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 كه - و به سقوط كشاندن دولت ملي دكتر محمدمصدق، آبادان32 مرداد 28 آمريكايي - در سالروز ربع قرني كودتاي انگليسي
» ركس« بزرگترين فاجعه انساني را درسينمايي به نام - در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت در برابر بيگانه خوش درخشيده بود

مند از   بهرههاي سابقه در تاريخ بشري، حتي بعد از گذشت سه دهه همچنان انسان ولناك و كماين حادثه تاثر برانگيز، ه. تجربه كرد
ها را فرا  اي با علم به اين مسئله كه نفرين ابدي ملت دهنده تكاناقعه آورندگان چنين و  پديد،سازد عواطف و اخالق را مبهوت مي

تدريج شهود و ه هاي منفور تاريخ، عامل زمان ب به زعم اين چهره. كنند يرا دنبال م قلب و جعل ،اي قوي روي خود دارند، با انگيزه
براساس باور . شود  لذا امكان دخل و تصرف در رخدادهاي تاريخي تسهيل مي؛سازد راويان دست اول را از دسترس همگان دور مي

توانند  و در نهايت ميكند  پاك ميها  ان ملتاز اذهرا  رخدادها ،، گذشت زماناستنگاهي عالمانه به تاريخ عاري از اين جماعت كه 
از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه عالوه بر .  اطالعات غلط، نزديك شدن به كنه حقايق را براي مردم، دشوار سازندژبه كمك پمپا

ن جنايات به وقوع درگذاري چشمگيري براي پاك ك هاي مسلط بر ايران آن دوران نيز، سرمايه اندركاران رژيم پهلوي، قدرت دست
  .كنند مياند و  كردهپيوسته در ايام حاكميتشان بر اين مرز و بوم 

ايم، توليد آثار بازگو كننده برخي حقايق در   از مبدأ پيروزي انقالب اسالمي دور شدههچ ها هر دليل نيست كه طي اين سال بي
 نوشته ويليام شوكراس ،»آخرين سفرشاه« چاپ آثاري چون ل انقالبياوا. رج كشور كاهش يافته استاها در خ مورد عملكرد پهلوي

ي يك ملت عليه استبداد و سلطه بيگانه، سرش سرازرا شاهد بوديم، زيرا شناخت جامعه جهاني از ماهيت رژيم پهلوي در اوج خي
اطالعي از  توجيه بي هدفبراي تطهير حاميان غربي محمدرضا پهلوي با در اين ايام آثار نوشتاري . بسيار وسيع و گسترده بود

 اما هرچه از آن دوران ،اي نداشت گونه جاذبه  از عملكرد دست نشاندگان غرب در ايران هيچاي جنايات ساواك، بدون بيان شمه
هاي جديدي پا به عرصه حيات سياسي  پوشاند و از ديگر سو نسل ها را بيشتر مي شويم، از يك سو غبار ايام، گذشته دورتر مي

هاي دراز حاكميت بيگانگان بر اين ديار كامالً ناآشنايند؛ بنابراين دارندگان تعلقات  ه با مسائل و موضوعات سالگذارند ك مي
ط ي سه دهه از خروج ايران از مجموعه وابستگان به غرب بر اين تصورند كه شرا-  اقتصادي به آن ايام بعد از گذشت دو-سياسي

ها پايان داد با هدف تطهير  پهلوي يزش سراسري ملت ايران كه به حاكميت غرب  وتبعات خدرباره  يبراي نگارش آثاري انتقاد
تواند حقيقت را براي آيندگان روشن  كه مياست از جمله وقايع تاريخي حادثه سينماركس . سلطه بيگانه و استبداد، فراهم آمده است

. ن بسيار دشوار خواهد بودا شناخت دقيق تاريخ، كار محققهاي هدفمند گسترده براي جلوگيري از تالشالبته با توجه به  ؛سازد است
يابي به حقيقت را ياري  ط عيني آن دوران، نسل تشنه دستيآنان ناگزيرند با جستجوي فراوان در اسناد و مدارك و ترسيم شرا

ان را در سه بخش پي نكاش پيرامون علل شهادت مظلومانه جمع كثيري از هموطنانمك ،رو در اين پژوهش محدود از اين. بخشند
  :گيريم مي

  :هاي وابسته به رژيم پهلوي از حادثه  روايات رسانه- 1
 تماشاچي يك سينما در آبادان 377هاي ملي  در يكي از بزرگترين فاجعه«): خ1357( شاهنشاهي29/5/2537روزنامه كيهان 
، در سينماركس آبادان )صحيح است 9: 45(يروز  دقيقه بعد از ظهر د30/10انگيز ساعت  اين حادثه وحشت. سوختند و زغال شدند

حريق با . بودند» گوزنها« زن و مرد و كودك آباداني، مشغول تماشاي فيلم 400 در حاليكه ،واقع در خيابان زند اين شهر روي داد
 تسليم در برابر آنچنان سرعتي آغاز شد كه در اندك مدتي، تمام فضاي سينما را گرفت، بطوريكه عده زيادي از تماشاچيان، جز

گروه ديگري از تماشاچيان در حاليكه وحشت سراپايشان را گرفته بود و فرياد و شيون شان . اي نيافتند هاي سركش آتش، چاره شعله
اما متاسفانه اين درها بسته بود و آتش كه هر . ها، به قصد فرار، خود را به درهاي خروجي سينما رساندند بلند بود از البالي صندلي

يافت، تماشاچيان را مجبور كرد كه براي پيدا كردن راه گريز از در و ديوار باال بروند ولي همه اين  حظه گسترش بيشتري ميل

1 
 



  دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران– قتلگاه ركس

در زماني كه بيش از چند . شدند ديدند فرياد زنان، تسليم آتش مي ها بيهوده بود و سرانجام در حاليكه مرگ را با چشم خود مي تالش
 به دترد( تن از تماشاچيان توانستند خود را از اين راه 10فقط حدود ...  انسان سوختند و جزغاله شدند377دقيقه بطول نيانجاميد، 

  .به بام سينما برسانند و از مرگ نجات يابند) بام پشت
 امروز كفن و دفن قربانيان حادثه از بامداد: در تماس تلفني با خبرنگار كيهان در تهران گفت) استاندار خوزستان(نمازي ... 

آغاز شد و براي سرعت در انجام اين كار ستادي با همكاري گروههاي مختلف مردم در گورستان آبادان تشكيل شده و احتماالً 
-  نفري10هاي  دهد كه در بين تماشاچيان خانواده ها نشان مي بررسي. خاك سپاري كشته شدگان تا غروب امروز طول خواهد كشيد

  ».اند  آنها جان خود را از دست داده نفري زياد بودند كه تمام15
نشاني بموقع به محل  موران آتشأشود در جريان اطفاء حريق م گفته مي«): خ1357( شاهنشاهي 20/5/2537روزنامه كيهان 

  ».نشاني نيز فاقد آب كافي بوده است اند و اولين ماشين آتش حادثه نرسيده
عبدالرضا آشور كه در عراق اعتراف به  با دستگيري هاشم. تهران آورده شدآبادان به  عامل فاجعه: 8/6/1357روزنامه كيهان، 

از تهران به بغداد » ارتاكسي« و نيم صبح ديروز يك هواپيماي متعلق به شركت 8زدن سينما ركس آبادان كرده است ساعت  آتش
عبدالرضا آشور را تحويل   اعزامي هاشماين هواپيما نزديك ساعت ده صبح در فرودگاه بغداد بزمين نشست و ماموران. پرواز كرد

ساعت يك و پنج دقيقه بعد . گرفته نزديك ساعت دوازده هواپيماي حامل هاشم عبدالرضا آشور از بغداد به سوي تهران پرواز كرد
ان رسيد و در ازظهر هواپيماي حامل هاشم عبدالرضا آشور كه در بغداد به آتش زدن سينما ركس آبادان اعتراف كرده از بغداد به تهر

 از چند دقيقه قبل از نشستن هواپيما در باند فرودگاه چندين اتومبيل در محوطه باند فرودگاه حاضر .فرودگاه ارتاكسي بزمين نشست
عبدالرضا آشور بالفاصله با پوشاندن  ماموران پس از پياده شدن هاشم. شدند و به مجرد رسيدن هواپيما دور آنرا احاطه كردند

او داراي قدي متوسط و موهايش . ج شدندرتواند اطراف را تشخيص دهد او را سوار اتومبيل كردند و از فرودگاه خاصورتش كه ن
  ».برنگ طاليي بود كه نه زياد بلند و نه زياد كوتاه بود

شناسان اداره  بنا به درخواست ضرابي دادستان آبادان سه تن از كار-آغاز تحقيقات قضايي آبادان«: 8/6/1357روزنامه كيهان، 
هاي متعدد از كليه  اين سه كارشناس با گرفتن عكس. سوزي سينما ركس هستند نشاني شركت نفت مشغول بررسي علت آتش آتش

سوزي را كه در راس آن بسته بودن درهاي  هاي ديگر مشغول تحقيقات هستند كه بيشتر بتواند معماي آتش زواياي سينما و بررسي
  ».سالن قرار دارد روشن كند

سوزي سينما ركس آبادان و نتايج  صبح امروز محمدباهري وزير دادگستري در مورد فاجعه آتش«: 23/6/1357روزنامه كيهان، 
وزير دادگستري اضافه كرد ... تحقيقات دادگستري و اقداماتيكه در اين زمينه انجام گرفته اطالعاتي در اختيار خبرنگاران گذاشت

اينكه ) يا(اند و  موران عراقي دستگير كردهأوز قبل از طرف دولت عراق اعالم شد كه جواني را م ر15اطالع داريد كه در حدود 
بالفاصله ترتيب تحويل گرفتن اين . ام سوزي سينما ركس آبادان دست داشته خودش را معرفي كرده است و گفته من در آتش

اي را بدون اينكه تمام مسائل حادثه روشن نشده باشد،  روندهولي هرگز پ... شخص داده شد و در اختيار بازپرس آبادان گذاشته شد
دهم آنچه كه ممكن است و آنچه كه در اختيار دادگستري باشد، براي كشف اين  ولي اطمينان مي. به دادگاه ارائه نخواهند داد
اين كار .  را دنبال كندب و عاملضمناً اين مطلب را هم بگويم كه بازپرس فقط اكتفا نكرده به اينكه مسب. حقيقت بكار خواهد رفت

كردند يا كرده بودند بعد از اين  البته در نظر داشته باشيد اشخاصي هم هستند كه مقصرند و اگر اقداماتي مي. كند را با شدت دنبال مي
  ».كرد يا اينكه اين وسعت را پيدا نمي. آمد سوزي اين مهلكه و اين مصيبت بزرگ پيش نمي آتش
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» گوزنها« نفر مرد و زن و كودك سرگرم تماشاي فيلم 700، در حالي كه 22ساعت «: 29/5/57، 15691 شروزنامه اطالعات،
. زا سالن سينما را به آتش كشيدند بودند، گروهي خرابكار و غيرمعتقد به اصول انساني با همكاري سرايدار سينما، با مواد آتش

هاي آتش به   مردان و زنان و كودكان تماشاچي با ديدن شعله.در برگرفت كشيد و حريق تمام سالن سينما را ههاي آتش زبان شعله
هاي آتش تمام سالن را در  در اين ميان، شعله. طرف درهاي ورودي و خروجي هجوم بردند، اما با درهاي بسته مواجه شدند

ز مردان و زنان و كودكان تماشاچي،  نفر ا377. هاي آتش قرار گرفتند برگرفت و تماشاچيان با ناله و ضجه در محاصرة كامل شعله
بالفاصله پس از شروع حريق، براي اطفاي آن از ماموران . هاي آتش سوختند باري، در ميان شعله زنده زنده و به طور فجيع و رقت

آتش  بامداد 2نشاني موفق شدند در ساعت  موران آتشمأ. نشاني، شهرداري آبادان و شركت ملي نفت ايران كمك خواسته شد آتش
  ».اند ادامه دارد  نفر از تماشاچياني كه در آتش سوخته و كشته شده377 براي خارج ساختن اجساد  تالش. را مهار كنند

توان به وضوح   چند نكته را مي،هاي منابع رسمي كه بالفاصله بعد از فاجعه سينماركس منتشر شد از مجموعه گزارش
 نفري كه توانستند خود را نجات 10 - 2 ند قفل شده بودي درهاي ورودي و خروجسوزي سينما همه  قبل از آتش-1: استخراج كرد

نشاني با   آتش-3. هاي خروج و ورود گواهي دادند  اين افراد همگي بر مسدود بودن راه.كردندبه خروج بام اقدام  دهند از راه پشت
ر كسپاري پي  خاكدر تعجيل فراواني - 4 .وده است ب!اولين ماشين نيز فاقد آب كافي؟و شود  خير در محل حاضر ميأيك ساعت ت

بايست در انتظار   به شهادت رسيده بودند و ميهايي كه جملگي خانواده اعضاي  اجساديياو حتي براي شناسشده است قربانيان 
جمعي دفن  ور دسته لذا بخش قابل توجهي از اجساد در گ؛شوند قائل نميفرصت ند تا اقوامشان از ساير شهرستانها بيايند، دمان مي
 بامداد به 4گزارش ديگري تا بنا به  بامداد و 2تا ساعت حريق  ي يك گزارش روزنامه اطالعات حاكي است كه اطفا-5 .شوند مي

 قابل آتشخاموش ساختن براي نشاني خاورميانه در آبادان تاخير چند ساعته  ترين آتش با توجه به وجود پيشرفته. انجامد طول مي
سوزي معرفي  شود يا خودش را به عنوان عامل آتش  به فاصله اندكي از اين فاجعه فردي در عراق شناسايي مي- 6. هضم نيست

كه در بود وي و رهبر انقالب   رابطهشبهه در مورد سوزي به عراق گريخته است ايجاد  كه عامل آتش  هدف از اعالم اين-7. كند مي
حساس بوده كه اين به شدت مشاركت عوامل ديگري در اين ماجرا در مورد ان آبادان  دادست- 8. شده بودندنجف تبعيد به آن زمان 

 ساخته و پرداخته يحاضر به تن دادن به سناريووي  ، به عبارت ديگر؛مسئله كامالً در مصاحبه وزير دادگستري منعكس است
خواند   مييي اين حادثه را معما،دادستاناما  ،دكن سوزي اعالم مي ساواك عبدالرضا آشور را عامل آتش. ساواك در اين زمينه نيست
  . كه بايد به كشف آن پرداخت

به حقيقت نزديكتر كدام احتمال ن زمان با توجه به چنين قرائني آها در  بايد ديد حتي خوشبين ترين افراد به غرب و پهلوي
 يك  بودنداشتندوستن به نهضت سراسري ملت پيبراي  حركت چشمگيري ،ديدند و چرا عامه مردم آبادان كه تا قبل از حادثه مي

  صداساواك را عامل اين جنايت اعالم كرد؟
  :اندركاران رژيم پهلوي در بعد از انقالب  روايات دست- 2

ركس «اي بود، اوائل بعدازظهر آتشي سينما  شنبه  اوت كه پنج19روز : نويسد هوشنگ نهاوندي در كتاب خاطرات خود مي
چهارصد و هفتاد و هفت تن كه بيشترشان زنان و كودكان بودند خفه شدند يا . ت را سوزاند و ويران كردآبادان پايتخت صنعت نف

نشانان پااليشگاه  نشاني شهر و همچنين آتش ماموران آتش. اي قفل شده بود همه درهاي خروجي، با دقت ويژه... سوختند و مردند
حكومت با ... سوزي عمدي بود، جنايتي دهشتناك و فراموش نشدني شآت. نفت آبادان نتوانستند كسي را از مرگ نجات دهند

