
  
 
 
 
 

  سينمارکس،١٣٥٧مرداد٢٨آبادان،           
                                                               

  نبوی شيدا                                                  
    
  
  
  
  ١٣٧٨،  بهار ٢٠، شمارهانداز چشم: نقل از 

  
 و .آبادان آتش گرفت و تمامی تماشاگران که در آرامش مشغول تماشای فيلم بودند در آتش سوختندسينما رکس  شنبه شب، ،١٣٥٧مردادسال ٢٨

                                                                      . ايران بود ٥٧اين دردناکترين واقعهء دوران انقالب 
مسئوالن گورستان آبادان صحبت  .کرد نفر افزايش پيدا ٤٣٠به  که بعدًا ود بنفر ٣٧٧ ت،به روايت رسمی دولت وق بنا تعداد قربانيان اين حادثه،

 ٦٥٠بيش از  در آن شب، برای آن سئانس که به حقيقت نزديکتر است چون بنا به گفتهء مسئوالن فروش بليت، کنند جسد سوخته می ٦٠٠از بيش از 
                                                                                     .بليت فروخته شده بود

 .مردم آبادان گيج و مبهوت شده بودند همهء برای چند روز .ی از اينهمه قساوت و وحشيگری نيزناباور .همگانی بود بهت و حيرت و خشم،
خشمگين و برافروخته بودند و به عامالن جنايت لعن و نفرين  ه،ديدن اجساد سوخت مردم با .شده بود ای داغدار نواده خادر هر کوچه و خيابانی تقريبًا
در کاميون بريزند و از  شهربانی و ارتش وارد عمل شدند تا با کمک مردم اجساد زغال شده را از حوالی نيمه شب، حريق که فرو نشست، .فرستادند می

کردند در گورستان آبادان در  بستگان قربانيان که آنها را شناسايی می دم وبا دخالت مر بيش از سيصد جسد، تعدادی از اجساد، .کنند محل حادثه دور
  .                      دفن شديک گور جمعی

 سرتيپ رزمی، فردای آن روز، .کردند توضيح يا توجيهی برای اين واقعه بيابند مسئوالن حکومتی سعی می د از حادثه،در روزهای اول بع
قبل مقداری مواد  چند روز ...آنچه مسلم است آتش سوزی به دست خرابکاران انجام شده...« :که تلويزيون اعالم کرددر  رئيس شهربانی آبادان،

قصد خرابکاری و آتش زدن مکانهای مورد نظر خود را داشتند کشف و عاملين  »الين يک« های فرعی هچای خرابکار که داخل کو منفجره از عده
او  .»شناسايی و دستگير شدند پرورش آبادان که دانش آموزان را تحريک به خرابکاری می کردند، از دبيران آموزش ودستگير شدند و همچنين ده نفر 

رژيم شاه را  مخالفان، .)١٣٦٤ مرداد ٢٥ تا ١٢، ١٠٤ شماره هجرت، در انقالب اسالمی( .کرد معرفی »مارکسيست اسالمی«  عضو گروهمتهمان را
  .دانستند مسئول می

  
       گذشت؟  چه می٥٧ سال درايران

مشهد  قم، تبريز، تهران، .اين شهر و آن شهر شروع شده بود تظاهرات مردم در مخالفت با شاه در اعتراضات و ،٥٧چند ماهی قبل از مرداد 
هر جا  حفظ کند، رت خود راواست به هر قيمت قدخ ترسيد و می رژيم حاکم که از اوجگيری اين اعتراضات و تظاهرات می .دستخوش ناآرامی بود ...و

 انداخت، همه جا طنين می »شاه مرگ بر« و کم کم شعار گرفت، صدای اعتراض اوج می .زد کرد و دست به خشونت می آمد سرکوب می الزم می
 ديگر جريان یه به شکلاما در آبادان مبارز .اصفهان و تهران در تبريز، در مشهد، در قم، در افزون بود،ابات شروع شده بود و تظاهرات روزاعتص

  .شهری با موقعيت اقتصادی ويژه و اهميت هميشگی در جنبشهای کارگری و مردمی .داشت
سازماندهی . ای داشت حساسيت ويژه آبادان و خارک، اميديه، گچساران، رژيم شاه نسبت به خوزستان و بويژه شهرهای نفتخيز مثل اهواز،

 ساواک و پليس در اين شهرها .ترين فعاليت اقتصادی مملکت در آن جريان داشت کار آسانی نبود يلاعتراضات و اعتصابات در اين شهرها که اص
ويژگی ديگر شهرهای نفتخيز اين بود که قسمت . بسيار قوی بود، روابط عمومی صنعت نفت هم به مثابهء ساواک دوم اوضاع را تحت نظر داشت

  .برای کار به آنجا آمده بودنديگر داعظم ساکنان آن بومی منطقه نبودند و از مناطق 
سابقهء سالها مبارزات  .ای برای اين شهر ايجاد کرده بود موقعيت و اهميت اقتصادی ويژه وجود پااليشگاه نفت و صنايع پتروشيمی در آبادان،

شيوهء مردم آبادان با مظاهر فرهنگی و آشنايی نسبی  تأثير اين حرکات بر جنبشهای کارگری ديگر شهرهای ايران، کارگری عليه شرکتهای استعماری،
امکانات و  ،...آمدند هان ـ آبادان سالها مرکز بارگيری نفتکشها و تخليهء کاالی کشتيهای باری بود که از همه جای دنيا میج طزندگی مردم ساير نقا

 همه عواملی بود که در ميان شهرهای ايران، ،...فاهیآموزشی و ر امکانات تفريحی، شرايط متفاوتی که کارگران نفت آبادان از آن برخوردار بودند؛
  .موقعيتی خاص برای آبادان ايجاد کرده بود

 دانشجويان و دانش آموزان،  کارگران، ـ اما مبارزه در سطوح مختلف ت نفت هنوز شروع نشده بود،عاعتصاب کارگران صن ،٥٧ مرداد ٢٨در 
در خوزستان شاه هم هنوز  .طومارنويسی برای مطالبات صنفی و رفاهی جريان داشتنگاری و  ه نامهمعلمان و کارمندان ـ به اشکال گوناگون و از جمل

   قربانی گرفت؟٦٠٠چه شد که سينما رکس تبديل به کورهء آدمسوزی شد و بيش از   .دست به سرکوب نزده بود
  

 .دانند های آدمسوزی هيتلر می رکات فاشيستها و کورهيادآور حزنند و آن را  ها دربارهء آن حرف می همه جا روزنامه .انعکاس فاجعه جهانی است
سوزی را هم  حادثهء آتش ضمن درج مرتب گزارشهای مربوط به ايران، ٧٨ در ماههای اوت و سپتامبر  ليبراسيونو لوموند  های فرانسوی روزنامه
بدون  ،»طلب عناصر آشوب«سوزی را به  ت دولتی مسئوليت اين آتشمقاما« :نويسد می )٥٧ مرداد٣١( ٧٨ اوت ٢٢ در  لوموند از جمله.کنند تعقيب می

  



ای  تر کند و بهانه ر را کرده است تا اوضاع را آشفتهگويند دولت اين کا کنند و می فان حکومت اين اقدام را محکوم مینسبت دادند اما مخال تدقيق بيشتر،
  .»برای سرکوب بيشتر به دست بياورد

 
های آمريکايی که مخالفان  آنجلس تظاهراتی ترتيب دادند تا به روزنامه ايرانيان مخالف حکومت شاه در لس )٥٧شهريور  ١٠( ٧٨اول سپتامبر روز 

 نفر زخمی شدند و پليس ١٥تظاهرات به درگيری با پليس انجاميد و  .دانستند اعتراض کنند سوزی سينما رکس آبادان می مذهبی رژيم شاه را مسئول آتش
   )٧٨ سپتامبر ٣ـ٤ ،لوموند( .کنندگان ايرانی را بازداشت کردر از تظاهر نف١٥٠آنجلس  لس

انی از مرزنشين مردی به نام عبدالرضا آشور،  مرداد،٢٨چند روز بعد از  .دانست در قبال اين حادثه چه بايد بکند دولت وقت نمی در آن روزها،
گفتند که مدير و کارکنان سينما در . کس به مردم معرفی کردندسوزی سينما ر  دستگير و به عنوان عامل آتشرفت، را که گهگاه به آنطرف مرز می

در ميان  اما در افواه، .نشانی نيز به اتهام قصور در انجام وظايف دستگير و زندانی شدند  چند مسئول آتش.مظان اتهام هستند و دستگيرشان کردند
شايع بود که سرتيپ رزمی درهای سالن سينما را  .خورد ادان بيش از همه به گوش میرئيس شهربانی وقت آب نام سرتيپ رزمی، مظنونين به جنايت،

هنگام تظاهرات شهر قم در ماه  سرتيپ رزمی، !بسته است تا کسی خارج نشود و آنهايی را هم که توانسته بودند خارج شوند دوباره به درون رانده است
   .ان منتقل شده بودرئيس شهربانی قم بود و به تازگی به آباد ،١٣٥٦دی 

 .زده بودندگرفت و مردم همچنان در مقابل ابعاد فاجعه خشمگين و حيرت شدت میسوءظنها  .کرد بحث و گفتگو دربارهء حادثه گسترش پيدا می
آمدن دولت شريف ای معتقدند در سقوط دولت آموزگار و روی کار  عده .خواستند هر چه زودتر عاملين جنايت شناخته شوند و به مجازات برسند می

 رئيس شهربانی آبادان بالفاصله عوض شد و با احضار سرتيپ رزمی به تهران، معاون شهربانی .ثير نبوده استأسينما رکس بی ت امامی هم حادثهء
مسئوليت حادثه را  بی،مذهبی و غير مذه چپ و راست، تمام مخالفان، بالفاصله بعد از حادثه، .بطور موقت مسئوليت شهربانی را به عهده گرفتآبادان 

 و شمارهء شهريور، ٨ مرداد تا ٢٦ ،١٠٥ شمارهء  در هجرت،انقالب اسالمیاز اين موصعگيريها در هايی  نمونه .به شاه و عوامل او نسبت دادند
  :ذکر شده است ،١٣٦٤ شهريور ٢٢ تا ٩، ١٠٦

م فاجعهء ننگين آبادان و همهء فجايع نظير آنرا در هر جای  حكومت را مسئول مستقي١٣٥٧ سی مرداد در اعالميهء ـ نهضت راديکال ايران،
اتفاقی نيست آه رئيس شهربانی آبادان آسی است آه در هنگام آشتار قم ِرياست شهربانی آن شهر را داشت و پس از ... «: نويسد داند و می مملكت می

  .  »آشتار با ترفيع مقام، به رياست شهربانی آبادان منسوب شد
 :نويسد  می»مسير ايجاد ارعاب و وحشت«در   پس از اشاره به اقدامات دولت در چند ماه قبل،١٣٥٧ شهريور  ايران در اعالمية دومـ جبهة ملي

 يادبه  شخص مطلع و بصيری را هر ه ماهيت غير انسانی آن بی اختيارتسلسل اين حوادث و تقارن اين تبليغات با حادثهء آدمسوزی آبادان با توجه ب«
حريق سينمای « :کند و سپس اضافه می. »اندازد که از طرف نازيها برای استقرار قدرت خود ترتيب داده شده بود زی مجلس رايشتاک آلمان میسو آتش

لب ط اديخواه و استقاللنفر از هموطنان ما اگر عمدی بوده باشد بطور مسلم قابل انتساب به جمعيتهای مسلمان و افراد آز ٤٠٠آبادان و قتل دلخراش 
  .»تواند باشد ايران نمی

، رژيم آه  روز بعد از مصاحبهء پادشاه و مقايسه بين تمدن بزرگود« :نويسد بادان میعهء آالعادهء ويژهء فاج فوق ،٨ارهء در شم جنبش ـ نشريهء
هء وحشت بزرگ با فاجعهء برنام  از طرف شاه،محصولي جز قتل و فساد و دزدي در بيست و پنجسال اخير نداشته است، با برنامة وحشت بزرگ

  .»... نفر بيگناه اجرا شد٣٧٧سينما رکس آبادان و قتل 
داريوش  . روشنگر مسايل پشت پرده بود در مورد اين فاجعه حرفهايی زدند که بسياري از آنهابعدًا، چه در آنموقع و چه اندکاران رژيم شاه، دست

 که حدود يکسال پيش از شروع دادگاه ويژهء سينما رکس انتشار فردا امروز، ديروز، امکتاب خود به ن ٦٥در صفحهء  همايون، وزير اطالعات وقت،
 که هواداران خمينی به فتوای خود او ـسوزی  از جمله در دادرسی متهمان آتش ـ در جمهوری اسالمی داليل زيادی به دست آمد« :نويسد می يافت،

