاداران آمد و در موازات آنان به حرکت درآمد.

 

شان شریک گفته خود را در غممیکرده و دردی میابراز همآن جوانان  اها پلیس بمطابق برخی شهادت

تظاهرات  46.دهشان گردیکه باعث زخمی شدن اند، اما آن جوانان در پاسخ به سوی پلیس سنگ انداختهداندمی

نگاری ادامه یافت. روزنامه 4۷“شدند،میساله نیز دیده  ۱۳تا  8در بین این گروه کودکان ”آمیز، که خشونت

نفر  ۷یک نفر کشته و در جریان تظاهرات و تیراندازی دیروز آبادان ”حاصل درگیری را چنین گزارش داد: 

 48“.. دست چپ یکی از مجروحان بر اثر رگبار تیر قطع شده استمجروح شدند

ی ارتباط با حادثهسوزی دیگری در آبادان رخ داد که شاید بیآتش ،سوزی سینما رکسسه روز بعد از آتش

ها ای ناشناس به آتش کشیده شد و کلیه مغازهعصر دیروز بازار جمشیدآباد آبادان وسیله عده”سینما رکس نبود: 

م درآمد ک بازار جمشیدآباد در محل . . . ساخته شده بود خاکستر شد.های این بازار که از چوب و حصیر و دکه

سوزی هم کار حکومت البته بر اساس شایعات در سطح شهر، همین آتش 43“قرار دارد. جنوب  شهر و پرجمعیت

به هر حال اگر این رژیم  منظور گرفتن زهرچشم از معترضین آن روزها در مناطق فقیرنشین شهر بوده.و به

های فقیرنشین آبادان در بیاورد یا مردم محله خواست بنا به دالیلی دمار از روزگارشاه بود که در آن روزها می

ان داشتند نش آن مردم را به صحنه بیاورند، آن مردمدانستند به هر قیمتی شده اینکه کسانی دیگر مصلحت می

 د.نشیننگردند و تا یافتن قاتل یا قاتالن از پا نمیهایشان برنمیدادند که به این راحتی و زودی به خانهمی

یک بمب به طرف یک کالنتری کرد. میهای مختلفی خودنمایی مأموران دولتی به گونه ت بامخالفابراز 

 5۱پرتاب شد، ولی ظاهراً به کسی آسیبی نرسید.

بینی مردم نسبت به مقامات شهر را ی مطبوعاتی سخنانی گفت که بددر یک مصاحبه استاندار خوزستان

 داد:نشان می

 

در این استان هیچ شخصیتی یا دستگاهی از دیگران مستثنی نیست و بدون شک مسببین این فاجعه 

من از مردم  صورت شناسایی مجازات خواهند شد. . . .ولو اینکه مقامات امنیتی و انتظامی کشور باشند در 

ام، بدون هیچ ترس و دههای امنیتی و من هم یکی از آنها بوانتظار دارم مسببین حادثه را ولو اینکه مقام

وزیر به آبادان آمده است و در حال حاضر بر اساس تقاضاها هیأتی از طرف نخستتردیدی معرفی کنند. 

 ال بر ذینقش بودنکنم اگر مدرکی دباز هم از مردم تقاضا میباشد. سرگرم تحقیق پیرامون این فاجعه می

ری در اختیار آنها قرار وزییقات گروه نخستشخصی ولو خود من در دست دارند تا قبل از پایان تحق

 5۱دهند.

 

 شان ناامیدانه شنیده نشد.مسؤوالن دیگری هم بودند که با همین صداقت سخن گفتند، ولی صدای

 



گفتند سرتیپ رزمی رئیس شهربانی آبادان از طرف حکومت مأموریت داشته آن مردم شهر به ویژه می

را در آن روزها در سرتیپ رزمی در کنار عکسی که ، های همان روزامهفاجعه را به بار بیاورد. در روزن

او دیگر هرگز به آبادان  5۲.ه تهران فراخوانده شدهاز آبادان بداد نوشته شده بود که او حالتی غمگین نشان می

 برنگشت.

 پس –خبرگزاری فرانسه  –تهران ”: بود نکه در کشور وجود داشت چنی معضل مهمی پس از این رویدادها

کسی دست به این جنایت زده سوزی آبادان دو سؤال در همه محافل ایرانی مطرح شده است: چه از فاجعه آتش

 5۳“ن حادثه چه تأثیری در تحوالت سیاسی کشور خواهد داشت؟است؟ ای

این  54،هان بودی جآن روزگار در همه ی تروریستی تاسوزی سینما رکس آبادان بدترین حادثهآتش اگرچه

واکنش مردم  توانستنمیبرد ه سر میبداد که کشور در وضعیت عادی همیشگی حادثه اگر زمانی روی می

نین بر روند رویدادها در سراسر کشور تأثیری مهم بگذارد. اساساً خود همچبه این شکل برانگیزد و آبادان را 

های وقوع بود. به این ترتیب، برای درک بهتر زمینهاین فاجعه بر اثر اتمسفر بحران سیاسی کشور پدید آمده 

های پنهان پشت آن و سرانجام کار آنها الزم است نگاهی به شرایط سیاسی و اجتماعی ی سینما رکس و دستفاجعه

ه ای که ب، تا اندازهشوداجتماعی تازه بررسی -وضعیت سیاسیآن روز ایران افکنده و در ادامه، به هنگام لزوم، 

 .مربوط استمسأله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۳بخش 

 

 سیاسی ناآرام یزمینه

 

 

 

 

 

 

 

ه ای در کشور ایجاد شده بود کسوزی سینما رکس آبادان فضای سیاسیزمدتی بیشتر از یک سال پیش از آتشا

های سیاسی نسبی و عدم از آزادی ی چند برههبا تجربه ،شد. حکومت شاهنسبت به گذشته داشت کمی بازتر می

 دهه و نیم آخر را در ثبات سیاسی گذرانده بود. یک بات سیاسی در پیامد آن،ث

شد به سه گروه لیبرال، چپ، و مذهبی تقسیم کرد. در فضای طور کلی مینیروهای سیاسی مخالف شاه را به

یل تشک هایییجاد شده بود نویسندگان و شاعران گردهماییادر اواخر دوران حکومت شاه ای که باز سیاسینیمه

ین های بیشتری دریافت کنند. ولی بیشترو نشریهها طور توانسته بودند مجوز چاپ و پخش کتابداده بودند و همین

هایی یهجمعی بیاننشین شده بودند و اکنون دستهها خانهکردند که سالمداران قدیمی لیبرال میفعالیت را سیاست

 بودند.  ۱۲81ی بیشتر و احترام حکومت به قانون اساسی مصوب هاکردند و خواستار برقراری آزادیامضا می

برند؛ گیر بهره بای چشمضای به وجود آمده به گونهدر این میان نیروهای سیاسی مذهبی نتوانسته بودند از ف

ش زایشان در مساجد، افگاه برخی از فعاالنشد به سخنرانی گاه و بیشان در قیاس با گذشته، که محدود میفعالیت

مند به مسایل سیاسی در عراق در تبعید نسبت به وضعیت هللا خمینی رهبر مذهبی عالقهآیتچندانی نداشت. 

براى تطهیر شاه و وانمود كردن آزادى ادعائى و جنایات را به ”گفت این ابزاری است موجود بدبین بود؛ می

 55“.گردن دولت كه آلتى بیش نیست انداختن

رنوشت کننده بر ساین همه، او تغییر روش داد. در یک سخنرانی که تأثیری تعیین مدت کوتاهی پس از آن، با

آتی کشور گذاشت مالیان هوادارش را به کوشش برای دخالت در امور کشور فراخواند. در آن سخنرانی، از 

ان خواست از آن  56هایی بر ضد حکومت منتشر کنند.اعالمیهای سیاسی ههاش خواست مانند رهبران گروشاگردان

ترس را کنار بگذارند و به آنان اطمینان خاطر داد که انجام چنین کاری خطری برایشان در بر نخواهد داشت، 

 اند.های سیاسی آن راه را آزمودهزیرا رهبران گروه

 



های مختلف در بر ضد اصالحاتی که شاه در زمینهسال پیش از آن خمینی شورشی را رهبری کرد  ۱1

مالکان میان کشاورزانی که روی آن کار ای بزرگ هین، اصالحاتی از قبیل تقسیم زمبودکشور انجام داده 

هایی از اقشار . از آن شورش تنها بخشای مذهبیهیتکردند، دادن حق رأی به زنان و برخی حقوق به اقلمی

گذشتند.  تفاوتیفکران از کنار آن با بیی مردم و روشنپشتیبانی کردند؛ اقشار گسترده ماندهذهبی تندرو عقبم

ای های سیاسی بشود، با چهرهولی این بار ظاهراً خمینی قصد داشت با رویکردی دیگر وارد فعالیت

مت عاالن سیاسی تهی اکید کرد که به دیگر فپیروش توصیه آخوندهای به تر. او در همین سخنرانیخواهانهآزادی

 کی آخوند مرتجع”د که جور به آن اقشار هم ضمانت داو همین “دین است،این دانشگاهی است و این بی”نزنند که 

 “است؟ آخوند در صف اول پیشروهاست.

این بار برای اینکه نشان  “اسالم در خطر است،”اگر شعار اصلی خمینی یک دهه ونیم پیش چنین بود: 

آزاد را قبضه کرده  هایو رسانهها از قبیل طرفداری از انتخابات برخی از شعارهای لیبرالبدهد مترقی است 

کرد. او این زمان دیگر اصالحات شاه را تنها به این نین بسیاری ادعاهای نیروهای چپ را تکرار میهمچبود و 

یعنى بازار درست كردن اصالحات ارضى ”گفت، بلکه برای مثال می ،کرد که غیر اسالمی استدلیل رد نمی

ان گرایان بیدیدگاه چپو این تقریباً همان چیزی بود که یک فعال سیاسی در مورد  5۷.“است براى مملكت خارجى

 خمینی اساساً سواد الزم را نداشت تا بخواهد خود به چنان دیدگاهی برسد. 58کرده است.

ز خان مقایسه کرده بود. بنابر روایتی، شاه ریزی با چنگیای دیگر شاه را در خوننین در بیانیههمچخمینی 

دیگر باید جنگ با روحانیون و به ویژه خمینی را علنی  ’گوید که خشمگین شده و می”با دیدن این وضع، 

ی ای دربارهی کثیراالنتشار کشور مقالهاز آن سخنرانی خمینی، در یک روزنامه چند روز بعد 53“‘.کرد

منتشر شد، که بعدها گفته شد سازمان  عاررویدادهای یک دهه و نیم پیش از آن از سوی کسی با امضایی مست

 و در آن از جمله آمده بود:   6۱امنیت به سفارش شخص شاه نوشته،

 

ژاندارم تا وزیر و از روضه خوان تا چاقوکش را در  ود همواره ازمالکان که برای ادامه تسلط خ

]شاه و عالم روحانیت و درنتیجه مشکل ایجاد هرج و مرج علیه انقالب  اختیار داشتند، وقتی با عدم توجه

 “روحانی” برجسته حاضر به همکاری با آنها نشدند، در صدد یافتن یک روبرو شدند و روحانیونملت[ 

ماجراجو و بی اعتقاد و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و بخصوص جاه طلب  برآمدند که مردی

مجهول بود و  بتواند مقصود آن ها را تامین نماید و چنین مردی را آسان یافتند. مردی که سابقه اش باشد و

انیون عالی مقام کشور با روح ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میانترین و مرتجعبه قشری

گشت که به هر قیمتی هست خود را می همه حمایت های خاص موقعیتی بدست نیاورده بود در پی فرصت

وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند. روح هللا خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود 

با انقالب ایران یافتند و او کسی بود که عامل  مناسبترین فرد برای مقابله و ارتجاع سرخ و سیاه او را

  [ شناخته شد.از انقالب خرداد ]بلوای یک دهه و نیم پیش ۱1ننگین  واقعه

 



انتصاب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش  بود. درباره “سید هندی”روح هللا خمینی معروف به 

در آنجا با مراکز استعماری انگلیس ارتباطاتی  هندوستان بسر برده و توضیحی ندارند، به قولی او مدتی در

 همین جهت به نام سید هندی معروف شده است. قول دیگر این بود که او در جوانی اشعار داشته است و به

 6۱می کرده است. تخلص عاشقانه می سروده و به نام هندی

 

اعتراض به مطالب آن دست به یک روز پس از انتشار این مقاله، گروهی از طالب در شهر مذهبی قم در 

 آمیز به خود گرفت. آنان ضمنی خشونتشان جنبهتظاهرات آرام زدند. ولی روز بعد تظاهرات طالب و پیروان

های تندی بر ضد شاه سر دادند. در این ناآرامی بنا بر گزارش روزنامه ا شعارهایهای بانکهشکستن شیشه

پس از آن از سوی اسالمیونی که اکنون کمی  هاهایی که سالارشگز 6۲تن زخمی شدند. 3نفر کشته و  1کشور 

 6۳.داد درست بودهشدگان میار کشتهداد که آماری که حکومت شاه از شملیبرال شده بودند ارایه شد نشان می

 ان و تشویق مردم به جنبشگخمینی در یک سخنرانی ضمن تسلیت به بازماندگان و تشکر از تظاهرکنند

تذكر داده اند صد تا دویست و پنجاه  بعضى از خبرگزارى ها هفتاد و بعضى صد و غالبا كه به ما”بیشتر گفت، 

  64.“سیصد نوشتند و باز هم معلوم نیستیا از امریكا، عدد را  نفر و از بعضى تلگرافاتى كه از اروپا آمده است

شدگان آن شهر در تبریز باز هم به خشونت داشت کشتهی قم مراسمی برای بزرگچهل روز پس از حادثه

که از طرف خمینی  65تن کشته شدند، و ششا و مؤسسات دولتی حمله کردند هبانککشیده شد و تظاهرکنندگان به 

ات و عدد مقتولین و مجروحین من از مقدار جنای”نین افزود، همچوی  66.نامیده شد “پیدرپی قتل عام هاى”

ها بیش از تصور ماست. با این وصف، شود كه جنایتاطالع صحیح ندارم ولى از بوق هاى تبلیغاتى معلوم مى

  .“خواهد بكشداند به محاكمه مىشاه افراد پلیس را كه به قتل عام به دلخواه او دست نزده

تظاهراتی برپا شد و باز هم تعدادی کشته شدند و به این در مراسم یادبود کشتگان تبریز در چند شهر دیگر 

 یب این جنبش در حال پراکنده شدن در دیگر جاهای کشور و از جمله پایتخت بود.تتر

به مدت یک دهه و نیم تا پیش از آن دوران محیط های سیاسی، رغم این خشونتبه ،واقعیت این بود که

ای یان مردم و حکومت وجود نداشت؛ نه مردم از دست حکومت نارضایتیسیاسی کشور تقریباً آرام بود و تقابلی م

توان به این های این امر میکرد. از جمله نشانهکردند و نه حکومت از سوی مردم احساس خطر میابراز می

نکته اشاره کرد که حکومت اگرچه ارتش بسیار مقتدری برای برخورد با تجاوز خارجی ساخته بود، برای 

ی ی کافنداشت، و هنگامی موج تظاهرات مردم باال گرفت به اندازهچندانی آمادگی اعتراضات مردم  یی بااروروی

ویژه به این علت با این همه، با پیشرفت جنبش، مردم، به 6۷ی پالستیکی در اختیار نداشت.آور و گلولهگاز اشک

ند تحت توانستنگذرانده بودند، به راحتی میهای آزاد سیاسی را از سر ی زندگی در کشوری با فعالیتکه تجربه

 حکومت قرار بگیرند.تندرو یغات مخالفان تأثیر تبل

ی ی مخالفان سبب شده بود که فاصلهی سیاست کشور و طرد همهتازی شاه در عرصهها یکهسالولی 

 چند گروه تروریستی در این میان، حتیی آن مخالفان جوراجور پدید بیاید. عمیقی میان حکومت و تقریباً همه



و هایی از جوانان دانشجو که در میان بخش دید آمده بودهای چپ یا مذهبی هم پایشمخالف حکومت با گر

 نویسندگان هوادارانی داشتند. 

اید ش ،سیاسی آرامش   چگونگی و ماهیت شایعه در آن دوران  جهت نشان دادن بهتر اتمسفر سیاسی کشور و 

ت برای مقابله با حکوم – و نه لیبرال – که نیروهای چپ و مذهبیبه یک ترفند  ای شودمناسبت نباشد اشارهبی

بستند و آن این بود که تقریباً هر شخصیت مخالفی که به مرگ طبیعی گشایی به کار میو یا شاید برای عقده

و به دست عمال حکومت کردند اشایع میدر میان دانشجویان و اقشار دیگری که به آنان دسترسی داشتند مرد می

تنی در بهنگام آای بود به نام صمد بهرنگی که ها نویسندهترین این شخصیتیکی از شناخته شدهبه قتل رسیده. 

 نانفکرش چهمگان دز نویسنبود. ولی گروهی ا اندام ضعیف در آب خفه شده یک رودخانه به علت ندانستن شنا و

ً هیچها تقریآب غرق کرده که تا سالشایع کردند که سازمان امنیت او را در  کس این مسأله را زیر سؤال با

اش اقرار ، تا اینکه سرانجام پس از چهار دهه از آن روزگار رفیق انقالبی همراهش در کتاب خاطراتبردنمی

ی برای باال بردن گفکر صمد بهرنهمان گنویسند 68کرد او خود در رودخانه غرق شده و کسی او را نکشته.

به خاطر هم المللی ی جوایزی بینشدند که او برندهمندان به مسایل فرهنگی مدعی میارزش او در چشم عالقه

 ای از چکسلواکی سابقکردند جایزهیکی از آن جوایز که طرفداران صمد به آن بسیار افتخار میکارهایش شده. 

 بود. 

شید فربه  ۱328در سال  بود که  Biennial of Illustration Bratislavaیجایزه جایزه در واقعاین 

را، نقاشی کرده  صمدای هب، و از جمله یکی از کتاای کودکانهکه کتاباست ی طراح تعلق گرفت. او مثقالی

 .سروصدا تعلق داشتندمنصوب به صمد همگی به این طراح هنرمند کم جوایز دیگر. بود

بت مناسپسر بزرگ خمینی بی “شهید شدن”اشاره به در این میان ولی شاید  ،وجود داردهای دیگری هم نمونه

ایراد کرد و نیز پسرش  “شهادت”در مراسم که در باال به آن اشاره شد را  ایخمینی سخنرانی ،در واقعنباشد. 

ن خبر پخش ایهای تسلیت صادر کرد. هایی هم که در باال از آن سخن به میان آمد در پاسخ و تشکر به پیامبیانیه

توانست برای خمینی اعتباری ه با حکومت شهید شده میبود، در راه مبارز آخوندو هم یک که پسر خمینی، که ا

پاسخ امام خمینى به تسلیت ”اش رای مثال در یک پیام که عنوانبمضاعف در میان مخالفان حاصل کند. خمینی 

بود در حالی که به طور ضمنی  “آقا مصطفى خمینىدانشجویان و مسلمانان خارج از كشور در شهادت آیةهللا حاج

 گذاشت:به نمایش می را همکرد از خود گذشتگی خود شهید شدن پسرش را تأیید می

 

الم اس یان كه در این حادثه كه جزئى ناچیز از حوادثى است كه برفرزنداناینجانب از تمام حضرات آقا

ها یا افرادى كه از وطن عزیز اند تشكر مى كنم و به همه گروهاظهار محبت كرده و تسلیت داده گذردمى

كنم و توفیق هر چه بیشتر همه را دعا مى . . . اندا و اختناق پلیسى هجرت نمودههخود به علت نابسامانى

  63.طلبمهاست از خداوند متعال مىدر خدمت به اسالم كه كفیل نجات بشریت از همه ابعاد عقب ماندگى

 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=biannual%20illustration%20bratislava&source=web&cd=1&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBiennial_of_Illustration_Bratislava&ei=7ALhUaSEM63U4QSmtIC4CA&usg=AFQjCNGFOeVEXU8rAaHKgPzSuy8i6FtF9A&bvm=bv.48705608,d.bGE


کم لقب شهید را از روی پس از سپری شدن آن روزگار و بعد از آنکه اسالمیون به اهداف خود رسیدند، کم

می از ای رسابالغیه”ها بعد یک سایت ایرانی وابسته به حکومت اسالمی نوشت، سال ند.آن پسر خمینی برداشت

و از طرف بنیانگذار جمهوری اسالمی  انقالب با امضای سید احمد خمینی های اولدفتر امام خمینی در سال

نی استفاده وجود دارد که در آن از رادیو و تلویزیون خواسته شده بود دیگر از واژه شهید برای مصطفی خمی

هنگامی سخن از  اره به رویدادهای گوناگون،ای مفصل ضمن اشی خمینی، در مصاحبهنین، نوههمچ ۷۱.“نکنند

 ۷۱گوید او بر اثر بیماری مرده.آید میمرگ عمویش به میان می

دم با هایی از مراز آنکه بخش ویژه پسکشور به وجود آمد، و به تر سیاسی درشرایط نسبتاً باز از آنکه بعد

الفان مخاز آن به رویارویی با حکومت کشیده شدند، رهبران  اسم بزرگداشت شهیدان و تظاهرات  بعدشرکت در مر

ند. و از این رو که تظاهرات معموالً از کنهای خود را نسبت به حکومت به مردم هم منتقل بدبینی کوشیدندمی

رفت که در دستان بدون رقیب خمینی شد رهبری جنبش رو به رشد هم میع میشرو مالیانمساجد و با رهبری 

خواهد نثار شاه کند و از سویی دیگر خود توانست هر تهمتی را میبیفتد، کسی که از یک سو در آزادی تبعید می

میان  وت مساویهای اشتهابرانگیزی به مردم از قبیل تقسیم ثرشناختند در دادن قولاش حد و مرزی نمیو پیروان

جور البته حاکم کردن معنویت و اخالق در ی مردم، و نیز برقراری آزادی کامل سیاسی و اجتماعی و همینهمه

 داد.می آخوندهای مناسبی به دست ی وابستگان به حکومت هم بهانهالبته فساد گسترده جامعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۴بخش 

 

 ی جنوب کشورزمینه

 

 

 

 

 

ی ی نسبت به بقیهآتمسفر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی جنوب، برخی نواحی کشور، از جمله همهدر  

 کند:ی اهل خرمشهر وضع این شهر و آبادان را چنین توصیف مییک نویسنده کشور حاکم بود.

 

 رانی جهانیبه خاطر موقعیت جغرافیایی هر دو شهر، رشد صنعت نفت در آبادان و تجارت کشتی

های دیگر تماس نداشته باشیم. این عوامل بنیادین برای رشد ذهن مدرن در اختیار روزی نبود که با فرهنگ

های جهانی که ما در جنوب بهتر از دیگر نقاط کشورمان به رسانه. . .  دانستیم.ما بود و این را خوب می

  ۷۲.های تلویزیونی خارج بودند دسترسی داشتیمعمدتا رادیو و کانال

 

در آبادان چهارده سینمای عمومی وجود ”ی مردم، برای مثال، به سبب رونق اقتصادی و نیز گرایش ویژه

 “تسلط فرهنگ غرب”خواند که در می “كویر كفرآباد”یک فعال اسالمی شهر آبادان آن روزگار را  ۷۳.“داشت

  ۷4.قرار داشت

بودند. موسیقی شاد در این بخش رواج بیشتری ی جنوب ایران از مردم دیگر نواحی کشور شادتر مردم ناحیه

طبعی آوازه بودند و های کشور. به ویژه مردم آبادان در میان ایرانیان به سرزندگی و شوخداشت تا دیگر بخش

طور  که بهمراسم مذهبی  به این ترتیب،ها و مطالب فکاهی زیادی هم بر این اساس ساخته شده بود. داستان

 چندانی نداشت. طرفداراست در میان این مردم همراه با عزاداری  رویانه ومعمول ترش

 ازداشتند، و ندر جنوب کشور خودنمایی  و در چنین آتمسفری، نیروهای مذهبی مجال چندانی برای رشد

سوزی سینما تنها پس از آتشنبود.  های اسالمی هم طبیعتاً خبر زیادیها با رهبری نیروتظاهرات و اعتصاب

 اراش که رهبریپیوستند ی مهم کشور نیز به جنبش رو به رشد ضد حکومتی مردم این ناحیهبود که  رکس

  .اسالمی در دست داشتندنیروهای 

شد باز هم میسوزی سینما رکس و پیوستن مردم جنوب به خیزش عمومی، حتی در دوران پس از آتش

دید. در آن  طبعیشوخجوانان را به به ویژه ل آنان و اقباو اعتراض و  فریادهایی از گریز این مردم از نمونه

کردند و به تظاهرات ضد ها را تعطیل میآموزان کالسروزگار در شهرهای دیگر در بسیاری از روزها دانش

ها را تعطیل کرده بودند، چنین پرداختند. ولی دانش اموزان آبادانی، یک بار که کالسها میحکومتی در خیابان



های خود دختران دانش آموز با نظم و ترتیب دبیرستان را ترک کردند و به خانه”وجود آوردند:  وضعیتی به

 ۷5.“رفتند

 سوزی سینما رکس آبادان، در یک شهر مهم دیگر جنوب وضع از این قرار بود:یک هفته پس از آتش

 

تظاهرات پرداختند. پریشب برای نخستین بار بندرعباس دچار ناآرامی شد و گروهی در این شهر به 

ماه مبارک رمضان پس از خروج از مسجد در خیابان شاه حسینی  ۲۱تظاهرکنندگان در پایان مراسم ویژه 

دادند با سنگ و چوب دو شعبه بانک صادرات و چند مغازه را مورد حمله قرار در حالی که شعار می

 ۷6.دادند

 

توانست به آن جایی بکشد که ش اسالمی نمیها، کار جنبهی کارگران شرکت نفت در اعتصابهمرابدون 

امام پیام داده بود که شرکت نفت اعتصاب ” االسالم موسوی تبریزی،ی حجتخمینی خواستارش بود. به گفته

ی لهکم  وارد مرحگوناگون شرکت نفت کم هایسوزی سینما رکس بود که کارگران بخشتنها پس از آتش ۷۷“.کند

های ی بخشاعتصاب همه ۷8“.تولید و صدور نفت به کلی متوقف شد”اعتصاب شدند. پس از مدتی، سرانجام 

در سراسر خوزستان از جمله ا هزار نفر از کارکنان صنایع نفت هدهدر حال حاضر ”گرفت: نفت را در بر می

ی، تولید و صادرات نفت و گاز، پاالیش و پتروشیمی، خط لوله، مخابرات، بردارهای تأسیسات، بهرهدر قسمت

نین، کارکنان همچ ۷3“برند.در حال اعتصاب به سر می ای اداریهتسازی و قسمبارگیری، کارخانجات لوله

 ی کشور بیش از پیش مختل شد.ی امور روزمرهپیوستند و اداره ورهای کشبندرهای کشور نیز به موج اعتصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۵بخش 

 

 اصلی متهم شاه

 

 

 

 

 

صدا حکومت ها به طور یکلیبراللف حکومت از مذهبی و چپ گرفته تا ی مخاهاو شخصیت های گروههمه 

ی جزییات برای مثال، تنها دو روز پس از آن حادثه، پیش از آنکه همهشاه را عامل جنایت سینما رکس شمردند. 

گروه  8۱وابسته به حزب توده شخص شاه را مقصر خواند. نویدی ی آن رویداد منتشر شده باشد، نشریهدرباره

ه همین ب نیز ،ی مشهور آن روزگارلیبرال به سردمداری علی اصغر حاج سید جوادی نویسندهجنبش، تشکیالتی 

 شد. ها مخفیانه در میان مردم پخش میاین نشریه 8۱دید.ترتیب دست حکومت را در جنایت می

، ن ابراز انزجار از آن جنایتبزرگ قم، شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی، ضمسه مرجع تقلید 

ای ناگهانی به اسالم در آن دوران که مردم ایران به گونهراهی آبادان کردند. حادثه ایی را برای بررسی هتهیأ

های کشور هم در یک چرخش نامتداول عکس و اظهار نظر آن مند شده بودند، روزنامهو مسایل اسالمی عالقه

 رو نه تنها کمکیرساندند. اظهار نظر این مراجع میانهآیات را با تیتر درشت در صفحات نخست خود به چاپ می

ر ب “زندهیچ مسلمانی دست به چنین جنایتی نمی”کرد که با تکرار جمالت مبهمی مانند به روشن شدن معما نمی

 افزود.بیشتر اوضاع می پیچیدگی

ی تندی صادر کرد و شاه و هللا خمینی در تبعید بیانیهسوزی سینما رکس، روحسه روز پس از آتش

ی رکس در بخشی ی واقعهخمینی در باره هایاش را به طور مستقیم در آن جنایت دخیل دانست. بیانیهحکومت

د هللا محمدیگر بررسی خواهد شد. در تهران نخستین مالیی که آن جنایت را آشکارا به حکومت نسبت داد آیت

این مالی پیرو خمینی در یک سخنرانی برای جمعیتی انبوه در مسجد قبا این اتهام را مطرح کرد.  8۲مفتح بود.

 “ها و رواج فحشا در ایرانفروشیبسینماها، مشرو”ر یک سخنرانی دیگر از وجود مفتح چند روز پیش از آن د

مینی هم رژیم را به آتش زدن سینما رکس بسیاری دیگر از مالیان پیرو خپس از آن،  8۳سخت انتقاد کرده بود.

را در پای خود داشت، که شمار زیادی از نزدیکان خمینی  مال ۱۱۱ای که امضای بیش از کردند. در بیانیه متهم

 84سوزی رکس به حکومت نسبت داده شد.گرفت، آتشرا هم در بر می

چند روز بعد سوزی رکس، دولت جمشید آموزگار استعفای خود را به شاه ابالغ کرد و درست پس از آتش

از کم ابرکمای به مطبوعات داده شد. های گستردهشد. در این دولت آزادی ی جعفر شریف امامی معرفیهم کابینه

ی های قانونی کشور هم درآورد. از جملهی سینما رکس سر از روزنامههای مخالف حکومت دربارهنظر گروه



دفتری متین هللای متشکل از حقوقدانانی برجسته مانند عبدالکریم الهیجی و هدایتای بود از طرف جمعیتآنها بیانیه

 کردند: ناپذیر با حکومت مبارزه میای آشتینهگوکه به

 

آبادان اعالم کرد نظر سوزی سینما رکس آتشفاجعه ای پیرامون طی بیانیهجمعیت حقوقدانان ایران 

آبادان قبول ندارد و دولت را مقصر میداند. جمعیت در توضیح سوزی سینما رکس آتشدولت را درباره 

در شهری که دارای عظیمترین تأسیسات نفتی است و مجهزترین  این نظریه گفته است مگر ممکن است

 بدون آب بمانند و یا وسایل کاملتری در دسترس نباشد. نشانیهای آتشنشانی را دارد اتومبیلسیستم آتش

 

پرکن دیگر بایستند و تماشا مگر ممکن است فرماندار و رئیس شهربانی و شهردار و صدها نام دهن

 العاده غیرقانونی( منتسب کنند.ست مدیر سینما )نپرداختن فوقمأمور شهربانی را به خ  کنند و نبودن 

 

هر چه زودتر یک کمیته تحقیق ملی متشکل از نمایندگان جمعیتهای ”الذکر پیشنهاد کرد جمعیت فوق

ی ی جهانو جمعیتهاالمللی ملی و آزادیخواه تشکیل گردیده و با همکاری نمایندگان سازمانهای حقوقی بین

این جمعیت از قضات دادگستری آبادان  “شف علل فاجعه نمایند.اقدام به تحقیق و کرفدار حقوق بشر ط

 85خواست بعنوان هموطنان مسئول و بیداردل با کمیته همکاری کنند.

 

لمللی اهای بینسازمانملی و دانان دانان با شرکت حقوقاز سوی جمعیت حقوقیاب ی حقیقتتشکیل کمیته

د ی تناین جمعیت ظاهراً به صدور بیانیهبرای روشن شدن وضعیت بود. ولی پیشنهاد ترین حقوق بشر شاید مناسب

تایج نین، نهمچای نشنید. کسی هرگز خبری از تشکیل چنین کمیتهکرد و  و تیز و محکوم کردن حکومت بس

ها نرسید، و معلوم نشد که آن هیأتم نیز هرگز به آگاهی مردم های اعزامی از سوی آیات عظام قبررسی هیأت

های در بررسی پرونده آخوندهای توانایی هایی انجام دادند و به نتایجی رسیدند یا نه. البته شاید در بارهبررسی

 آنان مطالعاتد. ولی، از سویی دیگر، بسیاری از ظر در این موارد تردیدهایی وجود داشته باشقضایی و اعالم ن

ان سپرده آنکه معتقدند دستگاه قضایی باید به  اند، و شمار مالیانیدانستهت کافی میقضاو برای شغل حوزوی را

 است.بوده دانند بسیار بیشتر می شود از شمار مالیانی که حکومت کشورها را حق خود

ً بر اذهان مردم آبادان و بقیههای سیاسی، که و گروه اهشخصیتگیری افزون بر موضع  یرانی اطبیعتا

ظاهر بر دست داشتن حکومت وجود داشت که همگی بهو شایعات هم از شواهد و دالیل  ایاثر نبود، مجموعهبی

یا خالی نشانی و ای آتشهینی این موارد پیش از این به دیر آمدن ماشکرد. از جملهسوزی داللت میشاه در آتش

رانندٔه ”شد، اره شد. در این مورد حتی گفته میبودن تانکرهایشان و نیز بسته و حتی زنجیر بودن در سینما اش

دوستی پیشنهاد کرده بود که با کامیونش در ورودی سینما را بشکند و پلیس جلویش را گرفت و نگذاشت چنین نوع

یک متولی مسجد بوده که به شدت در میان مردم شایعات  در آغاز ،هاالبته بر اساس برخی گزارش 86“کاری کند.

و به  8۷ه و از جمله گفته که حاضر بوده با اتومبیل به در بکوبد ولی پلیس مانع از این کار شده.کردرا پخش می

 به کامیون تبدیل شده.هم بزرگ و مرور زمان آن اتومبیل 



 

در میان مردم  “مسلمان آبادان جوانان”با امضای نویسی های دستسوزی سینما، اعالمیهپس از آتش چندی

یده تا آن زمان دسینماهای حادثه یخواند و دربارهمی “مراکز تخدیر جوانان”در آن سینماها را که پخش شد 

این اعالمیه ادعای  88“.تمام آنها هنگامی آتش زده شده که سینما تعطیل و کسی درون آنها نبوده است”گفت، می

ها و این یاوه گویی آیا” برد:میزیر پرسش رکس به جنایت  کاران را درنی بر دست داشتن خرابحکومت را مب

 -ها جز برای آلوده کردن جنبش حق طلبانه خلق مسلمان ایران و لکه دار کردن حرکت خدائی دروغ پراکنی

 “ظلوم و رنجدیده ما میباشد؟مردمی ملت م

 که روابط نزدیک زن وایی هبا فیلمطور کلی با سینما، به ویژه اگرچه مذهبیون بهاین بود که  واقعیت هم

این علت که اسالم مردم را از این امر منع کرده، مخالف بودند، و تا آن زمان سینماهایی به داد، مرد را نشان می

 به آتش این نیروها تا آن زمان سینما را با تماشاگران دانستند،تا جایی که همگان می هم آتش زده بودند، ولی

زدند که تماشاگری در آن نبود، معموالً در وقت شب. و اساساً ی آتش میرا موقع نکشیده بودند، بلکه آن

کردند و کمونیستی ایرانی در آن دوران یا پیش از آن به اهداف کامالً دولتی حمله میای اسالمی و هستتروری

ا بمبی له کنند ینشده بود به جایی حم تا آن زمان شنیده .کوشیدند تا جای ممکن به مردم عادی آسیبی وارد نیایدمی

کار بگذارند و شمار زیادی از ساکنان یک ناحیه، کارکنان یک اداره یا رهگذران را بکشند، چیزی که در برخی 

تندرو در آن  های کمونیستییکی از گروه ، یک رهبررا پس از آن روزگاهدتمکشورهای اسالمی بعدها مد شد. 

افکنی )هراس ʻترور عوامل دشمنʼآنها با ”گوید، در گذشته داشته میاش گروه ای کهی خط مشیدرباره زمان

گناه، کامال مخالف افکنی در میان مردم بیدر دل عوامل دشمن( کامال موافق و با تروریسم، به معنای هراس

ها، افزون بر های اسالمی و کمونیست در این بود که اسالمییک تفاوت کوچک میان تروریست 83“.بودند

 ند.گرفتسی، نهادهای نوین فرهنگی را هم هدف میهای نظامی و سیاهدف

اش در در چشم همگان چنان آشکار بود که حتی خمینی هم در همان بیانیه زشت بودن کشتار مردم عادی

تا در خارج ملت حق طلب ایران را مردمى كه به هیچ ”مورد سینما رکس نوشت شاه آن جنایت را مرتکب شده 

 3۱“و اسالمى معتقد نیستند معرفى نماید. ضابطه انسانى

ن مطمئن بود که مذهبیو تی حزب لیبرالی جبهه ملی همبود که حای المیون به اندازهبینی نسبت به اسخوش

نفر از هموطنان ما اگر عمدی بوده باشد  ۴۱۱حریق سینمای آبادان و قتل دلخراش ”در آن جنایت دستی ندارند: 

 3۱“.تواند باشدطلب ایران نمیجمعیتهای مسلمان و افراد آزادیخواه و استقالل بطور مسلم قابل انتساب به

سوزی معرفی شوند آمد و حزب توده به یاری مذهبیون تندرو که ممکن بود از طرف حکومت عامل آتش

 و ملت نجیب، بدانید و آگاه باشید که بدون رژیم سرنیزه جان”خواهد کرد:  چنین ادعاییبه طعنه نوشت حکومت 

خواهند شما به قرون و اعصار می ʻآنهاʼای سیاسی مملکت را باز کنیم اما خواهیم فضمال شما ایمن نیست. ما می

ی ممکن به کوشید تا جاحزب توده می 3۲“مظاهر و مواهب تمدن جدید چشم بپوشید. کهن برگردید و از همه

عقیده  شکو تازه همین یک مشت متعصب افراطی فرضی نیز که بی” گرایان بپردازد:ی اسالمتطهیر و تبرئه



بود، به خاطر عقیده و تعصب خویش، هیچ ضرورتی برای آلود و پرنیروی او محرک آن حادثه باید میتعصب

 3۳.“یافتبستن در سینما و محکوم کردن صدها زن و مرد و کودک به مرگی فجیع نمی

آن فاجعه نشان بدهد این بود که  کار درت حکومت شاه را گناهتوانسکه می یکی دیگر از دالیل مهمی

ای مخالف با حکومت. گونهشد فیلمی بود با محتوایی بهکه در شب حادثه در سینما رکس نشان داده می اهگوزن

 ربودر مرد را ی بهترین بازیگفیلم جایزه – به نمایش درآمد ۱۳1۳ی فیلم تهران این فیلم پس از آنکه در جشنواره

، وسرانجام پس از چند حذف و اصالح به نمایش مدت یک سال در توقیف بودشدت سیاسی تلقی شد و بهبه –

  34عمومی درآمد.

به طور خالصه چنین است که قدرت، نماد یک چریک شهری، در جریان یک سرقت  هاگوزنداستان فیلم 

ناه کند، پخبر بوده و حاال در فقر زندگی میبیاش سید، که مدتی از او قدیمی مسلحانه تیر خورده و به دوست

ی کوشد به او کمک کند. در آخر فیلم، خانه به محاصرهاش معتاد شده و مییابد که دوست دیرینبرد. او درمیمی

 35شوند.آید و قدرت و سید در درگیری مسلحانه کشته میمیپلیس در

ای که تیترش را زیسته در مقالهنویس که در دوران نوجوانی در نزدیکی آبادان مینامهیک نمایش

 :نویسدانتخاب کرده در مورد تأثیری که آن رویداد بر او گذاشته می “هایی که در آتش رکس سوختندگوزن”

 

 نهاده بود، ولی سوزی سینما رکس در میان ماتاثیر سازنده خود را قبل از فاجعه آتش “هاگوزن”فیلم 

سوزی سینما شد عمق اهمیت و معنای فیلم را چنان ساز که منجر به فاجعه آتشنمایش آن در آن شب تاریخ

رین پدیده تتوان گفت که از آن به بعد آن فیلم تبدیل شد به تأثیرگذاردر اذهان دوچندان کرد که بدون شک می

  36ن.هم بعد از آ فرهنگی ایران و -سی سینمایی هم در آن شرایط سیا

 

 کردند:میمطرح ون گوناگای هلحن پرسشی را در میان نهاد که بسیاری در آن روزها باو حزب توده 

 

داد که با زبان کنایه و تمثیل به مبارزات اقشاری را نشان می “هاگوزن”در حالی که سینما رکس فیلم 

پرداخت، چه دلیلی دارد که جز عامالن رژیم تماشاگران از مردم و محکوم کردن رژیم ضد مردمی شاه می

شک اکثر آنها با آشنایی نسبت به محتوای فیلم در صف مخالفان رژیم مندان چنین فیلمی را، که بیو عالقه

 3۷گرفتند، قتل عام کند؟قرار می

 

ر میان مردم  در آن ای به گستردگی دسوزی در آن شب شایعهدر مورد نمایش فیلم در سینما رکس و آتش

داد که یا آن هایی هم در بین مردم در این مورد منتشر شده بود. این گستردگی نشان میو اعالمیه روزها پخش

تمند در پشت صحنه وجود دارند که بنا به دالیلی مایلند مردم آن روایت صحت دارد یا اینکه دستانی بسیار قدر

 روایت را بپذیرند. 

 



سوزی از حدود یک سال پیش از آتشکه  ،زادهبه نام محمد سیف وکیل دادگستری در استان خوزستانیک 

نان همچهای بعد نیز و سال. ا، خبرهایی از آن شایعه داردهای دفاع از حقوق مردم شدسینما رکس وارد فعالیت

نویسد، مدت زاده میشیده و گاه به زندان افتاده. سیفهایی هم کهای خود ادامه داده و در این راه سختیفعالیت به

 د:یرساش به دستای سوزی رکس، نامهکوتاهی پس از آتش

 

فیلم  ه برای دیدننامه به من که رئیس کمیته حقوق بشر خوزستان هستم چنین بود: پنج نفر بودیم ک

ش درآمد. به نمای و فیلمی از شاه و فرح هان تصویر قطع شدگها با هم به سینما رفتیم. در جریان فیلم ناوزنگ

کند. فیلم دارای دو صحنه بوده رود و او را تهدید به گذاشتن آن فیلم میظاهراً یک فرد به محل آپاراتی می

گفته ریخته و میها میهای طال بر سر فاحشهکه یکی شاه با تعدادی فواحش مشغول خوشگذرانی بود و سکه

یعنی فرح در حال معاشقه با یک یا ین بوده است ]است زیر پای من نفت است و در صحنه دیگر فرح چن

آید. در همین لحظه ]تماشاگران[ ها به نمایش درمی. بعد، بر طبق روال عادی، فیلم گوزن[چند مرد بوده

روند. ناگهان آتش از پرده سینما شروع شده و به سرعت همه جا را فرا کنند دارند از هوش میاحساس می

بینند درها از پشت بسته است. به قسمت باالی سینما در رسانند و مید را به در میگیرد. آن پنج نفر خومی

ر و پرند که توسط پلیس با باتوم مضروب، دستگیشکنند و ابتدا دو نفر پایین میبالکن رفته و پنجره را می

 دستگیر و فردا دوکنند. آن دو نفر هم شوند. سه نفر دیگر فرار کرده، دو نفر به منزل مراجعه میبرده می

شود که دوستان آنها بوده )جسد دو نفر از لحاظ سوختن با دیگر جسد سوخته دیگر در گورستان پیدا می

شود از کشور خارج شده، که از کشورهای عرب مقتوالن سینما رکس متفاوت بود.( و یک نفر موفق می

 38بیاید و حقیقت را برای مردم فاش کند. کند به ایرانفرستد. او آرزو میحوزه خلیج فارس برایم نامه می

 

اند که هدچی را مجبور به گذاشتن فیلمی کراند آپاراتیعنی اینکه یک یا چند نفر که مخالف حکومت بوده

 گیردشود و تصمیم میداده. و پلیس هم به سرعت از این مطلب آگاه میش را نشان میفساد اخالقی شاه و همسر

 ها را برای مردم تعریف کند.زاند تا کسی نتواند داستان آن فیلمی تماشاگران را بسوهمه

خواسته آن را در صحن دادگستری نویسد چنان از صحت مطالب این نامه مطمئن شده که میزاده میسیف

ا اند زیراو را از انجام این کار منع کرده کند،شان را هم ذکر میاش، که او نامانهمکاربرای مردم بخواند، ولی 

اطمینان . علت گران تمام شودتوانسته برای او بسیار ها میاو مدرکی برای اثبات آن ادعاها نداشته و آن حرف

زاده از صحت محتویات آن نامه ظاهراً یکی این بوده که آن نامه به راستی از کشوری خارجی برای او سیف

کند برای بررسی رویداد رکس سفری به آبادان  فرستاده شده، و دیگر اینکه او پیش از آنکه آن نامه را دریافت

 ی داشت، از جملههمخواناز آنچه در نامه ادعا شده بود با شایعاتی که در آبادان شنیده بود  هاییرفته بود و بخش

 شان با اجساد دیگر متفاوت بوده: در مورد دو جسد که سوختگی

 

شود. زا نزد مردم یافت نمیآتش بیهوشی و گردشد. گاز ن بازگو میهزاران شایعه همه جا دهان به دها

به میان مردم آمده و برای آنها سخنرانی کرده  از حادثه سرگردی گفتند چند روز بعد]. . .[ و باز مردم می



گوید این جنایت توسط رژیم انجام شده زیرا از این گازها فقط در ارتش و آنهم در منطقه خاورمیانه و می

شود. چرا تمام جسدها در حال نشسته سوخته بودند؟ یران و ترکیه و اسرائیل یافت میانحصاراً در ارتش ا

 33چند روز بعد دو جسد سوخته دیگر آوردند که با اجساد دیگر متفاوت بود.

 

همزمان شده بود، و ی مهم دیگر در تاریخ ایران معاصر درست سوزی سینما رکس با یک حادثهروز آتش

انگیز دانم که تقارن این جنایت نفرتنمی”نویسد، زاده میافزود. سیفوضاع در نظر مردم میین امر هم بر ابهام اا

 ۱۱۱“شده است.[ سالروز کودتای ننگین امریکا و انگلیس علیه دولت ملی تصادفی یا حساب۱۳۳۲مرداد ] ۲8با 

شد این بود که رده میی دیگری که باز هم به عنوان سند دست داشتن شاه در ماجرای رکس از آن نام بنکته

ی انقالب اسالمی در قم زده شد با سرتیپ رزمی رئیس شهربانی آبادان در زمان وقوع حادثه هنگامی جرقه

مردم این شهر گفتند او چون سرکوب ی سرهنگی ریاست شهربانی آن شهر را بر عهده داشت. مخالفان میدرجه

د شد شاه این مری سرتیپی رسانده. گفته میارتقا داده و به درجه ی او رارحمی تمام انجام داده شاه رتبهرا با بی

ی قبلی و برای آتش زدن یک سینما به ریاست شهربانی آبادان منصوب کرده، و او هم سینما را با نقشه سنگدل

رکس را که در نزدیکی مقر شهربانی قرار داشته برگزیده تا بتواند اوضاع را از نزدیک و از هر لحاظ زیر 

 کنترل خود داشته باشد.

به تدریج در هم این شعار در کنار شعارهای دیگر به زیان حکومت شاه بود. و ا همه هبرگبه این ترتیب، 

 شد:تظاهرات مردم در جای جای کشور شنیده می

 

 مسجد کرمان را

 کتاب قرآن را 

 رکس آبادان را 

 شاه به آتش کشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۶بخش 

 

 برخورد ضعیف شاه

 

 

 

 

 

 

ویند که گبادان و تهران کوشیدند به مردم بی رکس مقامات حکومتی در آاز همان روز نخست پس از حادثه 

ز آمیخشونت مقامات گوناگون کشوری حوادث. اندهای اسالمی بودهها و مارکسیستکمونیستعامالن آن جنایت 

های پیش در سالدادند. داد به چنین عواملی نسبت میهای آن روزگار روی میدیگری را هم که در طی ناآرامی

 های اسالمیها یا مارکسیستهای تروریستی چند گروه مخالف را به مارکسیستاز آن، هنگامی که حکومت اقدام

ر کنند. ولی اکنون که جنبش اجتماعی رو به گسترش بود و توانستند ادعای حکومت را باوداد مردم مینسبت می

دن اماکن آمیز را، مانند آتش زاش را در دست داشتند، و آن اقدامات خشونتنیروهای مذهبی هم آشکارا رهبری

 ً  “های اسالمیها و مارکسیستکمونیست”آن اتهام شدند، بخشی از همان نیروها مرتکب می گوناگون، هم طبیعتا

 باخت. هم کم کم رنگ می

جهت تشویق هر چه بیشتر مردم به شرکت در تظاهرات ضد حکومتی و القای این نکته که خمینی با آنکه 

بُرنده آشکار و ای گونهآرام خواهد بود، ولی به تگفت تظاهراحضورشان خطری برایشان نخواهد داشت می

 های گزینهها و غیره را رد نکرد. او همهها و فروشگاهنهخشونت و از جمله به آتش کشیدن اماکن همگانی، کارخا

ر ها دکاریجهت نشان دادن گستردگی خرابرا روی میز نگاه داشته بود. و از جمله برخورد مسلحانه با حکومت 

وزی در تهران در یک روز خبر سآتش ۷8توان به این گزارش یک روزنامه اشاره کرد که از کشور می

ای بزرگ کورش در یکی از مراکز شهر بود. در سوزی در فروشگاه چند طبقهی آنها آتشلهاز جم ۱۱۱د.دامی

شد. ابزار اصلی خبررسانی به مردم یعنی رادیو آمیز به ندرت خبررسانی میمورد این رویدادهای خشونت

کرد. یی خودداری مزده نشان بدهد از پخش چنین رویدادهایی به کلتلویزیون دولتی از ترس اینکه کشور را آشوب

توانست در چند صفحه شد، حال آنکه میها اختصاص داده میرخدادها هم جای بسیار کوچکی به این در روزنامه

ندان چها نسبت به باشندگان کشور گذشته از این، تیراژ این روزنامهپیوند با آن باشد. همو با مشروح خبرهای 

های ی خبررسانی انقالب جای خود را در خانهعنوان منبع عمدهپیش به یسی هم که از چندبیرادیو بیباال نبود. 

 های خمینی برای برگزاریکرد و بیشتر به برنامههایی را چندان پخش نمیمردم یافته بود اخبار چنین خشونت

 پرداخت.حرکات ضد حکومتی و ایحاد حکومت اسالمی می

 



که  هاییکشیدند شاید تنها جبهه ملی بود که در بیانیهیهایی که رهبری جنبش را به دوش مدر میان گروه

 ۱۱۲.کردها را از بنیان نفی میخشونتآثار مثبتی هم داشت 

در  اینگرفت. آور خطر اسالمیون به رهبری خمینی را دست کم میای شگفتیدستگاه حکومتی به گونه

زینی گی ابعادش و جایحکومت شاه در همهگفتند خواستار سرنگونی اش به روشنی میحالی بود که او و پیروان

و برخورد  اطالعاتی ی رشیدی مطلق در روزنامهاند. از همان روزهای پس از مقالهآن با حکومتی اسالمی

شاه چند روز پیش از ای وگوی رسانهگفت دربا رژیم، شاه سخت هراسید و عقب نشست.  ی مالیانپارچهیک

کنند، ولی پاسخ خوبی حس میآنها خطر را بهتوان دریافت که خبرنگاران میهای رکس، از پرسشسوزی آتش

به پیشواز خطر  جویانهی آشتیدهد او درک درستی از وضعیت ندارد، و تنها با نشان دادن چهرهشاه نشان می

 رود:می

 

 تقدم و تأخر ام حاالمسلم است که در موقع ادای سوگند در بدو پادشاهی خود بدو چیز سوگند یاد کرده

یکی حفظ مذهب شیعه اثنا عشری یکی حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران. حاال  ،اینجا مطرح نیست

اینکه خود من هم مسلمان معتقدی هستم به جای خودش ولی از لحاظ زمامداری هم این وظیفه را من دارم 

.]. . .[۱۱۳ 

  

ی با آنان همکاربه خاطرات خوشی که او از  گشتشاید برمی ی شاه نسبت به آخوندهاجویانهشتیحالت آ

ها. بزرگ کردن خطر داشت در رویارویی با دولت لیبرال مصدق جهت سرنگونی آن دولت و سرکوب کمونیست

 نیروهای سنتی. نظر مثبت جلب هراساندن و بود برای دوباره ها در واقع کوششی مارکسیست

های بلندی در راه کوشش برای آشتی با او گامدولت شریف امامی با شعار آشتی ملی بر سر کار آمد. 

ل تقویم شاهنشاهی به تقویم هجری. اعالم ، تبدیهاو کافه فروشیهایی مانند بستن مشروبروحانیت برداشت، گام

 کرد برای تفاهم با روحانیون آماده است پیشنهادهایشان را بشنود. 

های کشور اعالم کردند فردی به نام عبدالرضا امامی، رسانهوزیری شریفنخست روز پس از اعالم دو

آشور در حال خروج غیر قانونی از مرز ایران با عراق دستگیر شده و اقرار کرده  (منیشدپورمنیشطپور )یا شاید 

قع تهمت آتش زدن سینما رکس را سینما رکس را آتش زده. این فرد را مأموران عراقی بازداشت کرده و در وا

گر خطری بوده که حکومت عراق از سوی شیعیان تندرو در کشور خود ه او زده بودند. این نکته نمایانآنان ب

 ویژه آنکه خمینی در، بهکردههای اسالمی در ایران بگیرند احساس میاند از حرکتتوانستهوتأثیری که آنها می

 زیسته. آن روزگار در عراق می

. گرفتهای کشور در اختیار مردم قرار نمیهای چندانی از رسانهی فرد دستگیر شده آگاهیدر مورد پرونده

در  گناه است وبیدارای اختالل روانی و مخالفان به گستردگی در میان مردم شایع کردند که فرد دستگیر شده 

 ۱۱4“مستنطق قانع نشده.”ستری اعالم کرد، زیر شکنجه وادار به اعتراف شده. سرانجام محمد باهری وزیر دادگ

 ای به معنای تأیید شایعات بود.گونهو این به



 

د. ام آتش زدن سینما رکس بازداشت کرزاده را به اتهحسین تکبعلی ، پلیس آبادان۱۳1۷چهارم دی 

دهد پلیس مطمئن بوده این فرد در آن جنایت دست داشته. از های گوناگونی وجود دارد که همگی نشان مییتارو

بازپرس این او  ،از آغاز کاراست دو سال پس از وقوع جنایت. شان سخن صرافی در دادگاه جمله معتبرترین

کب جنایت که حسین مرت خبر داده بودزاده، به پلیس پرونده بود. بنا بر سخن صرافی، برادر حسین، رضا تکبعلی

 ۱۱5.رکس شده

ن چندا زادهنشان داده شد، اثبات جرم تکبعلیدر دادگاه بعدها همان جور که گنگ آشور، ی بر خالف پرونده

اش، و پرس و جو از دوستان پیش از وقوع جرم داشته و احضار هایی که اوا بررسی تماسپیچیده و سخت نبوده. ب

گیری دوران گسیختگی امور کشور و غافل ولی روشن است که در آنشد پرونده را به سرانجام رساند. می

 . کردهنمیی رکس گیری پروندههمتی برای پیمسؤولی مردم با آنان، هیچ  مانندمسؤوالن امر از رویارویی بی

اش با محمد رشیدیان در ارتباط بودند. محمد رشیدیان که زاده توضیح داد که او و یارانتکبعلی ،در دادگاه

 وزی،سای گفت، روز پس از آتشها بعد در مصاحبهسالای آبادان بود هندر زمان وقوع جرم دبیر دبیرستا

 مالقاتراضی به این ” فزود،ارشیدیان  ۱۱6پرسد.ب رویدادی آن هایی دربارهواسته از او سؤالخمیتیمسار رزمی 

در یک حکومت دموکراتیک هم دستگاه قضایی و پلیس حق دارند افراد مشکوک به ارتکاب جرم حتی  “نشدم.

ر افزون بزد خاص و عام بوده. را بازداشت و بازجویی کنند، چه رسد به حکومتی که به دیکتاتور بودن زبان

ی اینها نشان . همهه در آن زمان نزد پلیس مطرح بودهعنوان مشکوک پروند هم به رشیدیان، نام مذهبیون دیگری

بادان بوده، ولی در آن شرایط سوزی کار محافل تندرو مذهبی آآتشبرده دهد که پلیس از همان آغاز گمان میمی

 گیری پرونده وجود نداشته. ای برای پیاراده

املی تهرانی وزیر اطالعات و د رضا عدیداری که محمنویسد در نگار، میزاده، روزنامهرضا نوریعلی

که  ایبه آنان گفته بر اساس پروندهنگاران داشته امامی با او و شماری دیگر از روزنامهگردی دولت شریفجهان

گیری خواسته پرونده را پینمیاما دولت  ۱۱۷اند.دهزدن سینما رکس بو میون عامل آتشدر دست دولت است اسال

، ی آشتی با آنان شودباعث رنجش آیات عظام و ایجاد مانع بر سر راه برنامهتوانسته این می ،یک سو ازکند چون 

دیر پرویز ثابتی م ۱۱8اند.کردهباور نمی را و ادعاهای آن اندازه به حکومت بدبین بودهمردم بیو از سویی دیگر، 

 ۱۱3.مامی با آن پرونده آگاه بوده استاشریفگوید از این طرز برحورد دولت هم می امنیت امنیت داخلی ساواک

هرگز  وده بدبرای سینما رکس باز شی جدیدی که زاده و پروندهی حسین تکبعلیدستگیرکمترین خبری از 

 ها به مردم داده نشد.در رسانه

سوزی سینما رکس مناطق جنوب توانست بر روی این امر تأکید کند که تا پیش از آتشحکومت شاه می

کشور آرام بود؛ مردم این بخش از کشور به جنبش مخالفت با حکومت نپیوسته بودند. رژیم شاه از چه رو 

 ر دارند، ناآرام کند؟  ی مهم را، که منابع نفتی کشور در آن قرابایست با ارتکاب آن جنایت آن منطقهمی

 



نهاوندی، که در دولت شریف امامی وزیر علوم بود و پیش از آن هم ریاست دانشگاه تهران را در  هوشنگ

 نویسد:دست داشت، می

 

معمول رخ داده  “حوادث”ای که گویا یکی از گونهخیالی به این ماجرا پرداخت. به با بی حكومت

ردند. گونه رفتار کاست. از مطبوعات خواستند که زیاد به این ماجرا بند نکنند و مطبوعات نیز تقریباً همین

زده و منزجر ساخت. اعلیحضرتین در نوشهر بودند. نه این روش برخورد افکار عمومی را شگفت

  را داد. چرا این روش را برگزیدند؟ وزیر و نه وزیری از دولت او به خود زحمت رفتن به آباداننخست

. . . 

، مخالفان تندروی رژیم از اهی یافتندگی آبادان آچند روز بعد، هنگامی که همگان از ابعاد فاجعه

گفتند مهمانی باشکوه و آتش بازی آن شب به سود خود سوء استفاده کردند و آن را به باد انتقاد گرفتند. می

بازی هستند. اشتباه بزرگی بود. ار است آنان در دربار سرگرم رقص و آتشهنگامی که شهر یکپارچه عزاد

 شتند. باید حتی عزای عمومی اعالمگذبازی چشمگیر هم میکردند از خیر آتشباید آن مهمانی را متوقف می

 ۱۱۱ی شدید به رژیم بود.کردند. این ماجرا ضربهاعالم می

 

توانست ابتکار عمل را عنوان یک شخصیت مهم رژیم، میبه رسید،، البته اگر به فکرش مینهاوندی خود 

دهد عظیمی را نشان میها شوک عملیتفاوت بدهد. این بیدر دست بگیرد و پیشنهادهای عملی به آن مسؤوالن بی

ه همیشای مهم را هتصمیم گذشته از این، در آن روزگار در آن شرایط ویژه به آن دچار شده بودند. که سران رژیم

؛ در آن وضعیت که باالترین مقام، یعنی شاه، دچار سرطان شده بود و دیگر سران ندگرفتهای باالتر میقامم

 کشید.را میایرانیان انتظار و درماندگی پریشانی  ،خبر بودندکشور هم از این امر بی

بیش از یک ماه  وزیر شاپور بختیار، که تنها چندیتآخرین نخس در رژیم شاه فقطمردان در میان دولت

اش از خود نشان داد. برای رویارویی با خمینی و یارانو کوششی دالوری  مسؤولیت دولت را در دست داشت،

 ها به گستردگی جلو دید همگانگرفت و در رسانهشد و آن را پی میزاده آگاه میی حسین تکبعلیاگر او از پرونده

راستی، هنگامی که دولت به های خمینی بزند.رویی پیشامهادای کاری بر توانست ضربهگذاشت، شاید میمی

ار ی کندی کوزیر دادگستری خواست دربارهاز خواست از سنا رأی اعتماد بگیرد، یکی از سناتورها بختیار می

به من گفتند مدت مدیدی است که این پرونده ”. وزیر دادگستری در پاسخ توضیح داد، ۱۱۱آن پرونده توضیح بدهد

ولی پس از آن دیده نشد که پرونده به راه درست بیفتد یا هرگز سخنی از  ۱۱۲“ر انحرافی را طی کرده استمسی

 آن به میان آید.

گزیده های قربانیان براش در آتش رکس سوخته بودند و به نمایندگی خانوادهجعفر سازش که پنج فرزند و نوه

ا او ی فاجعه بار دیدار با شاه شده بود تا حقایقی را دربارهای بسیار محترمانه و دوستانه خواستشده بود در نامه

رح گیر با بازماندگان و شتوانست با حفظ پیوند پیحکومت میچنین دیداری هرگز انجام نشد.  ۱۱۳.در میان بگذارد

 برایشان از راندن آنان به دامن مخالفان و تأثیر روانی آن بر دیگر مردم جلوگیری کند... هی پروندصادقانه

 نویسد:سوری سینما رکس میثر آتشیک منبع اسالمی در مورد ا



 

 مرژی علیه پارچه یک . آبادانرا در سرتاسر کشوربرانگیخت ایران مردم خشم سینما رکس یفاجعه

 حکومت عمالً در آبادان بود، ولی شرمگین در آبادان نظامی حکومت از اعالم ولتد کرد. گرچه قیام

شهید  مرژی نیروهای گلوله با ضرب آبادان از مردم تعداد بسیاری شدگانکشته برقرار کرد و تا هفتم نظامی

 دفاع به خونینی دیگر تظاهراتو چند شهر  ، قم، تهرانمشهد، کرمان در شهرهای شدند. مردمو مجروح

 نفرت شدت کند، بلکه استفاده ناجوانمردانه اقدام از این تنها نتوانست نه برپا کردند. رژیم آبادان از مردم

 ۱۱4آموزگار گردید. دولت سقوط موجب مردم

 

 اسالمی دیگر:  و یک منبع

 

هر که بودند ارتباط رژیم سلطنتی را با مردم شکست این واقعه به هر ترتیب که روی داد و عاملین آن 

ها و توفانی توفنده از خشم و نفرت و کین علیه رژیم خودکامه و لجوج و پرنخوتی که برای مردم و خواست

های آنان پشیزی ارزش قائل نبود برانگیخت که در طی کمتر از شش ماه با پیامدهای سهمگین و و آرمان

زش نسیم پاییز آغاز شده و اندک اندک قدرت و بعد عمیق و خروش وت به صورت عدد این توفان که نخسمت

 ۱۱5یک توفان بنیان کن را یافته بود و اساس رژیم نامنطبق با شرایط زمان را فرو ریخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۷بخش 

 

 انقالب پیروز

 

 

 

 

 

 

اسالمی وارد فرانسه شد، شعارهای  نواندیشاق اخراج و با یاری چند از عر ۱۳1۷پس از آنکه خمینی در مهر ماه 

صدر اش از یک سیستم دموکراتیک حتی از گذشته هم بیشتر شد. ابوالحسن بنییطرفدارخواهانه و ادعای آزادی

ای هاحبهپاسخ مص اصولی با توافق خمینی نوشته بود، ونویسد می فراد نزدیک به خمینی قرار داشت.در صدر آن ا

  ۱۱6.شده میه این اصول تهیراجعه ببا م شمار خمینیبی

اش خواهانهدوستانه و آزادیصلحمورد اهداف در هایی که خمینی در آن روزگار به ایرانیان و جهانیان عدهو

تأثیر ادعاهای خمینی  ۱۱۷بسیاری بررسی شده و نیازی به مرورشان در اینجا نیست.های ا و مقالههابداد در کتمی

طور معمول آزادی را قشری که به –ای دید که گروهی از قاضیان شد از جمله در بیانیهدر آن روزگار را می

های ملی و ضد هللا العظمی خمینی رهبر عالیقدر مبارزهحضرت آیت”صادر کردند:  –نهند بسیار ارج می

خواه و پرست و آزادییدها و آرزوهای مردم مبارز و وطنهمه امای اخیرند و هلاستعماری ملت ایران در سا

 ۱۱8“در وجود ایشان متجسم شده است. ضد استعمار ایران

او در  اش در زمان اقامتای دیگر از اعتماد فعاالن راه آزادی به دموکرات بودن خمینی و یاراننمونه

اب از اعتص ود پس از اعالم پشتیبانی آنانبن نگاران در مورد روحانیاز روزنامهاظهار نظر جمع بزرگی اپاریس 

پاسدار آزادی و ”نگاران، روحانیان یشتر؛ به نظر این روزنامهدست آوردن آزادی بنگاران برای بهروزنامه

 یکی ازمصطفی رحیمی که حتی ای بود بینی در جامعه نسبت به خمینی تا اندازهخوش ۱۱3شده بودند. “آزادگی

 ایدر نامهتواند با دموکراسی سازگار باشد و شخیص داده بود حکومت دینی نمیکه ت فکرانی معدود روشن

قام شما تاریخ م”تأکید کرده بود،  از خمینی خواسته بود فکر تشکیل جمهوری اسالمی را کنار بگذارد،تاریخی 

  ۱۲۱“.را در ردیف گاندی و شاید باالتر از او ثبت خواهد كرد

ند های دادگاه انقالب تنها چبه علت مخالفت با روشکه ولت موقت لیبرال، اسدهللا مبشری وزیر دادگستری د

ن مینی در اذهای خماه توانست در آن پست دوام بیاورد، در مورد استنباطی که در روزگار پیش از انقالب درباره

خواست حشرات عمومی وجود داشت، گفت که معروف بود خمینی در یک مهمانی به یک نفر از حاضران که می



طور تصویر شده بود خمینی این” ۱۲۱موجود در اتاق را بکشد گفته بود به جای کشتن آنها را از اتاق بیرون کند.

 ۱۲۲“در ایران، کسی که حاضر نیست مگسی کشته بشود.

شناس امعهگرای جتوان به سخنان یک پروفسور چپمی د شیفتگی غربیان در برابر افکار بلند خمینیدر مور

که شش  James Cockcroftکرافت به نام جیمز کوک Rutgers Universityآمریکایی در دانشگاه راتجرز 

خواهد در ایران تشکیل جمهوری اسالمی که رهبر شیعیان می”روز در فرانسه نزد خمینی مانده بود اشاره کرد: 

اگر  ۱۲۳“دهد بر اساس دموکراسی، آزادی مذاهب، تأمین عدالت اجتماعی و توسعه کشاورزی استوار خواهد بود.