از مطبوعات خواستند كه زياد به اين . معمول رخ داده است» حوادث«اي كه گويا يكي از  گونه) به(خيالي به اين ماجرا پرداخت  بي
. زده و منزجر ساخت كار عمومي را شگفتاين روش برخورد، اف. گونه رفتار كردند نيز تقريباً همينماجرا بند نكنند و مطبوعات 
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چرا اين روش را . وزير و نه وزيري از دولت او به خود زحمت رفتن به آبادان را داد نه نخست. اعليحضرتين در نوشهر بودند
 ماهيت«راي انقالبي و دا» اساساً«سه سال بعد، مقامات رسمي جمهوري اسالمي پذيرفتند كه اين عمل كارآنان بوده و ... برگزيدند؟ 

هايي كه در غرب پيرامون انقالب ايران نوشته و منتشر شد،  كم ده سال طول كشيد تا باالخره در كتاب بوده است و دست» اسالمي
آخرين روزها پايان سلطنت و درگذشت شاه، دكتر هوشنگ (» .مورد ترديد قرار گرفت» ركس«ماهيت و عامالن جنايت سينما 

   )134-6، صص83اسرافيل و مريم سبحون، شركت كتاب، آمريكا، پاييز نهاوندي، مترجم بهروز صور
ها وزير آموزش عالي محمدرضا پهلوي بود در ادامه خاطراتش به جشن بزرگي كه فرداي اين جنايت فجيع  نهاوندي كه مدت

ي آبادان آگاهي يافتند، مخالفان  جعهچند روز بعد، هنگامي كه همگان از ابعاد فا«: نويسد  و ميكند ميشود اشاره  در دربار برگزار مي
گفتند هنگامي كه  مي. بازي آن شب به سود خود استفاده كردند و آن را به باد انتقاد گرفتند تندروي رژيم از ميهماني باشكوه و آتش

مهماني را متوقف بايد آن . اشتباه بزرگي روي داده بود. بازي هستند شهر يكپارچه عزادار است آنان در دربار سرگرم رقص و آتش
» .ي شديدي به رژيم بود كردند اين ماجرا ضربه بايد حتي عزاي ملي اعالم مي. گذشتند بازي چشمگير هم مي كردند و از خير آتش مي

  )141- 2همان، صص(
 رهبران كه اساس مبني بر اين اما بايد در اين زمينه يادآور شد كه آقاي نهاوندي در خاطرات خود صرفاً با طرح يك ادعاي بي

كه در مورد چنين ادعاي  ها دارد، بدون اين اند سعي وافري در تطهير پهلوي  مسئوليت اين جنايت را پذيرفته انقالب اسالمي رسماً
: كند هاي اين وزير دوران محمدرضا پهلوي واقعيت را براي همگان روشن مي گويي تناقضالبته  ،بزرگي سند و مدركي ارائه كند

پردازند و  رف است كه همه درباريان، روز بعد از اين جنايت هولناك در كاخ ملكه مادر به رقص و ميگساري مي نهاوندي معت-الف
ملت ايران  است كه   در حالياين . اي از تأثر به خاطر سوخته شدن جمعي از هموطنانشان در آنها وجود نداشته است گونه نشانه هيچ

ها بعد به  شخص نهاوندي كه سال. ر سراسر كشور يكسره در غم و ماتم فرو رفته بودندعزاي عمومي اعالم كرده بود و همه مردم د
  .كنند كند كه ديگر درباريان مي پردازد خود در اين مهماني همان مي توجهي به ملت مي انتقاد از بي
نتظار دارد خواننده بپذيرد كه آيا نويسنده ا.  معترف است به مطبوعات دستور داده شد به اين مسئله نپردازندي آقاي نهاوند-ب

 كار مخالفان شاه بوده است، يعني مردم مخالف استبداد و سلطه بيگانه چنين اقدام هولناكي صورت دادند و ،اين عمل جنايتكارانه
  !گونه به آن پرداخته نشود شاه با در دست داشتن مستنداتي در اين زمينه به مطبوعات دستور داد هيچ

گذارد كه نويسنده با  گونه ترديدي باقي نمي  هيچانن ادعا از سوي آقاي نهاوندي براي صاحبنظرتري  طرح عوامانه-ج
: خواهد رژيمي را كه خود از دست اندركاران آن بوده است به نوعي از اين جنايت دهشتناك مبرا سازد پايه مي هاي بي پردازي داستان

جنايتكاران به عراق، . اهللا خميني يافت  اين جنايت را متوجه اطرافيان روحچند روز بعد، تحقيقات پليس به ويژه مسئوليت ارتكاب«
اما مقامات دولتي و رسمي، براي آرام ساختن . ايران تقاضاي استرداد آنان را كرد. اهللا رفته بودند و در همانجا دستگير شدند نزد آيت

مطبوعات ... شوند» ناراحت«خواستند روحانيون   نمي. نرساندنداوضاع، حقايق مربوط به اين پرونده هشدار دهنده را به اطالع مردم 
  )135همان، ص(» . آنها چند نشريه چاپ پاريس ساواك را متهم به ارتكاب اين جنايت وحشتناك كردندرصد المللي و در بين

به محاكمه وي  چرااست اوالً اگر آشور عامل اين جنايت بوده كه سازد  نويسنده در تالش براي جعل واقعيت مشخص نمي
مطرح در اين فاجعه  به عنوان عامل اجرايي ساواك »زاده عليبحسين تك«كند كه در آن فرد ديگري به نام  بعد از انقالب استناد مي

   !كرد اين اقدام را يك حركت انقالبي معرفي كند زاده براي تبرئه خود تالش مي البته در اين دادگاه تكبعلي. شود مي
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 واقعيت آن ؟كند اي نمي گونه اشاره  به نتيجه درخواست استرداد آشور و تحقيقات قضايي از وي هيچينهاوندآقاي چرا ثانياً 
فارس تردد  كه براي كار به كشورهاي حاشيه جنوبي خليجرا بود كه در تحقيقات از وي مشخص شد ساواك يك كارگر ساده 

  !ه اعتراف كندكرد تحت شكنجه شديد قرار داد تا به دخالت در اين فاجع مي
   ؟با ساواك در اين زمينه چه بود كه در نهايت آقاي باهري كنار گذاشته شد) وزير دادگستري(ثالثاً اختالف بين آقاي باهري 

 كه به ذهنش خواهد رسيد اين است كه محمدرضا بزرگترين خيانت اي نكتهپردازي را بپذيرد اولين  رابعاً اگر كسي اين داستان
 ،طلبان كرده است؛ زيرا مدركي به اين ميزان از اعتبار در مورد مخالفان سلطنت و سلطه بيگانه در اختيار داشته نترا به خود و سلط

  . گرفته استدوشتهام اين جنايت بزرگ را به بار ا! ؟ و مظلومانهههرگز منتشر نكرداما 
: نويسد  نام وي به نگارش درآمد در اين زمينه مي كه بعد از فرار از ايران به»پاسخ به تاريخ«البته محمدرضا پهلوي در كتاب 

ون بودند بر اين باعترافات او ثبت شد؛ ولي قضاتي كه مرعوب شده يا ج. مقصر واقعي به عراق گريخت و در آن جا دستگير شد«
  ».ه بودتوانست بگويد اين جنايت را به نيابت از طرف چه كسي مرتكب شد فقط اين شخص بود كه مي. قضيه سرپوش نهادند
 بعد از پيروزي انقالب اسالمي در مصاحبه مطبوعاتي علت ناراحتي محمدرضا را از -دادستان وقت آبادان-آقاي ضرابي 
بارها مرا زير فشار قرار دادند كه بازپرس دادسراي آبادان را وادار كنم براي عبدالرضا آشور كيفر خواست «: كند دادگستري بيان مي

شريف امامي از باهري . امامي اوج گرفت  اين دروغ بزرگ نرفتم، در نتيجه اختالف بين باهري و شريفصادر كند اما من زيربار
ي سينما ركس عبدالرضا آشور را عامل اين جنايت  خواست كه در جهت اجراي نيات شاه براي خواباندن سروصداي فاجعه مصراً مي

خواسته از  كاري بيش نيست كه مي دانستم كه آشور شخص بي  اما ميكرد؛ معرفي كنم و باهري همه اين فشار را به من منتقل مي
تمايلي به   كه قبالً-امامي دكتر باهري را در نتيجه شريف. من زيربار نرفتم... فارس برود طريق مرز عراق براي كار به كشورهاي خليج

  ».دگستري بركنار كرددر آنجا بود كه شاه باهري را از وزارت دا.  به كاخ شاه فرستاد- اين كار نداشت
 يكي ديگر از - احمد احرار«: پردازد  مي57و56هاي  ل وگو با احمد احرار به بررسي وقايع سا باغي در گفت ارتشبد عباس قره

ا يداند موضوع پروندة متهم  كند و آن را هم از داليل استعفاي خود مي مسائلي كه آقاي دكتر باهري در خاطرات خود ذكر مي
كنم در مورد اين قضيه، حضرت عالي كه وزير كشور بوديد از جريان امر  خيال مي. وزي سينما ركس آبادان استس متهمين آتش
امامي شنيدم كه گفتند در ضيافتي كه به افتخار يكي از ميهمانان  مان ايام از آقاي شريفهبنده خاطرم هست كه . مطلع باشيد

ايشان .  ترتيب يافته بود آمدند آهسته چيزي به اعليحضرت گفتند-ي بنگالدشجمهور الرحمن رئيس  اگر اشتباه نكنم ضياء-خارجي
كرد و  گفتند االن صدام بود كه تلفن مي... از سر ميز برخاستند و رفتند و وقتي برگشتند به من و سپهبد مقدم اشاره كردند كه برويم

در ...  بوده استسوزي سينما ركس راف كرده كه از عوامل آتشاند و او اعت ها كسي را در موقع عبور از مرز گرفته خبر داد كه عراقي
من . سوزي سينما ركس هم دستگير شد  آقاي دكتر باهري كه وزير دادگستري بود اعالم كرد دومين عامل آتش57 شهريور 23
تهراني در جريان زد دانم اين دومي كه بود ولي يادم هست در همان ايام شخصي بنام سيدعلي اندرزگو معروف به شيخ عباس  نمي

رفت و با  اين شخص از فعاالن مذهبي بود و مرتباً به سوريه ولبنان و عراق مي. و خورد با مامورين ساواك تيرخورد و دستگير شد
امامي اتفاق  سوزي سينما ركس قبل از تشكيل دولت شريف دانيد كه آتش  مي-باغي ارتشبد قره... آقاي خميني ارتباط نزديك داشت

شد كه باالخره بايد عوامل اين حادثه را پيدا  اي نبود كه فراموش شود در هيئت دولت از همان ابتدا صحبت مي  ولي چون مسئلهافتاد
امامي از آقاي دكتر  شد و آقاي شريف هربار در جلسات هيئت دولت قبل از ورود در دستور راجع به اين موضوع مذاكره مي... كنند

كنيم و از اين  اند و بررسي مي داد كه مشغول هستيم، پرونده را آورده ايشان هم جواب مي.  به كجا رسيدكرد پرونده باهري سئوال مي
يك بار، موقعي كه جلسه هيئت دولت تمام شد من آقاي دكتر باهري را به كناري كشيدم و گفتم آقاي دكتر، اين موضوع . ها حرف
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رسد؟ ايشان، البته بطور  شود، چطور است كه به جايي نمي صدا ميخيلي مهم است، خيلي حساس است، خيلي در اطرافش سرو
چيز حسابي به دستنم نيامده . خصوصي، اظهار داشت كه بله، من اين پرونده را مطالعه كردم ولي چيز درست و حسابي در آن نديدم

ود كه اين شخص موقع عبور از مرز البته آنجا تشريح شده ب. اين را كه از ايشان شنيدم، از نظر بنده هم موضوع سست شد. است
ها ساختگي  شد كه اين  به دخالت در واقعه حريق سينما ركس اعتراف كرده است ولي خوب، از طرفي هم گفته ميدستگير شده و

چه شد كه چنان شد؟ گفت و گوي احمد  (».است و در هر حال آقاي دكتر باهري به من گفت كه چيز حسابي در پرونده نيست
  )72- 3م، صص1999باغي، نشر آران، آمريكا، سال  ارتشبد عباس قرهاحرار با 

 بعد از سراسري شدن ،باغي در اين مصاحبه به مصاديقي ديگر در چارچوب سياست كلي ايجاد رعب و وحشت ارتشبد قره
ن نيز به مرحله اجرا رايگيرند در ا كار ميه اي كه كشورهاي غربي در همه كشورها ب هاي شناخته شده شيوهاشاره دارد؛ خيزش مردم 
: وجه منحصر به سينما ركس آبادان نبود سوزي در اماكن عمومي براي خسته كردن مردم از مبارزه به هيچ ايجاد آتش. گذاشته شد

روزي مرحوم سپهبد صمديان پور رئيس شهرباني وقت خواست و آمد به وزارت كشور و گفت دو مطلب  -باغي  ارتشبد قره«
گفتم يعني چه؟ چطور چنين چيزي . كند گويند يك مقدار از اين كارها را خود ساواك مي يكي اين كه مي. ا بگويمام خدمت شم آمده

ممكن است؟ گفت بله، يك مبل فروشي اظهار كرده است كه شب آمدند و به ما خبر دادند كه فردا قرار است ناحيه شما را شلوغ 
هاي حسابي را بگذاريد كنار و تعدادي ميز و صندلي  مبل. اي شما را بناست آتش بزنيمه آئيم اينجا و مبل ما مي.  بزنيم كنيم و آتش

خواستم به اطالع شما برسانم و آن اين  بعد گفت يك مطلب ديگر هم مي! عادي جلو دست بگذاريد كه خسارت زيادي وارد نشود
 است و اشخاص غيرموجهي را آنجا جمع كرده است كه ارتشبد اويسي در فرمانداري نظامي يك ستادي براي خودش ترتيب داده

پرسيدم چرا اين مطلب را به عرض . كنند گيرند و مرخصشان مي كنند و بعد از آنها پول مي است كه اينها اشخاصي را بازداشت مي
به عنوان معالجه البته در همان روزها ايشان تقاضاي بازنشستگي كرد و . ام بگويم كه شما به عرض برسانيد رسانيد؟ گفت آمده نمي

تصميم گرفتم خودم هم بروم ... امامي گفتم ايشان تائيد كرد مقصود اين كه وقتي اين مطالب را براي آقاي شريف. گذاشت و رفت
گويد و  رئيس شهرباني اين طور مي. رفتم حضورشان و گفتم جريان اين است. پرده عرض كنم حضور اعليحضرت و مطالب را بي

در مورد . كردند البته نفرمودند كه به عرض رسانيده بود يا خير، همين طور گوش مي. ض رسانيده استخودش هم گويا به عر
شما كاري به اين كارها نداشته باشيد، شما كار . كند همه اين كارها زيرسر ساواك است وزير فكر مي ساواك گفتند كه بله نخست

  )29-30 صص،همان(» .خودتان را انجام بدهيد
روز «: كند ها با صراحت بيشتري بيان مي سوزي باغي در فرازي ديگر از اين كتاب نقش شاه را در اين آتش ارتشبد قره

اشخاص مختلف . سوزي است رسيد كه در نقاط مختلف شهر آتش چهاردهم آبان، از حوالي ظهر گزارشهايي به وزارت كشور مي
 ساختمان وزارتخانه كه در جنوب ششمپنجره اطاق وزير كشور در طبقه از . دادند سوزيهاي متعدد خبر مي كردند و از آتش تلفن مي