  :نويسد رکس میاو در مورد فاجعهء سينما  ».زدند سينماها را آتش می
دولت [مقامات قضايی موضوع را با حرارت دنبال نکردند و حکومت تازه  .چيز روشن نشده استسوزی هنوز همه  بارهء عامالن آتشدر ...«

 پاک شود خواستند با روشن شدن حقيقت دامن رژيم کسانی نمی های پائين دادگستری، شايد در رده .ای به موضوع نشان نداد نيز عالقه] شريف امامی
يس ساواک نيز با انتشار اسنادی که از شرکت مخالفان مذهبی و رئ. دادند وزی را به رژيم نسبت میس زيرا همهء مخالفان همداستان شده بودند و آتش

ردم اعتقاد دارند مسئول ورزيد و کابينه را با استدالل خود متقاعد کرد که چون م احتماًال عوامل فلسطينی در اين جنايت به دست آمده بود مخالفت می
 پيش از به حکومت رسيدن کابينهء تازه سوزي  از آنجا آه آتش.  خود رژيم است هرگونه آوششي براي رفع اتهام وضع را بدتر خواهد آردسوزی آتش

شاه را متقاعد کرده بود   داشت،وزير اطالعات و جهانگردی وقت هم که در رسيدگی به پرونده شرکت .استدالل او به آسانی پذيرفته شد روی داده بود،
، ١٠٤شماره  در هجرت،انقالب اسالمی  :به نقل از( ...سوزی در صالح نيست  به آتشانتشار واقعيات مربوط اند، مذاکرهکه چون با آيات در حال 

   ).١٣٦٤مرداد 
 وزير اطالعات آن زمان، عاملی تهرانی،رضا  در شرح علل اعدام محمد)١٣٧٤ (های خوب اميريه ما بچهزاده نيز در کتاب  عليرضا نوری

سوزی سينما رکس را در اختيار داشت و اين پرونده حاوی اعترافات آشور بود و اين يک هم گفته بود که دستور مستقيمًا  نويسد که او پروندهء آتش می
به  ...ترسيد که او اين اطالعات را منتشر کند لت می دو.اند وش هم در سازماندهی حريق دست داشته کياکريمی و ادؤاز نجف آمده و افرادی به نام ف

شما «  آتش زدن سينما رکس نگويد اعدام نخواهد شد اما او در دفاعيات خود گفته است کهزهنگام بازجوييها به عاملی قول داده بودند که اگر در دادگاه ا
  .»...برای دستيابی به هدفهای خود صدها انسان را در سينما رکس سوزانديد

  اما آيات عظام و روحانيون چه واکنشی نشان دادند؟
 تهران،( ای از سيد حميد روحانی به چاپ رسيده تهيه شده است و با مقدمه »مرکز اسناد انقالب اسالمی« که از طرف »اسناد انقالب اسالمی«اگر به 
دهد اما هيچ   نشان می١٣٥٧ تا ١٣٤٠های روحانيت را از اسنادی است که موضعگيرية اين کتاب دربرگيرند .شويم زده می نگاه کنيم شگفت )١٣٦٩

از ذکر لل اين غيبت شايد اين باشد که مؤلفان کًال يکی از ع !سوزی سينما رکس حکايت کند در برندارد موضعگيری ايشان دربارهء آتشاز سندی را که 
اند چرا در   علمايی که دربارهء همهء وقايع آن زمان بيانيه و اعالميه دادهآقايان اند ولی با اينهمه، ه شريعتمداری خودداری کردهالـل موضعگيريهای آيت

 در هر حال، ر دو؟د و يا از خاموشی ايشان و يا از هکن  در کار مرکز اسناد انقالب اسالمی حکايت میاين سکوت از نقص اند؟ رد سکوت کردهاين مو
نمايندگان  آبادان، تحقيق فاجعهء مورد پيگيری و ال اعالم مراجع عاليقدر تقليد دره دنبب« :نويسد می ،٢. ص ،٥٧  ماهچهارشنبه اول شهريور ،کيهان

 بعضی ازاطمينان علمای اعالم و مراجع تقليد شيعيان جهان هستند نتيجهء تحقيقات خود را پيرامون علت فاجعه و نيز قصور  که مورد روحانيون شهر
ه الـل حضرت آيت ه شريعتمداری،ـلال آيتحضرت ؛ رود تا بامداد امروز مراجع تقليد می انتظار .اند ردهيع اعالم کبه علمای جامعهء تش ئوالن شهری،مس

                                                                                                     .»...اعالميهء مشترکی منتشر نمايند ه نجفی،ـلال حضرت آيت گلپايگانی،
پس از « :نويسد می ،»سه مرجع بزرگ شيعه به تعويق افتاد اطالعيهء«تحت عنوان  در همان صفحه و در ستونی ديگر، اما همين روزنامه،

الدين  رضا گلپايگانی و حاج سيد شهاب حاج سيد محمدکاظم شريعتمداری،  از سوی حضرات آيات عظام حاج سيد محمد وقوع فاجعهء سينما رکس آبادان،
 آگاهان محلی و افراد ، با مراجعه بهنمايندگان حضرات آيات عظام طی چند روز گذشته ...فی مرعشی، نمايندگانی برای تحقيق به آبادان اعزام شدندنج

گزارش  ،اند که اين حقايق را به سه مرجع بزرگ ای دست يافته به حقايق تازه ...نمايندگان اعزامی .مورد اطمينان به بررسيهای وسيعی دست زدند



خر ای که قرار بود آ  اطالعيه،گزارش از اهميت بسياری برخوردار است و با توجه به ضرورت گستردگی اين تحقيقات و ادامهء آن ...« ،»...اند داده
 »جعه قرار خواهند گرفتدر اين اطالعيه جزئيات ماجرا فاش خواهد شد و مسلمانان عالقمند در جريان واقعی فا .ق افتادوقت ديروز انتشار يابد به تعوي

  ).همانجا(
در صفحهء دوم خود  شهريور، پنج ،١٠٥٤٩ شمارهء کيهان .ای صادر کرد ه شريعتمداری به تنهايی اطالعيهـللا  آيتشهريور،پنج روز يکشنبه 

که بطور اختصاصی در اختيار کيهان  شريعتمداری نظر خود را در پاسخ نامهء يکی از علمای اعالم خوزستان اعالم داشتند الـله آيت...« :نويسد می
آفريدن حادثه نکرده عوامل رژيم شاه در  ای به ساواک و  است که هيچ اشارهشريعتمداری اينالـله  آيتنکتهء بسيار مهم در نامهء  ».قرار گرفته است

  :نويسد وی ضمن محکوم کردن اين فاجعه می .است
»...  

نظر قطعی خود را به آگاهی مردم جهان   تحقيقات و اطالعات کامل دربارهء حادثهء اخير،از دريافت و مطالعهءه پس ـلالءاينجانب انشا
  .»...ملت ايران خواهم رسانيد ًامخصوص

  .نتايج گزارش نمايندگان اعزامی اين آيات عظام و نظر قطعی آنها هرگز اعالم نشد
از نظر نگارنده به نور خدايی شما پوشيده « :خطاب به مراجع نوشتای  در سوم شهريور در نامه سقز، شيخ علی تهرانی هم از تبعيدگاه خود،

های شيطانی رژيم شاه در راه سرکوبی نهضت بزرگ و شکوهمند اخير اين ملت به   يکی ديگر از دسيسه...سينما رکس آبادان لمهءؤم نيست که فاجعهء
طبق نقشهء شوم شاه و همکاران  ساب شده وحدارند که اين کار از پيش رهبری روحانيت بيدار و بيدارکننده عليه اوست و قراين بس فراوان وجود 

  .)١٠٦شماره در هجرت، انقالب اسالمی(» گذارده شده است اجرا به مورد ...اش ساواکی
کنم   نمیمن گمان« :در پيامی به مردم آبادان نوشت)  رمضان١٧ ( مرداد٣١برد در   خمينی که در آن زمان هنوز در نجف به سر میالـله آيت

دهد که دست جنايتکار دستگاه ظلم در کار باشد که نهضت  قراين نيز شهادت می ...ای بزند هيچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنين فاجعهء وحشيانه
 انقالب( »...بزندشاهکار بزرگی است تا به تبليغات وسيع در داخل و خارج دست  اين مصيبت دلخراش شاه، ...اسالمی ملت را در دنيا بد منعکس کند

  ).ياد شده ،اسالمی
طلبانهء ملت ما را  سوزی و ويرانگری مبارزات حق امروز که شاه با آتش ...« :روز پيش هم خمينی در پيامی به نهضت آزادی ايران نوشته بود

 و نگذاريم نهضت اسالمی انسانی را با خواهد به دنيا بد جلوه دهد بر ما و شماست که بدون فوت وقت نقشهء شيطانی او را در جهان فاش کنيم می
سال  از جلد اول، پيام آزادی، تهران، د قاجار،.گردآورنده م، ...مجموعهء پيامها و بيانات امام خمينی ،پيام انقالب( »بوقهای تبليغاتی لکه دار کنند

  ).٢٦٤. ص ،١٣٥٧ تا مهرماه ١٣٤١
سينمای آبادان به حسب قراين و به تصريح مردم « :گويد  مناسبت عيد فطر میبه، ) شهريور١٥( پيام ديگری به تاريخ اول شوال  درهمو

داغديدهء آبادان به دست شاه جنايتکار و دولت به آتش کشيده شد و نزديک به چهارصد نفر را سوزاند تا وحشت بزرگ موعود وسيلهء تبليغی بر ضد 
اين افراد يا مأمورند يا  اند، فرادی را آورده تا اقرار کنند که در اين رابطه دست داشتهدر آيندهء دور يا نزديک ا .نهضت مقدس ما شود و ديديد که نشد

  ).٢٦٦ - ٦٧. ص ،نپيشي( »دانند ای بهتر از اين نمی ترين افرادی هستند که برای کشتن آنان هيچ وسيله بهترين و متديناز 
فرانسه  با راديوـ تلويزيون ،٧٨سپتامبر ١٤ /٥٧ شهريور ٢٣که در ای است  در مصاحبه زند از سينما رکس حرف میديگری که  خمينی بار

 چادر، و به عنوان مثال نظر او را دربارهء منزلت زن، پرسند او دربارهء واپسگرايی مذهب تشيع و مخالفتش با ترقی و پيشرفت می از .داشته است
  :شوند حمله به سينما و بانک جويا می

اين شاه است که برای  .هدد  نمیاجازهء نفس کشيدن به هيچکس را چه زن سلب نموده و و از ملت چه مرد  رااين شاه است که آزادی...« :پاسخ
خواهد  و غافل از وضع اسفبار کشور می بی عفت را  ماو دختران و پسران استعماری رايج کرده، برنامهء با سينماها را اد کشيدن قشر جوان ما،به فس

 و چنين مراکز را ملت مسلمان، آدمکهايی است از خود بيخبر و از وضع بيسامان کشور بيخبرتر و تربيت کنندهء کز فحشاءمر سينمای شاه، .بار بياورد
 البته حادثهء سينمای آبادان به دست عمال .ندندا داند و بدون آنکه از طرف روحانيون امری بشود آنها را خراب کردنی می مخالف با مصالح کشور می

دهند به اثبات برساند و با کمال وحشيگری نزديک به چهارصد نفر  مخالفان او وعده می کرده بود  ادعاکه شاه تا وحشت بزرگ راشاه صورت گرفت 
کننده و موجب  ثری دارد و ملت اين مراکز را ويرانؤی کشور نقش مگماند و از سينما بدتر وضع بانکهاست که در ورشکستگی و عقب .را زغال کرد

ستاد انقالب  تهران، پاريس و قم، های امام خمينی در نجف، مصاحبه :طليعهء انقالب اسالمی( »...دانند کشور و اليق آتش زدن میاقتصاد تزلزل 
   ).١٧ـ١٨ .، ص١٣٦٢ مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگی،

 بشودنکه از طرف روحانيون امری داند و بدون آ را ملت مسلمان مخالف مصالح کشور می] سينماها [چنين مراکز«شاهد اين حرفهای خمينی که 
 . پخش شد٥٧ که در روزهای آخر مرداد يا اوايل شهريور »جوانان مسلمان آبادان« ای است به امضای اعالميه ،»دانند آنها را خراب کردنی می