بتوانند کنه این پیام را دریابند، توان انتظار داشت ایرانیان در آن روزگار چیرگی شور و احساس چه شاید نمی

 ،شدن همراه بودهاند در روزگار مدرن دموکراسی با صنعتیدکه می ،شناسیولی برای یک استاد جامعه

وگوی با او، که در دیگر موارد هم، کمتر توانست این پرسش مطرح شود که چرا خمینی، نه تنها در گفتمی

ی فرهنگ مدرن که دموکراسی هم زاییدهدوری او از  آیا این نشانی نبود ازآورد. سخنی از صنعت به میان می

 است؟آن بوده 

ایل ساستاد دانشگاه تکزاس و کارشناس طراز اول آمریکایی م”اظهار نظر جیمز بیل یک مورد دیگر 

هللا خمینی در جستجوی هیچ مقام رسمی )دنیوی( برای آیت”نوشت،  نیوز ویکای در بود که در مقاله “ایران

 مستقل ی حزب سوسیالیستبهنین، شعهمچ ۱۲4“کند تا وطن خویش را نجات دهد.خود نیست. او تنها تالش می

ن های بزرگ ایر سیسیل خواستند یکی از میداندانشجویان ایرانی و عرب از شهرداهمراه ایتالیا در سیسیل به

 ۱۲5بنامد. شهر را از آن پس خمینی

 توانست هشداردهنده باشد، ولیت که میهای مثبت خمینی مسایلی منفی هم وجود داشگیریموضع در پس

ون دادند و اکنطور کلی کسانی که تا پیش از آن روزگار اهمیتی به خمینی نمیفکران مذهبی و بهمردم و روشن

تی ند. دیدگاه حکومی نداشتآگاهنکات منفی شنیدند از آن سی میبیادیو بیهای او را از ری پیاماز راه دور خالصه

ها ی درساین مجموعهنجف، یکی از ان نکات منفی بود.  ی درسی برای طالب درشده به شکل مجموعهارایهاو، 

ی انقالب در ایران نه با اسم منتشر شده و در آستانه فقیه: حکومت اسالمی والیتبه صورت کتابی با عنوان 

کومت مورد در این کتاب از جمله نوشته شده، در حخمینی، که به نام امام موسوی کاشف الغطاء چاپ گردید. 

م قوانین مربوط اجرای تما”نوشته بود،  ۱۲6نیست. “اشخاص و اکثریتتصویب قوانین تابع آرای ” ،نظر نویسنده

نام خمینی بر روی آن کتاب وجود داشته توانسته برای ننوشتن دو دلیل می ۱۲۷“فقهاست. به حکومت بر عهدۀ

راستین خمینی آگاه شوند. دلیل از اهداف مردم  یزمان یاند در آن برههخواستهمیان نکنندگباشد. یکی آنکه پخش

ه دنبال شان بکه نشر کتاب خمینی ممکن بوده براینی منتشرکنندگان کتاب از خطرهایی توانسته نگرادوم می

شده به دست مخالفان سرسخت حکومت به شکل غیر داشته باشد. البته در آن روزگار صدها عنوان کتاب نوشته

یعنی اینکه به داد. ترین واکنشی در این زمینه از خود نشان نمیچکشد و رژیم هم کوچاپ و پخش می قانونی

 احتمال زیاد به همان دلیل اول نام خمینی بر روی آن کتاب نوشته نشده بود.

 



ر اقشار گوناگون مردم دهای حکومت را رد کرد. نشینیو عقب جویانهی پیشنهادهای آشتیخمینی همه

گیر به چیزی کمتر از سرنگونی حکومت های پیشرکت در تظاهرات و اعتصابو  مانند با رهبری اواتحادی بی

هنگامی که مسؤوالن رژیم تصمیم گرفتند به این خواست مردم تن در دهند، جواد سعید، شاه رضایت نمی دادند. 

رئیس مجلس شورای ملی، به پاریس رفت و به خمینی پیشنهاد کرد که آن مجلس در نشستی دولت مورد تأیید 

آمیز خمینی را به رسمیت بشناسد و در همان نشست خود مجلس را هم منحل کند تا به این ترتیب انتقال مسالمت

ه از راه درگیری مسلحانن پیشنهاد را هم نپذیرفتند و ترجیح دادند اش حتی ایو یاران خمینی ۱۲8قدرت میسر شود.

 ی انتقالی شیوهت را به دست بیاورند. دربارهبینجامد حکومتوانست های فراوان جانی و مالی میکه به زیان

ی خیالی آورد و هایتوان مثالقدرت به مخالفان در کشورهای دیکتاتوری و سنجش آن با برخورد خمینی می

های صدام حسین و معمر قذافی و بشار اسد پس از مدتی درگیری شگفت بودن موقعیت را تصور کرد: حکومت

گونی نبرد را تا سرن خواهنده بگویند میاز قدرت کنار بروند، و این مخالفان باشند ک شان آماده باشندبا مخالفان

 !ها ادامه دهندخانهو اشغال وزارتکامل 

اعتنایی ایشان ]خمینی[ از خونسردی و بی”مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقالب بعدها نوشت، 

هللا پیمان از فعاالن سیاسی مذهبی چپ آن روزگار هم حبیب. ۱۲3“به مسایل بدیهی سیاست و مدیریت ماتم برد.

ی ای برای ادارهاش برنامهی انقالب داشت دریافت که او و یاراننویسد در دیداری که با خمینی در آستانهمی

های بازرگان و پیمان پس از پیروزی انقالب، این استنباط ۱۳۱اند.کشور ندارند و در فکر تحکیم قدرت خویش

داد؛ تالش آنها متمرکز بود بر حذف دیگر نیروهای سیاسی و اش را تشکیل میت اصلی خمینی و یارانسیاس

 وچرا به سرنوشت مردم و منافع ملی.چونتفاوتی بیتحکیم قدرت خود، در عین بی

 بعد از پیروزی انقالب، یکی از نخستین اقدامات حاکمان جدید دستگیری و اعدام آن دسته از سران حکومت

جور تیمسارهای ارتش، در حالی که به آنان قول داده بودند اگر در پیشین بود که کشور را ترک نکردند و همین

حمد رضا شدگان، مدر میان آن لیست بسیار بلند دستگیر و اعدامبرابر انقالب مقاومت نکنند آسیبی نخواهند دید. 

، که در آن اصلی اعدام او علت ه شریف امامی.هم قرار داشت، وزیر اطالعات در دولت کوتاتهرانی عاملی 

ً از ی رکس در دست او بود و طبیاش پروندهاین بود که در زمان وزارت روزگار به آگاهی مردم نرسید، عتا

 داشت.آن هم آگاهی  جزییات

ی در پایان رژیم پیشین ریاست ساواک را کوتاه بود که مدتمقدم  تیمسار ناصرشدگان یکی دیگر از اعدام

چنان توانمند بود که حتی شرفت امور کشور در رژیم شاه در مورد روند پی نگاه مثبت اودر دست داشت. 

فکران ایران آن بر خالف اکثریت روشن ۱۳۱شان دودل کند.توانست برخی مخالفان را نسبت به درستی راهمی

نظر  به”ای اسالم سیاسی آگاه بود. او در یک نشست خصوصی گفته بود، از ماهیت واقعی نیروهمقدم روزگار، 

بهتر است تا در اختیار عناصر مذهبی بگذارند. . . . هیچ یک از من اگر مملکت را به دست یک دیوانه بدهند 

به سبب موقعیت  وا ۱۳۲“خمینی دریده و وحشی نیستند. در داخل یا خارج کشور به اندازۀآیات عظام ایرانی 

ختی به س مالیانشناخت؛ دیگر ایرانیان پیش از سپردن حکومت به دست ش مذهبیون را بسیار خوب میاغلیش



ود را خ ای هستند که توانایی ادارۀفتادهقشریون مذهبی گروهای عقب ا” وانستند به چنین دیدگاهی برسند :تمی

  ۱۳۳“نیز ندارند.

 متسیاسی مخالف حکومت و مردم برای سرنگونی حکوصدایی نیروهای های پایانی رژیم شاه، یکدر ماه

برداشتن فشار ساواک و  راهی جز همراهی با آن صدا از طریق نیز چنان قوی بود که حتی کسی مانند مقدم

اه بود ی رکس آگاز جزییات پروندهتهرانی مقدم نیز مانند عاملی دید. توصیه به شاه برای مالیمت با مخالفان نمی

مقدم و عاملی هر دو اعتقاد داشتند که،  دانست.می مورد آن را در آن وضعیت کاری بیهوده دررسانی و آگاهی

 آنان گفته شود، باز هم ار جنایت رکس هم بهاند، اگر اسردر آن شرایط که مردم به حکومت بیش از اندازه بدبین

 ۱۳4.کار خواهند دانستشاه را گناهنان رژیم همچآن را نخواهتد پذیرفت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۸بخش 

 

 زادهخدشه به حیثیت تکبعلی

 

 

 

 

 

 

در  اشبه ظاهر دچار عذاب وجدان شده بود، نزد دوستان و آشنایانزدن سینما پس از آتشزاده، که حسین تکبعلی

د و او یرسآبادان  بر سرانجام به دادستانی و شهربانیکه او سینما رکس را آتش زده. این خ ن اقرار کرداشهر آباد

شاه نیز  کوتاه مدت ازهاری در حال سرنگونی وت نظامی دولدر آن روزها، د. یر شگتسد ۱۳1۷در چهارم دی 

ران گرفتاری دست و پنجه نرم د که با هزادولت بختیار سر کار آم ،پس از آن در حال ترک همیشگی کشور بود.

 .زاده نگرفتی تکبعلیاز پروندهندانی ید. در چنین احوالی، کسی سراغ چیپاروز  ن ۳۷کرد و بیش از می

زاده همراه زندانیان دیگر آزاد تکبعلیو  ها بازانپیروزی انقالب، در زند بهمن، یک روز پس از ۲۳در 

تا خود را به او معرفی و از او کسب تکلیف  محل اقامت خمینی در تهران رفت به ،پس از آزادی از زندانشد. 

در راه بازگشت به آبادان،  ۱۳5.های او هم برسدبسیار زیاد حتی نتوانست به نزدیکی، ولی بر اثر شلوغی کند

که او از  پ شده و در زیر آن نوشتهی آن عکس او چامجله ای خرید، آن را ورق زد و دید که در یک صفحه

 طرف ساواک سینما رکس را آتش زده.

، شدن آبادا مدتی فرماندارر بود و پس از انقالب زاده در آبادان از محمد رشیدیان، که پیش از آن دبیتکبعلی

های مهم مذهبی آبادان یعنی محمد کیاوش، یکی دیگر از شخصیتنین برای حل مشکل، از همچخواست.  کمک

 ،انقالب را در دست داشت یبرای مدت کوتاهی ریاست یک کمیتهو پس از انقالب بود ن دبیر که او هم پیش از آ

یشنهاد رشیدیان پدر خانه ماند و پس از آن  زاده بیش از یک هفتهپیشنهاد رشیدیان، تکبعلیبه  ۱۳6.کرد یاری طلب

حبیب بازیار رئیس مرکز ستاد عشایر به  ایر برای نگه داری ببرند.کرد هنگام شب او را به مرکز ستاد عش

  ۱۳۷د تا به خارج از کشور برود.د به او پول بدهکرزاده پیشنهاد تکبعلی

ان برای او را به تهراست توانند گره را بگشایند، بهتر گفت اگر آنان نمیده در دیداری به کیاوش زاتکبعلی

 کسب تکلیف بفرستند. 

زاده به رشیدیان و کیاوش ترتیبی دادند تا تکبعلیزاده در مقر ستاد عشایر، پس از یک هفته اقامت تکبعلی

زاده ار به تکبعلیحبیب بازی. ت انقالب فرستاده شودر دولت موقمعاون نخست وزیهاشم صباغیان تهران نزد 

ای با هواپیما رفتند تهران در حالی که نامه ۱۳8“رویم تهران پیش صباغیان.چفیه به سرت ببند می”، خبر داد

 همراه داشتند که آن را کیاوش نوشته بود.



 

پس از مشورت  ۱۳3.شرح دادندند و ماجرا را با صباغیان تلفنی حرف زد ،وزیریدر تهران، در دفتر نخست

صباغیان گفت که پرونده نیاز به بررسی بیشتر دارد، و بهتر است آنها به آبادان برگردند بازرگان،  وزیرنخستبا 

با  با تلگراف و تلفنچند بار دو سه ماهی صبر کرد و زاده از طریق رادیوتلویزیون احضار شود. او تا تکبعلی

 ای نگرفت. صباغیان تماس گرفت، ولی نتیجه

هللا ، ولی به او گفتند آیتطاهری را ببیندهللا مهم این شهر آیت آخوندهاییکی از  به اصفهان رفت و کوشید

. هنگامی دید پاسدار رفت مهم دیگر اصفهان، ، آخوندخادمیهللا ی آیتپس از آن، به در خانه ۱4۱در خانه نیست.

د، داستان آتش زدن سینما را برایش تعریف کرد. سپس، دهرا نمیی ورود به منزل ی خادمی به او اجازهدر خانه

گفت،  ساعت بعد برگشت وهللا بدهد. پاسدار نیمپاسدار از او خواست منتظر بماند تا او برود و خبر را به پسر آیت

 ۱4۱“خواهند.یا برو آبادان یا منتظر باش تا ترا از رادیو تلویزیون بتوانیم بکنیم. گوید ما کاری نمی"آقا می

 کرد. خواست به منزل خمینیروز بعد به قم رفت تا به حضور خمینی برسد که اکنون در آن شهر زندگی می

یسد. خواستند یک نامه بنوبرود؛ پاسدارها مانع شدند و گفتند که باید برود دفتر خمینی. در آنجا، پاسداران از او 

چه ” ،زاده سؤال کردقتی پاسدار برگشت، تکبعلیو آنها داد.کی از ای را که پیش از آن آماده کرده بود به یاو نامه

 ۱4۲“شد؟

 

 “چی؟”پاسدار پرسید، 

 “همان نامه.”

 ۱4۳“ات رفت پیش ده هزار نامه دیگر.برو پی کارت، نامه”

 

داد، و تقریباً اش را شرح میشد داستانمی که از آنجا رد آخوندیهمان جا ایستاد و برای هر زاده تکبعلی

 گفتند به آنها ربطی ندارد.ی آنها به نحوی میهمه

 زاده جلو اواالسالم جواهردوست، رئیس دفتر خمینی، از آنجا بیرون آمد. تکبعلیدو سه ساعت بعد، حجت

د یا تکلیف مرا معلوم کنی” را گرفت و سر و صدای بسیار راه انداخت. پس از شرح مختصر داستان، به او گفت،

جواهردوست از او خواست عصر آن روز  ۱44“به این پاسدار بگویید با یک گلوله مرا خالص کند و راحت شوم.

 برای گرفتن پاسخ برگردد.

ی پاسدار دربان وارد دفتر شد و مفصل با جواهردوست سخن گفت. پاسخی که زاده با اجازهعصر، تکبعلی

تلویزیون  ای بروی آبادان؟ برو برای خودت بگرد وقتی خودشان از رادیودیوانه”دریافت کرد چنین بود: 

 “کنند.احضارت کردند برو و به کارت رسیدگی می

روم آبادان، اگر کشته شوم بهتر از این سرگردانی می”اش روشن کنند. زاده اصرار کرد که وضعتکبعلی

 ۱45“.است

 



به آبادان نزد روحانی مبارز و مجاهد و متعهد ”زاده نوشت، علیتکبی پس از آن، جواهردوست در زیر نامه

 ۱46“ر بیگناه باشی آزاد خواهی شد.االسالم جمی برو و مطمئن باش اگتحج

 نشان داد. ولیاو ی دفتر خمینی را به جمی رفت و نامهحسین االسالم غالمتحجزاده نزد در آبادان، تکبعلی

برخی از بازماندگان و یاری  گشت. سرانجام بر اثر دخالتنان آزاد میهمچزاده جمی هیچ اقدامی نکرد، و تکبعلی

 دستگیر و زندانی شد. ۱۳18زاده در خرداد تکبعلی، مأموران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۹بخش 

 

 یکشی حکومت اسالموقت

 

 

 

 

 

 

 

ها خبر اعدام یک سروان شهربانی را به نام منیر طاهری کمتر از دو هفته پس از پیروزی انقالب، روزنامه

جوان رودسری و  ۲شهید کردن ”اش نوشته شد، در مورد جرمتوسط دادگاه انقالب اسالمی رودسر چاپ کردند. 

د که، پیش از اعدام، برادر سروان ی خبر آمده بودر ادامه ۱4۷“بادان.کت در فاجعه آتش سوزی سینما رکس آشر

طاهری به دیدن او آمده و گفته برادرش به ملت ایران خیانت کرده و باید اعدام شود. سروان طاهری خود شرکت 

برادر سروان طاهری  ،روز بعد ۱48.آن روزها در آبادان نبودهسوزی رکس را رد کرده بود و گفته بود در در آتش

او  ۱43.اعتراض کرد هابه روزنامه بوداینکه او اعدام برادرش را تأیید کرده  بر خبر دروغ مبنیچاپ ی درباره

 ۱5۱.ی رکس را رد کندنین گفت آماده است با دادن مدارکی اتهام برادرش مبنی بر دست داشتن در فاجعههمچ

ادان بخبر بازجویی از سرتیپ جهانگیر اسفندیاری فرماندار نظامی آحدود دو ماه پس از پیروزی انقالب، 

دادستان دادگاه انقالب  ۱5۱د.ها پخش شسینما رکس در رسانه سوزیاش به اتهام دست داشتن در آتشو دو معاون

 .می برایشان تقاضای اعدام کرده بوداسال

حسین جمی در ی سرتیپ اسفندیاری به علت حاضر نشدن حاکم شرع دادگاه حجت االسالم غالممحاکمه

چون در مدت حکومت نظامی ”اش در دادگاه گفت، علت حاضر نشدن در موردجمی  ۱5۲مان مقرر برگزار نشد.ز

بخاطر ایراد سخنرانی و رهبری راهپیمایی و تظاهرات چندین بار از طرف فرماندار نظامی آبادان بازداشت 

رأی خالف بدهم. به همین جهت مایل نیستم در محاکمه ام، ممکن است در موقع رأی دچار احساسات شوم و شده

 ۱5۳“.سرتیپ اسفندیاری حاکم شرع باشم

ژیم ر های انقالب اسالمیهللا جمی به راستی که یک استثنا بوده است. قاضیان دادگاهاین رفتار حضرت آیت

های ارتش برای ژنرالو  خواندندی آمریکا و شوروی و اسرائیل مینشاندهضد خدا و غاصب و دست را پیشین

اش هر گاه واقعیت این است که خمینی و شاگردانگذشته از این، . کردنداحکامی سخت صادر میهم  آن دوران

 درآوردند. انشان رسید دمار از روزگارشبانانکنندگان و زندانبه بازداشتویژه بهشان دست

 



ن رفتار مسؤوالکه سرتیپ اسفندیاری فرمانداری نظامی آبادان را در دست داشت، به طور کلی در آن دوران 

 یی زندانیان سیاسپژوهشگری که دربارهایرج مصداقی، مالیم بود.  آخوندهاویژه مخالفان به حکومتی در برابر 

زمان دو بار دستگیر شد، و هر دو بار  آن نویسد که یک فعال سیاسی کمونیست درمی ،هایی انجام دادهبررسی

 بهشتʼها را به ر حالی که سینما رکس آتش گرفته بود و جنازهبار دوم د”نویسد، می ۱54بسیار زود ازاد گردید.

آبادان برده بودند وی را که در حال سخنرانی برای جمعیت بود دستگیر کرده بودند. با این حال وی را  یʻزهرا

 توان حدس زد که این فعال کمونیستمی “مورد ضرب و شتم قرار نداده و قبل از غروب آفتاب آزادش کرده بودند.

 داده.سوزی سینما رکس را به حکومت شاه نسبت میها آتشهم مانند دیگر کمونیست

ه ک مشکل چندانی با اسفندیاری داشته باشد توانستهانقالب، جمی نمی های نزدیک بهدر آن ماهبنا بر این، 

توانسته وجود داشته باشد و آن هم می یک احتمال بشود. “دچار احساسات”اش، بخواهد کمهااکنون، هنگام مح

بوده مبادا فرماندار نظامی هنگامی که  هم نگران دانسته و اوی او میمی آبادان مسایلی دربارهاینکه فرماندار نظا

 ، آن رازها را بازگو کند. شودهایی نادرست وارد میبه او اتهام

 شد. اعدام ی با قضاوت فردی دیگر دادگاهی واسفندیار سرانجام

گفت،  روزنامه اطالعاتبه  یک مقام آگاه”، ۱۳18زاده در خرداد چند روز پس از دستگیری حسین تکبعلی

ʼدهد که جمشید آموزگار شخصاً شده نشان میشود و تحقیقات انجامپرونده سینما رکس به طور جدی پیگیری می

نشده که آموزگار این دستور را از کس دستور آتش زدن سینما رکس را صادر کرده بود. . . . هنوز مشخص 

جور به آنها ظاهراً سر نخ را پیدا کرده بودند، و اگر همین ۱55“‘دیگری دریافت کرده یا رأساً دستور داده است.

توانستند دریابند آموزگار از چه کسی دستور گرفته و بعد هم آن فرد از چه کسی میدادند، ادامه می هابررسی

متأسفانه ” مهم به مردم ادامه داد: رویدادی آن نان به دادن خبرهای اساسی دربارههمچ “اهآگمقام ”دیگر... آن 

و  انداز عوامل جنایتکار رژیم سابق در پرونده حادثه سینما رکس دخیل بوده که بسیاری دهدها نشان میبررسی

 “با آنکه از صدور این دستور آگاهی داشتند ولی اعتراضی نکردند.

های گوناگون حکومت پیشین گامی روشن هایی گنگ به مقامذشت و حکومت جدید جز طرح اتهامگزمان می

آنچه را  های دولتی مطالبی نوشتند وسوزی، روزنامهآتش سالگرد درداشت. نمیدر جهت برگزاری دادگاه بر

بان از ز گزارشی نوشت هاگفتند تکرار کردند. یکی از این روزنامهانقالبیون در سال گذشته در این باره می

افراد  های کوچک و خانودگی، نامای سال گذشتهههای روزنامهدر گزارش “.یافتگان، یکی از نجاتاکبر”

یافته را ذکر کرده برای نمونه، یک گزارش نام کوچک و خانوادگی نه تن نجات ۱56یافته نوشته شده بود.نجات

نام کوچک یا شود. هایی در جاهایی دیگر برده میشان به مناسبتبرخیاند و نام هایی واقعیاینها نام ۱5۷بود.

د  از دیخودش را کامالً  به دالیل امنیتی “اکبر”ظاهراً این آقای نیست.  “اکبر”ن نه تن یک از آ هیچخانوادگی 

کار کند را آش تنها بخشی از آن گیردهم بنا به دالیلی تصمیم میهان کرده بود و اکنون مأموران حکومت پیشین پن

  ای از اسرار پنهان نگاه دارد.اش را برای همیشه در پردهو بخش مهم

 



یافته، آتش از بیرون سالن های پیشین، از جمله شهادت آن نه تن نجاتی گزارشدر حالی که بر اساس همه

ظار تنبه سالن ایدن ساندویچ برای پسرش مدعی بود که او برای خر “اکبر”نمایش به درون سرایت کرده بود، 

او  ۱58گریزد.گرفته و او هم میآتش آنجا  سته وارد سالن نمایش بشود دیدهخواساندویچ خریده و آمده و بعد که 

آب  نشانیهای آتشبندد و لولهدر ورودی را می “هادستبند”بیند که تیمسار رزمی با سپس در بیرون سینما می

گران سینما، از یک از کاردر دادگاه آشکار شد که هیچبعدها  شود و غیره.ندارد و پلیس مانع کمک مردم می

 اند نزدیک بهخواستهانگارانه میاند و بر اثر رفتاری سهلسوزی در سینما نبودهدر زمان آتشچی، جمله بوفه

که رد ک توان چنین تفسیرندویچ را تنها میوجود آن سای معجزه  پایان فیلم سر کار برگردند. به این ترتیب، 

به دست ا رشتابند آن و باطل به یاری مسلمین راستین می ، در جنگ میان حقفرشتگانی که، بنابر اعتقاد مؤمنان

 داده باشند. “اکبر”ی و گرسنه طفل صغیر

 پیمایی بزرگی رکس، بازماندگان سوختگان و هزاران تن از مردم آبادان دست به یک راهحادثه سالگرددر 

االسالم وحانیون در صف جلو قرار داشتند. حجتر”زدند و سپس در استادیوم ورزشی این شهر گرد هم آمدند. 

تا  تقاضا کرد که صبر کنندهای اسالم سخن گفت و از بازماندگان سینما رکس جمی پیرامون این واقعه و ویژگی

  ۱53“حکومت اسالمی عامالن این فاجعه را شناسایی و به مجازات برساند.

ها پخش نشد و مقامات حکومت تازه ها هیچ خبری در این باره از رسانهدیگر تا ماه ،سالگردپس از نخستین 

آن حادثه برده شد. یکی از آن موارد هایی نامی از بار فرو رفتند. حدود شش ماه بعد، به مناسبتسکوتی مرگ هم به

ی سقوط یک هواپیمای مسافربری، که بر اثر ولنگاری مسؤوالن ای است که بازماندگان قربانیان حادثهدر بیانیه

مانند فاجعه سینما رکس به فراموشی هما هآیا فاجعه سقوط جت ”ی فرودگاه روی داده بود، صادر کردند: تازه

 ۱6۱“سپرده خواهد شد؟

ی در تعقیب همکارای آمادگی خود را برای کانون وکال در بیانیهس از نخستین سالگرد انقالب، کمی پ

کانون خطاب به حجت االسالم علی قدوسی دادستان انقالب اسالمی کشور نوشت  ۱6۱ی رکس اعالم کرد.پرونده

کمتر از  ،از آن یک سال پیشگیری پرونده به تعویق بیفتد. بازپرس و غیره پیکه شایسته نیست به بهانه ی نبودن 

هنمود داد: خمینی داشتند. او به آنان چنین ر یک ماه پس از پیروزی انقالب، اعضای کانون وکال دیداری با

اند. چه بسا که یک سرعت و دقت را در کار خود معمول دارید. مردم در کارهای خود سرگردانی زیادی کشیده”

  ۱6۲“اند.اند، اما آخر هم به نتیجه نرسیدهرفته سال در دادگستری و محاکم باال و پایین

شری، وزیر دادگستری دولت موقت لیبرال، هم گفت دادگستری باید از خمینی در همان روز به اسدهللا مب

در آن روزهای آغاز  ۱6۳ی اصول شرع بنا شود.که بر پایه “موازین اروپایی”بنیان تغییر کند و نه بر اساس 

 کردند. مطابقنظر مقامات را که ممکن بود با نظر خمینی کمی متفاوت باشد منعکس میها گاهی انقالب، رسانه

ت، باشد، مبشری گف “ای و قطعییک مرحله”گزارش، در پاسخ این درخواست خمینی که رسیدگی در دادگاه باید 

 “زم است.ای اشکالی ندارد، ولی در امور دیگر به ویژه اعدام دقت الدر امر خصوصی رسیدگی یک مرحله”

عالی کشور یک نفر از علمای شرع باشد که با در دیوان”ت، اش گفبرد نظراتخمینی هم جهت پیشپس از آن، 

 ۱64“نظر او رسیدگی شود.



 

مل قدرت ی کاعالی کشور بس نکرد؛ او بسیار زودتر از قبضهبه دیوان “عالم شرع”خمینی به فرستادن یک 

عوامل خمینی در دستگاه قضایی سیستم مدرن گرفت. خود ی قضاییه را در چنگال ی قوهسیاسی کشور، همه

 قضاوت را که حدود پنجاه سال پیش از آن تأسیس شده بود بستند و وضعیت را به روزگار پیش از آن بازگرداندند،

شرع اسالم و میل خود حکم صادر ها بود و آنها هم بر اساس محله مالیانیعنی روزگاری که قضاوت در دست 

 ی شد در دست حاکم کشور.اش را از دست داد و ابزارتقاللبه این ترتیب، دادگستری کشور اس کردند.می

تر از این، در رویارویی با افراد و نیروهایی که متهم به همپناه و، می مردم عادی بیبه هنگام محاکمه

هایی به عنوان نمونهاند. اند، مقامات امنیتی و قضایی بسیار به سرعت اقدام کردهمخالفت با جمهوری اسالمی بوده

همان ی متدر محاکمهی متهمان کودتای نوژه و گروه فرقان اشاره کرد. کمهاتوان به محی دوم، میاز این دسته

ی های حکومت دربارهادعادهد گروه فرقان، افزون بر سرعت عمل، نکات دیگری هم وجود داشت که نشان می

 توخالی است و حکومت اساساً برای –مانند نبود قاضی و بازپرس و غیره  –ی رکس گیری پروندهعلل تأخیر پی

به  دادگاه متهمان فرقان ی کار او درو شیوهی قاضی سابقه به نگاهی اجمالی. ایل نیستاین گونه مسایل ارزشی ق

 رساند. توانست برای سینما رکس برگزار کند یاری میحکومت می تر شدن وضعیت دادگاهی کهروشن

و نیز  ۱۳۴۲های که قضاوت دادگاه فرقان را به او سپردند، در سال االسالم علی اکبر ناطق نوری، حجت

 ت ناطق نوری،اربا استناد به کتاب خاط ،نگاریروزنامه گارد او بود.بادی، هنگام ورود خمینی به ایران، ۱۳1۷

 ۱65او شد. رفتاش سبب پیشکه نزدیکی به خمینی و یاران نویسدمی ی آن روزگاری این طلبهدر باره

مینی، شده از سوی خعالی کشور نصبپس از دستگیری اعضای گروه فرقان، آیت هللا بهشتی، رئیس دیوان

چون کمی باحیاتر همان این گروه را در دست بگیرد. ناطق نوری نوری پیشنهاد کرد قضاوت دادگاه متقبه ناط

 گیر شد:بود، در برابر آن پیشنهاد غافل از استادش بهشتی

 

 یین جواب وا پیشنهاد كرده و البته با یچنین مسئولیت یرا براي عهده دار كه خود ناطق یآنگاه بهشت

نبودم، پدرم و پدر بزرگم هم  یتا به حال قضاوت نكرده بودم، قاضمن اصالً … م م”رو شده بود كه: روبه

 “.باش یر بود. انقالب شده خودت قاضكشو یمگر پدر من رئیس دیوان عال”به او گفت:  “نبودند. یقاض

 ۱66.خود شغل قضاوت را نیز تجربه كرد یدهه چهارم زندگ در یو بدین ترتیب ناطق نور

 

و  برده که خودشحاال دیگر گمان می به این معنا بوده که او“ خودت قاضی باش،”این سخن بهشتی که 

تیب، ناطق به این تردهند. ری که مایل باشند در آن انجام بهر کاتوانند میصاحب کشورند و  رآخوندهای دیگ

 نویسد:ه میی کار آن دادگایوهی شنگار دربارهآن روزنامه .نوری شد قاضی آن دادگاه

 

 گفته بود، دادگاه یبه ناطق نور]دادستان انقالب[  یاما آنچنان كه قدوسمحاكمه گروه فرقان آغاز شد 

سخت  یآزمون تازه كار در برابر یشد و بدین ترتیب قاضیبرگزار م یباید علن یبیرون ینابر فشارهاب

 یبودن دادگاه خیل یعلننیستیم،  یاحرفه یگفتم حاج آقا ما كه قاض [یقدوس ی]به آقا” قرار گرفته بود:



 یدادگاه آنچنان كه قاض یارافتاد. در میانه برگزیم بود كه باید یاما به هر حال این اتفاق “مشكل است.

برگزار شده تا خراب نشده  یعال یبه من داد كه دادگاه خیل ییادداشت یقدوس یآقا”دهد: یتوضیح م ینور

معادیخواه شروع به سئوال كردن نمود. من  یآمدم كه جمع وجور كنم، آقا ن. منجمع ك زود سروته آن را

و بدین ترتیب محاكمه  “ولش كن. زود دادگاه را جمع كنیم.معادیخواه زدم كه آقا  یآقا یزیر میز به پا از

 ۱6۷.گروه فرقان پایان یافت

 

مار قشر اداره شود بسیار بیشتر از شاین اند که دستگاه قضایی باید از سوی که اعتقاد داشته آخوندهاییشمار 

 یز عدم تمایل حکومتو نی باال ونهبه رغم این، تنها ذکر نمدانند. بوده که حکومت را حق این قشر می آخوندهایی

صالحیت علمی و  آنانجور سرانجام کار این پرونده نشان داد که ی رکس و همینگیری پروندهاسالمی به پی

شده از سوی سه روحانی بزرگ قم های تحقیق فرستادهنتایج بررسی گروهه را ندارند. ی آن دستگااخالقی اداره

 هدستگا دهد کهنشان میاین امر نیز به خوبی هم هرگز منتشر نشد.  سوزی سینما رکسبه آبادان پس از آتش

ده دانستن این و عم مبنی بر عادل و عالم بودن شانظات است، و به رغم ادعاهای همیشگیروحانیت اسیر مالح

 برای کار قضا، آنان هیچ برای این شغل مناسب نیستند. هاشرط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۱بخش 

 

 گیرن پیبازماندگا

 

 

 

 

 

 

 

گیری یبرای پ سوزی سینما رکس از مدتی پیش از سرنگونی حکومت شاه نمایندگانی از میان خودبازماندگان آتش

مانعی بزرگ بر سر راه تمرکز نیروی آنان های پیش و پس از انقالب ها در ماهرویدادند. سرعت پرونده برگزید

بینانه از وضعیت بود. گذشته از این، نیروهایی هم که مرتکب آن جنایت و رسیدن به هدف یا دست کم تحلیلی واقع

جوری  سی کشوروضعیت سیا کردند. به طور کلیتوانستند خوب بازی میشان را تا جایی که میشده بودند نقش

که اصل ماجرا چه بوده و هنوز هم رژیم شاه را مقصر ند نیافتدر هامدتنیروهای سیاسی تا  بود که بازماندگان و

 شمردند.فاجعه می

ز در جنایت رکس به عنوان یکی ا شاناعدام شدن چند نفر در حکومت جدید اسالمی و ذکر دخالت

ونده در دادگاه آن افراد گشوده شود، البته نتوانست بازماندگان ای از آن پرنکه حتی گوشههایشان، بی آجرم

 نان خواستار تکمیل پرونده و برگزاری دادگاه بودند. همچسوزی را خرسند کند. آنان آتشقربانیان 

آبادان اعالم کردند، به رغم دریافت مجوز از دولت جدید برای نمایش  سینماداران ۱۳18در فروردین 

ی با بازماندگان آتش رکس تا تعیین تکلیف آن پرونده سینماها را باز نخواهند همدردشده، به منظور های تأییدفیلم

 ۱63ی سینماداران را تکرار کردند.چند روز بعد، بازماندگان هم این خواسته ۱68کرد.

وزی سشآت سالگردستین بادان به مناسبت نخآیی بزرگی که مردم آب، در گردهمشش ماه پس از پیروزی انقال

دولت بر ”رانی برای جمع گفت، داشت قربانیان بر پا داشتند، یکی از نمایندگان بازماندگان در سخنبرای بزرگ

ها بعد از عامالن فاجعه سینما رکس را مشخص نکرد، بلکه ماه 1۷خالف قولی که داده بود نه تنها تا آخر سال 

چرا متهم اصلی را به اهواز ”جعفر سازش گفت،  در این اجتماع، ۱۷۱“آن هنوز هیچ خبری به دست نیامده است.

؟ . . . برای رسیدگی به جریانات تحقیق در مورد و چرا پرونده این جنایت بزرگ را به اهواز فرستادند ؟فرستادند

 ۱۷۱“دقیقه فرصت دیدار با هادوی دادستان کل انقالب نصیبم شد.  1پرونده سینما رکس به تهران رفتم، ولی تنها 

 .ستار یافتن ودستگیری رزمی شدز شهدا هم خوامادر یکی ا

 



جهت بررسی هر چه زودتر پرونده ایی مانند اعزام بازپرس ویژه هستی تظاهرکنندگان خوانامهدر قطع

هللا العظمی شریعتمداری به آبادان پس جور اعالم نتایج پژوهش نمایندگان اعزامی آیتگنجانده شده بود، و همین

 “به دستور خمینی، حاکم انقالبی اعزام باید گردد.”دادند مانند: سوزی. مردم شعارهایی میاز آتش

را  ی رکساش رسیدگی به پروندهظر ماندند تا خمینی و قاضیان منصوبها بازماندگان منتپس از آن تا ماه

 سوزی، دست به دامن کانونآتش سالگردار حاصلی ندیدند، شش ماه پس از نخستین چون از این انتظآغاز کنند. 

کیل گیری پرونده و تشای خواستار پیانون هم در بیانیهیاری خواستند. ک گرهوکال شدند و از آنان برای گشودن 

این در حالی بود که به علت عدم اعتقاد به دستگاه قضایی مستقل، ی اعالم آمادگی کرد. همکاردادگاه شد و برای 

اش مدت کوتاهی پس از آن کوشیدند با ترفندهای گوناگون استقالل کانون وکال را، که یکی از خمینی و یاران

 ی بسیار مؤثر در پیروزی انقالب بود، در هم بشکنند.منتقدان سرسخت رژیم پیشین و از نیروها

شان، و در پیشاپیش همه جعفر سازش، در بازماندگان با رهبری نمایندگان ۱۳13روز اول اردیبهشت 

ا نمی سیای جهت بررسی پروندهخواستار آن بودند که بازپرس ویژهی دارایی شهر آبادان بست نشستند. اداره

و در میان گذاشته شده و از رادیو تلویزیون ای بازماندگان با اهاستعیین شود و خورکس از طرف دادگستری ت

 ۱۷۲پخش گردد.

ی هایشان وقعدر آغاز قصدشان این بود که تنها سه روز بست بنشینند. اما چون حکومت نه تنها به خواست

ک یرد نظرشان ادامه دهند. ومننهاد که اسالمیون آزارشان هم دادند، تصمیم گرفتند بست را تا رسیدن به نتایج 

اش را هم برای رئیس جمهور و شورای رونوشتای برای خمینی نوشتند و هفته پس از آغاز تظاهرات، نامه

 انقالب هم فرستادند.

  

تفاوتی و رفتارهای ضد مردمی مقامات محلی را در جهت تحریک مردم علیه ما بازماندگان و بی

ما اعتراض شدیدمان را نسبت به  توان تعبیر کرد؟مدت را به چه می حمله به قصد شکستن تحصن در این

فاجعه اعالم داشته و هر گونه اقدامی را در جهت سرکوبی ما متحصنین و سرپوشی بر  [شدنن] شدنافشا 

 ۱۷۳روی پرونده را مستقیماً به گردن هیأت حاکمه می گذاریم.

 

 آیا سزاوار است بازماندگان از سویی” ای نوشتند،بیانیهدر  های قربانیانهفته پس از آغاز بست، خانواده سه

عزادار شهدای خود باشند و به شکایاتشان رسیدگی نشود و از سویی دیگر مورد تهدید و ارعاب عوامل مشکوک 

سوزی هم که از حکومت بسیار ناامید شده بود و ظاهراً جزو مادر یکی از قربانیان آتش ۱۷4“قرار گیرند؟

 نبود در یک مصاحبه گفت:نشینان هم بست

 

ماه از آن میگذرد چرا به درد ما رسیدگی نکرد؟ . . . اینهمه عذاب  ۱8رژیم جمهوری اسالمی که 

بهشتی به آبادان آمد و یکساعت درباره دکتر دکتر کشیدیم و هیچکسی با ما همدردی نکرد. فقط یکبار آقای 

شریعتی صحبت کرد و بعد هم رفت. اصالً اسمی از فاجعه سینما و شهدا نیاورد. حتی نیامد با چهارتا از 

ام را برداشته و رفتم که با او مادران داغدیده حرف بزند و از درد دلشان بپرسد. من خودم عکس بچه



تی در کار نیست. ولی دیدم که تشریفات آنقدر زیاد است و آنقدر مأمور صحبت کنم. خیال کردم که تشریفا

 ۱۷5اند که هیچکس جرأت نزدیک شدن ندارد.و پاسبان و پاسدار دور و برش را گرفته

 

 گوید:چنین مینشینان همیکی از بست

 

ن یشاآقای زرگر ]دادستان[ که نام رستاخیزیش معروف است و هنوز او دادستان شهرستان میباشد، ا

و حاکم شرع و امام جمعه مطلعند. این آقای  رئیس کانون حزب رستاخیز بوده و اکثر مردم و مسئولین شهر

دواندند . . .. یک بار که در سال گذشته تعدادی از بازماندگان پیش او رفته بودند در زرگر ما را سر می

فر اند که سه نر نفر سینما را آتش کشیدهبرابر آنان علناً اعالم کرد که پرونده از نظر من بسته است. چها

کنیم و تمام میشود. شخصی را مردم زاده باقی است که او را هم اعدام میاند و یکنفر بنام تکبعلیآنها سوخته

یر زاده را دستگکردیم که چرا حسین تکبعیزاده و ما هم اعتراض میدانستند بنام حسین تکبعلیمتهم می

ار اش دستگیر کردیم و قرزاده را در خانهخرداد ]سال[ گذشته ما به کمک سپاه تکبعلی کنند. باالخره درنمی

 نفری به عنوان نماینده پیش امام رفتند.  ۲1شد به زندان برود. این گذشت تا در مهر سال گذشته یک گروه 

 یه خبر نداردکند که روحم از این قضرود و آقای جمی هنوز ادعا میپیش آقای جمی میزاده تکبعلی

 می کند و دستگیرینچرا آقای جمی این شخص را که حتماً جریان را برایش تعریف کرده به مردم معرفی  و

 ۱۷6کند چیست؟ن پرونده سکوت میماه تمام در ای ۱8نماید. . . . دلیل اینکه هیأت حاکمه او را پیگیری نمی

 

گوید. شان با خمینی سخن میی دیدار نمایندگاندرباره راف نخست از نقل قول باال، این فردپاراگدر پایان 

 ورد. سختآرا میای دیگر نده در مورد نکتهوشهای مصاحبهگر گفتهماند و سپس گزارششرح ناتمام می ولی آن

مهم را ذکر نکرده باشد. ولی شاید بسیار هایی دیگر از آن دیدار کاریشونده ریزهن باور کرد که مصاحبهتوامی

در بخش اش را داشته باشند. ی دولتی شهامت چاپسخنان چیزهایی نبودند که این خبرنگار و این روزنامه آن

 به این دیدار خواهیم پرداخت. آینده

آنچه تا کنون در این بخش گفته شد، مانند بسیاری دیگر از مطالب این کتاب، با استناد به مطالبی بود که دو 

به چنگ  کیهانبسیار زودتر از  اطالعاتی نوشتند. روزنامهمی اطالعاتو  انکیهی مهم کشور یعنی روزنامه

ی خمینی قرار االسالم سید محمود دعایی نمایندهگرایان افتاد. در این روزنامه رهبری در دست حجتخمینی

ید ی یعنی سی پیرو خمینراند، و نمایندههنوز آتمسفری کمی آزادتر فرمان می کیهانی گرفت. ولی در روزنامه

 بسیاری اطالعاتی در مورد سینما رکس، روزنامهمحمد خاتمی مدتی پس از دادگاه رکس در آنجا مستقر گشت. 

یی مانند آنچه در باال آمد در آنجا هرگز دیده اوگوهرساند، و برای نمونه، گفتاز خبرها را به آگاهی مردم نمی

 کرد. ی واقعیات جنایت رکس را منتشر نمیهمه نیز کیهانی روزنامه البتهشد. نمی

 



نشستن بازماندگان، یک منبع مهم دیگر هم وجود دارد برای وارسی و شکافتن رویدادهای آن روزهای بست

کارگر به مناسبت دومین  وابسته به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه پیکاری ای بود که نشریهنامهو آن ویژه

 ۱۷۷.نتشر کردسوزی مسالگرد آتش

خط آن با بازماندگان همهای هایی وجود داشته از اینکه سازمان پیکار و گروههای دولتی هم نشانهدر روزنامه

 گفته بود: کیهانسوزی به مادر یکی از قربانیان آتشکنند. ی میهمکار

 

توانستند در دل مسلمانان و اگر این آقای جمی یک بار برای دلجویی ما آمده بود، کمونیستها نمی

هایشان از بس رنج کشیده بودند که نسبت به اسالم و انقالب سست شده بودند نفوذ داغدیدگانی که خیلی

ا بر ما مسلط شوند که نمایند. . . . آقایان هیچگونه همدردی با ما نکردند و باعث شد که حرف کمونیسته

دیدید کار خودشان است. همین اسالمیها فاجعه را بوجود آورده بودند. اگر این کار را نکرده ”میگفتند: 

 ۱۷8“بودند حتماً با شما همدردی میکردند.

 

نامیدند، می ʻپیکاریʼهای سیاسی معرفی کردند. ما را هر روز در این مدت ما را گروه”مادر دیگری گفت، 

کنند. ما در جواب اینها گفتیم چرا گروههای مذهبی از ص بودند چرا گروههای سیاسی از اینها حمایت میو معتر

 یبه رخنه، ندبود نشینان نوشتهنکوهش بست در اسالمیون ای کهاطالعیه ،افزون بر این ۱۷3“ما حمایت نکردند.

 ۱8۱ای روشن داشت.اشاره شانسازمان پیکار در میان

چند گروه  احزاب گوناگون کشور در آن روزگار تنها سازمان کمابیش کوچک پیکار وراستی در میان 

های های بازماندگان را بر حق دانستند و در کنارشان ایستادند. بررسی گروهتر خواستاندیش  باز هم کوچکهم

 . خواهد آمد ۱۴سوزی رکس به اجمال در بخش با آتشسیاسی در پیوند 

رانی یک یا چند تن از بازماندگان سخن سه بخش بود: یک سرمقاله، متن نوارشامل  پیکاری نامهآن ویژه

ی چپ در هاسازمان پیکار که مانند دیگر گروهبازماندگان. چند تن از وگویی با نشینان و گفتدر گردهایی بست

جور در میان بازماندگان رکس دوستدارانی برای خود دست و پا آن روزگار سازمانی در حال رشد بود و همین

گذشته از این، این نشریه پیش از هایی به آنها ببندد. شان را وارونه کند یا دروغتوانسته سخنانکرده بود نمی

و این هم خود نشان دیگری از  .داً در دادگاه نیز فاش شدندشر شد، ولی مطالبی در بر دارد که بعگاه رکس منتددا

مربوط به دادگاه اشاره خواهد  هایهایی در این بخش و بخشبه نمونهنامه است. اعتمادپذیر بودن مطالب این ویژه

 شد. 

مادری که دو فرزند و دیدند. یت می، بازماندگان دست عناصری از حکومت را در جناپیکاری در نشریه

 :تکند، گفسی پرونده کوتاهی میند در پاسخ این پرسش که چرا حکومت در برربود اش کشته شدهیک عروس

 

ایم پیش امام. من خودم دست دانم البد دست خودشان داخل آن است. اآلن چند ماه است ما رفتهچه می 

آخر چرا به ما برچسب  ʻهامون.. جز قاتل بچهخواهمنمیامام من از تو هیچی ʼامام را بوسیدم. گفتم، 



زنند. مگر ما چیزی از کسی خواستیم، چیزی از دولت خواستیم که غیر قانونی است؟ اگر غیر قانونی می

 ۱8۱ است بگویند تا ما را مجازات کنند.

 

 ۱8۲د تا وادار شوند دست از اعتراض بکشند.انباران کردهرخی دیگر از بازماندگان خبر دادند آنان را سنگب

 رادیو تلویریون و مطبوعات شدند و افزودند:خواستار شکستن سکوت ای بازماندگان در نامه

 

اند که این پرونده را مسؤوالن مملکتی با وعده وعیدهای رذیالنه خود بهر طریقی که شده سعی کرده

افشا نشدن حقیقت این فاجعه برسند و هر روز که از کم به هدف شوم خود یعنی گرد فراموشی گیرد و کم

فهماند که عناصری از هیأت حاکمه بیش از آنچه ما فکر گذرد سکوت خاصشان به ما میتحصن ما می

 ۱8۳اند.کردیم در این جنایت سهم داشتهمی

 

لی ای و فصعضو سندیکای کارگران پروژه های نخست انقالبری که در سالمحمد صفوی، یک فعال کارگ

ی با خبر در مورد شیوه ۱84اش در این سندیکا از سوی منابعی معتبر تأیید شده،آبادان و حومه بوده و عضویت

های دست اول دارد. او نخست شرح ی آن آگاهیسوزی سینما رکس از واقعیات پشت پردهشدن بازماندگان آتش

 دهد:می

 

که در شهر آبادان متولد و بزرگ شده است و از نزدیک شاهد مرگ و سوختن نگارنده این سطور 

، ۱۳13تعداد زیادی از زنان و مردان و جوانان شهر آبادان در سینما رکس بودم ، پس از انقالب در خرداد 

ایجاد اخالل و اغتشاش در مناطق نفت خیز ”های اجتماعی و کارگری، بجرم واهی بخاطر فعالیت

آبادان منتقل شدم. در آن  در شهر مسجد سلیمان دستگیر شدم و بعد از مدتی از آنجا به زندان “،خوزستان

 های سیاسیبود. او یک دانشجو بود که بخاطر فعالیت]آبادان[ یک نفر بجرم سیاسی در زندان  . . .زمان 

شده بود. او  دستگیر “ایجاد اخالل و اغتشاش در مناطق نفت خیز خوزستان”و اجتماعی به جرم واهی 

 ۱85. . . ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شده بود.

 

 نویسد:خواند، و در ادامه میمی “زندانی الف”محمد صفوی آن دانشجوی زندانی را 

 

درآن زمان در زندان آبادان، متهمین پرونده سینما رکس از جمله حسین تکبعلی زاده در طبقه دیگر 

ای که در زندان بودم دوبار حسین تکبعلی زاده، به اتاق ما آمد. او در فاصلهزندان نگه داری میشدند. 

آمد که او با گذشت حدودا دو سال از فاجعه سینما رکس، لتی داشت. بنظر میظاهری آرام و کم حرف و خجا

 متوجه خطا وعمل نادرست خود شده بود. او از اینکه آلت دست اسالمگرایان و قربانی مغزشویی افرادی

مانند محمد رشیدیان و گروههایی از نوع گروه فداییان اسالم که در به آتش کشیدن سینماها و مراکز تفریحی 

پرونده و تاریخ طوالنی دارند، شده بود از عمل خود و مشارکت در آتش سوزی سینما رکس، سخت پشیمان 

تماس  “زندانی الف”طلبانه با و نادم بود. به همین خاطر او از مدتها قبل توانسته بود خود بصورت داو



بگیرد و حقایق مربوط به آتش سوزی سینما رکس را برای انتقال اطالعات دقیق به خانواده قربانیان، بازگو 

کند. از این طریق بود که اطالعات مربوط به آمرین و عوامل اجرایی آتش سوزی به بیرون زندان و به 

موقع برای حق خواهی و انجام دادرسی عادالنه، در اداره های قربانیان سینما رکس که در آن خانواده

 ۱86دارایی آبادان، تحصن کرده بودند منتقل می شد.

 

دان و اای و فصلی آبهای پشتیبان بازماندگان سینما رکس سندیکای کارگران پروژهیکی دیگر از تشکل

ش بخ کارگرانانقالب بود. های نخست های کارگری کشور در سالترین تشکلحومه بود. این یکی از بزرگ

مصطفی آبکاشک،  ۱8۷ند.سوزی در گورستان آبادان ساختیادبودی برای سوختگان آتش ساختمانی این سندیکا بنای

سوزی سینما رکس نوشت و در خارج از ای در مورد آتشچند سال بعد جزوه ۱88یکی از رهبران این سندیکا،

صدر رئیس جمهور پیشین وابسته به بنی انقالب اسالمیی کشور به صورت ناشناس آن را در اختیار روزنامه

س از مرگ ها پسالمنتشر شد.  ۱۳2۴ مرداد ۲1تا  ۱۲از ی این روزنامه گذاشت. این جزوه در ده شماره

محمد صفوی برای نخستین بار خبر داد که آن جزوه را آبکاشک  اشک در یک تصادف رانندگی در کانادا،آبک

ر این ام، از اعتمادپذیری آن داردنشان که   آبکاشک یوجود عالیم گوناگون در نوشتهگذشته از  ۱83نوشته است.

منتشر کرده هم ایش به مردم آن را هکه نویسنده نه به قصد مطرح کردن نام خود که تنها برای رسانیدن آگاهی

 گر صداقت او باشد.تواند نمایشخود می

در یکی از آن موارد، کردند. رانی میشان سخندر نشست بازماندگان هر از چند گاهی یکی از نمایندگان

زاده برای خمینی ای را خواند که تکبعلیجعفر سازش سخنان بسیار مهمی به زبان آورد. او از جمله متن نامه

ه داده بود زادنوشته و نیز پاسخی را که از طرف خمینی در زیر آن نوشته شده بود. پاسخی که خمینی به تکبعلی

زاده درباره مطالب فوق به خدمت حجت االسالم والمسلمین جناب تکبعلیآقای حسین ”: آمده پیکاری و در نشریه

آقای جمی که از روحانیون مبارز و متعهد و مسئول آبادان است مراجعه کنید و مطمئن باشید در پیشگاه عدل 

 ۱3۱“الهی در صورت آلوده نبودن به گناه نجات خواهید یافت.

ی یدارش با رئیس دفتر خمینی، به این نامه اشاره کرد و خالصهزاده، در شرح ددر دادگاه، تکبعلیمدتی بعد، 

االسالم جمی برو و مطمئن تبه آبادان نزد روحانی مبارز و مجاهد و متعهد حج”خواند: چنین آن را از حفظ 

دولتی از دادگاه سینما  هایاین بخشی از گزارشی است که روزنامه ۱3۱“ر بیگناه باشی آزاد خواهی شد.باش اگ

به  های دولتیاست. ولی چیزی که روزنامه پیکاری ارائه دادند ودلیلی دیگر بر اعتمادپذیر بودن مطالب نشریه

در واقع، رئیس دفتر خمینی جواب خود را زاده برای خمینی نوشته بود. ای بود که تکبعلیآن اشاره نکردند نامه

 نوشته بود. زادهی تکبعلیدر زیر همان نامه

خطاب به را زاده ی تکبعلینوشتهشینان، نیی بستآایش در گردهمهافشاگری یدر ادامه ،جعفر سازش

من که قراربود از سوی روحانیت ”قت کنند: از آن از شنوندگان خواست بیشتر د خمینی هم خواند، و در جایی

تغییر رژیم خودکامه محمد رضایی به جمهوری  آور را بر عهده داشته باشم، اینک بامبارز این مأموریت چندش

  ۱3۲“ام.رهایی بخش اسالمی ساواکی معرفی شده



 

ضاوت پذیرفتن قآن هایشان افزودند و نشینی، بازماندگان تقاضایی دیگر به خواستمدتی پس از آغاز بست

 دادگاه سینما رکس توسط آیت هللا علی تهرانی بود.

مذهبی پیش از انقالب بود. با این همه، -ی خمینی و از فعاالن سیاسیبرجستهعلی تهرانی یکی از شاگردان 

کوشش حزب گیری را آغاز کرد در رویارویی با های پیکمتر از یک سال پس از پیروزی انقالب، فعالیت

در انتخابات و حذف  بهای غیر قانونی مانند چماقداری و تقلی قدرت از راهجمهوری اسالمی برای قبضه

ران ترین یارحمانه از نزدیکومت و انتقاد بیلحن آشکار و تند او در دفاع از حق فعالیت مخالفان حک مخالفان.

مان اش اییگویهایی از مردم به راستد بخشسبب شده بو –ای بهشتی و رفسنجانی و خامنه –طلب خمینی قدرت

 بیاورند و او را دوست بدارند.

 شرح داد: پیکاربرای  جعفر سازش

 

ای که هیأت حاکمه در رابطه هگذرد بیشترین بهانهوری اسالمی میماهی که از عمر جم ۱۷طی این 

ای اند ما بازپرس نداریم. ما این اواخر نامهبا پرونده عنوان کرده است نبودن بازپرس است. آنها مرتباً گفته

دار شوم و از طرف امام در حاضرم به پرونده را عهده”د، به استاد علی تهرانی نوشتیم. ایشان اعالم کردن

های استان خوزستان به من سپرده شده منصب قضاوت شرعیه در تمام شهرستان 18خرداد  ۲۲تاریخ 

های مملکتی نوشتیم ولی متأسفانه رئیس جمهور تا کنون جواب نداده. ای به امام و ارگانما نامه “است.

اند. تماس تلفنی با مسئول سکوت کرده هایارگانادیم باز هم رئیس جمهور و دومین تلگراف را هم فرست

من طبق معمول آماده هستم و فقط منتظر حکمی هستم که امام یا ”استاد تهرانی گرفتیم، ایشان گفتند که، 

 “نم.شروع کصدر به من بدهند تا هر لحظه که مرا بخواهند به آبادان بیایم و رسیدگی به پرونده را آقای بنی

نه امام و نه آقای رئیس جمهور حکمی به علی تهرانی  ایم، ولی تا کنون هیچ یکما کرده این کارها را

 ۱3۳اند و آقای تهرانی منتظر است که حکم را تحویل بگیرد و به پرونده رسیدگی نماید.نداده

 

لی تهرانی و پخش مستقیم یعنی دادگاه علنی، داوری عرا های بازماندگان خواستجمهوری اسالمی هرگز 

یک واعظ آشکارا این نکته را پیش روی مردم در مسجدی در . های دادگاه از رادیو تلویزیون نپذیرفتنشست

 ۱34آبادان به زبان آورد.

 رفدارطساواکی، کمونیست،  کردند:ها را هم نثارشان میتهمت نشینان پایانی نداشت. انواعتهدید و آزار بست

شمردند. کوتاه ازماندگان میی ضعف بجعفر سازش را با فرح همسر شاه را به عنوان یک نقطهدیدار شاه... 

اش را شتاب همان نیروهایی که خود سینما را آتش زدند و جنایت را به گردن شاه انداختند و سرنگونی سخن،

 ند. امل حکومت پیشین بشماروع قربانیان و بازماندگان همان فاجعه را همبخشیدند اکنون از پس این هم برآمدند که 

 

 

 



 ۱۱بخش 

 

 اشدست خمینی و شاگردان

 فتنهدر 

 

 

 

 

 

 

اش در آتش سوزی سینما رکس متصور خمینی و شاگرداناسالمیون، ی گوناگون برای احتمال دخالت سه گزینه

مرتکب  های مهم اسالمی آن جنایت رااست. یکی آنکه یک محفل کوچک اسالمی بدون دخالت و آگاهی شخصیت

ی سوم هم ی دوم دخالت برخی رهبران مهم اسالمی در آن عملیات بدون آگاهی خمینی، و گزینهشده باشد. گزینه

 اش بر پنهان ماندن حقایق پشتکوشش خمینی و یاران گیری خمینی است.ارتکاب آن جنایت با آگاهی یا تصمیم

هایی توانمند در آن فاجعه واقعیت نداشته و دستی نخست ی آتش سینما رکس نشان از آن دارد که گزینهپرده

 اند.دخیل بوده

را چندان  یآتمسفر عمومی ایران سخنان غیر منطقی و به ظاهر انقالب چند دهه پس از انقالب، هنگامی که

 ند کهکنسوزی رکس، چنین وانمود میند، هنگام اشاره به آتشارو شدهگرایان که میانهاسالمتابید، برخی برنمی

ی کنندهتوان نقش غیر مستقیم ولی تعیینحتی اگر چنین باشد، نمیعیت داشته. زینه ی نخست ذکر شده در باال واقگ

جور سینما رفتن و همینسینما و ناپذیرشان با وجود و مخالفت آشتیاش را در گناه دانستن نزدیک خمینی و یاران

ازی در باش به آتشرفت. تشویق و تحریک خمینی و دوستانزدن سینماها نادیده گشان را با آتشنکردنمخالفت

ی انقالب انجامید که در برخی از آنها امکان بروز جنایات فجیع سینما در آستانهسینماها، به سوخته شدن صدها 

 کشتار جمعی هم وجود داشت.

رسمی  ، که در روایتسوزی رکسی آتشهای گوناگون این کتاب رد پای عناصر پشت صحنهدر بخش

ً الزم نیست آن مطالب تکرنامی از آنان برده نشده، نشان داده می ار گردد تا نقش شود. در این فصل طبیعتا

ی کتاب به دست می آید. هه شود. چنین تصویری با خواندن همتشسیاسی در آن جنایت به نمایش گذا آخوندهای

   ای نشده، تا آن تصویر را کامل کند.ه آنها اشارههای دیگر بکه در بخش آیدبرخی نکات افزودنی می در این بخش

گار مقیم نبا علیرضا میبدی روزنامه ایهللا علی تهرانی در مصاحبهها پس از انقالب اسالمی، آیتسال

ی استان خوزستان را در دست داشته، ی قضاییهگفت که زمان کوتاهی پس از انقالب، هنگامی ریاست قوه آمریکا

اند قم که مسؤول هماهنگی امور انقالب بوده از مالیان گروهیی سینما رکس را خوانده و دریافته که پرونده



بخش کشور و کارکنان شرکت نفت هم به  اند تا یک سینما در آبادان به آتش کشیده شود تا مردم آندستور داده

 بوده. کی از آن آخوندهاهللا منتظری یتهرانی گفت که آیت ۱35جنبش انقالبی بپیوندند.

. برای نمونه، عباس انددر جنایت رکس نوشته رهبران مذهبی دست داشتن یبارهدر هاییردیّه گرایاناسالم

ویسد ن، میرویداددر آن  شاای زده شده مبنی بر دست داشتنمنه علی خاهللاسلیمی نمین در مورد اتهامی که به آیت

کوشند منتظری را نمیسلیمی نمین و دیگران اما هیچ  ۱36.بردهشهر در تبعید به سر میاو در آن زمان در ایران

آور هم شمرده چندان زیان اشمی نبود، و شاید بدنام شدنتبرئه کنند، زیرا او دیگر بخشی از جمهوری اسال

ً نمیطبیعشد. ولی منتظری در آن روزگار در زندان بوده و نمی فکر خمینی، که هم توانسته با دیگر مالیانتا

 انقالب تصمیم بگیرد. مدیریت امور ی همگی بیرون زندان بودند، مشورت کند و درباره

حکومت مدرن و دموکراتیک، رفتارش در هللا منتظری اگرچه طرفدار حکومت فقیهان بود و مخالف یتآ

چنان ابعادی بپذیرد. البته او هم در مورد پرونده و دادگاه  گناه را درتواند کشتار مردم بی آینده نشان داد که نمی

 وت کرد و در همین اندازه در آن جنایت دست دارد.رکس سک

، درو، آخوندی بسیار تنهبود محمد منتظریاالسالم حجتهللا منتظری یعنی پسر آیتوان آن فرد به احتمال فرا

 . که به همراه دو تن دیگر کارگزاری خمینی را در دوران تبعیدش بر عهده داشت

سوزی سینما رکس را فاش ساخت. رازی دیگر از اسرار آتشزاد با محمد نوری و گوییعلی تهرانی در گفت

ی در شهر سقز در غرب ایران در تبعید به سر هللا حسین نورسوزی را شنیده با آیتگفت هنگامی خبر آتش

ی علت آن ، و دربارهسوزی کار روحانیون استهمان وقت، نوری همدانی به تهرانی گفته که آتش ۱3۷برده.می

چون بما خبررسیده بود که خوزستان ساکت است و با انقالب همراه نیست وکارکنان ”اقدام هم توضیح داده، 

هم کارکنان شرکت نفت را تحریک  اند. ما باید هم مردم را ونپیوسته به اعتصابیون صنعت نفت نیز

هایی نیز به او داده شد. او شغلمورد اعتماد خمینی بود که پس از انقالب  مالیاننوری همدانی از  “.کردیممی

 پدر زن موسوی تبریزی است که از سوی بهشتی و قدوسی به کار قضاوت دادگاه رکس برگزیده گردید. 

کرد سید علی اندرزگو نام داشت. او از یک آخوند مرموز تروریست که در پیوند تنگاتنگ با خمینی کار می

 این سوء ۱38کس به دستور خمینی متهم شده.سوزی سینما رسوی نزدیکان حکومت شاه به دست داشتن در آتش

  چندان دور از ذهن نیست. این مالخشن ی عملیات به سابقه ظن با توجه

از  ۱33، دست داشت.۱۳۴۳وزیر زمان شاه در سال علی منصور، نخستعلی اندرزگو در ترور حسنسید 

کرد، نان در عملیات تروریستی گوناگون شرکت میهمچآن هنگام تا چند ماه پیش از پیروزی انقالب، در حالی که 

سال زندگی  ۱۴که او با گویند اسالمیون با افتخار میگریخت. می زندگی مخفی داشت و پیوسته از دست پلیس

 “شیخ کارلوس”و به  ۲۱۱ی چریک فدایی خلق حمید اشرف را شکسته،سالهی پنجمخفی رکورد زندگی مخفیانه

همسرش نیز در طی  دین نام و هویت ساختگی داشت و حتیاش چناو در دوران زندگی مخفی ۲۱۱معروف شده.

 ۲۱۲اخت.شناش را نمیسه سال نخست زندگی مشترک با او هویت واقعی

 



 هایسید علی اندرزگو همواره در حال رفت و آمد به کشورهای عراق و سوریه و لبنان و نیز تماس با گروه

را به کرد؛ او کاربرد اسلحه اش در ایران بخش میو حاصل این رفت و آمدها را با برادران ۲۱۳فلسطینی بود،

  ۲۱4جمهوری اسالمی، یاد داد. ای، رهبر بعدی، از جمله علی خامنهتندرو بسیاری از آخوندهای

در  های تندرو کشورهای عربیی گروههای امنیتی حکومت شاه از همان آغاز اعالم کردند که برخمقام

خواستند به هیچ طریقی به های دولتی نمیاند. با توجه به اینکه در آن برهه مقامسوزی رکس همکاری داشتهآتش

ی ای باشد به کسانعرب می توانسته اشارهای هت گروهظورشان از دخالمنشان تهمتی بزنند، و وابستگان مالیان

 انی در کشورهای عرب داشتند...همکارمانند محمد منتظری و سید علی اندرزگو که دوستان و 

در  اوگرایان است. گی با استناد به منابع خود اسالمشود همی اندرزگو گفته میآنچه در این بخش درباره

مقید به رعایت جوانب شرعی و فتوا گرفتن از ”که در دوران زندگی مخفی به آن دست زد، ی ترورهایی همه

ی فعالیت شهید اندرزگو در مبارزه با عمده”فزون بر شرکت مستقیم در عملیات ترور، ا ۲۱5“مرجع تقلید بود.