كردند  ضمناً بعضي اشخاص كه تلفن مي. كشد دود زبانه ميو پارك شهر قرار داشت نگاه كردم و ديدم از نقاط مختلف آتش 
كنند و  اند نگاه مي شدند ايستاده ميگفتند مامورين فرمانداري نظامي و مامورين پليس كه آنها هم مامور فرمانداري نظامي تلقي  مي

دهند، قضيه از چه قرار  من تلفن كردم به سپهبد صمديانپور رئيس شهرباني و گفتم اينطور گزارش مي. دهند هيچ اقدامي انجام نمي
نظامي كنيد؟ گفت فرماندار  گفتم پس چطور اقدام نمي. اند است؟ گفت بله، درست است شهر را در نقاط مختلف به آتش كشيده

نشاني هرگز  آتش(نشاني شهر در اعتصاب است  كند؟ گفت آتش نشاني اقدام نمي گفتم چرا آتش. دستور داده است كه مداخله نشود
بنده ديدم ديگر قابل ... نشاني ارتش هم در اختيار نيروي زميني است و ارتشبد اويسي بايد دستور بدهد  و آتش) اعتصاب نكرده بود

سوزد و حاال كه كمي هم هوا تاريك شده  دم حضور اعليحضرت، عرض كردم نقاط مختلف شهر در آتش ميتحمل نيست، تلفن كر
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فرمودند خوب، ديگر . كند پور رئيس شهرباني صحبت كردم، اينطور اظهار مي با سپهبد صمديان. شود هاي آتش كامالً ديده مي ستون
  )94-5همان، صص(» ...چه خبر است؟
سازد  طلبانه ملت ايران به وضوح روشن مي  احرار كه در اين كتاب ضديت خود را با جنبش استقاللكه آقاي احمد جالب اين

و نقش مامورين ساواك ما هم  درباره حوادث خياباني -احمد احرار«: شود ها مي سوزي  اعتراف به نقش ساواك در آتشازناگزير 
 اغتشاشات مصنوعي در شهر، بخصوص در خيابانهاي باالي شهر گويا اين طور فكر شده بود كه اگر يك. چيزهايي شنيده بوديم

 بزنند و ايجاد هراس بكنند مردم نگران امنيت خودشان خواهند شد و افكار عمومي برانگيخته  ها را آتش تهران، راه بيفتد و مغازه
  )32همان، ص (».آيند شود و اكثريت خاموش به صدا درمي مي

  
  

 مشابه را يملكردعا نقاط ديگر، ياي در تهران  هاي زنجيره سوزي فروشگاه سينما ركس و آتشسوزي  اي گذرا بين آتش مقايسه
مردم نداد كه  اجازه ،سينما بود قدمي 300 بعد از به آتش كشيده شدن سينما ركس، پليس كه مقر آن در دهد؛ نشان ميها  در همه آن

نشاني پيشرفته آبادان بعد از پايان جنايت يعني سوختن  ش همچنين به نوعي عمل شد كه آتكمك كنند،به محصورين در آتش 
 براساس ممكن بود،سوزي  در همان دقايق اوليه آتشاطفاي حريق كه   در حالي،حاضران در سينما در صحنه حاضر شود

كه   در اين ميان اينرنكته بسيار مهمت. ديكش  بامداد مهار آتش طول 4 بامداد و به روايتي تا 2هاي رسمي به روايتي تا ساعت  گزارش
 ي و خروجيتوانستند با فراغ بال اقدام به قفل نمودن همه درهاي ورود كس جز نيروهاي ساواك نمي توجه به موقعيت سينما هيچ با

ها عليه سلطه غرب  كه چرا چنين جناياتي كه در روند مبارزات برخي ملت  اما اين،گونه اعتراضي برانگيخته نشود ند و هيچنسينما ك
 بايد به اين موضوع توجه داشت كه نهضت مردم ايران مركزيتي مدير، هوشمند و ؟ايجاد اخالل نمود نتوانست در ايران كارساز باشد

طلبانه ملت ايران را كشف  اين مركزيت به سرعت ترفندهاي مشترك استبداد و سلطه بيگانه عليه حركت استقالل. مجرب داشت
شد، بلكه آگاهي از ريشه وقوع  ند؛ لذا اين جنايات نه تنها موجب وحشت و سردرگمي مردم نميرسا كرد و به اطالع همگان مي مي

  نكته حائز اهميت. جزم كردشناختند  سرنگوني رژيمي كه تا آن زمان به اين ميزان آن را جنايتكار و خائن نميبراي آن، عزم ملت را 
ها از الك خود خارج و  گونه شوك تفاوت با اين  حتي قشر خاموش و بي،كيريزان چنين جنايات هولنا كه برخالف انتظار برنامه اين

  . طلبي همراه گرديد با سيل استقالل
دانستند  حتي دشمنان قسم خورده وي ميو هاي مبارزاتي رهبري انقالب براي همگان روشن شده بود  ها و برنامه البته سياست

شايد رمز پيروزي ملت براستبداد و سلطه . ر استراتژي مبارزاتي نهضت نداردگونه جايگاهي د كه خشونت و اقدامات مسلحانه هيچ
گرفت برتري دشمنان   زيرا اگر انقالب در مسير خشونت قرار مي؛بيگانه كه از امكانات تسليحاتي بسياري برخوردار بودند همين بود

 البته نفي اقدامات مسلحانه و خشونت از سوي امام ؛دبر ملت در اين وادي كامالً چشمگير بود و هرگز اين مبارزه ره به جايي نمي
رهبر . بيفتدگناه در خطر   كه جان افراد بييردگ بايست كاري صورت مي  بر اين اساس نمي؛ اسالمي داشتاعتقاداتخميني ريشه در 

ا بخشي از ملتند و در نهايت به ه  زيرا معتقد بودند كه آن؛دادند سربازان ارتش مورد تعرض مردم قرار گيرند اجازه نميانقالب حتي 
چند هفته بعد در مالقات روزانه با شاه، «: ريختهم دندان مسلح شاهنشاهي را در بن  ارتش تا ، همين اعتقاد.مردم خواهند پيوست

 آن را نظمي، پايان داده شود بايد جلوي وقت آن است كه به اين بي«: اعليحضرت كه به وضوح نگران و برآشفته بود به اويسي گفت
اند، مردم به  هاي خود در خيابانها مستقر شده پوش سربازان من در زره«: اويسي كه خود نيز در هچل افتاده بود جواب داد» .گرفت

سربازان من ! كنند آنان سربازان را برادر خطاب مي. دهند هاي ميخك قرمز به آنها مي دهند و گل روند، با آنها دست مي طرف آنها مي
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اگر طبق يك نقشه، كماندوها به سربازان شما «: سرانجام گفت. شاه مدتي به فكر فرو رفت... » .گشايند  نمي ي آنها آتشديگر بر رو
نظرت در اين . كنند شوند و به سمت جمعيت شليك مي اي را بكشند چه؟ به اين ترتيب بقيه برآشفته مي در خيابان حمله كنند وعده

گرشاسبي، انتشارات اهل قلم، سال  زاده، آخرين رئيس شعبه ساواك در آمريكا، ترجمه اصغر خاطرات منصور رفيع(» مورد چيست؟
  )367، ص1376

ها  برخي ارتشي...  شهر بزرگ كشور چون تهران مشهد، اصفهان و چندين در ،براساس همين نقشه پليد محمدرضا پهلوي
 اين امر موجب كهها به نمايش درآمد  ها در پادگان ساد آنشته و بعضاً قطعه قطعه شدند و اجك گارد جاويدان يتوسط كماندوها

 اما به سرعت ارتش متوجه اين توطئه شاه براي رويارو قرار دادنش با ملت شد ،هايي را به دنبال داشت تحريك ارتش شد و قتل عام
ود بر كليه اقدامات ساواك اشراف كه رابط ساواك با سيا در آمريكا ب زاده به دليل اين منصور رفيع. و فرار از ارتش شدت گرفت

ها براساس طرح ايجاد وحشت اطالعات وسيعي دارد  گناه در خيابان  او در زمينه كشتار مردم بي.كرد را به سيا گزارش مي داشت و آن
سپس . صورت خود را با دستانش پوشاند) نصيري(در اين هنگام تيمسار «: كند  در خاطرات خود نقل ميراكه بخش ناچيزي 

داني هفته گذشته چند تا مرسدس بنز را درب و داغان  مي«: آيد ادامه داد دستانش را برداشت و با صدايي كه انگار از ته چاه درمي
) شاه(او ! شته شدند؟ و هنوز كافي نيستكسوزي در منطقه تجاري شهر راه انداختيم؟ چه تعداد آدم در جا  كرديم؟ چندتا آتش

به . من هم فرزند دارم. توانم من هم وجدان دارم من ديگر نمي. بيشتر آتش بزنيد! بيشتر بكشيد. نيستامروز به من گفت اين كافي 
خاطر خدا به من بگوئيد دليل اين كارها چيست؟ براي اين كه چنين نشان داده شود كه اين اعمال تروريستي است براي اين كه به 

به بنابراين كشتار مردم عادي ) 331همان، ص(» .اين دشمنان كمونيست هستندمردم قبوالنده شود كه دشمناني وجود دارد و اين كه 
 آبادان به دو سينما ركس البته فاجعه ؛محدود به سينما ركس نبودمراجعه به مراكز مختلف،  در فروشگاه يا دستور شاه، حين خريد

هدف از كشتارهاي اينچنيني سردرگم وگرنه  نمايد سازي مشخص شاه ناگزير شد براي آن پروندهكه  رداي پيدا ك دليل ابعاد گسترده
 با دو علتي كه موجب شد. سر برنده خورند و همواره در حالت اضطراب و نگراني ب  ندانند از كجا ضربه ميتاساختن مردم بود 

كوچك و ديگري آميز سينما ركس را به امام خميني نسبت دهند يكي ابعاد عظيم فاجعه در يك شهر   كشتار فاجعه،سازي پرونده
خوشبختانه سرعت آگاهي مردم از ابعاد توطئه موجب شد كه هم . مسئله حساسيت استراتژيك آبادان به لحاظ نفت بود

اي بارز از جنايات شاه عليه  تر به نهضت مردم بپيوندند و هم سينما ركس به عنوان نمونه  راسخزميع اندركاران صنعت نفت با دست
هاي انگليس و آمريكا به عنوان حاميان اصلي  اين در حالي بود كه رسانه. يران و حتي جهان نقش ببنددمردم عادي در ذهن مردم ا

. ن شاه نسبت دادندايش طراحي شده همراهي كردند و اين جنايت را به مخالفپ از يمحمدرضا پهلوي از همان روز اول با سناريو
ه حمله تروريستي گويد ك دولت ايران مي«: سازد گونه منتشر مي س را اين خبر سينمارك29/5/1357سي در تاريخ  بي براي نمونه بي

بر طبق اخبار راديوي ايران، .  نفر در سينمايي در شهر آبادان انجاميد، رسماً بررسي خواهد كرد400ديشب را كه به مرگ تقريباً 
سينما ديشب . نوز مشغول جستجوي خرابه هستند نفر از زيرآوار سينما بيرون آورده شده و گروههاي امدادي ه377تاكنون اجساد 

ها به هر چهار گوشه ساختمان آتش زدند و از آنجايي كه درهاي خروجي سينما قفل بود،  پر از تماشاچي بود كه ناگهان تروريست
رين حريق عمدي بوده ت گويد كه اين ضايعه پرتلفات سي در تهران مي بي خبرنگار بي. تماشاچيان نتوانستند از ساختمان فرار بنمايند

سي، به  بي تحرير تاريخ شفاهي انقالب اسالمي ايران، مجموعه نامه داستان انقالب از راديو بي (».گرفته كه اخيراً در ايران صورت مي
 ،گيري منتشر كرد نيز خبر اين فاجعه را با همان جهت» رويتر«خبرگزاري انگليسي ) 279، ص1373نشر تفكر، سال . باقي. كوشش ع
سوزي سينما در تاريخ   بزرگترين آتش-  رويتر-تهران«: گونه تحقيقي در مورد علت حادثه صورت نگرفته بود كه هنوز هيچ در حالي

بسياري از قربانيان زن و كودك بودند و خبرگزاري رسمي ايران .  نفر را در سينمايي در آبادان بقتل رساند377) شنبه پنج(روز شنبه 
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تر صورت گرفت  هاي جزيي سوزي سينماي آبادان، بدنبال يك سلسله سانحه آتش. آن خرابكاران اعالم داشتمسئوليت فاجعه را از 
مقامات دولتي . هاي ضددولتي اخير اتفاق افتاده و در آن چند سينماي ديگر نيز به آتش كشيده شده است كه در موجي از اغتشاش

هنوز گزارش رسمي درباره . ا كردن مسئوالن فاجعه را آغاز كرده استتحقيقاتي فوري را شروع كردند و پليس جستجو براي پيد
هاي  اند كه اين واقعه، يكي از سلسله وقايعي است كه با شورش سوزي سينما منتشر نشده، اما بسياري بر اين عقيده جزئيات آتش

روزنامه (» اند ل آن اعالم كردهؤبي را مسها و عناصر متعصب مذه اخير ايران در اين ماه در رابطه است و شاهنشاه ايران كمونيست
 خودگوياي اين كهدر پيش گرفتند، را انگليس  تبليغاتي يمش يكا نيز همين خطرد آميجرا]  خ1327[ شاهنشاهي 20/5/2537كيهان، 

غات حجم تبلي. گرفت واقعيت است كه اين جنايات براي خسته كردن ملت ايران با هماهنگي كامل واشنگتن و لندن صورت مي
ها در حمايت از اين جنايات به حدي بود كه ايرانيان مقيم اين كشور مجبور شدند تظاهراتي عليه اين سياست  ياي آمريكاي رسانه

آنجلس تظاهراتي ترتيب دادند تا  ايرانيان مخالف حكومت شاه در لس) 57 شهريور 10 (78روز اول سپتامبر «: ضدايراني برپا سازند
 تظاهرات .دانستند اعتراض كنند سوزي سينما ركس آبادان مي كايي كه مخالفان مذهبي رژيم شاه را مسئول آتشهاي آمري به روزنامه

روزنامه . ( نفر از تظاهركنندگان ايراني را بازداشت كرد150آنجلس   نفر زخمي شدند و پليس لس15به درگيري با پليس انجاميد و 
 و برخي واقعيات كردند ميد فرانسه برخالف سياست تبليغاتي انگليس و آمريكا عمل در اين ميان جراي) 1978 سپتامبر 3- 4لوموند 

ضمن ) 57مرداد و شهريور  (78هاي اوت و سپتامبر  در ماه... هاي فرانسوي ليبراسيون، لوموند و  روزنامه. ساختند را منعكس مي
 اوت 22از جمله لوموند در تاريخ . كردند ا هم تعقيب ميسوزي سينماركس ر آميز آتش انعكاس اخبار مربوط به ايران، حادثه فاجعه

 اما ،دقيق بيشتر، نسبت دادندت، بدون »طلب عناصر آشوب«سوزي را به  مقامات دولتي مسئوليت اين آتش«: نوشت) 57 مرداد 31 (78
اي براي  تر كند و بهانه  آشفتهگويند دولت اين كار را كرده است تا اوضاع را كنند و مي مخالفان حكومت اين اقدام را محكوم مي

  ».دست آورده سركوب بيشتر ب
 به واقعيت ،ثبت رسيد و به مواردي از آن در اين نوشتار اشاره شده چه بعدها از درباريان ب اين گزارش لوموند براساس آن