مقايسهء مضمون  .ح داده شده استاعالميه دستنويس است و تاريخ ندارد و در آن چگونگی آتش گرفتن سينما و گسترش آتش و سوختن تماشاچيان توضي
جالب است چرا که شرح چگونگی ماجرا در اين اعالميه با آنچه در دادگاه گفته  اين اعالميه با آنچه بعدها در دادگاه دربارهء چگونگی حادثه گفته شد،

  !شد ـ دو سال بعد ـ تفاوت چندانی ندارد
شاه و  ای تازه آفريد، سرتيپ جالد رزمی حادثه قتل عام سينما رکس آبادان چه کسی است؟مسئول  ،نامهء آبادان فاجعه« اين اعالميه که با عنوان

رئيس فعلی  توسط سرتيپ رزمی خائن،(دی قم نوزدهم قتل عام « پس از اشاره به ،چاپ شده است »...کنند کشتار می و ريزند هايش خون می نوچه
 ...و و تبريز و يزد و جهرم و مشهد و همدان ودر  طی ماههای گذشته،ترکوب تظاهرار و ساز کشتا »با بيش از دويست و سی کشته )شهربانی آبادان

   :کند تا بنويسد ياد می
آمد و ملت داغديدهء ايران را به عزايی تازه نشاند و رزمی اين گماشتهء از آستين سياه رزمی در آبادان درشاه  سرانجام چنگال به خون آغشتهء«

  .»...چنگالش را در خون بيش از ششصد تن از مردم بيگناه شهر ما فرو بردبی ارادهء شاه اين بار 
 :گفت که می )از تلويزيون آبادان هم پخش گرديد که مصاحبهء او با خبرنگار(  طبق اظهار يکی از کارگران سينما:»علت شروع آتش سوزی«
  ويکی از سيمهای برق جرقه زده .گی که اول راهرو بود رساندمخود را به محل سوخت ،م که ناگاه متوجه بوی سوختگی شدمپائين پلکان بود«

نشانی که در راهرو نصب شده بود رساندم و برای خاموش کردن آتش سيم برق سعی کردم  بدين خاطر خود را به کپسول آتش آتش گرفته بود،
 و از آنجا به آپاراتخانه و سيمهای اطراف و ديگر  و باعث ترکيدن کنتور برق شدهه تقسيم برق رسيدءای نبخشيد و آتش به جعبه ولی فايده

  .»قسمتهای سينما رسيد
کتان زياد پوشاندند و آتش ناگهان ُاخرابکاران سطح سينما رکس را با بنزين « :نويسد  مرداد میسي دوشنبه ٩٩٥شمارهء رستاخيز دروغ نامهء 

  .»...  می شود، دروغ به چند دليل بر مالاين. »...تماشاچيان را به کام خود کشيد
همراه با جزئيات کامل  »از قسمت باالتنه و سر بوده است عمدتًا«سپس جزئياتی فنی از نحوهء سوختن اجساد را که  ،»جوانان مسلمان آبادان«

يع آتش بوده علل گسترش سر که ازيونوليت در تزئينات داخلی سالن ورودی و خروجی و چگونگی کاربرد چوب و دربارهء ساختمان سينما و درهای 
ت ممانعت از کمک مردم برای نجا های آب و خرابی شيرهای آب کنار خيابان، خالی بودن تانکرنشانی و موران آتشأدير رسيدن م است،



 اب کند،پرت خواسته از بالکن سينما خود را به پائين  تهديد و بازگرداندن جوانی که میبستن درهای سينما توسط سرتيپ رزمی، شدگان در آتش، محاصره
  :پرسند و سر انجام می دهند را شرح می... باز هم توسط رزمی و و و

  !...کنند خرابکاری و تروريستی در کار بوده است؟ آيا آنچنان که بوقهای تبليغاتی رژيم ادعا می ؟آيا مسئول اصلی فاجعه کيست ...«
را به   ـخدير نسل اين مراکز فساد و ت سينما ـ٢٩حال ه  تا ب٩٩٥ هشمار] رستاخيز[ نامهء رسواخيز آيا مگر نه اين است که طبق اظهار روزی

و  البته به استثنای دروغ پراکنيهای شاه و دار( بار نيامده استه ای ب اند و در هيچيک قصد جان انسانی در کار نبوده و ضايعه آتش کشيده
برای آلوده  پراکنيها جز گوئيها و دروغ  ياوه اينها نبوده است و آياو تمام آنها هنگامی آتش زده شد که سينما تعطيل و کسی درون آن )اش دسته

  . »...باشد؟ دار کردن حرکت خدايی ـ مردمی ملت مظلوم و رنجديدهء ما می طلبانهء خلق مسلمان ايران و لکه کردن جنبش حق
. ، ص١٣٥٧ مهر ٢١ پاريس، ،ر و پيشبرد آن در ايرانکميتهء برای دفاع از حقوق بش ،١٥ نشريهء شمارهء :برای متن کامل اين اعالميه نگ( 

  . )٢٣٧ ـ٣٩
  

اند و کسی هم نسوخته و اين بار  سينماها را آتش زده »جوانان مسلمان« تا به حال هم .يعنی آتش زدن سينما خوب است و پسنديده باالخره که چه؟
  ...هم اگر کسی سوخته نقصير رزمی است و اگر نه

کم تغيير لحنی در  کم ليبراسيون  روزنامهء فرانسوي با اينکه به نوشتهء خبرنگاران، کار مذهبيان است ند که کار،گوي حکومتيان همچنان می
 ،ژورنال دو تهرانهر چند که روز سه شنبه . )١٩٧٨ اوت ٢٤( خورد شم میهای مطبوعات رسمی به چ يه و نوشتههای برخی از مسئوالن بلندپا گفته

اما در آبادان اکنون ديگر زمان . »اند روريست به جنايت خود اعتراف کردهپنج ت«نويسد که  باز هم می سسهء اطالعات،ؤروزنامهء فرانسوی زبان م
ناپذير و  مراسمی تحمل ... : هزار نفری در مراسم خاکسپاری قربانيان سينما رکس شرکت داشتندهروز سه شنبه د« :تدفينعزاست و تشييع و 

صبح  ...آوردند پای آبادان بودند و فرياد درد و خشم و کينه بر می مردم خرده ، همه،، مادران و پدران از حال رفتنداهراندهها تن از خو ...وحشتناک
نمايندگی  ،به ادارهء آب.  تظاهرات پرداختندپس از مراسم تدفين و عصر هم پس از نماز و در خروج از حسينيهء اصفهانيها چندين هزار تن به

در تهران  !»های توحش به هنگام مراسم خاکسپاری صحنه «: انگليسی نوشت کيهانروزنامهء  بانکهای ملی و صادرات حمله کردند،روزنامهء کيهان و
 اول(  فارسیکيهان و روزنامهء ).١٣٥٧دوم شهريور   (١٩٧٨ اوت ٢٤، ليبراسيون( »امی و يا نهاوندیمشريف ا :صحبت از تغيير کابينه است

گل در  اشک و دريايی از .کردند خورد و گروهی از تظاهرکنندگان با پليس زد .تظاهرات دهها هزار سوگوار در آبادان« :نوشت )١٣٥٧شهريور 
 روز جمعه ...قرار بود مراسم شب هفت« :نويسد  می) شهريورپنج( کيهان  .شود روز پنجشنبه دوم شهريور مراسم شب هفت برگزار می .»گورستان

صورت  )روز پنجشنبه(شب هفت يک روز زودتر  و انجام آئين احياء، )ع(ابيطالب  بن رن اين روز با شهادت حضرت علیاما به سبب تقابرگزار شود 
  ليبراسيونخبرنگاران .»...راهی گورستان شدند کردند حمل می خود ده و در حالی که پرچمهای سياه باپای پيا گرفت و هزاران زن و مرد خوزستانی،

فاصلهء در  .های گرفته و پر اندوه نقش بسته است سوگی خاموش و بی نام است که بر همهء چهره اين سوگی بزرگ و سياه،« :نويسند هم هستند که می
ارتش در سر هر چهار راه  .های بسته را تزئين کرده است ها و مغازه های سياه خانه  بيرقها و پارچههای مرکز آبادان، بازار و سينما رکس و کوچه

چادر سياه بر سر و نه  همگی ،و رنج زنان و خاصه درد درد است؛  آکنده از آههای کوتاهی  مقابل خانهدر .اند پاسبانها ايستاده ما،جلوی سين .هست
هيچ کسی نيست که مطمئن نباشد که  و تأثرانگيز،و در اين سوگ آرام   و بازار ردر شه« ). اوت٢٦ـ ٢٧ ،ليبراسيون(  »خيابانها در چندان زياد

يک صف دردناک از ناله از تظاهرات عظيم صحبت شده است اما خروج از مساجد فقط « ).همانجا( »...ی شهر در اين فاجعه بی تقصير نيستشهربان
  ).همانجا( »و درد بود

سالن آن  ردوا ای سينماهجوم بردند و با شکستن دره ...رکس مردم آبادان به سينما ای از عده ...ساعت پنج بامداد«ور سوم شهري جمعه صبح،
سينما رکس «کند  روزنامه اضافه می و. اعتمادی به حاکمان بی نشانهء ديگری از »...سالن باقی مانده است يانه؟ خواستند بدانند جسدی در  می...شدند

 ).شهريور ٥ ،کيهان( »در حال حاضر در محاصرهء نيروهای انتظامی است
آبادان  جمشيدآباد بازار يقهء بعد از ظهر،بيست دقو ساعت دو  .جه شهر تعطيل استو در نتي رمضان است ٢١مقارن  شنبه چهارم شهريور،

ته خمايحتاج روزانهء مردم آبادان فروترين بازارهای آبادان است و در آن  اين بازار يکی از قديمی« :نويسد خبرنگار کيهان می .شود طعمهء آتش می
دکهء چوبی و گاری دستی در بازار بوده که همگی   مغازه،٣٠٠حدود « :گويد  محافظ بازار میو سرايدار .پا ای خرده زاری از کسبهبا .»شده است می

در حريق بزرگ آبادان   مغازه ٢٥٠« :نويسد  که اين گفته را نقل کرده است خود میکيهانخبرنگار  .»در جريان حريق سوخته و خاکستر شده است
  ). شهريور پنجيکشنبه ،کيهان( »سوخت

هر شنبه چهارم شهريور نيروهای ارتش و پليس خيابانهای اصلی آبادان را بستند و با اينکه حکومت نظامی اعالم نشده ظ بعد از تهشاز ساعت 
دادند و بعد از بررسی سرنشينان داخل اتومبيل به آنها اجازهء  روج از آبادان را داشتند ايست میمأموران مسلسل به دست اتومبيلهايی که قصد خ بود،

  .»شد  داده میحرکت
  
  معرفی عامل آتش سوزی 

  
از سويی بازماندگان قربانيان هستند که نه  .شود ستقالل دنبال میالاز اين پس از دو سو جداگانه و بسوزی سينما رکس ا دادخواهی در مورد آتش

نه حاکمان جديد ميل به گشودن اين  و ا پاسخ دهند بی آنکه نه حاکمان قديم بازخواست ايشان ر.نشينند و نه پس از آن از پا نمی ٥٧ بهمن ٢١پيش از 
و به هر  )٥٧خاصه پس از بهمن ( رود و به همه جا می ) بهمن٢١صه پيش از خا( نشيند می است که همه جاسوی ديگر فردی  از .پرونده داشته باشند

  .نهد را هم کسی وقعی نمی »ی دماغ مزاحممو«  اما اين.خود را باز گويد و همکاران خود را هم معرفی کند» کردهء« کوبد تا در می
در اين (، حريق بازار صفای جمشيدآباد؛ سوزی بزرگ در آبادان  پس از دومين آتش)رمضان٢١( ٥٧هارم شهريور چدر بعد از ظهر شنبه 

که  است ) يکسره سوخت،ا افتادسوزی سينما رکس بر سر زبانه که بعدها نامش در قضيهء آتش  بذرکار،الـله  ريق از جمله تعميرگاه راديوی فرجح
او در مقابل ناباوری  .کند عامل آتش زدن سينما رکس معرفی می خود را زاده نزد دوستانش، سين تکبعلیحاعتياد به نام  جوانی بيکار و با سابقهء

 عذاب وجدان توانم  از بين رفتند معذبم و نمیاينکه اينهمه انسان سوختند واز  نفر ديگر انجام گرفته و واين کار به توسط خودم و د« گويد دوستانش می
در پاسخ به او « دوستانش ).٧. ، ص١٣٦٤ از زبان يک شاهد عينی، ،مسببين واقعی فاجعهء هولناک سينما رکس چه کسانی هستند؟( »را تحمل کنم