وارد کردن  ی مورد نیاز مبارزان و نیزرژیم غاصب پهلوی عبارت بود از واردات اسلحه و تأمین اسلحه

 ۲۱6“.هللا به داخل کشورهای امام رحمهاعالمیه

سوزی سینما رکس، اندرزگو به دام مأموران ساواک افتاد، تیر خورد و در راه انتقال پنج روز پس از آتش

خبر بودند. یکی از اش از مردن او بیانوادهسیاری از مبارزان اسالمی و نیز خبه مرکز امنیتی، جان باخت. ب

های دهد کانالشان میاین ن ۲۱۷خمینی خبر مرگ اندرزگو را به آنها داده. ،گوید پس از انقالباو می فرزندان

اش تا آن زمان گمان ی زن اندرزگو، خانوادهبه گفتهئنی میان خمینی و اندرزگو وجود داشته. ارتباطی مطم

امام ”چنین است: ی اندرزگو هی رفتار خمینی در حضور خانوادشرح ادامه بردند او پیش خمینی رفته. می

شهادت ایشان سنگین است. اگر ده نفر مثل آسید علی داشتیم، ’ ،ان را روی چشم گذاشتند و فرمودنددستمالش

این رابطه عاطفی و اعتقادی ”گیرد: ی اسالمی نتیجه مینویسنده ۲۱8‘“.توانستیم دنیا را زیر سلطه اسالم ببریممی

اندرزگو نشان می دهد که درصورت تداوم حیات آن شهید سعید در سالهای پس از امام خمینی نسبت به شهید 

 ۲۱3.“شدانقالب ، شهید اندرزگو به یکی از افراد نزدیک و مورد وثوق امام خمینی تبدیل می

 داند،، کسی چه میهایی مانند ریاست جمهوری یاماند، شاید پستبا این حساب، اگر اندرزگو زنده می

 شد.رهبری کشور بعد از خمینی به او سپرده می

 ی سینما داشت:ی موفقی هم در راستای دیدگاه خمینی در زمینهاندرزگو سابقه

 

هم اعالمیه مهم امام)ره( را با خودش  بازگشتسید قبل از قم، رفته بود نجف خدمت امام)ره(. وقت 

آورده بود. همان اعالمیه مربوط به جنگ اعراب و اسرائیل. آن روزها رژیم برای قم نقشه داشت و خبرش 

ها را جمع کرد و با هم رفتند بیت ای از طلبهخواهند برای قم سینما بسازند. سید هم عدهپیچیده بود که می

درزگوی سابق و شیخ عباس تهرانی فعلی سخنرانی پرشوری کرد ولی اعتراض هللا گلپایگانی. آنجا انآیت

 آبادکمک گروهی از مبارزان که به نام عباسطالب به جایی نرسید و سینما ساخته شد. اندرزگو هم با 

 ۲۱۱ها جز تلی خاک باقی نگذاشت.معروف بود، سینما را منفجر کردند و از ساخته پهلوی



 

کوشیدند رهبری پیرو خمینی می آخوندهایگرفت، ای منتهی به انقالب شتاب میدر روزگاری که رویداده

 : و راه آن را مشخص کنند جنبش را در دست بگیرند

 

کم هزار و سیصد و پنجاه و شش. مبارزات علیه طاغوت کمهای شمسی رسیده بود به یکسال

ش هللا مطهری با تالای، شهید بهشتی و آیتهللا خامنهتری پیدا کرده بود و افرادی مثل آیتتشکیالت منظم

های نظامی را به کردند. اندرزگو هم تجهیز و سازماندهی هستهخود هماهنگی این تشکیالت را میسر می

 ۲۱۱عهده داشت.

 

 : گویدهایی در آتش رکس دارد. همسرش میای رگهمرگ اندرزگو به گونه

  

روزها حالش فرق آن .بود 1۷دهم ماه رمضان سال آخرین باری که آقای اندرزگو را دیدم، روز شانز

خواهم شود. میاوضاع خیلی دارد سخت می .است کنم ساواک بدجوری دنبالماحساس می” ،گفتداشت و می

ی آتش زدن سینما رکس آبادان توسط ها دربارهخمینی را چاپ کنم. اعالمیه های امامبروم تهران و اعالمیه

 ۲۱۲.“است عوامل شاه

 

ر تاریخ ی سینما رکس ددربارهاش را مرداد، ولی خمینی بیانیه ۳۱شانزدهم رمضان آن سال معادل بوده با 

توان به هر روی، دست کم میشاید هم زن اندرزگو در بیان روزها دچار اشتباه شده باشد.  مرداد صادر کرد. ۳۱

  ی داشته.گفت که اندرزگو در رابطه با خمینی و سینما رکس کارهایی اضطرار

اندرزگو آن موقع پس از ماجرای ”نویسد، ی آخرین روزهای اندرزگو مییک منبع اسالمی دیگر درباره

کسی  ۲۱۳“سینما رکس، برای تحقیق رفته بود آبادان و حاال برگشته و روزهایی از ماه رمضان را در تهران بود.

نان تحقیقی ترین فرد برای انجام چکند شاید مناسبخواسته دستگیرش یگیرانه مپلیس هم پیکه زندگی مخفی داشته و 

پیرو خمینی که هماهنگی امور انقالب را در دست داشت و در باال به آن اشاره شد  مالیانی نبوده. آن هسته

را  “تجهیز و سازماندهی نظامی”بادان بفرستد. اندرزگو، که یگری را برای انجام آن تحقیق به آتوانسته فرد دمی

 ها به آن سفر رفته باشد. اشت، شاید برای انجام برخی کارها در همین زمینهبر عهده د

از  یمینهبه ساواک و زسید علی اندرزگو شان را به لو دادن هستند اسالمگرایانی که رقیبان اسالمگرای

چه واکنشی در زمان جمهوری اسالمی زنده نبود تا دیده شود به هر روی، او  ۲۱4کنند.متهم می اشمیان برداشتن

از در این زمینه بپرسد و  دهد، یا خبرنگاری از اوی رکس از خود نشان میدر برابر مراحل گوناگون پرونده

نیست اگر گمان ببریم این فرد که بسیاری از عملیات خشن  آگاه گردد. ولی چندان دور از عقل اشدیدگاه

 است. کرده در آن آتش هم دستی داشته گرایان را هدایت میخمینی

 



سوزی رکس وصل شده باشد. ی آتشعهتوانسته به فاجخمینی از طریق گروه تروریستی منصورون هم می

منصورون یکی از هفت گروه تروریستی مذهبی سنتی بود که پس از پیروزی انقالب سازمان مجاهدین انقالب 

ه تحکیم قدرت خمینی به هر این سازمان دست در دست حزب جمهوری اسالمی در رااسالمی را تشکیل دادند. 

ات و تقلب در انتخاب صدر، چماقداری،های لیبرال بازرگان و بنیکارشکنی در کار دولتی ممکن از قبیل وسیله

 زد. چنگ می تهدید به کشتار مخالفان

مسؤولیت حمله به از جمله جنوب ایران و از جمله آبادان بود. این گروه منصورون گروه  ی اقدامحوزه

 ۲۱5سوزی سینما روی داد بر دوش گرفت.وران پلیس و نیز انفجار کالنتری آبادان را که چند روز پس از آتشمأم

های رویدادهای آن روزگار شهر آبادان قرار داشته است، و سخت کاریبه این ترتیب، این گروه در جریان ریزه

خبر مانده باشد، به ویژه آنکه پشت پرده بیهای سوزی رکس و دستتوان باور کرد که از ماهیت واقعی آتشمی

 فعاالن مذهبی آن شهر در آن جنایت دخیل بودند. 

هایمان در یزد، بهبهان، کرمان، اهواز و سایر جاها با تمامی عملیات”گوید، یکی از اعضای این گروه می

منصورون با خمینی رابط گروه  ۲۱6“.گرفتحکم شرعی روحانیت قم که با حضرت امام مرتبط بودند صورت می

پس از انقالب و تشکیل سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، راستی کاشانی  ۲۱۷هللا حسین راستی کاشانی بود.آیت

کرد. همین نکته میزان سرسپردگی این ی خمینی در این سازمان بود و خط مشی این سازمان را تعیین مییندهنما

 ت.گذاشی فعالیت احزاب به نمایش میگرایان را از مقولهخمینی ی فهم خمینی وسازمان به خمینی و نیز اندازه

 اندکیسرانجام، خمینی دستور انحالل سازمان مجاهدین انقالب را هم صادر فرمود. این سازمان بعدها با شکلی 

وی راز چندی از خاکستر خود سر برآورد، در حالی که عناصر معتقد به دنبالهبعد  ترتر و خطی مستقلمدرن

 و چرای از والیت فقیه از آن کنار گرفته بودند. چونبی

یعنی محسن تروریستی منصورون،  کگروه یو سیاسی به اعضای برجستههای مهم نظامی پستبعدها 

 سپرده شد.که همگی از اهالی جنوب کشور بودند،  ،رضایی، محمد باقر ذوالقدر و علی شمخانی

های تروریستی اسالمی در دوران پیش از انقالب در فعالیتفردی به نام حسین بروجردی، که مدعی بود 

اش ر آلمان خاطراتد ۲۱۱۲کرده، در سال دست داشته و بعد هم در تشکیالت امنیتی جمهوری اسالمی خدمت می

 ۲۱8سوزی سینما رکس هم پرداخت.گر فرهنگی و سیاسی بهرام چوبینه شرح داد و در آن به آتشرا برای پژوهش

آید، اگرچه روشن نیست آیا او در اعتمادپذیر به نظر میهای دیگر رویدادهای این فرد در مورد هبسیاری از گفت

 کند.گوید یا مبالغه میراست میهای گوناگون رخدادمورد نقش خودش در 

هایی قوطیی اسالمی های مؤتلفههای مذهبی وابسته به هیأتشخصیتگوید که می “حسین بروجردی”

د. یک آخوند هم ششان باعث ایجاد انفجار میکردناش سپردند که مخلوطپودر به او و دوستمحتوی شش کیلو 

اش و دوست “بروجردی”ای به آنها داده. د، در آن جمع حضور داشته و نامهیکشبا نام مستعار عبدهللا، که پیپ می

ه موسوی تبریزی و جمی و کیاوش و به آبادان ببرند و آنها را باز تهران مأموریت یافتند آن مواد و نامه را 

ی کاربرد مواد انفجاری را یاد دادند و به تهران اش هم شیوهزاده و دوستانرشیدیان تحویل بدهند. آنها به تکبعلی



به طور  گوید مدتی پس از انقالباین فرد می برگشتند و پس از مدتی شنیدند که سینما رکس به آتش کشیده شده...

 ای است.اش علی خامنهبدهللا دیداری داشت و آن گاه دریافت که نام واقعیاتفاقی با همان ع

ی رکس در رویارویی با پروندهاسالمگرایان  دهد که در روزگار پس از انقالبگون نشان میشواهد گونا

وان ای فراهاز راه کانالاین هماهنگی دلیلی بود بر اینکه آنان به گستردگی و  ند.اهعمل کردای هماهنگ به شیوه

بردند وز گمان میبودند که هنهای سیاسی غیر مذهبی . در آن دوران تنها مردم و گروهانداز واقعیت خبر داشته

 رژیم شاه مرتکب جنایت رکس شده.

بت نیست مناسآبادان داشته باشد بی یسوزی سینماتوانسته با آتشتر شدن پیوندی که خمینی میروشن برای

جزییات مهمی در آنها وجود دارد که در هیاهوی ی آن فاجعه. های او دربارهها و گفتهنگاهی افکنده شود به بیانیه

ی او در میان مردم در حال پدید آوردن بودند دیده اش دربارهبینی که او و اطرافیانآن روزگار و آتمسفر خوش

 شد. نمی

ی نوید وابسته به حزب ی روزنامهو مقاله ۲۱3سوزی سینما رکس،ی خمینی در محکومیت آتشی بیانیهسهمقای

ی حزب توده دو روز پس گذارد. روزنامهآوری را به نمایش میهای شگفتهمانندی ۲۲۱توده ایران در این زمینه،

از آن فاجعه است. یک تفاوت اساسی  ی خمینی سه روز بعدشده در بیانیهسوزی منتشر شد، و تاریخ قیداز آتش

ی ی حزب در سنجش با زبان نارسا و جمالت سادهالبته زبان فارسی سلیس و روشن و مطالب قوی و آتشین مقاله

 خمینی بود.

دهند و می گفتار شاه كه تظاهر كنندگان مخالف من وحشت بزرگ را وعده”اش نوشت، خمینی در بیانیه

این همان وعده بوده است شاهد دیگرى بر توطئه است، نه اینكه واقعاً شاه یك غیبگوى  تكرار آن پس از واقعه كه

من از تمدن بزرگ ʼاز این هشدار شاه دایر بر اینکه پس  ۴8درست ” ی حزب آمده بود:و در مقاله “بزرگ است!

ی گویوحشت بزرگی که شاه غیب ʻدهند،گویم، در حالی که مخالفان وحشت بزرگ را به شما وعده میبا شما می

 “کرده بود بر مردم آبادان نازل شد و انعکاس شوم آن بر سراسر کشور سایه افکند.

بانیان اند تا قرشود. . . . سینما را از چهار سو به آتش کشیدهدرهای سینما از پشت قفل می”حزب نوشته بود، 

ن می دهد که هدف نه فقط سینما بلکه در اصل مردم گناه را کامالً در محاصره آتش قرار دهند و این نشابی

هاى مورین درأآتش را به طور كمر بند در سراسر سینما افروختن و بعد توسط م”و خمینی مرقوم نمود،  “اند.بوده

  “كار اشخاص غیر مسلط بر اوضاع نیست. آن را قفل كردن

ت این گف توانزب در مورد سینما رکس، شاید بهای خمینی و حرغم اینها و چند مشابهت دیگر میان بیانیهبه

توان می سختیها هست که بهی مشابه دیگر در این بیانیهها تنها اتفاقی بوده است. ولی دست کم یک نکتههمانندی

اهد كنم نیز ششاه كه ایران را با ملت نابود مى مصاحبه سابق”اش نوشت، آن را اتفاقی شمرد. خمینی در بیانیه

کند کمترین اثری از چنین سخنانی از شاه نیست. ای که خمینی به آن اشاره میدر مصاحبه ۲۲۱“است. این مدعا

اش توانسته به زبان بیاورد. او در همان مصاحبه در روزگاری که وضع حکومتشاه اساساً چنان سخنانی نمی

 چندان ثابت هم نبود از جمله گفته بود:



گویم همین است، رساندن نمونه چیست؟ وحشت بزرگ که میخراب کردن بانک، آتش زدن بانک، این 

هاست به وجود مملکت به ایرانستان همین است. از لحاظ من هیچ تغییری در نیت من که رسیدن به آزادی

ها دارند اند. خیلیها ترسیدهنیامده. من هنوز کامالً مصمم هستم که این امتحان را بکنم ولی خوب خیلی

قدر که دستگاه مقتدر باشد و ملت رویم، امیدوارم که کار به آنجاها نرسد و اینبکجا می گویند که داریممی

 ۲۲۲ایران رشد داشته باشد که به ما اجازه بدهد به همان مراحل آزادی کامل و دموکراسی برسیم.

 

ن ناهمچیعنی اینکه شاه به مردم هشدار داده که احتمال بروز وحشت بزرگ در کشور وجود دارد، ولی 

 نسبت به پیشرفت امور خوش بین بوده. 

ان توی حزب توده این نشان را میشود، در بیانیهاز شاه در هیچ جا یافت نمی یاگر نشانی از چنان سخنان

کرد شاه کی و کجا در زد زیرکانه معلوم نمیی حزب توده در حالی که همان تهمت را به شاه مییافت. ولی مقاله

انگیز شاه نوچه امپریالیسم را کیست که این کلمات مهیب و رعب” آن سخنان را گفته:اش سال حکومت ۳۷طول 

ولی خمینی ناشیانه  ۲۲۳“‘.کنم تا به دست دشمن نیفتداگر الزم ببینم مملکت را نابود می ’فراموش کرده باشد که:

 که یک نشانی غلط است. “مصاحبه سابق شاه”نوشته بود، 

کرده شاه در آن روزها دو ثر درکی نادرست از بیانیه  حزب توده تصور میبه احتمال فراوان خمینی بر ا

سوزی رکس همان مصاحبه انجام داده؛ در اولی از احتمال وحشت بزرگ حرف زده و در دومی گفته که آتش

گفتار شاه كه تظاهر كنندگان مخالف من وحشت بزرگ را ”از بیانیه  خمینی:  یوحشت بزرگ است. تکرار بخش

دهند و تكرار آن پس از واقعه كه این همان وعده بوده است شاهد دیگرى بر توطئه است، نه اینكه واقعاً می وعده

 “ شاه یك غیبگوى بزرگ است!

نواندیشان دینی به او رسیده بود،  برد که از طریقکار می اگرچه خمینی برخی شعارهای کمونیستها را به

ها به علت داشتن اعتقاد ماتریالیستی و عدم ایمان به خدا بر کسی پوشیده نبود. او آنها ولی نفرت او از کمونیست

حزب توده حزب كثیف ”ای نوشت، تنها دو هفته پس از آن در بیانیه ۲۲4دانست.ی مرگ میرا مرتد و شایسته

اکنون پرسش این است که خمینی که پیوسته آماده و مشتاق انتقاد تند و حمله به  ۲۲5“.مرتبط به دستگاه شاه است

ی حزب توده را حکومت بود چرا در آن یکی دو روز قدرت تمرکز و فکر کردن را از دست داده بود و مقاله

 در ایرانی حزب توده که مخفیانه چاپ و برداری کرده و صادر نموده بود؟ و پرسش دیگر اینکه نشریهکپی

ان ی اینها نشاش در عراق رسید؟ آیا همهشد بنا بر چه ضرورتی با آن شتاب به دست خمینی و نزدیکانپخش می

متوسل  ی خودکوشیدند برای تبرئهاش به نحوی با آن جنایت پیوند داشتند و اکنون میداد که خمینی و یاراننمی

دارد و  کردن رژیمیابی مستحکمی از اوضاع و محکوم بود همیشه ارزمعروف  های حزبی کهشوند به تحلیل

 شد؟ های مخالف دیگر، به طور منظم پخش میالف گروهاش، بر خنشریه

به رادیوی حزب توده، که در بلغارستان برای کسب خبرهای ضد حکومتی  مورد اینکه خمینیشواهدی در 

 .چنین ناشیانه گزارش نشدهکردن گسترده و اینداده در دست است. ولی مواردی از کپی ایستگاه داشت، گوش می



من تا كنون اطالع كافى ندارم لكن آنچه مسلم است این عمل غیرانسانى و ” اش نوشت،در بیانیه خمینی

مخالف با قوانین اسالمى از مخالفین شاه كه خود را براى حفظ مصالح اسالم و ایران و جان و مال مردم به خطر 

 ۲۲6“.به هر مسلكى باشند، نخواهد بود ،كنندفداكارى از هم میهنان خود دفاع مى اند و باانداخته مرگ

خیزد. ی اقشار اپوزیسیون، بدون حد و مرز، برمییابی است که خمینی به دفاع از همهاین از موارد بسیار کم

جه متو فصل پیشین مبنی بر دعوت از روحانیون برای همراهی با سایر فعاالن سیاسییک سخن خمینی در 

ً شامل  “هر مسلکی”ی خمینی در اینجا به مخالفان با فعاالن لیبرال اسالمی مخالف شاه بود. اشاره طبیعتا

می که احساس خطر کند یا ی زندگی سیاسی خمینی نشان داد که او تنها هنگاشود. و تجربهها هم میکمونیست

 زند. چنگ می ندیظ قدرت داشته باشد به چنین ترفتری برای کسب یا حفطرح بزرگ

اش سفارت آمریکا را اشغال برای مثال، ده ماه پس از پیروزی انقالب، در حالی که خمینی و هواداران

ودند، ب رسانده بت فقیه را در مجلس خبرگان به تصویی آن اقدام، از جمله قوانین مربوط به والیکرده، و در سایه

 ای خطاب به مردم گفت:خمینی در بیانیه

 

كنم كه در این امر حیاتى قشرهاى ملت با هر مسلكى كه دارند و با براى چندمین بار تكرار مىمن 

هر فكر سیاسى یا مذهبى كه دارند الزم است وحدت خود را حفظ نموده و علیه جنایات بیشمار دولت امریكا 

 ۲۲۷نباشد. موضعى خصمانه گرفته و اشكال تراشى و تفرقه اندازى كه به سود دشمنان كشور ماست،

 

ای دیگر خواهان شرکت هر چه بیشتر مردم در رفراندوم قانون اساسی جدید و رأی دو روز بعد، خمینی در بیانیه

 مثبت به آن شد.

اى دور یا نزدیك فرد یا افرادى را آورده در آینده”رکس، خمینی هشدار داد که  بیش از دو هفته پس از آتش  

ند كه ترین افرادى هستمورند و یا از بهترین و متدینأاند، این افراد یا مدست داشتهه تا اقرار كنند كه در این رابط

ها و حکومت شاه در ان روزها کمونیست ۲۲8“اى را بهتر از این نمیدانند.براى كشتن آنان هیچ وسیله

ور که خمینی جسوزی اعالم کرد، نه پیروان خمینی یا دیگر مؤمنان را، آنهای اسالمی را عامل آتشمارکسیست

 باشد. او پس از تیر خوردن توسطبوده شاید به دلیل در دام افتادن سید علی اندرزگو  اشکند. این نگرانیادعا می

یا اینکه شاید توانسته بداند او زنده است یا مرده. نمی موران بازداشت شد و خمینی از همان روزهای نخستمأ

شاه دیگر عامالن فاجعه را به زودی دستگیر خواهد کرد  و داشته برده دستگاه اطالعاتی قوی خمینی گمان می

 کرده.زمینه را برای رویارویی با این امر آماده می

 یفعجز شاه و بستگانش امید ن یآیا از این جنایت کس”ی سینما رکس نوشته بود، اش دربارهخمینی در بیانیه

ه ها زند این قبیل صحنیر دست به کشتار وحشیانه مردم ماند؟ آیا تاکنون غیر از شاه که هرچند وقت یکباداشته

اند برای تشخیص اینکه چه کسی از میان آن اینها دو معیار مناسب ۲۲3“را به وجود آورده است و یا خواهد آورد؟

وران د شده در حکومت شاه در سنجش باشمار مخالفان کشتهسوزی رکس بوده. دو تن، شاه یا خمینی، مسبب آتش

گران اسالمی هم بسیار ناچیز بوده. و اما در مورد معیار بعدی، یعنی رساندن تی به روایت پژوهشخمینی ح



رکس،  سوزیگوید مدتی پس از آتشموسوی تبریزی استناد کرد که میاالسالم حجتی توان به گفته، می“نفع”

امام را بخواند. به آقای امام پیام داده بود که شرکت نفت اعتصاب کند، بحث شد که چه کسی پیام حضرت ”

 من طی سخنرانی فرمایش امام را اعالم کردم و از . . .خوانم. روم و پیام را میپسندیده گفتم من به آبادان می

 ۲۳۱“همان روز اعتصاب شرکت نفت شروع شد.

 نوری هللاتوان دریافت در زمانی که سینما رکس به آتش کشیده شد خمینی هم مانندآیتاز آنچه گفته شد می

 دانسته دست چه کسانی در کار است. همدانی می

ه گفت کهای مختلف مردم سخن میپس از پیروزی انقالب، خمینی تقریباً به طور روزانه در برابر گروه

جنایت  هب ایترین اشارهها کمگشت. اما در این سخنرانییهای حکومت پیشین میتبیشتر بر گرد محکومیت جنا

های بسیاری ایراد رانیسوزی و روزهای پس و پیش آن نیز سخنآتش سالگردد. او در نخستین کررکس نمی

 کرد، ولی حتی در آن روزها نیز هیچ حرفی از آن واقعه به میان نکشید.

ی سینما قالب و برقراری جمهوری اسالمی، رفتار خمینی در برابر پروندهدر دوران پس از پیروزی ان

های حکومت شاه )عاملی تهرانی، وزیر اطالعات از راه از میان برداشتن مقامرکس درست مانند یک مجرم بود: 

عقیب تکشی در شرکت در وقتاش؛ و ناصر مقدم، رئیس ساواک( که از واقعیات پرونده آگاه بودند توسط قاضیان

اش تماس با نماینده دفترش، جواهردوست؛ زاده از طریق رئیسپرونده، و شاید هم هدایت  آن، رهاگذاشتن تکبعلی

ی گرد پیشنهاد قضاوت علی تهرانی و هماهن زاده؛و جور قضیه و کنترل تکبعلی هللا جمی برای جمعدر آبادان آیت

ه تفاوت با بازماندگان در نشستی کور برخورد سرد و بیجو همین تی و قدوسی برای تعیین قاضی مطیع؛با بهش

 نکات باشد. ین مورد آخر شاید گویای بسیاریتر به اسرانجام با او داشتند. نگاهی ژرف

ی بسیار سرد برخورد کرد. زنهای قربانیان رکس که به دیدارش رفته بودند گفته شد که خمینی با خانواده

 دهد: خته بودند آن دیدار و پیامدهایش را چنین شرح میاش در آتش سوکه چند عضو خانواده

 

ا هایمان رما قاتالن بچه” ،نفر بودیم، تولد حضرت رضا بود. همه دست آقا را بوسیدیم. گفتیم ۲1

گویم ی میکنیم. به قدوسبروید که رسیدگی می” ،تا سه مرتبه گفتیم. گفت “خوب بروید.” ،گفت “خواهیم.می

ایم، به دولت، به شورای اند. ما تا اآلن چقدر تلگراف زدهتا حاال که نکرده “رسیدگی کند.تان به پرونده

 ۲۳۱اند.انقالب، به همه جا. جواب ما را نداده

 

 ترینای رویدادهای گوناگون پیوسته گرمهای شهدهای پس از انقالب، دیدار خمینی با خانوادهدر طول سال

کرد که در آن ابتدا رانی بلند و غرایی ایراد میمعموالً سخناو آن مجالس  درمجالس در میان دیدارهای او بود. 

ها و ی با خانوادههمدردکرد به ابراز پرداخت و بعد هم شروع میواالی شهید و شهادت در اسالم میبه ارزش 

ها هاند و او نتوانسته حق مطلب را ادا کند. خانوادی تقدیری بیشتر بودهساری در برابرشان و اینکه آنان شایستهخاک

کردند به ناله و زاری. حاال، در این موقعیتی که مخاطبان حاضر در جلسه های او شروع میهم تحت تأثیر حرف

شمرد و خط پذیر شده بودند، خمینی فرصت را مغتنم میو بخشی از شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون تلقین



یاسی های سگفت که علت بدبختی مردم کشور این است که گروهکرد. برای مثال میاش را مطرح میسیاسی آینده

گذارند ها چون نوکر آمریکا هستند نمیگفت لیبرالزنند. یا میها را آتش میهای کشاورزان و کارخانهخرمن

کرد تا در راه منویات آن رهبر مردم خدمت کنند. جمعیت متأثر از آن القائات هم ابراز آمادگی می مؤمنان به

 بزرگ و ریشه کنی کفار و منافقان جان بیفشاند.

 –ود ب نبود. واکنش او مطابق الگوی دیگریاز این خبرها ولی در دیدار بازماندگان قربانیان سینما رکس 

 اند.رسهای او یاری میصد و نقشهشناخت آن به فهم مقاو  ،گرفتلزوم به کار میکه او به وقت  –الگوی سکوت 

ی ی مذاکرات رهبر جبههی نتیجهدرباره کمتر از چهار ماه پیش از پیروزی انقالب، استنباط یک خبرنگار

ف سیاسی خالهللا در خصوص مشورتهایی که به تازگی با نمایندگان جناح محضرت آیت”با خمینی چنین بود:  ملی

ی این مذاکرات، یعنی همراه شدن سنجابی با خمینی اهمیت نتیجه ۲۳۲“اند رازدار باقی ماندند.ایران آغاز کرده

بسیار داشت، زیرا این به معنای پذیرفته شدن رهبری خمینی از سوی بخش بزرگی از اقشار میانی جامعه و 

ی شرایط خود را به سنجابی تحمیل کرده و سنجابی خمینی همهبا آنکه ای بزرگ به حکومت شاه بود. ولی ضربه

خواست حتی نام خمینی در آن مصاحبه نمی ورده بود،جز پذیرش رهبری خمینی به دست نیاچیز خاصی به 

 سنجابی را به زبان بیاورد و رهبری بالمنازع خود را مخدوش کند.

، خمینی جواب “هیچی”د چه احساسی دارد. هنگام پرواز خمینی به سوی ایران، خبرنگاری از او پرسی

اش احساسی او نسبت به ایران و مردمبعدها که باد انقالب اسالمی خوابید، بسیاری این پاسخ را نشان بی ۲۳۳گفت.

سخنان او در بهشت زهرا دانستند. ولی او به هنگام پرواز و پس از نشستن بر خاک ایران خالی از احساس نبود. 

در پس آن لحن خشن )من توی دهن این رین گواه این امر است. نشستن بر خاک ایران بهتچند پس از ساعاتی 

آن  خواسترسانیم( احساسی نهفته بود که نمیاش )شما را به مقام انسانیت میزنم( و کالم خودستایانهدولت می

 را باز گوید. 

ه تقلب برا ینی رفت تا اعتراض خود العظمی حسن قمی به دیدار خمهللایک سال پس از پیروزی انقالب، آیت

ها که او خواستار شرکت و دادن رأی مثبت مردم در رفراندوم اعالم دروغ رسانهبه در انتخابات اعالم کند و نیز 

نین خواستار تشکیل شورای مراجع به جای رهبری یک تن همچقمی در این دیدار  ۲۳4قانون اساسی بوده است.

ایشان امکان صحبت خیلی نداشتند و غالباً در تمام بیان من سکوت ”را چنین دید: واکنش خمینی  بر کشور بود. او

  ۲۳5“کردند.می

گوید در آغاز انقالب به دیدار خمینی رفت و به او پیشنهاد داد، به جای اتالف هللا مهدی حائری یزدی میآیت

نین شود. او واکنش خمینی را چوقت برای تصویب قانون اساسی جدید، قانون اساسی گذشته بدون سلطنت تأیید 

 توصیف کرد:

 

ای که گذشت. سکوت ایشان به من برخورد. . . . این ایشان هیچ حرفی نزدند تا یک یا چند دقیقه

سابقه بود. شاید روشی بود که در جریان انقالب بر طبق مصلحت ایشان سکوت چیزی بود که برای من بی

وجه اعتنایی به این العملی داده نشد و به هیچیم نه، ابداً هیچ عکسبردند. . . . بعد آمدیم و دیدبه کار می



ست های دیگری دارند. مسئله این نیپیشنهاد ما نشد. خوب، بعد فهمیدیم که ایشان یا اطرافیان ایشان یک نقشه

 ۲۳6خواهند والیت فقیه درست کنند.میکه بخواهند مملکت را اداره کنند، بلکه 

 

دالن آبادان پوششی بود بر رازهایی که آنان خبری از آن نداشتند، و آن یکی با سوتهسکوت خمینی در دیدار 

ار از کشف اسرار. رفت اشو نگرانیتنگنا  بر زبان راند واکنشی بود در میانبه اکراه ای هم که ی برندهدو جمله

ایت گیری برای ارتکاب آن جنمیمگر آن است که او یا در تصی رکس از آغاز تا پایان نشانندهخمینی در برابر پرو

ته ستوانشان میاند که افشایریزان چنان به او نزدیک بودهگیرندگان و برنامهشریک بوده، یا اینکه تصمیم

 بر کشور بزند. فرمایی اوبر ادامه فرمان ای اساسیضربه
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ی آن وضع هم برای رژیم امکان ادامهنشینان را برآورد، های بستتوانست خواستاگرچه حکومت اسالمی نمی

 ن رو،از اینمود. شان هم از چشم همگان بر حق میخواستند پس بنشینند، و خواستنشینان نمینداشت. بست

ی بادان و امام جمعهی خمینی در آنمایندهالسالم جمی، ا. حجترفتی بیابدحکومت در تکاپو افتاد تا راه برون

گزارش منطقه را به عرض ”به دیدار خمینی شتافت و  ۱۳13منصوب او در این شهر، در تاریخ دوم خرداد 

 ۲۳۷“امام رساند و امام هم برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.

ه.( ستاخیز در آبادان بودر گفتند او پیش از انقالب مسؤول حزبدستان آبادان )بازماندگان میسپس زرگر دا

  ۲۳8که بازپرس ویژه وارد آبادان شده و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.خبر داد 

متهمان فراری سینما رکس اکنون ظاهراً  های سابق شهری، کهخی مقامبر ،های دولتیاز طریق رسانه

محترم شهدای سینما بازماندگان از ” ای نوشت،دادستانی انقالب در بیانیه ۲۳3.بودند، به دادگاه فراخوانده شدند

دادگاه انقالب اسالمی ویژه که رکس و خانواده متهمان پرونده و دیگر عالقمندان که مایل به حضور در جلسات 

 “شناسنامه با در دست داشتن ۱۴/1/13شود تا آخر وقت اداری باشند تقاضا میود میشبه طور علنی برگزار می

  ۲4۱.های دادگاه به دادگستری بروندستبرای دریافت کارت شرکت در نش

دادگاهی  به هر روی نشان می داد که قرار است “شودباشند تقاضا میود میشبرگزار می”ی این اعالمیه

ار بود آشک .ی آن باشندانندهو گرد اضیی حیاتی در این مرحله این بود که چه کسانی قبرگزار شود، ولی نکته

ای توانست به معنخواست بازماندگان مبنی بر قضاوت علی تهرانی را نخواهد پذیرفت، زیرا این میدرکه رژیم 

 ای کاری بر پیکر حکومت اسالمی باشد.ضربه

االسالم حسین موسوی تبریزی سپرده شد که حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی تبریز قضاوت دادگاه به حجت

هللا به آیتحزب خلق مسلمان که سرکوب ی بسیار حساس اهل آذربایجان است توانسته بود در مسأله او کهبود. 

 شماری صادر کند.های اعدام بیو فرمان ای مؤثر اقدامزدیک بود به گونهشریعتمداری ن

 دادگاهآن ی هاانجام داد در مورد ویژگی ای که چند روز پس از پایان کار دادگاهدر مصاحبهتبریزی موسوی 

ای الزم بود و دادستان برای رسیدگی به این فاجعه بزرگ و تاریخی دادگاه ویژه” گفت، و دادستان و قاضی

به رغم این قضاوت موسوی تبریزی  ۲4۱“خواست و قاضی شرع آن هم باید با تدبیر باشد.متخصص و قاطع می



 ودانش قضاییبه علت عدم تجربه  خوشبختانه” ،نویسدی او میخویش، مصطفی آبکاشک دربارهی درباره

  ۲4۲“نتوانست از عهده حفظ همه اسرار این جنایت به نحو کامل برآید. لذا خیلی از مسائل فاش گردید.

 گوید:میبه کار قضاوت آن دادگاه اش شدنی برگزیدهشیوهها بعد در مورد سال موسوی تبریزی

 

آن زمان آقایان شهید دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور، قدوسی دادستان کل انقالب و موسوی 

( نماینده مردم تبریز در مجلس بودم. پیش 13من آن موقع )شهریور  . . .اردبیلی دادستان کل کشور بودند. 

ها من که یکی از آننفر بیشتر حکم قضاوت ندادند  ۳از آن یکی از قضات معروف انقالبی بودم. امام به 

ینما هایی داریم. بهشتی بر پرونده سبودم. اول آقای قدوسی و بعد شهید بهشتی آمدند و گفتند که چنین پرونده

گفتند قاضی معتبری خواست پرونده رکس هم به من واگذار شود. میمی همرکس تاکید داشت و قدوسی 

ضاوت توانم قند. من گفتم نماینده مجلس هستم و نمیتر از من بودوانیم پیدا کنیم، قضات دیگر جوانتنمی

مام توانم قضاوت کنم. اها پیش امام رفتند و حکم گرفتند که من میکنم، مگر اینکه راه حلی پیدا کنید. آن

ها نظارت داشته باشم. بنابراین ای دو روز در دادگاهتوانم هفتهگفته بود گرچه من نمایندۀ مجلس هستم اما می

رفتم، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم در جریان بود و من غائب ه یک روز به مجلس نمیدر هفت

 ۲4۳شدم.محسوب نمی

 

به هر ی مقننه هماهنگ شده بودند و تصمیم داشتند ی قضاییه و قوهو قوه “امام”شود، جور که دیده میهمان

ی ی مجلس اما به معناگمارند. قاضی شدن یک نمایندهرراهی شده موسوی تبریزی را به قضاوت دادگاه رکس ب

هایی آزاد آن دوران آغاز انقالب اعتراضتوانست در آتمسفر نیمهتداخل قوا و نقض قانون اساسی بود. این امر می

ی پشتیبانان قضاوت موسوی تبریزی را برانگیزد. از همین رو، شورای نگهبان منصوب خمینی هم به جرگه

ت و ای نیسموضوع در شورای نگهبان مطرح و اینطور تفسیر شد که شخصی که در استخدام قوه این”پیوست: 

 ۲44“.تواند قضاوت کندده مجلس است میصرفا نماین

شان به ریاست دادگاه موسوی تبریزی از جوان بودن قضات دیگر به عنوان مانعی بر راه برگزیده شدن

ار ی کساله بود، و گذشته از نداشتن و تحصیالت قضایی و تجربه ۲۷او خود در آن روزگار ولی رکس نام برد. 

ای نبود. اگر حتی قرار بود قاضی الزاماً روحانی ی چنین پروندهشایسته از این لحاظ سنی اساسی در این زمینه،

تر قالیبسیار برای این کار های فراوان اسالمی، سال سن و تألیف  1۱باشد، علی تهرانی، با داشتنن بیش از 

 نمود.می

دادند. یکی از آنها مجتبی میرمهدی کادر حقوقی دادگاه را موسوی تبریزی و سه عنصر ناشناخته تشکیل می

 شود. اش به آسانی یافت نمیبود که هیچ آگاهی در مورد گذشته

 اه رکس،روز پیش از برگزاری دادگ ۴۱دادگاه بود به نام حسین دادگر.  ی“بازپرس ویژه”فرد دوم 

یکی از قضات با سابقه تهران به سمت بازپرس ویژه پرونده تعیین و مشغول به ”خبر دادند، ای رسمی هرسانه

ینی هللا خمشود که مدت کوتاهی پس از سفر روحدانانی دیده مینام حسین دادگر در میان لیست حقوق ۲45“کار شد.

پرست و آزادیخواه رزوهای مردم مبارز و وطنآ”، نسه نوشتندارای برای مسؤوالن حکومتی فنامهدر به پاریس 



ی اقامت به او در این کشور و خواستار دادن اجازه ۲46“و ضد استعمار ایران در وجود ایشان متجسم شده است،

ملت ایران فقط و فقط برای اجرای کامل قانون اساسی به ”آنان در آن نامه به میزبانان اطمینان دادند،  ۲4۷شدند.

 اش که اکنون در خانه شماستر این، ملت ایران از شما انتظار دارند در برابر این ملت و نمایندهب ااند. بنپا خاسته

)احتمالً منظورشان  ۲48“رفتاری در پیش گیرند که باز هم ایرانیان مانند گذشته از کشور شما با افتخار یاد کنند.

اش صادر مسلکاند به احکامی که او و همتواناحترام بوده، نه افتخار، چون برای مثال یک قاضی اسالمی می

 .(معیارهایی متفاوتها و با اند افتخار کند، نه به احکامی صادرشده توسط قضاتی از مکانکرده

ً به امید برقراری کنندهدانان امضابخشی از آن حقوق ی آن نامه، ناآگاه از گذشته و رفتار خمینی، یقینا

ین ولی رفتار کسانی مانند حسند. مینی به ایران آن نامه را نوشتبازگشت خدموکراسی بیشتر در کشور پس از 

شروطه مقانون اساسی  آنان نیز مانند خمینی اعتقادی ندارند به مبانیدادگر در روزگار پس از انقالب نشان داد که 

یگر در وه از یکدکه اقتباسی بود از قوانین اساسی کشورهای غربی و اصولی مانند حاکمیت ملی و استقالل سه ق

 آن به رسمیت شناخته شده بود. 

پسندیدند، و به سمت بازپرس های تند اسالمی را میشماری بود که روشحسین دادگر در میان قضات کم

 ی دادسرای انقالب اسالمی برگزیده شده بود.ویژه

 دادستان بود.  ی مدیریت دادگاه رکسترین و در همان حال مرموزترین عضو از عناصر چهارگانهفعال

با نام نقیبی بدون بردن تنها ها چاپ شد، از این فرد های دادگاه در رسانههای رسمی که از نشستدر گزارش

 اش یاد شد. وچکک نام

 ۲43“یکی از قضات ناشناس بعنوان دادستان دادگاه منصوب می شود.”مصطفی آبکاشک نوشت، 

گیر در فضای مجازی برای یافتن پیوندی میان نام نقیبی و رکس یا نقیبی و قضاوت یا دادستانی وجویی پیجست

خواهد آید خود او میبه نظر میدهد. آمیز به دست نمیی این فرد اسرارهیچ سر نخی به جزییاتی دیگر درباره

 اش را پنهان نگاه دارد.ماهیت

ها در مورد این دادگاه نوشته شد، آمده بود ادگاه در رسانهروز پیش از برگزاری د ۴۱در خبری که نزدیک 

 ۲5۱جی دادستانی دادگاه رکس را بر عهده خواهد داشت.که از طرف دادستانی کل انقالب فردی به نام سید حسن نقی

 برد.ی این نام نیز راه به جایی نمیدرباره یوجویو جست

ان دادست”به منظورهای گوناگون منتشر شده فقط عنوان هایی هم که در زمان پیش از برگزاری دادگاه آگهی

را در پای خود دارد، به غیر از یک نمونه که تنها سر نخ گشودن این گره پیچیده است،  “ویژه سینما رکس آبادان

  گران آینده نهاده.انگارانه در دست کاوشاسته و سهلی آن کالف سردرگم ناخوسرنخی که شاید دارنده

در  “متهم سینما رکس ۳۲”ای با عنوان سوزی، بیانیهنزدیک به یک ماه پیش از برگزاری دادگاه آتش

دادستان انقالب اسالمی ویژه سینما رکس آبادان سید ”منتشر شد که در زیرش آمده بود،  اطالعاتی روزنامه

گفت،  رکسی دادگاه سینما های دربارها پس از آن روزگار، موسوی تبریزی در مصاحبهسال ۲5۱“حسین نقیبی.

پس یک سر نخ  ۲5۲“.شاه بود پیش از برگزاری دادگاه دادستانی از تهران به آبادان رفت که از قضات دوره”

 دیگر آن کالف این است که سید حسین نقیبی از قضات زمان شاه بوده.



 

در کار قضاوت  اشاز سید حسین نقیبی دو مصاحبه موجود است که تنها در یکی از آنها به گذشته

ای به آن دادگاه هترین اشاروچکس از دادگاه رکس انجام داده، او کدر آن مصاحبه، که سه دهه پ ۲5۳پردازد.می

 ی دادگاه سینما رکس است.“دادستان ویژه”توان دریافت که این همان کند، ولی از روی شواهد گوناگون مینمی

اش مبارزاتیساله بوده و سپس در سوابق  ۲8ی انقالب هندر آستا گویدسید حسین نقیبی در این مصاحبه می

ی مالی اشرف خواهر شاه را بررسی استفاده ی سوءد که در سال پیش از انقالب پروندهدهبا افتخار شرح می

ق کرده یگیری پرونده تشودر پی وگو مبنی بر اینکه وزیر دادگستری وقت او رای گفت. توضیح او در ادامهکرده

ته توانسای میرسیدهازراهطلبیده و هر تازهین کاری دالوری خاصی نمیگویاست که در آن روزگار انجام چنود خ

 هزاران داعیه در سر داشته باشد.

گوید چند روز پیش از پیروزی انقالب نخستین قاضی بود که به دادگستری رفت و با میسید حسین نقیبی 

خاطرات ”از آن روزها  گویدمی ی است.همکاری به آنها خبر داد آماده های اسالمی نوپدید تماس گرفت وکمیته

های سبب شد او از همان آغاز و پیش از تشکیل دادگاه مالیانعشق به محاکمه در خط اسالم و  ۲54دارد. “شیرینی

 مانند کارش را پی بگیرد: ینی باشد و با شوقی بیانقالب نخستین کادر قضایی مطلوب خم

 

موقع ظهر دوستان گفتند  و بودند و مقداری آشنا شدیم قصر رفتیم، آقای خلخالی در آنجا ما به زندان

تنها  ماندن چندین ماه ادامه پیدا كرد و در این چند ماه من همین برویم. من ماندم و وقت تمام شده و به منزل

خوابیدم و سبب می جا نهما كردمماهی كه آنجا را اداره می 2تا  1زندان قصر خارج شدم. در  از دو بار

خوابیدن هم نبود. یك میز فلزی داشتیم كه  مكانی برای حتی . . .شد كه تدبیر كار به دست بنده واقع شود. 

 .۲55خوابیدمها یكی، دو ساعت میشب انداختم ومیز می من پتوی سربازی روی

 

را بر  ت دادستانی انقالب مرکزهللا بهشتی به او پیشنهاد کرده پسدهد که آیتسید حسین نقیبی توضیح می

هللا احمد آذری قمی به این مسؤولیت و بعد هم آیت ،عهده بگیرد، ولی او ترجیح داد کس دیگری آن مقام را بپذیرد

 گوید حتی پیش از تعیین دادستان کل انقالب،ی دادستانی انقالب مرکز بود. میبرگزیده  شد. نقیبی اما همه کاره

  “.كردیمقسمت اداره می این انقالب مركز همه كشور را با كمك دوستانی كه آمده بودند دردادستان  به عنوان”

است  “معتدل”به این علت که  ل انقالب، سید حسین نقیبی با اوپس از تعیین هادوی به عنوان دادستان ک

  ۲56اختالف پیدا کرد.

قابل شمارش و حساب نبود، ”وید: گی کارش میها و شیوهسید حسین نقیبی در مورد حجم باالی پرونده

خواستیم به كه به ما اطالعاتی دهد. به طور مثال اگر می مرجعی نبود های سنگین در شرایطی كه هیچرسیدگی

كه خود داشتیم  اطالعاتی كردیم بیشتر بر مبنایوجو میرسیدگی کنیم ضمن اینكه اسناد را جست کار وزیری

  ۲5۷“رسیدیم.محاكمه می سوال، جواب وكردیم و به تحقیقات را هدایت می

 



، که حتی بنا بر رو پارسا و محمدرضا عاملیبهر نمونه، فرخ “خود داشته،”ی اسنادی که او بر پایه

 و هزاران تن دیگر را اعدام کرد. دادستانی هم مرتکب هیچ جرمی نشده بودند، کیفرخواست

 آن موقع سیستم می خواست كه قاضی”گوید، دادگستری در زمان شاه، سید حسین نقیبی می در مورد سیستم

شاه به جایی رسید و اعتقاد پیدا كرد آنچه  . . . .هم خیلی کم داشتیم شنومقتدر و مستقل داشته باشد. قضات حرف

در  “.اداره شود ت قضاییدرست بوده است و باید مملكت با قانون اساسی و عدال گفتروز می قوه قضاییه آن

ی دست ولی فقیه قرار داد، چهود کرد و آن را بازیی قضاییه را نابی کسی که استقالل قوههمان حال، او درباره

اساسی داشتند كه در  كنند دو خصلتتلقی می گذار قوه قضاییهدكتر بهشتی كه به حق او را بنیان”گوید، می

فهم آنچه سید  “.اند و آن تعلیم و تزكیه بودو نبوت گفته در فلسفه بعثت كهخصایل انبیا است و از خصایلی است 

 های خردمند چندان ساده نیست.ید برای انسانوگحسین نقیبی می

نه گوید، ولی شرح او از زمیی دادگاه رکس نمیوگویش هیچ سخنی دربارهاگرچه سید حسین نقیبی در گفت

 ند:زها را کنار میی کارش پردهو شیوه

 

دفتر خود مأمور  آقای دكتر بهشتی من را در دادگستری مرحوم بعد كه من استعفا كردم و برگشتم به

 كردیم ودستوراتی داشتند ما بررسی می به من دادند. در بسیاری از كارها كردند و ابالغ بازرس ویژه را

كردیم. یا اگر مشكلی بود حل می كردیممیدادیم یا كاری را آماده می كردیم یا گزارشینظرمان را عرض می

یا به تنهایی  فرستادند به طور معمول در معیت یكی از علمامی شهرستانی اگر مسائلی بود، من را در یك

خدمتشان عرض  بیاورم و گزارش را مسایل را حل و فصل كنم و كار را به قاعده و سامانی كردمسعی می

 . . . .كنم

 

رئیس  خودم بودم كه هر دادگاه یك حقوقدان، یك اششاید پیشنهاددهنده این ماده نامه كهطبق آن آیین

 .معتمد از بین مردم باید داشته باشد یك دادگاه كه حاكم شرع باشد و

 

شرع كه در آن موقع رفتیم  شد و حكامدادستان تشكیل می عالوههای ما با حضور این سه نفر بهدادگاه

 همین آقایان كه از جمله آقای گیالنی، جنتی، خلخالی، آقای ردیم و ابالغ گرفتندك از خدمت امام)ره( تقاضا

 .كردندمی كشیدند و احكام را صادرآقای موسوی تبریزی بودند و زحمت می آذری قمی،

 

معتمد ”عنصری که نقیبی  های انقالب هرگز ازدر دادگاه به آگاهی همگان رسیده، هاتا جایی که از رسانه

 ها به جز صدای گردانندگان دادگاه، که همیشه طرفدار حکومتخواندش خبری نبوده، و از این دادگاهمی “مردم

 اند، از یک طرف و صدای متهم مرعوب از سوی دیگر، هیچ صدای دیگری شنیده نشده.اسالمی

احبه ن در این مصنیهمچها پخش نشود. او اش در رسانهکرد تا آن زمان نامسید حسین نقیبی کوشش بسیار می

 ددهد که او از کار خوها نشان میکاریی این پنهانهمه “ما را نگیرند. چهرۀ”تلویزیون خواسته بود، گوید از می

تانی ی دادسولی به راستی تنها همان یک بیانیهاحتمالی هم تا جای ممکن بگریزد.  خواهد از کیفریشرم دارد و می



در پای خود دارد، کافی است تا  ۱۳13ام سید حسین نقیبی را در هفتم مرداد ی سینما رکس، که نی پروندهویژه

 اگر روزی دادگاهی عادالنه برای جنایت رکس برگزار شود، او را به اشد مجازات محکوم کند.

 ی دادستانی آمده:در آن بیانیه

 

ً از اهالی محترم آبادان تقاضا می شود بنام خدا. بدین وسیله از عموم هموطنان ارجمند و خصوصا

های چنانچه هر گونه شکایت، شهادت و مدارکی در مورد نامبردگان ذیل دارند به منظور تکمیل رسیدگی

 ت: . . .. انجام شده در اختیار دفتر این دادستانی قرار دهند. اسامی این عده به این شرح اس

 ۲58دادستان انقالب اسالمی ویژه سینما رکس آبادان، سید حسین نقیبی.

 

یان ی مهم در این مشان را ثابت کند. نکتهکدامتن آمده است که دادگاه بعداً نتوانست درستی اتهام هیچ ۳۲نام سپس 

 معنای این امر تنها یکی از این زاده، وجود ندارد.تکبعلی نام متهم اصلی، یعنی حسین بیانیهاین است که در آن 

وافق برسند زاده به تاند با تکبعلیخواستهتواند باشد: سید حسین نقیبی و گردانندگان دیگر دادگاه میدو احتمال می

ای هاهیاند مردم و بازماندگان آگخواستهاش نمیو او را از شرکت در دادگاه بازدارند، یا اینکه نقیبی و برادران

ی این هر دو احتمال این است که نقیبی و گردانندگان دیگر دادگاه از پیش تصمیم دادگاه بدهند. نتیجه خود را به

 ردم خرسند شوند و سر و صدا بخوابد.تا م سخت مجازات کنند گناه،، اگرچه بیرا انسانشماری گرفته بودند 

قلم انداخته باشد وجود ندارد، زیرا این اشتباه  احتمال اینکه دادستانی یا روزنامه به سهو نام متهم ردیف اول را از

 های دیگر روزنامه تصحیح نشده.احتمالی بزرگ در شماره

سه تن در آتش سوخته و یک  اند، کهدر آن هنگام در آبادان شایع بود که چهار تن سینما رکس را آتش زده

ر دادستان اگصحت این روایت تأیید شد. ای دادگاه نیز هدر نشست برد.زاده، در زندان به سر میتکبعلی ینتن، یع

در  هاییآگاهیکرد تا کسانی که اش نام آن سه تن را هم ذکر میباید در بیانیهقصد کشف حقیقت را داشت، می

های اشتن آگاهیموردشان دارند آن را در اختیار دادستانی قرار بدهند. اگرچه آن سه تن به ظاهر مرده بودند، د

 تری از فاجعه به دست بدهد.توانست تصویر درستان میشر دربارهبیشت

کی یهای آغاز انقالب خشونتعامل اسدهللا مبشری، نخستین وزیر دادگستری پس از انقالب، اعتقاد دارد 

ای بودند یک عده”گوید، شان میآورد( که در وصفشان را به یاد نمیاند )نامهطلب بودای و فرصتدو تن عقده

که من بعد آنجا برخوردم، با آنها آشنا نبودم، و حس کردم که اینها اصالً خونخوار هستند . . . یکی دوتایشان از 

مردم خون دادند، ”کردند: این افراد چنین استدالل می گویدمیمبشری  ۲53“.وکال بودند، جوانهای انقالبی نبودند

مردم  گویند چرادوستانی كه می”: کندچنین استدالل میاش در مصاحبهسید حسین نقیبی  و ۲6۱“.خواهندخون می

امام هم به عنوان رهبر مردم  خواستندمی مردم .گرفتندمردم آنها را می كردیمما اعدام نمی اید؟ اگررا اعدام كرده

مبشری  “.ای هم این كار را كردنددانستند كه محاكمه انجام شود. عده الشرایط صالحو هم به عنوان مجتهد جامع

 گن، دستگاه تناسلی و لمتهمانبه جای تیر زدن به قلب  ؛ها همراه بودترین شکنجهها با سختاعدام گویدمی

ر جواب شنیده بود، او خبر زجر کشی متهمان را به خمینی رسانده و د ۲6۱.گرفتندشان را نشانه میخاصره



 مبشری انقالب ارتکاب چنین رفتاری بوده.یعنی اینکه از نگاه خمینی یکی از اهداف  ۲6۲“غرض این است.”

بنا بر سخن مبشری، بهشتی  ۲6۳ها اعتراض کرد.شدگان در روزنامهی اعدامنین به چاپ عکس تیرخوردههمچ

این شاید یک دلیل ارادت وصف ناپذیر سید حسین نقیبی نسبت به  ۲64.ها موافق بودهها و اعدامهم با آن روش

روح  ای كه دریزیبای”عارفانه از تأثیری که از شخصیت بهشتی پذیرفته دارد: نقیبی خود تفسیری  بهشتی باشد.

 ۲65“.گذاشت ایشان بود در ما اثر

به یقین سید حسین نقیبی مرتکب بخشی از جنایاتی است که به اسم خلخالی و دیگر قاضیان اسالمی ثبت 

 شده.

بازپرسی ویژه جهت تشکیل و تکمیل سوزی رکس خواستار اعزام قربانیان آتشبازماندگان دلیل اینکه 

ینکه ی امسؤوالن حکومت اسالمی درباره اساسهای پیاپی و بیی آن فاجعه شدند این بود که دیگر به قولپرونده

کی یآنان هرگز باخبر نشدند که فردی که نخست به عنوان پرونده به زودی بررسی خواهد شد اعتمادی نداشتند. 

رین تنامناسب دادستانی دادگاه را بر عهده گرفت کمیل پرونده به آبادان آمد و بعد همبازپرس ویژه برای تاز دو 

 رینتگان دادگاه رکس مناسبدگزینه برای آنان است. اگر از نگاه حکومت اسالمی به قضیه نگریسته شود، گردانن

 بودند. انتخاب

کوشد آنان هنگامی دریافتند رژیم می. ندبود نشسته نان بستهمچهایشان برد خواستبازماندگان برای پیش

رسد، خواستار شدند که دادگاه رکس در شان را خاموش کند و ندای نبردشان به گوش مردم کشور نمیحرکت

پرونده  زیرا حکومت تا آن زمان یک بارود، نممیشان چندان هم غیر منطقی نتهران برگزار شود. این خواست

هللا علی قدوسی دادستان آیت ۲66به آبادان برگردانیده بود. نا به دالیلی دوبارهاهواز برده و پس از آن هم برا به 

 ۲6۷انقالب کل کشور این درخواست را قاطعانه رد کرد.

 نشینان گفت:ی بستقدوسی درباره

 

کردند که باصطالح بگویند دستگاه فعلی خودش تعهد دارد که این محاکمه های مختلف تبلیغات میگروه

بیاندازد و لذا بهمین دالیل مدتی تحصن کردند و طبق اطالعاتی که ما داشتیم اکثراً متحصنین از را بعقب 

های دیگری بودند که به آنها ملحق شده بودند و این مسئله را در پی خانوده شهدا نبودند بلکه اکثراً از گروه

 ۲68زدند.های خود دامن میهدف

 

اند گاننشینان جزو بازمانددر میان بست “چند پیرزن”ای نوشت که تنها نیهسپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در بیا

 ”“ ۲63اند.های سیاسی مخالفو بقیه وابستگان گروه

ز شان را نیی تحصننشینان البته بارها این اتهام مسؤوالن حکومت اسالمی را رد کردند و دلیل ادامهبست

سوزی برشمردند. ولی، از سویی دیگر، مردم ی آتشپروندهگیری شان در پیهایهی حکومت به خواستتوجبی

ز جور که دو سال پیش ابازماندگان پشتیبانی کنند، همانهای این حق را داشتند که از خواستای سیاسی هگروه و

ی قربانیان و سوختهدار دل، خود را دوستمالیانشان های گوناگون مخالف حکومت وقت، و در رأسآن گروه



ها کرده ها ریخته و مبالغهها خوانده، اشک، که خود در آن دوران نوحهمالیاندادند. گان رکس نشان میبازماند

دگان خود بازمانبه های سیاسی که هیچ، حتی ی واکنشی معقول را، به گروهخواستند حتی اجازهبودند، اکنون نمی

 !  هم بدهند

ساله خود را در جریان  ۲1تا  ۱۳فرزند  1پدری که جعفر سازش ”سوزی، در واقع، ده روز پس از آتش

قربانی  ۳۷۷ده و بازماندگان های داغدیسوزی سینما رکس آبادان از دست داده است از سوی کلیه خانوادهآتش

به سخنی دیگر،  ۲۷۱“ه به عنوان نماینده انتخاب شد تا در تهران به حضور شاهنشاه آریامهر شرفیاب شود.فاجع

پیش گرفته بودند، آخوندها شان در ایهستجویانه را برای پیشبرد خواهای آشتیاندگان روشدر حالی که بازم

که همگان  سر دادند. تا جایی نیز “مرگ بر شاه”ی آن در پیش گرفتند و در آبادان شعار روشی درست وارونه

ها سوخته بودند. این جور انسانشان هم در سینما رکس نهللا خمینی، جمی، آیات دیگر یا خویشاونداندانند آیتمی

 دانستند. می گناهاز اساس سینما رفتن را  وزگاردر آن ر

 شود: وارد می ی دیگراز دروگو با یک خبرنگار در گفتالبته جمی خود 

 

گفتم این بود که ما رهبری داریم و اطاعت مطلبی را که میای سیاسی هستند. هوهمن نگفتم که اینها گر

اند. بنابراین در این واجب است و ایشان هم در این موقعیت هر نوع تحصن را حرام دانسته از رهبر بر ما

مملکت تحصن در حال حاضر حرام است. البته من عرض کردم این بازماندگان شهدای سینما رکس حق 

ها ضی از گروهامروز بع .. . . برای رسیدن به این حق، حق دارند دارند تشکیل دادگاه را تعقیب کنند. اما آیا

که  کنندروند و حرکاتی میها بر سر مزار شهدا میاند، حتی پنجشنبهمسئله سینما رکس را بهانه قرار داده

  ۲۷۱دهند.می کنند و شعارهایی علیه اسالمت میروح شهدا را ناراح

 

رفتند از نظر مورد است. کسانی که در زمان شاه به سینما میبی “روح شهدا”ی جمی در مورد آزار دغدغه

مادری که پسرش در آتش رکس . کشیده شده بودند “فحشا”ی به هایی منحرف و به تعبیر خمیناسالمیون انسان

گفتند، شان را باز میهایستان گرد آمده بودند و خواستکه بازماندگان در گور گفت، هنگامی پیکارسوخته بود به 

 ’ ‘شما شهید ندارید،’”زدند، کسانی که یقیناً از هواداران پر و پا قرص جمهوری اسالمی بودند به آنان طعنه می

نثار  ین اتهامی که مسلمانان مؤمننخست ۲۷۲“‘.ای شما کمونیست هستندشهیده’ ‘،ای شما شهید نیستند هشهید

 شده در جمهوری اسالمیندارند؛ فعاالن کمونیست اعداماین بوده که آنها به خدا اعتقاد همیشه اند کرده هاکمونیست

 اند. شده به خاک سپرده ،خوانندآباد میلعنتگرایان آن را هایی جدا، که اسالم، که در مکاننه در گورستان عمومی

 سوزی رکس نداشته:عوامل آتشبا  یگونه پیوندوگو با خبرنگار مدعی شد هیچی گفتجمی در ادامه

 

شود و پس از مدتی بعد از پیروزی انقالب زاده دستگیر میدانیم شخصی به نام حسین تکبعلیمی”س: 

 “شود علت آن چیست و شما چه اقدامی برای دستگیری ایشان کردید؟آزاد می

شنوم که زاده شناختی نداشتم. من اآلن میاین موضوع در رابطه با من نبوده. من روی تکبعلی”ج: 

 “زاد شده است.دستگیر شده و آ



هایی از جیب حسین دانیم که در شهر شایعات زیادی هست و یکی از آنها این است که نامهمی”س: 

ای مبنی بر آمدن پیش شما گرفته. آیا ایشان پیش شما آمده اند که در آن آمده ایشان نامهزاده پیدا کردهتکبعلی

  “است؟

  “شناسم.زاده را نمی. من گفتم که تکبعلیمن یادم نیست چنین شخصی پیش من آمده باشد”ج: 

  “پس ایشان نزد شما نیامده است؟”س: 

 “یاد ندارم. . . .”ج: 

 “آیا زمانی که مردم متحصن بودند شما رفتید پیش آنها تا ببینید خواست انها چیست؟”س: 

 ۲۷۳“یکبار با آقای آذری قمی رفتیم.”ج: 

 

ا ب قضایی آن استان )این سفرها همیشههللا احمد آذری قمی به خوزستان و بررسی مسایل ی سفر آیتدرباره

ای به دخالت او در ترین اشاره، ولی کمخبری پخش کرد اطالعاتی روزنامه ،شد(دستور خمینی انجام می

های ما پیش از تحصن خانواده” از زبان آذری قمی در آن سفر نوشت، کیهانی روزنامه ۲۷4ی رکس نشد.پرونده

بازماندگان اعالم کردیم که چنانچه اهالی آبادان اطالعی از جریان سینما رکس دارند مراتب را به دادسرای 

انقالب اعالم کنند و در حال حاضر دادستان انقالب اسالمی آبادان اعزام یک بازپرس فنی نموده و ما نیز مشغول 

ان های قربانیاوباش اسالمی عکسولی آمده بود که  پیکاری در روزنامه ۲۷5“تحقیقات در این زمینه هستیم.

بر اساس این  ۲۷6هستید. “راغ رژیم گذشتهاستف”شما  گفتهآذری قمی به بازماندگان ند و اهسوزی را پاره کردآتش

ده بود، خود را آتش ز “استفراغ”توان چنین نتیجه گرفت که، چون شاه بخشی از ی خمینی، میی این نمایندهگفته

اش این اقدام را ضدّ اسالم شمردند، خشمگین شدند، بیانیه در محکومیت آن بیرون دادند، مردم را خمینی و یاران

 را به پیروزی رساندند. “مقدس اسالمی انقالب” به جنبش بیشتر فرا خواند و

های مسؤول مراجعه های دادگاه به مقامتنها بخشی از بازماندگان برای دریافت کارت شرکت در نشست

ما  کنیم. خواستاین دادگاه فرمایشی است و ما شرکت نمی”کردند. نظر بخشی دیگر از بازماندگان چنین بود: 

مأ از د و دیگر آنکه این دادگاه مستقیبرای این دادگاه یکی این بود که شیخ علی تهرانی به این مسأله رسیدگی کن

شاید اگر بازماندگان چیزی از سابقه و ماهیت سید حسین نقیبی  ۲۷۷“رادیو تلویزیون سراسری پخش شود.

 دادند.تری از خود نشان میند در برابر آن دادگاه واکنش سختدانستمی

ی بست و ور چاپ شود، ادامههای کشهای دادگاه در رسانهتسشهایی از ننجا که قرار بود گزارشاز آ

از این رو، سپاه پاسداران آبادان وارد عملیاتی ای سخت بر حکومت باشد. توانست ضربهافشاگری بازماندگان می

 اش از زبان یکی از مسؤوالن آن چنین است: شد که شرح

 

ندگان سینما امام جمعه در نماز جمعه خواست که به تحصن خود پایان دهند، چرا که اگر اینها بازما

رکس هستند به خواست آنها رسیدگی شده و حاکم شرع پیش انها رفت تا از آنها بخواهد به تحصن خود 

خاتمه دهند و چون روز در مرکز شهر شلوغ بود و افراد اینها هم دور و بر جمع بودند خودبخود ایجاد 

ه دارائی رفتیم. در را به روی ما کرد. این بود که شب را انتخاب کردیم و همراه حاکم شرع بدرگیری می



باز نکردند و گفتند ما صحبتی نداریم. یکی از برادرها از باالی در به داخل رفت و در را باز کرد. آنها 

شروع به جنجال و هیاهو به راه انداختن کردند. . . . بسیاری از افراد بازمانده نبودند و در یک رابطه 

راد آنها شروع به فحاشی و هتاکی به انقالب و به رهبری ]کردند[، و ما سیاسی آنجا بودند و بسیاری از اف

شان پیاده کردیم و خود در اداره ها آنها را سوار ماشین کرده و در محلبرای جلوگیری از این درگیری

  ۲۷8دارایی مستقر شدیم.

 

 شان بودند:هایگیر خواستروز بعد، بازماندگان هنوز پی

 

صبح شنبه متحصنین مجدداً به مقابل محل اداره  3از اداره دارایی، ساعت در پی اخراج این گروه 

دارائی آمده و به طور نشسته به تحصن خود ادامه دادند که بعد گروهی به طرفداری و گروهی دیگر به 

مخالفت با متحصنین به دادن شعار و پرتاب سنگ بسوی یکدیگر پرداختند. این درگیری نیمساعت به طول 

 ۲۷3آور پایان گرفت.و چند تن نیز زخمی شدند. درگیری به مداخله سپاه پاسداران و شلیک گاز اشک انجامید

 

د ای فعالیت چنزاری دادگاه، دادسرای انقالب اسالمی آبادان و خرمشهر با صدور بیانیهدرست پیش از برگ

ان تا تعیین تکلیف آن”دو شهر گروه سیاسی از جمله مجاهدین خلق، فداییان خلق، پیکار و حزب توده را در این 

ای اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبهاالسالم علیحجت ۲8۱ممنوع اعالم کرد. “از سوی مجلس شورای اسالمی

 ادرص “شرایط ویژه”به علت  این دستورگفت  ی علت این اقدام خالف قانون اساسیدر پاسخ پرسشی درباره

کشور آزاد نبود، ولی صدور این حکم به راستی  هم در هیچ جایآن های مخالف تا پیش از فعالیت گروه ۲8۱شده.