رد اعتراض ايرانيان مقيم همچنين آقاي افشين متين در پژوهش خود پيرامون جنبش دانشجويان خارج كشور در مو. تر است نزديك
 ايراني در مقابل ساختمان روزنامه 500 حدود 1978در اول سپتامبر «: نويسد گويي نشريات آمريكايي مي آمريكا به خالف واقع

هاي گروهي به رويدادهاي ايران  آنجلس دست به تظاهرات زدند و خواستار توجه بيشتر رسانه آنجلس تايمز در مركز شهر لوس لوس
پليس به دستگيري تظاهركنندگان اقدام و سپس در حالي كه همگي آنها را در . سوزي سينما ركس آبادان شدند ژه فاجعه آتشبه وي

آميز با استفاده از باتوم همه افراد را به باد   خشونتيپليس ضدشورش در واكنش... يك خيابان باريك به محاصره خود درآورده بود
تاريخ جنبش كنفدراسيون، (» . تن نيز بازداشت شدند171احيه سر و بدن به شدت مجروح و  دانشجو از ن30حدود . كتك گرفت

  )403- 2 ص،1378 ترجمه ارسطو آذري، انتشارات شيرازه، سال نوشته افشين متين،، 1332-57دانشجويان ايراني در خارج از كشور 
وقع بود كه فاجعه سينما ركس آبادان بوقوع پيوست در اين م«: نويسد  سينما ركس ميدربارةخانم فرح ديبا در خاطرات خود 

 مرداد 28روز . و اين عملي بود براي تشديد خشم مردم، ايجاد كينه و نفرت و قدمي غيرقابل بازگشت در راه متالشي كردن مملكت
من . هاي آتش جان سپردند  در سينماي آبادان زبانه كشيد چهارصدنفر در اين واقعه در ميان شعله با آغاز نمايش فيلم، ناگهان آتش

وزير تماس گرفتم و او را از تصميم خود دائر به رفتن نزد  كه به استفاده سياسي مخالفين از اين واقعه يقين داشتم فوراً با نخست
ا از را منصرف كرد و من با شنيدن سخن او ناگهان احساس كردم كه او اعتماد خود رممجروحين و خانواده قربانيان اعالم كردم او 

بنابراين فاجعه . از بدو اغتشاشات، حدود پنجاه سينما توسط طرفداران خميني به آتش كشيده شده بود... دست داده است
 م،2004پهلوي، پاريس، انتشارات فرزاد، سال كهن ديارا، خاطرات فرح (» .توانست كار همان افراد متعصب باشد سينماركس نيز مي
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كالم او كامالً   اما از فحواي،وزير را منعكس سازد ل معلومي نخواسته نظر نخستي دالراوي خاطرات گرچه به) 272-3صص 
براساس نيروهاي شهرباني . يز به مخالفان استبداد و سلطه بيگانه نسبت دهندنتوانند فاجعه سينما ركس را  روشن است كه ديگر نمي
رسيد جلوگيري  به گوش مي  ها كامالً هاي آن سوختند و ناله  مي رساني مردم به كساني كه داشتند در آتش دستور ساواك از كمك

كه  در حالي! هم بدون آب  آن،نشاني بسيار دير هنگام در محل حادثه حاضر شدند آتشنيروهاي  براساس همين برنامه ،كردند مي
... تحقق يابد وعظيم اي  تا فاجعه بودهاي سالن توسط عامالن جنايت بسته شده  دربهمه   بود،ها با محل حادثه بسيار كم  فاصله آن

محمدرضا پهلوي صبح همان روز در يك مصاحبه . بوده استوعده شاه برتحقق ساخت كه بنا  اين قرائن بر همگان روشن مي
. را خواهند ديد گويد كه به زودي اين وحشت  دهد و مي به مخالفان، حكومت وحشت بزرگ را وعده مي) 28/5/57(تلويزيوني 

زدن سينما را داشته باشند و هم قدرت جلوگيري از  وانستند بيافرينند كه هم قدرت آتشت بزرگ را صرفاً كساني مياين وحشت 
رسيد قطعاً افراد  نشاني بسيار مجهز آبادان به محل حادثه مي  آتش، حريق را، زيرا اگر در همان دقايق اوليارسال تجهيزات اطفا

 در تقابل كامل با اشراف  كههاي آمريكايي است مل در اين زمينه عملكرد رسانهأه قابل تنكت. شدند اندكي قرباني اين حادثه مي
دادند  ليه استبداد و سلطه آمريكا و انگليس نسبت ميعپاخاسته ه اين فاجعه را به مردم بزيرا در همان حال كه  ؛اطالعاتي آنهاست

نشاني در  ه واشنگتن به صراحت از عمل نكردن پليس و آتشيك عضو ارشد سفارت آمريكا در تهران در گزارش محرمانه خود ب
از يك هنرمند ] به نام گوزنها[ نفر در سينما مشغول تماشاي فيلمي 600تعداد ] مرداد28[ اوت 19در شب «: دهد اين مورد خبر مي

اگران به استثناي چندنفر را كسي كه آتش را در سينما افروخت، همه تماش. سوزي شد مشهور ايراني بودند، كه سينما دستخوش آتش
دي استمپل،  جان(» .اند نشاني، دير رسيده ها و تجهيزات آتش در ورودي و خروجي قفل بوده است و پليس و ماشين. به قتل رساند

  )160و1درون انقالب ايران، ترجمه منوچهر شجاعي، انتشارات رسا، صص
به شدت  رژيم شاه را در جنايت سينماركس وم كنندگانمحك ش در خاطرات-رئيس اداره هشتم ساواك - منوچهر هاشمي 

، پس از 1368است كه در كتاب اخير خود بنام موريانه، منتشره در سال » بزرگ علوي«منظورم استاد «: نويسد و ميكند  ميسرزنش 
 سينما 1357 مرداد 28ديگر تعجبي نداشت كه روز «: نويسد  آن مي228بهم بافتن رطب و يابس فراوان درباره ساواك، در صفحه 

ششصد نفر را با . جا و همه كس يقين داشت كه اين جنايت را ساواك مرتكب شده است ركس در آبادان به آتش كشيده شد و همه
هاي آن و عواملي كه در اين جنايت   و داليل و انگيزه1357آتش زده شدن سينما ركس آبادان در مرداد  ».دود و آتش جزغاله كردند

...  فاصله كمي پس از حادثه، طور نسبي و يكي دو سال بعد از انقالب، طور كامل برهمگان روشن شددرقيم داشتند، مباشرت مست
حتي شيخ علي تهراني، يكي از سران انقالب به اصطالح اسالمي، كه فعالً جزو مغضوبين رژيم و مقيم بغداد است، اخيراً در يك 

ه تصميم به آتش زدن سينما ركس آبادان در قم و با حضور سه تن از مجتهدان، از مصاحبه راديويي صراحتاً اذعان كرده است ك
داوري، سخني در كارنامه ساواك، نوشته سرتيپ منوچهر هاشمي، چاپ انگليس، انتشارات ارس، (» .اهللا منتظري اتخاذ شد جمله آيت

  )150، ص1373سال 
وي . داردكه مدركي ارائه دهد اظهارات ضد و نقيضي   بدون اينرئيس اداره هشتم ساواك براي تبرئه خود و ساير همكارانش

آشور، سوزي هاشم  عامل آتشمنظور از  اگر .سوزي مشخص شد طور نسبي عامل آتشه گويد در فاصله كمي پس از حادثه ب اوالً مي
شاندن جنايت حتي نتوانست اين حيله براي پوبايد گفت كه اي بود كه تحت شكنجه ساواك مجبور به اعتراف شد  آن كارگر ساده

اگر حسين تكبعلي زاده منظور نظر   ثانياً. كننداعالم  پرونده را مختومه شدندمجبور از اين رو  ؛ كندمتقاعدوزير دادگستري وقت را 
ي فرار  اما برا،درآمده بودبه خدمت ساواك اين جنايت براي انجام  وي يكي از كساني بود كه )كه بعد از انقالب محاكمه شد(است 

 در كدام مصاحبه چنين يثالثاً آقاي شيخ علي تهران. كرد از مجازات اعدام در دادگاه، عمل خود را يك حركت انقالبي عنوان مي
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) ا امامب انبه ويژه مرتبط( مجتهدان ؟شود  آن ارائه نميصحتي براي اثبات دركگونه م  چرا هيچ؟تواند بيان كرده باشد مطلبي را مي
دانستند چگونه ممكن  را خالف شرع مي ك كالنتري پاسباني ترور شود و آنيند براي خلع سالح ددا هرگز اجازه نميقبل از انقالب 

براي تطهير خود و اين مقام بلندپايه ساواك در حالي مطالب خالف واقع ! ؟است اجازه كشتار افراد خردسال را در سينما داده باشند
 ساواك را به دست داشتن در چنين اعمالي متهم ،اندركاران رژيم پهلوي  حتي دستآميزد كه همگان درهم ميهايش  همپالكي

 در اين زمينه به عمليات تخريبي ساواك در -وزير مشاور و رئيس برنامه و بودجه محمدرضا پهلوي - ي عبدالمجيد مجيد.سازند مي
گفتم كه جناح پيشرو . ح پيشرو در حزب رستاخيز بودممن آن موقع در دولت نبودم، ولي هماهنگ كننده جنا«: اين ايام اشاره دارد

حاضر است پشت سر شما بيايد و هر نوع كمكي الزم است به شما بدهد و بين شما و دستگاههاي انتظامي و شهري ارتباطات الزم 
عي بود كه ساواك ديگر آن موق. ها نپسنديدند اين را گويا، خوب، بعضي. اعالم كردم  اين را من رسماً. را برقرار بكند و كمك بكند

چون استقبال . اين حرفي كه من زدم] در[تاژ بكند و براي اينكه ساب-كرد نقش قبليش را عوض كرده بود و نقش ديگري بازي مي
يك روزي شنيديم كه بمب گذاشتند و بمب منفجر شد پشت در خانه . اما اين كارها را كرديم... خيلي خوب از آن شده بود

ام اين بمب را بگذارند كه  بودم كه دستور داده] مجيدي[بعداً مقداري تراكت پخش كرده بودند كه من ... در خانهبازرگان، پشت 
  )179، ص1381خاطرات عبدالمجيد مجيدي، انتشارات گام نو، سال (» .مسلماً به نظر من كار خود ساواك بود

چنان فراوان و فاحش است كه بررسي  ن جنايت بزرگ آنهاي وابستگان به رژيم پهلوي براي تبرئه خود در اي ييگو تناقض
   به ادعاي ديگري  در آخرين فراز از اين بخش اشاره. گنجد ها در اين مختصر نمي همه آن

 را كه مدعي است »نام حسين بروجردي«اخيراً آقاي بهرام چوبينه خاطرات فردي به . در اين زمينه خالي از لطف نخواهد بود
 كه اين شخصيت ادعايي مدعي است ،در اين خاطرات.  بلندپايه جمهوري اسالمي بوده در آلمان منتشر كرده استقبالً از مسئوالن

اي داشته است و مكان اين مالقات نيز  اهللا خامنه  به همراه دوستان خود مالقاتي با آيت57ا اوايل خرداد سال ياواخر ارديبهشت 
دهد تا  اي مي ها نامه اي به آن اهللا خامنه گويد در اين مالقات، آيت او مي. بوده است) يحييزاده  خيابان امام(ي تهران رمحله بوذر جمه

بهرام چوبينه به نقل از بروجردي مدعي است كه اين . االسالم موسوي تبريزي در آبادان برسانند زا به حجت آن را به همراه مواد آتش
گويي دريغ  عوامل وابسته به رژيم پهلوي و غرب كه از هيچ خالف. وده است به آتش كشيدن سينما ركس آبادان ب!نامه حاوي فتواي

بافند كه به سهولت براي همگان كشف حقيقت را  هايي مي اطالعي داستان جنايات بپردازند به دليل كمخود از كنند تا به تبرئه  نمي
توانستند از اين شهر  و به هيچ وجه نميگذراندند  ميانشهر در ايرخود را تبعيد دوران اي در اين ايام  اهللا خامنه آيت. نمايد آسان مي

 البته به هر مناسبتي و در هر مقطع زماني عوامل مرتبط با رژيم پهلوي شخصيتي از نظام جمهوري اسالمي را به عنوان ؛خارج شوند
ا حتي براي افراد عادي جامعه امروز شناخت حقيقت رتالش مذبوحانه، د كه اين نكن سوزي سينماركس معرفي مي مجوز دهنده آتش

  .كند سهل مي
بيش از را برخي حقايق است كه  59 مروري بر كيفر خواست تنظيمي توسط دادستان آبادان در سال ،بخش سوم اين پژوهش

استناد به اظهارات حسين با ا تن نظام جمهوري اسالمي بعد از اين دادگاه كوشيدند امخالف. پيش براي اهل نظر روشن سازد
اجراي اين جنايت در خدمت اهداف پليد اين سازمان مخوف قرار براي و بود  خدمت ساواك درآمده بهفرد معتادي كه (زاده  عبليتك

 عوامل اصلي اين جنايت از ايران گريخته ، برگزار شد59سفانه در دادگاهي كه سال أمت. گر سازند  تاريخ را وارونه جلوه)داشت
، سرتيپ )رئيس ساواك خوزستان( اين افراد عبارت بودند از سرتيپ علي اصغر وديعي .ه قرار گرفتند لذا غياباً مورد محاكم؛بودند
شهردار وقت (، دكتر بيژن صالحي )رئيس وقت سازمان آب آبادان(، مهندس عزيزي )رزمي رئيس وقت شهرباني آبادان(رضا 
جوي كميته ز با»رسولي«، نوذري معروف به )رابكاريمعاون كميته مشترك ضدخ( »عضدي«، محمدحسين ناصري معروف به )آبادان
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مور كميته مشترك أم(ك اصفهاني ب جليل باد، سعي)بازپرس نظامي دادرسي ارتش(گر، سرهنگ تيمور وثوقي  مشترك و شكنجه
  )ضدخرابكاري

  59در سال آبادان ركس  ن فاجعه سينماا مروري بر كيفر خواست متهم- 3
 با صدور قرار عدم 7/1/1358 بدواً در شعبه دوم بازپرسي آبادان تشكيل و در تاريخ 300 /37در پرونده كه تحت كالسه 

اينك در اجراي مأموريت محوله . صالحيت پرونده از دادسراي شهرستان آبادان به دادسراي انقالب اسالمي آبادان ارسال گرديد
اني كل انقالب اسالمي به آبادان عزيمت پس از بررسي  بعنوان بازپرس ويژه دادست30/2/1359 مورخ 3304/30موضوع ابالغ شماره 

  .محتويات پرونده و تكميل تحقيقات بشرح زير مبادرت بصدرو قرار نهائي مينمايد
   هويت و مشخصات متهمين و نوع اتهام آنان-الف

 1اهل و ساكن آبادان احمد آباد لين )  ساله21(زاده بيست و يكساله  حسين فرزند علي شهرت تكبعلي - 1
 با 4/10/1357 شخصي مسلمان تبعه ايران داراي محكوميت كيفري مجرد در تاريخ 59 فرعي پالك 2صلي خيابان ا

 روز انقالب اسالمي با باز شدن دربهاي زندان، زندان را 22/11/1357صدور قرار بازداشت موقت زنداني و در تاريخ 
زدن  برد متهم است به مباشرت در آتش  بسر مي مجدداً بازداشت و اكنون در بازداشت موقت6/3/1358ترك و در 

  .سينما ركس آبادان كه منتهي بقتل صدها نفر از تماشاچيان شده
 ساله مدير و صاحب امتياز سينماركس اهل تهران محل اقامت در 54علي فرزند حسين شهرت نادري  - 2