اصرار دارد که من اين کار را «زاده  حسين تکبعلیاما  .»دانند و اين کار از توان تو خارج است گويند مردم همه اين عمل را کار رژيم شاه می می
دست داده  از اش را مادر اين جوان شوهر قبلی ...موضوع زبان به زبان گشت. دار و معتاد و خالفکار بودند ای سابقه عدهآه در جمع رفقای او . ام کرده
سوزی را به نقل از فرزندش برای زنی که   جريان آتشکردند، ش میفروشی امرار معا ر با نوشابهبه فرد معتاد ديگری شوهر کرده و زن و شوه و بود
خوان  زن روضه .کند تعريف می رفت، کرد و به منبر می  معروف بود و در روزهای محرم و صفر برای زنان ديگر روضه خوانی میننه نمکیبه 

  



کم به صورت جسته و گريخته پخش   موضوع کم.کند ريف میکار تعرا در اين  امام جمعهء وقت آبادان، االسالم جمی، پيش زنان ديگر نقش حجت
  ).همانجا( »...شود می

  :نويسد می »شاهد نزديک«
مأمورين شهربانی آبادان دست داشتن مقدار ناچيزی هروئين به توسط  زاده به جرم در  ابراهيمبه نام ناصر يک فرد معتاد مدتها پس از انقالب،«

رکس  سوزی سينما  اگر مسبب آتشمن« :گويد می صرافی،، دادسرا هنگام بازجويی به بازپرس در .شود  می دادسرای آبادان اعزامبه دستگير و
دستگيری حسين  دستور جلب و« بازپرس هم کند و زاده هم اعتراف می ابراهيم دهد و  بازپرس قول می»کنيد؟ اد میآز معرفی کنم مرا را

دهد و با اقرار و اعتراف صريح اسامی دو  سی نحوهء ارتکاب جرم را توضيح میزاده در بازپر حسين تکبعلی ...کند می صادر ...زاده را تکبعلی
  ).٨ـ ٩ ،ص،پيشين( » بذرکار و حياتالـله فرج:گويد نفر ديگر از همدستانش را می

  
  تکبعلی زاده کيست؟

غر صدر محلهء ما با ا .کردم ر بودم و دوافروشی میکارگر جوشکامن معتاد به هروئين و حشيش و « :کند معرفی می ه خود رادادگاه ويژ او در
گفتند که بايد اعتياد را ترک  ها و دوستانم می  بچه.شد راه پيدا کردم ات درس قرآن که در مسجد تشکيل میکم به جلس نوروزی آشنا شدم و توسط وی کم

يا محمد ( با چهار نفر به نامهای محمود .گيرد گردد و فعاليت از سر می یکند و به آبادان باز م ترک اعتياد می .فرستندش به اصفهان می. پذيرد می. »کنم
سا حريق بت در بازار جمشيديه آبادان و چه سای بوده ا که صاحب دکه( ه بذرکارلـلا و فالح و فرج يعنی فرجلـله و برادرش يدا )زاغیممد معروف به 

پس از مدتی به  .»کرديم آورديم و تکثير می را به آبادان مینوار  کتاب و« !)بردن داليل جرمميان  شايد هم برای از .از همانجا شروع شدهاين بازار هم 
 مجددًا« .)١٣٥٦ دی ١٩( »صورت گرفت ...قم  ...اين عمل من به دنبال کشتار«: کشد گويد اين کارها بيفايده است و خود را کنار می می »برادران«

ه به اصفهان ـلفالح و يدال] تر باشد با توجه به قرائن چند ماه صحيح احتماًال [پس از چند روز ...»نبال کردمفروشی را دبه اصفهان بازگشتم و کار مواد
چند کتاب و چند  بعدًا .در بيمارستان توانبخشی اصفهان بستری شدم و اعتياد را ترک کردم« .که بايد ترک اعتياد کنی و به آبادان بازگردی »آمدند

خواهيم يک سينما را  می :رفتم خانه و بچه ها آمدند و گفتند ...وقتی به محل رسيدم ...تهيه کردم و با اتوبوس عازم آبادان شدمجزوه از دکتر شريعتی 
  .است ١٣٥٦  مرداد٢٨  .»آتش بزنيم

ند نفر چريزند که  نتظار میروند و تينر را روی زمين در سالن ا ريزند و به سينما سهيال می کنند و تينر در آنها می چهار شيشهء کوچک تهيه می
چون تينر فوری بود « گويد که می »ها بچه« جريان را به .»بعد کبريت زدم اما آتش نگرفت من صبر کردم تا آنها از آنجا خارج شوند،« .رسند سر می

رود و  ه میـلال فرج .ا با روغن مخلوط کننددوباره آغاز کنند و اين بار تينر ر  مرداد،٢٩ شب، خواهند فردا می .آيند بيرون می .»خشک شد و اثر نکرد
کار را  ...آنها تصميم گرفتند که .باشد فردا :من گفتم .برويم و سينما را آتش بزنيم«آيد با يک شيشه تينر که همين امشب  حدود ساعت هشت شب می

دهد و چهار نفری تاکسی سوار   کدام يک شيشه می فرج به هرپس از صرف شام، »...مان شام بخورم   من رفتم جگرکی محله.همان شب انجام دهند
خواستيم به طرف مرکز شهر برويم که فرج « .افتند در خيابان به راه می ...توانند وارد شوند  گيشه بسته است و نمی.روند شوند و به سينما سهيال می می

 به نقل از، ١٦٢٢٥شماره  ،اطالعات در دادگاه ويژه، ١٣٥٩يور  شهرششمزاده در جلسهء  خالصهء اعترافات تکبعلی( »...چشمش به سينما رکس افتاد
  ).١٣٧٣ مرداد ٢٨، ٢٧٨ شمارهء ،نيمروز
ضمن يک دعوا به « .گردد  میه آبادان بازاصفهان و دو سه روز بعد ب رود می بعد .روز هفتم درآبادان است زاده تا تکبعلی »کار«س ازپايان پ

يعنی در اوايل آذر و چه بسا حدود اوايل ( »قبل از صدمين روز فاجعه« .رود می »چند روزی به بندعباس« کند میافتد و از آنجا فرار  می »بازداشتگاه
 ،انقالب اسالمی  به نوشتهء [موران آمدند و مرا دستگير کردنددر خانه نشسته بودم که مأ «.آيد به آبادان می )آذر آغاز شد ٢١  ازمحرم آن سال که

در زندان بودم تا اينکه انقالب پيروز شد و زندانها باز  .و به زندان انداختند]  صادر شده است١٣٥٧ دی ماه چهارمداشت او در ، قرار باز١٠٩ شمارهء
اما  . کنميبه آنجا رفتم تا خود را معرف .چند روز بعد به تهران آمدم و امام در مدرسهء علوی بود .من هم آزاد شدم و به اصفهان رفتم ) بهمن٢٣( شدند

 نجوانا در انديمشک اتوبوس توقف کرد و من يک مجلهء .دوباره برگشتم به اصفهان و خواستم بيايم آبادان و خودم را معرفی کنم .شلوغ بود و نتوانستم
ا چاپ  وقتی مجله را ورق زدم عکسم را ديدم که چاپ شده و زيرش نوشته بود جنايتکار ساواک از زندان گريخت و ما عکس قاتل فراری ر.خريدم
مجلس شورای ن نمايندهء اال « کهندر آبادان به خانهء آقای رشيديا ).ياد شده ،نيمروزبه نقل از  ،اطالعات( »کنيم که هر کس او را ديد معرفی کند می
ای بينديشند و  تا چاره دخواهد که مدتی در منزل مادرش بمان از او می رشيديان با اشاره به خشم مردم، .دکن رود و خود را معرفی می می »می استاسال

ساعت ده شب  .فرماندار وقت آبادن و نمايندهء فعلی مجلس شورای اسالمی و جمعی ديگر هم هستند خواهند که کياوش،  می٤٨باالخره او را به کميتهء 
کند و جريان را به او  مالقات می فرستند و در کاخ نخست وزيری با صباغيان دهند و پس از مدتی با هواپيما به تهران می او را تحويل کميته می

فعًال بروم تا در وقت مناسب از طريق راديو و تلويزيون «گويد که  آيد و می کنم و بعد هم می بت میگويد که با بازرگان صح صباغيان اول می .گويد می
خواهد و  رود و از او کمک می طاهری میاللـه   آيتبه منزل. »سه بار به صباغيان تلگراف زدم آه جوابي نيامد...  به اصفهان بازگشتم.احضارم کنند

نويسد  ای به دفتر او می  نامه.رود تا با امام مالقات کند  به قم می.گويد کاری از من ساخته نيست اين يک هم می .رود ه خادمی میاللـ بعد هم به منزل آيت
 آقای داوردوست را گرفتم و خودم را معرفی کردم و گفتم يا مرا به زندان اما من ايستادم و باالخره جلوی. شد که به شهرم برگردم دادهجواب «: و

 رسد به خانهء مادرش که می .کند و داوردوست شرحی زير نامهء او می نويسد و او را راهی آبادان می »...بفرستيد يا با يک گلوله خالصم کنيد
   ).همانجا( »و مرا دستگير کردندهای شهدا به خانه آمدند  مأموران به اتفاق چند تن از خانواده«

ه اصفهان رفته و در اصفهان به اين ترتيب است که هيچ معلوم نيست چرا او مرتب ب .زاده است اين شرح صاف و صوف شدهء اظهارات تکبعلی
اکبر پرورش و گروهی  با علی« افرستاد ت در واقع رشيديان او را به اصفهان می :کند  روشن می انقالب اسالمیاين چرايی را توضيحات کرده؟ چه می

ان به اهواز و سپس به آبادان سوزی در شهرهای خوزست اند تماس بگيرد و سپس به قصد ايجاد آتش کرده می »که در اطراف او فعاليت مخفی
کنندگان در منزل او هم  روه تحصنت و از جملهء گه خادمی هم رفت و آمد داشته اسلـال آيت خانهء هکه ب اکبر پرورش، او نه تنها با علی .گردد میباز

سوزی سخن  چه در اصفهان و چه در آبادان از نقش خود در آتش همه جا، »دوباره معتاد شده بود« زاده که پس از پيروزی انقالب تکبعلی .بوده است
انقالب ( ان بسياری از اين امر مطلع بودندکرد و هم در کميتهء آباد اکبر پرورش کار می و هم در ستاد دفاع شهری اصفهان که زير نظر علی گفت، می

  ).٨. ، ص١٠٩ ،اسالمی
يعنی در ( ه خمينی در قملـال گويد، به آيت چنان که می، نويسد و هم  نامهء اعتراضی می اطالعات جوانانزاده هم به مجلهء در آن زمان تکعبلی

 ی که هنگام تحصن خود در ادارهء دارايی آبادان برگزار کردند منتشر نمودندهاي های شهدا در يکی از مصاحبه  اين دو نامه را خانواده).١٣٥٨زمستان 
 :نويسد به اعتراض می اطالعات جوانانوی در پايان نامهء خود به مجلهء  ).١٣٥٩ مرداد ٢٥ سالگرد فاجعهء سينما رکس، ويژه نامهء ،پيکار :نگ(
مان قصد رفتن به فلسطين را داشتم که متأسفانه با اين کار جالب و ماجراجويانهء   سالميوليهء انقالب اادآوری کنم که من با پيروزی ايبايد در آخر «

  .»اند؟ زاده را به فلسطين فراهم کرده چه کسانی مقدمات رفتن تکعبلی« :پرسند کنندگان به درستی می تحصن. »بايست مدتی انتظار بکشم میشما 
 شنبه و  سهپنجشنبه است نه ١٣٥٩ چرا که اول خرداد .تاريخ نامه درست نيست احتماًال( :تمتن نامهء او به دفتر امام خمينی در قم چنين اس

  ):دين آغاز شده استر فرو٢٩تحصن بازماندگان هم از 
  الجبارين مصه قالـلا بسم«



 رکس آبادان قرار يکی از فرزندان جانباز اسالم که بيگناه و طبق يک توطئهء حساب شده در معرض اتهام آدمسوزی سينما .من حسين ت
طاغوت نابود شده و  و اينک که به خواست پروردگار بلند مرتبه و قيام تمام اقشار ملت، ...اند ام و عکسم را هم در مجلهء جوانان چاپ کرده گرفته

آور را به عهده داشته باشم  ندشمن که قرار بود از سوی روحانيت مبارز اين مأموريت چ .پرور خود را نشان داده است اسالم چهرهء پيروزمند و عدالت
توانم  اينک با اين وضعی که برايم پيش آمده نمی .ام ساواکی معرفی شده اينک با تغيير رژيم خودکامهء محمد رضايی به جمهوری رهائيبخش اسالمی،