برقرار است. تأیید رفسنجانی بار دیگر هماهنگی عناصر حکومت  “شرایط ویژه”داد که در آبادان که نشان می

 گذاشت. به نمایش می ی رکسا در رویارویی با پروندهر

ی فالحیان رئیس آن بود با ما همکاری کرد و کمیته محلی خوزستان که آقای عل”گوید، موسوی تبریزی می

 ۲8۲“استفاده دیگران کم شد. دادگاه هم بخوبی برگزار شد و خانواده شهدا هم خیلی راضی بودند و سوء

 شمارد: طرفداران برگزاری دادگاه را چنین برمیاو

 

های شهدا و طیف پیگیر پرونده سینما رکس بودند. یکی خانواده ۳در مجموع بعد از پیروزی انقالب 

ها چند وقت یکبار تظاهرات سوزی سینما رکس بودند. آنها که خواستار مجازات عاملین آتشداغدار

کردند. گروه هایی بودند که تحریک میخواستند دادگاه رکس برگزار شود. طیف دوم چپیکردند و میمی

ها( بوده وگرنه به پرونده )انقالبی سوزی رکس کار خودشانکردند آتشسوم طرفداران شاه بودند که ادعا می

 ۲8۳شد.تر رسیدگی میکردند. من هم معتقدم که به این پرونده باید زودرسیدگی می

 

منهای  –اش توان دریافت که حکومت جمهوری اسالمی و هوادارانحتی از سخنان موسوی تبریزی هم می

زگار اند. البته طرفداران رژیم شاه در آن روی خواهان برگزاری دادگاه رکس نبودهدسته جزو آن چند –خود او 



ین ا موسوی تبریزی در ذهن خود داشته یا بعداً به آن رسیده.یافتند و این استباطی است که نمی ابراز نظر امکان

سرانجام کار دادگاه رکس به ی مسؤوالن حکومت اسالمی را درباره نامطمئنی و بدبینی سخنان او به راستی

 گذارد.نمایش می

شی داد . بخاش هم را نشان میگیج کند، ولی نگرانیآورد تا مخاطب را به زبان سخنانی  سید حسین نقیبی

 :آلود بودپایه و هذیاناز آن سخنان درست و بخشی دیگر بی

 

های مختلف مدت دریافتم گروهبینم چرا که آنطور که در این عاقبت دادگاه را من زیاد خوش نمی

دانند که نظر اکثریت قریب به ای رژیم سابق را مقصر مینظرهای مختلفی راجع به این واقعه دارند. عده

هایی از مخالفین ای گروهدانند  و عدههای خاص سیاسی را مقصر میای گروهاتفاق ملت ایران است و عده

ام باصطالح خودشان کتها که من از طرف متحصنین دیدهدانند و بعضی ترافعلی حکومت را مقصر می

یا چند نفر  ۲گویند که دانند و میای نیز این کار را اتفاقی میدانند و عدههیأت حاکمه فعلی را مقصر می

های متهمین که در بازداشت و تحت اند. بنابراین از طرف دیگر باز خانوادهاتفاقی این کار را انجام داده

بینند. بنابراین هر تصمیمی را که دادگاه بگیرد مورد ند اصوالً هیچ تقصیری را متوجه نمیتعقیب هست

  ۲84اعتراض یک طبقه و قشر و گروه قرار خواهد گرفت.

 

در دادستانی  ۱۳1۷در اسفند ونده را پی بگیرد گفت او خواهد پرکه حکومت نمی در رد این اتهامنقیبی 

البته بارها ”به مردم اطمینان داد،  ۲85.تیمسار رزمی را خودش نوشته بودنالخروج عانقالب بوده و حکم ممنو

ه اند نداریم. بنده نها مطرح کردهگویم که ما هیچ ارتباطی با هیأت حاکمه به آن شکل که گروهام و باز هم میگفته

اش، اما ی سخنمهدر ادا ۲86“طرف خواهم کرد.وزیرم نه وکیلم نه ارتباطی دارم و فقط یک کار قضایی و بی

این ” :اش را زیر پا گذاشتطرفی، ادعای بیاش را از حکومت پنهان کند و، به این ترتیبپشتیبانی نتوانست

 ۲8۷“دستگاهی که اآلن در حال حکومت است هیچ قصد و غرضی ندارد.

د د قصسوزی سینما رکس دست داشتنگروهی از عناصر خائن که در آتش”سپاه پاسداران هم اعالم کرد،  

سوزی آتش “خائن”توان دریافت که عوامل از این بیانیه می ۲88“ایجاد اخالل و آشوب در شهر آبادان را دارند.

کیل ی سپاه تشهنوز شناسایی و دستگیر نشده بودند؛ آن عواملی که در دادگاهی که همان روز انتشار این بیانیه

 اند.ن بودهشد قرار بوده محاکمه شوند عواملی ناخائن یا کمتر خائ
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، دو سال و ۱۳13در صبح روز سوم شهریور  سوزی سینما رکسی آتشی پروندهنخستین نشست دادگاه ویژه

صد های دادگاه نزدیک هفتسوزی، در سالن سینما تاج سابق برگزار شد. در نشستی آتشچند روز پس از فاجعه

های بازماندگان و نیز مسؤوالن و اعضایی از نهادهای اسالمی هایی از اعضای خانوادهتن تماشاگر شامل بخش

گان گردانند د و از هیأت منصفه هم خبری نبود.شدر قضایی دادگاه شامل چهار تن میحکومتی حضور داشتند. کا

وچرای حکومت بودند. چونان بیطرفدارای دیگر جمهوری اسالمی، همگی از هاین دادگاه نیز، مانند دادگاه

متهمان از حق ”گفت، ی آن دادگاه در باره طلب شده بود،، در روزگاری که اصالحها بعدموسوی تبریزی سال

های آن دادگاه هرگز سخنی یا نامی یک از نشستاین در حالی است که در هیچ ۲83“.داشتن وکیل برخوردار بودند

 از هیچ وکیلی شنیده نشد. 

الحمدهللا با تشکیل این دادگاه علنی که با ”ها در همان روزهای دادگاه گفت، وگویی با رسانهاو در گفت

های مخالف و تلویزیون هم از اول تا ها و حتی خبرنگاران گروهاز تمام گروهها نهحضور تمام خبرنگاران رسا

جور که گفته شد، همان ۲3۱“آخر دادگاه را بدون کم و کاست ضبط کرد باالخره تمام حقیقت برای مردم کشف شد.

به طور کامل شهر آبادان  های سیاسی مخالف حکومت چند روز پیش از برگزاری دادگاه رکس درفعالیت گروه

او  ند.اهای از آن نداشتگرایان هرگز بهرهکه خمینی ای سخن گفتهمندیموسوی تبریزی از سخاوت .ممنوع گردید

ها پیش گفته نیز ها بعد انجام داد در مورد وجود خبرنگاران در آن دادگاه از آنچه سالای که سالدر مصاحبه

بهترین دادگاه بعد از انقالب از نظر حضور جمعیت و خبرنگاران دادگاه سینما رکس ”فراتر رفته مدعی گشت، 

آنها را ندیده بود تا چیزی کس رنگاران خارجی که تا آن زمان هیچاو در مورد آن خب ۲3۱“.داخلی و خارجی بود

   ۲3۲“.خبرنگارانی از ژاپن، الجزایر و آلمان در دادگاه حاضر بودند”توضیح داد، بیشتر  شان بنویسددرباره

ین در اشد. های دادگاه با تأخیری چندروزه از تلویزیون محلی آبادان پخش میهایی گزینشی از نشستبخش

و چند ویدئ ضبط در آن روزگار دستگاهنشین بود. های بازماندگان بستشدن ناقص یکی از خواستواقع برآورده

صل اکرده باشد.  ذخیرهضبط و ها را نامهولی تاکنون شنیده نشده کسی آن بر اشت،بازار وجود ددر سالی بود که 

ی اصلی دو روزنامهوجود داشته باشد. محلی در بایگانی تلویزیون  تواندهنوز میها ی نشستاز همهنوارها 

همان جور که پیشتر هم گفته کردند. های دادگاه منتشر میهایی از نشستگزارش اطالعاتو  کیهانکشور یعنی 



، ندبودن  هنوز به طور کامل بر آن چیرهگرایان خمینی، که در آن روزگار کیهانی های روزنامهگزارششد، 

 های دیگر اپوزیسیونسازمان پیکار یا گروهتر بود و گاه نکاتی علیه اسالمیون را نیز در بر داشت. مفصل

ش ی گزارنندهکهای تماشاگران تهیه نکردند تا کاملهای دادگاه بر اساس شنیدههای مستقلی از نشستگزارش

را در برابر رویدادهای دادگاه پژواک و مردم آبادان های بازماندگان رسمی باشد، و برای مثال دست کم واکنش

هایی از برخی فعاالن سیاسی آن ها و مصاحبهها بعد مقاله، سالاطالعاتو  کیهانهای گذشته از روزنامهدهد. 

 ی رکس یاری برساند.روشن شدن برخی زوایای تاریک پروندهتواند به روزگار یا مسؤوالن منتشر شد که می

اگر به ادعاهای موسوی تبریزی در مورد حضور وکالی مدافع، خبرنگاران احزاب مخالف و 

آن  شد به عدالتگشت، شاید میمیطرف هم افزوده های خارجی در دادگاه، وجود یک قاضی بیژورنالیست

االسالم حسین موسوی پس از خوانده شدن آیاتی از قرآن، حجت ت دادگاه،در نخستین نشسدادگاه امیدوار بود. 

 به نمایش خواست در پیش بگیردمیدادگاه  ای راهی را کهسخنانی گفت که به گونهاما تبریزی حاکم شرع 

چنین بود )برای  های آن هنگام پخش شدور که در رسانهجهماندرست او پرغلط بخشی از سخنان  گذاشت.می

 :آن چند توضیح کوچک در داخل قالب آمده(و نیز رفع ابهامات ل فهم کردن قاب

  

با درود و سالم گرم و فراوان به اهداف پاک شهدای اسالم بخصوص شهدای ایران و مخصوصاً 

کسانی که در فاجعه فجیع سینما جان خود را از دست دادند و جنایتی که در این فاجعه اتفاق افتاد، به تفصیل 

 فت که در ردیف جنایات درجه اولی است که در محیط انسانیت رخ داده است. باید گ

 

کند و هرگز علیه شخصی توطئه همانطوری که امام فرمود اسالم هرگز با شخصی مبارزه نمی

 کنند.کنند، توطئه علیه قرآن میتوطئه علیه اسالم می]بر اساس همین استدالل، دشمنان هم[ کند، نمی

 

دار ساختن مبارزات اسالمی انجام گرفت ولی ها برای لکهها و مکرها و حیلهکه توطئهچه زیاد است 

های صدیق های پاک و تابناک در میان جامعه اسالمی و چهرهها را برداشت و چهرهخدایی که همه پرده

ی فاجعه دانیم وقتمبارزات اسالمی را نشان داد و همیشه مشی دشمن را به خودشان بازگرداند که ما می

بیاید همین سخنانی که قدرتهای شیطانی آن زمان با ]؟[  ق افتاد من تذکر دادم که اگر پدرسینما رکس اتفا

چقدر [ مزدوران شرق و غرب. ]خود را به کار انداختند ]؟[ الهام از اربابان آمریکائی اسرائیلی، های 

حتی بیش از ]ند، و[ قدر زحمت کشید دار سازند و چکوشیدند و تالش کردند که مبارزین اصیل را لکه

 آمریکا پول خرج کردند تا اینکه تحقیقات کنند همان فاجعه را بعهده انقالب اسالمی بگذارند.

 

ان که خود کنده بودند، نباالخره این خدا بود که توطئه را شکست داد و الحمدهللا به چاهی افتادند دشم

باالخره ملت هم پیروز شد و دشمنان را بیرون راند یا معدوم در دامی گرفتار شدند که خود گسترده بودند. 

خورده کار خود را های دشمنان داخلی و ابرقدرتهای زخمماندهپس]؟[ ولی  ،]؟[ هاساخت و آن بازمانده

ترک نکردند و دستورات آمریکا را در ایران پیاده کردند. افرادی که تا دیروز بلندگوهای رژیم بودند امروز 

ای که خواسته رژیم ننگین پهلوی بود خواستند های انقالبی یا انقالبیون افراطی شدند که همان برنامهافراطی



از ها به کار افتاد. مبالغ کثیری خرج کردند تا ببه دستور شیطان بزرگتر پیاده کنند و آنجاست که باز برنامه

اسالم است و خواستند وقتی که ضامن  آن را که[ دشمنان را،]با آن مبارزه کنند که آن شکست داده است 

 ۲3۳اتحاد و وحدت و یکپارچگی را از میان بردارند، برنامه خود را پیاده کنند.

 

هم ارویی متها بعد درباره روی، سالگاردر آن روزآبادان کیوان فتوحی، یک فعال امور سندیکای کارگران 

 زاده، و موسوی تبریزی گفت:اصلی، حسین تکبعلی

 

دادگاه از یکسو به شدت خنده آور و به شدت گریه آور بود و این تضاد ناشی از این بود که جریان 

موسوی تبریزی فارسی را با لهجه ترکی حرف می زد و تکبعلی زاده به لهجه آبادنی سخن می گفت و این 

ز یاران و سوزی را تشریح کند و ادو زبان هم را نمی فهمیدند. تکبعلی زاده اصرار داشت جزئیات آتش

 ۲34اهمیت جلوه دهد.یزی سعی می کرد اظهارات او را بیآشنایان خود نام ببرد اما موسوی تبر

 

کرد، هایی که موسوی تبریزی میی حضار بوده است. نوع پرسشتفاوت لهجه شاید تنها یکی از دالیل خنده

حن ل گذشته از تفاوت لهجه، اگر باشد. آورتوانسته خندهاز آن میاش بیشتر اعتناییزاده و بیهای تکبعلیپاسخ

افزوده شود، های زیر به صحنهداشته باشد  هاتوانسته در آن موقعیتزاده میبعلیکه تک ایصدا و حالت چهره

 توان آن آتمسفر را درک کرد:بهتر می

 

 فقط رفت دستشوئی و برگشت و نمیدانید جای دیگری رفته و با کسانی حضورا و یا]فرج[ ”رئیس: 

  “تلفنی حرفی زده باشد؟

 “نمیدانم و نمیتوانم نظری بدهم.”متهم: 

  “ی داشته؟ایت رفتن دستشوئی نبوده و برنامهفکر نمیکنید که آنموقع موقع”رئیس: 

 “من نظری ندارم و نمیدانم.”متهم: 

جاست که طرف با نهایت شدت اصرار داشته همان روز نقشه عملی نکته همین”رئیس دادگاه گفت: 

شود و وقتی سینما سهیال نشده به سراغ سینما رکس آمدند. و در این ده دقیقه که از داخل سالن بعنوان 

  “دستشوئی بیرون رفته چه کرده وبا چه کسی صحبت کرده و چه کار کرده؟

 ۲35“. . . های فیلم بود که گفت برویم بیرون.نصفه”متهم ادامه داد: 

 

ل کند و بیشتر مایهای موسوی تبریزی اعتنای چندانی نمیاده به حرفزشود، تکبعلیکه دیده میجور همان

 ربط است:کند که برخی از آنها بیهای میاست داستان خود را پی بگیرد. در اینجا موسوی تبریزی پرسش

 

نشانی را مد و یک کپسول آتشه در داخل سینما یک کارگر سینما آشما قبالً گفته بودید ک”حاکم شرع: 

  “.برداشت



وقتی در شهربانی این حرف را گفتم که یدهللا کپسول را برداشت آنها مرا مسخره کردند، که ”متهم: 

 “خواهید عملتان را توجیه بکنید.شما خودتان این کار را کردید و حاال می

دانید یدهللا کپسول را برداشت؟ او چطور شد به خودش نزد که در آتش پس دقیقاً می”حاکم شرع: 

 “نسوزد؟

خودش برداشت و بعد رفت طرف در چهارتومانی، در آخر طرف بالکن. آتش از آنجا به ”متهم: 

خواست آنجا آتش را خاموش کند تا به داخل سالن نیاید، تا بلکه از بیرون کمکی داخل نفوذ کرده بود. می

 “برسد.

 “پس چه شد؟”حاکم شرع: 

  “برق رفت. دیگر او را ندیدم چون در را شکستند وبعد هم”متهم: 

مسأله دیگر اینکه از وقت کبریت زدن تا وقتی که شما سینما را ترک کردید و بیرون ”حاکم شرع: 

  “آمدید چقدر طول کشید؟

 “حدود ده دقیقه طول کشید.”متهم: 

  “شما ده دقیقه در آتش بودید. کجایتان سوخته بود؟”حاکم شرع: 

 “ه بود.هیچ جایم نسوخته و لباسهایم نیز نسوخت”متهم: 

 “چطور ده دقیقه در آتش بودید و طوری نشدید؟”حاکم شرع: 

 “در آتش نبودم. در جلو بودم، همان جا که مردم جمع شده بودند.”متهم: 

 “وقتی از سالن نمایش خواستی بیرون بیایی، در وسط سالن بودی یا کنار دیوار؟”حاکم شرع: 

ود و آمدیم آنجا جمع شدیم و بعد که در را شکستند در کنار دیوار چون صندلی ما کنار دیوار ب”متهم: 

  “من هم آمدم بیرون.

  “گانه رد شدید آنها را یک به یک آزمایش کردید؟از جلو درهای سه”حاکم شرع: 

 “نه، آزمایش نکردیم و وحشتزده رفتیم طرف دری که شکسته شده بود.”متهم: 

 “متهم سپس ادامه داد . . ..

کردند؟ مأموران در دقیقاً تشریح کنید چون اهمیت فراوان دارد. مردم چکار میاینجا را ”سؤال شد: 

 “شدند؟چه حالی بودند؟ و چه کسانی مانع کمک می

  ۲36“کردم.من متوجه نبودم و به مأموران نگاه نمی”متهم: 

 

 زاده:شکن تکبعلیهای دنداناین هم چند نمونه از پاسخ

 

باشید و اطالع  حرفهایى در این مورد زده رج یادت نمى آید کهآیا با دوستان خود مانند ف”رئیس: 

 “باشد؟ ز بستگان فرج ساواکى بودهیکى ا دارید که

 “. . . .اینصورت نبوده به و مسئله ساواک دستگیر شده بوسیله بلکه او ساواکى نبوده”: متهم

  “د؟چرا سینما را آتش مى زنی شما با فرج صحبت نکردید که”: رئیس

  “.کارى در جهت انقالب و اینهاست هفکر مى کردم ک”: متهم

  “آیا فرج توضیح داد؟”: رئیس



اعصاب رژیم توسط آنها خورد  هبود ک یبرایش فرقى نمى کرد و موافق جنگ فرسایش”: متهم

  “شود.مى

  “شما فکر نکردید بعد از آتش سوزى ممکن است حتى یک نفر بسوزد؟”: رئیس

عاقبت آن فکر  ارى بهو آن هم علتش مسائل خانوادگى است و اصوال قبل از انجام هر ک نه”: متهم

 “نمى کردم .

  “دادى؟رایت پیشنهاد کنند انجام مىیعنى هر کارى ب”: رئیس

 ۲3۷“افتاد.ایران اتفاق مى در همه کردم کهدر کارهائى شرکت می ،هر کارى نه”: متهم

 

ا این کار بزاده فردی مذهبی نبوده و تکبعلیکرد تا دست کم نشان بدهد موسوی تبریزی کوشش فراوانی می

ال شما قب”پرسید، برای نمونه، از او می. دودل کند سوزی سینما رکس و مذهبیونآتش در مورد پیوند حضار را

 ۲38زاده پاسخ منفی داد.ار کرد، و تکبعلیی قرآن نیز تکرو همین پرسش را درباره “کتاب مذهبی خوانده بودید؟

ند. زاده را ثابت کتالش دادگاه بر این بود تا فساد اخالقی تکبعلیکه پیش از این هم نشان داده شد، نانهمچ

وی از همان کودکی از داشتن نعمت ”در کیفرخواست هم به مشکالت شخصی و خانوادگی متهم اشاره شده بود: 

ش نیز شوهر میکند و وی از نظر مالی در مضیقه قرار میگیرد و در میان خواهران شود و مادرپدر محروم می

دادگاه از این طریق  ۲33“و برادران ناتنی خود احساس حقارت میکند و چندبار نیز جرایمی مرتکب شده است.

وان که در آن زمان به عن –توانسته به رژیم پیشین ثابت کند که او نه تنها مذهبی نبوده بلکه می کوشش داشت

 وابسته باشد. –سمبل فساد معرفی شده بود 

اکی ند ساواوانستهتاش نمیکرد که او و یارانزاده ثابت میای تکبعلیههای دادگاه، گفتهبه رغم این تالش

د، و ر شدنزا را در سالن انتظار ریختند و داخل سالن انتظااش مایع آتشدر سینما سهیال سه تن دوستان باشند.

منهای فالح که  –در سینما رکس، دوستان او  ۳۱۱سوزی نشد.کبریت بزند، که باعث آتش زادهتکبعلیقرار بود 

ش ازدن به دوستانپس از ریختن مایع وارد سالن شدند و او هم خود پس از کبریت –بعداً  به او اشاره خواهد شد 

اواک توان به سم انتحاری. به این ترتیب، آن جنایت را نمیتروریس هایی است ازاینها به راستی نشانه ۳۱۱پیوست.

تی ن جنایی چناعهده اش بتوانند ازی مغزشویی نداشت تا کارمندانقدرت و سابقه نسبت داد، زیرا ساواک چنان

 اش را داشتند.برآیند، و تنها مذهبیون بودند که توان

ی قدام انتحاری وادارد؟ او در دادگاه گفت همهرا به آن ا زادهتکبعلیتوانست ساواک با چه مشوقی می

رسید و آن را از راه فروش مواد مخدر به دست آورده بود، تقدیم اندازش را، که به دوازده هزار تومن میپس

در خانه خود را زندانی کرد تا اعتیاد را ترک گوید و مسلمانی پاکیزه و مبارز بشود.  ۳۱۲گروه مبارزاتی کرد.

ها جور انسانشده، و اینای است در غرب شناختهان از بروز تحولی در شخصیت او بوده. این پدیدهی اینها نشهمه

تر ناکتوانند خطرز مؤمنین باسابقه متعصبترند و میخوانند. چنین موجوداتی اشده( میاگین )دوباره زاده-را بورن

های علی های آخوندهای مساجد، کتابسخنرانیاش در آن روزها در تسخیر زاده و یارانهم باشند. مغز تکبعلی

 شده در محفل مخفی مذهبی بود.شریعتی، و باالتر از همه، مطالب احساسی ردوبدل

 



گیرند یم و با فراهم شدن شرایط تازه تصمیماند، ای تاریک داشتهزاده شده طبیعتاً گذشتههای دوبارهاین انسان

سته به توانزاده نمیی تکبعلیکارانهی خالفبرای نشان دادن گذشته گاهتالش داد که عوض بشوند. یعنی اینکه

 عنوان مدرکی برای غیر مذهبی بودن او در مرحلۀ بعدی باشد. 

د های انتحاری اسالمی که چناش دست به عملیاتی انتحاری زده بودند. ولی با تروریستزاده و یارانتکبعلی

جور که پیشتر آمد، آتمسفر عمومی ایران عملیات ساسی داشتند. هماندهه پس از آن کارشان باال گرفت تفاوتی ا

ر تابید. گردانندگان محفل مخفی و دیگگناه را برنمیهای بیتروریستی با هدف کشته شدن شمار بسیاری انسان

ن اینها چناا راهی نکرده بودند. هاناش را به ظاهر برای کشتن انسزاده و یارانعوامل پشت پرده تکبعلی

ه زاده در دادگاه گفت پس از آنک. تکبعلیاندیشیدنده شده بودند که به سرانجام کارشان نمیوشوی مغزی دادشست

 ۳۱۳خواست فریاد بزند و تماشاگران را از خطر بیاگاهاند.سالن انتظار را آتش زد و وارد سالن نمایش شد، می

اشاگران از ماش یدهللا، که بر خالف تگفت دوست گفت به این نکته نیندیشیده بود که ممکن است مردم بسوزند.

افزون بر  ۳۱4نشانی برداشت تا آتش را خاموش کند.گیر نشده بود، رفت و یک کپسول آتشدیدن آتش چندان غافل

دهد برای سوزاندن مردم اش در دادگاه همگی نشان میسوزی و سخنانزاده پس از آتشی اینها، رفتار تکبعلیهمه

خواهم مرا از مردم و جوانان عزیز می: ”بردهو پیوسته از این کار در عذاب وجدان به سر می آمادگی نداشته

 “یک جنایتکار ندانند.

از  زادهلیتکبع ای را کهبخشی از نامه زاده، نقیبی همی مذهبیون از تماس داشتن با تکبعلیی تبرئهراستا در

ی خصوصی فرزندی به مادرش چرا باید که نامه این پرسش)پاسخ شرعی زندان برای مادرش نوشته بود خواند. 

ی تخصص امثال موسوی به دست نامحرمانی مانند گردانندگان دادگاه برسد در حیطه به جای رسیدن به مقصد

مادر، ارتجاع خواه ناخواه مرا خواهد کشت و این هیچ بحثی ”در آن نامه نوشته بود،  زادهتکبعلی (تبریزی است.

 ۳۱5“از من نام ننگینی خواهد گذاشت.دانم که ارتجاع ندارد و می

 اوست.شدن  افراطی مسلمانای پس از دوران زاده مربوط به مرحلهی تکبعلیدر واقع، این جمله

نامیدند. های سیاسی چپ مانند سازمان پیکار در آن روزگار حکومت جمهوری اسالمی را ارتجاع میروهگ

تأییدی است بر سخنی که پیش از این از محمد صفوی فعال کارگری نقل شد مبنی ی آن نامه به راستی این جمله

های او تحت تأثیر اندیشهو  ی دوستانه داشتهبا یک دانشجوی کمونیست رابطهدر زندان  زادهتکبعلیبر اینکه 

ه بر اثر ک ،از جوانان دانند که بسیاریوب می. ایرانیانی که دوران انقالب ایران را به یاد دارند خبود قرار گرفته

وجود شرایط انقالبی در کشور به انقالب اسالمی و رهبری آن نگاهی مثبت یافته بودند، زمان کوتاهی پس از 

های گردان و هوادار گروهاش، از آنها رویی خمینی و یارانماندگی تاریخی عقبپیروزی انقالب، پس از مشاهده

گز اش هرو مجاهدین شدند. این واقعیتی تلخ بود که خمینی و یاران های کمونیستیگروهانقالبی دیگر مانند 

، دست زادهلیتکبعی کشور دادند. در این میان، نخواستند بپذیرند و پاسخ آن را با خشونت و به تباهی کشاندن آینده

که مذهبی شده، از اش: با همان شتابی میهنکم در این مورد، استثنا نبود؛ راهی رفته بود مانند دیگر جوانان هم

 های ضد حکومت اسالمی را یافته بود.مذهب کنده و گرایش فکری گروه

 



 متهم قبل از اینکه از مفاد کیفرخواست اطالع داشته”، گفت، زادهتکبعلیی نقیبی پس از نقل آن بخش از نامه

 ۳۱6“‘دهد و از عوامل آن بداند.خواهد مرا به رژیم سابق ربط این رژیم می’در قسمتی از نامه به مادرش گفته باشد 

ه موسوی از نقیبی، ک “چطور ایشان قبل از خواندن کیفرخواست این برداشت را کرده است؟” ،پرسید نقیبی سپس

رفت انتظار میخواند، می ۳۱۷“شاه از قضات دوره”ها بعد برای باال بردن ارزش دادگاه او را تبریزی سال

تواند گمان ببرد که یاران خمینی که ا هر فرد ناوارد به امور حقوقی هم میتر بیاورد، زیرا در اینجاستداللی قوی

خواندند در آینده نیز بر همین امر پای بفشارند و فردی را که تا آن روز حکومت شاه را عامل جنایت رکس می

از سوی  نانیاز سویی دیگر، ابراز چنین سخبه اعتراف خود کبریت را کشیده هم وابسته به آن حکومت بشمارند. 

 اند.بست ماندهندارند و در بن زادهتکبعلیکرد که آنان حرف چندانی در رد ادعاهای گردانندگان دادگاه ثابت می

های بعد ثابت کرد که اگرچه مسؤوالن حکومتی به برخی ها در جمهوری اسالمی در سالی کار دادگاهنتیجه

آنچه مطلوب رژیم  هاا در دادگاه و در برابر رسانهدادند تمی ی گذشتوعدهسیاسی مهم  هایمحکومان در پرونده

عیار نیز سرانجام از کیفری سخت گریزی ی تمامهمکارآن محکومان حتی در برابر است بر زبان بیاورند، 

های بارزی است از این امر. اگرچه های چپ نمونهزاده و رهبران برخی گروهاند. سرنوشت صادق قطبنداشته

هیم ه کوچک تشکیل بدما منتظریم سر و صدا بخوابد و ما یک محاکم”خبر داده بودند،  زادهتکبعلین به اسالمیو

 راه خود را رفت.  هوشیارانه او فریب نخورد و ۳۱8“و آزادش کنیم،

ی هاشخصیتداد که دست سوزی سینما رکس ارایه داد نشان میزاده در دادگاه از آتشروایتی که تکبعلی

را هم در این به آن جنایت آلوده است. افزون بر محمد رشیدیان، او نام محمد کیاوش  سیاسی شهر-مذهبیمهم 

 زادهکبعلیت. این فرد از واقعیت و باخبر بودناش با کیاوش از آشناییکرد میکه حکایت  پیوند چنان بر زبان آورد

کسب تکلیف کند، کیاوش هم حضور داشته و  اوشیدیان رفته بود تا از مادرش به دیدار ر شرح داد یک بار که

در  نانهمچبایست میزاده تکبعلیگوید هنوز نتوانسته با مردم حرف بزند و ای میرشیدیان بدون هیچ مالحظه

 ای نوشت و او را برایش بود که نامهکیاوش حرف زد، و کیاوبا  زاده هم خودچند روز بعد، تکبعلی خانه بماند.

ی ایشان مقام قضای”خواند:  نتیجهبیناکافی و این اقدام کیاوش را  وزیر راهی تهران کرد. اوتدیدار معاون نخس

  ۳۱۱بود. “بالتکلیف”به تعبیر خودش  به مدت سه ماه آزاد یاپس از آن  ۳۱3“نبود که مرا پیش او فرستادند.

که این فرد به احتمال اش از او گویای آن است زاده در برابر محمد کیاوش و توقعی رفتار تکبعلیشیوه

یس ، رئبیاتاردشیر  زاده در آن عضویت داشت.فراوان یکی دیگر از رهبران آن گروه مخفی بود که تکبعلی

 ۳۱۱نشاند.میکیاوش را ی رکس گران فاجعهدر صدر لیست توطئه پلیس وقت آبادان،

االسالم جمی هم مانند رشیدیان و د، حجتها ارایه کررویدادزاده در دادگاه از بر اساس روایتی که تکبعلی

ان و شیدیرتفاوتی جمی حتی از رفتار د. بیزاده انجام نداشدن وضع تکبعلیاقدامی برای روشن هیچ کیاوش 

داده  گیری پرونده به جمیی هم از رئیس دفتر خمینی برای پیازاده نامهتر است زیرا تکبعلیگیرکیاوش هم چشم

آیند باشد. از همین رو، در توانست چندان خوشوتی در میان مردم برای حکومت نمیتفابود. انعکاس این بی

زاده پس از دیدار رئیس دفتر خمینی مجال ای منعکس شده بود که گویی تکبعلیخبر به  گونه اطالعاتی روزنامه

وران به اتفاق چند تن از من به اصفهان آمدم و به خانه مادرم رفتم که مأم”نیافته تا آن نامه را به جمی بدهد: 



تفاوتی جمی، رفتار پرسش رفتن بی البته پیش از زیر   ۳۱۲“آمدند و مرا دستگیر کردند. به خانه های شهداخانواده

 زاده هم تردیدبرانگیز است.در رها گذاشتن تکبعلیو خود خمینی جواهردوست رئیس دفتر خمینی 

مینی ی رئیس دفتر خزاده با نامهین واقعیت که تکبعلیای اطالعات دروغی بیش نیست. این گزارش روزنامه

رانی در جمع . جعفر سازش در یک سخنن هم رسیدخود را به جمی معرفی کرده بود حتی به گوش بازماندگا

 نشینان گفت:بست

 

گذرد. آقای االسالم جمی میزاده به آقای حجتدقیقاْ یک سال از ارسال این نامه و معرفی تکبعلی

ماه صفر سال گذشته یکی از  ۲8چرا ان زمان سکوت کردید؟ الزم نبود حسین را دستگیر کنید؟ جمی 

مادران بازمانده به عنوان اعتراض به مجازات نشدن عاملین فاجعه به منزل آقای جمی مراجعه می کند. 

ما ”گوید، مین از تلویزیون است استار محاکمه علنی و پخش مستقیم آآقای جمی در جواب این مادر که خو

 ۳۱۳“کنیم. حسین را بیاوریم پشت تلویزیون که چی بشود، که دروغ بگوید؟این کار را نمی

 

نماینده امام درخواست ” با جمی داشته گفت،اش روزهای زندانهایی که در تماسدر مورد زاده هم تکبعلی

اند و ید روحانیون این کار را کردهخواهد بگوزاده میدادگاه علنی برای من را قبول نکرد و گفت حسین تکبعلی

یگی بروید به ایشان بگویید اگر ر’ ،کنیم. من گفتمممکن است مردم قبول کنند و باورشان شود و ما این کار را نمی

  ۳۱4“‘به کفش ندارید، چرا از محاکمه وحشت دارید؟

 یکیا جمی گفته یا عبدهللا لرقبا، شود فهمید آن رنقل کرد که از گزارش روزنامه نمی ای راملهزاده جتکبعلی

ما منتظریم سر و ”از جمله رشیدیان در دست داشت:  را اشه ریاستتر گروه مذهبی کی پاییناز مسؤوالن رده

گوید بنابراین، دلیل اینکه او آشکارا نمی ۳۱5“صدا بخوابد و ما یک محاکمه کوچک تشکیل بدهیم و آزادش کنیم.

 اند.داده هاییتواند این باشد که به او قولاند میچه فرد یا افرادی صادر کردهکه دستور آتش زدن سینما را 

 

 زاده افزود:تکبعلی

 

اند و گویا یک مرتبه هم که آقای آذری گفتند آخوندها گولت زدهبعضی از مأموران زندان به من می

اند رکس را شاه و رزمی انجام دادهسوزی سینما اند که آتشقمی آمده بودند آبادان و سخنرانی داشتند، گفته

و یکی دو نفر بیگناه در زندان هستند و مسلمین راضی نیستند خون بیگناهی ریخته شود. این جو باعث شده 

 ۳۱6بود که مأموران در زندان سر به سر من بگذارند.

 

 زاده:تکبعلیکار ی دخالت آیت هللا احمد آذری قمی در ادامه

 

مرا  ر زمانی که اینجا آمده بود یک بارآقای آذری قمی دها شروع شد و ای از خانوادهتحصن عده

بردند به دادگاه انقالب و ایشان و یک نفر دیگر و آقایی که لباس گشادتری به تن داشت از من پرسیدند 



در سر گفت، چرا اینقتری به تن داشت زد توی سرم و دتم بله و آن آقایی که لباس گشاحسین تو هستی؟ گف

گفت اعتراف ]اعتراض[ نکن و هم و من اعتراض کردم که آقای آذری قمی  گذاری؟به سر مردم می

 ۳۱۷بنشین.

 

موسوی  سختی مانند نقیبی وهای جانانسانزاده برای دادگاه پدید آورده بود، تنها که تکبعلی در چنین تنگنایی

 شود:جا نقیبی وارد گود مینبیابند. در ای رفتیراه برونبکوشند توانستند تبریزی می

 

ند داخل اآیا واقعاً وقتی کبریت زدهاند؟ کردهبه هیچ وجه با رژیم ارتباطی پیدا نمیآیا این گروه آقایان 

. . . با اشخاص چه قبل و چه بعد از این فاجعه تا چه حد در ارتباط بوده، با اند؟اند یا فرار کردهسالن شده

ان اسیون دانشجویآقای رشیدیان و آقای صباغیان و آقای داوردوست و احیاناً آقای جمی و کنفدر آقای کیاوش،

هایی که ایشان قبل و بعد از انقالب به مراجع مختلف مانند دفتر امام، آقای صباغیان و نظایر اینها. . . . نامه

اند درش و فامیلش و غیره نوشتهو آقای کیاوش و آقای آذری قمی و آقای زرگر دادستان انقالب وقت و ما

 ۳۱8اند.ای که مرتکب این عمل شده باشد نکردهاصوالً اشاره

 

مورد بازجویی که از تو  8یا  ۷چرا در ” زاده پرسید،پس از اظهار نظر نقیبی، موسوی تبریزی از تکبعلی

  ۳۱3“مغایرت دارد؟ای و مطالبی گفتی که با هم ها یک جور اعتراف کردهشده است در هر یک از بازجویی

اه، های دادگدر طول نشست “گویم.کل جریان این بود که در این دادگاه گفتم و می”زاده پاسخ داد، تکبعلی

 اش، او چند بار دیگر هم این پاسخ را تکرار کرد.هایش با اظهارات پیشیندر جواب علت تناقض گفته

 :داستانی تعریف کردزاده رد ادعاهای تکبعلی برایموسوی تبریزی در ادامه، 

 

چند روز بعد در رشت اعالم شد که قاتل ایشان دستگیر شده و مثالً در زمان شهادت استاد مطهری 

یک نفر راننده تریلی است و اعتراف هم کرده. بعد معلوم شد که اختالل حواس داشته و دادستان انقالب 

ام. پس ببینید کرده من مطهری را کشته آنجا نوشت یک نفر آمده خودش را این طوری معرفی کرده و ادعا

خواستند افکار مردم را از مسیر اصلی انقالب همین افرادی که این برنامه را اجرا کردند چطوری می

  ۳۲۱منحرف کنند.

 

 زاده گفت:موسوی تبریزی سپس خطاب به تکبعلی

 

شخصی مانند هاشم  شما را در همان زمان ساواک گرفتند و صدایش را هم درنیاوردند و به جای شما

سواد را مهندس جا زده بودند و با آن تبلیغات کذایی معرفی کرده بودند و آن آدم بیمعروف به آشور را 

ع مطل مان شخص در این دادگاه به عنوانخواستند به گردن او بیاندازند و اکنون هیجرم و فاجعه رکس را م



ای بسازد علیه انقالب اسالمی و در از وی وسیلهو شاهد حضور دارد که ساواک درباره او چه کرده تا 

 ۳۲۱صورت لزوم شهادت خواهد داد.

 

اش گونگی دستگیریاو در شرح چهپور، معروف به آشور، در دادگاه به عنوان شاهد سخن گفت. هاشم منیشط

 ا هنگام شبر ران اورای یافتن کار به کویت برود و قایقخواسته باز سوی مأموران عراقی توضیح داد که می

ند أموران عراقی آشور را شکنجه کردمشرح داد که   ۳۲۲خاک عراق است. در جایی پیاده کرده که او بعد فهمیده

ل عراق او را به مأموران ایرانی تحویفعالیت سیاسی به عراق گریخته.  به سبب ز این امر، گفتو او برای گریز ا

ار کند سینما را آتش زده. آشور افزود پس از دیدار با بازپرس شود اقری بسیار وادار میدهد و بر اثر شکنجهمی

 است.  گناهاو بی راف دروغ شده و بازپرس هم نوشتدادگستری آبادان به او گفت که بر اثر شکنجه وادار به اعت

د. سوزی بشماردست داشتن رژیم شاه در آتش دادگاه کوشش بسیار کرد تا اعمال شکنجه بر آشور را نشان  

به  ناپذیر نسبتگرایان همیشه موضعی آشتینکه چپبکاشک فعال سیاسی چپ، با نظر به آدیدگاه مصطفی آ

ی واکنش منفی چنین کسان گردانندگان دادگاه اند، گویای آن است که آن ترفندهایداری شاه داشتهحکومت سرمایه

 انگیخت:میرا هم بر

 

ای را به نام عبدالرضا آشور عامل این جنایت رژیم شاه با شتاب و دستپاچگی مرد نیمه دیوانهاگر 

معرفی کرد، صرفا از روی ناچاری و ناتوانی در شناخت عاملین اصلی جنایت بود. رژیم اسالمی و دادگاه 

ه عنوان سند ویژه سینما رکس به ریاست موسوی تبریزی با کشاندن مجدد عبدالرضا آشور به دادگاه ب

نگ اند، از نتواند عاملین و مسببین اصلی را که اینک برای ملت ایران شناخته شدهرسوائی رژیم شاه نمی

  ۳۲۳ها ریخته شده، تبرئه سازد.هائی که به دست آناین گناه و این خون

 

 ادای شهادت پس از آنکه شهادت آشور به پایان رسید، صرافی، بازپرس دادگستری آبادان در زمان شاه، به

ت های آن حکوم، اظهار داشت که به یکی از مقاماست ر بود از رژیم پیشین بسیار ناخرسندپرداخت. او که آشکا

که به رئیس ساواک  افزود ۳۲4“خورد نه دادگاه و دادگستری و من.این ]آشور[ به درد خیرات رضاخان می”گفته، 

گیرد، چطور من او را به عنوان قاتل سینما رکس ات میزنی خندهخودت هر وقت با متهم حرف می”آبادان گفته، 

ان سوزی کار نانجیبآتشʼاند که اند و پخش کردهمعرفی کنم؟ . . . به او گفتم که امام خمینی در نجف اعالمیه داده

 “ابی بدهیم؟جو، به مردم ما چه جو با این ʻزادگان خودشان )دستگاه( است.و حرام

روشن است که این بازپرس هم مانند بسیاری دیگر از ایرانیان در آن روزگار سخت تحت تأثیر آتمسفر 

 سیاسی و احساسی روز قرار داشته.

 از سر درماندگیبوده و حکومت شاه  اساسهم معتقد است اتهام آشور بی تر بیاافزون بر آبکاشک، اردشی

 ۳۲5.کار بشماردخواسته او را گناهمی

 



املی تهرانی وزیر نویسد در دیداری که محمد رضا عنگار قدیمی، میزاده، روزنامهرضا نوریعلی

نگاران داشته به آنان گفته بر اساس امامی با او و شماری دیگر از روزنامهگردی دولت شریفاطالعات و جهان

و دستور آن از نجف صادر اند، هزدن سینما رکس بود ای که در دست دولت است اسالمیون عامل آتشپرونده

کرد که بر اساس  ولت آموزگار نیز این روایت را تأییدگردی دریوش همایون وزیر اطالعات و جهاندا ۳۲6شده.

زاده در پایان کار دولت ازهاری بازداشت شد، در تکبعلی ۳۲۷.اندگرایان در آن جنایت دخیل بودهآن پرونده اسالم

ای یعنی اینکه در این پروندهدر دولت شریف امامی، پیش از دولت ازهاری، وزیر بود. عاملی تهرانی حالی که 

 همان آشور بوده است.به احتمال فراوان متهم اصلی  که عاملی تهرانی از آن سخن گفته

اعتباری ادعای ساواک. به عنوان بیماندگی ذهنی آشور می کرد بر روی عقب یدادگاه اسالمی تأکید فراوان

های او و پاسخ کرد، اگرچه حرفماندگی فاحش ذهنی او نمیگفتن آشور در دادگاه ولی حکایت از عقبسخن 

 شد:ی حضار را سبب میموسوی تبریزی گاه خنده

 

 من”در اینجا رئیس دادگاه از آشور خواست تا سریعتر سخنانش را بگوید و آشور در جواب گفت، 

و تند حرف بزنم، اما آنهایی که سینما را آتش زدند یواش حرف گناه نگه داشتید تند را که هفت ماه بی

 “بزنند؟

 “خواهد حرف بزن.هر جور دلت می”رئیس دادگاه گفت، 

 “دانم. اگر بخواهید عربی بگویم.من فارسی را خوب نمی”آشور گفت، 

 ۳۲8“نه، همین فارسی را بگو.”رئیس دادگاه گفت، 

 

رای ب باشدی قوتی نقطهتوانسته مینه یک مانع که  ر به راستیآشو ماندگی ذهنی  گرایان عقببرای اسالم

سوزی ی چهار عامل آتشهای محدودی که درباره. آگاهیاستفاده کردن از او و سوءاش تحت تأثیر قرار دادن

 اند. هایی از طبقات اجتماعی پایین و ناآگاه بودهدهد که آنها انسانسینما رکس موجود است نشان می

اش. پدر حسین از اهالی روستای تکبعلی اسمی نامتداول در شهرها و نشانی است از روستایی بودن دارنده

ی مادرش از روستاهای اصفهان بود. های رامهرمز در استان خوزستان و ریشهدر نزدیکی)بولواس( ابوالعباس 

ه شد، که گفتدند. او خود، چنانگذرانمی ر کنار خیابان زندگی رافروشی دی حسین با نوشابهاین زن و پدرخوانده

 تنها شش کالس سواد داشت و معتاد مواد مخدر بود.

یکی از ترفندهای دادگاه این بود که نام اصلی متهمان و دیگر افراد مربوط به پرونده تا جای ممکن فاش 

برنگار ی خبر اساس شنیدهتنها را اسامی گوناگون ها ها داده نشد؛ رسانهبه رسانهکیفرخواست متهمان هرگز نشود. 

ی . البته دادگاه از همان آغاز با محرمانه نگاه داشتن نام کامل و پنهان کردن چهرهکردند و نه به طور دقیقذکر می

 ها راه خود را برگزیده بود.رسانه دیددادستان از 

 



شد. یکی حسین برده میهای دادگاه تنها دو نام کامل سوزی سینما، در نشستمل آتشااز میان چهار ع

رار زاده تکت تکبعلی. این دو نام هم با همکار نوشته شده()گاهی بذر کارزرهللا بزاده و دیگری فرجتکبعلی

. البته شدگردید. اگر تصمیم با خود دادگاه بود، شاید از این دو هم تنها با نامی کوچک یا اسمی مستعار یاد میمی

یکی از شهود در دادگاه  مطمئن بود.به طور کامل توان کار هم نمیزرهللا بفرجواقعی بودن همین نام در مورد 

 ۳۲3فوآد یاد کرد. از فرج با نام

 ماه پیش از برگزاری ای که دادستانی انقالب نزدیک یکجور که پیش از این هم گفته شد، در بیانیههمان

ان دارند به هایی در موردشد اگر آگاهیته شهای متهمان برده و از مردم خواسدادگاه منتشر کرد و در آن نام

 اش، وجود نداشت.زاده و یارانهای چهار متهم اصلی، یعنی تکبعلیدادستانی خبر بدهند، نام

سوزی، یعنی یدهللا نام کامل دو تن دیگر از چهار عامل آتش های دادگاه،ها از نشستهای رسانهگزارشدر 

نوشت  اینویس وابسته به جمهوری اسالمی، ردیّه، عباس سلیمی نمین، تاریخها بعدو فالح، هرگز برده نشد. سال

هایی از کیفرخواست دادگاه در این ردیّه او بخش ۳۳۱.خواندندسوزی مییون را عامل آتشبر اتهاماتی که اسالم

 شود.های متهمان هم دیده میرا هم ذکر کرد که در آن نام

کار اند، که برزکه برخی منابع نوشتهنوادگی فرج نه بذرکار، چنانتوان دید که نام خادر کیفرخواست می

ی هسواد و فقیر بوده. او یک دکشده خود نشانی از تعلق داشتن او به اقشار بینوشتههمین نام خانوادگی غلطاست. 

 داشت.آبادان چوبی تعمیر رادیو در بازار جمشیدآباد 

ه تن بود ک رکیفرخواست( معروف به زاغی تنها عضو از آن چهایدهللا )یدهللا محمد پورحسینی، بنا بر 

 ۳۳۱اش گفت که او هم یک کارگر معتاد به مواد مخدر بود.شناخت. دربارهزاده او را از پیش میتکبعلی

 (این نامی عربی است – در میان چهار عامل آتش سوزی، فالح )فالح محمدی غاشبی، بنا بر کیفرخواست

از سالن زاده در دادگاه شرح داد که پس از آنکه آنان در سینما رکس آید. تکبعلیظر میاز همه مرموزتر به ن

الن زاده پس از ورود به سزا را بریزند، او فالح را ندید. تکبعلیتشطرف سالن انتظار رفتند تا مایع آنمایش به 

لی یدهللا را تا خاموشی برق سینما نمایش فرج و یدهللا را دید، بعد در شلوغی داخل سالن، فرج را دیگر ندید، و

ایی شان شناسهایپیکرهای فرج و یدهللا از سوی خانوادهزاده اما فالح را هرگز ندید. دید. تکبعلیدر کنار خود می

 شد، ولی پیکر فالح هرگز پیدا نگردید.

در شرح رفت و  زاده، در دادگاه به عنوان شاهد حضور داشت. اوزاده، دوست معتاد تکبعلیناصر ابراهیم

 ۳۳۲داند فالح چه کسی است!نام بود، ولی افزود که هنوز هم نمی زاده از فرج و یدهللاآمدهای تکبعلی

 زاده از فاش ساختن این حقیقت سرتواند همان آشور باشد و بر اساس توافقی با دادگاه، تکبعلیآیا فالح می

   باز زده؟

س ای که برای سینما رککه پیش از برگزاری دادگاه، پرونده ای گفتها بعد در مصاحبهموسوی تبریزی سال

در برابر این اتهام که او هم جزو او در دفاع از خود  ۳۳۳در زمان شاه تهیه شده بود نیز در اختیار او قرار گرفت.

آشور گفته بود اسامی جمی و رشیدیان و تشکری را در اعترافاتش بیاورد.  ساواک به”گفت، آمران آن جنایت بود 

د. دانسوزی دخیل میای در آتشزاده هم رشیدیان و جمی را به گونهدیده شد که تکبعلی ۳۳4“اسمی از من برده نشد.



 نکهفاقی بوده یا ایست، تنها اتی جدای از یکدیگر، که مربوط به یک جنایت اآیا وجود این هر دو نام در دو پرونده

شور گوید آمی)پرویز ثابتی مدیر امنیت امنیت داخلی ساواک ی واحد است؟ واقع دو بخش از یک پروندهاینها در 

 (۳۳5.سوزی نام بردهیکی از آمران آتش از موسوی تبریزی هم به عنوان

و راز رکس باقی  ی پر رمزنان به صورت یکی از نقاط ناروشن پروندههمچپور آشور وجود هاشم منیشط

 ماند.می

 ی یک شهادت:ی دولتی درباره  گزارش روزنامه افزون بر آشور، در دادگاه چند تن دیگر هم شهادت دادند.

 

زاده آمده بود در دادگاه حضور داشت، جهت هایی که نام او در دفاعیات حسین تکبعلییکی از خانم

دار و اهل ربابه مشتاق )حاج نمکی( فرزند علیمحمد خانهادای شهادت به جایگاه احضار شد. وی که خانم 

من در شیراز بودم و تلفن زدم به آبادان که به من گفتند در  شیراز ساکن آبادان خود را معرفی کرد گفت:

ر زاده ددادگاه سینما رکس از تو نیز نامی برده شده است و پس از تحقیقات متوجه شدم حسین تکعبلی

که مادرش پیش من آمده و از من خواسته است پیش آقای جمی امام جمعه آبادان بروم  دفاعیاتش گفته است

ف را زاده وقتی این حرو بگویم پسرش بیگناه است. شاید برای پسر او کاری بکنند. مادر حسین تکبعلی

ی خودش ابمن زد، من گفتم وقتی پسرت بیگناه باشد که کاری با او ندارند و اگر گناهکار باشد باید به جز

خورم که اصال پیش آقای جمی ام و به قرآن قسم میمی نگفتهجو من هرگز این صحبت را به آقای  برسد

 ۳۳6بود. ام و اکنون از شیراز آمدم که این مسئله را روشن کنم که ایشان اظهار داشتهنرفته

 

یش خوان است پکه روضه یک بار هم یکی به نام حاجی شل نمکی”ی این زن گفته بود، زاده دربارهتکبعلی

 ۳۳۷“ند.ااند که آنها سینما را آتش زدهپسرت با آقای جمی صحبت کردم و ایشان گفته مادرم رفته و گفته درباره

 گشاید.توضیحات آبکاشک معمای وجود از زن را در دادگاه می

 

خوانی است. اش روضهزنی به اسم ننه نمکی است که حرفهیکی از صحنه سازی های دادگاه احضار 

سوزی بود، نه ارتباطی به پرونده داشت. او به ه آمد. این زن نه شاهد واقعه آتشوی بعنوان شاهد به دادگا

سوزی االسالم جمی در ماجرای آتشکه حجت نقل از مادر متهم ردیف اول در بین زنان دیگر گفته بود

د به کالم هللا مجید، حرفهای قبلی خود را دست داشته. این زن در جایگاه شهود قرار گرفت و با ادای سوگن

دادگاه میخواست جلو این افشاگری را که به توسط ننه نمکی در رابطه با مادر  . . .تکذیب و انکار کرد. 

را از بین ببرد ولی  االسالمحسین با ادای سوگند دروغ و به قیمت آبروریزی برای خودش، ردپای حجت

ه طوالنی مدت محمد رابط مت کار دادگاه بیشتر سئوال برانگیز شد.تر شد زیرا این قسموضوع بغرنج

یژ پوشیها برای حفظ پرستها و پردهنبود. این شعبده بازی االسالم جمی بر هیچکس پوشیدهرشیدیان و حجت

 ۳۳8امام جمعه آبادان و اثبات بی گناهی او موثر نخواهد بود.

 

 ن شاهد سخن گفت:نیز به عنوابرزکار برادر فرج محمد  ،در دادگاه

 



آوردند و آن شب از مردم به داخل سینما رفته بودند و اجساد سوختگان را از داخل سینما بیرون می

فرج خبری نشد. صبح آن روز مادرم به گورستان شهر رفت  و من در منزل ماندم. چند ساعت بعد رحیم 

اعالمیه هست جمع کن و ببر بیرون،  میرصفیانی پسر دائی من آمد خانه و به من فوری گفت هر چه کتاب و

چون ممکن است که مأموران حمله کنند به اینجا و بعد مادرم نیز از گورستان برگشت و جسد برادرم فرج 

 ۳۳3را شناسایی کرده بود.

 

. این شده خنان تشویقد از سوی اسالمیون به گفتن این سشود گمان برکه می سپس، برادر فرج سخنانی گفت

 :سوزی به ساواکنسبت دادن آتش دراست اوج درماندگی دادگاه  ینقطه سخنان

 

اش گفته غیر از ما چهار نفر کسی خبر نداشت. پس رحیم مسأله مهم این است که حسین در دفاعیات

و اجساد را از سینما ها کمک کند میر صفیانی چرا روز بعد از حادثه به جای اینکه به مردم شهر و داغدیده

د رسانها را جمع کن و ببر. این میبه گورستان ببرد به منزل ما آمد و به من گفت اعالمیه بیرون آورده و

  ۳4۱که ایشان در این ماجرا دست داشته است و ساواکی هم بوده است.

 

و یقیناً بخشی از مردم آبادان آن روز به گورستان شهر نرفتند، و این  خود همین برادر فرجرحیم میرصفیانی و 

ه زاده در دادگاه بر این متمرکز بود کتواند باشد. بخشی از کوشش تکبعلیشان نمیکدامکی بودن هیچدلیل ساوا

لی ی فرج از مدارک احتمااند. پاکسازی خانهکسانی دیگری هم پنهان از چشم او در آن جنایت دست داشتهثابت کند 

نی ابوده است. آبکاشک در مورد میرصفی پردهداشتن عوامل پشتنه کار ساواک، که برعکس، برای مخفی نگاه

 ۳4۱.چند سال پیش از انقالب فعالیت داشته های اسالمی ازو در زمینهبوده  گفت که او شاگرد رشیدیان

 اش برده بود، یعنی عبدهللا لرقبا وشان را در دفاعیاتزاده نامفی نیز که تکبعلیدو تن از اعضای محفل مخ

این دو تن بر اساس سخنان پور، نه به عنوان متهم، که برای شهادت، حاضر شدند و سخن گفتند. المحمود ابو

کس سوزی رلپور در زمان آتشااند. محمود ابوتر محفل بودهزاده از مسؤوالن رده پایینخودشان و داستان تکبعلی

 داد. عبدهللامی ش درس ایدئولژی اسالمیازاده و یارانو به تکبعلیبود  ای در آباداندانشجوی سال آخر دانشکده

 د. کرزاده را تأیید میشهادت این دو ادعاهای تکبعلی لپور.اتر از ابوهمم به ظاهر در محفل نقشی داشتلرقبا 

د، در حجاب آبادانی را تیغ بزننزاده پیشنهاد کرد دختران بیعبدهللا لرقبا، یعنی همان کسی که به تکبعلی

 مردم آن سخن گفته افزود: “راب این شهر و بینش محدودجو خ”اش از شهادت

 

یم و بفرست کرستها های قم میگفتند برای آبادانیهای اصفهان یا مشهد و یا بچهشنیده میشد که بچه

فرج(  و]حسین[ گفتند )امین ها تاثیر گذاشت و نه یکبار بلکه بارها اینها میاین یک مقدار در روحیه بچه

ر که خود متهم گفته شود و همانطووا نمیی دشرکت در مساجد و قرآن خواندن درد و باباید کاری کنیم 

زاده قصد دارد مشروب از قم و آمدنش به آبادان اطالع پیدا کردم که حسین تکعبلی است با فرار رزمی



شرکت در  باطرح این مسئله ]گفتم[ کار بازداشتم و  آن زان را اشد و خانه او را آتش بزند و من ایبخور

 ۳4۲.مجالس و قرآن و نماز، درست نیست

 

زیر  فرستادن لباس یبا طرح مسایلی مانند قصهکه عبدهللا و دیگر رهبران محفل  هبود شاید داستان چنین

و  زادهجوانان غیرتی مانند تکبعلیخون اند برای جوانان آبادانی از سوی جوانان شهرهای دیگر کوشیده زنانه

ی با زاده در رویارویتکبعلیی عیّارانهاند خشم خواستهاش حتی نمیکیشانهمند. عبدهللا و فرج را به جوش بیاور

محدود بماند و خاموش شود. با تیغ  ،سته، یعنی نوشیدن مشروب و بدمستیدانمیخود او  با روشی که رزمی

 د.افتادنمی “بینش محدود”به جان آن مردم با بایست می رفتند و با آتشمی “جّو خراب”به جنگ آن بایست  می
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اپذیر نای وصفخشم و کینه شاه ابرازسوزی سینما رکس در زمان واکنش نیروهای سیاسی و مردم در برابر آتش

پس از  آن فاجعه ینسبت به آن حکومت بود. در اینجا الزم است ببینیم فهم و طرز رفتار نیروهای سیاسی درباره

 و در زمان برگزاری دادگاه چه بوده است. پیروزی انقالب

گفته شد که پیش از برگزاری دادگاه رکس، بر اثر فرمانی که دادگاه انقالب اسالمی آبادان بیرون داد، فعالیت 

 نیروهایی بودندیکار و توده در این شهر ممنوع گردید. اینها مجاهدین، فداییان، پگرای چپچهار حزب سیاسی 

یر گزافزون در میان جوانان رویشی چشمای روهای نخست پس از انقالب، به گونهکه، در آن آتمسفر هیجانی سال

اکنش وهای دیگر واهمه داشته باشد. از واکنش این نیروها بیش از حزب داشتند. بنابراین، طبیعی بود که حکومت

 اقع چیزی بود خالف انتظار حاکمیت.در و –منهای سازمان پیکار  –این احزاب اما 

که از مدت کوتاهی پس از انقالب سانسور نیروهای چپ را آغاز کرده بود شش ماه  اطالعاتی روزنامه

سوزی تشآ سالگردی سازمان فداییان خلق را که به مناسبت نخستین پس از پیروزی انقالب بخش مهمی از بیانیه

 :رکس صادر شده بود چاپ کرد

 

های مردم را نسبت به مبارزان راستین ، تودهسوزی[]آتش خواست با اجرای آنمیشاه[ ]رژیم ”

های شهدای قهرمان این فاجعه که حاضر مردم ایران بدبین سازد. . . . هوشیاری مردم و به ویژه خانواده

ام امواج سرانجنشدند آلت دست دستگاه تبلیغاتی رژیم قرار بگیرند این توطئه و ضربت را خنثی کرد و 

نشینی آمریکا در این پیام عقب “نشینی کرد.م آمریکا را وادار به عقبسامپریالی 1۷انقالب در بهمن ماه 

ها انتقام تمام جنایات امپریالیسم و سرانجام اراده توده”تاکتیکی تلقی شده اما هشدار داده شده است که 

ها هیچگاه جنایتکاران را عفو خ است که تودهسرسپردگان آن را خواهد گرفت. و این درس بزرگ تاری

 ۳4۳“نخواهند کرد.

 

جدانی در همان آغاز همه احساس از نظر و”نوشت، مناسبت همان ای به سازمان مجاهدین هم در بیانیه

افزون  ۳44“کردند که جز از نظام فرسوده آریامهری و ماهیت ضد مردمی آن این گونه اعمال سر نخواهد زد.می



ین علت است که در به هم شایدو ی داشت، ی چشمبه معنویات هم گوشه این نیرورایش چپ در آن روزگار، بر گ

 کند و نماییوارد می ها، وجدان و احساس رارخدادبه جای استناد به واقعیات بررسی یک رویداد مهم اجتماعی، 

 دهد.رمانتیک به آظهار نظرش می

گیری کلی ایدئولژیک بنا شده بود که در س بر اساس یک موضعسوزی رکاز آتشهای چپ این گروه درک

ار آشک ی مجاهدین با روشنی بیشتریشود و در بیانیهاثری از آن دیده می فداییان هم که در باال آمدی اعالمیه

مزار آنها ]سوختگان رکس[ هنوز هم به عنوان سمبلی از جنایت و خونخواری ” نویسد،میاست، هنگامی که 

 ناپذیری است که بین خلق و امپریالیزمیادآور خشم و نفرت عمیق و تضاد آشتیای وابسته به امپریالیزم هیمرژ

 ۳45“وجود دارد.

 ها را با تیزبینیرخداددیدند. یعنی به جای آنکه می به همین شیوه های دیگر را نیزرویدادی حزاب همهاین ا

دیدند، های خود میداوریپیش یع را از چارچوبی وقاسند، آنها همهدنبال کنند و سپس به یک درک بر

 نمودند.هایی ایدئولژیک که تغییرناپذیر میداوریپیش

به این  ۳46داد.می نسبت پیشین سوزی هنوز آن فاجعه را به رژیمآتش سالگردسازمان پیکار هم در نخستین 

وه حکومت اسالمی مبنی بر اینکه این گر ترتیب، بعداً هنگامی پیکار در این زمینه تغییر موضع داد، اتهام مقامات

 بازد. ای رنگ میدهد تا اندازهبه سبب دشمنی ذاتی با اسالم و مسلمانان آن جنایت را به حکومت اسالمی نسبت می

ناپذیر در برابرش گرفت. این سازمان از سازمان پیکار از همان آغاز تشکیل رژیم اسالمی موضعی آشتی

یک در پیوند نزد و های مذهبی داشتندشده بود و، بنابراین، اعضای آن در گذشته گرایشسازمان مجاهدین منشعب 

بدون مالحظاتی که مجاهدین هنوز  –داشتند  آخوندبه علت همین شناختی که از قشر  آنانبا روحانیت بودند. 

شان، ادیکالب سیاست ره سبب د دریابند، وتوانستنترفندهای آنان را بهتر و زودتر از دیگران می –گرفتارش بودند 

شان به کرد آنان در برابر جنایت سینما رکس و حمالت کشندهروی گرفتند.موضع میدر برابر مالیان رحمانه بی

گیری عیل و موضاگرچه تحل توانسته به این دلیل باشد.می ،رویدادشان از حقیقت شدن، پس از آگاهاسالمی حکومت

طور دربست  هتوانستند بد هم آنها طبیعتاً نمیتر بود، در این موربینانهدیگر واقع هاینسبت به حزبسازمان پیکار 

داری و وابسته به امپریالیسم آزادانه و بدون بندهای ایدئولژیک پیش بروند؛ آنان رژیم جدید را عامل سرمایه

 دیدند.می

ر دآنان  دانست و به دنبال تقویتمیاش را ضد امپریالیست خمینی و نزدیکانآغاز انقالب  حزب توده از

دانشجویان  ۱۳18بود. هنگامی که در آبان  ن چه در حاکمیت و چه در بیرون آناشمخالفرقیب و برابر نیروهای 

ضد  گرفتن ژست به سود احزاب چپ وپیرو خمینی برای جلوگیری از کاهش روزافزون نیروهای خود 

حزب توده یکی از نخستین نیروهایی بود که از این اقدام  ال کردند،ز، سفارت آمریکا را اشغامپریالیستی مد رو

 پشتیبانی کرد. 

بر اثر اشغال سفارت، جامعه بیش از پیش قطبی شد. یکی از پیامدهای آن اشغال انشعابی بود که مدتی بعد 

ده و اکثریت در راه حزب توده افتاد. حزب توکم کمدر سازمان فداییان روی داد؛ بخش اکثریت این سازمان 



 های بازماندگاناز خواست ترین گامی در جهت پشتیبانیه کوچکفداییان نه در زمان تحصن و نه روزهای دادگا

 این زمینه برنداشتند. در شان و مردم به هواداران آگاهیسوزی رکس یا رسانیدن آتش

ای اعض و پیکر اساس اندیشه پذیرفتند و ازنمیاش هرگز همکاری با این دو حزب را اگرچه خمینی و یاران

 ردند. شان نهایت بهره را بشمردند، از یاری و پشتیبانیخدایی، نجس میآنها را، به سبب اعتقاد به کمونیسم و بی

کس های انان را منعنشستن بازماندگان پخش و در آن برخی خواستی بستفداییان اکثریت گزارشی درباره

، این در زمان دادگاه و پس از آن ،بعد از آن ۳4۷دانست.شاه و امپریالیسم می کرد، ولی عامل آن جنایت را هنوز

 ۳48سوزی رکس نکرد.ای به آتشدیگر هیچ اشاره سازمان

های گزارششد، حزب، نه هفتگی که روزانه پخش می این ی حزب توده که به علت امکانات بیشترروزنامه

 ر گزارش روز نخست آمده بود، . دنوشتهای دادگاه میاز نشستکوتاهی  یروزانه

 

ما ضمن ابراز خرسندی از تشکیل دادگاه انقالب برای بررسی این جنایت هولناک، امیدواریم که 

مسئولین این دادگاه انقالبی با قاطعیت و جدیت در کشف جرئیات این حادثه شوم و مجازات مسببین آن اقدام 

وران ها علیه جنایتکاران و مزدهای انقالب تبلور خشم تودههکنند و بدین ترتیب بار دیگر نشان دهند که دادگا

 ۳43امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم جهانخوار آمریکا هستند.

 

ی راه، بی آنکه گزارش ولی ناگهان در میانهها را پی گرفت. حزب توده چند روز دیگر هم گزارش

گاه با خط مشی ی کار دادظاهراً ادامه ۳5۱تمام وانهاد.ا نیمههای پایانی و حکم دادگاه را اعالم کند، کار رنشست

 .در تناقض بود “امپریالیستی امام ضد”حزب در تعمیق راه 

 اصاختصو در انتخابات مجلس اش پس از انجام تقلبی بسیار گسترده ، خمینی و یاران۱۳13از آغاز سال 

 ی قدرتها و حذف رقیبان و قبضههای بلندی در راه محدود کردن آزادیگام کثریت نمایندگان به هواداران خود،ا

کشور  ر بین دانشجویاندبه طور مجموع )در آن مجلس نیروهای چپ و مجاهد که در دستان خویش برداشتند. 

نافقین م خمینی به مجاهدین لقببودند اجازه نیافتند حتی یک نماینده هم به مجلس بفرستند.( مطلق دارای اکثریت 

 “مزدور شرق و غرب”های دیگر را زنند، گروههای کشاورزان را آتش میزد خرمنداد، به فداییان تهمت می

 شمرد...خواند، آیات عظامی را که با او مخالف بودند پیرو اسالم آمریکایی میمی

زیر فشار بسیار و های چپ دیگر دفترهایش بسته شد در این وضعیت، سازمان مجاهدین هم مانند سازمان

نشستن بازماندگان آتش اش، در روزگار بستشاید به منظور تحریک نکردن خمینی و شاگردان قرار گرفت.