 8 مسلمان تبعه ايران داراي عيال و ،2 طبقه 47 پالك 11آبادان سينما ركس محل اقامت در تهران خيابان قادسي كوچه 
  ... نفر اوالد متهم است به عدم رعايت مقررات از لحاظ تأمين وسائل ايمني و بكار گماشتن افراد فاقد صالحيت

 ساله كارگر مخابرات شركت نفت محل كار تعميرات 47اسفنديار فرزند ابراهيم شهرت رمضاني دهاقاني  - 3
 مسلمان ،2 اتاق35 ج-1 اهل شهرضا مقيم آبادان بهمنشير،حسابدار سينماركس با سواد مدير داخلي و ،تلفن پااليشگاه

 وظائف هتبعه ايران فاقد پيشينه محكوميت كيفري داراي عيال و دو نفر اوالد متهم است با اينكه مدير داخلي سينما بود
سوزي از عوامل قتل صدها نفر از  قانوني خود را انجام نداده با ترك سينما و بسته شدن دربهاي خروجي موقع آتش

 ...تماشاچيان بوده

 اهل اهواز مقيم آبادان ، بيسواد، محل كار آبادان، شغل كارگر سينما، ساله60 سن ، حميد فرزند تقي شهرت پايون-4 
 5راي عيال و  فاقد پيشينه محكوميت كيفري دا، مذهب اسالم تبعه ايران،5 متري پالك 30آباد ايستگاه يك خيابان كنعاني  فرح

نشاني سينما بوده و با ترك وظيفه از عوامل قتل صدها نفر از تماشاچيان  مسئول حفاظت و آتشبه اينكه نفر اوالد متهم است 
 ... هسينما بود

 مورخ 84-18198 سرتيپ رضا رزمي رئيس سابق شهرباني آبادان كه فعالً مجهول المكان است بموجب نامه شماره - 5
اهللا جعفري جانشين رئيس وقت شهرباني طبق گزارش ستوان   گذرنامه بنا به دستور كتبي سپهبد معدوم فضل اداره14/3/1358

احيائي و مطلعين در محل حضور و با ساير مامورين در ارتكاب جنايت شركت داشته دالئل اتهام عالوه بر دالئل ذكر شده در 
  .باشد خصوص سرتيپ رزمي ساير محتويات پرونده مي

سوزي   سرهنگ محمدعلي فرزند اسماعيل شهرت اميني معاون سابق شهرباني آبادان از عوامل حادثه آتش8ديف متهم ر
  .سينماركس منتهي بقتل تماشاچيان
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گماردن مأمور جلو سينماها به عهده رئيس شهرباني )  پرونده دادسراي انقالب261در صفحه (طبق اظهارات سرگرد خنيفر 
  .باشد گ اميني ميبخصوص معاون انتظامي سرهن

 سرگرد خنيفر اظهار داشته در آنموقع سرتيپ رزمي و اميني و سرهنگ بيات حضور داشتند دالئل عليه 1033در صفحه 
  .نامبرده بشرحي است كه در ذيل اتهام سرتيپ رزمي اقامه شده

رارگاه شهرباني در شب  فرزند مكزي شهرت خنيفر افسر پليس رئيس كالنتري بخش مركز و ق، سرگرد مسعود9متهم رديف
حادثه اتهام وي نيز اين بوده كه مسئول كالنتري بوده كه سينما در حوزه استحفاظي وي واقع شده نامبرده نيز از عوامل قتل صدها 

 پرونده در تاريخ 15نفر از تماشاچيان بوده دالئل بشرحي است كه درباره مامورين شهرباني اقامه شده مضافاً باينكه در صفحه 
مدعي است كه ديوار سينما را شكسته و تعدادي از تماشاچيان را نجات داده و .  مبادرت به گزارش خالف واقع مينمايد29/5/1357

 خود و ساير مامورين در سركوبي كسانيكه عملبه بيمارستان اعزام نموده، نامبرده ضمن اعتراف باينكه در محل بوده براي توجيه 
  ) 1029برگ . (كرديم اند اظهار داشته كه مردم را از حوالي جهت تلف نشدن دور مي  را داشتهقصد كمك براي نجات تماشاچيان

 شهرت سعدون محمدكريم فرزند 11 سرپاسبان سيدفرهاد فرزند سيدعبدي شهرت ميراحمدي و متهم رديف 10متهم رديف 
 شهرباني آبادان در اطالعات متهمند به شركت  فالح فرزند حميد شهرت دريس هر سه نفر مامور12متهم رديف  .عليرضا نژاد ديل

  . قيد شده15 و 6در تنظيم و امضاء صورتمجلس محصول كشف بمب از سينما دالئل اتهام بشرحي است كه درباره متهم رديف 
ل  نامبرده مسئو،ي افسر نگهبان شهرباني در شب واقعهئاي ستوان محمدصادق فرزند آغاجان نام خانوادگي اح- 13متهم رديف 

حفظ انتظامات  شده و اصوالً كشيك شهرباني بوده چون شهرباني مجاور سينما است معموالً ميبايستي قبل از ديگران از واقعه آگاه مي
كرد كه از اين وظيفه خودداري  سينما بعهده اين كالنتري بوده با گماردن يك مامور در جلو سينما جان صدها نفر نجات پيدا مي

اند كه در جلو سينما حضور بهمرسانده و با حضور آنان دربهاي سينما بسته شده و اين   از اولين كساني بودهشده مأمورين شهرباني
اند بنابراين اتهام وي نيز از عوامل مؤثر قتل صدها نفر تماشاچي بوده دالئل اتهام همان دالئلي  ماموران از كمك مردم ممانعت نموده

  .اقامه شدهاست كه درباره ساير متهمين شهرباني 
  .سوزي  سرتيپ وديعي رئيس ساواك آبادان در تاريخ وقوع آتش- 14متهم رديف 

 نامبرده طبق گزارش ستوان احيائي ،سوزي منتهي بقتل شهدا حادثه سينماركس آبادان از عوامل و كارگردانان ايجاد آتش: اتهام
لو سينما حضور داشته طبق دالئل موجود در پرونده با و سايرين در موقع سوختن تماشاچيان با ساير مامورين و مسئولين در ج

گر ساواك و سعيد جليل  روف به ناصري معاون ثابتي و سوابق شكنجهععوامل ساواك اعزامي از مركز نظير محمدحسين عضدي م
ب تماس مامورين همكاري و تماس داشته، اين مطلزدن اماكن عمومي و شهرباني  اصفهاني از كارشناسان بنام ساواك در مسائل آتش

ه خود در گزارشهاي خود درباره يبرخالف روال و روو نظرخواهي از رئيس ساواك مورد تائيد مسئولين واقع شده هرچند شهرباني 
اند ساكت است گزارشي بشماره  اندركار قضيه و در بوجود آوردن حادثه موثر بوده متهم و متهمين قضيه و اينكه چه عواملي دست

 از طريق سازمان اطالعات و امنيت خوزستان بدادسراي شهرستان آبادان و)  روز بعد از وقوع حادثه11 (9/6/1357ه مورخ /9603
چون بر اثر فعاليتهاي اين سازمان :  مفاد نامه چنين است.ا متهم قضيده معرفي مينمايد راصل و شخصي بنام هاشم عبدالرضا آشور

زدن سينما ركس آبادان در خاك عراق دستگير و به دولت ايران تحويل داده شده و  بكيفر بنام هاشم عبدالرضا آشور متهم به آتش
 برگ ارسال و متهم نيز معرفي 12 لذا عين پرونده مقدماتي حاوي ،رسيدگي به موضوع در صالحيت دادگاههاي عمومي است

ستور فرمائيد پس از اقدامات قانوني نامبرده  وجود متهم در اين سازمان الزم است د،ضمناً چون براي انجام بعضي تحقيقات. شود مي
  .وديعي -رئيس سازمان اطالعات و امنيت خوزستان . سازمان قرار دهندرا در اختيار 
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عالوه بر مراتب فوق دالئل ثبوت اتهام عليه ساير ماموران ساواك و ماموران شهرباني منعكسه در پرونده دليل ثبوت اتهام متهم 
  .باشد موصوف نيز مي

 عضو ساواك اعزامي از كميته مشترك ضد خرابكاري كارشناس مواد بك، شهرت جليل با، سعيد فرزند صبري15م رديف مته
زا به منظور امحا آثار جرم و انحراف دستگاه   متهم است به تنظيم صورت مجلس مجهول كشف بمب و مواد آتش،زا منفجره و آتش

  .اند يم كه در ايجاد فاجعه عظيم سينماركس شركت و دخالت داشتهقضائي از كشف واقعيت و شناسائي عوامل واقعي رژ
در محاكمات خود سعيد جليل ) كمانگر(بطوريكه در تلويزيون مشاهده شد ساواكيهاي معروف از قبيل تهراني و كمالي 

اند  معرفي نمودهزا  هاي موثر و انگشت شعار ساواك و از طراحان معروف و متخصص مواد منفجره و آتش اصفهاني را از مهره
اند  هاي تخصص ديده اين فرد بمعيت گروهي ديگر از ساواكيهاي معروف ماموريت داشته  دوره،مشاراليه چندين بار به اسرائيل رفته

اند كه با  مأموريت داشته) چنانكه اين ارتباط در گزارش دادستان وقت اشاره شده(كه زير نظر دولت وقت و بدستور شاه مخلوع 
رباني آبادان و سرتيپ رزمي و وديعي رئيس ساواك خوزستان فاجعه بنام جنايت سينماركس را طراحي و كارگرداني همكاري شه

اند مشخص نمايد در  زاده دستگير شود و حسين موادي را كه آن سينما را آتش زده  سعيد جليل قبل از اينكه حسين تكبعلي،كنند
زائي مانند بنزين  كند و ميگويد مايع آتش ئيكه در سينما بكار برده شده معرفي ميزا  پرونده در محضر بازپرس ماده آتش806صفحه 

 اضافه نمودن روغن با تركيبات مشابه دوام بيشتر آتش بوده از غرض ... مخلوط با روغن موتور با مواديكه در بنزين قابل حل باشد
 شهرباني و افسرضدخرابكاري درست به تنظيم  اطاعتدايرهآقا رئيس  با علم باين مطلب با همكاري سرهنگ سياوش اميني آل

زا ميزنند كه براي روشن شدن مطلب بار ديگر بگزارش آقاي   مبني بر كشف بمب آتش31/5/2537صورتجلسه ساختگي مورخ 
 از  بعنوان وزارت دادگستري6/6/1357آقاي ضرابي دادستان وقت در گزارش محرمانه مورخ . شود ضرابي در اينمورد اشاره مي

ضمناً چون دولت اعالم نموده است كه هيئت اعزامي مداركي دال بر وجود بطري حاوي مواد منفجره بدست (جمله قيد نموده 
اند استدعا دارد در صورت موافقت ترتيبي اتخاذ فرمايند كه رونوشت نظريه هيئت اعزامي و مدارك بدست آمده جهت تكميل  آورده

  .پرونده باين دادسرا ارسال گردد
ضمناً براساس « آن قيد شده 2 در صفحه ،وزير كميسيون اعزامي از طرف نخست (1/6/1357در گزارش خيلي محرمانه مورخ 

ميني و پس از ا شهرباني آبادان در وجوخه كشف اقالم انفجاري يا اشتعالي مشكوك به سرپرستي سرهنگ ينگزارش متخصص
 و صورتجلسه گرديده است كه بنا به ،ري داخل سالن نمايش بقايائي كشفبررسي از بقاياي اجسام سوخته شده در انبار سرتاس

زا بوده  فيالمان به قطعات متالشي شده بطري آتش -سيم هادي الكتريسته  -طه بقاياي مذكور كه شامل باطري واظهار متخصص مرب
خصص اعزامي ساواك قرار گرفته و تعلق بقاياي مكشوفه مورد بازديد مت. داشته استنزا   تعلق به يك بطري آتشاست كه تعامالً

ضمن تماس با (( اظهار نموده 803در برگ ) كبسعيد جليل با). 797برگ (زا مورد تأئيد نامبرده واقع شده  قطعات به بطري آتش
شهرباني شهرستان آبادان و مذاكره تيمسار رزمي رياست شهرباني آبادان سركار سرهنگ اميني افسر ضدخرابكاري متخصص 

عمليات جستجو را در ) هرجوخه متشكل از دو نفر پاسبان متخصص(باني آبادان ماموريت يافت با تشكيل چند جوخه بمب شهر
گزارش خود بعنوان وزير دادگستري در خصوص كشف اشياء 21آقاي ضرابي دادستان آبادان در صفحه . داخل سينما انجام دهند

دستي و مقداري سيم ايجاد شده است كه يك  مان و بطري و چند قوه و چراغ باستناد كشف يك فيالدومعامل (فوق چنين نگاشته 
جوخه كشف به (در اينمورد كه در گزارش بازرسان اشاره بگزارش متخصص شهرباني آبادان . زا نيز در كار بوده است بطري آتش

م و آقاي جليل رندا خصص در اين كارسرپرستي سرهنگ اميني شده از سركار سرهنگ اميني تحقيق بعمل آمده اظهار ميدارد من ت
كه متخص ساواك بوده است اين اشياء را بين ساير اشياء كشف و اظهار نظر نموده از آقاي جليل تحقيق شده اظهار ميدارد سرهنگ 
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 از زا پس گوئي بفرض وجود بطري آتش صرفنظر از اين اختالف. اميني متخصص بود و تشخيص داد و من نظر ايشان را تأييد كردم
از طرف ديگر سركار سرهنگ . ماند كه اينطور صحيح و سالم و تقريباً در يك نقطه پيدا شود عمل كرد ديگر چيزي از آن باقي نمي

اميني و مامورين كشف اظهار ميدارند كه اين اشياء در سالن انتظار بين درب آخر و انتهاي سالن پيدا شده در صورتيكه آقاي جليل 
متر كشف شده است كارشناسان منتخب دادسرا بطور قاطع وجود 2*3ار شرقي سالن نمايش در يك محوطه اظهار داشتند در انب

در گزارش دادستان وقت و بازپرس پرونده كارشناسان شركت نفت كه مقرر بود نسبت بموضوع اظهار . اند زا را رد كرده بطري آتش
با دخالت ساواك انجام شده كه نظر   ار نظر نمايند كه اين مسئله ظاهراًتوانند اظه اعالم ميدارند كه بعللي نمي نظر نمايند بعداً

  .)سازي كه ساواك نموده مغاير نباشد و مسائل افشا شود كارشناسان شركت با نظر و صحنه
اظهار )) 800 و 799در برگ ((آقا رئيس دايره اطالعات شهرباني و افسر ضدخرابكاري  آقاي سرهنگ دوم سياوش اميني آل

اي از  عده ده آقاي جليل چون كارمند ساواك بود و همكاري نزديك در تهران و شهرستانها داريم از بنده و سرگرد ياوري ونمو
مانطوريكه قبالً عرض شد چون بنده ه. مامورين خواست تا در مورد كشف بمب و مواد منفجره با ايشان كمك و همكاري كنيم

 در تهران در كميته مشترك ضدخرابكاري ديده بودم و ايشان نيز از نظر همكاري  راجليلرئيس اطالعات شهرباني بودم آقاي 
 بر) دايره اطالعات(كند بنظر شما انگيزه شهرباني  بازپرس از سرهنگ اميني معاون شهرباني سئوال مي. خواستند با او كمك كنم