 .رانهء آيات عظام و برادران سخنور حاضر شومنگتوانم در جلسات ثمربخش روش ام اقدام به کار کردن کنم و نه می برای امرار معاش خود و خانواده
  .».از آن رهبر آگاه و پدر مهربان و دلسوز تقاضا دارم که ترتيبی دهيد که هر چه زودتر به کارم رسيدگی شود

 
  :در زير نامه پاسخ دفتر خمينی نوشته شده است

سلمين جناب آقای جمی که از روحانيون مبارز و متعهد و االسالم والم دربارهء مطالب فوق به خدمت حجت .بسمه تعالی    آقای حسين ت«
 »١/٣/٥٩سه شنبه  .مسئول آبادان است مراجعه کنيد و مطمئن باشيد در پيشگاه عدل الهی در صورت آلوده نبودن به اين گناه نجات خواهيد يافت

  )٥. ص ،٥٩ مرداد ٢٥ ويژه نامهء سالگرد فاجعهء سينما رکس آبادان، ،پيکار(
  

  دگان شهدابازمان
 کيهان ،١٣٥٧ اسفند ١٠در  .بازماندگان شهدا نيز در اين مدت بيکار نماندند و از همان آغاز سرسختانه خواستار رسيدگی به اين فاجعه شدند

رسيد «ه خمينی ـللا آيت »روز گذشته با تعيين وقت قبلی به حضور« نويسد که يکی از ايشان که پنج فرزند خود را در سينما رکس از دست داده است می
  .»خواست کرد تا هر چه زودتر مسببين اين واقعه به سزای اعمالشان برسندای از سوی کليهء بازماندگان در و با ارائهء نامه

را همهء ما دست آقا « :روند خمينی می بازماندگان به ديدار از نفر ٢٥ هيئتی مرکب از مام هشتم شيعيان،ا ميالد عيد در ،١٣٥٨در نهم مهر ماه 
گويم که به   به قدوسی می.کنيم گفت برويد که رسيدگی می .تا سه مرتبه گفتيم .برويد گفت خوب، .خواهيم هايمان را می گفتيم ما قاتلين بچه .بوسيديم
  ).٩. ص يادشده، ،پيکار( »تان رسيدگی کند پرونده

ام اما بايد به من حکمی بدهند تا به پرونده  من آماده« گويد وی می .شوند دست به دامان شيخ علی تهرانی می .ای ندارد اين اقدامات چندان فايده
  ).همانجا( »آيد و حکمی نمی .رسيدگی کنم
 و مخالفت اوليای امور،ايستند و با وجود سکوت و بی اعتنايی  ها و بازماندگان فاجعهء سينما رکس از دادخواهی و اعتراض باز نمی خانواده
که چنانچه به در اين اطالعيه تصريح شده  .کنند يک تحصن سه روزه را اعالم می ای آغاز با صدور اطالعيه ،٥٩دين ر فرو٢٩جمعه  روز باالخره در

 .مرداد ماه به طول انجاميد ١١ اين تحصن تا  آهنين بودچو اين  . قطعی ادامه خواهند دادءخواستهايشان رسيدگی نشود تحصن را تا رسيدن به نتيجه
  :تحصن خواستهای خود را چنين اعالم کردندها در آغاز  خانواده
  .  ـ اعزام بازپرس ويژه براي رسيدگي به پروندهء فاجعهء سينما رآس آبادان و تشكيل هرچه سريعتر دادگاه علني١
  .ـ اعالم خواستهای بازماندگان از راديو و تلويزيون سراسری٢
  .ز راديو و تلويزيون سراسریـ طرح خواستهای بازماندگان در حضور بازپرس ويژه و پخش آن ا٢

موران  روز اول ارديبهشت مأ!مفتخر نمود »ضد انقالب«آقای آذری قمی بازماندگان را به لقب رايج  درست دو روز بعد از آغاز تحصن،
 يژهو( را ترک گفتندمحل  به دستور آذری قمی، روشن شد، بطور ناگهانی و بطوری که بعدًا شهربانی که حفاظت از محل تحصن را بر عهده داشتند،

دوازده روز بعد، . آند با همهء اين، تحصن ادامه پيدا مي). ٢. ، ص١٣٥٩ مرداد ٢٥به مناسبت سالگرد فاجعهء سينما رآس آبادان، شنبه  پيکارء نامه
اين هيئت آار . فرستد  آبادان ميسوزي تحت فشار قرار گرفته بود، به ناچار هيئتي را براي بررسي پرونده به دولت آه براي تعقيب پروندهء اين آتش

متحصنين در اعالميهء شمارهء هفت خود . ها قرار گرفت اين امر مورد اعتراض خانواده. ها انجام داد خود را پشت درهاي بسته و بدون تماس با خانواده
هاي   خرداد دسته٢٣ و جمعه ٢٢ي پنجشنبه روزها. هراسد  اعالم آردند آه هيئت حاآمه از روشن شدن ماجراي سينما رآس مي٥٩در نهم ارديبهشت 

  ).٣. ، ص٥٩ مرداد ٢٥، نامهء پيكار ويژه(آنند  اللهي براي برهم زدن تحصن به متحصنين حمله مي چماقدار حزب
قالبی پراکنی هئيت حاکمه عليه بازماندگان از يک طرف و حمايت بيدريغ مردم و نيروهای ان  تحريک و دروغتحصن در ميان جّوی از توطئه،«

اين سه تن خود ( فر ديگرو سه نزاده  سين تکبعلیحکوشد تا فاجعهء سينما رکس را در  طی اين مدت هيئت حاکمه می .کند ادامه پيدا می از طرف ديگر،
و محاکمهء  فشاءخواهان ا کنند، زاده حس می  در پشت سر تکبعلیدی رابه خوبی دستهای نيرومنخالصه کند ولی بازماندگان که  )نيز در آتش سوختند

 جالب اينكه شخص اخير خود بارها خواسته است آه همهء .زاده يکی از آنها و عامل مستقيم آتش زدن سينما بوده است افرادی هستند که تکبعلی کليهء
ن مملکتی از ترس افشا شدن لکن مسئوال .پشت پردهء اين فاجعه را در يک دادگاه علنی در اختيار عموم ملت قرار دهدحقايق و از جمله اسامي عوامل 

مالقات آسی زاده با  شوند که حسين تکبعلی نه تنها با تشکيل چنين دادگاهی به شدت مخالفند بلکه مانع از آن می گران و طراحان اصلی فاجعه، توطئه
به عنوان نمونه  .فشای چهرهء جنايتکاران استخوبی بيانگر هراس رژيم از اه شود ب سخنرانيهايی که در مساجد و يا راديو و تلويزيون آبادان می !نمايد

آشکارا به مخالفت با تشکيل دادگاه   ايراد کرد،٥٩ در يک سخنرانی در حسينيهء اصفهانيها که در تاريخ نهم خرداد ،آقای کرامی يکی از وعاظ شهر
  ).٣. ص ،پيشين (».علنی پرداخت

 گرفت، قرار می هلـلا سوزی به کرات مورد حملهء حزب ها و بستگان قربانيان آتش ادهتحصن خانو ّجو شهر آبادان متشنج بود؛ ،تمام آن ماهها در
شروع تحصن  در زمان برگزاری دادگاه سه ماه از .استمرار داشت تظاهرات نيروهای سياسی جريان داشت و تبليغات رژيم اسالمی عليه همهء اينها،

 شماره سال دوم، ،پيکارنشريهء در ای از اين خبرها را  مجموعه .شد ليه ايشان مرتب تبليغات میو ع آنها مدام مورد حمله بودند گذشت و ها می خانواده
  :خوانيم  می٥٩ مرداد ٢٧ ، ٦٨و شمارهء   مرداد،٢٥ ، سالگرد فاجعهء سينما رکس آبادانويژه نامهء  مرداد،٢٠دوشنبه  ،٦٧

به  کنند، حمله می های قربانيان فاجعه،  دارايی آبادان، محل تحصن خانواده، پاسداران به ادارهء٥٩بامداد شنبه يازدهم مرداد ٥/١ـ ساعت 
و خورد  نين و پاسداران زدکند و بين متحص يگران را بيدار میيکی از افراد با ديدن اين وضع د. االسالم طباطبايی حاکم شرع آبادان سرپرستی حجت

و در بيابانهای اطراف آبادان  دنکن  می مينی بوسهايی که در محل آماده بودن افراد را سواربعد پاسداران اي .شوند ندين نفر مجروح می چآيد و پيش می
  .کنند کنند و يکنفر را هم تا صبح در شهربانی توقيف می ای را با اسلحه تهديد می بچهء دو ساله .کنند پياده می

جلو  کنند و مجددًا  مردم ديگر را از ماجرا با خبر می،ر و توضيحاتکنند و با دادن شعا خيابانهای آبادان راهپيمايی می صبح در بازماندگان،
  .کنند آور آنها را متفرق می پرتاب گاز اشک اران باز به آنها حمله کرده و باپاسد .شوند ادارهء دارايی جمع می

در  .يمايی اعتراضی عليه اين حمله زدندهای بازماندگان پس از تجمع در مقابل سينما متروپل آبادان دست به راهپ خانواده غروب همان روز،
راهپيمايی و  .ای مجروح و دستگير شدند عده و خورد درگرفت و زد .به آنها حمله کردند ای تحت حمايت پاسداران، عده خيابان شهدای سينما رکس،

پروندهء سينما رکس افشا بايد « :ين بودچن شعارهای تظاهرات. نندگان همراه شدندز با تظاهرآمردم شهر ني .تظاهرات در سطح شهر گسترده شد
  .»توطئهء ارتجاع ـ حمايت از بازمانده حمايت از انقالب سينما رکس،« ،»نامی برای سرپوش نامی برای سرکوب، رزمی،« ،»گردد

ن سينما رکس تجمع  در گورستان شهر بر سر مزار سوختگاآبادان باز هم بازماندگان و گروه وسيعی از اهالی ، مرداد دوازدهبح روز بعد،ص
   .کردند و دست به سخنرانی و تظاهرات زدند



تظاهراتی در استاديوم تختی کوی کارگر آبادان از طرف نيروهای چپ و  به مناسبت دومين سالگرد فاجعهء سينما رکس، ،٥٩  مرداد٢٧در 
  .» است، دادگاه فرمايشي محكوم استحمله به بازماندگان محكوم«فاجعه صورت گرفت، با شعارهايي مانند مترقی و بازماندگان 
پيکاری    ای مادر داغديده « :هايی نظيرای با شعار آبادان عده »نهادهای انقالبی«و  »جامعهء روحانيت «به دعوت   مرداد،٢٨ ،فردای آن روز

  .افتند  میدر شهر به راه »مريکا دشمن خونخوار ماستآمريکا آدشمن توست ـ شهيد سينما رکس جای تو در قلب ماست ـ 
رزمندگان و ساير گروهها را جمع کرد و فعاليت آنها را ممنوع  کار، پيسپاه پاسداران محل استقرار مجاهدين، چهارشنبه، ،٥٩  مرداد٢٩عصر 

 ٢٧ ،٦٧ هء  شماره،ههمان روزنامبه  :نگ ،ياد شده ،پيکار در اين زمينه عالوه بر ويژه نامهء( دادگاه فرمايشی فراهم شودکرد تا زمينهء دلخواه برای 
  ).١٣٥٨ مرداد١٤  ،٧٠ شمارهء،کارمرداد و 
  

  سوابق آتش سوزی در سينماها
دست به مذهبيهای مخالف رژيم شاه « :بخشد ا بود قوت میکم شايعاتی را که از ابتدا بر سر زبانه ورد دولت اسالمی با اين مسئله کمنحوهء برخ

انقالب  .ها به سابقهء آتش سوزيهای متعدد در سينماها و رستورانها بود  استناد اين شايعه.»ا تيزتر کنند مردم رتزنند تا آتش مخالف اينگونه حرکات می
 سوزی در ايران می سينما»سابقهء طوالنی«ضمن گزارش مستند خود دربارهء سينما رکس به  ،٦٤ مرداد ،١٠٤ ءدر شماره )در هجرت( اسالمی

  :پردازد تا اضافه کند
با وسعت گرفتن خيزش  .مورد حمله قرار گرفتند ها و بعضی رستورانها  و کابارههاسينماها همراه با بانکها و مشروب فروشيدر دوران انقالب 