ب داده نشینان ترتیبا بست مجاهدی وگویی که نشریهدر گفتای نگرفت. رکس، سازمان مجاهدین موضع شایسته

 بود، یکی از بازماندگان گفت:

 

های گروهی کشور که متأسفانه آن ابتدا یک گله و شکایت دارم از مطبوعات و به طور کلی رسانه

رسالتی که به دوش آنها بود انجام ندادند، بخصوص درباره سینما رکس که انفجارش انفجار خلق ما را به 

ا را به تمام مردم دنبال داشت و ما این انتظار را داشتیم که بعد از پیروزی انقالب، مطبوعات صدای م



و دوستانش را به شکل یک جریان زاده[ ]تکبعلیایران برسانند. اما در عمل چنین نشد. . . . ما حسین 

بینیم که مسؤولین امر ترس از افشای آن جریان دارند. . . . دستهایی در کار است که حسین را به نحوی می

المالقات شده و شدیداً هم ایم که حسین در زندان ممنوعیدهمثالً اعدام کنند و پرونده را هم ببندند. . . . شن

تحت فشار و حتی شکنجه قرار گرفته تا در صورت محاکمه به اصطالح مجبور به سازش شود . . . حسین 

 ۳5۱کند.هنوز مقاومت می

 

هد، آن دجریان بخشی از واقعیات قرار میرا در  مجاهدی بازماندگان خبرنگار به رغم اینکه این نماینده

 “آور ساواک و دژخیمان جنایتکار شاههای شوم و نفرتیکی از توطئه”سوزی را نشریه در همان مقاله آتش

های مؤمنین را شفا دهد ]و دل ویشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم”کند: شمارد، و دعایی ذکر میمی

داد و افشا کنار آنچه در آنجا روی می به هنگام دادگاه، مجاهدین به سادگی از ۳5۲“.هایشان را بزداید[و خشم دل

 شده بود گذشتند.

انگیزترین برخورد را در رابطه با پایان کار دادگاه های چپ، فداییان خلق اقلیت شگفتدر میان سازمان 

ژیم و به ر اکثریت و مجاهدین نبودهایی مانند حزب توده و فداییان کاریرکس داشت. این سازمان در بند مالحظه

ن نشینان رکس گزارشی تهیه کرده در آن به انعکاس بدواین سازمان در مورد بستتاخت. اسالمی سخت می

اند و عواملی از آن را در داد آنان نسبت به حکومت بسیار بدبینسانسور نظر بازماندگان پرداخت، که نشان می

همه، در همان گزارش، این سازمان آن جنایت را به ساواک و رژیم شاه نسبت  با این ۳5۳دانند.آن جنایت دخیل می

اعی که واقعیات اجتم این گروه چنان خود را در برقع ایدئولژی پوشانده بودند سران متعصبیعنی اینکه  داد.می

تواند گویای آن باشد که می هانمونهای کوچک در آن به سوی روشنایی بگشاید. این توانست حتی دریچهنمی

اه گنحتی اگر شواهدی که گویای دست داشتن اسالمیون و بیهای سیاسی مخالف حکومت شاه از همان آغاز گروه

گیری سیاسی کلی خود آن ، باز هم عامدانه و در مسیر موضعسوزی رکس هم دیده باشندبودن رژیم شاه در آتش

 خواندند.حکومت را عامل آن جنایت می

ی، ناصر میناچیافتن حقیقت نبود.  ی رکس در راستایهبی در برابر پروندههای مذگیری لیبرالموضع 

 ی بازرگان و پس از آن در دولت منصوب شورای انقالب، گفت:وزیر ارشاد در کابینه

 

سوزی سینما رکس آبادان با کمک انجمن اسالمی دانشجویان ]در آمریکا[ در مقابل همزمان با آتش

 ست گناه این جنایتاخوکه می]را[ روزنامه واشنگتن پست میتینگ عظیمی برگزار کردیم و رژیم  دفتر

در مقابل افشاگری دانشجویان و اقدامات ]رسوا کردیم.[ بزرگ را بر گردن روحانیان و مسلمانان بیاندازد 

به حادثه سینما رکس  ما تمام جراید آمریکا علیه رژیم مطالبی عنوان کردند و قضاوت مردم آمریکا نسبت

آبادان بکلی تغییر کرد و شاه و رژیم او را مقصر دانست و ما همچنین از سازمان ملل خواستیم هیئتی برای 

  ۳54رسیدگی به ایران بیاید که شاه اجازه ورود به آنان را نداد.

 



رای لت و شور زمانی که دومیناچی این مطلب را یک سال پس از پیروزی انقالب به زبان آورد، یعنی د

مدت کوتاهی پس از پیروزی زاده با صباغیان وزیر کشور ها پیش از آن از طریق ارتباط تکبعلیانقالب ماه

ش از های دیگر تا پی، البته اگر از راهندهای بازماندگان به خوبی از اصل ماوقع باخبر بودو سپس کوششانقالب 

 خبر به انها نرسیده باشد.  ،آن

خبر بوده باشد، دست کم در این مورد که صباغیان اگر حتی میناچی به هنگام گفتن این سخنان از حقیقت بی

 سوزی، دولت موقتآتش سالگردن همه، در نخستین یابا توان شک کرد. اند نمیدانستهو بازرگان حقیقت را می

 ای بیرون داد که در آن آمده بود:بیانیه

 

سوزی و ه عوامل سرسپرده رژیم سابق به سینما رکس آبادان و آتشیک سال از حمله وحشیان

گذرد و هنوز چشمان مردم آبادان و سایر مردم با احساس ایران از این جنایت سوزی سبعانه آنان میانسان

هولناک اشکبار است. . . . باز هم به بازماندگان و دیگر مردم آبادان تسلیت گفته و برای همه آنان از درگاه 

 ۳55کنیم.خدای بزرگ صبر و موفقیت آرزو می

 

کنند. ولی دولت موقت اسالمی روشن شیعیان معموالً برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزو می

کند در چه چیزی برای بازماندگان آرزوی موفقیت داشته. شاید منظور این بوده که بازماندگان در به دنیا نمی

ل عوام”د و حسن قضیه اینجا بوده که دیگر شان موفق شونشدهفرزندان سوخته های دیگری به جایآوردن بچه

 ند تا دوباره آنها را بسوزانند.اقدرتی نداشته “سرسپرده رژیم سابق

صدر آگاه شده بود که آنان خواستار تشکیل دادگاه و ، رئیس جمهور بنیهای بازماندگاناز راه تلگراف

 بازماندگان درترین گامی برای گشودن پرونده برنداشت. مانند بازرگان کوچک او هم ۳56اند.هرانیقضاوت علی ت

ن تادبا فرستوانست ی سه قوه، او میکنندهبه عنوان هماهنگصدر بست نشستند. زمان ریاست جمهوری بنی

تالش در برگزاری  زگار پیش از بست یا در زمان بست،گیری پرونده در رویاب برای پیهای حقیقتگروه

ی روندهصدر پ. ولی بنیبرداردمثبتی  طرف و... در آن پرونده گامی بیادگاهی عادالنه، دخالت برای تعیین قاضد

 رکس را از اساس نادیده گرفت.

، برخالف خمینی و ار دخالت دادن دین در سیاستصدر، در کنای هم بنیاگرچه بازرگان و تا اندازه

 ی تاریکی دری رکس مانند لکهدر برابر پروندهدو بند بودند، رفتار این اش، به موازین اخالقی هم پاییاران

 کند.شان خودنمایی میسابقه

اش بودند، و بسیار های پیش از انقالب در تماس نزدیک با خمینی و یارانصدر در سالبازرگان و بنی

 تند. آنان چشم خود را بر واقعیاتی مانند خشونتشناخهای آنان را میمذهبی ویژگیاسی غیر بیشتر از فعاالن سی

ان را واقعی شخواهانهروغین آزادیاش بستند و شعارهای دخمینی و شاگردان ماندگیو عقب طلبیو قدرت

است شان احتیاطیی این بیصدر در پیوند با آتش رکس هم سزای سیاه بر دامن بازرگان و بنیانگاشتند. آن لکه

 کشیدند.باید انتظارش را میتری در راه بود که آنان میهای باز هم سخت. شوکاشخمینی و دوستان تأیید در



 

های لیبرال غیر مذهبی در آن روزگار دارای وزن و تأثیر چندانی در جامعه نبودند. آنها نیروها و شخصیت

ترین انتقادها و حمالت و نیروهای گوناگون چپ در معرض سخت گرایان و هم از سویهم از جانب خمینی

انان بسیاری از جوبندو باری و فحشا قرار داشتند. داری و امپریالیسم و بیی از سرمایهطرفدارهایی مانند تهمت

ده ش های کمونیستها و نیز مبارزه با رژیم اسالمی هوادار گروهوابسته به این اقشار برای گریز از این اتهام

یر های غهای آزاد، لیبرالند. پس از هجوم خمینی به رسانهستیزمی اندیشیدند وآنان میبودند و به سبک و روش 

مذهبی بسیار زود تماس خود را با مردم از دست دادند. بر خالف نیروهای چپ، آنان فاقد هواداران جوان 

مان ه در پیکاری رساندند. )نشریهها را به خیل مشتاقان میپرشوری بودند، که با پذیرش احتمال خطر، نشریه

همین دو هفته پیش بود که دو تن از هواداران سازمان را در تبریز به جرم ”برگزاری دادگاه نوشت، ی برهه

های شهر انداختند. روزی پخش اعالمیه دزدیددند و با دیلم مغز آنها را متالشی ساختند و اجسادشان را در بیابان

بی، به جرم پخش اعالمیه و فروش نیست که در سراسر کشور هوادارانمان را، همچون دیگر نیروهای انقال

 (۳5۷“نشریه دستگیر ]نکنند[ و به زندانها نیاندازند، و این روال از همان فردای قیام شروع شد.

جور اصل والیت فقیه را های ضد آزادی حکومت و همینگیر روشای پیونهگیکی از احزاب لیبرال که به 

کردند. اگر های غیر مذهبی شاخصی کار میاین حزب لیبرالدر داد حزب خلق مسلمان بود. مورد انتقاد قرار می

توانست موضعی شایسته نشینی و دادگاه رکس میکن نشده بود، در مورد بستاین حزب از سوی حکومت ریشه

انجام گرفت، و احکام اعدام سران حزب را همین  نیروهای چپا تأیید و تشویق بگیرد. سرکوب این حزب ب

 “ت،ضد امپریالیس”دادگاه رکس صادر کرد. برگزیده شدن موسوی تبریزی، این قاضی ضی موسوی تبریزی قا

ً به داوری دادگاه رکس  خط، نسبت به آن دادگاه همهای های چپ را، منهای پیکار و گروهکنظر مثبت حزب یقینا

 سبب شد.

ه ک ،اوکرد. می رانینن سخهای حزب خلق مسلمابود که گاه در نشست مستقلفکری محمود عنایت، روشن

ی بر خالف بسیاری دیگر از اندیشمندان آن روزگار دغدغهی ایران انقالبی هرگز شناخته نشد و قدرش در جامعه

گویند آیند و میوکالی مجلس قبلی می”بینی کند: توانست آینده را پیش، آزادی و دموکراسی داشتحقوق مردم و 

در  ۳58“سال بعد نیز یک وزیر خواهد آمد و گفت من فریب خوردم.ما هفتاد سال فریب خوردیم، و حاال بیست 

کومت اسالمی را در برابر آن فاجعه تنها کسی بود که رفتار حاو شاید  رکس، سوزیآتش سالگردنخستین 

 تردیدآمیز خواند:

 

سوزی سینما رکس یکی از عوامل مهم خشم و نفرت مردم نسبت به وقتی در نظر بگیریم که آتش

رفت و سقوط آن رژیم و تحویل قدرت رهبران رژیم کنونی را تسریع کرد، برای ق به شمار میرژیم ساب

قدردانی از خاطره آن شهیدان و ادای احترام به روان پاک ایشان هم شده جای آن است که حواس خود را 

 ت بازگردیم.ای که چندان هم دور از ما نیسای از غریو غوغای کنونی منفک کنیم و به گذشتهبرای لحظه

نگدارید آیندگان چنین تعبیر کنند که ذکر مصیبت شهدای آن واقعه تا وقتی سود و صرفه داشت که مخالفین 



نشین و معزول و مغضوب بودند و وقتی نقش روزگار عوض شد و آن روز و سردمداران امروز خانه

  حاکمان و محکومان جای خود را عوض کردند همه چیز از یادها رفت. . . .

 

ی ازنند و در مقابله با حریفان ذرهعجبا همان افرادی که بیش از همه دم از قهر و غضب انقالبی می

گیری برای کشف مسببین فاجعه سینما رکس آبادان کمتر از همه جدیت رحم و گذشت ندارند اکنون در پی

اهمیت داشت گویند آیا این فاجعه واقعاً تا آنجا کنند و ظاهراً آتششان از همه سردتر شده است. عوام میمی

د گوینبشود و گروهی بروند و گروهی دیگر جای ایشان را بگیرند؟ عوام می که رژیم طاغوتی سرنگون

 ً ای که تا دیروز دستشان از قدرت کوتاه بود قاف تا قاف مملکت آیا همه دعواها بر سر این بود که دسته واقعا

را زیر پر و بال بگیرند و فردا هم در مجلس خبرگان نزول اجالل کنند و قانون بنویسند؟ انشاءهللا که اینطور 

 ۳53نیست.

 

آن مجلس را قبضه کنند  همه بر سر آن بود که ی خمینیونآن گمان محمود عنایت به واقعیت پیوست؛ دعواها

 شان را بر کشور تضمین کند.رواییی فرمانبنویسند که ادامه ایو قانون اساسی

ب اش سبنین تیزبینیهمچقانونی و شدگان بیمالگفتن حق و دفاع از پایی خاطر محمود عنایت در دغدغه

ی رکس داشت. او در مورد اعدام محمد ای پیوندی با پروندهنهباز هم به گو ای ظریف دیگر را دریابد کههشد نکت

جرم او با مجازات تناسب ”رضا عاملی تهرانی وزیر اطالعات و جهانگردی دولت شریف امامی نوشت، 

ای برای سینما رکس کردن پروندهجور که پیش از این گفته شد، عاملی تهرانی به سبب آمادههمان ۳6۱“نداشت.

گیری دیده های دولتی پخش شد جرم چشمرسانه در کیفرخواست دادگاه بر ضد عاملی که درحتی اعدام شد. 

ز در روزهای دادگاه، محمود نشینی بازماندگان آتش رکس و  نیهنگام بستدر  ۳6۱ی اعدام باشد.شد تا شایستهنمی

 از او برنیامد.هم و صدایی  ،جامعه بودحاکمیت و مطرود دیگر یکسره  عنایت

های سیاسی این گروه”نشینی بازماندگان گفت، ی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تفسیر بستیک سخنگو

با منتسب نمودن این کار به روحانیت و با شعار دادگاه فرمایشی محکوم است، قصد دارند رژیم شاه را تبرئه کنند 

یک گزارش  ۳6۲“دتا را فراهم نمایند.و انقالبیون را از بین ببرند و با ایجاد جو تفرقه در بین مردم زمینه کو

ها با تشدید جو نارضایتی و بدبینی نسبت به انقالب و این گروه”هم در این باره مدعی شد،  کیهانی روزنامه

 ۳6۳“سازند.تشکل نیروهای مخالف جمهوری اسالمی زمینه را برای کودتا فراهم می

کودتا و بازگشت حکومت پیشین وجود  رویدادداد احتمال در آن روزگار حکومت پیوسته به مردم هشدار می

برد امیال خود تهدید در پیشاین دهد حکومت اسالمی چگونه از یادآوری احتمال دارد. دو نقل قول باال نشان می

ای ی همانند کودترخدادشان از تکرار هراس وهای سیاسی چپ و لیبرال از رژیم پیشین برده. نفرت گروهبهره می

 شان را پیش ببرند.گرایان تا اهدافی مناسبی بود برای خمینی و خمینیزمینه ۱۳۳۲مرداد  ۲8

بسیار  ا در جامعهها رگرایان آزادیای بود که هنگامی اسالمه اندازههای سیاسی از رژیم شاه بی گروهکینه

 کومت جدید و مردم یادآور نشدندها هرگز به ح، آن گروهداشتگذشته وجود از آنچه در رژیم کردند محدودتر 

این حکومت از رژیم پیشین دیکتاتورتر است. برای نمونه، کانون نویسندگان در همان آغاز دوران آزادی در 



رانی خود را ، توانست ده شب معروف شعر و سخن۱۳12زمان شاه و پیش از شروع انقالب اسالمی، در مهر 

آنها در هایی را نیافتند. ی برگزاری چنین شبآزادانه برگزار کند. با این حال، آنها در حکومت اسالمی اجازه

ای به مردم هشدار ندادند که این رفتاری هایی این محدودیت را محکوم کردند، ولی هرگز در هیچ بیانیهبیانیه

 و “ی ضد امپریالیستیمبارزه”ها دل خوش کردند به رژیم پیشین. این گروهرفتار تر از است مستبدانه

ن های اخیر در جهاو راه را برای برقراری دیکتاتوری ای بر کشور باز گذاشتند که در سده “طلبانه،استقالل”

  .ی طالبان نادیده گرفته شوداگر نمونه، تنها مانند بوده استبی

به  که حکومتپیمایی مردم کشور هم طبیعتاً در تأثیر همین جو قرار داشتند و، بنابراین، گزارش یک راه

 سوزی رکس ترتیب داد چنین بود:آتش سالگردمناسبت دومین 

 

پیمایان در حالی که پیمایی زدند. راهها هزار تن از مردم مسلمان و متعهد آبادان دست به راهده

هایی از رهبر انقالب و نیز قربانیان این فاجعه هولناک روحانیون پیشاپیش آنان در حرکت بودند و عکس

 “، مسببان اصلی اعدام باید گردنددادگاه انقالبی ایجاد باید گردد”دادند کردند و شعار میرا با خود حمل می

 ۳64“پاسداران سپاه صدر اسالم. سپاه”و . . . 

 

دیروز مردم اهواز و آبادان به ”یک گزارش حزب توده هم حکایت از عظیم بودن این تظاهرات دارد: 

ن تپیمایی باشکوه به سوی مدفن صدها های انقالبی شهر عزای عمومی بر پا داشتند و طی یک راهدعوت ارگان

هواداران و  ۳65“از مردان، زنان، پیران، جوانان و کودکانی که در آتش جنایت امپریالیسم سوختند شتافتند.

توان گمان برد آنها در سخت می کردند.گرایان شرکت میهای خمینیپیماییاعضای حزب توده معمواْل در راه

 .میدان را ترک گفته باشند “جنایت امپریالیسم”این عزاداری برای 

در آن شعار  ه انداختند در اعتراض به حکومت، وشده از مکان تحصن نیز تظاهراتی رابازماندگان رانده

 “پاسدار، پاسدار عامل قتل و کشتار...”و  “رزمی، رزمی، نامی برای سرکوب، نامی برای سرپوش”دادند، می

به مردم دیگر نقاط کشور برسانند، و شمارشان شان را انی در دست نداشتند تا خبر اعتراضی چندآنان ولی واسطه

 ایکار و سندیکای کارگران پروژههای بیبه غیر از دیپلمههم در سنجش با تظاهرات حکومتیان بسیار کمتر بود! 

دم مر –سوختگان بنای یادبودی بر پا داشتند  هایی که با همت و دستان خویش در گورستانهمان – و فصلی

افشای این ”خود نوشته بودند،  3ی ی شمارهاز آنان نکردند. بازماندگان متحصن در بیانیهای پشتیبانی شایسته

بر  دل و جان و از این هشداری بود برآمده ۳66“باشد.فاجعه دقیقاً در رابطه با سرنوشت تمامی ملت ایران می

 نرسید. هم  ند بشنوند و به گوش مردمنیروهای سیاسی نخواستکه  سوز،ای خانماناساس آزموده
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 سوزینشانی در دادگاه نشان داد که اتهام عمدی بودن نارسایی کمک به قربانیان آتشدفاعیات مسؤوالن آتش

هرگز ”ه گفت، قاطعان ،پاالیشگاه آباداننشانی آتشرئیس وقت عبدالحسین قربانی، ای بیش نبوده است. رکس افسانه

نشانی هم شرح داد که نخستین تانکر و یک کارمند آتش ۳6۷“.بدون آب از محل خارج نشده و نخواهد شداتومبیل 

 نشانی ارایه نکرد.های مسؤوالن آتشدادگاه مدارک و شواهدی برای رد گفته ۳68گالن آب داشته. ۴۱۱

پس  ۳63شده بود.نشانی آمده و بعد هم تانکری دیگر از شرکت نفت به صحنه وارد نخست یک تانکر از آتش

 از مدتی تانکر دیگری هم از راه رسید.

دار امنه، که البته باید دشان دانستندنشانی را علت بی ثمر بودن تالشنشانان تأخیر در خبردادن به آتشآتش

دیم، به سینما که رسی” از اسرار شب حادثه را بازگفت:نشانی بخشی بودن آتش را هم به آن افزود. یک مأمور آتش

ش آت س ]حفاظ[ پوشیده به داخل رفتم. داخل سینما اصالً سر و صدا نبود. من داخل سالن نمایش شدم. دود ولبا

آب . . .. بعد تانکر آب آمد و رفتیم باال روی آتش و تا پایان آنجا  زیادی آنجا بود. آمدم پایین و رفتم برای شبکه

نشان چه معنایی داشته. از همین رو، از او پرسید، نفهمیده بود سخن آن آتششرع  در اینجا انگار حاکم ۳۷۱“بودم.

 منفی بود.  “متهم”و پاسخ  ۳۷۱“وقتی شما به سینما وارد شدید از ابتدای ورود شما به آنجا سر و صدایی شنیدید؟”

 گام فرونشاندنگذشت. گویا کسانی دیده بودند که، به هندادگاه از هیچ امکانی برای وارد آوردن اتهام نمی

نشان پاسخ داد، آتش، شلنگی پاره شده، و همین از سوی دادگاه به عنوان یک سند توطئه مطرح شد. یک آتش

 ۳۷۲“بار شلنگ پاره شدن هستیم. ۴-۳سوزیها شاهد این معمول است و ما در اغلب آتش”

نشانی این بود که افزون بر تانکرها های اصلی گسترش شایعات در مورد نارسایی کار آتشیکی از زمینه

ود در ه چند شیر موجبآن را یک دستگاه پمپاژ هم فرستاده شده بود که بدون تانکر ساخته شده. مأموران کوشیدند 

 ده، دیگری شکسته و سومی هم بسته شده.آسفالت شها پیش یکی از شیرها از مدت ند رویمحل وصل کنند، و دید

ی حکومت وقت نبود و حتی گردانندگان دادگاه گر توطئهکدام نشانانگیز، ولی هیچمگی غماین امور، اگرچه ه

 توانستند چنین ادعایی مطرح کنند.نیز، پس از آشکار شدن واقعیت، ن



تش دست داشتند دستگیر و زندانی شده و ای در کار فرونشاندن آی کارمندانی که در شب حادثه به گونههمه

در دادگاه بر صندلی اتهام نشسته بودند. یکی از آنان که دادگاه وی را به قتل عمد صدها تن متهم کرده بود در 

کار راننده همان هدایت کردن ماشین و  . . . نشانی.من راننده هستم، راننده ماشین آتش”دفاع از خود گفت، 

 ۳۷۳“کارانداختن پمپ است.

ی قفل و زنجیر بودن در شده در دادگاه نشان از آن دارد که ادعای اسالمیون دربارهگیری مطالب گفتهپی

اش در دادگاه گفت که ورودی سینما هم دروغی بیش نبوده. صرافی، بازپرس پرونده در زمان شاه در سخنان

درهای سینما روی هم بود، ”ید کرد، سوزی خود را به محل حادثه رسانده، و تأکمدت کوتاهی پس از آغاز آتش

نشانان هم توانستند از آن جور که دیده شد، آتشهمان ۳۷4“خورم که قفل، زنجیر یا دستبندی ندیدم.اما سوگند می

 ظهدر آن لح”زاده نیز در رد ادعاهای اسالمیون گفته بود، در وارد سینما شوند و کار خود را آغاز کنند. تکبعلی

سوزی یک یک رهگذر هم که پس از آتش ۳۷5“باشند. زده دیدم و زنجیر یا دستبند را ندیدم کهدر خروجى را نیز 

زاده را در میان چند تن دیگر شناسایی کنان در حال بیرون آمدن از سینما دیده بود در دادگاه تکبعلیتن را سرفه

باز بودن در اصلی سینما هم زاده، گویای این امر، ضمن نشان دادن درستی بخشی از سخنان تکبعلی ۳۷6کرد.

 بود.

 من هم فریاد زدم که یک نفر را دیدم از سینما”دیگری هم در بر دارد:  برانگیزی تأملشهادت این فرد نکته

تصور ویژگی به ا هی انساندچار بودن برخ ʻ“۳۷۷خواهی تو را بگیرند؟میʼها گفتند، آمد بیرون. ولی بعضی

پدید بیاورد! شناسایی و دستگیری و تواند میچه فجایعی شان به نصیحت دیگران گاه چیزدانی و اشتهایهمه

 بگذارد. ی کشورهای آیندهرویدادکننده بر روند توانست تأثیری تعیینزاده از همان آغاز شاید میی تکبعلیمحاکمه

شان هایه بدبینی مردم در کشوهای غیر دموکراتیک به دولتشاید هم نصیحت کردن آن فرد به آن شاهد را بتوان ب

کسان همچنین در همان زمان مایل به حرف زدن بوده، ولی در میان حاضران و خود شاهد  اگرچهنسبت داد. 

 اند، هیچکس او را تشویق به خبر دادن به پلیس نکرده.گری که پس از آن سخن او را شنیدهدی

 ۳۷8“ریالی باز بود. ۳۱آن شب در ”گفت،  متهم به قتل عمد صدها تن شده بود، او هم ، کهچی سینمابوفه

نها آها یکی از درهای سالن نمایش را با تبر شکسته تا پس از باال رفتن از پلهنشانان هم گفته بود یکی از آتش

گاری تنها یک در اندهد که کارگران سینما به علت سهلاینها نشان می ۳۷3بتوانند آتش را از آنجا خاموش کنند.

تر و زودتر تماشاگران را به سوی در خروجی بتوانند هنگام پایان فیلم، راحت اند تاسالن نمایش را باز گذاشته

ی کوشش دادگاه در این زمینه بر روی دادگاه در این مورد کارگران را نکوهش یا محکوم نکرد. همههدایت کنند. 

ای هبند پلیس بود، یعنی همان شایعی زنجیر یا دستکف به وسیلههمی اثبات قفل بودن در اصلی سینما در طبقه

 گشت.که پس از فاجعه در میان مردم دهن به دهن می

شده و بر اثر گوید درهای سالن نمایش به طرف داخل باز میاردشیر بیات، رئیس پلیس وقت آبادان، می

 ۳8۱همچنان بسته مانده.گران، اازدحام و فشار تماش

سوزی رکس، بسته بودن در یا درهای سینما به عنوان مهمترین دلیل دست های پس از آتشو ماه در روزها

شد منظور کدام در یا درها به طور مشخص گفته نمیشد. با این همه، داشتن حکومت شاه در آن جنایت مطرح می



، همان جور که گفته شدینما. بوده. یعنی اینکه معلوم نبود منظور درهای سالن نمایش است یا در اصلی ورودی س

 کوشید شایعاتدادگاه هیچ کوششی نکرد تا ثابت کند که درهای سالن نمایش عمداً بسته شده بوده. دادگاه می

سوزی را مبنی بر بسته بودن در اصلی ورودی با یک دستبند پلیس ثابت کند. تشآسازان روزهای پس از شایعه

ی تماشاگران در ی همهمبنی بر باز بودن آن در، وجود پیکرهای سوختهولی گذشته از دالیل ذکرشده در باال 

ا به اند خود رحاکی از آن است که آنها بر اثر شدت دود و خفگی و تاریکی و ازدحام، حتی نتوانستهسالن نمایش 

 وند.ک بشها پایین بیایند و به پشت در ورودی نزدیسالن انتظار برسانند، چه رسد به اینکه بخواهند از پله

های ی گزارشتوانستند با تهیهطرف میسوزی، خبرنگاران تیزبین و بیدر همان روزهای پس از آتش

های آن رویداد مهم به دست بیاورند. مفصل به همراه عکس و فیلم به مردم کمک کنند تا تصویر درستی از صحنه

 ی همکف واقع نبوده.سینما رکس در طبقهاند که دانستهواقعیت این است که بسیاری از مردم حتی نمی

و از عناصر اصلی پراکندن شایعات در  هاآبکاشک متولی مسجد اصفهانیی محمد علی محمدی، که به گفته

او به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشت.  ۳8۱سوزی بود،میان مردم در مورد دست داشتن رژیم شاه در آتش

ته. بکوبد ولی پلیس نگذاشاش به در ورودی سینما خواسته با اتومبیلهمان کسی است که به مردم گفته بود می

من کنار کافه الدن در پاساژ ایستاده بودم که ناگهان برق سینما خاموش شد و با صدای ”: چنین آغاز شد شهادت او

یافتگان ی نجاتیک دختر نوجوان که در زمره از شهادت شیرین قنبرزاده، ۳8۲“جرقه برق خیابان نیز قطع شد.

سینما بوده. این دختر گفت که آن شب همراه  رویاین کافه الدن روبهتوان دریافت که سوزی بود، میآتش

هوش شده و از سوی یکی از ها برساند و بعد هم بیباالی پلهاش در سینما بوده و توانست خود را تا خانواده

روی کافه الدن بر اش گفت که بیرون سینما روبهی شهادتاو در ادامه ۳8۳ه بیرون آمد.یافتگان از مهلکنجات

 زمین نشست.

افتد، ظاهراً تنها بر اثر یک اتفاق محمدعلی محمدی درست در آن لحظاتی که آتش به دامن سینما می

ی ری که در دادگاه دربارهکدام از کسان دیگهیچکند. روی سینما ایستاده و دارد آن ساختمان را نگاه میروبه

ی خاموشی برق سینما را ندیده بودند؛ چیزی که نظرشان را سوزی شهادت دادند درست آن لحظهی آتشصحنه

ال نان در حی دیگر در مورد سایر شهود اینکه آاش بود. نکتهجلب کرد خاموشی سینما یا بلندشدن دود از سقف

های نامعمول را دیدند، حال آنکه محمدی صحنه رفتن بودند که آنفروشی یا در حال ر یک ساندویچغذاخوری د

بدن  خواستند تیغ برمیهایی بود که دماو که از همان قماش آ لوم نیستکشید. معایستاده بود و چیزی را انتظار می

که مکان دیدار دختران و پسران  “جّو خراب”حجاب بکشند بر سر آن چهارراه در مرکز شهر با آن دختران بی

 کرد. جوان بود چه می

 سپس با اتومبیل”اش: داستان محمد علی محمدی دو کاراکتر اصلی دارد، یکی خودش و دیگری هم اتومبیل

از کافه الدن تا در سینما چند متر بیشتر نیست،  ۳84“‘؟چه شده؟ بگذارید در را باز کنیم’خودم آمدم جلو و پرسیدم، 

گرچه ااش پرداخته شود. ی داستانپیماید تا زمینه برای ادامهنان با اتومبیل، و نه پیاده، آن مسیر را میمچهولی او 

توانسته داند آن جلو چه خبر است، ولی باز هم تنها بر حسب اتفاق مییعنی اینکه طبیعتاً نمی “چه شده؟”پرسد، می

اند مادهاش آاو باید اعالم آمادگی کند که خودش و ماشین بند پلیس قفل شده وحدس بزند که در اصلی با یک دست



مدی )البته پیشنهاد مح شان را با کوبیدن به در و آتش و دود برای نجات جان مؤمنان حاضر در سینما فدا کنند.جان

را از  دبند پلیس قفل شده، برای باز کردن آن باید کلینماید، زیرا اگر در ورودی با دستاز آغاز غیر منطقی می

  (پلیس خواست و نیازی به کوبیدن ماشین نیست.

کار خراب ۴جلو نروید. در آنجا ”چنین بوده:  ،بنا بر ادعای خودش ،جواب مأموران پلیس به محمدی

زاده و سه نفر داستان تکبعلی شدنای محمدی نبود. یقیناً پس از شایعدر آغاز جزو ادعاه رقم چهار ۳85“هست.

. شودبانگیزتر هیجانتر به نظر بیاید و واقعیتا  محمدی افزوده شده هم به شهادت آبادان این نکتهدر اش دوستان

ا باز هم او مخاطب رپذیرند، نمیمبنی بر کوبیدن اتومبیل به در ورودی نکه مأموران پیشنهاد محمدی را پس از آ

 “رفتم و ماشینم را گذاشتم و آمدم مقابل سینما. من”کند: اش آگاه میلحظه از وضع دو کاراکتر مهم داستانبهلحظه

 لحظه به دادگاه داد:بههای روز بعد هم گزارشی لحظهرویدادی محمدی درباره

 

من روز بعد با اتومبیل به گورستان رفتم و سه مرتبه یخ بردم و برگشتم از داروخانه ماسک بگیرم 

جفت دستکش  1۱ام گذاشتم و ن آغشته کردم و در بینینداشت. سپس به منزل رفتم و مقداری پنبه را به ادوکل

آمدند و دقیقه صبح مردم دسته دسته به گورستان می ۳۱و  2هم خریدم به گورستان رفتم. . . . از ساعت 

بعد از ظهر در گورستان دیدم که سرگرد پیکرستان با یک اکیپ و سرهنگ امینی با اکیپ   1من در ساعت 

وحانیت عامل این فاجعه ز ظهر آن روز بود که در گورستان شایع کردند که ردیگری آمدند و تا بعد ا

 ۳86است.

 

چه کسانی در گورستان گفتند این کار روحانیت ”در اینجا، یکی از گردانندگان دادگاه از محمدی پرسید، 

 ۳8۷“شناسم.از مأمورینی که با لباس شخصی بودند و اگر او را ببینم می”، و او پاسخ داد “بود؟

ً مأموران پگفتند روحانیون مرتکب آن جنایت شدهین کسانی که میا لیس نبودند، ولی شمارشان اند الزاما

 شان قرار گرفتند.بسیار کمتر از کسانی بود که تحت تأثیر روحانیون و متحدان

ی پیمان ماندگار، کارگردان محمد علی محمدی از این قرار است که به گفتهآور رقتپایان داستان 

ی جادهتصادفی در در اش با اتومبیلرانندگی  دادگاه رکس، محمدی در حال االصل، مدت کوتاهی پس ازآبادانی

 ۳88.دهداش را از دست میاهواز جان-بادانآ

شود که ادعای پردازان اسالمی دیگری هم دیده میافزون بر محمد علی محمدی، در دادگاه رد پای شایعه

ون دیگر تنها به اش را از دست داده و اکنرادمهر، که ده تن از اعضای خانوادهد. ان به ثبوت نرسیشکدامهیچ

ه کنم تا ببینید کاز دادگاه تقاضا می” ، در دادگاه گفت،اش دل خوش کرده بودسپاری عزیزاندانستن مکان خاک

من گفته بود که دیده ها در گورستان آبادان خاک شده یا نه، چرا که شخصی به نام حاج قبادی به تمامی جنازه

ی اردشیر بیات، رئیس بنا بر گفته ۳83“ها را به اطراف آبادان و خرمشهر بردند.است شب فاجعه تعدادی از جنازه

ها در آبادان پلیس وقت ابادان، این حاج قبادی و نیز حاج خرمی از فعاالن مذهبی وابسته به مسجد اصفهانی

، نشستن بازماندگان، در زمان بستپیکاری رفت. به نوشتهنبر میموسوی تبریزی هم در این مسجد م ۳3۱بودند.



زنند تا ها دست میهای حاج خرمی و حاج ابراهیمی به انواع کوششدو تن از بازاریان سرشناس آبادان به نام”

 ۳3۱“مانع افشای این جنایت شوند.

دست داشتن حاج خرمی در نشین نکاتی را در مورد رانی برای بازماندگان بستجعفر سازش در یک سخن

 یکی دیگر از جنایات مشکوک دوران انقالب در آبادان گفت:

 

هللا برزکار یکی از عاملین فاجعه که سوخته است در بازار جمشیدآباد مغازه رادیوسازی داشته. فرج

زنند و به گفته شاهدان عینی درست یک هفته بعد از فاجعه سینما رکس بازار جمشیدآباد را آتش می

سوزی شود. آیا احتمال این نیست که این آتشاز میهللا برزکار آغز محوطه مغازه فرجدرست ا سوزیآتش

د نابود باشبه قصد از بین بردن مغازه فرج بوده تا اگر اسنادی در مغازه مخفی شده و بیانگر ارتباطاتی می

ً شایع است به گفته شاهدان عینی آقای حاج خرمی قبل از ف اجعه سینما در بازار جمشیدآباد گردد؟ ضمنا

هایی که برای بررسی ایم، در گذشته هیأتطور که بارها گفتهرفت و آمدهای زیادی داشته است. و همان

 ۳3۲شدند.آمدند توسط حاجی خرمی و حاجی دوانی پذیرایی میپرونده فاجعه سینما رکس به آبادان می

 

زا شرح داده بود، دادستان بدون توجه به این زدن سینما را با مایع آتشجزییات آتشزاده تکبعلیدر حالی که 

هللا صادقی وجود دارد که ای از حاجی سیفنامه”امر، داستانی را نقل کرد که ریشه در شایعات گذشته داشت: 

ینما م رفقایم آمدند سمن خیلی ناراحت هستم و تماʼگفت فروش در شب حادثه گفته است که شوهرم میهمسر بلیت

  ʻ“۳3۳زا پر کرده بودند.توانستم بگویم نروید سینما. تمام داخل سالن را با مواد آتشو من نمی

مورد مذهبی یک حاجی  که خواندی ایرانی نمیهای آن روزگار جامعهاین داستان از این لحاظ هم با واقعیت

اشته د شانای با کارکنان یک سینما و خانوادههیچ مراوده اندستهتواناش اساساً نمیو خانوادهاستناد دادگاه اسالمی 

کردند و از رفت و آمد با شمردند و انها را سرزنش میگروه نخست گروه دوم را فاسد و اهل فحشا مید؛ نباش

 انان شرم داشتند.

ینی بی پیرو خمگروه مذهه او هم یکی از وابستگان دهد کنشان میاما ی حاج صادقی استناد دادستان به گفته

ساعت یک و ”نشین همراه آذری قمی بود: در واقع، فردی به نام صادقی هنگام آزار دادن بازماندگان بستبوده. 

خواستند داخل شوند نیم شب حاکم شرع، آذری قمی و شخصی به نام صادقی و سپاه به محل تحصن آمدند و می

نین، همچ ۳34“ویژه سینما رکس با هیچکس دیگر مذاکره نخواهیم کرد.و مذاکره کنند و ما گفتیم غیر از دادستان 

رود و با زاده در زندان میحتمال فراوان همان کسی است که به همراه آذری قمی به دیدار تکبعلیااین فرد به 

 کوبد. می اش بر سر اوکشاندنسرزنش و به سکوتهدف 

ار کرده بود دادگاه نتوانست به روشنی ثابت کند که رسوزی اقزاده که خود به شرکت در آتشبه جز تکبعلی

یجه به این نت بادان در نشستیفعاالن مذهبی آ گویداند. اردشیر بیات میدیگر متهمان در آن جنایت دست داشته

سوزی بهترین راه حل این است که دادگاهی برگزار شود و رسیدند که برای رهایی از فشارهای بازماندگان آتش

ان از این نشست باداش در آبیات از طریق آشنایان ۳35سخت برسند. شهری حکومت پیشین به کیفری هایممقا

 کشید.بعد به خارج از کشور گریخت، ولی سرنوشتی سخت دیگران را انتظار می باخبر و پنهان شد و



ی هه پروندسرهنگ سیاوش امینی آل آقا، معاون وقت شهربانی آبادان، هیچ ربطی ببخش بزرگی از اتهامات 

 رکس نداشت. سخن دادستان:

 

های وی به عنوان سرپرست دایره اطالعات شهربانی آبادان نیز خدمت کرده و برای دیدن دوره

های تخصصی شده است. وی ها و دیپلمبه اسرائیل رفته و موفق به دریافت گواهینامه  1۱تخصصی سال 

های تخصصی طی کرده است و در مورد مواد دورهدر ضد اطالعات ارتش و سازمان امنیت منحله نیز 

به فرمان شاه مخلوع به دریافت نشان نایل شده و در همان سال  ۴2منفجره نیز تخصص دارد و در سال 

به عنوان رئیس ضد اطالعات راه آهن منصوب و مدتی نیز در بایگانی ضد اطالعات شهربانی بوده و 

 ۳36اتی را بر عهده داشته است.های مخابرحفاظت دستگاه 1۱سپس در سال  

 

های مخابراتی، او یک هایی مانند تخصص در مواد انفجار و حفاظت از راه آهن و دستگاهافزون بر جرم

سوزی به مجلس ساختگی را امضا کرده و به عنوان اینکه این آتشصورت”جرم دیگر هم مرتکب شده بود: 

  ۳3۷“وسیله بمب صورت گرفته به ساواک گزارش داده است.

چند افسر و پاسبان هم در میان متهمان حاضر بودند که دادگاه در مورد آنان نیز نتوانست جرمی ثابت کند. 

فر هم وجود داشت که بنا بر شواهد گوناگون برای نجات قربانیان کوشش بسیار ان حتی سرگرد خنیدر بین آن

 کرده بود. 

تر اش از همه نامطمئنن منوچهر بهمنی سرنوشتدر میان مأموران شهربانی، پس از سرهنگ امینی، ستوا

به این ترتیب، دادگاه  ۳38“چطور شد که شما را شب حادثه فوراً خواستند؟”نمود. دادگاه از او پرسید، می

شده دست داشته. در دادگاه گفته شد او شب حادثه شالقی در طراحیی از پیشت ثابت کند در یک توطئهخواسمی

 ۳33گرفته.یک شدن مردم را به سینما میدست داشته و جلو نزد

خواسته موسوی تبریزی را سوزی میمدتی پیش از آتش یسد جرم اصلی بهمنی این بود کهنوآبکاشک می

پس از تعقیب و  4۱۱.گریزداش میها دستگیر کند و موسوی از دسترانی در مسجد اصفهانیپس از یک سخن

زند. موسوی بعدها خود این تعقیب و گریز را اش میصورترسد و یک سیلی به گریز، بهمنی به موسوی می

تر بود؛ بنا بر کیفرخواست نی اما به راستی از این هم سنگینجرم بهم 4۱۱کند.تأیید، ولی سیلی را تکذیب می

روی  از حتی و باال رودكسی  گذاشتنمی و بود ایستاده ها پله دم بهمنی”سلیمی نمین، سوی شده از بازگویی

واست متهمان را دادستان کیفرخ 4۱۲“.است آنها بدستسوزی  آتش این كه دادمی فحش هم روحانیونب ناراحتی

  خواند.می

ی ی رفتارش با متهمان در آستانهدربارهن اشاره شد، سید حسین نقیبی ای که پیش از این به آآن مصاحبه در

 گوید:مرگ می

 

كه قبل از اینكه تیرباران  طوری بود با متهمانها نداشتیم. برخورد بنده ما هیچ عشقی به كشتن آدم

دانستم با آنها انسانی رفتار می . . . گرفتنداز من حاللیت می و انداختند به گردن منآمدند دست میشوند می



 توبه كنید. باالخره انقالب است ناراحت نشوید و به هر حال كسی كه احکم گفتمام بعد هم به آنها میكرده

 هایشان وجودنامهو وصیت نوشتندمی نامهدادم، آنها توبهبزرگ است و آرامشی می است خدایالحاكمین 

  4۱۳.اندتشكر كرده هایشان از مانامهدارد كه در وصیت

 

و  کردند هم روبوسیو عذرخواهی و بعنقیبی برای وادار کردن متهم به اعتراف  ببینیم روش کاراکنون 

 ونه است:او چگ تشکر از

 

خواست. گفتم چه شده؟ گفت سینما زد و کمک میفر را دیدم که توی سر خود میسرگرد خنی”ی: بهمن

آتش گرفته ومردم داخل سینما هستند و من رفتم و سعی کردم داخل سینما شوم. در اصلی باز بود و من 

  “دیدم آتش و دود زیاد است.

  “شما وقتی آنجا بودید کسی آنجا نبود؟”دادستان: 

  “من چند پله را طی کردم ولی غیر از آتش و دود چیزی نمایان نبود. . . .”جواب: 

سعی نکنید با زبان بازی از دادن جواب و اقرار فرار کنید. . . . اقرار به جرم حداقل کاری ”دادستان: 

اشتید د توانید بکنید و شما با توجه به سمتی که در کنترل اغتشاشات داشتید و نقش فعالی نیزاست که شما می

توضیح بدهید و در برابر بازماندگان بگویید. شاید کسی از گناهانتان بگذرد. مسلسل اسرائیلی و باطوم 

 4۱4“داد.انگلیسی را رژیم دست هر کسی نمی

 

ن گناهامعنایی که نقیبی برای در هم شکستن بیهای بیپایه و پرسشهای بیاین هم چند نمونه از تهمت

 کرد: مطرح می

 

ای که در زندان نوشته،اعالم سوزی بوده، چرا که در دفاعیه]نادری[ از قبل در جریان آتشایشان 

را عوض نکنید، سینما را با بمب  گوزنهاه، تلفنی خبر داده بودند تا اگر داشته که سه روز قبل از فاجع

 اده بودند به کارتانکنیم و وی تلفنی جریان را به شهربانی و فرهنگ و هنر اطالع داده و جواب دمنفجر می

 4۱5ادامه دهید.

 

 فروش:پرسش و پاسخ نقیبی با بلیط

 

ش های سکسی نشان بدهید، سینما را آتچند روز قبل از آن تلفن کردند و گفتند اگر فیلم”فروش: بلیت

 “زنیم.می

 4۱6“چرا اقدامی نکردید در مورد جلوگیری از آتش زدن سینما؟”دادستان: 

 



قوقی ادان، فراتر از مسایل حپاالیشگاه آبنشانی آتشهای نقیبی از عبدالحسین قربانی، رئیس سابق پرسش

ها پاره شده و چرا تانکرها آب نداشتند و اگر داشتند چرا پمپ موتوری آنها خراب شده؟ و چرا شیلنگ”است: 

اش بانههای شفلسفی را در مناجاتشبه وارهای زنجیربود اگر نقیبی این پرسشتر شاید مناسب 4۱۷“چراهای دیگر؟

 “اخصایل انبی”و دارای ی اپرسید که به گفتهآورد، یا دست کم آنها را از امثال بهشتی و خمینی میبه زبان می

 4۱8بودند.

 رفت. سرهنگخود را میاند، ولی دادگاه راه گناههای گوناگون ثابت کنند بیکوشیدند به شیوهمتهمان می

اگر یک گزارش ”کرد، قهرمانی، رئیس سازمان دفاع غیر نظامی آبادان، اصرار می ضارمبازنشسته غال

 ه باشم اگر نشان دهید، تماماطالعاتی از زمان ستواندمی تاکنون مبنی بر اینکه من با سرنوشت مردم بازی کرد

غیر نظامی معموالً  مسؤوالن سازمان دفاع”اظهار داشت،  نقیبی در پاسخ او 4۱3“اتهام را قبول دارم. موارد

 “ساواکی بودند.

پور، کارمند سازمان دفاع غیر نظامی آبادان، از ساختمان سینما سوزی، ابراهیم اویسیمدتی پیش از آتش

ی کار آن را صادر کرده بود. از تفسیر دادستان که های فراوان، مجوز ادامهرکس بازدید و به رغم وجود نقص

که  4۱۱“قلمداد کنند،  ۲ی را سینمای درجه ث شده که یک سینمای آشغالدانایشان در گزارش خود باع”گفت، 

رد غیر کگوی آن عملتوان گفت که در یک دادگاه عادالنه این فرد یکی از کسانی بود که بایست پاسخم، مییربگذ

 ۲۱۱۱ما علی نادری صاحب سینپور خبر داد که ع از خود، اویسی، به جای دفااش باشد. با این همهمسؤوالنه

در ادامه،  4۱۱.پور بدهدتومن از آن را به اویسی  ۷1۱ خواسته ی همراه او داده و راننده همتومن انعام به راننده

پور ی مخدوش را امضا کرده. در عوض، این شهادت اویسین تأییدنامه  پور نپرسید پس او چرا آاز اویسی دادستان

 شمرده شد.به عنوان یکی از مدارک جرم صاحب سینما 

علی نادری از هفت سال پیش از آن در تهران زندگی کرده بود و دو یا سه ماه یک بار سری به آبادان 

 های دادستان و پاسخ او:های او در پرسشبخشی از اتهام زد.می

 

  “دادید؟هایی را نشان میکردید چه نوع فیلمشما وقتی اینجا را اداره می”سؤال: 

 “گرفتیم.شد فیلم تحویل میم با من نبود و طبق قراردادی که بسته میاختیار فیل”جواب: 

 “دادید که بیشتر سود داشته باشد.هایی نشان میشما فیلم”سؤال: 

 4۱۲“اختیار انتخاب فیلم با من نبود.”جواب: 

 

 وگوی موسوی تبریزی با او:و بخشی دیگر هم در گفت

 

اند، که از نظر ایمن و تجهیزات هیچ ه خائنانه آتش زدهمرا با یک توطئ یآقای رئیس دادگاه، سینما”

 “نقصی نداشته است.



اند. ولی اگر کارگر خوبی سینما داشت و اگر درهای معلوم است که آتش زده”موسوی تبریزی: 

ه شاید ب سوختند و، اینقدر افراد نمیداشتشد و اگر کارگر ایمنی با مسؤولیتی وجود اضطراری باز می

 4۱۳“.رسیدمیحداقل 

 

کشید ماه اعتراض کرد، ولی این در سنجش با آنچه انتظارش را می ۲۳اش به مدت نادری به زندانی بودن

 چیزی نبود.

کردند بر صندلی اتهام نشسته بودند: افزون بر صاحب و مدیر سینما، چهار نفری هم که در سینما کار می

دار هم ساله به نام کاظم هویزاری، و سرای ۱1ر پسری بود دار. نظافتگسرایو  گرچی، نظافتفروش، بوفهبلیت

این دو  خوابید.ها در سینما میکه قربان آستانه پلنگی نام داشت پیرمردی بود علیل از یک چشم و یک پا که شب

 لبرای صرف شام بیرون رفته بودند و هنگامی برگشتند نخستین کسانی بودند که آتش را دیدند. آنها کوشیدند کپسو

دانستند، و مدت زمانی هم به این ترتیب هدر رفت. آنها سپس نشانی را به کار ببرند، ولی روش کارش را نمیآتش

 نشانی گزارش داد.شهربانی را آگاه کردند، و شهربانی هم به آتش

حاضر در دادگاه وجود داشت. بر اساس  هللا مجتهدی در میان متهمان  یک کارمند ساواک هم به نام فرج

گر ساواک با نام مستعار دکتر مجیدی بود، ظاهراً به معنای اینکه در کار شکنجه تخصص کیفرخواست، او شکنجه

فته سوزی رکس گهایی که او به زندانیان داده یا پیوندش با آتشی شکنجهدرباره . ولی در دادگاه هیچ مطلبیداشت

واند تداری شاه میکارمند سرویس امنیتی رژیم سرمایه ی یکفعال کارگری کمونیست دربارهنشد. سخن یک 

 نقیبی و موسوی تبریزی. مصطفی آبکاشک:  یرتر باشد از امثالاعتمادپذ

 

وی مدتی قبل از آتش سوزی، از تهران و یا احیانا از شهر دیگری به آبادان منتقل می شود. استدالل 

بادان در روزهای وقوع حادثه صورت گرفته؟ و این دادگاه این بود که چرا انتقال این مامور ساواک به آ

جابجایی با یک نقشه قبلی و در رابطه با حریق سینما بوده است. ساواکی مذکور که ناخوش بود و از یک 

بیماری رنج میبرد و بسته های قرص و دارو را با خودش به همراه داشت، خود را یک کارمند معمولی 

در طول خدمتش هیچگاه به کسی تعدی نکرده و هیچگاه مرتکب خالفی ساواک معرفی میکرد و میگفت که 

نشده. در چهارده جلسه دادگاه، هر بار که تلویزیون چهره او را نشان میداد، او حالی نزار داشت و به سختی 

در جایگاه متهمین نشسته بود. این شخص در صحبتهایش مرتب به بیمار بودنش از مدتها قبل از حادثه 

کرد و انتقالش به آبادان را در رابطه با جابجایی که در آن ایام در بین مسئولین ساواک صورت  اشاره می

میگرفته، میدانست و آن را یک امر عادی تلقی میکرد و سعی داشت به هر وسیله ممکن بی گناهی خودش 

خته میشد، دادگاه را توضیح دهد. معذالک ساواکی دستگیر شده در آن ایام عالوه براینکه منفور مردم شنا

استفاده کرد. او در این دادگاه، هیچ سرنوشتی جز مرگ نداشت  از موقعیت آسیب پذیری این شخص، سوء

 و علی الخصوص در دادگاه عدل خمینی که در نظر داشت عده ای را بعنوان مسببین به کیفر برساند و سر

  4۱4صداها را ساکت و خاموش کند.

 



المیون و گیر اسلیغات پیبنفرتی که بر اثر ت –داشتند اندازه را نمیاگر مردم از رژیم پیشین آن نفرت بی

گاه بازماندگان شاید یک یا چند تن از آن سی و چند متهم در پیش –های سیاسی پدید آمده بود دیگر گروه

مان شده حتی در زروحیههای تضعیفآن مقامولی ساختند. گرایان را برمال میافروزی خمینیآتشخاستند و برمی

روایی رژیم پیشین هم دست به چنین افشاگری نزدند؛ در روزگار حکومت اسالمی، هنگامی آنان بر صندلی فرمان

 اتهام نشسته بودند، شاید چنین انتظاری عبث بنماید.

 افراخت. دن برمیگر نانهمچ زاده تنها کسی بود که در برابر گردانندگان دادگاهحسین تکبعلی

های شان در برابر دیگر متهمان، موسوی تبریزی و نقیبی در سرتاسر نشستبر خالف رفتار تندخویانه

سخن  احتراممالحظه و زاده بلند نکردند و پیوسته با او با شان را بر روی تکبعلیدادگاه حتی یک بار هم صدای

الیلی به یقین دکشید. زاده بود که بر سر این دو داد میعلیتکب ،گفتند. همان جور که پیش از این هم نقل شدمی

 وجود داشت. برای این رفتارها

ت دخال یگفت. او دربارهنفس بیشتری سخن میبهاش با آرامش و اعتمادزاده در آخرین دفاعیاتتکبعلی

ه کراوان عبدهللا لرقبا به احتمال ف سوزی حرف زد. گفتی مقدمات آتشر تهیهد سیک لینی اعضای محفل خانه

باالیی  قابلیت اشتعال این مایعی است که ، وبنزین هواپیما در اختیار فرج گذاشتهبوده مایی آبادان کارمند هواپی

عبدهللا لرقبا چه وحشتی از این داشت که من ”دید که بخشی از انقالب بوده: ای میسوزی را توطئهاو آتش. دارد

پرسد شما چرا پس از اطالع از شرکت حسین در هللا لرقبا در جواب دادگاه که میبا کس دیگری صحبت کنم. عبد

دهد مسأله چنین نبود، بلکه سوزی سینما رکس موضوع را به مقامات شهری اطالع ندادید، عبدهللا پاسخ میآتش

 4۱5“مسأله انقالب بود.

افتگان بوده و با فرزندش از سالن یجزو نجات کرد، که ادعا میزاده ثابت کرد که سخنان یک شاهدتکبعلی

ئی از آن ، ساختگی است. )قطع بودن آب هم جزشویی رفته و دیده که آب قطع استنمایش بیرون و به دست

ن بار زاده ایرسانی به قربانیان بود.( تکبعلیی هماهنگی ساواک و مقامات شهری برای جلوگیری از کمکافسانه

. .  من دیگر حرفی ندارم .”گفت: ایل نبود و مستقیم با بازماندگان سخن میشرع و دادستان ارزشی ق رای حاکمب

 4۱6“گویم.اگر چیزی باشد به شما می

 دهند تا با مردم سخن بگوید.کرد باز هم به او فرصت میتصور می

درنگ عنان سخن را به دست گرفت تا مبادا کسی گمان ببرد زاده، موسوی تبریزی بیپس از سخنان تکبعلی

 محفلی از اسالمیون در پشت طرح جنایت بود:

 

عبدهللا لرقبا، ابوالپو و سید محمود عامری را آوردند و مدت دو شب بازداشت بودند و از آنها تحقیق 

کردیم. عبدهللا لرقبا با حسین بوده و او را برده و وادار به ترک اعتیاد کرده است. بر خالف آنچه که گفته 

ارمند هواپیمایی بوده و بنزین هواپیما در اختیار حسین و فرج و فالح و یدهللا گذاشته شود عبدهللا لرقبا کمی

مرداد یعنی روز فاجعه اولین روزی  ۲8باید بگویم که تحقیقات کردیم  و مشخص شده است عبدهللا روز 

 4۱۷خواست استخدام شود.بود که می



 

دگاه فرج در دا که برادربود همان کسی  اودستگیر شده. نین خبر داد که میرصفیانی همچموسوی تبریزی 

را دور بریزند  ی سیاسیهای فرج خواسته بود اعالمیهدهاسوزی از خانوپس از آتش اش شهادت داد کهدرباره

! موسوی تبریزی افزود که حاج و نتیجه گرفت او ساواکی است رفتچون احتمال هجوم مأموران ساواک می

 رد.کهای گوناگون از افشای پرونده جلوگیری میازاریان آبادان که به شیوهخرمی هم دستگیر شده، یکی از ب

ز ر حکومت اسالمی هرگکه یک پاسدار انقالب اسالمی بود د ]میرصفیانی[ “یانیفمیرس”آبکاشک نوشت 

دادگاه چرا در پایان کار خود سخن از دستگیری د این است که وشپرسشی که در اینجا مطرح می 4۱8.بازداشت نشد

 ی جنایتمی در توطئهحاج خر گفته بودندا پیش هن از مدتبازماندگا آورد.میان میرصفیانی و حاج خرمی به 

 ی آن دو تن پخش نشد.ی بازجویی و محاکمهها دربارهدست داشته. به هر روی، هرگز خبری در رسانه

ر سیانقشی بزاده تکبعلیی شاخص مذهبی دیگر که بنا بر دفاعیات رشیدیان و کیاوش و جمی و چند چهره

 این سه تن از مورد اعتمادترینفراخوانده نشدند.  هم به دادگاهحتی به عنوان شاهد  مشکوک در فاجعه داشتند هرگز

حزب جمهوری اسالمی این استان را  یاش در استان خوزستان بودند. آنها شاخهافراد خمینی و شاگردان

ی آبادان منصوب شد. رشیدیان و کیاوش هم از سوی خمینی به نمایندگی و امامت جمعهگذاری کردند. جمی پایه

 نون اساسی درآمدند.ای قبه عنوان دو تن از نمایندگان استان خوزستان به عضویت مجلس خبرگان تهیه

روشن شدن ”ی قانون اساسی اسالمی شرحی از انقالب و مقدمه در آن مجلس، کیاوش پیشنهاد کرد که در

ه ک نخستین کسی بوداو  داده شود. “آسای آن در سنوات اخیرمقدس و علل پیشرفت سریع و معجزه ۀاین شعل

نین نخستین کسی بود که در آن مجلس سخن همچاو  4۱3.در قانون اساسی شد خواهان گنجانیدن اصل والیت فقیه

رای ، و بولی فقیه بود ی اختیارحیطهنیز پیوسته خواهان گسترش  رشیدیان 4۲۱اجباری به میان کشید.از حجاب 

وقتی رهبر در صدر کار قرار گرفته و حاکم هم خدا است و ما روی ”داد: مثال، قدرت او را چنین شرح می

نخواهند بود بلکه مجری آن  قوا، قوا ]سه[ قوانین خدا داریم عمل میکنیم، یعنی قوانین اسالمی، خودبخود آن

رهبر حکم و یا به اصطالح فتوای خودش را به آن قوا میدهد  .منتها با تقسیم کار]خواهند بود[ ضوابط و اصول 

و به طور مشخص پیشنهادی داد برای سپردن نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ا 4۲۱“.تا اجرا کنند

های اسالمی پدید آورد، و این اصل بعدها دردسرهای بسیاری برای جناح 4۲۲به شورای نگهبان، که تصویب شد.

 4۲۳چیز دیگری بوده.منظورش گفت منظورش آنچه گفته نبوده؛ او خود هم از آن ناخرسند بود و می

کیاوش و رشیدیان از دوران پیش از انقالب در پیوند تنگاتنگ با گروهی بودند که خط رهبری خمینی را 

نویسد مدت کوتاهی پیش از پیروزی انقالب او به االسالم علی اکبر ناطق نوری میبرد. حجتمیبر انقالب پیش 

همراه کیاوش و چند تن دیگر به دیدار بهشتی رفته و بهشتی به آن گروه مأموریت داده تا به همراه بازرگان و 

 4۲4ند.مستان آن سال اقدام کنرفسنجانی به خوزستان بروند و برای تضمین تأمین نفت جهت مصرف داخلی برای ز

ن ی ناصر مقدم آخریهللا منتظری، تأمین نفت مردم برای زمستان آن سال ایدهگفتنی است که بنا بر سخن آیت

منتظری در نظر داشته برای دیدار خمینی به پاریس سفر کند، و مقدم به دیدار او  4۲5رئیس ساواک بوده است.



گام عمالً رهبر کشور بوده، مقدم به منتظری گفته از خمینی بخواهد هیأتی رفته. با نظر به اینکه خمینی در آن هن

 وگو با کارکنان شرکت نفت که همگی در حال اعتصاب بودند انتخاب کند.را برای حل مشکل نفت و گفت

مرداد  ۲8هللا کاشانی در کودتای که در پیروی از آیتوش وابسته به حزب زحمتکشان بودند، رشیدیان و کیا

زاده از سوی محفل آبادان بر اساس یک گزارش، تکبعلی 4۲6و سرنگونی دولت مصدق نقش اساسی داشت. ۳۲۱۳

 4۲۷.ش، تماس بگیردمأموریت داشته در اصفهان با یک عضو دیگر حزب زحمتکشان، علی اکبر پرور

کودتای  درسالگزدن یک سینما در گرفت، به آتشدستور می سیک لینی آیا پافشاری فرج، که از محفل خانه

اش همگی از پشتیبانان و معنای خاصی داشت؟ خمینی و یاران ، که با یاری آمریکا طرح شد،مرداد ۲8

ی در روزگار پس از هللا بهبهانی، دو نیروی اصلی حامی آن کودتا بودند، ولهللا کاشانی و آیتداران آیتستود

شان از آن کودتا آشکار شود. آنان راه رهایی از این عقده را در اتخاذ دوست نداشتند حمایت انقالب اسالمی

ا، شده در آن کودتوزیر ساقطبه مصدق، نخستدلیل بسیار تند ی ضد آمریکایی و حمله های بیمواضع تندروانه

 اش یافتند.و پیروان

داشته. به هر روی، در افروزی برای دستان پشت پرده معنایی سمبولیک مرداد جهت آتش ۲8شاید گزینش 

ور ی کشتأثیری اساسی بر روند امور آیندهبسیار مهم در ایران معاصر اتفاق افتاده که  رخدادچنین روزی سه 

سوزی رکس و تشکیل مجلس خبرگان که قانون اساسی والیت فقیه در آن نوشته شد. وجوه گذاشته: کودتا، آتش

 و این نقش ماهیتیاند اساسی بازی کرده ی آنها بنیادگرایان نقشدر همهمهم این است که  رویدادمشترک این سه 

ای است مسألهها نوشته شده و میون در آن کتابمرداد و دخالت اسال ۲8ی کودتای  دربارهآمیز داشته. طئهتو

 وطئهی تدر مورد مجلس خبرگان تصویب قانون اساسی والیت فقیه، دست کم دو نکته. شده برای همگانشناخته

 توان برشمرد. آمیز را می

شان به شرکت در انقالب تأسیس مجلس مؤسسان برای های خمینی به مردم در برای تشویقیکی از قول

آنکه  شود، حالنده تشکیل میمعموالً با شرکت شمار زیادی نمای بود. مجلس مؤسسان جدید تصویب قانون اساسی

داران خمینی و دیگر دوست مالیانریت آن را هم طبیعتاً ه اکثتن بود، ک ۷1لس خبرگان تنها شمار نمایندگان مج

ی دیگر آنکه در دوران انقالب نکتهخبر چندانی در آن نبود. مردم های دیگر دادند و از نمایندگان الیهتشکیل می

 نویس قانون اساسی هم که چند ماه پیش ازگرایان هرگز سخنی از والیت فقیه به میان نکشیدند، و در پیشخمینی

 ها برای اظهار نظر مردم پخشدر رسانهتهیه و به تأیید خمینی و شورای انقالب رسیده و تشکیل مجلس خبرگان 

الیت فقیه وجود نداشت و پیروان خمینی بر اساس یک طرح پشت پرده در آن مجلس شده بود، هیچ نشانی از و

 آن اصول را با شتاب تصویب کردند.

 

 

 

 

 



 ۱۶بخش 

 

 حکم دادگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه، پیش از آنکه گردانندگان آن وارد شور بشوند، سید حسین نقیبی طی سخنانی  یهای ده روزهدر پایان نشست

انی گفت سخنو سپس، بدون اینکه مدرکی ارایه کند، . اسوزی رکس را به رژیم شاه نسبت بدهدآتشباز هم کوشید 

باید بگویم که محمد رضا شاه نظیر مأموران ساواک که شماره کد ” که هیچ ربطی هم به سینما رکس نداشت:

ن شخص اصالً در ایران دهد که ایداشتند او نیز از طرف سازمان جاسوسی سیا شماره کد داشت و این نشان می

پس از نقیبی، موسوی تبریزی عنان سخن را به دست گرفته  4۲8“پادشاه نبوده بلکه یک مأمور سیا بوده است.

زاده و سایر عامالن شود که ساواک از سادگی حسین تکبعلیدر محاکماتی که انجام شده احتمال داده می”گفت، 

کند، اسالم گویند هدف وسیله را توجیه میتها و لنینیستها که میساستفاده کرده باشد، زیرا برخالف مارکسی سوء

 4۲3“نفر را آتش بزند تا انقالب پیروز شود؟ ۴۱۱توان تصور کرد که یک مسلمان این نظر را ندارد. چگونه می

های نخست در سال اما اسالمیون رنگارنگ رهنمودی است از ماکیاولی. “کندهدف وسیله را توجیه می”

، ندکردهم این تهمت را باور  ، و بسیاری از مردماستهنینیستل مارکسیست شعاراین دعی بودند که انقالب م

رهنمودی است  “ات است،حفظ نظام اوجب واجب”آمد. نمیدر رد این اتهام و ربهزیرا پاسخ درخوری از جهت رو

اش در ایران در همین زمامداری یساله، و رفتارش در دوران دهماکیاولی زدیک به آن سخنبسیار ن از خمینی

 .راستا بود

اگر  ،می بیشترشاندر پایان آخرین نشست دادگاه، برخی از حضار که یقیناً اعضای نهادهای حکومت اسال

مسؤوالن  4۳۱“بگیرد.آتش حسین باید بسوزد، حسین باید ”شد برخاستند و شعار دادند، ، شامل میرا شاننه همه

سبب  و چند تن از بازماندگان را هم به دادگاه از همان آغاز کار اعالم کرده بودند کسی حق شعار دادن ندارد،

ی که ادر مصاحبهزاده نکردند. ولی این بار دخالتی در شعار بر ضد تکبعلی شعار دادن بیرون انداخته بودند.