ر ساواك سابق چه بوده است جواب ميدهد انگيزه را  قرار دادن بمب ساختگي در سينما و اظهار نظر آن وسيله جليل نام افسماعال
  )803تحقيق از جليل در تهران صفحه . (خواهد نروز به سرهنگ سياوش اميني مراجعه كرد و گفت الك ميآنميدانم فقط در 

ا  محمدحسين عضدي معروف به ناصري عضو ساواك معاون ثابتي و كميته مركزي كه با عزيمت به آبادان ب-16 متهم رديف 
محتويات پرونده گوياي اين حقيقت . شركت و همكاري شهرباني و ساير همراهانش در واقعه سينماركس نقش كارگرداني را داشته

خورد براي  ت كه يك سلسله عوامل بهم پيوسته كه در همه آنها نقش مسئولين اجرائي و انتظامي و ساواك بروشني بچشم ميسا
امامي   جلسات با حضور مهندس شريف،عال بوده طبق اظهارات آقاي ضرابي دادستان وقتبرداري از آن ف ايجاد حادثه و بهره

كنند كه افراد بيگناهي را دستگير   شاه دستور صادر مييهوزير و رئيس ساواك و فرماندار نظامي و شهرباني و غيره باستناد امر نخست
 عوامل ساواك بطوريكه در پرونده دكتر . ساواك اعدام كنندو طبق پرونده كه در ساواك ساخته شده و بقول آنها طبق نظر قطعي

آباد و سپس بخوزستان  م  نفر از خرابكاران ابتدا بخر17مجتهدي مشاهده شد چند روز قبل از واقعه سينماركس بعنوان بازجوئي 
اند مطالب  تي نقش فعال داشتهبرداري تبليغا سوزي هم براي لوث نمودن قضيه و بهره آورند و مدتها پس از آتش وآبادان هجوم مي

زا ساواك ايران بمب ساختگي   سعيد جليل متخصص مواد آتش.فوق بخوبي از گزارش دادستان و بازپرس پرونده مستفاد است
 مامورين ساواك و . يكي مامور است كه مصاحبه تلويزيوني ساختگي تشكيل دهد.ول تنظيم مينمايدجعسازد و صورت مجلس م مي

 يكي ديگر از نقشهاي آنان علم كردن .دهند  رزمي را از ايران فراري مي.كنند ونده بازپرس نظارت و دخالت ميشهرباني بر پر
 از طرف ساواك و از طريق اداره حافظت بدادگستري ارسال و  شخصي بنام هاشم منشيدپور است كه وي را طبق تلگراميكه ظاهراً

را باستناد گزارشهاي روزنامه ديلي تلگراف مهندس جمشيد منشيدپور كارمند باشد عاملين فاجعه سينما ركس  پيوست پرونده مي
بهداري و بهزيستي آبادان معرفي نموده كه از طرف سازمان آزاديبخش فلسطين براي اين امر مبلغ يك ميليون ريال بنام وي حواله 

وديعي رئيس ساواك خوزستان بدادسراي آبادان اي با پرونده كه ساواك تنظيم شده بود از طرف   باالخره اين شخص طي نامه.شده
 كارگر ساده و تحصيالتش در 1342 هاشم متولد . انبار ورقي است،تحويل مينمايند متهم معرفي شده ساكن خرمشهر خيابان شاه

و س ركسوزي سينما  ز وي بعمل آمده خود را عامل آتشاحدود سال چهارم ابتدائيست متهم موصوف در تحقيقاتيكه در ساواك 
 در نزد بازپرس نيز با اختالفاتي اقاريري نموده كه .ساير خرابكاريها معرفي نموده و چند نفر هم همدست خود معرفي مينمايد
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ام همه افرادي را هم كه اسم بردم بيگناه هستند در تهران گفتم   ميگويد من اصالً چنين كاري نكرده24/12/1357باالخره در جلسه 
 رايم جاي دست تو بوده است بعد يك ضبط صوت آوردند يك واي ب گفتند در سينما انگشت نگاري كردهام در جوا كاري نكرده

اي گفتم خير بعد از زير ضبط صوت يك كاغذ درآوردند گفتند نگاه كن اينجا نوشته  روي قلبم گذاشتند گفتند تو سينما را آتش زده
 شب تحقيقات ادامه داشت و بعد چراغهائي 10اش دروغ است تا ساعت  اي گفتم خير همه گويد سينما را آتش زده كه قلب تو مي

دو برادرم را و هر پدرم اي باالخره  آوردند گذاشتند روي ميز انداختند توي چشمهاي من گفتند بگو چه جوري سينما را آتش زده
 از ترس اقرار كردم من جز رفتن بعراق كند آوردند روبروي من گذاشتند گفتند هر سه تا را اعدام ميكنم منهم ديدم پدرم گريه مي

مأمورين ساواك بعنوان اينكه بايد همراه پرونده باشم همه جا متهم را زير نظر داشته و در . ام ام و همه را الكي گفته كاري نكرده
هاشم  وجه به اقاريراند كه با ت يابند آقاي ضرابي هم تأئيد نموده كه مقامات مركزي و امنيتي اصرار داشته بازپرسي هم حضور مي

  . عليه وي كيفر خواست تنظيم و بدادگاه احاله گردد منشيدپور
گر معروف كه در تهران و آبادان نقش يكي از عوامل و   نوذري معروف به رسولي عضو ساواك و شكنجه- 17تهم رديف م

 به اقارير خالف واقع مينمايد با داروا را وي كارگرداني سينماركس را بعهده داشته و با اعمال شكنجه نسبت به هاشم منشيدپور
تنظيم پرونده مجعول براي لوث نمودن فاجعه سينماركس و دخالت در امر قضائي از عوامل اصلي واقعه سينماركس منتهي بقتل 

  .شدبا  نيز از دالئل اثبات اتهام اين متهم نيز مي16 دالئل اقامه شده درباره متهم رديف .باشد صدها نفر از تماشاچي مي
همكاران ساواكي چند روز قبل از واقعه ه معيت اهللا مجتهدي عضو ساواك كه ب  مجيدي معروف به دكتر فرح- 18متهم رديف 

آباد عزيمت و سپس در آبادان تا مدتها پس از واقعه مشغول انجام  خرمه آباد ظاهراً ب  نفر خرابكاران خرم17به بهانه بازجوئي از 
  .وي نيز همان دالئل ساير متهمين اعزامي از ساواك تهران است دالئل اتهامي ،وظيفه بوده

برداري تبليغاتي از فاجعه  ور از طرف شاه مخلوع بجهت نظارت و بهرهام م- سرهنگ وثوقي بازپرس ارتش- 19متهم رديف 
   كه پيوست پرونده شد باشد  عالوه بر دالئلي كه قبالً اقامه شد اظهارات بازپرس و دادستان مي،سينما ركس بنفع رژيم طاغوتي

نشاني پااليشگاه شركت نفت آبادان از عوامل قتل   عبدالحسين فرزند غالمحسين شهرت قرباني رئيس آتش2متهم رديف 
قرار بنكات جالب و انشاني چون قبالً ضمن   ومعاون و ماموران آتش سوزي سينما ركس آبادان در خصوص اتهام رئيس شهداء آتش

آقاي عبدالعلي سامري متهم . شود نشاني نقل مي اشاره شده در اينجا فقط اظهارات دو نفر از كارمندان آتشحساس اظهارات مطلعين 
نشاني  نشاني ماشين آتش  در ساعت ده و نه دقيقه به محض صداي زنگ آتش:دهد نشاني چنين توضيح مي  كارمند آتش23رديف 

س آبادان اعزام و اين جانب با پيكان اداره بدنبال آنها رفتم مشاهده چي به محل سينماي رك شهري باتفاق گروه طبق اعالم تلفن
ت پشت يعني كولري كه پيش دارائي است و يكي از دربهائي كه بتوالت منتهي مس گرديد كه از باالي پرده سينما ركس آبادان و

شد  ود ديدم كه از در و ورودي خارج ميشد يعني فقط د چنين از در ورودي خارج مي كشيد با دود فراوان هم شود آتش شعله مي مي
 و سپس پياده بطرف مرساند اين مالحظات اوليه من بود كه در يك لحظه كه در ماشين بود كه كالً عظمت و بزرگي آتش را مي
ضمن سيم   ورودي بطرف استاد كار كه مشغول اطفاي حريق بود رفتم و سپس از طريق بيدراستاد كار و افراد و ماشين رفتم و از 

 تقاضاي واتر 14/10مراجعت بماشين پيكان تقاضاي كمك كردم و دستگاه تنفسي و واترتانك و افراد كمكي نمودم البته در ساعت 
نشاني را هم دنبال كرديم يعني شروع كرد بگرفتن آب از شير  تانك نمودم ضمن اينكه مشغول اطفاء حريق بودم روال كار آتش

نشاني كه در چهارراه اميري بود شروع نمودم ولي شيرآب آتمسفر نشاني شهر قابل  م ما از شيرآتشنشاني شهري كه اولين اقدا آتش
ود چون اتصال آن شكسته بود وآب هم نداشت تصميم گرفتم از شيرآتش نشاني دومي كه درفاصله دورتري از اولي بود باستفاده ن

ر آسفالت بود بماكمكي نشد و تصميم گرفتيم از شير سومي استفاده استفاده كنيم كه متأسفانه در اينمورد بعلت شيرآتش نشاني زي
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كنم كه فاصله بيشتري با سينماركس داشت يعني جنب پالسكو بود كه موفق شديم از آن آب بگيريم كه گروههاي ديگر رسيدند و 
امه اطفاي حريق كرديم كه  ادبهكمك كردند و ما در آن لحظه توانستيم از آب آتش نشاني شهري استفاده كنيم و سپس شروع 

  . مشاهده گرديد تمام قسمتهاي سينماركس منظور سالن با صندليهاي آن بغير از كنار آپارات در حال سوختن بودند
سيم كه  سوزي در منزلش بود و ما مراتب را بكنترل اطالع داديم توسط بي در ابتداي آتش) نشاني  آتش رئيس(آقاي قرباني 

  .اند  بودهدر منزلنيز ) نشاني معاون آتش(گرفت و آقاي چهاراصل كنترل با ايشان تماس 
دهد كه وقتي  ها و كمك چنين توضيح مي نشاني در مورد فرستادن ماشين آقاي محمود حسين فرزند اسفنديار كارگر آتش

هاي خواسته را  لبيد و كمك ديده بود كه آتش زياد است كم از ما ط،ها رفته بودند آقاي قائمي رفته بود محل  ماشين،سركار آمده
 اينچ ديزل بفرستيد من 5فرستاد از جمله يك بمب از ما خواستند معاون اداره كه آقاي چهار اصل است ايشان بمن گفت يك بمب 

فانه باين ساست بفرستم كه محل بروند و احتياجات را ببينند و خبر بدهند كه متا كترب اينچ است و س4گفتم يك بمب ديگر هم كه 
 گالن ديگر فرستادم كه متاسفانه در محل 400يك ماشين... اند زيرا آنها متخصص هستند و كاري جز اين ندارند يفه عمل نكردهوظ

از گاراژ خواستيم براي ما آب بفرستند كه آنها هم يك تانكر آب سرد فرستادند كه بدرد نخورد بعد با تالش !) ؟(آتش خراب شد
فرستاديم و بدانيد اگر آقاي چهار اصل و قرباني  كرديم و مي  كه ما مرتب آب ميندگاراژ فرستاد چند تانكر از 12زياد در ساعت 

رفتند اين بدبختي را نداشتيم ولي آن يكنفر كارمند غيروارد كه فقط  مشخصاً مي) نشاني  رئيس و معاون آتش20 و 22 رديف انمتهم
. كنم ب داشتند و حقيقت را من عرض ميآفرستاده بودند واال ماشينها دو ماه بود كه آمده و تخصص نداشت بنام آقاي سامري را 

 سال است كه در 31نشاني هستند اينها وظيفه قانوني دارند كه بيايند چون من حدود  آقايان چهار اصل و قرباني معاون و رئيس آتش
اند بايد حاضر باشند اين رسم از  واندهنشاني كه درس خ سوزي شديد باشد رؤساي آتش كنم هميشه اگر آتش نشاني خدمت مي آتش

با آقاي قرباني بحث كرديم كه چرا نيامدند و ما كه اينهمه تجهيزات داريم كه حتي در اين مورد زمان انگليسها هم بوده است و 
  .روي همشهريهاي خود شرمنده باشيم گفت رئيسم بمن دستور داده كه نرو) از(پااليشگاه خاموش كنيم چطور حاال بايد 

. كند نشاني بشرح فوق بيانگر حقايق تلخي است كه طرح و اجرا توطئه را بخوبي ثابت مي اظهارات دو نفر كارمند آتش
هاي بزرگ و حريقهاي احتمالي  نشاني نشاني مجهز پااليشگاه نفت آبادان براي آتش اند آتش همانطوريكه نامبردگان هم تأييد نموده
سوزي تعداد  ن وقوع آتشراقبيني شده و آمادگي كامل دارد ولي چرا در شب حادثه اوالً م دستگاه عظيم صنعت نفت آبادان پيش

نشاني براي وقت كشي فقط وسيله ناقص   چرا آتش. نفر از كارگران و كارمندان را قبل از موعد مرخص نمودند15زيادي در حدود 
نشاني انتخاب شده  دستگاهم كه از آنهمه تجهيزات كامل آتش بموقع نميرود اين چند ، كه دستور بدهد»سورواپرز«فرستاد كه آنهم 

نشاني هم دست   مامورين آتش.شود خراب مي) شايد بموقع(رسد  يكي آب نداشته ديگري شيلنگ و سومي هم وقتي بجلو سينما مي
نهائيكه در آتش ه آثاغ مرداد باشند و در مقابل شنيدن صداي ضجه و است28سوزي پيش ساخته  بروي دست گذاشته ناظر آتش

سوزي اطالع داشتند و وظيفه  ي اوليه از آتش همان لحظه نشاني كه از  آقاي رئيس معاون آتش.سوختند با كمال وقاحت بخندند مي
قدامي ننموده و اداً ممحاصره شدگان در آتش بپردازند چرا و به چه دليل و علت تعبه نجات آنان بود كه فوراً به محل حاضر شده و 

رود و ن بود كه طبق گفته آقاي قرباني به او دستور داد كه ي آن كدام رئيس.گ صدها نفر از مردم بيگناه وطن ما شدندموجب مر
  .اقدامي نكند تا سينما و مردم در داخل آن تا آخر بسوزند

 5و4و2بند ،  8ه  صفح6بندن اشاره شد و اهم آنها ه آقسمتهائي از اظهارات مطلعين و شهود عيني كه قبالً در همين قرار ب
 و 17 صفحه 47 و 46 و بند 15فحه  ص33 و 32 و بند 14 صفحه 31 و 30 و 28 و بند 12 صفحه 17 و 16 و بند 11صفحه 
نشاني است و مضافاً  باشد كه مالحظه شد و از دالئل اثباتي اتهام ماموران آتش  همين قرار مي18 صفحه 50 و 49و48 47بندهاي 
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 پرونده دادسراي انقالب تحقيق از عليرضا حاج خدا بخشي و 36 تحقيق از چهاراصل و صفحه  پرونده992 و 988صفحات 
 پرونده دادسراي انقالب تحقيق از 56 و صفحه 424و423و 422و411 و 409 الي 404نشاني در صفحات  اظهارات ماموران آتش

 انقالب تحقيق از 421 اصلي و 1017 در صفحه نقالب تحقيق از سامريا دادسراي 284 اصلي و 1028 و در صفحه زاده عواديان
  .نشاني ميباشد ات اتهام متهمين كارمندان و ماموران آتشثبا  مورد استناد از نظر، از قرباني104نصراله زارع بوالي صفحه 