قبل تنها در هفتهء .  سينما رسيد٢٩ در سراسر آشور به ٥٧ مرداد  ٢٨ سينماهاي سوخته شده تا  تعداد،عمومی و غلظت يافتن رنگ مذهبی آن
نشانی متوقف شده  موران آتشأ به شروع حريق توسط مم اقدا١٤ سينما در شهرهای مختلف سوخته شد و  ششينما رکس،از به آتش کشيده شدن س

مله رستوران خوانساالر در تهران توسط گروه توحيدی صف به عهده گرفته جها از   کاباره رستورانها وبعضیسوزی  گرچه مسئوليت آتش .بود
هيچکس مسئوليت به آتش . در آتش سوخت تهران، جوجه کبابی حاتم، نزديک اذان صبح،  دقيقهء بامداد،ساعت سه و سی ،٥٧ مرداد ٢٨در . شد

انداخت و اينان  و مخالفين مذهبی می »کارانبخرا« گردن تگاه حکومتی مسئوليت آنها را بهدس .گرفت کشيده شدن سينماها را رسمًابه عهده نمی
مراکز فساد و «گاه اصل آتش زدن سينماها را به عنوان  کردند، ب اين آتش سوزيها قلمداد میه بعضی اوقات عوامل ساواک را مسبچنيز گر

  .»دادند  مورد تأئيد قرار می»تخدير نسل
که هيچ نيرو و کند  د و استدالل مینويس ای به نخست وزير می  نامهمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر شهريور هم هئيت اجرايی جدومدر تاريخ 

 سينما را در سراسر کشور به آتش بکشند و چندين هتل و ٢٩ »ند هفتهء گذشته چ« مگر سازمانهای دولتی قدرت آن را ندارند که در سازمانی
  .»...تنها نيروی انتظامی و پليسی دولت است که چنين امکانات الزم را در اختيار دارد«.  محل٤٠جمعًا؛ رستوران را هم  آتش بزنند و خراب کنند

  
وری اسالمی رسيدگی به فاجعهء سينما رکس با اکراه و ترديد بسيار و عليرغم مخالفت جناحی از حاکمان و در زير فشار افکار عمومی در جمه

صرافی بازپرس اين دادسرا نيز با اشکالتراشيهای  .رسيدگی به پروندهء سينما رکس به عهدهء دادسرای عمومی آبادان بود در دولت موقت، .دنبال شد
با . اينجا زرگر دادستان انقالب است. شود  پرونده به دادسراي انقالب اسالمي آبادان احاله ميشود و باالخره  و امام جمعه و اطرافيان او روبرو میکميته
 ،انقالب اسالمی( کنند تا او استعفا دهد و باالخره پس از مدتی پرونده به دادگاه ويژه به رياست موسوی تبريزی فرستاده می شود  هم همکاری نمیاو

  ).١٣٦٤   مهر٥ ـ١٩، ١٠٨
شهادت يا مدرکی از متهمان توقيف شده و يا  خواهد تا هرگونه شکايت، دم میای از مر ويژه طی اطالعيهدادگاه دادستان  ،٥٩مرداد پنجم در 

ؤسای ر  نفر از مأموران شهربانی و ساواک،٢٥ متهمان عبارت بودند از .دارند در اختيار دادستانی بگذارند که اسامی آنها منتشر شده بود، غايب،
همچنين خواسته شد هر کس هر اطالعی دربارهء ديگر کارمندان .  نفر٣١ در مجموع صاحب و مدير سينما رکس، امات مختلف آبادان،ادارات و مق
اصغر  زاده ـ سرتيپ علی حسين تکبعلی : بود ازاسامی اعالم شده عبارت .به دادستانی بدهد شهربانی و ساواک آبادان دارد، نشانی،  آتش،سازمان آب

ستوان ـ سرهنگ محمدعلی امينی، معاون شهربانی آبادان ـ )فراری( رئيس شهربانی آبادان رئيس ساواک خوزستان ـ سرتيپ رضا رزمی، وديعی،
ز در شب حادثه ـ سرگرد امينی نتری مرکرئيس  کال حنيف، رئيس سابق پليس آبادان ـ مسعود ـ سرهنگ اردشير بيات، بهمنی افسر کالنتری مرکز

افسر ضد خرابکاری و رئيس ادارهء اطالعات شهربانی ـ سر پاسبان ميراحمدی ـ سر پاسبان فاتح دريس ـ ستوان احيايی ـ علی نادری، صاحب  آقا، آل
 ر،نشانی ـ جوکا  نشانی ـ جبار اصل، معاون آتش   آتشرئيس ـ عبدالحسين قربانی، مدير سينما ـ اسفنديار رمضانی، سرايدار سينما ن،سينما ـ حميد پايدا
بخشی، کارمند آتش نشانی ـ ابراهيم عليرضا حاج خدا ـآتش نشانی  کارمند زاده، ی ـ عبدالصادق عوادیآتش نشان کارمند شامری، ـ تلفنچی آتش نشانی

ـ محمد  )فراری( دفاع غير نظامی ـ بيژن صالحی، شهردارکارمند سازمان  کارمند سازمان دفاع غير نظامی ـ غالمرضا قهرمانی، اوليس پور،
عضو کميتهء ضد خرابکاری ـ محمد حسن ناصری معروف به  زمرديان، رئيس فرهنگ و هنر ـ سيد جالل سعيدنيا، فرماندارـ سعدی بابک جليل افشار،

کارمند  ه مجتهدی،لـال  ـ فرج)فراری( بکاریکميتهء ضد خراعضو  ـ نوذری معروف به رسولی، )فراری(عضو کميتهء ضد خرابکاری  عضدی،
  ).فراری(رئيس ادارهء آب آبادان  الدين عزيزی، لـ سرهنگ تيموری وثوقی ـ مهدی کما )غايب(ساواک 

 های قربانيان، ادهانوشود و به خواست و اصرار مردم و خ  که مخصوص کارکنان صنعت نفت است تشکيل میججلسات دادگاه در سالن سينما تا
 مخصوص را با دادن عکس و مشخصات کامل به دست يالبته برای شرکت در جلسات بايد قبال کارت ورود .گيرد کمه بطور علنی صورت میمحا
  .شود از شبکهء تلويزيونی آبادان پخش می جلسات مستقيمًا .آورد

ای خود خواهان اّشد مجازات يعنی اعدام  فحهدادستان در کيفر خواست چند ص.  تشکيل شد٥٩اولين جلسهء دادگاه روز دوشنبه دوم شهريور 
 او بعد از معرفی خود به شرح چگونگی آتش زدن سينما پرداخت .را احضار کرد متهم رديف اول، زاده، و بعد رئيس دادگاه حسين تکبعلی. متهمان شد

  ).١٢. صمسببين واقعی فاجعهء هولناک سينما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ :به نقل از(
صحبت  ه لرقبا داشتيم،لـل ابوالپور و عبدابا آقای محمد رشيديان، )سابق آباد حفر(ه بذرکار و حيات در جلساتی که در مسجد قدس ـللا  و فرجمن«
محمود ابوالپور دانشجوی  .نمايندهء مجلس شد رشيديان آموزگار بود و بعد از انقالب اسالمی،[  دست به کارهايی بزنيم کرديم و قرار شد می

و هر سه از فعاالن  عضو انجمن اسالمی فرودگاه آبادان، ه لرقبالـعبدال  بعد از انقالب، درسابق دانشکدهء نفت و رئيس آموزش و پرورش آبادان
اه چون ما با رژيم ش .به منزل رشيديان رفتيم »سيک لين«چند جلسه هم در  ].محافل مذهبی آبادان بويژه حسينيهء اصفهانيها و مسجد قدس بودند

سوزی سينما رکس با مقداری بنزين سوخت  مدتی قبل از آتش ه بذرکار و حيات،ـللا  به اتفاق فرج.کرديم بايست کارهايی می می مخالف بوديم،
حزب ه لرقبا برای ما تهيه کرده بود به محل دفتر حزب رستاخيز که از مدتها قبل تعطيل بود رفتيم و با شکستن پنجرهء دفتر ـهواپيما که عبدالل

چون دفتر خالی و کسی هم در آن نبود و وسايل چندانی هم نداشت حريق زود خاموش  .آنجا را به آتش کشيديم و داخل آن ريختيم هبنزين را ب
ه  آبعد از اين کار تصميم گرفتيم کاری کنيم .هيچکس متوجه ما نشد و  از آنجا دور شديم. نچنانی هم در شهر ايجاد نکرد آصدای گرديد و سر و

تا آنموقع در آبادان خبری از تظاهرات  . که مردم به خيابانها کشيده شوندخواستيم آاري آنيم ما مي. سر و صداي زيادي به همراه داشته باشد
 آبادان قرار بر اين شد که در يکی از سينماهای ه لرقبا داشتيم،ـابوالپور و عبدالل مسجد قدس با آقای رشيديان،ً در در جلساتی که مجددا .نبود



 وجود اوًال :ل زير نقشهء خود را عملی ننموديميبعد از ارزيابی از موقعيت آنجا به دال .بار اول سينما سهيال را انتخاب کرديم .حريق ايجاد کنيم
 گرفته بود که ارربوفهء سينما طوری قً و ثانيا .در دو طرف سالن اصلی که به آسانی راه گريز به خيابانهای اطراف را داشتدرهای اضطراری 

توقف ما را برای انجام کار ديدند و در ضلع ديگر باجهء فروش بليت و مسئول ورود و کنترل بليت به راحتی   قسمت جلو را میکارکنان بوفه،
شدند و  وجه میمتزيرا با اولين شعلهء آتش همهء تماشاچيان . ديدند و در داخل سالن نمايش در حضور تماشاچيان نيز امکان ايجاد حريق نبود می
يجه بدون در نت .وش شود و ما هم دستگير شويمتوانستند از سالن به راهروها و از آنجا خود را به بيرون سينما برسانند و حريق به موقع خام می

  دست گرفته بوديم، درآنرا به صورت مواد خوردنی يا پسته و نوشابه ًارهر يک از ما با در دست داشتن پاکتی که ظاه اينکه کاری انجام گيرد،
  .»بعد از اين عدم موفقيت سينما رکس را ارزيابی کرده و تصميم گرفتيم نقشهء خود را در آنجا پياده کنيم .در پايان فيلم از سينما خارج شديم

  :کند سينما رکس را چنين توصيف می »...مسببين واقعی فاجعهء« جزوهء نويسندهء ،»شاهد نزديک«
اين پاساژ دارای تعداد زيادی مغازهء لوکس فروشی و  .قرار داشت در مرکز شهر، ک پاساژ بزرگ مربع شکل،سينما رکس در بالکن ي«

 در واقع يکی از .شد  سينما در خيابان شهرداری باز مییدر اصل .کوچه و خيابان راه داشتچهار طرف به فروشگاههای ديگر بود و از 
 باجهء فروش بليت و متصدی کنترل بليتها برای ورود به سينما در همين قسمت .ر آورده بودندهای پاساژ را به صورت در اصلی سينما د مغازه

 .شدند رفتند و وارد سالن سينما می  باال می شد به راهرو طبقه در پائين و طبقهء همکف قرار داشت و مشتريها از پلکانی که از همينجا شروع می
شد  در همين ضلع آه در امتداد پلكان بود دو در به سالن باز مي.  در آن قرار داشتدی نيمکت همبود و تعدا» L«اين راهرو در باال به صورت 

هايی که به  هر سهء اين درها در راهرو.يک در نزديک اتاق آپارات وجود داشت داد،  در ضلع ديگر که قسمت عقب سالن را تشکيل میو
 يک پلکان به ا در کوچک به عنوان در خروج اضطراری سينما در پشت پاساژ بعالوه بر در اصلی سينما، يک. شد بود باز می» L«صورت 

ديوارها پوشش يولونيت  .ديوارهای سينما کم قطر ولی بسيار محکم بود .گرفت قفل بود و مورد استفاده قرار نمیً شد که معموال خيابان وصل می
  .»کرد  اطراف سالن تعبيه شده و هوا را خنک می درچند کولر گازی و آبی .ن از چوب بودداشت و تزئينات داخل سال

  :دهد زاده در دادگاه ادامه می و بعد به نقل اظهارات حسين تکبعلی
ه بذرکار و حيات با شيشه و قوطی حاوی بنزين که هر کدام از ما آنها را در پاکت بزرگی ـالل من و فرج . بود گوزنهابرنامهء سينما رکس فيلم«

از باجهء فروش بليت برای هر سه ما بليت  حيات رفت و .روانهء سينما رکس شديم آنرا تهيه کرده بود،ه لرقبا ـل عبداللگذاشته بوديم و از قب
ه با فاصلهء ـالل هنوز نيمی از سئانس اول نگذشته بود که من و فرج .خريد و ما وارد سالن سينما شديم و هر کدام روی يک صندلی نشستيم