های انقالب یکی از ابتکارات خود تماشاگران را در دادگاه به آن استناد شد، نقیبی حضور پیش از این چند بار

مانند هادی غفاری در  “تماشاگری”حضور  4۳۱کند.به عنوان یکی از نقاط قوت کارش یاد مینامد و از آن می

 ی قوت دادگاه انقالب در هماندر واقع نقطهویدا شلیک کرده، هتیر به مغز دادگاه هویدا، که بنا به روایتی با هفت



زاده از همان آغاز کار دادگاه رکس بیرون ساختمان ایستاده و خواستار مسیر اهداف والیت فقیه است. مادر تکبعلی

اتفاقی ”ویا بود: گزاده بسیار سخن تکبعلی 4۳۲ها بود، ولی این اجازه هرگز به  او داده نشد.شرکت در نشست

را کرده و شاه باید بسوزد و از این حرفها. . . . حاال  نبوده این جریانات. از همان موقع گفتید که رزمی این کار

 4۳۳“کنم.هر دلیلی بیاورید باز هم شک می

تن حاضر در دادگاه بر  ۷۱۱ی در آغاز کار، همهزاده در دادگاه آزمایش سختی از سر گذارند. تکبعلی

کرداری سترت به دهای تردید را نسبکم دانهاش توانست کمرنگیولی او با صداقت و یکضدش بودند. 

ماندگار،  پیمان .و بپرورد گردانندگان دادگاه در دل بازماندگانی که هنوز تصویر درستی از فاجعه نداشتند بکارد

ی کوشش همه 4۳4“.هایی بود که در عمرم دیدمترین شخصیتاو یکی از قوی”گوید، االصل، میکارگردان آبادنی

  “خواهم مرا یک جنایتکار ندانند.از مردم و جوانان عزیز می”او در دادگاه بر سر اثبات یک نکته بود: 

 زاده به مقصود رسید.تکبعلی

ازماندگان بگناهانی بیش نیستند. متهمان حاضر در دادگاه بیاند و بازماندگان دریافتند گناهکاران واقعی کی

ین شان را به امشهد کردند تا پیام علی تهرانی درباشتاب سه نماینده، شامل سازش و رادمهر، راهی دیدار با شیخ 

 شیخ علی تهرانی:ها ایرانی از ی امیدشان برسانند. صدایی آشنا برای میلیونتنها روزنه

 

اش داده بود، ماشین سوار شده بودند از آبادان. سه نفر، که یکی ده شهید و دومی شش کشته از خانواده

کیلومتری مشهد که رسیدند   ۲۱۱کنند. به  اند دارند حکومت میگناهند، آنهایی که قاتلگفته بودند که اینها بی

یم از ما وکالت دار دگفتن –د پیش خمینی چون فکر کردند که خودشان را راه ندهند پیش خمینی، مرا ببرن –

کیلومتری که رسیده بودند، در  ۲۱۱گناهان را نکشید. در هایمان گذشتیم، این بین کشتهخوطرف بقیه. از 

 4۳5کردند.ی من گریه میشان شنیدند که اینها را اعدام کردند. وهللا وقتی رسیدند خانهرادیوی ماشین

 

به درازا کشید. سحرگاه روز ، ۱۳13شهریور  ۱۲تا  ۳روز، از  ۱۱سوزی رکس ی متهمان آتشمحاکمه

زاده؛ سیاوش امینی آل آقا، معاون شهربانی؛ ستوان شش نفر از متهمان اعدام شدند: حسین تکبعلی ،سیزدهم

و  ؛منوچهر بهمنی، افسر شهربانی؛ علی نادری، صاحب سینما؛ اسفندیار رمضانی دهاقانی، مدیر داخلی سینما

 هللا مجتهدی، کارمند ساواک. فرج

هفت تن هم به طور غیابی به اعدام محکوم شدند، از جمله سرتیپ رزمی و سرهنگ اردشیر بیات، رئیس 

ن های ایداراییکارمند ساواک.  جور چهاردیگر شهربانی و همین گیک سرهن شهربانی و رئیس پلیس آبادان، و

تحت تعقیب  ی آب این شهرآبادان و رئیس سابق ادارهی شهردار گذشته اعالم شد کهافراد هم مصادره گردید. 

 شامل کارکنان پلیس، –ان فر تبرئه شدند. بسیاری از متهمخواهند بود. چند تن از متهمان از جمله سرگرد خنی

 د. نتا سه سال محکوم گردید یهایبه حبس –نشانی، کارگران سینما، کارمندان سازمان دفاع غیر نظامی آتش

 



چنین  هااعدامی ن لیست، منهایهای آن روزها چاپ شد. آشان در روزنامههایلیست کامل متهمان و کیفر

 بود:

سال  ۳غالمرضا قهرمانی، سرهنگ بازنشسته ژاندارمری، رئیس سازمان دفاع غیر نظامی آبادان،  -۱

 زندان.

 سال زندان. ۲فرماندار آبادان،  سید جالل سعیدنیا -۲

 سال زندان. ۳نشانی سینما، ایدار و مسؤول آتشرپایون، سحمید  -۳

 سال زندان. ۲نشانی پاالیشگاه نفت آبادان، ی آتشعبدالحسین قربانی، رئیس اداره -۴

 سال زندان. ۲نشانی در شب حادثه، نصرهللا زارع، فرمانده عملیات آتش -1

 سال زندان. ۱نشانی، پور، کارمند آتشمحمود برات -2

 ماه زندان. ۱۱محمد صادق احیائی، ستوان شهربانی )افسر نگهبان در شب حادثه(،  -۷

 ماه زندان. 2چی سینما، کاظم هویزاوی، نظافت -8

 ماه زندان. 2علیرضا احمدی، کارگر بوفه سینما،  -3

 ماه زندان. 2خانباز بهمن، پاسبان نگهبان در شب حادثه،  -۱۱

 ماه زندان. ۳قضایی، بازپرس اعزامی دادرسی ارتش، تیمور وثوقی، سرهنگ بازنشسته  -۱۱

 ماه زندان. ۲نشانی، چی و متصدی اتاق فرمان آتشغالمحسین جوکار، تلفن -۱۲

 ماه زندان. ۲نشانی، عبدالغنی سامری، کارگر آتش -۱۳

 ماه زندان. ۲نشانی، رجب قائمی، کارگر آتش -۱۴

 ماه زندان. ۲، نشانیزاده، کارگر آتشعبدالصادق عبادیان -۱1

 ماه زندان. ۲نشانی، علیرضا حاج خدا بخشی، کارگر آتش -۱2

 ماه زندان. ۲پور، کارمند سازمان دفاع غیر نظامی، یابراهیم اویس -۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۷بخش 

 

 ای دیگرفاجعه

 

 

 

 

 

 

 

 شمردند و از شرکت دردادگاه سینما رکس را فرمایشی و غیر مستقل می اننشینبست گونه که گفته شد،همان

ی بسیار نزدیکی با همکاری سازمان پیکار، که پس از اعالم حکم دادگاه، نشریههایش خودداری کردند. نشست

 اش خبر داد: از روال کار دادگاه و نتیجه فکرهمبازماندگان داشت، از ناخرسندی آنان و نیروهای 

 

ی فاجعه سینما رکس آبادان باید افشا، محاکمه و مجازات شوند بلکه اکنون نه تنها عاملین اصلهم 

اند عاملین اصلی فاجعه پنهان که با اقدامات خود کوشیده “ویژه”اندازان اصلی و فرعی تشکیل دادگاه راه

قیم ای غیر مستعنوان شرکاند نیز باید به شده حقیقت را کورتر کردهنگاه داشته شوند و عامداً گره کشف

 4۳6جرم محاکمه گردند.

 

هنرمندی که در زمان جمهوری اسالمی در رادیو تلویزیون آبادان مشغول کار بوده در نگاهی گذرا به 

دادگاه به پایان رسید ولی بازماندگان راضی نبودند و به تحصن و اعتراض ”نویسد، سوزی رکس میآتش

 ی منابعی دیگر تأیید نشده.خبر چنین تحصنی از سو 4۳۷“پرداختند.

های بعدی آمدن و بررسی کار دادگاه و تصمیم برای اقدامبه هر روی، بازماندگان مجال چندانی برای گردهم

 اش بود.رگی دچار شد که شهر آنان یکی از نخستین قربانیانزنیافتند، زیرا به زودی ایران به بالی ب

ها خواهیم جوانانمان را از میكدهما مى”رکس، خمینی گفته بود،  سوزیآتش سالگردوز پس از نخستین چند ر

خواهیم جوانانمان را ها به میدان جنگ ببریم ما مىخواهیم جوانانمان را از عشرتكدهبه میدان جنگ ببریم. ما مى

ملت  م كه براىكشید دستشان را بگیریم و به جاهایى ببریهاى ما را به فساد مىاز این سینماهایى كه بود و جوان

ها را از سینماها بیرون بکشد و به خواست جوانزد و میها را میاین حرفزمانی که او  4۳8“فایده داشته باشد.

هیچ جنگی میان ایران با کشوری دیگر برقرار نبود. این عطش  “برای ملت فایده داشته باشد،”جاهایی ببرد که 

ه خمینی تصمیم گرفت شد.تر میهای او خشنگذشت زمان، گفته داد، و باناپذیرش را به خشونت نشان میسیری



اش به او ارزانی داشته بودند در راه اهداف خواهانهبود از حمایتی که مردم بر اثر شعارهای دروغین آزادی

 خواندند.می“ صدور انقالب”اش وقیحانه آن را ای بهره ببرد که او و شاگردانطلبانهجاه

طلب حکومتی انجام شد روشن گشت ها بعد از سوی برخی وابستگاه جناح اصالحالهایی که سدر بررسی

این شمار  4۳3تن را کشته بود. ۱۱۱۱های منجر به پیروزی انقالب اسالمی، رژیم شاه تنها حدود که در خشونت

یگر هم د تندروهای شان بسیار کوچک بود. البته نیرواش با توجه به طرز تفکر افراطیاما برای خمینی و ایادی

خمینی،  خیالیهای کردند، ولی شمار کشتهشمار کشتگان انقالب را بسیار بیشتر از آنچه بود اعالم میدر آن زمان 

یش از دانید بآیا می”بر خالف دیگران، پیوسته در حال افزایش بود. دو ماه و نیم پس از پیروزی انقالب، گفت، 

دو هفته پس از آن گفت،  44۱“بار مسلسلها در سال گذشته کشته شدند؟هزار نفر زیر تانکها و در برابر رگ 1۱

ما قریب صدها هزار شهید ”و شش ماه بعد:  44۱“هزار نفر یا بیشتر از آن در این چند ماه کشته شدند.  2۱”

 د.نبه تفسیرش قادر هتنها علمای خبر عوام چندان ساده نباشد و احتماالً ی آخر شاید برای فهم این جمله 44۲“دادیم.

ای گسترده به مرزهای ایران حدود دو هفته پس از پایان کار دادگاه رکس، نیروهای عراقی با حمله 

هایی از این کشور از جمله خرمشهر در همسایگی آبادان را به اشغال درآوردند. آبادان نیز محاصره شد و بخش

جان باختند و اکثریت نزدیک به  شماری از مردم این شهر بر اثر آن هجوممورد حمالت سختی قرار گرفت. 

 اتفاق دیگران هم به دیگر نقاط کشور گریختند. 

توان گمان برد که سوزی رکس در دست نیست. میاز بازماندگان آتش از زمان آغاز جنگ، خبر چندانی

 اند. گیرکننده و آوارگان پس از آن بودهی غافلشدگان حملهدر میان کشته آنان هم

شان، آوارگان افزون بر مشکالتی مانند دوری از امکانات خانه و در برخی شهرهای محل سکونت تازه

کشیدند، و آن بدرفتاری اسالمیون با آنان بود. اسالمیون آوارگان را های دیگری هم میزیستن زیر چادر، سختی

ی خمینی، مکان ه فرمان نمایندهاند. در شیراز، به مثل، بکردند که چرا از فیض شهادت گریزانسرزنش می

شتند اگالیه دشمردند، هم بندوباری میها، که آن را بیگرایان از رفتار آبادانیشان را به آب بستند. خمینیاقامت

 گفتند.منکر و تعزیر پاسخ میمعروف و نهی ازو با امربه

و همسرش جزو این گروه  شهر اصفهان نقل مکان کردند. جعفر سازشبخشی از مردم آبادان به شاهین

دیدار سازش با فرح پهلوی بود.  ی آن هم به ظاهرار گرفتند. بهانهبودند. او و همسرش دستگیر و مورد آزار قر

و نیز هایش برای برگزاری دادگاه و سازماندهی و رهبری تحصن گیریبه سبب پیاما گرایان خمینی

 .داشتند هایش از او دلی پرخونافشاگری

  .برخورد خمینی با تهاجم عراق به خاک ایران ر اینجا مکثی کوتاه بشود بر رویبد نیست د

 هامام چهر”نوشت،  یقعرا ینیروها یهبني صدر در شرح دیدارش با خمیني چهار روز پس از آغاز حمل

و  444“داشت.ی خندان و راض هامام قیاف”رفت و دید  یدیگر هم به دیدار خمین یههفت یو 44۳“داشت. یبشاش

نوشت  یاش زمانروزنامه یهاصدر در سرمقالهیاین سخنان را بن 445“سر حال بود. یایشان خیل”بعد:  یههفت

از این سخنان  یودیگر، قصد  یكرد. به سخنینیز از او حمایت م یش را دوست داشت و واكه هنوز سخت امام

كه خود را فراتر از همه  یداد. از كسیمردم م بهصادقانه اش را ا گزارش مشاهداتنبود؛ او تنه یانتقاد از خمین



ت دست كم احساسي شبیه رفیدر آن شرایٍط بس خطرناك انتظار مچیز و همه كس در كشور قرار داده بود 

شب را دیر به پایان بردم اما آرام و قرار نداشتم. دلم و حواسم پیش سربازها ”صدر داشته باشد:  یپرزیدنت بن

میرند و اند تا بكه با علم به خطر و قبول خطر به میدان شرف و افتخار رفته یپیش همه آنهای ود و پیش خلبانها،ب

 446“با مرگ خود شرف و افتخار بیابند . . ..

درخور  یاشد نكتهیختند و شهرها ویران مبایجان م ه هزاران انساندر آن هنگامه ك یبودن خمین “بشاش”

ای او شاید هیچ عکسی با چهرهرا به یاد آوریم.  یهمیشه عبوس و یهبه نظر خواهد رسید اگر چهر بیشتر مقتع

دو هزار تومانی را چاپ و  هایاسکناس ها بعد، وقتی دولت اسالمی برای نخستین بارالشادمان نداشته باشد. س

ی خمینی بر روی آن شدهبه بازار عرضه کرده بود پس از مدت کوتاهی مسؤوالن دریافتند که عکس چاپ

)این  44۷ها از بازار گردآوری شود.ی معمول خشمناک است، و تالش شد این اسکناسها بیش از اندازهاسکناس

 گرفت.(فتار خشن اسالمیون در برابر مردم فزونی میی رها در جامعه دربارهدر زمانی بود که حساسیت

لف از چپ گرفته های سیاسی مخاگروه اش توانسته در سایه، جنگی کخواند “نعمت”جنگ را  خمینی آن

اند که گرایان خود نیز گاه اعتراف کردهنین جناح غیر بنیادگرای حکومتی را. خمینیهمچو  تا لیبرال را نابود کند

ال، وزیر مث یشان را استوار سازند. براحكومت یهاپایه در كشور یجنگ یهاده از اتمسفر ویژا استفباند توانسته

تثبیت شده  یس، نظام اسالمبا هشت سال دفاع مقد”گفت،  یدر نشست یاسالم یجمهور یهااز دولت ییك

 ها فراوان است.نمونه 448“است.

های جمهوری اسالمی شد. رسانهسویی از جنایت رکس نمیهای جنگ تقریباً هیچ یادی از هیچ در طول سال

دیگر  نینهمچای نداشتند. بود دلیلی برای چنان یادآوری در بست در اختیار آخوندها و پاسداران اسالمی که اکنون

دالن آبادانی داشت و نه دست کم نشانی بر جای مانده بود از سازمان پیکار یا سندیکای نه کسی خبری از سوته

 فصلی آبادان.ای و پروژهرگران کا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۸بخش 

 

 پس از جنگ

 

 

 

 

 

 

 

  

نان در راه حذف نام سینما رکس و آن جنایت از همچهای پس از جنگ ایران و عراق، حکومت اسالمی در سال

 کردند، ومیهای گروهی بسیار به ندرت در این باره چیزی بیان داشت. رسانهقاموس انقالب اسالمی گام برمی

اری هم بود. مردم بسییم شاه ژبه ر فاجعه شد، طبیعتاً در همان راستای نسبت دادناگر هم نکته یا مطلبی گفته می

ک یاین کتاب، به  از این، در بخش پنجمپیش پنداشتند. البته هنوز همان روایت حکومت اسالمی را حقیقی می

که مدافع حقوق بشر است و وابستگی هم به حکومت ندارد. او  زاده اشاره شدوکیل دادگستری به نام محمد سیف

برد شاه مرتکب آن جنایت سوزی رکس نوشته، هنوز هم گمان میسال پس از آتش ۲1اش، که آن را در مقاله

و ایدئولژی هم بر فکرشان چیرگی نشستن و دادگاه را دنبال کرده بودند های بسترویدادکه  البته مردمی 443شده.

 دانستند.اقعیت امر را میونداشت 

رح این نظریه را مط فعاالنی از اپوزیسیون گذشت تانقالب و دادگاه میسوزی و اسالیان درازی باید از آتش

. نخستین دنبه صف انقالب اسالمی بپیوند تش کشیده شد تا مردم جنوب کشورند که سینما رکس با این هدف به آکن

های گماز بند د گر به ظاهر هنوز هم زود بود که. برای بسیاری دیبود مصطفی آبکاشک از این دست فعال سیاسی

ی را با تماشاگران بسوزاند، خواست سینمایکه رژیم شاه اگر هم می واقعیت را بپذیرنداین ند و رهپیشین ب

ر نیروها تر از دیگبینانهشاید دست کم در این زمینه واقع . خمینیونشهر آرامی چون آبادان را برگزیند بایستنمی

 ور به صف انقالب اسالمیخیز جنوب کشی مهم و نفتگاه که تشخیص دادند برای پیوستن مردم ناحیهبودند آن

ی مربوط به دادگاه، دیده شده که اعضای محفل اسالمی از کمبود هابچینند. در این کتاب، در بخش ایباید نقشه

مردم دیگر شهرها  و نیز این وضعیت را سزاوار تحقیر از سوی 45۱،دندبو عالیت اسالمی در آبادان نگرانف

رای گرایان بی رکس دریافت که خمینیی پروندهکه علی تهرانی پس از مطالعهنین، گفته شد همچ 45۱.انستنددمی

 سوزی را ریختند.اینکه جنوب کشور و کارگران صنعت نفت را به انقالب بکشانند، طرح آن آتش

 



اب کت ای است که آبکاشک نوشته، و دری سینما رکس تا کنون جزوهی فاجعهافشاگری دربارهترین همم

ی ی روزنامهکه گفته شد در ده شمارهاش، که چناناو خود در پایان جزوههم بارها به آن استتناد شده. حاضر 

 چاپ گردید، نوشت: انقالب اسالمی در هجرت

 

شناسم و یا بعضی از آنها افرادی که نامشان برده شده را میام و بعضی از چون شاهد این وقایع بوده

ام. البته به علت عدم دسترسی ام این مطالب را نوشتهکمک حافظهرا بارها دیده ام مطالب بخاطر مانده، لذا با 

ن را کامل توان آهای آنزمان و برگهای بازجویی میای دارد که با دسترسی به روزنامهبه منابع کمبوده

  45۲کرد.

 

زی و سوهایی است که آبکاشک به سبب پیوند نزدیک با بازماندگان آتشارزش بسیار این جزوه در آگاهی

اش تهیه کرده و جور که او خود گفته، آن نوشته را با یاری حافظهاز سویی دیگر، همانفعاالن آبادان داشته. 

ی تهیه تواند به عنوان منبع اصلی برایه این ترتیب، آن نوشته نمیطبیعتاً دارای کمبودها یا اشتباهاتی نیز هست. ب

زاده، اند: تکبعلی، او نوشته که عامالن آتش سوزی سه تن بودهباشد. به مثل رویدادها از آن تحلیلها و بررسی

راستی سه تن هم اگر آنان به ند. گفت آنان چهار تن بودزاده خود در دادگاه میتکبعلیفرج و حیات. حال آنکه 

 دهد.ی مهم مورد اختالف توضیحی نمیی این نکتهبوده باشند، آبکاشک درباره

کس ما رسوزی سینهایی به بررسی آتشدر سلسله برنامهرادیو فردا )رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی سابق( 

ه اخبار مربوط به دادگاه در ها بدر این برنامه اند.که اسالمیون مرتکب آن جنایت شده نشان داد و رداخت،پ

و چند سیاستمدار زمان شاه های آن روزها مراجعه و نیز با چند فعال سیاسی ساکن آبادان آن روزگار روزنامه

ومتی را عامل آن وگوهایی انجام شد. صدای شیخ علی تهرانی هم در این رادیو پخش شد که روحانیون حکگفت

 45۳خواند.جنایت می

که او در  گفتها بعد در خارج از کشور سالر لیبرال خوزستان در زمان دولت موقت، احمد مدنی، استاندا

ریزی آتش زدن سینما طرحدر  ،های پیرو خمینی، از جمله بهشتیشخصیتکه  ش دریافتادارینآن زمان استا

بود و در بهشتی یکی از کارگزاران اصلی خمینی در ایران در دوران پیش از انقالب  454اند.دست داشته رکس

برد. همان جور که پیش از این نشان داده شد، بهشتی زمان آتش زدن سینما رکس هم در تبعید یا زندان به سر نمی

 ی دلخواه و با مدیریت عناصر مطلوب حکومت اسالمی بود.ی تشکیل دادگاه رکس به شیوهکنندههماهنگ

اند، احمد مدنی و علی هایی داشتههمکاریی کسانی که روزگاری با حکومت جمهوری اسالمی از میان همه

افروزان، این شهامت و صداقت را پشتیبان آتش با آن حکومت   به رغم مدتی همکاریاند که تهرانی تنها کسانی

ف علی تهرانی، که بسیار زودتر از اند که واقعیات پشت پرده را با مردم در میان بگذارند. بر خالدر خود دیده

سوزی، چند ماه دیگر هم به شغل استانداری رفت، احمد مدنی پس از آگاهی از راز آتشحکومتگران دوری گ

رو کوشیده مقدمات کار دادگاه را آماده کند، ولی با مخالفت مرکز روبهبعدها گفت که در آن دوران میاو ادامه داد. 



ی ز انقالب جزو اسناد مهم پروندههای آغاز پس ای قضایی و اجرایی در آن ماهمسؤول قوه شهادت این دو شده.می

 رکس است.

 اندسوزی رکس کردهبه آتش های کوچکیاند اشارهکه نوشته هاییدر کتابهم های حکومت شاه برخی مقام

 ن را فاش بگویند. در این کتاب به مواردی چند اشاره شد.هایی از اسرار آاند گوشهکوشیده و

ً سوزی در آبادان رئیس پلیس بود و در دادگاه رکس سرهنگ اردشیر بیات در زمان آتش به اعدام غیابا

سوزی شمون آتوگوی تلویزیونی شرایط پیراها بعد، در چند گفتاو توانست به خارج بگریزد، و سالمحکوم شد. 

آمریکا گریخت، ولی ترجیح داد  رضا رزمی هم به 455.گیری پرونده پس از آن را شرح دادطور روند پیو همین

گرا در خارج از کشور بود، و نقیبی هم، های خمینیسکوت کامل اختیار کند. )رزمی یکی از اهداف تروریست

 که گفته شد، دستور تعقیب قضایی او را صادر کرد.( چنان

ان و گرتحلیلسوزی، برخی ی دست داشتن اسالمگرایان در آتشگ بیات دربارههای سرهنپس از افشاگری

گردان جنایت ی رکس، به جای رزمی اکنون سرهنگ بیات را صحنهگرا در بررسی واقعهنویسندگان خمینی

ای آنان ه، در نوشتهی بیاتهاگوییسوزی تا پیش از آن فاششمردند. این در حالی است که از زمان آتشمی

خمینی زمانی شهردار ماهشهر و مدتی هم در  انکه در دور ،رضا خدری در میان نبود. کمترین نشانی از نام او

اس نگار و عکروزنامه”و در تیتر مطلب زیر از او به عنوان  کردهخدمت می پاسداران بخش سیاسی عقیدتی سپاه

 نویسد: ، مییاد شده “هشت سال دفاع مقدس

 

شده آن جا  پناهندهشورهای بیگانه کسرهنگ بیات رئیس پلیس وقت آبادان که االن فراری است و به 

هایشان درداخل و خانواده ها کردند که بچهگذاشت کسی جلو برود. مردم داد و فریاد میایستاده بود ونمی

شناختم که ساواکی بودند و سرگرد می را که آنها سوزند. سرهنگ بیات ودو سه نفریسینما هستند دارند می

نی و عده ای پاسبان هم ایستاده بودند. دریک لحظه سرهنگ امی – پیکرستانی رئیس اطالعت وقت شهربانی

دیدم درب بزرگ سینما که تنها راه ورودی بود ازبیرون قفل و زنجیر شده است.  خودم را به جلو رسانیدم

نجات مردم  بهمنی پرسیدم چرا در را قفل کرده اید چرا آتش نشانی نیامده چرا هیچ اقدامی برای از ستوان

شناخت سرهنگ بیات که مرا می گذارید برود به مردم کمک بکند. درهمین اثنانمی کنید چرا کسی رانمی

  456.مان را انجام بدهیمدوید جلو و گفت به تو مربوط نیست ما بلدیم چگونه وظیفه

 

دهد که او اه نشان میشتاب در دادگحضور جواد بی 45۷شتاب در دادگاه به عنوان شاهد سخن گفت.جواد بی

ی نوشت اچهاز ایران خارج شد و کتاب ها بعد، اوسالنسبت به دستگاه حکومتی چندان بدبین نبوده. در آن روزگار 

  458که در آن روحانیت حاکم را عامل آن جنایت شمرد.

ساز به محل سفارت ایران در آنکارا پایتخت ترکیه شتاب با سه بمب دست، جواد بی۱۳3۱در فروردین 

ی همین منبع خبری، او نویسنده و منتقد دولت ایران بوده بر پایه 453بار نیاورد.حمله کرد، که خسارت چندانی به 

ری ی دستگیو ده سال پیش از آن ایران را به سوی فرانسه ترک گفته. بر اساس ویدئوی کوتاهی که از صحنه

شود، او به خبرنگار ترک ی و پلیس دیده مینشانلی که در پشت صحنه ماشین آتششتاب وجود دارد، در حابی



افزاید چون حکومت ایران دیکتاتور و ظالم است مجبور شده به آن اقدام داند و به فارسی میگوید ترکی نمیمی

هنگامی نزدیک یک شان خواهد رفت. راهخواهد آرام باشند زیرا خود هماو از مأموران ترک می 46۱دست بزند.

او  ایستد و با تلفن ازشتاب میروی بیآید و روبهو را سوار کنند، مردی ریشو از پشت میند تا ارساتومبیل می

کلفت ترک مأمور گردن “ناموس پدرسگ!شناسم بین تو را میم”کشد، شتاب داد میجواد بیگیرد. عکس می

، زنداز ته دل فریاد میشتاب جواد بیدر همان حال، فرستد، و شتاب را با فشار به درون اتومبیل میجواد بی

 “س رو آتش زدید، مردم رو سوزوندید!سینما رک ،برو”

ها پخش نگردیده. آشکار نیست او به دولت ایران تحویل داده شتاب در رسانهاز آن پس، خبری از جواد بی

 شده یا نه.

ی کرد باز ا رکسمحاکمه سینمهای پیش از انقالب نمایشی با عنوان پرویز صیاد، بازیگر و کارگردان سال

 .یاد آن فاجعه در خاطرها یاری رسانیده این نمایش به زنده نگاه داشتنکه به صورت فیلم هم پخش شد. 

ای مستند با عنوان یک فعال سیاسی قدیمی چپ رادیکال به نام شیدا نبوی مقاله

نوشت و در آن با اشاره به منابع گوناگون به روشنی نشان داد که  46۱“،سینمارکس۱۳5۷مرداد۲8آبادان،”

 ها سایت همه یادهرو شده؛ اسالمیون مرتکب آن جنایت شده اند. این مقاله با پیشواز بسیار خوب مخاطبان روبه

 اند.هایی از آن را نقل کردهبخش

مادۀ نشر نوشته و آ واقعیت سینما رکسن نویس کتابی با عنوازاده پیشی ستار لقایی، ابراهیم زالبه گفته

ی آشنایی در مورد زمینه ی رستاخیز همکار بودند.کرده بود. این دو در دوران پیش از انقالب در روزنامه  

 زاده برای تهیۀ گزارشی بهسوزی سینما رکس زالی سنما رکس، لقایی نوشته که پس از آتشزاده با پروندهزال

به صراحت به من گفت که آتش سوزی ”ز بازگشت، در حالی که بسیار منقلب شده بود، آبادان سفر کرد و پس ا

 46۲“کار روحانیون بوده است.

زاده با او در آلمان دیدار کرد و در اینجا بود که او برای نخستین بار زال ۱۳23لقایی نوشته است در سال 

هایی آن کرده. زالزاده به لقایی گفته پس از بازبینیی  سینما رکس آماده نویس کتابی دربارهبه او خبر داد پیش

کتاب را برای او خواهد فرستاد تا ترتیب نشر آن را در خارج از کشور بدهد. ولی آن نوشته هرگز به دست لقایی 

ای وزارت اطالعات کشته شد. های زنجیرهزاده در جریان جنایات معروف به قتل، زال۱۳۷1نرسید؛ در اواخر 

زاده را از های زالی نوشتهزاده به او خبر داده که مأموران وزارت اطالعات همهی لقایی، همسر زالبه گفته

دوستی از تهران به من خبر داد که یک کپی کامپیوتری از کتاب سینما ”اند. لقایی اما نوشت، ی آنها بردهخانه

ر من خواهد گذاشت تا مردم بدانند، که رکس در اختیار دارد و در فرصتی مناسب آن را برای نشر، در اختیا

با این همه، .“ مردان خدا و در راس همه خمینی، مسئولیت این جنایت بزرگ و انسان ستیز را بر عهده دارند

، لقایی درگذشت، و پس از آن هم هیچ خبری از آن ۱۳۷3شش ماه پس از نوشتن این کلمات، در آغاز پاییز 

 زاده پخش نشد.ی زالنوشته

 



سوزی رکس و نیز مطالبی که او در این زمینه گرد آورده ی آتشزاده دربارهروایت لقایی از استنباط زال

تواند واقعی باشد به ویژه به این سبب که لقایی نه تنها در این رهگذر در صدد باال بردن ارزش خود نیست، می

و من هم جزو آن ها  زاده را بپذیردظر زالمتر کسی بود که نآن روزها ک”کند: که حتی از خود انتقاد هم می

بی گناه را به خاطر مسایل سیاسی، در  ۴۱۱شد قبول کرد که مردان خدا، یا به ظاهر مردان خدا، بودم. مگر می

 “ .سالن سینما آتش بزنند و جزغاله کنند

 زاده هم در آنزال توان نتیجه گرفت کهزاده و جنایت رکس درست باشد، میاگر داستان لقایی در مورد زال

زمان، همانند عاملی تهرانی و ناصر مقدم، به این نتیجه رسیده بود که افشاگری در مورد آن فاجعه دردی را دوا 

بینی نسبت به روحانیون به کند چون کسی سخن او را نخواهد پذیرفت! به هر روی، در آن روزگار خوشنمی

توانسته باور کند که ده در ارگان حزب فراگیر رستاخیز هم نمیزاای بوده که حتی دوست و همکار زالاندازه

 مرتکب چنان جنایتی بشوند.  “مردان خدا”

شد در شرایطی پدید آمد که بهتر میهای گوناگون گذشته و حال، رویدادبا سپری شدن زمان و انتشار اخبار 

 ری کرد.سوزی سینما رکس داوی آتشگرایان دربارهمورد بسیاری ادعاهای خمینی

شاید با هدف تحریک نکردن بیشتر اسالمیون به خشونت و نیز با قصد آرام نشان دادن وضع کشور، رژیم 

ها بنا بر اطالعاتی که بعدگرفت. شاه از افشای خبرهای مربوط به سینماهای به آتش کشیده و شمارشان دوری می

گاه صاحبان  46۳ها سینما آتش زده بودند.اسالمیون دهپیش از آغاز انقالب اسالمی، آرامش های سالمنتشر شد، در 

در ”ان رسید: شدر قزوین به دست هاییسینما ای که صاحبانمانند نامه ،کردندسینما تهدیدهایی هم دریافت می

روزهای سوگواری پیشوایان اسالم سینما را تعطیل و از نمایش فیلم های مستهجن خودداری نمایید در غیر این 

 464“ت سینما قم راخواهید داشت.صورت سرنوش

ها بعد، یک گرایان صدها سینمای کشور را به آتش فنا دادند. سالهای انقالب اسالمی، خمینیدر ناآرامی

 زند:خبرنگار هنری چند مثال می

 

در اصفهان سینماهای مایاک، چهارباغ، سپاهان، مولن روژ، همایون، نقش جهان، شهر فرنگ، مهر 

رنگین کمان و آریا به آتش  ای سینما یعنی شهناز، آزیتا،هناباد تمام سالق شدند. در خرمو مهتاب طعمه حری

 3کشیده شدند. در اردبیل سینماهای ایرن، نوین و پارس در جریان تظاهرات در آتش سوختند. در مشهد 

 465آغازین انقالب تعطیل شدند. ایهالسینمای موجود در س ۱۲سینما از 

 

 ی انقالب، دارندگان آن شمار کمی از سینماها نیز که سالم مانده بود آنها را بستند. در آستانه

 ی در آتش قهر متعصبانباز هم سینماهایپس از انقالب، مخالفت خشن اسالمیون با سینما پایان نگرفت. 

ی دولتی نوشت، مهو روزنا آمل آتش گرفت، سینما آرش در ۱۳13برای مثال، در اردیبهشت سوخت.  مذهبی

  466“سوزی از سوی گروهی که به فیلم نمایش داده شده در سینما اعتراض داشتند صورت گرفت.آتش”

 



 سال پس از پیروزی انقالب، وضع در یک شهر کوچک مرکز کشور چنین بود: ۱۷

 

از آن است كه سینما در این شهر ممنوع است و  یاز آشتیان حاك یدانشجوی ییك گزارش ارسال

ه قشر ك یگویند از آنجایكنندگان ميمانعتدانند. مكنندگان دلیل آن را به وجود آمدن فساد و فحشا ميممانعت

روند این امر باعث روابط به سینما مي یعقیده دارند و بیشتر از مردم عاددانشجو صد در صد به سینما 

یت مانع از فعال یاد روز  در آنجا فعالیت كرد عدهچن یبرا یكه سینمای یشود. وقتیمپسر بیشتر دختر و 

  46۷تعطیل گردید. و سینماشدند آن سینما 

 

ی هفت سینمای همه 468در جمهوری اسالمی رسید.عدد  در زمان شاه به یک ۱۴شمار سینماها در آبادان از 

ر به ی انقالب اسالمی، یکی دیگی که یک سینما به کمیتهمسجد سلیمان در استان خوزستان تعطیل گشت، در حال

 دادگاه انقالب اسالمی و دیگری به بنیاد شهید انقالب اسالمی بدل شد.

دهد که اسالمیون، بر پرشمار در سینماهای کشور نشان می هایسوزیهای آتشرویدادتر بررسی دقیق

ها شان، خط قرمز پررنگی برای دوری گرفتن از سوزانیدن انسانخالف ادعای خود وهواداران انقالبی پیشین

 اند. در سینماها نداشته

ار یک سینما در شهسو”ی آن سال، ها هم رسید، و در میانهبه شهرستان ۱۳۴8زدن سینما از آغاز موج آتش

سوزی در سینما رکس، یک روز پیش از آتش 463“نفر مجروح به جا گذاشت. 1۱نفر کشته و  ۱۲آتش گرفت و 

سینما آریای مشهد درآتش سوخت و سه تن از کارکنان هم جان باختند و یک نفر سوختگی سطحی یافت و شهید 

 4۷۱نشد.

ن در فروردی سوزی سینما رکس بیافرینند.شای مانند آتکه فاجعهند رفتمیکاران جنایتدر یک مورد هم 

را حس کردند، و سپس مأموران هشت ظرف بوی بنزین در غرب ایران تماشاگران سینما در شهر ایالم ، ۱۳1۷

در  4۷۱هایی از سینما یافتند، و مردم توانستند به سالمت از سینما خارج شوند.پالستیکی محتوی بنزین در گوشه

ترین جنبشی در جهت انقالب اسالمی ن، در شهر ایالم کمداد و تا چند ماه پس از آدثه روی زمانی که این حا

 دید.وجود نداشت. رژیم شاه هم، درست مانند آبادان، دلیلی برای انجام چنین رفتار پرخطری نمی

آمد بر ایران، شواهدی به دست می آخوندهابا گذشت زمان و روی دادن حوادث گوناگون در طول حکومت 

مجازات متهمان داد یکی دیگر از ادعاهای گردانندگان دادگاه رکس برضد متهمان از پایه تهی بوده. شان میکه ن

نشانی و غیره حتی به سبب ایمن نبودن دیوارها و سقف و درهای ساختمان در برابر آتش و اقدام دیرهنگام آتش

 ود خواستار بخشش متهمان بودند. آمد و آنان خآمیز میدر همان روزگار در چشم بازماندگان مبالغه

سال پس از پیروزی انقالب، ساختمان این  ۱3سوزی در سینما آزادی )شهر فرنگ سابق(، در یک آتش

دوزی شده به علت اینکه دیوارهای محل نمایش از چوب و روی آنها ابر و مخمل” 4۷۲.نابود شد ا از بنیانسینم

وب شد و حریق به سینما شهر قصه در کنار این سینما سرایت حتی فلز موجود در سقف سینما در آتش ذ “بود،

 4۷۳کرد.



از این نگاه  ی رعایت نکردن نکات ایمنی به ویژهگیری دادگاه رکس در حق متهمان در زمینهسخت

شان پیوسته مکتب و اند. اولویتها ارزش چندانی قایل نبودهگرایان خود برای جان انسانمعناست که اسالمبی

ها و ها و اتوبوسها و صدها نفره در تصادف کامیونکشتارهای دهبرد آن بوده، نه آسایش و ایمنی مردم. پیش

 برای مردم ایران.هایی است ارمغان جمهوری اسالمی قطارها یا سقوط هواپیماها و دیگر سوانح پدیده

سال از آغاز کار  ۱8پس از  .ودترین خطوط هوایی جهان ب( یکی از امنی سابقایر )هماخط هوایی ایران

این شرکت روی داد، و  نخستین سقوط یک هواپیمای، ، یک سال پس از برقراری حکومت اسالمیاین شرکت

پس از آن هواپیماهای ایران یکی پس از  4۷4.فرودگاهارنگ در کار مدیریت آن هم به سبب دخالت انقالبیون رنگ

کار به جایی کشید که هواپیمایی ترین خطوط هوایی جهان را داشته. اند و ایران یکی از ناامندیگری سقوط کرده

 .امور هوایی ایران را آموزش بدهداسالمی  دستانقطر اعالم آمادگی کرد کاربه

گاه نخست را ، ایران جای۱۳3۳تابستان ی یک مقام مسؤول وزارت بهداشت جمهوری اسالمی در به گفته

ی این فرد، شمار حوادث رانندگی در ایران به گفته 4۷5ی قربانیان حوادث رانندگی دارد.در جهان از لحاظ سرانه

 ده برابر بیشتر از فرانسه و ژاپن برای همان تعداد خودرو است. 

ان به عنو سینما رکسرا در  هاگوزنسیاسی مخالف رژیم شاه نمایش فیلم گوناگون های آنکه گروه پس از

 بردندگمان می های غیر مذهبیگروهشاید ، زدن آن سینما از سوی آن رژیم عنوان کردندیکی از دالیل آتش

 هاگوزنتوانست این باشد که، چون ها میحداقل انتظار غیرمذهبی. دارندفیلم نظری مثبت به آن  هم ونمذهبی

ت به آن ای دیگر نسبهگرایان دیدگاه چندان بدی در سنجش با فیلماسالم ،سکسی فراوان نبود یهانهفیلمی با صح

 در پیوند با آن فیلم مطرح کرد اینکات تازههللا خلخالی آیت ها پس از آن روزگار،با این همه، سال نداشته باشند.

ی قدرت خلخالی، که پیر و بیمار و در حاشیه گرایان نسبت به آن باشد.گر نگاه بسیار منفی خمینیتواند نشانکه می

. ی سینما رکس هم سخن گفتداشت و در آن در مورد حادثه ،نژادپیام فضلی وگویی با خبرنگار جوان،بود، گفت

ی این مطالب در جایی و بدل شده در آن مصاحبه و از آنجا که توضیح بیشتری درباره نظر به اهمیت مسایل رد

که در  گوو، بخشی از آن گفتهاسرنخ تردادن روشننشانو برای  دیگر از سوی خلخالی یا کسی دیگر داده نشده

نژاد لیها از فضن جملهدر پایا ی بدون فاصله)سه نقطه شودپیوند با سینما رکس است به طور کامل بازگفته می

 :است(

 

گویا آن هنگام مصلحت اندیش شدید كه دریافتید آتش سوزی سینما ركس آبادان نسب از ”فضلی نژاد: 

 “...گشتندکای سیاسی و عقیدتی شما محسوب میاسالف و اخالف فدائیان اسالم می برد. کسانی که شر

ا هعقیدتی نداشتم. این تحلیل-اسیسی ها سراسر مزخرف است. من هیچ شریكاین”صادق خلخالی: 

 “...برایم گنگ است

د ها )مسعود كیمیایی( یك فیلم ضگفتید فیلم گوزن. . .  یای خصوصگویند در جلسهمی”فضلی نژاد: 

 “...دینی و ضد انقالبی است

ت. اسبله. فیلمی كه حج كردن را با نشئه شدن یك معتاد یكسان دانسته است، ضد دینی ”صادق خلخالی: 

توان با آن روبرو شد. منتها درآن موقع مجازات عوامل این صریحاً هم ضد دینی است و با تساهل هم نمی



 االرض دیگری همها هم مفسد بودند، اما مفسدین فیگونه آثار مبتذل برای من در اولویت نبود. اگر چه این

 “...خواستها را میبودند كه خشم انقالبی مردم، مرگ آن

سوزی در حالی كه هفتصد نفر در سالن هایم اشاره كردم كه حادثه آتشدر ابتدای پرسش”ژاد: فضلی ن

 “...ها رخ دادسینما حضور داشتند در واپسین نمایش گوزن

ها دالیل و قراین مناسبی نیست. این عمل از مسلمانان واقعی بر خب داد که داد! این”صادق خلخالی: 

یش فیلمی ضد دینی، صدها انسان را به كشتن دهند. این گونه از سینما را به آید كه حتی در هنگام نمانمی

شناختیم، اما حكم عوامل تولید كننده آن از حیث جزایی با حكم تماشاگران آن تفاوت عنوان مظاهر فساد می

 “...بسیار دارد

د. آنها هم بر مبنای حاال هواداران فدائیان اسالم هم که معلوم نیست واقعا مسلمان باشن”فضلی نژاد: 

اندیشیدند و شاید آتش زدن سینما رکس را طبق اندیشه و ، میکند این تئوری که هدف وسیله را توجیه می

 “...روش خود ، حتی شرعا مجاز می دانستند

 “مردم االن چجوری فکر می کنند؟”صادق خلخالی : 

 “درباره چی؟”فضلی نژاد: 

 “س...رکاره همین سینما درب” صادق خلخالی :

تعابیر گوناگونی هست. تعبیر غالب این است که به هر حال حادثه آن آتش سوزی فاجعه ”فضلی نژاد: 

ای است که حقایق آن پنهان مانده است. شما هم یکی از متهمان کتمان حقیقت فاجعه سینما بار مساله پیچیده

 “...شویدرکس نزد مردم در افکار عمومی محسوب می

ولی  ،ر کی بوده و چکار کردند و نکردندخب البته من که در آنجا نبودم که ببینم کا”صادق خلخالی : 

ام را مختل کرده است. حاال ن عملی که کردم البته خیلی حافظهآید. اییی یادم میاالن که می گویید چیزها

آورم. در نمیاین ماجرای سینما رکس سر  اش را دارد. اما واقعا زیاد ازارکینسون هم دردسرهای ویژهپ

 “...گویم، چیزی دیدم برایت میچیزی هم یادم نیست. کاغذها را نگاه می کنم

د، از شونهایی كه مصداق فساد شناخته میبا همین اوصاف حكم عوامل تولید كننده فیلم”فضلی نژاد: 

 “نظر شما چیست؟

سازی كه یك ست فیلمیك حكم واحد ندارند. ابعاد فساد باید بررسی شود. مسلم ا”صادق خلخالی: 

تری دارد، نسبت به فیلم ست، مجازات سنگینفرضیه الهی مثل حج را با احوال یك معتاد یكسان دانسته ا

آن بازیگر مردی با زن  سازی كه ابعاد كوچكتری از فساد را به نمایش گذاشته است، یا فیلمی كه در

مرتكب شده است با فیلم دیگری ]محصنه[ نه سدگان مخاطب آمیخته و عمل زنای محداری، جلوی دیشوهر

شود، كیفیت اجرای حكم الهی متفاوت است. كه فقط به لحاظ روابط عادی بین بازیگران مبتذل شناخته می

یافتم، پس از مجازات سران رژیم فاسد گذشته، برای احیای هنر اسالمی، همه عوامل اگر فرصت می

ع به عرفان و كشاندم. یک کتاب هم دیدید که من راجمه میتولیدات فساد هنری دوران طاغوت را به محاك

 “م...هنر اسالمی نوشته ا

. البته شما در آستانه استقرار حكومت انقالبی، فیلم قیصر )مسعود كیمیایی( را توقیف بله”فضلی نژاد: 

 “...كردید



هه ن براما در آحد ذاته مشكلی نداشت، ها فیبله. فیلم قیصر بر خالف فیلم گوزن”صادق خلخالی: 

هایی در استفاده از آن وجود داشت كه صالح دیدم نمایش آن متوقف گردد. خود زمانی احتمال فتنه انگیزی

مره شراب گیری و های کمیته ظاهرا خیمیایی ( که همان اول انقالب بچهاین کارگردانش هم ) مسعود ک

 “...، سیصد گرم تریاک ازش گرفته بودندعرق کشی و دویست

ده دانم در جایی ثبت نشاین اتهامی که می گویید درباره آقای کیمیایی تا جایی که من می”ی نژاد: فضل

های مورد تجاوز قرار گرفته یك جامعه و یك است ، ولی به هر روی فیلم قیصر در پایان دهه چهل، ریشه

ر موج نوی سینمای گفت و همراه با فیلم گاو )داریوش مهرجویی( آغازگفرهنگ و یك مردم را باز می

ترین اثر مسعود كیمیایی ترین و سیاسیترین، هنرمندانهها اما و البته محبوبایران محسوی می شد. گوزن

ها برایم گنگ است. این اثر از آثار بسیار معدود سیاسی است كه ضمن است. تلقی ضد دینی شما از گوزن

ی دارد. فیلمی كه از سوی ساواك هم توقیف شد و ، ارزش هنری و آشكار مبارزات انقالبی زمانهبیان علن

 “...عوامل پدید آورنده اثر بازداشت شدند

ها باید توضیح بدهند، اما ما فیلم را درباره توقیف فیلم در دیكتاتوری شاه ساواكی”صادق خلخالی: 

 “ها را محاکمه کنند؟ر راست می گویند چرا نمی روند آنتوقیف نكردیم. در این مورد اگ

 “...شدها در هنگام استقرار حكومت انقالبی در سینماها نمایش داده نمیالبته گوزن”ضلی نژاد: ف

ای از جنایات ها در زمان شاه به وسیله ساواك نشانگر گوشهبه هر حال توقیف فیلم”صادق خلخالی: 

  “...ای نیستآنهاست. برخورد قهری با هنر و هنرمندان راهكار پسندیده

توقیف فیلم قیصر در آستانه استقرار حكومت انقالبی استفاده از همین راهكار ناپسند ”فضلی نژاد: 

 “...بود

ها كرد. مثال به خیال آنها گوزنها مالحظات امنیتی را لحاظ میساواك در توقیف فیلم”ادق خلخالی: ص

ا خداوند احب حكومت مضد سلطنت بود. ما حكومت سلطنتی نیستیم. بیدی نیستیم كه با این بادها بلرزیم. ص

 4۷6“.های سینمایی اگر مخالف این رویه نباشد، بالاشكال استاست و فیلم

 

ه یاد ها را بها و کارگردانی فیلمدهد که حتی جزییات مربوط به پروندهوگوی باال نشان میخلخالی در گفت

ی مهم رکس پرونده محتویاتدن کرکند. بنا بر این، ادعای او در مورد فراموشاش خوب کار میدارد و حافظه

رونده در با این پ ی ارتباط خلخالینژاد خبرهای بیشتری دربارهشاید پیام فضلی تواند واقعیت داشته باشد.نمی

ب های انقالتوان گفت که خلخالی به علت اینکه نخستین حاکم شرع دادگاه. ولی به طور کلی میدست داشته

کس ی سینما رموارد دیگر ارتباط خلخالی با پروندهات این پرونده آگاه باشد. توانسته از جزییاسالمی بوده می

پیش از این در  است، کههایی به قضاوت خلخالی دادگاه م درلی تهرانی و تیمسار ناصر مقدی عاممحاکمه

 موردشان سخن گفته شد.

کوشید نقش دادگاه رکس میبه رغم اظهار نظر خلخالی، سید حسین نقیبی، همکار آن روزهای خلخالی، در 

سوزی، آماده بود فرهنگ لغات و اصطالحات خود را خوب بازی کند؛ در راه متهم کردن رژیم شاه به ارتکاب آتش

 ها را هم به خدمت بگیرد:کمونیست

 



قبل از نمایش فیلم گوزنها در سینما رکس صاحب سینما را تهدید کرده بودند اگر این فیلم نمایش داده 

این یک فیلم سیاسی بود و شرح زندگی انسانی بود که در حکومت  . . .ما را آتش خواهند زد. شود سین

مردم بزندگی  یهاها و تودهد در راه رهائی خلقطاغوت از زندگی رانده شده بود و همراه دوست معتاد خو

 4۷۷بازگشته بود.

 

هایش اظهار نظری تنها بر اساس شنیدهرا ندیده و توان دریافت که او آنیلم میاز این شرح نقیبی از آن ف

 کند.می

سوزی سینما رکس سکوت و حذف بوده است. ذکر ی آتشسیاست کلی جمهوری اسالمی در برابر فاجعه

 سوزیباشد. کمتر از یک ماه پس از آتش د برای نشان دادن روند امور بسیک نمونه از این سیاست حذف شای

مع سوزی در مسجد جاید که به سیر انقالب سرعت بخشید و آن آتشرکس، یک خبر بزرگ دیگر در کشور پیچ

 “شاه به آتش کشید، مسجد کرمان را، کتاب قرآن را، رکس آبادان را،”پس از آن، شعار کوتاه زمانی کرمان بود. 

 4۷8اهرات در سرتاسر ایران شنیده شد.ظدر ت و، ساخته که پیش از این هم به آن اشاره گردید

سوزی خواهد از آتشپس از سپری شدن چند دهه از پیروزی انقالب، جمهوری اسالمی هنوز هم طبیعتاً می

در  ولی نام رکس اگر ی مذهبیون بهره ببرند.برگ برندهیکی از جنایات رژیم پیشین و مسجد کرمان به عنوان 

اشارات از  ها نمونهتوان دهمی چنین وضعی است که درتر است. میان آن شعار آشنا نباشد، خاطرشان آسوده

 سالگردبه مثال، در سی و دومین  واقعیت خارجی نداشته.یافت که  مقامات حکومت اسالمی به یک شعار

مسجد کرمان را، کتاب قرآن ʼبا وقوع این حادثه شعار ”ی این شهر گفت، سوزی مسجد کرمان، امام جمعهآتش

 4۷3“در همه جا طنین انداز شد. ʻرا، خلق مسلمان را شاه به آتش کشید

ها سوزی مسجد جامع کرمان تا پس از سالهای آتشکاریای هم بشود به برخی ریزهشاید بد نباشد اشاره

چند روز پس از آن اند داشته است یا نه. گرایان ادعا کردهکه خمینی یروشن شود آیا آن حادثه ابعاد و اهمیت

 هایوگو با مقامخود به هنگام حادثه در آن مسجد حاضر بود، پس از گفت هللا صالحی کرمانی، که، آیترویداد

وجو پیرامون حادثه به دیدارش آمده بودند، به خبرنگاران ی قضایی شهر )در رژیم شاه( که برای پرسرتبهعالی

انند اشتباه دسوزی مسجد جامع کبیر کرمان را با مسجداالقصی یا سینما رکس یکی میها آتشاینکه بعضی”گفت، 

اند، مجروح و اند، سوزاندهسوزی مسجد در بین نبوده. بلکه در اینجا مردم را کشتهاست. در اینجا تنها آتش

 48۱“آور است.اند که بیان آن شرماند و به زنان و دختران حمله کردهمضروب کرده

شد آن روزها ذکر میزدن عمدی قرآن هم در در مسجد جامعه کرمان، آتششاه در لیست جنایات حکومت 

 هللا صالحی کرمانی به سهو از قلم او افتاده.که در اینجا احتماالً به علت دراز بودن لیست آیت

خواست از مسجد بیرون برود و شروع قصد تظاهرات میبه کوتاهی چنین بود که جمعیت به  رویدادشرح 

دگان ایستادند و گروهی به مسجد برگشتند کرد به سر دادن شعارهای ضد حکومتی. مأموران رویاروی تظاهرکنن

، ی مبارزهشان شلیک کردند. برای خنثی کردن گاز و ادامهآوری به سویو شعار دادند و مأموران هم گاز اشک



که  آخوندسال پس از آن روز، یک  ۳۱آتشی روشن کردند که چند فرش را هم سوزاند.  مؤمنان و تازه مؤمنان

 فت:خود در صحنه حضور داشته گ

 

كه در خارج از مسجد وجود داشتند را آتش زدند. حاصل این همه هتك  یهایدوچرخه و موتورسیكلت

باقدرت  ]محمد[ ها و شهادتیحرمت مسجد، خسارات عمده بر این مكان مقدس، ضرب و جرح انقالب

دستاورد این حركت آنقدر عظمت داشت و آنچنان سرعت انقالب را افزون كرد كه قلم  . . . بود. یجوپار

 48۱از تحریر و زبان از بیان آن عاجز است.

 

ود خخمینی  های اجیرشده نیز در سرکوب مسلمانان دست داشتند.مدعی شدند که گروهی از کولی خمینیون

آتش زدن معبد و مقدسات مسلمین و ضرب و شتم مرد کشتار دسته جمعی کرمان و ”ای ضمن اشاره به در بیانیه

  48۲خواستار سرنگونی حکومت شاه شد. “دفاع و زن بی

سوزی که به ضرب محمد باقدرت پورجوپاری نه بر اثر آتشمسجد جامع یعنی  یآن یک تن شهید حادثه

  نشده. کشته  در آنهم کس هیچنداشته و  ی گستردهسوزی ابعادآتشیعنی اینکه  48۳جان باخت. گلوله

هید شی رئیس بنیاد شهید استان کرمان، "فرد این است که به گفتهی دیگر در پیوند با کشته شدن این نکته

یعنی اینکه در حالی که تنها کمتر  484."از نخستین شهدای انقالب اسالمی در کرمان استپورجوپاری باقدرت 

های انقالب کشته نشده استان افراد زیادی در ناآرامیآن ی از چهار ماه به پیروزی انقالب مانده بود هنوز در همه

جوپاری هم به احتمال فراوان تنها شهید دوران انقالب از روستای جوپار است. این درحالی پوربودند. باقدرت 

ی امام امت اکنون دارای یک گلزار زیبای شهداست که های داهیانهاز برکت انقالب و رهبری آن روستااست که 

 دگانششدگان و دفننیستباید تعداد مفقود یا سربهبه این شمار بدون شک می 485اند.ها جوپاری در آن آرمیدهصد

 دریافت. ا هم افزود تا ابعاد خدمات خمینی را تنها به مردم این روستاآبادها ردر لعنت

 رویداد مسجد کرمانشدن یک نفر را در و کشتهخوردن چند تن سوختن چند دوچرخه و کتکپیروان خمینی 

 یک .ساله ساختند  ۲1۱۱چنان بزرگ جلوه دادند که از آن شعاری ملی جهت سرنگونی سیستم حکومتی 

 ی مسببانمحاکمهاش در کشی خمینی و یارانوقت س از آشکارشدنی دولتی جمهوری اسالمی اما پروزنامه

 486ند.هست “رگ جلوه دادن بیش از حد پروندهبز”سوزی سینما رکس نوشت گروهی به دنبال ی هولناک آتشفاجعه

آید به طور میان مییادی به  ز سینما رکساهای جمهوری اسالمی رسانهیابی که در آن موارد بسیار کمدر 

آن جنایت می دانند، و  اند که رژیم شاه را مقصرتر هنوز هم آنهاییشود. گروه بزرگو دیدگاه بیان میاز د معمول

ک توان به یدوم می یکار بوده. از این دستهدانند چه کسی گناهکنند که نمییچنان وانمود متری هم گروه کوچک

  ۳1سوزی به آبادان رفته بود. اشاره کرد که یکی دو روز پس از آتش کیهانی روزنامه یخبرنگار بازنشسته

 گوید:می سال پس از آن روزها، در پاسخ این پرسش که آیا حکومت پیشین مقصر بوده یا نه،

 

ها از همان روزهای اولیه حادثه بود اما به طور دقیق معلوم نشد که واقعا عامالن این حادثه این بحث

ای به عنوان عامالن حادثه دستگیر، مجازات و اعدام شدند. هنوز هم خیلی دلخراش چه کسانی بودند. عده



ن عامالن اصلی بودند یا نه؟ هنوز این شود واقعا افراد مجازات شده همااز مردم آبادان باورشان نمی

 48۷موضوع در هاله ابهام است. امیدوارم در آینده ابعاد پنهان آن بر مال شود.

 

دست  از سخن او تواند بگوید.این خبرنگار قدیمی ظاهراً وابستگی به حکومت شاه ندارد، ولی بیش از این هم نمی

 سوزی رکس برگزار شدانند که دادگاهی گه برای بررسی آتشدتوان دریافت که بسیار از مردم آبادان میکم می

 شب بازی بیشتر نبوده است.یک خیمه

در  فی است شاید ناخواسته و بسیار نایابهللا محمد مفتح بود، اعتراسخن یحیی یثربی، که زمانی شاگرد آیت

 میان وابستگان به جمهوری اسالمی. پرسش خبرنگار و پاسخ یثربی:

 

شمسی هم هنوز هم دقیقا مشخص نشده است که عامل اصلی  ۱۳3۱زمان ما و در سال حتی در ”س. 

سوزی سینما رکس آقای مفتح آتش۱۳1۷سوزی سینما رکس آبادان چه بوده است ولی در تابستان سال آتش

ای اند. به نظر شما بر چه اساس، آقاند و آن رژیم را عامل آن فاجعه دانستهرا به رژیم پهلوی نسبت داده

  “مفتح این نظر را اعالم کرده بودند؟

باالخره اگر با نگاه سیاسی ارزیابی کنیم، حوادث در نگاه سیاسی جنبه ابزاری دارد. االن در ”ج. 

خواهد ها، جنبه ابزاری دارد و هر کسی میها و ابر قدرتدنیای امروز هم، حتی حقوق بشر در دست قدرت

در جریان سینما رکس آبادان، طبیعی بود که هر کسی هم آتش زده . . . به دلخواه خود آن را تفسیر کند. 

 488“باشد به گردن دیگری بیندازد.

 

 لدر همان حانبوده و  “قوی”چندان  “پردازینظریه”شود استادش مفتح از لحاظ یحیی یثربی، که مدعی می

داند، افزون بر تحلیل درخشان باال، یک احتمال دیگر را هم از نظر بسیار توانمند می “جنبه فکری”خود را از 

کوشد مطلب را جمع و جور کند، می ،مانند قضیه را لو دادهبیند به آن شکل بیدارد. او شاید وقتی میدور نمی

 تواند بپذیرد:دهد که هیچ عقل سالمی نمیولی این بار تحلیلی ارایه می

 

های آن روز منطقه مثل صدام همان شرایط از طرف بعضی رژیم احتمال من هم این است که دریک 

ند اندازها به گردن آن گروه میها، دست به چنین کاری بزنند و آن دشمنان بگویند که حاال یا اینو عوامل آن

ها به خاطر همین، به جان هم ینافتد و ااندازند و باالخره به گردن ما که نمیها میها به گردن اینیا آن

 483بریم.گویند ما در این میان سود میافتند و از هر طرف که کشته شود به سود ما خواهد شد و میمی

 

ی انقالب اسالمی در کشورش از خیزش اسالمی ایران سخت نگران صدام حسین به علت ترس از رخنه

های قوی آن است. دالیل فراوانی یکی از نشانه سوزی رکس همبود و دستگیری و تحویل آشور مظنون آتش

 از آن است که صدام در زمان انقالب اسالمی خواهان ثبات حکومت شاه بود. یحاک

 



ن توادهند میوکاست آتش رکس را به رژیم شاه نسبت میکمدر میان عوامل حکومت اسالمی که هنوز هم بی

ی آن فاجعه انجام هایی که با این دو دربارهن در مصاحبهخبرنگارابه موسوی تبریزی و رشیدیان اشاره کرد. 

به نمایش گذاشتند. رفتار مشکوک اسالمیون را  شانلرزان گاهخطوط قرمز پیش رفتند و جایدادند تا مرزهای 

ی هکوشند دست کم چهرتبریزی و رشیدیان میموسوی شود. وگو دیده میدر برابر آن جنایت در خالل این دو گفت

گوید جمهوری و دومی هم می 43۱آورد که ساواک به او مشکوک نبوده،را نجات بدهند؛ اولی استدالل میخود 

 43۱اسالمی او را به دادگاه فرانخوانده.

ک ده که یسینما رکس از سوی عباس سلیمی نمین نوشته شسوزی ی آتشترین بررسی دربارهستردهگ

د ادگاه بر ضکیفرخواست د چاپ   از نقاط قوت کارش یکیتاریخ انقالب اسالمی است. گرای متخصص خمینی

 است.  متهمان در پایان کتابچه

ای شمارد، ولی شاید سخن تازهتواند شاه را مقصر بخواند برمیی دالیلی را که میسلیمی نمین تقریباً همه

ساواکی  زادهتکبعلیسته، شهربانی درها را باند: ی آنچه را او تکرار کرده دیگران هم گفتهبرای گفتن ندارد. همه

نشانی دیر رسیده، حکومت شاه عملیات بوده، شیرها آب نداشته، سقف از جنس آکوستیک نسوز نبوده، آتش

ن جنایت را از آ گرایانکوشد اسالمنین میهمچسلیمی نمین شده تا انقالبیون را بدنام کند... خرابکاری مرتکب می

سوزی داشته و آن را فاش شاه مدارکی دال بر دخالت اسالمیون در آتش نویسد اگر رژیماز جمله میتبرئه کند. 

 43۲“طلبان کرده است.بزرگترین خیانت را به خود و سلطنت”نکرده، 

حکومت ”گفت، خواست این وضع را شرح دهد، شاید میگرا میاگر کسی دیگری به غیر از یک خمینی

ان خود را باخته بود که نتوانست واکنشی شایسته از خود چن” “اشتباه کرد،” “شاه در این زمینه کوتاهی کرد،

 “حفظ نظام اوجب واجبات است،” یا... ولی از نگاه یک اسالمگرا، که خمینی به او رهنمود داده، “نشان بدهد،

تواند به گوید که چون شاه نمیی خود مهمترین کار حاکمان است. از همین رو، میحفظ حکومت خود و طبقه

ا ، باید آنان را افشندمخالفان او مرتکب شده بودجنایت رکس را اگر افع شخصی خود خیانت کند، حکومت و من

 .کردمی

گران را ی تماشان سینما صدای ناله و ضجهکند که مردم در بیروسلیمی نمین چندین بار اشاره می

شد.  شان هم آنجا یافتپیکرهای بیجانتماشاگران در داخل سالن نمایش زجر کشیدند و جان باختند و اند. شنیدهمی

ها به مردم در حال گذر از کنار سینماها های فیلمهمان جور که صدای بلند موسیقی متن و حرف زدن شخصیت

الن را ی درون ستوانسته فریادهای تماشاگران وحشتزدهرسد، هیچکس در بیرون سینما رکس هم طبیعتاً نمینمی

ی اینکه یعنبود. و مرگ خود در حال سرفه و خفگی توانست از سینما بیرون برود، زاده، که زود تکبعلیبشنود.

هنوز جمعیت چندانی آنجا گرد نیامده  زادهتکبعلیی بیرون آمدن در لحظهفریادهای تماشاگران زود خاموش شده. 

 بود.

لس مجای ان صحنهآن کتابچه را نوشته. این همهایی توان گفت سلیمی نمین برای چگونه انساناکنون می

های آب و در آنجا قدیسان برای پر کردن مشکخوانی و متأثرکردن مستمعین از درد و رنج شهداست. روضه

گیرند تنها به این منظور که آن اولیا را تحقیر القلب قرار میاش به کودکان تشنه مورد هجوم کفار قصیرساندن



بروی دست  هم نشانی آتش مامورین”لب به شهادت برسانند: شان را تشنهو طفالنکنند پاره شان را پارهو بدن

 آنهائیكه استغاثه و ضجه صدای شنیدن مقابل در و باشند مرداد ۲8 ساخته پیش سوزی آتش ناظر گذاشته دست

 43۳“.بخندند وقاحت كمال با سوختندمیآتش  در

انی خولب اجر عظیم اخروی خواهد داشت. روضهتشنهخوانی و گریستن برای قدیسان روضهبنا بر روایت، 

 تواند اجری دنیوی به دنبال داشته باشد نه بیش.سلیمی نمین اما برای  افراد غیر مؤمن یا حتی کمونیست تنها می

ان جمهوری اسالمی در مورد دست نداشتن اسالمیون در طرفدارکردن هر چه بیشتر سلیمی نمین برای قانع

 مینیخکار روحانیون پیرو  سوزیشود که شیخ علی تهرانی هم هرگز نگفته آن آتشمدعی میجنایت رکس حتی 

 434بوده.

سالم االحجتاند که ی اشاره و استناد کردهاسوزی سینما رکس، اسالمیون بارها به مقالهدر بحث بر سر آتش

ی مهم از نظر ه. در این مقالههللا حسینیان رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی در مورد آن رویداد نوشتروح

 های سلیمی نمین تکرار شده. برای مثال در این مقاله آمده:لخمینیون، تقریباً همان استدال

 

 ریفو اقدام درحریق شدگانمحبوس نجات سینما بود، برای در صد متری مرکزی کالنتری که با این

 بودند. به حریقاطفاء  فاقد امکانات سوزیآتش ر در محلاز حضو پس هم نیامد. مراکز مسئول عمل به

 بودند، فاقد آب شده اعزام محل به ماشین دستگاه سه با که شهرداری نشانیآتش مأمورین” ساواک گزارش

 435“.وجود نداشت نشانیآتش مأمورین خطر و راهنمایی اعالمبلندگو برای چنینبودند و هم

 

 افزاید:اش میحسینیان در مقاله

 

 جنایات را شبیه آبادان یفاجعه محمد دهدشتی سید االسالمحجت نیز در پاسخ هللا شریعتمداریآیت

 و اسالمی انسانی خالف عمل چنین به و عاقلی متشرع مسلمان مسلماً هیچ” کرد: و اعالم ها دانستنازی

 ههر چ که بگذارید”کرد و افزود:  جنایت در این داشتن دست به را متهم رژیم نایهبا ک وی “.زندنمیدست

 آنان یو رسوای آبروییترو بیآفتابی دهندهتکان حوادث اینچنین و مرتکبین و ظالمین ظلم یبیشتر چهره

 “.بیشتر شود

 

عیت زدیک خمینی از مرجفضاحت از سوی یاران ن گرای بسیار تندرو شریعتمداری را که بااکنون این خمینی

وی با کنایه رژیم را متهم به دست داشتن در این جنایت ” ،خواند تنها با این هدف که مدعی شودهللا میآیت خلع شد

ها اش از مدتخمینی و یاراناز که با توجه به شناختی  “ظالمین،”ی شریعتمداری به این در حالی است که اشاره “کرد.