نشاني سرپرست گروه دالئل و توضيحات بشرحي   ساله كارمند آتش53ي ئم رجب فرزند علي اصغر شهرت قا21متهم رديف 
  .است كه فوقاً اقامه شد

 اتهام و دالئل بشرحي است كه براي متهم ،نشاني آبادان هاراصل معاون آتشچ مهدي فرزند عاشور شهرت 22متهم رديف 
  . اعالم و اقامه شده20رديف 

 20ف نشاني اتهام و دالئل بشرحي است كه براي متهم ردي  عبدالغلي فرزند مبادر شهرت سامري كارمند آتش23متهم رديف 
  .اعالم و اقامه شده

نشاني پااليشگاه آبادان اتهام و دالئل اتهام بشرحي   عبدالصادق فرزند لغطه شهرت عواديان زاده كارمند آتش24متهم رديف 
  . اعالم و اقامه شده20است كه در مورد متهم رديف 

يشگاه آبادان اتهام و دالئل اتهام نشاني پاال  عليرضا فرزند عبدالرحيم شهرت حاج خدابخشي كارمند آتش25متهم رديف 
  . بيان و اقامه شده20مطالبي است كه در مورد متهم رديف 

 غالمرضا فرزند محمدحسين نام خانوادگي قهرماني سرهنگ بازنشسته رئيس سازمان دفاع غيرنظامي آبادان 26متهم رديف 
آقاي ضرابي دادستان وقت و گزارشهاي بازرسان و محتويات بطوريكه گزارش . اتهام از عوامل قتل مقتولين حادثه سينماركس آبادان

و آئيننامه مربوطه اين سازمان 26/2/1351پرونده حكايت دارد سازمان دفاع غيرنظامي بر طبق قانون دفاع غيرنظامي كشور مصوب 
ارت مستمر و مداوم در ريزي يعني آمادگي در برابر آثار ناشي از حوادث و سوانح غيرمترقبه و جنگ و همچنين نظ مامور طرح

 10/8/1355 در تاريخ .اند  اين سازمان و مسئولين آن بهيچوجه بوظايف قانوني خود عمل نكرده.باشد اجراي طرحهاي تهيه شده مي
بوسيله كارشناس سازمان از سينما ركس بازديد بعمل آورده و نواقصي مشاهده شده كه بصاحب سينما و اداره فرهنگ و هنر و 

پور كه بعداً به سازمان دفاع غيرنظامي قزوين منتقل   كارشناس سازمان آقاي اويسي14/9/1355ابالغ گرديده و در تاريخ فرمانداري 
 .دارد از محل بازديد بالمانع بودن آن سينماي پوشالي را با كليه نواقصي موجود از لحاظ ايمني اعالم مي) 27متهم رديف (شده 

گردد كه   به اداره فرهنگ و هنر و فرمانداري و مدير سينما ركس اعالم مي14/9/2535ورخ  م12/1/01/402/29مراتب طي شماره 
صدور پروانه كسب بالمانع است و حال آنكه در همان موق بطوريكه گفته شد معايب زيادي در سينما وجود داشته مهمترين آنها 

 متر و نيم عرض و از راهروي پيچ و خم بايد در حدود يك) اضطراري(راهها و درهاي خروجي و اضطراري است در خروجي 
اين سينما كه ابتدا روي پشت . هاي آن صندوقهاي پپسي كوال ريخته شده بود گذشت تا باين در رسيد اين در اكثراً قفل و در راه پله

آيد وضع   درميبام يك پاساژ بصورت تابستاني داير بوده و بعداً با حصير و حلبي محصور و سپس مسقف و بمرور بشكل فعلي
پذيري سينما   شيرهاي آب و برق و لوازم حفاظتي بهيچوجه با مقررات ايمني مطابقت نداشته و آسيب- راهروها- صندلي- كشي سيم

اند و باز هم معلوم نيست  كامالً مشهود بوده و معلوم نيست كه كارشناس سازمان چگونه بالمانع بودن صدور پروانه را تجويز كرده
كند به آبادان بيايد و  رهنگ غالمرضا قهرماني رئيس سازمان غيردفاعي كه يك ماه قبل از حادثه مأموريت پيدا ميبه چه علت س

كند اگر بازديد وي براي مشاهده نواقص و انجام وظائف قانوني بوده  رود و از سينما بازديد مي يكروز قبل از ايجاد حريق بسينما مي
 اكوستيك بايد ، آب نداشت و سقف از اكوستيك بوده- ف نموده سينما نواقص فني داشت پرونده اعترا140كه خودش در صفحه 
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آقاي سرهنگ . نسوز باشد ولي چون نسوز نبوده توليد گاز كربنيك كرده و مردم ابتدا خفه شده و سپس گوشت آنها پخته است
روانه كه برخالف صادر شده چرا جلو كار سينما را قهرماني كه در روز قبل از حادثه تمام نواقص را ديد با توجه به اجازه صدور پ

 آقاي سرهنگ قهرماني با اينكه از .بار جلوگيري شود نگرفت و سينما را تعطيل نكرد تا از وقوع يك چنين حادثه مصيبت
كه برخالف پذيري سينما مطلع بود و در همانروز راهرو درب اضطراري سينما را مشاهده كرد  گذاري قبلي در سينما و آسيب بمب

مقررات مربوطه صندوقهاي پپسي چيده شده بود اگر براي انجام وظيفه قانوني رفته بود چرا اقدامي نكرد و اگر اقدامي در رفع 
سوزي رئيس سازمان دفاع غيرنظامي به  گيري حادثه نكرد پس براي چه امر ديگري يكروز قبل از حادثه آتش خطري پيش

  .د نمودسينماركس رفت و از سينما بازدي
 اويسي پور كارمند سازمان دفاع غيرنظامي سابق آبادان كه بعداً به قزوين منتقل شده متهم است بگزارش 27متهم رديف 

 932خالف واقع منتهي بصدور پروانه سينما ركس آبادان از عواملي قتل صدها نفر از تماشاچيان سينماركس آبادان بنا به تقاضاي 
نتيجه .  بازديد گرديده است10/8/1355برداري مورخه  نگ و هنر آبادان براي تجديد صدور پروانه بهرهاداره فره (21/3/355مورخه 

 ، رياست اداره فرهنگ و هنر فرمانداري،ركس  سينمابه مدير 19/8/1355 مورخ 9/3/01/402/29 شماره  طي بازديد در سه برگ
اي   طي نامه4/9/1355در مورخه ) 2علي نادري متهم رديف (ما ركس استان ارسال گرديده است مدير سينفرماندهي دفاع غيرنظامي 

 رفع نواقص ايمني 14/9/1355دفاع غيرنظامي آبادان طي دو بار بازرسي باالخره در مورخه . دارد رفع كليه نواقص ايمني را اعالم مي
براساس گزارش مجدد آقاي اويسي متهم ) قيسرهنگ صدي(فرماندهي دفاع غيرنظامي آبادان . بالمانع ميداندرا اعالم و نتيجه را 

 به فرهنگ و هنر آبادان 14/9/1355 مورخه 18/1/013/401/29موصوف كه بعنوان كارشناس از سينما بازديد نموده و طي شماره 
د بنابراين بالمانع اعالم ميكن را از نظر سازمان دفاع غيرنظامي) سوزي جواز كوره آدم(رفع نواقص را اعالم و صدور پروانه كسب 

  )343و759ص(پروانه سينماركس براساس گزارش خالف واقع آقاي اويسي پور صادر و بالنتيجه منتهي به فاجعه عظيم شد 
.  سيدجالل فرزند سيدحسين شهرت سعيدنيا فرماندار سابق آبادان اتهام از عوامل قتل تماشاچيان سينما ركس28متهم رديف 

 هيئت وزيران كه بموجب بند اول آن رسيدگي بمسائل ايمني در سينماهاي كشور از نظر 5/7/1348با توجه به تصويب نامه مورخ 
 درهاي ورود و - موتور خانه - نشاني وضع دستگاههاي گرم و خنك كننده   آتش-  برق و روشنائي-كيفيت اصول فني ساختمان

 چنانچه سالن نمايش فيلم داراي شرايط ايمني ،امه همان تصويب ن4خروج و اندازه آنها بعهده وزارت كشور محول شده و طبق بند 
نباشد و ادامه كار آن با وضع موجود احتمال خطر دهد تا رفع معايب با توجه بقوانين وزارت كار و شهرداري به دستور وزارت 

نامه تاكنون اقدام به متأسفانه فرمانداران وقت كه نماينده وزارت كشور هستند از تاريخ تصويب اين تصويب . گردد كشور تعطيل مي
اند آقاي سعيدنيا كه دفاع نموده براساس بازديد از سينماها نواقصي مشاهده و بسازمان دفاع غيرنظامي نامه  تعطيل اين سينما نكرده

 بازديد تواند مسئوليت خطير وي را منتفي نمايد آقاي سعيدنيا كه خود از سينما نوشته كه آنها بازديد نمايند و رفع نواقص بشود نمي
 به سازمان دفاع غيرنظامي نامه نوشته بهتر بود بجاي نامه پراكني به وظيفه قانوني خود در تعطيل سينما 18/5/2537نموده و روز 

سازيهاي دستگاههاي اجرائي  شد و جان صدها نفر قرباني صحنه ائي سينما دچار سانحه نميكذاقدام مينمود كه يك هفته پس از نامه 
نمايد و مضافاً آقاي  ادرت بگزارش خالف واقع ميب م،مردم شهرستان آبادانبه در اطالعيه ) 398برگ (قاي فرماندار شد آ رژيم نمي

 مردم انقالبي را خرابكار ،اش به معاونت امور سياسي فرماندار كه پس از انقالب در زندان خود را انقالبي معرفي نموده در نامه
سوزي سينما كليه سينماها را بعلت وجود نواقص  و بعد از آتش) ه پرونده اصلي استضميمپرونده مخصوص دارد كه (معرفي كرده 

  .نمايد ايمني تعطيل مي
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طبق . از عوامل قتل تماشاچيان سينماركس: حي شهردار سابق آبادان اتهامل بيژن فرزند رضاقلي شهرت صا- 29متهم رديف 
ا زير آسفالت و موزائيك مانده يا شكسته بوده يآتش نشاني نزديك سينما  نشاني و شهادت شهود شيرهاي آب اظهارات ماموران آتش

توان گفت  كثرت تلفات بوده كه مي و نشاني از علل گسترش و نفوذ آتش  عدم آمادگي شيرهاي آب آتش،ا آب نداشتهيو 
نشاني مسئوليت   از شيرهاي آتشبرداري نبودن تعداد زيادي ل بهرهبنشاني پااليشگاه درباره قا هاي آب، شهرداري و آتش سازمان

نشاني اطالع داشته و بجاي   آتش الوصف هر سه سازمان با توجه بسوابق مكاتباتي كه دارند از نواقص شيرهاي آب مشترك دارند مع
 13509نشاني پااليشگاه طي شماره  اند از جمله آتش اينكه شيرها را تعمير كنند مبادرت بصدور نامه گزارشهاي خالف واقع نموده

نشاني در محلهاي مورد نظر بعلت نقص فني قابل   نويسد كه شيرهاي آتش  به سازمان آب و فاضالب آبادان مي12/5/2536مورخ 
 بعنوان شهردار آبادان پاسخ 25/5/2536 مورخ 14656 سازمان آب طي نامه شماره .فرستد استفاده نيست رونوشت به شهرداري مي

. نشاني پااليشگاه آبادان اقدامات الزم بعمل آمد و تعمير گرديد   شده در مورد شيرهاي آتشنسبت برفع نواقص قيد . دهد مي
 بطوريكه سازمان آب و فاضالب آبادان ،نويسد نشاني پااليشگاه آبادان مي  به آتش26/5/36 مورخ 14656شهرداري هم طي شماره 

نامه را تعمير و رفع نقص نموده كه با اين اقدام مسلماً نظر آن اداره نشاني واقع در مناطق مشروحه در  اعالم داشته كليه شيرهاي آتش
اند كه وظيفه خود را انجام  هاي خالف واقع و قرطاس بازي خود را قانع كرده بنابراين سازمانهاي مذكور نامه. تامين شده است

  .اند داده
هاي خود غافل بوده و  ترين وظيفه ت از يكي از اساسي تكيه بر مقام شهرداري آبادان زده اس1355بان ماه آمتهم موصوف كه از 

نشاني مجهز براي شهري چون آبادان بوده است شهرداري آبادان ببهانه تعهديكه شركت نفت براي اطفاء حريف  آن ايجاد يك آتش
بدليل هم باشد رافع شهر كرده است از سالها پيش ديگر خود را در مقابل حريق شهر مسئول نميداند در صورتيكه اين امر مستند 

  .مسئوليت قانوني براي شهردار نيست
نشاني  تشآ از طرف فرمانداري در مورد ايجاد واحد 18/5/1357 مورخ 2612ايكه طي شماره  شهردار در جواب نامه
 هصاص دادآقاي شهردار اعالم نموده است كه ساليانه مبلغ يك ميليون دالر شركت نفت باين امر اخت. بشهرداري نوشته شده است
شود و معلوم نيست آقاي شهردار محلي چرا باعتبار شركت نفت تا  نشاني تأسيس نمايد اين كمك قطع مي اگر شهرداري واحد آتش

  .اين اندازه از وظيفه خود غفلت ورزيده
د طي كن سوزي سينما ركس كه ظاهراً بوي دود بمشامش خورده و احساس خطر مي  روز قبل از آتش17دفاع غيرنظامي هم 

هار ميليون چاستاندار خوزستان . دهد نشاني به شهرداري تذكر مي  از نظر ايجاد آتش11/5/2537 مورخ 12/1/13/201/9نامه شماره 
طبق . خرد دهد شهردار با اين پول ماشين حمل زباله مي نشاني به شهرداري آبادان اختصاص مي ريال براي خريد ماشين آتش

 ميليون ريال موجودي نقدي بعنوان نداشتن بودجه از 150ند شهرداري نوشته شهرداري با داشتن مبلغ ايكه آقاي برزوئي كارم نامه
) نوشدارو بعد از مرگ سهراب(شود  نشاني تامين مي،  سوزي سينما آتش كند ولي بعد از آتش نشاني خودداري مي ايجاد آتش

دانسته اين آب تكافوي  ي شهر كامالً آگاه بوده است و ميشهرداري آبادان كه از كمبود آب و مشكالت امر در شبكه آبرسان
منشير براي بهالعرب و به  رودخانه شطدو نشاني را ننموده و فشار الزم را ندارد در تهيه چند مخزن و حوضچه در كنار  آتش

در (آقاي فرماندار وقت .  در چند محل حساس از قبيل بازارها و سينماها غفلت نموده است پمپاژ آنسوزي و برداشت در موقع آتش
) قربانيان حادثه سينما ركس( بيل و كلنگ براي گورستان -اظهار داشته شهرداري حتي در دادن كارگر)  پرونده فرماندار20برگ 

 10/22سوزي ساعت  نويسد اطالع خود را از وقوع آتش يكه آقاي شهرداري به دادستان وقت مي ا در نامه. اهمال و خونسردي داشت
 بعد از نيمه شب آقاي بيژن صالحي شهردار 2م نموده اما ستوان احيائي افسر كشيك شهرباني مدعي است كه ساعت حدود اعال
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 من از شدت .»چي شده جناب سروان«رسيد مست است وارد شهرباني شدند و اظهار داشتند  وقت آبادان در حاليكه بنظر مي
شهرداري 6/7/45 مورخ  2626 و ساير مقررات تصويبنامه شماره 5و2 طبق بند.ناراحتي گفتم چشم ما روشن با شهرداري كه داريم