 .در راهرو کسی نبود .تماشاچيان غرق در تماشای فيلم بودند .در آنجا با هم صحبت کرديم .ديم و به طرف توالت رفتيمکوتاهی از جايمان بلند ش
ما بنزينها را روی درهايی که در راهرو قرار داشت و راه اصلی سالن بود ريختيم و  )افتد حسين هنگام تشريح اين قسمت به شدت به گريه می(

 .در اصلی سينما باز بود . ديگر را که در يکطرف سالن قرار داشت به آتش کشيدمسالن را به آتش کشيد و منهم دو دِر پشت خيلی سريع فرج دِر
  .»ما خود را به خيابان رسانديم و من ديگر حيات را نديدم. آمديم کسی متوجه ما نشد موقعی که از پلکان پائين می

  :او گفت .يگاه شهود احضار کرددر اينجا دادگاه يکی از کارکنان سينما را به جا
سعی  ما . سينما برخورد کردم نظافتم با مسئولسوزی به طرف سينما برگشت و صدای آتش من از سينما بيرون آمده بودم و موقعی که با سر«

ناچار پائين ه کشيد و ما هم ب می آتش زبانه ،دانستيم نمی آنراگيری استفاده کنيم اما طريقهء به کار بود آنجا کپسول اطفای حريق که در کرديم از
  .»آمديم

موقعی که برگشتم آتش همه جا را گرفته  . رفته بودمای که در همان نزديکی بود، من به قهوه خانه« :اين کارگر در جواب رئيس دادگاه گفت
  ...)مسببين واقعی فاجعهء ( »بود

به  وع سئانس آخر و تحويل پول حاصل از فروش آن شب به مدير سينما،از شر دقايقی بعد متصدی فروش بليت، از بين بقيهء کارکنان سينما،
  .ندآپاراتچی و يک کارگر ديگر سينما جزو قربانيان جنايت بود .اش رفته بود خانه

  
  شهود ديگر

دن آتش و نجات هر يک از آنها از تالش خود برای خاموش کر .کند مورين آتش نشانی سئواالتی میأرئيس دادگاه از سه افسر شهربانی و م
 و نه در جايگاه متهمان و اين دو نفر در جايگاه شهود، .ه لرقبا و محمود ابوالپور رسيدـحرف زدند و بعد از آن نوبت به عبدالل شدگان در آتش، محاصره
را با  زاده و ارتباط خود بعلیده سوگند خوردند و حرفهای تکمن به انقالب اسالمی که هدفشان مبارزه با رژيم بو به عنوان افرادی مؤی جرم،شرکا

حتی  هيچگاه، که از طراحان اصلی اين فاجعه بود، )آموزگار سايق و در آن زمان نمايندهء مجلس اسالمی(يق تأئيد کردند اما محمد رشيديان رعامالن ح
 ايم، ما تلفنی از ايشان سئوال کرده ول است،چون ايشان به کار مهمی مشغ« :االسالم موسوی تبريزی گفت حجت .به دادگاه احضار نشد به عنوان شاهد،

  !و البته اين ضرورت تا پايان دادگاه نيز احساس نشد »کنيم به اينجا بيايد و اگر الزم شد از او دعوت می
ء مختلف سعی هر چند که مقامات دادگاه و مسئوالن مملکتی به انحا . جلسهء دادگاه مسايل بسياری را روشن کردچهاردهزاده در  کبعلیحرفهای ت

عامالن و آمران اين فاجعهء  با اينهمه حقايق بسياری که از زبان او بيان شد، کردند او را از گفتن حقايق و بردن نام اشخاص بر حذر دارند، می
قبل و بقيه را بعد آن را بايد مدت هشت ماه بعد از آتش زدن سينما که پنج ماه « :ريان اين بازپرسيها معلوم شد کهجدر  .دهنده را به مردم شناساند تکان

برای  .ابتدا قرار بود به خارج از کشور فرستاده شود .زاده با مسئوالن جديد مملکت در ارتباط بوده است  حسين تکبعلیساب آورد،از انقالب به ح
ـه طاهری الل ـه خادمی و آيتالل با دفتر آيت، رود به اصفهان می ه بازيار که او هم به دادگاه احضار شد،ـالل به اتفاق يک پاسدار به نام حبيب همين،

البته همهء اين مسايل در دادگاه سربسته و مبهم بيان  .روند ن و به دفتر کار هاشم صباعيان میگيرد و از آنجا به اتفاق همان پاسدار به تهرا تماسهايی می
اند به او کمک کنند و از  خواسته  و آنها میه که او فردی بيکار و نيازمند بودزاده سعی کردند وانمود کنند رئيس دادگاه و پاسدار همراه تکبعلی ـ شود می

فقه و عربی در زمان  وش آموزگارمحمد کياا  باز طراحان اصلی اين جنايت، در جريان دادگاه رابطهء محمد رشيديان، .اند های او اطالعی نداشتهفعاليت
تشکيل نظامی سابق  مقر فرماندار در  انقالب را٤٨ميتهء شمارهء و اينکه رشيديان ک شود، ص می مشخانقالب،و نمايندهء اهواز در مجلس بعد ازشاه 
سيس حزب أه به تنامبرد افراد ارتباط با موسوی تبريزی در همان ماههای اول انقالب درکه رئيس دادگاه يعنی  شود همچنين روشن می .دهد می

اند و  سوزی با هم در ارتباط بوده روزهای آتش دهد که اين افراد در گاه نشان می مطرح شده در دادهمهء شواهد .پردازد اهواز می جمهوری اسالمی در
ريزان اين آدمسوزی پستها و مشاغل مهم مملکتی را اشغال کرده  گران و برنامه يل دادگاه ويژهء سينما رکس توطئهبعد از انقالب و در جريان تشک

  . بودند
اندرکاران اين حوادث و   روابط دستر هجرت هم چاپ شده است، دانقالب اسالمیکه در   سينما رکس ،در گزارش شاهد نزديک فاجعهء

کاران اندر نويسد که رئيس دادگاه و ديگر دست او می .شود  شرح داده می... با محافل مذهبی وبا ساواک، در دوران قبل از انقالب با هم، مجريان آن،
ريزيهايی را که  توانست نشستها و جلسات و برنامه رئيس دادگاه که نمی .به گردن ساواک و موجوداتی موهوم بيندازندگناه اين جنايت را کردند  سعی می

اين طرح را با يکی  او گفت آقای رشيديان چون آموزگار بود، .عاملين اصلی را تبرئه کرد تکذيب کند، زاده در دادگاه عنوان کرده بود، حسين تکبعلی
نام ميرسفيانی در ميان گذاشته و همو بوده که موضوع را در اختيار ساواک قرار داده و ساواک از اين موضوع آگاه بوده و طرح را از شاگردانش به 

  !در ابعادی وسيع اجرا کرده است



  
 را زنجير کرده و گفتند او درهای سينما می عامل آتش زدن سينما بوده است، گفتند سرتيپ رضا رزمی رئيس شهربانی وقت، می در آن هنگام،
متولی  شاهدی هم درست کردند به نام علی محمدی، اند از ساختمان بيرون بيايند به درون رانده است و در تأئيد اين حرف، خواسته کسانی را که می

 اما مأمورين شهربانی مخواستم با ماشين به در بکوبم و آنرا خراب کن من خودم زنجير را روی در سينما ديدم و می« :مسجد اصفهانيها که گفت
  .»ذاشتندنگ

شهناز قنبری يکی از افرادی که در « :خوانيم  در گزارش شاهد عينی می. شهادت دادند را شاهدان واقعی ماجرا خالف اين،در حاليکه در دادگاه
مرد ديگری نيز که  .ا با زنجير بسته نبود من از در اصلی سينما بيرون آمدم و در سينمدر دادگاه گفت هء حريق به داخل راهرو رسيده بود،اولين لحظ

هميگونه  آتش خود و فرزندش را از در اصلی سينما به بيرون رسانده بود، های با ديدن شعلها در آن لحظه به دستشويی برده و کودک خردسالش ر
ت اول حادثه به جلو سينما رکس و در لحظاصرافی بازپرس دادسرای آبادان نيز که همان شب گذارش به خيابان شهرداری افتاده بود  .شهادت داد

جوانی بود که خود را از پنجرهء دستشويی  شاهد ديگر، .ند خورد و گفت موقعی که من رسيدم زنجيری روی در سينما نبودرسد در دادگاه سوگ می
  .خودم را به خيابان انداختم کشيد، زبانه میهای آتش از توی راهرو   او گواهی داد که چون شعلهسينما به خيابان انداخته و پايش هم شکسته بود،

  
  

   پايان کار دادگاه
االسالم موسوی تبريزی و يکنفر  ؛ حجتسرانجام دادگاهی که تمام اعضای هئيت رئيسه و دادرسان و رئيس دادگاه و دادستان آن در وجود دو نفر

 .داوران که دربارهء جرمشان داوری کنده وکيل مدافع داشتند و نه هئيت متهمان اين دادگاه ن .شد متهمان را محاکمه و محکوم کرد خالصه می ديگر،
 بعد از چهارده و دادگاه در ميان بهت و حيرت همگانی از اينهمه بيعدالتی، د،د تا شايد مجرمان واقعی را بشناستمام ايران چشم به اين دادگاه دوخته بو

  :شدگان اعدام .همين به مرگ و بقيه به حبسهای گوناگون محکوم شدندشش نفر از مت): شهريور١٥ (ی خود را صادر کردأر لسه،ج
او در دادگاه جسارت زيادی به خرج داد و حقايق  .سوزی بود تشمتهم رديف اول که به اعتراف خودش يکی از عاملين آ زاده، ـ حسين تکبعلی١
  .ان کرد را بيبسياری
 .گشته و هنوز هم در مرخصی بودی رفته و همان روز به آبادان بازل از واقعه به مرخصاو چند روز قب .ـ ستوان بهمنی افسر شهربانی آبادان٢

ستوان بهمنی خود را به محل سينما و به جمع مأموران  .کند ندگی از جريان با خبرش مین ادارهء راهنمايی و راناش بود که يکی از مأمورا او در خانه
که مرخصی  کرد کيد میموسوی تبريزی در دادگاه تأ .کنند آتش را مهار کنند انی و آتش نشانی سعی میرساند و همراه ديگر مأموران شهرب شهربانی می

 سينما رکس، ءهواقع مدتی بعد از« :...یمسببين واقع نويسندهء !رفتن ستوان بهمنی در اين مدت و آمدنش در همان روز با نقشهء قبلی بوده
مسجد سوار بر ترک در پايان سخنرانی و موقع خارج شدن از  و های آبادان به منبر رفته بودانيهاالسالم موسوی تبريزی در مسجد اصف حجت

ا ستوان بهمنی به آنه نزديک فرودگاه، در بين راه، .کنند گيرد و به طرف خرمشهر حرکت می اش را در دست می عمامه عبا و شود، موتورسواری می
سرنشينان موتور توقف . آند آند و آنها را تعقيب مي ستوان بهمني يك تير هوايي شليك مي. ايستند کنند و نمی دهد و آنها توجه نمی دستور توقف می

همين  .کند زند و به نحوی زننده به او اهانت می االسالم موسوی تبريزی می رسد يک سيلی به گوش حجت ستوان بهمنی موقعی که به آنها می. آنند مي
ستوان  ،)به دنبال دستگيری مسببين احتمالی(شود و در روزهای برپايی دادگاه سينما رکس  وسوی تبريزی میاالسالم م امر موجب کينه در دل حجت

  .)٢٣ .ص،  ...مسببين واقعی( »شود سينما رکس به جوخهء اعدام سپرده می به اتهام شرکت در واقعهء حق،شود و در دادگاه به نا بهمنی دستگير می
جرم او را به بی توجهی به امکانات ايمنی ساختمان  .ردآ  سال داشت و در تهران زندگی می٦٠او بيش از  .صاحب سينما رکس ـ علی نادری، ٣

  .ذکر کردند
و بی مباالتی بی توجهی به وضع ايمنی سينما   استفادهء شغلی،سوء مديريت و سوء دادگاه، در ام اواته .سينما رکس مدير ـ اسفنديار رمضانی،٤ 

  .مجرب برای خدمات سينما و عدم احساس مسئوليت در قبال جان مشتريان ذکر شدو عدم استخدام کادر 
بالفاصله بعد از اطفای  خرابکاری بود، وی که متخصص ضد.سرهنگ شهربانی و رئيس اطالعات شهربانی آبادان آقا،  ـ سياوش امينی آل٥