 به همین گروه باشد. توانسته، میپیش داشته

 



 بلق گویند ما چند لحظهمی عینی شاهدان’: که نوشت رامهرمزی خانواده از قول کیهان”، نویسدحسینیان می

با  سالن به بازگشت نبود، اّما هنگام بسته سالن از درهای یک و هیچ شدیم خارج از سینما سوزیآتش از شروع

 “.‘رو شدیمروبه بستهدرهای

، به اشتباه نوشتند شان در آتش سوختندهای زمان انقالب به جای رادمهر، که ده عضو خانودهبرخی روزنامه

رامهرمزی. در دو منبع خبری محلی آبادان، که نام بیش از سیصد تن از سوحتگان سینما رکس ذکر شده، هیچ 

انگاری او را نشان نگار زمان انقالب تنها سهلاشتباه سهوی یک روزنامه 436نشانی از اسم رامهرمزی نیست.

کند. این اسالمگرای افراطی دوستدار شهید و شهادت به را هویدا می اما نکات دیگریحسینیان دهد. اشتباه می

کند اره میش به آن اشای کوتاهرا که در مقاله های سوختگان رکس و یافتن آن نام مهمیخود زحمت بررسی نام

را به خاطر های انقالب اسالمی توسط دادگاهشدگان های اعداماش همان گونه که نامحسینیان و یاراننداده است. 

 ی ایرانهای شهرهادانند. دیوارهای خیابانسوختگان به دست اسالمیون هم چیز چندانی نمیآن سپارند، از نمی

ی ایرانیان با ی انتحاری، و شاید همهشده هوشوی مغزی دادتحسین فهمیده، کودک شس و نام پر است از عکس

رئیس مرکز اند که چنان گمنام... اما آذرین و تابش و پناهنده واش آشنا باشند؛ رادمهر و سازش و نام و حماسه

 د.مناشان را با نامی غلط میترینهم دلسوخته اسناد انقالب اسالمی

در ای[ ]خامنهمشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ”زیر عنوان  کهای مجموعه

هرانی وگویی که شیخ علی تسوزی سینما رکس و گفتی آتشمشغول به کار است مطلبی نوشته درباره“ هادانشگاه

بار سخن ی مقاله کوشیده با ذکر چند دلیل اعتنویسنده 43۷.مینه با علیرضا میبدی انجام دادهها پیش در این زسال

لت به عمطرح شده این است که علی تهرانی در این مقاله علی تهرانی را زیر پرسش ببرد. مهمترین دلیلی که 

ی از درجهو همکاری با مخالفان این حکومت مخالفت سرسختانه با خمینی و دیگر حاکمان جمهوری اسالمی 

وی قابل اعتماد و استناد باشد دانست و های توان وی را فردی عادل که خبرهرگز نمی”عدالت خارج است و 

سوره حجرات ما را از آن ، ندامت و پشیمانی خواهد بود که خداوند متعال در تیجه اتکاء به اخبار چنین افرادین

 “.داردبرحذر می

ا هللا حسینیان ری روحی مقالهی این مطلب همهبه منظور شرح داستان رکس و قانع کردن خواننده، نویسنده

د آیهمانگونه که از جای جای این مطالب بر می”اشاره شد نقل کرده، و سپس نتیجه گرفته،  در باال به آنکه 

اهد برد و همه شوترین متهم حادثه سینما رکس آبادان، رژیم شاه بود که بیشترین نفع را از این ماجرا میاصلی

ته باشد قطعا نیروهای انقالبی مسلمان در نیز حاکی از این است که هر نیرویی در این فاجعه بزرگ دست داش

 “.آن دخالتی نداشتند

 دهد و از دیگر سو بر به خواننده هشدار میخ یدر مورد عدالت و اعتبار سخن گوینده از یک سو نویسنده

 هللا حسینیان همان کسی است که در مراسمروحکند. هللا حسینیان استناد میبرای پیشبرد خط خود به سخنان روح

ی ای دگراندیشان، شرکت کرده و بعد هم او را شهید نامید. دربارههای زنجیرهترحیم سعید امامی، عامل اصلی قتل

ت. در اینجا نیسبسیار آشکار آن موارد  فراوانی وجود دارد و نیازی به تکرارجنایتکار بودن حسینیان مدارک 

 توان گفتهای جمهوری اسالمی هم چندان خوشنام نیست. بدون هیچ تردیدی میدر نزد شخصیت حسینیان حتی



هللا حسینیان روحکه شیخ علی تهرانی، امین بازماندگان قربانیان سینما رکس، از نگاه ایرانیان صدها بار عادلتر از 

هللا ه تحلیل و نقل اخبار از زبان روحتر است از استناد باستناد به سخن شیخ علی تهرانی بسیار عاقالنه است.

 حسینیان.

دچار است “ نوعی عدم تعادل روانی”ی آن مقاله همچنین معتقد است که چون علی تهرانی به نویسنده

گرایان تنها پس از آن مطرح کردند که تعادل روانی را خمینیعدم اتهام  438های او اعتماد داشت.توان به گفتهنمی

 پیشاگر  ی قدرت سخت مورد حمله قرار داد.را به علت انحصارطلبی و کوشش برای قبضهعلی تهرانی آنان 

 ،شده بوددر میان پیروان خمینی امری شناخته اوی عدم تعادل روانی مسألهاز شروع آن انتقادهای علی تهرانی 

ای کار مهم قضاوت به او را بر بایست، خمینی نمیشده بود و اهمیت داشت()یا اگر این امر برایشان شناخته

 د. نمایندگی از سوی خود به استان خوزستان بفرست

ها از ، او یکی از عزیزترین انساناز سران حزب جمهوری اسالمی علی تهرانی تا پیش از آغاز انتقادهای

 ی مفصلی که تنها یکی دو ماه پیش از شروع انتقادهای علینگاه یاران خمینی بود. احمد خمینی در مصاحبه

 و بنینزدیک خمینی مانند منتظری و مشکینی  یارانهای اسالمی و تهرانی انجام داد از بسیاری از شخصیت

یلسوف ف”ی یک تن دانست: نام برد، ولی چنین القابی را تنها شایستهصدر به عنوان افتخارات جمهوری اسالمی 

 433.“و فقیه و عارف کبیر، مجاهد بزرگ آقای علی تهرانی

ی مانند مقاله “،هادر دانشگاه هبریمشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم ر”ی قالهی منویسنده

نما بسته بودن درهای سی یون در مورد سینما رکس، باز هم برهای دیگر اسالمهللا حسینیان و بسیاری نوشتهروح

کند. حتی اگر بسته بودن عمدی های آشکار دست داشتن رژیم شاه در آن جنایت تأکید میبه عنوان یکی از نشانه

 افروزیآن آتشدر را درهای سینما هم واقعیت داشته باشد، اکنون دیگر شواهدی که دست داشتن اسالمگرایان 

گویند تیم دومی از اسالمیون وجود داشته که حتی برخی تحلیلگران می چنان فراوان و آشکارند که کندثابت می

ی محمد علی محمدی به هر نهاین تیم دوم با شرکت مشتاقا 5۱۱شاگران شده.درها را بسته و مانع یاری مردم به تما

 هم پخش شایعات بوده. اشحال وجود داشته و یکی از وظایف

گرایان تیرهایی در جهاتی دیگر خمینیا رکس از روی دوش خود، زدن سینمبه امید برداشتن بار اتهام آتش

 نویسد:می ه جناح راست حکومتبوابسته  کنند شاید به هدفی بخورد. یک منبعهم پرتاب می

 

زاده که مرتکب این جنایت مدهش شده بود پس از مدتی پنهان شدن و به این سو و آن براتعلی تکبعلی

مهندس بازرگان خود را به وزیر کشور وقت کابینه بازرگان معرفی  سو رفتن در دوران حکومت موقت

زاده در دادگاه ادعا کرد او را به حال خود رها کرد که کرد اما آقای صباغیان آنگونه که براتعلی تکبعلی

شد مشکالت بزرگی برای دولت موقت برود و به زندگی مخفی خود ادامه دهد زیرا اگر این راز فاش می

زاده اما پس از سقوط دولت بازرگان، دولت بعدی اقدام به دستگیری تکبعلی آمد.ازرگان به وجود میو آقای ب

د انرفت در این ماجرا دستی داشته یا اهمال کردهو چند تن از دوستان او کرد و تمام کسانی که تصور می

 5۱۱تسلیم دادگاه انقالب شدند و تقریبا همه آنها به کیفر رسیدند.

 



کرد و اینها هم صدر عمل میتا مدتی زیر نظر شورای انقالب و بنی “بعدی دولت”لت بازرگان، پس از دو

 هم در زمان بازرگان روی داد، ولی هم آن دستگیری “براتعلی”تفاوتی از کنار آن پرونده گذشتند. دستگیری با بی

م صدر. خطا و جرت از بازرگان و بنیو هم اقدامات بعدی و تشکیل دادگاه اساساً در کنترل نیروهایی بود متفاو

ی مطلب باال در صدد صدر در این پبوند در واقع مماشات با همان نیروهایی است که نویسندهبازرگان و بنی

 ی آنهاست.تبرئه

سه چهار سال نخست انقالب بود ؛ کننده باشدتواند قانعاین طرز برخورد دیگر نمیچند دهه پس از انقالب، 

کیل ی تشسوزی رکس، در آستانهشد امور را پیش برد. دو سال پس از آتشهایی میه چنین تحلیلکه با توسل ب

 ای وخواهی است یا تودهگرای متظاهر به ترقی، که آشکار نبود اسالمکیهانی مهنویس روزنادادگاه، یک مقاله

 :ی اکثریت متظاهر به اسالمیت، نوشته بودفدای

 

انگاری نموده و در این پرونده، مقامات باز هم سهل بهبا وجود تأکید امام نسبت به رسیدگی سریع 

های عناصر لیبرال دولت از پیروزی ها و سازشکاریکاریتعقیب آن کوششی به عمل نیاوردند. مسامحه

مگین وجهی مسؤولین خشتانقالب تا کنون بازماندگان شهدا را نسبت به انقالب دلسرد و همچنین نسبت به بی

 5۱۲نمود.

 

سوزی آتش هایهای گوناگون جمهوری اسالمی در سرپوش گذاشتن بر واقعیتالزم به ذکر است که جناح

ناصر در میان عکنند. ای یکسان رفتار میونهذف آن از فرهنگ سیاسی کشور به گحسینما رکس و کوشش برای 

اند و در مخالفت با این شورهای غربی مهاجرت کردهطلب حکومتی هم که به کشماری از جناح اصالحبی

 ورد. ترین سخنی بر زبان بیاگری کند یا کمتا کنون نخواسته در این مورد افشا حتی یک نفراند، حکومت فعال

ی کوتاه به اشاره ثناییتی اس، تنها یک نمونهتا زمان نگارش این سطور جمهوری اسالمی ی تاریخدر همه

ی کسی است به نوشتههای جمهوری اسالمی وجود دارد و آن هم سوزی در رسانهی آن آتشحقیقت امر درباره

توقیف شد، و علت آن  ۱۳3۱در اوایل مهر  شرقی های حکومتی. روزنامهبیرون از جناح احتمال قریب به یقین

رزمندگان اسالمی ایرانی در جنگ ایران و عراق چاپ به ظاهر کاریکاتوری بود که این روزنامه در تحقیر 

ی نظرات جناح قدرتمند راست افراطی ، منعکس کنندهکیهانی با این همه، چند روز پس از آن، روزنامه 5۱۳کرد.

 حکومت، نوشت:

 

پرداخت.  ی، به تحریف تاریخ ایران و انقالب اسالمآشكار و سلیس ر شهریور امسال شرق، كامالد

آتش زدن سینما ركس آبادان را كه در تقویم ها از آن به عنوان  ی، بانیاین روزنامه با وقاحت و بدون مستند

كرد و رژیم طاغوت را از قتل عام تماشاگران حاضر در سیما  یمعرف یانقالب یشود، نیروهایفاجعه یاد م

 .5۱4ركس تبرئه نمود

 



اند سوزیگرایانی که مظنونان آتشت اسالمتاه افکنده شود به سرنوشمناسبت نیست اگر نگاهی کودر اینجا بی

 اند. ای در پیوند با آن قرار داشتهیا به گونه

ی شصت، روزگاری دادستانی انقالب اسالمی مرکز به موسوی تبریزی سپرده شد. در دوران سیاه آغاز دهه

ی و همه ی احزاب اپوزیسیون را برکندیشه، ررا با روشی خشن کنار گذاشتخود که خمینی متحدان حکومتی 

های مخالف حکومت و شکنجه و کشتار بار سرکوب گروهاز قدرت کشور را قبضه کرد، موسوی تبریزی بخشی 

 مخالفان را بر دوش گرفت.

ی آبادان از سوی نیروهای عراقی در کنار مدافعان شهر باقی ماند. او پس هللا جمی در دوران محاصرهآیت

ی شهر بود و رزمندگان را نخست به دفع تجاوز نان امام جمعههمچی شهر تا پایان جنگ محاصره از رفع

کرد تا آنان بتوانند ابتدا در کربال و بعد تشویق مینیروهای عراقی و در مراحل بعدی به تجاوز به خاک عراق 

 المقدس نماز جماعت بخوانند.هم در بیت

تبریزی به جناح چپ حکومت اسالمی گرایش داشتند، و از همین رو، کیاوش و موسوی  رشیدیان،جمی، 

 ی قدرت کنار گذاشته شدند.ز صحنهای ای دوم عمر جمهوری اسالمی تا اندازهدر دهه

اش برای آن مجلس از سوی دوباره نامزدی ۱۳23در سال ولی عضو مجلس خبرگان رهبری بود،  جمی

، نام فرودگاه ۱۳3۱در سال ی مغزی درگذشت. بر اثر عارضه ۱۳8۷در سال شورای نگهبان رد شد. او 

 هللا جمی.المللی آیتالمللی آبادان تبدیل شد به فرودگاه بینبین

های گوناگونی که از چندی پیش بر اثر بیماری ۱۳3۲پس از چند دور نمایندگی مجلس، رشیدیان در سال 

یندگان مجلس ششم جمهوری اسالمی بود که در آغاز برد درگذشت. رشیدیان یکی از معدود نمااز آن رنج می

در مورد محدود کردن آزادی ای حاکم جمهوری اسالمی هللا خامنهکار آن مجلس در برابر حکم حکومتی آیت

 ایستادگی کرد.مطبوعات 

یعنی  –ها پیش از انقالب نام خانودگی خود را از سید عربی به نامی مد روز کیاوش، که از مدتمحمد 

اش را بار دیگر عوض کرد و این بار سوزی سینما رکس نام خانودگیتغییر داده بود، مدتی پس از آتش –وش کیا

ها تن از است که در آن ده ۱۳2۱تیر  ۷ی انفجار بزرگ “ شهدای زنده”کیاوش یکی از تبار. شد محمد علوی

های طلبپردازان اصالحیکی از نظریه “تبار،علوی”رضا سران جمهوری اسالمی کشته شدند. پسرش، علی

 حکومتی است. 

پس از آنکه خمینی مرد و جناح راست جمهوری اسالمی جناح چپ را در تنگنا گذاشت، موسوی تبریزی 

ین ی مدرسی قم که یک تشکیالت رقیب جامعهی علمیهبه قم نقل مکان کرد و در مجمع مدرسین و محققین حوزه

 چندی هم به مقام مرجعیت برسد. بود فعال شد. شاید پس از

 “آورچندش”زاده به او خبر داد جنایت االسالم جواهردوست، که تکبعلیحجترئیس دفتر خمینی، 

یکی از  5۱6“،برو برای خودت بگرد”  شنیداز او و در پاسخ  5۱5،سوزی را به دستور روحانیت انجام دادهآتش

در  5۱۷بی از این فرد به عنوان داوردوست یاد کرد.در دادگاه، نقیهای مرموز داستان رکس است. شخصیت

د، نام کرمت گاه حذف و گاهی نیز ویرایش میدر جهت منافع حکورا هم، که اخبار دادگاه  اطالعاتی روزنامه



تغییر نام جواهردوست به داوردوست، با توجه به ادعای پرهیزگاری روحانیون  5۱8این فرد داوردست ذکر شده.

ای فهمیدنی است، به ویژه آنکه اکنون آنان قرار بوده حکومت کشور را شان به مسایل مادی، نکتهاعتناییو بی

وجو ه باشد زیرا جستآید نامی مستعار بودهم از قبل همین ادعا قبضه کنند. اما همین نام داوردوست هم به نظر می

برای روشن کردن  مگر همان اسناد مربوط به سینما رکس.برد نمیدر فضای مجازی در پی آن راه به جایی 

زاده هویت این فرد، الزم است دیده بررسی شود که نخستین رئیس دفتر خمینی در قم چه کسی بوده. )تکبعلی

قم رفت و با رئیس دفترش حرف زد.( این احتمال هم هست مدت کوتاهی پس از انقالب برای دیدار با خمینی به 

 که این فرد آخوند نباشد.

ی وطئهپای تاندرکاران خردهلپور و حبیب بازیار و دیگر دستاچندان بعید نیست عبدهللا لرقبا و محمود ابو

های نخست در سال سوزی نیز به همین ترفند تغییر نام دست یازیده باشند. تا جایی که آبکاشک خبر داشت،آتش

لپور هم ریاست آموزش و الرقبا در انجمن اسالمی فرودگاه آبادان عنصر فعالی بود و محمود ابو پس از انقالب،

 5۱3پرورش این شهر را در دست داشت.

اش در جمهوری اسالمی به دادستانی عمومی به پاس خدماتدر دادگاه رکس،  “بازپرس ویژه”، حسین دادگر

 به ریاست ،ی قضاییههای سیاسی قوهصدر و برخی گروهپس از آنکه رئیس جمهور بنی .تهران برگزیده شد

کنند، با فرمان خمینی، هیأتی با شرکت زندانیان سیاسی را شکنجه می اشرا متهم کردند که مأموران ،بهشتی

پژوهش کنند و  ی این امرها دربارهمحمد منتظری و حسین دادگر و چند تن دیگر مأموریت یافتند در زندان

ظام ن” ای گفت،منتظری در مصاحبه هیه کرد و محمدگزارشی تهیأت گزارش بدهند. پس از چند ماه بررسی، 

های ما ، به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست و اگر موارد زندان ها وها و بازپرسی و دادگاهر بازجوییحاکم ب

 . اتهام وارده به روش بازجویی وغیر مسئول بوده استاز سوی افراد استثنایی و  معدودی دیده شده به طور

 ، حسین دادگر،دادستان عمومی تهران 5۱۱“.مقامات کشور به هیچوجه صحیح نیستبازپرسی از طرف یکی از 

انتظار عفو بودن خودشان  زندانیان پیش از هر چیز از بالتکلیفی و یا در” ،داشت نیز در خاتمه تحقیقات اظهار

ی قضاییه از ی قوهپس از تصفیه 5۱۱“را می کنید. ه اصالً شکنجه وجود ندارد و چرا این سؤالمی گفتند و این ک

 نان مقرب درگاه مالیان باقی ماند.همچنیروهای مستقل از حاکمیت، او 

پس از آن مدتی شد، یاد می “عضو حقوقدان دادگاه”مجتبی میرمهدی، که در دادگاه رکس از او به عنوان 

عباس امیرانتظام در  5۱۲برگزیده شد. “معاون حقوقی، کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه”به شغل مهم 

مجتبی میرمهدی ”که ی قضاییه نوشت هللا محمد یزدی رئیس وقت قوهبرای آیتاز زندان ای نامهدر  ۱۳۷۱سال 

ایران  ملیون” گاه این است کهمسؤوالن داداو و دیگر آشکارا گفته بود قصد  “نماینده دادستانی انقالب در دادگاه

 5۱۳“.را لجن مال و از صحنه سیاست خارج کنندها[ ]لیبرال

تاریک شصت مدرک چندانی در دست نیست که نشان بدهد دادگر و میرمهدی و سید حسین نقیبی در دهه 

 اند. گرد دیگراندیشان داشتهچه نقشی در سرکوب و پی

 



است و ارتکاب جرم در آنجا  بر عهده گرفت که بسیار بااهمیتمتفاوت  شغلی را ی بعد، نقیبیهالدر سا

نی، یزی نیست مگر مدیریت حقوقی اتاق بازرگابر منافع ملی ایران بزند، و آن چ تواند ضرباتی بسیار سهمگینمی

های ی بخشی قوانین و مقررات برای همهصنایع و معادن و کشاورزی ایران. با این حساب، او که مسؤول تهیه

رسی داشته باشد و آن را در اختیار افراد مطلوب های موجود دستاند به تمامی رانتتوقتصادی کشور است، میا

، به از یک سو نافع مردم کشور باشد.تواند در راستای مای نمیگماردن چنین کسی با چنان گذشتهخود بگذارد. 

اش به او سخت در برابر خطاهای احتمالی اش در جهت حفظ حکومت اسالمی، مقامات باالترعلت خدمات ارزنده

 های بسیاری دسترسی داشته و نقاطاش، به پرونده. از سویی دیگر، به سبب ماهیت شغلی سابقنخواهند گرفت

 استفاده کند. تواند از این امر سوءداند و میرا می گران و مسؤوالنضعف بسیاری از حکومت

انتصاب مدیران با سواد، با اخالق و با خانواده در مصدر ”را هایش ای یکی از اولویتنقیبی در مصاحبه

بودن، که بیشتر شبیه یک تعارف است، که بگذریم، اینها  “باسواد”از  5۱4کند.ذکر می “امور اقتصادی و صنعتی

های شدن شریانبه این ترتیب، شاید بخشی از راز سپردهداری و فئودالیسم. های بردهمعیارهایی است از دوران

 شود.ه میدیگر پایوران جمهوری اسالمی گشود حکومتی و آخوندهایحیاتی کشور به دست فرزندان 

دی بنهای اقتصادی کشور را برای امکان دریافت وام رتبهدهد که شرکتوگو خبر مینقیبی در آن گفت

که طبیعتاً معنای مشخصی در ذهن  –بودن  “با اخالق و با خانواده”عنی طرش، یبا توجه به معیار مورد نکرده. 

ل شموتوانند ماکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایرانی، حتی اگر استعداش را هم دارا باشند، هرگز نمی –او دارد 

های زنجیروار از بانکهای نجومی اختالستوان دریافت که علت وقوع می، بندی شوند. به این ترتیبآن رتبه

 ها در مصدر امور است.ید حسین نقیبیایران به دلیل وجود س
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کم به شهرشان بازگشتند. بخشی از ی ایران و عراق، بخشی از مردم آبادان کمسالهپس از پایان جنگ هشت

 این مردم بودند.سوزی سینما رکس هم در میان بازماندگان آتش

شمار موشک و بمب مصون مانده اش از آسیب حمالت بیساختمان سینما رکس در همان شکل سوخته شده

کف شماری فروشگاه کیف و کفش مشغول به کار شدند، که به سبب موقعیت مرکزی آن همی بود. در طبقه

ساختمان سینما رکس پس از بازسازی  مجموعه، کارشان از رونق نسبی برخوردار بود. بازماندگان امید داشتند

 اهداشتند یک بنای یادبود درآن چهاررنین آرزو همچآنان به یک مرکز فرهنگی برای یادبود سوختگان تبدیل شود. 

 ایجاد شود.

ی غمبار و تصویر چهرهشد. هنوز هم بر سر در سینما دیده می هاگوزنی باختهسوخته و رنگپوستر نیم

ایان و ست و آن فیلم پدانی محبوبی که اکنون دیگر کسی چیزی از او نمیهنرپیشه – وثوقی بهروزی سوختهنیم

 گفت.تراژدی را بازمیدر نقش یک معتاد  –اش بود اوج

سوزی بزرگ دیگری شد و روز بعد بخشی از سقف سینما هم ، ساختمان دچار آتش۱۳8۳در سال 

ت. تلفات جانی نداش زی به سبب اتصال سیم برق روی داد وسوفروریخت. این بار، بنا بر گزارش رسمی، آتش

 د. ی به جای آن بر پا کردنو مرکز فروش ساختمان را از بنیان ویران پس از آن،

سپاری تسطیح و ی گورستان سوختگان، زمین محل خاکازسازی به بهانهدر راستای محو آثار جنایت، ب

 سنگ گورها هم از آنجا برداشته شد. 

آوردند و آن هم  به حکومت اسالمی در آبادان یک بار هم به اجبار یادی از سینما رکس به میانوابستگان 

 گاه فرهنگی بود:در یک نمایش رویدادهای مربوط به آن گنجاندن برخی عکس

 



احمد یاللی، مدیر کانون تخصصی ایثار و شهادت خوزستان و کانون فرهنگی هنری باقرالعلوم 

سابقه برپایی این نمایشگاه برمی گردد به سال گذشته که هجمه جدیدی ”به خبرنگار شبستان گفت:  ،آبادان

از سوی نیروهایی که معتقد به انقالب نیستند در خارج از کشور مطرح شد و توانستند از ضعف ما در 

بت مان شاه نسخصوص بزرگداشت سینما رکس استفاده کنند و این جریان را به جریانات مذهبی فعال در ز

 5۱5.“دادند

 

بوده است.  رخدادنسبت به آن  ها و روایت طبیعتاً بر اساس همان نگرش رسمی در حکومت اسالمیآن عکس

 این فرد در ادامه توضیح داد:

 

های مختلف کشتار بزرگ رژیم شاه در شهرستان این نمایشگاه به سیر عمکرد رژیم پهلوی از چند

آغاز و وقایع کشتار مردم ورامین و اصفهان،  ۴۲خرداد  ۱1در مقابل نیروهای انقالبی می پردازد که از 

شهریور و میدان ژاله در تهران، آتش زدن مسجد کرمان مطرح می شود تا به حادثه  ۱۷انقالبیون مشهد، 

 5۱6.سینما رکس آبادان می رسد

 

ضمن رعایت دید رسمی حکومت  گر اهل آبادان برداشته شده.رشو گزاهای کوتاهی از سوی چند هنرمند گام

وضعیت بازماندگان و مردم آبادان و  ورند و ازاادی از قربانیان به میان بییاند آنها کوشیده، رویدادنسبت به 

افت که دریشود ن و نویسندگان میهای این هنرمندا. از گفتههم سخنی بگویند شان از آن داستاناحساس و استنباط

 اند.سوزی نسبت به خبرنگاران و هنرمندان دولتی بدبینمردم آبادان و به ویژه بازماندکان آتش

ه بگوید ای میهایی نوشته در مصاحبهداستان “دفاع مقدس”ی اسالمی مؤنث که در زمینه ییک نویسنده

سوزی شی آتنوشتن یک کتاب دربارهی آن گفته به منظور فروشگاهی در نزدیکی سینما رکس رفته و به دارنده

  5۱۷“از مغازه من برو بیرون.”هایی بپرسد، و در جواب شنیده، از او سؤالخواهد رکس می

 :گویدیمبه یک خبرنگار ای ی قربانیان سینما رکس ساخته در مصاحبهعباس امینی که فیلم مستندی درباره

 

درباره این واقعه صحبت کنند یا این اطمینان را نسبت های قربانیان هیچ وقت نتوانسته بودند خانواده

به هیچ گروه یا فردی پیدا نکرده بودند که بنشینند مقابلش و حرف بزنند. من شانس آوردم که آبادانی بودم 

 ها ایجاد کنم که بدونو توانستم از طریق خانواده و اقوام و ارتباطاتی که داشتم این اطمینان را بین خانواده

جلوی دوربین حرف بزنند. برای من مهم بود که این موضوع زنده شود آن هم در شرایطی که حتی  دغدغه

 .5۱8در آبادان یک خیابان هم به اسم شهدای سینما رکس وجود ندارد و این خیلی دردناک است

 

بود  لبیک نکته هم که در فیلم برای من خیلی جا” شود:ای جویا میی نکتهرا دربارهامینی  گار نظرخبرن

ها بعد از سی و چند سال هنوز تازه است. آن جایی که آن دو خواهر این است که انگار این غم و داغ برای خانواده

کنند که هفته یا سال گذشته رخ داده رسد از اتفاقی صحبت میریزند به نظر میکنند و اشک میصحبت می



های من هنگام ساخت اند یکی از سختیسال حرف نزدهها سی برای اینکه این”دهد، امینی توضیح می 5۱3“است.

 “.کردمنشستم گریه میها میفیلم این بود که هر روز پا به پای آن

کنند و برای مثال تلقی می “شهدای درجه دو”شدگان سینما رکس را گوید مقامات مسؤول کشتهامینی می

ارزش گر بینشانکه کند ای دیگر را هم ذکر میو نمونهدهند. احقوقی را که برای شهدای دیگر قایلند به آنها نمی

 است: گرایاناز نگاه خمینیدن سوختگان سینما رکس بو

 

ه من ها را بشوید. اما بگشتم تا قبور آننشانی میمن برای گرفتن پالن آخر فیلم به دنبال ماشین آتش

بعد، حساب کردم دیدم حدود یک میلیون  .اش را واریز کنیددادند، به هر دری زدم گفتند باید هزینهنمی

توانستم این پول را پرداخت کنم. دیدم هفته اول بسیج خورد، خب من نمیتومان آن زمان برای من آب می

آید، نشانی بیاید قبر شهدا را بشوید، گفت بله االن میخواهیم یک ماشین آتشاست، زنگ زدم گفتم آقا ما می

 5۲۱.ها را هم بشوییداید بیایید این قبرگفتم حاال که آمدهسریع ماشین فرستادند، من هم 

 

 کند:آن فیلم را چنین توصیف میلیال صادقی ای به نام نویسنده

 

 هایسوختند نه در کورههایی میکند که آدمهایی روایت میقصه شب )فیلمی از عباس امینی( از شب

قصه شب سوختند، دیگران نبودند، بلکه خود ما  هایی که درهای خودسوزی. آدمآدم سوزی، بلکه در کوره

های بدن ما بود که جزغاله سوختیم، تکهبودیم یا اعضای خانواده ما. ما خود بودیم که روبه روی هم می

افتاد کف سینمایی که قرار بود روایت کند قصه دیگران را. اما این قصه ما بود. گاهی شد و روی هم میمی

شنوند، باور ندارند که قصه خودشان است و برای اینکه نترسند یا گریه نکنند، می ها وقتی قصه ای راآدم

 5۲۱اش فیلمه.گویند بابا اینا همهیم

 

ردند و تراکت قطع کنی آآن را به بهانه ده دقیقه پس از آغاز فیلمدر یک فستیوال  نویسند کهلیال صادقی می

 سپس:

 

دیدن ادامه فیلم وارد شدیم، دوباره ده دقیقه از فیلم که گذشت، بعد از ده دقیقه که دوباره به سالن برای 

ن سوختند و بیروها میبرند پاسگاه. روی پرده آدمصدایی در سالن فریاد زد که کارگردان فیلم را دارند می

های دیگری. شاید برای همین است که می گویم حادثه سینما رکس یک خودسوزی ناخواسته از پرده آدم

 5۲۲خودسوزی اجباری.بود. یک 

 

ته از سینما انجام داده شمار یافوجوهایی که از افراد نجاتگوید که بنا بر پرسمیاش امینی در مصاحبه

او، شماری ی به گفته 5۲۳اند خود را معرفی کنند.شان از ترس نخواستهزیاد بوده است، ولی بسیاری افتگانینجات

ا ، و او توانسته باندشماری هم به علت نگرانی از احتمال دستگیر شدن کشور را ترک کرده اند،از آنها در ایران



 ی این گروه بسازد، ولی ازگوید در نظر دارد فیلم دیگری دربارهمی. حرف بزندتلفنی برخی از آنان در کانادا 

شته شدن این سطور، شش سال فستیوال به نمایش درآمد، تا هنگام نویک ، زمانی که فیلم او در ۱۳8۷مرداد  

تلویزیون  فستیوال، در یک دوم او نیست، که همان فیلم نخست هم، به غیر از آن منه تنها هیچ نشانی از فیلگذشته و 

 یا جای دیگری نمایش داده نشده. 

 دهد:داشته توضیح می در مورد برخی مشکالت که با نهادهای دولتی امینی

 

چهار تلویزیون ساخته شود اما بعد تغییر کرد و خودم تهیه کننده شدم.  فیلم اول قرار بود برای شبکه

ند، کهمان بهانه هم توانستم مجوز بگیرم. فیلم خیلی جهت خاصی ندارد و موضوعی را باز نمی در واقع به

فتم خب گ اند گفتند ما دوست داشتیم در فیلم بفهمیم که چه کسی سینما را سوزاند، منها که فیلم را دیدهخیلی

باختگان است. ها از ماجراست، فیلم یادبود جانآن موضوع یک فیلم دیگر است، فیلم من روایت بازمانده

یک فیلم کارآگاهی و کار با اسناد نیست. اگر دقت کرده باشید در فیلم خیلی کوتاه و گذرا به دادگاه سینما 

 درخواست مرکز گسترش که خریدار فیلم منرکس پرداختیم. در نسخه اصلی البته کمی بیشتر بود ولی به 

ها درست بوده اما طرح بود حذف شد، برای اینکه مواردی که در دادگاه مطرح شده است با منطق آن سال

آن زمان اوضاع کشور هم خوب نبوده . . .  کند، برای همین خواستند حذف شود.آن االن بحث ایجاد می

ها که اعدام شدند چندان گناهکار نبودند مثال علی نادری، خیلی کنند.اند قضیه را جمع خواستهاست و می

مدیر سینما را به اتهام بسته بودن در پشتی اعدام کردند. آن در همیشه بسته بوده چون انبار بوده و این 

دار شهربانی اتهامش این بوده که به در سینما شخص اصال آن زمان در محل حضور نداشته است، یا درجه

 5۲4جیر زده است تا مردم بسوزند. در حالی که قضیه اصال این نبود.زن

 

 ، که بسیار پیر بودند،همو پدر و مادر رادمهرها سازش ی خانواده ،های بسیار کوتاهی از فیلمدر صحنه

 ی این فیلم،اند. مدتی پس از تهیهبه سینما نرفته دیگر هرگز پس از فاجعهگفتند شوند. رادمهرها دیده می

 . بدون آنکه دادشان ستانده شود درگذشتند ،جعفر سازش و رادمهرهاسوختگان، لد

هزاران بار از دهان رهبران اسالمی تکرار شد که مستضعفین وارثان که اگر قرار بود این شعار انقالب 

او نه تنها به دلیل  بود. یانسازش یکی از مصادیق بارز چنین کس زمین خوهند شد جدی شمرده شود، جعفر

اش نیبیها و واقعبه سبب تواناییبه راستی ناپذیری که بر او وارد آمده بود، بلکه ی سنگین و جبرانضایعه

. رهبری جنبش بازماندگان از همان زمان رژیم پیشین و از رهبران و مسؤوالن جمهوری اسالمی بود ترشایسته

 گیری پرونده در زمان جمهوریکردن پرونده، پیفعال تفاوات ون بیهای تماس با مسؤوالکوشش برای یافتن راه

همه  کردن حکومت خمینی به تسلیم و مجبورامان، های بینشینی، افشاگریاسالمی و رهبری موفق بست

ها و ای گرفتار عقدههایی است از توان مدیریت و درک درست او از اوضاع. او نه مانند خمینی و خامنهنشانه

، یا در بهترین رواراده و دنبالهای بود بیوزیران و رؤسای جمهورشان مهرهها بود و نه مانند نخستجوییمانتقا

 کار او عریان شدن فریبی است بزرگ کرد. حاصلریزی کار میاو با متانت و برنامهحال، مرعوب و یاغی. 

یروهای سیاسی و مردم در آن روزگار آمادگی اند. اگرچه نگرایان برای پیروزی انقالب به آن دست زدهکه خمینی



 بر آنان و هللا، فشارهای حزبهایشانگوییو فاش نداشتند واقعیات را بپذیرند، اسناد مربوط به تحصن بازماندگان

 . ه استهای آینده باقی ماندهای دادگاه برای زمانافشاگری

برخی از مردم آبادان و بازماندگان های یدگاهنگاری به نام ایمان پاکنهاد هم کوشید گزارشی از دروزنامه

ی او یا به علت ظاهر یا شیوهآید به نظر می 5۲5بنویسد. رویدادآن ی دربارهسوزی سینما رکس قربانیان آتش

)ولی بعضی  ی موضوع به دست بیاوردوگو دربارهاش را برای گفتاعتماد مخاطبان هاش توانستزدنحرف

شان را چاپ کند و برخی دیگر هم خود از او خواستند هایکنند بتواند حرفشوندگان به او گفتند گمان نمیمصاحبه

 شان را چاپ نکند.(هایحرف

تری از شب حادثه پیدا کرد. توان درک درستسوزی به او گفتند، از جمله میاز سخنانی که شاهدان آتش

 :ر با یک از آن شاهداناین گزارشی است از دیدا

 

ای بوده به اسم بنفشه. رفته پیش آقا محمود بوشهری که سوخته مغازهروی دیواری که داشته میروبه

دیدیم های آتش را میداشتیم شعله”صاحب مغازه بود. آقا محمود آن موقع در آبادان آدم معروفی بود. . . . 

ز آقا اند. اکردهنشسته بودند و با حیرت آتش را نگاه می “رفتند. عجیب بود خیلی عجیب بود.که باال می

اش آدم وقتی بسوزد شعله”اند؟ جواب داده که چربی آدم است. قدر شفافها اینمحمود پرسیده چرا شعله

آقا محمود بوشهری ”آن شب سر و صداهای عجیبی هم می آمده، صداهایی مثل ترکیدن.  “شود.شفاف می

 5۲6“ه صدای پوکیدن جمجمه است.در این مورد هم گفت ک

 

 ز تناش را ان آمده بود گفت جوانی پیرهنکه از سینما بیرو نیزاده در شرح دقایق نخستیحسین تکبعلی

تصور دیدن  5۲۷اش در سینما یاری برساند.خواست داخل برود و به کساندوید و میدرآورده بود و دور سینما می

ساعات بعد پیرامون سینما گرد آمده بودند و با دیدن آتشی که از روغن صدها و هزاران انسانی که در دقایق و 

ترکید در حالتی هیستریک فرو رفته هایی که میو شنیدن صدای جمجمه زدشان زبانه میهایاعضای خانواده

 شان بپیوندند از ذهن خارج است.خواستند به عزیزانبودند و هر آن می

آوردند سمت سرهنگی که آنجا بود. با چوب و چماق افتاده مردم هجوم می”گوید، یکی دیگر به پاکنهاد می

کرد متفرق شوند تا پلیس کارش را بکند. حضرت عباسی اینها را بودند به جان او. سرهنگ از مردم خواهش می

 “به چشم خودم دیدم.

س به شرط آنکه زمجل” زندبحرف که آماده است گوید شوندگان آبادانی به پاکنهاد مییکی دیگر از مصاحبه

و از  گویدزاده میاز تکبعلی”: اش را بنویسدی گفتهگیرد که خالصهاو اجازه می ازپاکنهاد  “نرود.سخن به در 

 “های واقعی و اصلی را نگفت.اینکه او حرف

 خیلی از”شود، به پاکنهاد گفته میسوزی دوم ساختمان رکس، که به ویرانی آن انجامید، در مورد آتش

خن این س “گفتن از همون جایی که سینما آتیش گرفته بود، پاساژ هم آتیش گرفت.کردن. میها مسخره میقدیمی

 این واقعیت که نسل جوان بود که انقالب کردای است به اشاره “همسخر”و  “هاقدیمی”ی شونده دربارهمصاحبه



ان از شاز آخوندها داشتند و هم به علت رضایت ساالن و پیران آن روزگار هم به سبب شناختی کهو بیشتر میان

 ی چندانی نداشتند.با انقالب اسالمی میانه ،پیشرفت کشور در زمان شاه

کنند که گورستان سوختگان رکس تسطیح شده و حتی دست کم تأکید می مینی و ایمان پاکنهاد هر دوعباس ا

ه مقامات دهند کاشد در آن مکان نصب نشده. این دو خبر میسوزی بر آن بتابلویی که نام قربانیان یا نشانی از آتش

 ی آنها زشت است. اند که به گفتهگذاشتهدر پشت سینما  اییک تندیس کوچک در کوچهحکومتی 

 نویسد:سوزی سینما رکس میی آبادانی ساکن ایران و شاهد آتشماندانا صادقی، نویسنده

 

شود ها می. این روزها هم خیلی حرف. . . هیچ پاسخ درستی نداد کسهیچچیز نفهمید. هیچ کسهیچ

 “کاشیا”ای کاش  اصال و .قواره سینمای سوخته که دوستش ندارمدرباره این تندیس بی ،گفت درباره رکس

های سیاهی که اسم سوختگان رویش حک بود هم خیلی حرف هست، نبود توی این کوچه. درباره سنگ

که آن شود گفت درباره اینای بخوانیم. خیلی مید در گورستان آبادان تا برایشان فاتحههایی که نیستنسنگ

 ،هیچ نشانی از گذشتهصاف شد، بی سینمای سوخته چه باری بود بر دوش این شهر هنوز ویران، که صاف

ها، خیابان توی همه آبادان هست، توی همه]آثار و تبلیغات مربوط به جنگ ایران و عراق[ وقتی هنوز جنگ 

 5۲8.هاها، آدمدیوارها، کوچه

 

ت کنار تندیس، پشنویسد میاش چاپ شود که چندان مایل نبود سخنانی آبادان مرد پاکنهاد از قول همانایمان 

یه شاخٔه بزرگ ” ،یدافزامی یخندلببا و متنی روی آن است. آن مرد  یک درخت بزرگ، تابلویی نصب شده

خونده  ʻشهدای ما رکسʼدقیقاً جلوی سین سینما رو. برید خودتون ببینید.  ،هرو گرفتجلوی بخشی از این تابلو 

 5۲3“.شهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5۳۱سوختگان در سینما رکسگروهی از های نام

 

 

 

 الف

 

 زهرا آبادی هندیجانی 

 مدینه آبادی هندیجانی 

 غالمحسین ابافَت 

 محّمد ابراهیمی 

 محّمد ابراهیمکی رایگان 

 افراز محّمد آتش 

 محّمد احمدپور 

 سکینه احمدزادهء محّمداصل 

 پرویز آذرین 

 ُمنیر آذرین 

 حسن آرمین 

 رقیّه آرمین 

 شهین آرمین 

 حمید ازقانی 

 محّمد اسدی زادهء جمالی 

 عبدالحسین اسدی عیدی وندی 

 محّمدرضا اسکویی 

 جمشید افسری 

 حمید افسری 

 فرهاد افسری 

 لیال افسری 

 مهین افسری 

 اهیم آقاجانیانابر 



 محّمد آقایی 

 پرویز اکبری 

 غالم امانت 

 سردار امیری 

 علی امیری 

 محّمد امیری 

 غالمحسین آوی 

 عبدالّرضا ایازی 

 حسن یزدی 

 محّمدحسین ایزدی 

 

 ب

 

 یدهللا باستانی 

 اسالم بالنج پور نژاد 

 عبّاس بالنج پور نژاد 

 علی بخرد 

 غالمرضا بخشیان 

 عبدالحمید بدیری فرحانی 

 مصطفی بذرافکن 

 غالمرضا برازجانی 

 فرج هللا برزه کار 

 قاسم بشیری 

 ابراهیم بنام 

 محّمد بناوی 

 عبدالزهرا بنی سعدون 

 حاتم بنی سعید 

 علیرضا بَُوند 

 شهال بَُوند 

 زهرا بَُوند 

 محّمدرضا بهنام 



 عبدالحمید ب هَوندی 

 عبدهللا بیگدلی 

 محسن بیگدلی 

 علی بیگی 

 

 پ

 

 یدهللا پاک نژاد 

 نعمت هللا پارک زاده رهایی 

 یدهللا پارک راده رهایی 

 عوضعلی پایدار 

 حسین پاینده 

 حسین پرورده 

 حبیب پناهنده 

 حسن پناهنده 

 فاطمه پناهنده 

 سحر پورحاجیان 

 شهین پورحاجیان 

 

 ت

 

 ابراهیم تابش 

 بسعاد تابش 

 مریم تابش 

 ایران تاجیکی 

 پرویز ترک عاشق زاده 

 محّمداسماعیل تقّوی 

 سّیداسماعیل تقّوی دهاقانی 

 

 

 



 ج

 

 علی پناه جاری 

 سیروس جدیدی 

 قدرت هللا جعفری 

 عبّاسعلی جعفری خاجری 

 عبدهللا جاللی 

 الیاس جاللی کازرونی 

 خسرو جوادی 

 

 چ

 

 خسرو چهرازی 

 

 ح

 

 حسن حزباوی 

 (محّمدرضا حیات پور )بهبهانیان 

 مجید حیاتی 

 محّمد حیاتی 

 

 خ

 

 هادی خبّاری 

 مسعود خبّاری 

 سلطان خلف 

 سکینه خواجه 

 فضل هللا خواجه 

 ناصر خواجه 

 رحیم خویی 

 



 د

 

 عبدهللا دارمی 

 سیمین درویش زاده 

 یعقوب دریس 

 کریم دریس عسکری 

 عبدهللا)عبدعلی( دریس ابوالحسنی نژاد 

 علیرضا دهقانیان 

 

 ر

 

 عبداألمیر رابعی 

 بیژن رادمهر 

 علیرضا رادمهر 

 کورش رادمهر 

 محسن رادمهر 

 توران رادمهر 

 زهره رادمهر 

 معصومه رادمهر 

 ناهید رادمهر 

 زهره راهنما اصفهانی 

 محّمد رایگان 

 ابراهیم رضایی 

 علی رضایی 

 یدهللا رضایی فر 

 منوچهر رعیّتیان 

 عبدالّرضا رگبار اشکش 

 حانی سراجیرضا رو سّید 

 علی روشن ضمیر 

 حسن روشنایی 

 



 ز

 

 نوروز زایری 

 پرویز زراره 

 حمید زرگانی زاده 

 حمدهللا زمانی 

 اسماعیل زمان جهرمی 

 غالمعبّاس زمان جهرمی 

 پروین زمفری 

 پرویز زندی 

 محّمد زینل زاده 

 

 س

 

 ناصر سازش 

 ناهید سازش 

 نیّره سازش 

 نادره سازش 

 نیلوفر)هلن( سازش 

 یدهللا ساسانی 

 علی اکبر ساطوری 

 فاضل سامری 

 ایرج سپهر ویزون 

 فریدون سراج 

 اکرم سعیدی 

 صدّیقه سعیدی 

 عبدالعبّاس سعیدی رانکوهی 

 ابراهیم سلیمان غابشی 

 مریم سلیمان غابشی 

 نساء سلیمان غابشی 

 پژمان سلیمانی 



 محّمد سلیمی 

 (سیَوندی )قنبرزاده  بی بی جان 

 

 ش

 

 ُگلشاد شادگانی 

 محّمدرضا شاهپوری اَرانی 

 محّمدرضا شاهوردی 

 منوچهر شاهوری 

 احمد شریفات 

 علی شریفاتی 

 شکرهللا شعبانی 

 یدهللا شکراللهی یانچشمه 

 ماشاءهللا شمس 

 رحیم شمساوی 

 عبدالکریم شولی زاده 

 الهه شهادت 

 مریم شهادت 

 یاسمین شهادت 

 عبدالحمید َشیّاربهادری 

 علیرضا شیبانی 

 عبدالحسین شیرازی تُرک قشقایی 

 فرزاد شیرازی تُرک قشقایی 

 فرشید شیرازی تُرک قشقایی 

 قربانعلی شیرازی تُرک قشقایی 

 ماوس شیرازی تُرک قشقایی 

 مهشاد شیرازی تُرک قشقایی 

 فریبا شیرازی تُرک قشقایی 

 

 

 



  ص

 

 علی اکبر صادقی عطاءآبادی 

 انرمضانعلی صباعی مایو 

 شهرام صبوری زاده 

 منیژه صفرپور قمشی آغلی 

 فاطمه صفرعلی 

 ناصر صفرعلی 

 

 ط

 

 رامین طاهری 

 غالمرضا طاهری 

 فرزاد طاهری 

 فرشاد طاهری 

 فرزانه طاهری 

 

 ع

 

 ابراهیم عابدینی 

 صفر عالی زاده 

 فروزان عبادی 

 حاج جعفر عباد 

 غالمرضا عباد 

 کاوه عبّاسی 

 لطف هللا عبّاسی قنواتی 

 حسن عبّاسی نیا 

 شهین عرب زاده 

 کاظم عساکره 

 کریم عساکره 

 ناصر عساکره 



 محّمدکریم عسگری 

 غالمرضا عّطار 

 علی عظیم بروجردی 

 محمود عمودی 

 احمد عموری 

 حسن عیدانی 

 

 غ

 

 فالح غابشی 

 ب َسعاد غابشی 

 رحیم غبیشاوی 

 هوشنگ غریبی برزویی 

 

 ف

 

 مرتضی فارکوب 

 هاشم فارکوب 

 مهراب فتّاح زاده 

 محمود فتّاحی فر 

 (فّخاری )لشگری  حاج بی بی 

 حمید فرهان 

 شهرزاد فعلی حسن زاده 

 مینا فعلی حسن زاده 

 

 ق

 

 علی پناه قبادی 

 جمشید قاسمی 

 حمید قاسمی 

 ابراهیم قاسمی نافچی 



 نّصاره قامش 

 رشید قّزی پور 

 زهرا قشقایی نیا 

 شهال قشقایی نیا 

 فاطمه قشقایی نیا 

 اسکندر قنبرزاده 

 خسرو قنبرزاده 

 منصور قنبرزاده 

 گلبانو قنبرزاده 

 میترا قنبرزاده 

 عبدالکریم قنواتی بچاچری 

 ایاد قیّمی 

 

 ک

 

 علیرضا کامیاب 

 شهال کامیاب 

 محّمدحسین کریمی 

 علی ضامن کریمیان 

 حسین کشتکار غبیشاوی 

 ام زادهعلی کشکولی بهر 

 خدیجه کمالی نژاد 

 محّمدحسن کیاوی فراهانی 

 

 گ

 

 احمد گچی بوشهریان 

 ناصر ُگلشاه 

 علی گودرزی 

 

 



 ل

 

 محّمدرضا الریان سپاهی 

 آذر لشگری 

 داریوش لشگری 

 شمسی لشگری 

 َکَرمعلی لشگری 

 

 م

 

 غالمحسین مالمیر 

 عبدالخدر محامیدی پور 

 صدّیقه محرزی نژاد 

 غالمعلی محسناوی 

 فرح محسناوی 

 اسماعیل محّمدامینی 

 قاسم محّمدپور 

 سّیدیدهللا محّمدپور حسینی 

 زهرا محّمدی 

 شهال محّمدی 

 غالمحسین محّمدی 

 فاّلح محّمدی 

 هوشنگ محّمدی 

 عصمت محّمدی بندرریگی 

 جاسم محّمدی پور 

 محّمدحسین مجدآبادی فراهانی 

 غالمعلی محبّی سنایی 

 صدیقه محرزی نژاد 

 رحیم هللا مختاری 

 غالم مختاری 

 فرهاد مرشدی 



 محّمد مسلمی 

 عبدالکریم مشهدی زاده 

 سعید ُمَطی ّرزاده 

 ولی معّظمی گودرزی بروجردی 

 جمشید مکارمی 

 عبّاس مکارمی 

 منوچهر مکارمی 

 علی اکبر مکارمی 

 پروین منصوری احمدزاده 

 جبّار موالیی 

 محنعلی موری نژاد 

 سّیده فاطمه موسوی 

 شاکر مونیخ زاده 

 فاضل مونیخ زاده 

 محّمدرضا مهتابی 

 احمد میرزایی 

 محمود میرزایی 

 محّمد میرزایی 

 اسماعیل میرشکاری 

 

 ن

 

 آمنه نادری 

 یدهللا نادری زاینانی 

 حسن نادری فرد 

 مریم نصیریان 

 مهناز نصیریان 

 حّجت هللا نورمحّمدی 

 فاطمه نوروزی 

 محّمدرضا نوروزی نژاد 

 سینا نوری زاده 



 فیصل نوری زاده 

 حسنعلی نوری نژاد 

 غالمرضا نوشاد 

 نیک اندیش 

 

 و

 

 محّمدرضا واسکوت 

 محّمدرضا ولی یاری 

 

 ه

 

 احمدرضا هادی گرگوندی 

 سّیدحافظ هاشمی 

 فرح هرمزی نژاد 

 غالمحسین هندیجانی 

 

 ی

 

 (محّمد یاللی)جاللی 

 (َعب د یاللی)جاللی 

 عبدالّرضا یازی 

 احمد یزدآور 

 علی یعقوبی 

  

 :و چند تبعهء خارجی به نامهای

 (تاتانیا)فیلیپین

 (سانجان سانجان )ُکره

 (یکتان ها )ُکره

 

 



 پانویس ها

 

 

 

 ۱2) ۱۳3۲مرداد  ۲1، صدای آمریکا صفحه آخرسوزی سینما رکس،" کننده مهدی فالحتی، "ویژه آتشاردشیر بیات، مصاحبه ۱ 

 . http://ir.voanews.com/media/video/last_page/1732103.html?z=0&zp=1(   ۲۱۱۳اوت 

رسانی انقالب ، بازگویی از:  پایگاه اطالع۱۳13شهریور  2 کیهان"ادعاهای تازه متهم اصلی سینما رکس آبادان"، روزنامه  ۲ 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱)تهران(  اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی
>http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-188293/language/fa-

IR/Default.aspx  .<  

رسانی انقالب ، بازگویی از:  پایگاه اطالع۱۳13شهریور  ۴ کیهان"چگونه صدها تماشاچی سینما رکس را آتش زدیم،" روزنامه  ۳ 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی 

http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-195808/language/fa-

IR/Default.aspx . 

، بازگویی ۱۳13شهریور  1 حروف موربکیهان، "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان"، روزنامه  4 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمیاز:  پایگاه اطالع
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71891/language/fa-

IR/Default.aspx . 

 .1 :۱۳13شهریور  2 اطالعات"اعترافات تکاندهنده متهم ردیف یک فاجعه سینما رکس آبادان"، روزنامه  5 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." 6 

 همان. ۷ 

 .همان 8 

 .همان 3 

 همان. ۱۱ 

 همان. ۱۱ 

 .همان ۱۲ 

 .همان ۱۳ 

 همان. ۱4 

 سوزی سینما رکس."کننده فالحتی، "ویژه آتشبیات، مصاحبه ۱5 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." ۱6 

 همان. ۱۷ 

 "ادعاهای تازه متهم اصلی سینما رکس آبادان." ۱8 

 همان. ۱3 

ت ب ژورنالیس، بازگویی از: سایت الف کیهان"اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند"، روزنامه  ۲۱ 

 . http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm ۱۳3۲آبان  ۲۱)برلین( 

 همان. ۲۱ 

 .۱1: ۱۳13شهریور  2 اطالعات"دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس"، روزنامه  ۲۲ 

 .۴: ۱۳13شهریور  ۴ اطالعات"دادگاه ویژه فاجعه سینما رکس آبادان تشکیل شد"، روزنامه  ۲۳ 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." ۲4 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"گزارش از آخرین جلسه دادگاه ویژه سینما رکس"، روزنامه  ۲5 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex39.htm< . 

ت ب ژورنالیس، بازگویی از: سایت الف کیهانشوند"، روزنامه "عامالن فراری فاجعه سینما رکس در خارج از کشور تعقیب می ۲6 

 <.http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex39.htm> ۱۳3۲آبان  ۲۱

، بازگویی از:  پایگاه ۱۳13ور شهری 3 کیهان"ساواک با طرح عملیات تسهیالت در فاجعه سینما دست داشت"، روزنامه  ۲۷ 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی اطالع
>http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71363/language/fa-

IR/Default.aspx< . 

 .۱۱: ۱۳13شهریور  3 اطالعات"عامل قالبی فاجعه سینما رکس ماجرای دستگیری خود را وسیله ساواک شرح داد،" روزنامه  ۲8 

 .۴ :۱۳13شهریور  ۱۳ اطالعاتشور شد،" روزنامه "دادگاه ویژه سینما رکس آبادان وارد  ۲3 

 "اعترافات تکاندهنده متهم ردیف یک فاجعه سینما رکس آبادان." ۳۱ 

 .۴: ۱۳1۷مرداد  ۲3 اطالعاتجزئیات حادثه مرگبار و دردناک سینما رکس در آبادان،" روزنامه " ۳۱ 

 .همان ۳۲ 
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 همان. ۳۳ 

 ۲۱ب ژورنالیست )برلین( ، بازگویی از: سایت الف کیهان"چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد"، روزنامه  ۳4 

 ۱۳3۲آبان 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex33.htm< . 

، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژه"مصاحبه با بازماندگان شهدای سینما رکس،"  ۳5 

 ۱۳13:3مرداد  ۲1

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf< . 

 ۱۳3۲بهمن  ۲3باشگاه اندیشه )تهران( جلیل صفری، "مشاهدات یک خبرنگار از حادثه سینما رکس آبادان،"  ۳6 

 >http://www.bashgah.net/fa/content/show/90466< . 

 .1: ۱۳1۷مرداد  ۲3 اطالعات"پلیس آبادان به حال آماده باش درآمد،" روزنامه  ۳۷ 

 .۴: ۱۳1۷مرداد  ۳۱ اطالعاتآسای یک مرد و یک کودک از جهنم سینما رکس،" روزنامه "نجات معجزه ۳8 

 باش درآمد.""پلیس آبادان به حال آماده ۳3 

  ۱۳3۲تیر  ۲8)پاریس(  انقالب اسالمی در هجرت، " بخش اول –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 4۱ 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2890-2013-07-19-15-46-

56.html?Itemid=0< . 

 همان. 4۱ 

 سوزی سینما رکس." کننده فالحتی، "ویژه آتشبیات، مصاحبه 4۲ 

 باش درآمد.""پلیس آبادان به حال آماده 4۳ 

 .۳۱: ۱۳1۷شهریور  1 اطالعات"اغتشاشات وسیع در آبادان،" روزنامه  44 

 .۳۱–۳۲: ۱۳1۷شهریور  1 اطالعاتهللا شریعتمداری مردم را به آرامش دعوت کردند،" روزنامه "نمایندگان آیت 45 

 "دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس." 46 

 هللا شریعتمداری مردم را به آرامش دعوت کردند.""نمایندگان آیت 4۷ 

 همان. 48 

 .همان 43 

 "اغتشاشات وسیع در آبادان." 5۱ 

 .۳۲: ۱۳1۷شهریور  ۱اطالعاتروزنامه نفری بر مزار کشته شدگان،"  ۳۱۱۱۱"مجلس ختم  5۱ 

 .۱۳1۷:۱شهریور  ۱اطالعاتروزنامه "رئیس شهربانی آبادان به تهران فراخوانده شد،"   5۲ 

 ۱۳3۱مرداد  ۲3سوزی سینما رکس آبادان،" تاریخ ایرانی )تهران( شادی اکبری، "وقایع نگاری آتش 5۳ 

>http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/542/86.html< . 
54 Wm. Robert Johnston, Johnstone’s Archive, “Worst Terrorist Strikes Worldwide” 18 May 2013 

http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/wrjp255i.html . 

 نور هصحیف ۱۳12دی  ۱3هللا حاج آقا مصطفی خمینی،" شهادت آیتپس از به ملت ایران امام خمینى  "پیام، یخمینهللا روح 55 

 .۲۴3جلد اول،  (،۱۳2۱)تهران: وزارت ارشاد، 

 . ۲21–22، ۱، جلد صحیفه نورخمینی،  56 

 .۲21، ۱، جلد صحیفه نورخمینی،  5۷ 

 .۳۴۲(، ۱۳۷3)تهران: صمدیه،  از نهضت آزادی تا مجاهدینهللا میثمی، لطف 58 

  ۱۳3۱دی  ۱3علی اشرف فتحی، "خشم ملوکانه، تظاهرات شاهانه، سقوط منفعالنه،" تورجان )تهران(  53 

>http://www.tourjan.com/?p=5413< . 

آمیز به امام خمینی از سردبیری استعفا کردم،" دوران: پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، مؤسسه "در اعتراض به مقاله توهین 6۱ 

 . http://www.dowran.ir/show.php?id=55580011  ۱۳18دی  ۱۱اطالعات و پژوهشهای سیاسی )تهران( 

 ۱۱شهریور  ۱۳82محمد احمدی،"متن مقاله احمد رشیدی مطلق،" داستان هایی از تاریخ )تهران(  6۱ 

 http://storyofhistory.blogfa.com/post-20.aspx  .  

: روزی ۱۳12دی  ۱3بازگویی از: "بازخوانی قیام مردم در  ۱۳12دی  ۲۱روز  اطالعاتو  کیهانهای مطالب در روزنامه 6۲ 

 . http://www.kaleme.com/1390/10/20/klm-86056/?theme=fast  ۱۳3۱دی  ۲۱ساز شد،" کلمه )تهران( که تاریخ

   ۲۹۳۱بهمن  ۱۲ شرق،" روزنامه مطرح شد شرقوگو با در گفت :انقالب به روایت حجاریان، "علی ذهابی 6۳ 
>http://sharghdaily.ir/?News_Id=32270<. 
 ۱، ۲، جلد صحیفه نور، ۱۳12دی  ۱3" بیانات امام خمینى پس از فاجعه كشتار نوزدهم دىخمینی، " 64 

>http://www.ghadeer.org/imam_rah/SAH_ENGH/f_sah_n.html< . 

  ۱۳3۲شهریور  ۱۲،" پرسمان )تهران( ۱۳12بهمن  ۲3محمد علی محرمی، "حماسه دالور مردان تبریز در  65 

>http://porseman.org/showarticle.aspx?id=892 .<  

 .۳2، ۲، جلد صحیفه نور ۱۳12بهمن  ۲خمینی، "پیام امام خمینی به مردم داغدار آذربایجان،"  66 

 ۱۳3۱بهمن  ۱۲ها بود،" خبرگزاری فارس آمریکایی: انقالب ایران تحقیر ابدی برای ‘ریزدهمه چیز فرومی’"گری سیک در  6۷ 

>http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901112000637 .<  
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 ۱۳18آبان  com.PERSIAN BBC ۲3،" خاطرات حمزه فراهتی: از مرگ صمد بهرنگی و سعید سلطانپورمسعود بهنود، " 68 

-http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2006/11/061120_mv-mb-samad>( ۲۱۱2نوامبر  ۲۱)

hamze.shtml.> 

آذر  ۲۴" آقا مصطفى خمینىپاسخ امام خمینى به تسلیت دانشجویان و مسلمانان خارج از كشور در شهادت آیةهللا حاج خمینی، " 63 

 ۲1۲، ۱، جلد صحیفه نور، ۱۳12

>http://www.ghadeer.org/imam_rah/SAH_ENGH/f_sah_n.html<. 

  ۱۳3۲خرداد  ۲1،"  تاریخ ایرانی )تهران( برای مصطفی خمینی« شهید»مخالفت امام با بکارگیری لفظ " ۷۱ 

>http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3275 /<.  

 .۱۱: ۱۳۷8آذر  ۲۱ سالمگوید،" روزنامه "سید حسن خمینی در مورد مسایل گوناگون سخن می ۷۱ 
 ۱۳3۱مرداد  ۲۲،"  تاریخ ایرانی هایی که در آتش رکس سوختندگوزنمحمد عیدانی، " ۷۲

>http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/537/.html<. 

  ۱۳83آذر  ۳سینمای تعطیل شده پس از انقالب در خوزستان تنها یک سینما گشایش یافت،" صدای آمریکا  ۲8"در برابر  ۷۳ 

>http://ir.voanews.com/content/khozestan-cinema-24-11-2010-110475819/150282.html<. 

 ۱۳3۱تیر  ۲۲،" راسخون )تهران( خاطراتی از مرحوم حجت االسالم جمیی، "نعمت هللا سلیمان ۷4 

>http://www.rasekhoon.net/article/show-90544.aspx<. 

 .۱8: ۱۳1۷مهر  ۱8، اطالعات"انتقال رئیس آموزش و پرورش،" روزنامه  ۷5 

 .۴: ۱۳1۷شهریور  2، اطالعات"ناآرامی در بندرعباس،" روزنامه  ۷6 

نما رکس سوزی سیوگوی تاریخ ایرانی با موسوی تبریزی: آتشسرگه بارسقیان، "گفت کنندهمصاحبهحسین موسوی تبریزی،  ۷۷ 

 ۱۳3۱شهریور  1کار ساواک بود،" تاریخ ایرانی 

>http://tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=52&filesId=

544<. 

 .۲: ۱۳1۷آبان  3 اطالعات"تولید و صدور نفت به کلی متوقف شد ،" روزنامه  ۷8 

 همان. ۷3 

مرداد  ۳۱ه حزب تودۀ ایران، سال سوم )تهران(، وابسته ب نوید"دستهای جنایتکار ساواک در پس توطئۀ خونین آبادان،" نشریه   8۱ 

۱۳1۷  

>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-navid-39.pdf<. 

 ۱۳3۲تیر  ۱3،" تاریخ ایرانی رکس بازداشت شدند مظنون فاجعه سینما چهار" 8۱ 

>http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList?Page=&Lang=fa&EventsId=269&Action=EventsDetail<. 

 های مذهبی:ی مربوط به سایتنگاه کنید به این دو صفحه 8۲ 

  ۱۳3۲آذر  ۲۷المبین )تهران( "شهید دکتر مفتح،"  فتح

>http://nasimekavir.blogfa.com/tag/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-

%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%AD<. 

 ۱۳3۱اردیبهشت  ۲۷طوع )تهران( ،" ذیسیری در سیره تبلیغی و مبارزاتی شهید مفتح ، "غالمرضا گلی زواره

>http://www.zitova.ir/news/hawzahqom_10052/86687/%20<. 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی،" پایگاه اطالع۱۳1۷ وقایع رمضان سال" 8۳ 
http:/www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/B-175512/language/fa-

IR/Default.aspx%20<. 

رسانی انقالب اسالمی: دفتر ،"  پایگاه اطالع1۷مرداد  ۲8میه روحانیان تهران درباره فاجعه سینما رکس آبادان در متن اعال" 84 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ ادبیات انقالب اسالمی

<http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/B-267150/language/fa-

IR/Default.aspx>. 

 .۲۱: ۱۳1۷شهریور  2، روزنامه اطالعات"جمعیت حقوقدانان اعالم کرد: نظر دولت را درباره فاجعه آبادان قبول نداریم،"  85 

" ،نمایش وحشت از آرورا تا آبادان/ انگیزه قاتالن تماشاچیان سینما رکس چه بود؟، "ترجمه: عباس زندباف ،کئوهنرتجاسمین  86 

 <.http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/545/html> ۱۳3۱شهریور  8تاریخ ایرانی 

  ۱۳3۲تیر  ۲8 انقالب اسالمی در هجرت،" بخش اول –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 8۷ 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2890-2013-07-19-15-46-

56.html?Itemid=0<. 

  ۱۳3۲مرداد  ۴، بخش سوم همان 88 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3019-2013-07-26-09-50-

43.html<. 

 (۲۱۱8اوت  ۱۱) ۱۳8۷شهریور  ۲۱فرخ نگهدار، "درباره کتاب چریکهای فدایی خلق"  83 

>http://www.negahdar.info/index.php/article/31/<. 