تحقيق از (نيز از مسئولين امور سينما شناخته شده كه از اين حيث نيز كوچكترين اقدامي در ايفاي وظيفه قانوني ننموده است 
  . انقالب325برگهاي )  پرونده دادسراي انقالب120شهردار برگ 

طبق . زمرديان رئيس اداره فرهنگ و هنر آبادان اتهام از عوامل قتل مقتولين حادثه سينماركس آبادان محمد 30متهم رديف 
 مقرراتي براي سالنهاي نمايش فيلم و طرز كار آنها تهيه شده كه بموجب بند ، هيئت وزيران6/7/45 مورخ 6626تصويب نامه شماره 

يك مهندس شهرداري  - مهندس كارشناس وزارت آباداني و مسكن ر، يك و هنآن كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت فرهنگ 5
 از بررسي الزم در صورت تأئيد كميسيون پروانه مرحله پسنشاني باحضور مهندس سازنده هر سينما تشكيل  و يك متخصص آتش

مايندگان مراجع فوق و  در هر شهر با حضور ن،گردد و نيز حسب تبصره ذيل همين بند كميسيون مذكور دوم ساختمان صادر مي
كميسيون فوق عالوه بر رسيدگي بوضع ساختمان سينماهاي جديد البنا . نماينده فرهنگ و هنر استان مربوط تشكيل خواهد شد

 بايستي بوضع سينماهاي داير هم رسيدگي و چنانچه تغييرات و اصالحاتي را از هر حيث ضرور تشخيص دهد دارنده 18مطابق بند 
 ماه تغييرات الزم را در سينماي خود بدهد در غير 6 نظر كميسيون ظرف )براساس(، كلف است پس از اخطارپروانه سينما م

 همين تصويب نامه صاحبان سينما را مكلف كرده 21اينصورت سينماي متخلف تا جراي نظر كميسيون تعطيل خواهد شد وبند 
هاي سينماها كه از  ولي متاسفانه پرونده. و هنر اقدام نمايند ماه جهت اخذ پروانه جديد از وزارت فرهنگ 6است كه ظرف مدت 

 تصويبنامه مذكور 8 و اجراي بند 5اداره فرهنگ و هنر آبادان ببازپرسي رسيد هيچگونه داللتي بر تشكيل كميسيون مذكور در بند 
سوزي نسبت  ولين بعدي تا زمان آتش و همچنين مسئ6/7/1345نامه  ندارد و مسئولين اداره فرهنگ و هنر آبادان در تاريخ تصويب

اند وگرنه ميبايستي اين سينما كه بهيچوجه با اصول ايمني مطابقت ندارد قبل از اينكه جان صدها  به انجام وظيفه خود اقدامي ننموده
نويسي اكتفا  فقط بنامهمسئولين اداره فرهنگ و هنر مانند سايرين در قبال انجام وظيفه واقعي . شد نفر را بگيرد خراب و تجديد بنا مي

نامه سالنهاي نمايش   آئين18و 8اند ولي عمالً بوظائف خود از جمله مفهوم مواد  كرده و از اين حيث نقش خود را خوب بازي كرده
اند و حتي بعنوان  اند و بر حسن جريان امور سينماهاي محل بخصوص سينماركس نظارت نداشته فيلم و طرز كار آنها انجام نداده

  .) انقالب مالحظه شود293-337- 331صفحات (اند  مشاور آگاه فرماندار و ساير مسئولين را از چگونگي سينماها مطلع نمودهيك 
  : مهندس عزيزي مسئول سازمان آب آبادان اتهام از عوامل قتل سوختگان سينماركس31متهم رديف 

 در سينما و كثرت تلفات  ل مهم گسترش و نفوذ آتشنشاني يكي از عل چنانكه قبالً گفته شد عدم آمادگي شيرهاي آب آتش
نشاني به موقع نتوانست براي آبگيري از آنها استفاده كند اين  بود كه آتش بود كه طبق محتويات پرونده شيرها داراي نواقص مي

 خالف واقع نموده و شود سازمان آب اقدام به ارسال نامه نشاني و شهرداري به سازمان آب اعالم مي نواقص قبالً از طرف آتش
شده توكلي در  اظهار نموده كه رفع نواقص فني از شيرها شده كمبود فشار آب كه بدستور رئيس سازمان آب شبها فشار آب كم مي

 شنيده شد كه مردم در اين باره .اند آتش را خاموش كنيد سوزي داشته اين كمبود موجب شده كه بموقع نتوانسته مبارزه با آتش
رساند ولي براي شهرآبادان كه اطراف   كيلومتري به بوشهر آب مي150طور دولت طاغوت با خرج صدها ميليون تومان از اند چ گفته

  ) پرونده999و998و993و664و294برگهاي (آنرا اب شيرين احاطه نموده توجه نكرده 
اركس آبادان نامبرده از كساني بوده كه  سروان بهمني افسر شهرباني آبادان اتهام از عوامل قتل تماشاچيان سينم32متهم رديف 

اند از كمك مردم ممانعت بعمل آورده و  ه طلبيد سوخته و استمداد مي سوزي و موقعيكه تماشاچيان در داخل سينما مي در هنگام آتش
طالع سرتيپ  جريان با10 پرونده گزارش سركالنتر حاكيست كه ساعت 14در برگ . داده مردم را مورد ايراد ضرب و جرح قرار مي
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بستن درها، . ( حاضر و تيمسار معظم دستورات الزمه را دارند رزمي رئيس شهرباني رسيده باتفاق ساير افسران بالفاصله در صحنه
حسين نادريان اظهار داشته مأمورين دور سينما را !  جلوگيري از خاموش كردن سينما؟-كتك زدن مردم وسيله مامورين شهرباني

  .زدند در را باز كنيد سوختيم  مردم فرياد مي داخل سينما گرفته
  .نويسد  كه از طريق فرمانداري ارسال نموده از جمله مي22/1/1358حسين تكبعلي زاده در نامه مورخ 

محمد فيصي وكيل . كش بوده است نه كار توده ستمكش مسلمان اين جنايت هولناك كار عمال رژيم شاه خائن و مظلوم........«
بستن دربهاي سينما از بيرون به دستور رئيس ....... «) پرونده195برگ (اني در اليحه تقديمي خود از جمله قيد نموده اسفنديار رمض

دخالت پليس بنحوي كه عمل شد امكان هر نوع فعاليتي را از بين برده ...  بوديشهرباني براي دستگيري بااصطالح خرابكاران فرض
ق زده نكرد بلكه مانع كمك مردم شدند اگر قرار باشد كسي را در اينمورد تعقيب كرد بايد نه تنها خود كمكي به نجات مردم حري

 و هم كمكي بمردم دير خبر دادنشاني  رئيس شهرباني مورد تعقيب قرار بگيرد كه هم مانع خروج مردم از سينما شد و هم به آتش
  »....حريق زده نكرد
در پاي  از جمله اظهار داشته سروان بهمني 21د از مشاهدان عيني در برگ جعفرلوله كش آزا) شغل( ،شتاب فرزند جواد بي

گفت اجازه  يك شالق مشكي در دست داشت من نديدم چون پشت من بĤنها بود يك ضربه به كمر من نواخته شد مرتب مي... پله
ي با مقامت ما روبرو شد كه از گفت آب نيست احتمال خطر براي شما هست و حت نداريد باال برويد و آتش را خاموش كنيد مي

پرسد خود سروان بهمني و افراد همراه ايشان در خاموش كردن آتش سينما و يا  در قبال سئوال بازپرس كه مي. ها باال رفتيم پله
باال گذاشت كسي  ها ايستاده بود و نمي كرد دم پله دهد خود سروان، بهمني كمكي نمي  جواب مي؟كردند بازكردن دربها اقدامي مي

 با توجه به ،اينك بنا بمراتب اشعاري. سوزي بدست آنها است داد كه اين آتش رود و حتي از روي ناراحتي بروحانيون هم فحش مي
 از مقامات مبني بر اينكه فعل و ترك فعل مسئولين امر تنها يك ياي از متهمين و اظهار نظر بعض كليه محتويات پرونده دفاعات عده

هاي داغديده و در   تلقي در مقابل خانوادهنوعو تقصير غيرعمدي است غيرمنطقي و مردود است چه اينكه اين تخلف و با مسامحه 
  .باشد پيشگاه ملت ايران و انسانيت و در مقام عدل اسالمي بهيچوجه قابل توجيه و تطبيق نمي

واي انتظامي و مسئولين سينما بنحوي در ت عالوه بر اينكه هر كدام از مسئولين اجرائي و قسزيرا دالئل متقن پرونده حاكي
تماشاچيان سينما پس از وقوع حريق با عنايت از حمله ) قفل كردن درها(ل غاند بلكه اصوالً عمد آنان در تف بروز حادثه سهمي داشته

  .باشد موارد زير محرز مي
 و كودك و جوان كه در جهنم سوزان ايكه هنوز صداي ضجه و ناله و تقاضاي استمداد و كمك صدها نفر زن و مردم در لحظه

رسيد سرتيپ رزمي رئيس شهرباني وقت وعده از افسران شهرباني و مامورين   محاصره شده بودند از داخل سينما بگوش مي آتش
نشاني پااليشگاه  در آبادان وجود  پليس و عمال ساواك و رؤساي ادارات وعده كثيري از مردم حضور داشتند وسائل مجهز آتش

 دربهاي سينما همه با حضور پليس بسته شد ،گر شد نشاني نظاره  آتش،با وجود امكانات و آمادگي مردم آبادان براي كمك. تداش
 رؤساي اجرائي همه ايستادند تماشاچي بودند مأمورين انتظامي و ،حتي درب بزرگ سينما كه قبالً با زبود وعده از آن نجات يافتند

 فرزند را از دست داده و خودش ناظر عيني قضيه بوده عملي را كه 5دريكه پبقول جعفرسازش پليس سينما را محاصره كردند 
اس هيتلري هم .كردند سربازان اس با مردم مي) يكه قصد كمك و نجات محاصره شدگانرا داشتندمبا مرد(مامورين شهرباني 

الوقت نمودند تا با حضور همه  مل آوردند آنقدر دفعبخش ممانعت بع كردند جلو مردم را گرفتند از هر نوع كمك جدي و نجات نمي
سوزي رژيم طاغوت سوختند و زغالشدند   تمام كسانيكه در داخل سينما در محاصره آتش و پليس قرار داشتند در كوره آدم،آنها

  .ها در آتش خاموش شد آنقدر ايستادند و تماشا كردند تا آخرين ناله هم از هزاران ناله
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ز كنار اين همه قساوت و اين چنين جنايت بسادگي گذشت و اين افراد مسئول حاضر و ناظر را فقط قاتل توان ا چگونه مي
 بلكه خود دخالتي آشكار در جنايت مذكور ،غيرعمد و يا مسامحه كار شناخت اين نوع تفسير و تعبير نه تنها يك خيانت بزرگ

  .دگان دلسوخته استبمنظور فرار مجرمين از چنگال عدالت و نمكي برزخم بازمان
  شهادت شهود عيني و اظهارات مطلعين و مؤدايشكايت شكات با توجه بگزارشات پيوست پرونده و به عليهذا نظر 

 صريح قاريرصورتمجلس معاينه محل و معاينه جسد و اظهارنظر كارشناسان متخصص و مفاد نوارهاي پيوست پرونده مويداً ا
 نفر متهمين فوق    كه 32راليه و ساير مندرجات و قرائن و امارات منعكسه در پرونده اتهام متهمين و غيرموجه بودن دفاعات مشا

 رضاشاه محمددر خصوص اتهام . نمايد قرار مجرميت آنان را صادر و اعالم ميحرز و در رديف هر كدام از نامبردگان قيد شده م
باشند معتد است كه  هاي جداگانه مي وامل كه داراي پروندهامامي و اويسي و رئيس ساواك وقت و ساير ع مخلوع و مهندس شريف

در خصوص اتهام فرج برزكار و سيد يداهللا محمد پورحسيني . هاي اصلي ارسال گردد پرونده تفكيك جهت پيوست نمودن پرونده
ب صادر و اعالم  قرار موقوفي بتعقي،زدن سينماركس بعلت فوق  زاغي و فالح محمدي غاشبي مبني بر شركت در آتشهمعروف ب

در خصوص اتهام حسن فرزند محمدحسين اكبري و قربان فرزند سيدجواد شهرت آستانه پلنگي و كاظم هويراوي و علي . نمايد مي
در خصوص اتهام . نمايد احمدي كارگران سينما بلحاظ عدم كفايت ادله و عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر و اعالم مي

كه در زاهدان بلحاظ (محمد قبولي همكاري  امير-ائي رضا تبريزي فرزند حسين فرهاد طالبي فرزند حسن پاشازاده صف موسي خزعل
 ساواك  و همچنين هاشم فرزند عبدالرضا شهرت منشيدزاده كه در اثر شكنجه) زاده دستگير شده بود تشابه با عكس حسين تكبعلي

تهام انتسابي به كسانيكه نامبرده از ا ساير اماكن عمومي نموده و نيز درباره  زدن سينما ركس و اعترافات ضد و نقيض دائر بر آتش
بهمكاري با خود . جليل فرزند حاجي - حسين طرفي رحيم مباحي  -داهللا طرفي بع- مله جمشيد و حسين كرده حسين عبدالهي ج

 انتسابي به نامبردگان قرار منع ز بزهعدم احرامعرفي نموده يا مورد لحاظ قرار دادن تحقيقات مفصلي كه از آنان بعمل آمده بلحاظ 
  .نمايد پيگرد صادر و اعالم مي

  حسين دادگر
  بازپرس دادسراي تهران و بازپرس ويژه دادسراي انقالب اسالمي ايران

 
چه در مطبوعات همان دوران و بعدها در خاطرات عناصر مؤثر رژيم پهلوي و در دادگاه محاكمه عوامل دخيل در  هرچند آن

 يكپارچه ايستاده بودند به يطلبانه ملت اجعه سينما ركس به ثبت رسيده است به وضوح توسل كساني كه در برابر اراده استقاللف
اما مناسب است به اين نكته توجه كنيم اين قبيل جنايات به عنوان يك شيوة مؤثر در . گذارد ترين اعمال را به نمايش مي غيرانساني

از (روستاها در جمعي   براي نمونه در الجزاير كشتارهاي دسته.گان در برابر سلطه غرب را به زانو درآورد به پاخاست،برخي كشورها
 توانست ،هاي سردرگم كننده عام ها در نقاط پر تردد مردم و به طور كلي قتل گذاري ، بمب)ترين صورت كوچك و بزرگ با فجيع

بار به  تداوم اين شيوه جنايت. گير كند اي پارلمانيستي نهاد بود، زمين  مبارزهملت اين كشور را كه براي كسب استقالل گام در مسير
. ساختگر  جلوهناممكن را كسب هويت بسيار پر هزينه تلقي شد و ادامه راه تدريج مردم اين كشور را فرسوده ساخت و در نهايت 

مردم با گام برداشتن در مسير آگاهي . ملت ايران بود ويژگي فرهنگي مبارزه سياسي كردتأثير  چه اين جنايت را در ايران بي آن
 قيامهمين شناخت . افزود اش مي ها و حاميان غربي حركت خود را آغاز كرده بودند لذا اين قبيل جنايات بر شناخت آنان از پهلوي

 ايمان آورد كه همواره آگاهي منشأ بايد به اين واقعيت. كرد تر مي سراسري ايران را در برابر استبداد و سلطه انگليس و آمريكا راسخ
  .تحول بزرگي در تاريخ اين مرز و بوم بوده است
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