عد از  ب.رود به داخل سينمای سوخته شده می ن حريق به کار گرفته شد،کشف آثار جرم و وسايلی که در اي حريق برای تحقيقات در پيرامون واقعه و
گزارشی بر اساس مشاهدات عينی و  نخی را به دست دهد، چند نوبت کنکاش و جستجو بدون دستيابی به آثار و عاليم مشخص و يا چيزی که بتواند سِر

و فاجعه را ناشی از  کند سوزی ذکر می ما را تنها اشياء مکشوفه در اين آتشقطعات شکستهء چند بطری در راهرو سين .کند شکل ظاهری حريق تهيه می
به آتش کشيده شده  سالن که چوبی بوده،ج او ذکر کرد که ابتدا درهای ورود و خرو ].کند اعالم می [ء قبلييک حريق گسترده و حساب شده و با برنامه

انی تالش مأموران آتش نشانی و شهرب در نتيجه .گيرد يونوليت پوشيده شده بوده در بر میو سپس دامنهء حريق تمام بدنهء سينما را که از داخل با 
شود که بعد از گذشت هشت ماه  ت انسانی آن چنان گيج و مبهوت میسرهنگ نامبرده تحت تأثير ابعاد فاجعه و تلفا .ثر افتدنتوانسته در نجات قربانيان مؤ

نامبرده چند ماه بعد از انقالب خود را در اختيار مسئوالن رژيم جديد قرار داده  ... چهره و بيانش مشهود بود وضوح درگيجی و ابهام به از اين فاجعه،
  .)...مسببين واقعی( بود

مور استدالل دادگاه اين بود که چرا انتقال اين مأ .سوزی به آبادان منتقل شده بود او مدت کمی قبل از آتش. ه مجتهدی کارمند ساواکلـال ـ فرج ٦ 
او که در جلسات  .و اين جابجايی با يک نقشهء قبلی و در رابطه با حريق سينما بوده است ساواک به آبادان در روزهای وقوع حادثه صورت گرفته؟

ش خود را يک کارمند معمولی ساواک معرفی کرد و گفت که در طول خدمت های قرص و دارو به همراه داشت، دادگاه بيمار و رنجور بود و بسته
ام در بين مأموران ساواک او انتقالش به آبادان را در رابطه با جابجايی که در آن اي ...هيچگاه به کسی تعدی نکرده و هيچگاه مرتکب خالفی نشده

   )...عیمسببين واق( ...کرد و سعی داشت به هر وسيلهء ممکن بيگناهی خود را توضيح دهد گرفت می دانست و آنرا يک امر عادی تلقی می صورت می
پنج مأمور ادارهء آتش نشانی و سه تن از  يک سرهنگ شهربانی آبادان،  که در اين دادگاه به حبسهای از يک تا سه سال محکوم  شدندمتهمينی

ا از مرگ نجات جان او ر ،داران به نفع او حل و مغازهاستشهاد اهالی م .سرهنگ خنافر از ابواب جمعی شهربانی آبادان بود...« :کارکنان سينما بودند
و صداهای اطراف سينما به اتفاق تعدادی پاسبان به کمک مأموران  با سر و سوزی در شهربانی آبادان حضور داشته اين افسر روز وقوع آتش .داد
د باال بروند و با پتک و نشانی در اطراف سينما نصب کرده بودن هايی که مأموران آتش دهد از پله به پاسبانهای همراهش دستور می .شتابد نشانی می آتش

اين افسر در حالی  .زيرا از درهای ورودی امکان داخل رفتن نبودبه تخريب ديوار سالن سينما بکنند که در دسترس بود اقدام کلنگ و هر وسيلهء ديگر 
مأموران ديوار ضلع غربی سينما  .کرد شدگان در آتش سعی و تالش می کرد برای نجات جان محاصره که دچار احساسات شده بود و به شدت گريه می

  .دادگاه سرهنگ خنافر را به دو سال حبس محکوم کرد ...را به دستور اين افسر خراب کردند
کاری و بی توجهی به مسئوليت خطيری که به عهده داشتند و مهمتر اينکه رئيس  نشانی از طرف دادگاه عبارت بود از اهمال اتهام مأموران آتش 
بدون داشتن داليل و مدارک کافی سعی بر اين داشت که عدم موفقيت به موقع اطفای حريق را ناشی از نوعی تبانی و  )ريزیموسوی تب( دادگاه

  .از طرف رژيم به حساب آورد مأموريت مرموز کارمندان آتش نشانی،
طالع سرپرست عمليات آتش ق را به اتلفنچی ادارهء آتش نشانی در روز وقوع حريق از يکسو به محض دريافت خبر به حکم وظيفه خبر حري

نمايد و  رساند و از سوی ديگر عالوه بر آنکه ساعت دقيق خبر به وسيلهء کامپيوتر ثبت گرديده بود آنرا در دفتری جداگانه نيز يادداشت می نشانی می



به جز متهم ( مطالبي آلي بيان شده بود ،ئت آرد قرادر ادعانامه و کيفرخواستی که دادستان دادگاه .داشتهر دو دفتر روی ميز رئيس دادگاه قرار 
  ... ساخت نشاني هيچ چيز را روشن و مبرهن نمي و در مورد اتهام مأموران آتش) رديف اول

فای حريق با استناد به شهادت ادثه و چگونگی تالششان را برای اطمأموران آتش نشانی با جزئيات کامل ساعت با خبر شدن حدر جلسات دادگاه، 
  .بيان کردند محل و حاضران در هنگام وقوع حريق،اهل 

سوزی  خالی بودن تانکرهای آب در محل آتش شد و در دادگاه نيز مطرح گرديد، يکی از شايعاتی که در روزهای وقوع حادثه خيلی دامن زده می
داران و شاهدان عينی در صحنه  ای خود را مغازهتکذيب نموده و گواه مدع يًانشانی مطلب را قو در صورتی که راننده و ساير کارمندان آتش .بود

.  محتوی آب بود و تانکر دوم هم  آه بعد از لحظاتی به محل حريق رسيدمعرفی نمودند که ناظر عمليات اولين تانکر محتوی آب در محل حادثه بودند
روهای خيابانهای اطراف  راری پياده استفاده از شيرهای آب اضطکنند با موران تالش میحريق را خاموش کنند و در نتيجه مأاين دو تانکر نتوانستند اما 

استفاده کرده و حريق   عملی نگرديد لذا آنها از شيرهايی که قابل استفاده بود و در مسافتی دورتر قرار داشت، همبه اطفای حريق بپردازند که اين کار
  .کنند مأموران شهربانی و مردم خاموش میرا به کمک 
و روند تصاعدی  )ها ثانيه و ها لحظه( زمان آن با رابطهء گاه مطالب مبسوطی پيرامون حريق وداد ان عمليات اطفای حريق درست مأمورسرپر

به حبس محکومشان  دليل يا مدرکی عليه آنها داشته باشد، اما هيچکدام از داليل مورد پسند قرار نگرفت و رئيس دادگاه بدون اينکه خود، ...آن بيان کرد
نها هم ارتباط خود  آ.که تنها به عنوان شاهد به دادگاه احضار کرد زاده يعنی لرقبا و ابولپور را نه به عنوان متهم، شرکای جرم تکبعلی« در حاليکه .کرد

  )...مسببين واقعی(. » با اينحال محاکمه و محکوم نشدندزاده و حتی تهيه بنزين را انکار نکردند، را با تکبعلی
دی را که نامشان ام و بعضی از افرا چون شاهد اين وقايع بوده«: نويسد زارشش در اينجا مورد استناد ماست در پايان میکه گ»شاهد نزديک«

البته به علت  ام، ب را نوشتهالام اين مط لذا با کمک حافظه ، مطالب به خاطرم مانده استام، شناسم و يا بعضی از آنها را بارها ديده برده شده است می
  .»توان آنرا کامل کرد های آن زمان و برگهای بازجويی می رسی به منابع کمبودهايی دارد که با دسترسی به روزنامهعدم دست
  

    افشاگری بعد از شانزده سال 
ای  هشوهر خواهر سيدعلی خامنآه او  .کند همهء حرفهايی را که آن زمان زده بود عوض می ،١٣٧٣ مرداد شانزده سال بعد، شيخ علی تهرانی،

 ند ماه قبل از اينکه به ايران برگردد،او چ. ر آغاز انقالب حاکم شرع مشهد بودد است و سالها بود به دنبال اختالف با خمينی به عراق پناهنده شده بود،
  :گويد  می،مريکادر آ ، ايرانراديو صدایمصاحبه با  در 

من کليهء جزئيات پرونده را خواندم و در جريان آن متوجه شدم که  .رسيدگی کنممن به اصرار خمينی به آبادان رفتم تا به پروندهء سينما رکس «
چون آبادان يکی از شهرهايی بود که هيچ امکان ( قم تصميم گرفتند برای آنکه آبادان را هم به هيجان بياورند مدرسين حوزهء علميهء در زمان شاه،

 تش کشيده شود،ه شدم که سينمايی که قرار بود به آدر جريان مطالعهء پرونده متوج .کشانندآنجا را هم به آتش ب )رخنهء انقالبی در آن متصور نبود
قم طرح  در آن هنگام چهار نفر از مدرسين حوزهء علميهء .سينما رکس نبود ولی بعد برنامه عوض شد و سينما رکس به عنوان هدف انتخاب گرديد

اجرای  .کنم يکی از آنها شيخ حسينعلی منتظری بود ولی تصور می دانم چه کسانی، دقيقًا نمی .ندندمشترکی را برای به آتش کشيدن سينما به امضاء رسا
زنده زنده در آتش سوختند اما  نفر از آنها در جريان حريق، سينما را به آتش کشيدند و دو  شد که آنها به آبادان رفتند،راين طرح به سه مأمور واگذا

کرد مقدار تلفات  چون هيچکس فکر نمی او بعد از اين اقدام دچار ناراحتی شديد وجدان شد، .سالم به در برد و زنده بمانديکی توانست از اين فاجعه جان 
اند و  وقتی که مشتی بيگناه را گرفته توانم حق را ناحق جلوه بدهم؟ من چطور می !من نزد خمينی رفتم و گفتم آقا .سوزی تا اين حد باشد اين آتش

وقتی در راه مشهد از راديو اتومبيل شنيدم که تعدادی افراد بيگناه را به جرم اين  سوزی همه مصدر کارند؟ دام کنند و عامالن اصلی آتشخواهند اع می
 رچاپ شده د مريکا، آ،صدای ايرانبرای راديو  مصاحبه با عليرضا ميبدی( ام گرفت ه گريهـوالل .خون گريستم اند، جنايت فجيع به ناحق اعدام کرده

  ).١٣٧٣مرداد ٢١جمعه  سال ششم،( ٢٧٧شمارهء  ،نيمروز
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :مآخذ
از منابع زير  ،) ليبراسيون وموندلوخاصه  (و فرانسوی آن زمان،) اطالعات  وکيهان خاصه(، های فارسی گارش اين مقاله عالوه بر روزنامهدر ن

  :فراوان شده است استفادهء
 ١٠٤ـ١١٥ شماره های نوشته است و در »مسببين واقعی فاجعهء سينما رکس آبادان چه کسانی هستند«ـ گزارشی که يکی از شاهدان عينی با عنوان 

به  همين گزارش پس از آن نيز، .و تکميلی به چاپ رسيده استهمراه با توضيحات مفيد  ،١٣٦٤ماههای مرداد تا دی  ،)در هجرت( انقالب اسالمی
  .انتشار يافته است )صفحه ٤٨ رقعی، آلمان؟( صورت مستقل

  .١٣٥٩  مرداد٢٥ ،پيکار ،»سالگرد سينما رکس آبادان ويژه نامهء«ـ 
  .صفحه١٤٣ ،١٣٧٣ پائيز  پاريس، ،نفاجعهء سياه سينما رکس آبادا ـ جواد بيشتاب،
در اياالت متحده و کانادا به ١٩٨٧در سال «نوشته است که  سينما رکس محاکمهءمستندی با عنوان  د که پرويز صياد نيز نمايشنامهءبايد ياد آورش
مريکا به آنشين  اجرای آن در شهرهای ايرانی و از آن پس همه ساله در ماه مرداد که همزمان با برگزاری محاکمه و فاجعهء اصلی است، صحنه آمد
                                                    .انتشار يافته است ١٩٩٦در سال  »تئاتر مستند« ای نيز از اين ويديوی سه ساعته .»يفرنيا تکرار شده استويژه کال

                                                                                                 
                                                                               

  
  
  