 .3۲، ۲، جلدصحیفه نور، خمینی 3۱ 

 ۱۳3۲تیر  ۳۱ انقالب اسالمی در هجرت،"  دومبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 3۱ 
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>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2967-2013-07-22-18-44-

51.html<. 

 .نوید"دستهای جنایتکار ساواک در پس توطئۀ خونین آبادان،"  3۲ 

 .همان 3۳ 

 <.http://30nama30nama.persianblog.ir/page/82> ۱۳3۲مهر  ۲۱)تهران( فیلم و سینما ها،" "نقد فیلم گوزن 34 

 همان. 35 

 ۱۳3۱مرداد  ۲۲،" تاریخ ایرانی هایی که در آتش رکس سوختندگوزنمحمد عیدانی، " 36 

>http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/537/html<. 

 ۱۳1۷شهریور  ۴، سال سوم نوید"اعالم جرم مردم ایران علیه رژیم جنایتکار شاه،" نشریه  3۷ 

>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-navid-40.pdf<. 

 .۷: ۱۳8۲مرداد  ۳۱ شرقسید محمد سیف زاده، "فاجعه فراموش شده،" روزنامه   38 

 همان. 33 

 همان. ۱۱۱ 

 . ۴: ۱۳1۷دی  ۱8 اطالعاتسوزی در تهران روی داد"، روزنامه مورد آتش ۷8بیست و چهار ساعت گذشته  ۱۱۱ 

 به این دو بیانیه نگاه کنید: ۱۱۲ 

 .۴: ۱۳1۷شهریور  ۱۲ اطالعات"جبهه ملی توسل به خشونت را منع کرد"، روزنامه 

 .۱: ۱۳1۷مهر  ۲۳ اطالعات"جبهه ملی روز دوشنبه را تعطیل عمومی اعالم کرد"، روزنامه 

 .3: ۱۳1۷مرداد  ۲8، اطالعات"متن کامل مصاحبه شاهنشاه آریامهر با نمایندگان وسایل ارتباط جمعی ایران،" روزنامه  ۱۱۳ 

 .۴ ۱۳1۷شهریور  ۲۳، 3۱۱12، شماره اطالعات"دومین عامل فاجعه آبادان دستگیر شد،" روزنامه  ۱۱4 

 "عامل قالبی فاجعه سینما رکس ماجرای دستگیری خود را وسیله ساواک شرح داد." ۱۱5 

  ۱۳3۱شهریور  ۱محمد رشیدیان، "فاجعه سینما رکس زیر سر تشکیالت ساواک بود،" جماران )تهران(   ۱۱6 

>http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_18579.aspx<. 

های دولت،" رادیو فردا )پراگ( ، "بخش سوم: واکنشآتش سوزی سینما رکس آبادان: برنامه ویژه رادیو فرداعلی سجادی،   ۱۱۷ 

 <.http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/307610.html> ۱۳8۴مرداد  ۳۱

 همان. ۱۱8 

 )لس حکومت شاهنشاهیدر دامگه حادثه: بررسی علل و عوامل فروپاشی کننده عرفان قانعی فرد، پرویز ثابتی، مصاحبه ۱۱3 

 .۴۳۴(، ۱۳3۱آنجلس: شرکت کتاب، 

، مترجم بهروز صور اسرافیل و مریم سیحون )آمریکا: شرکت آخرین روزها پایان سلطنت و درگذشت شاههوشنگ نهاوندی،  ۱۱۱ 

 .۱۳۴–۳2(،  8۳کتاب، پاییز 

 .۲: ۱۳1۷دی  ۲۴ اطالعات"سنا به دولت بختیار رأی اعتماد داد،" روزنامه  ۱۱۱ 

 همان. ۱۱۲ 

 .۲1: ۱۳1۷دی  8 اطالعات"نماینده داغدیدگان آبادان تقاضای شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه را کرد،" روزنامه  ۱۱۳ 

مرداد  ۲۷،" مرکز اسناد انقالب اسالمی سوزی سینما رکس آبادان توسط ُعّمال رژیم پهلویفاجعه آتش" ،روح هللا حسینیان ۱۱4 

۱۳82 <http://www.irdc.ir/fa/content/5951/default.aspx.> 

 ۱۳3۱دی  ۱۱،" خبرگزاری فارس ماجرای سینما رکس آبادان" ۱۱5 

>http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911104001159#sthash.3HhyPiP2.dpuf<. 

یران، ا یانجمن مطالعات و تحقیقیات شفاه :برلین) ی، به كوشش حمید احمدصدر یخاطرات ابوالحسن بنصدر،  یبنابوالحسن  ۱۱6 

 .2۷(، ۱۳8۱شهریور 

 .جلد ۲۲، نور هصحیف، یخمین ۱۱۷ 

 .۳: ۱۳1۷آبان  ۲ اطالعات"نامه قضات ایرانی به پاریس،" روزنامه  ۱۱8 

 .۴: ۱۳1۷مهر  ۲۳ اطالعات"ماجرای اعتصاب کارکنان مطبوعات،" روزنامه  ۱۱3 

، نقل دوباره از: بنیاد برومند: حقوق ۱۳1۷دی  ۲1 آیندگانمصطفی رحیمی، "چرا با جمهوری اسالمی مخالفم؟" روزنامه  ۱۲۱ 

 <.http://www.iranrights.org/fa/library/document/274> ۱۳3۳فروردین  ۱8بشر و دموکراسی برای ایران 

 ۱۲، ۱(، نوار ۱38۴، به همت اسدهللا الجوردی )کمبریج: دانشگاه هاروارد، ژوئن خاطرات اسدهللا مبشریاسدهللا مبشری،  ۱۲۱ 

>http://mamnoe.files.wordpress.com/2009/02/khaterate-asadolahe-mobasheri.pdf<. 

 همان. ۱۲۲ 

 .۷: ۱۳1۷دی  ۳۱ اطالعات"اعالم اصول جمهوری اسالمی توسط امام خمینی"، روزنامه  ۱۲۳ 

 .8: ۱۳1۷بهمن  ۱2 اطالعات"آمریکا نباید اشتباه شاه را تکرار کند،" روزنامه  ۱۲4 

 .۴: ۱۳1۷مهر  ۲۷ اطالعاتهللا خمینی: تجربه مشروطیت نباید تکرار شود،" روزنامه "آیت ۱۲5 

 .۴۳، (۱۳8۱بهار  ،یمؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمین :تهران) یوالیت فقیه: حكومت اسالم، یخمین ۱۲6 

 .۷۲همان،  ۱۲۷ 

 .۱۲۷(، ۱۳28)تهران: انتشارات قلم،  آخرین تالشها در آخرین روزهاابراهیم یزدی،  ۱۲8 

 ۱۲(، ۱۳2۱بهمن  ۲۲)تهران: نهضت آزادی ایران،  موقت دولت و مهدی بازرگان، شورای انقالب ۱۲3 

>https://app.box.com/shared/l7yl0xjs4w<. 

 .1: ۱۳۷8آذر  ۱۴)تهران(  آزادگانهللا پیمان، "تجربه چپ مذهبی،" روزنامه حبیب ۱۳۱ 

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2967-2013-07-22-18-44-51.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2967-2013-07-22-18-44-51.html
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2967-2013-07-22-18-44-51.html
http://30nama30nama.persianblog.ir/page/82
http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/537/html
http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/537/html
%3ehttp:/www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-navid-40.pdf
http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_18579.aspx
http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_18579.aspx
http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/307610.html
http://www.irdc.ir/fa/content/5951/default.aspx
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911104001159#sthash.3HhyPiP2.dpuf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911104001159#sthash.3HhyPiP2.dpuf
http://www.iranrights.org/fa/library/document/274
http://mamnoe.files.wordpress.com/2009/02/khaterate-asadolahe-mobasheri.pdf
http://mamnoe.files.wordpress.com/2009/02/khaterate-asadolahe-mobasheri.pdf
https://app.box.com/shared/l7yl0xjs4w
https://app.box.com/shared/l7yl0xjs4w


                                                                                                                                                         
نویسد زمانی که در زمان شاه بازداشت بوده سرتیپ مقدم با او ی سازمان مجاهدین خلق میهللا میثمی از اعضای گذشتهلطف ۱۳۱ 

ز اآبادانی" نشان داده که کشور در حال پیشرفت است )سخن گفته و با دادن آمار، و اشاره به "سپاه دانش و بهداشت و ترویج و 
نویسد، "حرفهای او روی من هم کمی اثر (. میثمی می۲1۴، جلد اول، ۱۳8۱تهران: انتشارات مولی،  نهضت آزادی تا مجاهدین،

 گذاشت."گذاشت. شیوۀ تیمسار مقدم همین بود؛ با برخوردی ارام و مستدل روی افراد تأثیر می

 .۲۲-۲۲۱یزدی، ابراهیم  ۱۳۲ 

 .۱۱۳همان،  ۱۳۳ 

 های دولت." ، "بخش سوم: واکنشآتش سوزی سینما رکس آبادان، برنامه ویژه رادیو فرداسجادی،   ۱۳4 

 .۱1: ۱۳13شهریور  2 اطالعات"دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس"، روزنامه  ۱۳5 

 همان. ۱۳6 

ب ، بازگویی از: سایت الف کیهان"اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند"، روزنامه  ۱۳۷ 

 ژورنالیست 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm<. 

 همان. ۱۳8 

 "دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس." ۱۳3 

 همان. ۱4۱ 

 همان. ۱4۱ 

 "اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند." ۱4۲ 

 همان. ۱4۳ 

 همان. ۱44 

 همان. ۱45 

 "دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس." ۱46 

 .۱: ۱۳1۷اسفند  1 اطالعات"اعدام یک عامل فاجعه سینما رکس ابادان،" روزنامه  ۱4۷ 

 ب ژورنالیست، بازگویی از: سایت الف کیهان"سروان طاهری تیرباران شد،" روزنامه  ۱48 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex1.htm<. 

 .۲: ۱۳1۷اسفند  2 اطالعاتروزنامه "توضیح برادر سروان طاهری،"  ۱43 

 ب ژورنالیست، بازگویی از: سایت الف کیهان"توضیح خانواده طاهری: سروان طاهری گناهی نکرده بود،" روزنامه  ۱5۱ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex2.htm<. 

 .۳: ۱۳18فروردین  ۲۱ اطالعات"بررسی فاجعه سینما رکس به وسیله کارشناسان خارجی،" روزنامه  ۱5۱ 

 .۳: ۱۳18فروزدین  ۲۲ اطالعاتق،" روزنامه "فشار شهرستانیها برای مجازات عوامل رژیم ساب ۱5۲ 

 همان. ۱5۳ 

 ۲۱)استکهلم(  (،" نه زیستن نه مرگجهرمی های رضاییجاوادنهماند ) در رثای گذریم راه میگرچه ما میایرج مصداقی، " ۱54 

  ۱۳83مرداد 

>http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-375.html<. 

 .۱: ۱۳18خرداد  ۲۳ اطالعات"جمشید آموزگار دستور آتش زدن سینما رکس را صادر کرده بود،" روزنامه  ۱55 

 ب ژورنالیست، بازگویی از: سایت الف کیهان"سینما رکس آتشدان انقالب شد،" روزنامه  ۱56 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex6.htm<. 

 .۴: ۱۳1۷مرداد  ۲3 اطالعاتباش درآمد،" روزنامه "پلیس آبادان به حال آماده ۱5۷ 

 "سینما رکس آتشدان انقالب شد."  ۱58 

 ژورنالیستب ، بازگویی از: سایت الف کیهان"تظاهرات مردم آبادان در سالگرد حادثه سینما رکس،" روزنامه  ۱53 
>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex7.htm<. 

 .۱۱: ۱۳18اسفند  ۱۳ اطالعاتشود؟" روزنامه "فاجعه سقوط هواپیما به فراموشی سپرده می ۱6۱ 

 .۱۱: ۱۳18بهمن  ۱8 اطالعاتجازات شوند،" روزنامه "مسببین فاجعه سینما رکس باید م ۱6۱ 

 .۲: ۱۳1۷اسفند  ۷ اطالعاتخواست مملکت را تسلیم من کند،" روزنامه "شاه می ۱6۲ 

 همان. ۱6۳ 

 همان. ۱64 

  ۱۳8۲دی  ۴ شرقرضا خجسته رحیمی، "بازگشت پنهان: علی اکبر ناطق نوری بار دیگر به صحنه سیاست آمده،" روزنامه  ۱65 

>http://noac.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/41764<. 

 همان. ۱66 

 همان. ۱6۷ 

 "فشار شهرستانیها برای مجازات عوامل رژیم سابق." ۱68 

 .۳: ۱۳18اردیبهشت  ۴ اطالعات"اخبار آبادان ،" روزنامه  ۱63 

 ب ژورنالیست، بازگویی از: سایت الف کیهانشوند؟" روزنامه " مردم آبادان: چرا عامالن فاجعه سینما رکس محاکمه نمی ۱۷۱ 
>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex8.htm<. 

 همان. ۱۷۱ 

 .۱۱: ۱۳13اردیبهشت  3 اطالعات"نامه بازماندگان متحصن فاجعه سینما رکس آبادان به اقامتگاه امام،" روزنامه  ۱۷۲ 
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 همان. ۱۷۳ 

 .۳: ۱۳13اردیبهشت  ۲۳ اطالعاتشوند،" روزنامه "بازماندگان شهدای سینما رکس آبادان تهدید می ۱۷4 

 ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"مصاحبه با خانواده یکی از شهدا،" روزنامه  ۱۷5 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex25.htm<. 

 ب ژورنالیست  ، بازگویی از: سایت الف کیهانصن در اداره دارایی،" روزنامه "مصاحبه با یکی از بازماندگان شهدا، متح ۱۷6 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex32.htm<. 

 ۱۳13مرداد  ۲1راه آزادی طبقه کارگر،  ، سازمان پیکار درپیکار، نامه سینما رکس آبادانویژه ۱۷۷ 

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

 "مصاحبه با خانواده یکی از شهدا." ۱۷8 

 " مصاحبه با یکی از بازماندگان شهدا، متحصن در اداره دارایی."  ۱۷3 

آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"گفتگو با سپاه پاسداران ابادان در مورد فاجعه و تحصن،" روزنامه  ۱8۱ 

۱۳3۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm<. 

، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیکار،  نامه سینما رکس آبادانویژه"مصاحبه با بازماندگان شهدای سینما رکس،"  ۱8۱ 

 3: ۱۳13مرداد  ۲1

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

 همان. ۱8۲ 

 ۱۲، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیکار"نـامه بازماندگان شهدای سینما رکس به مطبوعات و رادیو تلویزیون،"  ۱8۳ 

 ۱۲: ۱۳13خرداد 

>http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-057.pdf<. 

عضویت او در آن سندیکا در منابع گوناگون، از جمله در منابع این حزب کمونیستی تأیید شده: "آرشیو کارگری،" سازمان  ۱84 

 <.http://rahekaregar.com/archive_tv_karegari.php>  ۱۳3۳خرداد  ۲۴کارگران انقالبی ایران )راه کارگر( 

  ۱۳3۲مرداد   ۲2)تهران(  دمسپیدهسوزی سینما رکس آبادان،" مین سالگرد فاجعه آتش۳1محمد صفوی، " ۱85 

>http://sepidedam.com/16355<. 

 همان. ۱86 

وردین ، فرای )فصلی( آبادان و حومهتاریخچه و فعالیتهای سندیکای کارگران پروژهنگاهی گذرا به جمعی از فعاالن کارگری،  ۱8۷ 

۱۳88 :3 

>http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4345/ketab4345.pdf<. 

 2همان،  ۱88 

 صفوی. ۱83 

، سازمان پیکار در پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژهای از مردم مبارز آبادان،" "افشاگری بازماندگان شهدا در حضور عده ۱3۱ 

 1-۴: ۱۳13مرداد  ۲1راه آزادی طبقه کارگر 

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

 .۱1: ۱۳13شهریور  2 اطالعات"دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس،" روزنامه  ۱3۱ 

 ای از مردم مبارز آبادان.""افشاگری بازماندگان شهدا در حضور عده ۱3۲ 

، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژه"مصاحبه با بازماندگان شهدای سینما رکس آبادان،"  ۱3۳ 

 8: ۱۳13مرداد  ۲1کارگر 

اندرکاران این جنایت هولناک سوزی سینما رکس و خواهان افشای همه دست"مردم ایران پشتیبان خانواده شهدای آتش ۱34 

 ۳: ۱۳13مرداد  ۲1، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیکار، نامه سینما رکس آبادانژهویباشند،" می

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

، "بخش سیزدهم: واکنش مردم آبادان و فرجام کار،" رادیو آتش سوزی سینما رکس آبادان: برنامه ویژه رادیو فرداسجادی،   ۱35 

 <.http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/308304.html> ۱۳8۴شهریور  ۱۱فردا 

(، ۱۳88شهریور  ۷)تهران: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران،  www.IrHistory.com، قتلگاه رکسعباس سلیمی نمین،  ۱36 

۱۱ 

>http://irhistory.com/files/articlefile/cinemaRex.pdf<. 

 <.http://nurizad.info/?p=22743> ۱۳3۲آبان  ۲۲" دختران موسوی -ترور –شیخ علی تهرانی زاد، "محمد نوری ۱3۷ 

 .۷۲–۷۳(، ۱۳۷8 آران، )آمریكا: نشر باغی قره عباس ارتشبد با گوی احمد احرار و گفت شد؟ چنان كه شد چهاحمد احرار،  ۱38 

 

  ۱۳3۲بهمن  ۱8 دولت بهار" رمزگشایی می شود؟ سیدعلی اندرزگوآیا جعبه سیاه شهادت ، "عبدالرضا داوری ۱33 

>http://www.dolatebahar.com/view/5833/9F<. 

 همان. ۲۱۱ 

 ۱۳3۲اردیبهشت  ۱۷ رجانیوزو،" با همسر شهید اندرزگ یخواندن یگفتگو" ۲۱۱ 

>http://rajanews.com/detail.asp?id=135935<. 

 .همان ۲۱۲ 

 ۱۳83بهمن  ۱۳ گروه مجالت همشهری،"  زندگی مردی که جانش را پای ترور شاه گذاشت " ۲۱۳ 

http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex25.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex25.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex32.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex32.htm
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-057.pdf
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-057.pdf
http://rahekaregar.com/archive_tv_karegari.php
http://sepidedam.com/16355
http://sepidedam.com/16355
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4345/ketab4345.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4345/ketab4345.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/308304.html
www.IrHistory.com
http://irhistory.com/files/articlefile/cinemaRex.pdf
http://irhistory.com/files/articlefile/cinemaRex.pdf
http://nurizad.info/?p=22743
http://www.dolatebahar.com/view/5833/9F
http://www.dolatebahar.com/view/5833/9F
http://rajanews.com/detail.asp?id=135935
http://rajanews.com/detail.asp?id=135935


                                                                                                                                                         
>http://www.hamshahrimags.com/NSite/FullStory/News/Default.aspx?Id=7532<. 

  ۱۳3۱شهریور  ۱ ایالعظمی خامنههللادفتر حفظ و نشر حضرت آیتمهدی اندرزگو، "زنبیلی پر از مهمات،"  ۲۱4 

>http://farsi.khamenei.ir/others-memory?id=20815<. 

 ."زندگی مردی که جانش را پای ترور شاه گذاشت" ۲۱5 

 مهدی اندرزگو. ۲۱6 

 همان. ۲۱۷ 

 .داوری ۲۱8 

 همان. ۲۱3 

 ."زندگی مردی که جانش را پای ترور شاه گذاشت " ۲۱۱ 

 همان. ۲۱۱ 

 و."با همسر شهید اندرزگ یخواندن یگفتگو" ۲۱۲ 

 ."زندگی مردی که جانش را پای ترور شاه گذاشت" ۲۱۳ 

 .داوری ۲۱4 

، بازگویی از: "شرح برخی عملیات گروه منصورون،" ۱۳8۴، تاریخ شفاهی گروه های مبارز هفت گانه مسلمانجلیل امجدی،  ۲۱5 

 ۱۳3۲آبان  ۱1 رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمیپایگاه اطالع
>http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/B-156344/language/fa-

IR/Default.aspx<. 

 همان ۲۱6 

 ۱۳3۲تیر  ۱۲"روحانیت و گروه منصورون،" تبیان احمد اولیایی،  ۲۱۷ 

>http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=250473<. 

–33(، ۲۱۱۲، به کوشش و ویرایش بهرام چوبینه )فرانسه: بنیاد فرهنگ ایران، اعترافات حسین بروجردیحسین بروجردی،  ۲۱8 

8۱ 

>http://mamnoe.files.wordpress.com/2009/01/poshte-pardehaye-enghelab.pdf<. 

 3۱: ۲، جلد صحیفه نور 1۷۱۳مرداد  ۳۱"پیام امام خمینى به مردم مسلمان آبادان در مورد فاجعه سینما ركسخمینی، " ۲۱3 

>http://www.ghadeer.org/imam_rah/SAH_ENGH/f_sah_n.html<. 

مرداد  ۳۱)وابسته به حزب تودۀ ایران(، سال سوم  نوید"دستهای جنایتکار ساواک در پس توطئۀ خونین آبادان،"نشریه   ۲۲۱ 

۱۳1۷ ، 

>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-navid-39.pdf<. 

 .خمینی، همان ۲۲۱ 

 .3: ۱۳1۷مرداد  ۲8 اطالعات"متن کامل مصاحبه شاهنشاه آریامهر با نمایندگان وسایل ارتباط جمعی،" روزنامه  ۲۲۲ 

 ، همان.نوید ۲۲۳ 

(، ۱۳۷3رویه" )بی جا: بی ناشر، ، "اعتراض به اعدامهای بیهللا العظمی منتظریخاطرات فقیه و مرجع عالیقدر حضرت آیت ۲۲4 

  ۴32: ۱جلد 

>http://amontazeri.com/farsi/Electronici/pdf/Khaterat.PDF<. 

، جلد صحیفه نور ۱۳1۷مهر  ۱2" آموزان و دانشجویان سراسر كشورپیام امام خمینى به طالب علوم دینى، دانش "خمینی،  ۲۲5 

۲ ،۱۱1. 

 خمینی، همان. ۲۲6 

 .۲: ۱۳18آذر  ۷ کیهان"امام رأی شورای امنیت را مردود و فرمایشی شمرد،" روزنامه  ۲۲۷ 

صحیفه (، ۱۳1۷شهریور  ۱1،" )سخنرانی به مناسبت عید فطر پیام امام خمینى به ملت شریف ایران و دعوت به تداوم نهضت" ۲۲8 
 <.http://www.zamaaneh.com/revolution/2008/08/post_87.html> 3۷ ،۲ج  ،نور

 .3۱، ۲، جلد صحیفه نور،" پیام امام خمینى به مردم مسلمان آبادان در مورد فاجعه سینما ركسخمینی، " ۲۲3 

 بارسقیان.   کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۲۳۱ 

 .3"مصاحبه با بازماندگان شهدای سینما رکس آبادان":  ۲۳۱ 

 ۴: ۱۳1۷آبان  ۴ اطالعاتالعظمی خمینی سازش را رد کردند،" روزنامه هللا"آیت ۲۳۲ 

  ۱۳3۲بهمن  ۱۷"احساس خمینی بعد از پانزده سال دوری از ایران هیچی،"  ۲۳۳ 

>https://www.youtube.com/watch?v=1GAvwcpxqRk<. 

 .۲: ۱۳18اسفند  ۲۱اطالعاتهای مملکتی،" روزنامه العظمی قمی از نارسائیهللا"انتقاد آیت ۲۳4 

 همان ۲۳5 

، به کوشش حبیب الجوردی )تهران: نشر مخاطرات دکتر مهدی حائری یزدی استاد فلسفه و فرزند بنیانگذار حوزه علمیه ق ۲۳6 

 .3-۱۱8(، ۱۳8۱کتاب نادر، 

 . ۲: ۱۳13خرداد  ۳ اطالعات"دیدار امام جمعه آبادان با امام،" روزنامه  ۲۳۷ 

آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"مصاحبه با زرگر دادستان شهرستان آبادان در مورد پرونده،" روزنامه  ۲۳8 

۱۳3۲  

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex30.htm<. 

 .۳: ۱۳13مرداد  ۲۳ اطالعات"اطالعیه دادستان انقالب آبادان درباره توزیع کارت دادگاه سینما رکس،" روزنامه  ۲۳3 
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 .۳: ۱۳13مرداد  3 اطالعاتن برای شرکت در جلسات محاکمه متهمان فاجعه سینما رکس،" روزنامه "دعوت از مردم آبادا ۲4۱ 

ست ب ژورنالی، بازگویی از: سایت الف کیهانشوند"، روزنامه "عامالن فراری فاجعه سینما رکس در خارج از کشور تعقیب می ۲4۱ 

 <.http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex39.htm> ۱۳3۲آبان  ۲۱

 ۱۳3۲مرداد  ۲۷ انقالب اسالمی در هجرتم،"  دهبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " ۲4۲ 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3481-2013-08-18-09-40-

45.html<. 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۲4۳ 

 همان ۲44 

 .۱: ۱۳13تیر  ۲1 اطالعات"دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان تشکیل شد،" روزنامه  ۲45 

 "نامه قضات ایرانی به پاریس." ۲46 

 همان. ۲4۷ 

 همان ۲48 

 ۱۳3۲مرداد  ۷ انقالب اسالمی در هجرتم،"  چهاربخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " ۲43 

<http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3115-2013-07-29-18-54-

38.html.> 

 .۱: ۱۳13تیر  ۲1 اطالعاتگی به فاجعه سینما رکس آبادان تشکیل شد،" روزنامه "دادگاه ویژه رسید ۲5۱ 

 .۳: ۱۳13مرداد  ۷ اطالعاتمتهم فاجعه سینما رکس،" روزنامه  ۳۲" ۲5۱ 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۲5۲ 

)تهران( مرداد و شهریور  قضاوت!"  الخروج کردمدر اوج قدرت شاه، واالحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوعسید حسین نقیبی، " ۲5۳ 

 )تهران( پایگاه مجالت تخصصی نور، نشر دوباره در: ۱8-۲۲: ۱۳83

>http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/796642?sta=22<. 

 همان. ۲54 

 همان. ۲55 

 همان. ۲56 

 همان. ۲5۷ 

 .۳: ۱۳13مرداد  ۷ اطالعاتمتهم فاجعه سینما رکس،" روزنامه  ۳۲" ۲58 

 .۲۲، ۱مبشری، نوار  ۲53 

 همان. ۲6۱ 

 .۱8همان،  ۲6۱ 

 همان. ۲6۲ 

 .۱3همان،  ۲6۳ 

 .۲۲همان،  ۲64 

 !"الخروج کردمدر اوج قدرت شاه، واالحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوعنقیبی، " ۲65 

آبان  ۲۱ ب ژورنالیستسایت الف ، بازگویی از: کیهان"مصاحبه با زرگر دادستان شهرستان آبادان در مورد پرونده،" روزنامه  ۲66 

۱۳3۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex30.htm<. 

، بازگویی از: سایت کیهاندستان کل انقالب علت عدم تشکیل دادگاه سینما رکس را در تهران توضیح داد،" روزنامه "دا ۲6۷ 

 <.http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex34.htm> ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست الف 

 همان. ۲68 

 ۲۱ ب ژورنالیست، بازگویی از: سایت الف کیهان"گفتگو با سپاه پاسداران آبادان در مورد پرونده فاجعه و تحصن،" روزنامه  ۲63 

 ۱۳3۲آبان 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm<. 

 .۲1: ۱۳1۷شهریور  8 اطالعات"نماینده داغدیدگان آبادان تقاضای شرفیابی به پیشگاه شاهنشاه را کرد،" روزنامه  ۲۷۱ 

 

آبان  ۲۱ لیستب ژورنا، بازگویی از: سایت الف کیهان"نظرات آقای جمی امام جمعه آبادان در مورد پرونده،" روزنامه  ۲۷۱ 

۱۳3۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex31.htm<. 

 طبقه کارگر، سازمان پیکار در راه آزادی پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژه"مصاحبه با بازماندگان شهدای سینما رکس،"  ۲۷۲ 

-http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar> ۱۱: ۱۳13مرداد  ۲1

067a.pdf.> 

 پرونده.""نظرات آقای جمی امام جمعه آبادان در مورد  ۲۷۳ 

 .۲: ۱۳13اردیبهشت  ۱۱ اطالعاتهللا آذری قمی،" روزنامه "انفجار بمب در محل اقامت آیت ۲۷4 

، کیهانبررسی پرونده سینما رکس وارد مرحله جدیدی شد،" روزنامه هللا آذری قمی: "با اعزام بازپرس فنی و تحقیقات آیت ۲۷5 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ ب ژورنالیستبازگویی از: سایت الف 

<http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex10.htm   .> 
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 ۱۱: پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژه"مصاحبه با بازماندگان شهدای سینما رکس،"  ۲۷6 

 ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان" مصاحبه با یکی از بازماندگان شهدا، متحصن در اداره دارایی،" روزنامه  ۲۷۷ 

   ۱۳3۲آبان 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex32.htm<. 

 ۲۱ ب ژورنالیست، بازگویی از: سایت الف کیهان"گفتگو با سپاه پاسداران آبادان در مورد پرونده فاجعه و تحصن،" روزنامه  ۲۷8 

 ۱۳3۲آبان 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm<. 

 ب ژورنالیست، بازگویی از: سایت الف کیهان"بازماندگان قربانیان سینما رکس از محل تحصن خود اخراج شدند،" روزنامه  ۲۷3 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex15.htm<. 

 ۱1: ۱۳13شهریور  ۱ آطالعاتهای سیاسی در آبادان و خرمشهر ممنوع شد،" روزنامه "فعالیت گروه ۲8۱ 

  ۱–۲: ۱۳13مرداد  ۲۴، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیکار"آیا فعالیت ما تا کنون آزاد بوده است؟"  ۲8۱ 

>http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-072.pdf<. 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۲8۲ 

 .همان ۲8۳ 

ب ، بازگویی از: سایت الف کیهانای شد،" روزنامه "دادستان ویژه اعالم کرد: پرونده سینما رکس وارد مرحله تازه ۲84 

 <.http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex14.htm> ۱۳3۲آبان  ۲۱ژورنالیست 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"مصاحبه با دادستان ویژه آقای نقیبی،" روزنامه  ۲85 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex24.htm<. 

 همان. ۲86 

 همان. ۲8۷ 

 .۳: ۱۳13شهریور  ۳ اطالعات"ایادی خائن قصد اخالل دارند،" روزنامه  ۲88 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۲83 

ست ب ژورنالی، بازگویی از: سایت الف کیهانشوند،" روزنامه "عامالن فراری فاجعه سینما رکس در خارج از کشور تعقیب می ۲3۱ 

 <.http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex39.htm> ۱۳3۲آبان  ۲۱

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۲3۱ 

 همان. ۲3۲ 

 .۷ :۱۳13شهریور  1 اطالعات"مشروح گزارش نخستین جلسه دادگاه متهمان فاجعه سینما رکس آبادان،" روزنامه  ۲3۳ 

االسالم موسوی ، "بخش نهم: تشکیل دادگاه به ریاست حجتآتش سوزی سینما رکس آبادان، برنامه ویژه رادیو فرداسجادی،  ۲34 

 <.http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/307990.html> ۱۳8۴شهریور  1تبریزی" 

، بازگویی از:  پایگاه ۱۳13شهریور  1 کیهان"آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان"، روزنامه  ۲35 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی اطالع
>http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71891/language/fa-

IR/Default.aspx<. 

 .1 :۱۳13شهریور  2 اطالعاتهنده متهم ردیف یک فاجعه سینما رکس آبادان،" روزنامه "اعترافات تکاند ۲36 

رسانی انقالب ، بازگویی از:  پایگاه اطالع۱۳13شهریور  2 کیهان"ادعاهای تازه متهم اصلی سینما رکس آبادان،" روزنامه  ۲3۷ 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی
>http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-188293/language/fa-

IR/Default.aspx<. 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." ۲38 

 "."چگونه صدها تماشاچی سینما رکس را آتش زدیم ۲33 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." ۳۱۱ 

 همان. ۳۱۱ 

 همان. ۳۱۲ 

 همان. ۳۱۳ 

 همان. ۳۱4 

ب ، بازگویی از: سایت الف کیهانزادم کردند"، روزنامه "اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آ ۳۱5 

 <.http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm> ۱۳3۲آبان  ۲۱ژورنالیست 

 .همان ۳۱6 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۳۱۷ 

 "اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند." ۳۱8 

 "اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند." ۳۱3 

 همان. ۳۱۱ 

 سوزی سینما رکس."کننده فالحتی، "ویژه آتشمصاحبه، بیات ۳۱۱ 

 .۱1: ۱۳13یور شهر 2 اطالعات"دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس،" روزنامه  ۳۱۲ 

http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex32.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex32.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex15.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex15.htm
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-072.pdf
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-072.pdf
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex14.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex24.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex24.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex39.htm
http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/307990.html
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71891/language/fa-IR/Default.aspx
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71891/language/fa-IR/Default.aspx
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71891/language/fa-IR/Default.aspx
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-188293/language/fa-IR/Default.aspx
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-188293/language/fa-IR/Default.aspx
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-188293/language/fa-IR/Default.aspx
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm


                                                                                                                                                         
، سازمان پیکار در پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژهای از مردم مبارز آبادان،" "افشاگری بازماندگان شهدا در حضور عده ۳۱۳ 

  1: ۱۳13مرداد  ۲1راه آزادی طبقه کارگر 

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

 "اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند." ۳۱4 

 همان. ۳۱5 

 همان. ۳۱6 

 همان. ۳۱۷ 

 همان. ۳۱8 

 همان. ۳۱3 

 همان. ۳۲۱ 

 همان. ۳۲۱ 

 "عامل قالبی فاجعه سینما رکس ماجرای دستگیری خود را وسیله ساواک شرح داد." ۳۲۲ 

 ۱۳3۲مرداد  ۱3 انقالب اسالمی در هجرت،"  هفتمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " ۳۲۳ 

<http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3299-2013-08-09-23-34-

56.html.> 

 همان. ۳۲4 

 سوزی سینما رکس."کننده فالحتی، "ویژه آتشمصاحبه، بیات ۳۲5 

 ." های دولت"بخش سوم: واکنش آتش سوزی سینما رکس آبادان، برنامه ویژه رادیو فرداسجادی،  ۳۲6 

 همان. ۳۲۷ 

 "عامل قالبی فاجعه سینما رکس ماجرای دستگیری خود را وسیله ساواک شرح داد." ۳۲8 

 "ساواک با طرح عملیات تسهیالت در فاجعه سینما دست داشت."  ۳۲3 

 .۲۲ سلیمی نمین، ۳۳۱ 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." ۳۳۱ 

 "ساواک با طرح عملیات تسهیالت در فاجعه سینما دست داشت." ۳۳۲ 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  ۳۳۳ 

 همان. ۳۳4 

 .۴۳۴کننده قانعی فرد، مصاحبه، ثابتی ۳۳5 

، بازگویی ۱۳13شهریور  ۱۳نشانی در شب حادثه سینما رکس دستکاری شده بود"، روزنامه کیهان "تمام اسناد و مدارک آتش ۳۳6 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمیز:  پایگاه اطالعا
http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71363/language/fa-

IR/Default.aspx 

 "اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند." ۳۳۷ 

  ۱۳3۲مرداد  ۲1 انقالب اسالمی در هجرت،"  نهمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " ۳۳8 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3453-2013-08-17-15-10-

48.html?Itemid=0<. 

 "اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند." ۳۳3 

 همان. ۳4۱ 

  ۱۳3۲مرداد  ۱1 انقالب اسالمی در هجرت،"  ششمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " ۳4۱ 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3257-2013-08-06-19-16-

44.html<. 

 "ساواک با طرح عملیات تسهیالت در فاجعه سینما دست داشت." ۳4۲ 

 .۱۱: ۱۳18مرداد  ۲۷، اطالعات"پیام سازمان چریکهای فدائی خلق،" روزنامه  ۳4۳ 

 ۱۲و  ۴: ۱۳18مرداد  ۲3، سازمان مجاهدین خلق ایران، مجاهدهای سوخته آبادان،" "الله ۳44 

>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_005.pdf<. 

 ۷: ۱۳13خرداد  ۳۱، سازمان مجاهدین خلق ایران، مجاهد" ای با خانوده قربانیان سینما رکس آبادان،"مصاحبه ۳45 

>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_093.pdf<. 

  ۱۲: ۱۳18مرداد  ۲3، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیکار"فاجعه سینما رکس توطئه کثیف امپریالیسم،"  ۳46 

>http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-017.pdf<. 

اند بلکه خانوده شهدای سینما رکس همچنان مورد ارعاب و آزار هستند،" "نه تنها عامالن این جنایت وحشیانه محاکمه نشده ۳4۷ 

 ۲۱: ۱۳13مرداد  ۲۲، ارگان سراسری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران )اکثریت( کار

>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aksariiat-071.pdf<. 

 ۱۳3۲آذر  ۱1اکثریت   –ق ایران ، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلکار آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران، ۳48 

 >http://www.iran-archive.com/start/313<. 

 8: ۱۳13شهریور  ۴، ارگان مرکزی حزب توده ایران نامه مردم"آغاز محاکمه متهمان فاجعه سینما رکس،"  ۳43 
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>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_2-

317.pdf<. 

 (نامه مردم) ۴22تا  ۱3۲های ، شماره۱۳13اسفند  ۲۱تا  ۱۳18سفند ا ۲۴آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران،  ۳5۱ 

>http://www.iran-archive.com/start/122<. 

 ای با خانوده قربانیان سینما رکس آبادان.""مصاحبه ۳5۱ 

 همان. ۳5۲ 

 ۱۴، ارگان سراسری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران کار"چرا هیئت حاکمه مانع افشای اسرار فاجعه سینما رکس است؟"  ۳5۳ 

 ۱1: ۱۳13مرداد 

>http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aghalliiat-kar_agh_070.pdf<. 

 .۲: ۱۳18بهمن  ۱۷"میناچی مطالب دانشجویان پیرو خط امام را رد کرد،" روزنامه اطالعات،  ۳54 

 .۳: ۱۳18مرداد  ۲3، اطالعات"تسلیت دولت به مردم آبادان،" روزنامه  ۳55 

 .8"مصاحبه با بازماندگان شهدای سینما رکس آبادان":  ۳56 

 ۲-۱: ۱۳13مرداد  ۲۴، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، پیکار"آیا فعالیت ما تا کنون آزاد بوده است؟"  ۳5۷ 

>http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-072.pdf<. 

 .۳: ۱۳18شهریور  ۲۴ اطالعات"گفت و شنود خلق مسلمان درباره قانون اساسی،" روزنامه  ۳58 

 ۱۳18مرداد  ۱۱ اطالعاتهللا که اینطور نیست: یادی از سینما رکس آبادان،" روزنامه محمود عنایت، "انشاء ۳53 

>http://www.irannamaye.ir/article/view/1061525/<. 

 .3: ۱۳18اسفند  ۱۲ اطالعات"ویل لکل همزه المزه،" روزنامه  محمود عنایت، ۳6۱ 

 .1: ۱۳18اردیبهشت  ۲۳ اطالعاتزنامه "کیفرخواست دادسرای انقالب علیه سعادتمند و عاملی تهرانی،" رو ۳6۱ 

 ۲۱ ب ژورنالیستالف ، بازگویی از: سایت کیهان"گفتگو با سپاه پاسداران آبادان در مورد پرونده فاجعه و تحصن،" روزنامه  ۳6۲ 

 ۱۳3۲آبان 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex27.htm<. 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"آیا انتظار بازماندگان شهدا بسر آمده؟" روزنامه  ۳6۳ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex28.htm<. 

 .۳: ۱۳13مرداد  ۲3 اطالعاتپیمایی به مناسبت فاجعه سینما رکس آبادان،" روزنامه "راه ۳64 

 ۲3، ارگان مرکزی حزب توده ایران نامه مردمهای امپریالیسم آمریکا را افشا و سرکوب کنیم،" "با اتحاد انقالبی خلق توطئه ۳65 

-http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom> 8: ۱۳13مرداد 

saale_2-312.pdf.> 

 "چرا هیئت حاکمه مانع افشای اسرار فاجعه سینما رکس است؟" ۳66 

، بازگویی ۱۳13شهریور  ۱۳ کیهاننشانی در شب حادثه سنما رکس دستکاری شده بود،" روزنامه "تمام اسناد و مدارک آتش ۳6۷ 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمی از:  پایگاه اطالع

>http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71902/language/fa-

IR/Default.aspx<. 

 همان. ۳68 

 .۱۳ :۱۳13شهریور  ۱۲ اطالعاتنشانی برای پوشاندن قصور خود دست به سندسازی زده است،" روزنامه "آتش ۳63 

 همان. ۳۷۱ 

 همان. ۳۷۱ 

 نشانی در شب حادثه سنما رکس دستکاری شده بود.""تمام اسناد و مدارک آتش ۳۷۲ 
 همان. ۳۷۳ 

 "عامل قالبی فاجعه سینما رکس ماجرای دستگیری خود را وسیله ساواک شرح داد." ۳۷4 

 "ادعاهای تازه متهم اصلی سینما رکس آبادان." ۳۷5 

آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد،" روزنامه  ۳۷6 

۱۳3۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex33.htm<. 

 همان. ۳۷۷ 

 ۱۳3۲ب ژورنالیست آبان ، بازگویی از: سایت الف کیهان"من جهنم سینما رکس را به چشم دیدم،" روزنامه  ۳۷8 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex35.htm<. 

 .۴ :۱۳13شهریور  ۱۲ اطالعاتنشانی برای پوشاندن قصور خود دست به سندسازی زده است،" روزنامه "آتش ۳۷3 

 سوزی سینما رکس."یژه آتشکننده فالحتی، "ومصاحبه، بیات ۳8۱ 

  ۱۳3۲تیر  ۲8 انقالب اسالمی در هجرت،" بخش اول –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " ۳8۱ 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2890-2013-07-19-15-46-

56.html?Itemid=0<. 

 ۱۳3۲ب ژورنالیست آبان ، بازگویی از: سایت الف کیهان"من جهنم سینما رکس را به چشم دیدم،" روزنامه  ۳8۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex35.htm<. 

 همان. ۳8۳ 
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 همان. ۳84 

 همان. ۳85 

 همان.  ۳86 

 همان.  ۳8۷ 

 ۱۳3۲مرداد  ۲8گو با پیمان ماندگار،" رادیو زمانه ومحمد تنگستانی، "فاجعه سینما رکس در گفت ۳88 

>http://www.radiozamaneh.com/92225/2<. 

 .۱۳: ۱۳13شهریور  3 اطالعات"یکی از متهمان فاجعه سینما رکس عامل دستگیری رئیس دادگاه معرفی شد،" روزنامه  ۳83 

 سوزی سینما رکس."کننده فالحتی، "ویژه آتشمصاحبه، بیات ۳3۱ 

ن جنایت هولناک اندرکاران ایسوزی سینما رکس و خواهان افشای کامل همه دست"مردم ایران پشتیبان خانواده شهدای آتش ۳3۱ 

 ۱۳13مرداد  ۲1، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژهباشند،" می

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

، سازمان پیکار در پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژهای از مردم مبارز آبادان،" "افشاگری بازماندگان شهدا در حضور عده ۳3۲ 

 2: ۱۳13مرداد  ۲1راه آزادی طبقه کارگر 

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

 ۱۳3۲ ب ژورنالیست آبان، بازگویی از: سایت الف کیهانسوزی آگاه بود،" روزنامه فروش سینما رکس قبالً از توطئه آتش"بلیت ۳3۳ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex36.htm<. 

ژورنالیست آبان ب ، بازگویی از: سایت الف کیهان"مصاحبه با یکی از بازماندگان شهدا، متحصن در اداره دارایی،" روزنامه  ۳34 

۱۳3۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex32.htm<. 

 سوزی سینما رکس."کننده فالحتی، "ویژه آتشمصاحبه، بیات ۳35 

 .۴ :۱۳13شهریور  ۱۳ اطالعات"دادگاه ویژه سینما رکس آبادان وارد شور شد،" روزنامه  ۳36 

 همان. ۳3۷ 

 "چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد." ۳38 

 همان. ۳33 

  ۱۳3۲مرداد  ۲3 انقالب اسالمی در هجرت،"  هفتمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 4۱۱ 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3299-2013-08-09-23-34-

56.html<. 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  4۱۱ 

 .۲۲ نمین،سلیمی  4۱۲ 

 !"الخروج کردمدر اوج قدرت شاه، واالحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوعنقیبی، " 4۱۳ 

 "چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد." 4۱4 

 .۴ :۱۳13شهریور  ۱۱ اطالعات"یک راننده کارشناس سازمان دفاع غیر نظامی آبادان بود،" روزنامه  4۱5 

 همان. 4۱6 

، بازگویی ۱۳13شهریور  ۱۳ کیهاننشانی در شب حادثه سنما رکس دستکاری شده بود"، روزنامه "تمام اسناد و مدارک آتش 4۱۷ 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ رسانی انقالب اسالمی: دفتر ادبیات انقالب اسالمیاز:  پایگاه اطالع

>http://www.22bahman.ir/ContentDetails/pageid/153/ctl/view/mid/364/Id/N-71902/language/fa-

IR/Default.aspx<. 

 !"الخروج کردمدر اوج قدرت شاه، واالحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوعنقیبی، " 4۱8 

 سوزی آگاه بود."فروش سینما رکس قبالً از توطئه آتش"بلیت 4۱3 

 همان. 4۱۱ 

 همان. 4۱۱ 

 همان. 4۱۲ 

 همان. 4۱۳ 

  ۱۳3۲مرداد  ۲۲، انقالب اسالمی در هجرت،" هشتمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 4۱4 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3380-2013-08-13-08-36-

48.html<. 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"گزارش از آخرین جلسه دادگاه ویژه سینما رکس،" روزنامه  4۱5 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex39.htm<. 

 همان. 4۱6 

 "دادگاه ویژه سینما رکس آبادان وارد شور شد." 4۱۷ 

  ."نهمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 4۱8 

)تهران: اداره کل امور فرهنگی  و  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 4۱3 

 .۴3(، جلد اول )جلسه اول تا سی و یکم(، "جلسه سوم،" ۱۳2۴روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، آذر 

 .2-۲1همان،  4۲۱ 

 .12۷–28همان، "جلسه بیست و دوم،"  4۲۱ 
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  ۱۳82آذر  ۲2،" فردانیوز ʻبرائتʼمحمد رشیدیان، "نظر خبرگان درباره  4۲۲ 

>http://www.fardanews.com/fa/news/42163/B1-86-87-AA<. 

 همان. 4۲۳ 

"خاطرات ناطق نوری از شهیدبهشتی،محاکمه گروه فرقان،دورویی منافقین، علی جنتی،دانشکده شنگول و منگول،" روزنامه  4۲4 

 <.http://www.khabaronline.ir/detail/362431> ۱۳3۳تیر  ۷بازگویی از: خبرآنالین ، شرق

  ۱۳3۳آذر  ۲۷هللا منتظری،" بی بی سی فارسی وگو با آیتعلی منتظری، "از حبس تا حصر: متن کامل گفتحسین 4۲5 

< http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/12/141217_montazeri_interview_long_version>. 

  ۱۳3۲مرداد  ۱۲ انقالب اسالمی در هجرت،" پنجمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 4۲6 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3177-2013-08-02-23-29-

17.html<. 

 همان. 4۲۷ 

 ویژه سینما رکس آبادان وارد شور شد.""دادگاه  4۲8 

 "گزارش از آخرین جلسه دادگاه ویژه سینما رکس." 4۲3 

 "دادگاه ویژه سینما رکس آبادان وارد شور شد." 4۳۱ 

 !"الخروج کردمدر اوج قدرت شاه، واالحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوعنقیبی، " 4۳۱ 

 .۴: ۱۳13شهریور  ۴ اطالعات"دادگاه ویژه فاجعه سینما رکس آبادان تشکیل شد،" روزنامه  4۳۲ 

 .1 :۱۳13شهریور  2 اطالعات"اعترافات تکاندهنده متهم ردیف یک فاجعه سینما رکس آبادان،" روزنامه  4۳۳ 

 ۱۳3۲مرداد  ۲8 هگو با پیمان ماندگار،" رادیو زمانومحمد تنگستانی، "فاجعه سینما رکس در گفت 4۳4 

>http://www.radiozamaneh.com/92225/2<. 

 "بخش سیزدهم: واکنش مردم آبادان و فرجام کار." آتش سوزی سینما رکس آبادان، برنامه ویژه رادیو فرداسجادی،  4۳5 

 ۲۱&  ۲: ۱۳13شهریور  ۲۴ پیکارویژه و مسئله سینما رکس،"  "دادگاه 4۳6 

>http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-072.pdf<. 

 ، بازگویی از: طلوع حقیقتهفته نامه آوای خوزستان ،"آبادان به مناسبت سالگرد آتش سوزی سینما رکس" ،مهرداد معماری 4۳۷ 

 <.http://ahmadreza-s.blogfa.com/post/188> ۱۳3۱مرداد  ۲۷

 .۲23–۷۱: 8، جلد صحیفه نور ۱۳18شهریور  ۲خمینی، "بیانات امام خمینی خطاب به امت مسلمان،"  4۳8 

 ۱۳3۲بهمن  ۲۱ شرق،" روزنامه مطرح شد شرقوگو با در گفت :انقالب به روایت حجاریان ، "علی ذهابی 4۳3 

>http://sharghdaily.ir/?News_Id=32270<. 

" ،جنایتكاران رژیم سابق مستحق رحم و شفقت نبودند یآیا هزاران قربان الملل:به مقام سازمان عفو بین یپاسخ امام خمین" 44۱ 

 .۲ :۱۳18اردیبهشت  ۱۱ كیهانروزنامه 

 .۱–۲ :۱۳18اردیبهشت  ۲۷ كیهان،" روزنامه شاه، بختیار و شریف امامي باید كشته شوند" ،یخمین 44۱ 

 .۲ :۱۳18آذر  ۷ كیهان،" روزنامه و مردود دانست یامنیت را فرمایش یشورا یامام رأ" 44۲ 

)پاریس:  ۱۳13مهر  ۴ یانقالب اسالم ه، نقل از: روزنامگذردیروزها بر رئیس جمهور چگونه مصدر،  یابوالحسن بن 44۳ 

 1، دوم، بخش دوم، جلد ی در هجرت(انتشارات انقالب اسالم

>http://www.banisadr.com.fr/Books/rusha/pdf/rusha.2-2.pdf .<  

 .۱۳همان،  444 

 .۱8همان،  445 

 .8همان،  446 

 .۱۳8۳فروردین  ۲۲، یشامگاهبرنامه ، ی، بخش فارسیس یب یرادیو ب 44۷ 

 .۱۴: ۱۳۷8مهر  ۷ یهمشهره مروزنا،" مهمترین ثمرة جنگ تثبیت انقالب بود"حسین مظفر،  448 

 .۷: ۱۳8۲مرداد  ۳۱ شرقسید محمد سیف زاده، "فاجعه فراموش شده،" روزنامه   443 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." 45۱ 

 "ساواک با طرح عملیات تسهیالت در فاجعه سینما دست داشت." 45۱ 

  ۱۳3۲مرداد  ۲۷ می در هجرتانقالب اسال،"  آخربخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 45۲ 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3481-2013-08-18-09-40-

45.html<. 

 سجادی، آتش سوزی سینما رکس آبادان، برنامه ویژه رادیو فردا، "بخش سیزدهم: واکنش مردم آبادان و فرجام کار."   45۳

رد، کننده قانعی فمصاحبه، (، بازگویی از: ثابتی۱۳2۳احمد مدنی، به کوشش حبیب الجوردی )کمبریج: پروژه تاریخ شفاهی،   454

۴۳۲. 

 ۱۳3۱مهر  ۲۱"مسؤوالن فاجعه سینما رکس،" صدای آمریکا  فالحتی، کنندهبیات، مصاحبه 455 

<http://ir.voanews.com/media/video/last_page/1525637.html?z=0&zp=1 فالحتی، کنندهمصاحبه، بیات<؛ 

  ۱۳3۱مهر  ۲8"مسؤوالن و عامالن فاجعه سینما رکس،" صدای آمریکا 

<http://ir.voanews.com/media/video/last_page/1529907.html?z=0&zp=1 & کننده فالحتی، مصاحبه، بیات<؛

 (۲۱۱۳اوت  ۱2) ۱۳3۲مرداد  ۲1سوزی سینما رکس،" صفحه آخر، صدای آمریکا "ویژه آتش

<http://ir.voanews.com/media/video/last_page/1732103.html?z=0&zp=1.> 

  ۱۳3۲مرداد  ۲2 "شاهد آن بودم فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان تلخ ترین حادثه ای کهرضا خدری، " 456 
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>http://rezakhedrinews.blogfa.com/post-661.aspx<. 

آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد،" روزنامه  45۷ 

۱۳3۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex33.htm<. 

 (.۱۳۷۳)پاریس: پاییز  فاجعۀ سیاه سینما رکس آبادانشتاب، جواد بی 458 

 ۱۳3۱فروردین  ۴،"  اورمیه نیوز پرتاب مولوتوف کوکتل به سفارت ایران در ترکیه" 453 

>http://www.urmiyenews.com/2012/03/iran-turkieyde-olan-buyukelciligine.html<. 
460 "Turkey.6.10.2012.Interview and arrest of man for attacking the Iranian regime consulate in 

Istanbul" 

>http://www.youtube.com/watch?v=JhMypeZtGHM&feature=youtu.be<. 

 ، بازگویی از: ۱۳۷8، بهار اندازچشم،" ،سینمارکس۱۳5۷مرداد۲8آبادان،شیدا نبوی، " 46۱ 

<http://www.gozargah.com/wp-content/themes/gozargah/library/cinema-rex.pdf>. 

های نوشته“  چرا زال زاده را کشتند!؟: سینما رکس و یک جانباخته ی اهل قلم ییادی از فاجعه”ستار لقایی،  46۲ 

http://sattarleghaei.blogspot.com ۱۳88اسفند  ۱۱ستار لقایی  

<http://sattarleghaei.blogspot.com/>. 

  ۱۳3۲دی  ۲۴های آتش سوختند،" پیام نو )تهران( سینمایی که در شعله ۱۷سمانه فراهانی، " 46۳ 

>http://payamno.com/detail=12080<. 

 همان. 464 

 1۲: ۱۳8۴اردیبهشت  ۱۱)تهران(  سروشمحمد برومند، "آتش به جان سینما،" مجله  465 

>http://www.irannamaye.ir/article/view/1676641/<. 

 .۲: ۱۳13اردیبهشت  ۱۴ اطالعات"سینما آرش آمل آتش زده شد،" روزنامه  466 

 .۱2: ۱۳8۴تیر  ۲۷ شرق " روزنامه سینما در شهرستان آشتیان ممنوع است،" 46۷ 

 ۱۳83آذر  ۳شده پس از انقالب در خوزستان یک سینما گشایش یافت،" صدای آمریکا سینمای تعطیل ۲8"در برابر  468 

>http://ir.voanews.com/content/khozestan-cinema-24-11-2010-110475819/150282.html<. 

 فراهانی. 463 

 همان. 4۷۱ 

 .۴: ۱۳1۷فروردین  ۱۴، اطالعاتزنامه  " رو،نفر  دستگیر شدند ۴۳شهر  ۲۴"در اغتشاشات  4۷۱ 

  ۱۳3۲خرداد  ۲۷"سینما آزادی طعمه حریق شد،"  تاریخ ایرانی  4۷۲ 

>http://tarikhirani.ir/fa/news/29/bodyView/3284/0/AF.html<. 

 همان. 4۷۳ 

 .3: ۱۳18بهمن  ۱۷ اطالعات"علل سقوط هواپیما به طور رسمی اعالم شد،" روزنامه  4۷4 

 ۱۳3۳مرداد  ۱۲"ایران رتبه اول حوادث رانندگی،" تابناک  4۷5 

>http://www.tabnak.ir/fa/news/422057<. 

 ۱۳8۲آذر  ۱2"  خبرنامه گویا ی،نژاد با صادق خلخال یام فضلیپ یبخش نخست گفت و گو" 4۷6 

>http://news.gooya.com/politics/archives/002728.php<. 

 "آخرین لحظات زندگی صدها تماشاگر در کوره آدم سوزی آبادان." 4۷۷ 

ی دولتی هم آمد: "آیا انتظار بازماندگان شهدا سوزی سینما رکس در این روزنامهذکری از این شعار در دومین سالگرد آتش 4۷8 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهانبسر آمده؟" روزنامه 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex28.htm<. 

مهر  ۲۳"خطیب جمعه کرمان: مردم دنیا تشنه اسالم هستند،" ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )استان کرمان(  4۷3 

۱۳83 

>http://kerman.irna.ir/fa/News/2000578435/AF<. 

 .۲۷: ۱۳1۷آبان  ۲ اطالعاتسوزی مسجداالقصی است،" روزنامه تر از آتشسوزی مسجد جامع کرمان فجیع"فاجعه آتش 48۱ 

،" خبرگزاری انقالب شد یحمله رژیم شاه به مسجد جامع كرمان موجب تسریع در پیروزاالسالم محمد پورجوپاری، "حجت 48۱ 

 <.http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8807230119> ۱۳88مهر  ۲۴فارس 

   ۱۳88مهر  ۲1"مسجد کرمان به آتش کشیده شد،"  تبیان  48۲ 

<http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=104985.> 

 ۱۳3۲بهمن  ۳۱سایت "شهید محمد باقدرت جوپاری،" صدا و سیمای کرمان، تولیدات ویژۀ وب 48۳ 

>http://kerman.irib.ir/web/mostanad/24050-1392-11-30-10-03-56<. 

 ۲2رسانی شهید و امور ایثارگران ،" ایثار، پایگاه اطالعهای درخت جمهوری اسالمی هستندنخستین شهدای انقالب ریشه" 484 

  ۱۳3۳مهر 

<http://www.isaar.ir/doc/news/fa/100301/.> 

 "شهید محمد باقدرت جوپاری." 485 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"آیا انتظار بازماندگان شهدا به سر آمده؟" روزنامه  486 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex28.htm<. 
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  ۱۳3۲بهمن  ۲3)تهران( باشگاه اندیشهجلیل صفری، "مشاهدات یک خبرنگار از حادثه سینما رکس آبادان،"  48۷ 

>http://www.bashgah.net/fa/content/show/90466<. 

  ۱۳3۱دی  2،"  تاریخ ایرانی های منطقهسوزی سینما رکس آبادان یا کار طرفداران شاه بود یا رژیمآتش" ،یحیی یثربی 488 

>http://tarikhirani.ir/fa/news/52/bodyView/1645/87.html<. 

 همان. 483 

 بارسقیان. کنندهمصاحبهتبریزی، موسوی  43۱ 

  ۱۳3۱شهریور  ۱محمد رشیدیان، "فاجعه سینما رکس زیر سر تشکیالت ساواک بود،" جماران )تهران(  43۱ 

>http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_18579.aspx<. 

 .1 سلیمی نمین، 43۲ 

 .۱۷همان،  43۳ 

 .۱۱همان،  434 

هللا )تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران(، بازگویی از: روح یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاههللا حسینیان، روح 435 

  ۱۳82مرداد  ۲۷،" مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران سوزی سینما رکس آبادان توسط ُعّمال رژیم پهلویفاجعه آتشحسینیان، "

<http://www.irdc.ir/fa/content/5951/default.aspx>. 

 >/http://abadanman.persianblog.ir/post/176< ۱۳3۱مرداد  ۲8"هولوکاست در آبادان،" مرد آبادانی  436 

 ۱۳3۳مرداد  ۲8دوس: نوای بیداری منتشر شده است،" فی& "اسامی جانباختگان سینما رکس که تا کنون 

<http://feydus.ir/Pages/News-9997.aspx>. 

 ۱۳3۳شهریور  ۱1" جامع شبهات، صحبتهای شیخ علی تهرانی درباره سینما رکس آبادان آتش گرفتن آن جای تعمق دارد؟" 43۷ 

<http://soaleshoma.persianblog.ir/post/391/.> 

 همان. 438 

 .۴: ۱۳18مهر  ۲۴ اطالعاتاحمد خمینی، "عرصه را بر مردم تنگ نکنید،" روزنامه  433 

سازی علل و مسببان فاجعه توسط ، "بخش یازدهم: پنهانبرنامه ویژه رادیو فرداآتش سوزی سینما رکس آبادان: علی سجادی،   5۱۱ 

 > ۱۳8۴شهریور  8رئیس و دادستان دادگاه،" رادیو فردا )پراگ( 

http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/308192.html .> 

  ۱۳3۱بهمن  ۱۷،" گروه حماسه و مقاومت، خبرگزاری فارس کردرازی که فاش شدنش دولت بازرگان را دچار مشکل می" 5۱۱ 

>http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911104001086<. 

 ۱۳3۲آبان  ۲۱ب ژورنالیست ، بازگویی از: سایت الف کیهان"آیا انتظار بازماندگان شهدا به سر آمده؟،" روزنامه  5۱۲ 

>http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex28.htm<. 

 <./http://www.tabnak.ir/fa/news/275052> ۱۳3۱مهر  1"روزنامه شرق توقیف شد،" تابناک  5۱۳ 

 .۱۱: 3۱۱۳مهر  ۱۳ کیهانپژمان کریمی، "حذف یک مهره،" روزنامه  5۱4 

، سازمان پیکار در پیکار، نامه سینما رکس آبادانویژهای از مردم مبارز آبادان،" "افشاگری بازماندگان شهدا در حضور عده 5۱5 

 1: ۱۳13مرداد  ۲1راه آزادی طبقه کارگر، 

>http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf<. 

ب ، بازگویی از: سایت الف کیهان"اعتراف من به آتش زدن سینما رکس را جدی نگرفتند و آزادم کردند،" روزنامه  5۱6 

 <.http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm>  ۱۳3۲آبان  ۲۱ژورنالیست 

 همان. 5۱۷ 

 .۱1: ۱۳13شهریور  2 اطالعات"دفاعیات متهم ردیف اول سینما رکس،" روزنامه  5۱8 

  ۱۳3۲مرداد  ۱۲ انقالب اسالمی در هجرت،" پنجمبخش  –مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ " 5۱3 

>http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3177-2013-08-02-23-29-

17.html<. 

 ۱۳3۲ اسفند ۱۱ بنیاد هابیلیان، پیوند سرنوشت بنی صدر و منافقین،"  13اسفند  ۱۴" 5۱۱ 

>http://www.habilian.ir/fa/ /چاپنیمنافق-و-صدر-یبن-سرنوشت-وندیپ-؛13اسفند۱۴/نیمنافق-و-صدر-یبن-ارتباط .html<. 

 همان. 5۱۱ 

 ۱۳3۱اردیبهشت  2هللا هاشمی رفسنجانی ،"  پایگاه اطالع رسانی آیت138"نظر رهبری در مورد نتیج پذیرش قطعنامه  5۱۲ 

>http://www.hashemirafsanjani.ir/fa/print/194383<. 

"، وبسایت رسمی مهندس عباس امیرانتظام ۱۳۷۱عباس امیرانتظام، "نامه سرگشاه به آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه در سال  5۱۳ 

 <.http://www.iran-amirentezam.com/node/134>  ۱۳82آبان  2

 ۱۳3۲آبان  ۷)تهران(  دنیای اقتصادها،"  صحیح قوانین، اجتناب از تخلفات و افزایش انگیزهنقیبی، "اجرای  5۱4 

>http://www.donya-e-eqtesad.com/news/762363/<. 

 ۱۳3۲مرداد  ۲3" خبرگزاری شبستان )تهران( ،در آبادان برپا شدنخستین نمایشگاه عکس شهدای سینما رکس احمد یاللی، " 5۱5 

>http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=284229&Mode=<. 

 همان. 5۱6 

مرداد  ۲۷،"  تاریخ ایرانی نشانی باخبر نشد، شهربانی دیر رسیدسوزی سینما رکس/ آتشهایی از آتشدهناشنیزینب صفری، " 5۱۷ 

۱۳3۱  

>http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/541//.html<. 

http://www.bashgah.net/fa/content/show/90466
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http://tarikhirani.ir/fa/news/52/bodyView/1645/87.html
http://tarikhirani.ir/fa/news/52/bodyView/1645/87.html
http://tarikhirani.ir/fa/news/52/bodyView/1645/87.html
http://tarikhirani.ir/fa/news/52/bodyView/1645/87.html
http://www.irdc.ir/fa/content/5951/default.aspx
http://abadanman.persianblog.ir/post/176/
http://feydus.ir/Pages/News-9997.aspx
http://soaleshoma.persianblog.ir/post/391/
http://www.radiofarda.com/content/backgrounderembedded/308192.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911104001086
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911104001086
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex28.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex28.htm
http://www.tabnak.ir/fa/news/275052/
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm
http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/2890-2013-07-19-15-46-56.html
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm
http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm
http://www.habilian.ir/fa/ارتباط-بنی-صدر-و-منافقین/14اسفند59؛-پیوند-سرنوشت-بنی-صدر-و-منافقین/چاپ.html
http://www.habilian.ir/fa/ارتباط-بنی-صدر-و-منافقین/14اسفند59؛-پیوند-سرنوشت-بنی-صدر-و-منافقین/چاپ.html
http://www.hashemirafsanjani.ir/fa/print/194383
http://www.hashemirafsanjani.ir/fa/print/194383
http://www.iran-amirentezam.com/node/134
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/762363/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/762363/
http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=284229&Mode=
http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=284229&Mode=
http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/541/.html
http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/541/.html


                                                                                                                                                         
 ۲۴،"  تاریخ ایرانی کنندگوی تاریخ ایرانی با مستندساز قصه شب: درباره سینما رکس همه سکوت میوگفتمهسا جزینی، " 5۱8 

 ۱۳3۱مرداد 

>http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/540/AF.html<. 

 همان. 5۱3 

 همان. 5۲۱ 

 <.http://shortstory.persianblog.ir>  ۱۳8۷،" مرداد سینما رکس و راز زودمرگی هنرمند ایرانیلیال صادقی، " 5۲۱ 

 همان. 5۲۲ 

 .جزینی 5۲۳ 

 همان. 5۲4 

،"  تاریخ گویندسوزان در خرماپزان میهمشهریان قربانیان از آدم :های آبادان با یاد سینما رکسدر خیابانایمان پاکنهاد، " 5۲5 

 <.http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/538/AF.html> ۱۳3۱مرداد  ۲۲ایرانی 

 همان. 5۲6 

 "ادعاهای تازه متهم اصلی سینما رکس آبادان." 5۲۷ 

، بازگویی از: مسعود بهنود، "بررسی ۱۳3۲مرداد  ۲8شرق ماندانا صادقی، "یادی از سینما رکس آبادان،" روزنامه  5۲8 

  ۱۳3۲مرداد  ۲8سی فارسی بیهای صبح تهران،" بیروزنامه

<http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/08/130819_u01-press-iran.> 

 پاکنهاد. 5۲3 

 >/http://abadanman.persianblog.ir/post/176< ۱۳3۱مرداد  ۲8"هولوکاست در آبادان،" مرد آبادانی  5۳۱ 

 ۱۳3۳مرداد  ۲8دوس: نوای بیداری & "اسامی جانباختگان سینما رکس که تا کنون منتشر شده است،" فی

<http://feydus.ir/Pages/News-9997.aspx>. 
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 کلیه حقوق طبع و نشر این کتاب برای نویسنده محفوظ است

 ۲۱۱۵ژانویه  – ۱۳۹۳بهمن 

http://www.cinemarexabadan.com  

http://www.cinemarexabadan.com/

